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JEI TURI GERĄ ŠIRDĮ? TAI ĮRODYK DABiCR?

‘’Dideliu nelaimiu ir dideliu krizių laikotarpiai visuomet 
pagimdo naujas nuotaikas? naujus tikslus? naujus draugus? naujas 
vadovybes ir neišvengiamai - visuomenines ir tautines vienybes 
akciją".

’’Karo audrai praūžus? jos takas liko nuklotas ne tik griu
vėsiais? bet ašaromis? skurdu^ ligomis? badu? dvasinėmis irpizi- 
nemis kančiomis, iš tu griuvėsiu iškilo malda ir pagalbos Šauksmas? 
kuris pasiekė Amerikos gyvenančiu lietuviu ausis, ir sirdis".

"Didžioji nelaime ir didžioji pasaulinio masto križe jau 
ankščiau? jos siautimo metu? paskatino Amerikos lietuvius pasiruoš
ti dienai? kada bendroji Amerikos lietuviu pagalba bus būtinai 
reikalinga nukentėjusioms lietuviams".

"Tas nelaimingąją Šauksmas yra jungtuvas?.kuris.sujungia 
Amerikos lietuviu jėgas vienam tikslui - kuogręiciausiai suteikti 
pagalba Lietuvos kankiniams".

Tai Šios kelios eilutes yrapacituotos is atsišaukimo į. 
Amerikos lietuvius. Jos žodis Į zodĮ nei kiek nėra svetimos ir_ 
mums kanadiečiams. Lietuvos kankiniai yra ir musi^ broliai ir musų 
Šventa pareiga yra ištiesti jiems pagalbos rank^.

Jeį kas turi užjaučiančiu Širdį? jei kas turi_nors trupinėli 
tyros sąžines^ tai parodikit ja dabar. Laukti ar vėluotis neleis
tina. Jusi^l išmalda Lietuves^kankiniams reikalinga dabgr. Šimtai 
tūkstančiu‘mus^. broliy išbadėjusiu? nuplysusiy? karo išvargintu 
laukia musu pagalbos.

Merikos Lietuvi^. Bendras Šalpos Fondas visi^. neaprenks ir 
nepavalgidins• Mes kanadiečiai būtinai turim stoti į talk^. Mon- 
trealieciai tai vykdo. Jie jau turi keliata tūkstančiu svaru dra
panų ir avalynes. Dar laukiama daugiau ir manoma neliks nei vieno 
doro lietuvio Montreale? kuris nesuteiks nor kuklios išmaldos-

Kanados lie tuvi! Nesisteng pasiteisinti? kad neturi kf) 
aukoti? kad gal nepasieks tikslo ar nejieskok kitokiu korpryzŲ- 
Tie visi pasiteisinimai nieko kito neparodys? kaip tik t^9 kad tu 
esi be^s^rdis,. Šiame moment? beširdžiu neturi būti.

MONTREALO LIETUVIŲ ŠALPOS SKYRIAUS

VALDYBA.
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NES ISYKST EKIMS IR NESTVELUOKIME

IŠTIESTI PAGALBOS. RANKĄ.
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Šiuo laiku ištrėmime gyvena arti keturių šimtą tukstancią musiį 
broliu lietuviu. Jie pateko į tą padedi ne nuotykią^ieskodami? ne 
turtuir linksmu valandą tikėdamies? bet bego9 kad isgeLbejus savo 
brangiausią turtą - gyvybe. Jie bego ten9 kur kojos nese^ kur akys 
vede? kur tikėjosi sutikti tuos9 kurie neprasikaltusią nežudo. .Be 
drapaną? be maisto9 vaistą ir pinigą per kelius metus gyveno kaip 
klajūnai. Niekur jie nebuvo priimti kaip svečiai? niekas ją neguodė 
ir nesuramino? niekas nepasiūlo gabalėlio maisto ar šiltesnes drapa
nos. 

— v .
Tokioje padėtyje gyvendami? jie sunyko? išvargo ir išnaudojo 

savo_paskutiniąją energiją. Jiems reikia pagalbos. Jie akis^pra- 
ziuęejo belaukdami jos. Jiems reikia maisto? jiems reikia vaistą? 
o užvis daugiausiai jiems reikia drapaną.

Ir? kas-gi jiems ateina į pagalbą? Kas-gi suteikia jiems 
visą tą? bę. ko gyventi negalima ir ko jie neturi? Baisus atsakymas? 
bet tikrove - niekas. Svetimtaučiai rūpinasi savais? jie turi taip 
pat daug karo zaisdą.

Mielas lietuvi! Niekeno kito9 tik mūsą Šventa pareiga iš
tiesti jiems pagalbos duosnią ranką.Jie mūsą tikri broliai ir jei 
mes ją^Bioję, baisioje valandoje nesuŠelpsime? busime mirtinai prasi
žengė žmogiškumui. Kanados lietuviai? norsvir^negyvena pertekliuose? 
bet gyvena be trukumą? todėl nevertėtų pasįsykšteįi? nevartotu pagai
lėti atliekamu drapaną ar batą. Amerikiečiai? aciu Bendrojo Ameri
kos Lietuvią Šalpos Fondo vadovybei jau daug yra tame dalyke pažangą. 
Jie yra daug sąrinką ir pasiuntė drapaną? vaistą ir kitokią reikmoną? 
jie daug yra išgelbėję savo brolią nuo mirties smcklos., Kanados lie
tuviai _y ra tos pačios motinos vaikai? tas pats lietuviškas kraujas 
teka musą visą gyslose? nežiūrint kur ir kaip mes. gyventume? todėl 
sušelpkime į nelaimę įpuolusi savo brolį.

Bendras Amerikos Lietuvią Šalpos Fondas savo atsišaukime sako:

"Vasara baigiasi. Laikas išsiimtą šiltus drabužius iš šėpą 
nuo kandžią apsaugos. Jus taip pat jau jieskote naują rudens madą 
drabuzią. Jus galite pasirinkti vilkėti naujus arba senus drabužius. 
Bet nuo karo nukentėjusioji lietuviai neturi progos pasirinkti ko
kiais drabužiais vįlketi. Jie nesipirko naują drabuzią? jie visai 
ącturi net muilo išskalbti senuosius. Lietuves moterys neturi med
žiagos? adatą? nei siūlą pasisiūdinti naujus drabužius."

•»

’’Praeita žiema daug prastai prisidengusią .lietuvią - del šal
čio numirė? daugiau mirštančią galime lankti šią žiemas jie nebus 
galima jįcms greit pasiąsti pagalbos! Jiems ypatingai reikia vyriš
ką drabuzią ir apsiavimo.”



’’Peržiūrėdami sepas,* atminkime kenčiančius Lietuvius!”

Kanados lietuviai privalome pasekti amerikiečiu pėdomis ir ne- 
lukuriuodami nei minutes, pradekime Šventa_šalpos darbai -Aukuokime^ir 
dirbkime visi. ^Mums mažai vertingas dalykėlis, bus didele dovana is- 
tremime gyvenančiam mušę broliui!

Ūze liepos^ verke medziai9 v 
Sakas laužo įovarai...
Plačiais vicskcliais9 bežadžiais 
Ėjo ištremtu pulkai.

Ėjo ašarę pcdemis9
Nematydami takę. ..
Su ryšuliais, su naštomis - 
iš tėviškių iŠ savę.

Juos išvarė okupantas9
Su durtuvais-? su kardais;
Irvįsake komendantas
Neštis vieškeliais kietais.

Tėviškėlės rckvizavo9
Ju duonute ir svirnus...
Nei šuneliai lakt negavę - 
Staugė-? be go per laukus.

Paskum stotys ir^peronai,
Alsavo minia tiršta... > . ..
Rijo^ rijo ję vagonai. 
Saule kepino karsta.

Trgukir^iai uze9 dundėjo-?
Nese asarę klanus....
Alkani, basi klegėjo:- |f . •
’’Turbut Dievo teismas bus?

Bet ne Dievas teismą dare,
Tik grobikas, tilj žiaurus;
I Stcpynus jis išvarė - . v -
Musę, brolius j mus savus. Marija Ąukstaite
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Artėjant mūsą tautos likimo dvyliktai valandai, lietuviai išeiviai 
pajuto didžią savo atsakomybę tarti žodį už brolius9 kuriems Tėvynėje 
žiauriai atimta spaudos9 žodžio ir veikimo laisve. Dar niekad Pietą 
Amerikos lietuviai nebuvo taip susirūpiną Lietuvos laisves byla9 kaip 
istoriniame suvažiavimo Buenos Airėse rugsėjo 9 dieną.

Lietuvai Išlaisvinti Centro Argentinoje pastangomisg. Ministrui Dr. K. Graužiniu! remiant ir globojant.? buvo surengta įspūdinga Lietuvos 
Diena9 kurios atgarsiai nuskambėjo po pintąjį pasaulį. Toks lietuvįą_ 
patriotą nuosirdumas9 vieningumas ir duosnumas P. Amerikoje pasirciske 
bene pirmą kartą.

Giedru australinįo pavasario sekmadienio rytą lietuvią Ausros 
vartą išpuoštoje bažnyčioje įvyko pamaldos už Lietuvą. Buenos airiečiai9 
dviem autobusais atvykę bcrisieciai, svečiai is Rosario pripildė visą erdvią bažnyčią. ^Dalyvaujant Lietuvos Ministrui su Ponia9 buv.^konsu
lui p. Jurgiui Kučinskui su žmona9 Pasiuntinybes sekr. p.A. Grisonui9 
kviestiniams svečiams.? laikraštininkams ir lietuvią kolonijos Argenti
noje veikėjams.? didis lietuvią draugas arkivyskupas Dr. J. Aragone 
atlaiko Misiąs ir pasakė pritaikyta žodi.v Jis apgailestavo.? kad ir 
patrankoms nutilus no visos tautos gali džiaugtis taikav nes gi jos 
nėra ir negali būti^ten, kur viešpatauja blogos valios žmones, kur są
žines priespauda^ ištrėmimai ir asaros. Jis padrasino lietuvius nenu
siminti, pasitikėti savo tautos dvasine didybe ir stiprumu ir teisin
gojo Dievo pagalba. Jautrūs9 nuotaikingi Ekscelencijos žodžiai apie 
Lietuvos nelaimes daugelį net pravirkdė.Po pamaldą jau kieme arkivysk. 
A,ragone9 pamatęs kiek daug lietuvią, ^pac vyrą jį lydi9 dar kartą tarė 
šiltą savo susižavėjimo ir linkęjimu^zodį. Sv. Cecilijos choras pasi
rodė vertu dainą salios pavyzdžiu. Čia pat T. Marijoną vienuolyno pa
talpose buvo draągiski užkandžiai, į kuriuos buvo pakviesti visi bažny
čioje susirinką žmones.

