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VELYKOMS NE MARGUČIAI? BET MAISTAS IR DRABUŽIAI

Daugelis nuo karo nukentėjusių lietuviu Europoje Kalėdų 

šventėms gavo nusiusto jiems maisto? kurį paaukojo lietuviai ame

rikiečiai ir kanadiečiai. Jus } dosnumas juos tuomet suramino ir 

primine jiems? kad Amerikos lietuviai jų neužmiršo.

Dabar artinasi Velykų Švente. Isvietinti lietuviai iš

blaškyti po visa Europų? tegali prisiminti kilniu Velykų, nuotaika 

Lietuvoje. Per Velykų, šventę? lygiai? kaip per Kalėdas? praeities 

prisiminimai sukels juose liūdesio ir skausmo. Musų pareiga pras- 

kraidinti jų tamsias dienas? pasirūpinti? kad Velykų Šventes 

džiaugsmas-ir juos bent-kiek gaubtų. 
/ 

•N
Nepakanka palinkėti tiems vargstantiems lietuviams “Links

mu. Velykų"? nepakanka juos raminti žodžiais? nepakanka margučio? 

bet jiems reikia maisto? reikia drabužiu? avalynes ir kitų daiktų•

Patys ruošdamiesi Velykoms? neužmirškime ir savo brolių •
ir seserų, karo nualintuose kraštuose. Skirkime jiems maisto? 

vitaminų? muilo? ypač konservuotos mėsos? riebalų ir pieno.

Butų gražu? jei į siuntinius galėtumėm įdėti ir siek 

tiek cigarečių? paišelių? sųsiuvinių? rašalo miltelių (dried ink)? 

popieros ir kitų reikmenų, i- .sveikinkime lietuvius tremtinius 

drabužiais? batais? marškiniais? kojinėm? vaikų žaislais ir ki

tais daiktais.
B. A. L. F.
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SIUNČIAME SVEIKINIMUS IR DIDŽIUS LINKE JI i <S SAVO ŠIRDŽIŲ 
BANGOMIS Į VISUS ’-KANADOJ IŠSKLAIDYTUS MŪSŲ MOTINOS LIETUVOS 
VAIKUS9 Į VISUS ŠIO ŽURNALO SKAITYTOJUS TR Į VISUS GEROS 
VALIOS LIETUVIUS. TAIPGI? ęU ŠIOMIS PAVASARIO:; ŠVENTĖMIS 
TROKŠTAME PRIMINTI, KAD’MUsŲ TAUTOS LAISVE IR'JOS NEPRI
KLAUSOMYBE YRA MŪSŲ VIgb B-JUDRAS, TURTAS? KURĮ PRIVALOME 
SAUGOTI? GLOBOTI IR DEL JO BUDĖTI. .

- ,!I o LH. Štabas -

* v . . . t • .

Pūtimas » ■ ' ■
. —■ -     < .» ' _ . • • •*

Vieniem - tu dicįvyriy palaimintų žemu? 
Kitiem - tu nykštukę. varginga tėvynė? 
O man tu esi? kaip smuikelis prie kelio? 
Kur laukia keleivio malda, ir nakvyne.

Vėlai iskeliaves is nykių, sodybų
Ivkito_pasviecio laisvinta rytoju?; A' 
Aš pusėje kelio, vidurnakčio gūdy, 
Palinkusi' galva prieš i;av(ų sustoju.

Žinojau? kad tu rupestlnguoju_zvilgsniu 
Palaiminsi mano^ir sejų_i,r piutį. _ -
Bei j-eisk man? Šios šerno o paklydusiam ounui, 
Nulinkusia galva prie tavęs pabūti.



- Stasys Linius
i ' •

-Daršely, Žvalgos na šiai to le s 
veideliai graudus, išvagoti. 
Kad nors bitūle pasikėlus 
ties jom nutūptu parymoti.

Sparneliai plakas į palangę^ 
į mano vienišo grytelę, 
Tave priimt aš pasirengęs-, 
paklydusi, laukę. viešnelei

Žiūrėk, kas spalvos mano šienui 
net žvaigždes spindi lyg mėlynėje - -

_ Geltonos geless tarsi pienię - 
tavęs belaukdamas suskyniau.

Daržely stiebias našlaitėlės - 
veidai ju tylūs, aprasoti.
Bitule koja vos įkėlus 
palieka vėl mane rymoti.

* # # Jje >>>!<« # >;<
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įStraipšnirS“fj:-.iimWs is "Lietuvia-i v '
t ... . Šveicarijoje1'. Tai vienkartinis isvie-

..' -Y.0’’ '• m? ; tintų Ii ętuvixi leidiny s ? paruostas spau-
“ : : :' dai -£en. Sve’ič.nri joje' gyvenančių tremti- 

' ‘ ' .'. niu. ) ' " - Red*

Mes gyvename tolygų Įnikotarpi/ ■ koki? savo laiku?įgyveno prūsų 
tauta? kada? Kristaus mokslo1 vardu prisidengęs.? . roboniskasis .ordinas^ 
pradėjo sis temo t ingo, ’jo s, torio, j imu-, ir.:: naikinimų ? kol? galu gale? visiškai 
ja sunaikino. Toks ‘ pats fiziškas uhaikinimas ... t skelbtas musu tautai. 
Jos nutįutinimas? trėmimas, ir naikinimas virto s į.s temo t ingai .paruostu 
darbu. Ir vis del t. mes esame įsitikinę? kad musu neištiks prūsų 1 įki
bąs? nes aktivesni.o ji- ir susipratus loji tautos olas vieton vergavimo pa
sirinko igtremtino var;<ųs? 'prįs-igl. ;idpsi dabar demokratijų globoje? atlai
kys tų likimo bandymų ir neleis palaidoti musu nepriklausomybes idealo.

Mes esame sena? turinti:, nepaprasta i turininga istorijų • tagta. Mes 
turime senas, valstybines tradicijas^ Tik nė ispane Ii.s gali kalbėti, apie 
Lietuva? kąip.japiė padarų po pirmojo- karo. Be ..to? tų pas Įrodymų pasauliui 
po savo laisves vėliava mes puikiai^atlikome. Per ta laikotarpi me s: paro
dėme., kad esame pajėgus daug duoti žmonijai ir nidterijąliai ir dvasiniai. 
Lietuviu tauta?, atsikūrusi laisvam gyvenimui? hė jokiu materialistinių 
istękįių? pralenkė ne vienųa.ki.tų tautų;. 'Ji vipojse gyvenimo srityse-Paa
rei ske-savo kūrybine galių. Jeigu mes turėtume savo dispozicijoj m-usų 
kultūrai ir1 gerbūviui kurti tiek, palankių sąlygų? kiek jų turejp kitos? 
laimingesnės” tautos? daugeli mos butum palikę toli po savęs/ '■

Tačiau likimas mums nepalankus. Esame neramių milžinų kaiminysteje 
Del to nesame nenupelnytasvir skaudžias aukas. Ręta_seima neturi savo 
žuvusių? nukankintų arba ištremtų nj.rių. Retas is musų^nenukentejo nuo 
/ienų arba kitų okupantų? arba? jais pasitikėjęs?-■ buvo- žiauriai apviltas.

Dabar musu eiles- prųretėjotačiau ne kiekybėje? bet kokybėje yra 
larali-.'jėga. Pasidaramč labai -užgrūdinti? labiau^prityrę ir susipratę, 
įabar kiekvienas? jaųabe Rezervų siiprarita? kų reiškia tautai? tai yra 
ciekvienam is musų? laisve ir nepriklausomybe.

Dabar brangintinas kiekvienas tautietis? kaipo busimas•kovotojas 
lel musų valstybes atkūrimo. . ..

Esame prisiglaudė šveicaru zcfLeje._ is.ciu?- nuo aukštųjų kalnų^ 
frei^iamia savo žvilgsnius tolimos tėvynės link? laukdami? kad', pradės 
reksti.-laisves aušra. ■ ? '
I ' ' Reikia? kad auėra;;uėtiktųmmus'ne-'mieganėius? bet budrius? pasiruo- 
usius ir sujungtus vienybe s ar y si: is* •• < , ,
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KAIP GIMTINIS. KRAŠTAS.

(LAIC zinię santrauka.)

KĄ MĄTE ATSILANKYS Į LENKIJĄ.

A.B. Doyle^, anglę ambasados tarnautojas Varšuvoje, sugryzęs į 
Londoną savo įspūdžius apraše ’’World Review”. Jis pastebi, kad per 
31 motus, firmos reikalai^ keliaudamas, jis turėjo progos aplankyti 

'’beveik visus pasaulio kraštus, bet niekur nematęs tokiojDlogo apsieji
mo su žmonėms, kaip dabartinėje Lenkijoje. ’’Nors vokiečiai buvo labai 
blogi, - rašo Doyle - bet musę rusiškieji sę jungininką i, mano nuomone, 
dar blogesni. Dabartine lėni į vyriausybe neturi gyventoju pasitikęjime 
AŠ pats mačiau moterį^..kuri astuoniu rusu^kareiviu išniekinta, pa s inįire...

'rūsyje. AŠ buvau bejėgis tę nusikaltimu sustabdysi. Vėliau as mačiau 
tris mergaite-s .išprievartautas rusę karininkę. Viena, kuri priešinosi, 
buvo nušauta. Savo akimis mačiau, kaip valanda po valandos, diena po 
dienos, trijų myliu konvojai ėjo per Varsęvę, traukdami į rytus, gaben
dami gyventoję baldus, namę reikmenis, masinas, gyvulius, ir t<-t*..a ' ~~-

’’Kodėl neleisti lenkams išsirinkti vyriausybes laisvai, pagal 
v-say&- norą ir kodėl nesustabdyti tuos masinius areštus? Viskas vedama 
prie to,.Sag, Lenkiję padaryti 17-ta Sovietę respublika^ betrukus šim
tai tukstancię^J^neę bus Lenkijoje, o milijonai lenkę isve-ztu į kalšjimui 

..Rusijoje”. ‘

Perspaudindamas tę-zinię, ’’New Leader” pažymi, kad tik.maža 
emigracijoje- esančię lenku karię dalis.^ sutiko^grizti.į Lenki ję, ir 
-toliau rašo: J’sunku pasakyti koks nuošimtis užjūryje esancię-Ameri- . 
kos karię norėtu ten pasilikti, bet galime kirsti lazybę, kad mažiau 
ne gu^v Lenas nuošimtis, bet tai ne del teroro. §tai kur skirtumas tarp 
’’buržuazines” ir ’’komunistines” demokratijos-pazymi laikraštis.

AREŠTAI IR KRATOS LIETUVOJE.. ’
” ’ v’ v ■ v — ,■ ,.į

Vienas isvpažangiausiu Lietuvos vyskupu, daug rasęs ir rupi-"' " 
nęg.is sociales pažangos reikalais vysk. K. Paltarokas, tabesas gyvas; 
tačiau, antra vertus, visa eile kitu dvasininku, esę areštuoti ar 
jįeskomi. Aluntos klebonas kun. Arminas suimtas, smarkiai sumustas ir 
išvemtas. Leliunę^klebonas taipgi ’’išnyko”. Burbiškio klebonas kun. 
Siauciunas tebej ieškomas.

Gaunami pranešimaivpatvirtina, kad rusai suimineja partizanę 
gimines, jiems keršydami uz partizanu veiksmus.

