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\ Susikūrus*Tarybai ir pradėjus veik

ti atsirado šimtai Toronte lietuviu? 
kurie nepagailėjo nei cento, nei* dar 
bo9 kad padėjus šiam sąjūdžiui s tip}-, 
reti ir plėstis. Mes turėjome skait
lingus masinius mitingus ir koncer
tus. Kartę Tarybai pasisekė tokioj 
mažioj lietuviu kolonijoj*sutraukti 
į prakalbas apie-keturis šimtus pu
blikos. Suprantama? šiame skaičiuje 
nes neturėjome daugiau kaip 200? ku
riuos skaitėme ir'skaitome savo nuo
latiniais rėmėjais ir simpatikais... 
Kitę pusę sudarė dalis jau sukomunis- 
tėjusiu ir dalis tarpe*ju-ir mus 
šlubuojančiu žmonių, iš šios dalies, 
tautiečiu mes turėjome vilti sutau- 
tinti ir patraukti įjrie lietuviško 
darbo? ar bent* jo rėmimo? apie šimtą. 
.Į kitus su didžiausiu apgailestavimu 
numojome, ranką? palikdami juos toli
mesnei ateičiai. •

Tačiau, to viso darbo priešaky 
stovėjo nedaugiau dvidešimts žmonią? 
kurie neše visę Tarybos darbo naštą. 
Prie ją galima pridėti <Jar 30, kurie 
reme nuolatiniai ir galėjo prisįde - 
ti su darbu. Sis*skaičius sudarė di
delį aktyvę? milžinišką bare*tauti - 
niai nusiteikusią jėgą. Pradžiai dar
bo didesnio aktyvo nęreikejo. Turint 
tokį būrį žmonių jau bovo galima 
tiesti tvirtus pagrindus Tarybos, a- 
teities darbams.

Pabėgus Indrelienes grupei iš Ta
rybos? klausimas*kyla? ar sis akty
vas sumažėjo? į ši klausimą atsaky
sime _trumpai_ir aiškiai: ne’. Pers- 
žiurėjus rėmėją ir • šimpa tikę, saraša? 
matome, kad iš indrelieniriką visai* 
rv&žai kas reme medžiaginiai, diet'ne
sudaro ne 10%. Pirmoj eilej su auko
mis stovi tautininkai_su katalikais. 
Kaip Indrelienes grupe buvo nuoširdi 
Tąrybos reikalams^ parodo pati jos - 
lyderka Indreiiene, kuri prieš Tary
bos susikurimę paaukojo komunistams 
$5.00? o Tarybos reikalams* tik $1.00.-. 
Iš to darome išvadą? kad išbėgus in- 
drelieninkams Taryboje pasilieka pats-' 
sveikiausias lietuviškas elementas?* 
sudaręs90% viso buvusio aktyvo.

Žemiau paduodame-pareiškimus kai 
kurią zymesnią. veikėju ir rėmėju?- 

kaip jie žiūri į įvykusį skylimę. 
Taryboje.

• •
A. MARSONAS : T.M.D. narys ir Tary 
bos rėmėjas.- !,Man atrodo, kad sky 
limas turėjo įvykti. Juk dirbti su 
tais? kurie būdami Taryboje šmeiže 
ir niekino kitu įsitikinimu žmones 
negalima. Gal dabar vigas darbas 
eis geriau, kada triukšmadariai j^a 
sitrauke.”

P. VALECKAS J T.M.D. pirmininkas.
Su socialistais toliau dirbti Lie tuvos vadavimo darbą buvo neįmanom 
Jie atėjo Taryboje ne tam? kad dir 
ti Lietuvos naudai? bet parėkiamuo 
ti savo asmenis ir sustiprinti sav 
susmukusia grupelę. Bet deja? jiem 
nepasiseke nutautinti ne vieno dor 
lietuvio. Nepasiekė savo tikslo ji 
triukšmingai ąpleido Tarybą. Lai - 
mingos kelionesl”

M. MATUŠAlTlS : parapijoms ir T.M 
D. narys. - ’’Mano nuomone: Jeigu 
jie išėjo? tegul ir negaišta. Pra
šyti Juos grizti atgal ir pataikau 
ti? butą musą nusižeminimas.”

A. INČIURA_: vienas*iš pirmą ją*uo- 
lesniu rėmėją. - "AŠ nenoriu už - 
kliūti niekam. Man visi geri. Bet 
mano supratimu? viešai išeiti perj 
spaudą nereikejo."

A. MARGIS : S.L^A. kuopos ir T.M.l 
narys? daug parėmęs Taryba-finai: s? nlai. - "Pasitraukusi grupe reika
lavo pašalinti sekretorią Burę, ku 
ris uz juos visus geriau supranta 
darbą ir yra gabesnis. Pašalinus 
sękretorią, jie mane, užgrobs Tary 
bą ir vadovaus tautininkams su ka
talikais. AŠ neverkiu? kad jie iš
bėgo, nes savo užsispįrymais prae'- 
tyje Jie visiems įkirejo. Rėmiau 
Tarybą praeityje ir retįsiu ateity
je."

6. KALINAUSKIENĖ : žymi parapijos 
veikėja? T.M.D. ir ^Tarybos nare-- 
"Nerandu žodžią? kaip pasmerkti 
tuos triukšmadarius ir Taryboj
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griovikus. Metai? šmeižtai ir #.&ktųv 
* įiškraipymas? tai jų'mėgiamiausias uz- 
. ,l 3temimas. ,AŠ manau? kad klaida pada - 
LJ ?ytą-pačioj pradžioj? kada jie buvo

Ąakviesti į "bendra darbų. Juk jie dar 
>rieš tai buvo visiems žinomi? kaipo 
lesukalbami žmones. Kur jie^neprisi- 
lejo? visur sukeldavo triukšmu ir 
ardydavo darbę. Kas liečia jų rastus 
’Naujienose?” torontiečiai į tai jo- 
:io dėmesio- nekreipia? nes gerai Pa-
q. sta tuos melagius.” ■

r. _ .BENDRINS : rėmėjas. -/’Nekreipkite 
Lemesio į nesubrendusiu žmonių dūkį- 
lę. Varykite darbo barę pirmyn. Iš-, 
Leiskite ’’Nepriklausomų Lietuvę?” o 
nes ateisime su parama.”

J. GIBSAS : T.M.B. narys ir Tarybos 
rėmėjas., z ’’Kai kurie iš jus į padan
ges kelete tę-grupelę triukšmadarių. 
Jabar.patysįperšitikrinot? kad jie 
yra sugyvuleję? kerštu degę žmones. 
Jie draskosi dabar del to? kad nega- ; 
Įėjo užgrobti Tarybos.”

y. MARGIENE : T.M. D. ir Tarybos nare.
- ’’Indrelieninkai gazdina? kad Bure 
nūs kur ten nuves. Turiu pasakyti?
-.ad jau buvo nuvedęs? kada mus suvie
nijo su indrelieninkais. Tegul Bures 
klaida niekad neatsikartoja ir šis 
.orsiskirimas būna paskutinis. Su as- 
pęnimis?;.kurie visę laikę gyveno ko - 
Lipdami :įr kandžiodami ktiitus? dirbti 
j.endrę darbę negalima. Tę mes visi 
feral žinojome? tik vienasJBure neži
lojo. Mums nereikia vienybes ardytojų 
.i* triukšmadarių’.”

ČERJTAUSKAS : T,. M. D. narys ir uolus 
'arybos rėmėjas.. -J’Kam jie reįkalin- 
;i? Jie niekad nerems lietuvybės.dar- 
>o. Tiesai nemažai jų -lanke mūsų_pa - 
•engimus? bet.tik keletas prisidėjo 
•.u aukomis - kiti ne cento. Taryba 
,uri varyti darbę pirmyn ir ruoštis
lomentui kada bus galima suteikti pa- 
alba Lietuvai. Tarybę paremiau_ su 
5.00 ųr reikalui esant vėl paremsiu’.’

bai gražus'i- čia choras? draugijos? 
lietuviški parengimai. Tik gaila? 
kad ta politika?kurię aiškiau pra - 
dedu suprasti, rūšiuoja mus į skir
tingas grupes. Kiek išgalėsiu? dirb
siu šio krašto ir lietuvybės naudai

J. KALINAUSKAS : Parapijoną•ir T.M. 1 
narys* - ’’Apie parapijų susispietę 
žmones visę laika dirbo Kanados ir 
lietuvybės naudai. Mes dalyvavom ., į 
vairiose miesto paradose; rememe Da 
riaus-Gireno žygi rinkdami aukas ; 
-rinkome aukas Lietuvos ginklų fe i- 
dui . Prieš šį Lietuviškų^darbų_stj j 
komunistai. Jie kiek nemažiau musu 
darba_trukdė socialistai. Jie buvo 
susidėję su komunistais ir kovojo 
prieš mus. Koks- gali būti bendras 

j su tais? kurie neseniai sabotažiavo 
kiekvienę mūsų darbę ir buvo susidė
ję su Lietuvos priešais.”

M. NORVAIŠA : rėmėjas. - ’’Gerai pa- 
žistę mažę ’pabėgėlių šeimynėlę. Ji 
niekad nebuvo palinkusi dirbti lie
tuvybės nudai; pirmoj vietoję ji sta
to asmeninius reikalus. Tai žemo iš
auklėjimo žmones? tuščios garbes 
ieškotojai? kurie apart šmeižtu ir 
kelionių nieko kito nežino. Kartę 
teko su Frcnzeliu turėti biznio rei
kalus ir daugiau niekad kartu nesi - 
dėčiau. Keista? kad toks žmogus drį
sta prikišti kitiems savo nedorovęs- 
Geriau tylėtų.”'

E;, MATUŠAITIENE: žymi parapijos vei
kėja ir T.M.D. nare. - ”Man tik g\i- 
la pradžios. Kam reikėjo su jais zč- 
tįs ir leistiniems garsintis ta. >ė 
musę, visuomenes. Jau nekarta pre ’.t; 
mėginome su jais veikti? bet vis -;s 
baigėsi triukšmu ir skandalais. i* 
mingi esame nors tiekg_ kad mažai 4ų 
Toronte randasi. Reiketu pasiųsti 
Grigaičiui padėka? kad kalėdinei 
iįŲ^ų^jienų” (kam prenumeruoji?) lai
doj nesimato torontiškių liežuvin - 
inkų raštų? ir praleidome Šv. Kalė
das ‘nedrabstomi purvais.”

