
ąų(,-Ke>. 1.5'7





NEPRIKLAUSO M A LIET U V r

(INDEPENDENT LITHUANIA.)

Kanados 5.’ jtuviu Kult ...inio Gyvenime žurnalas®

Nr. 45 Montreal? Vasario men.? 1946 mėty.

UŽ iŠlaisvinima Lietuvos ! For Liberation of Lithuania!.

Uz ištikimybę Kanadai! For Loyalty to Canada!

Leidžia Kanados
Lietuviy Taryba 

Montreale

Prenumerata Metams • • Yearly Subscription Rates:

Kanadoje . o o o • §1.00 Canada . . . . ® « . §1.00

užsieny • . © O • o 1 o 50 Other Countries • » . 1.50

Redakcl o s *t z* a s a s

664S Thirl Ave.? Rosemount?
Montreal 56? Quebec?
Canada•

Redaktorius..................................   . Jonas Yin,

"Authorized as second class mail? Post Office DePt.?Ottawa’’

sje >!< »!< >!« sjs s[<



2»

SEN a V E > I R PABARTI So

Gilioje senovėje? dienai Baigiantis žmogus gerindavo ugnį ir reng
davos eiti nakties poilsiui į jo pa’ties^ar gamtos’išgraušta kur nors 
akmenyje ar zemeje ujIr Jis tuomet nežinojo? ką jam nesą rytojaus die
na* G-irios džiungles ir pelkynai supę tų žmogų iš visu pusių.’ Toje 
visoje aplinkumoje knibsdejo įvairiausi žmogaus’priešai. Jeigu tie prie
šai pasigaudavo zmoga _-_jį sudraskydavo; jeigu žmogus vienai sekundei 
ankščiau nudėdavo plėšrūnų. -^jis gyveno. Gyvenimas buvo primityvus? pap
rastas ir ateitis visai neaiški, 

o ■ u ...
Tūkstančiai me. tų. prabėgo? o žmogaus gyvenimas ir jo padėtis? mažai 

pasikeitė. Šio kultūros pribrendimo laikotarpy? taip kaip ir akmens am
žiaus žmogui? gulant nakties poilsiui į minkštus patalus? vis dar nėra 
aišku ką rytojus mums žada ir kokių laimę ■ jis atneš.

Vienas dalybas visgi yra žinomas* kad primityvuę^žmogus žinojo 
mažai? todėl ir rūpesčiu turėjo mažai. Apie kitus krėstus? kitas tautas 
jis neturėjo jokio supratimo? net dar tankiai visai nežinojo kas dedasi 
anoje puseje kalnoe

Siu įaiku žmogus žino viską kas^dedasi ano je:-puse je kalnos žino 
kas dedasi uz tūkstančiu myliu uz plačiu vandenų? .todėl su plačiu žino
jimu ir derinasi dideli rūpesčiai

.trimitavus 'zm ..7:.$ žinojo ta- kad gal jis ųėsūlauks gilios senatvės? 
gal dar^prieg tai ji šūdrųskis pikti žvėrys ar žus nuo kitokiu priešų. 
Moderniškas žmogus i įpina s i apie tų patį? tik gal kitokių supratimu. 
Dabarties stebuklingi’ atradimai neviena verčia . asipurtihti? kad gali 
ateiti toks momentas, kad is kurios labaratori.jos bus paspaustas., guzikas 
ir dings visa tauta, .nį- salis. ‘

-Skirtumas-tarpė primityvaus ir kulturiiigo žmogaus yra tas? kad_ 
senovėje buvo rūpinamasi tik apie^save? o dabartyje - vien^tuo nepajė
giama pasitenkinti. Kultūringam zmogi i jo inspiracija verčia daryti ne 
vien sau gero, bet gelbėti kitus •• ir--rūpintis ju padėtimi.

Senovės Sanskriuai ;sakydavo į- žiūrėk akylai į šia dienų! DjL 
vakarykščios - tai tik sapnas‘O rytojaus diena? tai tik vaizduoteo 
Šiais laikais? šiandiena kultūringai gyvenantieji? turės pilnų džiaugs
mo vakarykščių? o r... jaus diena bir? pilna gerų ilčių vaizduote.

Išminčiai paraše - ’’Jei tu gali užpildyti kiekvienų __savo gyvenimo 
minutę naudingais darbais? tai pasaulis su ’visomis vertybėmis priklau- 
sis tau”. į

i

Lietuvi’. Šiuo 1 alkų _ypa t ingai,_pašvesk daugiau savo gyvenimo 
minuciu darbui? del tavo žūstančios Tėvynės’.
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16 VASARIO MINĖJIME^ MONTREALO LIETUVIŲ PRIIMTA REZOLIUCIJA.

R. E S O L U T I O N S

Copy «p M. S •*•<* I*-.*—
Citizens of the City of Montreal, Canada, gathered 

under the auspices of the Lithuanian League of Canada at 
the Lithuanian Parish Hall, for the commemoration of the 
28th anniversary of the Declaration of Independence by the 
people of Lithuania, held on the 17th day of February, 1946, 
unanimously voted:

To appeal to the Prime Ministers and the Secretaries 
of State of Canada and the United Kingdom, and to the Presi
dent of the United. States and to the press to implement the 
wartime promises of the Atlantic Charter and other policy 
declarations •' th actual m ? .cures directed toward creating 
conditions for the restOru a cn of the severeignty and self- 
government of the peoples of-Lithuania, Latvia and Estonia, 
by demanding that the Soviet Union immediately withdraw its 
armed forces of occupation and its administrative apparatus 
from the Baltic States, thereby enabling the people.s of the 
Baltic States to form.broadly.representative interim'-govern
ments 3 that, after the withdrawal of the Soviet occupation 
forces direct relief be-extended to the peoples of'Lithuania, 
Latvia and Estonia by UNRRA; that thereafter the sovereign 
peoples of Lithuania, Latvia e. d Estonia !be enabled to hold 
free and unfettered elections; and, finally, that pursuant 
to Chapter II, Article 4 of the Charter of the United Nations, 
the Republics of Lithuania, Latvia and Estonia be admitted 
to the United Nations.

President — Antanas Navickas.

Secretary - Leonas Gudas.

Treasurer - Jonas Duncikas*
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A. T M N ’N U G R- I NT Ę, L Ę

Atmenu grintelę .purienoms kąiaytę?: 
Sena, senę skobnį baltučiu lentę. . 
Kerčioje paveikslę aukštai paestatytę - 
Baltuose ripuose tarp žvakių šventę.

Is jo vis žiūrejo_dvi Švenčiausios AkySs 
į mane silpnutę kūdikį laukę.,. _
Ir niekas? o niekas man tiek_nepasake? . . ,‘tr 

-Kiek šventosios Akys? kiek lupos pukę. ;"

Begau į giružę9 į laukus9 į Pievas, 
Priskinti gražiausię? kvapiausiu žiedu. 
Nešiau Jai žibuokles? alyvas ir ievas,. 
Ir kloja.; vis klojau prie šventę pėdę.

Čia ^rinkosi^kaimas maldai gegužinei?
Ir žvakes uždegę klaupėsi asloj...
Ir dieviškai dūzgė giesmę sutartinę ??' 

t Ir senas ir jaunas - skundėjo maldoj.

Ka tuomet man sake Akys safyrines., . :
UŽ^niekę nekeisčiau tę tylię perlę... 
Nešuosi juos amziun kalnais akmeniniais?
Ir ję nepaliksiu tarp žemes uolu.

Į- Ak? ilgu? man ilgu? grintęles kaišytos?
Ir to ,sęno skobnio prastučiu lentę... 
Kerčioje paveikslo aukštai pastatyto?
Ir tu j u so. lyrę? tę Aki u šventę.

Vai bėgčiau? ten begciau^per laukus? per pievas? 
Vėl rinkčiau Marijai gražiausiu žiedę’.
Bet. jau neręgrinteles, neigtu brangiu sienų?
Kur klojau žibuokles prie šventę pėdu.

— Marija Aus ta i te ° -
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KAIP LIETUVIAI LAIKĖSI VOKIEČIŲ OKUPACIJOS METU?

Lietuviu laikysena vokiecią^okupaci jos jnetu (1941 - 44vm. ) "buvo 
tiek graži? lead ja mes galime įidziuotis. Deja, ne visi ta žino. 
Trūksta objektyviu ir tiksliu žinių toli nuo Lietuvos esantiems britams; 
dar’ mažiau apie tai žino amerikiečiai. Tas tikrosios padėties nežino
jimas? be ko kita, padaro tai, kad kartais prieŠkai kuriuos lietuvius 
okupacines administracijos pareigūnai pavartoja priemonią, kurią lietu
viai norą nusipelnę.

Šia proga mes norimo? isvienos puses^ priminti būdingiausius na- 
cią šeimininkavimo Lietuvoje momentus, o is antros puses, pavaisduoti 
lietuviu visuomenes laikyseną okupacijos metu. ' ' . . .

Kilus 1941 m. Vokietijos^- Sov. Sąjungos karui, tuojau susidarė 
laikinoj ji Lietuvos vyriausybe, kuri deklaravo Lietuvos nepriklauso
mybę .

Naciškoji vokiečiu vyriausybė laik. Lietuvos vyriausybes nepri
pažino ir privertė ją pasitraukti. Lietuvai valdyti buvo įsteigtas 
generalinis komisari Ja tas? kuris buvo Reichskomisarijato Rytą, kraštui 
padalinys. . .

•» •< • ■*’ '

_Lie.tuviii tauta visuomet buvo demokratiškai nusiteikusi, todėl 
negalėjo būti palanki Vokietijai vien del to, kad^si tvarkėsi totali
nio režimo pagrindais. Lietuvią. nusistatymą pries nacišką Vokietiją 
pagilino restauruotas jos nepriklausomybes panaikinimas. Del to oku-. 
pačijos motu lietuviui ne tik nebendradarbiavo su naciu Vokietija, jai 
netaįkĮninkavo kovose Rytuose ir Vakaruose, bet nuosekliai vykdo^pasi
priešinimą naciu užgaidoms. Patieksime to pasipriešinimo pavyzdzią.

Naciai gerai žinojo tas didžiules žaislas? kurias paliko lietu
viu tautai rusą, okupacija Lietuvoje (1940-41 nu): žydinčio krašto ūkio 
sugriovimas, masinis žmonią kalinimas_ir žudymas, apie 40,000 ramią 
l.’etuvią brutalus išgabenimas į Šiaurės Rusijos ar Sibiro tyrus. Sitai 
norėdami išnaudoti, naciai visą pirma bandė įtraukti lietuviu jaunuo
menę į karą prieš raudonąją armiją.

1943 m. pradžioje paties Hitlerio įsakymu general, komisaras Ren- 
teln^pradejo organizuoti^lietuviškąjį S S legijoną, į-kurį vyrai buvo 
kviečiami savanoriais. Sis naciu sumanymas_sutiko griežtą lietuvią 
pasipriešinimą, ir toks legijonas_nesusidarė. Sitam bandymui nepavy
kus, Hitleris savo aktu jį atšaukė, pareikšdamas? kad “Lietuviu tauta 
nėra.pribrendusi Naujosios Europos siekimams suprasti“ o jos vyrai 
.nėra“, verti ginklo jai kurti“ •
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Nenorėdami viešai laužyti tarptautines teises, naciai venge savo 

vardu skelbti Lietuvos vyrų mobilizacijų. Jie reikalavo, kad lietuviu 
jaunuomenę prie ginklo pasauktų patys lietuviai, t .y. lietuvių, visuo
menes veikėjai ar bent vokiečių pastatyti valdininkas, lietuviai - 
general- tarėjai, .c vokiečiams b liktų mobilizacija įvykdyti. Tam 
reikalui Gen. Komisai įjatas kelį.' Bartus buvo 'sukvietęs žymesnius Lie
tuvos visuomenes veikėjus, bet šie nei karto nepasidavė naciškos Vokie
tijos pareigunu reikalavimams. 1943 m. kovo men«_ gen. komisaras Lietu
vai Renteln sulcvieJ c oas save vi.^us general. tarėjus ir pareikalavo, 
kad jie savo, vardų pc sauktų Lietuvos vyrus į kariuomenę ir_darbams į. 
Vokietija. Nežiūrint grasinimų, šie tai padaryti- atsisakė. Teisin
gumo tarėjas Mackevičius pareiškė,' kad tokiu reikalavimu naciai laužo 
tarptautine teise, nes tarptautiniai^ nuostatais Lietuva, tebera nepri
klausoma valstybe, ir okupacine valdžia neturi teises reikalauti jos_ 
vyrų į kariuomenę. Nepasiekę savo tikslo, pačiai pavartojo prie tarė
jus *ir prieslietuvius is viso represijas:- uždare visas aukstasias moky
klas, suėmė ir išvežė’ į Vokietijos K Z^stovyklas daug veikėjų, jų tar
pe: teising. gen. tarėja Mackevičių, švietimo gen tarėja Germantą, 
vidau reikalu gen. tarėjų Naraka, finansų kontrolierių Puodžių,, daug 
universiteto‘profesorių, gimnazijų direktorių ir kt. Išvežtųjų dalis 
K Z stovyklose tuo-.t atbuvo sunąikf. iti: Kauno gimnazijos direkt. Bauba, 
finansų kontrol. Puodžius, doc. Tumėnas, agr. Budrys ir kt.