Iškilmingas posėdis įvyko puošnioje miesto centre saloje Consejo 
de Mujerc 16,30 vai. po pietą. Čia dalyvią susirinko kiek tilpo - arti 
tūkstančio. Po Argentinos ir Lietuvos himną9 Min. Dr. Graužinis plačiai nušviečia dabartiną Lietuvos būklą9 mūsą tremtiniu likimą^ tuos dosnius, 
pagal kuriuos turi būti atsteigta Lietuvos nepriklausomybe, kviesdamas 
visomis išgalėmis budėti ir veikti. Kalbėtojas9_į kurį su dideliu dėmė
siu buvo nukreiptos visą akys9 tarp kitko, pasakė:
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’’Padėtis Lietuvoje yra tiesiog tragiška. Vienas okupantas 
pakeistas kitu? vietoj vieno diktatoriaus -^kitas. Jokios gi lais
ves? jokios demokratijos? net jokios paprasčiausios žmogaus teises 
gerbiančios santvarkoj lietuvių tauta dar nesusilaukė. Naujas oku
pantas pasiryžęs visiškai išnaikinti musų tautų: masiniai šaudomi 
nękalti žmones? o kiti tremiami Sibiran ir kitur... vPrez. Trumanas 
iškilmingai deklaravo? kad demokratijos laimėjo pries tironijų ir kad 
bus įgyvendinta teisinga? padori ir tolerantinga taiką. Nieko kito 
mes lietuviai ir netrokštame. Mes tik_norime? kad Lietuvoje vietoje 
dabartines tironijos viešpatautų laisvo? kad pagal Atlanto carterio 
dėsnius mums_būtų leista atgaivinti savovnepriklausomų yalstybę? ku- 
rion^be^baimes visi lietuviai galetųgrįžti ir joje ramiai gyventi”.. 
Šie žodžiai ir visa kalba buvo palydėta ypatingo publikos pritarimo.

Ministvas^pasako dar malonų siurprizą? būtent: satinus Lietu
vos patriotas inžo Petras Slėnis suteikė Liet. IŠ1. Centrui Argenti
noje 3000 pezų aukų akcijai už nepriklausomos Lietuvos atgaivinimą. 
Tas mūsų tautietis'turįs ir daugiau gražių sumanymų Lietuvos bylai 
ir lietuviams padėti. Žinių apie inz» Slėnio aukų visa sale sutiko 
smarkiausiu plojimu™

. - ■ Gerbė Dr. K. Graužinio kalbos santrauka čia pat Z. Juknevičiaus 
buvo pakartota ispaniškai. Perskaityti Urugvajaus? Brazilijos? Kolom- 
bijos? Rosarijosj. Cordobos? Tukumano ir Berįsso lietusiu sveikinimai 
su linkėjimais tęvų žemei kuogreiriausiai išsivaduoti iš aziatiskos 
vergijos. Urugva j iečiai ? reikšdami savo pritarimų ir prisidėjimų prie 
Lietuvos Dienos praše^Lietuvos Ministro P; Amerikai daryti visus gali
mus žygius Lietuvai išlaisvinti.v Kolombijos lietuviu draugijos pirmi
ninkas Sį« Sirutis sveikinimo rašte pabrėžia? kad akivaizdoje melagįn- 
gOs^priesų propagandos mūsų pareiga yra kartotinai pasauliui pareiksjsi 
troškimus ir reikalavimus Lietuvos laisves atgavimui. Kaipo .viena_is 
geriausią, priemonių, ypa panašiu Lietuvos Dienų, organizavimas?. vienin
gai ‘pasiunciant pareiškimus-demokratinių valstybių, vyriausyoemis» 
Berisso lietuvių savišalpines draugijos ’’Mindaugas” įr :!’rargdienia” 
ųekoją už progų‘dideliame skaičiuje jiems dalyvauti sioįe istorinėje 
šventoje? o taip pat Berisso lietuvių tautines visuomenes ųarc-U ypa
tingai gražų sveikinimą atsiuntė Simonas Dulksnys? kuris drąsiau. pa
brėžia? kad'tiesa nugalės melų ir teisingos ateities prieglobstyje 
Lietuva atgims laisva ir nepriklausoma valstybę. Neaįsiliko nuo isto
rinio akto ip kiįų Argentinos provincijų lietuviai. Šia proga prisiun
tė labai nuosirdzius ir patriotinius sveikinimus tautinių kolonijų -r 
vardu iŠ Rosarijos^Pranas Žakevičius? is Cordobos Kazys.Sadųkag ir 
Tukumano Jonas Avižienis? kuriuose? tarp kitko? pareiškia vi sisKa.^pa
sitikėjimų Liet. Ministro Dr. K. Graužinio. globė jamdjn Lietuvai _Su_ais- 
vinti Centrui Argentijoje ir pasižada remti uz Lietuvos laisvų ir ne
priklausomybę kovų iki laimėjimo. Saleje taip pat dalyvavo iš Rosari- 
jos lietuvių atstovai. > ,,

Tuo būdu ši aktų galima laikyti tikrai visos P. Ąmerikoą lietu
vių patriotų pasisakymu. Rastu sveikino ir kai kurie užsieniečiai? 
Lietuvos draugai.
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3v. Cecilijos choras? gabiam muzikui V. Rymaviciui vadovaujant? 
pasirodė scenoje su rūpestingai paruostu patriotinių? liaudies ir savo 
paties komponuotu dainų repertuaru.v Darnios? švelnios? taip savos me
lodijos visus svajingai nuteikia? užgauna širdies rysius su brangiąja 
Nemuno tėvynė. Ypač žavisi iŠ tolimesnių, vietovių atvykų lietuviai.

Kaip tik šventes išvakarėse buvo gautas tarptautines vaikams 
globoti sųjungos (Union Internacional de Socorro a los ninos) is Švei
carijos pranešimas apie labai sunkių lietuvių tremtinių, vaikų Vak. Nu
ropoję buklų5 apie maisto? drabužių ir apavo štokų. Si sųjunga turi 
budų^greitai vaikams padėti vaistais., vitaminais ir rubais. Apie tai 
paaiškinus Lietuvos Dienos dalyviams? jų jautrus zmoniskumas tuojau 
pasirodė praktiškai. Pertraukos metuvsiam tikslui padaryta rinkliava 
davė per 700 pezų. Bažnyčioje tam pačiam reikalui surinkta 178 pozai. 
Ponag Ministras pranešė? kad lietuvių treigtinių vaikams sustipti jau 
anksčiau jo žinioje surinkta 1000 pezų._ Šitoks dosnumo reiškinys 
P. Amerikos lietuvių kolonijose retenybe.

BALF Argentinos Skyriaus^pirmininko vardu J. Nakutis kvietė_ 
padaryti tremtiniams ir nuo bolševikų pabėgėliams Europoje plačių rūbų 
rinkimo talkų. Sv. Kazimiero Seserys sutiko duoti patalpas ir prižiū
rėti. Ponia L. Grauziniene stengiasi prie tarptautines vaikams globoti 
sųjungos suorganizuoti lietuvių skyrių. Vpikimas? tikimasis turės gerų 
pasėkų; kolonijos lietuviai jau pradėjo aukoti rūbus ir apavų.

Su nepaprastu nuotaikos pakilimu buvo paskelbti ir vienbalsiai 
priimti P. Amerikos lietuvių troškimai bei prašymai apginti savo tautų 
nuo sunaikinimo ir atsteįgti tikrai laisvų., ne priklausomų s demokratinu 
Lietuvų. Referantas K. Čibiras paaiškino? jog šios Lietuvos Dienos 
pagrindinis tikslas yra telegramomis ir memorandumu kreiptis į laisvų 
valstybių prezidentus ir vyriausybes sveikinant su karo pabaiga ir 
prašant paremti Lietuvos išlaisvinimo bylų. Jungt. Valstybių Preziden
tui Trumanui telegramoje? tarp kitko? ^sakoma? jog ’’lietuvių Tauta^di- 
dziai dėkinga Jungtinėms Valstybėms uz Lietuvos pavergimo nepripažinimą 
įr tikisi.? kad jai bus PEitaikyti Atlanto Čarterio dėsniai. Lietuviai 
zino^ kad Jungt. Valstybes pakankamai turi galios įgyvendinti taikų pa
gal siuos dėsnius ir pilni vilties laukia Jūsų Ekscelencijos užtarimo 
Taikos Konferencijoje atgaivinti laisvų^, nepriklausomų? demokratinu Lietuvų? į kurių be baimes galėtų sugrįžti šimtai tūkstančių_istremtų 
ir pabėgusių Rietuvių., Negalime įsivaizduoti? kad Lietuva būtų blogiau 
traktuojama ųz buvusius priešus ir satelitus. Maldaujame? nelaiskite 
išnaikinti mūsų tautos”..

Tokio pobūdžio telegramos buvovtuojąu išsiųstos Argentinos?. 
Brazilijos? Urugvajaus prezidentams? Sv. Tėvui? Didz. Britanijos Min. 
Pirm, majorui Attlee? Prancūzijos prezidentui gen. De Gaulle? Kinijos 
prez. maršalui Čangkaisekui? Meksikos? Kolombijos? Peru? Chili prezi
dentams? buv. D. Britanijos premjerui M.V. Churchills net P. Afrikos?. 
Australijos ir Kanados min. pirmininkams.

Laisvųjų Europos šalių vyriausybėms yra parengtas platesnis 
memorandumas prancūziškai? o P. Amerikai ispanų kalba. Jis bus issiun— 
tinetas oro paštu. \
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Perskaičius, sveikinimo ir padėkos telegrama inz. P. Slėniui 
publika šukele Šiltas ovacijas. Tik jo aukos dėka galima issiąsti 
tiek daug telegramą.

Verta pastebėti, kad Lietuvos Dieną isgarsino Buenos Aires spau
da ir net trys radiofonai. žymiausias P. Amerikos dienraštis ”La Pren- 
sa” įdėjo net ištisą reportažinį straipsnį, plačiai cituodamas Min. Dr. 
Graužinio, kalbą, telegramas ir pažymėdamas,^kad akte_dalyvavo daug pu
blikos. Populiarus rytinis ”El_Mundo” aprašymuivuzdėjo stambią antraštę: 

’’Lietuviai prašo, kad ją salis būtą išlaisvinta is_dabartinio pavergimo”, 
įietuvai visados palankąs ”E1 JPueblo” ^aprašymą įdėjo su iliustracijomis. 
Šventeje dalyvavo ir Vašingtone kat. žinią agentūros (NO) atstovas p. 
J. Richards. Svečiai pasidžiaugė gera organizacija, menine dalimi ir 
dalyviu drausmingumu bei kultūringumu. Vienas is ją pasakė: ’’Lietuvos 
Dieną surenget labai laiku. Paskutinis momentas apeliuoti į pasaulio 
sąžinę”. Mat, kaip tik uz poros dieną Londone prasidėjo svarbi didžiąją 
konferencija.

' ' , - Koresp. -

DIKTATORIŲ ‘LIKIMAS

Po pirmojo- pasaulinio karo Europoje, ant sugriautą miestą, ap
kasais išvagotu lauką, sugriuvusią monarką s stą, kuresi_demokratine ‘ 
santvarka^ Toji demokratine santvarka,^tai yra visuomenes rinkta 
vyriausybe, kuri duoda tautoms^ir liaudžiai laisvę. Bet tai santvarkai 
skersai kelio atsistojo grupe zmonią, kurie troško matyti liaudį rete
žiuose, troško tremti jos laisvą mintį ir troško turtą ir garbes. Tos 
grupes zmonią organizavo tamsūną gaujas, kad sutremti jaunutes demokra
tijos daigusf -Rodos 1922 nu ”garsusis-didvyris” Musolinis padare savo 
žygį ant Romos. Jis išvaikė gmonįą rinktą parlamentą ir atidarę kalė
jimo duris laisvę^mylinrtiems žmonėms. Nuo to tai^laiko, to krašto žmo
nių teise liko pašalinta iš viešojo gyvenimo ir užviešpatavo smurtas 
ir galia..

