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PASAULIS________ B E_______ F. D. ROOSEVELTO

Franklin Delano Roosevelt atsiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 
12 diena5 4:35 vai. po pietas savo vasarnamyje Warm Springs? Georgia 
valstijoje. Jo gyvybe pakirto staigus kraujapludis galvoje. Peę 
dieną buvęs sveikutėlis_ir prieš^savo mirtį? vienos piešėjos praso- 
masa. sėdo į kede? kad būju nupi^št^s portretas? staigiai apalpo ir 
mirė. Jo paskurinieji ištarti žodžiai buvo šie: ’’Nežmoniškai man 
skauda galvą”. •

Balandžio 14 diena? Jo kūnas buvo atvestas į ’’Baltuosius Na
mas” ir atlikus tam tikras ceremonijas? sekmadienio ryta jis tapo 
palaidotas sav seimos sode Hyde Park? N.Y.

Rooseveltai turėjo keturius sūnūs ir dukterį? iš kurią_trys 
sūnūs negalėjo atvykti į savo garbingo tėvo laidotuves? nes ėjo at- 
sakamingas pareigas tolimuose karo frontuose.

Trims valandoms praslinkus po Prezidento mirties? Jo vietą 
uzeme buvęs vice-prezicįentas Kaitry S. Truman. Naujasis x-’rezidentas 
yra taip pat didžios išminties žmogus ir didelis Roosevelto idėją 
gerbėjas. Savo pirmoje? kaipo salies prezidentas? parlamente kal
boje pasakė: ’’Eisiu Roosevelto numatytu keliu ir sieksiu velionies 
iškeltu taikos idėją”.

Rooseveltas pradėjo didžiąją Prezidento pareigą tuo laiku? 
kuomet Amerikoje siautė juodžiausia depresijos banga. Kad užtven
kus depresiją ir^sulaikyti kraštą nuo pražūties?.Jis surado budus? 
sustabdė banku uzsidarinej imą ir gražino kraštą į narmalą gyvenimą. 
Tuo pačiu laiku? Hitleris su Stalinu susitarė pradėjo Europoje 
skerdynes—kara. Rooseveltas stojo demokratijos puseje ir aciu tam? 
šiandiena turime jau karo pabaigos išvakares. Karas diena po die
nos baigsis? bet Rooseveltas? kuris daugiausiai - troško teisingos 
taikos? jau jos neišvydo.

Reikia tikėti? kad jo įpėdinis 33 J. A. V. prezidentas H. S. 
Truman, kuris tikriausiai bus vyriausiu*, teise ju prie taikos.stalo? 
taig? kaip kad Rooseveltas troško? kovos uz teisingą taiką ir su
grąžinimą laisves visoms tautoms.
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amžių 
bet 
kita,

Kova del tie^r _ . . . . «...
kova. Nors ušrio ° lr teisln^^el gėrio ir grožio yra 
Žmoni i n’kovos tikes i P pikto mokytojų supratimas norą vienodas, 
toin sroves siekiri įpranta. Žmonijos troškimas yra ne kas 
kas^n tenkina kūno ?8’ Vlsa? kas kUria vienokia ar kitokiu gerovę. 
Kas patenkina kūno ip dvasios potroškius - yra gura.

1777-?- pasireiškimų žmogus sutihka su džiaugsmo ^le-
yį* . . oj.xują žmonija sutinka teigiamuosius gamtos reiškinius, 

į^£G£kla_kilnias idėjas i£ didžias asmenybes. Vįsos 
šventes, kurias žmones paįvairina gražiomis, įvairiomis ir iškilmių-_ 
gomis apeigomis,„buvo sukeltos džiuginančių įvykių. Pavasario švente, 
kuria krikščioniskęs pasaulis kįtaip^įprasmino, yra ne dabarties šven
te. Velykos buvo ir prieškrikščioniškai s laikais.. Ir senovės lietu
viai žinojo.pavasario šventę. Jie džiaugdavosi del besibaigiančios 
žiemos, saules -grįžimo ir gamtos atbudimo.

Krikscionys Velykoms davė tiesos^pergales, dvasinio prado pir
mumo pries medžiaga ir gerųjų žmogaus jėgų pasireiškimo prasmę. Baž
nyčia Kristaus prisikėlimų laiko savo religines sistemos pagrindu. 
Nes, anot apaštalo Povilo, jei_Kri§tu§ neatsikele, veltui tad skel
biame Jo mokslų. Tai dogmatine Bažnyčios tiesa. Bet įr tiems, kurie 
laikosi toliau nuo bet kokių dogmų, istoriniai Velykų šventes veiks
niai negali būti be reikšmes. Sunku tikėti, ar atsirastų bent kiek 
susipažinęs su Kristaus, idėjomis žmogus, kuris paneigtų to reikšmę 
žmonijos gyvenime. Bešališkai galvojantį vargu, ar galima paneigti 
tai9 kad ir dabartines filosofijos, auklėjimo, sociologijos mokslas, 
netvnonas, neminta daugiau ar „mažiau Kristaus paskelbtomis„idejomįs. 
Ypač sociologija bei socialine žmonijos santvarka pasikeitė krikščio
nybei įsigalėjus. Jei ne viskas įgyvendinta, ko troško Kristus^ tai 
ne Jo kalte. Kalti.yra tie, kurie nutolo nuo Jo paskelbtųjų idėjų. 
Išrinktųjų ir atstaumtųjų, galiūnų ir vergų, turtuolių ir skurdžių, 
šventuolių i£ nuodėmingųjų Kristui nebuvo.v Krsitus kovojo uz žmogų, 
jo teises, išlaisvinimų, jo dvasinę ir medžiaginę gerovę. Matydamas 
alkstančius, Kristus ragina savo niekinius: ”Jus_duokit jiems valgyti 
Tiems gi, kurie ieškojo prabangos, pataria, susirūpinti Dievo Karalija 
ir Jo teisybe, atsieit, įprasminti, praturtinti savo dvasinį gyvenimų 
Kristus neaplenkia muitininko Žakojaus namų^ kad paragintų Žakejų 
žmoniškumo ir teisiugumo^ renkant is tautiečių mokesčius, kalbasi su 
samariete, mokydamas j^ žmogaus dvasios troškimų, kurių nepajėgia
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numalšinti sulinio vanduo. Kristus apgina Magdalena, parodydamas 
minioms gailestingumo reikalu, kad, teisiant kitą, tenka prisiminti 
savo silpnybes, kurią apsčiai turi kiekviems. Ramindamas drauge 
prikryziuotąjį latrai, nori pabrėžti, kad nėra žmogaus, kuris savyje 
neturėtu gerumo savybių ir būtu nepataisomas. Kristaus traginga mir
tis rodo, kaip tenka kartais -likti nesuprastam, paniekintam ir ats- 
tumtam_tą, kuriems stengiamasi daryti gera, o ginant kad ir tobuliau
siu idėją - tapti’ nesupratusiąją ar piktavalią zmonią auka.

Bet_ir po toiįos giaurios pabaigos netenka manyti, kad tamsio
sios galybes viską išardė ar sunaikino. Atsiranda kilnią sielų, ku
rios laukia, supranta ir priima tai, kas yra gera ir kilnu. Štai, 
kaip sako Bažnyčios mokslas, Kristus žengia į pragarą, kur tamsybią 
apsuptos sielos laukia Teisingojo atvykstant, ir, Kuriam_pasirodzius, 
issisklaido jas supusios tamsybes. Po to įvyksta prisikėlimas,-kuriam 
nebeįstengia pasipriešinti jokia žemiška jėga. Tai gerosios idėjos, 
tai gėrio triumfas.

Reząrekcija - ątgimimas, prisikėlimą^, įsiviešpatavimas to, 
kas, paviršutiniškai žiūrint, buvo miręs, užslopintas. Idėjos nemirš
ta ir kovos bei aukos del to nelieka be prasmes.

Velykų Šventes yra džiaugsmo ir ryžtumo šventes tiems, kurie 
kovoja del tiesosa. artimo meiles, žmonijos ir tautą geroves. Tos 
kovos ir aukos, vėliau ar anksčiau, turi sulaukti rezurekcijos•

-Meš^esame liudytojai tu kraujo sėklos vairią, kurią pasėjo 
mūsą’kariai savanoriai ir partizanai, kovodami del tautos laisves, 
geroves ir Tėvynės Nepriklausomybes. Jie mirė, kad mes gyventume, o 
mes turime pasirūpinti, kad aną didvyrią dvasia amžinai gyventą mumyse 
ir musą palikuonyse.

Religines Velykas junkime su Tautos Velykomis ir nesigailėkime 
nieko, kad jos amžinai kartotąsi. Bet tam reikalinga didi dvasia, 
lietuvio meilė lietuviui, pasiaukojimas, kad ir ligi tragingiausios 
mirties. Miegantiems neateina laimė. Tarp savęs kovojanti ir auką 
bijanti tauta neišsilaiko. Tik nuoširdžiausioje visą vienybėje galia 
ir valstybes stiprumas.

Žmogus, kurs išsižada idėjos dėl aukos baimes, tai arba jis 
jos neturi arba ta idėja yra netikra. Kas tiesą myli, tam aukos 
nebaisios, nes jis tiki, kad tiesos jokia galybe negali visiškai už
gniaužti. Rexeris, si recte feceris - Karaliausi, jei teisingai 
elgsies, - sako Horacijus.

Mūsą.Tautos^Vienybės Aleliuja tesijungia su didinguoju Kris
taus Prisikėlimo džiaugsmu! ' v

S. M
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Musų margučiai - tradicinis Velykų stalo papuosalag. Kiek
viena seimininke stengiasi Velykoms kuo daugiausia kiaušiniu pri- 
simarginti. -

_ Kiaulinių marginimo paprotys minimas jųu senovės graiku ir 
romėnų rastuose. Graikijoje ir Komoje kiaušinis ‘buvo priemonę 
apsisaugoti nuo piktų dvasių, blogų žmonių ir nelaimių. Kiaušinis 
buvo aukojamas dievams. Jų lukštus įmūrydavo į pastatų pamatus 
apsisaugoti nuo ’apsinuodijimo ir kitų ligų.

^Indijoje kiaušinis buvo laikomas atgimimo simboliu. Apie 
klausinius kalba net šventieji rastai. Germanu tautose kiaušinis 
buvo laikomas gyvybes simboliu. Jis buvo dazomhs raudonai dievai
čio Ponaro barzdai atminti. Persijoje yra paprotys dovanoti gra
žius, auksuotus kiaušinius Naujųjų Metų dienų.

t

Ispanijoje karaliaus rūmuose ir aristokratų tarpe buvo papro
tys Velykų pirmų dienų svaidytis kvepalų pripildytais vaškiniais 
kiaušiniais. Prancūzijoje Velykų proga karaliai dalindavo rūminin
kams gražiai_išmargintus kiaušinius. Kuris gražiausių gaudavo, 
galėdavo tikėtis ypatingos karaliaus malones ir paaukštinimo.

Prancūzai manox kad kiaušiniai, sudėti Dįdįjį Penktadienį, 
gali užgesinti perkūno sukeltų ugnį. Malajieciai gimdančiai mote
riai įduoda kiaušinį, kad nekankintų piktoji-dvasia. Per malajie- 
cių vestuves kiekvienas svečias gauna raudonų kiaušinių. Vakarines 
Javos dalies malajieciai klausinius deda po naujai vedusiųjų var
tais.

Turkai kiaušinį laiko gelbėjimosi priemone. Afrikos kabiįų 
žmonos, pigmų kartų’įjojusios mulu į savo vyro namus, turi įkišti 
rankas į ištirpytų sviesta ir sudaužyti žalių kiaušinį tarp mulo 
augu. Tuo sunaikinami vylingi kitų žvilgsniai į naujai susituo
kusius.
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Vidurinėje Rusijoje šv. Jurgio dieną seimininke verda kiausi-* 
nius. Jais kas nors turi pakalenti- galviju sprandus? o paskui su
valgyti. Jaroslavo ir Saratovo apylinkėse merginos9 pasiemusios 
kiaušinienes lėkštoj apeina aplink laukoj "bardamos javą. augimą. 
Ukrainiečiams kiaušiniai turi gydomosios reikšmes.

Tinkamoj pagarboj Raikomas margutis iy Lietuvoje kaip yelykų 
stalo_papuosalas. Kiausinius_lietuviai dažo ir margina? vašku is- 
rašinęja ir peiliuku isskutineja. Yra paprotys eiti kiaušiniauti? 
ritinėti. Mažojoj Lietuvoj kiaušiniautojai turi ir dainą:

Labas vakars? pon gaspador!
Ei lalu!
Ar jau miegi saldy miegą? ei lalu! 
Tik pavelysi laluoti?
Jei užmigąs tu nubusi? 
Pasižiūrėk pro langelį! 
Kelk kojelą? prausk bumely?