. BALTAKYTE :_Aušros choro, T.M.D.? 
r Tarybos nare. - ’’Neseniai pribuvu- 
i iš_Lietuvos ir patekusį didmiesty 
cgalejau suprasti vietines lietuvių 
□litikos. Pirmi įspūdžiai buvo la - 

P. MOTEJUNAS : Aušros choro'vedėjas 
ir Tarybos narys. - ’’Septinių asabų 
kuopeles žmones giriasi? kad su jai? 
eina Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 
kuopa. Man atrodo, kad jie ir ten ne



kokį vardą turi. Nors ;jie tą kuopą 
kontroliuoja, bet didžiu*narią jiems 
nepritaria. Nuo dabar Aušros chras 
nesikiš į politiką ir eis nepartiniu 
keliu.”

M. NEVIDON : Rėmėjas ir ’’Nepriklau
somos Lietuvos" bendradarbis. - 
’Praeity dalyvaudamas lietuvią vie
šame gyvenime turėjau progos susipa
žinti su taip vadinamais veikėjais., 
.iėkąd nesitikčiau kad kada^nors tie 
Veikėjai užmirš savo asmeniškas am - 
oicijas ir padavą viens kitam broliš
kai lietuvišką ranka imsis bendro _ 
darbo. Tačiau tas įvyko. Bet nereikė
jo ilgai laukti kol asmens ambicija 
iškils aukščiau visuomeninio darbo, 
kol garbes trokšime bus paskandinta 
vienybe. Tarybai skilus man prisi
mena visa praeitis. Visai nesistebiu 
kad susipykote ir dabar, vietoj ben
dro darbo, vesite tarpusstirną kovą, 
nežiūrint kiek žalos - padarysite gra
žiems idealams.” • ?

I. JURGIENE £ viena iš senesniu pa
rapijos veikėju ir Tarybos nare. 
^Praeity apie parapiją susi jungą mo
terys daug nuveikė lietuvybės naudai. 
Mes rinkome aukas del nuo_karo nu - 
kentėjusią Lietuvoje, rememe Dariaus 
Girėno fondą, ir rinkome aukas Lie - 
tuvos ginklą fondui. Neatsisakome nuo 
tokią darbą ir ateity. Nors esu jau 
pagyvenusi, bet dirbti del lietuvią 
ir Lietuvos labo neatsisakau ir pa
dėsiu Tarybai kiek išgalėsiu.”

J. _MASIULEVlOlUS : Tarybos rėmėjas.- 
’’Jūs nesidekite su nieku; ne su ko - 
?unistais, ne su socialistais. Jie 
zisi vienodi. Pas mus_randasi užtek
tinai Pajėgą, kad galėtume savisto - 
viai veikti. Reikia daugiau darbo ir 
pasišventimo.”' - • ' c
F. KARALIŪNAS : T.M.D. narys ir Ta - 
rybos iždininkas. - ’’Kai kurie ap
gailestauja ’’socialistą” pasitraukimą 
visai be*reikalo. Mano supratimu, mesi 
turime džiaugtis, kad jie nevejami 
pabėgo ir atrišo- mums rankas dirbti. 
Nejaugi mes ją nežinome iš praeities 
triuksmavimą ir skandalą? Tik du ; - 
menesiai, kaip dalyvauju Taryboje. 
Paskutiniai du Tarybos susirinkimai 

mane pertikrino, kad tie žmones ne 
kiek nepasimokino iš praeities, ii 
bendrai su tokiais dirbti negalimi.

A. AUGUTIS : T.M,D. sekretorius, 
S.L.A. kuopos ir būvąs Tarybos na
rys. - "Šmeižtą, melą ir liežuvav: 
mo varžytinėse, nežiūrint kaip ka: 
nesivaržytą, niekas nepaverž prem: 
jos nuo Toronto lietuviu socialia 
Mano nuomone, rimčiau apgalvojus^ 
jais argumentuoti per spaudą ar zc 
žiu nėra reikalo, nes rimtesne vi 
suomene sprendžia organizacijas ai 
asmenis ne iš šmeižtą liežuvavimo, 
bet iš darbą. Kalbant apie Lietuvos 
vadavimo darbą, jei jie sutinka pr 
siliuosuoti nuo marksizmo ir veikt 
del atgavimo Nepriklausomybes Lie 
tu vai 9 mes katalikai ir tautininke 
labai maloniai laukiame. Prašome į 
bendrą darbą. ”

R. HOZAS : T. M. D. ir Tarybos narys 
gausiai pareinąs Tarybą. - ’’Pajutus 
pavoją, kuris gresia sunaikinimu 
tautos garbą bei turtą, jos susipr 
tą piliečiai deda visas pastangas 
pašalinimui visokią skirtumu, kad 
sujungtomis jėgomis galėtą pašiūri 
sinti tam .pavojui. Taip_jau daro i 
daro visos kultūringesnes tautos.. 
”Gaila_Lietuvos likimo,” taip gird 
josi musą tarpe patekus Lietuvei v 
vergijon* Bet tikroveje.pasirodo v 
saį kas kitą mūsą grupią gyvenime. 
Apgailėtina,* kad Taryboje įvyko^'sk 
lim^s, kuri pagimdė tik keli uššis 
pireliai ir triukšmadariai. Mano . 
nuomone, buvo galima prieiti prie 
susitaikymo ir bendro darbo pasitr 
kus iš Tarybos koletui narią. Ją v 
tas buvo galima užpildyti naujais 
tą grupiu žmonėmis. Tiesa, iš Tėvy
nės Mylėtoju Draugijos ir parapijoj 
puses buvo dedamos visos pastangos? 
kad sulaikius skilimą, kurio atgar- 
siai_palįko nepageidaujamą', įspūdį. 
Iš mūsą pusės padaryta didelis nu - 
sileidimas, kada pirmininkas ir se
kretorius, vardan vienybes, sutiko 
rezignuoti. Juk jie vyriausiai rei
kalavo sekretoriaus rezignacijos,. 
Vėliau pradėjo kabinėtis ir prie pir 
mininko. Buvo manyta, kad šios rea- 
zignacijos patenkins juos ir bus 
prieita vėl prie bendro darbo. Bet



skaudžiai nusivylėme. Pasitraukusi 
grupe nepasitenkino sekretoriaus re
zignacija, kurios ji visą laikę rei
kalavo. §į resignacija galutinai nu- 
m skayo tuos asmenis ir aiškiausiai

rodo prie ko jie ėjo. Jiems rūpėjo 
G .rbti tik savo grupes naudai ir va- 
l'jvauti visom organizacijom, kurios 
apdare Tarybą. Kam brangi jo tauta ir 
■j .vynes garb£, tas neieško nesusipra
timu savo piliečių tarpe. Kas kovos 
l^uke draugus palieka ir bėgdamas_ 
iano rasti prieglaudą pas per gale - 
loję savo, tas lieka vergu savo prie
šę rankose. "

E. NARUŠIS : vienas iš žymesnių ir 
įtakingiausių parapijos veikėju, T. 
M.D. ir Tarybos narys. - ’’Netenka 
ilgai ieškoti skylimo priežasčių. Į- 
vykusiame Kanados Lietuvos Tarybos 
Seime vienas vyrąs prarado savo port
felį ir dvi moterėles napasieke vir
šūnes Taryboje. To jiems ir užteko, 
kad pasmerkti visą seimą, jo tarimus 
ir pradėti per "Naujienas” ardymo 
darbą. Niekad nesitikėjau, kad del to 
Toronto mažytė lietuvių socialistų 
grupele jaustųsi taip Seimo užgauna. 
Užuot, kaipo demokratai, pildžius 
Geimo didžiumos valią, jie išėjo 
prieš didžiumą, i’arvyką Toronton sku
biai sušaukė septynių narių kuopeles 
pasirinkimą ir nutarė ištraukti savo 
a.stovus is Tarybos, jei Bure, demo- 
Vatiškai Seimo išrinktas sekretor - 
i s, neatšaukia niekam iki šiai die
dai nežinių šmeižtų. Ant magaryčių 
dar padiktuoja T. M. D. atšaukti Bu
re is Tarybos. Pačios Tarybos susi - 
rinkimuose "demokratas” Frenzelis pa
neigdamas Seimo didžiumos .valią, ne
užleidžia savo vietos naujam primin- 
inkui P. Kundrotai. Dieve apsaugos 
mus nuo tokių demokratų*ir jų demo
kratijos1. Mums torontiečiams buvo ne
suprantama tokia staigi ir aštriataka 
prieš sekretorių, kurį jie iki pat 
Seimo taip ščyrai reme ir garbino..
Juk prieš Seimą ką jis jiems nepasa
kydavo, viską šventai užgindavo... 
Jeigu kada nors buvo ar dabar yra 
tokie burininkai, tai pirmutiniais 

> jurininkais buvo triūsų taip vadinami 
Socialistai. Jis buvo įų didžiausias 
jičiųlis, jie jo klausė ir prieš jį 
.enkesi, kaip turkai prieš mahometą. 

To nieks Toronte neuzgincys. Dabar, 
kada jie suprato, kad Bure nusista
tė laikytis Seimo nutarimų ir grieš 
tai pasipriešino jų vadovybei Tar-. 
boj9 pradėjo ieškoti pas jįjviso' u 
nedorovių. Suprantama2 reikėjo p- d 
naudoti visokiuswšmeižtus ir pur- 
kad sunaikinus uš juos visus gan'' i- 
nį asmenį. Ka mačiau Seime ir k- ' 
dėjosi Toronte, tas negali patei'jn 
ti tokios jąaštrios atakos tono, ji 
galėjo būti ka nors tokio mums ne i , 
nomo. Kai kurieįkalba, kad prieš Be 
mą Bure buvo pažadėjęs Frenzeliui 
Tarybos amžinaprezidenturą ir remt 
vienos moterėles kandidatūrą į vir
šūnes, 0 Seime išejo*prieš. Čia gal 
ir bus tas nelemtas šuniukas- pąkata 
del kurio sukelta tiek daug triukšme

Jau tris metai, kaip pažįstu Bu*> 
re. Visuomeniniai reikalai mus gan 
glaudžiai suartino ir davė man pro
gos jį iš arčiau pažinti. Turiu pri
pažinti jį kaipo gudru politiką įr 
gabų organizatorių. Skaitytojai tu
ri atminti*dar vieną dalyką, tai':kai 
"demokratiškos" "Naujienos" daugi 

•prisidėjo prie ardymo Kanados lietu
viu vienybes talpindamos tų triukš
madarių raštus. Kada mes maginome 
tuos melagius numaskuoti savo raš - 
tais, "Naujienos" netalpino-. Tary - 
boję krizis jau praėjo. Tvarkomos i: 
ruošiamės prie darbo. Su įaumi cin-< 
didžiuma draugijų ir Tarybos rėmė ų 
Mes laukiame iš montrealiečių ži .u 
kad ir ten viskas susitvarkė.