Barbarišką Musolinio pavizdį, pasęke visa' eile tautą, ją tarpe 
ir mūsą Tėvynė Lietuva. Europa liko kalėjimu ir^koncentracijos stovy
klą vieta. Ne kas kitas, o tik šitie tipai trokšdami garbes ir galios 
užkure ir šį pasaulinį karą, kad pasmaugti silpnesniuosius kaimynus. 
’’Garsusis” Musolinis Romoje is balkono skelbe karą_likusioms demokra
tijoms, manydamasįtapti pasaulio viešpačiu. Bet deja, likimas leme, 
kitaip. Laisvas žmogus išėjo nugalėtojum^ o šiems budeliams teko kieta 
Švino kulka. Gaila, kad tas įvyko taip vėlai, jei ankščiau, tai mili
jonai nebūtą nustoję gyvybes ir pasaulis but likęs nesugriautas*

• o
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v _ Šiuo laiku filmoje matome tą patį “Garsųjį1’ Musolinį? Milano 
aukštoje gulinti vienoje krūvoje su jo pataikūnais. Žmones praeidami 
jį spiaudo ir spardo. Negana to? dar pakabinamas Musolinis uz.kojos 
prie "balkono didesniam i^juokimuį. Ziu>nint9 rodosi toli ^atsilikta nuo 
civilizacijos? kad dvidešimto amžiaus žmogus?^gali taip žiauriai elgtis? 
"bet prisimunus jų visus darbus ir milijonus išžudytu žmonių? tas pilnai 
pateisinama.

Taigi žiauriųjų despotu gadyne baigiasi? nors ir labai brangiai 
kainavusio Deja? dar keliatas ju isliko^ncpaliesti uz taip pat uzsipel- 
nūsi "gerumų'1? bet bukime tikri? *kad anksčiau ar vėliau jie visi susi
lauks savo bendradarbių likimo. Nors gal ir pavyksta sulaikyti neku- _ 
riam laikui bėgančioji upe?_ užtvenkus jų? bet suvlaiku tekančioji srove 
perlips per užtvankas ir vėl savo keliu tekes amžinai.. Taip pat laisvo 
žmogaus ir laisvos žmonijos^nesulaikis niekas? . nežiūrint kiek ims laiko 
ir aukų, Mes turime būti ištikimi tam ©balsiui? kuris yra: - Viską 
liaudžiai ir viskas per liaudį.

— Povilas L. -

Kaip jau žinomakad Londone susirinkę penki didžiujų: kraštu 
užsienio ministerial isposedziavo net 22 pilnas dienas ir p to visko? 
tik tiek tepriejo? kad kepures ant galvų ir namo. Prie jokios sutar
ties ten nebuvo prieita, 

v
Kad tas galėjo įvykti? nors kiekvienas geros valios žmogus to 

netroško? bet visgi galima buvo tikėtis. Kadaise Churchilas su Roose- 
veltu bijodami? kad Stalinas ngpadarytu atskiros sutarties su Hitleriu 
ir neužpultu demokratijų? klupciodavo pries azijato užmačias. Tuo pačiu 
sykiu jis baisiai išpaiko ir pasipūtė.

Puikybe ir komunistiskas gopsumas privedė? kad ministerių svar
busis posėdis? kuris turėjo isspręsti Naujosios Europos padėtį? nuėjo 
velniop.

Dar pries Japonijos kapituliacijų? kuomet trys “dičkiai*1 posė
džiavo Berlyno Potąiamcs tai sakoma? kad Trumanas Stalinui pagrajino 
ant pijano:" “You*11 never know dear how much I love you“ ...
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0 kaip-gi Londone? Londone niekas jau negrajino meiles dainuš
ka. Kuomet Malatovas uzsipraŠe net Afrikoje bazių., tai Anglijos minis- 
tcriS-Bevin ji išvadino hitlerininku. Žinoma, Malatovas buVo baisiai 
užsirūstinęs ir net nusitveręs savo terbę buvo bebėgęs lauk... bet 
neišbėgo.

Del to, kad ministeriu konferencija išsiskirstė nieko nenuvei
kusi, manoma, kad :tures susiįinkti vėl trys ’’dičkiai”. Bet kartu 
manoma, kad Stalinas nebeprasis Trumano, kad sis jį^palinksmintu su 
pijanu, o greičiausiai Trumanas paprašis Stalina pašokti ’’kazokėlį”. 
Stalinas baisiai bijo Atomo bombos ir del to manoma, kad jis bus nuo
laidus ir sukalbamas.

Šiuo bent laiku, ^daugiau kaip svarbu, kad tas G-ruzini jos ožys 
būtu sukalbamas. Juk ištikręju, karo tai niekas jau nenori. Taikos 
visi su nepaprastu išsiilgimu laukia ir vis dar negali sulaukti.

Mes lietuviai, taip pat laukiame taikos. Munjs taika yra jaug 
svarbiau, negu gal visiems kitiems, nes musę, tauta šiandiena kenčia 
nekaltai. Ji nėra prieš niekę šturmavusi, ar kerštavusi ir jei šiuo 
laiku_gausiai^kraujas liejasi is musę tautos kūno ir šimtai tūkstancię 
pabegelię kenčia alkį ir salti, tai niekas kitas, -kaip Stalinas ir jo 
bendramintis Hitleris verti prakeikimo.

Kaip tenka patirti, tai kiekviename laisvame kampelyje, kur tik 
randasi saujele .lietuviu, visi kaip vienas dirba ir stengiasi padėti 
savo Tėvynei ir jos vaikams. Broliai amerikieciaį, berods sparčiau
siais žingsniais tai atlieka. Ję suorganizuotas Šalpos Fondas dirba 
žavėtinai. Per ję sumanumę, darbę ir rūpestį jau atlikta daug. Dide
les sumos pinigu, drapanę, maisto ir vaistę jau yra pasiusta į daugelį 
vietę. Ję įsteigtas Informacijos Centras atlieka visa svarbiausį mo- 
raiį darbę. Jis infarmuoja visas reikalingas įstaigas apie Lietuvos 
padėti ir maldauja visu^šaltiniu, kad greičiausiai būtu suteikta Jai 
pagalba. Treciasis ję'zygis, tai šaukimas visuotino Amerikos lietuvię 
seimo, kuris įvyks Chicagoje. ^Tikimasi, kad sis seimas taip pat daug 
padės lietuvię tautos kovoje uz savo Tėvynės Nepriklausomybę.

Kalbant apie salpos darbę,^taį mes kanadiečiai bent iki šiol 
negalime daug pasigirti. Gal ne šykstumag.čia kaltas, gal apsileidimo 
kiek esama. Vienok, ypatingai montrealieciai, jau gujudo rimtai ir 
reikia manyti, kad padės^Bendram Amerikos Lietuvię Salpos Fondui pa
kelti dalį ję sunkios naštos.



11

Suorganizuotas komitetas is Tarybos? Vyt. Kliubo? Moterių.^ 
Šalpos draugijos ir visy bažnytiniu organizaciją? reikia manyti šven
tai atliks savo pareigu.

Tai tikrai sveikintinas žygis? kuri vertėtu skubiai pasekti 
visiems Kanados lietuviams! *

Musu, malonūs tautiečiai is Vakaru Kanados? mus raginte ragina? 
kad ir Kanados lietuviai nedelsiant sauktu Kanados lietuviu Seimy.

Kad toks Lietuviy^Seimas buty reikalingas ir naudingas? abe
joti nereikia. Jis isnesty daug vertingu: tarimy. Jo balsas daug 
giliau įsmigty į mūšy Ottawos širdį.

*'N. Lietuvos” štabas karštai sveikina Vakary Kanados lietuviy 
išnešta mintį.

ATSIŠAUKIMAS Į KANADOS LIETUVIUS ’

Gerbiamie j i !

Mes_visi išeiviai gana gerai žinome? kokio likimo susilaukė 
musy Tėvynė Lietuva. Taip pat žinome? kokis svarbus yra sis momen
tas/ kuomet pradedama svarstyti kai kuriy valstybiy likimas. Bukime 
tikri? kad nepoilgo bus paliestas ir Lietuvos klausymas vienokioj ar 
kitokioj formoj.

Taigi man rodosi? ar nevertėtų saukti Kanados lietuviy suva
žiavimas? Suvažiavimas isnesty reikalavimy Kanados lietuviy vardu? 
kad didžiosios valstybes padėtu atgauti laisvę lietuviy tautai. 
Broliai amerikiečiai jau ruošiasi prie tokio suvažiavimo.

Atlikime savo pareigy. gelbėjimui Lietuvos!

Šias mintis skiriu diskusijoms.

P. Liapkevicius.
MacGregor? Man.



(ŽINIOS GAUTOS i^ER LAIC. )

KOMUNISTŲ PROPAGANDINES MOKYKLOS » - :
■ Žinodami9 kad tik maža dalele Lietuvos■žmonių (nepilni 2 

tūkstančiai) priklausė komunistu partijai (o dabar ir tų simpatijos 
galėjo atsalti)9 bolševikai visomis jėgomis stengiasi propagandos 
keliu^isplesti savo įtakų į Lietuvos gyventoją, mases. ’’Pravdos” 
pranešimu, Lietuvoje veikia 2 marksizmo-leninizmo vakariniai univer
sitetai, 10 vakariniu komunistų partijos mokyklą ię vienas seminaras 
’’Lietuvos respublikos vadovaujančiam aktyvui paruosti.”

NAUJI TIJŪNAI
, Senieji Lietuvos gyventojai su dideliu kartumu prisimena 

baudžiavos laikais 'ponu dvaruose buvusius tijūnus/ kurie žiauriausiais 
būdais beteisius valstiečius išnaudodavo ir spausdavo. Dabar., įvedant 
Lietuvoje naujų komunistiniu .dvaru si§t:emų, neapseįnama taipgi be savos 
rūšies tijūnų. “Pravdos” pranešimu, s.m. liepos men, pabaigoje Vil
niuje įvykęs komunistų partijos centro-komiteto plenumo, posėdis įparei
gojo komunistų partijos narius prižiūrėti, kad derlius butų laiku nu
imtas ir t.t. Laisvojo Lietuvoje9 kiekvienas be raginimų stengėsi 
kaip greičiau ir kaip geriau ūkio darbus atlikti. Patarimus jiems 
duodavo žemes ūkio specialistai ir jokio .partijos tijūnai nebuvo rei
kalingi.
LIETUVOS VAIKUS VEŽA:Į STOVYKLAS

Sovietų Sąjungoje šia vasara buvo numatyta paimti į stovy
klas 1,675,000 vaikų. Paduodama tų žinių ’’Pravda” Nr. 117 pažymi, 
kad i stovyklas pirmoj eilej bus imami Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vaikai., ^Ankščiaus buvome jau pranešu kad is Pabalcio šių vasara 
buvo išvežta 60,000 vaikų.
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KOMUNISTŲ PARTIJOS DIKTaTURA

Lietuviškieji kvislingai: Vyr. Lietuvos Sovietu Prezidiumo 
pirm. Paleckįs9 Liaudies Komis. Sovieto pirm. Gedvilas ir komunistę 
parį. sekr® Sniečkus sveikindami Stalinu su karo užbaigą, nei žodžiu 
neužsimins apie^demokratijų dalį karo laimejime. Kaip rodo Maskvos 
laikraščiuose išspausdintas ję sveikinimo tekstas9_jie tik garbina 
’’tautę voždį” Stalinę ir9 neva Lietuvos vardu kalbedami9 pabrožia9 kad 
”musu krašta ... veda ’’mudraja” Lenino-Stalino partija9” Paskutinioji 
žodžiai teisingi - Lietuva tikrai yra valdoma komunistę diktatūros.