Į Lietuva esą atvežta daug rusę ir jie, atviriau išsisnekeję, 
pasakoja apie didelę‘maisto stokę Rusijoje ir apie siaučiančias įenai 
ligas. Rusai tardo ir kaikurias į užsienį 5x1 s i traukus ię asmenę seimas. 
Kadangi jie, caro valdininkę pavyzdzię mėgsta kyšius, tai kartais nuo 
ję pavyksta ’’išsipirkti”.
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LENINAS LIETUVOJE g.- '. <■' ,

Ryšium ’su 22~a Lenino mirties sukaktimi^ į Lietuvos mokyklas? 
kaip praneša ”ižvlestija” Nr. 16 ’ouvo iss.iunt.iae ti agitatoriai su pas
kaitomis apie Lenina. Kino tea t”UOse' - buvo rodomos filmos apie Leni
nę. Lenipp veikalu, vertimai s usdinami urmą

•kąi. Lietuvos garsiųję -r. syto.ję. veika ai spausdinami mikrosko
pinėmis dožomis? tuo gi tarpu 1 ;oino^ Stalin ir kitę sovietiniu įmonių 
veikalai spausdimmi šimtais t tanelę ir i .--pvarta brukami žmonėms į 
rankas. Kaip matome? eina dar ■;regėtas zmc ;3 asmenybes. prievarta
vimas r. ’

o o u © *> e © • o o o

Pataikė1 į Maskvos liniją®. • \* . •
Nuo Vilniaus apylinkes? kaip skelbia ’’.Pravda” Nr.,5 atstovais 

i Vyriausi Sovietą parinkti Stalinas su M. A v Suslovų? o į Tautybių 
Sovietą — M. U® Kalininas su V. s® Molotovu© 4* < ,

ĄTo paties .’’Pravdos’’ pirmajame puslapyje tilpo sekanti tūlos 
.Markevicicnes pasakyta kalba:

”AŠ nerandu žodžiu? kač Išreikšti s^1' džiaugsmą® Man rodosi 
kad-musu darbininkaias didžiausi- laimoę die ūbus toji diena kaires 
atiduosime.savo bąląus uz mums.„giminingųjį Staliną ® . - Tovarisc;
Stalinas mūs,moko9 kaip kurti svlesę? linksmu .ir laiminga gyvenimą© 
Tovarišc Stalina, sunjunge vislu mušu tėvynės tautas į viena- ryžtingą 
tvirtą nesnardomą šeimų ir vel-.l-us į naują .venirų? ‘į naujas _perga- 
lę,s® Musę draugą? mokytoją, te. . p ir/vozdį? .n.su Stalina ,u.-v siūlau 
išstatyti kandidatu į..Vyriau į '.USR Sovietą ® A."

9

9

Kaip matome yra tai ti . r.gą .Maskvos j.,.diktuota ir is anksto 
gravdos puslapiams skirta kailių si kalba J. •'’•odo kaip toli, yra pa
žengęs Sovietu Rusijoje sunuod ’ avimas® Bud .;n9 kad tas u.muodega
vimas vykdomas tii.rai Stachanc :. ,kais tempai

SOVTĖTI) PaS^uN&G; . :j.W UKLETI' LTIJOS GYVi . '-JUS®

^Jausdami stiprią opozįciją? bolševikai savo propaganda Balti
jos kraštuose varo, įtin atsidėjo n Pavyzdžiui-,, Estijos sostinėje Tali
ne ? kaip praneša r,Izviestija” N/u 15? buvo su- rganizuota net 168 agi
tatorių .kolektyvai^ susidedu iš daugiau kaip 4r.500 agitatorių® Tai 
tiks viename mieste1’

n.su
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KARO TRIBŪNO Lull UKRAINOJ IR BALTGUDIJOJ,

Įvairiose Ukrainos*) Baltgudįjos ir kitose vietose* rusui karo 
tribunolai teisia tuog, naciu pare,igunus* kurie okupacijos mg,tu ten 
degino trobesius*, areštavo piliečius* keršijo gyventojams' uz partizanę 
veiksmus9 trėmė įgyventojus* kom/iskavo jų nuosavybę* naikino istorinius 
paminklus* kultūrines įstaigas* bazhycias* siuntinėjo baudžiamąsias eks
pedicijas * šaudė gyventojus ir t. t.

Tuos naciu nusikaltimus komenduodami* "įzviestija" ir "Pravda"' 
pabrėžiu* kad tai‘priešinga karo vedimo^taisyklėms ir pranesa9 kad dau
gelį iš kaltininkų karo tribunolai baudžia mirtimi ar pasmerkia ilgiems 
metams katorgos darbams. 

* •
Sutinkame* kad naciu kriminalistai verti kietos bausmes; ta

čiau* ka naciai daro karo me‘tu9 tų bolševikai tebekaro dabar9 taikos 
metu, Baltijos valstybėse ir kitose ju okupuotose salyse9 kur "Istre
bitelių" būriai be atodairos šaudo ramius gyventojus*? kur tūkstančiai 
'žmonių suimami ir be teismo tremiami vergų darbams Sibiran*, kur atipi
ne j anas jna is tas 9 ūkininkai metami is sodybu9 krašto kultūra naikinama* 
Šventoves piešiamos.

Smerkti nacius* gi patiems tusti tuos pačius juodus darbus*? 
yra paprastas veidmainiavimas.

LIETUVOJE GYVENANČIŲ V/iRGAI

Asmuo* neseniai pabėgis iŠ Lietuvos9 pasakoja*-kad jis dirbo 
vienam liaudies komisarijate ir gaudavo 700 rubliu į menesį. Skaitėsi 
tai gera alga* nes liaudies komisaro alga yra 1200 rubliu. Gi būtiniau
sių dalyku kainos Lietuvoje yra sekančios: kostiumas - apie 6-7000 ru
bliui; sviesto, sūrio kg. - 2-506 rublių; duonos kg. 40-50 rub. Tokiu 
budu išgyventi iš algos ar normalaus uždarbio yra neįmanoma. Sunkiausia 
tačiau yra tai* kad NKVD slaptoji ^policija dabar dar, metodingiau kaip 
pirmos okupacijos metu verčia kiekvienų pasižadėti snipauti ir sekti 
kaimynus* bendradarbius* ir ypač šeimos narius.

■’ IR ŽYDAMS SOVIETUOSE MERA GYVENIMO.

Atrodė* kad bent žydams* issigeIbejuslėms iš vokiečiu.ranku. 
Sovietuose_bus kiek geriau gyventi kaip kitiems. Tikrumoje gi žydai 
masiniai bėga iŠ Lietuvos ir iš kitu sovietu okupuotu kraštų. . Paklaus
ti* kodėl taip daro* žydai pabėgėliai atsako* kad bolševikai juos siun
čia sunkiems darbams į Sibiru* uz tai* kad jie^koncentracijos stovyklose 
ar ghetto ■•irbo vokiečiams. "Jei dirbot vokiečiams* dabar padirbsit 
4-5 metus ir mums" - taip pasakė bolševikai zydems* kurios_stebūkiingai 
išliko gyvos koncentracijos stovykloj prie Dancigo. Išbadėjustos ir vo g 
gyvos jos buvo susodintos į prekių vagonus ir issiustos į Sibiru. -Vie
nas žydas* pergyvenus Dachau ir kitų nacių stovyklų baisenybes tikėjosi 
kad bolševikai^ji maloniai priris. Tačiau jis skaudžiai nusivylė. 
Pirmiausia bolševikai p dare jari ^tardymą* kurio pabaigoj tardytojas jam 
pareiškė: ’.‘Tiek ir tiek žydų nužudyta. Kodėl tamsta gyvas* reiškia 
turėjai svarbių nuopelnų vokiečiams". v Supykus žydas atręze tartytojui; 
"Tiek ir tiek iDolševikų buvo užmušta šitame kare. 0 kodėl tamsta gyvas*?



9

TREMTINIO L A I Š K A S.
/ * —ii—‘ 

.... ’•••■' -- /•/. p' dį laiškų gavo vienas musų, skaitytojų? 
,' ’’ ... kuris savo p’-.s’taboįe sako.: "žinant lau-

x u'A’ū.'f ■ ’ . ", ; ' kiniu azijatų valdžios, tvarka? kurį ųz
<' ...’L.A ž f ’ nusikaltimus kitų'? baudžia .jų tėvus? "

vaikus, ir gimines? tai delbto .'jprafeau^. 
ne dėt i nei mano? nei siuntėjo pavardžių“* 

....... • j • i . • . • ■. ~ .tie d o
dusu malonų laiškų gavau . 'ries 2 savaite: , . Aciu labai., 
Kadangi mūsų stovykla- perkale iŠ Francį .jos į Vokietijų į Frank-_ 

purto pr.iemįGS-tį? tai paštas truputi susitrųgde.- Bendrai dabar Vokietijoj 
gu rastu į užsienį yra bloga* Privatus laiškeli. į užsienį visai neina. 
Mes"vadinamieji "Dispia'ced Pearsons'" galime rašyti, tik U.S.A, ir nedaugiau 
kaip 25 žodžius į savaitę.- VicTius pastas Vokietijoj tarp Anglų-Amerikos- 
Francijos zonų? veikia normaliai. Su USSR past is veikia nenormaliai. 
Jei mos norime ka daugiau parašyti?’ tai tjurime siųsti į Paryžių? į kuri 
nuveža ar kariai ir šiaip.pripuolamai važiuojantieji.

■ 1 ■ ' ■ i. V •
, \ Stovykloje gyvename palyginti .gerai* '/Kitose stovyklose vargas. 

AŠ pats‘,‘e's\i 34 motų amžiaus. Esu iges 6 klaš.-s gimnazijos ir _ technikos 
mokyklų ir skaitausi motorų technikos. Kalbu lietuviškai? angliškai? vo
kiškai ir Šiek tiek rusiškai. Lietuvoje.gyvena i u ;erai iki 1944 metų? 
liepos pabaigos? kada užėjo frontus ir turėjau trauktis į Vokietija? nes 
vengiau tetęk.ti rusam/? kurio mane ./auJduvo are.A'ive jau 1940. met. ir bu- 
vau^kalinamfe-Kauno Ainkiųdų darbų L ..lojime, 5 jhč u sius'?- kaipo "liaudies 
priešas“. Lietuvoje liko tėvai ir beturiu metų duktė. Mano teta Ameri
koje gavo. iŠ mano tėvo laiškų? kuris buvo labai--trumpas ir apie namiškius 
nieko’neminėtai" iš to z i na kad tavas .gyvas. Kiti.gimines iš man zinamiį 
sąlygų-'Sprendžiu? kad gali bubi .gyvi? žuvų • ar į. Sibiru Įšvęsti.

194T'metais?..Lietuva palyginti nuo karo, nedaug nukente'.jp. Kiek 
daugiau nukentėjo Vilkaviškin? Raseinai? Taurage?; Alytus? Januva? Kelme 
ir Karijanpble. Nukentėjo ir kitos-vietos? bet mažai. Dabar? 19^4 m. 
visos Vokietijos pasienis?:apie .20 kilometru ruošė? vigai-liko nušluotas. 
Šiaulius? KaUna: ir Vilnių -smarkiai sunaikino bombosŠiaulių galimą šaky-- 
ti neliko. Vokiątijos pasienyje? kur Vilkaviškis.? Sakiai ir Marijanpole? 
frontas _api.e du^menesius laikosi tu i pirmyn tai. atgal? tai viską nusiavė . 
įuo žemes paviršiaus.