•••/■■ Tavo dvare didi dyvai?
Tavo buliai stalde bąubia? 
Tavo stonioj žirgai gvengia. 
Budink tarnus, žirgą. šerti? 
Liepk? pašėrus? nušukuoti? 
Nušukavus pabalnoti.
Pabalnojus? pažabojus 
Užsisėdęs jok į lauką? 
Kuo greišiausiai?_kabingiausiai 
Savo lauko pažiūrėti.. 
Tavo lauke? Dievui dėkui? 
Kur akėta - ten lygiuoja? 
Kur užsėta - ten žaliuoja; 
Kur neseta - ten paliuoją. 
Šventas_Jurgis rasą krėtė? 
Rasą krėtė? žirgą vede. 
Šventas Jonas mešlus_veže?
0 Urtele tuos išpurtė; 
Šventas Petras pūdymą are? _ 
Švents-Jokūbas rygius piove? 
Ogi Ane pėdus rišo?
Baltraiąieius stirtas state 
Ir sustatė tris stirtates: 
Pirmą stirtą Čystai sėklai? 
0 čia antrą baltai duonai.

Yra paprotys Velykose aplankyti savo krikštatėvius. Žinoma? 
tai daro vaikai. Apskritai? be margučio ne Velykos.

Sapiegiškis -
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Nors tau rangos nuo dąrbo sutiną? 
Nors tavoji sirdis melsta.. 
Bet dar mylim tavą? o Tėvynė? 
Širdimi vis jauna ‘ir karsta.

Nors eini tu kalvariją kelią? 
Nors jį laistai ry-uoju krauju? 
Tie skausmai mūsą nuotaika kelia 
Ir mus uždega ryžtu nauju.

Joks^pavojus? grūmojimai sunkūg 
Mus šiandien nąo tavęs neatplėš? 
Nes tavęs mus sirdis prisisunkus? 
Tu - gyvenimo musą prasme!

0 mes tikim? o tikim? Tėvynė? 
Tuo? kad baigsis tavoji kančia? 
Tavo veidas nuo skausmo sutinęs? 
Apsilies kada? laime skaisčia;

0 kas šituo tikėti nenori?
Ne lietuvis tas - Judas tiktai I 
0 Tėvynė? mes norim? mes norim 
Tavo vardą iškelti augštai!

- J. Petronis.
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(įamta savyje turi daug turtų, tačiau žmogui kovojant del 
buvįo^ del^geresnio rytojaus tenka daug padirbėti. Daug prakaito_ 
sugėrė ta žeme, kurios karalium yra žmogus. Kad savo karalių žeme 
išmaitintu, negana sumanumo, bet reikia ir jėgos. 0 jego^ gmoguje 
ngra perdaug. Žmogusjninkstesnis uz akmeni, silpnesnis uz šimtametį 
ąžuolą, lėtesnis uz vųja, silpnas pries audras, lietu ir sausra, pa
vojingi jam laukiniu zverų dantys, ragai ir nagai; ne visus kalnus 
gali užkopti ir į jūrių gelmes nusileisti. Pavojinga ugnis, pavojin- 
gas^vanduo, nepasiekiamos aukštybes, neišmatuojamos galybes............
Žodžiu, net tie dalykai, kuriais žmogus naudojasi, kuriuos jis pri
berto sau tarnauti,_sūdaro žmogui daug nepatogumų ir pavojų. Jei 
žmogus gamta apvaldė ir ,daugeliu_atvęju padare sau naudinga, tai ne 
vien savo sumanumo, bet ir fizines jėgos dėka. Žmogaus jega^ kaip 
žinoma, pasireiškia ne viename asmeny je, vbe t ^kolektyve arba žmonių, 
susibūrime bei talkoje. Šia talkos reikšme žmogus .suprato ir_nesi- 
ryžta didesnių darbų_pats vienas imtis. Is čia kyla ir įvairūs susi
būrimai, žmonių grupes.

Lietuviai gyvena tame Europos žemyno plote, kuriame kadaise 
buvo neįžengiamos girios, neperbrendami pelkynai, gilios ir sraunios 
upes, akmenimis nusėti kloniai ir kalvos. Reikėjo surasti maisto, 
pasigaminti apdarų. Be madernių pabūklų teko medžiotiplaukiniai 
žvėrys irvgauditi žuvis. ^Norint pasigaminti dirbamos zemes sklypų, 
reikėjo iškirsti miškų, išrauti kelmus^arba nusausinti pelkes, pasa
linti akmenis. Šie darbai nėra vieno žmogaus darbai. Tik organizuota 
jėga, ranka į rankų lietuvis galėjo įsitvirtinti dabar gyvenamose vie
tose. Medžiokle, žvejyba, žemės darbai buvo atliekami talkos būdu. 
Talkon eidavo gimines ir kaimynai.

Net vėlesniais laikais, kada buvo praėjus įsikūrimo peri jodas, 
talka kaimyno kaimynui neišnyko. išlikusios rugiapiutės, šienapiutės, 
linarutes ir mynes, net žlugto bei skalbimo dainos aiškiai kalba, kad 
tie darbai buvo talkos darbai. Netenka kalbėti apie ginimas! nuo prie
šų bei gausius karus, kurie nėra atskirų žmonių reikalas. Taigi talka 
lietuvių tautoj tapo graši tradicijų, ir savaime suprantųmu reikalu, 
jjg-į vėliausiu laiku, kai ne vienas ūkio darbas pasikinkė madernias 
jurginas, kurios atlieka ^.darbų uz kelius žmones, ir tai talkai liko 
vietos. Tiesa, kaimų isskirstymas į vienkemius atitolino kaimynų nuo 
kaimyno, kiekvienas atsitvėrę aiškiomis ribomis. Tačiau ir dabar žmo
gus nuo žmogaus, tuo labiau kaimynas be kaimyno negali apsieiti.
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Gerbiamas ir gaivinamas mūši/ senovinis tautinis menas? dainos 
ir tautiniai šokiai, nepamirštamas ir paslaugumo bei talkos paprotys. 
Jis palaiko gerus kaimynu santykius, auklėja artimo meiles jausmu, 
gelbsti kitus nepritekliuose, švelnina socialu nelygumą? o tai kelia 
visuomeninį pasitenkinimu ir tautos geroves pažangu.

Tautos gerove nuoširdžiam lietuviui negali būti svetimas 
reikalas. Tautos gerove yra visą tautiecią gerove. Jei kurios tau
tos vaikai gyvena nepritekliuose ir skurde, _tai ta tauta negalima^ 
laikyti laiminga. Todėl kas rū jinasi tėvynės laime, tas negali už
miršti jos vaiki/. Kas myli Lietuva, tas myli lietuvį. Kas lietuviui
padeda, tas Lietuvai tarnauja.

Lietuviam.,, mylintiems ,r "O kraštą ir pasiryzusiems aūkuotis
■ del jo, šis reikalas nėra sveti'1 s. Lietuvis neturėtu būti vien sa

vanaudis?, besirūpinąs vien savo reikalais, visai nežiūrėdamas sale 
gyvenančią savo brolią. Kas nemoka aukotis del artimo, tas ir tėvy
nės aukoms nebus paslankus.

Kas kas, bet lietuvis lietuvį turėtu suprasti, atjausti ir 
padėti. Gražu kuomet lietąyis galvo3a_apie artimo meilą,vgrazą kuo
met galvoja apie didelius žygius del Tėvynės. Tačiau didžią Tėvynės 
meiles įrodymą rečiau pasitaiko. ^Kasdieninis gyvenimas teikia tiems 
įrodymams daznesnią progą, nors uz juos gal niekas.pagyrimo Į&Pą ne- 
cluog. ir medaliu ant musą krutinią nesagstys, tik .musą lietuviška są
žine pagirs, musu vaikaičiai džiaugsis, svetimieji įvertins.

Tik vienas buvo Kopernikas, pirmas supratus, kad žeme sukasi 
aplink saule, vienas’ Kolumbas atradą svirne riką, Stanlejus pirmas perė
jęs Afriką, Nansenas leidęsis į siaurės ledynus ir 1.1. Bet tūkstan
čiai kartu daugiau buvo tokią^ kurie, diena po dienos įdirbdami,_rodos 
paprastus darbus, pastato gražiausius^miestus, nutiesė geležinkelius, 
padare didžiausius"tiltus, iškaso milziniskus tunelius; besirausiami 
kasyklose, pristato žmonijai reikalingą dalyką, kaip tai, alonens an
glį/, žibalo, geležies, aukso ir t.t. Ūkininkai ir lauką darbininkai, 

' purendami žemą ir statydami pėda prie pėdo, maitina miestą gyventojus 
ir uždirba brangą pragyvenimą.

Taigi, kaip matome didieji žygiai, kad ir gražiai žibą, tačiau 
reti yra, o kasdieniniai - daugiau gyvenimiški. Darytini todėl atra
dimai kasdieniški, bot dažni, žmoniški, persunkti artimo meiles jausim

Rašytojas Foersteris duoda toki pavyzdį:

Buvo kitą kertą maža meite,_kuri mėgdavo po namus atradėjo 
kelionosl Karta išvykus tėvams-. i nuėjo į aukštą, į pastogę, kur 
buvo tarnaites kambarėlis, ir išsigando pamačius, koks jis tamsus ir 
nuobodus. Ant sieną nebuvo nei vieno paveikslėlio. Greit nubėgo į 
savo kambarį ir, paėmus du gražiu paveiksle"liu, pakabino tarnaites 
kambaryje.

Tai yaikįškas, bet kartu kilnus ir pilnas žmogiškumo žygis. 
0, kad visi žmones tokie būtu - pasaulis kitaip atrodytu.
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Gyvename lietuviai kaiminysteje« Vienas ‘turtingesnis kitas 
mažiau turtingas, vienas sumanesnis tokiame dalyke, kitas kitokiame. 
Ar tokie kaimynai negalėtu vienas antram talkinti? vienas gu.ll sko
linti, kitas p-ali atsiteisti kitokiomis vertybėmis. ^Tai galima pa
vaizduoti ūkiškais pavyzdžiais. Vienas lietuvis anksčiau nuplovė 
siena, nukirto rugius, vasarojų, iškūlė javus, kitas del įvairių prie
žasčių nespėjo. Kodėl pirmasis kaimynas negali sakyti antram: 
"Drauge^ matau, kad tu nesuspėjai, o aš turiu atliekamo laiko. Noriu 
tau padėti!” Panašiai antrasis gali sakyti pirmajam, kai tau pavasa
ri trūksta sėklų, pašaro: ’’Galiu paskolinti, rudeni atiduosi".

Arba, turtingesnis kaimynąs^išsirašo kelius laikraščius^ o 
kaimynas neįstengia, nors labai norėtu issirasyti, skaityti ir^svies— 
tis. Juk pirmasis^be nuostolių sau, gali paskolinti ir net sušelpti, 
kad ir anas išsirašytu.

Žodžiu, ’ matykim artimo gyvenimų su jo gerosiomis ir blogo
siomis pusėmis, pasiryžę visuomet jam padėti. Atgaivinkime musų sen
tėvių gražiąsias talkos tradicijas. ^Tuomet lietuviai sudari s vienų 
kūnų *ir viena neįveikiamų tvirtovę is meiles lietuvio lietuviui. 
Kai nebus griovio i'š r pertekusių ir skurdžių, tarp persisotinusių ir 
išalkusių, tarp-dykinėjančių ir pavargusių, tarp apšviestųjų ir mažiau 
pamokytų, tada bus’gera Tėvynei ir visiems jos vaikams.

- S. M. -

SAN FRANCISCO KONFERENCIJOS BELAUKIANT

Nepaisant, kad konferencijos darbotvarke dar norą paskelbta, 
esamoji medžiaga ir Amerikos Lietuvių_Tarybos turimos informacijos 
leidžia susidaryti pakankamų vaizdų del numatomų konferencijos darbų.

Konferencija yra šaukiama svarstyti pokarinų tarptautinio sau
gumo organizacijų, išeinant iš Dumbarton Oaks_metmenų. Neabejotina, 
kad bus paliesta ir "senos" Tautų Sųjungos įpėdinystė.

Jokie konkretus ir specifiniai pokarines Europos struktūros 
klausimai San Francisco, atrodo, nebus svarstomi. Vadinasi, tokie 
klausimai, kaip sienų nustatymas, ar bet kieno nors suverenumo ats
tatymas ir t.t. is viso liečiami nebus.

Ar tas ^reiškia,, kad San Francisco konferencijos darbai Amerikos 
lietuviams is viso nėra reikšmingi? Ne.

ALT visuomet laikėsi nusistatymo, kad pasaulio saugumo_pertvar
kymus turi būti pradėtas nuo pagrindinių bendrojo tarptautines saugu
mo organizacijos metmenų.
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^Dumbarton Oaks darbus ALT sake su prideramą atidą ir rimtimi. 
Konkrečiai, ir tai keliomis progomis, ALT pasisakė pries ’’didžiąją” 
savįnimasi būti savo bylos teisėju, pries teisinę diskriminaciją 
Aukščiausioje Taryboje tarp ’’mažąją” ir ’’didžiąją” ir 1.1.

ALT reikalavo t raukti _į naująjį tarptautinį carterį ’’žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms apsaugoti” specialu paragrafą.

Darniai su anksčiau tuo reikalu pareikštu nusistatymu, ALT 
ir šį kartą nevengs konstruktyviu būdu prisidėti prie San Francisco 
darbą.

