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KANADOS RAUDONASIS . KRYŽIUS

Kovo*meh. 5 diena yra skelbiamas RAUDONOJO KRYŽIAUS vajus. 
Šiame garbingame vajuje dalyvaus visa Kanada. Neatsiliks jame ir 
lietuviai. Ir lietuviams bus šventa pareiga prisidėti su savo 
darbu ir auka prie taip didžiai garbingo ir svarbaus darbo.

Montrealo lietuviams tenka^didele garbe atįikti šio didžiojo 
darbo d&lį tikrai savo vardu. Ąciu Mrs. Juškevičienei, kuri siais 
metais, kaip ir praeityje tapo įgaliota vadovauti lietuviu tautos 
vardu.

Žinome gerai, kiek lietuviu vardas buvo išgarsintas praei
tais metais, todėl ir šiais metais yra šventa pareiga visoms 
draugijos ir visiems pavieniams asmenims, kiekviena dolerį, kiek
viena centą aukoti tik per Mrs. Juškevicienes suarganizuotej komi
tetu.
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GYVENIMO KELIU.

Nuo pat Lietuvos valstybes įsikūrimo, t.y. 1918 metę, jos kai

mynai visuomet pirso savo globę Lietuvai. Visokiausiomis priemonėmis 

piršosi vokiečiai? rusai ir pagaliau ’’prošepandi” net su ginklu 1938 

metais ieškojo kaz kokios draugystes. Lietuva žinodama savo didzięję 

kaimynę imperialistines užmačias, laikėsi kiek tik galėjo nuo bet 

kokios globos ar įtakos nuo savo ’’geradeję”. Lietuviu patarle sako:- 

”Apsaugok Dieve mus nuo' draugu, o nuo priešu mes patys apsiginsime”. 

Gyvenimas parode kę kitę. Lietuvai nebuvo lemta apsisaugoti nuo 

’’globėju”. 1939 metę Stalino ir Hitlerio bičiulyste, Lietuvai leme 

pakliūti po Stalino padu.

Šiuo laiku Lietuvą ’’globojama” komunystiskos meškos, saukiasi 

kultūringojo pasaulio pagelbos išsivadavimui. Lietuvos vidujinis 

gyvenimas šiuo laiku yra sudemoralizuotas, prislėgtas ir is kone 

veiktas. Tai tik tiek galima pasakyti apie šiandieninę Lietuvę-'.

Deja, pragyvenome musę tautai labai skaudzię valandę, tačiau 

nors ir didelio susijaudinimo momentai, neliko mumyse be naudos. 

Visu pirma paskatino mus į realę vienybę, vėliau, jie sužadino didesnį 

instinktę prie tėvynės ir įraše musę širdyse šutbutinį pasinizimę - 

•kovoti uš laisves idėjas- Beto visiems atvėrė akis ir aiškiausiai 

parode kiek yra vertos visokios ’’garbingos” sutartys, paktai ir įvai

rios bičiulystes. .....



Lietuva? kaipo fiziškai ir dvasiškai". sveika tauta? norėjo ir 
sieke savarankiško gyvenimo. Tas yra natūrali ir sveika tautos kova. 
K'as Lijo ateities ir kovos uz savo :-būvį? tas yra nenatūralu ir yra 
pasmerktas mirčiai. Pasaulyje yra. vietos daug? bet tik tiems? kurie 

■ ’ ' * • Į

nebijo .gyvenimo? nebijo kovos del savo šviesesnio gyvenimo.

Lietuva? tai buvo salis? kuri giliai tikojo ateičiai. Kaip gera 
šeimynos galva krauna grašį' prie grašio? del savo senatvės? del savo 
ainię.? taip Lietuva didingai ruošėsi ateičiai.

o;-'.. . : ‘
- - Matydami žūstančia Tėvynę? visuose demokratiškuose kraštuose? 

pirmiausiai Lietuvos sūnus skuba tiesti jai pagelbos. rankę. Amerikos 
Lietuviu Taryba atlieka daug garbingo darbo? taip pat Kanados Lietuviu

• • » • • * į ?■

Taryba bu lyg išgales atlieka to didžiojo darbo dalį. Dirba kiek gali 
•X # . f ■'

ir kitu kraštu geros valdos lietuviai.

Tačiau tenka apgailestauti? kad dar nevisi džeme jiems ^patiems 
skirtas likimo vietas? kad dar daug yra nevisai praregėjusiu? kad dar 

.«•***

vis tebestovi užsimerkę prieš šaltę? aiškiai juntamę gyvenimo tikrovę. 
Tai tie asmenys? kurie^ nesiruošia atiduoti kę gali? kurie nesiruošia 
ištiesti pagelbos rankę savo pavergtai Tėvynei? kurie vis kaz ko tai 
tebedelsia. Gal būt-jie laukia ir delsia ne iš blogos valios. Gal 

but ne.' Jie nerangus del savo apsileidimo? neveiklumo. Sunkia va— 
landa? gal būt jie gailėsis? bet gali būt pefvelu.

Šie žodžiai tebūna paraginimas visiems apsileidėliams ir tiems, 
kurie dar neužeme savo vieti| ir tiems? kurie tik formaliai figūruoja 

kaipo veikėjai.
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Tie kurie dar susnudq ar aptingę, pabuskite pries realybę 

ir stokite į savo vietas, o musę, visę vieta tai usimti darbo dalį, 

kuri dirba Kanados Lietuvię Taryba. Tie, kurie perdaug drąsiai 

žiūri į ateitį ir guodžiasi saldžiomis svajonėmis, tenusileidžia 

žemyn tenebijo padirbėti. Kartu visi mokykimės, dirbkime ir ruoš

kimės, ruoškimės visi be išimcię, ginti gimtosios žemes teises į 

nepriklausomybę.

Jei mes busime kiekvienas lietuvis - kietas kaip uola, kietas, 

kaip granito tvirtove, tai jokie priešai, kad būtę ję ir marios - 

mus nepargriaus. Tegu uztvindys, tegu skalaus, bet stovėsime, kaip 

uolos ir išliksime*

** "" ••• "“ "*

ŽIEMOS STEBUKLAI

Oi žiema baltoji, tu musę žiemuže šaltoji, ilgoji
Kiek daug stebėtinų darbelię gamtoj, žmonėms pridarai:
Visą šsmes paviršiu parėdai baltais, tarsi jaunavedės, rubais, 
O žmonėms - begales vargo, Šalčio, juokę, net ašarę padarai.

Stai^upes, tu sukaustaį ledais storais geležiniais, 
Ir ezerug, pabarai slidžiais stiklo laukais;
Kelius isvedzioji snieguotais, kalnuotais takais, 
0 ję pakeles papuoši įspūdingais, įvairiais pušniais.

Namus visus padarįa tikrais, nulatiniais pi£koriais, 
Ir langus visur užkamšai net dvigubiniais rėmais;
Kas vasara namuose buna griozdas - pečius, kakalys, 
Tas žiema tampa visiems mylimas svečias, brolis*

Žnjonems tu suteiki rubus tokiu§_, tarsi jie butę atvykę, 
iš kito pasaulio^ ar Sibiro meskę, vilkę karalystes..L 
Paukšteliams, švereliams^gi esi tikroji pamote beširde, 
Nes atimi jiems maistą, šilumą, linksmumą, pastogę*
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Bet jau..vaikučiams,; jaunimuį esi^prietelinga. begalo. . .v 
Tr kiek "jiems^e sįi ^inksmyb^s, džiaugsmo ir juokų gardžiu 
Linksmai sau čiužinėti geležiniais po ko jų arkliukais, 
Rogutems nuo kalno sniegu, arba stoti kovon sniego gniustemis!
O kaip užeina pašėlęs tau ūpas - puga^ ar vėtra, 
Tuojau tu sniegumi sumaišai dangų se žeme...
Lyg norėdama pajuokai teisingus visus pasaulin nukelti, 
0 neteisingus9 latrus - be bilieto paslapčia dangus pasodinti.
Tavo šį upę žmones, ypač lietuviai, išmoko puikiai įkainuoti, 
Sakydami: ’’Šiandiena velniukas su^ragana daro tikras vestuves”, 
Tuomet užpustai kelius, laukus,^miskus, kaimus, net miestus. 
Ir tikrųjų sudramalų-anarchijų žmonių gyvenime sudarai.
Vėliau pasidaro slidumas baisus: kiekvienas blaivas iena lyg...
O neblaivieji.•. lyg'niekad gyvenime to ’’bieso” nero rągavę; 
Šalčiuose kiekvienas alsuoja, ir rūkydamas skanių pypkutę,_ 
Ir pučia savo rankas, graibo uz nosies - lyg jos aięvaro butų apses
Sutrumpini labai mums dienas, lyg zen^s-geraširde
Saulute būtų pritrukusi savyje^kuro,^sviesos, spindulių, ' 
Ir atsiunti tuos ilgus, nuobodžius, šaltus vakarus. 
Lyg pati neturėdama Širdies, ar neatjausdama žmonių prigimties.
iš dalies - begalo graži, pasakiškai patraukli esi savo išvaizdoj, 
Kuomet artistiškai aprengi^puŠis deimantiniais rubais
Ir saulutes spinduliais nušvisti tuos savo sniego brilijantus, 
Ach, koks tuomet malonus reginys... ir kas gali žiemos nemylėti.
Bet... nors: tavo tie visi ’’stebuklai” yra meilus kaikam,
Tačiau ne visiems žmonėms ir ne man - tat skrisk sau skubiai
I šiaurės plačiuosius laukus, sniego ir ledo sidabrinę karalystę. 
Ir atsiusk mums greitai atgal geraširdę, meilių sesutę vasarėlę. Kada viskas žydi, kvepia, žaliuoja, čiulba ir begalo viliojai!f '

- Padanges Aras -
Vasario 1, 1945 m.



- i ■ ■ ■ \ . ■ ’ .... .
'4i Šiandien vis labiau ir labiau^imama suprasti, kad karo ir apskritai 

tarptautiniu negerovių pirmosios priežastys yra ne politiniu ir ekonominių 
reikalų sutrikimas. Daugiau, nei"ekonomines ir politines, 'veikia moralines 
priežastys. Šios pastariosios nulemia įvairias krizes (sankreciųs) ----
ekonimines, teisines, ’ politines - daugiau, nei bet kas kitas._ Dėlto mano
ma, kad ir pasaulio paviršius atnaujinti, bei pati tarptautine taika supas- 
tovinti (stabilizuoti), negalima vien tik politines,santvarkas ar ekonomi- 
nes'Tęistemas keičiant bei palaikantį^politinų ir milit^inų didžiųjų tautų 
pušiausvyra saugant. Pasaulio paviršius galima atnauj’inti tik įsigalėjus 
tarptautiniam teisingumui ir meilei, sustiprinus moralinius tautų rysius 
ir įdiegus didesnį moralinio atsakingumo jausmu.

