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Uz islaisvinima Lietuvos! • For

Uz ištikimybę Kanadai!

Uz Santarvės Pergelę!

For

For

Liberation of Lithuania!

Loyalty to Canada!

the Victory of the Allies!
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2.
r o-o — o — o — 
o-------------
i

O

0 
I 
d

G

Q -<3 — <3> — "o — O ~'o — p -6-0—4 —"’O — C -fe — O —• '<> I o —

0 
I 

&

0

9 
i 
o

o
i
o
4.
o

»
o
I
6

a 
t 
o 
i o 4 
O

o

.0

O 

© r-

Anglų kalba redaguojamas. Išeina kas menuo.. Rimti politiniai ųdi- 
toriaįai \ 3aįs Lietuvę liečiančiais klausimais. Daug svarbių žinių iš pirmo šaltinio apie gyvenimą okupuotoje Lietuvoje ir, apskri
tai? Pabaltį.
"Lithuanian Bulletin" stoja uz Laisvų, ir Demokratinu Lietuvę su sosti
ne Vilniuje ir uostu Klaipėdoje.
Dažnai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos praeities, dabarties ir 
ateities. Sekantis nemokamas priedas - brošiūra apie Lietuvos santy
kius su Vokietija.
Biuletiniui talkininkauja kvalifikuoti

Metine prenumerata -
keję $20 ar daugiau? bus laikomi 

Sponsors)•

specialistai iš viso Pabalcio 
$5.00 ' " • •' •

Uzs
Rėmėjai
Uzsimokejų_$100 ar daugiau, bus laikomi prenumeratoriais Biuletinio 
Garbes Rėmėjais (Honorary Sponsors). Apie juos ka . kart bus skelbia- 
ma spaudoje.

Čekius ar money orderius prašoma siųsti adresu:
LITHUANIAN BULLETIN

73 West 104th Street New York, N. Y.

prenumeratoriais Biuletinio

2$ d. Balandžio menesi, prasideda šeštosios "Victory" bonų pas
kolos pirkimo laikotarpis.

Del tinkamo karo vedimo,^del sunaikinimo Hitlerio ir Japonijos 
plėšikų - kraugerių, Kanadai Šiuo.laiku reikalinga 12,000,000,000. 
dolerių.

Čia lietuviams bus šventa pareiga prisidėti nuperkant pergales 
bonų, kad tuo pačiu būtų padėta sukelti kvota ir parodyti pasauliui,' 
kad lietuviai eina petys petin su demokratijoms ir remia juos visuose 
frontuose.

po karui tie laimes - kurie-padės laimėti.
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Mes tankiai per radio ar spavią girdime, kad kuiąnors 
tūkstančiai darbininką, dirbančiu kuriai nors kompanijai išeina į 
streikus arba aiškiau pasakius i kovą uz savo reikalus, ua geres
nį gyvenimą, uz Šviesesnę ateitį. Mes visai nehustebom, kuomet 
sužinojom, kad tame karo vulkane, kaijj Anglijoj neperseniausiai 
išėjo į streiką net 90,000 anglią kasėją. Nenustebom todėl, kad 
žinojom, kad tie darbo žmones pareikalavo to, ką kiti turi* Kad 
jie nori tokiu sąlygų, kuriomis kiti naudojasi. Todėl, kiekvienas 
kuris turi žmogiskunjo jausmą, kiekvienas kuris turi, svaria sąžinę 
nepasakis, kad tie žmones yra neverti geresnio ar šviesesnio gyve
nimo.

Jie yra žmones, jie turi pilna jausmu ir plakančią širdį, 
jie trokšta gyventi sočiai ir laisvai, kaip ir tie, kurie turi daug 
turto, daug pinigą.

Kova už ivo pamatuotus reikalus yra Šventas ir garbin
gas veiksmas, kuriai tik beprotis gali pastoti kelia, kurios tik 
despotai nepripažįsta.

Lietuviu tauta, kurios bočių kaulai ilsisi per tūkstan
čius metą Baltijos juros pakraščiuose/ kurios ramus ir^darbštus 
artojas per daug šimtu metu laimingai pureno tą juodą žemelę, Šian
diena yra pavergtą. ‘Šiandiena Lietuva_stovi_sunkioje Galgotojke- 
lioneje. Jos padėtis ;£ra daug kartą liūdnesne, negu tą darbo žmo
nių Anglijoje, kurie išėjo į kovą d£l geresnio^duonos kąsnio. 
Negu tu tūkstancią minią, kurie nepasitenkina čia Kanadoje ar Ame
rikoje.
_ Lietuva šięiis laikais yra taip.baisiai terorizuojama ir
ąjama, tiek argo ir ašarą ten rasi, kad apie tai tik pagalvojus 
šiurpuliai pereina per kūną.
v ištikro, reiktu būti tikru bukapročiu, tikru be sąžines
žmogumi,. kad matant tą didžią bedalią savo tautos, kurioje randasi 
tikri musą broliai ir tėvai, kad netarus žodį, kad neprisidėjus su 
darbu.

Skaudu - bet tokiu dar daug yra, kuriems tas neapeina.
Pirmieji, kurie nieko ne tik kad nenori girdėti ar ži

noti apie savo gimtines Lietuvos vargus ir nelaimes, tai yra akli 
Stalino bernai, kurie savą vadinasi komunistais.^ Jiems Lietuvos 
žmonių kančios ne tik kad nerūpi, bet dar_turi džiaugsmo^ kai jie 
mcia. Vien jiems rūpi tai Stalino garbe. Jie dirba išsijuosę,
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kad vol kamisarai sugristu į jų tėvyne, kad vėl.atimtu lietuviui 
spaudų, kad vėl lietuvį -suvarymų su kiaulėmis, karvėmis ir arkliais 
po tuo pačiu stogu. Jig,‘su^didžiausiu įtužymu šmeižia ir puola tuos, 
kurie reikalauja ar prašo užtarimo del savo ‘broliu.

. Antrie ji "tikri"bukapročiai tai yra tie, kurie save vadi
nasi "bepartyviais“. Jiems _visai neapeina, kaip jų tauta, kaip jų 
broliai gyvens, kuriame kalėjime Jų kaulai" supus, kuris . žandaras jų 
kailį nepaikomis raižas. Jie bijasi žodeli prasitarti, jie gailisi 
centų išnešti, kad su tuo prisidėjus prie tos sunkios kovos, prie 
to taip svarbaus, didelio ir sunkaus darbo, kuris paklebentų į de
mokratinių šalių duris prašant užtarimo ar pagalbos.

Kanados Lietuvių Taryba, kuri susiorganizavo ir pasekmin
gai veikia nuo pat pirmųjų Lietuvos okupacijos dienų, kurios balsas 
jau per daugeli kartų buvo girdimas Rooscveltui ir Churchilliui pra
šant užtarimo, kuriuos balsas buvo girdimas Hitlerio ir Stalino 
ausimis, reikalaujant, kad jie su savo purvinais batais sustotų mynę 
Lietuvos žemeles krutinu.

Kanados Lietuviu Taryba, .tai nėra jokia politine partija, 
norą jokie "hitlerininkai’^, £aip kartais juos vadina Lietuvosvgrabo
rtai - komunistai. Tai yra šventas judėjimas, tai yra kova uz savo 
tautos reikalus, tai pagalbos ištiesta ranka savo broliams.

Prieš Ši kilnu ir būtinai reikalingų darbų, rodos neturėtu 
atsirasti nei vieno sveikai protaujančio, kuris tam nepritartu, ar 
nepadėtu.

0 vis del to jų esama.
Sųmoningai ai’ nesųmoningai kartais paštojamas^kelius. ._ .

Vietoje paramos, kartais sulaukiama nepamatuotų priekaištų ar kliūčių.
Šiuo laiku švenčiama didžiausia krikščioniško pasaulio šven

te - Prisikėlimo Švento. _Lietuviui, kurio jausmai dar randasi aps
nūdus turėtu priminti, turėtu pasakyti bent šiuo laiku, kad visi 
trokšta pakilti iš vergijos. Kad neapsakomai trokšta pakilti is ver
gijos griuvėsių jb tėvynė Lietuva.

' " ’■ *
Laikas, pats laikds butų vigo pasaulio lietuviams vienin

gai susicementuoti į vienų ir nepalaužiamų kūnų, del garbingos kovos 
uz musų teisėtus reikalus.

I J .

Nupirk ’’Victory” bonų ir pasakyk: - Lai gyvuoja Demokratija.



- BRANGIAI LIETUVAITEI -

■ i ' • ■ • ... ..

"•‘./f. Dedikuoju p. M. Arlauską i to i

Kaip puikios peleles malonaus darželio
. Vylioje ir dziugin’ keleivį kiekvieną?

< Taip aiškiau tauti| jaunimas gražusis .••••..-: •■■A' 
Atkreipia žmonių akį į savq kasdiena. ■ /ęp

A§ čia nekalbėsiu apie tuos svetimtaučiuss
Is kuriu.tarpo kartais iškala didvyriai; ■
Pamirkęs sau plunksna? as čia parašysiu?
Apie musu brangios tautos -- lietuviu jaunimu.

Kadangi siuo.s žodžius skiriu "LIETUVAITEI"? .
Tatvvictos "Bernaičiui"s manau čia nebus;

•• Plačiau apie jį asai vėl pakalbėsiu? , ■
Savo žodį parases vėliau į "N. L." lapus. į .

'• “ -y 
Kiekviena tauta didžiuojasi praeitimis 
Savo istorija ir jos margumynaiss 
Bet neretai rasime jos istorijos lapuose

v . 'Aukso minčių apie moi ,n's ir merginas. . ’
Mus brangi tauta? garbingi lietuviais
Nuo amžių jie gerbt žaliąja rūtQ$ 
Skaisčias mergaites? baltas vaidilutes? 
Ir pilna garbes garsinga Birutę.

Tačiau lietuvaites types yra dvejopas -
Ten gimtinėj Lietuvoj ir Kanadoj čia:
Ten visos: jos doros? tautos yra. cementus
0 čia neretai pasitaiko - mus tautos išgamą. .’ ..

Ten Lietuvoje - retai surasi paprotį keistu?
Kad dora lietuveite^tautybę^pakeistį; /
Ten retas dalykas isteket uz svetimtaučio:■ 
Ruso? lenko? žydo ar kitokio "siaucio".

Tenai jos draugaująs tiktai su^savaisiais?
Lietuviais - katalikais? skaisčiais jaunikaičiais?
Jos paveda jiems savo sirdis nekaltas?
Sudaro sau seimas? tautos pažibas.

• UŽtat^ig tėvynei jDi^tuvai melon sekyti?
Ked is šimto nuošimčiu tik penktas matyti 
Atkritusiu dukterų? tarnaujant svetimiems? 
užmirštant savuosius? vergaujant kitiems.
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Šioje gi salyje? Kandėto j gražio je?
Jau kitoks vaizdas pasiekia mumis:Šio krašto lietuves? skaisčios mergaites?
Užkrečia kaž kokiais VI don’t care’izmo” nuodais-
Nors skauda man širdį? 'bet tiesa pasakysiu^ -
Lietuvos mergaites nepaiso lietuvię - saviskię: 
Jos_brangina tai kas yra svctimęję?
Todėl ir gyvenime -* dažnai nusvyla nagus.
Kiek čia as matau nelaimingę vėdybę
Su svetimtaučiais - anglais?prancūzais? lenkais.
Ir kiek pagyvenę?' susipese del nieko...
Štai ir divorsams - jau laukas platus.

, nelaimingas gyvenimas-divoršuotu?
Kaip šlykščiai atrodo' tėvo - motinos akyse*. • 
Ir tokios mergaites? kojomis sutrypę lietuvybę?
Tos lietuvaites yra graboriais muši/ tautos 1
Svetimi gaivalai? jie supratę gerai? __
Kaip skaisčios ir taurios yr’. mus^lietuvaites?Ne vien prakilnia siela? bet ir kūno grakštumu? _ ......
Jas gaude' mikliai? it žuveles vandenyj... - ■ : •'-i',-.i - / ■■ : ■ . . ’o'.
IŠ antros gi puses— pavarčius lapęs? p
Yra geda begaline ir męsę jaunikaičiams?
Kurie neretai? visai užmiršę savatautes?
Kaip tikrosios lepses... veda svetimtautes."“'

>■ "Nfi visos tačiau? yra kilnius' jausmus , pametę
. v Del žibančio aukso? geros vietos? madę....

Yra musę, tarpe dar tikrai prakilnię liutuvaicię?
Kurios rodo grąžę - Skaistę pavyzdį del visę kitę*
Kiekviena- mamyte? mažai tau dar esantį.
NUolat kalbėjo? nuolat mintis tau pynes . ’"
’’Brangioji dukrele? mylėk Dievę Maryję?
Tikčjimę? ypač brangię Lietuvę - Tėvynę!"

.; • • v .< C .1* . . . L - • ’« .

A.’ Tat daugel mes turim dar ir šiandiena
. .aPrakilnię mergaicię? garbingę mamycię?

Kurios ne tik pačios savaime? bet ir savo
Jaunakartei įkvepia giliai širdyse lietuvybę.
Todėl brangi sesute? skaisti lietuvaite?
Nežiūrint kur gimus? kur augus tu.busi , / ..Ar brangioj Lietuvej?^ Azitoj? Afrikoj arba Kanadoj? ...
Visuomet mylėk tėvu salį? kalbę? papročius? budę- ■
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Tuomet tik tavų, kaip simbolį lietuvybės, 
Brangiai įkainuos žmonos visi ir visur: 
Ar busi tu skaisti mergaite, ar garbinga mamyte, 
Lietuvis savo akį su įaile atkreips. v ..
iš tavo Šaunios lietuvybess kalbosvir būdo 
Kartos kartų. stiprybę sau sems amžinai, 
Ir nors mūza Lietuva, neskaitlingi lietuviai, 
Gyvuos jie per amžius laisvi ir laimingi.
Į$aįp skaugiu Lietuvai, brangiai protėvių, žemei, . . 
Ziurint>xir liudet^dol jau issgimusių jos dukterų....
Ir priešingai - džiaugias jinai pilna meiles krutinę, 
Matant tūkstančius Jai dar pilnai ištikimų.
Taigi Aukščiausias gausiai telaimin tas lietuvaites
Kurios tikrai myli_Dic i, skaistybę ir LIETUVYBĘ, 
Tokios tik mergaites palaikis musų'brangia tėvynė, 
Jos ir neduos pražūt jai dar per amžius ilgus!!!

5 ; . - Padanges Aras -

feHOMOSO OCUOOįMA
----------- 4——---- ---- - , . —-- ‘

^Pakliuvo man į rankas komunistę laikraštukas “L.B.“ N. 647. z
• Data uždėta Vasario (March) 3 d. 1944. (Kazin kodėl bolševikai vasa

rio menesi vadina - March? Red.)
Praskleidęs lapą, randu straipsnį pavadinta: ” Smetonaciai Nori 

Padėti Naciams Kovoti prieš S.S.R.S.“ Su smalsumu skaitau, juk noriu 
įštikro sužinoti ar tie nelemti “smetonaciai yra tokie nuodėmingi? 
Štai kas parašyta:

t • .r

-“Taigi smetonaciai prašo- Jungtinių-Amerikos Valstiįų valdžių, 
leisti jiems suorganizuoti armija Jungtinėse Valstijose is 30,000 vy
rų ’ r pasiusti Lietuvon kovai prieš bolševikus, tai yra pries raudo
ne. ’} armijų.“

Na, ir kiek čia gali būt tiesos? Betfdar ne viskas, komunis
tėliai iŠ to padaro ve kekių išvadų:

-“Taigi reikalavimas teisių organizuoti•armijų ir siusti Lietu
von, yra kartu reikalavimas iš Amerikos ir Anglijos karo pries Sovie
tų Sujungę."
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Kad nugąsdinti labiau savo davatkėles? toliau jie rašo:
- ’’Dalcigkim? kad smetonaciams_pavyktų sukurstyti Amerika ir

Britaniją pries Rusiją? kokia tada būtą nauda.pasauliui? o ypatingai 
Lietuvai? Prapultis, • .