Rusų puseje? kiek girdėti iš atbėgančių?^gyvenimas žiaurus ir. 
jisai apmirus. Visi skundžiasi maistu ir pastogėmis^ Atstatoma^viskas? 
:as reikalinga karuomęnei? viskas kitas ątidedama į salį. Privačiai ar,- 
Įstatyti trūksta medžiagos? o kartu ir bijama rytojaus?, nes dar labai 
>araku pakvipę'.o;. ’ /. • •
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KITI RAŠO AR SAKO:

Čikagoj einantis^bolševikę dienraštis ’’VILNIS” rašydama apie 16 . . 
vasario, pirmiausiai įsbiaurojo visus patrijotinius lietuvius šmotoninini; 
Kubiliūnais, Plechaviciais, Grigaičiais, fašistais ir kitokiais vardais, 
o toįiaus sako: ’’Vasario 16 simbalizuoja sunkiausiu skaudžiausia ir 
juodžiausia laikotarpį lietuviu, tautos istorijoje. Dabartine Lietuva, 
Tarybą. Lietuva, pilnateisis narys tarybiniu tautę feders-c-ijo j, yra ir 
laisva ir stipri ir nepriklausoma”.

Dabaęįine Lietuva laisva nuo ko? Tiesa, ji yra laisva nuo visko, 
kę tik anksčiau turėjo.

įdomu, kad tokia prapoganda gali tikėti, juk kiekvienas protaujan
tis žmogus mę,to ję Šeimininkavimą ne tik Lietuvoje, bet ir kituose okę- 

------puotuose kraštuose. Jie išlaisvino visa eilę tautę ne tik nuo pakraščiai 
šio turto, bet ir nuo bet kokię suvereniniu teisię. 0 šitie be^jzionisp. 
matydami geros valios, laįevo proto, ištikimus lietuvius apvaikščiojant 
savo tautos.^imtadien.į, „mėgina diskredituoti visokiais -vardais.

Jie biauroja visus padorius lietuvius fašistais ir kitokiais var
dais del to, kad jiems sąžinę graužia, nes jie yra biauriai susitepę iš
davyste. Jie gali nors liežuvius prisimynę loti, o lietuvio neįtikins 
būti savo tautos priešu.

>Jt fjt iji >!t >:< >!<

Kanudiškis ”L. Balsas”, talkininkas. Fred Rosa..ir kitę Šnipę, štai, 
ka sąkOy..apie įvykusius Rusijoje ’’rinkimus”: '

‘ ’’Per rinkimus į aukščiausia tautu tarybę, tiktai 800,000 piliecię 
balsavo prieš. Balsavo 103,089,600 piliečiu. Balsavimuose dalyvavo ir 
naujosios respublikos, Lietuva, Latvija ir Estija. Kandidatus state ko
munistę partijos, unijos ir visokios visuomenines organizacij-osp-daugiau- 

,.§,iaį nepartines. Sovietę.respublikose kandidatus etate daugiausiai atsi
žymėjusius visuomenėje ir kaipo tokius, sumušti niekas negali”*

Prieš kę tie 800,000 piliecię balsavo? Istikruję, ten nei vienas 
prieš nebalsavo, nes tokio dalyko,*kad galįma bętę sov. Sąjungoj pries 
balsuoti nebuvo. Ten^buvo tik vienas sęrasas is akliausię komunizmo pa
sėkėję ir buvo tiek išrinkta, kiek^ję pastatyta. Ten sutvarkyta taip, 
kad is anksto jau žinoma kas bus išrinkta.

Tokie rinkimai, tai niekas kitas, kaip biauriausias piliečio teisię 
išniekinimas.

Del ”n ujuju respublikę”, tai tik lietuviški Stalino^batlaiziai 
jas vadina respublikomis* Jos istikręju neturi net paprasciausię auto
nomijos teisię^ Jos neturi nei savo valiutos, nei pašto zenlclę^nei savo 
veliavę. Ten Šeimininkauja Stalino atsiusti agentai, o lietuviški kvis- 
lingai, jiems padeda terarizuoti Lietuvos liaudį.

ijt
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Tautą vodzius Stalinas Štai kaip aiškiną demokratiją: Anglija 
valdo viena parti ja ir--jie sake -;idemokr ati j a ?" °". ’^us i jaį Lenkija ? . Jugo
slav! jaP Rumunija ir kitus kraštus valdo nuo keturiu iki-sesių part,1 ją? 
o jie tą vadina totaleryzmUi ;

Kadaise vienas žemaitis sakėsi? kad moka septynias kalbas ir tos . 
septynios kalbos yr visos liėtuVi >kos.; Staline sesios-keturios partijos 
irgi yra visos komunistiškos•

Šio j i Staline" dsaka? tai it IV, Stibiams., Demokratiniuose _ Įprastuose 
gali valdyti ir vien par.tij-a? -bet, visos kitos partijos turi pilną.teisę 
tą vieną partiją kr'tūkuoti? • be t-k ..-s įvyktu? j©i kas nors mėgintu ten tas 
pas Stalina esamas šešias- keturi;.:partijas pakritikuoti? Tai butą be 
ceremoniją pašiąsta g/us- Abraomą. • ■ 

. . t*4 ' »!< -fi Ąi ■

Komunistai? kąip už liezuvią^pakartį rėkia? kad Kanados, valdžią 
gaudo Rusijos šnipus? T’o-isindami š:į jūdosiską darbą? jie aiškina? kad 
ir Kanada turinti savo snipus. Rusijoj ir - kad Kanada nustosianti simpa
tiją rusą.-, akyse.. > ■ . . .;

Žydas mugOi?. šydas rėkia - lietuviška patarle,, sako. Tai visai oege- 
diskas ir kvailas šnipą pateisinimas. .

• • • • • . ' • > , ' . •

Rusijoj tokius-sėbrus? kuri . ■... išduotu'kar i; - ės paslaptis ■-sy e t ima i 
valstybei? be jokiu'ceremoniją iššaudytu kaip pasiutusius sunūs-

r J ' U.. ■ tĮt tjt . y sje 5$C #

. V .... ■ !. j' ■' • b .: .? ... " ■' , . ..... ■■

RasisĮcaicius "L. B.’1 aiškinimą apie Irano nonfliktą? taip ir matai 
kaip ten kyšo Staliną,'propagandos raga-iNerimti? ar gal daugiau kvaili 
išvedžiojimai? apie kuriuos tikriausiai. ”L-. ’ B.. ” . rpdąktoriai magiausio su
pratimo neturi? bet ■kauliją'ir tilk. ■ Kaulija yul but visai nežinodami 
net kuriame pasaulio, kampe randasi, tas Iranas? tik žinodami tą? kad jis 
yra malonus Džiugas vikiui.

Iranas yra turtingas aliejaus -Šaltiniais kraštas. _Prie. šio krašto 
Rusija neturi •• jokią, ■■•rot enzimą? bot-,-Stalino epo tūtas turėti platesnę savo 
imperi j -.^su.'gausiai s alyvos ’šaltiniais yra vner ii P tas. Jis nerimtą kraštą 
pasiglemŠti panašiu ūdų? kaipplaugolį kraštu^jau turi pasiglemžęs. 
Vienok anglija su A ,.rika;- prašant Irano valdžiai? Stalinui to nedalei- 
dzia. . .. '.

• *• • , ” . ,

,JL. B.”. pisoreliai taip šlovindami savo ’’saulę” tur būt nežino? kad 
ir Hitleris berydamas svetimas žemes nusprogo.

- Patri.jotas. -
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LIET UVI/iMS KARO TREMT INI/JIS*,

Dedikuoju savo broliams: kunigui ir teisėjui*

Kaip trokšta žuvele be sraunios u£es tėkmės?
Kaip vysta medelis? gelele? žolele be gairios drėgmės,
Kaip liūsta paukštelis nors ir auksiniam narvelyj?_
Taip liudi-vysta Šimteriopai daugiau lietuvis be Tėvynės*

Malonios gimtinos_sapnais įiigai tik tegyvuoja?
Kiekvienos dieneles aušrele žavi? ar įauki vakarine?
Jam primena nuolatos^meiiię pastogių šiaudinę?
Brolius? sesutes ypač mylimus t .vėlius sengalvolius•

Salisgi svetimoji? žmones kietaširdžiai ir slegianti aplinka 
Be perstojo varsto skausmais jojo iškankintu krutinu;
Siela? Širdis ir akis ištroškus prigimtosios padanges?
Kame buvo'viskas taip malonu, miela? sava ir ramul

iš liūdesio dažnai jisęi? ji dvasioje linksmai uzniuniuoja, 
ĮJors asaros plauna karčiai jo skausmingus skruostus?
Šia linksma dainelę? tarsi paguodos? vilties įkvėpėja:
"Leiskit į Tėvynę? leiskit pas savus”.*, ir atsidusta saldžiai. ,

Bet kasgi suskaitys? įkainuos tas visas laimėje? skurde?
Ir varge praleistas dienas? tas kruvinas išlietas asaras?
Del pasaulio vilingu galiūnę padarytos neteisybes? skriaudos
Numiletai Tėvynei? jos šeimoms ir visiems atskirai*

Daug dar vandens sroviu upėmis į jūres greit nutekės?.
Daug dar pasaulis tarpusavy prisiries? o gal ir kraujo pralies?
Bet tu brolau-sesę? LIETUVI TREMTINI? visgi sugris į į laisvę
Tėvynę ir karti ištrėmimo praeitis virs džiaugsmu begaliniu*

Visas tavo kančias? kruvinę asarę nulaistytus takelius^. ..
Tavo nenuilstamę kova svetur uz garbę ir laisvę Gimtines? 
Lygiai ir visas garbingu partizanu didvyriškas grumtynes? 
Tinkamai įkainuos jau laisvę ateities lietuvię ainija.

Ir jusu vardai prakilnieji? aukso^raidėmis viešai išrašyti?
Žaliomis rūtomis i£ nevystančia Tėvynės meile padabinti?
Neišdildomai papuoš "Lietuvos.Laisves Gynėję" istorijos lapus?
Ir niekad jie neišnyks iš tikro lietuvio minties ir krutinės* 

1 . ■

Tat nęnuliuskit vargdieniai—benamiai istremime broliai?
Mes is laisves Šalies siunčiame karstas maldas prie Aukščiausiojo?
Mes laukiame sprendimo pasaulio galiūnę? nusilenkt pries teisybę?
Ir sutraukius vergijos retežius? isliuosuojant pavergtas tautas*

Taigi? daugiau tik drąsos? ištvermes ir kantrybes taurios ...
Dangus tikrai jums padės sugrįst į numylėta ir brangię Tėvynę? 
Vėl susitikt tenai savo brangius asmenius ir numylėta bakūžę?
Ir prigimtoji Šalis? tarsi balzamas? atgaivins dvasios ir kūno kanci<

- Kun. S*J. Vembre -



13
L A I S V Ų MINČIŲ K A M P B L I S

PASAULIS KARO SUKURY IR IŠEITIS į LAISVĘ.
• f

_Nuo karo žūsta daugiausiai vyrai, kuriems' gyvenimai pradeda 
pražydėti. ^Nuo.karo suardytos ž g i mino s 9-’kurių ’ jaunos jnotėrys lieka 
bą vyrų,.maži kudikiai.be tėvų. j is :.na ikina-zrAonių užgyventa turtų, 
griauna namus, ardo tiltus...

