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PRAŠOME ĮS IDEM E T I !

Prašome visus musu mielus-’’Nepriklausomas Lietuvos” rėmėjus, skai
tytojus ir korespondentus įsidėmėti, kad su šiuo numeriu, musų redakci
jos ir administracijos adresas yra pasikeitus*

Su lyg Montreal© miesto valdybos parodinio., Rosemonto trecioji gatve 
gavo naujus namų numerius, todėl musu redakcijos ir administracijos bu
vus 6634 - 3rd. Avc. gavo 6642 - 3rd* Avė. Prašome visus, kurie mums 
rašysite, adresuoti:

’’Nepriklausoma Lietuva”
6642 - 3rd. Ave. Rosemount, 
Montreal, Quebec*

Kadangi, kaip jau gal but visiems yra žinoma, kad ”N* Lietuva” yra 
leidžiama ne kokiais biznio isrokavimais, ne kokiai sroviniai idėjai pa
laikyti, bet tik tam, kad^Kanados lietuviai _turctu savo^spaudų, kuri 
skelbtų tarpe savo tautiečių tikrųjų vienybes, idėjų ir žadintų tų mei
lės jausmų, kuris veda linkui musų gimtinio krašto Lietuvos*

Prie šio darbo dirbantieji, aukoja visa savo laika ip darba tik tai 
šventai; idėjai* Visu darbuotoju pagrindinis pragyvenimo šaltinis yra, 
dirbtuve* ar kita bet ‘kuri darbaviete". Toddi prašomo atleidimo visų musų 
žurnalo^skaitytojų, kad šioji laida yra išleidžiama uz balandžio ir ge
gužes menesius.

Nors vasaros laiku yra daug sunkiau, savo poilsio valandas aukuoti 
visuomenes labui, tai yra dirbti prie Šio žurnalo išleidimo, bet žadame, 
kad ateityje stengsimos, kiek galėdami, kad musų mieli skaitytojai gau
tų kiekviena menesį po ’’Nepriklausomų Lietuva”. *

Nuo gegužes 15 __d. Nov; Yorke pradės veikti Lietuvių Informacijos 
Centras. Ji įsteigė” Amerikos Lietuvių Taryba. Šiai įstaigai vadovau
ti pakviesta yra prof. K. Pakštas, pulk. K. Grinius ir adv. K.R. Jur
gele*

Tai senai laukta ne tik Amerikos, bet ir visojpasaulio lietuvių 
įstaiga, kuriai vadovaus asmenys, kuriais visuomene gali pilnai pasitikėt

Šiai įstaigai palaikyti, beabejones reiks stambios visuomenes para
mos, kaip morales, taip materijalcs.

Ar ne butų gerai, jei ir kanadiečiai lietuviai surastų būdų prisi
dėti su parama prie šio kilniaus tikslo?

Ar ne buįų gerai, jei stambesnes kolonijos surengtu tam tikslui bent 
po vienų gegužine, ar bent vasaros laiku prisiruoštu koncertui, kuri ga
lima but perstatyti ateinanti rudeni? ‘
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Matydami šiandienine Lietuvos nelaimų, nevienas gal but 
pagalvoja apie mūsų tautos likimų, nevienas gal but mato jai kapus, 
nevienas gal pagalvoja, kad musų tauta neištvers, bus galutinai su
naikinta - išžudyta. Turint tikra šiandieninių barbarų vaizdų, ku
riais yra prakeikti naciai ir raudoni komunistai, nevienas iš mūsų 
gal būt pamano, kad tie parazitai iščiulps paskutinį kraujo lasų iŠ 

mūsų tautos kūno.

Bet turint galvoj-e lietuvių tautos istorijų, mes esame vi
sai tikri, kad nieks neįstenge sunaikinti musų tautos iki šiol, ne
įstengs ir dabar. Dar gilioje senoveje, lietuvis vilko kantrių savo 
kentėjimų naštų, jis buvo triamiamas, šaudomas, kalėjimuose pūdamas 
ir net didžiausiais būriais viešose miestų aikstese kariamas. Lie
tuva veik per amžius buvo kovos laukas, kurios lygiuose laukuose veik 
nepaliaujamai dundejo. anuotos, žvangėjo kardai. Lietuvos liaudis bu
vo baudžiauninkais. 17 ir 18 amžiais dvarų ponai tikrus Lietuvos vai
kus buvo baisiausiai paniekinu ir išjuokų, kurie vilkdami baudžiavos 

jungų nesunyKo kentijimuose.
Tautine sąmone yra geriausias ginklas bet pries kokių ver

gi jų, o tokių samonų lietuvių tauta niekuomet nebuvo praradusi, Ir 
tais laikais, kuomet mūsų tautai nebesimato jokio skaidresnio pragie

drulio, kuomet tik samanotoje kaimo bakūžėje tebegirdojosi lietuviška 
dainele, kuomet tik kaimo vyzocius išdrįso lietuviškai kalbėti, galin
gojo Vytauto dvasia, kuri Šaukia į laisvų, neapleido musų salios.



Tos surukę ir sukrypę bakūžes? pagimdo sūnus-galiūnus? kaip 
Daukantus? Kudirkas? Valančius? Basanavičius ir kitus? kurie pribudino 
tautę? kurie pasakė? kude lietuvis norą vergas savo prigimtam krašte.

Subirėjo į dulkes sostai galiūnę? o paniekinta tauta pakilo. 
1918 metais apskelbus nepriklausomybę? artoję vaikai krauju uzbroze 
Nepriklausomos Lietuvos sienas. iš ęmzię narsi ir karinga mūsę tauta? 
o iškankintoj lietuvio Širdy visuomet liepsnoja laisves troškimas.

•s Toks laisvos troškimas ir tautine sęmone? šiuo laiku lietu
viu tautoje yra stipriausia visoje istorijoje. Nors bus prarasta daug? 
nors raudonieji ir rudieji vešiai sugrauš zymię dalį musę, tautos ge
riausio kūno? bet visko suėsti jie neįstengs - jie patys pasprings.

Subirėjo Sarę ir Kaizerię sostai - subiręs ir Hitlerio ir 
Stalino. Ję galas netoli.

Bet kad belieka daryti mums kanadiečiams lietuviams? Argi 
mes matydami skerdžiama musę motinu tėvynę dar vis tilcsime? Argi mes 
ramiai sudėję rankutes tik žiūrėsime? kaip išgamos musę tautos perka 
amžinus pančius? kad surakinti amžiams musę brolius?

Mes visi jau gerai žinome? taip kaip žinome? kad rytoi saule 
tekės? kad pavergtos Lietuvos lietuvis nekenčia nei Ivan nei Frico ir 
prieš kuriuos kovos? kol gyvas bus.

Mus gyvas reikalas Šaukia organizuotis. Musę brolię kančios 
ir musę sosię ašaros turėtu mus greičiau paskatinti? kad mes susijungę 
į vienybę? galėtume pasekmingiau užtarti juos. Tik būdami organizuoti? 
galėsime pasekmingiau darbę dirbti? pasekmingiau sukelti audrę pries 
visus išgamas? prieš visus pardavikus.
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Kanados Lietuviu Taryba, kurios vienintelis tikslas ir yra 
padėti vargstantiems broliams ir kuri visuomet visais galimais budais 
suranda kelius per spaudu per aukštus diplomatus ir valdininkus, kad

i 

musij. pavergta tėvynė butų užtarta, kviečia kiekvienų geros valios lie
tuvį į savo eiles.

Nors ir mažiausia marali parama K. L. Tarybai, bus parama 
pavergtai Lietuvai.

Dievas sutverus rojuje žmones pirmuosius.
I jųjų, §ykiu ir žmonijos visos. Širdys įdiege daugel seklų, 
ŽurJ.os^isdaigina prakilnias dorybes, ar nedorybes, 
Ir puošia pasaulį skaisčiai, arba žemina jį nedorai.

iš tokių gražiausiu, skaisčiųjų dorybių yra MOTINOS MEILE, 
Kiekvienos mergaites, moters įkvėpta sielos gelmėse: 
Tai yra prigimta, galinga, tobuliausi meile is visų, 
Tai meile garbingos šeimos, meile prie savo vaikų.

Nežiūrint kokiame luome moteris butų pasaulyje:
Karaliene, prasčioke, turtinga ar vargdiene,
Šis prakilnus jausmas brangios motinystes 
Karaliaus jųjų širdyse iki pat pasaulio pabaigos.

Kiek skausmo, rūpesčio, vargo ganėša jos. 
Kol pagimdo, i'saūklčja savo mažus vaikelius:
Diena ir naktį, ligoj ir sveikatoj, turte ir skurde, ( 
Jos yra paties Dievo duotas Angelas Sargas savo vaikams.

Pasaulyje daug yra grašių kn^gų prirašyta,_
Daug poezijos, muzikos, dailės ir meno ^šedevrų 
Sukurta motinos meiles tikrųjų vertų išreikšt, 
Bet žmonija iki šiol dar neįstenge tobulai tų įkainuot.
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Kiekviena motina šiame puošniame, pasaulyje
Daug yra pasiaukavusį? net pasiryžus ir
Savo gyvybę už vaikučiu gerovę atiduot?
Kad tik jie būtę sotūs? aprengti? linksmi ir laimingi.

Dažnai juk^gyvonimas rodo męms skaudzię teisybę: ■
Vaikutis išvysta linksmai šį? margę pasaulį? ? ' .
0 brangia mamytę po gimdymo guldo graban....  ..
Štai kame yra tobuliausi vaikucię meiles auka. s ' ”

Taigi męs visi vaikeliai Tjasauly plačiam?
Bukim dėkingi Dievuliui uz Jo tę gėrę malonę? .....
Kad teikėsi Jis mums duoti kiekvienam motinėlę?
Ir į jos širdį įkvėpė tę meilę skaiscię? galingę.

Bet kiek tai yra nedoru? beširdzię žmonėse.vaikę?
Kurie? vietoj pagarbos?* meiles ir gilaus dėkingumo?
Savo motinas skriaudžia? niekina? alkina? net muša?
Ir neretai senatvėje išmeta jas į gatvę-laukan!

Taigi? šio j ^brangi o jo ’’MOLINŲ MEILES DIENOS” prisiminime?
Siųskim Aukščiausiam savo širdingos padėkos maldas
Ug savo gyvas? ar jau mirusias? brangias motinėlės?
Uz ję begalinę meilę? mums visiems parcikstę darbais.

Ir savo skaisčiu gyvenimu? gražiu elgesiu ir dogais.veiksmais? 
įrodykim motinoms? kad esame_verti tikrai skaisčios? - v
Garbingos?^galingos tos meiles jęję prakilniose širdyse?
0 Dievas už motinoms meilę - gausiai atmokos mums visiems danguje.!!

.. ’ - Padanges Aras.Į • • ——------— —  

Skaitykite ir platinkite "Nepriklausoma Lietuvą".

Remkite lietuvius Biznierius.
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Bėga dienos9 valandėlės^ 
Greit pravydamos metųs_~ 
S taikant rankų motinėlės 
Krykščia kūdikis gražus.

Mažas kūdikisj menkutis^ 
Tik raminasi prie jos: 
Jam taip gera kartu būti 
Prie motutes mylimosl

Myli motina^vaikelįj
Myli Jų karstai ir jis: 
Glaudžiasi prie jos? kiek gali9 
Rodos5 tuoj kų pasakys.

- Mamaityliai pirmų kartų 
Krinta žodis jam brangus*.• 
0 kiek laimes žodį tartiI 
0 koks žodis tas gilusi

Spaudžia motina marytį
Ir bučiuoja jį karstai
O jos^ džiaugsmui apsakyti - 
.Žodžių maža čia vi sai l

- Paulius Preikšas
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_ Lietuva stovi kryzkelyje, jos likimas, kaip nepriklausomos 
valstybes^ dar neišsprąstas. Be to, viskas rodo, kad ji gali susi
laukt trecios okupacijos. Neliko jokią abejonių, kas laimes sį karą 
- Jungtines Tautos.. Bet .kaip tik del to Lietuvos klausimas darosi 
labai aktualus: Ko ji susilauks treciosios okupacijos metu?

Lietuva daugjaukentejo pirmosios okupacijos metu. Ji neteko 
savo turtą, neteko^ir^zmonią. Bolševikiški okupantai is Lietuvoj veze 
viską, ką galėjo išvežti. Buvo ištuštinti Vilniaus fabrikai, tuštinti 
ir kiti. ' Priedais, bolŠevilcai ištrėmė, daugybe žmonių. Ypač graibsty
ta Lietuvos inteligenti ja. Tą faktą žino "'visi ir apie jį daug kalbėti 
netenka.

