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KARAS IR MES

Po paskelbimo karo Vokietijai Kanadojė tapo dalinai suvaržymas 
ateiviams._ Labiausia tiems kurių šalys kariauja prieš Angliją. Pas
kutiniu laiku skaičius dar padidėjo, kuomet daugiau valstybių, prisi
dėjo prie Berlyno-Romos ašies.

Mes, Kanados Lietuviai čionai skaitomi kaipo neutralūs, nors 
musų šalis taipgi yra pavergta,bet jau kitokio diktatoriaus-Stalino, 
kuris nors ir remia Berlyno-Romos ašį visais galimais būdais, bet 
oficialiai karo nėra Anglijai paskelbęs. Todėl, Kanados valdžia į 
lietuvius ateivius žiuri kaipo ramius žmones,trokštančius kad Angli
ja karą laimėtų. Tik deja, tokį gerą vardą lietuvių. Kanadoje suter
šia keliatas svetimos valstybės agentų,kurie parsidavę dirba Rusijos 
naudai. ' Po.- susibičiuliavimą Stalino su Hitleru,lietuviai komunistai 
visomis keturiomis dirba,kad Hitleris karą laimėtų sumušdamas Angli
ją-

Kokios pasekmės būtų, jeigu Hitleris karą laimėtų, tai baisu ir 
vaizduotis. Užtenka prisiminti, kokiose sąlygose Vokietijos liaudis 
gyvena po Hitlerio ’’malone”, arba Rusijos proletariatas po Stalino 
’’malone”. Ir panašiai visose diktatorinėse šalyse su liaudimi elgia
masi taip. Lietuviams turi but žinoma, Hitlerio laimėjimu šio karo 
Lietuva amžinai butų palaidota ir nebūtų vilties kada nors ją atgauti.

Kas kita yra,jeigu Anglija karą laimėtų. Jau-nekalbant apie tai 
kokią mes turime laisvę net karo metu. Žinoma, tikimės tokios ir po 
karo. Pragyvenimą turime pakenčiamą, kaip kurie ir visai gerą. Paly
ginimui galima paimti nors ir šį pavyzdį: Kanados- darbininkas‘netekęs 
darbo ir gaudamas iš valdžios pašalpą, daug geriau gyvena negu dik
tatorių valdomose šalyse vidutiniai uždirbąs darbininkas.

Komunistai, žinoma, sakys, kad mes norime ginti kapitalistinę 
santvarką Kanadoje. Nieko panašaus. Mes norime skaitytojui priminti, 
kad naudojantis demokratinėmis teisėmis ir balsavimo keliu galima 
pasiekti valstybės geresnio susitvarkymo, ko negali atsiekti dikta
toriškose šalyse eilinis pilietis.

Vieno svarbiausio fakto lietuviai neturėtų užmiršti, tai to,kad 
tik Anglijai karą laimėjus vienintelė viltis atgauti Lietuvos Nepri
klausomybę. Todėl,kiekvieno iš musų yra būtina pareiga visur ir vis- 
kuom stovėti už laimėjimą karo Anglijos naudai. Pagalbai pareigos 
nėra sunkios. Prienamiausias ir geriausias pagalbai būdas yra—tai 
pirkimas Valstybinės Paskolos Bonų, kuo kartu gelbėsi valstybei ir 
sau atsargą susitaupysi. 0 praėjus 7 metams atgausi viską ir dar su 
geru nuošimčiu.



PASEKMINGOS PRAKALBOS KANADOS LIETUVIŲ TARYBOS TORONTE

Vasario 15 d. Lietuvią parapijos salėje K. L. T. atžymėjimui 
16 vasario 23 metą sukakčiai sušaukė mass mitingą. Vyriausiuoju 
kalbėtoju buvo užkviestas kun.. Balkunas.

Publikos prisirinko pilnutėlė Liet, parap. svetainė, nežiūrint, 
kad komunistai per savo organą "L.B." ir žodžiu pranašavo,kad ’’niekas 
neis ir kun. turės kalbėti tuščioms sienoms”, mat jie kerštaudami 
rengė savo "L.B." koncertą, kad tik atitraukti publiką, bet nieko 
iš to neišėjo. Pasirodo, kad Kanados lietuviai jau pradeda suprasti 
komunistą veidmainiškumą ir šalinasi ją.

Programos vedėju buvo J. Yokubynas, kuris programą pradėjo su 
"Aušros” choru. Choras sugiedojo tautos himną ir vieną liaudies 
dainą. Po to sekė prakalbos,

Pirmuoju kalbėjo gerb. Kanados lietuvią konsulas p. G. L. P. 
Grant-Sutrie. Gerb. konsulas plačiai apibudino Lietuvos istoriją 
ir lietuvią tautos kilmę bei egzistensiją per 5,000 metą. Gerb. 
Konsulas baigdamas savo kalbą, ragino lietuvius būti vieningiems, 
nes kovojant už savo nepriklausomybę, vienybė būtinai reikalinga. 
Jis taipgi pažadėjo savo paramą, kaip materialą taip moralę, musą 
judėjimui už Nepriklausomybę.

Antruoju kalbėjo gerb. kun. Balkunas iš Brooklyno. Kun. Balkunas 
savo išsamioj kalboje plačiai palietė Lietuvos liaudies vargus ir 
okupantą šeimininkavimą. Publika kalbėtojui tankiai suteikdavo 
gausią aplodismentą. Kun. Balkunas kalbėjo per du atvejus. Pirmuo
ju atveju iškalbėjo pusantros valandos, po to sekė Tarybos pirm, 
atsišaukimas dėl auką. Nežiūrint kad neseniai buvo rinktos aukos, 
bet ir šį kartą surinkta auką $90.62 tas priparodo, kad lietuviai 
supranta K. L. T. judėjimo svarbą kovoje už Lietuvos Nepriklausomybę.

Štai aukotoją sąrašas: Po penkis dolerius aukavo: p. Užemeckienė, 
M. Pocienė ir Bevardė. Po du dolerius: p._Yokubynienė, Frenzelienė, 
Dagilienė, A. Yurcienė, M. Dervinis, A. Čirūnas, A. Augutis, AJtfargis, 
P. Kairys-Edmontonietis, Kun. McGivney, K. Bučys, S. Balčiūnas, 
Jasiunas, ir H.F.R. Po dolerį: p. Dargienė,Jarašūnienė,Samulevičienė, 
Dičpinigienė, Kuniutienė, Maciulevičienė, Matjošaitienė, Dubauskienė, 
F. LekŠys, Paulauskas, J. Samulevičius, A. Eutkevičus, F. Karaliūnas, 
E. Narušis, B. Indrelytė, S. Gipsas, Vaitkevičius, F. Kidžius, 
Krakauskas-Hamiltonietis, S. Bardauskas, Dargis, ir K. Burė. Po 
pusę dolerio: L. Bieliauskaitė. Aukos prie durą: $18.00, Smulkiais 
surinkta: $4.20, Bufeto pelnas: $2.92. Visa labo $90.62.

Visiems aukotojams K. L. Taryba reiškia širdingą ačiū. Lietuvią
parapijos klebonas svetainę davė veltui, kas reiškia irgi didelę auką 
Tarybai, už ką taipgi širdingai ačiū.

Kunigas Balkunas baigdamas savo kalbą, perskaitę sekamo turinio 
rezoliuci ją l



PASEKMINGOS PRAKALBOS KANADOS LIETUVIU TARYBOS TORONTE 
(Tęsinys)

Mes Toronto ir apylinkią lietuviai, susirinkę Lietuvos neprik
lausomybės šventei pažymėti į mass mitingą, išklausėm gerb. Lietuvos 
konsulo p. G.L.P. Grant-Suttie ir kun. Balkuno išsamias kalbas ir 
pareiškiame:

a) Kadangi Rusijos raudonieji imperialistai smurto keliu bei 
apgaule pavergė Lietuvą ir kitas pabaltijos valstybes ir atnešė ver
giją atimdami netik žmonią nuosavybes, bet ir ją teises;

b) Kadangi raudonieji Rusijos imperialistai, susibičiuliavę su 
banditu Adolfu Hitleriu, dalinasi užgrobtomis valstybėmis ir mainikau- 
jasi žmonėmis-tautiečiais paneigdami mažąją tautą teises savistoviai 
gyventi;

c) Kadangi šis karas iššauktas Adolfo Hitlerio sudarytos ’’ašies” 
kad pavergti mažąsias tautas, dėl ko Didžioji Britanija buvo priversta 
stoti į karą, kad apgynus savo ir mažąją tautą teises bei egzistenciją 
ir atstačius užgrobtąją tautą nepriklausomumą.