Kaip tik šiuo metu baigiama ruošti nauji tuo reikalu memoran
dumai *

Vienas ją bus įsakmiai iritaikintas San Franciąco konferen
cijos darbotvarkei, kitas - Nepriklausomą Lietuvą liečiančiu klausi
au. Abu memorandumai, savo laiku, bus paskelbti mūsą visuomenes 
žiniai.

Kalbant apie dabartiną Lietuvos zmonią būklę, ALT negali 
išleisti is akią to fakto, kad dabar,^kai_įvairiose vietose renkasi 
tarptautines konferencijos, Lietuvos žmones be atodairos, yra žudomi, 
tremiami ir niekinami. Lietuvos žmonėms gelbėti ALT akcijatbuvo 
pradėta pereitą metą vasarą, kai tik buvo gauti pirmi pranešimai iš 
sovietą okupuojamos Lietuvos.

Visuomene gerai atsimena, kad kaip tik tuo reikalu, su atitin
kamais memorandumais, buvo pasiąstos net kelios speciales delegacijos 
į Washingtoną.

Lygiagreta, Informacijos Centro buvo išleista ir plačiai po 
Amerikos visuomenę paskleista ’’Appeal” ir ’’Supplement to the Appeal”.

Vadinasi, tiek Amerikos valdžios sluoksniai, tiek pati Ameri
kos visuomene apie Lietuvos zmonią vargus buvo pakankamai ir doku
mentuotai painformuota.

Apie tolesnius ALT žygius, ryšium su San Francisco konferen
cija, visuomene bus painformuota papildomai.

*-*. ■ *
- L. A. Inform. Centras. -
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DAINUOK________  L IE T U V -I'!

’ ŠLAMA ŠILKO VEJAS...

Šlama_silko vejas?
Aguonėlės žydi 
Ei? valio saulute? 
Tu visur mus lydi.

Su tavim_kas rytas?
Is loveles keliam? > 
Vakare palydim? _ 
Mes tavę dainelėm.

; * STABA: Šiems' žodžiams? 
labai žavino?a melo di j a.

muzikas

Su tavim pražysta? 
Musu jaunos dienos; 
Baltos? kaip lelijos? 
Galsvos? kaip purienos

Ei? valio saulute 
Saule geltonkase? 
Esam tavo broliai? 
Esam tavo seses.

Ziziunas yra sukompanaves

KELIAS - VIEŠKELIS

Kelias - vieškelis mus? 
Veda.tiesiai į namus. 
Kelias'.- dildo skausmus? 
Ir gaivina^mus jausmus. 
Kada sugrįši į tėviškėlę miela? 
Tada iš džiaugsmo pravirks tavoji siela... 
Ak^ kelias - vieškelis mūs?
Nesą laimę ir džiaugsmus.

Atmink? kaip kūdikiu?
Tu bėgiojai tuo keliu.
Kurisuveda pro jus? ' .
į sodžius ir miestelius.
Beržai ir gluosniai? žalia žolele krantu -
Keliaut vilioja nors dulkes? duobes biauru...
Bet ...
Kelias? koks jis nebus? -
Veda tiesiai į namus..•
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Visas pasaulis tiesiog žavėjosi, kuomet buvo paskelbti 
pirmosios ’dičkiu-' Atlanto kon ?eienci jos daviniai. Jie tuomet 
pagimdė garsųjį Atlanto Garter’. r Keturias-Laisves. Jie tuomet 
nesvyruodami pareiškė, kad po /io karo jau nebus vargiu, bus pasau
lis laisvas nuo priespaudos. _

Bet ... -paskutinioįi Jaltos konferencija, kad sako pra
nešimai, ar nebus Tik tam sušaukta, kad sugriauti pirmųjų konferen
cijų tarimus? Gončiai eina visokį, kalbama kaž kaip dviprasmiškai, 
kazokas tai slepiama*

Gali but, kad toki jau diplbmatijos keliai, bet •dienok 
mes niekaip nedės i leidžiame tikėti, kad toki garbingi tautą vadai, 
kaip Rooseveltas ir Čįorcilas nusilenktu tautu, "kupciui” Stalinui 
ir jo kraugeriškoms užmačioms.

Įteikia tikėki”, kad <įeinokrati ju vadai, neis visą laiką į 
tą patį mišką "su velniu riešutauti”.

Pasaulis „šiandiena stovi jar vienos svarbios konferenci
jos išvakarėse. Laukiame davinią is San Francisco.

San Frrncisco konferencijoje manoma sudaryti tarptautine 
organizacija, kuri apsaugotą pasaulį nuo sekančią karu ar kitokią 
nesusipratimą. Joje tokie klausymai, kaip sieną nustatymas, ar bet 
kieno nors suverenumo atstatymas, visai nebus Z.ieciami.— z Z

Tokios organizacijos si’daryme, lietuviu tauta nepakviesta. 
Stalinas to baidosi. Nenorima i.- lenką ten įsileisti, kurie. dau
giausiai gal but is visą yra parodą aktyvumo šiame kare. Tai ir 
Stalino valia. « »

Jau sianč iena daug kur kalbama, kad ir pavyktu ?, ląn 
Francisco konferencijoje, kuriozo dalyvaus tr’k Stalino ’’palaimin
tieji”, sudaryti panašią organizaciją, tai bus panašu į milžiną su 
molio kojomis.

_ Teisinga, pasaulio tvarkai _palą,ikyti organized jc, . gali
but tik tuomet, kuomet bus ji sudaryta _i s visą tautą ir su vienokio 
svorio balsu, nežiūrint ar tauta didele ar maža.
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Laimelę kad gyvename•laisves salyje. Štai kad ir San 
Francisco konferęncijoje, Amerikos Lietuviu Taryba pasius savo ats
tovus, kurie turės progos sekti konferencijos eiga ir reikalui esant 
paimfarmuoti įtakingus musų tautos draugus, liečiančiais lietuvių 
tautos interesų klausymais.

'X ’
Sis A. L. Tarybos žygis? bus nemalonu^, ponui Stalinui.

Tai bus atliktas pries jo valių__ir galių, bet uz tai labai vertingas 
ir didelis žygis lietuvių la13v.es trokštančiai tautai.

Amerikos Lietuvių Taryba, tai yra geriausias sargas musų 
tautos, kuri negaili sunkaus truso ir kelia visur garbingų Lietuvos 
varda. 

C

„^Kanados Raudonojo Kryžiaus vajus pasįbaige. Siame vajuje 
labai gražiai pasirodė Montreal© lietuviai. Aciu p. P. Miller 
Juškevičiene,!^ kuri vadavavo lietuvių vienetui, ne tik kad sugebėjo 
išpildyti uždėta lietuviams kvotų, bet dar ir labai stambus kaupas 
uždėta. r.

^Reikėjo daug vargo įdėti, reikėjo daug <lurų paklebenti, 
reikėjo išklausyti visokiausių pamokslų, bet nežiūrint to viso, 
šiandiena visi darbuotojai gali lengvai atsidusti, kad labai gar
bingas darbas atliktas.

Pries R. Kryžiaus^veiklų, šiandiena nei vienas padorus 
gmogųs nedrįsta pakelti žodžio. Visi į R. Kryžiaus darbuotų pasi
žiurėjų, randa tik, kad toji organizacija yra svariausių idėjų ir 

■* kilniausiu pasiryžimų.

Ar gi ne kilnu, Įjad tai organizacijai nuosiędziųl dirba 
ir lietuviai? Ar gi negražu, kad per pasidarbavimų musų žmonių, 
buvo įkurtas lietuvių atskiras vienetas, kurių berods Montreal© yra 
43.

Rodos tik reiktu nulenkti galvas pries visus darbuotojus, 
o atliekamas žygis dar savo.tautos vardų, visais galimas budais pa
remti. Bet arėtain yra? Didžiausiais R. K» lietuvių vieneto niekin
tojais pasirodė lietuviški bolševikai.

Ju atlikta šlykštijnisija priųs R.K. lietuvių rateli,^kuri 
kaip įmanydami juodino ir fasistavo, aiškiai parodo, kiek žmoniškumo 
ir kultūros pas juos. Jei. būtų buvų renkama aukos, kokiai nor§ Sta
lino ’’afiųrai”, tai jie kaip padrikų būt lakštų, bet jei R. Kryžiui, 
na tai fasysta ir 1.1.

Apgailėtina, kųd_Vytauto kliubo šiemetiniai ’’bosai”, skir
dami simtigų R. K. pareisime:. ’’Kas tas mums. R. K. lietuvių ratelis, 
mes patys žinome'kur nunešti aukų.

Toks Kliubo valdybos elgesys nieko daugiau neparodo, kaip 
tų, kad tie žmones yra labai daug atsilikų nuo progreso.

la13v.es
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Pries kuri tai laikę9 ‘bekovojant su vokiečiais žuvo vienas 
rusę armijos generolas? kuris "buvo žydę tautybesvįr vadinosi Ivęn 
Ciarnįakovsky. Ha tai rodos kas čia' tokio? juk zuna milijonai žmo
nių žūna milijonai tę? kurie kaip įmanydami šalinasi ir bijo kartį? 
o generolai juk rodos tam ir yra sutverti? kad zutu karuose, juk_jie 
visuomet skelbia? £ad yra garbinga mirti karo lauke. Ir stai9„dėl 
šito žydelio, mūsiškiai lietuviški bolsevikeliai baisu "gevalt daro: 
u—ju—ui auksinis generolas? mirų Lietuvos išlaisvintojas ir 1.1.

'’Liaudies. Baisa*" tiek sielvartę_išrakavo9 dęl to Stalino 
generolo? kad tikriausiai manyti- nei, kad butę buv^s kaz koks Lietu
vos geradejas? kaz ka tai geru 1 ietuvai suteikęs žmogus. Jam bai
siai gaįla, kad Stalinui parsidavęs žydelis "nukeipo”.bet kad žūsta 
tame pačiame kare nusę tautos siutus, musu broliai? tai ” L* B.” 
neatrodo kad sielvartautu.

Ivan Ciarniakovskis?. ne i kiti .rusę generolai nėra ir .ne
bus musu tautos draugai įriedate jo į Lietuvę niekam kitam? kaip 
tik kad pavergti tę grąžę kraštę? apiplėšti gyvento jus.ir pasidaryti 
savo vergais. Lietuviams mylintiems savo krastę? visai nepritinka 
raudoti del tokię generolę buities. -r

Tas pats ” L. Balsas ”, kuris griaudziais verksmais aprau
dojo Ciarnįakovsky? kovo men.^16 dienos laidoje? pirmame puslapyje 
Štai ka papasako jai — "Daug saunię Tarybines1 Lietuvos patrijotę—. 
parttzanę kovoja del^sayo laisves. Ję nuopelnus kovoje pries vokiš
kuosius grobikus aukštai įvertina visa Tarybę liaudis. '

Tarybę Sęjungos vyriausybe daugeli Lietuvos liaudies ker- 
sitoju apdovanojo ordinais ir medaliais. Nesenai Justas Paleckis 
įteike ;grupei pasižymėjusiu mūsų partizanu”.

Dabar oaziurekime tę. pavardes? kuriuos Paleckis apdova
nojo ir kurinos ” L. B.” vadina — MUSŲJ Federavicius? Jonas Visne — 
vas? Jakovas Strslcovas? Vrublevskis? Afanacevas Šulcas, Flekseris 
ir k. - : - • :'

Tai argi neaišku? kad "'Liaudies Balsas” su jo visai pa
sekėjais yra aki Ii parsidavė iki ausy Stalinui. Oi tie mulkiai, 

• mulkiai.
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P H I L A D J L P H’ I J O S P A D A N ‘G E’.J E

MINĖJIMAS LIETU-08 TAUTINES ŠVENTES..^ 
1 ’ 1 “L ’ “ ’ ’ ’ ’ ~ -' i- -r .

: r/

-Vasario 18 diena, čia taip vadinamoje Lietuviu. Muzikaįeje 
Svetainėje, atsibuvo bendras visų lietuviu Tautos šventes minė
jimas, kuriame dalyvavo labai daucr publikos.

Pradedant minėjimų, vietinių jurgiečių klebonas, kun dr. 
.Vytautai Martusevičius atkalbėjo, tam įvykiui atatinkamu maldų. 
Kalbėjo iŠ Vashingtono atvykęs Lietuvos atstovybes sekretorius 
Dr. Juozas Kajackas, kun^ Jeronimas Bagdonas, kapitonas.Paulius 
Labanauskas, adv. Kazys Celedinas ir k. Rezoliucija skaitė advo
katas Slikas. d'

Koncertinę dalį išpildė su labai gražiomis dainomis ir 
tautiškais^šokiais. Labai gaila, kad nepasiseke sužvejoti pavar
džių visų šokikių ir dainininkių, o vien tik dviejų panelių ir 
vien tik pavardes -vsesių Antanaviciutių, kurios Dievaži... kaip 
Lietuvos šlaitų lakštingalos čiulbėjo duetus!