*

Vėliau į Lietuvą atėjo naciški okupantai. Jie dare ir daro 
tą patį. Naujieji okupantai graibšte Lietuvos . turtus, graibšte ir^jos 
žmones. Tūkstančiai Lietuvos zmbnią išvežti į Vokietiją, dirbti uz 
menką atlyginimą nacią .fabrikuose ir žemes ūkyje.

Kaip gales būti treciosios okupacijos metu? Kokie okupan
tai ateis į Lietuvą?

Tie-klausimai privalo sudominti kiekvieną nepriklausomos 
ig demękratinįs Lietuvos salįninką. Sudominti £aip tik del-to, kad 
musu tovą kraštui grąsia didžiausi pavojai. Aišku, kas gales okupuo
ti Lietuvą, jei nacią armijos bus sumuštos ir priverstos trauktis. 
Ją okupuos raudonoji armija.

Nors Rusija yra Jungtinią, Tautu-koalicijos narys, nors mes 
visada. sakemJLr sakom, kad jai reikia padėti, bet tai ne viskas 
Rusi; valstybes tvarka, ją režimas yra toks, kuriam mes nepritarem ir 
nepritariam. Kol rusai tik savo reikalus tvarkė, tai buvo ją valia. 
Lietuvis sako: kaip pasiklosi, taip miegosi. Lietuviui rupe jo r 
rupi vienas dalykas,-būtentj kad svetimas į jo reikalus nesikištą, 
kad jį paliktą ramybėje.
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Taip turėtų būti, bet ar bus?
Reikštu but visai naiviu žmogumi^ kad tikėti okupanto gera 

valia. Pirmoji Lietuvos okupacija kalba uz save. Ir daugiau, „raudo
noji armija is Lietuvos traukėsi prie tokių_aplinkybių, kurių bolše
vikai neužmiršo ir neužmirš. Lietuvos žmones, ypač studentija, keiks
mu ir smugiu lydėjo juos is Lietuvos*. _Ar manote, kad^sugryzų į Lie
tuvą jie pasigailės lietuvio? Ar bus . jogų, kurios gales pikto okupan
to rankų sulaikyti?’ •

Gal taip, gal ne; veikiausia ne. Pati Lietuva yra per silp
na, kad pasipriešinti sauvalei; didžiosios valstybes - Amerika ir 
Anglija -. turės' pilnas rankas kitokio darbo ir kitur. Jei taip, kaip 
bus su Lietuva?

Gali but blogiau, negu*daugelis įsivaizduojame.^ Gali but taip, kad pasikartos nauja ’’apsisprendimo” komedija, bet si kart prie 
daug liūdnesniu aplinkybių. J3olsevikai yra tikri ekspertai tokiam 
’’apsisprendimui” pravesti. Sį kurtą jie gal nematys reikalo su šau
tuvo pagalba žmones prie balsavimo urnų vyti. Kurie okupantams pasi
rodys nereikalingi, tie gales “apsigyventi” kur nors Rusijoje. Liks 
bevaliai, liks klusnios teroro aukos; jos darys tai, ko norės okupan
tas. f,

Štai ko galima susilaukti, jei Lietuvai teksįgyventi trecių 
okupacijų. Lenkai jau gavo įspėjimų.^ Vienas Maskvos žurnalas - 
’’Karas ir Darbininkų Klase” - nesivaržydamas' pasakė: mes ateisime į 
Lenkiją; jei lenkų požeminis judėjimas su tuo nesutiks, jisai bus an
troje pusėje barikadų, kartu su Hitleriu; jei tas judėjimas norės būti 

.. -neitralus,- jisai taip pat padės Hitleriui.
Reiškia: sų mumis,^arba prieš mus. Jei su mumis, darykit 

kų įsakome; jei pries mus - šalin galvų’....
Lietuvos žmonių viltys yra sudėtos į mus, Amerikos lietuvius. 

Mes, laisvoje salyje gyvenantieji, galim ir privalom pasisakyti. Del 
pareikštų nuomonių, del troškimo laisves sau ir savo artimui-žmogui 
čia nieks nepersekiojamas. Musų šalis veda karų prieš diktatorių ašį, 
pries agresorius. Tas savo salios pastangas mes remiamair norim, kad 
greta kitų valstybių, kurias pavergė agresoriai, butų islaisvintas ir 
musų tėvų kraštas, Lietuva. Musų balsų privalo girdėti tie, kuriems 
teks sprąsti laisvojo pasaulio ateitį, kartu ir Lietuvos ateitį.

Nemanau, kad reikštų ant stogo lipti ir Šaukti. Bet. tikrai 
žinau, kad Lietuvos laisvinimo atžvilgiu mažai padaryta. Kiek dau
giau tuo reikalu daryta ALT “sostinėj” Chicagoje ir, savarankiu pasi
nio jimu, Brooklyne. Brooklynas^kai kada net konkuravo ’’sostinę.” Pa- 
sekoje,-Lietuvos reikalui nemažai patarnauta. Ir spauda ir musų vy
riausybes žmones buvo laiku ir reikiamai informuoti.
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Kas daryta Brooklyn©? reikia ir galima dalyti kitose Ameri-* 
kos lietuviu kolonijose - vienur didesniu? kitur mažesniu saiku. 
Tikslas? kuriam buvo sukurta Amerikos Lietuviu Taryba? privalo rasti 
gyvo atbalsio visur? kur gyvena kiek didesnis buris organizuotą lietu
viu. MUsą spaudos ir musą visuomenes darbuotoju, pareiga šitą mintį 
paversti aktualiu darbu. Lietuvos ^priešai nemiega- ir mes privalome 
budėti, dirbti. Jei 1918 metais? žengiant į nepriklausomą gyvenimą^ 
Lietuva.turėjo kliūčių? tai dabar jt^L yra daugiau. Ir jei galėsimo 
Lietuvai padėti? tai vien darbu? _organizuotu ir sąmoningu darbu. Jei 
Lietuvos reikalas nėra ir pablogėjęs? jis gali pablogėti - mažiau op
timizmo-? daugiau kūrybinio darbo!

- St. Strazdas. -

L . o e v y w © f R© ® Ą t© © i S
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Šimėt vasario 16 d. Vyriausias’ Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
buvo įputarąs paskelbti urbi et orbi?. taip sakant? savo Deklaraciją. 
Bet del okupacijos sąlygą Deklaracijos skaitymas per ęiaptąpradio neįvykęs. Tačiau vietojo skaitymo per radio? VLIK pasirūpino žadėtą nau
jieną atspausdinti ant atskiro-lapelio net aukso raidėmis- čia žemiau 
talpinta Deklaracija? kuri pasiekė Ameriką atspausdinta'' ant slapto^ 
laikraščio "Laisvos Kovotojo0 popierio? papuoštoJNepriklausomos Lietu
vos trispalve? bei Gedimino Pilies-ir Klaipėdos švyturio piešiniais.

. ’'Laisvos Kovotojas0 (Nr.21)^Lietuvos slaptosios spaudos (underground) 
atstovas?, prie tos progos iŠ saves prabilo šitaip:

f ■ ’ . . . 1 .

"Sveikiname brolius ir seses lietuvius Lietuvoje ir visame pla
čiame pasaulyje tautos -Nepriklausomybes Šventes ppdga ir linkime pasi
ryžimo' ir ištvermes? kad sekančią metą vasario 16-oji butu švenčiama 
Laisvoje? Nepriklausomoje Lietuvoje.°

O štai ir pačios Deklaracijos tekstas:
1 ' f .»

"Į LIETUVIŲ TAUTą. - ;
Lictuvią tauta, siekdama- išlaisvinti Lietuvą iš okupacijos ir 

atstatyti Lietuvos suvereninią organą svetimos„jėgos laikinai sutruk
dytą veikimą? yra’reikalinga veiningos politines vadovybes. Tam tiks
lui politines lietuvįą grupes. Kaip tautos politines minties reiskejos 
ir vykdytojos? sutarę sujungti visas jėgas bendram darbui ir sukurs 
Vyriausią Lietuvos išlaisvinimo Komitetą - VLIK.
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darbą

yra

Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo Komitetas pradedamas savo 
skelbia
1. Lietuviu Tautos laisve ir Lietuvos valstybes nepriklausomybe 
Tautos egzistencijos ir jos visokeriopos geroves būtinoji sąlyga. /
2. Suvereninė Lietuvos valstybėj nei del Tarybą Sąjungos? nei del-da
bartines Reicho okupacijos norą isnykusi? tik suvereninią valstybes or—
-ganu veikimas yra laikinai sutrukdytas. 1940 m* birželio 15 d. Tary
bą Sąjungos okupacijos ir tos okupacijos prievartoje padarytą kitą 
jėgos ir klastos aktu pertrauktas Lietuvos suvereninią organą veikimas 
1941 m. birželio 23 d. Tautos sukilimu ir Laikinosios Vyriausybes vei
kimo buvo laikinai atstatytas.3. Lietuva iŠ; okupacijos išlaisvinus ir toliau veikia, 1938, m. Konstitu
cija? kol ji teisėtu keliu bus atitinkamai pakeista.
4. Respublįkos-Vyriausybe? laikui atėjus? bus sudaryta Vyriausiajame
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą koaliciniu pagrindu? politinią grupią 
susitarimu.. _ ■ ■ \ ;

"5* Demokratine Lietuvos valstybes santvarka bus suderinta su plačiąją 
tautos eluogsnią interesais ir bendromis pokario sąlygomis.
6. Respublikos President© ir Seimo rinkimą įstatymai bus reformuoti 
pagal demokratinius rinkimą principus.7. Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo Komitetas? vadovaudamas Tautos ko
voms ir darbams Lietuvai išlaisvinti? Lietuvos valstybes suvereninią 
organą veikimuiąatstatyti? demokratinei Lietuvosvęąntvarkai atkurti ir 
kraštui nuo bolševizmo ir kitą jo gyvenimą ardančią veiksnią apginti? 
vykdys kuoplaciausia visuomenes, konsolidaci ja? lygins politinią grupią 
tarpusavio nesusipratimus. - . .8. Didžiai vertindamas, tautinią karo. pajėgą, reikšme kovoje dę.1 Lietuvos išlaisvinimo? Komitetas-visokeriopai rems Lietuvos kariuomenes ^atkūrimą
9. Komitetas, palaikys glaudžius ryčius su Lietuvos pasiuntinybėmis.ir 
konsulatais ir-'bendradarbiaus su užsieniu? ypač Amerikos? lietuviais 
ir su^visomis tautą pasisprendimo laisvą ir Lietuvos nėpriklausomybą 
pripažįstančiomis Tautomis. ' •
10... Kultūrinei ir ūkinei Tautos pažangai paspartinti ir valstybes gy
venimą veikiau į normalą kelią gražinti Komitetas b?inks ir ruoš, me
džiaga islaisvintosios Lietuvos administracijai? ukiui? socialiniam 
gyvenimui? tesizįgumo ir švietimo darbui tvarkyti.

Vykiausias Lietuvos išlaisvinimo Komitetas? skelbdamas Lietuvią 
tautai šią savo deklaraciją? kviečia visą pelitiniu nusistatymą geros 
valios lietuvius nusiteikti tarpusavio bendradarbiavimo ir vienybes 
dvasia nelygstamoje kovoje del Lietuvos.

Var*dan tos Lietuvos vienybe težydi.
Vilnius? 1944 m. vasario 16 d.
VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS.

• ■ ■ . ■ ■ ' .

... m . ••• vit
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Šių metu gegužes 15 diena sueina lygiai 24 metai nuo Steigia
mojo Seimo atidarymo.

Pagal „idėjų asociacija tuojau ateina galvon atsiminimu apie" 
' kitų, vadinamąjį Didįjį Vilniaus Seimą, įvykusį 1905: metų pabaigoje.