.. . ; ■ .* ■ r
Ir dabartinis karas, mūsų-Manymu, kariaujamas-nes tiek del„td, kad 

viena tauta yra labiau nuskriaus t a,< b kitos ^labiau pertekusios, karba .kad 
vieniems labai rūpi patikrinti kitų kraštų saugumas, kurįo kiti kėsinasi, 
kiek del to, kad nenorima paisyti teises, kad yra įsigalėjęs taųtų^tarpe 

rg<QbŠumas, savanaudiškumas, tik sdvo_interesų.gynimas, ^nenoras issizadeti 
gausiai prisigrobtų turtų dalies, jėgos pergales teises. „ • ' ■

Besisielojant šiandien tarptautines taikos supastoviriimu kaip tik
tai ir pradedama suprasti, kad tai padaryti nėra kito sekmingesnio budo, 
kaip moralinis tautų atnaujinimas ir moralus tarpusavio santykių normavi
mas (tvarkymas). Tautų bendruomene,'jei nori gyventi normaliu gyvenimu, 
turi-atsiremti į moralines tvarkos pagrindus - teisingumų ir meilų.

o1- sT,eisingumas yra pirmoji kad ir daugiau negatyvi moralines tautų 
tvarkos-sąlyga.. Suum cuiąue ,- atiduok, kas kam teisingai priklauso - 
štai auksine šito teisingumo formule. Tai reiškia,_kad tautos, kaip ir 
žmones, turi tarpusavyje vykdyti proporcingos lygybes ir išlyginamojo 
teisingumo reikalavimus, ištikimai laikyti laisvai padarytų pasižadėjimų 
ir sutarčių. Negatyviai kalbant, tautos neprivalo vartoti vienos kitoms 
prievartos, nesinaudoti jėgos teise.

Kitų daugiau teigiamų (pozityvių) tautų taikos sųlygų sudaro tarp
tautine meile. vJi remiasi principu (dėsniu): ’’Mylėk artimų, kaip pats 
save”. Tai reiškia,, kad tautos, ;kųįp ir individai, privalo viena kitoms 
reikšti gerų valių, atjausti, linkėti viso gera. Negatyvia .̂ (neigiama ij 
kalbant, tautos neprivalo rūpintis tik savimi vienomis, nepaisydamos kitų 
tautų reikalų ir rūpesčių.
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nia labai bendrai paminėtieji tarptautinio teisingumo ir meiles 
principai privalomi be tik kataliku ar krikščiony,,, bet ir visoms tautoms 
Kodėl? Šie principai eina ne tik ie krikscioniskosios, bet ir is prigim
tosios morales, kuri privaloma visiems žmonoms ir visoms tautoms. Taigi, 
ne ra _ tautu, kurios galetyc'jaustis laisvos nuo moralinio teisingumo ir 
meiles principy, ir elgtis su .kitomis tautomis kaip tinkamos.

Kalbėdami apie save pačius, turime pasakyti,_kad neturėdami di
desnio fizinio svorio tauty bendruomeneje,•mes negalėtume, net ir norėda
mi, padaryti dideliy fiziniy tarptautinei moralei nusikaltimy. Tačiau 
tai anaiptol" neatpalaiduoja musu nuo pareigos vengti bent dvasiniy šioje 
srityje nusikaltimu, pvz., priešingo tarptautinei moralei tauty santykiy 
vertinimo spaudoje_ir kalbose. Žinoma, siaig_ laikais, kada tarptautinio 
teisingumo ir meiles vietoje daug kur įsigalėjo didziyjy prievarta ir 
Gavymeile, mažoms tautoms pasidaro nepaprastai *s.unku s a va ranki s-<ai ir 
objeetyviaį vertinti tarptautinius įvykius.v Mažyjy tauty spauda šiandie: 

\ per gerai žino, ky reiškiapasakyti tiesos žodį tautoms, prasilenkian
čioms su tarptautines moralės principais. Eiliniam^skaitytojui ir ste
bėtojui gal.ne į galvy neateina, kodėl kartais‘saviskiy rašoma ar net _ 
kaįbama dažnai pries save, savo interesus ir pries savo bei tarptautines 
:syzines balsy. • t ' • * I

Esant šitokiais padėčiai, be abejo, labai„sunku ka nors daryti 
plačiu mastu, kad tarptautinio teisingumo ir meiles principai apvaldyty 
visy mūšy tautieciy galvoseny ir veikimy. Vis del to mes turime veilcs- 
niy - Baznyciy, mokykly, organizacijas, kurios sunkiau prieinamos 
tarptautiniam šantažui (reikalavimui grysinat moraliai pažeminti), galin
čiam kliudyti gražias jy pastangas vertinti tarptautinius įvykius pagal 
morales dėsnius. - ■ ■ " ■’i ■ ’• ' . * *

Tikėkime,, kad teisinga mūšy pažiūra į tarptautinius santykius _ 
vis dėlto gali daug padaryti ir tarptautinei moralei pagydyti. Dvasine 
tauty transfūzija (perdava)„veikia — ar mes norime ar ne — ir ji duoda 
mums pagrindo manyti, kad musy teisingas morališkas galvojimas ir jauti
mas neliks tik^vienos mūšy tautos ribo-se. Pagaliau nesitikime, kad mu
sy, nors ir mažos tautos, teisingumas gali palenkti auksciausiyjy tauty 
valiy,’ ir bent Jos akyse išpirkti kai kuriy žmonijos bendruomenes nariy 
kaltes, kuriomis jie taip baisiai yra susitepę syzines.

- St. Y. -

Lietuvi! Tavo paaukotas centag, bus^daųg vertingesnis Raudonam Kryžiui, 
jei ji skirsi per p. Miller-JuskeviČienoB suorganizuota R. K. lietuviy 
ratelį Montrealė.
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worn
Žiemiuos9 rytuos ir..pietuos._----------- — ..:. .—-—
Gludumą niūri —... _..... ---------------- --------- -------- -------
Vicšgate! Koks vargsi} čia pasaulis 
Ir ašara kokia sunki.

.Ir saulės nematyti nuo ryto ligi vakaro,
• Irnakti - nei menulio, nei zvaigsdzię*•• 

v" ■ / Ju ieškant ar^išveža^ ar pakaria ;-
luukę gaujos žmogzudzię. • "

Krauju ir asrom pilkį, miliniai žmones
. Aplaistė, sudrėkino žemę juodę;

Numirko ja: miškus, pasląistes, klonius 
iš meilės jai kaip kryžkelių dievai pajuodę*

Gal buvo_cia kada ir dienos džiaugsmo
\ Ir skambesię dainos linksmas...
-! - Dabar po visę krasta aidi šauksmas ,

• ? Pasigailėkite! Pasigailėkit žūstančios tautos.

Taip rauda milžinę vaikę pulkai,
J- Ir' kryžię kelia motinos i r ^mylimo s.

•> Nejau? Nejaugiwžodgio nėzinaį 
/Priverst pabust širdzię prislėgtas gilumas.

- J. Šilkinis.

P A S I N' Y Ž I M A S

Verkia motule
Verkia dukrele:
Ašarom gula.
Ašarom keįia.
Visas kraštelis skausmo užlietas,
Visas kraštelis - vargelis kietas
Bunda pabunda
Broliai broleliai: •
Po krašta dunda
Žinia žinele:
Kilsiu s.ukiĮsim, broliai ^broleliai, 
Gar išvaduosim vargo krašteli.

Gal isvaduogim, 
Saule parnešim, - - 
Džiaugsmo gal duosim 
Motinom sesem;v
Gal vėl_po^krasįę skambės laimužė, 
Kaip upes šniokščia, kaip girios

,v ūžia.
Turim kas lydi,
Turim kas myli,
Turim kas rauda
Tukgtantį myliu
Milžinas veda ę sitę mūšį - 
Arba numirsim, ar laisvi busim.

-J. Šilkinis. -
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KARALIAUČIUS

Karaliaučius yra skaitomas, kaįpo Prūsijos sostine. Prūsių 
hercogui margrafui Albrechtui -I įkurus čia 1544 metais universitetą, 
vadinama ’’Colegium Albertinum”., kuriame nemažas įkaičius ir lietuviu 
sėmėsi sau šviesos,Karaliaučius tapo krikščioniškos kultūros centru. 
Minėtam universitete mokėsi žymieji lietuviai Mažvydasj Bretkūnas, 
Liudvikas Gediminas, Reza^ Kristijonas Duonelaitis ir daugybe kitu^ 
kurie savo laiku buvo gražiu grūda pasėją Maz. Lietuvos dirvoje, fs 
čia kilusi ir pirmoji lietuviškoji raštija. Viso to įtako je^Rytę. 
Prūsuose savo laiku klėstojo lietuviškas švietimas ne tik bažnyčiose, 
bet ir mokyklos^ daug būta su dėstomąją lietuviu kalba. Karaliaučiu
je net lietuviŠka^kunigę^seminarįja veikusiu _Bet nuo bismarkiniu 
suvaržymu lietuviškieji šviesos žiburėliai eme gesti ir ilgainiui 
visai prigeso, beliko tik Dievo žodis kai kuriose bažnyčiose dar lie
tuviškai sakomas. ; .

Lietuviškumu mena likę pėdsakai - turtingas Karaliaučiaus 
universiteto archyvas^ žmonių papročiai, pavardes. Nestik firmi} iš
kabose, bet ir šiaip čia rasi nuo seno gyvenančiu Jurkšaicię, Bertu- 
laici’ę, Kairię. ii* kt. Nenuostabu! Kiek daugiau^apie krašto praeitį 
nusimanęs, kad ir tikriausias- vokietys, tau žodžiu patvirtins, kad 
i rytus nuo Karaliaučiaus, visa sritis dar senesniu zmonię_atmenamais 
aikais buvo. ’’Klein Litauen” vadinama. Ogi Tilžės apylinkėse kariuo

menes rinktiniu, dalis karalmeciais buvo vadinta ’’Litauische Dragoner 
Regiment” ir esę daugiaaše raitoję. pulke’ buvę lietuviai.

Karaliayciug turi prieškariniu laikę tvirtovę, botanikos 
soda, apie pustrečio šimto tukstancię tomę. bibįįotekę, Prūsijos meno 
akademija, daug mokslo įstaigą ir kt. -Karaliaučiuje pries pat kara 
gyveno 320,000 gyventoją.

KLAIPEDA,

Paskutiniuis statistikos duomenimis, Klaipėdos krašte buvo 
152,000 gyventoją.,. is ju apie 48,000^Klaipėdos mieste. 1925 metu 
statistikos duomenimis Klaipėdos krašto gyventojai tautybėmis taip 
pasiskirstė: lietuviai 37,000 arba 26.6%, klaipėdiškiai 34,000 arba 
24.2%, vokiečiai 59,000 arba 41.9%. 

. t • • * .