Buvo įvilkta ir kitų dalykų, bet; kad vieni is jų nieko 
bendro nębeturejo su lietuvybe, ©'•kiti - taį visuomenei neįdomus, 
tai ir užtyliu apie juos: _o vien tik ta pažymiu, kad tame ^paren
gime karščiausi Lietuvos tėvynainiai Kristopas ir Emilija Žemai
čiai tapo labai, labai moraliai nuskriausti* Dalykas tame: jie 
sumanė ir dirbc kiek galėjo, nieko negailėdami, kad tik Pensilva
nijos valstijoje, gubernatorius paskelbtu Lietuvos respublikos 
dienų (Lithuania Republic Daį,)* Bet kuomet apie tai nuo estrados 
buvo kalbėtu, tai apie Žemaičius nei žodeliu nebuvo uz^imiryta. 
Tai savo rusien politinis plugijarizmas - neteisėtai išpiešimas 
nuo kito jam užtarnauto kredite.

Ir ;tame tai parengime Lietuvos vadavimo reikalams nesu
rinkta nei vieno centelio, nors žmones, dalyviai to minėjimo, 
kaip galima buvo matyti, but negailėjęs savo piniginių patuštinti, 
kaip kad negailėdavo ant kitų dalykų.

■ ' - Mare Puodziunų. -
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(SIUZETAS SKOLINTAS)

Ginkime Tevynų9 geįbekim^savus 9
Priešai juos sumyne9 lauskim jiems ragus*

■ ■■ i ■' Pirm negu^ausrele skaisti uztekes9 _ 
Ten musų salelei, lai priešai isdves*

Kol medziųošimas, raudančius paguos9 
.Priešų pašėlimas, lauk is Lietuvos*

T • -. t"

0 musų tėvynė9 garsi Lietuva5_
Nors jau ir sumynė - te bus vėl laisva*

Kaip laikuos Mindaug ų ar ta girdit Jus?
‘ Kur gir: 3 ir augo, daug didvyrių mus*

Nors pragaro-spėkos ;ungtusi pries mus. 
Mes viskų į niekus5 truskinsim ir jus.

*1 ■

Vysim is mus krašto šiauren, nors ne tuoj, 
Nes vergijos rastų5 neb'reik Lietuvoj!

- K. Vidikauskas* -
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Tarp kalniu ir klonių, tarp dangaus ir žemes, 

Prisiglaudus liūdi vargše Lietuva.

Nusivylę akys tolių tolius semia, 

Po kojomis verkia Nemuns, Dauguva:

"Motinėlė mano! Kur gi tie laiveliai?!

Kur tos lėtos valtys kaišytos rūta?!

Kur tos jautrios kankles, kur gi tie berneliai, 

Kuriems aš juokiausi baltųja puta?...” 

’’Motinėlė mano!" - šilai atsiliepia.

Ūžia, Šlama, gaudžia vainikai pušų... 

Siūbuodamas egles ūgiais pasistiepia, 

Ir klausia vis klausia motinu visų: -

"Ar ? If !.i grobuonys dar čiulps musų kraujų?

Ar ilgai, motule, mus kirviais kapos?! i i
Ar ilgai raudosim vis pas kapų naujų, 

»
Nejaugi mus niekas, niekas neužstos?”

"Motinėlė mano!” - verkia brandus javas:

Kam svirnelį varpų nunešiu asai?...” 

Jo vilnyse klūpo Šlamėdamas klevas, 

Krinta jam į žemų ašarų lasai.
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O žeme, ta žeme, ta šventoji žeme...

\ / •'. : ‘“Dūsauja ji kalnais, kloniais ir šilais;
,; » '' • 1 • ' ’ . 
~ . Dūsauja arimais kuriuos kraujas semia;

Kuriuos -pavergimas aptubde varnais.

Dūsauja gėlytė, dūsauja berželis, 

Dūsauja daržely rūta apleista ... 

Vaitoja sodybą kiekvienas kampelis, 

Dejuoja lūšnele kovų apgriauta.
• ■ ’ - • ?

Dūsauja tas takas, kur kaimas išmynę, 

Jisai vienas vede kur Šaukė varpai... 

Dabar svetimųjų pėdos jį aptryne, 

Čia svetimos votys - duobes, apkasai.

Dūsauja ir kalnai - kapai didžiavyriu, 

Atvožę jie sklaido knygą praeities ...

Bočių kaulai rodo į svarbiausią skyrių - 

’’Reik Lietuvai meiles, darbo ir širdies.”

Tad, broli lietuvi! Ir, sese mieliausia. 

Tieskime Lietuvai širdį ir rankas.

Nepalikim vieną naktyje tamsiausioj; 

Kas gi mus žemeles vaitonę supras?

Tik. tu, o lietuvi! - suprasi Lietuvą!

Tarp audrų ir vejų., tarp žemes, dangaus! 

Tu vienas atjausi ko verkia Dauguva, 

Tad stok, jų vaduoti iš jūngo sunkaus.

• - Mabija Aukštaite.
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J?lais metals? Toronto lietuviai? visi vieningai susirinką 
Lietuvos Šventes minėjimui? visi vienbalsiai isnese rezoliuciją? ku
ri "buvo išsiuntinėta į atatinkamas įstaigas ir visą demokratišku 
kraštą pareigūnams* \

Rezoliucijos tekstas: ž

REZOLIUCIJA

Mes Toronto ir apylinkes lietuviai? sukviesti per specialiai 
suorganizuotą šiai Šventei paminėti komitetą? kuris reprezentuoja 
8 Toronto lietuviu demokratinio nusistatymo organizacijas? išskyrus 
komunistus? kurios nuo pat šio karo pradžios? reme ir dabar tebe
remia Alijantu pastangas galimai greičiau sį karą laimėti; susirin
kę Vasario 18 d.? 1945 m* Ukrainujsvetaine je 404 Bathurst Str. 
Toronto? Canada; iškilmingam paminėjimui 27 metą Lietuvos Nepri
klausomybes paskelbimo sukakties;

PAPEI Š. K I A M E:

Kadangi Šiuo lai :u Lie tuva^randasi po Sovietu Rusijos kariška oku
paciją? todėl ir uz įvykius Lietuvoje atsakomybe krinta 
ant Rusą karo vadovybes. '

Kadangi atėjusios žinios is Lietuvos rodo? kad tenai siaučia pasi
baisėtinas teroras? kurį atlieka komunistai su Sovietu

■ ’ Vyriausybes pritarimu ir?

>rt.1 to pnkomis? dažnai yra visai niekuo nekalti žmones.
«A -» v *’ | >V 1 •< v »V / , <-> 1 ’ W i A *i T ko 1 pi 1/} SlOe S



2. Kad. kuogreiciausia butu sudaryta iŠ 
i t.

3. Kad.
T^r5 y“ ' ^ _’ _ .4. ij‘i.'’^ 5*i3f
kuogreiciausia Lietuvos žmonėms butu grizinta žodžio, 
spaudos ir susirinkimu laisvu. ; nO ilo.voS

4. Kad. mes norime atkreipti ypatingu demes į Jungtiniu tautu 
vadu, juogiaį tie lietuviai :kurie kovoja uz Nepriklau
som^ Lietuvį--nšra-nei fašistai,'nei pro-naciai, nei 
komunistai, kad. jie kovoja ir kovos pries bent kokiq 

if-ūlsi' £8 ^yetūm^ okupacĄrjęiy.s-1- ' d.J '
r(5» Kad.- -rrmes ^tapgi paleidau jame, kad.- Sovietu. Rusija' laikytųsi’ 

aifaY> 1920 metais, Liepos 12 d» -pasirasytos sutarties,. kurioje
-ode. i • ^'^iKdsija'laisva valia ir visiems laikams at sis aka nuo 37

* i dėvisi/ teisiu kokias ji kada buvo turėjusi prie Lietuvos . ir< 
į ;-W. •"/'i. ' ■' ■ • 4oT
-Gii'Kad -Kpasirbi^iant Atlanto Carteriu Lietuva turi but Jcupg re Lė

čiausia atstatyta kaipo Nepriklausoma Valstybe, su jos 
istorine sostine Vilniumi. .. • r 11.

-tesą .1 j-.j

nd t. i

Komiteto Pirmininkas

Komiteto Sekretorius
- ■'

J. Yokubynas

Nuo 8 Toronto Lietuviu- Organizacijų

Jį leHi dossi osar'; ’ fdrn'iaoi o , ±*x
■'> ■- . ...j.V,  —T

IŠ K. L. TARYBOS, TORONTO SKYRIAUS SUSIRINKIMO.

Paprastai, mėnesiniai skyriaus susirinkimai, įvyksta kiek
vieno men. trecia sekmadienį, 3 vai. po piet^, bet šį kartej, del 
bendro, 16 Vasario minėjimo,.tame sekmadieny, Tarybos susirinkimas 

- įvyko Vasario 55 dienq.

; Narii^. dalyvavo nedaug, bet susirinkimas buvo gana smagus*

- J?:.: IŠ atstovo į bendra 16 Vas. paminėjimu paaiškėjo, kad minė
jimas labai pasisekė, taip moraliu,' taip, ir finansiniu atžvilgiu. 
Gryno pelno liko .100 dol. 25 cent., kurie bus pasiusti Lietuviu 
Informacijos Centrui, New Yorke.
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Sekretore perskaitė įaiską is Centro kur būvąs sekretorius 

- L. Gudas, Perstato naują, šiems metams išrinktą Centro valdybą ir 
įvairias komisijas* ' . r.

^Susirinkusioji, prase musą sekretorę pasiusti padėką g. Gu— 
” dui.^uz jo visuomet platą reikalu, aprašymą mūsą skyriui siunčiamuose 
laiškuose ir kartu pasveikinti naują sekreterą ir žinoma visus šią 
metą pareigūnus.

Petras Kairys, buvo pirmininko paprašytas, papasakot apie 
įvykusį "Beclerią’4 vakarėlį kuri o pelnas buvo numatomas ”N. Lietu
vos’4 naudai. P. Kairys padėkoj-; visiems atsilankiusiems ir taipgi 
savo bendradarbio 3, Staliulioniui ir Augučiui uz pagelbą rengime 
•ir pranešė kad gryno pelno buvo 36^dol. 90 cent., bet jis pasiusąs 
lygiai 37 dol. Susirinkusieji karstai plojo tiems musą vaikinams_ 
uz surengimą_ir taipgi moterims uz pagelbą; ją buvo: Pilkauskiene, 
Samulevi.ęiene ir Derviniene, o mergaicią, tai Grinskaite ir rodos 

- Jarašiūnaite.
. ’ Šiame susirinkime, sekretore skaitė-iškarpas is vietines 

anglą spaudos, apie įvykusį 16 va s. ^paminė j imą. Buvo labai malo
nu kad Toronto gyventojai galėjo sužinot ir apie Lietuvos patri- 
jotus kurie kovoja uz Lietuvos Nepriklausomybę, nes kaip lietuves 
judai-komunistai dažnai imasi kalbėti ir atstovauti ”yisą” Toronto 
lietuvią nusistatymą, tai istikruju, svetimtautis^ nežinodamas lie
tuvio padėties nei jo siekią - guli pagalvot, kad tai atsilikuse, 
nekultūringa tauta, kuri savystoviai nesugeba gyvent ir lyste len
da po svetima vergija.

Buvo plačiai apkalbėta apie tokią straipsnią reikšme sveti
moje spaudoje ir prieita išvados,* kad reikia įgyti kontaktą įstei
giant pastovą propogandos fondą. Tą sumąnymą patekę Ant. Margis 
ir kartu pasiūlė 5 dol. tokio rondo pradžiai. Kaip-bematant, 
toks fondas tapo įsteigtas, o jo komijijon susirinkimas vienbal
siai •išrinko'šiuos asmenis: . st. Batkieną, M. Dervinį ir M.F.-Yo- 
kubynieną. Isdįninku pasiskyrom M.^Dervinį, kuris per kelias 
minutes paskelto, kad propogandos iždas jau turi 15 dol. Taip 
tai entąziastiskt.i sis reikalus buvo paremtas. Labai malonu^ 
matyti žmones,-tokiame sutarime. Rodos ir pasiimta pareiga, šimtą 
kartą lengvesne ir malonesne. Tuo susirinkimas ir baigėsi.

- Kor-te. M.F. Y-ne. —



TORONTO MOTERŲ GRUPE ’’DAINA”

Tikiu kad ir ”N. Lietuvos” skaitytojai jau bus girdėją, apie 
labdaringa lietuviu moterą grupę Toronte. ’’Daina” susiorganizavo 
pries trejus metus. Is karto? buvo kaipo K.-Raudonam Kryžiui pa- 
gelbine grupe? bet vėliau, padidėjus narią skaičiui, nutarta vei
kimą ‘praplėsti; rengiant- pasilinksminimus labdaros naudai ir lai- 

■' kanu susirinkimus kiekvieną menesį.
Tokie susirinkimai, įvyksta kiekvieno menesio paskutinajį 

penktadienį ir iš eiles, pas kurtą nors narę, kuri jaučiasi, kad 
tokį susirinkimą gali priimt.

Paskutinis ;I> Inos” pasilinksminimas įvyko -lapkričio 11-d., 
praeitu mėty; pelnas buvo sūnau lotas karią Kalėdinėms dovanėlėms, 
kurią išsiuntincca 43 dėželes.