Ir 1905 ir 1920^m. lietuvių tauta viešai per savo atstovus 
pareiškė, kad salios seimininkai turi būti patys vietos gyventojai, 
arba, kaip d-ibar sakoma, kad salios suverenas yra pati tauta, kuri 

■: i per savo atstovus .turi rūpintis kaip ekonominiais, taip kultūros, 
’ taip ir valdymo -.reikalais. Bet tarp--tų dviejų seimų buvo ir zlus 
skirtumas. Nes 1905 metais lietuviai sutikdavo pasi'stenkinti ša
lies autonomija Rusijos imperijos ribose,' o 1920 m. jau buvo tau-^ 
tos priimtas apsisprendimas pasilikti visai nepriklausoma demokra
tine respublika. Nuo 1905 metų iki 1920 metų seimo buvo kelintas, 
žymesnių etapų, kuriais prieita prie 1920 m. Steigiamojo seimo. 
Vokiečių okupavimo 1915.- 1919 metais buvo bandyta be atsiklausimo 
tautos, tai yra be steigiamojo seimo, primesti Lietuvai monarchinę 
valdymo forma (Urachas). Kilnesnių tautos darbuotojų pasipriesipi— 
mu monarchine idėja buvo atmesta ir pasidaro nusistatymas - apsiei
ti tuo tarpu laikinę, kviestine Tautos Taryba, palikus pastovesnį ša
lies valdymo būdų isspręsti busimam demokratiniam Steigiamajam Sei
mui • • •

1919 m. lapkričio 20 d. buvo -paskelbtas Steigiamajam Seįmui 
rinkti įstatymas; bet patys rinkimai įvyko tik 1920 m. balandžio 
14 -15 d. 9 o .pirmasis Seimo posėdis buvo sukviestas 1920 m. gegu
žes 15 d. Kaune miesto (vėliau valstybes) teatre.

Steigiamasis Seimas pirmoje eiluje išleido įstatymų, kuriuo 
atstatyta buvo visai nepriklausoma Lietuvos valstybe ir kartu nu-. 
tarta, kad ji bus demokratine respublika. Toliau .būvą priimta lai
kinoji konstitucija, kiek skirtinga nuo tos konstitucijos, kuria 
buvo nuo 1918 m. besivadavusi kviestine Valstybes taryba.

Demokratine respublikos konstitucija buvo priimta tik 1922 m. 
rugpiucio 6 diena, t .y. po ^2 metų ir 83 dienų. Tuo Steigiamasis 
Seimas, laikydamas savo pasaukimų atlikęs, užbaigė savo dienas, _ 
skirdamas 1922 metų spalių 10 — 11 d. rinkimus į Pirmąjį Valstybes 
Seimų.
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Be konstitucijos įstatymo, Steigiamojo Seimo veikimo laiko
tarpiu buvo priimti, dar keli svarbas įstatymai.. :: -- -

Paminėsime pirmoj eilej Žemes ref. ?mos įstatymų, kuriuo ei
nant buvo išparceliuoti keli tūlestanciai dvaru ir tuo sustiprintas • 
lietuviu tautinis elementas.

Plati žemes reforma ne tik praturtino lietuvius, bet ji turė
jo įtakos į daugelį gyvenimo sakų. Steigiamasis Seimas buvo suju
dinęs visų įau-tfį? nG atskiriems asmenims, bet visai tautai, ir kad reikalui atėjus 'ta valstvb'ų reikia visiems, ir ginti. Ir is tikrųjų, 
kai 1920 metais lenkai užgrobė Vilnių ir ėmę’ veržtis į Kauna, tai 
susikūrus vi šuo menini o'-•■'gynimo komitetas umiu laiku sutelkė" visų šalį 
prieš puolikus - gyventojai nesėį aukojo Gynimo komitetui ka galšįo? 
Trumpu laiku ties Giedraiciais-Širvintais lenkų brigada buvo sumušta.

Bando Lietuvon įsiveržti ir bolševikai, bet ir jie buvo atmuš
ti. Buvo likviduotos ir bermontininkų gaujos.

,Lietuvo.s teritorija prie Steigiamojo Seimo padidėjo. Buvo 
paimtas Klaipėdos kraštas ir prieita prie juros.

''Visa tai buvo laimėta pačių Lie’tuvos žmonių pastangomis, kai 
Steigiamas Seimas davė tautai nepriklausomų, gyvenimų.

Sunkiai reikėjo kovoti^ kol Lietuvos respublikai pavyko įsis
prausti į Tautų Sujungę ir užimti lygia vietų greta kitų valstybių. 
Nelengvai davėsi gauti‘ir daugelio valstybių pripažinimų Lietuvos* 
nepriklausomybes dejure. Tai vis buvo nugalėta.

Sunkų pergyvenimų teko Lietuvos respublikai pakelti del užsi- 
likusios nuo bidziojo learo laikų svetimos valiutos (ostmarkių), ku
rios verte priklausė nuo Voliotijos markes. Žlugo sutaupos-Rusijos 
rubliui galutinų! nusmukus* Ta$ pats1atsitiko ir su ostmarkėmis, kurios, Steigiamajam Seimui baigiant savo%kadencijų, ome. visiškai 
kristi. Karo pabaigoj apyvartoj buvo 290vmilionų ostmarkių ir■verte 
ju buvo 364 milionai aukso litų^ o 1922 metais ostmarkių buvo priviso 3,500 milionų, bot jų verto sieke tik 17 milionų litų (p. Kli
mas į* Suprantama, kiek tada prapuolė g' vento jų turtų. 1922 m._rug» 
piucio 16 d.^įstatymas pakelto ostmarkes litais ir t; monetine re
forma turėjo žymios teigiamos reikšmes.

Per maža Šia vietos, kad butų galima išpasakoti Steigiamojo 
Seimo ir jo laikotarpio Lietuvos respublikos įvairiose srityse ats
tatymo darbus. .? d.
v Ir musų istorikai dar nesuskubo tų laikotarpį kaip reikia apra
šyti ir įvertinti.

Kai tai bus kokio mokslo vyro atlikta, tik tada aiškiau pama
tysime, kokis svarbus, nors ir trumpas, laikotarpis tada buvo pergy
ventas ir koksai didelis valstybes ir tautos kūrybinis darbas atlik
tas. To darbo nepaprastas nesūrias tur but bus aiškinamas tuomi, kad 
buvo pašaukta tų visuomenes darbų dirbti visi, kas tik gali.

(Keleivi ) N.
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TORONTE P A S TAUT I E C I U S

Is balandžio 21 į 22 naktį? ilgame. traukini je, . linksmai 
dainuodami? važiavome grupe montre.aliecią? atlankyti mus tautie
čius? gyvenančius Toronto mieste.

Smagi tai buvo kelione. Kriokiantig traukinis per aŠtuo- 
. nias valandas? beveik be poilsio ir kratė ir supę mus? tarytum., 

norėdamas, užmigdyti rėksniu grupą, kurie tikriausiai su savo ~ 
dainomis buvome ikirus mi e guol i ams kariams? kuriu mus vagonu 
buvo? kaip, bačkoj silkių. Musą gcįa nuotaika visai nekreivo 
atydos į tai ir kur kreips? juk važiuojame pas savo tautiečiusj 
pas savo brolius lietuvius.

. • . f . • . • I, k.. . '. •. . .

šeštadienio ryto? kai laikrodis rode septynias? su visais' 
savo ’’Čimodanais”? cirozėms i gražia traukiniu stoti. Ten neži
nojome tikrai? ar kas mus sutiks is torontiecią ar ne, bet žino
jome? kad mus pasitiks Navickas? kuris visa diena pirm musą nu
važiavo i Torontą, kad mus pasitikti. Todėl visai nekenteme bai- 

. mes .ir n c* dar e me planu? ką mes visą pirma veiksime Toronte. Bet 
Navickas mus per nelaimą apgavo? nes kai jum laikrodis suskambino 
keltis? tai jis matomai 'tik ant_kito šono apvirto. žinoma tai 
nėra dyvai9 juk po ilgos keliones, bet kam gali tas atsitikti. 
Bet pagalinus įis mums, ir nebuvo reikalingas, juk Dervinis musą < 
lauke nuo- pat sestos valandos.

Kuomet išėjome ant gatves? kad pasigauti vėsimą? tai visi 
sužiurome į ’’Yorko” • ho.telį? kuris savo didumu? ^palenkia visus • 
Montrealo kotelius. Ogi jau neduok Dieve jei sis hotelis kuomet 
griutu? tai tikrai prislėgtu ir gražiąją traukiniu stotį'ir dar 
gal kdliata už stoties .pastdtu. Tai visgi, didelis -*griosdašl‘ To
ronto mieste. Boto mūsą visu'akys susmego į eibes pr a važi uoj'an- 
cią^gatvekarią?_kurią.per pus geltonai-ir pčr pus raądoriai •apteįr 
ti šonai į,' atrodę mums_keisti? ar lyg tai nelabai_gražus. Nors 

■ niekas -musą riepaklaube, kokie ten Montrealę^gatvekariaį, bet ir 
nepaklausti keli^mūsą grunes dalyviai^pripažino, kad musą' visgi 

.. gražesni. Gal už tai gražesni? kad musą? juk kas tai gali atsa- 
•• kyti. • ! - ' " - :_

Daugiau zioplyneti ir ^ritil^uoti Toronto mums nąįeko* nes 
kitas sustojimas buvo tik uz gražaus? visokiomis'^vaięcmis -.apkrau
to stalo? su labai širdinga ir malonia Dervinią seimą.; .--..r

Geri jie žmones? tie Derviniai. Kaip grąžini ir tikrai šir
dingai jie moka priimti ir vaisinti savo ne pa zi status’ -ir niekuomet 
nematytus svečius. gokia tikrai maloni ir lietuviška nuotaika ją 
jaunoje ir gražioje šeimoje.. i

• , • • • • -.j-.' ,;J •
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Buvęs Montrealo mylimas dainininkas, o taip pat dabar Toronte, 
Fronkis Brazauskas, kurio mamyte kartu_su mumis atvyko aplankyti 
savo šunį} ir marciukes, visai suardė muši} planus. Juk mes, buvome 

* susitarė, kad kaip tik nuvyksime į Torantą, tai visi greičiausiai 
eisime į lovą, kad pailsėjus pries koncertą, kurio programoje teks 
mums dalyvauti. Bet Frenkis įsake keliauti su juo,vo su miegu gir
di apsirupinsim, kuomet parvažiuosim namo. Ot tai žmogus. Na pa
lauk Frenki, pasigausim mes tavą kuomet Montreale! •i...

Frenkio vadovaujamoje ekspedicijoje, kur aplankėme labai daug geri} musų_tautiecių ir pas kuriuos visus turėjome nugerti po "la
šiuką”, mųsų bendrakeleives merginos vi'r moterys nedalyvavo. ’ Jos pasiėmė uz vadovą jauna ir labai gražia Dervinių Vanda, išėjo i miesta/”sapint”. 1 7 *

Kuomet laikrodis rodo penkta po piet, dar teko ^užsukti pas 
tuos pačius Dervinius. Dabar jau radome parėjusi is^darbo Leoną 
Vekterį, kuris turi ^susisukąs sau gražia gyvenimo gustą Derviniu 
antrame aukšte. Pažinau Leona dar pries kokius penktus ar šesius 
metus, kuomet gyvenome Sudbur^. Nors tuo laiku_dar nebuvo ženotas, 
bet vis tiek puikus jis buvo vyras. Visuomet būdavo gražiai apsi- 
renge^s, draugiškas ir inteligentiškas. -Jo tos geros savybes ir 
šiuo laiku nėra ^pasikeitusios, b^t dar gal pratupėjusios. Jo 
Žmona, tik prieš karą atvykusi is Lietuvos^į šią salį, vaizduoja 
tikra jaunosios Lietuvos tipą. Jos būdas švelnus, kultūringa kal
ba, _ir malonus elgesys, padaro ją puikia moterimi. Tai graži po
rele Toronto lietuviu, tarpo. . ' • ... ;

Dar bebūnant mums pas Dervinius ir Vektorius, atlanko mus 
dagilis* Pažystu Dagili, nes keliūtas metu atgal, taip smarkiai 
šokau jo -vestuvėse Montreale. Nors neilgai kalbėjomės, bet ir 
vėl persitikrinau, kad Dagilis tebėra nuoširdus lietuvis, gerokai 
"apsitryners”, geras žmogus ir labai malonus pasikalbėjimuose*

Laikas bėga rišliom. Neber laiko ilgiau kalbėtis - reįkią 
traukt i svetaine.k Svetaine jo, kuri randasi po lietuvių, bažnyčia 
pasijutome panašiai, kaip po lietuvių bažnyčia Montreale. Gal_kiek 
siauresne", bet už tai labai gražiai „ir- svariai įrengta. Patyrėme, 
kad šia Toronto lietuvių svetainą išpuošė Uzemeckis ir visą savo 
darbą ir medžiagą išpuošimui paaukavo Lietuvių visuomenes labui. 
Priešakyje svetaines stovi Pociaus isdirbystes gražus Lietuvos vy
tis su parašu: - Valio Nepriklausoma Lietuva.