Nepatikrintu apskaičiavimu 1938 metais, gyventoją statis
tika buvo kiek pakitusi lietuviu naudai, būtent lietuviu tautybes 
gyventojai jau sudarė'28.1%, klaipėdiškiai 22.9% ir vokiečiai 41.8%.
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Verta pažymėti, kad klaipėdiškiu vardu vadinosi daugiausia 

lietuviai, tik^jie tuo lyg norėjo skirtis nuo Didžiosios-Lietuvos 
lietuviu. Krašto gyventojai vokiečiai yra tautiškai^ganėtinai susi
pratę ir ^ie niekuomet kitaip nešivadfna,wkaip vokiečiais. Vienok su 
lyg vokiečiu statistikos 1935 metais,, krašte gyveno 68,066 lietuviai^ 
68,600 vokiečiai ir 1,400 žydų. pagal^pavardesj gries pat kara, turė
jo gyventi 65,8% lietuviu, 26.1% vokiečiu ir neaiškios kilmes 8.1%.

Klaipėdos krašto pramonėje 1924 metais dirbo apie 5,400 
darbininku, o jau 1958 metais 10,000 darbininkų.
VILNIUS.

Paskutiniais 1939 metu statistikos daviniais, mūsų sostine 
Vilnius užėmė 10,400 ha. 3^000/ha, apstatyta namais ir kitokiais pas
tatais. 396 ha. tenka gatvėms ir aikštėms, 1*70 ha. parkams ir aikš
tėms, 67 ha. kapinėms., 45 ha. gelzkeliams ir^40 ha. papludymiams • 
Vilniaus miesto gatvių ilgis 440 kilometru, is jų išgrįsta 200 kl. 
Ilgiausia gatve - Ukmergės vardu ir turi 3.6 km. Gražiausia -Adomo 
Mickevičiaus gatve turi 1.8 km. ilgio. Gyvenamu namų Vilniuje buvo 
13,994, muro - 4,311, medžio.-9,653 ir pusiau .'muro ir medžio - 3Q. 
VieQO aukšto namu 10,194, 2-jų aukštu 2,815, 3-jų aukštų 719, 4-rių 
aukštu. 239, 5-kiu ąukstų 25 ir , 6-sjtų * aukštų 5. Vilniaus miesto van
dentiekio ilgis 08 km. / ‘ * .t/i . -

-r} ; T- -
Parkt^., darželiu ir sodų buvo 21. Tiltų 13. Ilgiausias- 

tiltas Zakrete - 130 m. Ligoniniu 8, kliniką 10, gydyklų 8, ambula
toriją 36, sveikatos centrų 1, vaistiniu 34, vaistu urmo sandeliu 8, 
vaistu parduotuvių 77. ; \ \ .j?: .... . A
VILNIAUS AUŠROS VARTAI -- -- ------------------- ■ . . ’x,

Vilniaus Aušros Vartai yra žinomi ne tik lietuviams, Let 
ir visame pasaulyje. Jie turi virš 300 metų senumo. Jų istorija 
tokia. įbauginti ‘totorių puolimu, Vilniaus gyventojai pasistatydino 
apie miestą muro sienų, kurioje paliko penkius vartus, kuriuos sau
gojo diena ir nakti. Dabar vadinami Austos Vartai^ buvo vieni is tų 
penkių vartų, pastatyti ant kelio, kuris vede į Krėvės ir Medininkų 
pilis. Del to, kiek seniau^jie buvo vadinami Krėvės ir Medininkų var
tais. Kai vėliau rus;ų. valdžia- .šienos mūrų.-ir kitus vartus griovė, 
AųŠros„Vartus paliko neliestus, nes^juoge—jau buvo stebuklais pagar
sėjęs šv. Marijos paveikslas, kuri žmones labai lanke ir-garbino. 
Kada tas stebuklingas -paveikslas atsirado, tikrų žinių nėra, bet ži
noma, kad paveikslas pagarsėjęs ne tik Lietuvoje ir Lenkijoje, bet ir 
Europoje. -? V'

Ypatingai gausiai^paveiksiąs laikomas trecia„sekmadienį.po 
velytų, per Sekmines ir trecia lapkričio Šv. M. Mergeles Globos diena. 
Pradžioje Marijos paveikslas buvo pakabintas muro sienoj, kur jįnuo 
lietaus ir sniego denge medines duris. į jį vedeesiauri ir status laipteliai^ kuriais maldingi žmones lipdavo uždėti ir padekti prie 
paveikslo žvakių. . - -
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.1671 metais, vartų vietoje buvo pastatyta medine koplytėlė. 
Padėjus stebk. paveikslu į koplytėlę, jis buvo uždengtas brangiu ran
kų darbo sidabriniu drabužiu, išmargintu rožėm, tulpėm, -gvazdikais ir 
kitokiom gėlėm. ^Menine papuošimo verte yra labai didele. . Dabar^ti- 
krinetojai yra iŠaiŠkinę, kas jis yra padirbtas Vilniuje, vilniečiu, 
auksakalių.

Po 40 metu su viršum, kilus gaisrui ir koplytėlei sudegus, 
paveikslas buvo išgelbėtas ir perkeltas i sv. Tereses bažnyčia. 1819 
metais pastatyta nauja murine koplyčia, kurion paveikslas pergeltas 
yra ir dabar. -

Pats paveikslas yra 2 metrų aukščio ir 1.5.m.„pločio, pieš
tas apie 1520-30 metus, italo ar italų mokyklos dailininko. 1927 
metais paveikslas buvo atnaujintas ir apsaugotas nuo degimo. -

Visi keleiviai, eidami pro Aušros Vartus^ nusiima kepurę. 
Taip daro ne vien katalikai, bet ir kitų tikėjimų žmones.

įgis su kuo kariavo i pasauliniame kare?
• . * > .» ...
• • V ■ . - 1

Pirmajame didžiajame kare, į kuri buvo įvelta beveik'.visas 
pasaulis, santarvės puseje kovojo šios valstybes: Rusija, Franguzija, 
.anglija, Belgija, Serbija, Japonija, Italija, Rumunija, Jungtines 
Amerikos Valstijos ir dar keliatas mažų valstijų. Antroje puseje.ka
riavo Vokietija, Austro-Vengrija, Turkija ir Bulgarija.

KIEK I PASAULINĖMS KARE BUVO KARO PASKELBIMŲ?

Pirmame-didžiajame kare, buvo net 44 karo paskelbimai. -Pir
moji kara paskelbė Austro-Vengrija Serbijai 1914 metais, liepos men. 
28 diena. Paskutinioji karę paskelbė Haiti Vokietijai 1918 met. lie
pos 12 diena, vadinasi, jau prieš pat karo pabaigę. .

■ *. / ••

. dainuok LIETUVI!
■ __ ___ - - _ _ _ . <

.k • •

. KUR NEMUNAS IR DAUGUVA...

Kur Nemunas ir Dauguva, * ■
Ten mūsų brangi Lietuva.

. . ■ Kur Šešupe, Nerys, Venta, 
Ten Tėvynė mus’ prigimta.

. - Mergeles gražios, kaip rūtos,
Tikros dijkterys Birutes, 
Daro darželi lyseles, •
Sėja kvietkas ir rūteles.



Lelijas9 ^rozes soama, 
Savo darželius dabina, 
Kad per vasara žydėtu? 
Razetos? mėtos kvepėtu.
Kaip susirenka į kruvę^ 
Lietuvaitėms linksma būva. 
Kaip dainuoja savo kalba? 
Tai net padanges suskamba...

A R TU Ž I IT A I ?

Ar tu įtinai mano broli?
■Kgip tėvynė musę toli? • 
Uz jurię-marię vandenę? 
Tenai lietuviai gyvena.

Graži tavo gimta žalis 
0vtuvja_uzmirsai suvis; 
išsižadėjai jos kalbos? 
Vaikus mokai tik svetimos.

Atbusk lietuvi? pagalvok 
Ir savo vartoj paguodok! 
Mokinkis _is kitę tautas 
But kųlturingu ir gerbtu!

Į L A I M g . ' LA I S V I

Kalkite? kelkite? kelkite žmones! 
Užteks jau raudoti kas vakaras? rytas. 
Skamba varpai jau po kalnus ir klonius 
Ir šaukia į žygį? į laisvę ugdyta. 
Skamba varpais visa Lietuva’- * 
Ateina, ateina laisvoji diena.

Kilo? pakilo kas gyvas? kas gali? 
Ir dunda ir uzią miškai ir dirvonai. 
Laisvas kas gimė? tag, laigvęję salį 
Į_ateitį veda? atplėšia is ponu. 
Musę, vargais? krauju atgauta^ 
Tik musę? tik musę laisva Lietuva.
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Lauza antvaukuro užkuriam šventa 
Ir kibirkštį darbo krūtinei auginta. 
Buvo kovota ir buvo gyventa, 
Kad laisvę sermėgiai matytu. 
Kilsime, kilsime, kilsim visi
Į saulę, į dziaugsmę, į laimę laisvi.

J. Silkinis.

>!< **- sjt -jjt Sj»

Taigi, visi} lauktoji„trijų ’’dieki!}” konferencija, jau pasi
baigusi. Ji įvyko rusi} šemeje, Krimo pusiasaly.

Kiek daug geremtoje konferencijoje Rooseveltas-Chirchillis- 
Stalinas nuveikė - nežinia. Paskelbtieji devyni punktai, daug kal
ba apie Vokietija, Lenkija ir pagaliau apie laisva salii} apsispren- 
dimę po karo. : .

Visgi, musi}vmanymu tas nevisai aišku. Kodelgi aiškiai nepa
sakoma kuriems kraštams bus valia apsispręsti?

Kiek Šioji konferencija gero žado Lietuvai - mes nieko negi
name. Reikia manyti, kad visgi per savaitę laiko, turėjo būti Įskel
tas Lietuvos vardas.ir jis svarstytas, 

f
Taigi, jei didžioji} demokratiji} vadai neapgaudinėja pasaulio, 

sakydami, kad Atlanto Charteris ir Keturios Laisves tebegalioja, kaip 
ir ankščiau, tai mus Tėvynė Lietuva bus laisva.

Tenka manyti, kad Šiuo laiku baisus cekysti} siautimas visuose 
Pabalti jos kraštuose, turi kę nors bendro su artėjančiu ti} krasti} 
apsisprendimu. ' • ’

Slaptoji radi jos stotis ir vįs paeita ikanc ii} pabėgėli!}.} už
sienius įrodymai sako, kad baisios žudynes ir trėmimai vykdomi visu 
smarkumu.



Nejaugi Stalinas mano sulikviduoti visus septynius milijonus 
Pabalcio- kraštu, gyvento jus? kad. tuomi užtikrintu tu kraštu "prisi
jungimu“? • ■ ■

Minėtoji konferencija vyko prie’ uzdari^iiur^. Nei korespontai? 
nei joki reporteriai nedalyvavo.

Ar tas tiesa ar ne,' bet nekurie* mano, kad taip^norejcjs ponas 
diktatorius Stalinas. Esą praeitoje konferencijoje is korespondentu, 
nutrauktu Stalino "mundieriaus” paveikslu? juokėsi visas pasaulis.