Todėl tebūnie nutarta:
1) Mes Kanados lietuviai negalime tylėti ir griežtai smerkiame 

Rusijos imperialistinius žygius Lietuvos Valstybę ir net visą tautą 
išnaikinti, išsklaidant po visą Rusiją musą veikėjus bei inteligentus 
ir pavergti mūsą liaudį taip vadinamoje Tarybinėje Lietuvoje;

2) Mes griežtai reikalaujame S.S.S.R. gerbti sudarytas sutartis 
su Nepriklausomos Lietuvos valstybės vyriausybėmis ir leisti Lietuvai 
tvarkytis liuosai demokratiniais pagrindais,kaipo savistovei valstybei;

3) Mes griežtai protestuojame prieš Vokiečią ir Rusą iškėlimą 
grynai lietuvišką šeimą iš nuo amžią lietuviais apgyvendintą kraštą, 
ir sustoti mūsą tautą sklaidinti bei silpninti;

4) Mes rįžtamės vienintis su visais Kanados lietuviais kovoti už 
Lietuvos valstybės išlaisvinimą, bei atstatymą, kovoti netik Lietuvos 
išlaukinius, bet ir vidujinius priešus, kaip mūsiškius komunistus pri
siglaudžiusius prie ’’Liaudies. Balso”;

5) Mes kviečiame lietuvius patrijotus išeiti iš komunistą kontra- 
liuojamą organizaciją, neremti ją parengimą ir neskaityti ją organo;

6) Galop mes dėkojame Didžiajai Britanijai už mažąją tautą užta
rimą bei gynimą ir pasižadame remti Didžiąją Britaniją materialiai ir 
moraliai kol karas bus baigtas garbingu Britanijos laimėjimu;

7) Šią rezoliuciją pasiąsti Didžiosios Britanijos ir Kanados 
vyriausybėms ir Lietuvos pasiuntinybei Washingtone J. V.

(Pasirašo) KANADOS LIETUVIŲ TARYBA
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ĮSPŪDINGAS KANADOS LIETUVIŲ TARYBOS MASINIS MITINGAS 
PASMERKĖ KOMUNACIŲ ORGANU "LIAUDIES BALSįi"

Kove men., 1 d.. š/m. Lietuvią parap. svetainėje įvyko masinis mitin
gas, kurį rengė K. L. Taryba su tikslu supažindinti Toronto ir apylinkių 
lietuvius su tik-ką atvykusiais iš Lietuvos Onos Kalinauskienės ir Stasio 
Menderio pergyventais įspūdžiais Stalinui okupavus Lietuvę, ir kitas Pabal
ti jos valstybes.

Publikos prisirinko pilnutėlė svetainė, kurioje telpa apie 300 žm., 
8 v. 30 m. Tarybos pirm. A. F. atidarydamas susirinkimęi pasakė įžanginę 
trumpę, kalbą? apibūdindamas Lietuvos padėtį, kas ją^valdo ir kaip 
Kanados lietuviai komunaciai po "L. Balso” vadovybe^užgyrė tą šlykščią 
Stalino okupaciją Pabaltijos valstybią. Baigdamas įžanginę kalbą pers
tatė p. Kalinauskienę, kuri nuosekliai apibūdino savo patyrimą, kaip 
Lietuvos liaudis gyveno būdama Nepriklausoma ir po Stalino okupacija, 
p. Kalinauskienei baigus kalbėti, buvo perstatytas p. Menderis, kuris 
irgi patvirtino viską kas buvo pareikšta p. KalinauskienėsŠtai.trumpa 
sąntrauka pareikštą sakinią.

1) Prieš Lietuvos okupaciją, Lietuvoje viskas atrodė gražu.Visko 
pilna, kaip maisto taip ir rūbą krautuvią langai pilni. Miestą išvaizda 
žymiai pagražinta gražiais pastatais ir aikštėmis. 2) Lietuvą užplūdus 
okupantams, Lietuvos liaudis sumišo. Vieni džiaugės, kiti nerimavo. 
3) Rusą kareiviai neturėjo teisės kalbėtis su lietuviais. 4) Rusą 
kareiviai stebėjosi, kad tokioje mažoje valstybėje galima visko gauti 
labai pigiomis kainomis, dėl ko jie praminė Lietuvą kaipo mažoji Amerika. 
5) Komunistai apnyksta žmonią nuosavybes ir ją pinigus bankuose. 6) Sus
tabdo kaimą skirstymą į viensėdžius ir neleidžia kirsti savo mišką ir 
tiems, kurie turėjo vos pusę hektaro. 7) Lietuvoje esantieji karininkai 
gauna'nuo savo žmoną iš Rusijos laiškus, kurios sako, buk ją laikraščiai 
rašo, kad Lietuvoje badas. Kad įrodyti savo giminėms kad tai netiesa, 
tai perkamos šilkinės suknelės ir suvyniojus gabalą dešros siunčiama į 
Rusiją kaipo įrodymą, kad bado nėra, nes laišku tas yra pavojinga padar
yti. 8)•Rusai draudžia Lietuvos ūkininkams laikyti kiaules^ nes buk jos 
suėda daug grūdą. 9) Kareivis gavo 9 mėnesius kalėjimo uz pavėlavimą 
penkioms minutėms ant patikrinimo. 10) Dėl komunistą įvestos betvarkės 
žemės ūkyje, ūkininkai nenori dirbti žemės ir todėl liekti daug neap
dirbtos/ 11) Laike rinkimą komedijos, komunistai įsako žmonėms susirin
kti neva kandidatą pastatymui,bet kada susirenka,tai komisarai perskaito 
savo pastatytą kandidatą sąrašą ir daugiau nebeduoda niekam statyti kitą 
kandidatą, "tik savuosius paskaito priimtais ir įsako už juos balsuoti. 
Vienam mokytojui pareikalavus leisti pastatyti kitus kandidatus, už tai 
tapo suimtas." 12) Paleckis yra beteisis, nes turi daryti tai, ką jam 
įsako"kacapiškl komisarai. 13) Vienas rusą kareivis pareiškė: "Rusijos 
darbininkija kaip vergavo taip ir vergauja. Vieni išnaudotojai tapo 
pašalinti. tai ją vieton atsistojo visokį komisarai, kurie dar_aršiau 
išnaudoję/Rusijos liaudį." 14) Anglijos valdžia pavyzdingai rūpinasi
savo piliečiais, nes visus 45 asm. aprūpino nemokama kelione ir maistu ik-’ Australijos, dar davė pinigais po $3 dėl pašto reikalą. 15) Okupan
tai lakai kamantinėja norinčius išvažiuoti iš Lietuvos nors ir Kanados 
piliečius" Vienas tokią buvo neišleistas. 16) Išvažiuojantieji negali 
pn ^i'i uiti "net ir $50. Išvažiuojančius smulkiausiai iškrečia, kad neišsi- 
vežtu*pinigą. 17) Foto aparatus užblombuoja, kad nedarytą nuotrauką 
^kurdauš^kusą gyvenimo vaizdą. 18) Važiuodami per Rusiją iki Vladivos
toko nėra matę'Žmogaus tinkamai apsirengusio, su skrybėle ir kaklairai- 
kxčiu- visi vaikšto su apsivėlusiomis "rubaškomis”. 19) Ant gelžkelio
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ĮSPŪDINGAS KANADOS LIETUVIŲ TARYBOS MASINIS MITINGAS 
PASMERKĖ KOMUNACIŲ ORGANU "LIAUDIES BALS£" 

(Tęsinys)

moterys dirba su kirkėmis vyriškus darbus. 20) Rusijos žmonėms yra 
uždrausta artintis prie užsieniškių pravažiuojančių žmonių, kad nepa
tirtų kas dedasi kitose šalyse. 21) Vladivostoke traukiniui pribuvus, 
vagonai tapo užrakinti ir laikė per naktį kaip prasikaltėlius.v 0 ant 
rytojaus leidžiant į laivę vėl visus iškrėtė. 22) Sibiro šalčiai 
siekė iki 30 remiuro žemiau zero. 23) Kinijoje jautėsi laisvai,galėjo 
eiti kur nori. 24) Australijos vaizdai patiko, tik klimatas atrodė 
keistas, nes Kalėdų metu maudėsi.

