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kanw w saws
šį meta birželio menesyje suėjo 

metai nuo to? kai milžiniška kaimy
nine valstybe? Tarybų Rusija? sulau 
žiusi visas padarytas sutartis su^ 
Lietuva?„begėdiškai įsiveržė jos že 
men ir ję okupavo.

Raudoni agresoriai? kurie dėjo
si didžiausiais svieto lygintojais? 
mažu tautu užtarėjais ir jų neprik
lausomybių saugotojais? sunaikino 
Lietuvos nepriklausomybę ir pavergė 
jos žmones. Lietuvos liaudis.„neše 
didžiausį okupantu jungę must} tau
pos istorijoj. Jų turtas buvo nusa
vintas? rusų kalba brukama? bendrai 
rusinimas lietuvių ėjo žaibo tempu.

Kanados.Lietuvių Taryba susikū
lė po dviejų menesiu? kaip raudonos 
gaujos Lietuvę okupavo. Tarybon su
ėjo visos tikrai lietuviškos organi 
zacijos ir sroves? išskyrus Lietuvos 
ir Kanados priešus? komunistus. Ji 
nukalė ir plačiai palelio į Kanados 
lietuvius Šiuos gražius sūkius:”Uz 
išlaisvinimų Lietuvos? už santarvės 
pergalę? už ištikimybę Kanadai”.

Šiandien Lietuvos * žeminę plotai 
paliko didžiausių pasaulio istori
joj grumtinių teatru? kur susirėmė 
du"gengsteriai. Lietuvos kariai ir 
žmonės pasinaudodami vakar buvusiu 
draugu sisikirtimo proga^ sukilo ir 
nuvertė komisarų_sauvaliska "vyriau 
sybę”. Lietuva vėl pasiskelbė "ne
priklausoma”.

Kanados lietuviai nesidžiaugia 
šiuo nauju nepriklausomybės paskel 
bimų? nes vietoj rusiško gengsterio 

Lietuvę valdys vokiškas? vietoj G. 
P.U. teroro? siaus Gestapo.

Viso to akyveizdoje? Kanados 
Lietuviu Tarybos Šukiai ir siekiai 
buvo yra ir paliks tie patys. Ko
va už išlaisvinimą Lietuvos iš hit 
lerinės vergijos turi išsilieti 
dar aštresnėmis formomis?negu pir
miau.

Kanados lietuvių seimas? kuris 
įvyks Rugpiucio 30-31 d.d.? Mon- 
treale? Que.? turės surasti prie
mones pasekmingesniam darbui už iš 
vadavimų Lietuvos. Tarybos skyriai 
afilijuotos organizacijos ir šimpa 
tikai bei rėmėjai jau dabar prival 
diskusuoti: 1 - Organizavimų skyri 
visose lietuviais apgyventose kolo 
nijose. 2 - Kaip galima užti
krinti žurnalo "Nepriklausoma Lie
tuva” sureguliavimo.

3 - Suradimas būdų už
laikymui nors vieno apmokamo darbi 
ninko centre? ir

4 - išdirbimas sistema 
tingo plano rėmimui Kanados karo 
žygių.

Taryba šaukia visas organizaci 
jas? kurios buvo priešingos masko
lių okupacijai ir priešinas dabar
tinei vokiečių? dalyvauti Kanados 
Lietuvių Seime. Mes lauksime musų 
simpatikų bei rėmėjų iš tolimos ve 
karu Kanados? kur nėra mūsų organi 
zacijų: Winnipeg? Timmins? Centra? 
Patricia? Edmonton? Flin Flon? 
Brooks? Alta.?Vancouver ir kitų vi 
tv.
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Taipgi lauksime svečiu. Amerikos 
Jungtiniu Vakstiju.

Brangūs broliai ir seserys ’.
Seimo proga? vykime Montrealan iš 
visu Kanados kampu. Padarykime šį 

sanskridi didžiausia ir'_rėksmin
gi ausia Kanados lietuviu išeivijos 
švente’.

Kanados Lietuviu Taryba.