Pažymėtina,- Įad- ruošiant: s tam darbui, moterys ir mergaites, 
ture jo vėau uz malonumą., patarnaut? kur tik jos galėjo, bet dar di
desnis malonumąrn kai jąu_per du susirinkimus, gękretorė St. Bat- 
kienc, perskaitė daug padėkos laišką kuriuos rase musą lietuviai 
kariai Kanadoje ir Užjūry. Rodos nedidelė dovanėlė, o kariui, 
atskirtam nuo sAvują ir nuo' įie.tuvią visuomenes, yra maloni ir 
jis mielai parašo maloną laiškelį.

Tikiu, kad toks dovanelią išsiuntinėjimas, nebus užmirštas 
ir ateity, jeigu tik jis bus reikalingas. .

Praeitame sąsirinkimg, kuris įvyko pas- narą Stefa Dervinieną, 
buvo nutarta ruošti sekančius šokius, su ypatingais užkandžiais, 
antrame šeštadieny po Velyką* Pelnas skiriamas Kanados Raudonam 
Kryžiui, kurio rinkliava prasideda su 5 d. Kovo mėn, ir tęsis iki 
to men., pabaigos.

Daini'etės kviečia visus Toronto ir.^apylinkią lietuvius, at
silankyti į tą vakarą ir paremti humaniskiausą organizaciją visame 
pasauly. :

Šokiai įvyks *104 Bathurst St., žemutinėje salėje. Pradžia 
8:00 vai. vakare.
,-Šiame susirinkime, taipgi Įvyko valdybos rinkimai. Pirmi

ninke, viena vice-pirm. ir sekretorė pasiliko tos pačios o vi^na 
vice-pirm. ir iždininkė išrinktos naujos. Valdyba susideda is _ 
sekamą narią,: pirtį., M.F. Yokuoyniene ;_vice-Rirm. Z. Uzemeckiene 
ir St. Dervinier.cn sekret. St- L atkienė ir izd. G. Yokubynaite.

-Revizijos komisija: S. tindziene, M. Pociene ir 0. Indre— 
lienė.

Dervinier.cn
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Ateinančiu, šokiu rengimo komisija^ 0. Indreliene, L. Fren- 
zeliene, V. Samuleviciene, z. Stankiene, 0. Kalinauskiene ir St 
Derviniene.

Korespondente - M. F. Yokubyniėne•

Turbūt daj? nebuvo susirinkimo, kąd ’’Dainos” grupe, negautu 
nauju nariu. Šiuo kart, laikau sau uz didelį malonumą pranešt, 
kad vėl susilaukėm net_triju nauju narię, jomis yra: Al., Męlda- 
ziene, 0. Kalinauskiene ir P. Pociene. Malonu taipgi pazymet, 
kad ponia Maria Pociene, apart savęs, prirašė prie ’’Dainos” grupes 

-jau keturias nares. Savo dvi dukreles, Marytęr Onytę, savo se
sutę Adelę Pocienę Chicagoje ir dabar savo marčią Petricię Pocienę 
Kaip matote, ponia Pociene, tikrai užsitarnauja čempiones titulą 
musę, grupėje.

' Susirinkimui baigiantis, į-le Vanda Dervinyte, su pagalba 
pąnelię: Janes GrPaskaitęs, 'Putos Batkiutes ir Birutes Indrely- 
tes, pradėjo nešioti tacas, apkrautas įvairiaspalviais ir įvąi- 
riaskoniais sandvičiais ir kitais skanėsiais, kadvvisunei isra- 
gaut nebuvo gailina. 0 manot kad tie vyrai gali iškentėt nepaz— 
velgę į moterę tokį grąžę, būrelį? Ne ir dar kartę ne! Taip ir 
sį kartę, p. Dervines tik ateina, ateina, irgi tacę nesinęa, tik 
jis su savotiškomis vaišėmis... Ai tie vyrai^ vyrai, jie negali 
atsistebėt, kaip tos .moteris sueje didelian burin, gali taip gra
žiai veikt. Ir tikrai gražiai. Štai kad ir šiame susirinkime, 
buvusios valdybos nares, vice-pirm. L. Frenzelienė’, iždininke 
0. Indreliene ir revizijos kom. nare V. Samulevieiene, nesutiko 
kandidatuot siu metę valdybon. Tai pareigę perdaug turinčios, 
tai del darbę laiko stoka ir taip visokię p.riezascię atsiraiUo, 

'bet kdip,:tik atėjo rengimo kom. rinkimas, taip jos visos mielai 
sutiko jonįeit. Kodel?_ Todėl, kad Šios grupes veikimas pri
ugdė jas prie savęs 5 todėl kad veikimas yra labdaringas ir yra 
ju asmens ir sielos dalimi. Mes visos ję kūrėm, ugdem ir palai
kėm jos egzistenciję. Del to,'ji priklauso mums o mes priklausom 
jai. Per ’’Dainos” vardę, mes įgaunam pasitikėjimo visuomeneje, 
o su .visuomenes pagelba mes atliekam gražius ir girtinus darbus.

Tuo ir baigsiu, Širdingai dėkodama Stefai Dervinienei uz 
grąžę mus visę priėmimą, laike šio susirinkimo.

M. F. Yokubyniene



26

' Itontrealo lietuviai, kurio buvo skaitlingai susirinką 16 
Vasario minėjime, išnešė re žolinei ją 9 kurios tekstas tikpo "Montreal 
Daily star", "Le Presse" ir "The Gazette" ir taip pat buvo issiunti- 
netas daugeliui įstaigą ir įvairią kraštu pareigūnams.

Talpiname revoliucijos tekėtą anglą kalboje , - taip kai p. buvo 
išnešta ir visą vienbalsiai priimta:

resolutions

The following. Resolutions were adopted at the commemoration 
of the Tventy-Seventh Anniversary of the proclamation of the indepen
dence of Lithuania. The Canadians of Lithuanian extraction held, on 
the Eighteenth day of February 1945, at the Lithuanian Parish Hall, 
Montreal, Canada, under the auspices of the Lithuanian League of 
Canada. .

.WHEREAS, the Atlantic Charter embodies the principal war 
aims of the United Nations: and

WHEREAS, the -government of the Soviet Union is one of the 
signatories of the Declaration of the United Nations signed January 
1, 1942; and

WHEREAS, the propaganda emanating from Moscow continues, in 
violation of the-letter and spirit of the Atlantic Charter and of 
the Declaration of the United Nations, to advance claims aimed at 
the subjugation of the free Christian people of Lithuania, Latvia 

. and Estonia; and
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WHEREAS? the peoples of Lithuania? Latvia and Estonia are 
determined to restore their sovereignty and democratic form of 
government in aceoidance with the principles of the Atlantic Charter? 
and are presently waging a relentless underground war against the 
Nazi occupation oppressors "and against Russian annexionists; and

WHEREAS? our sons and daughters are fighting on all fronts 
and we are doing all within our powers on the home front to help 
win the war? and all of us? loyal Canadians of Lithuanian extrac
tion? believe that the Victory of the United Nations will restore 
freedom and independence to all victims of rapacious aggression and 
imperialism?

Now? therefore? be it

RESOLVED? that we reaffirm our strong faith and confidence 
in the United Nations and in the faithful execution of the principles 
of the Atlantic Charter; be it further

RESOLVED? that we protest against Russian attempst to jeo
pardize the freedom of the' oppressed European populations; be it 
furthe r

/ J ’ • £ 4. f ' .

RESOLVED? that we appeal to our government to champion the 
cause of freedom of Lithuania? Latvia and Estonia in the war and 
peace counsils of the United Nations; and be it finally

RESOLVED? that.copies of these Resolutions be mailed to the 
Governor General of Canada? to the Prime Minister? the Minister of 
Foreign Affairs? the members of Parliament of Canada; the President 
of the United States; the Prime Minister of the United Kingdom; 
the resident Ambassadors and Envoys of the United Nations; to Lega
tions and Consulates of Lithuania? Latvia? and Estonia in Great 
Britain? the British Dominions? the United States? Mexico? Argentina? 
Brazil? Ecuador? Uruguay? Portugal? Switzėrland and the Vatican City? 
to the Canadian Red Cross? and to the Pbess.

PRESIDENT, Antanas Navickas

SECRETARY, Leonas Gudas

z

TREASURER. Jonas Duncikas
I**' ‘ ’ '■ • ■ ' - ’ ’ .* : J

• ' . — • 7
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Del sios revoliucijos yra gautas keliūtas atsiliepimu tie-_ 

sįoginiai į Kanados LIETUVIU Taryba, A. Navicko vardu kurias įteike 
mūsi^. redakciją.

Čia ištisai talpiname:
' . 1 ... • • ■ r

GOVERNMENT HOUSE COPY
OTTAWA. -------------

Office of the Secretary 1st March, 1945.
to the Governor-General

Dear Sir, •*
I am desired by the Governor General to 

acknowledge your letter of the 26th ultimo enclosing 
a copy of the Resolutions voted at the Mass Meeting 
of the Lithuanian League of Canada on the 18th Feb- 

-. ruary, 1945.

Yours sincerely,

j- F. L. C. Pereira,
Assistant Secretary to the Governor-General.

The President,
. • Lithuanian League of Canada, 

Montreal, P. q.

‘ : ' MINISTER OF JUSTICE AND
5 ATTORNEY GENERAL OF CANADA

J Mr. Antonas Navickas, Pres., Ottawa,
.t..-: Lithuanian League of Canada,

6642, 3rd Avenue, 
Rosemount, Montreal, 
Quebec.

COPY

March 14th,1945•

Dear Sir,

The Minister has asked me to acknowledge 
receipt of your letter of March 9th, with copy of the 
Resolution adopted by the Lithuanian League of Canada 
on the 18th of February last, and to assure you that 
this Resolution will receive careful consideration.

Yours very truly,

J.W. Bernier, 
Private Secretary



THE FOREIGH SERVICE OF THE
COPY UNITED STATES OF AMERICA

American Consulate General 
Montreal, Canada, Apr. 10th, 1945.

Mr. Ant. Navickas, Pres.,
Lithuanian League of* Canada, ' 
6642 Third Avenue,
Rosemount, Montreal, Canada. -
Sir; ■

The Consulate General has been directed to acknow
ledge, on behalf of the President of the United.States, the 
receipt of your letter dated February 26, 1945, transmitting 
a copy of resolutions voted at a mass meeting of Canadians 
of Lithuanian extraction, held in Montreal February 18, 1945

Your courtesy in forwarding a copy of the resolu
tions to the President is appreciated.

Yours very truly,

John D. Johnson
American Consul

PROGRESSIVE CONSERVATIVE PARTY 
DOMINION HEADQUARTERS

COPY "BRACKEN HOUSE”

22nd March, 1945.
Mr. Antanas Navickas, President, 
Lithuanian League of Canada, - *’ ...
6642 - 3rd Avenue, / .
Rosemount, Montreal, Que. ♦ •
Dear Sir, -

I am directed to acknowledge the receipt 
of your letter to the Honourable Mr. Bracken, under 
date of the 9th instant, with which was enclosed a copy 
of the Resolutions passed at the Mass Meeting of your 
organization on February 18th last.

Thanking you for forwarding this expression 
of the views of your League,

I am, 
Yours very truly,

M.R. Jack,
, Private Secretary.
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CONSULATE GENERAL OF SWITZERLAND . ..... COPY

IN CANADA, ' ......  .................
•/ r... . Montreal 29 Mar. 12, 1945.

Sir,
I have the honour to acknowledge receipt of 

your letter of March 9th, enclosing copy of resolutions 
voted at your meeting of February 18, 1845, for which 
I thank you.

Yours very truly,

.i E. Adair,
■■ Consul General of Switzerland*
Lithuanian Teague of Car: do,

6642 - 3rd Avenue, “
Rc seme ux t, P. Q.

LITHUANIAN LEGATION
CORY WASHINGTON, D. C.

March 13, 1945.
Mr. Antanas Navickas, 
President, Lithuanian League of Canada, 
6642 - 3 rd. Ave., Rosemount, 
Montreal, Canada. -- - •

„My dear Mr. Navickas:

I acknowledge the receipt of your letter 
of March 9, 1945, enclosing a copy of the resolutions 
voted at the Mass Meeting on February 18, 1945.

The resolutions reflect well the feelings 
of the Lithuanian nation which has been so brutally 
treated not only by the Germans but by the "liberators” 
as well.

Please accept my thanks for giving the 
Lithuanian people your moral support.

Sincerely yours,

P. Zadeikis
Minister of Lithuania
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COPY LIETUVOS KONSULATAS
— ■■■■■■ ■ ■ ■ f

- • 1945 m. kovo men. 12 d.

Ponui Antanui Navickui., Pirm. .
Kanados Lietuviu. Tarybos
6642 r 3rd Avenue $
Rosemount, Montreal, Canada.

Didžiai Gerb. Tamsta: . ... .... I • •
Montreal lietuviu priimtos vasario 16 d.

proga rezoliucijos kopiją gavau. Nuoširdžiai uz jQ 
dėkoju. •

Rezoliucija apima visus pagrindinius
• . punktus ir išreiškia lietuviu, tautos norus del lais

vos ir nepriklausomos Lietuvos.

Naudodamasis šia proga, sveikinu Tamstas 
ir linkiu geriausią. pasise/cimi^. visuose darbuose.

Su tikra pagarba,

- Petras Daužvardis
Lietuvos Konsulas.