Užbaigus p. Menderiui kalbėti, buvo leisti paklausimai, kurių 
buvo labai daug ir įvairių, bet dėl laiko stokos jų čia neminėsiu. 
Bet vienas klausimas tai tenka pažymėti, būtent, buvo užklausta, ar 
tikrai "Liaudies Balsas" sveikino Kanados Lietuvių vardu okupacinę 
Lietuvos valdžių? Kų p. Kalinauskienė patvirtino,kad ji^pati klausėsi 
radio program© ir girdėjusi, kaip tų "L.B.” judošiškų sveikinimų 
pranešėjas skaitęs;už tokį šlykštų "L.B.” savavaliavimų sveikinti visų 
Kanados lietuvių vardu, iš publikos buvo pasiūlyta ir paremta išnešti 
pasmerkimų "L.B." kas ir buvo vienbalsiai priimta. Toliau buvo pasiū
lyta atsiklausti susirinkusių ar randasi šiame susirinkime bent vienas 
lietuvis, kuris norėtų važiuoti apsigyventi dabartinėje Lietuvos sant
varkoje, su sųlyga daugiau negrįžti.. Atsiradus norinčių važiuoti, 
tokiems kelionės lėšas apsiėmė parūpinti K. L. Taryba,bet atsiklausus, 
publikoje nesirado nei vienas kuris būtų norėjęs pasinaudoti,teikiamo
mis susirinkimo privilegijomis. Tas aiškiai parodo,kad komunistai patys 
netiki tam, kų jie skelbia per savo spaudų kitiems.

K.L.T. NARYS

TREMTINE

Jau ištyso veidas Smūtkelio, 
Pro senų beržų besižvalgant -- 
Tenai iš lūšnos tos prie kelio, 
Argi ateis Ji varpams skambant?
Daug nunešė vieškelis dulkių, 
Praėjo pulkai už pulkų ...
0 Jos veidelis baltas, smulkus — 
Nepasirodo iš langų ...
Seniai suvyto jau vainikai, 
Smūtkelio rūbe įsegti —
Aplinkui tuščia, niūru, plika ... 
Žiburiai lūšnoj nedegti.

Kai ūžė beržas, bėrė rasų, 
Šakomis grųsė į rytus — 
Jų durtuvais išvarė basų, 
Ir laukia jau lūšna metus ...
Palangėj daržas išaugino, 
Rūtas, bijūnus, uosilkas ... 
Bet jau vainikų nieks nepina, 
Tik moja rūtos Jos rankas.
Smūtkelis ilgesy pražilo, 
Nubluko spalvos Jo rūbe ... 
0 ten rauda eina nuo šilo, 
Kad Ji kalėjimų grabe.

LORETA BRUŽIKAITE

PAKALBINK SAVO PAŽĮSTAMĄ BEI DRAUGI UŽSIPRENUMERUOTI "N.L."
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LAIKYKIT VAGĮ

Mūsų. lietuvišką penktakoją organas, kuris savę vadina, ’’liaudies 
balsu”, Nr. Ą83, 1941 ra‘. sausio mėn., 10 d., išpyškino editorial? 
įtikindamas savo pasekėjus, kad draugo Stalino ir draugo Hitlerio są
junga yra nesugriaunama. Sako, kad jeigu Hitleris būtų nemylėjęs 
draugo Stalino, tai jis būtą, užpuolęs ant sovietu sąjungos dar tada, 
kuomet visas pasaulis būtą Hitleriui padėjęs. 0 dabar kada Anglijai 
ir Amerika padeda kariauti prieš Hitlerį, tai tik kvailiai gali tikėti, 
kad tie du neperskiriami draugai susikibtą.. Dar toliau, Hitlerio ir 
Stalino pastumdėliai sako: ’’Iki šiol ją (tai yra vokiečią) aplaikyti 
laimėjimai sako, kad jie turi vyrą, kurie dalykus permato neblogai.” 
Dar daugiau, mokina Stalino draugą Hitlerį kokiais keliais jis turi 
pasiekti Egiptą. Pora metą atgal nieks nebūtą, tikėjęs, kad komunis
tiškas ’’liaudies balsas” pavirs Hitlerininką įrankiu’.

Bet štai, tame pačiame numeryje yra kitas redakcinis straipsnis, 
kuris prasideda taip: ’’Šiame Liaudies Balso numeryje rasite korespon
denciją iš Montrealo, kurioj plačiai nušviečiamas negražus smetoninią 
nazią užpuolimas ant parengimo Liaudies Balso naudai.” Toje korespon
dencijoje pasakyta, kad buvo atvykusi policija patikrinti kas ten ren
giama, mitingas ar koncertas. Dėl to, kad ten buvo atvykusi policija, 
tai ar būtinai turėjo kas nors įskųsti? Jeigu taip, tai kas skundė 
drg. Stilsonui rengtas prakalbas?

Mes tada pilną teisę turime sakyt, kad tai komunistą darbas’. _Bet 
mes policijos nebijom, nes mes nieko prieš-valstybinio nedirbam, musą 
didžiausiu troškimu yra, kad šį karą laimėtą Anglija^ir kad taptą 
Nepriklausoma Demokratinė Lietuva. Gi komunistą troškimas yra visai 
priešingas; kadangi Stalinas su Hitlerią yra geriausi draugai, tai ir 
komunistą troškimas yra, kad šį karą laimėtą Hitleris. Tą šiandiena 
žino kiekvienas, ir bereikalo jūs draugužiai dar čia šūkaujat. Jeigu 
dirbat prieš-valstybinį darbą, tai turit žinot, kad visuomet turėsite 
reikalą su policija, o tas jūsą rodymas su pirštu į Kanados Lietuvią 
Tarybos veikėjus apšaukiant juos smetonininkais ir hitlerininkais, 
jums nepadės. Jūs elgiatės, kaip tas vagis, kuris bėgdamas pirma visą 
šaukia, laikykit vagį. Jus jau Hitleris įnarpliojo į savo voratinklį, 
ir tą gerai žino visuomenė, o tuo labinus policijai

A. HITLERIO PROPAGANDA ’’LIAUDIES BALSE”

Kas abejoja dar, kad komunacią organas ’’Liaudies Balsas” palaiko 
A. Hitlerio propagandą, te pasiskaito ’’Liaudies Balsą” Nr. 490 pirmame 
puslapyje 1941 m. vasario mėn. 28 d., su dideliu antgalviu: ’’Amerikos 
darbo žmonės organizuojasi kovai apgynimui demokratinią teisią.”