IR BUROKUS LIETUVOJ TURI KASTI PAGAL MASKVOS ĮSAKYM/į.

Kiek stropiai Lietuvos gyvenimas yra kontroliuojamas Maskvos 
įstaigy9 galima suprasti iš to9 kačį Sovietu Sąjungos Liaudies komisa
riatas'ir Centrinis Komunistu (bolševiku) partijos komitetas Maskvoje9 
kaip praneša ’’Pravda” Nr. 16o9 davė įsakymu Lietuvos komunistę parti
jos nariams (kurie faktinai dabar eina tijūnu pareigas.? prižiūrėdami 
ir ragindami Lietuvos valstiečius) <? kad cukriniai runkeliai Lietuvoje 
būtę nukasti iki spalių 20 d. o ju pristatymas, baigtas iki lapkričio 
1 -d. Kai Lietuvos ūkis buvo laisvas<? valstiečiai be jokię raginimu 
geriau savo darbus atlikdavo negu pirmaeiliai Maskvos kolchozininkai.

NET IR PALECKIS DUODa SUPRASTI.? KAD RUSAI PERDAUG SIAUČIA LIETUVOJ

Lietuvos kvisįingasJ• Paleckis9 kalbėdamas XII Aukščiausia 
SSSR Sovietu Sesijoje iš pradžių išgyrė rusę tautę9 kuri dabar džiau
giasi laisve po laimėto karo9 bet drauge9 vartodamas Lenino zodžius9 |r 
primine: ”Negali būti laisva ta tauta.? kuri' laiko priespaudoje kitus 
Po siu žodžiu suminėjo ir lietuviu dalį toj kovęj9 lyg duodamas-Supras
ti.? kad lietuviai yra užsipelnę geresnio traktavimo is rusę, puses ..•

LIETUVOJE TRISPALVĖ NEBEPLEVESUOJA

Aprašindedama iškilmes Lietuvoje9 ’’Pravda” No. 173 pažymi.? 
kad miestai ir namai puošiami Sovietu Sąjungos veliavomis9 komunistę 
partijos Politbiuro narię portretais ir Sovietę Sąjungos maršalu at
vaizdais.

Kokio ’’bosai” kraŠte9 tokias ir vėliavas bei atvaizdus 
įsako iškelti. Ne taip dar seniai buvo kabinamos svastikos-
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CERNIAKOVSKIO AIKŠTE VILNIUJE.

Caristines okupacijos metu, Lietuvos miestai ir gatves buvo 
’’krikštinąmos” cary ir jy pataikūnu. vardais? o dabar - Stalino ir jo 
gataikuny vardais.* Vilniaus miesto^svarbiausioji aikšte pavadinta 
Cerniakovskio vardu. Kaip žinomu Cerniakovskis vadovavo viena sovie
tiniu. armijy ir buvo nukautas mūšio'lauke. A

ŽMONIŲ IŠNAUDOJIMAS KOMUNISTIŠKUOSE DVARUOSE LIETUVOJE

Lietuvos ūkininkai buvo žinomi kaip ypatingo rūpestingumo
Ir darbštumo žmones. Tačiau.? naikinant privatinę nuosavybę ir Lietuva 
ūkininkus varant į komunistinius,dvarus9 jy susidomėjimas ūkio darbais 
menkėja? nes dirba nebe sau. Kad išnaudoti visas žemes ūkio darbininl 
jėgas? dabar įvestajpremi-jy ir akordinio_darbo sistema. Karo: išvargti 
tiems Lietuvos žmonėms kolchozuose pažadėta mokėti premija po 5 svaru grūdy ir nedaugiau 2 rubliy pinigais už kiekvieną 10 kg. (apie 25 sva
rus) gerai paruošta linu pluostę.
i. i ■ , . i J ’ ? • ’ ,

LIETUVOS PARTIZANAI KOVOJA SU OKUPANTAIS.
’ . • ' ’ • -
Lietuvoje kaskart labiau stiprėja pasipriešinimas okupantam 

Norėdami paveikti ’’neištikimus” elementus ^bolševikai .verčia žymesniu 
Lietuvos žmones savo vardu skelbti laikraščiuose raginimus? kad jau 
’’laikas susiprasti”?’kad reikia atiduoti valstybines-duokles? eiti į 
kariškos reikšmes darbus? klausyti saukimy karinėn apyskaiton? ir t.t 
IŠ ty atsisaukimy matyti? lead ^priessovietine akcija Lietuveje^gana 
stiprį? kad žmones vengia- ir issisuk-ineja nuo raudonosios^valdzios u: 
dedamy pareigy? vietomis notgi vykdo atvira sabotažu. Miškuose veik: 
partizany būriai? kuriuos komunisty kontroliuojamoji spauda vadina 
"kenkėju?* plėšiku gaujomis”. Okupantai bando juos pažadais prisivy- 
lioti? skelbdami?* kad ’’kas yra atsitiktinai ar per suklaidinimy atsi
dūręs nelegalioj padėty”? jei jie patys sugrįš? bus laisvi nuo bausme 
ir gales stoti prie savo ankstybesnio darbo.

Šiems - viliojimams žmones netiki.
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LAIŠKAI NUO TREMTINIŲ.

Sekantis laiškas yra mums, atsiustas is Belgijos, Bruselles, 
kur esantieji pabėgę lietuviai rašo:

Kanados. Lietuviu Tarybai: -

Turime garbes kreiptis į Tamstas su pragumu pagelbos bei para
mos reikalu, vienkart ir spaudos.

Siaučiant karo audrai Europoje, mes virs 30 lietuvię, daugumas 
ij=[ musę, su šeimomis„esame atklydę nuo savo brangios ir mylimos tėvy
nės Lietuvos. Mus cįa atbloškė bendras likimas9 netekimas laisvos 
tėvynes, gimtojo krašto. Skaudi musę šię.dienę gyvenimo dąlis9 žiau
riai mus plaka, bet mes lietuviai esame atsparus, kantrus9 kieti, 
kaiį> granitas.? mokam pakelti vargo naštę, ir šis mums skirtas.kancię 
kryžius yra nebaisus^ nes__pilnaį esame įsitikinę, kad ateis diena, 
bus ir mums gatvėje švente ir vėl. galėsime grįšti^Lietuvon, bet tik 
laisvon. Mes žinome, kad jeigu kenčiame, tai kenčiame nekaltai. 
Jeigu Šiandiena musę tautoje liejasi_kraujas ir asaros, tai liejasi 
ne tam9 kad ji butu kalta9 bet gal del to9 kad ję mes mylime, bran
giname ir tik del jos gyvename.

s Mes. apleidę savo_sodybas, gimtąjį kraštę, tūkstančiais kilo
metru nutolę nuo tėvynes^ išsibastę po visę pasauli pradėjome klajo- 

•r kliu'gyvenimą. Skurdi musę šię dienę_gyvenimo nasta^ kartas nuo 
karto darosi dar sunkesnė., tragiskesne. Mus visus„is bokuzes. sama
notos" išvijo iš rytę siaubianti raudonoji migla. Sis kruvinasis 
slibinas, atsiraitojęs rankoves iki alkūnę, su-kuju ir dalgiu rankose 
savo budeliškais nagais9 1940^metais įsibrovęs į musę kraštę,, piešę 
musę turtą, naikino sodybas, zude senelius^ seneles, motinas ir vai
kus be iŠįmties, be jokio skirtumo. Atplėšę nuo kūdikiu motinas ir 
tėvus, kišo į kalėjimus,, vare prievartos darbams.ir pagaliau 1941 
pavasarį, jie pasiryžo galutinai musu tautę likviduoti, dešimtimis 
tukstancię zilaglaukię senelię, naslaicię ir kalėjimuose pustancię 
tevę kūdikius išvežė į„tolimuosius rytus, į Sibįrę, ten kur baltos 
meskos veisias, kur amžiaisvsaulc nepasirodo. Się visę įvykię^ mes 
buvome gyvi liudininkai, aiškiai matome, kaip jie vienę metę bėgyje 
nualino musę kraštę, paniekino tikyba.Tokie tai buvo ję belzebu- 
biški darbai, kuriu musę tauta nepamirs amžiais.

Mes bendro likimo tautiečiai tikime, kad sį musu prasymę iš
klausysite ir nepatiksite be pasekmię, nes si raudonoji ranka ir čia 
mus siekia, persiakioja ir įvairiai terarizuoja, pasiringdaminet 
povienius asmenis, ypatingai uzgruvo manę, uz tai, kad lietuvię var
du imuosi iniciatyvos^ Mes Belgijoje skurstantiej i lietuviai^svei
kiname visus musę brolius ir sesutes, lietuvius ir lietuves išeivius 
gyvenančius Kanadoje.

Su aukšta ir tikra pagarba,
A • J •

P• s. Toliau po šio laiško^seka pilnas saraŠas ten esancięję lietu
viu, kuriu šiuo laiku, del žinomu priešašeiu neskelbiame

* * ' * Red.
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gekantis laiškas-yra gautas is Švedijos^- kuri paraše savo 

giminaičiui Mykolui Lukosai jaunas mokytojas:
Gerto. P. Mykolai
Didžiai dėkoju Jums uz laišku kurio "begalo laukiau. Malonu 

ir linksma girdėti, kad Jus taip puikiai gyvenate, reiškia, kad yra 
dar pasaulyje kraštas, kuriame nesilieja kraujas ir asaros. Sunku 
tai įsivaizduoti prisiminus penkius sunkius savo.teviskes karo ir 
okupacijos metus.. Taip, Mykolai, kodėl lietuviu tauta tokio j .nelai
mingoj tautu kryžkelėj gyvena. Kiekvienas ję skriaudžia ir vis di
desnį vargę nesą.

Jeigu kada Jus aplankysite savo tėviškę Jus griaudžiai apsi
verksite. Jos veidas "bus bombę ir patrankę,sviedinię išraižytas, 
ašarų ir kraujo sroves bus israususio gilius griovius. Jus rasit te 
daug^naujai supiltu kapu, kuriuose ilsigi tie didžiūnai, kurie mile j 
laisvę ir savo dainomis, apdainuota krasta^ Po pirmojo Didz. Karo 
atstatytu miestu vietose matysit Jus griuvėsiu krūvas ir tarp ję 
vaikščiojančius * išvargusius veidus.

Lietuviu tautos kultūra ir civilizacija,. kuri taip puikiai, 
kilo Lietuvos-nepriklausomo gyvenimo metu, dabar.merdi ir yra pasi
rengusi žengti į grabą. Viekas, kaselio tuviu, tautai buvo^ ir yra 
šventa, kas per'tiek šimtmečiu buvo šventai saugojama, dabar■norime, 
palikti' užmaršty, o visovto vietoje svetimi dievai lietuviu lupomis 
garbinti pageidaujama. Štai kokia gyvenimo ironija. Tegul tenka 
mums visokiausios replikoms ir vardai,, bet mes, kurie norime būti ti
kri lietuviai, paaugę is juodos, _prakaitu aplaistytos ęuonos, amzii 
nai liksime nepajudinami ir tgvynes laisves mintimis amzinąi gyven
sime. Jeigu^tikrai likimas is musu pasijuoktu ir musę troškimai 
taptų vėjo išblaškomais durnais, tacla mes tampame amžinais pabegelia. 
tol, kol svetimos smiltys mus amžinai priglaus.