Ten susitinkame nuolatos bėganti ir vis šypsanti Toronto Lie
tuvių Tarybos pirmininką P. Kairį, tą Kairį kuris tiek daug yrą 
pasiaukojęs, kad mus mielą Lietuva butų laisva. Ten pat atmaršuo- 
ja Matiejunas, kuris iŠ išvaizdos daugiau parodo į ritierį, o ne 
į-muziką - gabų horvedį. Aukšto ūgio,^aštrių gesių, pilnas jumaro 
Matiejunas, buvo mūsų geriausias prieteli'us, per visą laiką, kol 
buvome Toronte^ Ateina ir Stasys Dubauskas, kurį paskutini syk 
-esu matąs pries kokius pąnkioliką mėtų Lietuvoje., Gerai jis atro
do, nei pasenės, nei pražilus - lygiai kaip prieš tuos penkioliką 
metą. Is pasikalbėjimo su Juo patyriau, k.- 1 jis mums pagrajins
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Stakiams tuoj po koncerto. Kad jis grajįns? neteko nustebti? nes 
is^praktikos gerai žinau? kad Dubaupkę seimą yra labai muzikališka. 
Pažinau juos visus penkius brolius Lietuvoje. Tai buvo goriausi 
muzikantai visoje apylinkėje.- Taigi9 kur DubauskeIis grajindavo - 
ten Šaunios vakaruškos būdavo;

' ' , ' *
Pradėjo žmones urmu Rinktis į svetainę. JSTebera laiko kalbė

tis? reikia koncertui ruoštis. Vekteris vaikšto ir triną rankas 
ir vis kartoja: bus gerai? bus gbrai. Mat jis gal kiek buvo nu
siminęs? nes- praeita šeštadieny -turo jo balių? o cia\ taąpačia die
na Lietuvos ’’i'cliai” irgi kaž kokį labai ’’didelį kermošių” turi? 
del kurio brukte"bruko visiems tikintus? tai gal jam atrodė? . kad 
gali but ne perdaug- publikos. • ..

- Jonai? ar tau kinkos dreba? Klausia Kajackas..

-^Dreba ir kur1 nedrebės? juk mes esam visgi gerokai išvargę? 
tai kažin kaip mums pavyks? k • . : J-''

, i . * J .. I .

- Še vyrai? istraukit del drąsos po lašiukę - pasiūlė Brazaus
kas - ir bus viskas gerai!

Koncertas praėjo. .Nemūsę. reikalas spręsti apie nepasisekimus 
ar pasisekimus? vienok mes iš to viso_turejome labai daug džiaugs
mo ir malonumo. Žmonių pilna svetaine? po to linksmai_sokom ir 
dainavom... Taip kaip Lietuvoje. 0 kokie visi nuoširdūs ir’malonūs 
tie torontieciai - taip? kaip Lietuvoje.

^JDel nakvynes irgi problemos neturėjom. Visi mus kviete? visi 
prase. Nepamenu? ar geriau pasakius nežinau? kur mano visi kelio
nes draugai nakvojo. Tik ta žinau? kad man teko gera ir minkyta 
lova pas Pundžius. Maloni tai buvo nakvyne. Gal maloni buvo ir 
už tai? kad Pundžiai gerai mums visiems montrealiečiamo pažystami 
žmones? dideli darbininkai visuomeniniame darbe. Sakoma? kad kai 
žmogus pavargęs? tai ir į tvorę įkliuvęs gali gerai išmiegoti^.bet 
neTapic tai norisi pasakyti? tas*nepaprastas malonumas ir vaisin
gumas? sudaro ne-iŠdildomę įspūdį ir malonę prisiminimę.

Pagalinus sekmadienio rytas. Dangus apsiniaukęs ir ruošiasi 
išprausti Torontęi Pakilęs iš lovos ir voę. spėjęs nusiskusti barz
dą? buvau pakviestas prie stalo.■ Ton stovėjo didoka bonka brendęs? 
Įjoks pustuzinis alaus ir visa serija lėkščių? del blyninię pusry- 
cię« Šnapsas ir alus? man nebuvo taip įdomūs? nes to visuomet ga
lima rasti ir namie? bet blynams tai buvau pasiruošęs...^ 0 blynai? 
blynai - tai taip pat tokio? kokius būdavo mano mamyte iškepdavo.

Taip smagiai Uzką/idziaujant ir Išsikalbant? atvažiavo Matie- 
junas su Kajacku nuvesti mus į ta pačia svetainę? kurioje yra ren
giama pietūs? del pagerbimo mus montrealiecię. *
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Svetainėj© susitinkame visi montrealieciai,^lyg norėdami pasi
dalinti tais visais gražiais įspūdžiais -ir pasidžiaugti, kad visi 
esame pailsėję, visi pilnai viskuo užganėdinti. Žmonių prisirinko 
tiek, kad seimininkes ir seimininkai turėjo ekstra stalus statyti, 
kad visus susodinus. Vikrios ir darbščios jaunos merginos bematant 
tuojaus apkrovė juos skaniais valgiais ir gėrimais.

Džiuginantis' tai' buvo mums montrealieciams vaizdas, juk mes 
visi gerai žinojom, kuriam tikslui si puota surengta ir del ko tiek 
daug musų maloniu tautiečių į jų susirinko.

"Puotos įaikotarpe užgirdome labai malonius žodžius is: Vekterio, 
Klebono, Balčiūno, Jakubyno, Matiejuno, Narusio, Brazausko, Kalinaus
kienės, Matjusaitienes ir k.

Per visų py.ota, man daugiausiai į aki krito Narušis, kuris .sa
kytum kaip ant žarijų sėdi. Pagaliau paaiskejo_is pasikalbėjimo su 
juo, kąd si diena jam yra nepaprasta diena ir del to jis toks sa
kytumei linksmas ar susijaudinės. Jo jauna žmonele praeita^nakti 
padovanojo jam ipedinį - sūnų. Na, tai ir buvo visa ta priežastis, 

, del kurios jis tiek daug^nervavosi. prie stalo. Bet tai dar ne vis
kas^ paaiškėjo, kad Narušis yra mano krašto žmogus ir dar jo puse- 
sere atitekėjus į mano gimtinį kaima. Matote - jis man yra beveik 
gimine•

Vos tik Narušis pasakė sudiev ir pasisukus į kitę, pusę, susi
tinku keliata sykiu Montreaįe matyta Leksa.. .Leksa, tai kaip koks 
kareivis - mirk, bot turi užsukti pas įį. Teisinausi,’ kad susirin
kimas greit prasidės, jd be to dar lauke lietus gerokai lijo. Nie
kas negelbėjo - Leksa laimėjo.

Kuomet sugrįžome, tai dalis musų bendrakeleivių jau buvopra
nykę. Sužinojau, kad^Kajackas_su keliais kitais nudume pas Grube, 
kur yra didžiule Grubes dukreles priešvestuvine puota. Esu priža
dėję sugrįsti už valandos.

Pagalinus prasidėjo tarybieciu susirinkimas. Smagu buvo ste
bėti toks susirinkimas. Tuojaus gtili pastebėti, kad ten nėra jo
kių, proto vergų, kad.-ten laisvai visi pasireiškia savo nuomones ir 
jas laisvai diskusuoja. Ten jie moka susipykti, ir vpl vieningai 
naudingus darbus„dirbti. Ten jiems niekas nediktuoja, kaip jie turi 
galvoti, kų kalbėti ir ka dirbti.' Ten jie patis laisvai suranda 
būda, kaip padėti vargstančiai tėvynei.

Po susirinkimo, Matiejunas klausia ka darysime? Praėjo jau 
ir trejetas valandų, o mus Kajacko^ nei jo draugų nematyti. Blo
gai, juk mes dar^turime keliata pažystamų aplankyti, o su laiku, 
tai jau labai mažai jo liko. 1 Matiejunas pasaukia Grubų per tele
fonų ir paklausia, kų jis mano daryti su svečiais? Atsakymų gavo, 
kad ir mes ton turim būti.
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Važiuojamo,. ^Kilimoniene" būtinai „užsispyrė? kad ji turi. sus

toti pas MatJusaičius? kur jos dukrele Rūta randasi. Sustojimas 
mums kainavo^mažiausia pusantros valandos? kur turėjome viskų su
valgyti ir išgerti ir tik po to gavome leidimą išvažiuoti.

Patiko .mums visiems viešnage pas MatJusaičius? bet kaip aš 
sprendžiu? tai mus Šauniajai pijanisteį Jakubauskiutei? galėjo 
geriausiai patikti. Mat ten pat sukinėjosi du jauni ir labai 
saunas.vaikinukai? kurie labai meiliai^žvairavo į mus panelę. 
Tie vaikinukai tai buvo: dailus Matjušaitukas.^ir apie septynių 
pėdę, ilgio Banikutįs. Banikutį mes„montrealieciai bevęAk paži
nime? nes jo sesute yra dainavusi musų kliubo chore. Žinoma? 
kaip, kelione je tai su tokia pažintimi susiejęs? būni gerokai už
ganėdintas. ' . . ' ,

uar prieš pat išvažiuojant iš MatJusaičių? mūsų vadovas Matie- 
junas persitikrina per telefonų^ ar-dar tebera mūsiškiai pas Grubes. 
Pasirodė? kad jau nebera. Išvažiavo ir nepasake kur. Telefono pa
galba iškrateme visas mums žinomas vietas? kol pagalinus suradome 
mūsų linksmų grupę pas Pocius., i ../

Kuomet nuvažiavome pas Pocius.? tai radome pilnutėlį apartamentų svečių? kurių tarpe ir mūsiškius jau gerokai ’’nusįlesusius”. 
Tuo jaus apsikaliojom vieni ;kitus už neisįaikytų žodį? del ko ne- 
bęgalesim atlankyti tų? k'urįųos esam prižadėję aglank^ti. Pocie
ne su -savo dviem labai grakščiom dukrelem^apkrove didžiulį stalų? 
labai įstaigįnga vakariene. Nei yienas is mus grupes nebuvome 
alkani nei ištroškę? todėl rodos sis malonumas butų buvęs jau ne
bereikalingas o Bet kų gi padarysi? juk akys visuomet alkanos.?^ o 
ąn.t pilvų? tai esame bosai.. .

^Mandagumas reikalauja? kuomet nueini į svečius? tai reikalin
ga būti ramiam ir nesižvalgyti. Bet „as to nepadariau. Su akimis 
apibėgau visas sienas- ir visus 'baldus. Viskas labai tvarkoje ir 
gražu. Ant sienų kabo įvairūs brangios išdirbystes paveikslai. 
Vienas, iš jų: - Vytauto priesaika prieš Teutonus., Tai didžiulis 
ir labai gražios tapybos vaizdas^ Stalus ir gražias kamades puo
šia lietuviško gintaro meniški išdirbiniai su lietuviškais žen
klais. Kur tik nepasuksi galva? "ten pamatai kų^nors lietuviška? 
kų nors tautiška. Tai labai jauki ir lietuvio širdžiai miela pas
toge. / . : - •. /. ■

Atsisveikinę ir padėkoję uŽ tokį malonų ^priėmimų sų.labai i. 
daug nusipelniuse lietuvių visuomenei Pocių seimą? išvažiavome.. 
Dar turėjome susirinkti savo visas_”valyzas”? kurios buvo ismety-.. 
tos po- visa Torontu. J3iuo tarpu mūsų malonūs prieteliųs Matieju- 
nas? taip smarkiai važiavo? kad mus Simkiutei net baime buvo pra
dėjus imti. Turėjome sustoti pas Tamasįūhus? Zizius? Pundzius ir 
Dervinius. Pas visus buvome maloniai išleisti? taip kaip maloniai 
buvome priimti.
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: Stotyje radome grąžu būreli torontiecių, kurie mus is
le isti, mus palydėti." > . /

Tai taip.pasibaigė musu niekuomet nepamirštamas•atsilankymas 
pas brolius Toronto lietuvius. *•

Traukinyje kalbėjom ir stebe-jomes tik vienų ir tų patį, ta gatį ir tų patį, kol visi saldaus miego apimti nuslinkome i sald- 
ziųjąapnų karalystę. Musų jauno ji, artiste Rūtele ir per miegus 
gražiai apsikabinusi gauta, gražių gelių bukietą, glaudė prie saves. 
Musų tvirčiausias keliones draugas Stasysvsake", kol mirs nepamirš, 
o as sakiau:^ Montreale, kai nueini į svečius, tai•visu pirma Šei- 
minike sujiesko stiklo, o jąu veliau'gauni alaus - Toronte tai nes
pėjai atverti duris tai jau alus atkistas, o stiklo tai nesulauksi, 
nors busi kelias dienas tenai. Reiškia, gavai alaus, tai gerk ji 
be stiklo, mat tokia jau mada.