Oi karas9: baisus karas’. Vienok karai ir nesutikimai tųsegi 
; gimtus ; ir tūkstančius ..metų. eilios senovės-Laikais^ bemoksliai žmones, 

o visgi..:suradę būdų Priemoniųj.kaip nuvaryti savo kerštų, kad jį 
nužudyt .ar^padaryt '.savo vergu ir pagrobti jo turtų. Taip-tas ir tųsesi 
per .šimtmečius-i. •— *

Gimė Jėzus Kristus dangaus ir žemes kar .liūs. Tuo laiku vieš
patavo galingiausias diktatorius Jerodas. Jis turėdamas’pašėkejų ir 
savo, didybe ir puikybe jautėsi .Tingiausiu pyipulyje. Jis.net nesi
drovėjo žudyti mąž'.-s -kūdikius iv kankinti ir yidyti visus savo paval
dinius* Ir tol jis Viespt tavo, ' -1 turėjo pa'; _ejū9 kurie jam tarnavo. 
Hęjrodas g$la gavus, matomai.,. ‘gay, aukščiausia. '.lėta ant visų prakeik
tųjų iiy stovėdamas mt. pr.ugąro vartų.lauką savo ainių, savo pasekėju 
diktatorių. >?•’__ o’

• • . . I• •• C ■ J. • ■ • . _ . • »—•••*••

Paskutiniais laikai, didesnių, ir mažesnių diktatorių netrūksta, 
kurių godumas nepasotintas, kurie nors ir^viso pašaulio^turtus užgrobtu, 
o savo godumo nepasotintu. Diktatoriai iškankintų ir išmarintų visų 

.pasaulį .ir gailesčio ar mielasirlystęs savo širdy nerastu.
’y įjiėv'as sutvėrė didelį skritulį^zemes ir pavade jį žmonėms.
Žmogaus prievole dirbti ir gyventi. Žmones ir tautos, taig kaip sek
ios, turi didelį skirtumų vienos nuo kitų. Didesnes ar mažesne^ tau
tos, nuo senų laikų uzsigyvenų sau salis9 veda kiekviena savotiškų 
gyvenimą ir. turi; savo papročius . Jos. nereikalauja.kitų tautų ar go- 
dziujų dįk'tatori’ų, kad .ateitu įvjų- salį ir žudytų, jų gyventojus, kad 
griautu namus, bombomis: ardytu z.umų,. užgrobtų žmonių užgyventų turtų.

Teiks ,?r®iminiskiaš'’ pasielgimas, turėtų Luti suvaldytas, turėtų 
Luti’gražintas sunaikintas ar pagrobtas turtas ir" atlygintą visokiausios 
skriaudos.

_  y Į

Paskutiniu laiku. Dievas davė žmogui nepaprasta^išmintį’sudaryti 
galingiausiu (Jegu masinas, greitų susisiekimų Dabar žmogus gali oru 
skrajoti, po vandeniu plaukioti. Tie„visi išradimai reiketu. sunaudoti 
ant žmonių naudos, o ne žmonių nelaimes. •,

v Kiek šiandiena yra dideliuose vandenynuose nuskandinta žmonių 
užgyvento turto ir kiek ten ilsisi jaunų^gyva ;cių? Saulute, maloniai 
šviečia, vejalis pučia... gal no vienas šiandiena netekus gyvasties 
jaunuolis kadaise galvojo apie savo mylimųjų • ;terį9 tėvelius, brolius 
ir sesutes, apie savo mylimųjų, svajojo apie . j'-.izų gyvenimų.,

. . ._ (Bus daugiau)
’ F. Dubauskas, • •'

9009 De deck St.,
... . Montreal 5, Quebec.

kudikiai.be
Jis.net
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KODĖL MOTINOS VAIKUS BARA?

Sis klausymas yra labai komplikuotas. Po ilgo ir gilaus ana
lizavimo, kurio rezultatai yra toki platūs , kad man imtų daug, daug, 
laiko kolei as viskų iždeety-eiau; as nutariau, perdaug giliai nobrist, 
nes savo gyvybe branginu, bet tik konkrečiai Šių sakysim “’padėti* apkal
bėti.

Pirmiausia, Ši ’’padėtis” susidaro dažniausia is šių elementų:- 
motina, vaikas ar vaikai. Dabar, kad elementus sujungtu reikia vienos 
ar dvieju iš šių aplinkybių (ko daugiau to blogiau) _1. Prasikaltęs 
vaikas, 2. Supykus motina, 3. Vyras (žinoma vaiko tėvas), 4. Blogas 
oras (lauke ne vidui). Dabar mos apkąlbesim pirmiausių aplykybų.

Pra b ika11esVaika s
As čia ne teisinsiu vaiko nes nežinau kuo jis prasikalto. Tas 

vaikas būna gerai motinos išbartas. Ir kodėl ji bara? Tai yra turbut 
- motinos privilegija. As esu plačiai skaičiusi ir nesu radusi to amžiau: 

kad motinos savo vaikus nebartų. Vaikai gimsta su natūraliu patraukimu 
prie išdykavimo, o moteris, kada ji tik tampa motina, momentaliai įsi
kvepia to kvapo, kaip kokio indų insenso, kuris jų paveikia taip, kad J 
automatiškai pradoda savo vaikų bart.

Supykus Motina

Motinos dažnai supyksta, apart jų to natūralaus įkvėpimo. Tų 
padaro,, supuolusis tortas; telefono nenustojanti:?, skambėjimas; pridegus 
vakariene, ir daug tokių panašių dalykų.

Vyras

Jus gal manot kokiu būdu čionai tas vyras įspruko. Labai 
paprastai. Motina supyksta ant vyro - tėvo, dažniausia tas vyras to 
supykime paragauna tik^ketviptų dalį, o likusio tenka gerai atsikųst 
vaikui. Tas nesunku išaiškint. Savo vygų, moteris turės visų savo gy
venimą, tai jį labiau gerbia, o vaikas užaugs, susikurs savo gyvenimų 
ir dažniausia, su tėvais kartu negyvens.i
Blogas Oras

Blogas oras paveikia visus. Motinų, vaikus ir vyra. Šia 
aplinkybe išvengt sunku. Venintelis būdas tai palikt lauke ir neįleist 
į vidų. ,

Pabaigoj as noriu pabrešt. Vaikams motinosvbarimąs sunku iš
vengt. Jį reikia priimt, taip kaip mes priimam pusryčius, pietus ir 
vakarienę•

Tėvas, šeimynos galva, motina Šeimynos ranka. Jeigu toji 
ranka kartais pastiprindama motinos patarimus ir atsiduria ant mūsų an
tros fizionomijos, tai kų gi mes darysim. Nenusiminkim gal ir mums teks 
tos motiniškos meiles įgyt, tada ir mūsų ranka nepaklys.

- (G. Yokubynaitū) -
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IS "PLUTOS” ps s susui i ’ i.
Kovo 29 d., iv>ko ’’Dainos” . >5 nešini s susirs -nkimas, pas nares: 

U. Grinskienę, ir jos dvi dukreles Jonę ir Lydijs. ' y....
Nariu Prisirinko nemažai, ners galėjo būti ir daugiau te to, butą 

lauai H kad narės pasistengtu atvykti kiek galint anksčiau ir * kad 
lasai-gerai, Kad in _ žadėta-'punktualiai 8:00 va-1., nes. turint dau- suairinkimas galėtu Durį rra<iGTav urjKuu.ux, 
giau reikalą svarstymui •- susirinkimas užsitęsė •-

Bet eisimer urie .susirinkimo- eigos. fiuo kart irgi .turėta nemažai 
laišku. Pirmininkė buvo gavusi gr^zu laišką narėms su ne pa prus ta .dovana laiminga 3gi^?auKt. "ponia Nora Gugien^
garbės naro, ta laišką ir Meksikoje, rankomis issiuvinetą, labai brangaus 
darbo nosinaitę, atsiuntė.

. Kiti laiškai buvo dė Belgijoj, nuo^Kun. J» Danausko. Juose gerb. 
Kunigas atpasakoja kUp^gautus, £irigds is Kanadjo oiu, jus dalino. Jįs 
taipgi prisiuntė laiškučius įs sesių studentą, kuriems Dairios g po 
kiek pinigu pasiuntė. - Apsiašarojo ne viena naro „Klausydamas. k<aip iždi
ninkė skaitė’ laiškus vieną^po kito2. kuriuose, trukumai, ilgesys del Tėvy
nės,. pasižadėjimai jon^grizti ir but.i gerais lietuviais ir deiingumas 
tiems,- kurie kad ir maža doyanele juos atsimena - rodos tirpdė . širdį • 
Is isireiskimu, ka būtent ijz gautus pinigus jie nusipirko, gulima supras
ti, kaip tikrai brangiai uz viską ten reikia mokėt.. Kaip ta lie.tuvią 
patarlė sako: Kur trumpa - ten trūksta. T; 
giau turėdami,, galime 2-3 kart tiek priekią 
pirkt, negu jie Belgijoje, neturėdami nieko

ip ir cia5vmes Kanadoje $ dau- 
uz tuos - pačius pinigus nusi- 
- turi mokėt.

Dainietes. nutarė likusius, ‘■studentams skirtus 50-dol. siusti tuo- 
jaus, kad jie gautu leaipo Velykų dovanelę. Tai’i’i turint omeny, kad 
lietuviai belaisviai dar tebėra Belgijoje, stovykloje, n^res nutarė ir. 
j u neužmiršt. ■ Ižde veik nieko nei'ir e damos, jo nutarė tuc_tuojau sudėti. 
Pirmutine buvo M. Pociene 9 „kuri j lave 5„dol. Margiene ir A. Grube- 
viciene p6 3 dol. Yiirčicoe, S. rundziene, U. G: gariene, Z. Stonkiene, 
0. Indrei i§nė 9 Z. „U žeme-aki e nė ir Ypkubyniene, po 2 dol. U. Grinskie- 
nė ir Jarasiuniene po -1 dol. Viso susidarė 27 dol.
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Aukščiau minėta ponios Gugienes dovanę? pasiūlyta leisti lioterijon 
tarpe nariu su 25 centu moke sčiu, Pasiūlymas priimtas ir tuo jaus 24 
nares sudeda po 25 centus? kurie sudaro 6 dol.? pridėjus 27 dol. ir susi
daro 33 dol. Šis geros valios ir širdingas pasidalinimas ’’dainiecių” su 
tais g, kurie toli nuo tėvynės? trukumu apsupti ir be aiškesnes vilties 
ateičiai - parodo? kaip tikrai? užuojauta nelaimingiems - joms yra arti
ma.

Nutarta siusti 50 dol.9 prie turimu 33 dol.? pridėt surinktus mėne
sinius mokesčius? o jeigu dar ir tuomet bruktų - tai užtraukti paskolą? 
iki busimo vakaro? kuris rengiamas tuojaus po *Velykų? t.y. gegužes 4 d.? 
lietuviu parapijos saleje.

— — ■ '/

16 vasario minėjimo komitetan ir ’’Dainos” grupe buvo pasiuntusi 
dvi atstoves? S-t^fę i>ervinienę ir Genovaitę Yokubynaitę. G. Yokubynaite 
išdavė raportu is viso to rengimo. Raportas priimtas ir ’’Dainos” grupe 
yra dėkinga muši] atstovėms uz ju. sutikima atstovauti ir pasidarbuoti tame 
tautiniame darbe.