REIŠKIME KANADOS KAR4

.Geriausias būdas taupinimui pinigu, 

tai pirkimas "Var Saving Certifi
'. ni ‘et r;* >;• 1 Q . - ■. . j » . r. -
cates” ir "Victory Bonds." Pirkdami 

certifikatus’ ir pergales bonus ne

tik sutaupinsite sau pinigų, bet ir 

padėsite Kanadai laimėti karą prieš 

agresorius.
•V t šit >’t ft



LIETUVI ’

Krūtinei 3ei veržiasi vulkanai — 

Pasiryžimai ugniu plačiu’

Net*bok9 nors dūksta uraganai?

Nors sirdis kenčia daug kirčiu.

Tas ne kareivis? kurs bijo kardo 1 

iš kovxj. lauko nesitrauki.o

Nors kiti spjaudo tavo vardui -----

Tu juos į būrį glausk9 ir trauk.

Nevenk9 ''mušiko”9 pono? būro9 

Krūtine juk ne aukso svirnas’, 

čia širdis? čia turtas dvasios rūmu — 

Nešk? vėliavą į juos tu pirmas.

į kovę9 į darb^9 narsieji draugai’. 

Melu pilioriai mums iš keliol

Šalin iš Vilniaūsl vištos?1 vanagail 

Mes nesiklaupsim jiems? ant keline

Ten mūs Matušes lopšys saulėtas?
>

Jos prarymota istorijų ratas*.

0? Lietuvi; neliūsk kaip ^žuols nugenėtas — 

Mūsi| Lietuvai kilti metasi

Marija Aukštaite
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Sunkiausiu Tarybos darbu buvo iš
leidimas savo organo ’’Nepriklausomos 
Lietuvos.” Kas nuošaliau stovėjo ir 
stovi nuo aktaulaus redagavimo.ir 
spausdinimo darbo,* tas negali įeiti į 
aos sunkumus surištus su šio zurna- 

•' išleidimo reikalais. Nežiūrint vi- 
sunkumų ir kliūčių, Taryba mėgino 

?. ' Leisti ’’Nepriklausomu Lietuvę”, nors 
io*pat pradžios ji niekad regulariai 

’eišejo. Šio numerio suvėlavimas su- 
;ele Tarybos rėmėju ir simpatiku tar- 
e abejones apie žurnalo išsilaikymų 
ateity..Kiti torontiškiai net sklei
dė mintį, kad ”N. L.” leidimas yra 
nereikalingas ir stojo už jos sulik- 
vidavimų. Apie šiuos klausimus būti
nai reikalinga kiek plačiau pakalbė
ti, kad skaitytojai Patys žinotų ko
dėl ”N. L.” visuomet taipyieregula- 
riai išeidinėjo ir ar gales ji atei
tyje išeidinėti.

Apie tai, kad_tolimesnis žurnalo 
išleidimas yra būtiniausiu susipratu
siu. Kanados lietuviu reikalu, niekas 
iš artimu Tarybos rėmėjų ir simpatiku 
neginčija. Žurnalo*svarba buvo pla
čiai ir aiškiai atžymėta pirmame nu
meryje. Per pirmų pusmetį, kaip pra
dėjome išleisdineti savo organų, mums 
.pasisekė užmegsti ryšius su šimtais 
savo tautiečiu, kuriu kitaip nebūtu
mėm pasiekę, davome prenumeratorių 
beveik visose kolonijose ir dabar tu
rime didesni tiraža, negu komunistai 
turėjo per pirmuosius tris metus savo 
7 Akraščio gyvavimo. Turėdami tokį 
gražų skaičių skaitytojų ir atsidavu
sių rėmėjų butų sunku ir skaudu pra
dėtų darbų likviduoti nepažaidus Ta
rybos veiklos ateity.

Nežiūrint to,_kad didžiuma musų 
simpatiku ir rėmėjų, kaip ir visi 
Centro Tarybos nariai yra nusistatę 
tęsti “N. L.” leidimų, tačiau prakti
koje šie gražus noriai sunkiai įvyk
domi. Dar prieš Kanados Lietuviu Ta
rybos Pirmųjį Seimų redakcine komisi
ja, išleidziusi pirmus tris numerius, 
priėjo išvados, k,«^d tolismesnis žur
nalo leidimas neįmanomas be apmokamo 
darbininko. Iman£ demesinsia redakci
nes komisijos mintį mes pasiūlėme Sei
mui rezoliucija, kuria jis pasisakė 
už sukėlimų žurnalui fondo. Buvo nu
matyta iš šio fondo užlaikyti nepilnai

Al tlT l S.

apmokamų darbininkę, kuri pašvęstų 
mažiausiai vienų savaitę laiko pa
ruošimui teksto, iškirtimui stenat- 
lių, mimeografimavimui ir ekspedici 
jai. Kol kas Taryba turi* pakenk-, 
pinigų atsilyginti su mašiniste, u: 
gaila, kad dabartiniu laiku nėr' A 
me tokios, kuri turėtu sųvaite ?<_? 
daugiau liuoso laiko.

Dar blogiau yra su redakcine ko
misija ir kitais darbininkais. Mos 
visi dirbame fabrikuose po 10 - 19 
valandų. Liuoso laiko daugiau vargi 
turime/ kaip dvi valandas į dienų. 
Bet ir šio laiko žymi dalis sunaudo 
jama susirinkimams, posėdžiams ir n 
būtiniausiams asmeniškiems reikalam 
taip, kad žurnalo reikalams mažai j 
lieka. O Čia, jei paimti visų darbų 
bendrai, reikalinga pašvęsti pilnų 
dviejų sųvaičių laikų.

Su rastais Jau tiek daug vargo 
nebūtų. Tiesa, pasitrauk-eis Tarybos: 
vienas-kitas’ bendradarbis,•.Bet at
sižvelgiant į jų raštų vertę, geria 
tokių bendradarbių neturėti, nes ne 
vienas iš jų dar nepasirodė su pa
prasčiausia rimtesne korespondenčių 
Jų vietoje mes turime eilę pasižade 
jusiu bendra darbių’čia Kanadoje ir 
Jungtinėse Valstijose,.kurie tikime 
padarytų ’’Nepriklausomų Lietuvę” į-* 
vairesne ir turiningesne, negu ji 
buvo iki šiolei.

Su finansine parama tas pats. I 
ki šiol daug musu sąjūdžiui prit- 
ančių -lietuvių susilaikė nuo dL s- nes paramos tik del to, kad Tar:" jsI 
priešaky stovėjo visiems nekenč' Al 
”Naujienu”keikunai, pagarsėję say. Į 
triukšmavimais ir tautines vienyčių 
ardymu. Su jų išėjimu mes nenusto-Į 
jame daugiau skaitytojų ir rėmėjų, 
kaip 10?$. Esam tikri, kad jų vietoj 
je ateis didesnis skaičius žmonių.

Kas jau pasakyta, aišku, kad ”N«. 
L.” ateitis priklauso ne tiek nuo 
stokos bendradarbių ir finansines 
paramos, kiek nuo stokos laiko re
dakcinei komisijai atlikti visų tec 
nišk.a darbų. Turint minty tų viską 
torontieči.ai dar prieš seimų kalbe 
apie perkelinių ”Ncpriklausomos Liej 
tuvos” MonuToalan, manydami,.kad g 
montrealiečiuose rasis žmonių, kur 
turi daugiau liuoso laiko. Bet lai



paliko vėl Toronte. Dn- 
klausimas vėl išnaujo 
torontiečini yra p.asi- 
dnrbą perduoti Montrea-

’’Nepriklnusomos Lictu-

seimo montrcalieciai griežtai pasisa
kė prieš tokį 
leidimo našta 
bar perkelimo 
svarstomas ir 
ruošė ”N. L. ” 
lui.

Perkėlimas 
vos” ir gal viso centro yra labai o- 
pus klausimas. Montrenlįečįai turi 
ger<aivapgalvoti, .ar pajėgs sureguli
uoti žurnalu išleidimu kad jis_vis- 
uomet išeitu laiku. Kitaip perkėlimas

bepakenktą ne tik pačiam žurnalui, 
ir visai Tarybos veiklai ateity, 
cinu mes nemanome, kad Montrcale 
ra tam darbui tinkamą, ir atsidavusi 
žmonią. Be to, ten daug didesne lie 
tuvią kolonija, kur ”N. L.”, jei iš 
eidinetą regularini, prasiskintu su
kelią ateičiai.

Kol šis.klausimas išsiriš ir mon 
trealiečiai sutiks perimti ”N. L.” 
savo rankas, mes stengsimės su šia 
laida ja, išleisti jei ne dažniau, 
tai ir norėčiau, kaip buvo prieš 
seimą.

KANADOS LIETUVIŲ TARYBOS PRANEŠIMAS

Kanados lietuviai, kurie domėjosi 
Lietuvos vadavimo veikla ir remi Te

jokio rimto darbo praeity intrigos 
persimetė iš ”Naujienu”^į visas Ta
rybos organizacijas. Pačioje Tarybc 
je, buvęs pirmininkas A. Frenkelis, 
SeiriO_gavąs tik Į4 balsi}, dar vis 
skaitė save teisėtu pirmininku ir v: 
saip trukdė naujam Seimo išrinktam 
pirmininkui eiti savo pareigas. Til 
po keleto susirinkimą, pagaliau, j- 

bando griau- sutiko užleisti Kundrotai pirminini 
vietą. Tokioms varžytinėms einant, 
aišku, visas Tarybos darbas turėjo 
užsikirsti. Tarybos ekstra susirinl 
ime9 įvykusiame 16 td. lapkričio, V' 
dovaujama taip vadinamu socialist!} 
grupe demonstratyviai apleido Taryt 
Iš Tarybos pasitraukė Toronto Lietu 
vii} Sociąl-demoratą ir_S.L.A. kuopą 
atstovybes. Su jais išėjo ir iždin
inkas J. Yokubynas.

Pasitraukus iš Tarybos dvieju or\ 
ganazaciją atstovybėms,. Kanados zLie 
tuviu Taryba neiširo. Joj pasiliko 

ta jap 4 organizacijos, kurioms tenka

žmonių intrigomis ir pasimojimu su
daužyti kilną darbą, sukėlusi tiek 
daug atgaivos ir vilties patrijotin- 
guose lietuviuose.