Nemokančiam protauti gal atrodyti toks antgalvis labai gražus, 
nes jis pridengtas gražiu obalsiu, kuris sako apgynimui demokratinią 
teisią. Ko komunaciai patys labiausiai neapkenčia, nes kas tik 
Sovietą Rusijoje pareikalauja demokratinią teisią, tai tas gauna ku-. 
lipką į kaktą. Bet čia, tie išgamos Stalino klapčiukai dar dangstosi 
demokratine skraiste, kad ją sumulkinti pasekėjai nesuprastą ko sie
kiama. Taigi čia pat aš priparodysiu kas slepiasi po tuo gražiu ant
galviu. Skaitančiai visuominei nėra paslaptis, ką rašė tas pats



"Liaudies Balsas” prieš Stalino galutinu pasibučiavimu su A. Hitleriu, 
tada komunaciai kiekviename žodyje reikalavo Anglijos ir kitų valsty
bių. kad jos skelbtų karų prieš Hitlerį, mat jie nežinojo, kad .jų 
"neklaidingasis” Stalinas veda derybas su Hitleriu. Bet kada gavo įsa
kymu iš Maskvos, kad užgirti Stalino bičiulystę su Hitleriu, tai ir 
"Liaudies Balsas" ragožium apsivertė ir užčiaupė savo gerklę prieš 
Hitlerį; net talpina atsišaukimų Hitlerio agentų, kurie organizuoja 
J. Valstijose opozicijų pasipriešinimui prezidento Rozevelto planui 
gelbėti didžiajai Britanijai ginklais ir amunicija, kad sumušus bandi
tiškų Hitlerio užsimojimų pavergti visų pasaulį. Dabar jau jiems parupo 
taika, kada Hitleris su Stalinu pavergė didesnę dalį Europos. Kam nėra 
žinomi Hitlerio norai užvaldyti ir visų Amerikos kontinentų. Tų žino 
ir "Liaudies Balso" štabas, bet jų tikslas mulkinti savo skaitytojus, 
būk J. V. prezidentas norįs įvesti diktatūrų J. V. Bet, argi padėjimas 
gyntis nuo banditui yra diktatūros įvedimas? Tas kaip tik ir yra demo
kratijos gynimas, nes banditas Hitleris jų nori sunaikinti.

 . A. „F^NZELIS 
/ 
i

KAS Tas aušros choras?
Virš du metai tam atgal, pastangomis F. Motiejūno ir Liudo 

Pociaus tapo suorganizuotas šis choras iš įvairių pakraipų lietuvių, 
Buvo ir yra kviečiami visi lietuviai, kurie myli lietuvybę,menų ir 
dailę, stoti į "Aušros" chorų, kur ir susikūrė graži dailės mėgėjų 
grupelė. Choro tikslas, kelti lietuvių vardų svetimtaučių tarpe ir 
neleisti savo tautiečiams pamiršti gražiai skambančias savo tautos 
dainas.

"Aušros" choras yra'tik vienas iš Kanados lietuvių chorų, kuris 
1939 m. dalyvavo New York pasaulinėje parodoje lietuvių dienos šven
tėje. Vienas iš tų chorų, kuris dabartiniu karo metu dainavo per 
radio stotį CFRB iš eilės per keturis sekmadienius po pusvalandį. 
Reikia pažymėti, kad chorui visai netikėtai prisėjo tokia ilga pro-- 
grama išpildyti, bet jis visai lengvai tų atliko sudainuodamas 32 
atskiras dainas.

Kaip visiems yra žinoma, dabartiniu laiku svetimtaučiams nėra 
leistina per radio savo kalba dainuoti ar kalbėti. Bet pastangomis 
musų gerbiamo konsuįo G.L.P. Grant-Suttie "Aušros" chorui pasisekė 
išgauti leidimas. Šių progų pagavę, kėlė savo tautos vardų svetim
taučių tarpe ir supažindino įvairių tautų žmonės su Lietuva ir su 
jos daile.

Garbė choro vedėjui F. Motilejunui, garbė "Aušros" chorui, garbė 
mums lietuviams tokį chorų turėti; kuris kelia lietuvybę musų išei
vijoje ir garsina mumi svetimtaučių tarpe. Remkime jį ir padėkime 
jam augti.

Reikia priminti, kad minimas choras tvarkosi kaip kad ir kitos 
organizacijos, turi savo iždų ir valdybų, kuri susideda iš sekančių 
asmenų: pirm. F. Kundrotas, sekr. p. J. Yokubynaitė ir iždin. 
p. A. Matjošaitytė.

CHORO RĖMĖJAS.
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PENKTAKOJO ISTORIJA PAVEIKSLUOSE

1939 m. Verskime Kanados vyriausybę nutraukti prekybą 
su Vokietijos naziais. Sutriuškinkime nazią 
militarizing. Stokime į Kanados kariuomenę ir 
ginkime Lenkijos nepriklausomybę nuo Hitlerio 
agresijos. Sovietą Rusija mažą tautą užtarėja 
ir saugotoja ją nepriklausomybią.

1939 m. Remkime Sovietą nacią prekybos sutartines ji 
garantuoja pasauliui taiką.

1939 m. Raudonoji armija sutriuškino Lenkijos pasi
priešinimą ir išvadavo Baltgudiją ir Ukrainą; 
užkirto Hitleriui kelią į turtingus Rumunijos 
aliejaus šaltinius. Nenugalima Raudonoji 
armija pastojo Hitleriui kelią veržtis į 
Balkaną kraštus.



TARP GYVENIMO IR MIRTIES RIBŲ

Lietuviu tauta senovėje buvo daug karty ir laisva ir nepriklausoma. 
Bet daug karty buvo pavergta jos kaimyny: lenką., vokiečią ir rūsy. 
Nesakysiu, kad žiauriausia priespauda buvo po Rusijoscarą priespauda. 
Gyvenimas tačiau įrodė, kad kiekviena okupacija, kiekvienas tautos 
pavergimas ir priespauda yra žiauri, nežiūrint kaip ją teisinsi ir kuo 
dangstysi.

Paskutinis Lietuvos okupavimas įvyko, kaip istorija mums rodo, 
179Ą ra-j rugpiūčio 11 d. Kitais metais, 1795 > sausio 3 d. monarchinė 
cary valdoma Rusija oficialiai paskelbė pasauliui, kad lietuviy tauta 
ir valstybė yra skaitoma Rusijos imperijos dalimi. Taigi, ^nuo 1794 
iki 1918 mėty, kas reiškia per 124 metus, lietuviy tauta nešė Rusijos 
cary jungą, kuris reiškėsi persekiojimu tautinės laisvės, atėmimu 
pilietiniy teisią, draudimu lietuviškos spaudos ir naikinimu lietuviy 
kultūros. Pavergtos lietuviy tautos socialė būklė buvo pavesta dva- 
rininky malonei. Jokią socialės apsaugos įstatymą nebuvo, niekas ne
manė jy leisti ir niekas neturėjo teisės tokiy įstatymy ne tik reika-;-- 
lauti, bet ir mąstyti apie juos. 0 ky jau kalbėti apie teises protauti, 
kaip pasiliuosuoti iš beteisės baudžiauninko-vergo padėties.Teisės 
srityje viešpatavo caro žandaro bizūnas. Už mažinusį prasižengimą 
lietuvis mirė katargoje, sunkiyjy darby kalėjime arba Sibiro dykūnuose; 
o tas kuris išdrįso kovoti už lietuviy tautos laisvę, arba kad ir už 
geresnį gyvenimy, buvo kariamas jo paties sodyboje ir su procesija aky- 
vaizdoje kity pavergty tautiečiy, kad įvaryti baimę manantiems priešin
tis caro žandaro bizūnui. Laikinai Lietuvos liaudis kentėjo vilkdama 
cary jungy, nuplyšusi ir alkana. Juo ji daugiau kentėjo, juo caro 
biurokratai krovė didesnę kančią našty. Bet nėra to blogo, kuris nei- 
šeity į gėry—sako lietuviy priežodis. Taigi ir tose lietuviy tautos 
kančiose stiprėjo tautinis lietuviy jausmas—kova uz laisvę.