Naciu karo masinai reikėjo daug žmonių, Ka.ro komendantas Lietu
vai generolas Just tais pačiais metais prade jo .organizuoti lietuvių., 
statybos batali jonus (Baūbdt&lionen”): be to, buvo vykdoma visų ginklų 
rusiu lietuviu karininkų registracija. Tam reikalui sudarytos veike 
kelias savaitės, bet jokių rezultatų nepasiekėL Tada stojantiems į 
statybos batalijonus vyrams naciai pradėjo žadėti visokių lengvatų^ir 
įvairių gerybių: .sake, kad jų nesiūs į frontą, bet panaudos tik už
frontes darbams, viliojo degtine ir tabaku, 6 - 7 klases-gimnazijų mo
kiniams siūle brandoj atestatus ir t.t, Ir sios priemones rezultatų 
nedavė: . žmones priešinosi, registracijos venge ir į darbus nestojo.- 
Po to gestapas, .pasikvietęs į tall ■ rusų belaisvių batalijonus, pradėjo 
žvėriškai siausti I.-c-tu vos kaimuos? ir miestuose, gaudydamas ir prie
varta imdamas vyrus i statybos be tu Ii jonus ir į darbus nacių. karo masi
nai. Švenčionių apskritys, pav., nepavykus pagauti daug v^rų^ buvo ^su
gaudyti istisu Imimu žmones vyrai, moterys, vaikai - ir išvežti nežino
ma kryptimi. ‘Vilniuje Gestapas ir žandarmerija naktimis_pradejo užpul
dinėti mokiniu bęųd??!..bučius, bet juose jie mažai ka laimėdavo, nes ben
drabučiu pareigmai paaugusius mokinius paslėpdavo. Užtai šie buvo 
suiminė jami o kai kurie is jų ir nužudomi (pavu, bendrabučio vedeję 
Baubai te.) i j v

Tokiomis priemonėmis naciams pa vyko-Sugaudyti Lietuve jonkelis 
šimtus vyrų. Is ištaigu ir įmonių jie paėmė keliolika jiems žinomų 
karininkų,’grasindami jų seįnoms- Taip buvo suorganizuoti 4 lietuvių 
batalijonai, kurie stiprios sargybos saugomi buvo nugabenti prie Lenin
grado, Ilmenio ežero ir į Pripeties pelkes. Daug lietuvių is siu bata
li jonu pabėgo.^ Like vykdė sunkius įtvirtinimo darbus, kęsdami badę ir 
kentėdami nuo-žiauraus klimato. Kada darbai buvo baigti, karininkus 
naciai atskyrė nuo kareiviu, o kareivius su vienu antru prie jų palik
tuoju karininku prievarta įjungė į Wehrmacht o kovos dalinius.
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■ 1944 m. vasario ir kovo men. gen. P. Plechavičius, vokiečiu oku
pacinės. valdžios pareigūnas be paliovos spaudžiant/ suorganižuvo_Vieti
ne Apsaugos Rinktine. Jos uždavinys "buvo kovoti su įvairiais plėšiku 
būriais Lietuvos ribose. Kai rinktinė buvo baigiama organizuoti^ naciai 
pateikė gen. Plechavičiui naujy ultimatumą': Jie reikalavo., kad sis į 
vykdytu krašto mobilizaciją, surinktu 30,000 vyry ir perduotu juos vo
kiečiu'“Luftwafei”» Kada gen^_Plechavicius su savo karininkais atsisa
kė tai įvykdyti,• 1944jn. gegužes 15 d. vokiečiu žandarmerija ir^Gesta- 
pas^apsupo rinktines Štaba ir visus karininkus su gen. Plechavičium 
areštavo. JT a pačiy diena‘kituose Lietuvos miestuose Gestapo vadovau
jami vokieciy daliniai apsupo rinktines batalijonus ir žiauriu budu 
juos nuginklavo. Pav., Vilniuje vokieciu^gen. Jekell įsakius, is 310 
batalijono kariu Paneriu kalnuose buvo sušaudytas kas 12-as kareivis; 
tuo metu buvo dabokleJe Srieno lietuviško batalijono_kariai buvo visi 
sušaudyti. Kada Eišiškėse stovėjęs batalijonas norėjo pasitraukti į 
miškus, vietos vokiečiu įgula bandė juos sulaikyti. Vokiečiu buvo ne
daug, tad jie buvo nugalėti,'1 ir batalijonas^tvarkingai išėjo is miesto. 
Tuomet iŠ Vilniaus buvo' paslysti greitieji šarvuoti žandaru ir Gestapo 
daliniai batalijonui pagauti. Kada sįe privažiavo prie sudadinto tilto 
per Merkio upe, kažin kas Juos apšaudė. Čia pat netokiese buvusį Pir-

- čiupo km. (Valkininku valse.) vokiečiai apsupo., suvarę visus gyventojus- 
vyruSį, moteris ir vaikus - į trobesius ir kaimy padege. Bėgantieji is 

"degančiu trobesiu žmones buvo kulkosvaidžiais šaudomi. Tokiu budu buvo 
sunaikintas visas kaimas Valkininku miške baudžiamasis vokieciy būrys 
pasivijo .pasišalinusį bataiijony. Apie trečdalį jo zmoniy likvidavo, 
kitiems pavyko išsislapstyti. '

Marijampolės nieste_vokicciai likvidavo tik įstei^ty. Vi’et. rink
tines karo mokykla* kariūnai pasipriešino ginklu; keli' karininkai ir 
kelios kariuny dešimtys žuvo. Likusieji nugabenti į Kauny, perrengti, 
vokieciy Luftwaffe'* s uniforma ir, stiprios sargybos saugomi/^nuvežti į 
Vokietija aeradromų apsaugai ir darbams. Pats gen. Plechavičius,^pulk. 
Urbonas, pulk. Grudzinskas ir kai kurie Jei t i karininkai buvo nuvežti 
į K.Z. stovykla prie Rygos, vėliau didžioji ^uimtyjy kariškiu dalis 
atsidūrė StuttAofe K.Z. stovykloje, kur jie^isbuvo-iki sąjungininkams 
ateinant.. Kiti batalijonu kariai pasitraukė į miškus ir pradėjo kovoti 
su vokiečiais, vykdydami partizaninius užpuolimus ir trukdydami naciams 
Šeimininkauti Lietuvoje. Apie genL Plechavičiaus rinktines ziaury lik
vidavimu tuo metu plačiai atsiliepe Jritanijos spauda ir radijas.

Traukdamiesi 1944 m. iŠ Lietuvos naciu partijos nariai ir žandar
merija gaude vyrus, atskirdami juos nuo seimy. Vėliau jie juos privers
davo kast’i apkasus, dirbti Šiaip įtvirtinimo darbus, o Mtus aprengdavo 
Luftwaffes uniforma ir slysdavo Vokietijos gilumon. Daug siy paskuti
nėmis kgro savaitėm!?, naciai apginklavo ir, į junge į Vehrmachty prie
varta išvarė į frontą. Taip atsirado uniformuotu lietuviy kariy. Juos 
^augojo naciai ir„gestapininkai; ju darbo ir gyvenimo sylygos buvo ne
žmoniškos: prižiūrėtojai nuolat vartojo fizinį smurtą, o kitus ir 
sušaudydavo.
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Aukščiau suminėti faktai yra tik maža iliustracija.to.smurto, 
kurį vartojo naciai Lietuvoje,okupacijos metu. Lietuviai, niekuomet 

• negalėjo būtiju šalininkai ar draugai? nes lietuvię. troškimai buvo 
griežtai priešingi naciu, politikai: naciai savo okupaciniais metodais 
sieke lietuviu tautus ''sunaikinimo?. :o . lie tuviai visuomet kovojo dėl 
savo krašto laisves ir nepriklausomybes. '■ . -

• Okupacijos meĮįū lietuviu kalba‘e jo dvieju rušiu spauda: viešoji?
naciu kontroliuojama ir .„remiama, _ ji. re-i’ske okupacines valdžios valię, 

_ bei norus? ir slaptoji? ji reiške tikrąją lietuviu tautos valię. Si 
pastaroji ragino lietuvius nestoti į kariuomenę? nevykti darbams į 
.Vokietija ir iŠ viso priešintis naciu užgaidoms. Slaptoji lietuviu 
spauda visa laika reiške simpatijas J. A. V. ir D. Britanijai.

-
Išvadoje reikia pasakyti? kad lietuviŲ'tauta-visoskaro metu 

rodė savo prisirišimą uz demokratijos idealus ir uz tautę, laisvę kovo
jusioms sąjungininkėms; ji įrodė-visišką tautinį ir valstybinį subren
dimą ir„daug prisidėjo prie kovos su tiranija. Ypačiai reikia pabrėžti 
šiuos faktus:

L Nežiūrint kieto naciu -Vokieti jo‘s reikalavimą? .. 1939m._ ji nęuz-
- puolę žūstančios Lenkijos ir neatsiėmė Vilniaus? nors ji turėjo geriau- 

šios progos šitai padaryti? tuo'budu įvyk.dydama visos tautos troškimą.

2,.. Lietuvoje 'liti kilome t nebūvu s.pgiorganiza'uusf hacionaLsocialistę 
partija; nebuvotiiu't.uvię tarpę, ir' ėavięnią naciu. . / ■. .i ■

3. Nežiūrint didžiausio spaudimo?-naciams nepavyko Sudaryti is 
lietuvįę S.S. daliniu-.. Prievarta kariškomis uniformomis apvilkti

- jaunučiai pirmai progai pasitaikius.’pereidavo i.sąjungininkę pusę'arba 
•s Stodavo į. partizanini is būrius kovai, su okupantais*?- ’*,..• „

i L ‘ ‘ "LIETUVIŲ ' ŽINYNAS” , Nr. 18. • X"
•• = : ■■ • t - • J-' , ■ . ■ ,

- ------ ------------------- -------------X.

Skaitykite ir pįatykite ” NEPRIKLAUSOMA. LIETUVA”.
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rnw@s [Mehkdoclmoswwbe
1918 - 1946 m.

Dedikuoju Kanados Lietuviams

LIETUVA BRANGI! Kraštas mūsij visu karstai numylėtas? ., ....
Tu esi prakilniausia salia teisingos žmonijos didvyriu tikrųjų?
Kurie savo įgimta laisvę atkakliai gynė nuo daugel priešu
Pries pora pūkštančiu metu? ir gins ja nepaliaujant amžinai«

Nuo senovės gilios arti supratę su gamta ir girioms žalioms?
Lietuviai-barzdociai visuomet buvo karingi? teisingi? laisvi?
Ir ta prigimta žmogui dovana-laisvę? visuomet jie brangino
Labiau negu savo gyvybę? kad visa rauta apgynus nuo jungo svetimę.

...................   ' : ■■■'. e ■ \ •

Pažvelgus trumpai į protėviu garbingus laikusmes regime? _
Kad besiginant nuo kaimynę.-priešę.? jie isvyste savo valstybes ribas?
Net iki Maksvos miesto vartę; Juosose jurose? Dunojaus?^
Vislos upese girde juodbėrius, žirgus ir Baltijoj žvejojo gintarus*

Veliau-gi? tarpusaves rietenos? barniai? ypač biciulyste^su lenkais?
Sukrėtė smarkiai mylimąją laisvę? nepriklausomybę visos salios?
0 vargšas lietuvis ir visa tauta nuo 1795 m. nese Rusijos jungę?
Tačiau savo širdyj ir sieloj - jautėsi visuomet laisvas ir savistovas.

Atgavęs liuosybę Vasario 16.d. 1918 m. - pradžiugo^vel jo visa prigimtis? 
Kada pūslėtomis nuo darbo rankomis? priespaudos išvargintoms akimis? 
išvydo laisvai plevėsuojant garbingę TRISPALVĖJ ir amžinę savo 
Draugę - LIETUVOS VYTĮ? tačiau neilgam... džiaugėsi vos 22 metelius.

Kaip nebaisus buvo Lietuvai maskolię kruvinieji durtuvai? . 
Nenuįenke ji savo galvos prieš mongolu-totorių aštriąsias vilycias? 
Panašiai ig teutonę galybes Ji visai nepabūgo? bet priešingai - 
Ju milžiniška galybę pamynė po kojų 1410 m. Zalgyrio slėnyje.