KLAIDOS UŽ KURIAS MOKAMA KRAUJU.
Dabartinis Europos karas kuris 

užtraukė tamsius debesis visam pa
saulyje. Mums netrodo9 kad tai bu
vo neišvengiamas. Per daug aiškios 
klaidos stovi prieš musu akis? ku
rios verčia mus manyti? taip? o ne 
kitaip. Kas buvo suktos diplomati
jos dirbama anksčiau Čekoslovakijos 
suskaldyme mums nepilnai žinoma? ir 
gal būt niekuomet netekuomet neteks 
sužinoti? bet kad Lenkijos Šiovini- 
stiniai vadai pasitarnavo pradžiai 
šio baisaus karo? tai tas niekam 
nėra paslaptis. Mes lietuviai ste
bėjomės lenku ir vokiečiu nepapra
stu ’’Draugiškumu”? kuris mum atro
dė įtartinas. Mes nepavydejome 
lenku didikams kada pas juos va
žiuodavo medžioti į Balavežo miškus 
naziu lyderiai? kaip Geringas ir 
kiti. Mes nujautėme? kad naziu med
žiokles lenkijos miškuose yra daro
mos su tikslu? ir mes neapsirikome. 
Vokiečiai užgrobė Austrija? pir
miausiai norėjo sudraskyti Čekoslo
vakija. Bet vokiečiai gerai žinojo 
kad Čekoslovakija buvo geriausiai 
apsiginklavusi visoje Europoje ir 
kad ja vokiečiams praryti nebus 
taip lengva. Vokiečiai taipgi ži
nojo Lenkiu ir čekoslavaku nebaig
tas sąskaitas del Tešceno sryties. 
Ir kiek vienu kartu nuvažiavę į 
Lenkiją medžioti? vis lenkams pri
mindavo kaip tie grobuonys Čekai 
lenkiu ponelius yra nuskriaudė. To
kia vokiečiu diplomatu sukta‘poli- 
tika lenku pulkininkus netik padrąsino? čet tiesiok jiems apsuko 
galvas ir jie užsidegė keršyti če
kams .

Kad dar labiau padrąsinti čekus 
ir igiti didesnį pasitikėjimu vo
kiečiais. Buvo vokiečiu viešai Pa

reikšta? kad tokiai didelei valsty 
bei kaip Lenkija? reikalinga didės 
nis išėjimas į jury negu Lenkija 
dabar turi.

To žinoma Lenkę didikams pil
nai pakako ir jie visi suvažiavo į 
vokiečiu užtaisytu buciu.

Tai*ivyko dar netr ’ seniai ii 
mes visi ‘gerai atsimena >*? kad Če
koslovakija, pirmieji užpuolė Len
kai ir atome iš Čeku Tęsseno ap
skritį? o prieš vokiečius Čekai 
kapituliavo•

Teceno apylinke yra turtinga 
anglių kasyklomis? bet ar ji ver
ta buvo Lenkijos nepriklausomybes 
aišku kad ne. Tečcno užgrobimas 
pržude netik Lenkijos nepriklauso
mybe? bet jau daugiau kaip milijo
nas lenku tautos piliecię yra žuv< 
įvairiose žudynėse? o kiek ju dar 
žus tai niekas negali pasakyti. 
Už Lenkijos didiku klaidas Lenki
jos liaudis dabar užmoka krauju. 
Galima drąsiai tvirtinti? kad jei
gu Lenkija būtu stojusi Čekoslava- 
kijos puseje? tai šis karas nebū
ty įvykęs. Bet Lenkai kasdami duo
bę Čekams? patys į ję įkrito.

5i Lenkijos padaryta klaida? 
lai būna pamoka netik mums lietu
viams? bet ir kitoms tautoms.

Prancūzę, ir anglu padarytos 
klaidos yra daugiau užmaskuotos i: 
netaip aiškios apie kurias galetw 
atvirai kalbėti be jokiu rezerva
cijų. Mat jie tikėjosi Hitlerį^pa- 
tenkinti atiduodami Su ;tu krašta 
Už Daladierio ir Čembc-leino klai
das? franzūzę^ir anglu liaudžiai 
jau teko nemažai kraujo išlieti i 
dar galo nesimato.