Pavergtos Lietuvos jaunoji karta ty jausmą išugdė į praktišką 
syjudį. Susikūrusio sąjūdžio eigoje, lietuviy tauta susilaukė ir teko 
pergyventi žiauriausį laikotarpį spaudos uždraudimo laikus^. ^Draudžian
tis lietuviy spaudy dekretas buvo išleistas 1866 m., rugpiuČio 23 d., 
t.y. po 72 m. Lietuvos okupacijos, kuris tęsėsi per 39 m. Spaudos 
draudimo laikai nesumažino Lietuviy tautos pasirįžimo, atvirkščiai, 
padidino tą pasirįžimą, kuris pagimdė tūkstančius knygnešiy ir kovoto
ją, kurie žadino Lietuvos tautą keltis ir sutraukyti pavergėją pančius. 
Trisdešimts devynią metą, spaudos draudimo laikotarpyje, daugiausiai 
Lietuvos sūnūs paaukojo savo gyvybią, nuklodami kaulais Sibiro laukus. 
Netolimos istorijos praeitis, tuos laikus atžymi MURAVJOVO - KORIKO 
laikais. Tačiau, nei Muravjovas - Korikas, nei kiti nesustabdė lietu- 
vią tautos kovos už laisvę. 190$ m. Lietuvią tauta per kovą atgauna 
spaudą. Laikotarpyje 1905-1918 m. t.y. po sunkiausios ir aktingiausios 
13 m. kovos už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą, pirmo pasaulinio karo 
pabaigoje, Lietuva atgauna pilny nepriklausomybę, nors ir ne tose 
valstybės ribose kokiose Lietuva buvo prieš jos okupaciją.

’’Nepriklausomos Lietuvos” puslapiai neleidžia plačiau aiškinti 
praktiškos kovos būdą, bet noriu pastebėti, kad prie nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo darbo yra daug prisidėję mūsą tautiečiai - Amerikos 
lietuvai, ne tik su didele finansine parama, bet ir su morale, kuri 
nepriklausomybės kūrimosi laikais buvo viena iš svarbiausią. Ty pri
pažino kiekviena buvusi Lietuvos valdžia, kiekvienas valstybės vyras 
dirbęs valstybės atstatymo darbą. (Tęsinys 10-tame puslapyj)
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TARP GYVENIMO IR MIRTIES RIBŲ 
(Tęsinys iš -Ų-čio puslapio)

Bendrai dirbusi ir kovojusi lietuvių tauta atstatė nepriklausomą 
Lietuvos valstybę su demokratine santvarka, nes už tokią valstybę 
Lietuvių tauta kovojo. Lietuvos respublika tapo įrašyta į pasaulio 
žemėlapį, Deja po 22 nepriklausomybes gyvavimo metų, mūsų tauta ir 
valstybė atsidūrė tarp gyvenimo ir mirties ribų. Šiandie ir vėl 
Lietuvos valstybė okupuota,tauta pavergta. Ją ir vėl pavergė Rusija, 
ta pati Rusija kuri buvo pavergusi per 124 m. Skirtumas tik tas, kad 
senoj Rusijoj buvo caras ir žandaras, o naujoj diktatorius ir komi
saras. Šiandie ir vėl lietuvis persekiojamas, ir vėl tremiamas į 
Rusiją, pūdomas kalėjime, už tai, kad jis drįsta lietuviškai galvoti, 
nori lietuviškai gyventi^ būti apsirengusiu ir pavalgiusiu.v Šiandie 
ir vėl lietuvių spauda uždrausta, ir vėl laisvas ir tiesos žodis spauz- 
dinamas su baime, kur nors, skiepe; šiandie ir vėl knygnešys reikalin
gas. Šiandie ir vėl Lietuvos liaudis beteisė, nuplyšusi ir alkana, 
šiandie ir vėl Lietuvos žmonės turi vienintelę teisę, tai garbinti ir 
dievinti savo engėją, kad jis yra saulė, kad jis ne tik šviečiabet 
ir šildo. Tik už tai į kalėjimą nekiša, bet mums ir caras nekišo į 
kalėjimą, kai mes giedojome: "Idant mūsų ciesorių užlaikyti teiktumeis, 
meldžiam tavęs viešpatie".. Daugelis iš mūsų gyvenančių šiaurės Ameri
koje ir Kanadoje patys kentėjome caro priespaudą ir gerai ją žinome, 
bet šiandieninė komunistais pasivadinusių okupantų priespauda yra šimtą 
kartų sunkesnė. Taip skundžiasi mūsų giminaičiai savo laiškuose. Caras 
ir visokie Muravjovai, lietuvių spaudą uždraude^po 72 metų, tuo tarpu 
komunistiški okupantai visą lietuvišką spaudą išnaikino į 7 sąvaites.

Nors mūsų tauta ir valstybė pavergta dar neseniai, bet gyvename 
Lietuvos nepriklausomybės išvakarėse. Karas pasibaigs ir jam pasibai
gus, jeigu demokratinis frontas, didžioji Britanija ir Amerika,tą karą 
laimės, mūsų Lietuvos kraštas ir vėl bus laisvas, o kad karą laimės 
demokratijos, vilčių yra labai daug abejonių labai mažai. Tačiau dar 
nereiškia,kad mes Kanados ir Amerikos lietuviai,turime miegoti, nieko 
neveikti, o tik dairytis kada tas karas pasibaigs. Jei mes kovosim už 
Lietuvos nepriklausomybę patys ir padėsime Britanijai ir Amerikai.lai
mėti pergalę prieš visokias diktatūras, tik tada šios dvi valstybės, 
mums padės. Gražių svajonių ir troškimų neužtenka. Reikia dirbti 
ryžtingai ir daug, įvairiais budais ir visur. Šiandie neturėtų būti 
klausymo: ką ir kaip veikti. Praeities kovos už nepriklausomą Lietuvą
davė mums didelius patyrimus. Bet, vis tik galima priminti Kanados. 
Lietuviams, kas reikia šiandie daryti? Pirmiausiai kiekvienas lietuvis, 
kuris neliko Judošium savo tėvams ir broliams Lietuvoje, turėtu raginti 
kiekvieną savo tautietį, dėtis prie išlaisvinimo savo tautiečių.. Ko
voti su visais komunaziškais judošiais čionai, kurie mulkina išeivius 
ir tyčiojasi iš pavergtų savo broliu ir seserų, kad buk dabar jiems 
Lietuvoje šviečia Stalino saulė. Kiekviena išlaisvinimo kova reikal
inga ne tik darbo, bet ir finansinės paramos. Todėl, musų pareiga,jau 
šiandie pradėti taupyti centą prie cento toms įstaigoms, kurios tai 
kovai vadovauja. Kanadoje tokia įstaiga yra: "Kanados Lietuvių taryba. 
Kaip jau minėjau ir kaip jus patys tautiečiai matote, mūsų kraštas 
Lietuva, kurioje mes gimėme, augome ir kuriame musų tėvai velka sunkų 
Muravjovo - Stalino jungą, stovi tarp gyvenimo ir mirties ribų. todėl, 
kovokime taip ilgai, vieningai ir griežtai, kol^nebus išvytas paskutinis 
azijatiško- komunizmo komisaras iš musų tėvų krašto - Lietuvos.

• j. n; .
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SESEMS, LIETUVĖMS

Sugrįžus iš pavergtos mūšy Tėvynės Lietuvos, aš noriu tarti 
vieną kitę, žodį į jus, Brangios sesės, kurios turite laimės, šiuo 
laiku gyventi laisvoj šalyj, kaip tai Kanadoj arba. Jungtinėse 
Valstijose. Ištikro, mes esame laimingos^ nes mes laisvai,.be jokios 
baimės, galim tarti protesto žodį prieš mūšy, brangios Tėvynės paver
gėjus. Mes laisvai galim naudotis spauda, mums negręsia. kalėjimas 
arba ištrėmimas Sibiran už pareikštą tiesos žodį. Musų, lūpos neuž
čiauptos, mūsą rankos nesurakintos, mes galim laisvai išreikšti savo 
mintis ir kovoti prieš Maskvos raudonąjį Slibiną, bei musą Tėvynės 
išdavikus, o tas.viskas yra užginta Lietuvos visuomenei.