Žmogus, kad negalėtum galvoti, svajoti gal tada būtu lengvia 
Kasdieniai smulkus rupestelįai gal prirakintu prig, to gyvenimo, kur 

. verčia kovoti .del kasdienines duonos, gal užsimįrstum ąpie viškę, k 
buvo miela ir' brangu> ir paskęstum aplink supančioj minioj, kuri vis 
yra linksma ir jos veide bįizga viltis ir aiškios gyvenimo perspek
tyvos, o’ po kojomis ji jaučia tvirtę granito pagrindą. ' c

Tiek daug įvairię minčių, kad rodos, galėtum storiausias 
knygas prirašyti, bet nebūtę įai^perdaug. Penkeri sunkus metai ne
jučiom užslopino lietuviuose žodžio ir spaudos bei rasto laisvu ir 
amžinai paliko kaz kokios -baimes ir siaubo pėdsakus. Mes įmones ne 
panašus į tuos kuriegyvena Š. Amerikoj, nepanašus į tuos žmones, 
kurie budriai saugo žmonijos laisvę.
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Mykoląi9 tebūna leista man truputi apie save parašyti, As5 
kuris Tamstos adreso pajeskojau? esu .Tamstos gentainis. Tamsto bro
lio Kazimiero žmona, 'yra mano teta. AŠ esu jos brolio Stanislavo 
sūnūs. Mano teveli ir mamyte Jus? gal buts prisimenat5 bet manes ti- 
krai^neiŠsivaizduojat? nes kada Jus buvot paskutini kartę Daukšiuose? 
krikštynose ir Jus tada su kita mano teta Justina buvote kūmomis? as 
tada stovėjau mazęįę eilese ir nekantriai laukiau is kumę saldainię. 
Nuo tos dienos praėjo daug_laiko. AŠ užaugau? baigiau giminaziję.ir 
pedagoginį institutę ir paėmiau mokytojo profesija. Gal ir ne taip 
prie^Širdies Šis' darbas? bet karas buvo uždaręs visus universitetus 
ir aš negalėjau' ko norėjau studijuoti^ teko pasirinkti tai? kas tada 
buvo galima. Bet tikiu kad Lietuva/ vėl bus greit laisva ir as galė
siu grįštį ir^vcl_studijuoti. Jei tai įvyktu greit? tai butu, visai 
nevalu?* • kaip žmonos sako? mano galvai? nes man dabar tik 22 metai.

Jau greit bus metalu kaip^gyvenu pabėgėlio gyvenimę Švedijoje. 
Sąlygos? kurias turi pabėgėliai Švedijoje yra netaip blogos. Dirba 
miškuose? fabrikuose? arba gyvena lageriuose. As dirbu miškeGyve
name specialiai prie mišku? ^padarytuose barakuose po 10 - 12 žmonių. . 
AŠ gyvenu su įvairiu tautu žmonėmis; švedais? čekais? estais? lenkais 
ir danais. Kalbame tarp saves visokiausiomis kalbomis. Švedę kalbos 
jau pramokau taip? kad jau galiu pusėtinai susikalbėti.

Tai matote esu medkirtys. Niūkias ir kirvis mano draugai ir 
geradariai. Kiek jie užpelną tiek? bet visvien juos reik mylėti ir. 
gerbti. Miške? tarp ošiančiu medzię? vienumoj prisimenu visad gražia 
lietuvię daina.

’’Mįskas^uzia K verkia gęudzia?.
. Ve jas ;žalię^medį laužia.

Nuliūdimas Širdį spaudžia^.
Lyg kad replėmis ję gniaužia.••

Siunčiu karščiausius linkėjimus Jums ir J'ūsę seimai ir visiems 
Kanados lietuviams.

Tegu musę rysys .-.amžinai nenutrūksta. , '
J. J.

PIRKITE KARO ,r BONUS.
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VAKAR Ų KANADOS ŽINIOS

GRYSTA MŪSŲ KARIAI - KOVOTOJAI

Tarpe daugelio grįš tanely iš uzjurio karię, grįsta, ir musę 
apylinkes kariai lietuviai^ Neperseniausiai sugrįžo Mile Balčiūnas* 
Mikes pasitikti, buvo suvažiavę vi si^vietiniai'lietuviai ir taip^ 
pat daugelis svetimtaučiu, kurie karštai sveikino vos išlipusi iŠ 
traukinio. Suprantamas dalykas, koks didelis^džiaugsmas buvo Mikes 
tėveliams susitikti dar gyvę sūnę sugrįžusi iŠ kovos lauko1

Maike atrodo gerokai suaugęs, veido išraiška rodo, kad yrav 
matęs nemažai vargo. Užklaustas ar dar nepamiršo kalbėti lietuviš
kai, atsake kad niekad nepamirs savo prigimtos kalbos.

Maike buvo sužeistai dviem kulkom^ kurios į_3° kunę
buvo sustrigę Cicilijos ir Italijos muŠiuose. Gydęsi Afrikoj ir 
Anglijoj. Kuomet pasveiko, buvo išsiųstas veikiančioj armijoj ir 
dalyvavo Vokietijos ir Danijos musiuose.

Balciunę kitas sūnus Petras yra Japonijoj. Jis ten buvo 
belaisveje į kurię pateko Philipinę salose. Jam teko daugiausiai 
iŠbuti Manciuko krašte, Mukdans^belaisvię stovykloje. Šiomis die
nomis tėvai apturėjo nuo jo laiŠkę, kuriame -sakoma, kad greit mano
ma pasimatyti su tėvais.

Tėvai, žinoma, neapsakomai džiaugiasi, kad per '-tiek metu . 
sielvartavę, susilauks gyvu vaikų. Džiaugiasi ir visi vietos lie
tuviai, kad musę, didvyriai nugalėję priešus, grįsta laimingi namo.

- P* Liaukevicius. -

MASKVOS KVISLINGO LIKIMAS

New York (Ln.10)-^Vietines lenkę, spaudos pranešimu, savo laiku pra
garsėjęs lenkę išdavikas ir Maskvos pastumdėlis Z. Berling spėjamai 
randasi NKVD koncentracijos stovykloje arti Smolensko.

v Kaip žinoma, Z. Berling dar tik neperseniai, buvo'
vienu is zymesnięju Maskvines Lenkijos iniciatorię ir ’’liaudies ka
riuomenes” vadę. Tuom tarpu, nėra žinių kas ištiko kita Maskvos 
agentę-garsiaję Wandę Wasilewskę, sovietines Ukrainos Užsieniu Reika- 
lę komisaro Korniejcuk zmonę• T
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Tenka gyventi nepaprastai.keistose aplinkybėse. Niekas negali 
žinoti, kad bus rytoju tai kas 'bus uz savaites, menesio ar metą, 
visai noprisieina spėlioti?..

Bot vistiek žmones spėlioja!

Šiandiena ne tik gudrūs diplomatai, politikai, profesoriai, 
bet ir paprasti darbo žmones klausia vienas kito: kas bus su Euro
pa? Ar ji išvengs vergijos ir pataps laisva, ar bus amžiaus paverg
ta?

Atsakyti i panašius klausymus galima tiktai spėliojant, todėl, 
kad niekas tikrai negali pasakyti kur rytoj pasuks Amerika ir Angli
ja., Pačioje Amerikoje vyksta kova tarp principu ir dolerio ir kuri 
puse laimes dar sunku pasakyti. Daugelis net gana tvirti} ir įtakin
gi} Amerikos laikraŠcią vingiuoja, viena diena stoja uz skelbiamus 
laisves principus, kita uz biznį ir dolerį. . ■ 

Europoje žmones atgautu laisve, jeigu Amerika tvirtai uz tai
* ^_k-k.k.-~ Norvegijoje, Franci jo j, Vengrijoj ir

kad didele dauguma žmonių pasisakė pries komunistą.
-- ■« - ---j kurios gra

Tai yra dziau-
Bet pirmąjį džiaugsmą aptemdo kitos žinios, 

komunistu genge darys viską, kad 
lūs ir kad 979£ Europos žmoni} tur

stovėtu, nes įvyktu rinkimai
Suomijoj rodo, 1___1 . . .
vergiją! Net ir tos tautos, kaip Vengrai 1£‘.
okupuotos rusu armijosj pasisakė prieš komunistus.
ginantis reiškinys!
kurios rodo, kad Stalinas, su visa kvm------f ~ . jtuos laisves pasireiškimus sunaikinus ir kai 97į Europos zmonią turi 
pasiduoti 3% komunistiniu valkatų užgaidoms. Žmones, kuriems vie
nokiu ar kitokiu būdu pasiseka is po rusi} okupacijos, pripasakoja . 
tiesiog pasibaisėtini} dalyku! Na, o ką - į tai sako ^merika ir Anglį 
ja? Nagi NIEKO!

Jie pasakys tiktai tada, kada bus ją interesai tiesioginiai 
paliesti ir jeigu prisieitu tuos interesus ginti ir susikibti. 
Tada jie vėl ištrauktu tuos pačius nudėvėtus laisves obalsius nau
joms aukoms medžioti!
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DAR VIENAS IŠDAVIKAS ŽUVO.

. ’ ■ ' • • - . 'Z
Su tokiais antgalviais toko matyti didlapius prane-. 

sancius apie Lavalio susaudymę. Lavalis buvo pasmerktas mirčiai 
uz tai9 kad jis koperavo su okupacine vokiecię. armija.

Jeigu jau taiPj. tai demokratiniai nusistatę žmones turi 
reikalauti mirties bausmes visiems Kvislingams s kurie tik koperuo- 
ja su okupantais.? kaip tai: Paleckis? Osubka? Tito? Grozo ir- 1.1. 
Juk jie visi tokiame pat suole sėdi kaip LavalisI! • ■ t ‘ ‘ •r - • • • • • . % ,

■ ' Kalbant apie išdavikę, susaudymus labai įdomiu įvykię
- galima paimti is praeities?_kurie mums šiandiena atrodo visai 
kitaip9 negu tuo metu atrodė tuolaikinei "visuomenei"? kuri rei
kalavo mirties bausmes vienam ar kitam '’prasikaltėliui”. ’’Visuo
menei" reikalaujant mirties bausmes Kristui9 Pilotas buvo privers- 

. tas nusiplauti rankas. Jardono Bruno buvo "iškilmingai” sudegintas 
-į ant laužo ’’garbingai” visuomenei dalyvaujanti Didelis darbo gmo-
nię draugas Dantenas buvo pasiustas ant giliotinos tu pačię? uą 
kuriu teises kovojo.
• . . ’ , ; * ■ '• e ./ • • ’• ž . . •• h

° s • • - . vTai buvo labai senai. Apie tai mes tik patiriame is
rastu. .

Bet mes turime ir siu laiku eretiku išdavikę ir Kvis-k 
lingę? kurie ne visiems vienodai atrodo.

• . ’ ' • • . •' : 'iKai Stalinas sugalvojo atsikratyti buvugię gavo draugę?
tai juos apšaukė^pasiutusiais šunimis ir visus susaude. 0 tę . 
”šunu” buvo nemažai! ’ .

t ' ■ t • . - -
• •- z. ‘ * ■> v ’ ’ * . - ..