• . . • ŠIRDINGA PADĖKA

GERB,.' M 0 N T R E A L I E C J A M S .

Sąusio men. 25 d. mane atlankė visai netikėtas laiškutis 
nuo" K." D•_ Tarybos, manq uzkvieciant dalyvauti ir būti_principa
lių kalbėtoju^Lietuvos Nepriklausomybes 27 meti^. paminėjimo malo
nia proga, Is syk nenorėjau ir pagalvoti važiuoti į tolimu, 
svetimu ir man visai nepažįstamu saltosios_Kanados kraštu. (Nei 
cia_taip jau salta, nei ka. - Red.) Bet vėliau pagalvojau - 
kodėl gi ne, kodėl gi nepatarnauti savo brangiesiems broliams 
lietuviams, kuomet tik ^ra patogi_proga ir kodėl nepasidalinti _ 
sykiu džiaugsmais ir liūdesiais delei brangios ir bendros Tėvynės 
Lietuvos.

Taigi išsirengiau, nuvažiavau ir atlikau, tikiuos visai 
neblogai, didį ir patrijotinį č.arb^ pasakydamas stropiai pasi- 
ruostq kalba, per 3į valandas, sykiu nusivežu parodydamas rusiš
kiu-lenkišku - vokišku. — lietuvišku pinigu, kolekciją.

Kiek teko pastebėti malonioje ”N. Lietuvos” vasario_men. 
laidoje, kad visi montrealieciai buvo patenkinti ir sužavėti iki 
ašarų mano prakalbomis, taigi mar čia tenka didžios garbes ir
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mandagumo delei tarti nuoširdžiausius ir giliai įvertinančius 
žodžius "brangiems -montrealie ciams —.visiems "bendrai ir kiekvienam 
atskirai - uz maloniu manes priėmimu.

Visu pirma - tariu širdingos padėkos zodį'gerb. visai K. L. 
Tarybai? kurios iniciatyva atsiradau pirma syki 'gyvenime svetin
game Montrealyje. Paskiau tikrai širdinga bičiuliškai-lietuviška 
aciu brangiam klebonui gerb. kun., J* Bobinui? suteikusiam man ma
lonia pastoge savo naujos ir^puosnios klebonijos patalpose? o 
vėliau savo juodberiu-auto išvežiojusiam po įdomesnes Montreal© 
vietoves. "i ’’

Taigi tenka padėkoti visai manę pasitikusiai stotyje delega
cijai: p. A. Navickui? Kilįmoniui? L. Gudui? be kurių pagalbos? 
gal butii tekę gerai paklaidžioti didmiestyje? vėlyvos nakties . laiku. 
Galop tikrai nuoširdžiausia padekę visai į prakalbas„atsilankiusiai 
publikai? parapijos ir ’’Vytauto’^chorams? tikrai zavejanciai sudai
navusiems keliata Širdį viliojančių dainelių? busimai artistei p-lei 
R, Kilimon^tei padeklamavusiaišmano eilerastį ’’Kanados Lietuvaitei”? 
vakaro vedėjui A> Sakalui? • vaisingosioms_seimininkems? kurios taip 
sumaniai? skaniai.. ir rūpestingai priruošė puikių vakarienę? mano 
asmens? kaipo-poet o ’’Padanges Ai as pagerbimui ir pagaliaus visiems 
asmenims su kuris.is teko_susitikti ar kurie taip nuoširdžiai ir 
tikrai lietuviškai priėmė ir vaisino: p.p.^P. Jasuciams? K. Jasu- 
ciams? Arlauskams? Žiziunams? Gudui? M. Aukstaitei? J. Ylai? ypač 
gi miykstieciams - Matuliams? Leknickams? Vilemams? su kuriais sy
kiu teko jaunystėje augti? sykiu eiti prie pirmosios komunijos ir 
su kuriais nešim- ciau per 30 metų*

Jūsų visų tikras lietųviskas nuoširdumas ir širdies — sielos 
gerumas? atvirumas ir broliškumas niekad?^oi niekad neisdils is 
mano atminties ir progai pasitaikius^norėčiau jums visiems ir kiek
vienam atskirai atsimokėti lygiu vaisingumu.

^Tegyvuoja patrijotingi? nuoširdus ir begalo svetingi Montrea- 
lieciai? su ju gerk* Klebonu J. Bobinu ir tegul ateityje „dar. labiau 
-žydi? bujoja ir nasius gyvenimo vaisius teisduoda Tėvynės Lietuvos 
labui? naudai.ir gerovei laimingame Kanados krašte.

■" Padangas Aras -
(Kun. S.J. Vembre.)

■ ■ ■ : ,
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R A OP ON O J O K R Y Ž. I A U S *

V A K • I ? I E N E

Kovo 18 dienų9 lietuviu Parapijos svetaine įe, "buvo surengta 
puiki vakarienes kurios tikslas " uvo numatytas del_R. Kryžiaus. 
Kadangi tikslas labai kilnuss tu i vakarienę apsiėmė suruošti vi
siems montre^lieciams p^ikiaį žinomos seiminiįkes sup. M. Juške
vičiene priešakyje „ Juškevičienei pagelbėjo sios seimininke s:. 
M. Vilemiene., M. Karaviene.is Hamilton, Ont.,_ P. Norkeliuniene, 
A. Stonkiene, 0<> Jasiuniene, O? Kalinauskiene, M. Gyviene, D.
Girdauskiene «

Atsilankė gražus ^skaitlinę žmonių kurių tarpe buvo kelintas 
, svečiu, kaip Kun. Naudziunas is Chicagos, karys Isabota, kuris 
nors ir yra Japonu tautybes, bet savanoriu stojo į Kanados armiją 
ir buvo ilga laika patekęs į vokiečiu belaisvę, karininkas V. Kviet- 
kauskas ir ko .

Vakarienes laiku su dainomis ir muzika palinksmino susirin
kusiuosius K. Jasiunas su kitu Ukrainu tautos jaunuoliu.

> Juojaus po’ užkandžių, programos vedėjas A.'Sakalas pakvietė 
tarti.žodi kun. Bobįnę, kun. Naudziuna, buvusį belaisvį ir R. K. 
pirmininkę po P. Juškevičienę, kurie pasakė po labai gražių kalbų.

_ Po to sekė loterijos laimėjimai, kur l)dovana laimėjo E. Vop- 
šiene, 2) N. Slobcdzian. (Venskiutė) ir 3) A. Sakalas.

I stalus nešė įvairius valgius ir_gerimus vikrios, lietuvaites: 
Norule vielutė, Nork'eįiuniutė, _-Tauiuniute Matulytė, Salalaitė, Tere
sęvielute, Rugierlutėj Gyviųtė, Bandziute, Visockiųtė, Matusevičiū
te, Re, ks t ytė, Daiv.lute, Vaišvi?iute ir Bandziuviene.

Vakarienės surengimui pasidarbavo sekantieji: TikietUs par
davinėjo - Lekni'.-kns, stalus s1 s < atė - Kuprevičius, Vaišnorais, Lu
košius, Kardišauska ’. Prie alau., išdavinėjimo buvo Kuprevičius.

Ne vien, kad musų geraširdžiai žmones nepatingi pasidarbuoti, 
geriems tikslams, bet jie nesigaili ir skirti^stambias aukas. Štai 
reikia tik stebėtis lietuvišku duosnumu, kad šiai taip didžiai va
karienei maistas buvo beyeik^visas suaukotas. įvairiais valgiais^ 
aukavo šios: M. Juškevičiene, My Vilemięne, P. Juškevičiene^,M.^Že
maitiene, Į$„ Gyviene, O. Vizbarięne, M. Šaltenis, W. Mackevičiene.,
O. Kupre vi šiene”, Po Norkeliuniene, 0. Kalinauskiene, A. Stonkiene,
P. Salalįene, ^Po Kinderiene, 0. Karpa vi cienėj P. Barauskiene, 0. 
Matuliene^ Meškinienė, M. Pakulienė, M. Vaiksnoras, K. Michelis, 
P. Baltrušaitiene j J. Leknickiene^. A. Nomeikięne, Baltakiene, 0» 
Vilemienė, 0. Duncikięnę, Skudiene, Zabieliene, Radzevičiene.
Viską į svetainę suveze su savo automobiliais: Kilimonis, Andriu
lionis, Bandžius, Paplauskas.
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Daugiausiai alaus sujieškojo M. Vaišnoras.

Raudonojo Kryžiaus pirmininke p-nia Juškevičienę - Miller 
ir visas lietuvių R. K. ratelio stabas dėkoja nuoširdžiai visiems 
darbuotojams? aukotojams ir visiems atsilankiusiems į vakarienę.

' ' * A* ~

RAUDONOJO KRYŽIAUS VAJUS

' ' Su didžiausiu malonumu galime pasididžiuoti mes Montreal© 
lietuviai? kad mums uždėta R. Kryžiaus kvota sukelti 400 dolerii}? 
pasiekė net 815.00 dol.

Čia norisi ypatinga padėkos žodį tarti darbščiai vajaus pir
mininkei P. Juškevičienei—Miller? kuri nežiūrint saves? tik giliai 
is širdies at jausdama kenčiančius mūšio lauke ir tuos? kur ii} viskas 
sunaikinta priešo bombų? užsidėjo ir atliko sisj kilniu mums ^visiems 
lietuviams uždėta pareiga. Ji dirbo? vargo ir prase neatsįzvelg— 

; dama? kas_is jos tyčiojosi? smeize ar nieko nepamatuotus uzmetine— 
j imus dare.

Vienok? jei ir kaip.butu muši} gerb. pirmininke’ stengusis? 
bet darbas nieku budu nebūtu, buvęs toks pasekmingas^, jei nebūtu 
atėjusi visa kadra mieli} savanori!} darbininki} į gratis} talk?}.

■ Vasario 25 d. įvvkusiame susirinkame? kuris buvo sušauktas suęr-
• ganizavimuo komiteto? atsilankė is viso miesto stebėtinai gražus 

būrys darbuotoji}? kurie pasirinko valdyba ir skubiai suorganizavo 
visuose miesto kvartaluose rinkėjus. į komitetu įėjo šie: Garbes 
pirmininkas kUn. J._Bobinas? pirmininke — 1. Juškevičiene? Vice— 

-- pirm.- M. Arlauskaite ir sekretorius - Norkeliuniute.
•t « J . .

Pirmininke išskirstė darbininkus į ratelius? o kiekvienas 
"toks ratelis pasirinko savo pirmininką ir kaip teko pastebėti 

vęliau? kad kiekvienas toks ratelis atliko savo pareigu su .di
džiausiu pasisekimu ir pagirtinu stropumu? kokio dar montreaiie
čiai nei vienais metais neturėjo.

/ J' .
; o Distriktuose buvo pasiskirstyta taip: _

- ROgemoųnt - pirm. A^ Sakalas? kolektoriais - Sakaliene? 
M. MackevičieneW. Mackevičiene? Nomeikiene? sesutes Norusevi- 
ciutes ir P. Žiziuniute.

• v -Miesto centre - pirm. D.vNorkeliūnas? kolektoriais - 
Badžiuniene? Norkeliuniute? Bandžiuniute.
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- Ville LaSalle - pirm. J. Duncikas? kolektoriais - Matuliene
ir Matulyte. • _

_- Verdun - pirm. Kilimoniono? kolektoriais - Kilimonis? Kili- 
monyte? Dauderis ir K. Jasutiene.

- Yille Emard - pirm. Vopšiene? kolektoriais -Lukošiene? 
Motuziene9 Naikeliene ir Gyviute.

- Pointe St. Charles - pirm. _JuŠkevici ene? kolektoriais_- 
Visockiute? Matusevičiūte? Yakštyte? Grebliauskaite? Stankiene ir 
P. Botinas•

- Lachine - pirm. Salteniene? kurį pati apsiėmė atlankyti 
neskaitlingai ten gyvenančias lietuviu seimas.

Prie lietuviu bažnyčioj durų su dėžutėmis surinkta $135.27. 
Rinko sekančios: M. Juškevičiene? P. Juškevičiene? Mazuraltiene? 
Baltrušaitiene?. P. Kavaliauskiene? Norkeliuniene? Laskauskiene? 
Naikeliene? Jasiuniene? Jakuviene? Lukošiene? Nomeikiehe^' Grišku- 
niene?^Arlauskaite? Noruseviciute? Norkeliuniute ? Baltrusaiciute ir 
Gyviute.