Mums lietuviams kovojantiems 
už atsteigimę Nepriklausomos Lie-
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tuvos, svarbu žinoti ar mūsų kaimy
nai lenkai iš tų klaidu ir nelaimiu 
pasimokino? Ar jie ir ateity vos to 
kių gruobuoniska politika? Kol kas 
p. Sikorckis kalba apie federacijų 
su čekais ir lietuviais, bet kas 
leku gali tikėti, ypač lietuviai 
tiek lenkišku ’’dorybių” žino, kad 
kol lenku vadai savo darbu neįrodys 
savo nuoširdumo, tol lietuviai skai 
tys juos savo priešais.

Netaip mums aiškiai matoma, 
kaip kad Lenkijos vairuotojų pada
rytas klaidas galime užtikti beveik 
kiekvienoje Europos valstybėje ne
aplenkiant ir Amerikos. Nešinsime 
ieškoti kas sugalvojo ta neutralumo 
politika, bet kad ta politikų plei
ke vokiečiai ir jų talkininkai tai 
tas faktas. Si neutralumo politika 
leido Vokietijai skinti tas mažas 
valstybėlės viena po kitos. Ir Vo
kietija jas skynė kaip vasara pri
nokusius žiedus, nežiūrint ar jiems 
kas to pavydėjo ar ne.

Neutralumas, tai buvo ir yra 
agresorių palaikomas lopšys kuriame 
stengiamasi užmigdyti, užliūliuoti 
piliečiu budrumas, jų drųs.a ir pa- 
siaukavimas tautai ir tėvynei.

Tai buvo nepaprastai puikus 
ginklas agresorių propagandistu 
rankose. Jie ta ginklų mokėjo gerai 
vartoti ligi šiam laikui.

Bet kaip sakoma vįsakam yra ga
las, taip ir tam pagarsėjusiam neu
tralitetui jau artinasi galas, tik 
baime ima kad nebūtu pervelu. Ame
rikiečiai per metu metus pripumpuo
ti visokiu neutralumo agentu prade
da jau atbusti, ir tas teikia vil
ties, kad pavergtosios tautos gali 
susilaukti šviesesniu dienu. Jeigu 
Amerika sugebės suteikti tinkamą 
Pagalbų Anglijai ir tuo patčiu Pati 
kariškai gerai sustiprės, tai be a- 
bejones ji bus viena iš tu valsty
bių, kurios žodis bus nenusverian- 
tis busimoj taikos konferencijoje.

Reikia neužmiršti, kad ir ban
ditas Stalinas tikisi savaip ’’taika” 
pravesti. Kas seka ir studijuoja į- 
vykius Europoje ir mažoje Azijojc, 
tas beabejo galėjo pastebėti, jog 

Stalino agentai dirba išsijuosę, 
kad karas dar labiau išsiplūstu, iš 
ko Rusija tikisi pasinaudoti. * 

įvykiai Jugaslavijoj ir Irake 
atidengė ir neriagiamas akis, kurie 
Pamate bolševiku nešvarius darbus. 
Italai nors ir dėkingi Rusijai jai 
arba geriau pasakius Stalinui už 
pristatymą aliejaus, bet ir tie 
neiškente^ir šiomis die n nis atvi
rai pasakė, kad ^Rusija, stengiasi 
kaip galint labiau kara išplėsti.” 

Kodėl Amerikoje Stalino klap
čiukai, dar agituoja prieš kara? 
Tai neaišku, ar bijo kad Amerika 
stojusi karan Anglijos pusejo Hit
leris gali būti per daug greitai 
tai sutriuškintas ir jii ’’saulę” 
Stalinas matydamas dar*stiprių An
gliją ir Ameriką Negales vaduoti 
Pasaulio darbininkų iš paskutinių 
marškinių. Ar jie pavaduoja nuo se 
niau užsuktus granafonus?

Bet jeigu Amerika ir neitu ka
ran o tiktai pristatytu pakankamai 
lėktuvų ir tankų Anglijai, tai^ji 
būtų dar stipresne ir savo žodžius 
laike taikos gales pariamti netik 
lėktuvais ir tankais, bet ir moder 
niška milijonine armija.

Klaid.u padaryta daug, milijo
nai žmonių krauju ir_savo gyvybė
mis užmoka už negabių diplomatų 
padarytas klaidas.