Stalinas kaltino juos norėjus su naziaip bendrauti?..
Bet vos tik tu buvusiu draugę kraujas Subiankos kalėjimo kieme 
nenudziuvos kaip Stalinas pats krauju sucemontavo sutartį^su na- 
ziais!.. Tai biaurul Tai pasibaisėtina! Tai tiesiog nezmonigka! 
Tai pasirodo? kad žmogus yra tas pats baisiausias gyvūnas ant že
mes. Despotas Stalinas? bijodamas_savo draugę papuiiarūmo 16 ję 
paskerdė? kad tik jo galia nesumazetu. 

1 * i •
Keista^ kad kai kurie diplomatai dar vis nori tikėti 

kraugerio žodžiais!
- J. Yakubynas. -
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13 K. L. TARYBOS, TORONTO SKYRIAUS VEIKIMO

Spalio 21 diena, įvyko mėnesinis.- nepaprastas skyriaus su
sirinkimas, lietuviu'parapijos svetainėje. Narii^ prisirinko vidu
tiniškai ir susirinkimas usitgse gana ilgokai.

Kiek ilgiau apsistota prie peticijos teksto apsvarstymo,. 
kuris jau buvo nusiustas Centran, gautas atgal ir vėl turi būti 
siustas Montrealin atspausdinimui ir žinoma, Centro patvirtinimui.

Užbaigus peticijos svarstymę, buvo nauj^ nariu priėmimas, 
.įstojo nariu Petras Vedeckis.

Seke atstoviu į Amerikos Lietuviu Kongresu rinkimas. .Nutarta 
rinkti du atstovus* vBuvo siūloma pirmiause atsiklaust ar nėra to
kiu kurie sutiktu važiuoti savanoriais, bet tas pasiūlymas buvo 
kritikuojamas ir'reikejo leisti balsavimui. Balsuojant, dauguma 
narii} balsavo už rinkimu ir niekas uz savanorius, todėl buvo eita 
prie nominacijy. Nominuota buvo devyni kandidatai, bet visi kiti 
atsisakė, apart pirm. J. Yokubyno ir gekret. St. Batkienes. Kilo 
pasiūlymu kad juos du ir palikt, priešingą, neatsirado, tai jiedu 
ir pasiliko skyrių, atstovaut. Taipgi paskirta 25 dol. dovana Kon
gresui, kurisj atstovai įteiks.

Pabaigoje susirinkimo, įskeltas klausymas,^kaip būtent reaguot 
į tas liūdnas žinias kurias musy nariai, gauna is Lietuvos kaip 
antai: Hozai.gavo žini^_kad josios motina mirusi, o jojo brolis nu
žudytas; Zosės Stankienes ir Onos Kuniutienes, brplis.mirgs ne savo 
mirtimi; (taip laiške parašyta) o dabar, Ona Narusiene gavo zini^ 
is Kauno kad jos motina mirusi. Nutarta, šiems visiems nariams, 
pasiusti užuojautos korteles nuo skyriaus.

Ateinančio menesio vidury, rengimo komisija, žada suruošti 
vakari, apie kurį smulkiau, bus pranešta vėliau.

Sekantis susirinkimą^, įvyks lapkričio 18 dienoj, 3 vai. p.p., 
lietuviu parapijos svetainėje.
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\ KITŲ DRAUGIJŲ■ATSTOVAI Į

• •
Kaip tik Amerikos Lietuviu Kongresas tapo paskelbtas? tuo- 

jaus ne tik Amerikos bet ir Kanados kolonijoj demokratinio nusis
tatymo draugijos ir pavieniai geros širdies lietuviai? sukruto? 
sujudo ta kongresą remt? ne tik delegatu siuntimu? bet ir aukomis- 

/ ' ' f ; \ g
Apart K-L. Tarybos? kurios Centras yra išrinkęs Antanę Na

vicką atstovu į kongresę?- ,o Toronto Skyrius? kaip jau minojati St. 
Butkienę ir J«. ’Yokubynę - dar šios kitos organizacijos siunčia 
savo atstovus A... 236^Kuopa.?. G., Indrelicnę ir Frenzelienę_su
25 dole auka; Šv.-Jono PaŠalpinę draugiję ats.tovaus Jonas Čirūnas 
su 25 dol. auka; (LC.Fe lietuviu.kuopę atstovaus Augustas _Frenze- 
lis? su auka tik nešinau kiek ir lietuvię. parapija zad,a siusti du 
atstovus? tik kol kas dar nepaskirti. Kaip mat.onc-? vis Toronto? 
siunčiama net astuoni atstovai? o- pavienię svee-iu? žada irgi va
žiuota _Tas jau parodo? kad Kanados lietuviams^ Lietuvos likimas, 
labai rupi. Ohįcaga? Amerikos lietuvię sostine? pasiliks pasaulio 
lietuvių sostine? nes šiuo momentu? visame pasaulyje? nerasi kito 
miesto?’kuriame rastųsi didesnis skaičius liėtuvię kaip Chicagoje 
ir šiuo momentu kada Lietuvos likimo klausymas yra labiause opus - 
Ghicagon? suvažiuos lietuviai is viso žiemiu Amerikos kontinento? 
atstovaudami milzįniskę skaičių lietuviu iseivię? kurie nori pa- 

. reikšti ir pareikšti garsiai? kad visas pasaulis girdėtu? jog Lie
tuva turi būti laisva? nepriklausomu ir demokratiška valstybe. 
Kad_jos vaikai^kurie dabar išsklaidyti povvisę pasaulį? nešiojanti 
pabėgėliu ir ’ištremtuju vardus - butu gražinti savo tėvynėn?, be 
baimesvnuo šiaurių pgršekiojimu. Kad zįaurus. okupantai ištrauktu, 
savo aštrius nągug is Lietuvos me.rdcjancio^kuno ir leigty jos ti
kriems ’sunams? nušluostyti jos ašaras ir užgydyti jos žaizdas. 
Taip? tie_suvazgyę lietuviai patriotai? kalbės pasauliui uz 'tuos? 
kuriems lupos uzgiaurtos? kurio yra alkani? apdriskę ir basi? bet 
kurie labiause ištroškę.laisvesž 

\ ’■ • * . >! 4 . . ’ • -Lai Dievas atlygina tiems geriems lietuviais? kurie„deda 
visas galimas pastangas? kad Lietuvai ir lietuviui pagelbėjus, i ’ ‘ •

LINKIU SVEIKATOS

Po gana ilgos„pertraukos? mes kanadiečiai ir vėl „pradedam 
išvesti spaudoje? musu montrealietęs rašytojos ir poetes? Marijos 
Aukštaites kurinius- ’ '

Mums? toliau gyvenantiems? nebuvo tos pertraukos priežastis? 
tikrai žinoma? tik neperseniai? išgirdome? jog gerbiamę veikeję? 
nelemta liga•buvo, prispaudusi.
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Malonu girdėti., kad ponios .^ukstaites sveikatą gėrėja ir 
kad ji suteiks mums dažniau ir daugiau, savo sklandžiu rasti^ ir 
gilia juusmį^. pocm^. 0 ’’Nepriklausomoje Lietuvoje” jos vertingi, 
žodžiai nežus, jie yra kiekvieno skaitytojo taupomi ir vertinami.

Linkiu gerb. Marijai Aukstaitei ko stipriausios sveikatos 
ir malonaus gyvenimo, kad ji^turetij. progos9 savo išmintimi pasi
dalinti su kitais jos tautiečiais.

\ f
’’DAINOS” GRUPES GEGUŽINE

Rugsėjo 9 dienas Toronto Motery Grupe ’’Daina” turėjo šeimy
nišku gegužinę, pas gerb. Batuįevįcius, Vestono. Į^iena pasitaikė 
šilta ir graši tad svcciiy gegužinen privazevo nemažai.

Vieni saulgįeję, sus^d^ graziam^Batuįevičiu. sodnely9 kiti 
pave šiaudam i 9 I0SC9_snekuciavosi_ir užkandžiavo, dainieci^. paga
mintus valgius ir gere skanius gerymus.

Gegužines pelnas? kurio susidarė 30 doleriu, buvo pasiustas 
Toronto Džiovos Sanatorijai. Dėka priklauso visiems atsilankiu
siems svečiams ir darbuotojams9 kaip antai: J. ir V. Samulevi- 
ciams9 P* Kairiui, St. Dcrvinienei9 0. Kalinauskienei, 0. Kuniu- 
tieneis Z. Stonkienei ir visiems kitiems kurio tik kuo prisidėjo 
prie tos gegužines pasisekimo.

Dideliu dalimi prig pelno., prisidėjo V. Samulevicienes ir 
priekybininko J. Grubeviciaus aukos maistu. ’’Dainos” grupes vardu, 
tariu, jiems širdingiuusį aciiy.

Tolimesni dainieciy parengimai, žada būti Lietuvos pabėgė
liu ir ištremtųjų, naudai.

< . - Maria F. Yokubyniene -
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LIETUVIAI RŪPINASI PAŠALPOS KLAUSYMU

Šimtai gaunamu laišku is Užjūrio rodo^ kad šiandiena degi
ntuose ir stovyklose gyvena? įvairiuose kraštuose apie keturi sim- 
tai' tukstnnoiu lietuviu.® Tie lietuviai? tai’ yra paprasti ūkio 
darbininkai? amatininkai? mokytojai? tarnautojai? kariškiai ir 
dvasiškiai® Jie ten atsidūrė del to? vien tik kad isgelbejus savo 
brangiausi turtą gyvybę nuo raudonojo tvano® Ji^. padėtis apverktina 
Be rūbų? be vaistu ir visai prastu maistu gyvendami jie gyvi puna. 
Jei’ pagelbos jie iŠ niekur negaus? beabejo jie turės pražūti.

Kaip viso pasaulio lietuviai? kurie gyvena, laisvose sąlyse 
yra susirupine ju likimu? tai taip pat Montrealo lietuviai ėmėsi 
iniciatyvos organizuotai ištiesti pagalbos rank^. Juk pagalinus, 
argi montrealieciams nėra pareiga sušelpti savo tautos dalį? kurie 
atsidūrė baisaus likimo nasruose? vien tik del to? kad milejo savo 
gimtąjį kraštu.

Štai del to? buvo atsikreipta į visas draugijas? kad išrink
tu atstovus sudarymui pasekmingos rubt^. rinkliavos Montreale. at- 
sikreigimę maloniai atsiliepe D.L.Ko Vytauto kliubas? kuris išrinko 
net šesiuš atstovus? vėliaus Taryba? Lietuviu. Sąjunga?-Parapija, 
Sv. Onos ir Sv. Elzbietos draugijos ir Moterą. Labdarybės draugija 
išrinko po keliata atstovu.

DRAUGIJŲ ATSTOVŲ POSĖDIS
Draugijų atstovu del pašalpos pabegialiams posėdis įvyko 

Spalio 22 d. bažnytinėje svetainėje. Atsilankė apie dvidešimts 
penki atstovai.

Buvo nutarta, kad geriausiai išrinkti valdyba? kurį vyriau
siai prižiuręs ir tvarkis darbo eigJ}. _ Pirmininku tapo išrinktas 
Klebonas kun. Bobinas? pirmininko padejejum - Jonas Leknickas, 
Sekretorium - J. Yla ir kasierium - K. Jasutis.
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Drabužiu rinkimo vajus? nutarta paskirstyti distriktais? ku

riuose rinkti komitetai atliks rinkliava^ drabužiu taisymą ir valymu. 
Distriktu kcmitętamsvorganizuoti9 suteikti reikalingas informacijas 
ir juos prižiūrėti išrinkta Gerb. Pet. Juškevičiene' - Miller.

•NUTARTA BEND^D^RBIAUTI SU B.A.L.F.