Taip ir šiandiena - nebaisus yra Tau? Brangi Lietuva? neverti Tavos 
Tavo sūnūs duobkasiai: Paleckai9„Gedvilai? Sniečkui? Giros ir, k. 
Ir pulkai ju kraugeringu pakaliku? kurie susitarę drasko? piešia? . 
Žudo? plukdo tauta kraujuose ir parduoda Tavę mūsų amžinam priešui.
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Jie sudegino^tavo_graziuosius ^miestug., kaimus ir vienkiemius.
Gyventoįu^ ištrėmė tikrai mirčiai pažadėtai į Sibiro tyrlaukius; 
Suskaldo seimas, atskyrė tėvus nuo vaiką, sunaikino nuosavybę 
Ir visa mylimąjį krašta, tarsi dvokiančiais grybais, apsadino azijatais- 

7 ' 7 ‘ ... maskoliais.

sp J P' y. .. . BDar užsilikusius beginklius /menes,_jie medžioję. miškuose šunimis 
Ir^šaudymai, kartuvių kilposv.i.v kalėjimai užkimšti žmonėmis, 
Tačiau... jokie žudymai, kančios, ištrėmimai, saltis ar badąs, 
Neįstengs išpiešti iš lietuvio krutinės jo tikėjimo ir meiles Tevy- 

7 ' nei.
t

Tačiau nenuliusk Brangi Lietuva, nenusiminkim jpasaulio lietuviai, 
Neužilgo ateis^tas laikas iškilmingas, kada vėl garbinga_Vytis . , .
Su meile skaisčia, žaliomis rūtomis padabins ir Trispalvė 
Papuos tavo laisvą-ir prakilnią nors iškankintą krutiną.

0, tik prisimink brangioji Tėvynei ^Kad tavo pačios gražiausioje 
Pasaulio Trispalves velevoje yra amžinai išugdyta, uggrudinta 
Visa lietuviu i .tos širdis, siela, kultūr.c ir prabocią. dvasia, 
Kuri liepsnoje ■/. yse dar nu laiku Mindau o, Kęstučio, Vytauto.

Tat, petys į petį sukruskim ėįarbar. viso pasaulio lietuviai, _ 
Subarkime savo, galiu, y.s_prles milžiną priešą - pavergė ją, jėgas, 
Atsieikime laisvą, kultūgą, tikybą Brangiai Lietuvai musu •• ,;i ;■
Ir pasauliui dar syki susukįrn garsiai:

AMŽINAI TEGYVUOJA LAISVA LIETUVA.

Šioje laidoje telpa straipsnis ’’Kaip lietuviai laikėsi vokiecią 
okupacijos metu?” . ,

Tai dokumentas, kuris parodo, kain atkakliai lietuviai priešinosi 
rudajam okupantui. Dar budingiau,_kad šio gtraįpsnio. autorius, dabar 
gyvenantis vakarą^Europoje, įrodinėja vokiecią žiaurumus, o kąi_tik 
raudonasis ’’geradejas” .sieke ji paimti į savo globą, tai tik žiūrėk, ir 
’’per beržyną į Berlyn-

šiuo laiku ne vien pavieniai .smenys,^bet ir žymūs laikraščiai 
savo antgalviuose pažymi, kad raudonasis faŠyzmas pralenkia savo žiauru
mais ir despotyzmu rudąjį fašizmą.
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Teko_skaityti laiškas nuo vieno pabėgėlio. Ten rašoma?vkaip 
laiško gavėjo brolis Lietuvoje mirė kankinio mirtimi nuo rusiškų 
ristų, rykščių 1940 metais. Jis buvo nukankintas uz tai? kad nevaliojo 
atiduoti pilnos jam uždėtos grudų duokles.

Bet ar gi tik si vienintele komunyzmo aukQ? Jų esama tūkstan
čiais. Šiandiena šimtai kanadiečių lietuvių nešioja juodus kaklaraiš
čius ir juodas sukneles? del žuvusiųjų artimųjų nuo komunisto ar nacio 
rankos•

Tai-ve kokia yru garbe Šiandiena vadinties susipratusiu komunistu 
ar naciu. Tai-ve kokie buceriai rengiasi valdyti pasaulį.

Vienok? kaip Kanadoje? taip Amerikoje ir kitur? minėtiems ele
mentams piknikas jau pasibaigė.

Vyriausybei susekus rusiškos penktos kolonos veiklų ir špionažo 
tinklų? visas komunyzmas su jo pragariškais išmislais važiuos tiesiai 
į surpaipę.

Gaila "tavorŠČiu."? bet vėjus sėjo - audras plaus.
. •••r ■ ' : V .

' . r ’ ; /Iv a '- c’ ■'

Kaig R.C.M. Policija išaiškino? kad palaikymui špionažo ir 
bolsevikiskos penktos kolonos Kanadoje ir Amerikoje? ne vien Stalinas 
leido iškasoįuš? didele dalimi prisidėjo vietiniai komunistai ir ypač 
ateiviai bolsevikeliai.

U, r »

Beabejo? kad "literęturka" ir kitos panašios lietuviškai kal
bančiu organizacijos? turėjo stambų serų špionažo tinkle. Matomai 
ir jie mokėjo keletui šnipų stambius algas.

Kiek yra žinoma? bolševikui atskiru vajų tam tikslui nėra kėlę? 
tai kur jie gavo sumas špionažo darbams?* Na-gi įvairi ’’medikale 
parama" ambulan.sui ” ir kitokios uukutes? kur pasidėjo?

Tai taip buvo^mulkinami tie? kurie leido savo vedžioti uz nosies 
bolševikams.. Kad išsisaugoti nuo kiauro laivo ar kitokios bausmes? 
ne„vienas is tų aukotojų bus geri "velikines" kostumeriai. Tik pa
žiūrėkite-
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Kad daugeliui teks skaudžiai nukenteti- už šnipine jim^ svetimai 

valstybei? tai nėra abejones. Bus nubausti sąmoningai įstoję į.snipy 
tąrnyby? bet daugeliui teks gailėtis? kurie nezine ar nesąmoningai 
rėmo šita biauru darb£į. ■* ..>

Apie lietuvi is komunistus? neverta daug kalbėti? tai daugiausiai 
mažai prasilavinus. neapsiskaitt a, *.r siauru mira .iy elementas. Tokie 
žmonos? kaip tikiu viausia pr?. l?.ioti kur nori su gražiais prižadais^ 
tai ir viskas • . ’.

Bet kaip-gi ”s ule" Stalinas galėjo taip kiauliškai pasielgti? 
Jug Kanada su Amerika Stalinui buvo didžiausi geradejai. Kaip Kanada? 
taip Amerika siuntė didžiausius kiekius ginkly? maisto ir visokiausių, 
reikmenų. Čia buvo surinkta net visokiausiu skuduru ir nudėvėtu, batu? 
kad aprengti^suvargusia Rusijos liaudį? o jie Žiu organizavo snipijady 
ir leido didžiausias sumas pinigu bleaingam darbui.

Su tokiu draugu kaip Stalinas? tai jau po tiltu neik’.
' . . .■ • . • . t,.. .•''■■ ■■ ■ ’ •• Anė

- i- .■ ' •.«• '
xjjj3,xcr.

' • i
Musy mintis visuomet buvo tokia? kad demokratijos su kruvinu 

diktatorium draugauti ilgai nevalios. Despotas ir laisvas žmogus? tai 
visai prasta kombinacija.

_ ’’Liaudies Balso” šnipai už pasakyta tiesos žodį? laikui atėjus - 
žadėjo mums nusvilinti liežuvius. -

Na? laikas jau atėjo ir matysime keno liežuviai svils.

O • » • • • . • O . o • k o

_ Kvebeko provin Įjoję? po ruc'eliu ’’gražaus” pasirodimo? vėl 
pradėjo veikti ”PadA gk Law”. Pr.: incijog, prenieras Duplessis įsake 
su minėtu ’’Padlock” užrakinti vi.?', ras. bolševikams nasrus.

įdomu? kti Montreal© Vytaute kliubas padarys su savo penktokolo— 
nystais. ^Kliubo konstitucijoje niekiai pasakyta: Priklausantieji 
prie priešvalstybine je draugijoje ar veikloje, kliubo nariu negali 
būti. • > • • .

Kažin Mr. Vilkaitis ar patikrins kiek jo draugijos nariu 
priklauso prie ’’literaturkos”. '
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“ Stasys Linius -
• •. . -s,

Praeis tremtis pro tavo varganas akisP 
sugrosi tėviškėn kandytu audrose keliu. 
/Žiedai palangėse tada baltai prazis
ir piemenelis trauks lankoje rageliu. <

: . ■ ' • . .■ ; e/., j , a i d! .Ė ■■
Sakysi. - sapnas! Dieve9 kaip gražu čionai!

• ........... u

Ramybe dvelks kleve ir beržo kasose ...
Bučiuose zemq9 bokštuose prabils varpai <> 
o veidą tavo glaus motule rankose*. 

• * * ‘ • ».
Vidudieny’skambės lakštingalos daina9 
vidunakty/ kaip saule švies dangaus langai.
Grįšimo šventei šios programos juk gana - 
daugiau ir ilgesy narna, nesapnavai.
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(LAI C ŽINIŲ SANTRAUKA. )

VĖL LIETUVOS ŪKININKUS.. GRŪDA ■ Į KALĖJIMUS ,.."
Lietuvos ūkininkams uždėtos tokios dideles grudų? mėsos? ęieno? 

bulviu ię kitokių '.produktų duokles? kad daugelis neįstengia jų išpil
dyti, * UŽ tai jie grūdami į kalėjimus? o jų ūkis konfiskuojamas, 
’’Tarybų Lietuva” Nr. 247 praneša? kad Vilkaviškio apskrities ’’Liaudies” 
Teismas 1945 metu spaliu men. 15 d;, nubaudė ūkininkus už skirtu pyliavą 
nepristatymą: Viktorą Bukšnaitį is. Bokių kaimo? Žaliosios valse.?
6 iijet., kalėjimo ir sės turto konfiskavimu? Antana Dzingulėvįciu is 
Juzku kaimo? 5 metam kalėjimo sų. /uses turto konfiskavimu? Juozą Jasu
laiti iš Bonių Kai.’ie? 1 met. kalėjimo su viso jam asmeniškai priklau
somo turto konfiskavimu. ... •' J:r <

Tuo atveju? ūkininkas .suii.r įas? neva' teisdamas? jo ūkis konfis
kuojamas ir priplakamas prie artymiausio kolchozo ar sovchozo. Tas 
viskas daroma sąmoningai ir planingai.

... ' • • / . • : • — y: ■ - •
, y i *1 : <

Panašiai b'uvo tvarkytas! ir pirmojo bolševikmečio metu. Duoklių 
nesugebejų išpildyti ūkininkai? paprastai? buvo gabenami į Proveniškių 
koncentracijos stovyklą (des&tkas mylių į rytus nuo Kauno? miškuose).

%r ' .

Karui su vokiečiais prasidė jus? vkeIi gimtai ten uždarytų nelai
mingųjų NKVD sargybos buvo išžudyti. Žuvo istisos ūkininkų sOimos su 
mažamečiais vaikais imamai. Šios žudynes istorijoje žinomos kaip 
’’Proveniškių skerd,.,c s”.

LIETUVOS PARTIZANAI PRIEŠINASI.

Lietuvoje leidžiamas laikraštis ’’Tarybų Lietuva”? Nr. 245^ 
1945 m. X 28? praneša kad A. Panemunes? Garliavos? Pakuonio valkčiuose 
veikiančiojo paivizanų dalinio ’’VŪsulas” trys nariai: Vincas Juškevi
čius. Antanas Blusevicius ir Simas Raslauskas buvo karo teismo teisia
mi už okupantams atsidavusių pareigunų_žudymą. Paaiškėjo? kad Juške
vičius? partizanu pasiųstas? pasistengė gauti Pakuonio Vykdomojo Komi
teto raštininko vieta ir^is ten partizanams viską pranešinėjo. Juške
vičius ir Blusevic’ ir sušaudyti? o Raslauskas gavo 15 metų katorgos.

’’Tarybų Lietuva” Nr. 247 plačiai rašo apie 3 kitus nubaustus 
vyrus? kuriuos vadina politiniais banditais. Jie? esą? piešų ir? ru
sams ištikimus tarnautojus? mirtimi grasindami? terorizavo. Is jų du 
broliai Strumilai ^smerkti miriop? o Kaziui Slapsiui paskirta 15 metų 
katorgos•
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LIETUVOS RUSINIMAS VISU TEMPU.

Lietuvos mokyklose visokiais būdais stengiamasi_aukstinti rusų 
kultūra. Pavyzdžiui? Šiais mokslo metais per istisą menesį Pedagogių 
kos Institutuose Kaune ir Vilniuje? kaip ’’Pravda” praneša? vbus. minimas 
Lietuvai visai svetimas ir nežinomas rusų pedagogas K*D. .U»inski? nuo 
kurio mirties^sueina 75 metai. Visose mokytoju seminarijose organi-, 
zuojami posėdžiai su. paskaitomis apie tą rusa. Miestuose ^.ir apskričiu 
centruose tuo tikslu net saukiami specialus mokytoju suvažiavimai. 
Pedagogines literatūros leidykla išleidžia lietuviu kalbon išversta 
rusuprof. Medynskio knygą: ■■'■’’Didysis rusu auklėtojas K.D. Usinski' • 
Leidžiamos ir kitos knygos lietuviu kalba apie tą rusą.