Per dešimtmečius Kanados lietuviai, §.us i skaldą į mažas 
grupeles, ar į politines partijeles, vede kaz kokį ergelį, arba 
tarpusavias piovynes. Vieningo darbo pas mus nebuvo. Mes nie
kaip negalėjom suprasti ar dagigauti prie to, kad sukoncentravus 
visas musų 3cgas į vienetu, isvystiti tvirtu judėjimu.

Dabar jau kitaip. Šiuo lįiku pasigirsta garsai iŠ visos 
Kanados kampų, kad lietuviai trokšta vieningo ir tik lietuviško 
judėjimo. Kur tik randasi keliatas mus brolių lietuvių, ten 
eina kalbos apie steigimą K.L.T. skyrių, apie vieningą.lietuvių 
veiklų is-ko būtų nauda mums patiems ir musų parblokštai tėvynei.

Skaudi trage'dija mus gimtinio krašto, gal parodis mums 
kelia. • ‘

Lankantis Toronte, teko susitikti vieną įtakingų visuomenes darbuotojų. . Jis pirmame pasikalbėjime išvadino manų: žmo
gumi be1 nugarkaulio. Tų vardų pritaikė uz tai, kad ”Nepr. Lie
tuvos” skaitytojai buvo painfarmuoti apie buvusių^tautininky 
konferencijų New Yorke ir del nevedimo kovos pries religijų.
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Be-’tx,‘kas gi V1® nugarkauli s s arba aiškiau ^pasakius politi

nis nugarkaulis reiškia? Ar tik tas, kad būti užsispyrusiam, kaip 
kokiam senam ožiui, kuris įlindęs į kampa ir nieko prie save ne
prisileidžia. Ar toks užsispirimase kuriuo norima visky ant savo 
kurpalio užtraukti, būtu naudingas lietuviškai visuomenei?

v Broliai! 'Tik ne šiuo laiku.: : ' i .

>- Kodėl peį.v^rtinti tu kilniy darby, jeigu juos’ atlieka ir 
kity pakraipy žmones? Jei T-autininky konferencija pasisakė su
rinkti milijony parašy po. peticija, kuri praeis Lietuvai laisvos, 
jeigu pasiryžo sukelti_penkįu milijonu karo paskolos bony ir jei
gu nusistatė ješkoti būdy del suderinimo veiklos už nepriklausomy 
Lietuva su kitomis srovėmis, tai mes privalotum juos uz tai tik 
pulti. T • •

Jeigu tautininkai turi savo galvoseną, kas link pokarines 
ir laisvos Lietuvos. Jeigu jie nori, kad ten uzviešpatauty dik
tatūros režimas, tai tas yra kitas reikalas ir del kurio nevertc- 
ty tiek daug sielotis. Pokarinį pasaulį valdis demokratiniai 
principai, o ne diktatoriai. Juk'ir sis karas yra vedamas, kad 
sunaikinti diktatūras iŠ pat pašakny. : į j

Nors as suprantu, kad bolševikai tai yra musu tautos geda, 
bet visvien pliaukštelėjau rankoms, kuomet Šalomskas, Monįreale 
pasigyrė, kad jie esy nutary išparduoti karo'bony ūz dy simty 
tuks tanely. .. .. . <-■

Ir kodūl ne? Nors suma juokingai maža, bet vistiek ji^ 
bus šiokia tokia parama demokratijoms'. Amerikoje paprastai mažos 
lietuviu kelini jos išparduoda žymiai daugiau, bet šiuo tarpu bol
ševikus *verta įJagirti ir už tai. :? •

i - . . ■. ’ • A • i- ; '■ .. ■'' - ■

k Nežiūrint ky mes pagirsime, ar ky papeiksime, vįonok_lio-
tuviškame judėjime, koks čia Kanados lietuviu tarpe turety but, 
Pittsburgh.© konferencija, turety but geriausiu ir šviesiausiu 
kelrodžių. Ten suvaziavy tikri Lietuvos sūnūs,^nustatė gaires 
vieningam darbui, vieningai kovai už laisve. Is ten tik iškyla 
simbolis tikrosios vienybes.

Diplomatas-Abromavičius tenai pasakė: - ’’Niekuomet ne
maniau, kad Grigaitis su Šimučiu gali sėdėti prie vieno stalo 
ir nesiginčyti. Bet dabar suprantu, kad kai yra reikalas, tai 
jie ne tik nesiginčija, bet dirba vieny ir ty patį darby.”
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•.•j” IŠtikro, ar kas gali būt gražiau, kaip sis vaizdas? ■
i 'k dienok'Vis da^ yra žmonių, kurie į tų ’’nugarkaulį” įsikibę

■ '.t,

Buvo laikai, ’tai tie laikai, kuomet mes visi taip lengvai 
buvome prisirišę prie kiekvienas savo ’’nugarkauliu” ir tik vieni 
kitiems lezuviuš rodome. Ir tais laikais, Kanados lietuvių tarpe, 
toki tinginių kavalkai ir berybiai melagiai kaip Bimba, Mizara ar 
Salomskas, buvo aukšti žmones. Jie čia pas mus rengdavo kermo
šius beveik kiekviena, menesi ir vis rinkdavo pinigėlius ’’apšvietai”.

Vargas tiems melagiams dabar. Štai, kad ir daugiausiai 
nutukęs iŠ tų ’’proletarų”, Stalino bernas Salomskas, kuomet kalbė
jo ’’masiniame mytinge”, balandžio J50 diena Montreale, tai jei ne 
visi smalsuoliai, kuriu poras desetku susirinko, tai vargiai būtų 
dvi eiles sėdynių užpildyta.

Mases sujnumis -įdienos vedėjas nebesako, tik primine, kad šiuo laiku daug. žmonių ’’šalčiais” serga.

Keistas žmogus tas Šalomskasv Jo pilvas, kaip senos kar
ves^ d 'vienok grūmoja, £ad visus didzpilvius isskers, kuomet rau
donieji į Lietuvę sugrįš. Puiki jo logika - ar ne?

Taipgi per visa savo pamokslą smarkiai gįp?e* Stalinę, Pru- 
seika ir pagalinus pats sayę. Su didziausiu^įtuzimu keikė Grigai
tį, LauČkų, Tysliavę, Bagocių, Stilsonę ir uz vis daugiausiai Mai
klo tevų-Michelsona. Savo prakeikimų ant tu visuomenes darbuotojų 
orgumentavo jau senai nudėvėta pasaka, kam ^ie neprielankiai atsi
liepė pries bolševikus, kuomet juos grūdo is Lietuvos lauk.

Tokiam kalbėtojui, kaip Salomskas, tai geriau tiktu kabol- 
ninko.vardas. Jis kaip ta_cigone kabolus mesdama, nieko neprisi
mins kas .buvo, ka jie velke ar kas atsitiko praeityje. Male ir, 
male visų laikų apie ateitį ir kaip, bus gerai, kuomet saulę Stali
nas šviesi §u lyg jo pasakytų žodžių, tai Lietuvai bus tikrai ge
rai, jei bolševikai jų valdis, nes ji bus taip didele, kad rebe- 
ziuosis nuo Baltųjų iki Juodųjų jūrių.

Kodėl jis nepaaiškino, dclko bučiavosi Ribentropas su Ma- 
latovu? Kuriems, galams toji cementuota kraujo giminyste gyvavo 
tarpe kdmijnyzmo ir nacysmo, kuomet Anglija taip desperatiškai ko
vojo prįes Hitlerio gaujas? Del ko Amerikos komunistai, o taip 
pat ir Salomskas organizavo pikietų eiles pries Baltuosius namus,
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kuomet Amerika rengėsi eiti į pagelta pries Hitlerį? i5el ko’’Lais
ve” ir ’’Vilnis” vadino Amerikos prezidentą Rozeveltų, kapitalizmo 
bernu ir didžiausiu darbininku priešu? Kodėl jieprisiminė nei su 
žodeliu apie Rusijos valdininku Viktorą Kriaucenko, kuris pagyve
nęs ’’kapitalizmo” salyje nebenori grist po Stalino ’’sparneliu”•

Tai vis klausymai del ko? Jei komunizmas būtu toks tyras 
ir jo evengclystai nebūtu veidmainiai, tai tokię ar kitokiu klau
symu nieks neklaustu, j- . j o

BALTIMORE . M. D. .. x

Sekmadieny $ balandžio 2.3d. 3 vai. p. p. Lietuviu sale J e, įVyko 
prakalbos, kurias rengė^L.V.S. 4-tas skyrius. Kalbėjo Rastenis, 
Laukaitis ir Ziuriene iš Cleveland©.

Kadangi ta diena pasitaikė oras:labai blogas ir lietingas, 
tai publikos į prakalbas atsilanko neperdaugiausiai, tačiau prakal
bos skaitomas pavykusiom.

Pirmiausia Dainos choras, visai publikai sustojus, sugiedojo 
Amerikos ir_Lietuvos Himnus. _Po to pirmininkas P.P. Jaras po trum
pos įžangines kalbos, perstatė pirmuJoalbetojum adv. N. Rastinį, 
Maryland© seimelio narį, kuris pasako įspūdingų prakalbų apie Lie
tuvę ir jos sunkių dabartinių padėtį. Drūčiai nupeiks komunistuo
jančius lietuvius, kurie is kailį© neriasi, kad tik Lietuva pasi
liktu po.komunistiniu Rusija,'-kur Lietuvai ir lietuviu, tautai gra
so pražūtis. Kvietč visus lietuvius, ‘be skirtumo pažvelgę, pagel
bsti visais galimais būdais.' Lietuva i atgauti laisvę ir nepriklau
somybę. \ ' 1 .

Po Raštehio kalbos, buvo renkaiios aukos.

Antras kalbėjo, buvęs 'teisėjas V. F. Laukaitis, temoje: mili
jonas parašę ir penkių milijonu karo bonę vajus, kuri dabar veda 
L.V.S., pagal Amerikos lietuvię seimo tarimų. Jis nurodo kokia 
svarbų^turi Lietuvai tag. milijonas _parasu ir penkių, milijonų karo 
bonę išpirkimas. Kvietė visus?padėti i salį politines pažvalgas 
ii? prisidėti prie to kilnaus darbo periant karo bonus ir renkant 
parašus. 'Į. ‘ : *

Pirm perstatant Jcalbe to'ja p. Žiurienę (Šliupaite), pirminin
kas padaro trumpų peržvalga aušrininko Dr. J. Šliupo ilgamete dar
buoto del Lietuvos. Paprašo publikos atsistoti- ir ^pagerbti tų il
gametį Lietuvos kareivį, apie kurį šiandiena-nėra zinię, kur jis 
yra ir ar gyvas, kų publika ir padaro.
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Paskutinioji kalbėtoja ir buvo Ypoli ja Žiuriene (Šliupaį.te) • 
Ponia Žiuriene pasakė^įspūdingą kalbą apie Lietuva,, kurioje išgy
veno _ilgus motus ir išauklėjo pavyzdinga Šeima. Ji vaizdžiai.nu
piešė apie Lietuva pirm rusu okupacijos ir faktais nurodinėjo, ko
kia didelę tautinę ir kultūrinę pažengę dare, kuria rusu komunis
tai atėję viską sugriovė. Sake, kad pirmomis okupacijos dienomis 

-rusu, kaip tarakonų buvo pilna Lietuva. _Kaip buvo panaikinta po-, 
licija ir jos vieton surinko jaunus^vaikezus, daugumoje žydukus 
be uniformų, ir tik su raudonais raiščiais ant rankovių, kurie va
rinėjo Kauno gatvėmis suareštuotus Lietuvos policininkus ir kari
ninkus. _Kai su durtuvų pagalba vare žmones balsuoti, o po balsa
vimo dare areštus, istremimus ir sušaudymus,, ką daugiausiai daro 
naktimis.- ...• . . -y ‘

Ponia Žiuriene’", puti pergyveno ziaųrįa rusu^okupaciją ir 
savo akimis mate tą visą komunistu barbariškumą f s kuę. jai'pavyko 
slapta pabėgti ir laimingai įiasiekti šią jos gimtiną^salį ir pasa
kyti, Amerikos lietuviams, kokiu baisiu ir negirdėtų žiaurumu, ko- 

-munistai pavergė Lietuvą.