*♦ * - • ...
- " - Dabar matote 'gerbiamie ji-skaityto jai? ant kiek jie baidos apim
ti? kad "sflietonaciai”- n’eįŠpravakuotu Ameriką ir Angliją priep Rusiją. 
Matote kaip baisiai vargšeliai vaizduojasi ir kitus gunda pries ką?ą 
Ko visai nėra. Bet visgi? taip gali rašyti žmones? kurią smegenys 
matyt baigia guvysti? o tą pasaką klausyti gali tik tokie? kurią sme
genys visai Iššokę. J

: Bet dabar- klausymas stojasi.? kas tie per vieni? ’’galingi smeto- 
..naciai”? • ’’Smetonaciais” komunistai vadina visus tuos lietuvius? ku
rie negarbina kruvinos Stalino diktatūros? kurie nenori kad cekystu 
gaujos vol sugrįstu i Lietuvą ir vol pradėtu terorizuoti Lietuvos. 
liaudį? kaip tai darė 1940: m,etą laikotarpy jet kurie kovoja? kad Lie
tuva būtu laisva nepriklausoma ir demokratine valstybė.

Toliaus tie patys begėdžiai? apsimetę dideliais patrijotais 
Kanados? Amerikos ir Anglijos? išvadiną visokiausiais vardais visus 
padorius lietuvius? rašo:

- ^Mūsą pareiga? numąskuoti juos prieš Kanados lietuvius? (Reiš
kia pries komunistus. Red) ir parodyti Jungtinią tautą valdžioms?., 
kad tai tikri naciai? tik apsimetą Lietuvos nepriklausomybes obal-.

• siais”. (Kad kiaule ragus turėtą... Red.) •
Šias? bule tai_pravakuojančias žinias ją ’’gazietelęs” redakto

rius Yla? sakosi paeinąs is ’’Halifax Herald” (Melas - is ’’Laisves”. 
Red.) .

Tiesos tame visame straipsnyje nėra nei uz centą? o tik vien 
provakacija pries visus lietuvius kurie dirba tikram Lietuvos atva
davimui* Jie reikalauja.kenkti visokiam lietuviškam judėjimui? jie 
falsifikuotai•leidžia visokius gandus? jie daro viską? bet istikrąją 
tai niekas kitas? kaip...jie.^patys-.jau- atvejais- buvo priristi prie ge- 
dos..stulpoo Gal jie pamiršo? bet męs tai no? kaip toji pati ”gazie- 
tele" visokiais budais agitavo pries karą su Vokietija. Jie sako? 
kad. šis kuras-imperialistinis- karas? kad Rusijos su Vokietija krauju 
sucementuotas draugiimas yra šventas? kad fašistine Vokietija ir 
komunistine Rusija yra neperskiriami draugai. Jie suorganizavo Jung
tinėse Valstijose bandą išgamą? kurie pikietavo Prez. Į^oosveito namus? 
kad jis neduotą Anglijai pagalbos^ kuomet ji desporatiskai kovojo 
pries visos Žmonijos kruviną priešą faŠyzmą.

Prieš kiek laiko jie pasiuntė rezoliucijas Amerikos ir Anglijos 
vyriausybėms9 reikalaudami panaikinti Lietuvos atstovybes? būk tose 
atstovybėse varoma fašistine prapoganda ir Šnipinėjimas Vokietijos 
naudai. Patys būdami šnipais komunistines Rusi jos^ir pardavikais ne 
tik Lietuvos? bet ir Kanados mėgina kitus padorius žmones tokiais ap
šaukti. Juo jie didesniais patrijotais apsimeta? tuo didesniais iš
davikais atrodo,
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* v Minėtos valdžios gerai žino kas jie per paukščiai. . Ję darbai 

yra užrekarduoti kam jie tarnavo 1939 - 40 metais. Gal_jie mano?. kad 
tas užmiršta - bet mes žinom? kad ne. Kada Anglija tęsė žūtbūtinę kovę 
pries Hr lerio gaujas? tai Anglijos komunistai dare demonstracijas? 
agitavo darbininkus streikuoti? kad butą. nutrauktas įkąrąs. Dabar gal 
jie to nenori prisiminti? gal jie mėgina ta viską užmaskuoti? nes tas 
viskas jiems perkarsta.

■ Toliau jie savo ugazietelej”: islinksniuo ja? kokias laisves su
teikia Stalino malinę lietuviams? bet kas gi jiems tiki? . Juk 1920 me
tais Stalinas..pas? rašydamas sutartį su Lietuva? issizadcjo visokią tei
siu ir visiems laidams* i, Lietuvos žemes? o dabar panorėjo vol jas pa
siimti ir sako? kad jam"tas priklauso.

Mes lietuviai is ju jokiu laisvių nereikalaujame? tegu jie pa
silaiko tds laisves savo žmonėms. Lietuviai gales savo kraštą. tvar
kytis taip? kaip jiems patiks- issiringdami laisva valia sau valdžią*

Gerbiami tautiečiai! Is" visko matome? kiek licjtuvisKį, komunis
tai darbuojasi ir geidžia savo kraštui pražūties. Liūdna žiūrint i. 
tokius lietuvius? kurie lietuviška duona užauginti? Lietuvos žemeles 
užnesioti? trokšta jos pražūties. Lygiai taip pat? kaip^kūdikis? mo
tinos krūtims^užaugintas paėmęs - peilį ir smeigtą į tą pačią krutinę. 
Atsirasdavo išgamą ūr praeityje? bet anie sarmatydavos vadintis lie
tuviais? o musę, raudoni ruskeliai rie tik kad vadinasi lietuviais? bot 
dar ir patrijotais. * , < o . •

_ Tad gerbiami broliai ir seses lietuviai! Kam svarbu Lietuvos 
laisve ir nepriklausomybe? bukime atkaklus kovotojai pries savo prie
šus ir savo krašto išdavikus ir turėkime sau už garbę gindami savo 
brolius -ir savo tautos laisvę.

- Lietuvos Sūnus. - f-‘

; KanadaJsinO? kad šioje salyje tūkstančiai įietuvią gy
vena? tai tegul žino? kad lietuviai ne tik kad nori čia gyventi? 
bet kartu kovoja pries priespaudę ir nauję vergiją? kur*a nesą 
Hitleris ir visi diktatoriai.

Tad pirkdamas, bonę pasistenk būtinai? kad žinotą? kad 
tas bonas yra nupirktas .lietuvio pinigais.
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RAŠO ALENA DE VEN ZENE

Dažnu ir mėgiamu t‘gurnetu prieš ^Lietuvos ir kitųjtautų Nepri
klausomybe tapo jų maža Teritorija? mažas gyvetojų skaičius. Is “to 
daromos išvados? kad tie kraštai yra ma.zi? silpni ir negali sayo ne
priklausomybes apginti? todėl neverta jiems jų ir duoti.

Argumeųtai?-kad kadaise me s-buvome didele ir stipri tauta?;..., 
r 'kad musu garbinga kaip.valstybine? taip ir kūrybine praeitis įduoda - 
mums lygias teises kiti} tautų tarpe? kad yra daug mažų ir mažesnių 
tautų? kuriu nepriklausomybei niekas•nesipriešina? remiasi dar vie
na siu dienu pučiu:stipriausiu faktu? kad kiekviena tauta? ne žiu- 
rint ar ji didele ar maga? turi savo apsisprendimo teisę valdytis 

, ir gyventi? kaip jos pačios piliečiai nori.
Todėl Lietuvos nepriklausomybes' reikale giname ne vien iŠ tau

tinio susipratimo^ ne vien is praeities patyrimų ir nųvien? kad sve
timųjų skriaudos šaukte saukiasi laisves pavergtiems žmonoms? bet‘ir 
del to? kad to reikalauja laisvo žmogaus teise? del kuįios pavergimo 
noro ir šie karas? ir del kurios.islaisviųimo.Amerika šiandien kariau
ja. Ir ten? kur'‘Amerika jau atėjo? ten žmones pL s laisvinti? ten-jie 
turės savo teisingu valdžių nes Amerika savo pažadų isteseš.

Sutikdami su tuo? kad Lietuva yra maža^tauta? mes išaškinsime 
sau ir kitiems tas sųmoningai klaidinančias išvadas del tautos sti
prumo.

Visų pirma kas ir kaip tų silpnybę ir stiprybę supranta ir 
kaip jas vertina?

Lietuvos žmones nėra silpni; sveiki? darbštūs? nėra juose jo
kių degeneracijos ar išsigimimo mynių. Žmonių prieauglis kur kas 
aukštesnis už labai daugelio kitų^taūtų. Gražiai? stipriai suaugu? 
gabūs? labai prisirišę prie savo žemos ir papročių? išbandytai iš
tvermingi ir kantrus? rlengvai nepasiduoda Įvairioms įtakoms? taupus?
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teisingi-ir atsakomingi. 0 visa tai vainikuoja gilus'religiniai ir 
patriotingi jausmai, kurie suteikia tautai dvasinu stiprybę, be ku
rios, kad ir didžiausios tautos, negali apsalti.

Tų stiprybe nuns davė^Žalgirio mūšio laimėjimu, kuris penkiems 
šimtams mgtu sustabdė vokiečių veržimąsi į ęytus, pakirto jų jeg^s 
ir norų užkariauti pasaulį. Mes jau tada pažinome, kas yra vokiečiai, 
kuomet daug kas tik šiandien tų patyrė... _ •

■ ...3

Musų nepriklausomybes .i kotarpis, atžymėtas dideliais kultū
riniais ir ekonominiais laimėjimais, yra faktu, kuris pasisako uz 
tautos stiprumų.

G-ausi musų išeivija su jau čia išauginta nauja karta ne padare 
lietuvių tautai gėdos.

Savo darbštumu, teisingumu, kaip asmenišku taip ir visuomeniš
kų paręigų supratimų, neat§,ilikome nuo kitu, kaip kokie silpnučiai 
paliegėliai, b^t išėjom dažnai į pirmųsias*vietas, nors kliūtys, kaip 
mums taip ir musų vaikams, palyginti su kitais, buvo sunkesnes.

Esame geri darbininkai, profesionalai, o šiandien, kada reikia, 
mūsų vaikai -* geri kareiviai. Ar tai del to, kad mes silpna, menka 
taura?

Lietuvoje, kada ji pati tvarkėsi savo mažame krašte, duonos 
užteko visiems, badu nieks jaemire.' 0 kaip didele^, tautos pagrobė jų, 
eme savaip tvarkyti, kiek žmonių badu mirė .ir miršta. • •

Dar prieš karų, iš kur, jei ne.mažųjų tautų, dideles - Vokie
tija ir Rusija - pirko sau maistų?

' Ar ne iš mažyčiu, Danijos, Olandijos, plauke sūriai, kiaušiniai, 
sekios? Ar ne is^Lieluvos, Latvijos ir Estijos ėjo sviestas ir laši
nėliai ir ar ne iš Lenki jios, Rumunijos - duonele? 0 šiandien Ims at
sitiko? IŠdraske, išnaikino tas tautas, nebeliko tų aruodų, badas a- 
tėjo, - Amerika gelbsti turi.

Bet tos dideles tautos, tegu jos pasisako, - kada tie laimingi 
laikai buvo, kai jų piliečiai sotūs, aprengti buvo? Taikoj, karo me
tu, ar gavo kas laiškų iŠ ten, kad neprašytų maisto, drabužių?

Plotąi tu kraštų dideli, niekas negali susilyginti plotais, ly
giai kaip niekas negali susilyginti su jų vargais.

Ir Visa, kų rjes.cia iš tų didelių valstybių, girde j ome dešimt
mečiais, tai tik iŠtręmimai, procesai, koncentracijos stovyklos, riau
šes, badas, išžudyti žmones, su žeme sulyginti kaimai.
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Ir jei žandaru ir kalėjimu gausumas sudaro tautu stiprybes tai 

tiek lietuviais tiek amerikie.ciai ir visi laisvu gerbiu žmones kovoja 
-.’prieš tokia ’’stiprybes” formą. vNeturime mes nei koncentracijo stovyk
lų? nėra čia Sibiro? musu piliečiai laisvi_ir neaptverti spygliuotomis 
vielomis? bet ar tai reiškia? kad silpna mūsų valdžios? silpna musų

-• Amerika? ' J
Ne? tokios stiprybes mes nepripažįstame? prieš tokia kovojame 

ir mums tokios nesiūlykite.
Sako? ka tos mažos tautoj gali- duoti pasauliui? 0 dideles tau

tos - ką jos taip jaugdavę? Is kur Hitleris? Mussolinis ir kiti dik
tatoriai? iš kur ir del ko tie karai?

Prancūzija didele tauta? o ar ji stipri? Tik jau ne karui.
Taip? musu Lietuva maža? bet nesilpna. Mes esamo stiprūs kul

tūrai? pro-gesui?* mokslui? darbui? mes stiprūs kurti? ne griauti - 
Lietuva stipri "taikai. ■ '

0 silpni mes esamo- karams? grobimams? okupacijoms. Bo ginčų?_ 
faktais remdamiesi? mes užleidziam pirmas vietas del tokios stiprybes 
mūsu^dideliems kaimynams.. Tegu jie buna? kaip ir siekia? kumščio jo
gos čempionais.

0? sako? karų daugiau nebus.'. Kai tik šis karas bus laimėtas? 
taika viešpataus. Jei taika viešpataus?^tai nuo ko mes ginsimos? kas 
mus puls? Kam taikoje reikalinga ta kumščio joga? Ginklai - prieš 
ką?

Bet tie? kurio sako? kad mes silpni? nereikalingi? jie nepri
pažįsta jokių teisių ir^laisvių? sutartys ir pasižadėjimai jiems nie
ko nereiškia? jie pripažįsta ir gerbia tik.kumščio jogų? kuri? deja? 
tik pavergti? o neislaisvinti . gali.

Jų žodžiai skamba taika? o. darbai ir mintys į karus mus veda, v
Kristus -^ar ne iŠ mažos tautos kilus? ir ar no didžiųjų tautų 

įsakymais nukryžiavotas?
^Ir uz ka? Ųz artimo meilą? pasišventimą? taikai. Pirmieji 

krikščionys degančiais žibintais? svorių aukomis buvo? o Romos impe
rijos didieji ciesoriai? gėrėjosi? plojo...

Bet kur Šiandien tie ciesoriai? kur toji imperija? 0 ten^prie 
Baltijos jūpų mažasis ..gintaro kraštas? Lietuva vadinamas? dar šimt
mečius pries‘Kristų stovėjo? stovi ir stoves.

0 gal būt magos tautos nereikalingos nepriklausomybes todėl? 
kad lengviau jas išnaikinti galima? išvežti kur į Jvkurnas?..
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Jos gi mazosy "balsas silpnas?, kas jas įšgirs? kas jas užsistos? 

Suvers visus i kapus? sulygins su .juicy, kad. ženklo neliktu ir "bus tada 
tyla? bus ramu ir galės tada kiti kalbėti apie muši}'*taika? ” ’’laisvu” 
- mirusieji neprieštaraus.

.Kuo kapas ilgesnis? sunkėsnis? . kuo ilgiausiuos tamsoje paskendę? 
tuo labiau mus vilioja taikos šviesos spinduliai. .Panašiai buvo ir 

/po ano karo: taip smarkiai, sviete taika? kad is tamsos akli iškarto 
-daug kur buvome-in sulaukėme naujo' karo. •

Tie kartūs patyrimai mus turi įspėti? kad ir vėl nebūtume ti} 
spinduliu, apakinti? kad matytume? kas juoda? kas balta? kad supras
tume? kas stipru? pastovu? kas silpna.

Gamt^ vėl pavasaris gaivina 
Oro malonaus jau atdusiais. 
Veversys daina laukan vadina.
Liejas saule spinduliais, šviesiais.

Vakar as mačiau jau gerves skrido 
į meilias gūžtas, šalie s įgimtos,. 
Medžiai audžia sau jau zaliq šyd^. 
Greitai nepažinsime gamtos.

Per laukus sraunus upelis rieda?
Nebe slegiamas salti} ledi}. 
Paukštužėliai saulei- giesmes- gieda - 
Skamba oras nuo- linkimi} aidi}.