LIETUVOS ŪKININKAI NESISKUBINA SU PYLIAVOMIS.

Lietuvoje leidžiamas laikraštis "Tiesa” (Lietuvos Komunistu 
bolševiku partijos Centres Komiteto ir Vilniaus Miesto Komunistę Or
ganas) Nr. 257? 1945 m. lajpkr. 2 dieną nusiskundžia: "Turime eilę 
apskričiu? kuriuose paruošų planai? nors tam turimos visos sąlygos ir 
priemones? vis dar vykdomi su dideliu pavėlavimu? kur.skola valstybei 
lieka vis dar didele... tai Ukmergės? Utenos? Panevėžio? Šiaulių? 
Kauno? Kretingos? .Vilkaviškio^ Marijampolės ir kitos apskritys • • •. 
Daugelis atsilakusiųjų apskričiu negaluoja dar ir kita liga - buožinių 
elementų sabotažu. Buožes (reiškia nuosavybę turintieji ūkininkai) 
- mirtini tarybų santvarkos? .tarybiniu įstatomų ir tarybinių pareigų 
priešai. Siekdami išvengti piliavų? jie sugalvoja visokiausių apgau
lių. Plačiai buožių naudojamas šiuo metu manevras - nugabenus 50-100 
kilogramų (apie 125-150 svarų) grudų? parodyti?, kad? ir jie esą? nori 
atsilyginti? o toliau nieko neduoti ...

Su tuo reikia padaryti galas ... ir t*t. Charakteringa kad;../'- 
barami visi apskričiai* Vadinasi? visa Lietuva’.

LIETUVOS JAVAI - RAUDONAJAI ARMIJAI.

iš pranešimu? tilpusių "Pravdos” Nr. 29g? matyti? kad Kretingos 
valsčiaus ūkininkai buvo priversti ne tik suvežti jiems numatytąvjavų 
kiekį į Raudonosios Armijos aruodą?_bet net .atvežti 200 pūdų viršaus. 
Esą? dabar Kretingos ūkininkai ir vėl rengia naują "raudonąją gurguolę” 
šų‘grūda, is* Šį kartą ryšium su besiartinančiais rinkimais*

Tik visiškai neišmanantieji Lietuvos gyvenimo sąlygų ir zmo-. 
gaus prigimties? gali patikėti Maskvos naiviai propagandai? kad ūki
ninkai laisvu noru duoda savo apiplėšti.
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LIETUVOS ŪKININKAI NENORI OKUPANTAMS PRISTATINĖTI PIENO., —,—__------------ -—----------------—--------------------- -------------------------

Be grūdu, Lietuvos ūkininkei yra aploti_ir kitomis- rekvizici
jomis. Jie, turi gabenti netjnesa ir pieną. Mėsos ir pieno pramones 
komisaras J. Cygas nusiskundžia ^Tiesos” Nr, 244, esą pieno prievolę 
blogai vykĄO Marijampolės, Švenčionims Lazdijų ir Trakiu apskritys. 
Mėsos prievolę blogiausiai Vykdo Vilkaviškio, Kretingos ir Trakę. aps
kritys’^ -ir - 4

-ivg.ao ea f ’ • . v - - ‘

.i.. • ■ • • . ’ :š.;

KAUNE LAIŠKAS Į KITĄ KAMBARĮ ĖJO 53 DIENAS. - ’
\ 

' . : .■ ’ ■ : .
Net pačiu komunistu laikraštis ’’Tiesa’* Nr. 253 piktinasi suso- 

vietintos Lietuvos paštu Potvarke» Kaip pavyzdį- mini tokį atsitikimai 
Kaune iš miesto Bendrojo Skyriaus laiškas keliavo net 52 dienas į tame 
pat nq.me esantį kariu Seimu Aprūpinimo Skyrių.

• • < . I ♦
Ka gi bekalbėti apie laiškus is Amerikosl

v ..t: ’ ' - . . . , • ’’ •
/ . • O © C į • O • U •

ę ' • • ■ * *" ' ’ * * T »

LIETUVOJE MAŽA,! KAS ^URI RADI JO JA/.RATUS. •. f.1
■ ’ I

■' Prisibijodami: kad neklausyt^ užsienio sfdciu, bolševikai labai 
atsa’rgus su radi jo' p Vi imtuvą,! s. Vieton indi, vidiniu radijo priimtuvu 
'daugely vietų-ir en :i?.mi vieši kcloktyvug radi jo-priimtuvai • Taip, lai
kraščio ”T i e.so;š” Nr. 250pranešimu, Biržių mieste ’’įrengta 310 Radijo \ 
tdšku”*’-®-v ' ■-Vr z ‘ .7) ... ..
iaęr ,t:- . •> ' ° • ■ » • <> ° • ° * * *•

‘ • • ... * I
LIETUVOS. MIŠKŲ NAIKINIMAS.

Lietuvos ko vaistu parti j*, s organas ’’Tiesa” Nrv 253 praneša, 
kad miškm pramones 1 .audios komisaras Ponomarev pareiškė jog medžio 
apdirbimo pramon^ Lietuvoje išaugus dvigubai. Tas reiškia, kad Lietu
vos miškę. kirtimas yra padvigube jęs. -g' i

LIETUVOJE TRŪKSTA GUDRAUS. ą. • .

Lietuvoje j ai pradeda veikti dar nepriklausomybes laikais įs
teigtieji cukraus fabrikai. Atsižvelgiant į raudonosios armijos dali
niu iŠlaikymę gyvento jams cukraus trūksta kad is ūkininku daugiau 
iššpaustij įvesta cukriniu runkeliu premija. Kaip praneša oficalus 
dabartines kvislingines vyriausybes laikraštis ’'Tarybą Lietuvė”. 
Nr. 247, runkeliu av intojai gaun-~. pusantro kilogramo (apie 4 svarus) 
cukraus uŠ 100 kilogramu (apie 2 -.Vavarę) grynu cukriniu runkeliu.
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D A R B O - ŽMONIŲ I £n A U D O X O J A I

RiŠyje su komunistę■špionažu? kas. diena iškyla vis daugiau įdomy
bių apie komunistinio elemento veiklu Kanadoje. Vasario 24 diena, vie- 

~naš radijos komentatorius-paskelbė? kaip.komunistę lyderis Tim Buck 
maldavo ir piršosi ištaikę liberalu partijos lyderiui? ^dabartiniam 
premjerui King, pries federalinius rinkimus birželio menesi 11 d.

. 'z*

Tim Buck? kaip radios komentatorius pareiškė? kalbėjos King1ui. 
apie kylantį pavoju iš C.C.F. partijos ir jei jis (King) nori? tai 
T. Buck padės suskaldyti sį nauję pavoju. Vienok? liberalę partijos 
lyderis? komunistę pasiulimę atmetus.

IŠ to'visiems aišku? kiek komunistę lyderiams rūpi darbo zmonię 
reikalai i-r ju gyvenimas. Matyt? kad jiems daugiau naudos tuomet? 
kuomet darbininkai yra daugiau susiskaldę. Jie ^daugiausiai bijo or
ganizuotu darbininku.? kurie neima instrukcijų is Maksvos. Tokios dar
bininku organizacijos jiems yra baisesnes? kaip velniui kryžius. 
Komunistu lyderiams ypač yra baisus darbininkę, atstovai nuo C.C.F. 
■partijos? kurie nuėję į parlamenta kovoja uz geresnį darbininkę gyve- 
■nimę. - . . '•■

Jau laikas darbininkams šluoti raudonojo rojaus raguočius iš 
savo tarpo. Ju rojuje Sovietu sąjungoje tik komisarai ir ju vaikai 
turi rojų. Ten aukštose mokyklose mokinasi 90 procentę komisarę ir 
kitu aukštu komunistu partijos pareigūnu vaikai. Valstiečiu ir kol
chozu darbininkę vaikę tonais rasi tik 10 procentę, nors kolchozu- ir 
valstiecię procentas šavietuose yra lygus 90 procentu? o komisarę 10.

Tai kurgi čia ligybe? kuria skelbia komuhistail

- M. G. -

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS IR KANADOS LIETUVIAI.

(Tasa iŠ praeito Nr. )

Paskutine kongreso diena? kaip ir antroji? buvo pradėta su kana- 
diecię delegatę kalbomis. • . . . -

■ I* • ■ ! • ’<

Pirmas kalbėjo ’’Nepriklausomos Lietuvos” skaitytojams gerai pa- 
zystamasviŠ raštę? Vakarę Kanados delegatas P. Liaukevicius. Jo kalba 
buvo nuoširdi? taip? kaip ir jis pats.

Antruoju buvo pakviestas Toronto lietuvię parapijos klebonas 
kun. McGivens. Jis kalbėjo apie komunistinį pavoję visose lietuvię 
organizacijose.
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• Gražia ir moraliai sustiprinimo teikiančia kalta pasakė J.E® Arki
vyskupas S .A. Strich? kuris dabar yra, pakeltas i^kardinolus. Jis buvo 
visu delegat^-atsasto jimu-priimta&T'ir tdipL-parb išlydėtus.

Gražias ir įspūdingas kalbas pasakė jun. J. Balkunas? leitenantas 
Vaivada?,. studentasVaitkus i,r viso, pile kitu žymiu lietuviu. Bet tur 
but isvarbiaiisiaį pagrindiniu ą.tįzvilj\iu? tai buvo '’Naujienų’’ redaktoriaus 
Dr. P. Grigaičio kalba/ kuri liete yisę A.L. Tarybos ir veikiančio kon
greso darbuotę.

‘ '• • • ' t . . Į ’ • »
■' \ ’ ■ : .1 ' C. • -k

*'Studentui'^Vaitkui pasakojant kaip jis paliko liepsnojančiu Lietu- 
va?9( labai daug žmonių merkei . , - •

. Vėliau? delegatui pradėjo nesti pakartotinas aukas? kuriu:.-visa, per 
kongresą buvo suaukota, virs 2’G?000 .doleriu^., ; ■

*i v

•Vėliau is klaus i u,s visu report y., išrinkus Tarybos papildam^ sąstatu? 
delegatai išvargę? sušlapę nuo prakaito? buvo, paleisti namo.

Bendrai paėmus? Kongresas atl-iko nepaprastos svarbos darbus ir 
‘sustiprino kova dpi Lietuvos laisves. ... •. , ig.mi

♦ % -s/
. " r ... i

"lies Kanados ^lietuviai? kurie turėjome progas tame kongrese .daly
vauti? patyrėme musu broliu amerikiečiu širdingumu ir pagarbą kanadie
čiams ir džiaugiamės? kad nebuvom pastumti į salį,. Kanadiečiai? reikia 
pasakyti nebuvo įepŠ.,y ir. savo pareigą atliko gerai. Amerikiečiams., del 
to rausti .nereikėjo , r išsiskirsįteme visi geroj nuotaikoj.? pasiryžę
susitikti.'Laisvoj įie/uvo j Jos 3o . ui ?e j Vilniuj . V.!

' ■ 7 ■ ' '. į ' ik
, _ Apiė'bankieta? įkuria įvyko penktadienio vakare? nesinori dąu'g. ;,.

kalibe’ti? _o tai tur/bvt .dei to? kad ten tvarkos nebųvpJ Komisi ja?'.kuri 
tiirej'o rūpintis bankieto surengimu? matyt rūpinosi savais reikalais dau
giau? negu sveciutpatenkinimu ir įvyko .taip? kad nekurie ”smarkus” vyrai 
susigriebė po keli’atą stalu neturėdami kuo juos užpildyti? rankiojo savo 
pavienius draugus? girdamiesi? kad jie turi iki valiai vietos. Tuo tar
pu žmones? kurie buvo., rezervavę vietas? vaikščiojo nuo kampo į kampą?, 
kad kur^nors prisiglaudus. Kitas nemalonus dalykas? tai publikos netin
kamas užsilaikymas.. laike koncertines programos-. Tik išsivaizduokite sau?
dainininkas ir sri'ikininkas praktikuojasi per daug laiko,_kad tą diena? 
kuria jis turi dainuoti valgo tiktai is ryto? norėdamas būti miklus ar 
skambantį baisa? o Š •■?? laikę, jo numerio? nemaža dalis publikos klykia? 
kaip karčemoj P"' Mum e...kanadiečiams i .vo tikrai “goda? del nekuriu ameri
kiečiu. tokio. elgesio................. , •

Muzikale programa buvo gera. Man daugiausiai patiko p. JSteponavi- 
.cįenes vadovaujamas merginu choras. Apie šį chorą buvau girdėjęs gana 
daug? bet dainuojant Lrdejau pirmu kart. Ponia Steponavičiene matyti 
įdėjusi visę savo šie.1 į Šio choro auklėjimui. Ji ryškiai,? giliai ir 
jausmingai perduoda savo choro dalyvėm dainos^vaizdus• Cią ziurek cho
ras beviltiškam nusi. .inime asaroįa? Šia pro asąras matosi progiedruliai? 
čia reiškiamas kerštas priešui? ,cįa skaisčios ^vilties kibirkštis ir cho
risčių veįdaijrušvinta? pasirodo šypsena ir džiaugsmas. Visa tę p. 
Steponavičiene g.abit.i ir' tiksliai perduoda choristėms savo de re gavimu. 
S-jnral'iena, Čikagos Lietuvįę. tarpe? ji .yra labai’ įvertinama ir branginamai
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Ponia_Miceviclone - smuikininke, p. stogis - dainininkas, p. 
Giedraitiene - dainininkę, jie visi buvo geri. Ir jie butę. buvę dar 
geresni, jei^u, kaip minėjau, publika butu buvus ramesne.