Kaip te bebūtu su t^ konferencijas vienok tas visai neatpa- 
reigoja lietuviu kovoti uz savo būvi. Mes visuomet turime suprasti? 
kad. galutinį kovq norint laimėti? turime kovoti iki galui* Lietuviai 
visuomet ir_visur privalo reikalauti sau lygi^ teisiu? visur reika
lauti laisves mušij gimtiniam kraštui.

Lietuviai sago reikalavimus turi pagrįsti^gcaziais darbais.
Vienas is tokiij gražiu darbŲ? tai atlikti mums uždėta Raudonojo Kry
žiaus pareiga.* Skirdami savo auka R.K.? mes atliksime mielasirding^ 
darbQ-ir kartu pasakysime_tai didžiajai, pasaulio organizacijai? kad 
lietuvis yra vertas laisves. •.

Reikia džiaugtis? kad Montrealo lietuviu tarpe atsiranda to
kį^ žmonių, kaip Mrs. P._Miller-Juškevičiene? kuri jau kelinti metai 
is eilgs imasi atsakamybes eiti pas lietuvius ir klebinti jįj duris? 
del pašalpos R. Kryžiui.

Lietuviai privaletu_suprasti si 1 
trūs^ ir visais galimais budais paremti

Miller-Juskevicienes

K.L. Taryba ranky nenuleidžia. Ypatingai po naujy rinkimu? 
kaip Toronte? taip Montreale naujieji valdybos nariai pasiryžę dau
giau kovoti?/daugiau padirbėti. Toronto skyriaus pirmininkas J. 
Yokubynas ir Montrealo cent._Pįrminikas K* Jasutis yra. energingi? 
darbštūs ir tikri Lietuvos sūnūs. Jiems vadavaujant si§ didzi^j^ 
lietuviu, tautos koy^? bus daugiau atsiekta? bus daugiau laimėta.
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Šešiolikto Vasario minėjimai kanadiečių tarpe, praėjo su di
džiausiu pasisekimu^ Raudonieji ’’sąrančiai”, kaip tai P. Liaukevi- 
Čius vadina lietuviškus bolševikus, mėgino Lietuvos šventų sųkampra- 
mituoti. Montreal© Vyt. K1 i ubo ^valdyba 9 jiems leido toje pačioje 
dienoje, savo svetainėje, suruošti kų tai tokiodidelio”. Gaila 
vargšų, bet įtikinti, kad lietuvių tauta nori būti 'vergais, kaip ne
siseka, taip nesiseka.

^16 Vasario Šventeje, didingai susirinku lietuviai, per savo 
pareikštas rezoliucijas, dar syki pasakė pasauliui^ kad Lietuva savo 
laisves lengvai neatsizades. Toks lietuvių pasiryžimas yra brangiau
sia dovana musų'surakintiems broliams.

— V '• . V .

‘ Bet vien morales paramos, kovojančiai lietuvių tautai.uz gy
vybe negana. Mes turėtume, kaip_nors paremti ir materijaliai. Šiuo 
laiku geriausia tam butų priemone, jei kanadiečiai visose kaįonijose 
susiorganizuotu į B.A.L. Pašalpos skyrius Tam musų darbui. šimterio
pai pritaria B.A.L. Fondas, kuris Jungtinėse Valstijose turi 103 sky
rius su tūkstančiais narių. «. ..

Šiandiena^reikalauja skubios pagalbos didele musų^tautos dalis* 
Dėsimtysvtūkstančių.pabėgėlių ir šimtai tūkstančių vokiečių tremtinių 
laukia iŠ musų pagalbos rankos.

Generalinis lenkų Konsulas Montreale, mums prisiuntė rastų, 
kuriame yra atpasakota Major Pęthrick kalba, pasakyta parlamento.na
riams. Mr. Pęthrick, plačia i_isdiskusavųs Lenkijos klausimų,.priejo 
prie Lietuvos klausymo, pažymėdamas, kad ten šiuo laiku yra tiesiog 
pasibaisėtina padėtis. Jis pats Spalio menesi buvovLietavoje ir.savo 
akimis mate, kaip raudonosios armijos kareiviai plese .Lietuvos liaudį, 
atimdami bet kokios vertes turtui . ", -

_Taigi sakoma, kad vos tik raudonieji atejų į Lietuvų, Kaune 
sušaudė 400 intiligentų, o Šiauliuose 700.. Beto, Zarasuose, Daugai
liuose, Degučiuose, Salake, sDusetuose, Antapilei^ Kamajuose, Svedesuo- 
se ir daugelyje kitų miestų įvykę tikrai nežmoniškų scenų. Tu vieto
vių šimtais suareštuotų lietuvių, turėjo atkasti lavonug, kuriuos na
ciai buvo sušaudę ir tų darbų atlikus, jie visi buvo susaudyti ir su
versti į tų pačių duobų. Šaudami visi bent kiek apsisvietų ir net 
daugelis yra sušaudytu ’’Liaudies seimo” nąrių. ■■ <

Mr.^Pęthrick pažymiu kad buvus socįal-demokratų vadas_Dr. Gar
mus yra sušaudytas, o Dr. Šeiniaus ir Jcun. Mirono visi gimines nubaus
ti mirtimi. Visi sveiki vyrai tuojaus buvo paimti į .raudonųjų armijų, 
o visi kiti išsiųsti į tolimus rytus darbams.

^Baigdamas savo kalba ^r. Pęthrick sakoj ”Tai štai kokia kaina 
to krašto gyventojai .savo, ’’išlaisvintojams” užmoka.
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’Mums neteko pažinti ar daugiau patirti apie Majoru Pethrick 
ir dasizinotį, kokiais'tikslais jis tuo laiku lankėsi Lietuvoje•_ Bet, 
kadyje klausėsi parlamentas, tai to gana, mums lietuviams patikėti jo 
žodžiais.v Į parlamentu neateina kalbėti pliuškiai, jŲ. ten niekas 
neįsileidžia.

Šie Majoro Pethrick žodžiai, beabejo bus kartij’pile” lietu
viškiems Kvislingams su ju organu ”L. Balsu”. Jie turės ks^ ^asistuoti 
ir kitaip biauroti. Bet, negi mes kalti, kad toks jau tij. gardavikiį 
amatas. Lai jie saukia, lai jie laižo kruvinas raudoniju čekistu ran
kas, o_vištiek_nebeuzkavos tos baisios scenos, kuria Stalino gaujos 
papilde mus'y. tpvynej Lietuvoj.

LAIKAS BĖGA

Laikas bėga, sukas ratas, : ■
Viskas mainosi taip greit, 
Šiandien'dirba, sgja laukus, 

a- J °-. r Rytoj, lavonais užversta.
: J y • __ _

• .a.. ";£ ' Kpr gyveno ramūs žmones, •
Šiandien niukso nykus laukai,
Godaus priešo gugriguti. .

| ii . i'< Kur ta meilė, žmoniškumas?

Šiandien baisiai sugriaut i j
t. j - Gražus miestai, aukšti murai,

> ■ \ z':.:.;.;.-;.’ -jji Priešo bombom suardyti. •
ii i !,1 i. f ?s < % ' ~ - > ' • -

1;i.rjionf:a.!e ’Šiandien^'zbva kareg lauke,
7 r , ' -.'Kaip žodeliai nuo Šalnos,

.7:^ ••"»<;* ’.-v c—cr Šiandien karas, laukiam taikos \
.f .j. iį Pa stovesne s valandos.

’ / - . • - F. Dubauskas. -». * * ' ’ • • . *. *• * • *.

Red, Pastabą. - Šiose eilese mintis išreikšta graži, bet 
.» r eiliavimo taisyklių neprisilaikoma. Lietuviu kalboje, 

.'noęint eiliuoti, būtinai reikalinga ^susipažinti su tikruo
se' ju eiliavimu t.y. kirciavimu_ir^galunii^. sutaikymu. Jei 

tokii^. taisyki it| t rules ta, eilerastis skaitosi bevertis. ..
. . . j ' • ;

- J:- - ♦ ♦ * * *
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išgama.
Netikėtai pakliuvo į rankas lietuvišku maskolių brasiura'ite - 

ŲŽ Lietuvos luiste. Kiek ten nesąmonių prirašyta, negi -gali apsakyti, 
žodžių, kiek žodžių, tiek melo. Tos brošiūratės autorius yra Z. Ja
na uskas. * ......

As rodos negaliu tikėti, kad tai yra žodžiai to paties Z* Ja- 
nausko, kuęia keliata metu atgal,’ viename Montreaįo lietuvių susirin
kime pare i ske : ”Me la §y7/XaX--’koiirani-s4ax 'amatas ” • As ^ne galiu^supras tį 
už kokį atlyginimų __Z» Janaūskas tūri pakankamai sųzines tyčiotis* is 
savo nelaimingos Tėvynės, iš savo brolių, is savo tautiečių. Tokias 
zaunas gali rašyti žmogus, kuris yra netekes sųmones.

Kad Janaūskas piešia vokiečių žiaurumus Lietuveje,_tai tas 
yra žinoma visiems, kurio jau Šimtmečiais kėsinasi pries mūsų tautų 
ir to neatsižada po šiai dienai, bet kokį jis pateisinimų randa an
tram ir taip pat biauriam Lietuvos priešui maskoliams?

Brolau, tautieti, Zigmai! Juk tu turi žinoti, kokių didelų 
skriaudų yra padarų mūsų Tėvynei, tavo ’’gerieji” ^rytu kaimynai, ku
riuos tu drįsti teisinti? Juk tu žinai, kad -virš 120 metų jisai 
kankino ir_skraude mūsų kraštų?_ Jeigu galėtu prabilti tie kapai 
Lietuvos sūnų, kurių kaulai išmėtyti po plačiuosius Rusijos ir Sibiro 
laukus, ka jie tau, 'kaipo^jų ainiui pasakytų? Kų prabylotų tie kapai 
mūsų brolių, kuriuos pakišo po žeme raudonieji ’’^ara^aiai” 1940 m. ir 
įabar? Kaip atsilieptu apie tavų, perskaįtų tavo rastus minetoj bra- 
Šįuroj ir^”L. Balse” tie desatkai tūkstančių, kurie vergauja Rusijoje, 
išvešti iŠ savo namų? Kų pagaliau pasakytų karininkas Sidaravičius, 
kuris netoli nuo tavo tevįskes 1919 met., priešų kulkų suardytas sau
kė į karius^ - ’’Laikykimės Broliai^už laisva Lietuvų. AŠ mirštu, 
bet ateinančios kartos nevilks priešų jungo!”