0. Indreliepe išdavė raportą is atsilankymo posėdyje? del rengiamo? 
Hamiltono miesto šimtmečio paminėjimo. Hamiltonas? yra kaimyninis Toron- 
tui miestas ir ruosdamąsis prie Šimtmetinio jubiliejaus? nori kad įvai
rios tautos imtu, tame dalyvuma? jų tarpe ir Baltijos tautos, - lietuviai? 
latviai ir estai.Lietuviai gave tokį pakvietimų? numatė? kad butu gerai turėti atstovus is įvairiu draugijų? kurie sudarytu kaip ir vienų komi
tetą? kuris pasiruošimo reikalus tvarkytu. Taip tai ir ’’Dainos” grupes 
sekretore 0. Indrelicne? buvo valdybos prašoma?_atsįovauti grupę? pirma
me posėdyje su_Hamiltono atstovu dalyvume. Nares isklausę raporto^ pa- 
reiske pasitikejimę sekretorei ir tolimesniam dalyvumui. Ta švente įvyks 
ateinančių vasara. .

Siuntiniu Belgijon siuntimo Jlomisijos Vardu? raportavo’ K. Margiene. 
Ji papasakojo kad siuntinys? pasiutų marškiniu ir numegstų kojiniu jau 
issiustas? Kun. J. Danausko vardu.

Nepiju narių priėmime? gavome į muši] tarpa, panelę Helen Beliekaitę» 
Labai džiaugiamės jos susilaukę.

Nebaigtuose reikaluose? turėjo būti svarstomi galutinam priėmimui 
’’Dainos” grupes įstatai? bet įstatų kom. nare St. JBatkiene ? turėdama pas 
save įstatu tekstą? susirinkiman neatsilanke ir del to? jų negalima buvo 
svarstyt.

St. Butkiene ir Rūta .Batkiiito? buvo laukiamos vsus i rinkime dar ir 
del to? kad jos išvyksta įpJurigtįneš Valstijas? ir sis susirinkimas? tu
rėjęs būti paskutinis prieš jų išvykimų ir žinoma? butų buvę labai gražu 
jas susirinki, .e turėti.

Naujuose.sumanymuose? buvo pasiūlyta; priimti St. Butkienę garbes 
nare? uz kelių metu pasidarbavimu ir taipgi? kaipo_viena i sios grupes 
iniciatorių. Pasiūlymas priimtas ir garbes naryste suteikta.

Taipgi nutarta narėms susidėti isleistuvių^dovanai. všiuo. reikalu 
sutiko rūpintis vice-pirm. Stefa Dorviniene ir izd. Zose Uzemeckiene.



Sekanti susirinkimą priims nares A. Grubeviciene ir Izabel; ."balan
džio 26 diena? 8:00 vai. ‘vakare, -adresas: 331 Laurence Vest*

' • • ■ I

v 'a b' sės ;' - « .
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Po susirinkimo? visos nares buvo pakvie stos.__kitan kambarin? kur 
ilgas stalas buvo jauties t as įvairiaspalviais bkanesiais?^betjnusę brangi 
.naro U. Grinskiene? pasižymi pagur inimu labai skaniu. varskicciu? tai vis
kas šalin .prieš tuos skanius blynus • Be užkandžiaujant ir besįuturiuo j antį 
sužinota, kad tai nepaprastos ienos esama, o Jones Grinskaįtės 17—tas 
gimtadienis’. Taip tuojaus visos sustojusios? sūdai nuo jam musę. darbščiai 
ir.gerai nariai? linksmo gimtadienio. . . • .

Nors dar ir lab.ai butę buv«a malonu pasisvečiuoti malonię Grįnskę 
vaisinamoms? bet jauv.buvo po pusiaunakčio ir raibėjo skubėti natnuciy. 
Aciu jiems visiems uz taip malone priėmimu. -

Ą LINKSI'-A ŽINIA !
1 Į „ ■
/ Pyto j aus diena-* t.; . kovo go? ’’Dainos” gini es iždininke B. Uįemec- 

kiene?" gavo laiška iš Belgijos nuo kun. J. Danausko? kuriame pranešama?. 
joį 2?0b0 lietuviu belaisviu? kovo 11-13-15. dienomis? tapo demobilizuoti 
itf/paleišti laisvėn -perkelti į Vokietiją? UNRRA lagerius - Borghorst. 
Ten jie išbus apie pora savaičių* Gavę reikalingus dokumentus? gales 
wkti pas savo gimines jei ju turi; arba laisvai gyventi ^Vokieti jo je. 
jxi’q j, vienas esu nebuvo prievarta at įduotas jrusams c „ Bet is 2?000 karo be — 
laisvię? atsirado vienas kuris sumanė"’grįžti Sovietu Lietuvon.

Toliau? kun. J. Danauskas? rašo sekamai,: Noriu trumpai pažymėti? 
kiek iš Kanados lietuviu. (gerb. kunigas turi omeny is Toronto lietuviu) 
esurgaves pinigais •ir kam jie buvo panaudoti: .

’ / •. . • • ‘ X

1. Vasario 19 d>? gauta per bunka .3995 bei u frankai. (Lietuviu 
Kanados Moterų "Dainos” grupes) u) 2? 000 franku buvo sunaudoti lietu
viams? karo belaisviams-, b) 1?,99.5 frankai - 6 studentams dovanę, .

2. Vasario 25. d.? gauta per banka 1? 9.95 franka i (Toronto_Tarybos 
Skyrius) Visi pinigai panaudoti karo belaisviu reikalams: vaistams? 
duonai? vitaminams.

3. Kovo men. 4 d.? gauta per P. Budrį? gcn. Konsulę New Yorke?
62 dolicriai ( = 2?709?40 belgu frankę) (Kanados Lietuviu Moterę "Dainos” 
grupe). Visi vinigai panaudoti lietuviams karo belaisviams; (vaistai? 
duona? vitaminai ir 20 kiloge saldainiu). .

4. Kovo 9 d.? ;autas pranesimas is gerb. _onįos Onos Indreliencs? 
kad Kanados B.A.L.N.? 74 skyrius? skiria is savo iždo 75 dolr ir kad 
pinigai bus pasiusti per p.^Budrį Reikalui esant skubiam? nes mus^ 
tautiečiai turėjo ievykti^is Belgijos 11? 13? 1-1 kovo? nelaukdamas jokiy 
pranešimu iš Budrio? šdejau savo pinigu poskutinį kartę nuvykęs 
11 kovo? nuvežiau paskutiniu jusę atsisveikinimo dovanu.. Laimingi jie 
buvo; beveik visi nustipusieji gavo po 1 du’onę ir vitaminu kelionei
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5» Kovo 15 d. gauta per banke} 19995 frankai (Toronto Tarybos 

Skyrius).

Kuo nuosirdziause dėkoju visu lietuviu vardu. Jus nematėte? kokie 
buvo laimingi 15 niezuotuju? kuomet jie pamate 4 kilogramus jiems skirti 

..vaistu. Jie išvyko laisvėn? beveik visiškai pasveikę. Laimingi buvo ir 
vaikučiai (taip mes vadiname nepilnamečius iki 16 metu) pametę duona9 
saldainius ir vitaminus.

Tikiuos9- kad'ir toliau neužmiršite mano vargstančiu civily pabė
gėliu. Greitu laiku? jums prisiusiu ju visu pilnę sarasę' (apie 65 zmo- 
niy)' .

Taip^tai rašo gerb. kun. J. Danauskas? apie jo globotus ir globo
jamus vargšus lietuvius. Prie nusiustu pįnig-ę_saraso? darinera Toronto 
Tarybos Skyriaus 50_dol. ir ’’Dainos” grupes9 veliause issiustu. 100 dol.? 
is kuriui 50 dol. vėl skiriama studentams9 o kitus? pavedama gerb. Kuni
go nuožiūrai? Šelpti tuos? kuriems labiause reikalinga.

Taigi, ęoronįo draugijos? iki šiol yra pasiunįusiog Belgijon 487 
dolierius. Is viršuj tilpusiu Kun. J. Danausko laiško ištrauką ? matosi 
kad tais centais? buvo sušelpei alkani ir ligoti. Reikia tikėtis? kad 
nei tie^kurie centus aukojo, nei tie kurie dirbo juos.rinkdami ar vaka-

- -rus ruosdami-nesigailes davė, nei dirbos, bet dar su didesniu noru ir 
pasitikėjimu duos ir su didesniu pagiryzimu.dirbs? kad pagelbėjus tiems? 
kurie neturi ko duot? bet vargo verčiami priimt.

C. C. g. KONCERTASo

Balandžio 30 diena? toronto lietuviu socialistu. (C.C .F. ) kuopa? 
rengė tarptautinį, koncertu. Tarptautiniu buvo pavadintas tik del to? 
kad menines jėgos buvo sukviestos is įvairiu tautu? k. t. lietuviu? len
ku? Ukrainą? ^angliį ir įndijon^. Visu taut^ pasirodymas buvo įdomus? bet 
lietuviai? užpilde didžiausiu dalį programos.

’’Aušros” choras atidarė programą ir sudainavo.gražiai ir daug 
dainų. Viena pastaba norėtųsi duoti^ tik nežinau tikrai kam; teks gal 
tam priimti? kas dainu^sastata tvarkė* Ir štai kame klaidaJ^uvo pada
ryta: Choras turbut isd-ainavo apie 8 dainas ir visas kaip is maišo 
išpylė? tik su viena mažyte pertrauka? kada margaičių oktetas dainavo 
vienę. dainele? o^solistę? Z. Uzemeckienę? paliko vienoj velesnei pro
gramos daliai. Šiuo patvarkymu? padarytas_chorui dvigubas minusas.
1) Chorasvbe pertraukos dainuodamas? sukure sunkia monotonija ir pabai
goje? aukštesniu gaidų kai kurie balsai jau negalėjo paimt; 2) Solis
tes atskyrimai nuo choro su jos solais? atėmė chorui,program© svarumą - 
ji dainavo kaip atskiras asmuo?- o ne kaipo choro dalis. Buvo malonu 
klausytis.paneliu Marytes Pociūtės smuikuojant ir Onytę piano ©kompo
nuojant • ■ ■

Norėtųsi kai kę dapgiau pasakyt ir apie visę to vakaro programą? 
bet reiktu daug vietos užimt? o bijau? kad jau ir taip mylios ilgumo 
kor-ja padariau? tad tik trumpaisakysiu? jog vakaras buvo smagus. 
Beje?*Chorui dirigavo Pr. Motiejūnas? okomponnv^ Liudas Pocius.
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AUŠROS & ± *-° KONGE RT.-S

* ITalonu pranešti, kad musu- it'.ų mylimas — -j ro choras, ruošiasi prie 
koncerto? kuris įvyks 18 d. gegužio men., lenk ; svetaineje, 62 Claremont 
St. visi kas gyvas? renkimės į t'..; koncertų.

"BECLERIV” VAKARAS

Mano širdis verkia? kaip aš tokį žodį kaip ’Ibečleris” turiu rašyti, 
nes as tiems ’’vargšams” labai atjaučiu jų vienatvėje... Tik, ne žinau kų 
kaltint, ar juos pačius, ar merginas, kad tokios neapdairios.

Bet? Šiaip ar taip?, musu Toronto ’’bederini” yra smarkūs ir mes 
jais didžiuojamės o Pries kiek laiko, jie surengė smagu vakarėlį ir Pel
ną pasiuntė ”N. Lietuvai”, o dabar ir vėl rengiasi prie kito? kuris įvyks 
šeštadieny prieš atvelykį - b,al. 27 d., 8:00 vai. vakare lietuvių para
pijos svetainėje. Neuzmirskim jų vakare atsiluuKyt.