Aukotojų sųrašas;

15 dol. - Ben^Rosenberg (A. Kliseviciute). Po 10 dol. - 
Kun. J. Botinas ir Sv. Onos draugija. Po 5 dol. - §v. Elzbietos 
d-ja? Sherbrooke .Restaurant (Andriulionis ir Žekonis)? P. Jcnuska 
ir M. Vilemiene. Po 4 dol. — Patridge ir M. Pakuliene. Po 
3 dol. - Paplauskas? VopŠas? Mitchell? VaikŠnoras?^Baltrušaitis? 
Kanavas iš^Hamilton? Ont. 2.50 dol. aukavo J. Krikščiūnas. Po 2 
dol. - Aukstaite? J. Adam? A. Jasiuniene^ Patridge? M. Maseviciene 
Naikeliene? A. Jenkins? V. Morkis? J. Juškevičiene? Karpaviciene? 
!•> Skikas? A. Navickas? Kilimonis? Rugienius? -Bobelis? Norkeliunas? 
K. Vilemas? Naikelis? Ramanauskas? P. Šarkiene? Kliseviciene ir 
’’Victoria Cleaners”. 1.50 aukavo A. Matulieneo Po 1 dol. - Alek
sandravičius? Andriulionis? _Anton? Adomaitis? Abraitis? Alenskas? 
Andriukaitis? Andriukaitiene? Astrauskas? Ambrasus? Arlauskas? Ar
lauskiene? Mastausk? Simonavicius? Griganavicius? Kilokaitis? Stul
ginskis? GriŠkęyicįenį? Matie juniene? ^Jakniuniene ? Gargasas? Berzins- 
kiene? Mackevičiene? Silkauskas? Bandziunas? Mikalauskas? Bukaitis? 
Grebliauskiene? Kalinauskas? ^Vasiliauskas? Dubauskas? ’Vilkaitiene? 
Bilskis?^Matulyte? Visockiene? Karpus? Venskiene? Černiene? Chorron? 
Motuziene^ Bernotiene? Jankauskas? Kuchinskį? Karpavičius? Yla? Mi- 
įiene? Juškevičiene^ Juškevičiene? Mileriene? Leskevicius? Kreivys? 
Žemaitiene? Anužiene? Vytiene? LevinskieneL Gyvis? Stankus? Jaku
bauskiene? Reiter? Kriauceliūnas? Rugeniene? Gudas? Girdauskiene? 
Karpavičius? Grink? Juotkuviene? Brastauskas? __Plioplįene?_ Kaspariene? 
Vopšiene? Balsiene? GudienŠ? Gaurys? Baguziene? Lukošiene^ Stanke
vičius? Luks? Kazeneviciene? Milaknis Dvuranauskas? Krikščiūniene? 
Valancienes Kirkus-^ Matulis.? Naikeliene? Jurėnas? Churns? Miškiniene? 
/■>.! iiTii.Bfib’iunnp., Lnkni nkas? Kupvt? vi^i ene3 jvmeikas? Belskis?
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Kiniauskąs? Barsauskas$ Morkūnas? Masandukas? pakalas? Malinauskas? 
Norusevicius? Girdauskas? Tereseviciene? Daniusevicius? Maistiene? 
Butkiene? Hirch? Mitchell?. Palombieri? Bulvicius? Ziziunas? Naujokas 
Ziziunas? Petraitiene? Paznokaitis? Nagine? Baublys? Semonil? Yong? 
Turgeon? Mickus? Tautkus? Taurazas? Kazakevičius? Stankevičiene? 
Einiks? Stasis? Bendziuniene? Yla.? Streįis? Telenis? Kelminskas? Va- 
silauskas? Kadys? Kadys? Juodeškas? Grickunas? Mazuraitis? Bumbulis? 
Kavaliauskiene? Norkeliuniene? Medeliene? Bulelis? Vilkaitis? Pau- 
lukaitisL Nontel? basiokas? Jasutis? Gricius? Mailiene? Rekstiene? 
Bigeliene?.Cernis? Petrulis? Petronis? "Staniulis? Kilimonyte? Bačiu
lis? Kiškis? Kilimoniene? Valasiniene? Jonikas? Budreika, Tumas? Barzdienįs? Giedraitis? Jakutis r Dauderis? Zaleckas? Klisevičlus? 
Bakąnavia. us? Vizbaras? Vaicek iu; kas? New System Shop.

Is suruoštos vakarienes gryno pelno liko $93.95 dol. ir K.L.T. 
moterų., skyriaus suruoštos loterijos pelnas $31,85 dol.

P. M. Žemaitiene aukavo dą doleriu (du po vieną sidabriniai 
doleriai) del loterijos? kuriuos laimikio keliu laimėjo Sakalas.

D.L.K. Vytauto Kliubas yra paskyras $100 dol. R. K.? bet kaz 
kokiais sumetimais nenorėjo savo auką skirti per lietuviu, vienetą? 
nunešdami patys į centrą? bet centras vistiek tą auką priskyrė prie 
lietuvią ratelio. Tas pats atsitiko ir su ”Suną ir Dukterį* $50^00? 
kurie buvo priskirti prie lietuviu kvotos ir atiteko p. Juskevicie- 
nes vadavaujamam,lietuvią ratelio kreditan.

Vajaus komitetas ir visi^pagelbininkai širdingiausiai ..dėkoj a 
visiems? kurie .pasišvęnte vaikščioti^po namus rinkdami sukasu ku
rios stovejo^su dėžutėmis prie bazny.ęiog ir visoms seimininkėms? 
kurios suruošė vakarienę. Labiausiai aciu visiems aukuotoJams? 
rie duosniai prisidėjo su aukomis garbingajam Raudonam Kryžiui.

Širdingai aciu: •.
■ - M, Arlauskaite. -

PASTABA: Kadangi labai didelis skaičius buvc^kurie skyrė mažiau?
kaip dolerį^ tai tą. pavardes butą sunkoka surašyti tai del? to la
bai atsiprašome. Atsiprašome ir- tą? jei kurią pavardes per klaidą 
būtą praleistos ar nevisai teisingai užrašytos? mums būtą malonu
mas tą atitaisyti? jei tokią ats?ras? sekančioje leidoje.
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ČIA DEDAME GAUTA IS R. K. CENTRO LAIŠKĄ...
■ ~~ ' * - - . j ...

COPY

CANADIAN RED CROSS

SOO IETY

March.22nds 1945.

Dear Mrs. Miller^ -
At the conclusion of the very successful 

Campaign which has just come to an end? we would like to 
express to you our sincere thanks for the part you have 
played in achieving the results we have obtained.

YZhile to many of us who have been working 
on this effort our particular part may seem comparatively 
unimportantj in actual fact the contribution that each of 
the District Chairmen and Team Captains make are of vital 
importance to the whole undertaking.

Please be assured that your unselfish 
^efforts .on behalf of the millions of people who benefit 
from the activities of the Canadian Red Cross Society are 
appreciated both by us and by those beneficiaries.

Yours very sincerely?

A.H. Paradis? G.W. Kindersleys

Co-Chairmen? Metropolitan Division.

GWK/DB

Skaitykite ir platinkite ’’NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ”.
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• ŽUVO PĮLJCŠ BALSYS

Seni ir malonus Montrealo gyventojai^Balsiai, apturėjo be
galo skaudžią^zinią, kurioje trumpai pranešta, kad ją. brangus 
sūnus Pranas žuvo kautynėse, balandžio 2 diena.

Sekančiam^. numeryje, pasistengsime plačiau aprašyti apie 
Prano mirtį, o šiuo tarpu^reiskiame gilia užuojautą gerb. Bal
siams, skaudaus momento ištiktiems.

DINGO LAKŪNAS KAZYS REPŠYS

Repšiai apturėjo skaudžią telegramą, kurioje sakoma,.kad 
ją. sūnūs Kazimieras, kuris buvo eskadriles vadas, nebesugrįao į 
savo bazes, po Berlyno bambordavimo.

Butu smagu visiemsj o ypač tėveliams, kad antroji žinia 
praneštu, kad Kazimieras laimingai nusileido ir randasi sveikas*

D TIEJU 'METŲ SUKAIPUVES, KAIP L.T1E P. BAKĄNAS

Kovo men. 1? diena, suėjo lygiai du metai, kaip tragingai 
mirė, viso Montrealo lietuviu mylimas tautietis Pranas Bakanaš.

Lai būna Jam' lengva Kanados žemele, o mes tavo draugai 
niekuomet Tavęs ncapleisime ir visuomet Tavo varda minėsime.

, ■ ■ ,<■ - F. Dubauskas. -

A, + A. PETRONĖLĘ TOLEIKIENE

J?o sunkios ir ilgos _ligos, vasario 25 diena, atsiskyrė 
su Šiuo pasauliu Petrunele Toleikieneū kuri buvo gražiai palai
dota per lietuvią Šv. Kazimiero bažnyčią. /

Paliko nuliūdime savo vienturtę dukterį Mary, žentą D. Ylą 
ir dvi anūkes - Diana ir Moryna.
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A. + A. Vincas SENKUS

Velykų ryta? atsiskyrė su šiuo pasauliu Vincas Senkus? kuris 
paliko nuliudime savo gyvenimo draugą - žmoną ir užaugintus tris 
sūnūs. ' ‘ . ■
■ v ^Senkus buvo palaidotas? taip pat per-.Ii e tuvi ą. sv«. Kazimiero 
■bažnyčia.

Visiems mirusiąją. giminėms ir ją draugams reiškiame gilią 
užuojautą ir velijame susiraminimo.- . K. L. T.

GIMĖ DVI TŲKES
Kovo 22 dienu, atėjo į si pasaulį? ponams Lord (AnelevJankų 

daviciute) dvi male ios sesutes * kurias kun. Bobinas pakrikštijo 
vieną Mary— Beatri ■'e-Eileen? o antrą Mary-Andrec-Evelyn vardais.

Tai bene piures dvinukes Montreal© lietuviu is tori jo je • 
Velija.me jaunosioms sesutėms geriausios sveikateles? o tėveliams 
daug ’džiaugsmo iš savo dukrelių. '

SUGRYŽO IAKŪNAS RUGIENIUS

Praeitame "N* L.” numeryje raŠeme? kad_Montrealo lietuvis 
Rugienius? apturėjo garbes medalį uz atsizymejimą kovose.su prie
šais. Šiuo laiku_yra malonu pranešti? kad jis buvo paleistas is 
tarnybos vienam menesiui ir ta proga? _net is tolimos Indijos at
keliavo aplankyti savo brangios motinėlės? brolią ir sesucią.

Uz menesio? lakūnas Rugienius vėl grįš į uzjurį.

KARYS V. TEREŠEVIČIUS

Istarnavąs užjūryje 2 metus ir 4 menesius ir dalyvavus įvai
riose kautynėse? ta o paliuosuotas ir laimingai sugrįžo pas savo 
tėvelius. ,

kovose.su
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PUIKI TA K. ŽIŽIUNO NAUJOJI DAINA.

. Muzikas Žišiunas yra sukamponavųs ir atspausdirą s naują 
savo kurinį "KAS BUS". Tai.labai gavi^ linksma ir nepersunki 
keturiems ir solo balsams daina. Sis diziuno Kūrinys, ga i u 
bus geriausias iš visu jo sukurtu keturiems balsams kurmiu, uri 
reik manytir greitu laiku ims dainuoti visi Lietuvių chorai ir 
solistai.

Norintieji šią dainų įsiūti, galima kreiptis į šio žur
nalo redakcija, arta tiesioginiai pas muziką Ziziuną.

Žiziūno'adresas:
6387 Des Arables St., 
Montreal Ii 6, Quebec.

- • LINKSMAS VAKARAS
< - ■ ■■■■■ ■■■■■■ I ■ I ■ I — .

• . ; — j _ , »

Balandžio 15 diena, parapijos svetainėje, buvo labai smagi 
vakariene su šokiais ir dainomis. Vakarienes rengėjais buvo Lie
tuviu Sąjunga ir Jaunimo Skyrius, kurie^visų vakarą sutvarkė- taip, 
kad visi dalyviai buvo iki valiai pavaišinti ir palinksminti.

Publikos dalyvavo gana daug, kurie pageidavo, kad ir tan
kiau panašus pasilinksminimai butų rengiami.

MONTRĖALO MENININKAI į ROCHESTERI . • " I •
* *" * •

Grupe lięiuvių menininkų balandžio 29 diena, vaidins 
"Lapkų" Rochestęryju, kuriuos pakvietė sv. Jurgio lietuvių para
pija. j.š . \

Grupe susideda is šių mcntrealiecių: ^V. Kajackas, Norke- 
liunas, Ambrasiene, Daniusevicicnc, Noruseviciute ir k.

Linkime musų menininkams puriausių pasekmių ir^kad 
savo darbų atlikę9 visu kuo patenkinti, laimingai grįstu »imo.

\I
\
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LAI Š K A I

Padėkos laiškas-..

Siunčiame padėkos žodį, Gerbiamam Tėveliui Kun. Vembrei, 
kad jis malonėjo mus atlankyti ir pasakyti gražių kalbų, o taip 
gi lekavojame musų Gerb. klebonui Bobinui, kuris, malone jo mūsų 
svečių priimti. Siunčiame padek >s žodį senajai ir naujajai Tary
bos valdyboms ir sveikiname naujų.jį pirmininkų p. Kazimiera Jasutį, 
sekretorius Pj, Juškevicienų ir p. L. Guda ir visus kitus valdybos 
narius. Siunčiamu pagarbų musų žurnalo nenuilstamai administrato
rei p-lei^M. Ariau1? -caitei ir p-1 i E. Noruseviciutei. Siunčiame 
pagarbos žodį Antini! Navickui, .turįs per kelius metus var^o ir 

į - dirbo del tėvynės labo. Taigi siunčiame pagarbos žodį visiems bro
liams ir sesėms lietuviams, kūric nebijo nei darbo, nei vargo pa
dirbėti del tėvynes Šviesesnes ateities.

Garbe Jums broliai ir seses, kurie pralojote Šį garbingų 
darba, del savo tautos labo ir kurie surinkote burelin Lietuvos 
miletojus.