Jau ne kartą,.kai taip vadinami so
cialistai, sukurą kokią organizacija 
ir nepasidalinę vadovybe, ’ 

‘ ti; ne kartą istoją į kitas organiza
cijas ii* šukele jose triukšmadariai 
kele ergenus, koliojosi per spaudą, 
niekino padorius.veikėjus, kurie ki
taip protauja. Ką jie padare jaunimo 
sąjungoje, šunines draugijoj,' bendroj 
vaiką mokyklėlėj, parapijos salėj, ta 
Pat. ryžosi padaryti ir Taryboje. _De-: 
ja, visuomet ir visur jie pralaimėjo, 
pralaimėjo ir dabar. Ju pastangos su
griauti visa darbą, kuri pradėjo Ka-. 
nados Lie tuvią Tarybos nuėjo-veltui.

Po Kanados Lietuvią Seimo, kuris 
•■įvyko rugpiucio 30 ir 31 dienomis, 
Pati grupe -ambicin,— - —■ - - ■
ii 
dybos išrinkimu, su_pagalba dienraš
čio ''Naujienų” pradėjo ardymo darbą. 
Aiškiai-^ some t im ai g, yica šmeižtu a— 
takte buvo atkreipta prieš Seimo iš
rinktą sekretorią, nes, ju manymu, 
diskreditavus sekretorią ir privertus , ___
jį rezignuoti bus galima usgrobti Ta-, pradėjo pilnai veikti tik nuo 16 i. 
rybos aparatą ir vėliau lengvai apsi- lapkričio. Per šį tdp trumpą laiką 
dirbti su kitais.* * nesuspejome išlyginti visus reikalu

uios vaikišką zmonią, neparodžiusią kurie buvo pakrikdyti dvieją menesi

ati .grupe -ambicingu ssmenu, nepatenku tęsti pradėtajį darbą. į pasitrau- 
ntą Seimo nutarimais ir Centro Vai- kusi'o iždininko J, Jokubyno vieta

isrinktas gerai žinomas Toronto Lie 
tuvią ‘Parapijos Peliksas Collins, 
pirmininko ir sekretoriaus vietose 
pasilieka Seimo išrinkti, P. Kundro
tas ir K. Bure. . -

. Naujai persiorganizavusi Taryba
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ridujinės kovos. Viskę darome, kad 
oskubiausiai susitvarkius ir vėl pra
dėjus dirbti bendromis jėgomis.

Nauja Taryba*stato pirmoj eilej 
ireguliavimę išleidimo Nepriklauso

mos Lietuvos, šis darbas reikalauja 
■ 3 mus daug pasišventimo, laiko ir 
.inansu. Mes kreipiamės į visus Ne
siklausomos Lietuvos prenumeratorius 
r rėmėjus būti kantriais ir palaukti 

..oi viskas_susitvark^s ir Tarybos or
ganas pradės išeidinėti ši .sutvarkius"

TORONTO ŽINIOS —--—----------------- —

Su*Sausio 24 diena atvyksta Tor 
tan iš Scranton, Pa., kunigas Gabr 
liūs Jaskel. Jis čia turės misijas

Kunigas G. Jaskel yra geras prala
ka lb Įninkąs • Būti} gerai, kad parapi- 
jonys pasinaudodami šia proga suruoš 
stu jam viešas prakalbas.

A » *e
• Įkalę, Taryba imsis visa*energija

■ kdinti gyveniman Seimo užsibrėžtus
• ubus.

Su okupavimu Lietuvos vokiečiais, 
tojus Lietuvos nepriklausomybei tie 

'.ck nesumažėjo. Kova del išvadavimo 
ąisi} Tėvynės iš nacii} priespaudos ir 

steigimas pilnos valstybės nepri - 
’ .lausomybės reikalauja iš patrijotin-- prie mašinos nutraukta rankos pirš 
. ;u lietuvii} išeivijoj dar spartesnio, 
.ir stipresnio darbo. Kanados Lietuviu 
Taryba dės visas.pastangas, kad it - 
Saukus į ši darbę*visus geros valios 
lietuvius, neatsižvelgiant į ji} po - 
litinę kryptį.

Kanados Lietuviu Taryba gyvuoja! 
•Tos nieks neišardė. .Ji pradeda dar 
sparčiau dirbti kilni} ir garbingę - 
lietuviu tautos darba. Lai kiekvieno 
Tero lietuvio aukšea * * . _ , - -
Tuna ne vadovybės siekimas ir tuscios atgal Arturas nutraukė universi 
garbės troškimas, bet nuoširdus ir t? 
rimtas darbas padėti savo broliams irAir *orce 
seserims Lietuvoje!

Neseniai.ištiko skaudi nelaime 
gerai žinomę J. Martinonį. Paskubo
mis einant skersai gatvės užėjo į t- 
vėkęris ir parbloškė ant žemės, nu ■ 
laužant rankę.

J. Parukeviciui (perry) dirbant 

tai. Iš to gavo kraujo užnuodij ima.

J. Ivaška dirbant' nupipvė pirštu 
ir jau mėnesis laiko kaip gydosi;

• • a *

šiomis dienomis plačiai žinomas 
Kanadoje lietuvis sportininkas. Art 
Walker (Vilkaitis) baigė aviacijos 
kursus ir gavo sparnus. Apie pusę m 4... -4.-- 1 *-4.-_ _ -„4.---- 1__ -.-4------
to mokslus ir įstojo į Royal Canadi

Atjt

Kanados Lietuviu Taryba.
• • ••••> •; Sužiedavo A. Yurtis ir Edna Evask

Kaledi} metu. Torontiečiai laukia 
PRANEŠIMAS VISUOMENEI linksmiausii} • vestuvii} ir perka nauji

batus šokimui.
Š m.' Vasario men. 15 d. Toronto Li
Liet. ; dešinio ji puse : šv. Jono pa- ***♦..
rapija; T. M. D-ja; ”Ausros Choras” v ■.
.tr Šv. Jono Pašei'pos Draugija rengia Lietuviška Kirpykla. 
Lietuvos Nepriklausomybės, paminėjimę. '

" 746 Queen St. West,.A. Pečkaičio až
Visus Toronto^ ir apylinkės lietuvius laikoma.’ Kirpykl.oš . įrengimas yra to 
- ves nuoširdžiai kviečiame atsilan- derniškas, patarnavimas labai gerrs 
kyti. Bus vaidinama 5 veiksmu drama nes ne tik pats savininkas yra ge- 
J LEITENANTAS ANTANAS”. Prie to dai- ras kirpėjas, bet ir_jo pagelbinin- 
nes. Kalbos ir t.t. kai yra prityrę kirpėjai,
įžanga laisva - ženkleliai segiojami.
Pradžia : 7 vLv. Pelnąs skiriamės An- - Patartina Lietuviams paremti.- 
glijos nukentėjusiems nuo karo.
Rengiama Liet. Parapijos Svetainėje. ***♦



PraĮjęgo jau keturi menesiai ‘laiko 
nuo • to?' kaip įvyko Kanados .Lietuviu •. 
T.rybds PirmasisvSeimas. Atsižvelgiant 
į visus prisiruošimo trukumus, Sei- 
m-^buvo puošnus svečiais ir skaitlin
gas delegatais. Pirma kart 'Montreal© 
lietuviu istorijoj didžiausio Kanados 
miesto majoras atsilankė lietuviu 
koncerte, pasiklausė lietuvišku dai
na ir pasakė musu naudai ir garbei 
gražia prakalbę. Didžiavomes mes ir 
didžiavosi Vytauto kliudąs sulaukęs 
taip garbingo 'svečio.

Mt****
Seimas Padare daug -žvarbią nutari

mu, nustatė ateities darbams gaires. 
Pasibaigus Seimui ir vykstant delega
tams'ir svečiams į.namus mes dalino
mės bendru džiaugsmu: seimas pavyko, 
koncertas buvo puikus’. Panašiai atsi
liepė per spaudą ir stebėtojai-sve
čiai} Valaitis, Klinga.

Viskas butą buvę gerai,' kad ne vienh 
kerštavimais pasižinęjusi ir žemos*^ 
reputacijos moteriške, kuri išsivežė 
visai kitokį, mums nenujaustą įspūdį. 
Ji pirmutine mete akmenį į įvykusį'/ 
Seimą, paneigdama jo tarimus3ir a p- ■" 
versdama viską aukštyn kojomis. Kodėl 
— Tik del to, kad Seimas .'Heišrinko 
jos į centralinę Tarybą.’ Toro'ntoe, - 
kur ji. visiems ;gerai žinoma,_taip' 
manomą. Iš karto jai pasisekė su pa
galbą pigios spaudos suklaidinti vie
na kita montrealieti. Bet įik iš kar
to. Dabar visi pradeda pirštu rodyti 
į tikrą kaltininkę (Liaudies Balsas, 
nežiūrint jos jam pasitarnavimo, va- 
uina ja viso*ląbo tik "boba^)*

Žiūrint iš šalies, atrodė, kad __ 
Seime tik vienu klausimu pasireiškė 
skirtumas nuomonių. Vieni.stojo už 
sudarymą centro nuo srovią, kiti_- 
nuo organizaciją. Kiekvienas turėjo 
teisę pareikšti savo nusistatymą vie
naip ar kitaip. Ginčytasi šaltai, - 
ginčytasi karštai iš abieju pusiu. 
Demokratiškai tvarkantis, kitaip*ir 
negalima. Laukėme balsavimo. Pirmu ir 
antru balsavimu paduota didžiuma bal
są už*srovinį centrą. Pirmininkas ne
pripažįsta didžiumos ir, sulaužydamas 
visas parlamentarines taisykles, 

ledžia jo paties nuskirtoms vienos 
sroves balsą skaitytojoms Čypti.ir 
rėkti už centrą nuo organizaciją.. 
Pirmininkas sauvališkai atnaujina 
diskusijas. Sekretorius protestuoja 
ir daro pastabą, kad ginčai jau už
daryti ir balsą skaitytojos neturi 
teisės kalbėti ir agituoti. Dviem 
moterėlėm ir pirmininkui triukšme i- 
jant, balsuojama trečia^kartu. Šį 
kartą, pirmininkas pran'esa, kad uz 
centrą nuo organizaciją gauta vie
nas balsas daugiau. Kitur girdisi 
balsai, kad paskutinį karta gauta 
didžiuma balsą už srovinį .centrą. 
Tiek to,vsekretorius ir kiti tyli, 
nusileidžia.

•-’••.V*#

Reiškia, svarbiausi ir vieninte' 
ginčą*seime laimėjo jie. -/laimėjo 
triukšmavimą, laužydami pagrindine 
tvarkos taisykles_ir suktybėmis. N 
svarbu kas ką sake, kaip kalbėjo.b 
svarbu, kad Seimas, pagaliau, ofic 
aliai pasisakė už sudarymą Centro 
nuo organizaciją, kaip jie norėjo. 
Jeigu taip,.tai po šimts plynių,

, ko 'j. i'O- np.r P; .ko b 1 i auria.