Užėmus kacapams Lietuvą, Stalino diktatūra visu smarkumu grie
bėsi panaikinti visas organizacijas, kad organizuotoji Lietuvos liaudis 
negalėtą pakelti balso prieš savo pavergėjus. Tarp tą organizaciją 
palaidota ir Lietuvos Kataliką Moterą Draugija, viena iš didesniąją 
ir gerai gyvuojančią draugiją Lietuvoje. Turėdama apie šimtą tuks- 
tančią narią, Draugija, savo lėšomis ir aukomis, pastatė Kaune puikius 
namus bei seneliams prieglaudą, išleisdavo savo Draugijos organą, 
dvisavaitinį žurnalą, ’’Moteris”, kuris buvo gausiai prenumeruojamas 
ir lankydavo kiekvienam Lietuvos kampelyj įsikūrusią skyrią nares, 
skleisdamas tarp ją apšvietę ir pamokinimus visose gyvenimo srityse.

Džiaugėsi mūsą sesės, susibūrusios į vieną taip skaitlingą šeimą 
visoje Lietuvoje, džiaugėsi savo daugelio metą darbo vaisiais, nuosa
vais namais, kuriuos įsigijo per savo darbštumą ir pasiaukojimą.

Turėdamos nuosavas patalpas, kaip tai Centrovaldybą, spaustuvę, 
ir kitas kultūringas įstaigas, buvo pasirįžusios dar labiau iš
plėsti savo veikimą, dar su didesne energija dirbti savo ©balsio 
tikslą, kuris skambėjo: ’’Viskas Dievui ir Tėvynei”. Bet štai įsi
veržęs raudonasis aras į mūsą Tėvynę, sutramdė musą sesią svajones 
ir gražius pasirįžimus. Išplėšė iš ją širdžią taip brangą joms 
turtą, ’’organizaciją” nusavino viską ką jos per daugelį metą buvo 
įsigijusios savo darbštumu ir pasiaukojimu. Surakino ją lupas, kad 
jos negalėtą ištarti pasipriešinimo žodį prieš savo skriaudėjus; jos 
tik su skausmu širdyse ir ašaromis akyse, atsisveikino su savo įde- 
jomis ir atsidavė likimo valiai.

širdį veriantis vaizdas buvo vienoj parapijoj, kuomet Pavasa,- 
rininkės Mergaitės sužinojusios kas laukia ją organizaciją, pasku
tinį sušaukė savo susirinkimą, į kurį susirinko ne tik mergaitės, • 
bet ir Vyrai Pavasarininkai ir šiaip daug svečią. Visą veiduose • •.
matėsi ką ją sielos pergyvena; pavasarininkės paskutinį kartą aps
varstė savo organizacijos likimą, atsisveikino su savo numylėta 
organizacija ir jos idealais, ir su skausmu sukaustytom širdim, 
visos prisiekia prieš Vėliavą, neapleisti ir globoti Nepriklausomybės 
paminklus, kuriuos jos visą laiką prižiūrėjo ir puošė. Tikrai 
liūdnas momentas. Visą susirinkusią akyse sužibėjo ašaros, širdyse 
kilo nauji pasiryžimai ir viltys, kad ateis ir vėl tas laikas, su
trupės vergijos retežiai, ir vėl kelsis musą Brangioji Tėvynė, o 
musą sesią lietuvaičią troškimą ir kilnios dvasios nė raudonasis 
teroras nepajėgs nuslopinti.

(Tęsinys 12-tame puslapyj) 
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SESEMS, LIETUVĖMS 
(Tęsinys iš 11-čio puslapio)

Tad brangios sesės, tegul šis liūdnas likimas mūsą Tėvynės, 
įkvepia mums visoms pasirižimo vieningai, kovoti dėl Lietuvos nepri
klausomybės atsteigimo. Nes šiandien tyliai verkia Lietuva vergijos 
retežiais surakinta, o mes, girdėdamos jos tylų, gailą verksmą, gir
dėdamos .mūsą sesučią aimanas ir sielvartus, nepasiduokime nusimini
mams, ištieskime joms pagalbos ranką ir drąsiai stokime į kovą prieš 
klastingus Lietuvos pavergėjus.

Nes tik per kovą ir tvirtą pasirižimą, mes galėsime nušluostyti skausmo ašaras pavergtiems mūšį brangiems asmenims Lietuvoje.
0. KALINAUSKIENE

LIETUVI, PAGALVOK

Ar atleis tau tėvynė, jeigu tu jos pardavikus remi, ją parengi
mus lankai, ją laikraščius skaitai. Pagalvok ką darai, Jeigu tavo 
kojos neša tave ten, staptelk, pažiūrėk į veidrodį ir įsitikink, ar 
tikrai tu tėvo pavardę nešioji. Jeigu taip, tai gerai pagalvok ir 
Lietuvos pardaviku neremk, auką neduok, nes jie tomis aukomis tau 
galą būdavoja. Išgama tave ir be cento išduos budeliui, kad tau ar 
tavo mylimam nukirstą galvą. Todėl nei cento į ją purviną fondą 
nes dėka jo, ten mūsą tėvynėj nevienas brolis kraujuose miršta,badą 
ir šaltį kenčia. Būk geras ir neskaityk ją spaudos. Atmink, kad 
ją tikslas tautą ir lietuvybę išnaikinti. Ar tau akys nekaista, kuo
met paštorius atneša pardaviką Balsą, kuris įsisukęs į avies kailį; 
bet vilko dantys matosi. Jis yra nelegalis Kanadoj laikraštis komu
nistą kontroliuojamas. Tas laikraštis nori tave maskoliumi padaryti. 
Jis rodo, kad tavo tėvynė, tai didžioji Rusija. Ten esą kepti karve--, 
liai lekioja, Stalino saulė amžinai šviečia; ten tikras rojus yra.

Gauname tikrą žinią, kad jie nužudė jau daug žmonią, kurie už 
tave ir tėvynės labą dirbo. Tai išgamą darbai. Jie tuom džiaugiasi, 
didžiuojasi ir trokšta tavo brolią kraujo.

Tad prašau visus garbingus lietuvius, nesusidėkite su išgamomis. 
Išbraukime iš savo ir tėvynės tarpo. Šalin išdavikai Lietuvos! Visi 
į darbą išvyti priešą iš tėvynės. I darbą už tėvą žemę ir sodybas, 
už Nepriklausomą Demokratišką Lietuvą! F. H. R.

■TAUTIETI! -BI^DAAaS^KANADOS PASKOLOS BONUS 
NETIK • SAU-^AUD^-TURĖSI, BET KARTU GELBĖSI 
ANGLIJAI--LAIMĖTI. LAIMĖJUS KAR^/GALIMA 

NEPRIKLAUSOMYBĘ!

KURIS YRA STALINO DRAUGAS, TAS YRA IR HITLERIO DRAUGAS.



PENKTAKOJO ISTORIJA PAVEIKSLUOSE

Draugai, ginkime matuškę Rosieję nuo 
Suomijos imperialist^. agresijos .... 
Raudonoji armija sutriuškino Suomię. 
imperialistus.

1939 m.
Draugai, tavorščius Molotovas sako, 
kad Hitlerizmas yra įdėja ir būtŲ. 
beprotystė ginklu sunaikinti Hit- 
lerizmę (Gal liežuviu lengviau?— 
zeceris) Anglija ir Francija veda 
imperialistinį, karę. Hitleris ir 
Stalinas nori taikos. Mes stojame 
už taikę. Reikalaukime taikos, 
taikos!

(Bus daugiau)
13



KORESPONDENCIJOS

KANADOS LIETUVIAI UŽ LIETUVOS IŠLAISVINIMU

Pasirodžius pirmajam mūsą larkraščio numeriui., iš įvairią Kanados 
vietą yra gaunami laiškai, kuriuose geros valios lietuviai netik linki . 
gero mūšy darbuose, "bet ir su pinigine pagalba jie prisideda prie mūsą 
veikimo ir palaikymo spausdinto žodžio.