Čia viską, tik labai paviršutiniškai pažymėjau, nes aprašyti 
vislia smulkiai, man laikas neleidžia. Apie tai, kaip chicagieciai buvo 
vaišingi, gal kiek vėliau.

- J. Yokubynas.

K^ KITI RAŠO AR SAKO . . .

Bimba binbincdamas po Lietuva rašo, kad rusai Lietuvoje pristatė 
fabriku, pristeige mokyklą kad tose mokyklose mokiniu skaičius prašo
kės Lietuvos istorija. Rašo, kad teatru Smetonos laikais buvo tik ke
turi, o dabar net devyni; kur tik eini visur^girdisi dainos, muzika 
ir nepaprastas entuziazmas. Kitoje vietoje vėl sako, kad nevisi Lietu
vos buožes noriai vykdo tarybinius pa tvarkinius.

Kad Nepriklausomoje Lietuvoje buvo visa eile fabriku, ta visi 
žino, galimas dalykas,, kad ju ir dabar kelintas liko nesudaužytu, bet 
ir tas yra žinoma, kad tie fabrikai nedirba lietuviams. Jie dirba ru
sams. 0 kaip supnokiniais? įkaitom spaudoje ir laiškuose, kad^trec- 
dalis lietuviu, išbėgę ar išvesti, kad rusai lietuvius vaikus veza^Rusi- 
jon, kur mokina komunizmo dogmų. Tai is kur tas nepaprastas skaičius 
mokiniu apie kurius Bimba rašo?

, * -’h - : J p ■ ' . ■ ,

Sunku išsivaizduoti, kaip žmones gali tikėti tokioms provokaci
joms •

?!: # :1« sjt >!« $ &

Rusu atstovai bijvo įnešę Jungti^ię Taijtę. Organizacijoj, kmd visi 
tremtiniai butę. sugražinti i tuos kraštus is kuriu kilę ir kad tuo jaus 
butę. sustabdytas UNRRA šelpimas.

Tuo klausymu griežčiausiai išėjo p. Rooseveltiene, ji_sako: 
’’Mes kariavom ne tam, kad žmones persekioti, _bet tam, kad butę. gražin
tos pilietine, spaudos ir organizacijų laisve, o jus tuos žmones perse- 
kiojat”•

*>

Tada Višinskis su savo sėbrais nosis nuleido ir nebandė daugiau 
di skus i ję. kelti. .

>:< sj« * $ >> *



20 o

- Paskutįniu^laika vigo j komunistę kontroliuojamoj spaudoj pasipylė 
įvairiausiu smeiŠtu ant isvietintų lietuviu. Jy tikslas pakenkti sun
kiame padėjimo atš? ducusiems zmo. lis?, numusant ju moralu.

Su tokiomis provokaci jpmis žinoma? jie patys nusimuša savę irv 
ateis laikas? kad tuos visus pravokatorius išrankios? kaip sliekus is 
po akmenų. Jau ke 1 it. tas Šimtu ’’nakutavoja” čia. Kanadoje ir ateis lai
kas? kad/bus surinkti ir lietuviški mktakojai.

sje >;< sjs »Jc :-c

' »

Lietuviški penktako.jai- rėkia? kaip uz-liežuviu pakabinti? kad 
Anglija laiko savo ai iija'Graikijoj ir Indonezijoj? bet tyli? kad rusu 
armijos t c re vizuoju raitijos kraštus? Balkanus ir Lenkija? kad t^. kraš
tų gyventojai^ju neapkenčia ir kurio, yra terorizuojami ir vežami į sal
to Sibiro kraštus. Jie nemato ir to? kad Paleckio valdžia Lietuvoje_ 
yra pastatyta tik tam? kad apdumti pasauliui akis.Jie čia gyvendami 
varo šlykščiausiu propaganda? kad ton šimtu nuošimčiu demokratiška? 
bet jeigu juos norėtum ten parvesti? tai jie čia zem^ cstiį ir ten ne
važiuoti}.. ’

■> i. ’ •= ■■ ' ■ - s ■ ' * ' , . 2 •■■''' ' . ’

- Patrįjotas -
* V —■ ■ ■ ■■ — U ■ ■ ■■ - ■ I .1 ■ Į - , - — — I ■■     ■ ■     UI ■ '■ — ■ II ■ ——»

■ ' I. iš DAINOS GPJJVES VEIKIMO.. ’■
i . ■ < i ’’ • ■' .i"’

gausio 19 diem? grupe sure? e šokius? su .lioterija ir skaniais 
užkandžiais o ... - :

J?engįmo tikslas buvo gražus - parėmimui lietuviu studentu? .kurie 
karo išblaškyti po įvairias salis Europoje.

Lioterijos eksponatu? buvo graži? rankomis siutą antklode? kuri^ 
supirko? _sutaise ir pasiuvo? pačios ’’Dainos” grupes nares? kaip ir 
talkos bųdu. Po to? tam tikslui platinami bilietai? kuriuos irgi pa
čios nares platino. • ; . a
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Nors nares turėjo pasidarbuoti nemažai? bet gražus Toronto lie
tuviu pritarimas9 ka liudijo ji} gausus atsilankymas tan pąrengįman - 
suteikė ne tik didelio malonumo dainietems bot taipgi davė gražaus 
pelno_(visa šimtinę) studentu naudai'. Uz tai? aciu toms gerosioms 
sesutėms dainietems ir brangiai musu lietuviu visuomenei? kad ji taip 
gražiai tas pastangas parėmė. 

K
To_vukaro rengimo komisija buvo iš siu narii}: V. Samulevicienes? 

M. Motiejunienes9 Daukienes ir G. Yokubynaites* Prie jy_dar prisidėjo 
savanore muši} jauniaūse? ar naujause naro Marelyn Motiejūnaite? kuri 
matyt sekusi savo bobutę Yurcienę? savo darbštumu ir prikilnimu. 
Aciu joms visoms uš gražias ir skanias vaisęs. 

... • I . •
S U S I R I N K I M A I

’’Dainos" grupes sausio menesio susirinkime? kuris įvyko pas 
malone nare p. 0.’ Narušienę-? susirinko nemažai nariu ir aptarta nema
žai reikali}.

Nauja valdyba9 pereme savo pareigas? kurios sastatas yra toksg 
HoF. Yokubyhiene - pirm.? St. perviniene - vice-pirm.? E. Frenzgliene _ 
antra vice-pirm.9 0. Indreliene sekret. ir Z. Uzemeckiene - iždininke*

Revizijos komis±j.an‘ išrinktos šios nares: 0. Narušicne? M. Mo
tiejūniene ir G. Yokubynaite-

Siuntiniu supirkimui ir siuntimui lietuviams pabėgėliams? komi- 
sijon išrinktos: Margiene? Motiejūniene ir Yokubyniene.

Korespondentėm0. NaruŠiene ir M.F. Yokubyniene. Gautas pelnas 
nuo vakaro9 nutarta išsiųsti taip greity kaip tik bus gauti adresai is 
Prancūzijos ir kitu šalių. . —

Šiame susirinkime2. susilaukėme maria p-les Brones Bukowskaites? 
kuri yra akiu specialiste ir kam reikia akinius įsigyti? ji labai malo
niai ir sąžiningai patarnauja.

V J, ĮSĖS

Po susirinkimo? abu ponai Narušiai?^labai grašiai visas.dainie- 
tes pavaišino. Mes visos gėrėjomės ju graliu nauju namu ir taipgi ji}, 
šeimynine laime? kuri labiause gludi ju.mažame sūnelyje? kurs pabaigoje 
balandžio? bus dvieji} meti} amžiaus. Aciu p.p. Narusiams.

A N T R A S

Vasario 22 diena^, įvyko antras "Dainos" susirinkimas? kurį, 
priėmė mūsų darbšti ir širdinga nare V. Samulevįciene ir tam įvykiui? 
ji net paėmė sale. Taigi? pirma karta? per virs triji} meti}.dainiecii} 
gyvavimu? turėjome susirinkimę lietuvi!} parapijos salėje; šiaip visuo
met turėdavom narii} namuose.
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Šiame susirinkime? turėjome .daug ka raportuot nes tuojau^, go 

praeito susirinkimoy buvo gautas Kun® Juliaus Danausko laiškas is 
Belgijos n iš kurio paaiškėjo?„jog greiclause•ten esančius internuotus 
lietuvius karius ir kitus pabėgėlius? galima butu. sušelpti „pinigais? 
nes siuntiniams pasiekti Belgiją ima gana ilga laike*. Todėl? "Dainos” 
pirmininke pasitarusi su valdybos narėmis ir komisija? priėjo išvados? 
jog nieko ne laukiai, t reikia siusti pagelba pinigais o Pirmu’’siuntimu išsiųsta 100 dol«? Pusė iŠ tu pinigu skirią 6 studentams kurie ten 
randasi ir kita puse internuotiems lietuviams.' Kun. J. Danauskas? 
gavės pranešima apie pinigų pasiuntimą? papasakojo stovykloje bean-* 
tiems lietuviams kariams ir tie? dar dovanu negavę jau atsiuntė šir
dinga padėkąvKanadi iams. Tę k uty laiska? atsiustu per Kun. J. Da
nauske, siunčiu su i koresponū. ija? kad "k> Lietuvos" skaitytojai? 
galėtu; irgi perska: A •

iš pamįnejimo ame laiške p-les M. Arlauskaitės vardo? spėjame? 
kad ir MontrealieČA‘ yra išsiuntė dovanu Belgijon. . ■ •'

Bet tai ne viskas.^ gauta dar inedaugiau laišku? kuriuose Kun.
J.• Danauskas? j ded i ./.rašomus „atskirų_šęimu ir pavieniu pabėgėliu adrė- 
sųs? 'kuriems galima Bus pasiusti padėvėtu'drabužių siuntinius ir t.p. 
Is viso adresu gauta' 22 ir šiame ’Dainos" susirinkime? kaip bematant? 
11 adresų buvo pas.1 r j nkta? vadinasi . tskiros šeimos? sius siuntinius 
nuo savęs* Kita pus ; adresų bus perduota B.A.L.F. naripm’s.

Buvo dararaperbuota^ kad nare Margiene? nupirko ir paaukojo 20 
jardų geros’medžiagos marškiniams pasiūt. Auka buvo priimta su didele 
padėka ir šios najy’v St^ Dervir/ene? 0. Kuniutiene? V. Samuleviciene 
ir M..I . Yokubynien marškinius . pasiuvo. Frię tų devynerių marš
kiniu? „nutarta pridėti -po pora kojinių? kurias suaukos*. G-rebeviciene? 
Pociene? Derviniene? Yokubyn&ltee

Taipgi nutarta pasiusti dar„50 dol. iš iždo? internuotiems lietu
viams. Po tokio nuosprendžio? atėjo prie stalo„nare M. Pociene ir pa
dėjo 10 dol.?„ja pašokę nare Savulioniene? pridedama 2 dol; Tokiu 
budu? susidaro 62 dolo? kurie bus tuojaus issiusti*

Del papildymo . zdo ir dažniau atsirandančiu progų lietuvius„šelpt? 
nutarta „rengti k ’’-ta _nors pramoga ir rengėjomis maloniai sutiko būti: 
Jurcienc? Bukovskxenc, Grubeviciene vir Uzemeckiene. Tikrai malonu ma
tytu kaip lietuves širdis tirpsta iŠ gailesio tiems lietuviams kurie . 
kenčia.? ir visi sw- mąi? kuriuos jos turės sutikti ruošiant yakara? 
pasirodo joms vien • iekai. Rei didžiuotis Toronto lietuvėmis ir 
Dieve duok joms ge. j sveikata®

Taigi kaip me jot mieli skaitytojai? šis susirinkimas? buvo pilnas 
įvairumų? bet praėjo gražioje nuotaikoje? nors laikas ir buvo gana volus

. .SiuQs žodžius l asant? "Dainos."^grupes iždininke Z. Uzemeckiene? 
teįeTonu pranese? Jog jau gautas laiškas nuo kun. J. Danausko? kuriame 
pranešama? jog 100 Jei. nuo "Dainos" jau gautas ir tuojaus bus išdalin
ta kam buvo skirta.
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IR VĖL VAIŠES c

Po šio susirinkimo, tai jau vaišinomės kaip vestuvėse. Prie 
užtiestu stalų, susėdom kaig didele šeimyna, jnamos , dukreles ir paneles, 
kurios ęia neturi savo mamyčių. V. Samulevįciene, padedama Antonet 
Mickevičiūtės, kurių tik si susirinkimu turėjome laimesįgauti naria, 
tik^Švaistesi aplink su įvairiais skanėsiais* 0 sales seimininkas P. 
Lekšas, kad pradės mumis įvairia, plokšteliu per garsekalbį muzika, 
linksminti, tai_ot9 vestuves ir tiek. Tuojaus 4 poros jaunuoliu, pasi
leido šokt, o vėliau ir moterys jas paseke.