' NEPAPRASTAI MALONI ŽINIA.

Kad lietuviai, pasaulio .šeimoje nėra paskutiniai, tų męs .jau se
niai .žinom ir nekarta tenka pasididžiuoti ir pasidžiaugti kad musų kad 

‘.ir nedidele tauta ir taip per amžius ir amžius „kankinama g Ji y1 s tik 
nenugalimai atspari, gaji ir kultūringa. Nežiūrint kur lietuvis bebūtų 
nublokštas, kokia šalį jis noru ar nenoru savo antrųjų tevyno pasirinktu 
— jis jojeostengiasi-prigyti? savo pastangomis, jis stengiasi pasivyti 
kitus, anksčiau įsikurusius ir dažnai? jis ju s _ralenkia.

PrieŠ save, turiu foto grasios Toronto t. a usios lietuvaites, j^ldo— 
nos Paulius, kurios paveikslai ji i Kelintų dienų telpa Toro.; co spaudoje 
ir radio komentatoriai apie jų su lulonumu ka_. Ji matote;, pateko 
krutumujų paveikslu veik. Ian ” Foivver Amber . veikale , ji vuj-insis. 
Mari ALdon. Šį vardu ir pavarde.ji pati sau„sugalvojo is savo dviejų 
vardu būtent: „ji yra Maria Aldona, tai atėmė is abeju vardų po galunų 
”A” ir tokiu budu turi savus vardus ir kartu s mirtingus.

Antanas ir Antonina Paulini, kilę ig Tauragės ir atvyko Kanadon 
27-28 metais, atsivozdami Aldona apie 2 metų amžiaus. Patys ievai, pas
tebėjo Aldutėje nepaprasta gabumu vaidyboje ir nusprendė neatlaidziai 
ja toje srityje lavint. Turbut tik jie ir vienas Dievasžino? kiek 
pastangų teva_ padėjo ir kaip nepaprastai stipria viltimi.jie.gyveno. 
Kazin ar rastum pasaulyje kitus tėvus, kurie taip su didžiausiu pasiti
kėjimu būtu pašventę graziause dalį savo gyvenimo^ savo vaiko ateičiai. 
Aldona iš kitos puses, buvo reta vaikas,_nes ji tėvų niekuomet nesuvyle. 
Per paskutinius 10-1 ] metų, Aldona neturėjo lu..:vo gyvenimo,v-aip kitos 
mergaites. Ji negulėjo išeiti pabėgioti su^vuikais ir užmiršti kų moky
kloje mokytojai jos galvon kale - bet ji?_ is vienos mokyklos? kiton c jo, 
piano, Šokių, dramos, gi vakarais ji turėjo praktikuotis namie. UaĮ tas 
labiause ir palaike tėvu pasiryžimu?, kad Aldonos prie nięįko nereikejo . 
verst, ji savo noru viskų pildė o ievai, savo rankomis uždirbtais centais,
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mokėjo uz viską^ kad tik tos ilgos svajones virot^ tikrove; kad tik ją. 
visu bendri troškimai isipildytu* _Ir s ta i ?J šiom is dienomis ^Torontas 
džiaugiami? kad Hollywood susilaukė dar vienos kanadietes? šviesiaplau
ke je gražioje Aldonoje?_o mes lietuviai džiaugiamos? kad p.p. Pauliai 
ir ją vyresnioji dukrele? pasiekė to? ko ją. širdis taip ilgai —r neat- 
laidziai troško,

- Maria Fo Yokubyniene -
Į . I H .. ■■ ■   —— ■— —

TORONTO? CNT. '
16 d. VASARIO 3.(INE JIMUI i.. L -d JUS*.

. Šie? 28 Nepriklausomybes minėjimo meįai? buvo liūdniausi vien tik 
del to? kad nepaisant karo pabaigos? musu, sails? vigų dar tebera svetimo 
ir negeistino atėjūno globoje? nuo kurios tauta kenčia neapsakomą žiau
rumą ir ba imą•

Nematydama musu tauta? jokios vilties į laisves atgavimą? nesu-, 
laukdama užtikrinimo?* kad niekuo nekalti lietuviai nabug. persiakxojami? 
tremiami ir žudomi? vien tik del to^ kad jie myli savo salį? kad yra ir 
nori būti lietuviais-laisvais piliečiais ir rinkosi gausiai tam? kad 
parodyti savo meile Tėvynei^ pareikšti savo griestą žodįvperslakiotojami 
ir nuožmiems kankintojams? sios 28-tos nepriklausomybes šventes dienoje

Toronte? bendromis sesią draugijų jėgomis; mostas minėjimas? sieme 
buvo gausiausiu publika ir duosniausiu aukomis*

Šia proga? bendras komitetus baigdamas savo pareigą nuoširdžiai 
doko j e- visiems programos dalyviais ? kalbėtojams ir žinoma? taxp gausiai 
atsilankiusiems^lietuviams? k 'io atsisaukus pagelbsti.nelaimingiems 
tremtiniams - isviotintiems tautiečiams?^bematant sudėjo virs dvieją 
šimtu doleriu. Padengus susidariusias išlaidas? lygiai du šimtai yrg. 
pasiąsta į B.A,L*F.? kuris torontieciu lietuviu vardu? suteiks pagalba 
nelaimingiems lietuviams Europoje « > u •

Bendras komitetas nuoširdžiai dekuoja i; visiems lietuviams kai
riams? grįžusioms is Europos? uz atsilankymą į jiems ruoštą pagerbi, io 
pobūvį 17 d. vasario.

Aciu taipgi ir „svečiams? .'ii ‘ie savo ats.> r.nkimu šutei r-o jaukesnę, 
pobūvio nuotaiką. Dėkingi esamo r tiems? kui šio pobūvio surengimui 
gelbėjo darbu ir aukomis. Žodžiu visiems? visiems? daugiau ar mažiau 
prisidėjusioms? esame lygiai dėkingi.

Žemiau dedame rezoliucija? kuri vienbalsiai buvo publikos priimta 
16 vasario minėjime.

f- - Bendras, Še s ią_D-j ą Komi te t ą s -
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1 us i s ta tymo...1 ietuv ia i,
sukviesti specialaus komiteto, kuris reprezentup-ja sesias lietuviškas 
organizacijas, susirinkę Vasariai '.'.7 dienę, IPd-o. ri,,._St, Agnes Svetainėje, 
Grace_ir Dundaš Streets', Toronto, kunada, kad gamine t Lietuvos Nepriklau
somybes paskelbimo'....-28( metu sukakt.^;. nutarėm' sekamai:

■ ‘ ' j , i ! į • • ■’ • '■
ICsDANGI, karui pasibaigus, ate i? t- .žinios i isį Lietuvos,^kad ten, lietuviai 

yra baisiu i Pušy, persėki'- jami, kankina ii ir žudomi; ir

KADANGI, Rusijos- užsimosimas yra- -i-snaikinti—lietuvi y tautę, del to Lie
tuvos nekalti žmones yr • yabenamį į Ji- eriję ir kitas tolimas 
Rusijos dalis kur jie v .1 darni žiauri įsiems vergijos darbams; 
ir <d ■ • .-. .d-’

KADANGI, laike karo lietuviai tapo išblaškyti po įvairias ęentralines
. -Europos; salts' ir. dabar, kaip.kur jie verčiami grįžt 'RUsy oku- 

.uuoton Lietuvon, kur jiems gresia kankinimas ir 'mirtis; ir
’ * • * ■ • •.

KADANGI, Lietuva valdo ne žmonių demokratišku budu, paciy lietuviy iš-
. . - rinktazvaldžia, o Rūsy, paskirta:

' i’, d • •• • •; • ‘ . r .

TODĖL', me.s kreipiame s į demokratiniu sally valdžias su šiuo prašymu. 
1 ■.

KAD, pasiremiant Atlanto Carterio principais, Lietuva turi..- Į
I • ; . . , " Lyti ..išlaisvinta is Rusu okupacijos,, kol dar lietuviai

' : norą visai.išnaikinti: .. ■- 1">

■’ ' ' d f ■■ l , ■ ■■ : 7- . --. - ; te V.
t. ; -KAD, Lietuviy gabenimas Rusijon, tuo jaus buty sustabdytas;

KAD, laike kuro Rusu ir Vodeciy išblaškyt iėms lie tuviams, buty- 
leista pasilikai tos j sulysę, kur jie dabar randasi, kol 
Lietuva■nepasiliuesuos is. Rūsy pkyp , cljos: ir

KAD, Sovietu Rusija laikytųsi 1020 met..is, Liepos 12 d,, 
pa s iras ytoš .•-.sutartie n,- kurioje .Rusija laisva valia ir 
visiems laikams atsisakė nuo visu toisiy kokias ji kada 
buvo turėjusi prie. Lietuvos, .kad lietuviai gaiety, nokliu-

■ •■-••'•- k d&jfeidddstatyti. pelitiniai,;.'kultūriniai ir ekonominiai, 
<• ' -v t < .i -:C ■■ ■■ ■' • ■

A» "ii.ni'utis '
’ v • • ‘ I • ’• • . ’ -. ■ ‘ ■ ■ ■

s . v
F'« Kundrotas



K,L, TARYBOS VAKARIENE.

Kadangi per eile metu, Kanados Lietuviu Taryba turėjo- laisvas ran
kas naudotis lietuviu parapijos svetaine ruošiant_bent^kokius parengimus 
tai buvo jaustas!, kad yra reikalas, kokiu nors budu uz tą viską parapi
jai atsiteisti-.

Šiuo laiku, lietuvią parapijai ruošiantis pastatyti naują baznycic 
ir keliant tam tikslui fondą, tai K.L.T. darbscipsios moterys su vyry 
pagalba nutarė suruošti parengimą ir visą to parengimo pelną skirti į 
minėtą fondą.

Parengimas įvyko kovo 21 _d., kuriame dalyvavo gražus būrelis daly
viu ir prie skanią valgią ir gėrimą, buvo gražiai laikas praleistas.

Vakaro pelnas, ir ta proga aukos, kas sudarė 227.00 del*, buvo į te 
tds parapijos komitetui.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS.

Gegužes 12 d., bažnytineje_svetaineje įvyksta gražus Motinos page 
bimui minėjimas, kuris bus atžymėtas su meniską programa ir vakariene.

Šio minėjimo pelnas, bus skirtas^musą broliams lietuviams vargste 
tiems ir išblaškytiems po įvairias kraštus.

Ateidami į šį parengimą ne vien pagerbsite savo motinas, bet kari 
ir prisidėsite prie kilnaus labdarybės darbo.

Minėjimui ir vakarienei įžanga tik vienas doleris. Pradžia 4:00 
valandą.

Rengia: K. L. Sąjunga.
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GEGUŽES. 19 DIENA RENGIAMA IŠKILMES

16 Vasario minėjime? buvo padutas vainikas pagerbimui tu tėvu ir 
motinų? kuriu vaikai žuvo begindami laisvą ir demokratiją. Dar didesniam 
pagerbimui žuvusiųjų ir jų gimdyto,jų9 K.L. Tarybos pastangomis., jnihetas 
vainikas., ruošiamasi iškilmingai ir organizuotai nunešti ir padėti ant 
Nežinomojo Kareivio Kapo.

iškilmes įvyks 19 d. gegužes., tuoj po pamaldų iš lietuvi!^. bažnyčios, 
iškilmėms manoma turėti didelis dūdų orkestras.

L Į N K S M I ,  , 80 K ĮA I.