’ Velinam iŠ Širdies gerbiamam ”N. Lietuvos’’ žurnalui ir 
visiems jo bendradarbiams geresnes, ateities- ir trokštame, kad 
kiekvienas doras lietuvis skaitytu mūsų šį malonų žurnalų ir kad 
jis nepraeitu nei pro vienas lietuvių duris, jų neaplankųs. Geras 
laikrastis^ir gera knyga_yra žmogaus gyvenimo kelrodis ir jam ke
lia apšviečianti žvaigžde.

' ■■ Su gilia pagarba:
Žemaičių seimą.

Montreal, kovo 15 d.

----------

Gerk, p-le Arlauskaite!

Gal Jums, o taip pat ”N. Lietuvos” skaitytojams bus įdomu 
žinoti, kad man teko apturėti uskart^ nuo Jono Montvilo, kuris 
šiuo laiku randas-i vokiečių belaisvėje. Puskarte datuota. 4 diena 
Gruodžio mene si met. ir sakoma kad jis randasi ge.roje sveika
toje, t.y. nesužeistas.

Jonas Montvilas tarnavo lakųnu (Royal Air Force), kurio 
numeris buvo 704,317 ir turėjo serzento laipsnį. Jis didėtų d«lį 
savu b,As atliko Krnm-li > $ netoli Toronto ir lai ris čia bud?,
tu/tp, tarpe ‘J i bnv j ų ir kitatnny-Vų . .iv-»n.>!,ų.

Su ge vi aiip. i >• i n' i-i •>'t* ■ ;i ima i s .
Jums visada nuoširdus:

G•L»P• Grant—Su11 i e 
(CotihuI General)
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Red, Pastaba:
Kuris laikas^atgal,^”N. L.” ir visoje Amerikos lietuviu 

spaudoje, buvo plačiai rašyta apie Jonų Montvilų. Jis gyveno Lie
tuve je$ kol pirmosios bolševiku okupacijos metu, buvo suarestuotas 
ir su daugeliu tūkstančių Lietuvos gyventojų, buvo ištremtas į 
Siberiją. ‘Jis rizikuodamas viską, per didžiausi vargų, laimingai 
paspruko iŠ bolševikų vergijos ir patekusį anglų valdomas.terito
rijas, prisirase į lakūnus ir tokiu tai bųdu buvo patekus į Kanadą.

PADĖKOS L ix I Š K A S NUO S* IN GELIŲ.

. I . t f
Toronto nevedusieji vyrai, buvo surengę šokius su vakariene, 

kurios pelną paskyrė ”N. Lietuvos” žurnalo naudai. Kadangi nevedę 
vyrai yra neperpuikiausi ’’kukoriai”, tai buvo būtinas reikalas pa
siprašyti gerų seimininkių. Pakalbinus kelias, be jokių sunkumų 
apsiėmė mums mielai patarnauti, uz kų man tenka visų nevedusių vyrų 
vardu tarti Širdinga padėkos žodį gerb. S. Dervinienei, J* Pilkaus
kienei, V. Samulevicienei, 0. Kalinauskienei, P. Urboniene i.ir vi
soms malonioms mergaitėms, kurios patarnavo į stalus* Širdinga- 
tenka tarti actu p-lei. Janei Grinskaitei, kuri visuomet daugiausiai 
pasidarbuoja platinant ti’kietus ir kituose reikaluose.

Taipgi tariu aciu M. Derviniui, _A. Augučiui ir J. Staliulio- 
niui, kurie labai daug pasidarbavo, del pasekmingo nevedusiųjų 
vakaro.

Dar karta visiems širdingai aciu:
P. Kairys,
985 Dundas St. V.,

" Toronto, Ontario.

Administracijos žodis. .

Su aukščiau p iminėtu laiškučiu, gerb. P., Kairys, prisiuntė 
"N. Lietuvos”, žurnalui čekį, sumoje $67.00. šie pinigai buvo su
rinkti taip: Nevedusiųjų vakaro pelnas’— $37.00, L. Gudziauskas 
aukavo 3 dol., K. Margys 2 dole, ir po 1 čLol. aukavo šie: J.O. 
Indrelis, A. Augutis, E. Matusaitis, K. Dargys, E. Narušis, P. Plei 
ta, Z. Uzemeckis, P. Urbonas, A. Mitrauskas, A. Baikus, A. Yurtis, 

• P. Zalidonis, F. Matiejunas, A. Kuniutis, F. Karaliūnas, M. Daukus, 
A.. Pundzius, J. ^.rnauskas, R. Hozas, vK. Palekevicaite, A. Butkus, 

‘ 0. Vilkelis, 0. Kalinauskas, P. Jarasiunas. J. Banilis.
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Mesįtariame širdingiausia aciu^gerb. Kairiui ir visiems Toron
to tautiečiams uz taip stambių musų žurnalui aukų.

Siunčiame Jums lietuvišku aciu:

- M. ..rlauskaite. -

Taipgi širdingai aciu gėrio A. Vertelkai? buvusiam montrea- 
lįečiųi? kuris atsinaujindamas pr< numerata prisiuntė malonių aukų 
musu žurnalui.

M. A.

'•N. Lietuvos” žurnalas yra apturėjus paramos dar iš šių. tau
tiečiu:

J. Bolicas iš Hamilton., Ont. - 2 dol. J. Breiva aukavo - 1 
dolerį.v IŠ Montreal©į Jonas Leskcvicius - 2.50 dol. Po 2 dol. 
- P. Vaškelis? K. Gegznas, J. Balsys? P. Vytas? M. Kriauceliuniene? 
A. Mileriene? J. Trumpa? ir J. Jokubauskas - 1.50 dol.

Tariame nuoširdų, aciu: .

. Jūsų administratore - M. A* -

širdingai jums aciu

_ Musų sutuoktuvių dienoje? t>y. Balandžio 7 diena? teko aptu
rėti didžiausias ir niekuomet nesitikėtas ”surpryzas”? tai malonus 
sveikinimai ir didžiai brangios dovanos? kuriuos mums prisiuntė 
brangus Montreal© ir Toronto Tarpbie-ciai? musų, gimines ir malonus 
drauga i• • • :

Mums trūksta žodžių išreiškimui visiems padėkos? mes^niekuo- 
met nebuvome net nesapnavų? kad mus taip maloniai musų gražiausioje 
dieno jemusų vienminčiai ii' draugai supras ir įvertins *

Tat priimkite šiuo laiku nors mūsų karsta padėkos žodį!

J. ir A. Ylai.
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Editor ..» o .......c . .Albert Norkeliunas.

The Lithuanian League of* Canada adopted at it’s meeting a 
resolution that henceforth, it’s monthly journal ’’Nepriklausoma 
Lietuva” .should include an English section.

This step was taken with the intention of* fostering better 
understanding amongst the youths of different Lithuanian colonies.

All those interested in sending us articles of public in
terest are' welcome to do so.

- ; ■ I
THE K.L.S. YOUTH SECTION I

I
A Lithuanian youth organization has recently been formed 

in Montreal and is making remarkable progress^ receiving unexpected 
support from all quarters of the city. It aims at the unification 
of all Canadian youths in Montreal of Lithuanian ancestry, ’so that 
they may get to know each other and with united effort to make 
gre-at strides in social, cultural and in the field of sport9 by 
throwing dances, presenting plays and forming soft ball9 hockey and 
bowling teams and joining ourselves to different leagues.

All youths who are"’ past their sixteenth birthday are eligible 
as members without discrimination provided that they are Lithuanians

This youth organization has affiliated itself to ’’Kanados 
Lietuviu Sąjungą”, and is called; ’’K.L.S. Jaunimo. Skyrius. ” Never
theless, we carry on our work independently, keeping all our charac
teristics.of an independent organization. We are more like two
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sister organizations, agreeing to help each other in our enter
prises.

We therefore urge all those youths who have not9 as yet, 
joined, our youth organization and who are interested, in sports, 
social., or cultural work, to has ben and. unite themselves with our 
promising youth organization, lull of vitality.? spirit and. confi
dence and consequently capable of accomplishing numerous and im
portant deeds.

Our meetin s ire present.,, being held every second Sunday 
of the months at 1:00 P.M. in tne Parish Hall, at 3426 Parthenais 
Streets just above Sherbrooke.

ALL LITHUANIAN YOUTHS ARE WELCOME TO ATTEND.

Wo would be pleased to correspond with any other Lithuanian 
Youth organizations to exchange, ideas and to be of mutual assis
tance to each other. All mail must be addressed to the secretary 
as follows:

K.L.S. Youth Sections
6671 - 25th. Ave.,Rosemount, 
Montreals Quebec9 
Canada.

- The Organizing Committee. -

THE LITHUANIAN YOUTH CLUB - "KANADOS LIETUVIU SĄJUNGOS JAUNIMAS"

AND ONE OF ITS ORIGINAL ORGANIZORŠ

Listening t-j a congratulat ory letter read out at a meeting of 
our Youth Clubs cn the success cf our Valentine Party of Feb. 10th9 
cast me into a rcflective mood.

It brought mind the f rt that we seldom appreciate the 
time and effort o-i- nt in an enuoavour after the person sacrificing 
these9 leaves oui circle. Thia Is a standing proof of the maxim, 
"Out of sights out of mind".

What I am trying to infer is this. The above mentioned letter 
was sent in to us by a young man who has always been very active in 
our midst, Albert Kendaris, and we owe it to him, and several others, 
that this club, with the intention of throwing the Montreal Lithua
nian Youth together, originated.
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\7e are apt to forget that our good friend? and he is indeed 
worthy of being called ’’Friend”? was one of the original group who 
assembled with that intention in mind? now that he has found it 
necessary to make his habitation in Toronto.

However? from the highly complimentary letter received from 
him/’ it is with elation that we realize that? oven though separated 
from us by many miles? he is still keenly interested in the progress 
of what he has had a big hand in? and this fact should give us in
centive to carry on the project of these organizers? and not only 
to remember the ones who can s'ill continue to be active but also, 
not to forget hip. T 10 did a gre at deal and is now still working with 
us indirectly.

Therefore? if we can look for help from a source quite a dis
tance from us? hot: bout you who are here? Tdiy not join up with us 
happy-go-lucky Lithuanians? What is finer than to meet up and keep 
in contact with your own nationality? So? anyone who is not yet a 
member? and is 16 years of age or over? come to our next meeting 
which takes place on the second Sunday of the month, at 1:00 P.M. ? 
at the Parish Hall?'

3426 Parthenais St.? Montreal.

- Helen Vaisviliute. -

VALENT INE SOCIAL

A Valentine Party which took place on Feb. 10th?, 1945? at 
St.Casimir1s Parish Hall? was sponsored by the Lithuanian Youth Club? 
(Kanados Lietuviu Sąjungos Jaunimas) and which? as everyone attending 
will recall? proved very successful.

Even though it- was their very first venture socially? the Club 
having only recently originated, they showed their vitality? talent 
and foresight of vhet the youth w .mid enjoy and appreciate.

This gathering was not restricted to Lithuanians alone? but 
anyone young enough to want to spend an enjoyable evening was invited? 
and it was organized for the sole purpose of amusement with no ends 
pj-į view of bringing in a profit.. This purpose . was achieved and every
one was garrulous.as to the Socac. *s success end interrogative as to 
its next massive activity.

The hall itself was beautifully decorated with red and white 
streamers adorned here and there oy little hearts? bigger ones on 
the posts and climaxed by a huge one in the exact center of the hall. 
These gay-coloured decorations did their share in putting everyone 
in a festive mood=



At the common.cement of the evening, as soon as the majority 
were present, refreshments were served while a gramaphone with the 
more popular dance pieces played throughout the evening. Anyone 
disposed to dance, did so, whilst others remained at their tables, 
which were placed around the hall.

. During the course of the evening there were several novelty 
dances in order*t facilitate everyone’s getting acquainted, because 
it was intended t ■> '■.■e a gatherin as if of ’’One big happy family”, 
each ; rest was .provided with a u. : on which his or/her name was 
clearly written t ms allowing tvu yone to be addressed by their names 
without need of a . introduction _.:d with everyone’s participation, 
all seemed like old friends anc. i ide their tour of the hall talking 
and jeking with o . another.

The active nsors of the ‘Gala Valentine Social" were: —

The Social Committee consisting of:~

Joe Mozuraitis, Helen Vaisviliute, Lillian Kleiziute, and 
Julia Norkeliuniuteo

Many others deserve much credit for their work. Joe Macevi
čius and Johnny Ramanauskas spent the evening checking clothes and 
many other members helped in buying supplies, decorating, preparing 
the food, getting the popular music, etc.

To all of those who worked to make this social a success a 
sincerest thanks is extended.

A. Norkeliunas, the president of the youth section, supervised 
very efficiently over the entire proceedings.

Laugh Your Plues Away...

!!Ma, " said a little girl was reading a geography book, 
"where is the state of matrimony?"
"That,” sail the mother, ?’is one of the united states."

Auntie: ”Anū how did Jiirmy do his history examination?" 
Mother: ”0h not at all will, but there, it wasn’t his fault. 
Why, they asked him things that happened before the poor boy 
was bornl'”
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