Aciu Verutei ir jos prisiegai uz tokiag. gražias vaišias. Nors 
tas_Jonulis ir stengėsi nesirodyti, bet mes žinojom kad ir jo ten pri
sidėta. . !

Antrąją naria, kurios mes susilaukėm šiame susirinkime, buvo 
jaunute Vale Jarašiūnaite kurios vyresnioji sesute Vanda, jau nuo 
seniau yra nare.

Sekantis susirinkimas įvyks pas narias Grinskienų ir Jone ir 
Lydija Grinskaites, 38 Robinson Ave., Kovo 29 d. 8:00 vai. vakare. 
Visos nares maloniai prašomos atsilankyt.

16 VASARIO PAMINĖJIMAS. •j...................   — — ■

Šiais metais, torontieciai ir vėl, visi bendrai 16 vasario švente, 
t.y. 6 Toronto lietuviu demokratines draugijos* Paminė j imasvįvyko St* 
Agnes svetainėje, IV d* vasario, ir tai buvo veik pilnutėlė žmonių.

Programa buvo ilga bet įdomi. Choras pradėjo ir užbaigė, kuriuo 
publika buvo labai patenkinta, nes dainavo daug naujų dainų ir gražiai 
jas sudainavo. Patiko labai ir kai vienos moterys dainavo ir ne vienas 
turbūt pamanė: įr^kam tų vyrų reikia jeigu moterys vienos taip.gražiai 
dainuoja? ^Bet s-š-š...rar tik koks vyras nesitaiko man per pakaušį 
uzdrošt, uz tokių sugestijų.

Chorui dirigavo Pr. Motiejūnas, pijano okomponavo L. Pocius*
P-les Maryte ir Onyte Pociūtės gražiai išpildė porų kurinių smui

ką ir piano.
Piano skambino: Račkauskaite^ Vaitkevičiūte ir Indrelyte. 

Malonu klausytis tų jaunučių pianisčių*
0. Indrelienes pastangomis, buvo sudarytas pavergtos Lietuvos 

jos ištikimų vaikų vaizdas, į kurį iejo apie 15 vaikučių ir paaugusių 
jaunuoliu, kurie eilėmis, teike ųzuojautių Lietuvai ir žadėjo budėti ko 
ji laisva bus* Vaizdas buvo gražus ir jaudinantis.
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Kalbėto jais _buvo vietiniai*, Jonas Yokubynas ir Augustas Frenzelis 
ir kiek teko girdėt? žmones buvo ji; kalbomis patenkinti. Atsišaukta 
suki; del ištremti; lietuviu ir surinkta virs 200 simti;. Manau?" kad patys 
rengėjai tiksliau tę paskelbs. .. .y,-

v Programos vedp-ja buvo 0. IndreTiene ■ ir .jai gerpi sek^sidu Rengimo 
Komiteto ^pirm. buvo A. Kuniutis', kuris atidarydamas paminėjim^ ’? pasakė ■ 
gražiu įžanginę kalbę. \ J Ys. ' ■ a £ .

W*>": ‘ KARIŲ PAGERBIMAS .P1’ ’

r V • ... • ’ : v a-J. U ii.
Tas pats? 16 vasario rengime komitetas? ir ta pat 17 d. Vagąr.io ..-j 

po pietį;? surengė? is_uzjurio gryzusiems kariams pagerbimu. Svečiu sus: 
rinko nemažai ir vaisęs buvo paruostos įspūdingai. Girdėjau kad ne vis: 
kariai gale jo,., atsilankyt, "bei dar yru ir negryzusiu? tai kada nb rs? dar 
ir kita pagerbimę reiks ruost tuomet ir nebuvę gales atsilankyt. Pager
bimas įvyko lietuviu parapijos salėjo.

' - M.F. Y-ne. -
e/. ■!.: Ul-l" . . ....

■ Ji Į.Lti ' . . , X '
o i.> r.y’ V < . į ’ ’ * i * .4 ’ V

LIETUVIŲ KARO BELAISVIŲ PULKAS.
• 7.- • • • • • t •

Kanados Lietuvii; Moterį; ’’Dainį;” grupes ponioms: ,
IrJDRfc'fclBHŽT[? : UŽJ' ..'OKIEtTEI ? YČ AI . YNIENEI ir :-lei ARLAUSKAITEI. fi- (
♦ p II'-'-; '.J ;.,J O .T Ja) ■’ >

~ . I.Š pono, kunigo DANAUSKO sužinojome? kad Tamstos mums
siunčiate, dovani;. ’ ■

! * Lietuviu karo belais vii; vardu širdingai dekbju Tamstoms1
už. Parodyta gera ir jautria širdį ir parėmimu .musu suhki.oje gyv.e.4-,(.i 
himo^valando je. J'Zums be galo džiugu, ka<l mūši;? tolimame Hz jūry'j e,; 
esančios, lietuves moterys neužmiršo savo tautieei į; ?.pakliuvusiu 
nelengvom gyvenimo balele n. Mums? netekusiems savo’giminiu, arti
mųjų? teviskes ir a,tsidurusiems beteiseje būkleje uz spigliuotu 

wvielų,-'.kiekvien s širdingas mostas is laisvi; zmonii; palikė mums, 
neišdildoma atminimu.

- ■■■ Lietuviai karo belaisviai su didžiausiun dėkingumu
visados mines Tamstų asmeny j c, Kanados lietuviu moterį; "Dainos1’ 
grupę. r T .}

<'?. i '' r: : ' ' . . . ’ “"i1 • >

. . 1012'lietuviu karo be laisvių, vardu \
f. .* ■ y . -v <1 1 ! Gen. Stabo majoras- Gecevicius. •
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‘ :G I M T A D I E .N T 0 "‘p a m I N E J I' MAS
i ' . =— \ ------------ :----------- ------------- ■ ■ ~ \ _____ 1 ... ------------- -

; , • ; • ’....... ■ , . .■ •; ]

' ■ ' </a'sario 2 di; ^9 sostądien r o įvykd’^gra- -v-j Mrs. Pilkauskienės
gimtauie nio paminoj’- ias? kuri s ..age gražus- mėlis torontięciu? ją 
draugą. r.

Mrs. Petrusauėkiene? Beinoriene ir Daukionė pasitarusios su 
kitais? pasiėmė iniciatyvos pa r A. ošimui? kaipo pagerbtuves Mrs. Pil
kauskienei už jos pails tarną’ dalbą Tarybai? 11 Nepriklausoma i Lietuvai"' 
ir kitoms organizacijomis.

Kaipo del Pilkauską - maloniu žmonių, visame kame? tai kairi tik^ 
buvo, primintas ta i "'vi s i. maloniai :su+iko prisidėti ir paremti si grąžą 
parengimą.

Susirinkę pas Pilkauskus apie 30 ją pagerbimui asmeną? linksmai 
baliąvojo iki vėlaus laiką? linkėdami ilgiausią metu ir geriausios 
laimės. ..

- • . . ■' .' .. ' . ■
•’ ’ ' ' •" A.*. **"

V > . - . . ,v . • .   “ . f . :

P, s. - Mrs. Yokubynienes korespondencijoje? kur aprašomą apie. 16 
Vasario? Toronto lietuvią minėjimą? yra praleista? kad minėjimas 
turėjo garbes turėti ir Lietuvos Gen« Konsulą?_pulk. G.L.,P<■ Grant- 
Suttle? kuris jau antru kartu savo kalba .skaitė lietuviškai. Malonu., 
yra matyti? kaip gorb. Konsulas stengiasi.. lie tuviams kokiu nors budu? _ 
didesnio malonumo suteikti. : ■

■ . ■ į. r ■

------—    ---- 7;— ----- ' 'A-—-
’ - ' j_____ . ■ - ■'« ■_•. b- ■ ■ b-’

1 -- :....................................... ......... . : •

Remkiic Lietuvius "Biznierius".

*
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16 VASARIO TIKĖJIMAS.

_17 d'. „Vasario? bažnytinėje svetainėje įvyko Lietuvos Nepriklau
somybes minėjimas/ kurio surengimui atitenka kreditas K.L. Tarybai*

Šis minėjimas? kaip ir visi kiti atsibuvę minėjimai buvo gausus 
publika? gražia menine programa? kuria išpildė bažnytinis suaugusiųjų^ 
choras ir jaunameŠių mergaičių choras? žuvusiųjų karių pagerbimo apei
gomis ir kalbomis*

Kadangi kalbėtojas iš J.A.V. ^nepavyko gauti? nors buvo tikėtasi..? 
tai visa eile„vietinių kalbėtojų išdėstė.savo mintis trumpoje formoje* 
Pirmuo j užkalbo to ju^.buvo kun. JBobinas ir vėliau tarė po kęliata žodžių: 
Yla? Placenis? Vaišnoras? Kiskis? Petronis? Navickas? Masnickas? Kili- 
monis ir k.

Pagerbimui žuvusiųjų karių šiame kare^ir uz Lietuvos laisvų? buvo 
pastatytas gražus gelių *vainikas tarpe kariškos sargybos. Sis gelių 
vainikas bus padėtas ant Nežinomoje Kareivio kapo.

Antroji dalis minėjimo? buvo apvaikščiota su gausiu bankietu.
Minėjimo la^Kc buvo priimti rezoliucija? kuri buvo pasiųsta demo

kratinių Šalių vyri, i: ybems ir ši audai.
Rezoliucija talpiname ištisai: antrame Šio žurnalo puslapyje.

16 VASARIO LIETUVIŠKAI PER RADIJĄ.

Tai buvo įspūdinga klausytis? kai lietuvių tautos šventoje? atsi
sukus radi ja? is C.K. A. C. stoties pasigirdo didingai ’’Lietuva Tėvynė 
MUSU, e o ”

Nors programa buvo neilga? vos til 15 minučių? bet vis vien sus
pėta padainuoti apie ketvertas gražių dainų ir lietuvių vardas nuskam
bėjo tūkstančiais mylių.
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Uz-Si^ gpazi^ lietuviška programa tenka kreditas bažnytiniam
2 jo mokytojui K. Ziziunui ir parapijos klebonui J. Bobinui. I »
Linketina5 kad sis choras tankiau pasigirstu radijos bangomis*

16 VASARIO ATGARSIAI.

Montrealieciu 16 Vasario minėjimas susilaukė labai grazię atgar
siu visoje Montrealo spaudoje. Visa rezoliucija atsispausdino ’’Montreal 
Dally Star”? ”La Pressed ryškioje vietoje buvo pažymėta apie minėjimu 
ir rezoliuciją į ’’Daily Herald”? ”La Patrie”? ’’Gazette” ir kituose lai
kraščiuose •

Siystos rezoliucijos vyriausybėms ir kitiems aukštiems pareigūnams? 
taip pat sulaukta apie 15 atsakymu.

■ • VYK. KLIUBO VAKARIENE. ....... —:------------------ -' *
• A

Vasario 9 d. Vytauto kliubas? varde moterų sekcijos dešimto jubi-’ 
liejaus? buvo surengęs vakarienę. : rv

Šioje vakariene daugiausiai buvo rengiama tam, kad užganėdinti_ 
visus nepasitenkinusius del praeitos vakarienes. Praeitoji vakariene 
buvo gausi svečiais? todėl daugelis užsimokėjusiu įžangos tikietus? 
pritrukus vaišiu? negavo niekog-..

9 d. Vasario^vakarienei? kaip teko patirti^ buvo prisiruošta vai
šiu net keturiems šimtams asmeniu ° atsilankė mažiau kaip per puse. 
Atsilankiusieji buvo gerai pavaisinti.

• • • •...................................................
t

PlNTROJI KLIUBO VAKARIENE.

Vasario 23 diena? Vyt. Kliubas turėjo vėl vakarienę? kurios tiks
las buvo pagerbti savo pirmininkę J. Vilkaitį? sulaukus jam sesios de
šimts metę amžiaus. #

Buvo garsinta? kad pelnas? kuris liks nuo vakarienes? bus paslys
tas lietuviams nukentejuslėms nuo karo. Beto? prie to visko buvo pri
dėta ir pastaba? kad to negaus nei komunistai nei fasystai.

Kasota pelną gaus? tai sunku pasakyti? nes komunistėliai? kurie 
dominavo šios^vakarienes surengime? ję galvelėse kas negarbina Stalino? 
tai tas ir fašistas.