•xy-
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Sukvepės gelti} •žiedai spaįycrti, ". _ . r. .
Saule _dąr kaitriau, skaisčiau spindės.
G-egutele dės", šyajotb.-; -/r-ve s; • 7

• j Mano liūdesį; dainom įdes.i -n . r ,rv; 1: -j Klitu osi

č;;.rv. ■•Negaliu.: užmiršt šalies as iąayo-*." vv-.? i.oirtir .
u j. Kur ..pavasarį •/daugiau; varsą,- f,..—. - i.ry-'1. \il

Kur mane ir saule taip bučiavo, i
Kur svaigau as nuo girios garsi}.

■..L/?'/■ TC- .'•■ • K ...ra..- :■

: -i. •' oi ; . .?:.. r:'v
■ v • u .. 1 ii ! vj.. j- . , ■.■•■• ’ ;. -ž?.' ■■■■ ;\-

sjc # * >!* * * * * * * *^5 5. : •

. , •.----- ~------------—------- ------ :----------------------------n ■ . ■-
?-< , - -y—:....-m ; . .? ;

;.'i77- :77:7 ?iJ: U-? •• .. ? .; • .
■ Vienas 'geras žmogus mumd 'paraše: -’’Esu labai artimas-;-zmogus'

K.L.T. veiklai ir įvertinu jusi} gerą darbą - tik man labainepa
tinka, kad tąrybieciai mėgsta tą nelemtą pono titulą”.

IV ''r Tiesa“, tiesa - '’ponaė” ar ”tavorsc.ius” lietuviui tiek pritin- ■ 
'kap kiek karvei balnas'.';'' Nėl vienas, nei kita s vnc ra lietuvĮi^-jkalbOsi 
pddaraš ir jy prikergimas p>i»ie gražios lietuviškos paverdcs, pabaro 
ką tai panašaus į žargoną. ;J- ■-

Kaip mQ.s sakomo - ponas“, tai _musu vaizduotojo stojasi kaz _ ko
kia asmenybe, kuri turinga, pasiputusi ir išglebusi, kaip lenkiška 
pel,^§rji .• Ka.ip mneą ..sakome. ”įąyoršcius arija drangas,,/tąi- męs.:.V®iz“ 
duo j'aniGS .rusiska j-komunistu,’teismą, .':;kur.'prakurobus' Yisln^.kis b.as-’...„.r 
merktiems mirti/. perskaito toki' dekretą: > .draugai.■ jus"bUsit.;;£Ur K.'.' 
šaudyti.... - y-■' ^.'.■'ti..'ų i?; .7.

s- > . ... , 7; . ..C - '* . •

Artoju vaikams, kuriais mos visi'1 lietuviai o s ame, ponais ya^' ■ 
dintis. nepritiktu, panašiai lietuvis,savo draugą ne tik kad nešaudo, 
bet susitikąs.kompanijoje, maloniai.jam stiklą alaus nuperka.

Bet tikroji esme K. L. T. nėra, kad 'šiuo laiku tobulintum 
musu kalbą, bet kad dirbtume Lietuvos išlaisvinimo darbą. Pali
kime menkniekius užpakalyje ir nerustaukime, kaip kas imas pavadins.
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Kitas taip pat geras žmogus9 savo laiške sako:
"Jūs dirbate svarbu darbfį - jūsų žurnalas atlieka nepamainomu 

užduotį Kanados lietuviu gyvenime, tik 'žinios, tai labai suvėlintos*'

Hm... žinios suvėlintos. vJBet kaip tas žinias pagreitinti? 
Kęiip reiktu padaryti, kad tos žinios atsirastu prieš pat žurnalo 
išleidimą? . - \ "

Žinios savaime eina.savo keliu, o mūsų žurnalo išleidimas eina 
tik sykį į menesi- Mes dar neįstengiame to padaryti, kad po kiek
vienos žinios išeitu po "Nepr. Lietuvą” ir informuotu musių skaity
tojus.

Set įei išėjo kalba -apie ziniių teikimu, tai -galime pasakyti t^, 
kad musių žurnalo tikslas yra no vien žinias patiekti, bet kad jas 
ir uzr skarduoti.,,-

{ ' \ \ /, I ' ' J :
\ .• *. \ ’ . / '■ • ' . • . » ; . :

Musių- žurnalas kas kart gauna vis daugiau gėrių draugu ir_skai- 
tytojių. ..Daugelis is jių trokšta kaip galint, visokiausiais budais 
mums padėti. Vieni, suranda naujių skaityto jių, kiti SU- auka, kiti 
su rastais.

Redakcija ypatingai įvertina kiekviena tokį malonų mūšių prie- 
teliių ir prie progos nori priminti, vkad būtių labai geras ir naudin
gas daiktas žurnalui, jei kiekvienas musu prietelius rašydamas laiš
kutį pažymėtu ir tas zin." as,, kurioę. bendradarbiui yra žinamos iŠ jo 
apylinkes* 7 - •• • ’ '' / •' '■ '

/Šioje laidoje telpa raportas iŠ Montrealo lietuviu Raudonojo 
Kryžiaus Ratelio, atlikto darbo va.jaus^laikc. IŠvisko matyti, kad 
vadovaujant musių prakilniai p. Juslsevicieniai, užduota lietuviams 
pareiga surinkti penkius. šimtus doleriių del Raudono jo Kryžiaus lab
darybės, darbiųj. yra su1 kaupu atlikta. - . j.,

Tai vienas iŠ gražiausiu ir prakilniausiu darbių^ kas parodo 
plačiam pasauliui, _kad lietuviai taip pat turi užjaučiančią širdį, 
kad trokšta pagelbsti milijonams kenc .anciių. ■ '

. • r -u . • • ; ’

Garbe uz tai visiems aukuoto jams ir garbe visoms toms, kurios 
nesigailėjo tiek daug vargo ir darbo pakelti, atliekant sį taip 
prakilnu (įarbą. > • ■ .1, V1- ' J : i ’ ‘ ■

■ ”* *• . ”* ’ - • ■ • * t t *- •



Jauno kario Kazimiero Stankaus-, kuris žuvo karo lauke.Sicilijos 
fronte, nesenai atvykusi žmoną is Anglijos, sale p. Juškevičienės? 
"buvo darbščiausia darbuotoja R.K. vajuje.

Smagu sulaukus tokią prakilnią viešnią,_kuri po tokią sunkią
- gyvenimo įvykiu, po tiek ašarą ir vargą, nesėdi sudėjusi rankas šia

me taip kritiškame momente, kaip daugelis Kanados poniucią tai daro, 
bet dirba. Jos darbas yra įvertinantis, kilnus ir svarus, is ko 
pasidžiaugs vargstantieji ir garbę suteiks visai lietuvią tautai#

Niekuomet nepamirštamas visuomei.inkas, a. a. K. Juskevicius, 
kuris buvo vienas is gabiausią ir sumaningįausią -darbuotoją Montre
al© lietuvią tarpeJam pirmininkaujant per tris metus Vytauto 
kliube, buvo atmokėta apie trylika tūkstančiu dolerią skolą. Tik 
jam^ir J. Šarkiui vadavaujant kliubas sugebėjo pasistatyti savo 
grąžą namą, ir t.t.

Kaip gražu,’ kad iŠ to paties namo, iš tos pačios Šeimos išėjo 
į visuomeninį darbą _su atvira širdimi, su nepalaužiamu nusistatymu 
JuŠkevicią ’’marciuke” Petronėlė.

Žavėtina įspūdį daro, kai girdi ją du^kūdikius gražiaiįkalban
čius lietuviškai, nors ją tėvelis Jonas Juskevicius yra aukšto rango 
inžinierius, nors ją mamyte Petronėle yra mokytoja.

Gal nieks nesupras, gal nieks neatjaus jos kilniu širdies troš
kimą padėti vargstantiems ir parodyti lietuviu grąžą vardą pasauliui. 
Ji visas savo jėgas paaukojo, kad tik būtą atlikta pareiga, kuria 
Raudonasis Kryžius uždėjo lietuviams.

Ir kuomet geras^darbas pabaigtas, kuomet gražiu garbes vainiku 
apvainikavo vis-a .didžio ji s? ida ir visuomene lietuvią tautą, tai 
tuomet pradėjo lysti is patamsią ir- tie gaivalai, kuriems labdary
bės darbai tik nusispiaut.

Mes turim atvirai pasakyt, kad_komunistuojantis elementas Rau
donojo Kryžiaus darbą visai neparėmė. Ją, kaip^pavienią asmeną, 
taip ją kontroliuojamą draugiją, aukuotoju sąrase nėra.

Viena gerą darbą lietuviai atlikę, greitu laiku turės pasiruoš
ti antranu Štai jau greitu laiku prasidės Sestoji Pergales Karo Pas
kola. ■ - •

Ši pareiga yra lengvesne, nes nereiks aukuoti - tik paskolinti. 
Paskolintiįlabai patikimam skolintojui - Kanadai. Kanada, nežiūrint 
kokia valdžia bus, visuomet Tavo pinigus sugražins, kuomet tik ją 
prireiks. "
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Paskolindamas savo^pinigą Kanadai, atliksi tuo pačiu kartu daug 
geru darbu: pagelbesi Šį kara tinkamai laimėti, isgelbesi_daug gyvy
bių nuo mirties, kurie -tankiai, žūna iviėn tik del to, kad nėra tinkamai 
apginkluoti. Parodysi tdi pačiai Kanadai, kurioje gyveni ir kurioje 
mėgsti gyventi, kad jų gerbi, ir pddedi šį sunkiu karų vesti. _lškelsi 
lietuviška varda į garbes saraŠa, o tas yra svarbu. Svarbu jie l_to, 
kad tu turi giminiu Lietuvoje.'irtu trokšti, kad tavo gimines būtų po 
šio karo apginti. Gera užmokesti tie tik gaus, kurie ji ušsipelnis 
pirkdami karo paskolas.

Tad būk nuoširdus Šio karo dalyvis ir būtinai pasistenk įsigyti 
VI '’Victory” bonųw

c'

K A K I. T I MANO; IR RAS 0 >A P* IE LIETUVĄ

Raso William Henry Chamberlin į "The Sign”, Sausio, 1944.
> •• • • . ‘i - ■ ’: j i • j .

’’Geležies Vyras”: - 1 ■ • ; • 1 t

Jis (Stalinas) niekad nebuvo_labai susirūpinės su garbumo jo 
padarytom sutartim; kada aplinkybes išrodė gali, išeiti jo naudai, 
jis neabejodamas' nutraukė jas. '

I 1 • ' I *

Pavyzdžiui, kada Sovietų Valdžia per savo užsienio komisarų 
garsino ištikimybe taikos ir ko," yktyvid saugumo idealam, nepuolimo 
ir a augiskumo sutartys, .prisižadant abipusiškų garbumų esantiem •> 
rūbeliam buvo pasirašytos tarp Rusijos ir jos vakarinių kaimynu, 
Lenkijos, Latvijos, Lietuvos, ir Estijos. Bet po Stalino iškilmingo 
pakto su Hitleriu, pasirašyto rugpiucio 21, 1939 m. visos šios sutar
tys buvo sulauk rtos ir trys Baltijos Respublikos... buvo pasmaugtos 
ir įjungtos į Sovietu Sųjungų.Ir Šiandien, Sovietų valdžia tvirti
na^ kad šie įjungimai yra neatšaukiami ii* negali būti atmesti, arba 
sušvelninti.

Stalinas niekad nebuvo sutikės paaukoti st a, kas jam išrodė ti
kras Rusijos interesą^., del atskiro komunistų tikėjimo pasaulio re- 
volucijai, ir daug mažiau dol atskirų idėjų Atlanto karterio. Yra 
ypatingai verta pastebėjimo, kad paskutiniu laiku^Maskvos Conferen- 
cijoje.t. Stalinas sutiko apsiimti tam tikrom grašiai skambančiam 
teoretiškom propozicijom, kurios gali būti visaip interpretuotos. 
Bot jis liko griežtai nusistatęs ant veikiamo klausimo^išlaikimui 
įjungimų rytines Lenkijos ir Baltyjos Valstybių, nors Šie įjungimai 
yra aiškiai laušimas ’’teritorinių padidinimų” ir "savo nusisprendimų” 

• užtikrintų Atlanto Čarterio, kurio principus Stalinas pasišadejes 
priimti. . ‘ *
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Rašo Joachim Joesten, 1944 m. į ’’What Russia Wants*"

Baltijos Valstybes huvo Rusijos Persekiotos.
Tuojau po įrengimo į Baltyjos Valstybes, Birželio 15-17, 1940m., 

rusai pradėjo areštuoti vi sis. lietuvius, latvius ir estus kuriuos nu
žiūrėjo nesant komunistais. Ju pirmos aukos, be abejones, buvo kuni
gai, advokatai, diplomatai, mokslininkai-, daktarai, pramoninkai ir ar
tistai. Daugel buvo areštuotu per ir po priverstinu ’’rinkimu.” liepos 

•-men., kada Baltyjos Valstybes buvo formališkai įjungtos į Sovietu Są
jungą. . ; i f,:..

Surašai parode, kad Sovietu planas buvo deportuoti nors puse 
visų gyventoju ir jau buvo pradėtų vykdinti savo planus, kada vokie
čiai užpuolė Rusija...

Lietuvoje apskaičiuojama, kad mažiausia 50,000 gyventoj^išvež
tu į Rusiją, nors tiktai_30,000 tikrai vardų buvo surasta is raštų, 
Rusų paliktų, kada jie bego nuo pirmyn žengiančiu Vokiečiu.

Is dokumentu yra aišku, k^d rusai rengėsi deportuoti visus tuos, 
kurie priešintus komunistę valdžiai.

... Gabenamieji buvo .sugrusti į gyvuliu vagonus, be vandens ir be 
hygieniškų parankumu. Šeimynos buvo didžiumoj išskirstytos; _vyrai 
‘atskirti nuo moterų, moterys- nuo. vaikų. Nescios moterys gimdė" vaikus 
tokiose sąlygose, kaip papuolė, arba buvo paliktos svetimuos kaimuos 
gimdyti, be medikales pagelbos ir.be jokiu aprūpinimu.

Silpnesni mirė ir ju kūnai buvo išmesti iš vagonu. Paprasti 
kaliniai-, buvę siunčiami i 'kolektyvius ukius, koncentracijos stovyklas, 
anglių kasyklas arba į udstus. Darbas labai sunkus, po priežiūra sar
gybinių. Kasdieninis maistas susideda- is vieno bliudo menkos sriubos 
irv14 ansu duonos... ir po. peržengimo įsakymų, duonos dalis buna su
mažinta. 'Jie miėga dideliuose mediniuose barakuose be lovų - ant 
žemes. ‘ 1 :

Politiniai kaliniai< daugumoj inteligentai, kurie buvo nuteisti 
be teismo sunkiems darbams, buvo siunčiamii Siberija ir Antikos kraš
tus po apgailėtinų sąlygų, pusbadžiai, be.Šiltu drabužiu, be medika
les pagelbos. Jie apgyvendinti neapšildomuose‘stubelesš ar barakuose.

Ju moterys palatos dirbti "kolkoze” ir gyventi barakuose, arba 
net ir skylėse žemoje. Jų vaikai atimti nuo-, motinų, ir pristatyti 

. į kempes, del jaunų komunistų.



20
, BALTIMORE 2LD-A

_ —----- —
J

_ Jules Rastenieneskalba, pasakyta minėjime Lietuvos Neprikišu-? 
somybes* Vasario 13, 1944į" Baltimoreje:

Brangus Broliai ir Sesutes! ■
Sunkias dienas pergyvena .mūsų tev.y žeme Lietuva. Laisves, del 

kurios tiek kovotu? kurios taip ilgėtasi ir kuri taip mylėta* Lietuva 
... nebe turi o Neaiški Lietuvos dabartine padėtis* o dar. labiaus neaiški 

jos ateitis.
•••■■ Džiugu vienok bent pamatytį laisva lietuvišku dvasiu čia Ameri

koje* kur musu dainos* lietuviškos melodijas drąsiaisir laisvai, skamba.

Niekas taip nejaudina Širdies* kaip dainos girdėtos ar dainuo- 
tos' Lietuvoj^. Prisimini ta krašta už_jūrų marii) ug mėlynųjų, kur dar 
neseniai tik sviesus džiaugsmas teklėstė jo* kur .priešakyj musu gražioj 
karuorjenes. trispalye^veliava pleyesavo* o^dabąr svetimu kojos mina musu 
tęvi) žemę1, dar ne is džiūvusią nuo kraujo uz laisvu pralieta.