Tu brolau Zigmai, dėka . jų^krauju ir:gyvastimi iškovota laisve, 
turėjai galimybes lankytiJiietuviškų mokyklų ir prisimink kų jie tau 
dabar pasakytu, jei jie būtų^gyvi?..Tu neųtsidziaūgi, kad uz Rusija 
balsavo beveik šimtas nuošimčių Lietuvos žmonių, bet ar tavo sųzineje 
ištikrųjų taip^jau yra? Juk tu žinai, kad tie balsavimai buvo niekas 
daugiau, ‘kaip ČekJ!.^tųvsu_durtuvo pagelba atlikta komedija ir biauriau- 
sias pasityčiojimas iš mūsų tautos.
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Jei Lietuvos liaudis turėtu progos skaityti tavo "rastus1^ 
tai visi kaip vienas pasakytu: - Tas žmogus yra muši} Tėvynes_ir musų 
Tautos isgamų-iŠgama. Jis nori mūsų kraštui svetimos verguvės? del 
kurios laisves mes dedam savo gyvastis, bei kenčiam vargui

' // P. Liaukiavicius.

WINNIPEG, MAN.

Winnipeg’o lietuviai įgyvendyno gana gražu sumanomą. Jeigu 
kuris išeina į karuorien^ isjiešto ar apylinkėje gyvenančių lietuvių, 
tai kiekvienam suruošiama išleistuves lietuvių kįiųbo salele ir is 

-.gauto pelno nuperkama kareiviui kokia nors dovanele. Tokių islais- 
' tuvių yra suruošė jau visa eile. Aiškus dalykas, toks žmogiškas pa
sielgimas suteikia stiprių moralu pačiam kareiviui ir-nemaža užuojauta 
kareivio tėvams. :

Gerbiami Winipegieciai 13 d. sausio men. suruošė tokias išleis
tuves ir mūsų sunui Vytautui, kuris pradėjo tarnybų Kanados'karuomeneje .

Mes gyvename tolokai nuo miesto ir 'tik retkarčiais atsilankom 
ant Winipegieciu parengimų, bet draugiški Winipegieciai-ir mumis skai
to savo kolonijos seimoje. '

Todėl, lai bus leista tarti širdinga aciu, kaip ^umagyto jams, 
taip atsilankiusiems ir visiems parengimo draugams Winipegieciams.’-. 

I * • •.
Vytautas, Povilas, Jule Liaukiaviciai.

Dar devynioliktojo šimtmečio pabaigoje, 20 aukštų namas, 
buvo skaitomas gigantu. -Šiandiena ju esama po 80 ir-net 
100 aukštų. . ..

AUKUOKIME . ' R A U D 0 N A J A M KRYŽIUI. ,
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TORONTO, ONTARIO. Sausio men. 30’ d‘. rašydamas ’’Naujienose’’ savo
- atsišaukima į Kanados lietuvius,. rodos, visai neuzkabinau lietuvišku 

tavoršcių, "bet kur tau jie iškęs neuzsikabinę; mat, jie bijo teisy- 

-ibes kaip velnias kryžiaus.
Štai ’’Liaudies Balse” Nr. 694 is sausio men. 26 d. vienas iŠ 

tavoršcię., pasivadinęs ’^Torontieciu”? graudžiai nusiskundžia, kad 
. buk aš labai juos įskaudinęs, parašydamas apie raudonųjų juodus dar

bus Lietuvoje. Todėl Torontietis bando užginčyti ir be jokių faktų 
teigia, kad tai esęs melas.

Toliau Torontietis nusiskundžia, kad išlaisvintose salyse 
daug buvę išdaviku ir Hitlerio bernų. Kiekvienas demokratiniai nu
sistatęs lietuvis neranda jokio skirtumo tarp Hitlerio ir Stalino 
bernų, nes fašizmas ir komunizmas savo tvarka labai giminingi vienas 
antram, nes kaip fašizmas taip ir komunizmas yra valdomi diktatorių. 
Ir tik toks tarp ju yra skirtumas, kad fašizmo spalva ruda, o komu
nizmo raudona. Todėl mano manymu, jokios garbes nesudaro būti ir 
Stalino bernu. Kad dabartiniu -laiku-Stalinas su Hitleriu pešasi, 
tai irgi ne kiek nenuostabu, nes kaip Hitleris, taip ir Stalinas turi 
tę patį apetitų grobti svetimas tautas (valstybes ir diktatoriškai
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jas valdyti. Todėl demokratiniai nusistatę lietuviai netiki-nei 
rudam fašizmui, nei raudonam komunizmui, o tik demokratinėms va Iety*- 
bems ir Atlanto karteriui. 0 faeiamę ir komunizmu laiko didžiausiais 
Lietuvos ir kitęi valstybių priešais.

Pagaliau Torontietis man prikiša, kad as negalįs paduoti ne 
vieno asmens, kuris butę buv^s nubaustas. Čia aš nekalbu apie nu- 
baustus, - as kalbu apie nužudytus ir į Sibiru išvarytus Lietuvius 
dar 1940-41 metę būvyje. Tikiu, kad ir dabar raudonieji antru sykiu 
okupavę Lietuvą nekitaip elgiasi su žmonėmis. Apie nužudytus ir iš
varytus į Sibirę lietuvius laike pirmosios rusę okupacijos buvo gautos 
žinios per neutrales valstybes, o vėliau buvo paskelbta Amerikos lie
tuviu spaudoj. Labai gaila, kad Torontietis tik ’’Liaudies Balsę” skai- 
to, todėl nieko ir nežino, kad dedasi pasauly. Be to, ’’Liaudies Bal
sas” išmokino ji. tik meluoti ir užkabinėti be jokio pagrindo demokra- 
tiniai nusistačiusius lietuvius. ,

Kad Torontietis nepagristai užsikabino, tai visai aišku, - . ■ r.’ : .. • . ' . : :
tai liudija jau tas faktas, kad jis sarmatijos dagi savo pavardę pasi- 
rašyti.

Rašydama^ sį. atsakymę reiškiu didžiausia uzuojautę ir pasigai- 
Icjimę tavorsciui Torontieciui, kad taip protiniai ir kultūriniai nu
sigyveno, kad net nebesusigaudo kas geriau: laisve ar vergija.

Nerasi ne vienos tautos, tkuri noretę vergauti. Pavyzdžiui, 
paimkime kad .ir nekultūringas tautas,/kaip antai etiopus. Žiūrėk, 
kaip jie kovėsi nelabai senai su italais, nenorėdami palikti j"ę ver
gais? arba kiniečius, kurie ir dabar kaujasi.su japonais del laisves. 
Bet kę besakyti apie labiau kultūringas tautas, kurios labai gerai 
supranta kę reiskia_vergija ir laisve. Tačiau, jei Torontieciui dar

kaujasi.su
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ir dabar neaišku, tai gali pats išbandyti ant gyvūno. Pagauk bile 
koki gyvūną, — — pamatysi,' kaip jis spurdes į visas salis, puses, no— 
redamas pasprukti laisvėn.

Kaip jau buvau minėjęs savo atsišaukime į Kanados lietuvius,
• . • v-* •, ■ ‘ ■

kad lietuviai būdami kultūringi, niekuomet nesutiks vergauti nei fa-
* “ • . -- - •

• • • . ■ • - -r ’ ’ ■*

šizmui, nei komunizmui, nežiūrint, kaip tie raudonieji tavorsciai jiei
* • 1 • .

pirštą bolševikišką roję.*
AŠ manau, kad dabar tavoršciui Torontieciui bus aišku, kodėl 

yra giminingi komunizmas su fašizmu; kokį sudaro skirtumą būti Hitler: 
ar Stalino bernu, ir ką reiškia vergauti arba laisvai gyventi.

Tačiau, jei ir dabar kas nors būtą Torontieciui neaišku, tai 
prašau ir vėl atsiliepti, tik šiuo kartu atsiliepdamas pasirašyk savo 
pavardę. Žinodamas su kuo turiu reikalą, gal galėsiu ir tinkamesnį 
receptą patiekti.

Galop labai dėkoju ’’tavoršciui” Torontieciui uz pavadinimą 
manęs ’’ponu”. Nors tai ir nesudaro man dideles garbes, bet vistiek 
daug geriau būti ’’ponu”, negu Stalino bernu.

M. Dervin.

”AUŠROS” CHORAS

Del sunkesnią' aplinkybią, “Aušros” Choras buvo nutraukęs 
ilgesniam laikui savo- veikimą. Bet pasirodžius stipresniam norui 
atgaivint! veiklą, vasario 4 sušauktas susirinkimas. Vadovyben 
įsrinkta: pirm. Žligijus Narušis, sekt. Vanda Tarasiūhaite, izd. Ona 
Žiziūte. Vedeju yra Pr. Motejunas.

Choras ruošiasi Lietuvos šventes minėjimui vasario 18 d. 
Pavasarį bus ruošiamas koncertas^'i--.--ir S ’■r«. • •• ••

- A. Augutis. -
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Bendras, 16 Vasario Minėjimas gerai pavyko*
Šiais metais, Toronto lietuvių^draūgi jos, .prie jo prie susi-: 

tarimo, kad Lietuvos Nepriklausomybes ’Šventų, minėti visoms vienu 
kartu, kad beabejo, labai pavizdinga.
t ..Malonu priminti tas, kad iniciatorium tokio bendro minėjimo,
buvo, musų K.L. Tarybos, Toronto-Skyrius• .

> , ■ * — • 
Paminėjimo surengime, dalyvavo sios Toronto organizacijos: 

K.L. Tarybos Skyrius; Sv. Jono parūpija j; ‘ Sv. Jono Pasalpine Drau
gija;- Aušros choras; Moterų Grupe.’’Daina” ; Susivienijimo Lietuviu 
Amerikoje 236 kuopaj JB* A.L.F. .Toronto Skyrius ir G.G.F. lietuviu v . 
kuopa. Kiekviena is šių paminėtų organizacijų, siuntė po-du atsto
vus į bendra rengimo komitetų, kuris visų rengimo ir vykdymo darbų 
ir atliko.

. ‘ . - MINĖJIMAS ' '
i ■ ‘

‘ Pats 16 Vasario minėjimas, įvyko sekmadieny 18 d.^Vasario, 
404 Bathurst St. Jeigu kada nors pirmiaus, Torontas didžiavosi ‘ 
tokio paminėjimo pasisekimu, tai sis buvo, vienas geriausių visais 
atžvilgiais. ' >

?■ :i •• ' V; • :' - - Pirmiause, buvo labai malonu turėti garbes, svečių tarpe, 
tokius asmenis, kai£ Toronto miesto majorų p. R. Saunders su ponia; 
prof. Kirkconnell is Hamiltono universiteto, kuris buvo principalis 
minėjimo kalbėtojas ir mūsų visųjjgerbiamas, Lietuvos gen. konsulas, 
pulk. G.L.P. Grant-§utti§, kuris^savo gana ilgų kalba į susirinku
sius lietuvius, turėjo- išverstų į lietuvių-kalbų ir lietuviškai 
skaitė. Tokios jo pastangos, buvo entuziastiškai sutiktos, dažnu 
ir griausmingu plojimų. Toks gerb. konsulo gestas, buvo <įar vienu 
įrodymu, kaip tikrai Širdingai /jis lietuvius myli ir trokšta jiems 
ir jų tautai geriausio pasisekimo. 