Kadangi is Kanados tiesioginiai pasiusti pašalpa nėra gali
mybių tai visu buvo nutarta bendradarbiauti su Amerikos Bendru 
Lietuviu Šalpos Fondu. ■ . - -

žinant? kad jie gauna stambias sumas pinigu is valdžios_fi- 
nancavimui labdarybės darbui? tai jie tokiu budu turi galimybes 
nusamdyti transporįacija ir bę to pats pašalpos išdalinimas eina 
valdžios paskirtu žmonių priežiūroje. %z Tokiais tad keliais einant? 
yra tikra garantacija? kad nors ir mažiausia auka nenueis į salį.

FINANSŲ KLAUSYMAS

^Surinkti drabužiai priruošti transportacijai? būtinai^turi 
būti svarus. Kad jie būtu svarus? reikia juos išvalyti. išvalymui 
reikia pinigu. Taipgi reikia pinigu supokavimui į tinkamus baksus. Reikės samdyti trokas suveziojimui. Reikes apmokėti pasiuntimo iš
laidas. •

Numatant visas išlaidas? susirinkę atstovai nutarė? kad sukė
lus kiek nors pinigų suruošti didelę vakarienę. ;

Vakariene įvyksta 28 diena Spalio? bažnytinėje svetaineje^, 
4:00 vai. po piet. Visiems reikalams tvarkyti del vakarienes iš
rinkta p. Magdalena Juškevičiene? kaipo labiausi prityrusi seimi
ninke rengiant vakarienes.

RINKLIAV/, LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE

Spalio 24d. Lietuviu bažnyčioje? _klebonas Bobinas atsikreipė 
į maldininkus? kad prisidėtu prie_gęlbejimo_Lietuvos pabėgėlių 
Maldįninkai atjausdami b^isię pabėgėliu padėti? suaukavo ten pat 
net šimtą ir septyniasdesimts tris dolerius.
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SUNŲ IR DUKTERŲ D-JA ^TSISAKE h

vVisas kultūringas pasaulis pripažįsta, lead pašalpos klausyme 
nėra jokios politikos. Nežiūrint kas busi, ar į kq tikėsis o paval
gyti ir apgirengti visiems reikia._ Tai tokiais sumetimais ir sis 
montrealieciŲ. dirbamas darbass turėjo didelį norį įtraukti visus 
Montrealo lietuviu^. Vienoks kuomet buvo atsikreipta į Suny ir Duk
terų d-ja, tai bolševikais kurie nuolatosįtrina kėdės susirinkimuose 
su didžiausiu įkarščiu visus tremtinius iškaltojo gangsteriais, zuli 
kais9 fašistais ir t.t.

Kazin, kaip tį viskį išklausius galėjo jaustis.tie draugijos 
nariai, kuriu tikri broliai ar seserys yra tremtiniais? 0 tokiį. 
nariu yra ne vienas. Net tos_draugijos pirmininko brolis randasi 
Sibyre, o kitas artimas gimine Vokietijoj.

Bclsevyzmo bacilos padaro žmones ne tik beširdžiais, bet kart 
ir bepročiais!

PASIUSTOS REZOLIUCIJOS

Kanados Lietuviu Sąjunga, gavo visuotiname susirinkime Spalio 
..'9 diena, 1945 metais nutars išnešti rezoliucija prašančia užtarti 
Lietuva, užsienio reikalu ministeriu konferencijoje Londone.

Rezoliucijos buvo išneštos ir vienbalsiai uzgirtos. Viena 
rezoliucija buvo pasiusta’.Anglijos ministerial, o kita Kanados 
premierui MacKenzie King.

..Rezoliuciją. tekstį talpiname ištisai:

British Foreigh Minister, 
London, England.

The Association of Canadian Lithuanians at its 
annual meeting today expressed its deep disatisfaction 
that representatives of the British Commonwealth at the 
present international conference of foreigti ministers are 
not raising the question of restoring political indepen
dence to Lithuania as promised by the Atlantic Charter.

A. Sakalas
President.
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Prime Minister Mackenzie King, 
Ottawa, Canada.

The Association of Canadian Lithuanians at 
its annual meeting today wishes to urge you to stand 
for the restoration of independence to Lithuania as 
promised by the Atlantic Charter.

A. Sakalas ; , 
President.

MONTREALO LIETUVIŲ MOKSLEIVIAI

Nors Montreale gyvena keliatas tukstanciu lietuviu, bet savo tautiečiais profesionalais nebuvo iki šiol turtingas. Turime ke
linta mokyto jiį, _vien^ daktaru ir vienę.-kit^ inžinieriuj tai ir 
viskas. Pažiurėjus į dabar besimokinantį jaunimu reikia manyti, 
kad po kelintos meti^. montrealieciai^gerokai praturtės savais pro
fesionalais. Čia patalpinsime s^rasa mus^ moksleivijos, kurie 
pasekmingai kopia į mokslo zinycię^aūkstose mokyklose. Beto reikia 
suprasti, kad sarasas bus toli gražu nepilnas, nes nėra galimy^iŲ 
susisiekti su visomis mokyklomis, vakariniais kursais ir privačiai 
einančiais mokslus.

Nuraerys pridėtas prie pavardes, pažymės kurioje klasėje ran
dasi moksleivis.

’' D'ARCY McGEE HIGH SCHOOL ’ ’

Kmieliauskas Valentinas—5, 3565 Clarke St., Bendzaitis Ann-4, 
70 - 3rd. Ave. Ville LaSalle, Burba J. Victor-4, 6623 Dumas St., 
Salala Helen-4, 2679 St.Charles St., Vanagas John-4, 2052 Harbour 
St., Kazenevicius Rita-3, 6657 Des Monts Ave., Martin George-3, 
1718 Panet St., Merkevičius Constance-3, 2151 Gascon St., Milius 
Charles Kazimir-3 , 25 20 V/urtele Sį., Dudonis Bella-2, 5543 - 2nd. 
Ave. Rosemount, Macelis Julia-2, 2452 Demontigny St., Kazlauskas 
Helen-2, 2052 Coleraine St., Stratkauskas Vincent-2, Detroit, Mich., 
Varaska J. Petras-2, 2561 Damose St., Adomaitis Jesse-1, 1913 Du
fresne St., Balsaitis Anita-1, 10848 Cobourg St*, Bagusis V. Peter-1, 
2561 Damose St*, Bernet Joe-1, 2628 Bercy St., Gatautis Adele- 
2110 Emma St., Griganavicius Helen-1, 125 Menai St., Kleiza Juozas-1, 
8359 Iberville St., Laurinaitis Petras-1, 2385 Robert St., Mickus 
Annie-1, 2594 Bercy St., Vaisnis Edmontas-1, 2519 St.Zotique St*
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•’CATHOLIC HIGH SCHOOL’1/

Vaitiekūnas Alfonsas-2 ir Vaitiekūnas Juozhs-19 6721 Laurend.es 
Norusevicius Casimir-19 5723 - 14th. Ave. Rosemount, Ripka Harold-1, 
4295 City Hall.Ave.9 Šilkauskas Juozas-19 6415 Briand St.9 Vaškelis 
<Julius-l9 2668 St.Charles St.

•’ROWLAND TUTORIAL HIGH”

Mozuraitis Juozasj kuris mokinasi penktame kurse.

•’LOYALA COLLEGE •’

Mokinasi Justinas 'Kisielius^ Albertas Norkeliunas ir Sadauskai 
Jie visi trys, rančiusi antrame kurse.

•’McGILL UNIVERSITY”

Šiuo laiku mūras yra žinomi tik Kunigiskis ir Antanas Navike- 
vicius•

•’NORMAL SCHOOL” (MOKYTOJU SEMINARIJA)

Vincas Vaupsas9 kurio jau kiti du broliai yra mokytojais*

"MONTREAL MILITARY MECHANICAL COLLEGE”
♦

I • V a
Treciame kurse mokinasi Antanas Rekstys.

••MONTREAL HIGH SCHOOL”

Bratevaite Alt*. 9 5010 Notre-Dame St. W.s Skinkis Victorasj 
2006 Bleury St.? Davola Johns 1097 St. Elizabeth St.9 Skardžius 
Anna, 01194 Charlevoix St.9 Gurinskas Albertas9 1205 Crescent St*

' "McGILL COLLEGE”

Monika Bendzaitis ir Regina Naginis.

”ST.PATRICK’S ACADEMY”

Angela kuri yra antroje klasėje.

Laurend.es
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NORKSLIUKUI PADARYTA KITA OPERACIJA

SpalXo 17 dXena į JTotre-Darae ligoninę D»~ NorkeHunui telco 
atsigulti antru kart ant operacijos stalo. ^Pirm^ operaciją.turejo 
gries devynias savaites, po kurios nebuvo išėjęs is ligonines? o 
štai ir kita. • < .;

Tikimasi? kad si antroji operacija nebus tokia skaudi ir 
manomas kad po keliatos savaičių jis gales pareiti į namus-

VILLE EMARD-IECIAI PALEISTI iŠ KARUOMENES.
S < **

Šio distrikto lietuviai: Jonas Maciejunas?_Pranas Gyvis ir 
Vincas Vaupsas tarnauvusieji Kanados kariškose pajėgose? yru atleisti 
į civilinį gyvenimą. Gyvis ir Maciejunas tarnavo laivyne9 o Vaupsas 
t a rnavo 1akunu.

Vincas Vaupsas tuojaus įstojo į mokyklą ir sieks mokytojo 
profesijos.

* ?- •« C
* v.- • . i

DEŠIMTS METU SUKAKTUVES

Lapkričio 24 diena* Vytauto Kliubas švęs dešimts meti} sukak
tuves? kaip yra pastatyta kliubo svetaine. Sukaktuves manoma at
žymėti vakariene.

Kaip žinoma? ..kad svetaines pastatymas kliubui reiškia beveik 
viską. Kol svetaines nebuvo? tai kliubas buvo skolose parskendęs 
ir nepoilgo butu visai supykęs. Svetainei atsiradus? prasidėjo vei
kimas. Bematant skolos išnyko ir šiandiena kliubas finansiniai yra 
stiprus.

_Kliubo svetaines pastatymo istorija yra„labai įdomi. Šimto 
ir puses narię subankrutijusi draugija užsimanė pasistatyti gražiu 
svetainę. Pinigu nieks jiems nenorėjo skolinti? o net tos draugines 
daugumas nariu visai tam nepritare.v Vienok atsiradus kelintai vei
kliu nariię? is kuriu daugiausiai pažymėtini K. Juškevičius ir J. 
Šarkis? darbas buvo atliktas.v Tuo laiku ypatingai daug.kęnke sve
taines statymui vietiniai bolševikai. Su savo ilgais liežuviais ir 
blogais žygiais jie demoralizavo kaip įmanydami. Vienok? kuomet 
dalykai ^pagere jo ir draugija susitvarkę, ant ^tvirti; pamatu? tie patys 
ilgaliežuviai susimėtė į draugiją ir is ju šiandiena jau_randasi 
draugijos bordo direktoriais? kurie per susirinkimus atveju atvejais 
juodina pirmuosius kliubo veikėjus-

Bolševikai? tai šii} dienu vienintele kli.ubo ..gėdai
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ATSTOVAS Į AMERIKOS LIETUVIŲ SEIMĄ.