’’Tykiai* tykiai* Nemunėlis teka”... taip ir žinai kad mūši) se
sutes dar tykiau verkia... bet Ši kart^ visi) brolii), visos žemes ... 
visos lietuviu gražios* mielos tėviškės.

■ .. . ’ ■ ■ . ■ • b < •
•: . ... . s

Nesmagus dalykai dedasi ten* ’’Kur bakūže samanota...” Nors ir 
upeliai.tie'patys tebėciurlena ir obelis_teberymo palangėje? bet var
gas* badas^ skurdas ir mirtis atsikraustė* į musu tėvu žeme. Svetimos 
rankos panciuoja jQ. ..

Lietuva* brangi _tę vyne didžiausio j'nelaime j e.. .. Ir todėl mums 
čionai Amerikoje* reikėti) užmiršti visokius savitarpinius vaidus ir 
ginčius ir vieningai galvoti* kaip jai padėti. ■ .

, ' ■ • . • • . ’ • <♦*(.•/'- - J - ’ .
J. - • ‘ ‘ę — . • . • •

i; Visi be išimties Nemuno žemes sūnūs ir dukters* ainai ir. aines, 
turi jausti jog yra lietuviai ir tik lietuviai.

■ j - . Visiems aišku* kiek daug Amerikos įietuviai pasitarnavo savo 
‘..tęvi) žemei praeities laikais^ kaip morališkai* taip, ir-medžiagiškai, 
bet ir dab.ar neprivalo, :jie sėdėti rankas sudėję. <'

Į darbą sesers į darbą broliai! Girdite kaip retežiai žvanga. •• 
t. . . .i. . . . . y ’ : • • ’ f ' ‘ "J • ’ '* ' *•'

.j. ’’Pel.; ngi į Petį* n^. vyrai-kas_gali. .Z'■'• •.
Sustokim i darna jiz. mylima sali.”

Ir darbo vaisiaį nepražus..•• Nors dabartis neaiški, mįglota, 
bet tikekite* rytas aus gražus! Nuo amzii) lietuviai yra pasizymŠje^ 
didele, dr^sa- i r» kovingumu. Lietuviai kovojo ir kovoja ne svetimas fže- 
mes užgrobti, bet būti laisvais ir nepriklausomingais savo žemoje.
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5ie du pasiryžimai lietuviams suteikė tiek daug energijos? kad jie 
atsikovojo laisvu i£ nepriklausomybę po pirmojo pasaulinio karo, nors 
ir turėjo daug priešu. ' ✓ z

Lietuva dabar nacię vergijoje. „Lietuvon be abejo greit įžy
giuos rusai. Bet tai buvo? yra ir gale t ę būti tik tai laikinai» Lie
tuva ne karta buvo pavergta, bet nebuvo amžinai nugalėta.

Laisva Amerika, geroji Amerika, £ęme laisvu gmonię, prieglauda 
^-iciviu. Amerikos vėliava yra.musę krašto laisves ženklas. Uz Amerį- 
k08 laisvę vyrai liejo krduję ir mirė. Uz Amerikos laisvę moters au
kojo savo gyvenimę ir savo sirdįs. Taijzis del išlaikymo^Amerikos ne- 
priklausomingos ir uz- išlaįkyma žvaigždėtos vėliavos•plavešuo jant vir
šuj laisvę, zmonię galvę.. Žiūrėdami į Amerikos vėliava mes mastome apie 
Amerikos valdžia. Prisimename šio kramto istorikę. fš istorijos lapę 
mes matome kad Amerikos vėliava atstovauja šio krašto principus. Tau
tos vėliava atstovauja krašto kiekviena‘ asmenį, kurs myli ir gina tę 
valiavę. ■ , ... • , , . ■

• • • • • • I

Amerikoje gyvena laisvi žmones. Bet laisvi žmones,_cia gimusi 
ir ateiviai, privalo ginti ir gerbti savo kraštę ir savo vėliavą. Ir 
todėl šiadiena sūnai, vyrai ir broliai - kartu su jais lietuviai kovo
ja už Amerikos laisvę ir laimę.

Šiadiena plaukia laivai^ šiadiena- skrenda ir orlaiviai, kurie 
gabena tūkstančius tūkstančiu šio krašto skaisciausię ir. s veiklaus i ę. 
vyru - gražiausį jaunimą, žiedus Amerikos vyri jos,- sutriuškinti ir^ ■. 
nugalėti Amerikos ir pasaulio tautę, demokratijos žiauriausius priešus. 
Tie narsuoliai vyrai stoja į visus frontus ir kovoja uz laisvę ir lai
mes siekimę. . •/ . c■

Amerikos laimėjimas karo, bus laimėjimu pavergtu tautę.„ Bran
giai Amerika mokėjo uz laisvę praeityje, bet dar brangiau reikos uz 
laisve mokėti dabar, nes dabar, karo mūšiai eina visuose pasaulio kraš
tuose.* Tad:galbekime-Amerikai nugalėti nelabus laisves priešus., Gel
bėkime visais galimais būdais. Bet prie kiekvienos progos gelbėkime 
ir Lietuva. v-;r

IŠ Lietuvos praeities lietuviai lai stiprybe, semia. . As trokštu, 
mes visi trokštame, kad nepoilgo and Gedimino kalno Vilniuje, prie Ne
žinomo Kareivio Kapo Kaune, visuos Lietuvos, miestuos, miesteliuose ir 
kaimuose, ir kiekvienoje aikšte’je vėl plevėsuotu trispalve vėliava.

Tad "Tegul skamba musu dainos po Šalis plačiausias11 ir te 
skelbia pasauliui, kad Lietuvos dvasia yra gyva. Te žino pasaulis 
jog nežiūrint kaip nespaustu ir slopintę ję: syetimi atėjūnai ir ko
kias pastangas jie nedetę norėdami Lietuva amžinai nutildyti, bet jie 
tos dienos ir tos valandos niekuomet nesulauks, Lietuva buvo ir bus 
Laisva ir Nepriklausominga.

"Vardan tos, ..  ..
Lietuvos, _

Vienybe te zydil"
P. Jaras
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Žmoniją, turi pasiskyrusi po kelias svarbesnes šventes kas metai, 
kurias mes pripratome laikyti jas pastoviomis.

... Velykos, yra^vįena iŠ tokiu pastoviu Švenčiu, krikščioniškame pa- 
saulyt kurios reikime yra didele. Kuri, -Saikiame,* ramiame žemyne ap
vaikščiojama su di džiaus iu^upo pakilimu: maldoje, giesmėse, kurios.siun
čiamos is maldos namiį-.ir šeimyniniame židiny, kuriame.,džiaugsmu dalinamasi 
tarpe savo seimos ir jos draugu. . . •

.j. ? .1 < . • • • .

v Taip, taikiame? ramiame žemyne... Bet kijr mes tokį, žemyną ‘ rasim® 
šiandien? Jeigu kuriame bombos ir^nekrinta is padangose skraidančią 
’’paukščiu” - tai veik kiekvieno je 'seimoje, stinga: tėvo, sūnaus, brolio, 
sesers,m sužadėtinio ar mylimojo. Tada, ar galimo tikėtis,- kad ateinan
čios Velykos, bus atžymėtos džiaugi, iru ir skambui Allcluija? Vargiai, 
žmogus myli tradicijas, nori jas prisimiftti kiekviena met$, nori joso_dar 
ir dar kartę..rasti savo sielai ramumo, savo širdziai^džiaųg^mo, bet deja, 
perijgai pasaulis maudosi kraujuose, kad-ta atvirę-džiaugsmą, kuris parei
na is tyros sielos^ir atviros širdies - būtą galiną matyti žmonią akyse 
ir girdėti iš ju lūpų. .

•l-.i. Bet,’ laikas vis vien bėga, Šventes irgi ateis. Mes jas pasitiksime 
ir praleisime tik su ta minčiau su tuo troškinu kad ateinančios po siu 
Velykų, būtą malonesnes. Kad*žmogus žmogui, ne žvėrim, bet broliu ir ar- 
timu.iaptą, * •

,Kad'mokslas ir idealai del kurią Jėzus gyveno^ mirė ir kėlės - būtą 
žmonijos gerbiami, o ne niekinami. Kad nūsu^gintine, brangi JLiotūva irgi 
atsikeltu iš vargę ir nelaisvos. :Tik_tada iŠ Lietuvos žemeles kils griaus
mingas Allcluija, tik tada ir nes galėsim džiaugtis musę tėvu ir broliu 
džiaugsmu. Ateik ramybe ir viešpatauk pasauly, nes jame tiek daug vietos 
visiem yra. .... ■ ‘

•'•‘/r- ■ j. ■ - M. F. Y-ne. -

Kanados lietuviai. Koperuokimc su sios salios vyriausybe.
Pirkime kiek kas išgalime "Vietory” bonę.I
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Kovo 19 dienoj įvyko mėnesinis Skyriaus susirinkimas* Vienu, 
is svarbių punktu dienotvarkė je buvo9 tai valdybos ir komisiją pa
reiškimo skaitymas? kuriame pareiškiama? kad ateity? ne "bus leistina 
svarstyti Tarybos susirinkimuose? atskirų politinių organizacijų ar 
asmenų reikalus? panašius? kaip kad vasariojneh. sus i rinkime buvo 
bandyta kelti. Taryboje randasi įvairių paniūrų_šmonių (iskirįant 
komunistus) irjcad tas darbas kurį Taryba užsibrėžusi tusti? butų ■ 
sklandus ir nasus - nei vienakis srovių? neprivalo savo partijos rei
kalus kelt* JTarybos koalicinėje veikloje? yra tik vienas tikslas 
kuris turi būti mūsų kelrodžiu? tai gelbėti Lietuvai atgaut laisvų 
ir jos žmonėms issiliuosuot is^vergijos ir vargo? o^kaip jie norės 
tvarkytis - paliksime jų pačių nuožiūrai. Pareiškimas? kurį skai
tė sekretore_St. Batkiene? buvo vienbalsiai priimtas. Sekretore 
taipgi praneša? kad 16 Vasario paminėj.ime priimtos rezoliucijos? bu
vo issiuntinetos ir nuo nekuriu valdžios įstaigų? gauti atsakymai? o 
nuo Rusų Ambasados? buvo gauta atgal? musų issiusta rezoliucija* Ta 
rezoliucija? nematyta padętjarchyvan? nes kada nors? ji turės gal 
but? gana svarbios reikšmes.

Buvo kalbeta_apie narystes apsirųbezevima. Tai yra? kaip il
gai? narys neusimokejųs mėnesinių mokesčių? gali pasilikti Tarybos 
nariu ir su sprendžiamu balsu.

Siūlyta trys ir šeši menesiai? bet prieita prie susitarimo? 
kad geriau tų reikalų apsvarstyt ir palikti ateinančio susirinkimo 
nuosprendžiui.

Rengimu Komisija pranešu? kad rengiaman vakarui? kuris įvyks 
25 d. kovo? montrealieciai svečiai neatvyks.

Tuo .susirinkimas ir baigėsi. Ateinantis susirinkimas įvyks 
i 23 dienų balandžio? lietuvių parapi jos saleje? 3 v. p.p.
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VAKARIENE IR VAIDINIMAS

Kovo P dienoj įvyko vakariene^ir scenoje, buvo suvaidinta 
A. Čechovo^.. -I- .veiksmo komedija ’’Pirstybos“• ■:

feengįmo 'Komisijos nares Ao Veki^ piene, įJo /Pilkauskiene ir 
S. Pundzieno, taipfgi pijrįic . . į ’ -• • i

P® Kaįr^;ss slunkiai darbavosi k°^- paduose skanią vakarienęsu
sidedančią. is salios užkandos ir karstu dešrą su bulvėmis ir kopusiais 
Be to, gaspadines ...(-tos pąęįos) netingėjo net ir ponėkąprivyrt, kurie 
tikrai buvo skanus* Pranešimus dare Komisijoj .narys A-į. Augutis. 
Gaila tik, kad oras buvo gana blogas ir dar ■tios kliūtys, kurios su
laiko ne vieną nuo atsilankymo į sį rengimą, bet vis vien tikimasi 
pelno turėti. ° ' ■

Po vakarienes, visiems dar prie stalu sėdint, buvo suvaidinta^ 
jau aukščiau minėta komedija. Vaidino: Ant. Batkus, M.P. Yokubyn’.ono 
ir Jonas*Yokubynas, o sufleravo Stase Butkiene...,  .

■ Av P '• " ū

■' Kadangi’ pačiai , teko būti scenoje, tai apie" šuva i din imą tik 
tiek galiu pasakyti scenoje$ :mes visi trys, jautėmės gerai, o^saloje 
publika , irgi..; jautęs i labai': linksmai, tai turbūt,, kad viskas išėjo ne
blogai. Mes:-visi vaidinusio ji, esame dėkingi Št^ Batkienei už suflė- 
ravimą, jnes^vaidinto jas prie gero.' suflicrio, jaučiąs! kaip: pas Poną 
Dievą uz;;pečiaus, kaip'kad liėtuvią patarle sako.-

..// tai užbaigom^su vienu parengimu ir jau girdis, - kad mūsą
darbščioji Komisija, ruosiaši 'prie_ant.ro,- kuris' turėtą įvykt 22 d. 
balandžio, sį kartą, tikrai su svečiais is Montrcalio kurią tarpe., 
žada būti, ir .gerbiamas ”N. L.” redaktorius Jonas Yla. Vėliau bps 

-spaudoje pranešta, kas daugiau'tarpe svočią bus, kol kas dar nežinoma 
• Į- ■ < . ■..■■v ■ .. '■ : ■ . ' '■■■' ' ' '■ ■ ,
p-/. Toronticciai linki, kad Montrcalio- lietuviai gausiai/atsilan
kytą'ir duotą mums, -progosj pasigrožėti ją talentais scenoje, o po to 
ir taip pasižmonėti. Lauksime3 :

... - M»P. Y-ne - Korcsp*- • -v - . . •

...J. E s P L I U C I J A Oi .•

Mes demokratinio nusistatymo lietuviai sukviesti per Susivic- 
nijomo Lietuviu Amerikoje 236 Kuopa ir susirinko 13d. Vasario 1944 
metais, 404 Bathurst St., Toronto, Canada, iminojimui 26 motu su
kakties, nuo Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo, įvykusio 
Vilniuje, Vasario__16d. 1918 metais - apsvarstę dabartinę Lietuvos 
žmonių sąnkią padėtį, po vokiečiu okupacija ir ju negalėjimą atvirai 
kovoti Ul savo teises dabar, ar del Lietuvos ateities - nutarėme:
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KADANGI Lietuva šio karo eigoje jau antru kart okupuota? pirmuoju at
veju ger Sovietų Rusiję? o nuo Birželio 22d. 1941. metų? per 
vokiečius:

KADANGI? Laiko rusu okupacijos? Lietuvos žmonos? buvo žiauriai perso- 
’ ’ ' • • klojami? ir virs- 40,000 vyrų? motoru vaiky? ir senolių? pa

sibaisėtinu būdų? tapo išvežti Sovietų Rusijos koncentracijos 
i; stovyklosna:

KADANGI? Vokiečiai okupavę Lietuvę? vėl kartoją didžiausių priespaudę 
ir išveža Lietuvos jaunimų Vokietijon, sunkiems ir pavojin
giausioms darbams, o kitus verčia stoti vokiečiu kariuomenėn:

KADANGI, Sovietų Rusija, kęsinasi prijungti Baltijos Respublikas prie 
savo teritorijos pasiremdama neva balsavimais, kurie i vyko 
1940 metais ir £uo budu? panaikint^. Lietuvos Nepriklausomybę? 
kurių Lietuvos žmones? patys sau iškovojo.