’28. ... . t
IŠKILMES PAŠ KALIIL1UŠKUS. ■ '■: ' . ■ ■:

Vasario 23-d... K-Minausku na ■.'-.>se įvyko didėle Švente• Tai buvo . 
’’Welcome Home” parte Pranui Kalinauskui? paskutiniam is j V seimos kariui? 
sugryzusiam is Užjūrio.

Ponia Kalinauskiene5 gal but yra laimingiausia moteris pasaulyje? 
kurios iš penkių grašiu, ir jaunę sunę? net trys buvo karo tarnyboje? 
kariavo žiauriausiuose mūšiuose" Europoje? o.šiandiena vėl visi sveiku
tėliai? kartu su savo motinėlė.

■Penki broliai Kr Linauskai yra labai.pavyzdingi■jaunuolioį. Męntrea- 
lo ': lie tuviu tarpe? kūriū tarpusavis ’ gražus 'sugyvenimas ir'neatsaįimas.. . 
nuo lietuviui tarpo? kelia dideli . pas.igrazę jimę. ■• • į : •"■■■■

r •. ’ • ' .../**

‘

TINKAMAI PAGERBTI PAINOKAI 
f .. - n ' ’• * *

Žiziunu namuose buvo rengiamas didelis balius. Būrys darbscię. v 
moterų dirbo‘per savai bę ""kepdami gay.des.įus , ir- puošdami _namus. Tu daębs- 
ciu jęi ‘moterę tarpe c.irbo" ir p. Pa'z'nb kieno • Visos kalbėjo? kad sugrįs 
Žižiunienes‘brolis Antanas Vaitkus iš U.S. armijos*

Nors moterėles įkartais ir buna plępios? be t paslapties? kurios L 
tik p. Paznokiene nežinojo? niekas neišdavė. Paslaptis buvo ta? .„kad 
ne Antanui ruošiama ..šį partiją? bet Paznokams surpryzo-vdišes? ję. 32 
metu vedybinio •.-gyvenimo. . •: ■ ; - < •-•< •' •; ' n - - • \ '.

* . . • ”** ‘ j. . •• • •• ! r ■ i •. *

Ponai Paznokai'yra daug nusipelnę gero Montreal© Įiotuvių tarpe* 
Ju darbas ir ne’šyksti ranka prisi-M a visur? kur tik matoma? kad dirbama 
lietuviška darbę. /e., .daugelį met'ę? ponai Paznokai buvo ir yra dideli... 
geradč ją i Vytauto, kliubui ir lietuviu parapijai. ‘ ; :

Ši surpryzo partija buvo ruošiamą is Sęjungieciu tarpo.

PAGERBTUVES ■ J»' IR A* KINDERI/ITS.

Proga gražaus ir Pavyzdingo sugyvenimo 30jnetu sukakties nuo to 
laiko? kaip Jonas ir Adele Kinderiai pasimainė žiedus ir pasižadėjo 
vienas antro neapleisti? gausus būrys ju draugę.? surengė gražia surpryzo 
partija. Kinder i amt? asant namie? ./būrys ję draugu _ apkrovė stalus vaiso
mis ir‘dovanomis ? o apėjusius gražiai pasveikino ir palinkėjo visokię. 
gerybię.o ;

Kinderiai yra labai nuoširdūs ir geri žmonos._ Gyvendami tolokai 
nuo Montrealo lietuviu tarpo? t.y> Ville LaSalle priemiestyje? niekuomet 
nepatingi atsilankyti į lietuviškus parengimus ir juos gausiai paremti. 
Ju vienturtis sūnūs Albertas yra gražiai išauklėtas lietuviškoj dvasioj 
jfjimnolis •

Ilgiausiu metu ponu Kinderiu seimail



JUOZAS ASTRAUSKAS
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Su savo malonia seimą išvyko i Ontarijos provinciją? Otterville 
^i^stukę? kur apsigyvens gražiame u^yje. 

— v
Juozas Astrauskas gyvendamas Montreale tvirtai r.eme lietuvi^kę 

j Acte j ima P maloniai visokiais budais paremdamas bet kokius lietuviškus 
parengimus darbu ir aukomis.

Reikia tikėti?, kad Juozas ir jo maloni seimą? gyvendami toliau 
nuo didesnes lietuviu kolonijos? nepamirs savo tautos ir jos sunkios 
kovo s uz buv i.

Geriausios laimes Astrausku seimai ju naujame gyvenime!

LIETUVIAI PREKYBININKAI

--Povilas Petronis? kuris jau daugelis metu vertėsi bizniu? pra-^ 
dėjo nauja karjera naujeme biznyje. Jis nupirko didele ir gerai įruoš
ta Jurgio*Macionio mėsos ir kitę valgamu reikmenų krautuvę? -cun ran 
dasi Verdun mieste?,Montreal.

-J. Mačionis? pardavęs savo krautuvę Petroniai? pasistengė įsi
gyti jau daug didės. '.’ .biznio Jo naujame biznije galima pirkti ne tik 
valgomi; dalykę? bet x.r gero alaus. Jo krautuvėje patarnauja net iki 
septynię. patarnauto j ę.o - jdo-' ■ .. ...

- „ i . O? .
-Me placenis ir Matulis kurie laike per keliatę metę bendrai 

biznį gerai ir gražiai sugyvendami ir darydami gera apyvartą? šiuo 
laiku Placenis Matuliui apmokėjo ir lieka pats vienas biznio oavininku

-Matulis? pasitraukęs is bendro biznio su Placentų? rengiasi 
atidaryti daug didesnes aioyvartos bizni ir jau savame name.

• W •• • — * > I , « M.— w - — —

I p,  A D M I N I S T R A. C Į J-Q...J

T\.d.• ..lTjC x-ij. Iv—iii.IDA
Rašydami praeitoje laidoje -apie Sv. Onos d-D°s J55 metę 3 _ - t

vakariene? paminėjome stambiųjų aukotoju vardus? kurie^buvP^p^ę 
draugijai vertingu dovanu. Ne’is blogos valios? bet is nęc-P .b
praleidome Mrs. Agota Dvylaitienę? kuri buvo paaukavusi vie ę -
glausiu dovanu-, ,c t

Ponia;,.Byylaitienę atsiprašomo uz padaryta nemaloniu klaidę.

Red.
o o



e 16 VASARIO MINĖJIME GAUTOS' AUKOS.

Lietuvos vadavimo reikalams 'ir palaikymui šio žurnalo? 16 Vasario 
mine jime aukavo:

. - 5 dol. - A. Tadhažas.
2 dol. - D. Yla? A. Majauskas? M. Lukošius? J. Silickas?

K. Stankus? J. Masis? M. Vaišnoras.
1 dol. - Petronis? Kirkuvipne?_Cepaitis, Katinas?_Guzienas? 

Staniuliene? Talalaite?^Vytas? Dauderiene? Astrauskas? 
Kriaučeliunįene? Lezevicius? Navickas? Karpaviciene?
.Papauraliene? Tamasonis? Tumas? Dervonis? Duncikas? 
Ambrasas? Jakubauskas? Januška? Mikalauskas, Matulai
tis? Vasiliauskas? Nomeika.? Jasutis? Dubauskas Baltru
šaitis? Kiškis? Mitchell? Norgėlas? Meskiene.

Viso auhu surinkta.64.01 dol. uz kuriuos K.L. Taryba taria šir
dingiausiu lietuvišką aciu.

• , . ... : ‘ . ••

u • 9 «» • o e e • • • • . t

■■ ■ .< - •• ... ąo'/CA.. .

MŪSŲ BENDRADARBIAMS .

F. DUBAUSKUI. Tamstos raštas kiek ilgokas, bet prie progos stengsimės 
' isūna udo t i. ? >

J. MACIJAUSKUI. nciu uz gražius linkėjimus. Tamstos žodžiai duoda 
daugiau noro ir energijos dirbti Tėvynės labui. ’

A. VAiSNIUI. Aciu už laišką. Tilps sekančiame numeryje.
P. ARUI. širdingai: aciu uz poezija. Musų, ^žurnalo kryptis? paskuti

niosios .Tamstos poezijos? neleidžia talpinti.
B. MATZULE VICIENEI. Širdingai ašių už pasidarbavimą mūsų žurnalui.
DETROITIEČIUI... ’’Dešimts - Prisakymu” tilps kitame numeryje.

"N. LIETUVOS” PRENUMERATOS. •

Run. Juras is .Lawrence? Mass. 5 dol-.? V. J. Apanavičius is Roches
ter? N.Y. 3 dol.? A. Mažeika is Tillsonburg? Ont. 2 dol.? K. Beniusis 
iš Winnipeg? Nįan. 2 dol.? V. Gavėnas iš Toronto^ Ont.j, Mrs. R. Augus- 
tinaviciene is Tillsonburg, Ont. 2 dol.? A. Vaisnis is Willow Creek? 
Alta. • J. Astrauskas iš Otteryill.c .> Ont.? K.P. Kairys is Toronto pri
siuntė 5 dol. už Povilionio? Ciruno? Saikaus, Yurtis? Skimelicne prenu- 
meratas. (Fhvilionio prenumęrata apmokėjo? kaipo dovaną? Matiejunas.)
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J. Masiejauskas is Los Angolos^. Calii'.? J. Thomas is Alta.? Ponia E. 
Pauraziene iŠ Detroit prisiuntė 4 prenumeratas:- Mrs. E. Paurązas,? 
Mrs» M. Kase? Mrs. A. Krątage? Miss 0. Kase-? A. Brazauskiene is De
troit Mich. ‘

Gerb. Kun. JL l’obinas is_Montrealo aukavo $3.00 dol.? Baltrušai
tienėj Mozuraitlene? Naikelįenė\> Young? Tumas? Stankus? I. Ambrasiene? 
A. Salaliene ir 0. Kreiviene is Montrealo.

P A J I ES K 0 J I M A I.

Aleksandra JAKAIT.Į (Jakaviciu) Kėdainių,apsk. Baisiogalos valse.
■ Sirutiskii^ k.

Albert KARTEIN ankščiau gyveno’ Box 299? Chapkeau? Ont.

Vincas JUŠKA; /paj ieško savo brolio Klemenso JUS KO S atvykusio į 
Kanadą 1928 metais.

Ant. ANTANAVIČIAUS ir Rozes ANTANAVIČIENĖS (Urbonaitės). Gyvenusius 
‘ .*Toronto miesto^

Boleslovo EIDUKO? Juozo? Vinco? Prano STANISLA VAIŠIU? kilusiu iŠ Jankiu

JieŠkantieji prašomi atsisaukt! į ”N. L”, redakciją.

V E ST U V I Ų.V A R F A I

Kovo 2 d. Lii-vnviy bažnyčioje susituokė Jurgis Janusas su panele 
Madclein Taylor.

Linkime linksmo gyvenimo jaunavedžiams.

GARNIO DOVANOS.
" - ■ v i

- Sausio 3 d. buvo pakrikštyta Kazimiero ir Ane les Verbyl^ dukre
le Norma-Rita vardais.

- Vasario 10 d. buvo pakrikštyta Valerijono ir Kastancijos Rudins- 
kui dukrele? kuri gavo Leoną-Kaštane!ja vardus.
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DIDELE §V. KAZIMIERO LIETUVIŲ PARAPIJOS VAKARIENE- c —----------------- -------------------------------- -—-----------------------------------

Kovo men. 3 d.' Sv. Kazimiero šventes isvakarei? lietuviu parapijos 
svetainėje įvyko gausi ir pasekminga parapijiečiu, rengta vakariene. 
Apie vakarienes gausumu? .gal bus nereikalinga daug,rašyti? -nes skaity-_ 
tojas peyzVdlgŲs visu aukotoju sarasŲ? galės suprasti? kad si vakariene 
buvo didžiausia ir iškilmingiausia puota? kokia bent kuomet yra turejq 
Montreal© lietuviai.

’ A Q E K C- : ■ Ž 0 "D I S

Brangūs Lietuviai - • • o\.
Žmogus visu mė:t ’megs ta i/.ykdint i "gražius ir naudingus darbus? 

bet jeigu jis negavę- paramos? tai sunku arba visai negalima įvykdinti 
tuos darbus.. Vajus del naujos li etuviu bažnyčios? kuris prasidėjo su 
ry.ošta’ Kovo trečios vakarienę yra labai pasekmingas?^o tai Jūsų pagalba 
už kuria^nerandu tinkamu žodžiu, kurie jilnai išreikštu Jums mano dėkin
gumą. Dėkoju iš širdies parapijos ^komitetui ir ypatingai jo^irminįhkui 
p. Jonui Dambrhuskui? kurie surengė s.lų vakarienę ir dirbo is tikros 
širdies.. Dėkoju šeimininkams ir panelėms? kurios tiek daug'..pade jo. 
Dėkoju gvįsiems? kurie malonėjo atsilankyti? taipgi visiems aukotojams 
ir rėmėjams.

v Su Jūsų visujparama ir darbu? tikrai "pasistatysim didingu
bažnyčia? kuri bus .• zi atmintis ilgiems amžiams ir garbe lietuviŲ tau
tai.- . .i ./.r jo- v. . _....... - 1

Dar karta lekuoju visiems nuoširdžiai?