Nemanykite, kad ta moteriške už 
sigaV.o del' sekretoriaus roikalavin* 
pasaukti ja prie tvarkos, kada ji 
pradėjo, padedama pirmininko ir 
kitos kūmutes2 triukšmą 'kelti. Tas 
del jos mažmožis. Kartą ją Torontu 
vyrai ir moterys išjojo is svetainę 
Dažnai ji gaudavo*daugiau, kaip du 
ti iš svetaines išmesta. Dalykas n 
tame, štai kur paslaptis. Ji kan
didatavo, į kontroles komisiją, o 
Seimas jos neįvertino ir neišrinko 
Panašiai Seimas nuskriaudė ir kitu 
garbes ieškotojus. Oh*., tas niekšą. 
SeimasI Kiek jis klaidą . padare*. 
Šalin sekretorių, kad.nepalaike jo 
kandidatūros 1 • Geriau jis "butą. .ne
įvykęs, jos panaberijos neužgavęs.

Šioj laidoj talpiname eilę tore-. 
tiečią_pareiškimą. Del laiko_stokOE 
nesuspėjome visą Tarybos rėmėją at' 
siklnusti. Šią minčių pasikeitime 
dalyvauja 23 vyrai ir moteris. Sva 
bug kad didžiuma pareiškimu priduo 
rastu, kas reiškia, jei jie stengt
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rasyncti, turėtumėm nemažu skaičių 
bendradarbiu.

4 * ''■‘t

Iš pareiškusiu savo nuomones, ma
nome keletę "pašaliniu”, kurie anks
čiau nemažai veikc. Is jų, Matas Nc- 
; ? don (llevedomskas) daug veikc su 
taip vadinamais ’’kultūrininkais,”ku- ■ 
? 5 e vėliau pasivadino ’’socialistines - 
■unties” žmonėmis. Pradėjus jiems 

• uisti. mimeografuotę laikraštukę, 
..aliai jame bendradarbiavo. Daug dir
bo su kairiąja srove ir M. Norvaiša. 
■Torvaišavdaug pasidarbavo scenos sri
tyje, režiseriavo ir yra labai vyku- 

... b!ai išvertas scenos vcikalę ’’Tamyla” 
vaidino Kanadoje ir Jungtinėse 

ji.crikos Valstijose. Norvaiša ir_Nc- 
idon gerai pažista Toronto veikėjus.

. .1/ pareiškimai paremti gilia pažin- 
.Xmi tų žmonių.■>*** -

Ne su visi} pareiškimais, galiu su
tikti šimtą nuošimčiu. Pas kai ku - 
-'tuos matosi per griežtas nusistaty
mas prieš socialistus. Tuo tarpu pas 
mis ėjo kova ne su socialistais, bet 
su tam tikra grupe žmonių, kurie pa
sivadino save socialistais. Muši} rė
mėju. tarpe randasi socialistiniu 
i^ncių žmonių^ kurie su ta grupe nie
ko bendro turėti nenori. Jie savo 
tautos ir šio krašto reikalus sta$o 
aukščiau savo grupiniu įsitikinimu. 

socialistams. Tai geriausias įrody
mas, kad yra plačiu pažiūri} social
istų su kuriais galima dirbti bendr? 
tautos darbę.

jfte aje
i

Pas mus buvowir yra griežtas nu
sistatymas prieš komunizmu, prieš 
Pačię Rusiję ir jos vadus. Tam buvo 
ir yra, ypač mums, daug pagrindo, k; 
da mūsų broliai ir seserys tiek dau< 
nukentejo nuo raudonos okupacijos.. 
Bet dabar, kada Rusija kariauja prie 
bendru deomokratiji} priešu, mes sve: 
kiname rusus ir ji} vadus. Bet nieka< 
nesidesime su Kanados komunistais > 
kurii} partija paskelbta nelegale, 
vadai_darbais pasirodę Kanados pi ie 
šai sėdi kalėjimuose.

Kada Stalinas, ? Vorošilovas, Tlmo- 
šenko ir kiti vedę rusus į kruvir is 
kovas su hitlerizmu, jų_vadovybe 
prisideda_prie bendro mūsų visų tik 
slo: laimėti karę ir taikę. Dabar^n 
laikas prieš juos kalbėti, prikai
šioti jiems teroristiniai veiksmai. 
Rusijoj ir okupuotuose kraštuose.. 
Ta pačia liogika mes.žiūrime ir į 
prezidentę A. Smetonę. Jeigu prezi
dento A« Smetonas darbas padeda mu
sų kovai už Lietuvos išvadavimę iš 
Hitleriovnagų, mes, kuo nebūtumėm, 
turime užmiršti praeitį .ir susilaikyti nuo ne r e įkalino būrnojimo.

. Sk
A

Ši laida yra svarbi tuo, kad joj ' ...
telpa dalis Kanados Lietuvių Tarybos Kanados Lietuvių Taryba, Pabėgus 
.. irmojo Seimo protokolo, ir.plačiau triukšmadariams, i£ ateity stengsis 
išaiškinama dabartine padėtis Tary- jungti visus lietuvius kovai už Lie
poje. Spausdiname padidintame skąi- tuvos nepriklausomybę, neatsizvel.-
ciuje,vkad platesne visuomene gailėtų giant į politišką kryptį ir tikyba, 
susipažinti su Seimo tarimais. * Męs visuomet esame pasiryse dirbti ■ 

bendrai su tokiais socialistais, kai 
k . • Povilas_Dargis ir kiti. Tarybos vie

nybes šūkis palieka tas pats.
Socialistas Povilas Dargis yra . ; . -K Bir •

pirmininku Pittsburgo ii* Apylinkes ; **
Lietuvai Gelbėti Komiteto, kuris su
suose Lietuvos prezidentui.a. Smetona ' \
tai prakalbas ir iškilmingų banketę.
r; tai Dargis gavo nuo kitų socialis- • < I
•U barti. Skaitykite jo pareiškimų-, 
'.urį šioj laidoj įtalpiname. Jis gali 
būti geru pavyzdžiu mūsiškiams Tor.
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P. DARGIS - A* SMETONOS KLAUSIMU

.Metai laiko tam atgal? Susivieni-' iš viso, kas aukščiau pažymėta^ 
jimo Lietuviu-Amerikoje Trecio. Aps'- tegu plačioji Amerikos visuomene-z: 
kricio kuopę suvažiavimo iniciatyva no9 jog Pittsburgh© Dr--ję, Komitete 
buvo sušaukta visu Pittsburgh© ir a- dirbo^įr dirbs uz Lietuvos neprikl? 
pririnkęs draugijų konferencija. Si;- . somybes atstatyma? neatsižvelgiant• 
konferencija nutarė sukurti draugiję' jog vienam.-ar. kitam pakviesti ka?b< 
vardu: Pittsburgo ir Apylinkes Lietu- tojai patiks ar nė. - ,
viu Draugija Lietuvai Gelbėti.. ' ’’Paskutiniuoju laiku teko patem;

rĮ draugijos komitetę įėjo visu ti spaudoje atskiriems komiteto na 
srovię atstovai. Komiteto pirmininko riams nepagristi primetimai? kad j 
garbe atiteko plačiai žinomam tos a- prisidėję ’ surengime prakalbę^pre. 
pylinkes socialistui P. Dargini. Po- A. Smetonai. As turiu pareikšti? j 
to? kaip komitetas pūruose Lietuvos. aš asmeniai . niekada nepritariau bu- 
prezidentui A. Smetonai bank'etę ir vusiam prez. Smetonas režimui (vai- 
prakalbas? karštesni socialistai pra- žios formai) Lietuvoje ir nesykį 
dėjo jį, kritikuoti. Šiems- kritikams viešai apie tai pareiškiau. Tačiau.

dabar ne laikas mums.pestis kas b\r 
preityjė. Nesvarbu peštis kuri' sro

P.! Darais atsako sekančiai:

’’Draugija užsibrėžė rengti prakala valdys Lietuvę. Musę visu ūždoufis 
bas ir kviesti kalbėtojus? neatsizve’l dirbti bendrai už atstatymę nepri- 
giant į ję politinius ar religinius. klausomos Lietuvos. As. nuo-savęs p; 
įsitikinimus? su ta pasarga? jog kai- reiškiu? jog dirbsiu? neatsižvelgi- 
betojai pilnai sutinka už atstatymę į politinius, ar religinius įsitiki- 
Lietuvos Nepriklausomybes.. _ nimus? su visais? kuriems yra malo:

Iki šiolei draugija suruošė eilę džiugu ir brangu matyti musu gimtę- 
parengimę? kuriuose kalbejo^kūn. J; <ję šalivlaisvę ir nepriklausomę? . 
Prunskis? advokatas P. Bagočius ad- todėl aš nematau jokio blogumo Pgh 
vokatas A. Olis ir Lietuvos preziden- . Komitetui kviesti Lietuvos prezide’ 
tas A. Smetona. Vėliau nutarta surou- tę A.- Smetonę kalbėti.” 
šti prakalbas J. V. Stilso’mui? ’’Nau
josios Gadynes” redaktoriui ?’< -tf t! -*

T 0 NO N T A S " T R U M. P A I

vKadv<T. Navagrodskas yra melagis.ir metę kaip prenumeruoja ’’Naujienas.’, 
''aršus šmeižikas? o ’’Naujienos” visę 
Toronto liežuvininku organas? tai zi- ***«
no^visas svietas. ’J. Navagrodskas : ' _ •
rašyneja savo šmeižtus naudodamas apie Socialistu grupele.surouše S 
porę tuzinę slapivardžię ir pyksta. kuopos vardu vakarienę? kurioje xa- 
ant kitu? kurie turėjo ar turi kokį lyvavo apie šimtas žmonię. Novogroi 
slapivardį. Minimas žmogelis_kartę skas ’’Naujienose” apsidžiaugė tokii 
su savo raštais taip toli^nuejo kad ’’skaitlingu” publikos atsilankymu? i 
bijojo -vakarais į gatvę išeiti. Bai- sako? butę daugiau buvę jei ne ta Į 
mes apimtas jis muse ’’Naujienoms’ kuri saboiažiavo vakarienę supirki? 
telegramę? kad komunistai suokalbiau- nedarna bilietus. Melagis? M. namo'; 
ja g į nugalabinti. Mes laukiame kada visi gyventojai buvo vakarienej0.T* 
ta žmogelį komunistai uzliezuvio pa- buvo nemažas skaičius ir komunistę 
.tampys^ bet.neSulaukėme; Matomaine- šalininkę. Pažiūrėsime? kiek is 'M.
kaltu^zmonię kandžiojimas jam sąžinę namo dalyvaus Novogrodski sekančiai, 
griaužė ir, pradejo vaidintis nekaltę parengime. I
žmonių keršto šmėkla... p
_ ^Atvykęs įš Winnipeg© Torgnton jis $
ėmėsi to paties darbo. Pradėjo plus- Kitas melagiu organas? tai kpmU.; 
ti ir pravardžiuoti Sau nepatinkamus, nistę Liaudies Šalsas? kuris ne§en: 
žmones.^Pastaruoju laiku jis biauriai paskelbė? kad pas kokį ten Tarybos 
apšmeižė tūla M.? kuri jau keletas narį policija padare kratę. Turime