Įvyksta gegužes 11 d. 8:00 vai. vakare i "Citizens Club"? Ville 
LaSalle priemiestyje.

Taipgi bus gerų^uzkandžių ir skanių gerimų9 kuriuos darbštus Tary- 
biečiai puikiai paruoš.

■ Tikimasi? kad montrealieciai lietuviai pasinaudos šia linksma proga 
ir gausingai atsilankis ne vien jaunimas? bet ir suaugusieji.

' PAŽEMINTAS LIETUVIŲ VARDAS.

Kanadoje pradėjus atydziau sekti^.Rus i jos agentus matomai 9 įstatymų 
vykdytojai? mete žvilgsnį ir į lietuviškus komunistėlius ir jų veiklu.

Balandžio 6 d.9 policijos valdininkai? sukonfiskavo visą gėrimą ir 
išvaikė visus dalyvius? kurie buvo susirinką "litereturkos" ruošiamoje 
vakarieneje9 Rosemonto distrikte.

Visiąms žinomas bolsevikelių elgesys? neišeis jiems į naudą? o kar
tu ir nenes gero vardo visai lietuviu, tautai kanadiečių akyse.

jau tretį kartą.
Apturėjo skaudžią vidurių operaciją? darbštusis Montreal© lietuvių 

visuomenes veikėjas Dominikas Norkoliunas.
Tai tikrai skaudi nelaime užgulė gerą ir darbštų zmogų9 kuris? kokių 

šešių menesių laikotarpy? turėjo net tris labai pavojingas operacijas.
Tikimasi? kad ši trecioji operacija bus jau paskutine ir mūsų mėgia

mas žmogus? sugrįš į sveikųjų tarpą ii* vėl tęs brangų visuomeninį darbą.
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■ AGOTA ALENSKIENE.

xx < * **_ •—— • — • - ■" ** — * 1 " —•
■ * * ' X

j^tsiskyre Šu šiuo pasaul--u, wpo ilgos ir sunkios ligos, kovo men* 
dienu, sulaukusi tik 58 rnetij amžiaus®

A®Ao Agota Alens.kiene — Dulskiute, paejo^is ■Lietuvos is Linciunr^. 
kaimo9 Žaliosios valsčiaus, Vilkaviškio apskričio.

Paliko didžiausiame nuliūdime, sūnųVinca, ’yra Vinca, -brolius 
JuozQ ir Vinc^., seserį Magdalena ir daugybes di'augi^. ir giminiu.

A> A. ROZALIJA AMBRASIEN3.

v Netikėtai, vos dešimts valaijdu pasirgusi, kovo 12 diena, iskeliav< 
į amžinastį, sulaukusi 66 met^ amžiaus.

A.A•> _Rozali ja Ambrasiene - Zilinskiute yra kilusi is Gabavi^. kaimo, 
Marijanpoles apskrities.

Dideliame nuliūdime paliko dukterį Juzcį, vyra Vinc^, brolį Juozas 
seserį Agniešką Kleizienę, žentą, arniką ir daugeli gimimiį ir draugu.

O • • ♦ o • ©•*» ® •

M.NIKROSYTE.

v Išvyko nuolatiniam_apsigyvenimui į Arlington N.Y., kur nuo seniau 
gražiai gyveno jos sesute.*

PADĖKOS____ - ŽODIS .

, Netikėtai m^n susirgus, del kO turėjau net susipažinti su ligonine 
gyvenimu.ir pernešti operaciją, po kurios pasekmingai sveikstu ir sveikž 
ta stiprėja.

Žiuomi noriu Išreikšt4 mane padėka visiems mano draugamskurie 
aplanke, suteikė d> /inulji ir kar/t visiems, kurie prisiuntė užuojautos 
laiškučius. Ypatingai ac a broliui Jonui Sakalui ir seserei M. Podens 
iš Tennesee valstijos, ulaipgi geriems draugams Mr. & Mrs. A. Vaitkams 
iš Brooklyn, N.Y«

Sugrįžus iš ligonines, draugai nepamiršo manes ir į namus aplanky 
Kovo 17 d., mano artimieji draugai susirinko net organizuotai, sureng ar 
pokilį, arba taip vadinama ”• nrpryzo pokilį”, sunesdami valgiu, gėrimu : 
prie to visko, dar puikiu dovana*
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Uz tai tariame nuoširdų padėkos zoęj,į musu klebęnyi J. Bobinui,
0. Bobinaitei, Eį.J. /Paznokams9 K.K. Jasuciams? KAK. Ziziunams, AAV. Nom^l 
karos? E .M. Lukosams, Ą.M. Šalteniams $> ^J.M. žemaičiams, J. J- Malisauskams, 
E. ir B- Noruseviciutems, V. Noruseviciui, D.P. Norkeliūnams.

Tas jugy atsilankymas,, liks mus y širdyse nepamirštas niekados. 
Viešai pareiškiu, kad mano sveikatai sugrįžus, bus man vėl malonu su ju- 
niis darbuotis ir toliau tautos darbe, kuris mums visiems yra brangus ir 
reikalingas.

- A, 0« Sakalai -
, ... i.»8

ACIU MŪSŲ PRIETELIAMS

Musu vienturtei dukrelei susirgus ir atsidūrus kritiškoje padėtyje, 
mums buvo *didžiausias suraminimas ir paguoda, kad geri^žmones skubotai 
atėjo suraminti musy dukrele, Ruty, apdovanodami jy puošniais geliy bufe
tais ir kitokiomis vertingomis dovanomis. „ .

Vienok, turime pareikšti didžiausia musy padėka didžiai gerbiamoms^ 
ponioms Januškienei ir S t aniul lene i uz jy aukoty_kraujy, be kurio, ti— 
kriausiai^ibūtume-nebture ję savo brangios.'dukreles gy'.y.jy tarpe .

Musy seimą lieka amžinai Jums dėkingi.
- Kilimoniai -

REDAKCIJOS IR ADMINISTRACIJOS PASTOGĖJE.

. < MANO PADĖKA a IL L ". ADMINI STRACI JAI

Šiuo momentu, kuomet Lietuvos gyvenimas randasi žiaurioje globoje, 
kuomet tauta naikinama ir kankinama ir kuomet čl j! viso šio baisaus likimo 
pasekmių neįmanoma tiesioginiai jc iu budu susisiekti su savo kraštu —su 
tremtiniais, tai visokios liūdnos _ inias, isei^v ja visu uolumu gaudo šio 
kontinento spaudoje, kurie, i^vis del to, ka^ ir sunkiais ir rizikingais 
keliais pasiseka sį - ty sužinoti ir pranešti plačiajai visuomenei.

Visu labiausiai dabar visiem^ rupi sužinoti apie^savo zmoniy likimę, 
tod^l rady bile kurio je spaudoje istisus syrasus pa jiesko jimy, kiekvienas 
godžiai j ieško artimos pavardes.

Ir reikia džiaugtis, kad šiame reikale, lietuviška spauda ytin rū
pestingai patarnauja. •’ i ' . •

Štai musu kanadiečiu Tarybos pastangomis le idziamas . žurnalas jN.L.” 
ir jau nemažai *suteikęs patarnavimo susisiekimui oU tremtiniais, nežinios 
blaškomais po nuteriotus Europos kampus, i
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Š/m. sausio laidoje, turėjau malonumo ir as rasti' savo pavarde 
j ieškom’^ j targe* Skubiai sus.irasius su p-le griauskaitė, ”N.L.” nami
nis tratore? sužino jau, kad manęs ir kit^. giminiu pa j ieško mano sesutes, 
kurias negailestinga svetima baime privertė, kaip ir kitus tūkstančius 
lietuviu, apleisti' savo sodybas ir be*gti svetur, j ieškoti saugesnes užuo
vėjos.

Gavus adresu, gal man bus lenjta asmeniškai susirasyti su nelaimėn 
patekusioms sesutėms ir daugiau sužinoti apie ję. likimę.

Uz skubiai ir nuoširdžiai suteiktu patarnavima, reiškiu ’’N.L.” 
administracijai gilia padėką.

-A. Bernatoniene -

• .. ; P A J I E S K O J I M AL •' ' . . •

- p. Tamoliuno (ar Tamošiui, j) kilusio is liaulii^ apsk.
- Aneles PaŠukonienes (Stulgytes), turėjo siuvyklą Edmonton miest

- Richardo Fumroto, kilusio iš Tauragės apsk. Zem.,Naumiesčio, 
Sodtį. g-ve. Nr. 13 o

- Vaclovo Kauzono, Alytaus apsk. Ulcicių kaimo.

- Onos Venslovienšs (Mikšytės) ir Edvardo Venslavo.

- Boleslavo Eiduk.o (Eidukevičiaus).
- Juliaus Kaptainio, Alberto Kaptainio. .

- Otto Beck.
- Petronėlės Matusęvįęiutes, Eržvilko vaiso. Kavolių k.

- Jono Liutkevičiaus, Barštines k. Sasnavos v. Marijanpoles ape
• - • , *. • t

- Prano Gunbeleviciaus, Biršv apsk., Maliupię. k.

- Stasio Sapkuusko. .
- Jono Mieliulio iš Tauragės* %
- Jacob Redweik iŠ Grumbeliv, Klaipėdos apsk.

- Augustino Jonaičio.
- Petro Gaižučio, RadviliŠkes, Kanvaiciy kaimo.
- Kazimiero Minioto, Vilio’i rienk.
- Ant. Micuto, Mari ianpol’ pok. Kalvari jos v. Zubriu k..
-Aleksandra Jakaiti (Jaksv iciu), Kedain"’’'’ op. Baisi, eg' 1' o vaiso 

Sirutiskiu kaimo.



27
Juozo, Vinco,
Leono Vaitkaus?

Prano Černausko, »Vilkaviškio apsk

Povilo Merkio, Zarasu apsk

Pranciškaus Stanislavaicių.
Raseinių apsk. Bakučiu kaimo.

, Andriskių kaimo

Sarkiskių k.

- JonoJakšio, An^gpęj^^į
-J-'~ ‘y Prano Černausko, .Kisiniskij. k.., Vilkaviškio valscw

■•x • v‘ v" ; > - — .v Y ' '? -':Jono MaCiulaicio9 Gulbiru. k.,. Akmenės v. Mažeikiu apsk.
• ’ • ’ •> ‘ Vo .'■■■■ '■ , ■ 1 . * ■- • , v 1 v . *■ V«>r .

- Kastą-ntęV Bindoka, Maękabudžių k.' Keturvalakių valse.
t . ‘ • Z r* ' i ‘ ' y- . ' ■ ■ . ... .............------------------------ . •

- Augustino; Petniuno’ -■’gyvenančio Kanado j • . •• •
. i ■_ ’

Jieskantieji, malonėkite kreipti^; į' ^Nepriklausomos Lietuvos” 
administracija? ■ kuriems bute suteiktos žinios apie giminės ar artimus 
Jūsų draugus. ; *■ . •/;.

•• • * *" *
. •: ;Z.?, - .. • J • ■ •• •••••* A- •• • '

"N. L.” PRENUMERATORIAI*— •,i'- ' ' ;

J. Kirdeikis is Edmonton, Alta^, P. Žemaitis is Edrons? Man.,
B. Embras - Merchantville, N.J., V. Žinaitis - Central Patricia, Ont.,
E. Pran - Naravood, Man., P. Alekna Toronto, Ont., prisiuntė 2 dol., 
Stasinskas is New York, 2 dol. ' • ' ’ . ’ ",

v v ' -

Montredlleciadį Vi;'Mitchelis, J. Simonelis, A. Račiūniene A. Kar
pavičius s_ J.z. Kuprevičius9 Vasiliauskas, Barauskus, Nomeikiene, D* Gir- 
daūskiene? A..,'Sakalu s i

J., Leskeyi'^i’iis ir J. Žemaitis užsimokėjo po 1.25 dol. P. Mile
riene, J.; M^.ceV^ai'usį J. Paznokaįtis, J. Bashaw - po 2.00 dol.