‘.' ■ i Kaip jau gal -daugumai yra žinoma, kad Amerikos lietuviai -..t 
ruošiasi dideliam seimui. Seimas įvyks Chicagoje. jį suvažiuos 
šimtai rinktŲ_visuomcs atstovu, kurie tarsis ir prasys- visų saltiniŲ 
kad butŲ gellšejama Lietuva. _ .

Montreal© Lietuviu Taryba, savo susirinkime nutarė9 kad yra 
būtinas reikalas pasiusti vienŲ atstovę. nuo Tarybos, kuris isklausis 
seimo eigŲ ir darbus. - • ‘ •

Atstoju buvo išrinktas Antanas Navickas, kuriam geriausiai 
sęlygos leidžia tę darbę atlikti.

•..Butu labai gražu, kad ir kitos draugijos w siųs t u savo ats- 
■- tovus į DIDĮJĮ LIETUVIŲ SEIM/* CHICAGOJE. A

MONTREALO SVEČIAI

- Rugsėjo 24 diena, lankosi P. Norkeliūnas, A. Norkeliuniene 
(Kaminskiutc), V. Grigaliauskas ir 0. Grigaiiauskione (Kaminskiute) 
iš Detroit, Mich. Jie aplanke savo senus draugus ir pažystamus.

- Spalio 18 diena, atsilanko_pas Trumpus iŠ New York valstijc 
Mrs. Trumpienčs sesute Tamašauskiene su savo vienturciŲ sūnum Jonu. 
Abi seserys nebuvo mačiusios 18 metŲ.

• t • • • • • • • •

NAUJAI UŽGIMĘ LIETUVIUKAI v :

- Antanui ir Malvinai Loziams užgimė dukrele, kurię pakristi. 
Mary-Laurette-Joanna vardais.

Vincui ir Merei Kinauskams rugsėjo 3 d. gimė dukrele, kuri; 
pakrikštijo Laura-Therese vardais.

- Jonas ir Veronika Maskaliunai susilaukei dailaus sūnelio, 
■kuri pakrikštijo Jonas-Kazimieras-Vytautas.vardaas•

- Juozas ir Elena Monstaviciai susilaukė|||unelio ir jį pa
krikštijo Jonas-Juozas vardais. W

- Andrius ir Elvina Rasleviciai susilaukę’ sūnelio, kurį pa
krikštijo Robert-James vardais.
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- Jonas ir Eugenija Girdauskai susilaukė sūnelio, kurį pa
krikštijo Gerald-John-Michael vardais.

- Jonas ir Terese Tutvinai susilaukė dailiu dvinukę.^ tai yra 
sūnelio ir dukreles. Savo dailiąją porelę pakrikštijo: sūneli 
Boleslas-Francis vardais, o dukrele Frances-Helen.

REDAKCIJOS IR ADMINISTRACIJOS ŽINIOS

M. LukoŠas lankydamas Toronto lietuvius nepamiršo parinkti 
"kiškio pyrago" ir dėl "N.L." Gavo net tris naujas prenumeratas: 
Alfonsas Pundzįus užsakė zurnala Mr. &■ Mrs. D.T. Kezes, Phoenix, Ai?iz. 
Jonas Liutkevičius R.R.G. Tillsonburg, Ont. ir Alice Wolchinchy, 
Toronto, Ont., kuriai užsakė J. Ratkus.

Širdingai ačiū visiems prenumeratoriams ir M. Lukosai uz 
patarnavimu.

PRAŠOMI ATSIŠAUKTI:

Jono Stankevičiaus sunaus Benedikto, kilusio is Žiežmariu 
valse._ Trakiu apskrities ir Povilo Mikalajūno is Dvaraliskię. kaimo, 
Ukmergės apsk.

Jiems bus suteiktos svarbios žinios apie ję. gimines. Kreip
kitės į "N.L." Administraciją.

SUSIIDOMAVIMAS "GABRIELE".

Praeitame numeryje, buvome rasę, kad kanadiečiai padarytu 
kilniu ir istoriskę darbę, jei išleistu knygos o mot e dailiąja M. 
Yokubynienes apysaka "Gabrielę", kuri tilpo ištisai "Naujieną" 
dienraštyje.

Matomai musu pasiūlymas nenuėjo vėjais. Turime kę,turius _ 
laiškus redakcijoje, kurie byloja, kad lietuviai kanadiečiai mylėtu 
ta žygį atlikti ir paremti.

Del "Gabrielės", mes įritinome, kad kanadiečiai atliktu tikrai 
gėrę darbę, bet kad kę tikra šiuo laiku pasakyti, mes nesame ig£- 
liuoti ar net painformuoti. Butię gerai, kam sis reikalas prie sir- 
dies, kad kreiptųsi pas veikalo autorę M. Yokubynienę, 17 Marchmount 
Rd., Toronto, Ontario.

Red. ir Adm.
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VAKARIENE. DEL LABDARYBĖS 1 — ■ ■ ■■ ■■ ■— <■■■■ ! — ~ .... , ■ H ■■■■ ■■■ ■■■ , , , ,

j? R A Ė J O SU- DIDELIU PASISEKIMU.

Spalio 28 dieną5 ba^nytineje svetainėje atsibu
vusioji vakąrienc9 del pašalpos Lietuvos tremtiniams, 
praėjo.~su dideliu pasisekimu.

Dalyviu vakarienėje buvo ..nilna svetaine. Ne
žiūrint kad i vakarienę buvo_nežema įžanga, vienok 
visi matydami kilnę. vakarienes tikslą, dar sudėjo 
auku grynais pinigais 173 dolerius (šimtą ir septynios 
dešimts tris. )

Vakarienes laike, kunigas Bobinas Įteikę Labda
rybės Komiteto kasieriui^K. Jasuciui dU simtus; doleriu, 
kurie- buvo sukelti bažnyčioje per kolektę ir tarpe 
Ville LaSalle lietuviu.. Tokiu tai būdu? komiteto ka- 
sierius turėjo tris Šimtus ir septynios dešimts tris 
dolerius - ir beto vakarienes pelna3 kuris manoma gales 
siekti iki pusantro šimto doleriu.

Į vakarienę^ beveik visas reikalingas maistas 
ir didele dalis gėrimo buvo taip' pat suaukuota gera
širdžiu lietuviu:.

gadangi, šiai ”N.L.” laidai nebuvo suspėta viske* . 
apskaičiuoti ir tiksliai surinkti' visus' aukotoju var
dus, tai Labdarybės Komitetas tę atliks sekančioje lai
doje.

Šiuo-gi laiku. Komitetas turi garbes tarti Šir
dinga aciu visiems dalyviams, visiems darbuotojams, 
rėmėjams ir aukotojams.

Pirmininkas: Kun. J. Bobinas

Sekretorius: J. Yla.
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Lapkričio (November) 25 diena? sekmadienyje? 

4:30 valo po pietį}? parapijos svetainėje. '

Siame koncerte dalyvauja? su savo programa? vie

nas iš žymiausiu Jungtini!} Valstyju lietuvis dainininkas. 

Taipgi vietinis parapijos choras? turi graži*} ir niekad 

negirdėti} dainų ir kitokii} pamarginim*}.

Šio koncerto pelnas skiriamas parengimui Kalėdi} 

eglutės Montrealo vaikučiams.

Visus lietuvius - lietuves ir lietuvaites šir

dingai atsilankyti uzkviccia:

rengėjai.
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Editor ....... Albert Norkcliunas

FURTHER NEUS OF-THE YOUTH^CLUB

The K.L.S. Youth Club has again started its activities 
after resting up during the summer. ' ’ '

On October 14th9 they had their first meeting of the 
seasoh at which all the misunderstandings of the past year were - 
cleared up and new elections were held9 the result of which are 
as follows; -

. . •" President - John Romansuskas 
Vice-Pres. - Helen VaisViliute
Secretary — - Julie Norkcliunas
Treasurer — Edward Bobinas
Publicity Managers - Jeny Griebliauskaite

- Valentia Butkiute

A Bowling League was also organized to be directed by 
Stanley Kalinauskas and John Biliūnas. The teams will consist 
of Youth Club members only9 therefore9 anyone wishing to partici
pate will have an opportunity to join our Club at the next General 
meeting on November llth9 at 1:30 P.M. in the Parish Hall. Alsos 
,it may be mentioned.that the bowling season will be terminated by 
a closing banquet at which prizes will be donated to the leading 
team and the highest-scorers.

So you see, the Social Committee has planned to make an 
int«v0nting sennon with a variety of njn«»^>nts which v 
will and a.LX <,-t to 11.
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INTRODUCTION OF A NEV TOPIC

Invthis issue we introduce ’’Gossip Around Home” edited by 
Helen Vaisviliute•

’./hen you read the•following items chosen for this month9 you 
will understand that any romantic or otherwise interesting factor 
pertaining to our youth9 that we may see or hear9 will be set down 
in this column in such a way so that you may draw your own conclujs 
sions as to whom it may refer, •<

Of course we. shall try to hint broadly enough in order that 
you may readily guess who the topic of each item is9 it being 
understood that no names are to be mentioned.

If you approve of our new idea of making this English Section 
more interesting., why not drop a line to the editor of this column, 
at the same time9 if you have any little gossip items9 send than 
along and they will be dealt with in the strictest confidence as to 
their origin and re-vzritten in gossip fashion omitting names.

Your assistance will help us to derive at what type of gossip 
corresponds most with your tastes.

- GOSSIP OF TODAY

It is‘hard to believe that there can be any truth in the • 
fact that a very busy friend of ours can find time to stroll jaunt
ily along9 on a beautiful Sunday afternoon, in the direction of the 
Lithuanian Club accompanied by a pretty Lithuanian Student. Could 
this have been their destination? And what of the male friend? 
Did he leave them to each other’s company after accompanying them 
a few blocks? So HE is the reason for her first attendance at a 
Youth Club Meeting. Come on “A”I If you have some influence on 
her9 get her to join up with our Club.

So our little elderly Lithuanian Romeo found himself a new 
dance partner at a local dance hall. Glad to notice he is picking 
on his own size for a change9 if still not his own age. vHow did 
you enjoy his company Miss Ve? ”Ar ne linksmau su savo šokti?” 
Therefore cannot understand your leaving such a wonderful partner 
and the dance so early.



MOTERŲ SV. ELZBIETOS DRAUGIJA

** '

Lapkričio (November) 18 diena? 4:00 vai. po pietŲs baznyti 

node svetainėje9 ruošia didžiulę ir gražią:

Į šia draugijos vakarienę? labai maloniai yra kviečiami visi 
Montreal© lietuviais kuriems užtikrinama? kad visi praleis.labai 
linksmai laikę? gales pasišokti ir galės išsigerti alučio ir kito
kiu. gerimę..

Turime priminti? kad Sv. Elzbietos draugija'netankiai ruošia 
balius? todėl Ši vakariene labai ir labai rūpestingai stengiamasi 
priruošti? nes draugija iš.širdies trokšta? kad visi į j$ atsilan
kiusieji? butę. viskuo pilniausiai užganėdinti.

Tatai dar syki prašome visus? kad malonetumete atsilankyti 
ir pakalbinti savo kaimynus ir draugūs ę Sv. Elzbietos, draugijos 
vakarienę.

ĮŽANGA: $1.00 K v i e. c i a
Sv. Elzbietos Draugija.





ALp(LKA)282

A group of Lithuanian refugees in Rome with members of the Lithuanian 
Relief Committee in Italy awaiting distribution of clothing sent by the 
United Lithuanian Relief Fund, a member agency of the National War 

Fund. Pictured in the foreground is Bishop P. Bucys.
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