Pasakyti kad nuo pat karo pradžios 
ie Pas vienę Tarybos narį ar remeję 
,'okios kratos nebuvo. Tuo tarpu pas 
•.nmunistus ne tik kratos padarytos^ 
bot nemažai ju ir po šiai dienai se- 
•1 koncentracijos stovyklose. Komuni*. 
•..•/v. nelegalus partijos vadai ir žy - 
: n.ri veikėjai? kurioj polici jajaesu- 

sučiupti? gyvena surpąipese.. 
•' tos penktakolumnistines parti- 
■ . ,i.r jos pagalbiniu organizaciją tu 

••‘tas, konfiskuotas. Rusijos karas 
j.’cs Vokietiją Liaudies Balso parti

n';.' padėties nepakeitė.
****

Torontiškiai indrelieninkai per- 
kvena nepaprastę krizį. Neskaitlin
gai; Indrelienes vaiskas pradedagru - 
p’i/.-tis į frontus. Centralinis ir 
tyriausias frontas? kaip praneša mu- 
sv. stebėtojai? koncentruojasi apie 
BsJlwoods gatve; šiaurinis - Daven- 
port Rd. Pasiskirščius į du frontus 
sako? bus visiems vadams vietų? nes 
kiekvienas frontas turės savo'genor- 
l'i.US .

Kas vadovaus kiekvieną frontu at- 
iririai jau susitarta. Tik klausimas, 
•k..‘j kurio įvyko krizis? tai kad va- 
•i.'Vfius abiem frontams? Bellvudinio 

c r. to vaiskas numato Indrelien^?
:uj.i dabar dominuoja ’’naujienų" pus- 
i.-ipį. Bet kitu frontu indrelieninkai 

tuo nesutinka, iš šalies žiūrint?
.įrodo? kad Indreliene su "Naujienų” 

; tgalba laimes vyriausio generolo 
■-ina. Bet tik ateitis parodis? kaip 
..kr ovej e bu s.

į

Neseniai Torontan lankėsi svečiai 
”ontrealįeciai? gerb. rašytoja Marija 
dūkstaite ir Jonas Leknickas. Jie at
važiavo tikslu.pravesti montrealie- 
ciu pageidavimą? kad katalikai ir 
tautiniai nusiteike lietuviai ben
drai dirbtu Taryboje su "socialis
tais'." To paties pageidavo ir visi 
dabartines Tarybos nariai. Bet kn;pa
darysi? jei jie (indrelieninkai) ben- 
li*o darbo nenori? jei įjię pabėgo.

Tikiu svečiams paaiškėjo vienas 
dalykas? tai kad to viso triukšmo 
kaltininkais buvo indrelieninkai.

Musu puse ėjo prie visokiu nusilei
dimu, buvo.manyta susitaikyti.. Bet 
kas J tau. Ju lyderka Indreliene pa=»^ 
reiške? kad susitaikymas negalimas? 
nes jau per toli nueita. O kas gi 
otaip_toli ėjo? kad ne pati Indre
liene.

Kitas dalykas? jie svečiams iš 
vakaro žadėjo taikintis? o ant r.’te 
jaus atsisakė reiškia prigavo j-»u s. 

r tu t**
Nakty prieš Naujus Metus mūsų mo I 

terys suruošė puiku banketą. Šį*-;?.r 
t^ moterys įrodė, lead už vienę'do.i.e ; 
rį galima puikiai pavalgyti? kietai 
issigerti ir smagiai pašokti. Ir ti 
krai9 valgėme dirž^ nesuvarže ir 
linksminomės iki 3-4 valandą ryto 
UŽ taip puikiai suruoštu banketę 
reikia atiduoti kreditę mūs^ darbš
čioms veikėjoms? K. Margienei? E. 
Matušaitienei ir O. Kalinauskienei.

Pas mus įvairiuose vakarėliuose 
pradeda įsigyventi geras paprotis- 
kalbos? laisvas? minčių pasidalini
mas. Laike šio koncerto E. Narušis 
pakvietė vi s eile. vyri} ir moterų 
tartį keletu 'žodžiu.

Šiomis dienomis išvyko į Jungti
nes Valstijas T.M.D. ir Aušros chcr 
narys Simonas Gibsas (Gibbs). Apsi- 
stostos nuolatiniam apsigyvenimui 
Racine? Mis.? kūrkturi savo pažirta 
mu ir giminiu.

Simonas gyveno Kanadoje 15 met i? 
daugiausia vakaruose. įsiveržusi 
Kanadosvlietuviuose svetima įtaka 
nepalauže jo stiprios lietuviško ? 
dvasios. Skaitė ger^ lietuviška 
spaudą. ir dažnai.rasynedavo Vieny
bėje. Buvo nuvykus Liętuyoje^ir grl 
žes Torontan.prįsirase Tėvynės My
lėtoji} Draugijoj? kurios jis buvo 
išrinktas oficialiu korespondentu.

Visi? apgailestaujame kpd Šimoni * 
apleidžia mus? palikdamas z^mia 
spragu mūši} visuomeniame gyvenime. 
Linkime įam laimes^ir gražesnio ry
tojaus Dėdės Šamo šaly. Taipgi, ne* 
užmiršti kanadiečiu ir retkarčiais 
parašyti į "Nepriklausomu Lietuvą.
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Prie "balto lakšto siūlu prigekta. . ;

Atnešta laivo per .Juru tolius. 

iš mielo šilo - .rankos išvogta? 

Palikai brangius gimtines gojusi

• Ir kad ne laiško urna kieta —

Bu turn palikus žydėt tvirta-

Kur tas kamienas — stiebelio rūmas?...

Kur tavo, sesių liko šimtai?...

Kur žalialapis tas lopšys krūmas

Kurio krūtimis augai? mitai... ’ ’
.* t

’ t i ” ’ " " "
t

Ir? kad ne jura judri? putota?

Šiluos bujotum grakšti?- lapota.- 
i

Dabar? prie lakšto siūlu’ prisekta..;

Irtu kaline iseives daly...

Su melsvu žiedu laisve išverkta..• 

Visu užmiršta svetimoj pily.

Ir? kad ne mano troškimai platus? 

Kazin ar būtum man viešnia tapus?

Tad? pasek.mano liūdnas akis—* • »
Mirusiam žiedui rasa užkris.' •' ■

• . • f . • • ‘ ’ Z . . ■

, ; . Marija Aukštai te.
1 'J: < .
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įvykusio montea,!
S f I MO

PROTOKOLAS TO. 1

^41 mstais9 rugp. men. 30-31 dieno
ms? įvyko Kanados Lietuviu Tarybos 

.mąs seimas Montrealo mieste? kurs 
p.š'.jo? tęsė ir baigė savo sesijas?

■ .ruto Neprigulmingo klubo svetainėj 
.ncioj 2161 St. Catherine St. East.

r me dalyvavo 20 yvairiu draugi ji)_ 
kuopi)? su 73 atstovais. Garbes 

ežiais dalyvavo Kanados Liet. Gen. 
rasulas G.L.P. Grant-Suttie? - Men
talo miesto majoras \dhemar Ray- 1.
.uit? vietines liet, parapijos kle- 2.
Snas kun. J. Bobinas? keletas _vie- 3.
męs policijos aukštu pareigūnėj - 4.

-oronto ’’Aušros” choras? ir eiliniais 5.
’Tėčiais, dalyvavo gausi minia.Tarybos 

j,? i t arė ji)? ir net komunistiniu bau -
ii) o 1 ■

J R M 0 J I SESIJA

urna Seimo sesija prasidėjo 30 diena
••c.p.? 3 vaį. po pietį}. įžanginę .5.
Lbę pasakė Montrealo skyriaus Tary- 

.. 3 pirmininkasvAntanas Navickas?kurs 
jautriai ir gražiai sveikino Seimo 
1 įlyvius? platėliau nušviesdamas Kanados 1. 
indo s Liet. Tarybos tikslus ir užsi
mojimus? kad Tarybos svarbiausi žy - 
ziui už Lietuvos nepriklausomybės at- 
stjtyma® už Britanijos laimėjimus. 
Tv Širdžiai dėkojo Tarybos Centrui?

išjudino darbo aparatu šaukime 2,
dėkojo atstovams uz gausi) at- 

r’/.imę, už draugiškumu. Aiškino? kad 
; ybos keliai nėra politiniai? bet 
i".ynes meiles vedami. Brangino Su-.
? ziavima? išreikšdamas gilię Padekę 2’
viH'dos valdžiai? už teikimu pilni) 
.Laisvii) - garbingam Tėvynės darbe.

Po savo kalbai? pakvietė Tarybos 
Crnt.ro pirmininkę p. Augustina Fren- 

pravesti Suvažiavimo pradžia?
?ix*s trumpo j?-brandžioj ir turiningoj 
laiboj? kvietė Seimę? kad imtęsi ini- g* 
ciatyvos sukaupti jėgas ne sroviniais sum

3.

sumetimais? bet svarstyti) grynai Lie 
tuvos atstatymo darbę.

Po to? Seimas pilnai atidaromas 
Lietuvos ir Kanados himnais? kuri’ ?s 
iškilmingai skambino pij anų? p-le 
Marija Baron.

Himno gaudesiui nutilus? ponas 
Augustinas Frenzelis? skaito Kana, 's 
Lietuviu Seimo dienotvarkę. Dienc t- 
varke skamba sekančiai:

Seimo atidarymas.
Rinkimas mandati) komisijos. 
Sveikinimo kalbos ir laiškai.
Raportas mandati) komisijos. 
Rinkimai: •.
(a) Prezidiumo ir sekretori

ato.
(b) Spaudos ir įformaciji) 

komisijos:
(c) Rezoliucįji) komisijos.
(dį Taisyklių komisijos; ir 
(e) Financi) Komisijos. 
Pabaiga pirmos sesijos.