" Ponia Rųgeniene užmokėjo prenumeratų sunui A. Vaitkui | Brooklyn, 
N. Y. .. •?>/ . • • ■ •

■ »Li - Sųjunga, žurnalo palaikomi paaukavo 10.00 dolerių.
' X-'> w ‘ r <v i

y • v- • '.T*'*' • •• ...
» j' . ' 'v : •* , /<«•”’• i»\ ' .

■ ' J. '' .
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THE MONTREAL LIT.?7IV.NIĄN  YOUTH CLUB.
— ii. i >ii « ■ —i ■ —-• —-—- --■ ■ — ■■ r-u ii«—i n.m^—

Veil known Lithuanian youth organizers of* Montreal pooled their 
resources and planned to form a new Lithuanian Youth Club, based on de
mocratic principles? which would welcome without prejudice? all Canadian 
youths of Lithuanian descent regardless of their beliefs.

t- Wo offer our sincere thanks to the Directors of the Lithuanian 
Vytautas Independent Club? who graciously consented to offer the use of 
their premises as a meeting-place and a centre of our social activities*

On Sunday? January 20th? 1946? the organizing committee called 
a general meeting which^was attended by over a hundred enthusiastic 
youths eager to get the club under way? showing their cooperation and 
willingness to make the sacrifices so necessary for the success of our 
club. -

• •
We wish that the young Liths. of Montreal will find more enjoy

ment in recreation and education in their own company. Besides being 
loyal Canadians we must preserve the beautiful and archaic language of 
our ancestors.

We .will succeed only by uniting our efforts and giving our whole
hearted support to all the activities of our club. If each one of us in 
his own way did his share? we can make progress by leaps and bounds. By 
attending meetings and shewing 100% interest and cooperation everywhere? 
we will make our club a real success. We will get out of our club only 
what we ourselves shall put into it. There is no reason why our club 
can’t bo most successful? for we have energetic and capable officers who 
are doing their best to make our club a success. The members have only 
to continue backing them up as they have done so far? to insure a lasting 
success•
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At the first general meeting, the organizing committee was-el-ect— 
ed as the Executive Committee for a term of one year. It consists of:

X^resident Vicky Adams ...
Vice-President • Tony Yaunish

. . . Secretary. Lilian Nadeau .
Treasurer r • ! Leo Simono lis
Sec.-Treasurer Dona Thompson
Auditors Tony Nekstis - Albert Kendaris
Publicity Manager ' Albert Nbrkeliunas.

• ' ■ ' . 7. ■ ' . ". .. •

At the March regular meeting, a Sports Committee was elected con
sisting of: •

• . • • X

Justin Kisielius, Nellie Kicla, Joe Naujokas, Sally Adams, 
Bernie Žemaitis.

■ * • « •

The Sports Committee has already made many interesting plans for 
the activities of ;.our club. These will be made public in the near 
future. • ; i

To-date., two. dances and a social were held, all were great 
Successes< .• .... ■> • . '• ■■■' '■ •_

Ypu will have?, an opportunity of reading- in greater detail about 
ouriactivitieš |n the forthcoming issues of this' newspaper.

To those whose curiosity his been aroused, I extend a hearty 
welcome to attend one of our meetings which are held every last Sunday 
of the month at 2:00- P.M. sharp, ' .it the' Lithuanian Club, 216.5 St.Cathe- 
rine Sf East.

\ . ■ . . ■ 1 ...j • . ■ ' ; ■ ■'

'■ •• •••• “ ‘Publicity Manager -

FOOD F 0 R- ' ■ T H 0 U G H T

How little human nature has changed through the centuries.
Publius Syms lived 20 centuries ago, in 42 B.C., but his wise quotations 
about the thoughts and actions of men arę very accurate and his sound 
advice is very practical. So do not hesitate to’ pause for a moment and 
give, his statements some consideration.-

Speech is a mirror of the soul: as a man speaks, so is he. 
Prosperity makes friends, adversity tries them.
.Let a fool hold his tongue and he -will pass for a sage.
We are interested in others when they are interested in us.
Learn to see in another’s calamity, tho ills you should command. 
It is easy for men to talk one thing and think another. • 
It is only the ignorant who despise education.
Never promise more than you can perform.

... ‘ Do not turn back when you arc just at the- goal. 
No man is happy who does not think himself so.



GUSSIr AROUND HOME
by H. Vaisviliute.

As this column is solely for your amusement, any remarks which may 
tend towards the betterment of this article will be greatly appreciated.

Several of you have already volunteered suggestions to the effect 
that if the gossip items were set down in shorter form, they would then be 
rightly called ’’Gossip” and in this way quite a few persons could be affect?- 
ed in the one issue. 1

On the other hand? after discussing whether this form would have 
preference over the story form now used? there are others that share my 
opinion, which is that if these articles were set down in a condensed form? 
as for example?

”So A.J. has at last wiggled herself into his affections - 
it was rather har work, wasn’t it?”

those who are not in the immediate circle of the' persons being discussed, 
would be none the wiser as to what this may have reference, therefore? 
would lose interest in the column altogether, although the immediate 
friends would understand and be able to read-be tween the lines.

As it is now? seeing that we are such a scattered..group, more setting 
and background has to be given sc that we may have more to work by to de
rive the identity of the abused person? and even those in towns outside 
of Montreal can chuckle and maybe pick up a few hints on how they should 
act in like circumstances, but keep their- eyes open so that no gossip< 
fiend is around.

1

At any rate, from this I hope you will see that it makes me extremely 
happy to have criticism for it proves that you are taking time out to 
really analyze the style of this column which you would not bother doing 
if it wouldn’t meet with your tastes; and even though I ha've done you out 
of a few gossip items this month? console yourselves by the fact that 
perhaps it would have been your turn to be picked on if I hadn’t stopped 
to prove that your remarks are really given serious consideration and are 
received with a great amount of interest.

j ' 
OUR GOS Sir OF THE MONTH.

It could be since spring is in the air that we are starting to think 
of wedding bells and wondering who will be the next to get married. This 
fact may have led to our pondering about one of the three sisters in the 
Ito section of the Church Choir. hast summer quite a few of us recall 

the announcement of her pending marriage that she made at a gathering, 
since which time we have been wondering who the lucky man is? but for al
most a year now, we have not met up with him and have never seen her in 
the company of any special male. Couldn’t you enlighten us a little as to 
his identity as our curiosity is cc ,‘tainly getting the better of us es
pecially as you are still ropping hints of this happy occasion that is to 
take place. Anyway, with all of us wondering about this mysterious lover 
who can hide his affections in public, surely we’ll be learning his iden
tity pretty soon but there must be some explanation as to this mystery. 
Even we in Rosemount that live practically next door have been unsuccess
ful in uncovering any clues. •
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As an after-thought9 seeing that this English Section me; be under

going a few changes s I am adding a couple more articles which contradicts 
what I said on the foregoing page? viz.? that I am doing you out of a few 
items this month*

Ho-hum’. That so-called wolf is still trying to live up to the name 
he insists on calling himself. One thing that’s certain tho’ is that you 
can always find him in the midst of girls - he admits that some sort; of 
magnet, draws him there. You still don’t know who it is? You want another 
hint? Come now’. But here’s a few-more clues. .He also is in the Church 
Choir'.and can he talk! His ' howl iri j "seems to be concentrated on a special 
one these past few days bit be prepared girls-? your turn may be.-.,-coming 
next? eh Eddie? ' • '

Happy Days! Have you noticed that the nine once enthusiastic roller 
skaters are able, to sit again?.;That’s some.improvement' over Wednesday 
night at Choir Practise when we all had to stand on their account.

. . ... ’■ ' A'

’’MEMBER’S' . DANCE”

The-Montreal Lithuanian Youth Club held a very successful social 
for its members on Friday? April 2nd? 1946. The. program included dancing? 
stage entertainment9 supper and sports. The members danced to the music 
of P.A. system. A number of very lively tunes-were played and those swho 
did not wish to • dance were content to sit on the sidelines and watch their 
more energetic friends perform. All in all everyone had a very good’time©

The stage show featured tie Juraitis sisters who sang•two duets 
both being most successful. They have had a great deal of experience 
singing for different audiences through the Dominion and they are to be. 
congratulated for a wonderful performance. Lillian Nadeau? Joe Naujokai
tis? and Jenny Juraitis delightful gypsy dance was accepted by the au
dience with great enthusiasm. To round out a good evenings.entertainment 
our President played a number of Lithuanian songs> arid polkas on his har
monica.

A supper was served buffet -tyle and I must say that everyone was 
satisfied. ,After sorter rome.■ menA-urs went dancing and others adjourned 
to the sports room where" a." competition soon started at the two ping pong 
tables and dart board. • ...

A word of congratulation must be said for the committee in charge 
of the evening’s entertainment. The success of the evening is sufficient 
proof of their hard work*

.. — T. Rekstis -



NET I KETA..- MIRT I S,^

25 d. ‘balandžio vakare pasklido Lietuviu tarpe liūdna zine? 
)

kuri ..visus begalo nustebino. Mirė Mykolas Placenis A.A. 39 metu • 

amziausj kuris lig tai dienai dirbo? linksmas buvo? bet kaip arzuo- 

las trakštelėjo ir nuluzo. Velionis kilęs is Vėsintu valse.? Bilenu 

km.? Panevėžio apskr.? atvyko į Kanada 1926 metais* > ■

Prigulėjo prie lietuvišku organizacijų? reme ir dalyvavo 

visuose parengimuose. Kalbant apie A.A. M. Placeni kiekvienas •> y - y . 

pasako: ’’Malonaus ir linksmo budo žmogus? o kaip jo gailą kad taip 

staigą mirtis atėmė is musę, tarpo mylimą asmenį •

Paliko didžiausiame nuliudime savo jauną žmoną Emilija Zaba- 

vielutę? sūneli Richardą 3 metu ir puses. Lietuvoj tris brolius 

Jurgi? Joną ir Baltriu? dvi sesutes Uršulę ir Elzbietą- Kanadoj 

pusbroli M. Guda su šeimą? puseserę M. Nadrionę su seliną? svogeri 

D. Lankūna ir daugybę giminiu draugu ir pažystamu.

Lai būhą lengvą ilsėtis svetimoj zemelej- '

• • • . .*••••«* « .

”N. L;” administrac^a*

• . . ' - M. A. — •



2830 ALLARD ST. Tel. V7ELLINGT0N 4-277

Mes valome ir dažome įvairius? kaip vyriškus s taip 
moteriškus grabužius. Taip pat išvalome^nuo lie taus.apsiaustus ? 
del^kurię. uždedame ”Drex”? kas ne perleidžia vandens ir duoda 
gražesnę išvaizda.

Taipgi valome visokiausios rusies karpetas ir 
fotelius (Chesterfields).

• Kiekviena orderį pajemame is namų ir pristatome į namus.

Uz musu atlikta darba garantuojame.

gu informacijomis? prašome kreiptis:

J. Kriauceliunas
A. Majauskas
Matulaitis.

y
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