* ...
Toronto majoras, irgi labai draugiškai į susirinkusius pra

kalbėjo. Jįs gyre lietuvių dainas, .tautinius rųbus. in jų veiklumų 
Lietuvos atzvilgiUj kuriai jis linkėjo Atlanto Gharterio pritaikymo 
- nepriklausomybes. Baigdamas gavo kalbų* gerb. svetys, išreiškė ■' - 
padėkų uz pakvietimų jo į mūsų šventų.

A Garbes svečių tarpe, buvo dar, Jaunas lietuvis kunigas, 1 '
Petras Ražaitis ir konsulo sekretore p-le Davis.- ' ‘

• -

- PROGRAMA • * - 3
• • - 11 r - - -1 - ■ » • *

k-M - .. - . ■

Šventes programų, .prade jo Ausros Qhoras §u abiem-himnais ir keliom dainom. Po to seks kalbos jausminetų svečių. ’ Po kalbų pra
sidėjo Uuetai, solai ir t.t...Dvi gražias dainas^duetų, sudainavo 
0. Narusiene ir St. Dervlniene. Jų gražus tautiški rūbai^ir skambūs 
balsai, sudarė gražų vaizdų ir malonų jausmų visiems svečiams.
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Po ju šėke -ple Maryte Pociūte, kuri ispįlde du gražius daly
kus smuiku. Taip ir visuomet, Marytė labai gražiai grojo, tik gaila 
kad neilgai. Jai okomponavo p. .LaRose'

Dabag seke mūsų mėgiama soliste Zose^Uzemeckiene. Ji audaina’ 
dvi naujai išmoktas dainas taip jautriai ir žavingai,^kad publika ne
norėjo jos.paleist, tuomet ant bys ji dainavo ”0 greičiau,^greičiau", 
tai graži tautiška daina.ir dar'graziau, buvo musą Zosės išpildyta. 
Zose Uzemeckiene,;visuomet buvo publikos mylima dainininke, nes yrą 
apdoyanota stipriui lanksčiu ir itin maloniu, dramatinio soprano balsi 
bet- šiuo kart,j prie' jau natūralaus grožio,, ji pridėjo nemažai pastan
gų, kol apdailipo dainuojamas dainas ligi to^laipsnio, kurįs užvaldo 
klausymoją^visiškai._ Rodos, klausytum,ir. džiaugtumeis amžinai, su 
trupančia Širdimi krūtinej^ir džiaugsmo' ašara akyse. Taip, Toronto 
lietuviai turi kuo pasididžiuot.

Dar malonesnį vaizdą priduoda* tas, kad Zosei Uzemeckienei, 
©komponuoja jos dukrele Alina. Buvo labai gražus ir jautrus vaizdas, 
kai baigusios dainas, mama apsikabino dukterį ir abi gražiai publikai 
pasilenke. Abi tautiniais rūbais, abi jaunos, gražios ir geros lie
tuvaites. ' Ar reikia dar gražesnio vaizdo?

Po to seke-jaunamecią dalis^ kuriuos_paruošė Stasys Balčiūnas* 
Ją tarpę buvo: T. Grubeviciute, Račkauskaite, Jarašiūnaite, Grinską 
Jonukas ir Pundzią Aldute. • ’ ' -•

Pirmosios trys deklamavo ir.dainavo. Jonukas ir Aldona tik 
deklamavo. Visi buvo gražiai pasiruošė, bęt Aldute ne tik ilginusį 
eileraštį turėjo pasakyt,-bet ji dar,jį ir suvaidino! Čia matyt mamy
tes nemažai triūso pridėta, bet ir buvo vertė.. J.-; . •

; , ■■ j. ■ • . •< j;

Po to šėke J. Yokubyno_kalba, kuris buvo rengimo komiteto ■ , 
išrinktas, kaipo vietinis kalbėtojas. Jis turėjo apibudinti. Lietuvos 
nepriklausomybes rąikšmę, dabartinę jos padėti ir kovą uz Lietuvos 
geresnę ateiti; uztnėpriklausomybę ir demokratiją.

' S' ' ' ■ 1 • ■ ' , • ' J.

Nors J. Yokubyno kalba ir nebuvo labai ilga^ bet tiksli ir 
patriotinga, na ir pardavikams komunistams daug karčios tiesos pasakė. 
Publika, jam karstai plojo. • , s

Po kalbos, buvo pakviesta ant scenos 0.^ Indrelįene, kuri pers
kaitė patriotinga laišką nuo^p.p. Liaukevicią seimos is Vakarą Kanados 
Laiške sudėtoj mintys ir troškimai tikrai buvo jaudinanti. grie laiš
ko, buyo_prideta ir triją dolięrią auka. Publika entuziastiškai laiš
ką priėmė. Po to seke auką rinkimas, laike 10 minuciu pertraukos ir 
seke programos užbaigą, kurią pradė jo kvartetas s,... Z. Uzemeckiene, St» 
Butkiene,J.-Samulevicius ir J. Yokubynas, 'sugiędodami ’’Malda” kri- 
tusie'ms uz Tėvynę. Seke choras sudainuodamas kelias dainas ir tuo 
užbaigdamas, tos taip-svarbios,^lietuviui, dienos, minėjimai Solis
tėmis chore, buvo p-le Edna Ivąškyte ir St. Dervinlenė.
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Programos vedeja, "buvo Stase Butkiene, kuri savo pareigu 
atliko taip sklandžiai, gražiai ir-tvarkingai, kad niekas kitas 
tarpe mūšy torontieciy, nebūty galejes atlikt. Beje, perskaitytos 
rezoliucijos, buvo vienbalsiai priimtos. Jeigu ką nors praleidau, 
tai ne is blogo noro ir prašau man dovanot.

Čia turėjau omeny aprašyt tik dalyvavusius scenoje, o apie 
visus kitus darbuotojus ir komiteto sąstatą, gal pasistengs rengimo 
korespondente parašyt.

Šiuos žodžius rašant, Toronto angly spauda, jau pakartotinai 
' atsiliepe apie lietuviy minėjimą. Tas parodo kad Lietuva turi drau- 
gy, kurie nori matyti kad teisingumas ir jos^neaplenktą. Ir kaip 
skaudu, kad„patys lietuviai, gardavą savo sąziną svetimam tironui, 
grūste - grūdasi po jo puspadžiu ir neria kilpą ant kaklo savo bro
liams Lietuvoje.

- M.F. Yokubyniene. -

KAS LINK PAŠTO SUSISIEKIMO SU LIETUVA*

Kaip jau žinoma, kąd nuo siy mėty vasario 16 dienos, Jung- 
tinįy Amerikos Valstijy pastas atsteige susisiekimą su Lietuva. 
Laiškai turi but nesunkesni vienos uncijos ir apmokami 50 štampu.

Adresuojant laiškus, visai nereikia žymėti “Tąryby Lietuva“ 
ar kitokiais rūsy primestais titulais. Neikia tik pažymėti: Lie
tuva-Lithuania. Mat jokios “Tarybų Lietuvos“ ar kokios nors kito
kios - Jungtines Valstijos visai nepripažįsta.

Šiuo reikalu, mes tiesioginiai teiravomes į Kanados paštą 
ir patyrėme, kad dar kol kas Kanada nėra atsteigusi susisiekimo su 
Lietuva paštu. Norint rašyti laiškas Lietuvon turi tarpininkauti 
Raudonasis Kryžius, arba Thos. Cook Sr., Toronto, Ontario.

Kanadiečiai lengvai galėtu pasinaudoti savo draugais ar 
giminėmis J.A. Valstijose, kurie maloniai sutiktu, taip pat patar
pininkauti su pavergtos Lietuvos giminėmis.



A. V. RUGIENIUS
Vasario 8 dienos, ’’Montreal Daily Star” ir kiti ląiskra^ciąi, patai' 
pino paveikslą A.V. Rugieniaus, kuę sakoma? kad uz atsizyme j imus 
kovoje yra apd? Vc.no ta s D.F.C. kryžium.

. > • - .4 • ' , ' #

A. V. -Rugienius, kurio motina gyvena 6634 Jogues St., Vilįe Emard, 
yra užsitarnavus ’’Flying Officer” laipsnį ir paskutiniuoju laiku 
tarnauja Indijoje, Paskutiniame pranešime motinai, sakoma, kad 
jis greitojeateitiję grįsta namo. Šią žinia labai džiaugiasi jo 
motina, broliai, seserys *ir-visi gimines? kurių. Rugieniu seimą turi 
gana daug. '■'' - v-;:

Atsižymėjusiojo lakūno Rugieniaus brolis tarnauja R.C.C.S. dalyje 
ir šiuo laiku randasi kovos lauke Francijoje.

JŪREIVIS ST. RAUSTIS. ' r. : ,
* *

Viešėdamas savųjų tarpe? jūreivis Stasys Raustis? sumanė pakeisti 
savo luomų, apsivesdamas vasario 1 diena, su p~le Mildred Foley*

Vestuves įvyko St. Brendan’s bažnyčioje.

Linkime geriausios laimes jy gražiame gyvenime!
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BROLIAI MORKIAI • • ; , t •■ ----- % x

Vieninteliai tarpe Montreal© lietuviu duonos^gamintojai, kurie pasek
mingai prekiavo per keliata metu Monrreale, šiuo laiku nusikraustė į 
nuosavu kepyklą, kuri randasi Ville Emard priemcsti.

Naujoji kepykla, yra puikiai-įrengta su visomis moderniškomis maši
nomis ir kitokiais įrengimais. ., ; •s

<4

Broliai Merkiai is savo naujosios kepyklos patarnaus visiems lietu
viams ir kitiems net su sesiais trokais. ' ' '

- Šioji troliu Morkię. pažanga ju biznije jrra smagi nauj iena ^visiems 
lietuviams,‘nes kiekvienas gali pasididžiuoti savo tautiečiais, 
kurie taip maloniai dalyvauja tarpe visi^ lietuviu ir visiems malo
niai patarnauja, bet kokiuose reikaluose.

Linkime broliams Merkiams taip ir toliau progresuoti ir kad trum- 
-pame laike keleriopai, padaugėtu troky skaičius.

MACIONIAI .... . •

Vasario 11 diena, Kun. J. Bobinas pakrikštijo Macionię. dukrelę - 
Janette - Emilija vardais.

Mačioniai yra puikus žmones, o taip pat stambus biznieriai, kurie 
per eilę metę. pasekmingai verčiasi mėsos ir šiaip valgomę prekių 
pirklyboje.

MIRĖ A.A. ŽEMAITIENE
%/■ L. .

Po sunkios ligos, nuėjo į amzinastį Mrs. Žemaitiene, kuri gražiai 
buvo palaidota, vasario 19 diena, per lietuviu sv. Kazimiero para
pijos bažnyčia. • ' ••in:-

Paliko didžiausiame nuliudime savo vyrę ir gražiai užauginta'1 surię. 
ir dukterį.' • • •> -

Lai buna jai lengva Kanados žemele. • '

DEL R. K R Y Ž.I A U S . . .