Aukų per prakalbas Lietuvos reikalams, surinkta $117.50.
- Bonų parduota uz $ 2.1,800. '

■ Po prakalbų, tą patį vakąra, kuomet viešnia jau buvo išvy
kusi į Washington^ pas dukterį, per trumpu bangu radijau buvo nu
girsta buvusio konsulo Kalvaičio kalba, kdd Dr. 'J. Slidpas dar 
tebėra gyvas ir gyvena Palangoje ir kad kalbos per radio balan
džio 30^d. 7 vai. vak. Ta žinia visus, baltimariecius, kurie pa
žino aušrininką Dr. Šliupą, labai nudžiugino,

. - P.P, Jaras -

ŽINIOS I Š VAKARŲ KANADOS

Praeita žiema buvo visai jšvelni. Sniego buvo visai mažai - 
kaip tik gavome pamėginti rogėmis pasivažinėti.

Laikas bėga taip greitai, kad nei nejunti, kaip metai apsi- , 
verčia,^cia rodosi buvo tik ruduo, o jau. žiūrėk pavasaris ir vėl 
kniski žemą jeŠkodamas maisto sau ir kitiems, juk siais laikais 
milijonai alkanų laukia _duo.no s kąsnio.^ Man prisimena buvusis ka
ras ir vokiečių nelaisve: pas alkanus žmones kitos kalbos ir ne
girdėsi, kaip tik duona - duona_grinų rugių., (Tais^laikais vokie
čiai gamindavo duoną, kurioje būdavo primaišyta medžio piuvenų, • 
kuri turėjo baisiai prastą skonį.)

0 kiek milijonų vargšų dabar vokiečių nelaisvėje laukia duonos?

_duo.no
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’’Nepriklausomos Lietuvos” viena numerį pasiunčiau į.Suvįenitas 
Valstijas savo draugui. Tarp kit ko, jisai- rašo: - ”Aciu ug. kana
diečiu laikrašti. Pirma karta jį matau - tai padorus laikrastolis, 
tik gaila, kad nespausdintoms raidėms•• Parašyk ar ir dabar eina, 
nes ir as užsiprenumeruočiau ir si bei tų parašyčiau”. ,

Aciu Jonai už pagyrimų*. Mums labai bus malonu Tavo rastai ma* 
tyti mūsų spaudoje’.

Kovo menesi 19 d., teko debatuoti su Winipego ’’tavoįsciais” 
Lietuvos klausimu. Mano oponentu buvo J• Radzevičius. Žmonių. pri
sirinko pusėtinai, kaip su lyg. kitų vinipegiocių parengimų, įai.jie 
sako buvo labai daug. Nors: būdami skirtingų nuomonių su Radzevi
čium, vienoje patiektų dienotvarke įsnagrinejom nuosekliai, be_jo
kių asmeniškų .užgaulioj imu, kaip fis vienop, tai is antros puses. 
Klausyto jai Joūdamį Įvairių nuomonių, užsilaikė labai rimtai ir kul
tūringai, už kų as tariu didelį aciu.

’’Liaudies Balse” Nr. 652, Winnipeg© Kurpius, piešia viską aukš
tyn kojom, išvadindamas manei ir kitus gmetonaciais. Bule as „agitavus 
uz smetonaciska Lietuva, o istikrųjų as ^merkiau 'Smetonos režimą ir 
lyginau prie Hitlerio ir Stalino, nes fašistiniai ar komunistiniai 
šašai yra vienodai nuodingi liaudies kunui. Mano ir kitu padoriu, 
lietuvių tikslas yra: Laisva, Nepriklausoma.Lietuva su demokratine 
santvarka. - ■>

^Winipego ’kurpiui, aš patarčiau taisyti ar lopiti kurpes, bet 
nerasineti niekų spaudoje.^ As nemanau, kad toks faktų kreipimas 
gali patikti ir jo vienminciams. . ......... .

Argi su tokiu žmogumi :apsimoka, daug palemizuoti? ■■ '

Minėtose diskusijose pasirodė^ kad Winipego lietuvių tarpe 
yra gana daug’sveikai galvojančių žmonių, kuriems savo Tėvynė arti 
prie širdies. Čia kaip tik yra vieta, kad būtų sutverta Kanados 
Lietuvių Tarybos Skyrius. ” •

Taigi_vyrai ir moteris nesnauskite! Pasirodikite esu tikri 
Lietuvos; sūnus ir dukterys.. ■

• - •>.'s g. * : \ ? P ‘i

■ j ? . .... • • • ■ .
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Retkarčiais apsilankant Ą Wir^ipega, tenka susipažinti vis su 
daugiau lietuvių. Pasirodo,Jkad čionai jau nuo senų laikų yra gy
venančių lietuvių ir lietuviškoj dvasioj stovi daug geriau už ne- 
kuriųos vėliau^suvažiavusius. Pavyzdi galima įduoti iŠ P. Jauniš- 
kių Šeimos, užaugino tris dukteris ir sūnų iŠ kurių jau dvi vade 
su rimtais lietuviais. Jauniausioji duktė ‘baigė slauges mokslų ir 
dirba prie operacijų į Now York ligonine. Ju sūnus yra baigės dak
taro mokslų ir tarnauja karuomeneje Anglijoje. Jis nesigodina ap
lankyti tonais lietuvių organizacijų ir pavienių lietuvių Londone 
ir kitose'vietoseL “Visa Šeima gražiai kalba, skaito_ir rašo lie
tuviškai. Nors tėveliai yra savamoksliai, bet sugebėjo įskiepiti 
savo vaikams lietuviškų dvasių. .....

Tai verta pagirimo JauniŠkių seimu, kuri yra tikras pavyzdis 
kitoms šeimoms, kurie patys nemoka anglų kalbos, o su savo vai
kais jau nebesusikalba lietuviškai.

„Urbonų geimą, taip jųu gi yra seni Winijoogo gyventojai, kurių 
meile savo tėvynei nėra užgesusi. Šios dvi soimos, rodos skaito 
ir ”Nepr. Lietuvų”

STEIGIAMOJO SEIMO SUKAKTUVES 
.................................................  —----- —------- 1 ~ ■ 1 ------------~--------------------------- L1 J___’____■-------—--------- ■ ■ ■ ■ - ' — ■ .....

Gegužes menesio 15 diena, sukanka 24 motai, kaip susirinko 
Lietuvos S teigiamasis Seimas. Rodos buvo taip "nesenai, bet ir 
v.el neturime Lietuvos, kaip nepriklausomos valstybes.

Kiek buyo džiaugsmo tų dienų viso^pasaulio lietuviams, kas 
gal apsakyti? Šimtmečiais pavergta' Tėvynė, kėlėsi is letargo miego, 
kurių buy o numarinų.jos kiaurieji kaimynui. Kiek gyvasčių padėta, 
kiek kančių prikentetu ištrėmimo^ kalėjimuose, paniekinime. Prisi
minus anuos laikus šiurpas sukrečia... iŠ kur istv'ermes buvo pas 
anų laiku lietuvius? te

1920 m. gegužes 15 diena, renkasi Steigiamojo Seimo atsto
vai. Kaunas papuoštas c lietutis pamažu krinta, rodos norėdamas1 
nuplautu tų vargų, tų gėdų, kuri vilko lietuvis iki tos dienos. 
Seimo rūmuose atstovai skelbia pasauliui Laisvų atgimusių Lietuvos 
valstybę su demokratiniu santvarka.

Malonu prisiminti tuos laikus, bet skaudu matyti tikrove, 
kad dabar neturime musų mylirjos nepriklausomos Lietuvos. Nekuria 
Steigiamojo Seimo atstovaį, šiandiena_yra išžudyti rusų bei vokie
čių, o dar kiti vargsta ištrėmimo kale j imuos e. '• Nogi nuvaizduosi 
Šiame trumpame rašinyje tas kančias1
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Broliai ir seses lietuviai* Nors Šiandiena Lietuvos padėtis 

sunki, "bet bukime tikri, kad ji kelsis ir vol is karo gruvesiu ir 
vėl Rinksis Steigiamasis Seimas tvarkyti musu tautos reikalus.^, Lie
tuvos sūnų, pralietas kraujas įvairiuose pasaulio kampuose atneš lais
vę musę Tėvynei*

' ' • \ • j — : '■ > . Daugiau ištvermes, daugiau darbol
■' •! . ■ ■- * t ■ •- i . . .
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V ' •' . ' ■ ' •>. - - P. Liaukevicius.

Balandžio men. 22 d. K.L.T. Toronto skyrius lietuviu^parap. 
svetainėj, turėjo parengima^. Vakaro koncertinę programą išpildė’ 
grupe menininkę, atvykusiu is Montrealo. Parengimo vedcaas Toron
to skyriaus vice pirmininkas L. Vektbris. Kalbėjo Nepr. Liet, žur
nalo redaktorius Jonas Yla, kviesdamas visus bendradarbiauti prie 
žurnalo ir vaizdžiai nusviesdamas kokię naudę duoda išeivijoj, tu
rint savo spaudu. Taipogi kalbėjo K.L.T. pirmininkas A..Navickas, 
savo patrijotinej kalboj ragino visus dirbti vieningai dalei atva
davimo Tėvynės Lietuvos.

Garsus Montrealo artistas ir komikas, čia gimęs jaunuolis V. Kajackas su buvusiu irgi MontrealieČiu jaunuoliu*Pr..Brazaus
ku, kuris^dabar^apsigyyeno Toronte, labai.gražiai sudainavo šias 
dainas: Šlama Šilko vejas, Ant kalno malūnėlis, Qi gaila gailo- '-r 
jaus. V. Kajaękas solo dainavo: Atjok berneli vakare, GuodėIis 
ir Mano^gimtine. Paskiau V. Kajackas su redak. J. Yla sulose dia
logu, ’’Salaputriai”. Na, tai jau tiek jorijuokino^publika, kad^ne- 
kurie nebegali^juoktis, tik šonus susiėmė, sėdi išsižioję, o aša
ros tik bėgą is aklę. -J



27

Neapsakomai publika sužavėjo, tai Rūta Kilįnciiyte, kuvi vos 9 
metu amžiaus. Labai gražiai padainavo patrijotiSkas ir komiškas dai 
nasj kad kiekviena privedė prie didžiausio susijaudinimo. s ■ * 
no plaišu kaipo gabiausia pianiste. Paskiau persirengusi zuikio ura- 
bužiaic, pasako monologą ir paimi tavo, kaip zuikis šokinėja. Laoai 
juokingai imitavo artis'ča dainininką gestais? be "balso. Ant galo 
paklausė publikos: "Na ar ne puikiai padainavau’1? Pašoko^tap dance? 
labai profesionaliai. Prie užbaigos parode savo akrobatiskus išsi
lavinimus. Na? tiesiog pasakius-^trūksta žodžiu aprašymui ir išreiš
kimui garbus tai musu jaunuolei žvaigždei? už jos talentą ir_ncap- 
sakomus gabumus. Rodos pats savo akims negali tikėti? kad musu bran
gi lietuvaite" gale’tu taip sunkius ir svarbius veiksmus atlikti? ku
riu lietuviu tarpe rfe tik Amerikos kontinento net ir Lietuvoj neteko 
matyt. 0 kokia toji Rūtele jnandagi ir^kaip dailiai moka elgtis su 
suaugusiais? kaip tikra seno. Tai didžiausia garbe priklauso pp. 
Kilimoniams už taip gražiai ir patrijotiškoj dvasioj auklėjamos du-
kęeleę,. Vakaro vedėjas pakvįeto į sceną’ponia Kilimonieną, kaipo 
išreiškimui nuo publikos vie sos grfrbcs ir padėkos., Ponia Kilimonie- 
nq labai dėkojo visiems ir pasižadėjo kitę syki vėl su dukrele atva
žiuoti į Torontą ir dar įdomesniu veiksmu*parodytiTuo pačiu lni-_ 
ku? Rūtai Kilimonytei buvo įteikta puokšte gyvu rožių? kurias įteiko 
irgi buvusioji Montrealicte Aldona Pundziutc? taipogi nepaprastai 
gabi artistė”.