$et tikėkime, kad po šios bai
sios audros, pasaulį išvysime daug 
gražesnį.

J. J.

oooooooooooeoooooooooooo ooooooooc
LIETUVI§KA KIR1YKLĄ.

KIRPYKLOS ĮRENGIMAS LABAI MOLES 
NIŠKAS. PATARNAVIMAS GERIAUSIAS. NE 
TIK PATS SAVININKAS YRA GERIAUSIAS 
SPECIALISTAS ŠIAME BARBE,BET IR JO 
PAGELBININKAI-KIRPĖJAI YRA GERIAU
SIAI PRITYRĖ.

patartina lietuviams remti sa
vo TAUTIEČIUS JU PRAMONĖSE.

SAVININKAS, A.PEOKAITIS.
746 fQUEEN STR.W. TORONTO, ONT RIO.



UŽSIENYJE gyvenančių lietuvių uždaviniai.
Birželio nen. 15 d. 1941 m. su 

kako lygiai vieheri metai kaip azi 
jatiškos Sovietu Rusijos imperia
lizmas okupavo Lietuvę. Šiandien 
nėra pasaulyje lietuvio., kuris ne
žinotu arba nekalbėtu apie ta?.Mes 
Šiaurės Amerikos? Pietų Amerikos 
ir kituose kraštuose gyvenanti lie 
tuviai gerai žinome. Bet ar visi 
žinome? kę davė ir kę atnese Sta
lini ški okupantai Lietuvos žmonėms" 
Tikiu? kad išeivijoje randasi doru 
Lietuvos sūnų? kurie ne iš blogos 
valios abejoje tais žiaurumais? ku- 
rious kenčia jo artimieji gimines? 
draugai? kaimynai ir visa Lietuvos 
tauta. Todėl čia savo rašinyje no
riu pasidalinti faktais ir kalbėti 
apie tai? kę reiškia Lietuvos žmo
neles imperial i s tu okupacija. #odis 
okupacija? pavaduoja kita žodį--už 
grobimas. Taigi? kę Lietuvos žmo
nes neteko? kai komunistinis raudo 
nasis imperializmas užgrobė Lietuvę 

Pirmiausia? Lietuvos valstybe 
neteko politines nepriklausomybes 
ir kartu su tuo visa Lietuviu tau
ta? neišskiriant klases? tautybes?
politiniu įsitikinimu? visi Lietu
vos vyrai? moterys? vaikai ir net 
seneliai neteko įgimto ir brangaus 
turto—laisvės. Mažųjų tautu ”lais 
vintojams” įkėlus kruvinę batę į 
Lietuvos kraštę? automatiškai vi
sa Lietuviu tautę padaryta amži
nais baudžAiauninkais ir vergais. 
Bolševikiški Lietuvos užgrobikai 
prievarta? bizūnu? kalėjimu ir re
volveriu privertė Lietuvos liaudį 
ne tik prijungti savo krašta prie 
nuubagintos Rusijos? bet dagi Pri
vertė ję garbinti ir melstis prieš 
jos pavergeję gruziną? sužvėrėjusi 
banditę VasarianoviČię Stalina.
Kada Lietuvos kraštas ir tauta bu
vo parblokšta ir pavergta? preside 
jo azijatiškotomunizmo vygdymas.
Sulig Stalino teorijos ir prakti
kos? reikėjo panaikinti viską kas 
buvo lietuviška? kame -ir buvo už
daryti -visi lietuviški laikraščiai.

Nepriklausomos Lietuvos įstaigos k. 
t. Užsieniu reikalu? Krėsto apsaugo? 
Susisiekimo ir kitos ministerijos 
prijungtos prie Maskvos? o likusio
ms ir prijungtoms įstaigoms atsiusta 
tūkstančiai rusu komisarŲ-koraisarin
kų ir G.P.U. agentę? nes parsidavė
liu pakankamo skaičiaus netik laisv 
noru bet ir prievarta? nesirado būt 
išdavikais savam kraštui! saviem žmo
nėms .