SESIJA II

Raportai Vykdomojo Komiteto: 
Pirmininko.

(b) Sekretoriaus.
(c) ’’Nepriklausomos Lietuvos”

administratoriaus? ir
(d) Kontroles komisijos. 
Pranešimai iš vieti).

SESIJA III

Raportai komi si ji).
Skaitymas ir priėmimas re žo
lino i ji}.
Pertrauka.

SESIJA IV

T ai syki ii) priėmimas.
Rinkimai: Centro Vykdomojo 
Komiteto? ir Praplėsto Kom. 
Seimo Uždarymas.

Crnt.ro


Seimas išklausęs darbi) tvarkos pa- 
skelbimę? sięlo del laiko stokos - 
vionę sesija išskyrstyti dalimis? ir 
Įjungti į kitas tris; su papildymu 
sumanymu punkto. Rantau plojimu už
tvirtinama.

Kadangi mandatu komisija buvo pak
viesta is anksto: M. Arlauskaite? J. 
Yokubynas? S._Pundzžuviene? ir PL 
Kundrotą? todėl antro dienotvarkes 
punkto svarstytinumas atpuolė? ir se
ko trečias punktas; Sveikinimo kal
bos ir, laiškai.

Tuoj? scenoje imponuojančiai sus
kambėjo amerikiečio p. Jankausko žo
džiai? kurs sveikino Seimą ’’Amalga
ma tu” Unijos vardu; linkėdamas sklan
de ii) darbi) ir puikię. pasekmių. Did
žiavosi ir gėrėjosi lietuvi!) tauta? 
pabrėždamas? kad lietuvis nuo amžių? 
garsus? darbštus? kantrus ir sumanus. 
Kalbėjo už demokratijos principus! 
Už darbo liaudį! Karštai užgyre? kad 
Kanados lietuviai stengiasi susijung
ti- bendram darbui po Tarybos vėliava 
- tiesdami pagalbos ranka išvargin
tai? ^nukankintai Lietuvai? kuria 
baisūs juodi siaubūnai Hitleris ir 
Stalinas pasikeisdami terioja? pie
šia ir žudo. Kalbėjo? kad viso pasau
lio dorį lietuviai dabar 'jungiasi? 
ir nieks taip nesujungs kaip dabar- 
tinejrykšte?* kuri plaka visa pasaulį 
ir musu kraštę. Ragino visais budais 
gelbsti -Lietuvę ir savo brolius; kas 
centais? kad darbais? aukotis Tėvy
nei ir demokratijai.

,Sii)le išnešti rezoliucijas? kad 
remti Britanijos karę? kad^fašizmę 
ir komunizmę nušlavus nuo žemes ka
muolio . Privedė? kaip užgrobtose ša
lyse užgniaužtos žmonių lūpos? ir 
patarė išvengimui slibmi) apinastrio 
jungtis su visais demokratiniai nu
sistačiusiais žmonėmis? kad užtikri
nus sau laisve? kuri leistu gyventi 
nepriklausomai ir aukotis savo Tėvy
nei./ ' ;'

Sveikina Seimę p. Jokūbynas? Ka
nados Liet. Centro Tarybos vardu. 
Pabrėžia? kad šiame Seimo norą '’bur
žuję'1? bet darbo ’žmones? kurię min
tys viena kitai artimos? nes uaugu- 
noj_darbo liaudis kilus iš samanoti) 
Dakūžii)? bet jie moka daugiau auko- 
•is? daugiau iškentėti? daugiau pri
sirišti prie savo krašto? prie mielos

Lietuvos. Gaila ti)? kurie tapo iš
gamomis! Vienus ju — suviliojo _ e— 
nigas? o kiti? nežino ka daro? ! 
Priveda Liudo Giros žodžius? kad 
pats išsireiškė: 'Dsu juodžiausias? 
iš visu juodu ju.:* Savo kalboj? smm 
kiai Pila kailį bolševikams. Baigdt 
mas uzgiria Kanados ir Amerikos lai 
svę demokrantinę santvarkę? linki i 
Lietuvai atgauti pilnę nepriklausom 
gyveninę paromtę pilnomis demokrąti 
nemis laisvomis. _

Šioms visoms aukščiau minėtoms 
kalboms? Seimo dalyviai entuziasti
škai ploja? komunistai baubia? uzia 
ir kelia triukšmę. Seimo tvarkos 
saugotojai - baublius apramina.

Pabaigus sveikinimę kalbas? tele
grama sveikina Kanados Liet. gcn. 
Konsulas G. L. P. Grant-Suttie, kurs 
žada į Seimę ir pats atvykti.

Puikiu laišku sveikina p. Liau- 
kavičius iš Austin*o? Manitoba? pri 
laiško prisegta vieno dolerio auka. 
Taipgi gauta? ir skaitomas telegram 
nuo p. Urbono? Flin Flon’ o Tarybos 
skyriaus atstovo? kuris kelione ne
smarkiai susirgo ir negali atvyk i.

P. Vilnonis? Hamiltono kuopos t 
stovas? jjrie gražiu sveikinimo ž u- 
žii)? parėmė Seimo darbus triji) d te- 
rii) auka. Visiemsnsveikinimams? >i 
mo dalyviai gausiai ploja? komuna :- 
tai nulenkę galvas zurza ir tarp 
savęs kuždasi. _ _

Pradėjus 4-ta dienotvarkes punkt 
pirmininkas Augustinas Frcnzelis? 
kviečia mandati) komisiję? pranešti 
savo užrašę *inias. _ '

Raportuoja mnndatę kom.^n.aro: - 
p-le M. Arlauskaite. Praneša? kad 
ligi dabar yra užsiregistravę manda
tu užrašuose 18 yvairių draugiju? si 
6d delegatais. Skaito Iš rašto drau
gi ji) vardus? bei ji) atstovus:

Kanados Liet. Tarybos Centras - 
TORO'KCO - • ' '

p. Augustinas Frcnzelis 
p. J. Jokūbynas

> p. Karolis Bure
p.. Pranas Kundrotą
p. S. Balčiūnas 
p. J. Samulevičius
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3v. Jono Krikštytojo pašulp.• dr-ja* ^v* Elzbietos dr-j.u*-- Montreale
TORONTO ‘ ’ p* Baltrušaitiene

p. Lekshs ' '• ' • ' H- Junulnitytč > ’
A. Jurcius ' ^inritiene

Ą C. F. kuopa - TORONTO - Kanados Liet. Tautine Vienybe -
0. Indrclicne Montrealc -
S. Tnurinškns • Tautkus _

; >■* - ■ > ? * ' ~ M’. Aukstrrito *•* ‘
S. L. A. 236 kuopa - Toronto

■ Jt ' JjV $r t pz o 1 įo ne • r ■. ■■<■.
. . ^ .• •‘Bi',’įkiond-. ' j- ■ ’

i g-i ■■ i^Vogrodskas
>■ _ u/’ P. Dagilis

— • M. — - w». — • • ■»- —' • — • • - W ••• •- - -
.• f f y * , r z ;

Sva Jono Liet, parapija - Toronto
O. Kalinausktene
L. Jurčiene

r
X

G

IĮ. , Arlauskai te 
>. Al'. ITu v i key i ęi ■ i s' 

*• į 0 J.rViyi)n.riėriė 
■ ’ ■_ S. Pūnlž luv lene

c k

P..
it r. ■ a?!-

a jj.fi »
-. u

'"'■t

Kanados Liet. Tarybos revizija
Montreale

A. Augutis
E. Narušis •
A. Urbanavičius

i Įsros 1 Choras - Toronto -
I. Sullivan
F. Motiejūnas

"v’ynos Mylėtoju dr-ja - Toronto 
P. S. Gibsas 
P. Vedeckis■

P. Leknickas
A. Uavikevičius
J. Buncikas
P. Kilinonis

§v. Kaz. ir šv. Jono pasnlp. dr • ja 
Montrealo -

J. Gyvi s
F. Dubauskas
A. TIavičkas
M. Va ik s no ra

L. A. 27^’ Kuopa - HAIILTOIT -
P. Vilnonis

••Hadus Liet. Tarybos skyrius -
• diPIREALE -

< A. Navickas
M. V a ik s no r a .
P. Tautkus.
M. Placenis

■C ‘i.:■ • . , •
..Jie u. Kun, Vytauto ITęprigulmihgo 
•ir-ja — Montrcale

J. Vilkaitis
‘ '■ .M.. Masniclcas

J. Ylą
J. Girdauskas
J. Staniulis
J. Bakanavicius
D. Markeiiunas

Kanados Liet.. Sąjunga - Montreale
A. Sakalas
J. Puznokaitis
K. Ivaškevičius

3v. Knz. Choro dr-ja - Montreale
K. Žižiunas

Tarybos Remcjią kuopa - Montreale
■ M. Vilimiene
P. Skudas _• • • •
H. Mickuviene-
P ■. Gud a s
J. žemaitis

' . . -j’. Balsis-
P. BagužiS _ .

. P. Kriauceliunlene. .
i..>y- ■-

Sv.On.as- pnšnlp,. dr-ja Montreale - 
v.-, č... • ■ / . D. Gird^uskicne: J a

i r ,r- a. Kebliaskicnc /

Išklnusiils mnndnti} komisijos U?ra-< 
nešimą? saloj ūžia griausmingas plo
jimas. Aprimus? pirmininkaujantis 
skelbia 5-tą dienotvarkes punktą? - 
’’prezidiumo? sekretoriato jr komisi
ją.” rinkimus.

~ Į prezidiumą išrinkta: P. August? 
nas Frenzelis? Antanas Navickas? An
tanas Sakalas? ir Matas Valkšnom. : 
sekretoriatą: Pranas Kundrotu? Prun 
Tautkus? ir T'urija Aukštuitp.

Spaudos ir įformacijij komisijo j 
išrinkta: Ponia Butkiene? p. IžaL-al



žaibų nei audrų. Tautine Vienybė s 
sikure Montreale? kad atsteigus ap- 
leistas lietuvių mokyklas’ Lare,.ir 
darys žygių^ Per.apšvietę ir -o 
ksla išgelbėjus jaunųjų kartų nu. 
ištąutcjimo. Vienybe rems visus Ta
rybos žygius ir darbus, kad čia vic 
tęje kelti kultūrų lietuviuose, ir 
kad bendra petimi iškelti Lietuvę 
pilna nepriklausomų gyvenimu tai y 
ra Tautines Vienybes užsibrezimai i 
tikslai. v _

Kal£>a P» Zizįunas, Sv. Kazimiero 
choro dr-jos atstovas. Savo choro 
vardu sveikina Scinų^ ir Toronto ’Au 
šros“ chorų už toki žygyja musų mon- 
treąliečių didelę pagarbų ir*simpa
tijų. _LinKi, kad per lietuviškų dai 
nų? musų tauta kiltų į kultūros auk 
štybės. _

P. Girdauskiene šv. Onos dr-jos 
atstove, dėkoja Tarybai ir A. Navic
kui, kad jus pakvietė Seimo dalyyau 
ti, ir jos t(uri už_garbę taip gar
bingoje sueigoje būti? ir daug nau
dingo pasiklausyti.