TAI MES PAREIŠKIAME:'
KAD Lietuvių tauta? nenorį nei vokiečių? nei kitų Lietuvos kaimynų 

tiesiogines globos. *Ji yra pilnai pribrendus valdytis pati ir 
būti laisvu, nepriklausomu ir demokratiniu pasaulio tautų nariu:

KAD Lietuva per 22 metu nepriklausomo gyvenimo, tai įrodė? savo darbš
tumu? sumanumam kooperacijoje? -mokslingumu ir taikiu sugyvenimu su 
kaimyninėm tautom:

kad Sovietu Rusijos pasikėsinimas paimti Baltijos Respublikas savo 
' globon? prijungiant jas prie Sovietų? nėra ^pateisinamas? nei žmo
niškumo? nei tautų laisvo apsisprendimo atžvilgiu:

KAD Balsavimai kuriais remdamosi _Sovietų Rusija nori prijungti Lietu
va. prie Sovietų?‘bebuvo teisėti, nes jie vyko po vienos svetimos 
valstybes kariška prižiūra ir tokių balsavimų jokia demokratine 

. valstybe pasauly pripažint negali.
KAD Sovietų Rusija? paneigdama Lietuvos Nepriklausomybę? laužo savo 

pačios su Lietuva pasirašyta taikos sutarti Maskvoje? Liepos 12 d. 
.1920 metais kurioje? Sovietų Rusija? laisvę vale ir visiems lai
kams? atsisako nuo visų teisių prie’ Lietuvos: pripažindama jai 
nepriklausomybę ir savistovų valdymas!? su visomis juridikcinemis 
teisėmis: ’ ' v

KAD Toronto lietuviai? auksįai vertina rusų^pasiųyzima kovoje pries 
vokiečius? ginant savo salį? bet tuo pačiu? jie nori priminti? 
kad ir lietuviai kovoja už Lietuvos laisvę. Jie kovoja Lietuvos 
požeminiame judėjime: jie kovoja Kanados, Anglijos, J.A. Valsti
jų? ir Sovietų Rusijos karių eilele? tikėdami kad jų, ar jų tėvų 
žemei Lietuvai? laisve irgi bus iškovota.

TODĖL Toronto lietuviai? yra gilia įsitikinę? jog tikrų laisvę tautoms? 
jų tarpe ir Lietuvai? gali^suteilįti tik vykdymas Atlanto Carte- 

. rio? kurį sukūrę ir pasirasę Didžiosios Britanijos premieras 
; • . Winston Churchill ir J.A.^Valstijų prezidentas- F.D. Roosevelt?

- ir kurį supranta ir pripažįsta visos demokratines šalys:
IR KAD Toronto lietuviai? visomis savo i zgalemi surėmė ir rems, Kana— 

, dos pastangas šiame kare? kad bendra priešą nugalėję? demokra-* 
tijos galėtų suteikt laisvę ir nepriklausomybę tautoms, ju 
tarpe ir Lietuvai.
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. Kopijos Šios rezoliucijos "bus ' ; ' ....... .......................
pasiustos: -Kanados ir Anglijos .s*:- ■ v t •
Valdžioms, ir J.A. Valstijų, 0# Indrei ionš

„ Kinijos, „Rusijos, ir Lietuvos .- ..................... .
... atstovybėms,’.taipgi spaudaio 236 .Kuopa

.A Susivienijimo Lietuviu Amerikoje.

R R Z 0 L I U C I J A r . “ ’ ;.. -r— - .. , . ’ . ’ : i . . • J . ■ (< . ... .

. . ; 1 Mincdanii 26... metų Lietuvos Nepriklausomybes .'Akto paskelbimo su- 
n kaktį, kuris buvo paskelbtas Vasario 16 diena,. 1-918 metais’, mes Toron

to ir apylinkes demokratinio nusistatymo Lietuviai, sukviesti per Ka
nados Lietuvių. Tarybos, Toronto .Skyriaus iniciatyvų, susirinkę Vasario 
19 diena, 1944 metais Lietuviu Parapijos Svetainėje, kamp s Geravale ... 
įr Dundas Str.,Toronto, Canada, apsvarstę dabartine Lietuvos žmonių 
kritiškų 'padėti, nutarėme•padaryti sekama pareiškimų'.’
K/iDi-J^GI Kanados demokratinio nusistatymo Lietuviai, nuo pat šio karo 

v ■ pradžios rome ir dabar visais.galimais budais remia „Kanados 
’ n •••’"■. vyriausybes pastangas galimai greičiau šį karų laimėti: ir

KADANGT Lietuvių kilmes jaunuoliai su didžiausiu pasiryžimu stojaį 
: o . Kanados kariuomoną< ir ■'jau kovoja įvairiuose karo frontuose, 

kad kuogreiciau sumušus Vokiečių nacizmų„ir tuo pačiu iskovo- 
; :.v. jus laisvą visoms tautoms, sykiu ir jų tėvų, žemei Lietuvai! ir

KADANGI Sovietų Rusijos užsienio "reikalų-Komisaras p. Molotovas kaį-_ 
bedamas Maskvoje, Vasųrio 1 dionė, 1944 -metais,’ viešai reiškė 
pretenzijų prie Baltijos kraštų sykiu ir prie Lietuvos.

••TODĖL, Toronto , ir apylinkes Lietuviai ■ apeliuodami ; į' Jung -inių Tautų. 
Vyriausybes pabrėžome-: 1 i

• į... ■ ■ ; • . vji . ’ .. U- ..... y •; • -r
1. .KAD tokę Sovietų^Rūsį jos noras pavergti Lietuvą yra prdsingas ne

tik Atlanto parteriui, bot ir laisvam tautų apsisprendimo prin
cipui: .. . ■■ •. • a 1 *'••' ■ ■ -i

...... • •/ 7: • A ' ..Ą.-'"' •' i’--..

2»L KAD Sovietu Rusijos pastangos kreipti pasaulį.© opiniją ta linkme 
buk' Lietuviai'^ laisvai17^nubalsavo^prisidėti prie sovietų Rusi- 

-1’ jos yra-negražus pasityčiojimas is beteisių LiętuVos zmcjniųl
r . . Mes' tikime kad visos Jungtinių Tautų Vyriausybes>gerai žino 

juogei 1940 metais, Liepos mėnesyj pravesti rinkimai Lietuvoj 
buvo .So.vibtų Rusijos mil i tarine s j legos demons traci ja* 1^ 
taipgi visiems turi but žinoma kad kandidatais, tuose' -rinkimuo- 
se galėjo but tik Rusijos \simpatikal. Tokie rinkimai jokiu.bu-* 
du negali .but traktuo jami kaipo.' laisvi visos tautos -rinkimail



3* KAD'Sovietų Rusi ja reikšdama virs minėtas pretenzijas laužo savo , 
iškilmingu pasižadėjimu kuris yra įrašytas taikos sutartije 
tarp Sc*vietų Rusijos ir Lietuvos? pasirasytas Maskvoje, Liepos 
12 d. 1920 metais, kur aiškiai yra pasakyta: juogei Sovietu 
Rusija, laisva valia ir visiems laikams atsisako nuo visų tei
sių. kokias ji kada buvo turėjusi prie Lietuvos!

4. KAD Lietuviai džiaugiasi Sovietų Rusijos raudonosios armijos did
vyriška kova "beginant savo Tėvynę nuo plėšriųjų nacių. Bet mes 
pareiškiame kad Lietuviai kovoja irgi del savo tautos laių vos..

5. KAD Lietuva per 22 Nepriklausomo gyvavimo metus, savo darbštumu,kooperavimu su kitom tautom, gražiu sugyvenimu su kaimynais, 
įrodė kad ji verta yra būti nepriklausoma. Kas sulig Atlanto 
Carterio jai neabejotinai priklauso!

6. KAD visų demokratiniai nusistačiusių Kanados Lietuvių didžiausis
troškimas yra: matyt Lietuva Laisvų, Nepriklausomų ir pemokra- 
iinų Respublikų!

Ši rezoliuci ja turi būti pa s ui s fa Kanados F.P. Kad rys
D. Britanijos, J. Valstijų, Kinijos ir ......... ........
‘Sovietų Rusijos Vyriausybėms, ir taipgi Seer. Mrs. S. Batkus. *Lietuvos atstovybėms, ir spaudai. ..... .................

• : • TORONTO SKYRIUS
■ • ; •- • - • KANADOS LIETUVIŲ TARYBA

Neap' audinekime patys saves nepaskolindami savo pinigų 
mūsų Vyriausybei. Padekime laimėti šį karų. .

, <• ■

Kvebeko provincija turės išpirkti uz $ 328,000,000.
' ' •W’ •< į f ■’’Victory” sestosios paskolos bonų.

Kanados lietuviai! Koperuokime su šios šalies vyriausybe. 
Pirkime kiek kas išgalime ’’Victory” bonų. .
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ĮSPŪDIS ĮAUSTAS NEPRIKLAUSOMYBES mdtejimas

Šią mę,tą 20 dieną vasario, Sv. Kazimiero lietuvią parapijos 
svetainėj? iškilmingai minėta Lietuvos Hepriklausomybes 26 metą, su
kakties švente# • r-

• • • • »Šventą suruošė Kanados ;.Lietuviu Taryba? pritariant visoms , pa
rapijinėms draugijoms? .Kanados Lietuvią Sąjungai? ir klebonui*kun. J. 
Bobinui. ........ ”

Kalbėtojau buvo atkviestas iŠ Jung. Valsj^ybią kalbėto jas . ądv. __ 
Bagocius; kalbėjo draugiją, atstojai bei atstoves? menimą dalį išpildė 
vietiniai chorai ir kitos meno jėgos.

Publikos prisirinko pilnute sale^ ar tik ne virs 500? kurįuos_ 
įeinančius į salą papuose trispalviais ženkleliais p. 0. Kupreviciene 
£r p. Škudiehe<i ’

Sceną puošė Lietuvos ir Didžiosios Britanijos vėliavos? eile 
patriotinią paveikslą ir dekoraciją.

Minėjimo švente atidarė Tarybos pirmininkas p. Ą. Navickas pa
sakydamas įžanginę kalbą? ir programai vesti - pakvietė p. A. Sakalą? 
Kanados -Lietuvią Sąjungos pirmininką.

Programos vedėjas trumpoj kalboj paaiškino minėjimo dienos 
svarbą? surišdanas giliu jausmu su dabar kenčiančia Lietuva? ir pers* 
tate Vytauto/''.ubo chorą? kurs diriguojamas p. vro:ękio? puikiai sudai
navo: ’’Laisves Varpas”? /’Jaunime Drąsus”? "Ar Tu Zinai Mano Broli”. 
Po to? merginos vienos žavėtinai gražiai sudainavo - ’’Pavasarį” - 
p. K. Šižiuno sukompozuotą. Šiam chorui pianu akompanavo jauna lie
tuvaite p-le Jokubauskaite.
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Po siu dainą? vietinis klebonas kun. J. Bpbinas, sveikina su

sirinkus ius?*ir atsiprašo pranešdamas? kad yra pakviestas pas 2 ligo
nius, ir linkėdamas Lietuvai, laisves? apleidžia salą.

... . _Kalba draugijų, atstoves: p. Baltrušaitiene Šv. Onos dr-jos pir
mininke? sveikina visus ir ušgiria Kan. Liet. Tarybos veiklą. P. Motu
ziene? sv* Elzbietos dr-jos pirmininke? sveikina atsilankiusius? ir 
sako? kad per bendrą darbą ir kovą - Lietuvą atvaduosime.

Kąlba p. Stonkiene --Anglijos lietuvaite? jauno žuvusio Kanados 
kario našle? kuri su mažu kūdikiu neseniai atvyko pas vyro tėvus į 
Montrcalą. Ponios Stonkienės kolba labai suįdomino publiką? i£ is pu
blikos kilo klausimą. Ypatingai daug klausimą davė mok. p. Juškevi
čiene? p. Jakuvįene ir keletas vyrą., P. Stonkienės kalbos keletą bruo
žą? jos pačios žodžiais - Šia išreiškiu: -

STANKIENES KALBA
’’Aukštai gerbiami svečiai? brangus draugai ir drauges Kanadie

čiai :
Jaučiu didelį, džiaugsmą? kad Kanados Lietuvią Taryba pakvietė 

mane tarti porą zodzią į jus visus.
’’Tiek daug teko praleisti_ir matyti visokią atsitikimą Anglijoj? kad nežinau nei iŠ kur gradet kalbėt? bet vistiek Šį tą pasaky

siu: Pirmiausia? kaip vokiečiai pradėjo bombarduot Britaniją rugsėjo 
men. 1940 metais? tai dieną ir naktį bombardavo be gerstojimo iki ge
gužes 1941 metą. Dabar bombarduoja? bet ne taip dažnai? tik kai^kada. 
Žodžiais negaliu apsakyti zmonią kentejimąt Man teko ne vienam žaiz
dos raišioti ir pagalbą teikti. Visos gražiausios Londono miesto da
lys - sunaikintos.

’’Pas jus kai kas sunkiau gaut nusipirkt? bet tenai reik viską 
pirkti su kortelėmis. Duoda 2 ouncu syiesto, 4 ouncus margarino? 4 
ouncus tauką - į savaite. 3 ouncus lašinuką? ir vieną klausinį į 3 
menesius (ir tas neŠviežias)^kįtą sykį ir to nelieka, liesos? taip 
kaip ir nėra. Gali pirkti uz Šilingą ir du penu (kanadiskais pinigais 
28 centai) į savaitę mėsos. Paukšcią biedni žmones negali nesupirkti? 
nes perbrangu. Vaišiu visai negalima gauti. Kai atvažiavom į Hali
fax1 ą? Raudonojo Kryžiaus moterys atnese mums obuolią? kąrią 3 metai 
nebuvome matą. Nežinojome ką daryti. Paemą į rankas? džiaugėmės ir 
verkem. Drabužiai? apsiavimas? irgi perkama kuponais.

Čia zGOQesjnejaučiate karo. Tik tie jaučia? kurią sūnūs? tė
vai? broliai išvežti is namą uz vandeną._ Kanadoje yra tokią? kurie 
nori? kad karas tąstąsi dar daug metą, dėlto? kad uždirba daug pini
gu. Motiną? motorą ir giminią sirąys plyšta is gailesčio? kuomet 
išskirti nuo mylimą asmeną arba sužino? kad jau neteko savojo.

’’Neužilgo? prasidės Raudonojo Kryžiaus vajus, visi paremkime, 
kiek kas. galėdami? ir kaip galėdami. Netiesa, kad Raudonasis Kryžius 
duoda pagalbą tik turtuoliams^ Jis gelbsti visus: kareivius ir žmo
nes nukentėjusius ir vargstančius.
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’’Nepamirškite? savo kareiviu* Rašykite laiškus labai dažnai? 
nes tai ją didžiausia ramybe o”

P. Stankioneišbaigus kalbėti? dainuoja p. K* Žiziuno vedai du 
chorai: vieiias jaunučiu mažamečiu mergaicią?. antras jaunimo - mišrus 
choras** . Mažametes mergaites • -.vetinai sudainuoja: ”Ak nežus Lietuva”? 
mišrus choras puikiai banguoja: ^Lietuviais esam mes gimė/'? ’’Žalioj. _ 
girele jJ? J’Šlama Šilko vejai”*.■ Šiuos abu chorus lydi stropi p. Zlziu- 
no priežiūra? dirigac.ija ir muzika.

Pasako trv.’pą kalba p. A» Ss ..i.las*„ Aiškina„Lietuvos trispalves 
vėliavos • garbingumą? ir trijų spalvą reikšmę? surisdamas su lietuvio 
kovinga? drąsią ir.‘narsia siela? pro kurią visuomet privalo verstis 
vilties neužgesinama liepsi! •>. Taipgi, savo kalbo je ragina? . kad Kana
dos lietuviai remtą kiek galėdami ’’Nepriklausomą Lietuvą”? kaipo vie
nintelį lietuviu švyturį Kanadojeo

Po_kalbos? išeina į sceną„mus visą mylima jaunute šokėją Rūtele 
Kilimonyte? kuri„moka no tik_graziai šokti? bet' ir dainuoti. Šį kartą 

t dainuoja ąrakŠciomi gesturomis gestuodama? ir jos dainos bent vie
ną posmelį išgirskime: -

”AŠ jums padainuosiu „_
vieną dainuzdę?