Visai koncertinei programai? skambino pianu? labai simpatiška 
ir gabi pianiste Montrealicte panele N. Jakubauskaite. Taipogi bu£o 
viešnia panelį Alb._ Šimkiute Montrealicte? pB Jakubauskaitės drauge? 
ir ponia Jasiuniene Pr. Brazausko motina. •

Sokmadieųy? po pamaldų parapijos svetaine j buvo sujuosti pie
tus Montrealiccių pagerbimui Parapijos klebonui atkalbu jus.maldą 
ir visiems skaniai užkandžiaujant V. Kajackas^vardu Montreąliecią? 
visiems išreiškė nuoširdžią padėka? uz taip iškilmingai ;suruostas 
vaisęs ir pasižadėjo vol atvažiuoti su visa rruoc. į Torontą. V. Ka- 
^acljui pirmininkaujant? buvo paprašyti torontiociai tarti kelius 
žodžius. Kalbėjo St. Balčiūnas? Pr. Motiejūnas? E. Narušis? Jakuby- 
nas? Pr. Brazauskas (Aušros choro pirmininkas) Rcdak. J. Yla ir Ta
rybos pirm. A. Navickas•_ Rūtele Kilimonyto dar padainavo^ Vardu 
siu vaisiu rengėju kalbėjo: 0. Kalinauskiene ir E. MatJasaitiene? 
taipogi minėtos moterys iteikė po dovanele R. Kilimonytci ir toron- 
tietums jaunuolėms: Vandai JaraŠunaitei ir Janinai Grunskytei? ku
riuo visuomet uoliai pasidarbuoja prie Tarybos parengimų. Ant galo 
tarė parapijos klebonas kun. V. McGįvney primindamas? kad per tvir
tą tikėjimą? vienybe ir maldą Dangiškasis Tėvas suteiks mums prašo
mu maloniu.

Balandžio men. _27 d. Sv. Mykolo Katedra? Zuzana Grubevielute 
su Leopoldu Hope priėmė moterystes sakramentą. Zuzaiia yra duktė 
stambaus lietuvių biznieriaus Juozo ir Agnes‘Grubevįcių. Zuzana 
yra gera dailininkė? dar ir Šiandien lietuvių baznycioį ant altoriaus 
yra jo§. pieštas paveikslas. Labai sumani dora mergaite ir gera pa- 
trijote Lietuvoso
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Vestuvių iškilme tęsęsi per penkias dienas p.p. Grubevicii; naujai pastaugtuose namuose- Žmonių sukviesta buvo labai dau, nes 

p.p. Grubeviciai turi daug gegę draugu. Jie yra labai gerbiami, ne 
tik lietuviu ir net svetimtaučiu. Linkiu jaunavedžiams ilgiausiu 
meti; ir geri; pasekmii;!

Su Balandžio men. užsibaigė-vasaros sezonui lietuviu kalbos 
Ijarapijine mokykla, kuri veike be pertraukos nuo Spaliu men. 19 d. 
1943 m. Pamokoms pasibaigus, mokyklos vedėjas St. Balčiūnas, tarei- vaikučiams atsisveikinimo žodi; linkėdamas daug laimes, mylėti Die
vą, būti gerais lietuviais, klausyti_ir gerbti savo tėvelius ir vyresniuosius ir ncikuome nepamiršti teveliu gimtos lietuviu kalbos.

Gegužes mem 6 d. lietuviu biznieriui Juozui ir Agnei Grube- 
viciams (įiems nežinant) ju namuose Toronto-lietuviai surengė sur- 
prizo vaisęs, 25 meti; ję vedybinię sukaktuvėms paminėti. Buvo įteik
tos tam pritaikintos brangios sidabrines dovanos, p.p. Grubeviciai 
buvo labai susijaudinu uz taip netikėtai jiems surengtas vaisęs ir 
įteiktas dovanas, Visiems atsilankiusiems, labai širdingai dėkojo. 
Fonai Grubeviciai yra daug uzsipelner ir pasidarbavę lietuviu parapi
ja j, organizacijoms ir pavįeniems asmenims. Nei kuomet nėra atsi
sakė paaukoti, kas tik prašo ir jeigu^aaukoja, tai ko stambiausiai 
ar pinigais ar maistu. Ponai Grubeviciai yra verti dar didesnes pa
garbos ir dar didesnio surengimo surprizo balię bei dovani;.

Linkoju p.p. Grubeviciams laimingo gyvenimo ir geros sveikatos 
ir kad laimingai sulauktumei auksines vedybę sukaktuves.

Per vis; didzięję savaite iki Velyki; pirmadienio lietuviu baž
nyčioj kun. J. Kidyką, S.J. laike rekolekcijas. Žmones gausiai lan
kosi rytais ir vakarais, ėjo prie sakramentę. Visi džiaugėsi turėję 
gėrę pamokslininkę. Uz suteiktas mums Dievo malones be galo esame 
dėkingi Tėvui Kidykui«

Velyki; sekmadieny bažnyčia buvo pilna. Nors buvo parūpinta
- daugiau kedziu, bet visiems neužteko. JTai istorinis atsitikimas, 

~ kad tokia minia_susirinko. 0 kaip gražus buvo vaizdas sv. Misię 
metu, kai visi ėjo prie Dievo stalo priimti Šv. Komunijęl

Tėvas Kidykas suorganizavo Maldos Apaštalavimo skyrię iŠ vyri; 
ir moterį;. Daug zmonię pasižadėjo prisidėti prie bendros maldos su 
Amerikos lietuviais iki vasario 16 d. uz laisvę Lietuvę.
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Misijonierius aplanke lietuviu kalbos parapijinę moklyklų ir 
anglių kalbos mokyklas, kuriose mokosi lietuvių vaikučiai. Aplanke 
ligonius. Atveze nemažai maldaknygių ’’Didysis Ramybes Šaltinis”, 
kurios visos buvo išparduotos.

Musų klebonas’be galo-, dėkingas Tėvui Kidykui. Visuomet jį 
prisimena, ypač pamoksluose ir prašo žmonių pasimelsti už jį.

Kunigui J. Prunskiui nuoširdžiai dėkojame už rekomendacijų.

Parapijos jaunino pirmininkag. Simas Bonikis sugrįžo is atos
togų gerai sustiprėjęs. Rengiasi saukti jaunimo susirinkimų ir su
organizuoti tvirtų Vyčių kuopų.

Balandžio 15 d. lietuvių kalbos mokyklos naudai buvo suruoštas 
koncertas. Publikos atsilankė nemažai. Du veikalu suvaidino suau
gusieji ir jaunuoliai: ^mokyklos komiteto pirm. P. Jarasunas, 0. Ka
linauskiene, Vanda Jarasūnaite, P. Užbalis, St« Matjosaitis, J. Ba- 
nylis, ir St. Balčiūnas^ Sufleriu buvo komiteto sekr. s. Pundzienc. 
Abu veikalai puikiai išėjo visais atžvilgiais.

Vaikučiai vaidino ’’Velykų Bobute,”, dviejų veiksmų pasaka. Tie
siog nieniškai, labai gerai vaidino ir daįnavo. _Stai musų naujos kar
tos busimieji menininkai^ Velerija Jarašiūnaite, Jonas Grunkis, El
ma Bcinoryte, Algirdas užemcckasj. Aliute Račkauskaite, Aldona Pund- 
žiūte, Vladzia Grun$kyt£, Izabele Grubevigiųte. Labai graziai^eilu- 
tes pasaite Al. Pundziute ir Vytautas Jarasiunas, kuris tik trecias 
menuo lanko lietuvių mokyklų. Kaip tov^s, P. Jarasiunas, abi dukre
les, taip ir sūnūs turi įgimtus artistiskus gabumus. Dar nei vieno 
vakaro nebuvo suruošta, ..kad kas nors nedalyvautų iŠ JaraŠiiTnu šeimos 
scenoje.

Vakaro programa p^aneŠe M. Derviniu. Prie kasos dirbo Pr. Las- 
tauskas, prie minkštų gėrimų - Alf. Pundzius.

Labai įdomia prakalba pasakė kun. V. McGįvney, ragindamas visus 
leisti vaikučius £_lietuviska_mokyklų, kad neužmirštų savoįgimtos lie
tuvių kalbos. Sake "Štai, žiūrėkit, kai vaikučiai yra gražiai išla
vinti, kaip mums visie.-.s malonu yra pasidžiaugti ir pasigėrėti jų dar
bo vaisiais". ' ' ■

Lietuvos konsulas G.L.P. Grant-Suttie prisiuntė.telegrama is • 
kito miesto, linkėdamas mokyklai ir visiems daug laimes. Labai atsi
prašė ir apgailestavo, kad negalėjo dalyvauti koncerte, nes buvo už
imtas.
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Toronto arkivyskupas J. C. McGuigan per savo ganytojiškus 

laiškus į visas savo diecezijos parapijas, taipogi ir per jradi jų jį 
visus geros valios žmonas, nurodė" dideli trūkumą katalikiški} aukš
tųjų mokyklų. Katalikiškose mokyklose mokslo programa daug auko
čiau ir tvarkingiau sutvarkyta,^ negu kitose mokyklose, todėl i ka
talikiškas mokyklas veržte veržiasi ir nekatalikai mokiniai, 'sku
biai reikalinga šešių aukštųjų mokyklų Toronto vyskupijoj. Kadangi 
tokiam darbui reikia didele suma pinigų, tad jirki vyskupas^ atsišau
kia į visus, prašydamas, kad laisvu noru iš Širdies pasižadėtu per 
dvejis motus kas menuo nors po du doleriu paaukoti.

Ir štai kokie daviniai, r vienų mėnesi: vien tik iŠ lietu
vių parapijos surinko virs sesių šimtų dolerių, o iš visos, diocezi- 
jos’-daugiau pusantro milijono dolerių. Tai ti*k per viena menesi- 
įg^o. Du asmenys, kurių pavardes nebuvo skelbiamos, paaukojo * 
65,000 dol. Tokiam kilniam tikslui žmones gausiai aukoja.

Ona ir Elegijas Karusiai siomis dienomis susilaukė sūnaus.. 
Sveikiname laimingus tėvus, <o jaunam lietuviui linkime tvirtam

Koresp.

? j.

j N A U T A K U R I S

sukursiu rytojui as^sodybų gražių 
Štai turiu jau pradžių:
Pastačiau namus, sodinu .sodų, 
įgarsiu raistus, purensiu pūdymų,-' 
Išrausiu kelmus, -uzsesiu laukus 
Javais - lyg žalia rasoda.

? Ogi namas tas namas, kuri pastačiau 
Daugel vargo mačiau.
Nieks nesužinos, gal nieks nesupras 
Tu mano vargų, tų visų sielvartų, 
Darbo sunkaus ir prakaito, upių...
Et, kų jau! vaikučiai tai ras.
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PUIKI VAKARIENE

Bal. 22 diena, ‘bažnytinėje svetainėje, įvyko Kanados Lietuviu 
Sąjungos, pasekminga vakariene®

Svočią dalyvavo tiek, kad sųjungieciai gal "būt ir nesitikėjo 
tokios gausybes.

Vakariene visais atžvilgiais skaitoma pavykusi.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Vytauto Kliubo chorai, tai yra suaugusiųjų, choras vadavybojo 
A. Merkio ir mergaičių choras vadavybejo V. Kajacko, padedant^meni
ninkams sumose labai įspūdingų Motinos Dienos minėjimų, gegužes 7 
diena , savoje svetaine j e •.

• TARYBIEČIŲ VAISĘS . ' .
Gegužes 6 diena, J’Citizen’s Club” į Villo_LaSaįle, tarybieciai 

turėjo labai malonų pažmonį. Nors publikos galėjo būt kiek daugiau, 
bet tas nesudare kliūčių labai smagiai laikų leisti apie šimtinei da
lyvių, kurie griežiant Vilimui ir Kazukauskui gražiai šoko ir dainavo.

Nors stalai buvo apkrauti įvairiausiais valgiais, bet šio va
karo silkes, tai tikrai sužavėjo’visus valgytojus, kurie negalėjo 
atsigėrėti tų “žuvelių" skoningų primosimu.

Vilasalietes, tai tikrai^puikios seimininkes, kurioms galima 
tik tiek pasakyti, kad nepamirštu, ir kita syk to "recepto” del sil
kės primosimo.
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VYTAUTO KLIUBO CHORU GRAŽIOS SEZONO UZBAIGTUVES? kurios įvyko 

20 diena, gegužes-
— Jaunųjų ’’Birutes” choras? kuris taip gražiai per visų žiemos 
se'žona mokinasi lietuviškas dainas ir kurį suorganizavo ir mokina 
V. Kajackas? turėjo linksmų puotų per vis*} popietį.

Suaugusiųjų ’’Aido” choras? kuriam jau per kcliata metų vada- 
vauja Antanas Merkis ir kurio dėka sis choras iškilo i gerinusį cho
rų Montireale? turėjo savo pabaigtuvių puotų vakare.

Per guotų? pirmininkasJViĮkaitis pažymėjo? kad kliubas steng
sis ateinančiame sezones kad sis choras aplankytu kelinta Amerikos 
lietuvių kolonijų.

Svečių tarpe buvo ir gražiosios dainos ’’Šlama Šilko Vejai” 
kompozitorius Ziziunas ir daug kitų.