•' - - Kun. Jonas Bobinas -

PARAPIJOS VAKARIENEI AUKOTOJAI:

Piragus aukavo? Mališauskiene, Motuzienę? Ziziuniene? Bendziunie- 
ne? Burbiene? Elz. Glrdauskįerie? Morkūniene._ Mikalauskiene aukavo cuk- 
raus_ii? majaneig,? Zr rkįene - kavos? zubiene - kavos ir piraga? Pazno-
kiene - piragaiciu? kscius kopi , ,vs - Mikalauskiene ir Bobiniene.
Ville Emard moterys pauukavo^saldziijs kopūstus? duona ir visas tas ska
nias ausukes? kurias ■ . Vaupsiene iškepe,. .

Dešrų darymo fabriku sudarė: Dambrauskiene^ Paznokaitieno? DL Gir- 
dauskiunc? Mališauskiene? Ramanauskiene. Su virs du šimtu svaru mėsos 
parūpino Kaz® Ziziuniene.
ŠEIMININKES: Dambrauskiene? D. Girdauskiene? E. Ramanauskiene? Bendziu- 
niene? Paznokiene ir Motuziene.
NEŠIOTOJOS: J. Bashaw? Mališauskiene^ H. ir M. Vaisviliųtes.0. ir E. 
Bobiniutes? Ambrasięne? DaniuseviŠieno, Pilkauskiene? Norkeliunute? Vos: 
liūte? Mikalauskiene? Nomeikiene ir Gyvinto.
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Prie alaus dirbo:v J. Dambrauskas ir J. Paznokas. Prie drapanų 
J. Mikalauskas, J* Mališauskas, K. ^mbrasas, J. Ramanauskas.

AUKOTOJŲ S A R A S AJL-1

Po $100 dol. aukavo: Kun. Klebonas J* Bobinas, ir Jonas Motuzą.

Jonas Leskevicius aukavo 70 doleriu.

Po 50 dol. aukavo: Marijona Janulaityte, Stasys Ploplis, Mykolas 
ginka, Andrius Dagilius, Jonas Dambrauskas, Jonas Pundzius, Juozas Mali- 
sauskas, Jonas Barsauskas, Jonas Mikalauskas, Julius Vaupsas•

Albinas Rugienius aukavo 30 doleriu.

Po25 dolo aukavo: Adele Narklįn iš Detroit, Anna Grigiene iš De
troit, Juozas Vilkaitis, Konstantas Silkauskas, Edvardas Bobinas, Kazi
mieras Zubis, Pranas Vytas, Pranas Saurusevicius, Kazimieras Gcgznas, 
Jonas Jakubauskas, Juozas Paznokas, Jonas Juotkus.

Po 20 dol. aukavo;: ■■Kazimieras Stankus, Ona Rudzevičiene, Adomas 
Ramanauskas, Antanas Vaškelis, Vincas Micelis.

• : Po 15 dol. aukavo: Juozas Šarkis, ir Jonas Vaišvila.

Po 10 dol. aukavo: Marijona ir Anna Akelis is Cleveland, Alex 
Lukšas, Julijona Popirraitiene, Vincas. Bobinas, Petras Bobinas, Andrius 
Tauraząs, Antanas Gii dauskas, Petras Kaspąra, Jonas Lckniclaš, Kazimie
ras Žiziunas, Elzbieta Virškeviciane, Martinas Teresevicius, Martinas 
Zaveckas^ Mike Kane, Vaclovas Nomeika, Kazimieras Masijauskas, Eleodoras 
Jagelevicius, Pranas KuŠleika, Pranas Janauskas, Juozas Vasilauskas, 
Mykolas Laurinaitis, Alexandra Plaušiniu, Antanas Sadauskas, Kazimieras 
Jasutis, Juozas Naikelis, Jonas Karpavičius, Albinas Maila, Julius Trum
pa, Matas Norgėlą, Antanas Laurinaitis, Pranas Brazauskas, Petras Girnis 
Ona Kalinauskiene, Ignotas Skikas, Theofilus Subačius, Juozas Kilimonis 
Jonas Micelis, Steponas Laskauskis, Povilus Miškinis.

Po 5 dol.: aukavo: Vaclovas Marijanas, Andrius Ruslevicįus,_Sozans- 
ki, Marijona Brakniene, Marijona Bendziuniene, Mary Kazeneviciute, Anta
nas Šaltenis, Bronislovas Rugieniu, Marcei Bashaw,^Harold Hughes, John 
Kasparuk, Jonas Žinaitis, Teofile Šmitiene, Juozas Strimas, Andrius Am
brazevičius, Jonas Yla, Bfonius Gaidžius, Marijona Arlauskaite, Povilas 
Palubinskas, Petras Zabiela, Antanas Barauskas,,Mataušas Kirka, Antanas 
Vilimas.

Juozas Deksnis aukavo 2 doleriu.
Viso auku $ 1,737.00.
E. VaupŠiene, 0 Zubiene, 0. Mikalauskiene aukavo dovana del lote

rijos, kuri atneše $ 44.55.
Vakarienes pelnas $277*05 dol*
Taigi visas vakarienes pelnas, del naujosios bažnyčios statymo, 

padidino fondą § 1,904.05.
Valio Lietuviai l ’. .
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THE' LITHUANIAN LANGUAGE.

A conservative estimate made in 1928 placed the number of people 
speaking the Lithuanian Language at. approximately 3 million. The Eu
ropean area having a majority of Lithuanian speakers covers about 
30s000 square miles.

illthough the Lithuanian language urea is relatively smailu there 
are many local variations; the ’’High’Lithuanian dialect” (Aukštaičiai)$ 
and the ”Low Lithuanian dialect” (Žemaičiai). Both of these are fur
ther divided into several subdialocts. ’ ‘

The Low (Shamaitish) Lithuanian dialect into:
1. Mcmcl Shamaitish
2. Teisiai Shamaitish
3 .• Ra s e ini a ii , 3 h&tfia i t i s h

' to ’ r J’ • J ' •

The High (Aukshtaitish) Lithuanian dialect into:
4. ’Jest Aukshtaitish' . • ,

. ; ..-n.'’i' I -

a. Northern Subdialect (about Žagare andjsauliai areas.)
b. Southern Subdialect (abou’G Marijampole9 Sakiai9 and Tilže area

- ■ 3. Middle Aukshtaitish (in area east of Kaunas)
6. East Aukshtaitish (in Northeastern Lithuania)
7. Dzukish (dzūkai) (in the Vilna district.)
Standard Lithuanian is based on the southern branch of dialect 4 

The Lithuanian language is highly inflected^ immensely rich in vocabu
lary.? archaic in appearance9 preserving many old forms of the Sanskrit 
of the original Indo-European languages. The Baltic language stands 
independently beside the Slavic and Teutonic and Lithuanian is one of 
the oldest languages still in existence. . •



- -- ....... t 35.
LITHUANIA ONLY DREAM

- Peter P. Cinikas -
(taken from America, Feb.18/46)

As February 16 rolls around for the twenty-eighth time since the 
creation of their independence? the harassed people of Lithuania? one 

‘of the three "forgotten nations of Europe”? can only dream of the inde
pendence that was and might be? unless there should be a drastic change 
in the politics of Europe.

This year, refugee Lithuanians in every country of Europe will 
make a special mement. for their country on that day? and steel them
selves to resist any effort to return them to the present Lithuania? 
under the merciless occupation of the Soviet Union.

Every American of Lithuanian descent ..will commemorate February 16? 
in one way or another, while he keeps an ear to the ground for the 
slightest rumor or hope for the independence of the now "bloody land 
of amber".

* THE FIGHT GOES ON
r

'"'Just lately? Vytautas Arūnas? special correspondent of "Draugas"? 
Lithuanian Catholic daily of Chicago, reported frantic ..calls from the 
secret radio of the Underground of Lithuania? begging for help and 
assuring the outside world that the war is still being waged for inde
pendence. Further? it has been reported that some 60,000 partisans? 
or guerrillas? are still hiding out in the dense forests of Lithuania? 
harassing the Soviet armies which police the Russian occupied territo
ries.

Every evening foraging parties visit the nearby cities to secure 
stores and to wreak vengeance upon "Lithuanians who have sold their 
souls" for a more comfortable mode of life? who have gone over to the 
"Russian sphere of influence" or have been given petty positions in the 
new governments being organized in the cities.

Many reports of new deportations to the various sections of Russia 
are still coming in. The clean-up before the elections is getting under 
way, and all the more influential citizens will be gone from their un
happy country before the February elections.

Vytautas Arūnas? now living in Europe? reports a pre-election 
campaign rally held in Vilna? the traditional capitol of Lithuania? 
last January 9. The theater of Vilna? filled to capacity? was the scene 
of a weird gathering. The chairman of the rally proposed that Stąlin be 
chosen a "real" chairman of the rally. An empty chair was placed under 
the huge picture of Stalin?-and’each zealous candidate declaimed his 
panegysic to the empty chair.

All candidates proposed for the coming elections are Russian. 
The fifteenth candidate on the lists might be a Lithuanian. Such trai
tors as Paleckis and Gedvilus? the first to welcome the coming of the 
Soviets? are getting places on district election lists? and there is no 
mention of Lithuanians on the National Communist Party listing.



36 WAITING FOR VL-R

According to reports ... coming .cut of . Lithuania ’ s Underground? the 
guerillas? people in the cities and on farms? and the refugees in the 
various countries ofcILuhope.. .are_ ev.e.n hoping for a war or something as 
drastic? to "bring them, into open conflict with the Soviet Union? in the 
hope that this may bring them inde o’ lence. Lithuanians all over Europe 
feel that the conditions cannot be • anged unless the United'States comes 
cut openly and demands the freedom of Lithuania a.nd the Baltic States. 
Much hope is placed in the United States? though the last Moscow Confe
rence did not leave the people of Lithuanian very much hope for the future.

Some 250?000 refugee Lithuanians are in the various countries of 
Europe? each living in fear that he may be sent back to Russian Lithua
nia.. .Many thousands are considering suicide as an alternative to return
ing. All'would rather live as the destitutes of Europe than as inhabi
tants of Siberia upon their return to occupied Lithuania.-

Thousands of America’s Lithuanians are receiving, letters,.!rom loved 
ones in Lithuania? but there is no news except bits concerning personal 
affairs.' Practically nothing has leaked out as to the conditions now 
prevailing in Lithuania. The only Lithuanians receiving UNRRA. aid are 
those outside their country. The suspense for the home front is ^sickening

So long as Lithuania is~ Occupied-by Russia? or any other foreign 
power? there will be a cry for help from the people of a ’’forgotten natioi 
of Europe''. . • '

GOSSIP AROUND HOME'

I don’t know whother the custom was picked up overseas? but our 
curly-headed veteran of this war insisted on dancing in stocking feet- and 
had his little Ville Emard partner doing likewise one Sunday afternoon. 
This may havb been their way of celebrating a rare occasion? that of havįg 
the' choir’s picture taken for a newspaper? (themselves included) but the 
poor girl with the fanc-y step had to suffer the -results of acquiring blis- 
ters anieallouses on .up delicate foot. Now Mr. F.K.? you should have 
realized that her "Tootsies" aren’t toughened up like yours. Not having 
been present I rather wonder whether the window in their parlour was 
sufficient to ventilate the room during this interesting performance.

Could the reason for the visit to Montreal in mid-winter from a 
former bass, choir member be to look over the field here and ascertain 
that he has made the right choice in the girl to whom he- is engages? Wei: 
Frank B.? do you find yourself pining to be back in Toronto with your 
fiancee after being away all this time of have you found someone to keep 
your mind and heart occupied during your stay here. "

Now readers? this calls for some sympathy from you. Our poor blond 
he-man seemed to be confiding his troubles to the Lithuanians■at large at 
the'Parish Supper. Peer Mr. B. got himself in dutch with his,,pre tty wife, 

"it seems? by getting home late - and was reprimanded by a beating with an 
ironing cord. Could he have been .out playing his favorite gamp? "Post- 
Office"? Well? anyway? we understand your fears as with experience she 
will be getting at the dreaded rolling pin yet.
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K A N A D O S. . LIETUVIU TARYBĄ

del

NAUJOS_____BAŽNYČIOS_____STATYMO.

Vakariene įvyks 31 d< kovo (March) 1946 m. 3:30 vai, 
popiet, Lietuviu parapijos svetainėj.

y Si vakariene yra rengiama tam, kad sukėlus tinkamu
Pelnę del pastatymo puikios Lietuviškos Bažnyčios.

Vakarienę ruošia geriausios ir sumaniausios seiminin
kes. Skaniai pavalgysite? vakaras praeis linksmai.

Maloniai yra kviečiami visi Montrealo ir apylinkes 
lietuviai atsilankyti kuo skaitlingiausiai.

ĮŽANGA: $1.00

K.L.T. Parengimo Komisija.
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