• . . Apie vien’ tautelę ■
■ : * labai mažutėlę, - •

•• Gyveno tautele • • ’ '
prie Baltijos jurą - '

Ir ten ja užpuolė _ _
būrys raudonskųrią. ”

Vėliau Rūtele padainavo: '“Stokim ses.esvį būrelį”? ir paskum pa
šoko, Jos kuhelis„taip lankstus? kaip beržo Šakelei ir ji vyniojosi 
ir ritosi kaip gražus trispalvis vijurkeIis* Rūteles šokį lydėjo - 
P-les Jokubauskaites • ritaikyta piano muzika. Publika palydėjus Rute- 

' lą gausiais aplodismentais ralgosi.kur yra svarbiausia šio parengimo 
figūra? būtent kalbėtojas p* Bagocius.

Pasirodo ir’ Bagocius? lydimas per_salę p® Lįimonio. Išeina 
jis į estradą?„jau kiek kitoks? negu r ;eme ji pries keletą metą* 
Rodos labiau išvargęs? prakalbu nualsintas. Pritaiko ir žodžius...

SIUITAS P. BAGOCĮAUS KALBOS .

Šis šventas pavakarys? ne triumfo? ne linksmybes švente? bet 
susirūpinimo?, susikaupimo if pasiryžimo momentas - skirtingas 26 metą 
Lietuvos Nepriklausomybes minėjimas.? nuo ki\ minėjimą. Minėjimas su 
gedulą? nes Lietuva įkalinta? re te ’.upse? ir jos likimas - nežinomose 
svarstyklėse* Mes .esam labai nelaiminga tauta? nuolatos teriojama 
žiauriu kaimynu? ir jei atsikariausime Nepriklausomy-'u? tai tik dėka 
Roosc ‘lto? kurs yra pasakąs? kad. '’Lietuvos Nepriklausomybe? tik lai-_ 
kinai užgniaužta”. Taipgi *dideles viltys Atlanto Čartery? kurį aptarė
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su Didžiosios Britanijos premierujlhurchillu, ir kurs yra skirtas 
Vieij tautij laisvei5 dideliu ar maž^.

Kai kas primeta mums, kad mes esame permaza tauta, ir del to 
negalime nepriklausomai gyventi. Netiesa! - pabrėžė kalbėtojas, 
privesdamas ir pr i. adydamas faktais, kad yra tauti^ dar maže^nii^ uz 
Lietuvoj kurios gyvena savu nepriklausomu gyvenimu. Tos mažos ne
priklausomai gyvenančios tauteles sekančios:

Europos šalys - plotas - gyventoją skaičius: -

Albanija - 10,629 k. m., - 1,004,000 gyv. ; Andora - 191 k. m.,
- 5 5 300 g,; Belgija - 11,785 k. m., — 8,500,000 g.; Denmark - 16,578 
k. m.s - 3,800,000 g^; Estija - 18,343 k. m. - 1,200,000 g.; Pinlan-

ke “ 3,900,000 g.; Ireland! ja - 27,137"k. m., - 
2,990,000 g. ; Latvija — 25,402 k. m., — 1,951,000 g, ; Luxemburgas •• 
999 k« m., - 302,000 g.; Monaco - 7.99 k. m., - 24,000 g.} Nether
lands - 12,704 k.m., - 8,800,000 g.; Norvegija - 124,556 k. m., - 
§,940,000 g.; San Marino - 38 k. m., - 14,600 g.; Serbia - 18,630 
k. m., - 2,912,000 g.; Slovakija - 14,836 k.m., - 2,490,000 g.

Siaurės /i.merikoj:

Bolivija - 737,792 k. a.,-- 3,400,000 g.; Chilš - 296,717 k. 
m., - 5,000,000 g.; Ecuador - 176,000 k. m., - .3,100,000 g.; 
Paraguay - 174,854 k. m.9 - 1,040,000 g.; Uruguay - 72,168 k. m.,
- 2,141,000 g.

Central Am. ir Car..
. . < —

Costa Rica - 23,000 k. m., - 657,000 g.; Cuba - 44,162 k. m.,
- 4,200,000 g.; Dominicaną - 19,332 k. m., - 1,767,000 g: Guatemala
- 45,452 k. mo, - 3, 28 U. 000 g.; Haiti - 19,308 k. m., - 3,000,000 g,; 
Honduras - 44,278 k. m., - 1,106,000 g.; Nicaragua. - 60,000 k. m.,
- 1,106,000 go ; Panama. - 33<667 k. m., -. 636,000 g.-; .Salvador - 13įl76
k. m., - 1,830,000 g. • . ■ • • - -..r •

. . : • *< . J.-r
Pasirodo, kad tik vienoje Amerikoje yra 14 mazuciy tautelių,; 

bet jos nebus pavergtos. Lietuva nors įr maža, su 33,9^7 ketvirt.' 
myliomis ir su 3,000,000 gyventoją skaičiumi, bet mūšy širdyse ji 
didele ir brangi. (salėj didžiausi aplodismentai).

Kai kas sako, ar nebūtu gera mums susidėti su Lenkija, Rusija, 
ar Vokieti ja'4’ ”0, ne, broliai.” - pabrėžė kalbėtojas. ’’Mes vilkom
junga carizmo, bet išaugom ir progresavom. Lietuviai nors ir skurdo, 
vargo, bet mokėjo augt, kultūret. ^Lietuva mūšy goriausioji, saviau- 
s?UJi motina, ir dėlto mes jos neišsizadesim, neužmiršim, ir tol dirb
sim, kol mūs trispalve laisvai neplevesuos Gedimino kalne!” (salėj 
plojimas).
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‘•Primine įš istorijos? kad Lietuva gyveno nepriklausomu gyvenimu 
jau anksčiau už Latvija ir Estija. Kad bijvo plati ir galinga. Išau
gino lietuvį stipraus charakterio? kurs uz savo tautų? tradicijas ir 
laisvę - guldo ir guldys galvų. Bet lietuvis ne grobuonis? ne gobsas. Mes nenorim svetimu, žemių?. bet,mos nenorim nei svetimo įūngo. Jokiai 
priespaudai - mes nepūsiduosiml (salėj gausus plojimas).

Kalba? apie lietuviu perkrikštinimų - kryžuocįų laibus. Sako: 
"Siu laiku garbingi misijonieriųi eina į pasaulį nešdami šviesa? kul
tūra. Eina su artimo meile? nešdami pagalbųvir vaistus.•• Kryzuociai 
ejo*kitaip: vien -jo raukoje nesėsi tikybos ženklą? antroje kardų? 
kurs pirmiausiai iškilo^ išnaikino lietuvius -^prusus. Tada vokiečiai 
ant prūsų kopi} pasistatė pilis? rūmus? viską is lietuvių užgrobė? ir 
jau ilgi amžiai? kai vokiečiai terioja-lietuvius. Kalbėtojas i£si- 
reiske? kad vokiečiu tauta -^"be.sti jale" tauta. Nesugyvenama tauta? 
ir kaipo tokią reikia sutriuškinti."

Vokiečiai? visuomet pirmi^sukelia karus. Istorijoj buvo sukėlę net tokį karu? kurs tęsetei per šimtą metų. Buvo iššaukė "baksierių kara su kinais? kur ztlvo milijonai gyvybių. Didįjį kara į914 m,? 
taipgi* šukele vokiečiai? kuriame žuvo 25 mil. žmonių. "As pats buvau 
Amerikos armijos karininkas? ir daug pergyvenau". "Vokiečių.-tau ta? 
tai tarytum nuodinga gyvate: tu jų atsildysi ant save krūtine^? o ji. apsivynios aplink tavo kaklų ir tave^pasmaugs". Todėl Ve....ietį jų? kai- 
PQ tokių? reik iš pamatų isgriaut? išdraskyt? kad jos neliktų nei žy
mes” •

Paliečia Lietuvos susijungimą su Lenkija - Jogailos laikus? ir netolima praeitį kai lietuviai tikėjo lenkais? kaipo prieteliais. bet 
Lenkija padare Lietuvai tiek daug žalų? kurių lietuvis niekados nega
les pamiršti. Pagaliau? isplese Vilnių? ir po Didz. karo prie taikos 
stalo*- jie*pareikaĮavo net visos Lietuvos. Tad su lenkais bičiuliau
tis.? tai tiesiog ieškoti savo tautai grabo.

Toliau kalbėtojas prieina ir prie "maskolių". "Gal verta Lie
tuvai prisidėti prie Rusijos? Juk Rusija valdo ne 200 mil. --yvento- 
jų. Bet išaiškina? kad reikia tskirtį, rusų tautų? ųuo J'rusų"? ku
rie reikalauja sau vergų. Jau jio pries 1000 metų ieškojo sav ver
gų. Tų laikų 3- jų kunigaikscįai praliejo kraujo marias Burop j^už
grobdami tautas? Jų turtų ir mones. Rusai vergų ieškodami šukele 
kruviniausias revoliucijas dar ir nesenais laikais: pirmesnę su Ke
renskio kardais? paskesnę su Lenino peiliais. Bet mes nesikisam? 
ko jie nori. Lai jie turi bolševizmų? socializmų? ar kitų izmų? 
mums neapeina. Jei kas bus pavyzdinga ir gera? - mes patys į savo 
tautų ir snlį< įsivesim. Mums nereikia? kad svetimi diktuotų. Mes 
nenorim Ve. jtijosi- Mes nenorim Rusįjos! Mes nenorim Lenkijos. . 
Mes nenorim kad ir visų- tų didžiųjų ..salių? uz musų vienų mazutų ir 
brangių Lietuvųl (salėj gausingiausias plojimas).

Toliau kalbėtojas' paša1.ojo Lietuvos progresavimų ir kilimų 
per 20 nepriklausomo gyvenimo metų. Kad per tų laikų? Lietuva ap
sijuosę visų vainiku mokyklų? keliais šimtais gimnazijų? universi
tetais su tūkstančiais studentų. Įsisteigė^Agrikultūros mokyklų? 
savų muzikos Konservatorijų? prisistatė gražių? moderniškiausių
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pastatu ir^visose sakoje progresavo. Bet^stai, ųzpludo^Lietųvų rau
doni Šaranciai? nugraužė? nuede! O vokiečiai atėję? nučiulpė ir kąu- 
lukus.? .Rusų kardas Lietuvoje pravedė neteisingus "balsavimus? ištrėmė į^Sibiįų’ iųteįigeųti jų-? kad sunaikinus geriausius tautos branduolius! 
tsskyrp? ^ištaškė, seimas? sugriovė jvisę Lietuvos ramų ir pazangę. gyve
ninį.. “ Isterorį^yo;. daug aukų? išžudė;-daug gyvybių. Ir dabar? kai . 
bolševikai ,ęritelal'.j)rįe Lietuvos/!; kibus ima s ar jie ateis, kaip draugai? 
Gal? . • Juk ir jie„ija.u paklojų 12 mil. gyvasčių" begindami sayp žemę. 
Bet ne-.^plsevikalj^įtai rusų tautos kariai? kurie; pergyvenę žaizdas? 
gal pamatys ir kitų, žaizdas? Gal del to bus žmoniškesni? .;-

Kalbėtojas beveik be abejones pareiškė? kad ’’greitoj ateity —. 
rusai Lietuvę okupuos. Anglija ir Amerika - to nesulaikys. Beabe-- 
jones Rooseveltas ir Churcbillas gales gynti Lietuvę prie taikos * ; 
stalo? bet Teherano konferencijoje nebuvo iškeltas Lietuvos klausi
mas”.

. Toliau? kalbėtojas privedė? kad -nežiūrint okupantų žiaurumo ir 
grdbdhiŠkumo?"' Lietuva kelsis! Pareiškė!: ’’Buvo Indijos vieŠpacial;Iį 
Buvo Attillos! „Buvo Romos Imperija_valdanti visų pasaulįį Kur gi f 
jos* dabar?.... Jus manot? kad pavergs jas .Stalinas ir kiti žmonių ik£ąu- 
jo-lakejai ^.amžiais gyvens? Q? ne! - . B . . . .^.rd

Primine senęvįs Amfiteatrų? gladijatorių kardus? nekaltas -’QU- 
kas ir didžiūnę is žmonių kraujo pasismaginimu.Prilygino prie jų 
Stalinę su klaus imu? kokio jam malonumo teikia zm°niV pavergimas? 
ašaros?* skurdas? ir minių vergija? "Jis „matomai prilygsta tiems . " 
senovės grobikams viespaciams? kurie iškėlę kardę rci&alavo? kad 
mirčiai-.pasmerktos minios jiems sauktu: ’’Morituri te saliutam!” 
Tai buvo-vergę dvasia. Bet lietuvių dvasia jau prieš Kristaus gi-;- 
mima.nebuvo^vergei Tr dabar? lietuvis vietoj .garbinti tironus? ,
- suspaus kumštį ir sakys: ’ ' » . • • s >-• • " • y

- R..,.-. džiugaŠyili.r. AŠ tau ;pe vergas! >. , Tu Lietuve j ^-.nevertas 
nei?ožkų melžti! C&į ilgai negalėsi nei bankų plėsti ! < Lietuvių-tau
ta reikalauja teisybes:, laisvos? demokratiškos ir: Nepriklausomos Lie
tuvos! (salėje griausmingiausias ir ilgas rankų plojimas). ■

'.j r ' <•; j • ’ 1 . '

Po to? skaitoma ir priimama rezoliucija. Vėliau seke? aukų rin
kimas,. Aukas rinko sekanti asmenys: p. „Matas Vaišnora? ir g. Luko
šiene. p.^Leonas Gudas? ir p-le Baltakyte.^p. Juozas Kuprevičius? ir 
p-le Noruševiciute. Aukų ir aukotojų sarasas? spaudoje tilps vėliau.

Po aukų rinkimo? kalba p-nia Juškevičiene? apie artėjantį Rau
donojo Kryžiaus„vajų. Aiškina R.K. svarbų? ragina? kad vajaus metus 
lietuviai susibūrę ų tam tikrų vienetų? pasidarbuotų aukų rinkime ir 
prisidėtų,savo aukomis ir visapusiska parama prie Raudonojo Kryžiaus? 
ypatingai vajaus metu? kurs prasidės kovo men. pradžioje.

Po p. Jųškevicienes kalbos? veį dainuoja chorai? vėl puikiai 
lankstosi ir Šoka Rūtele? imponuojančiai ir žaviai sudainuoja solo 
p. Vaišvila ’’Užmiršai tėvų kapus”? ir Lietuvos ir Britanijos himnais
- baigiama programa.
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Baigus programa? toje_pacioįe saleje - įvyko pasiyaisinimo 
vakariene. Sujudo vakarienes ruošėjai? greit sustatė stalus*/ ir 
gausi publika^susėdo aplink juos._ Gia pasirodė puikios?^gražios 
ir darbščios seimininkes su lėkštėmis pilnomis skaniu, dešrų, virtų 
auselių, lietuvišku kopūstų.? kavos ir kitokio puikaus gėrimo. 
Svečiai valge^ir gardžiavosi? - kaų nieks £aip skaniai nepagamina 
valgių? kaip sios mus išrinktos šaunios seimininkes? kurių triutų 
ir pasiaukojimų visa Montrealo lietuvi ja labai įvertina ir joms 
dėkoja. Kreditas priklauso labiausia sįoms sesems: p. Marijai 
Leknickionei? p. Duncikienei? p. Kuprevicienei, p. O. Sakalienei? 
p. Skudienei? p. Matulienei? p. Zabielienei? p. Nomeikieneį, p., 
Vaupsienei? p. Kirkuvienei? ir panelėms Baltakytei ir NoruŠeviciū- 
tei. >

v Taipgi? minėjimo dienoj? uoliai dirbo ir vyrai.Jię, padėjo 
suvežti valgius^ sustatė stalus? kodes ir suolus? prisiūrejo visą 
sales tvarka? rūpinosi vėliavomis? scenos uždanga? gerymo atsarga? 
ir (įirbo prie baro; tie broliai? buvo šio: p. Jonas Leknickas? p. 
Duncikas, p. Kuprevičius? p. Kilimonis? p. Vaišnora? p. Leonas 
Qudas? p. Skuda? p. Sakaįas? p. Radzevičius? p. Zabiela? p.- Luko
šius? p. Matulis? p. Placenis? ir Tarybos pirmininkas p. A. Navic
kas. .. ’,

. Pasivaisinę svečiai. pradėjo kalbas. Kalbėjo p. BagoČius? 
redaktorius Jonas Yla? mokytoja M. Arlauskaite? p. Navickas? Leonas 
Gudas ir kiti, r." ■ . • • , .