Choristų tarpe buvo_nusiskundimų? kad kliubo valdyba ir bordo 
direktoriai nepalankiai žiuri į chorų ir visai nedalyvauja kliubo' 
parengimuose. > ' • •

NUSITRAUKĖ PAVEIKSLUS
21 gegužes? abu kliubo chorai? Zuzansl^io įstaigoje? nusitrau

kė paveikslus? kurie visuomet primins tų gražų būreli ir tas gražias 
lietuviškas dainas.

VILLE LASALLE ŽINUTES

Pries sėslus metus? sioję. Montrealo miesto kolonijoje? nebuvo 
nei vieno lietuvio gyventojo. Šiuo laiku jau 47 lietuviai turi nuo
savus namus• ■ ...

Kaip matyti? tai lietuviai myli sv. Laurino upes paler ant e s ir 
Ville LaSalle ųzuolynus? kur KcL.T. kiekvienais metais rengia piknikus

Šiais metais taip pat yra isrenduotas parkas visai vasarai ir 
kur įvyks piknikai toje pačioje vietoje t.y. gale pirmos avė.

Kviečiame visus. atsilankyti? pakvėpuoti grynu oru ir kartu 
paremti tikrų lietuviškų judėjimą? kuri dirba Kanados Lietuvių Ta« 
ryba.
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O. MATULIENE buvo sunkiai susirgusi. Ji lovoje sirgdama buvo 

ąpturo'jusi liūdna žinių, kad jos sūnus, kuris _tarnauja kariuomenėje 
buvo labai pavojingai susirgęs ir kurio gyvybe buvo 'pavojuje.

Šiuo laiku, motina ir taip pat sūnus jau pasveiko.
Linkime stiprios sveikatos.

RAŠEVIČIUS buvo sunkiai susirgęs, del ko turėjo net į ligo
ninę kelintai dienų nuvykti.

Šiuo laiku jau sveikas ir sugrįžo į darbų.

KUIREVIČIAI pasistatė naujų ir gražų namų, gražiausioje Ville 
LaSalle vietoje, prie pat upes pakrantes.

Linkime geriausio pasisekimo.

ŠKUDAI - K.L.T. nenuilstantis ji veikėjai, be kurių rankos nei
šėjo nei vienas ”N©pr. Lietuvos” žurnalo numeris, statosi namus ant 
5-tos avė. .

Linkime namų išauginti be didelių rūpesčiui

VERTE LILI ADOLFAS, ilga laika išgyvenęs Montreale ir per^pasku- 
tinius kelius metus, Kaip gyvena Toronto, lankosi porai savaičių, kad 
pamatyti ir susitikti savo draugus montrealiecius.

MAKSIMAVIČIUS LIUDAS, kuris yra laikęs, restorano biznį? ruošia
si išvažiuoti, visai vasarai, ant tabako fermų.

NAGINTONIS, Vytauto kliubo kasierius, nupirko gražų "P°o1 room”s 
nuo J. Harrison, ant Ontario ir LaSalle gatvių kampo.
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KAUSČIŲ jaunoji seimą? Per Motinos „dienų^ savo auklėtojai ir 

augintojai poniai Arląuskicnei? prisiuntė gražų gelių bukietų.

Jų^teveliaijau 13 metų? kaip ilsisi žemeleje? kurie paliko 
visų neužaugusių seimų.

V E S T U V I U VA R P A I

JONAS JURKSTAS suJIEGINA GUZEVICIUTE 13 diena gegužio menesi? 
susituokė moterystes ryšiais.

Vestuves įvyko lietuvių bažnyčioje.

JAMES BURKE su ONA ŠAKINSKIUTE susituokė birželio 3 d.
Vestuves taip pat įvyko lietuvių bažnyčioje.
Jaunavcžiams linkime puikiausio gyvenimo ir visokių laimių bei 

gerybiųl

NEUŽILGO VESTUVIŲ VARPAI SKAMBĖS

- Pranui Jasuciųi su panele Elena Bandžiute? kurie sužieduotuvių 
puotų turėjo 14 gegužes.

- Vincui Tįle^iui su panele R.A.F. Cozes? kurių vestuves įvyks 
į St. Anselme bažnyčia.

v Vincui Naujokui su ponia Kvietkauskiene? kurie vesis lietuvių 
bažnyčioje.

.• , , . ■ • •

Linkime visiems ne tik linksmas vestuves turėti? bet ir laimin
gai po vestuvių gyventi.

G .A R N I 0 DOVANOS
- - t- - ------ - - --------------- r - ■ I ■

- Leonas ir Albina Rugieniai susilaukė gražų sūnelį? kuri pa
krikštijo: Leonardas - Pranciškus vardais.

Ponai Rugieniai? nors is prigimties yra montrealieciai? bet pas
kutiniuoju laiku gyvena Toronte. Vienok Montreala^ įiems yra gražus 
ir mielas.? kad net savo pirmagimį sūnelį pasistengė Čia atvesti ir 
pakristyti.

Savo laiku L. Rugienius ir jo žmona Al. Paulauskiute? buvo vei
klus Vyt. kliubo nariai - darbuotojai.
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- Balius ir Sofija Klemkai, susilaukė gražios dukreles9 kuria 
pakrikštijo: Sofia - Diana vardais.

- Antanas ir Estelle Marcinkevičiai susilaukė gražios dukreles, 
kuria pakrikštijo: Rachel - Denise vardais.

- Stef, ir Aldona (Dudoniutč) Kulzycky susilaukė sūnaus, kuri 
pakrikštijo: Leonardas - Antanas vardais.

- Antanas ir Ona GaČioniai susilaukė sūnaus, kuriam davė
Jakubo vardų. •, £

^Visiems jauniesiems mūsų tautiečiams, linkime geriausios svei
katėles ir kad užaugtumėte stiprūs ir laimingi.

įspūdingas MOTINŲ • PAGERBIMAS

Gegužes 14 dieną, . vyresniųjų ir jaunesniųjų merginų “Nekalto 
Prasidėjimo“ draugijos, paminėjo Motinos diena.

Tas pąmiųejįmas, buvo labai gražiai pradėtas 9-tų val. is ryto 
lietuvių bažnyčioje,_kur buvo paskirta tam tikra vieta draugijos 
narėms ir jų motinėlėms. Visos nares turėjo prisisegusios prie kru
tinės po rože ir visos nares ir jų mamytes priėmė sv. Sakrementą mi
šių laike.

Po pamaldų, visos nares su savo motinomis susiejo į svetaine, 
kur buvo suruošta iškilmingi pietus. Pįetų laike klebonas Bobinas 
ragino, kad kiekvienais metais taip gražiai būtu pagerbta mamyte ir 
kad jaugiau mergaičių stotu į .“Nekalto Prasidėjimo“ draugijų, kuri 
pasižymi savo pavyzdingumu ir darbštumu. • ; 'A .

Draugijos ilgamete pirmininke p-lo E. Bandžiute, taip pat pra
bilo: “Brangios mamytes, esate mūsų Angelai Sargai nuo pat mūsų kū
dikystes dienų. Tad teikiame'Tamstoms _didziausių pagarbų. Gyvuo
kite mūsų targe kuoilgiausius metusi Lokite dar ilgai ilgai, kaip ta 
blizgančioji žvaigžde kuri mums rodo tiesos ir doros kelių!“... \

Baigiantis vaisems, gerbiamoji p-le Arlauskaite irgi tarė žodį: 
’’Motinos vardas mus lydi nuo lopšio iki grabo lentos. Žodis - Motina, 
vieiems mums jis yra brangus ir_sventas. Kas apsakis tuos vargus, 
rūpesčius j sielvartus kol mamyte mus išauklėjo? Kas suskaitis "tas 
naktis'jos nemiegotas, kurias ji prarimojo prie lopšio kūdikio ^savo? 
Motinos dienoje, tebūna leista ir man įpinti savo gražius, nuošir
džiausius sveikiųimus į garbingų dukterų vainikų, gerosioms,' pavyz- 

. dingosioms, pasisventusioms, brangioms Motinėlėms.”
Beto p-Įe>Arlauskąite jpranese, kad ilgamete pirmininke p-le 

mokįtoja Bandžiute pasiskyrė sių^dienų sužieduotuvėms,vsu garbingu 
ir labai maloniu bei intilegentisku vaikinu Pranu Jasuciu.
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P-le Bandziute ėjo šios draugijos pirmininkes pareigas per 15 

metę#
_Siuo parengimu, visos mitinęs Buvo labai patenkintos uz kę la

bai dėkingos liko savo dukrelėm uz taip įspūdinga ir gražu pagerbima
- Viešnia Motina

ŽODIS IŠ REDAKCIJOS IR ADMINISTRAC ĮJOS

Amerikos lietuviu, Lietuvai Vaduoti Sąjungą malonėjo mums pri- 
. siusti "TIMELESS LITHUANIA".
• \

"ITepr. Lietuvos" stabas ir visa K.L.T. yra širdingai dėkingi uz 
taip įdomię ir brangiu dovanę.

Taigi redakcijoje randasi dvi knygos "Timeless Lithuania".
_ Viena iŠ jy yra prisiuntęs dovanoms P.P. Jaras.

Šį knyga vertėtu kiekvienam lietuviui perskaityti ar įsigyti, 
kur buvęs J.A.V. atstovas Dr. Norom Lietuvai, išdėsto savo nuomenę 
apie iiepriklausomę Lietuvę#

1 gegužes iš Toronto atėjo laiškas su $97.00, kuri prisiuntė 
Toronto skyriaus pirm. Kairys.

$90.00^pelnas nuo parengimu, ir $7.00 prenumeratai. Atsinau
jino "N.L." šie: Pilkauskas $2.00. GriŠkis, p-nia Skinulis, Stankus, 
N.B. ir naujas skaitytojas Zalidonis po $1.00.

į • . •• IJ .

■■"N.L. " štabas dekuoja Toronto K.L.T. skyriui uz neišpasakytai 
didelę paramę. :

Pirm. Kairiui Širdingai ašių uz pasidarbavimu renkant prenume
ratas#

John C. Bhbush, mes esame jums labai dėkingi uz jusy korespon
dencijas. Dovanokite, kad nesuspėjom sutalpinti^į się laidę# 

’ \ . — v —Gerbiamasis! Malonėkite ir toliau rasyneti.
P. Liaukeviciui, jnes esame begalo jums dėkingi uz visas žinias#. 

Apgailestaujame, kad jusy sūnelis turėjo jus palikti. _Bet jis sugris. 
Tikime^pilnai, kad jis bus geras karys, taip kaip jy tevelia! yra 
darbštus ir geri žmonos.

L
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Kun. Klebonas Bobinas prašo visų Montreal© lietuvių? kad 

"Dievo Kūno” (Devintinėje) šventoje 11 diena birželio menesi Per 
a pvaikŠcio'jimų-procesijų? dalyvautu kiek galint .daugiau lietuvių.

» • K • • • * *

• «« «

Procesiją pra§.ido,ą tuoj po -pamaldų? kur bus- karių nesamos 
ne tik bažnytines velęvos bot ir Lietuvos Trispalve.

Visi lietuviaij kurie nepriguli prie bažnytinių, organiza-
*

eijų? prašomi stoti gretomis paskui Lietuvos vėliavų.

BIRŽELIO 24 DIENA "

Bažnytinėje svetainėje yra rengiama didele

Kviečiama visus Montreal© Lietuvius dalyvauti. 
%

. . Vakarienes tikslas yra rengiamas pažymėti 15■metų 
sukaktuves? kaip buvo įšventintas į kunigus? dabartinis klebonas 

Kun. Bobinas. r
■

PRADŽIA: 3:00 vai. v ak.
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Svambus SusoRoimiMAS
W ft** *»JeUi

Kuris įvyks Birželio 11 diena? . . ••• . Avė.
Ville LaSalle. i/fcftNICIČJ namuose» 167-5 TH

Kviečiama visus dalyvauti., nes yra būtinai reikalingu ir 
visiems svarbiu, dalyku aptarti.

- į ta
Prasidės valanda po pict.

Kviečia K.L. Taryba.

KANADOS LIETUVIŲ TARYBA MONTREALE

Rengia

Į] M M Į K A
O

Kuriame bus minėjimas Lietuvos užgrobimas ir keturių, meti} 
sukaktuves nuo to nemalonaus įvykio.

Šia proga, atvyksta is Amerikos žymus kalbėtojas_ir didelis 
visuomenes darbuotojas? kuris praneš apie dabartinių padėtį Lietuvos 
reikalu*

Piknikas įvyksta 25 diena birželio į Ville LaSalle parkų? 
gale 1-mos avė.

Kviečiame visus dalyvauti.

K.L.T. Valdyba.
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