Hamiltono kuopos atstovas p. Vii 
nonis? papeikia Montreal©’ lietuv? is 
už negausų dalyvavimų Seime. Auk ;a 
3 dolerius - Lietuvos nepriklaur ly 
bei.

į p. Vilnonio kal’bų? atsako p; 
Zabiela, kad dėka bolševikiškos gi 
tacijos, mes turime gal kiek ir iš
seku; nes bolševikai savo prakalbo
se ir_per spaudų, visur biauriai 
šmeiže Tarybų, ir agitavo prieš Soi 
.mę.

Ponia Batkiene? raminančiaiwpas
tebi, kad visur atsiranda priešų, i 
del to neverta nusiminti, bot dar 
stropiau imties darbo naudingo savo 
tautai ir visai žmonijai.

P. Mašnickas patvirtina, kad ir 
Kristus pasakos, kad viltis - tai 
muši; tikėjimas. Viltimi remdamiesi 
dirbkime, o išsilaikysime ir išaugu 
sįme savo tautos auksčiausiosc gai
rėse.

Kalba p. Gyvis? §v. Kazimiero*ir 
§v. Jono dr-jos delegatas. Praneša, 
plačiai savo draugijos, istorijų? ir 
pirmų lietuviu į Kanada atvykimų... 
Nusako sunkius pirmus žygius, kiek 
teko išventoti.naujam emigrantui rt 
vykus į svetimų kraštu? ir kiek r,i 
kejo energijos ir sumanumo, kad ' i- 
sĮkurti savas draugijas, o iš tų

jullivan, ir S. Pundziuvienc.
I rezoliuciją komisijų išrinkto.: . . Karolis Bure,* P, Novogrodskas, 0. 

Indrei ieng., Jonas Leknickas, ir J. 
.okubynas. v ■ . '

Rezoliucijų komisijai siūloma ir 
taisyklių*komisijos dalbas.*Del to? 
iškyla mažu diskusijų? ir konstitu
cijos ištaisymo darbas pavedama Cen
tro Valdybai, kad pravestų tuo klau
simu platesnę korespondencijų su > * " 
skyriais ir pavieniais asmenimis; ir 
sulig daugumo pareikštų nuomonių - 
tinkamai priruošti kitam, busimam 
Seimui tinkamus, ir priimtinus Kana
dos Liet. Tarybos įstatus.

į finansų komisijų išrinkta P. 
Vedeckis, M. Arlauskaite, ir p. Lėk- 
šas. ■ * '

Kadangi sparčiai praėjo pirmi Sei
mo darbo žygiai, ir išsamus pirmos 
sesijos medzegų ankščiau negu buvo 
■numatyta pertrauka? nutarta tęsti 
Seimo sesijas toliau.
ANTRA SESIJA

Pirmininkauja p. A. Frenkelis, 
sekretoriauja P. Kundrotą ir M. Auk
štai te. Pirmuoju Punktu skamba: ’’Ra
portai Vykdomojo Komiteto”. Bet, 
parankumo delei, pakeičiama ir paim
ama 2-ras*dienotvarkes punktas,“Pra
nešimai iš vietų”.

Pranešimus duoda atstovai nuo 14- 
kos dr-jų bei kuopu. Pirmas daro pranešima Kanados £iet. Sąjungos at- 
stovas? Antanas Sakalas. Neliečia 
Sąjungos? bet kalba apie Lietuvos 
vargus? kad mes lietuviai išgirdę 
Lietuvos balsę nelaime prislėgtų, vi
si kaip vienas.sujudome į Tėvynės * 
gelbėjimo darbų. Pareiškia, kad dide
lis kreditas priklauso Toronto Cen
trui, kurs mus visus pažadino, ir_mes 
stosim už Lietuvos nepriklausomybes 
atstatymų, už Britanijos laimėjimus.

Antrų pranešima daro Kanados Liet. 
Tarybos Montreal© skyriaus pirminin
kas? A’. Navickas. Jis kalba, kad mus 
•visų tik vienybėje galybe, ir toje 
galybe j e* musų laimėjimai.

Pranešimų_daro, Kanados Liet. Tau
tines Vienybes delegate p. S. Pund- 
ziuviene; pareikšdama, kad Tautine 
Vienybe - tai yra pats branduolys Ta
rybos. Ji visuomet kaip budrus sargas 
stoves tautos sargyboje, nepaisant
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draugiję - tai yra pirma §v. Kazimic- 
;.’O draugija? kuri’ susikūrė Montreale 
1905 metais.

Ši draugija? daug nuvaiko_gražię 
j. rbų? o svarbiausia? tai įkūrė Šv. 
"r ziiiero liot. parapiją? ir pasista
tė bažnyčię. Daug sušelpė savo broliu 
Ugose,'ir nelaimėse? visuomet aktyvi
■ ”70.? ir tautos darbe.

.. . Papildo p._Gyvio kalbę p. Mašnick-?r 
a.' Kad? nežiūrint jokię gyvenimo 
i iūčię, burties visiems į vienybę, 

. rikti kiek neša.jėgos? kad tuo kelti 
tautos vardę? ir siekti geroves.' 

Vytauto klubo atstovas p. Juozas. ; 
Kaltis? pajudina trumpai Vytauto 

R-,, rigulmingo klubo įsikurimę? kovas 
ekonomines ir morales? pareiskia^kiek 
Įdėta prakaito? cento ir jėgų į šio 
<3ubo sienas, ir kad klubas remia ir 
tautos darbę? nes užleido ir Tarybai 
oale Seimo reikalams.

Tėvynės Mylėtoję draugijos vardu? 
prašiai pasveikino_Sėimę p. Vedeckis.

2. 0.' Itldreliene? trumpai, bot 
juikiais žodžiais pasveikino Seim.ę 
LC.F. kuopos vardu? kad ranka į ran- 
:ę? petis į petį? stoti į Tarybos 
eunika? į tautos darbo dirvas.

P. Hovogrodskas S.L.A^ 236 kuopos 
atstovas kalba, kad užglūdos.Lietuvę 
rusu meškomis, privertė mus susirūp
inti? ir del to Toronto lietuviai už
sidegę kurimu vieningos_jėgos - Kana
dos Liet. Tarybos* Nežiūrint, kad. bu
vo ir Lietuvos pačiu žmonię ’'okupantu 
turiu jungas buVo sunkesnis ir uz 
vetimųję. Pareiškė? kad S L.A. kuopa

■ ?vos už Lietuvos nepriklausomybę ir 
temokratiję.

P. Lekšas - sveikino Seimę nuo ŠV. 
Jono dr-jos? 2. Izabele Sullivan - 
sveikino nuo "'Aušros'' choro.

- Elegijus Narušis? Sveikino Seimę 
Toronto liet, /parapijos vardu. Primi
ne Lietuvos vėliava ir jos tris spal
vas, taikydamas žodžius ir mintis : 
"Raudona spalva? tai kovos ženklas*. 
Lietuviai kovojo ir kovos už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę! Gana prie
šams gerti mūsų krauję! žalia, .spalva 
tai vilties ženklas aš laisve tikiu? 
ir Lietuva atsikels’. Geltona .spalva, 
tai musu tautos amžinas žydėjimas... 
Tad, musę tauta amžiais žydės’." Ra
gino katalikus jungties su chorais ir 
•draugijomis? stoti į tautos darbę.

* ( bus daugiąu

Dėkojo Tarybai, už visę lietuviškos 
dvasios junginę, nes Taryba galėt;., 
būti visu lietuviu širdis, kurios 
pūlsas plaktu aukščiausiam tiksi”! 
Tėvynei. v w

Nors visi pranešimai is vietę Le 
sivyste daugiau į kalbu ir sveikini 
mę formas? bet po kiekvieno kalk te 
jo kalbos. Seimo dalyviai be pasted

-Tgana gausingai plojo. *
Išsėmus pūnktę "Pranešimai iš 

vietų"? pirmininkas skelbia pertrm 
ka. 3u gana pakilusiu ūpu, skirstos 
Seimo dalyviai - vienos valandos PC 
ilsiu!.

ANTROS SESIJOS TĘSINYS

30-tę dienę rugpiūčio? vėlyvam po
piety? prasidėjo Seimo antros sesi
jos tęsinys. Pirmininkavo Antanas 
Sakalas, sekretoriavo P. Kundrotą,: 
M. Aukštaite. .

Imama svarstymui II sesijos 1-m* 
pūnktas: "Raportai Vykdomojo Komitt 
to ".

Pirmas raportuoja Kanados Liet. 
Tarybos Centro pirmininkas p. Augus 
tinas Frezelis. Jis gana aiškia ka
ba prabyla:-

"Seses ir broliai lietuviai - 
Kanados Liet. Seimo^delegatai!vVos 
spėjome atsidusti iš po ilgamečio __ 
vergavimo carę Rusijai, kaip ir ve: 
patekome į dar aršesnę vergija, -i! 
jau ne caristines Rusijos, bet V( 
kietijos nacię - negirdėtu bartarę 
rankas, kurie pasimoję pavergtu, ri- 
sę pasaulį*.

Tiesa, pirmieji mūsų okupantu, 
buvo ne naciai, bet ju buvęs ben r: 
ninkas J. Stalinas su savo "nenuga
lima" armija? užgrobė Lietuvę? nev: 
iš ko tai vaduoti*.

Musu tautai atsidūrus nuožmiu 
priešę rankose? mes Kanados lietu
viai suprasdami savo tautos nelaim 
pirmieji stojome į bendrę darbę? k 
rio pasėkoje suorganizavome Kanado 
Liet. Tarybę? ir jos darbo pradžia 
buvo štai kokia: 
1940 metais, birželio men. 15 dier 
-- buvo rusę okupuota. Lietuva? ir 
del to? mes tragediškai nerimavom. 
Ir9 tais pačios metais liepos mėn< 
27 dienę, atėjo p. Karolis Būre į 
mano namus; kur gyvena ir p. J. .
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