_ . Po kalbų? suskambėjo graži ir žavi lietuviška daina visoj jsa- 
lej* Dainavo jauni? dainavo seni? bet nevieno akyse blizgėjo aša
kos prisiminus pavergtų Lietuvų? savuosius? ir -Sibire kenčiančius 
šaltį ir badų. . . , .•

Šis §6 metų Lietuvos Nepriklausomybes minėjimas Montreale? 
paliko neišdildomų įspūdį? nesulaužomų testamentų? kurs musu sie
loje jau^niekad neisdils. Su gedulą? bet ir su laisves troškimo 
ryžtu, isejome vol į naujų rytojų. Tųd? petis petin Montrealietil 
JJDarybost. į Sųjungos eiles? nes tik šie švyturiai liepsnoja Tėvy
nės laisves kovose.

Ra porteris..

Nelauk? kol Hitleris ar japonas atsikraustys? nupirk 

bonų ir žinosi? kad mūsų Šalis apsiginkluos su tavo bpnu. -
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Minėtame 16 yasario minėjime, buvo " ienbalsiai priimta ir 

išsiuntinėta sekančioji rezoliucija: ! i. p,

__  .. . .— Montreal.? February 20, 1944.
: : Į ’ I j /’ X ; ■ .1 < ■ ’ I •1 * ' i *' . ! / / * • * * • • • • . . \|\ ’ .'./j. • ~4 ; - - R E S- 0 L U.T I 0 N . ... . •

• The Resolution adopted at a mass meeting of Canadians of 
Lithuanian birth a,nd ancestry, upon the occasion of the celebration 
of the 26th, Anniversary of Lithuania’s Declaration of Independence, 
held in the’ parish hall of St. Casimir’s Church, 3426 Parthenais 
Street, Montreal,, on the.20th.day of February, 1944, under the aus
pices of the Lithuanian League of -Canada, where over 600 persons 
participated.

This Resolution was unanimously passed to memorialize and 
respectfully ask His Excellency Earl of Athlone, Governor General 
of Canada, the Honorable Mackenzie King, the Prime Minister of Canada, the Honorable Winston Churchill, the Prime Minister of Great 
Britain, the Honorable‘ Franklin D. Roosevelt, President of the; United States, to insist that. the. provisions laid down in the Atlantic 
Charter, at the next Peace Conference be strictly adhered to, and 
t at the people of Lithuania, as well as the people of other small European nations now enslaved by their unsatiable imperialistic neighbors, after this war, be permitted to regain Freedom and Inde
pendence and be allowed to work out in the future their own desti
nies in political, economical, and cultural fields of our civiliza
tion, all in accordance with the concepts of our democ :?atic ideals 
and free will- of the people to be expressed without force or duress.

It has been resolved that a copy of this Resolution be sent to His Excellency Earl of Athlone, Governor General of Canada, 
to Honorable Mackenzie King, Prime Minister of Canada, to morable 
Winston Churchill, Prime Minister of Great Britain, to Honorable 
Franklin D. Roosevelt, President of the United States, to the Go
vernments of the other United Nations, and to the Press.

The Lithuanian League of Canada 
Headquarters’ Committee:

President:

Secretary:

Antanas Navickas

Leonas Gudas»
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- By Georgo Axelsson -
Mow York Times Special to 
The Globe and Mail. Copyright•

Stockholm., March 30. ~ A secret Supreme Committee for the 
liberation of Lithuania? ’’unanimous, in its determination not to 
recognize any foreign, occupation in Lithuania and to fight for 
a free? independent Lithuania reconstructed on democratic prin- 
c les as proclaimed by the Atlantic Charter?” was estai ished 
in Kaunas last December? according to trustworthy information 
received here through private-channels*

A manifesto was published 1 the committee? declaring 
’’there is no Communist movement among the Lithuanian people and 
therefore the Communist Party is not represented in the Supreme 
Committee.”

On Lithuanian Independence Day? Feb. 16? the committee 
published a proclamation to the Lithuanian people in 10 points? 
some of which are:

’’Freedom of the Lithuanian nation and independence of the 
State of Lithuania are vital prerequisites for the existence 
of the nation and its general welfare. The sovereign State of 
Lithuania was not abolished either through occupation by the 
Soviet Union or through the present occupation by the Reich.

’’Upon liberation? tho Lithuanian Constitution of 1938 
shall remain in force until amended according to proper legt|l 
procedure.

’’Laws for the elect_on of a President of the Republic and 
for the election of a Parliament shall be amended according to 
the principles of democratic elections.”
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Padengimui minėjimo išlaidu ir kitiems lietuvybės judėjimo 
reikalams, aukavo šie asmenys: •j. : f » . ••

- M. Aukštaite, J. Paplauskas, Mr. Jakubauskas po 2 dol., 
D. Norkeliunas - 1.50 dol., J. Paznokaitis 1.25 dol^, Po vienų 
doleri aukavo: - Yla, Merkis, Astrauskiene, Karpaviciene, Stonkie
ne, Vilimiene,vMatįejunas, Kriauc^liunas, Vaupšas, Barauskas, Ma
tulaitis^ Lukoša,- Zemųįtijne, Gegzna,^Ambrasas, ^Navickas, Balta- 
kytū, Žiziuna's, Vaįdisi'ene, Gasiuniene, Merkevičius, Mickus, Gri-\ • 
cius, Čepaitis, 'kąsnickas, Balsis,. Tautkus, Leknickas, jGudas, Las^V ‘ 
kauskas, Plaušinis, Dubauskas, 'Bdguzis, Jfla, Daniusevicius, Andrius-/’ 
ka, JuskeviČius, Vizbariene, Vaitkuviene, Matulis^ Kilimonis, No-^ 
meika, KaŽukauskasVasįliauskas, Tumas, Jasutiene, Zavackąs, Vaiš
noras, Mazuraitiene, Miskinlenū. Į55 cent, aukavo C. Mitchel. Po 
50 cent, aukavo šie: Talailyte, -Vitas, Zabiela, Arlauskaite, Pa- 
puricnū, Juškevičienė’, Palubinskas, Subačius. Smulkiais surinkta 
3.25 dol.

Stambiausiu auk*} taikėsi paaukuoti p. Vaupsiene, kurios ypa*^ 
tingai skanios ausukes užpilde" visus stalus per skaitlinga po minė
jimo vakariene,, p. Nomeikiene“ paaukavo labai skanių piragaiŪių, o 
p. Sakaliene“ ir p. Žemaitiene" po .didelį pirągų. ...

Už ženklelius prie durų surinkta 33.70 c.
Visiems, kurie su auka ar kitokiu būdu prisidėjo prie šio t... 

taip įspūdingo ir^pasekmingo 16 Vasario paminėjimo, Kanados ;Lietu-v 
viu Taryba taria širdinga aciu.

T ’ ■. ■ i -■ ■ b + ’• .. .•(1 ■

' J . V PAŠVENTINTOS LIETUVOS. VĖLIAVOS.,• . ’.
•..‘■j? : i. \ - „j . . h;
Kovo fnen. 5 vd. ’ lietuvių parapijos Klebonas J. Bobinas teikėsi 

atlikti^labai gražų ir patriJotiskų darbų^ pašventindamas dvi šilko 
lietuviškas vėliavas ir pastatydamas jas *sale altoriaus.

Šios vėliavos pašventintos ir pastatytos garbingoje^vietoje 
įam, .kad primintų kiekvienam atsilankiusiam į lietuvių bažnyčia, kad 
Šalis kurios vėliava negarbingai sutremps ię paniekino pirmiau'komu- 
nyzmo ir vėliau nacysmo slibinai, dar nėra žuvusi. Kad kur tik lais
vas lietuvis bus, kur lietuvio sirdis plaks, ten trispalvė* plevėsuos 
ir nepripažins biauraus smurto.

Taigi su l^rg klebono pasakytų žodžių, kad šios vėliavos lietu
vių bažnyčių puoš.’.tol, kol Lietuva neatgaus savo nepriklausomybes.

Pašventinimo ceremonijoj buvo labai įspūdingos: eisena apnešta 
aplink bažnyčia, kurias palydėjo skaį£Lingas bažnytinis ęhoras giedo
damas Lietuvos 'Himnų ir Jkpsaugok Auksoiausias Tų Mylimų Salį. §kait- 
lįngai ^susirinku tautiečiai matydami šių taip įspūdingų eisenų šluos
tosi asams, tur būt arčiau prisimindami savo gimtini kampelį, tur 
but prisimindami savo gimines ir draugus, o gal but kerštu perpildyti 
pries tokį biauru musų tautos paniekinimą.



38,

Prie pat užbaigos apeigų? vėliavos buvo užtiestos ant altoriaus? 
kurias visi pamaldų dalyviai ėjo pasveikinti iškilmingai pabučiuodami.

. 4 L.' :.

S c ~ • . 1’4 . : / . • . . ’ •

' Kaip visiems jau sinoima?' Si-įt metŲ. kovo menesis? buvo skirtas 
Kanados Raudonojo Kryžiaus vajui^rinkliavai.

Lietuviu tarpe darbavosi gerai žinoma? gerbiama’’ P, ^Juškevi
čiene? kuri savo įasisventimu ir pasiaukavimu sugebėjo suprašyti geros 
valios ypatas padėti jai? praskintį kelię per didelę ir tankiu giri^.

-■ .• . '' •• ■. . ■ '■ ■■■

Rinko l Rosemount - P. Baltrušaitiene ir P.bMilioneį'. Mieste: 
P. Norkeliuniene ir P-le Norkeliuniute. Pt. St.Charles: - P,S, Stan- 
kiene, Villc-Emard:- P, -S. Stonkiene ir P. Lukošiene. Verdun 
P. Kilmonione"’ ir P. Vizbariene. Ville La Salle:- P. Leknickieno? P, 
Škudiene ir P. Duncikiene. Daugiausia .surinko Pk-S. Stonkiene tik ktį 
atvykusį iŠ Angį i još-lr praleidusi'--he- ife?a-i;--skaušmįngĮį ir baisiu. va- 
įandi^. Prie lietuviu bažnyčios duru su R. K. dėžutėmis rinko sekan
čios: paneles.dvi sesutes^IvaŠkeyiclutos? Norkeliuniutc? Noruseviciu- 
te? Gyvinto?^ponios Gy vįcneyi Kilmbniene? _Lukošlesne?. Mickiene? Nomeikie- 
ne? SakalienopStonkiene? Magd. 'Vilemicne? M. 'Vilemiene.

(Jia sdkh:'.a ūko t O'j u-baru šas : ^D.L.K. Vytauto Nepr. Klubas 
|100.00 - SV-v Onos D'raugi J^-r$l'5.00 - Sv. Elzbietos,_Draugi ja $10,00 
Rosenberg.Ben (A*. Kliše vi Ši Ute) $10,00. Jasiunieno $7.00. Mickuviene 
$6.,00,. Mileriene $6.00. uuo - i J

■.;< ■ _ ' ’ .V . ■?■.!' . .. •'

Po $5.00 aukavo: - rk;. .•-rux/aia’ ar.ia.-.

V. R. Ambrasai?; Kun. J.,- Bobinas? Sherbrooku Restaurant 
(J,; Ąndriulonis ir K. Žekonis) '$4.00 Magd. Vilęmįbue. , -..'r
Po 3,00: ... . ..... . ./

Adams? M. JuŠkeyi^iehe? Karpaviciene? Navickas.
Po $ 2.00: ' ; - 7~r;.ėr:;.r. ' i ■ ' .. V

\ V - > r -*

Gaurys? Gerulis?^Gricius?. -Hetz? Kilmonis?^Kriaucialiuobs? 
Linkaitis? Sakalas? ’Sirevirius? .3tankusis.P.? Vaiksnoras? Vaupsas? 
A.? Vaupšicnč E.? Žemaitiene’ Ma'r. --ii'. .<
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Po $1.50:

Kuš1eika,.Motuziene, Nomcikicne, $1.03 Savickas.
Po $1.00;

^Alanskas, Andriuiioniutę, Anton^ Anuzas, Arkauskiene, Arlaus
kas, Astašauskas, Aukstaite, Baguzis, Balčiūnas, Balsiene, Baltrušaitis, 
Belskiene, Bernotiene, Černiene, Cibas Dambrauskas, Dennis, Domininkas, 
Dubauskas, DunČikas, Dupuis, Gabrielius, Gamache, Gęgznas, Girdauskas A., 
Girdauskas J., Gribas, Grimaila, Griskiunas P., Griskiunas , Guda§, 
Gudas L., Guzeviciute, Janusu I., Jasiutis K., Juotkus, Jurėnas, Juška, 
Juškevičiene P., Juškevičiūte’ B., JuŠkeviČiukas J., Kasparas, ^Kašene vi- 
Šiene, Kiello,‘ Kilokaitis, Kinderiene, Krauser, Kreivys,„Krikciunas, 
Kubilius, Lcknikas, Leknickiene, Lonkaitiene, Levinskiene, Linauskiene, 
Lukošiene, Macejunas (jūreivis), Mackevičiene, Mackevičius, Martin A., 
Martin I., LJaskeliunas, Matulis, MerkeviŠiene, Milaknis, Miliūne, Mi
lius V., Miškiniene, Motcckus, Naikelis, Nomeika, Norkeliunienė", Norke- 
liunas,Norusovičius, Norvis, Pakulis A., Pakulis^ J., Paulauskus J 
Paulauskas M., Petronis, Ploplis, Pocetti,_Pundzius, Radziavicius. Rei
ter, Rokas, Rugieniene, Rugienius,^Sarkiene, Sarton, Savickiene, Sil- 
kauskas J., JSimkįene, Skikas, Slovėnas, Staniulis, Stonkiene, Stanke
vičius, Tercsevicius, Valacavage, Venckuviene, Verbyla, ^’’Victoria” 
Cleaners, Vilemas, Vitiene, Vizbaras Walter,^Yla, Yonaška, Zelęnckie- 
nc. Viso suaukota $332*53. Prie' lietuvių bažnyčios durų su dėžutėms 
surinko $74.28. Kanados Lietuviu Tarybos moterių sekei jį juruose va
karienę, pelno liko $70.06. Smulkoms aukoms $54.13, Todėl vadovau
jant P. Juškevičienei sukelta graži.sumų Lietuviu Montreal© kolonijos 
Raudonajam.Kryžiui•$530.00,Lietuves moterys ne tik sugebėjo surinkti 
nustatyta Lietuviams sumų is Raudonojo JKryziaus, _bet dar‘pervirsijo ir 
pakČįę Lietuviu Montreal© vardų^ Garbe mums turėti savo tarpe .tokias 
darbščias-moteris,- kurios atjaučia ir įvertinų darbu, kuri atlieka Ka- 
jnados/ Raudonas is Kryziuš. V. ........... .,/•••■' <

Vajaus pirmininke P. Juškevičiene ir jos^pagelbininkes šir
dingiausiai dėkoja visoms, kurios pasišventė^vaikščioti po namus rink
ti aukas, kurios’ stovėjo su dėžutėms prie bažnyčios duru ir gabioms 
šeimininkėms, kurios suruošė vakarienę. Labiausiai aciu visiems auko
tojams, kurie duosniai prisidėjo su savo auka, atsimindami kiek yra 
musų kenčiančių brolių, kurie laukia pagelbės is Raudonojo Kryžiaus.

- M. Arlauskaite. -

-V
-i'-
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CIA YRA LAIŠKO KOPIJA, KURIS YRA GAUTAS IS U^*_JS:.2L.£S.mQ 1 ' 
t .1 IT' ■' '*■ ■■— »■■<'■ I ' * ■'* ■ ■■■ * I — -TT- - J

Mrs. J. Milldr, ■
2576 Sheppard Street^;1-į; / ’ 
Montreal. : '-j ' 4- -

Dear Mrs. Miller')
The 1944 Rod Cross Campaign for the Province_of Quebec 

has just ended in a successful conclusion. ,
. • • •■ ■ V . . ‘ - ................................. •

I wish to take this opportunity of conveying to your 
Captains, Workers and yourself, my sincerest appreciation-for 
the splendid effort you have all put forth in one of the noblest 
.causes of the present hour..

In assuring you of my deepest thanks? I am wure every
one has been well rewarded in the knowledge that they have played 
a part in serving their follow-men.