Žemiau telpa dalis laišką,.kurie mus pasiekė po pasirodymui pirmo 
numerio ”N.L."

Kanados Lietuviu. Tarybai:

Šiuomi turiu garbės pranešti, kad aš apturėjau nuo jumis jau net 
du biuletino egzemplioriuspirmas buvo gruodžio mėn. 1940 m. Aš grei
tai buvau parašęs jumis laišką ir buvau įdėjęs pinigu dėl spaudos pra
platinimo. Aš nežinau del kokios priežasties laišką grąžino iš Toronto 
atplėštą. Dabar jau gavau nuo jumis antrą biuletino numerį, taigi su 
šiuo laišku prisiunčiu tris dolerius, vieną dolerį kaipo už laikraščio 
prenumeratą vieniems metams, o du doleriu dėl išlaisvinimo Lietuvos 
reikalą, arba už praplatinimą didesnio laikraščio.

Aš pilnai pritariu Tarybos užbrėžtiems darbams dėl išlaisvinimo 
Lietuvos iš po rusą okupantą, užtai, kad lietuviai neturi vergauti sve
timiems dėlto, kad Lietuva jau turi gana gabią ir mokintą žmonią savo 
kraštui valdyti geriau už okupantus. Šalin raudonieji ažijotai iš 
Lietuvos! Lai prisikelia demokratiška Lietuva su laisve kiekvienam 
darbo žmogui.

Su pagarba,
J. PAUŽA 

(Timiskaming, Que.)

Gerbiamas Tamsta:

Gavusi ’’Nepriklausomos Lietuvos” pirmą Nr., skubiuosiu atsily
ginti, kur siunčiu money order viena dol. Linkiu jums visai valdybai 
geriausio pasisekimo darbuotis del tėvynės ir brolią lietuvią gerovės. 
Kartu linkėju ir mūsą Didžiajai Britanijai geriausio pasisekimo šiame 
kare su pagelba Amerikos. Ją laimėjimas, kartu ir mūsą laimėjimas, 
tą dvieją valstybią Didžios Britanijos ir Amerikos užtarimu, iškils 
ir mūsą trispalvė Gedimino pilyje. Ir tada, kad ji vėl plevėsuotą, 
per amžius laisva. Ir kad mūsą tauta taptą nepriklausoma ir jaustųsi 
laiminga.

Del to mes visi lietuviai pasišventę darbuokimės del Didžiosios 
Britanijos ir savo brangios tėvynės.

Su pagarba,

MARIE YVAŠKEVIČIENĖ
(Montreal, Que.)

SKAITYK IR PLATINK "NEPRIKLAUSOMI 
LIETUVĄ". NEPAMIRŠK JAI IR PARAŠYT.
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KORESPONDENCIJOS
(Tęsinys)

Gerbiamoji Taryba, Toronte:

Pasirodė tamsty leidžiamas laikraštis ir mane prašom aplankyti 
už ky, būsiu dėkingas. Linkiu tamstom daug laimės tokiam svarbiam 
ir sunkam darbui. Kad tamstą darbai eity greitai ir pirmyn, kad 
tuojaus būty syvaitinis laikraštis ir mes padėsime tam svarbiam 
darbui. (Įdėdamas vieny doleri)

Su pagarba,

VLADAS ŠKUDA
(Ville La Salle, Que.)

Gerbiamieji!

Sveikinu jus su pirmu numeriu išėjusiu ’’Nepriklausoma Lietuva". 
Tai yra puikus žingsnis Kanados lietuviu kovoj už atsteigimy savo 
tėvynei nepriklausomybės, kova bus stipresnė su tautos išgamoms. 
Garbė Kanados lietuviu tarybai. Kam linkiu daug energijos ir pasi
šventimo tam sunkiam ir kilniam darbui. Taipogi primkite nuo manęs 
pory prenumeraty, o ateityje stengsimės mes j'y.mis pagelbėti sulig 
išgaliy. Nes mūšy visy vyra vienas tikslas užatsteigimy neprik
lausomybės. Su geriausiais linkėjimais ir visuomet su jumis.

A. SAKALAS 
(Montreal, Que.)

Gerbiama Kanados Lietuviy Taryba:

Labai ačiū už egzemplioriy gavau. Man patiko tas laikraštis. 
Malonu girdėti, kad Taryba gerai darbuojasi ir randa lietuviuose 
rėmėjy savo darbe. Siunčiu šiame laiške tris dolerius Tarybos 
reikalams. Linkiu geriausio pasisekimo.

Su pagarba,

P. JAUNIŠKIS 
(Winnipeg, Man.)

Redakcija gavo laisky iš amerikiečio, Pr. Lavinsko su kanadišku 
doleriu, Kadangi laiškas ilgas, tai del vietos stokos įdėsime kelias 
ištraukas... "Dar turiu du numeriu savo knygyne "Kanados Lietuvio", 
todėl norėčiau ir naujai išėjusio "N.L." turėti kiekvieną numerį^ 
netik man pasiskaityti, bet ir savo frantams parodyti, kad ir 
Kanadoj pažangiy broliy ir sesučiy grupė pradėjo leisti laikraštį."...

Užbaigdamas laišky priduria: "Visiems ir visoms linkimy laimin
gos kloties del ilgo gyvavimo jus leidžiamo laikraščio."

FRANK LAVINSKAS
(Brooklyn, N.Y.)
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KORESPONDENCIJOS
(Tęsinys)

Gerbiomoji Redakcija:

Ponas J. Pazniokaitis ir aš nuoširdžiai dėkavojaine jums už 
pirma ii’ antrų Nepriklausomos Lietuvos numerius.

Kadangi nuo vasario 1 d. aš persikėliau pas p. Paznio.kaitį 
gyventi tai prašyčiau ateityj! mudviem siusti tik viena egz. "N.L." 
Nes Tamstos ir taip padarote daug išlaidų ant paštos ženklelių. 
Eeabejo, ateityje kaip užregistruosite "N.L.” prisiuntimas gal 
sumažės. "N.L." žurnalas mums labai patinka, lengvas skaityti,.
turiningas ir graži kalba. Be to, tinkamiausis ženklas, tai 
Laisvės varpas ant viršelio. Taip rodos ir girdžiu jo gaudimų į 
kiekvieno Lietuvio širdį.: ”0 skambink per amžius vaikams Lietuvos, 
Kas negina Laisvės, tas nevertas jos.”

Mes linkime kuo puikiausios ateities "N.L." ir jos visiems 
bendradarbiams. įdedu $1.00 už prenumeratų.

Nuoširdžiai,

P. JASUTIS
(Montreal, Que.)

Gerbiomoji Redakcija:

Tamstų leidžiamų laikraštį ’’Nepriklausoma Lietuva", gavau, 
ačiū. Tai yra pirmas Kanadoje lietuvių laikraštis prie kurio, 
kaipo prie vadovo galės susiburti visi Kanados lietuviai, kurie 
myli savo Tėvynę ir norėtų dirbti dėl iškovojimo Lietuvos nepri
klausomybės .

Labai džiugu matyti, kad lietuvių "Taryba" dėjo didelės 
pastangas ir išleido senai Kanados lietuvių pageidaujamų laikraš
ti .

šiame laiške prisiunčiu šešis dolerius.. M. Januška vienų 
dolerį už prenumeratų ir keturis dolerius laikraščio reikalams. 
S. Ylakys vienų dolerį už prenumeratų.

Linkiu redakcijai turėti daug skaitytojų ir gerų rėmėjų.

M. JANUŠKA
(Central Patricia, Ont.)

Gerbiamoji Redakcija:

Nuoširdžiai dėkoju už pirmų numerį naujai leidžiamo žurnalo 
"Nepriklausoma Lietuva". Perskaičiau jų nuodugniai ir nusidžiau
giau, kad pagaliau Kanados lietuviuose pasirodė žurnalas.