Mrs. P. Miller-Juškevičienes vadavaujantis Raudonojo Kryžiaus rate
lis, yra vienintelis tarpe lietuviu vienetas, kuriam yra įgaliota 
is R. Kryžiaus atlikti rinkliavą,«narpe lietuviu.
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JAUNŲJŲ LIETUVIŲ ORGANIZACIJA. ■ - - : -

Montreale įsigteige- jaunąją lietuviu organizacija, tikslu 
suvieniti lietuviška jaunimą, kad. jie geriau pažintu vieni kitus 
ir bendromis jėgomis galėtu da-rbuotis lietuviškoje> dvase je*

Ją tikslas organizuotis, tai šviestis, rengti įvairias. pra
mogas, kaip tai: koncertus, pasilinksminimo vakarus ir t.t.

> į šią organizacija, gali stoti.kiekvienas lietuvis sulaukęs 
16-kos metą. Minėta organizacija yra šiuo laiku prisidėjusi prie 
Kanados Lietuvią Sąjungos, kaipo jaunimo skyrius, bet veikia savys- 
toviai. , . »

Tad_kviėciame Montreal© jaunuolius, kurie dar nęprisidejot, stokit į mūsą būrį ir bendromis jėgomis tęsti jau pradėtą darbą.
_ . . .. - . - . • . r- tMinėta organizacija' 10 d. vasario, ture jo.savo pasilinksmi

nimą (Valentine Social) _parapi jos salėjo. Šis ^-vakaras labai pasi
sekė ir visi dalyviai vėlumoj, ar^geriau sakant anksti sekmadienio 
ryta, su dideliu patenkinimu* grįžo į namus;

X •

Dabartine organizacijos valdyba sekanti:
■j Pirmininkas - A. Norkelįunas 

Vice-Pirm. - L. Levinskąite
Sekretorius - N. Dainiute

... - ... Iždininkas . - G. Rekštyte
: ' ... - . Publicistas - J. Mnzuraitis.

■ • • • • • - ■ .
RED. PASTABA . . . . -
i. ’. * - r* - - .. ■. 1Šioji jauną Lietuvią Organizacija, ^yra- senai lauktas dalykas 
Montreale. Apie jos reikalingumą ar reįkšmęg, negali būt j okiu^ dis
kus į j U ar kalbos. Jei visi musą tautiečiai sį^kilną jaunimo uzsi- 
brezimą tinkamai įvertintu,* tai pasekmes bus istikro gražios.

Kuomet mūsą jaunieji daugiąu pažins vieni antrus, kuomet 
tankiau susitiks susirinkimuose,_sokiuoset koncertuose, tuomet gė
riau pamils savas savą, o to pasėkoje mažiau lakstis su svetimtau
čiais.

Supraskime ir įvertinkime savo jaunimo gražius tikslus ir 
paremkime visi ją darbus. _r •

t ■ • * • ■ •t’**' . *''* •
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IS K.- L. C. TARYBOS VEIKLOS

Siu metų, vasario 11 diena, įvyko K.L.T. metinis susirinkimas, 
lietuvių, parapijos svetainėje. Į susirinkimų buvo atsiusta nuo 
septynių Montreal© draugijų atstovai ir taip- pat nemažas skaičius 
”N. Lietuvos” skaitytojų ir šiaip visuomenes veikėjų.

Dienos svarbiausiu punktu buvo rinkimas valdybos siems metams 
ir nustatymas gairių del pasekmingesnio judėjimo kovoje uz nepriklau
somų Lietuvę.

Kanados Lietuvių Centro Tarybos valdyba siems metams išrinkta 
iŠ šių asmenų:

Pirmininkas - K. Jasutis
- Vice-pirm. - Kilimonis ir Sakalas^
Sekretorius -’ p. Miller (P. Juškevičiene ) 
Antruoju sekr. - Leonas Gudas.

„ ' -Iždininkas - Duncikas •
A--. • v •. ■ •

•Revizijos komisija sudaryta iš šių: Sakalas, Navickas, Luko
šius, Kuprevičius, Astrauskas, Norkeliunas ir Kantautas., .U* * f* * • • •

‘Parengimams komisi ja išrinkta: Kajackas, Alb. Norkeįiunag, _ 
P.-iBdltakyte, Radzevičius, Kuprevičius, Leknickas, Mag. Juškevičiene, ' 
J. Norkeliuniute, E. Noruseviciute ir M. Lukošius ė

.?/ -A. Praeįtų metų revizijos komisija atliko savo pareigų ir, per 
Sakalų ir Ziziunų išdavė smulkų reportų: . .

.A1944 metu ineigos - 1,297.89 *
” “ išlaidos - 1,047.67

. Kasoje liko $ 250.22

Beto randasi K.L.T. inventorius, k.t. mašinos leidimui ”Nep. 
Lietuvos” ir kitokio turto.

Rev. Komisija labai pagyre kasininkų Duncikų ir administratorę 
M. Arlauskaitę uz labai tvarkinga., vedima- knygų.

Parengimu komisijos vardu, dare pranešima Kuprevičius, kuris 
pareiškė, kad visi. 1944; metų_parengimai, t.y. ruoštos prakalbos, 

r vakarienes ir. piknikai atnese gryno pelno — 270.65 dol.

Susirinkimas pareiŠke didelę padėkų senajai valdybai, uz. gerų 
pasidarbavimų ir linkėjo geriausių pasekmių naujajai valdybai.

Susirinkimas buvo baigtas-geriausiame ūpe.

Rep.
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' P U-, Į K US______K 0 N C S R T A S

Vasario.,11 diėna^ ‘bažnytinėje svetainėj© įvyko koncertas $ 
kuri surengė sv. Kazimiero lietuviu, parapijos choras, po vadovybe 
muziko Ziziuno© ..

‘ iš daugelio pareikštos nuomenes tenka^spręsti, kad šis kon
certas Puvo vienas iš turiningiausių ir gražiausi!} koncertu kurie 
yra buvę kuomet nors Montreale.

Programa „susidejo•iš dainų, muzikos, šokiu, magikos ir k.

Labiausiai publika suįdomino, tai.Pijus Liaudinskas su jo 
elektrine gitara, ukrainiečių choras ir vieno svetimtaučio^ kurio 
pavardes neprisimenu, atlikti magiški veiksmai ir pasikalbėjimas 
su jo ’’Charliuku McKarty!', ' '• ..

Taipgi kiti punktai, kaip tai: Kilimonytes dainos ir šokiai, 
Choristu solo, duetai ir bendros dainos buvo atliktos puikiausiai.

ŠEŠIOLIKTOS VASARIO MINĖJIMAS‘

Kanados Lietuviu Tarybos pastangomis^ s it} metų, 16-sios vasario 
minėjimas įvyko 18 vasario, lietuvių, bažnyčios parapijinėje svetai
nėje., ’

Minėjimą atidarė, su_trumpa kalba, buvęs Tarybos pirmininkas 
A. Navickas, kuris perstatė naujęji, pirmininkę Kazimierų Jasutį. 
Jasųtis po kelių, žodžių kalbos, paprašė A. Sakalų užimti programos 
vedejo vieta.

Atsidarius scenai, Vytauto Kliubo ir Bažnytinis Chorai sugie
dojo Lietuvos ir ganados Himnus. Vytauto Kliubo chorąs^padainavo 
keliata .labai gražių dainu^ir po to kalbėjo vienas kariškis^ kuris 
yra buvęg, 14 menesių vokiečiu nelaisvoje ir buvo sunkiai sužeistas 
Dieppo užpuolime o Jis ragino visus, kiek kas išgali, kad^paremtu 
Raudonąjį Kryžių, kuris yra geriausias,prietelius kare sužeistie
siems ir belaisviams.

Po kario kalbos, bažnytinis choras, taip pat'labai gražiai 
padainavo kelia ta 'dainų, Kilimon^te padęklemavo ir prasidėjo 
svarbiausia dienos dalis, tai svečio kune Vembres-Padanges Aro 
kalba.
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Kunt Vembre? savo netrumpoje kalboje? kalbėjo kaip lietuvis 
trokšta būti laisvas nuo giliausios senovės? kaip sunkiai^ir gar
bingai gynė savo laisvę per visus laikus ir su lyg jo^zodzię,: ’’Lie
tuvis niekuomet nebuvo pavergtas^dvasioje? nors paviršutiniai jis 
daug iskentejes nuo savo barbarišku kaimynę.”. .

„Kadangi visos apeigog buvo gana ilgos? tai po pirmosios Kun. 
Vembrės kalbos? buvo suruošta vakariene? kurios laike;kalbeto jas • 
išpildė savo antrąją kalbos dalį.

Antroji kalba?, kurioje kalbėtojas nušvietė kaip buvo prieita 
prie nepriklausomybes? kovos budai? nepriklausomybes laikai ir,pa
galiau kaip dirbamą? kad veį atgavus nepriklausomu Lietuva. Šioje 
kalboje kun. Vembre pasirodė? kaipo geras kalbėtojas ir didelis

- Lietuvos patrijotas.

-Vakariene? kuri buvo surengta pagerbimui musę,svečio Kun. 
Vembrės? buvo pilniausiai pasekminga. Dalyviu galėjo būti apie du 
šimtai ar daugiau. Svečias apie vakarienę štai ką pasako: ’’Jau
čiuosi prisiyąišinęs taip? kaip kad būčiau buvęs toje garsioje 
Gedimino vaiseje Gedimino kaįne? kurioje buvo sukviesti vi§i Lie
tuvos v didi kai, kuriems pavaisinti buvo papjauta simtas jaucię ir 
keli šimtai statinię midaus atvesta •

ž. . Laike prakalbę^. buvo pilnutėlė svetaine lietuvię, susirinkusiu 
. iš miesto ir apylinkes.

REZOLIUCIJA

Po pirmosios kun. Vembresįkalbos? buvo skaidoma rezoliuci jet 
vardo, K.LV Tarybos? kurioje prašoma demokratinię salię vadus gelbė
ti musę Tėvynę Lietuvę.

Rezoliucija buvo priimta vienbalsiai ir jos tekstas bus pa
siustas Kanados ministerię pirmininkui? Jungtinię Valstiją Preziden
tui? Anglijos ministerię pirmininkui ir kitiems aukštiems vyrams.

MRS, MAGD. JUŠKEVIČIENE

Kas nepažįsta is JMontrealo^lietuvię Gerb. M. Juškevičiene s? 
Tur but visi. Sįa didžiai darbščią ir pilną energijos lietuvę, 
kuria kun. Vembre pavadino tikrąją Birute? negalima rasti žodžio, 
kad galima^butę išreikšti Jos nepaprastą energiją? darbštumą ir 
tikrą pasišventimą lietuviškai visuomenei.
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Kas gali apskaityti, kiek si darbščioji moteris yra įdėjusi/- 
darko į Vyt. Kliubą rengiant įvairius„pasilinksminimus ir vakarienes. 
Štai 16-tos vasario minėjimo vakariene buvo geriausiai pasekminga 
todėl, kad jį turėdama šiems darbams geriausią praktiką, ėmėsi„vado
vauti ir priruošti skaniausius valgius. Beto Mrs. Juškevičiene pri
sidėjo su aukomis k. t. su maisto produktais ir^ kitais vakarienei 
reikalingais dalykais.