...tl' Ever sincerely yours,
, 4 ' • t ' ' ' , . ’ • . ' • • * • * •- ‘ ‘

VTNC/LH ■ - • Norman. Clellan^Lį; » . ’t
. Co-Chairman, Metropolitan Division,

500 Place, d*Armes, r.; 
fl ■ ■ • ’ ’ . 4 . • • . • • . . A • I . ' ••• • ww- • «..

P.S. ‘•I shall be very ,pleased to hear from you in connect!on~with 
any suggestions you have to-offer which you consider may be helpful 
in another Campaign.

RAUDONOJO KRYŽIAUS VARNIENE

Kanados Lietuviu Tarybos motery sekcija 11 d. kovo, Lie
tuviu Vytauto Klubo svetainėje surengė pasekmingą R.K. vakarienę. 
Svečiu prisirinko pilna svetaine.

Svečiams užėmus vietas | stalus nose skanius valgius vikros 
patarnautojos: ^P-lesjJ* No.rkoliunįute, E. Nęrusęyiciute, J. Rakšty
te, ponios: Duncikiehe, Kušleikiene, Mackevičiene, Nomeįkiene, Sku- 
diene, Stankieno, Vilemiene. Baigant vakariene) pasirodė scenoje 
gerb. A. Sakalas kuris pasveikino ir padėkojo visiems atsilenkusiems. 
Trumpais žodžiais nurodė tikslu R. K. nurodyk lietuviams objektyvu. 
P. S. Stankūno pratarė anglių kalboj koletu žodžiu pasakydama, kokią 
pagalbą duoda R. K. Anglijoj. Po tam surinkta auku $102.95.
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Vakarienes_parengįmui pasidarbavo sekantieji asmenys:^ stalus _ 
sunose ir sustato: Duncįkas, Kusleika, Lukošiuj, 5.tar}kus. šeimininkes 
parengimo.: Lckničkieno, Norkoliunichc, ^Duncikįcnc9 škudiono., Stonkie
ne, Kusleikiėnc. '‘Skanias dešras pataiso-: Duncikienc, Matuliene, Sku- 
dįenč, Vilcmicnc, Zabiclicne._ įvairiu valgiu paaukavo^ Magd. Vilcmio- 
ne, A, Stonkiene,.S*iStonkiene, Norkeliuniene, Klimavičiene, Kusleikie- 
ne, Žemaitiene, Mileriene,- M. Vilcmicnc, Milįcnc, Mockevičiene, Nomci- 
kione, A. Pakulis,- M. Pakulieno. „.Viską .suvežė ...su savo .automobile i s 
F. Žemaitis, M. Placenis.

: / X J k .*.A - ! j .j j . •. i •

Prie baro dirbo Duncikas, K. _Jasiutisy"Škuda, - Lukošius, Radzia- 
,vicįus._ įžangos tikietus pardavinėjo, -Arlauskaite* Visą tvarka*

- spri žiūre jo: vajaus ..[pirmininke 1%... Juskevieiqiio.
: ' •' ■ < ' '• - -i '

. ■ Pirmininko K, L. T. Moterą Sekcijos M. Lcknickienc, visa valdy
ba ir nares, dėkoju sirdingiatisiai visiems darbuotojams, aukotojams 
ir prisidėjusioms prie vakarienes. ■■■' ‘

GRAŽUS PARENGIMAS VYTAUTO KLIUBE.
: ■ . -JA.' ■ ■ :. ■ ■■■ '• . ■" ' • • ;

s. * j.
Kovo 19 diena, Jduvo suvaidintas labai gražus veikalas - 5 veiks

mu drama ’’užgrobtoj Žemėj”. Veikalas vaizduoja lietuviu priespaudą
• ir kovas Vilniaus krašto.

Vaidintojai savo roles išpildo labai gerai. Publikos buvo taip
gi nemažai.

Veikalo rožisorius, taipgi programos vedėjas buvo D. Norkcliunas.
-J f’T į ’• «.*; "YY :

Daugiau panašią parengimą. lauksimo is kliubiecią 1
■' .A:/ -ri r - - .

. • ... : x... .... ■ ...

■ T parengimas PARAPIJOS svetainėje
-ii.. X . •• , , ■ ■ ■ . . -

Kovo 26 d. Nekalto Prasidėjimo merginą draugija, graliai suvai
dinę įBornadctą”.^ Vaidinime dalyvavo išimtinai merginos iš abioją 
p. Ziziuno 'chorą. .■ ■■:■ i'’ • c , .

Savo užduoti visos vaidintojos.gana puikiai atliko,įtaigijoms 
tonka didelis kreditas, už tiek daug vargo įdėto prisiruošimui.šio 
perstatymo, o ypatingai mokytojai E. Bandziutei, kuri no tik sį vei
kalą režisavo, bot ir visus priruošiamuosius vaidintoją darbus atliko.

,J;; . . Veikalas buvo^gana rimtas, taigi pilnutolo svetaine publikos 
‘■C!7!įuklausosi labai atydziai ir tyliai.
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Ta patį vakarą, buvo išleista N._ P. draugijos loterija. Laimin
gieji numeriai toko: I. Nohusovielute - $10.00, D. Norkoliunas - $5.00, 
ir Varnaitione- $3.00. / \.A’

’ - Viena -iš. Musą.

SUGRĮŽO IŠ ANAPUS, VANDENYNO.

Apie du metus išbuvęs uz vandenyno K. Abraitis, jau vėl sugrįjo 
į savo gimtinį miestą Montreala. Jam teko kariauti Lybijo^e, Sicili
joj ir Italijoje, kur buvo sužeistas į koją ir del to gražintas į Ka
nadą. 7 ” ” ’;4 ; • ■

PAŠAUKTAS Į KARUMENĘ

Laurinas Brazauskas, 3 dieną Balandžio išeina į karunpną. Tai 
buvo labai malonus jaunikaitis, kuri visi mėgo, del jo gražaus elgesio, 
11: ksmo budo:ir nuolat dalyvavimo su lietuviais.
:.r- ‘ L • .V”.

Kliubo ’’Aido” choras, tikrai pasiges savo nario, kuris per ke
lius paskutinius motus, gerai traukdavo boso balsu.

NAUJAS BIZNIERIUS r;- •< •

Juozas Arsauskas (Harrison) nupirko labai grazną ir didelį ’’Pool 
Room” ant Ontario ir La Šalie’ ~ga~:rią kertes.

Kaip žinoma, jau keliaįas lietuviu panašius biznius.laiko ir 
verčiasi gana puikiai, tai vęlintina, kad ir Juozui sis biznis sektųsi 
kuopuikiausiai.

■ ■/ •.' i į ~■■■''■■' v — >4

Lietuviai, mylintieji sulošti kokią_partiją, turėtą aplankyti 
naują biznierią ir pamėginti, kaip boliukes ”ieda ant jo stalą* •

• • ’’BIRUTES” CHORAS

V. Kajacko lavinamas jauną mergaicią ’’BIRUTES" choras, padedant 
Baltakytei ir Arlauskaitei, smarkiai ruošiasi Motinos Dienos minėjimui.

r •
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Taipgi kliubo suaugusiųjų choras, A. Merkio vadavybeje mokinasi 
keliata labai gražių ir naujų dainų, kurias dainuos tarno pat Motinos 
Dienos minėjime.

VAŽIUOJA Į TORONTĄ.

V. Kajackas ir dar kelintas kitų, 22 d. Balandžio, dalyvaus To
ronto lietuvių rengiamame koncerte. 

/
~ ■ I . . . ..... .................... . ■ -—......

MUSŲ MIRUSIEJI

Kovo men. 3 dienamirė A.A. Andre Ferroni, narys Šv. Kazimiero 
ir Sv. Jono lietuvių pasalpinių^draugijų narys. Jis buvo palaidotas 
kovo 6 diena is St. Vital bažnyčios.

A.A. A. Ferroni buvo vedus su Agne Skyriute ir todėl buvo labai 
artimas lietuviams žmogus.

Draugijos užpirko dvejas šventas misiąs ir reiškia didžiausių 
užuojauta žmonai ir seimai.

F. Dubauskas
Šv. K. ir Šv. J. d-jų pirmininkas.

A.A. Antanas Marcinkevičius. .

Užauginęs seimą ir sulaukus gražaus amtelio, kovo 14 d. pasimirė 
A.A. Antanas Marcinkevičius, kuris savo scimos, giminiu ir draugų ap
verktas, buvo palaidotas per lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia.

Lai buna Jam lengva, žios salios žemele.

A.A. Stasys Bagdonas

Apie trysdesimts metų pragyvenus Kanadoje, nuoširdus ir malonus 
tautietis A.A. Stasys Bagdonas, mirė 16 d. kovo menesi, dar nesulaukus 
penkios dešimts dvio motų.

Jis paliko didžiausįame nuliūdima Jo gyvenimo draugų - žmona 
Pranciškų, kuri pasistengė, kad jos numiletas gyvenimo draugas, butu 
labai ^gražiai ir iškilmingai palaidotas per lietuvių sv. Kazimiero * 
bažnyčių. .

Ilsėkis ramybė’jo mielas tautieti.
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k* k* Anufrhs Bandžius. , '•••“

v Kovo non. 18 diena ,• mirė k„k, Anufras Bandžius, sulaukęs 71 metų 
amžiaus. Jis Buvo smarkiai.pritrenktas ant Sherbrooke g tvos, nuo smar
kiai pravažiuojančio ligonines„ambulansc ir nepernesęs skausmų, atsis
veikinęs su savo seimą pasimirė.

Jis paliko didžiame nuliūdino savo žmona, kotųrius sūnus ir dvi 
dukteris.

Bandžių seimu, ypatingai dvi .sesutes, mokite jos, yra ^veikli lietu
viškame visuomeniniame gyvenime ir ypatingai visuomet gražiai pasidar- 
duoja kataliskose organizacijose.

Šioje liūdesio valandoje, reiškiame užuojautos, Jo žmonai, sūnams 
ir dukterims. r .

.K. L. Taryba,. - f
. • 1 . ......

A.A. Pranciška Vosyliene

, Po ilgos ir sunkios ligos, kovo men. 31 diena, _nuejo į amšinasti 
A.A. Pranciška Vos’fliene, palikusi didžiausiame nuliūdime vyrų ir dvi 
dukteris Mary ir Elena. — . .

Kadangi, Vosylių šeijia visuomet šu lietuviais susitikdavo, visuo
met lietuviškame gyvenime dalyvaudavo, tai ir šioje liūdesio ^valandoje 
nepaprastai daug dz»augU-ir pažystamų teikėsi aplankyti jų pašarvotų 
brangių mamytę.

Reiškiame daug užu*. .utos Jos vyrui ir dukterims, šioje liūdesio 
valandoje. '■ »

Kor.

JUOZAS JĄSECKAS .
Kovo 22 d. i ’’HOME PATRIQ” ligoninę, buvo nuvestas del sunkios 

vidurių operacijos. •" J>i

• , VERONIKA BILSKI3NE

Balandžio 3 diena, turėjo sunkių operacijų ę ’’NOTRE DAMS” 
ligoninę. *



MAGDALENA MIKALAUSKIENE

Jurgio Mikalausko žmona, 3 d. "balandžio turėjo skaudžia operacija 
į ’’GENERAL WOMEN” ligonine. ,

ELIZBIETA - MALIŠAUSKIENE

Po labai sunkios operacijos, kurios gyvybe buvo kritiškame padė
jime, jau jaučiasi geriau.

Visiems ligoniams, velijame, kad kaip greičiausiai pasveikti ir 
sustiprėti ’•

Korsp.

GARNIO DOVANA

Antanui ir^Kathleen Vosyliams gimė labai graži ir sveika dukrele, 
kuria pora sųvaicių atgal, pakrikštijo klebonas Bobinas ir suteikė - 
Maureen vardų.

Aug mažyte ir teik tėveliams džiaugsmo £

PAJ IEŠKOJIMAS

Pąjieškau Jono.Lasinsko, kuris 1930 metais gyveno Montreal, Que. 
Lietuvoje paeina is Skandų kaimo, Subačiaus parapijos.

As esu Antano Stankevičiaus sesuo.
UŽ pranešimą jo adreso, busiu labai dėkinga.

Juozepha Mackevičiene
8T91 - 144 th. St., 
Jamaica, L.I., N.Y.

“N.L.“ Redakcija ir Administracija

P.S. Balčiūnas is Toronto prisiuntė $2.70, už išparduotas knygu
tes “Sibiro istremime ir bolševikų kalėjime“.

> , : • ■ • I .

Šia sumų pinigų, Kun. Prunskia aukuoja “N. Lietuvai“.
UŽ prisiuntima P.g. Baįciunui ir^už auka Gerb. Kun. Prunskiui, 

K.L. Tarybos vardu, 'reiškiu širdingų aciu.
Administratorė.
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?.?» Jaras i.. Baltimore? U.S.A. K.L. Tarybai prisiimto Velykų 
Švenčių proga? labai vertingų dovanų_- Timeless of Lithuania veikalų.

Kalėdų švenčių proga? K.LV Taryba yra,apturėjusi nuo gerbiamo 
P. P. Jaro gražų veikalų - J...0. Sirvydas.

Beto Gerb. P.P. Jaras yra nuoširdus musų rėmėjas ir korespondentas? 
kuris į kiekviena ”N. L.i! laida pasistengia? ,kų nors gero parašyti.

yJKanados Lietuvių Taryba taria Jums nuoširdus • Tautieti? Širdingiau
sia aciu. ’ • •

„d, A. Navickas
K.L.T. pirmininkas.

Lietuvos Generalinio' Konsulato atašė i A. Simučiui už prisiųstos 
sveikinimus ir gražius linkėjimus musų' irnalui? tariame širdingai aciu.

Red. ir Adm.

DŽIOVININKO. DAINA 
• • • — w«...•.«■»«..*.............. .. ... • • ta ta. .. • •

Brooks lietuvaitei? gyvc'nahciai Toronte.
• ■ ■ ’ -' v.- U'*!*. .. : ■ .<<■ .

Pradedu s. ^stis jau ^baltosios rožę Tu uzlplski gelsvąsias kaseles?
Ir lakstute sodeli čiulba? Ant nuvargusios mano galvos
Tiktai tu9 o mano mylimoji? . Ir uždeki-baltąsias rankeles?
Apsiverkus prie manos sėdi. Ant kaulėtos mano krutinės.

• * I, • •

■ ■ • . v- . .

• d.? As ligonis ;.;i vargšas bejėgis?
JjA )r. krūtinei ugneles karstos?

Širdi mano? kaip replėmis spaudo? 
G;roitaiy’’‘grc-itai—ri'obus- ' šia mane's .

• . ‘ ' ‘S*'"* ♦

Jau artimas pavasario" "laikas  ......... ........Ir"iŠ draugų? gal pirmutinių mano?
ir lietutis kasdiena lynos? Neis ų kapus? kaip manų laidos
Tu išgarsi šutą r t indigui da? > Tiktai tu. osmano mylimoji.
Kada mane i kapus laidos. .. •/. Verksi? alpsi prie karsto lentos.

-• ' -’G' • A:. • :.V>; .

dn- i. :> ~ f John C., Bobush .
. .-..—Į , ■ ■ ii ■ ■



Balandžio 22 d. 8:00 vai. vakaresparapijos 
*

svetaine jos yra rengiama puiki vakariene su gražiais

paiaar ginimai s.
J . •

■Z . ...................

Kanados Lietuviu S^junga9 maloniai kviečia

visus dalyvauti šioje vakarienėje.

ĮŽANGA: 0 1.00.
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Iškilmingas ir gražus MOTINUS pagerbimui koncertas 

yra ruošiama;, Vytauto k.Liibo Svetainė jo P ’ Gegužes ’7 diena.

. ?<r ’vi ?3uk ' bu i--a?.?al. i ir, j u ’r '. programaj kuria išpildys 

:IA1DO5: ir 1!’.8.LliuTĖė’■ cnc?ui.

Pagerbkime savo motinas^ atsi.landydami į sį ne

paprastai.. gražu, ir pusk it in r saarao sezone parengimu.

PRADŽIAS 4J00 Vai, P,Po KVISČIA Vyto Kliubas®
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