Siunčiu dviejų dolerių pašto perlaidų prenumeratui. .Taipgi 
linkiu kuo geriausio pasisekimo sutelkti visus lietuvius į vienų 
orgcinizuotų visuomenę. KUPREVIČIUS
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WESTERN LITHUANIANS PLEDGE LOYALTY 
TO CANADA AND INDEPENDENT LITHUANIA

From coast to coast, Lithuanians live in all parts of Canada. 
Everywhere they are arousing themselves to work for the Independence 
of Lithuania, to fight the common enemies, Hitler and Stalin, to help 
Canada win the war for Freedom, Christianity and Civilisation.

On the western prairies of Alberta and Saskatchewan are scattered 
many Lithuanians, whom the cause of Independence and Loyalty is bring
ing together.

Brooks, in the Province of Alberta, is a. small town on the main 
line of the Canadian Pacific Railway, 109 miles east of Calgary. It 
is the headquarters of the largest irrigation project in Canada and 
the centre of a prosperous and beautiful farming district.

On 15 February, 175 Lithuanians from many sections of Alberta and 
Saskatchewan gathered at a farm home near Brooks to commemorate National 
Independence Day, to affirm their loyalty as residents of Canada, and to 
plan their work against the enemies of Canada and Lithuania. They came 
from Calgary, Brooks, Duchess, Gleichen, Langdon and Lethbridge, in 
Alberta; from Piapot, Cardell and Maple Creek in Saskatchewan. 150 
others, unable to attend, delegated these as representatives.

The principal speaker and organiser was A. P. Nevada, who outlined 
conditions in Lithuania. He pointed out that the only hope for the 
Lithuanian people and their country was to work hand in hand with the 
British Empire,to be faithful to the laws of Canada and to be loyal, to 
work, save, lend and fight for Canada, and in so doing to be heartened 
by the knowledge that they were working and giving and fighting for the-. 
Freedom of Lithuania. The Lithuanians in Canada must in all things 
oppose the poison of Communism and the treachery of its followers.

The large meeting unanimously passed a resolution to be forwarded 
to His Majesty the King and to the Prime Minister of Canada, condemning 
the Nazis for the seizure of Memel and stoppage of Lithuania’s trade 
with Great Britain, condemning Russia for invading and occupying Lithua
nia, and requesting the Canadian Government not to recognise as lawful 
such predatory aggression. This is the resolution passed by the meeting:

”We, the undersigned, on behalf of our fellow citizens of 
Canada of Lithuanian origin and citizens of Lithuania domiciled 
in Canada, at the town of Brooks, in the province of Alberta, 
Canada, in meeting assembled on the sixteenth day of February, 
19Ą1, being the Anniversary Day of Lithuania’s Independence, 
humbly submit to His Majesty King George VI and to His Majesty’s 
Government in Canada our respectful duty and present the Resolu
tion hereunder as at such meeting adopted.

WHEREAS in 1939 the German Reich by ultimatum and threat of 
force, repudiating its pledged word, seized from Lithuania an im
portant part of the territory of the latter, including its chief 
seaport and industrial establishments, and thereby severed the 
trade of Lithuania with Great Britain and the access to the sea 
which made possible that trade,which, consisting of the export of 
foodstuffs to and the import of articles from Great Britain, had 
formed a large part of Lithuania’s foreign traffic;
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WESTERN LITHUANIANS PLEDGE LOYALTY 
(Continued)

AND WHEREAS in 194-0 the Union of Soviet Socialist 
Republics, repudiating its treaties and pledged word, invaded 
and occupied with armed forces the remainder of the territory 
of Lithuania, with violence overwhelmed, imprisoned or drove 
out the lawful Government of Lithuania, and usurped its func
tions;

AND WHEREAS the Red Army of the Soviets has by force 
deprived Lithuania and its people of liberty and civil rights 
and the proper exercise of their Christian religion, and has 
stolen their possessions, including the properties of many 
Canadian citizens and of their families, and has imposed upon 
Lithuania tenets and practices of Communism wholly repugnant 
to the consciences and beliefs of Lithuanians and of Canadians, 
and has imposed in Lithuania inhuman and unmerited punishments 
and indignities, including the forced disruption of families, 
and has destroyed all those things and the way of life most 
dear to Lithuanians, a democratic and Christian people, peace
ful and pastoral, who have occupied their Baltic land from time 
immemorial;

AND WHEREAS various Communist agencies in Canada a«ft*s- 
now directing against such residents ' of Canada as are of 
Lithuanian origin propaganda, printed and spoken, to subvert 
them from their proper allegiances to Canada and Lithuania to 
the disadvantage of His Majesty’s Government in Canada;

AND WHEREAS we wish to affirm to His Majesty and the 
Government of Canada our loyal devotion to the cause of Canada 
in the war and our firm belief that the hope for the liberation 
of Lithuania from the aggression of its ancient and present 
enemies, Germany and Russia, lies in victory of Canada, it is

RESOLVED THAT:
We do protest the unlawful aggression against Lithuania 

by which the land of our fathers has been violated, its govern- >
ment usurped, its freedom taken, its democratic and Christian 
culture destroyed, its people with violence subjected to harsh, 
tyranny;

And we do respectfully petition that His Majesty’s 
Government will not condone such predatory aggression or recog
nise as lawful its results;

And, believing that justice and right will prevail where 
prevails the Government of His Majesty King George VI, and that 
when victory is won by Canada and the British Empire, the 
restoration of the Independence of Lithuania will not be over
looked, we do pledge ourselves in whole hearted loyalty to do 
all in our power for the victory of Canada and the British 
Empire, of Christianity and of Democracy.” 
(Signed) Victor J. Barron, (Signed) A. P. Nevada,

Secretary. Chairman.
- 18 -



WESTERN LITHUANIANS PLEDGE LOYALTY 
(Continued)

Young people from Brooks presented a programme, including three 
comedy plays, two of which were written especially for the occasion. 
One.portrayed the discomfiture of Hitler, Stalin and Mussolini over 
their frustrated attempt to conquer the world, and the ultimate 
Victory of Democracy. Songs and choruses completed an enjoyable 
event. A cash collection was taken, which was handed to the local 
branch of the Canadian Red Cross Society.

Mr. Victor J. Barron,who acted as Secretary of the meeting, has 
since received the following letter from the office of the Prime 
Minister at Ottawa:

’’The Prime Minister has asked me to acknowledge 
receipt of your letter of the 17th of February and 
the enclos.ed Resolution which was passed at a 
recent meeting of the loyal Canadian Lithuanians 
held at Brooks, Alberta, protesting the unlawful 
aggression against Lithuania, and pledging loyalty 
to the Government of Canada and the British Empire.

Mr. King wishes me to let you know the represen
tations contained in your communication have been 
carefully noted.

Yours faithfully,

(Signed) H. R. L. Henry,
Private Secretary.”

The inspiring action of the Brooks meeting has been acclaimed 
widely and favourably in the press of Western Canada.

PRIETELIAU’

Užsiprenumeruodamas ’’Nepriklausomų Lietuvą” prisidėdi prie 
mūsų darbo kovai už atsteigimų Lietuvos Nepriklausomybės. Užsira
šant laikraštį tuom dar neviskas. Kad laikraštis būtų įdomus,jame 
prašomas kiekvienas bendradarbiauti. Pageidautina iš visų Kanados 
vietų gauti raštų netik Lietuvos vadavimo klausime, bet ir šiaip 
žinučių, iš lietuvių gyvenimo. Raštai prašomi siųsti nevėliau 1 d. 
kiekvieno mėn. Juose pageidaujama vengti asmeniškumo ir beraika- 
lingų ginčų, kas galėtų pakenkti mūsų bendram veikimui.

Taipgi pranešame, kad neapsimokėjus už ’’Nepriklausomų Lietuvę.” 
su šiuo numeriu nusto.sime siuntinėję. Tautieti, pasistenk atsily
ginti, o jeigu neišgali, tai nors laiškutį parašyk.

REDAKCIJA.

SIŲSK $1.00 PRENUMERATOS ”N. L.” ŠIANDIEN
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