MRS. VOPŠIENE ‘ ‘

, Jau ne viena sykį šio ^urnaįo puslapiuose buvo rašyta, tai 
apie^vieną ar kitą Vopsą gražios seimos narį. Tai tikrai lietuviš
kas židinys.v Vopsai visuomet su mielu noru padeda bet kokiam gra
žiam lietuviškam darbui., Jie nes-Lgaili^ nei_darbo^ nei išlaidu, J 
bile tik mato, kad,dirbama del lietuvybės, delgražesnio lietuviško 
vardo. '' ’’ ' • • •

16-tos vasario proga, p. Vopsiene malonę jo. paaukoti labai 
stambią auką, tai kurie buvo per vakarienę, visi gėrėjosi skaniai 
ir puikiai .pagamintomisv"ausukėmis”, kurioms.buvo apkrauti visi 
stalai. Tai vis p. Vopšienes pagaminta auka.

Jei daug butą tokią Lietuvos duktėrą, kaip p.Repšiene, tai 
musą veikimas, tai lietuvią vardas stovėtu daug aukščiau.

P-LE RŪTA . KILIMONYTE.

Jaunoji Rūta Kilimonyte, kuria ne vien^montrealiečiai puikiai 
žino, kaipo nepaprastą gabumą jaunuolę, bet'žino ją Torontas, Bos
tonas ir daug kitą vietą. , :

16 Vasario' minė jimo šventeje jį ptersistatfe savą, kaipo kalbė
toja. Jos pasakyta kalba ’’Kanados Lietuvaitei”buvo tiek žavi ir 
ugningai pasakyta, kad ne vienam akis suvilgė ašaromis.

Kilimoniai, ^Rūteles tėveliai, yra didžiai darbštus, ir nuošir
dus lietuviai^ Del lietuvybės jie nesigaili niekos todeį nenuostabu, 
kad ją dukrele taip maloniai yra auklėjama.

Širdinga pad e k a '
• ; r •. ,

K.L. Taryba, Šiuomi nori pareikšti didelį padėkos žodį musą 
brangiam svečiui KUN. VEMBREI, kuris malonėjo atvykti pas mus su 
prakalba, tuomi padarydamas Didžiąją Lietuvos šventę visais atžvil
giais pasekminga ir turininga.
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Taipgi dėkojame Vyt. Kliubo ir Bažnytinių! Chorams ir jų. vedė
jams, Kilimonytei? Vopsiutei ir visiems programos dalyviams ir dar
buotojams .

Didelę padėkų išreiškiame^nenuilstamai^visuomenininkei M. Juš
kevičienei? ‘kuri daugiausiai įdėjo darbo ruošiant pasekmingų vakarie
nę ir P* Vopšienei uz taip didelę aukų.

Širdingai aciuvvisoms šeimininkams? visiems darbuotojams, ir 
plačiai visuomenei uz taip skaitlingų dalyvavimų Tautos šventoje.

Kanados Lietuviu Taryba.

, KLEBONAS KUN. BOBINAS

Laike 16 Vasario minėjimo? pareiškė didelę padėkų varde Kata- 
•liku Federacijos? visiems lietuviams už aukavima K. Federacijai.

Pažymėjo? kad nestik išpildyta uždėta lietuviams kvota, bet 
dar ir gražus kaupas uždėtas.

Klebonas pažadėjo išrūpinti lietuvių vaikučiams, vasaros 
laike, gražių vasarojimui kempę.

VILLE LASALLE LIETUVIŲ ŽINIOS

p. SALALAI . .
p. Salalai šiais metais atsikėlė gyventi į Ville LaSalle 

priemestĮ? tuomi praturtindami ten esama lietuvių kolonijų.

Salalai yra geri lietuviai ir visuomet paremia K.L. Tarybos . 
veiklų.

MOKSLEIVES

Kaip visos Montreal© lietuvių kolonijos, taip ir vilasalieciai, 
turi lietuvių jaunuolių lankančiu aukstasias mokyklas. J. Matulyte 

- ir E. Salųlyte lanko aukštųjų D’Arcy McGee mokyklų, kurioms mokslas 
labai gražiai sekasi.

Šios jaunuoles? maloniai padeda dirbti prie ”N. Lietuvos” iš
leidimo, uz kų visi yra labai joms dėkingi.

M. Benzaityte lanko McGill universitetų, o josios sesute Onyte 
aukštųjų mokyklų.

Visoms moksleivėms linkime gražios laimes.
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. . V* V A L A N T I E N Ę

Kuri laika V« Valantiebe? buvo susirgusi? bet šiuo laiku jau 
sveiksta. . r - ... - •

•• j ' • i ' • , ”5 ? • ' ■ • • •

Linkime stiprios sveikatos.

'P/ Š K* U D A' S

p. Škuliu antrasis sūnūs Jonas? taip pat išėjo jau į karuomcrię.

Linkime? kai -priešu sutrv.sk i ni^ s? laimingai grįstu pas tėvelius
• '* • . 

. - • ■ . •» ' r O • c • • • •
• , >- * . . . v • • • •-

Z ' * .

A L B. K I N D B R I Šr

Nekuriam laikui isVyko į Torontą. Albertas visuomet yra -ma
lonus jaunuolis? kuris ypatingai mėgsta bendrauti ir dirbti tarpe 
lietuviu.

ROŽE: R 0 -K I U T E

P. Rokij dukrele Rože įstojo į vienuolynu. Tai bene bus pir
moji Montreal© lietuvaite? kuri pasirinko sį kėlimo

A". T — /' '
■ a. . , ” • . • i. ■ A. : S L i v P E L I S

Jau antri metai? • kaip*randasi į Royal Victoria Hospital.

Linkime Albinui stiprios ištvermes ir.greit pasveikti.

sutrv.sk


REDAKCIJOS IR ADMINISTRACIJOS ŽODIS ' ! .. v'
_Su lyg daugelio mūši} skaitytoju pageidavimo, su šiuo numeriu, 

pradesime naujų, vieno puslapio, skyrių kuriame talpinsime lietuviu 
liaudies mėgiamas dainas.

Lietuviai iš prigimties mėgsta dainuoti, bųt jaugelis, kurie 
mylį gražias dainas, nežino pilnai visų^daįnos^žodžių. Tikimės kad su šiuo skyrių., nors dalinai galėsime išrišti šių problemą. '

Taipgi, metiniame K.L.C.T. susirinkime, kilo klausymas įvesti į ”N.L.” puslapius Jaunimo^skyrių, kuris būtu redeguojamas anglu 
kalboje. Butų gerai, kad šiuo klausimu atsilieptu Montrealo, Toron
to ar kitų vietovių jaunieji lietuviai.

Musų Administratorius p-le M. Arlauskaite, širdingai dekavo ja 
visiems skaitytojams, kurie malonėjo atsinaujinti prenumeratą uz 
”N. L.” Atsinaujinusiųjų tarpe, šie asmenys yra prisiuntė po du 
dolerius: J. Bolišas is Hamilton^ Ont. Natalija Balanda is Qhicago, 
J. Tumsha iŠ Detroiį, Mr§. Pociene is Toronto,^N. Balčiūnas is Fir
dale, Man. M. Januška is Winnipeg, J. Cress iš Detroit, Mrs. A. 
Voight^iš Chicagos. Po tris dolerius yra^prisiuntų Šie: Ant. Jan- 
kins is Burlington, Vermount, J. Janius is Simcoe, Ont.v Dolęrį lr 
puse yra prisiimtų p.p. Yakubinai is Toronto. Mrs. Ivaškevičiene is 
Montreal© 2 dol.

Manitobos ūkininkų būrelis prisiuntė: M. Bukauskas 1 doleri. 
C.I. Prann 2 dol. P. Jauniškis 2 dol. J. Liaukevicius 2 dol. ir 
E.V. Zaveckas 4 dol.

Beto Mrs. V. Zaveckas primine, kad pora savaičių atgat, ji 
apturėjo laiškų nuo savo sesers is Lietuvos. Laiškas įrumpas. Sa
koma, kad dar jie visi tebeųsa^gyvi, t.y. p., Zaveckienes Motina, 
tčvas, brolis ir sesuo. Paminėta keliatas žuvusių draugų, kurių 
tarpe jos teta. Visai nepaminėta, nei kaip, nei kur žuvo...

PASTABA: Paskutine diena, prieš išleidžiant ”N.L.”, mūsų adminis
tratore pridavė dar nemažų aukotojų sųrašų, kuriuos patalpinsime 
sekančiame numery.

Širdingai aciu _
Jūsų Red. ir Adm.

LIETUVIS GYDYTOJAS
ištikus bet kokiai ligai, kreipkitės pas savo tautietį.

Dr. E. ANDRIUKAITĮ, P.S. & M.D.
Jo ofisas randasi: „ _ _2552 Rouen St. kampas Namų teį?£?nas:

Frontenac Street.TEL. Fr. 9265.
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Raudonasis Kryžius yra.geriausias prietelius vargs- • * 
tančiujų. Kiekvienoje nelaimėję pirmasis į pagelbą ateina 
Raudonasis- Kryžius. Šiandiena.’ visoje karo sunaikintoja .. 
Europoje, R. Kryčius apdengia, pavalgidina ir gydo milijo
nus zmonią. Todėl Visu ir visuomet yra šventa pareiga remti'.- 

' šią garbingą'įstaigą. ' '
. • Z . • •- r -t • * • •

Lietuviai? ypač šiuę laiku privalo remti R. Kryžiaus 
gailestingąjį darbą, nes musą t.evyne kaip praeityje, taip 
ateityje susi-la«uks daug pagalbos is R. Kryžiaus. ■ ..

Kad sukėlus keliata^o.entų tarpe lietuvią, tai tam oe 
tikslui yra ruošiama didele'ir gera vakariene.
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RAUDONOJO__ .IQY ZIA^-

!' Vakariene įvyksta šių metų Kovo (March) men., 18 diena.

I 5 vai. po piet, Lietuvių parapijos svetainėje.

Tai bus vakariene, kokios tikriausiai Montreal© lietuviai 

niekuomet dar nėra turėję* Pagrindinis maistas "bus šilti balande— 

liai su grybais.

Šeimininke šiai vakarienei bus M. Juškevičiene, kuri yra 

daug prityrusi, kaip svečius užganėdinti.

Dalyvaus daug R.K. aukštu pareigūnę ir du karo invalydai.

Šiai vakarienei įžanga: 1 (vienas) doleris.

Kviečiame visus Montreal© ir apylinkes lietuvius skaitlin

gai atsilankyti į šia vakarienę ir paremti Raudonojo Kryžiaus kil

nius ir mielaširdingus darbus.

Parodikime pasauliui, kad ir lietuviai neatsilieka nuo 

kiti} su kilniais ir gražiais darbais.

♦ + +
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