Atsiusti G.P.U. agentai nusa- 
vino-atėmc netik valstybinį? bet ir 
privačiu žmonių visę turtu? k.t. 
žemę? krautuves? miskus? vandenis? 
mokyklas? susisiekimą. Žodžiu viską 
kas buvo valstybes. Tuo. pačiu nuo 
pilieČię atėmė žemę nuo tulžiausio 
sklypininko iki dvarininko? su gyvu 
ir negyvu inventorium. Nuo amatin
inku atėmė net ir paskutines peples 
ar kitę įrankį? kuriuo pelne sau 
pragyvenimę. Dabar Lietuvoje nėra 

?valstiecio ir nėra darbininku. Nėr; 
kapitalistu, nėra dvarponiu. Viskas 
kad Lietuvoje yra? priklauso Maskv-r 
ir mažųjų tautu '’gynėjui” Stalinui. 
Visi Lietuvos piliečiai yra to sta
lino nevertinami vergai. Net tokio
se įstaigose kaip Lietuvos mokykla ir Čia lietuvys neturi teisės mok
inti lietuviuįkalbos? nešėjoje mok
ytojauja rusiškas ar žydiškas komi
saras.

Šiandien nebeskamba lietuvišk 
daina Lietuvos krašte? ten tik aš
aros? rupesnis ir baimė kada tave 
areštuos ar išveš kur į Turkestano 
tyrliaukius padžiauti kaulus? vien 
tik už tai? kad esi lie" avis? nori 
savarankiškai gyventi k.- .p žmogus. 
Kai kas gali manyti ir s.-, cyti? kad 
tai netiesa? jog Rusija alpo ”dar 
bininkę” šalis? darbininkę ’’užtarė 
ja” taip biauriai ir sunkiai galėt 
pavergti Lietuvos kraštę ir jos žm 
nes? kurie nei rusams? nei pačiam
Stalinui nieko nenusikalto. Taip 
manyti ir sakyti čia galima? nes 
Kanada demokratinė šalis: čia egzi 
tuoja minties? žodžio? susirinkimu
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ir kit. laisve. Mes prie tos laisves 
jau pripratome ir dažnai manome? kad 
ir kitur taip turi Pūti. Taip? ture 
tu būti visur, bet laisves nėra dik
tatūrinėse salyse. Tiek to. Tai klau 
simas su kuriuo ’’Neviernas Tamošius” 
gali ginčytis. Bet eikime prie re
alaus gyvenimo.

Lietuva kaip nepriklausoma val
stybe egziatavo 22 metus. Per astuo 
nerius pirmuosius metus ji valdėsi 
demokratiškai. Blogiausias Lietuvos 
nepriklausomybes laikotarpis yra 
žinomas Smetonos diktatūros laiko
tarpis per keliolikę metu. Stigo lai 
sves? ekonominis gyvenimas valstie
čio ir darbininko buvo nepergeriau
sias. Bet palyginkime Smetonos vieš 
patavimo laikotarpį su Stalino vieš
pataujančiu laikotarpiu? tai pirmas 
i*s buvo tik šešėlis ir tai daug įki
ro jo. Bet Smetonos viešpatavimo lai 
kotarpy buvo opozicija? (nors per
sekiojama) kad ir cenzūruotu? bet 
turėjo spauda. Akyliai saugant po
licijai? kad'ne vienur? tai kitur 
vis įvykdavo opozicinis susirinki
mas ir tam panašiai. Bet Lietuvoje 
buvo daug laisviau ir visai galimas 
daiktas? kad Lietuvos žmones būtę 
iškovoję ir demokratinę santvarka. 
Ekonominiu atžvilgiu netruko Lietu
voje? nei pieno? sviesto? kiaušiniu 
nei mėsos. Netruko nei batu, keliniu, nei kitu rūbu. Jei ko {rūkdavo 
—nusipirkdavo? ko per daug būdavo 
ta parduodavo. Jei turėjai litę? gal 
ėjai nusipirkti tokiu daiktu? kokiu 
norėjai. Ar ne tiesa? Ar neliesa, 
kad Lietuva daug geros mėsos par
duodavo ir kad Stalinas jos daug 
suvalgydavo?

diktatoriai taip valdo kraštę? 
kad jame amžinai nieko nėra. Viskas 
sukišama į apsiginklavimu ir apsi
ginklavę piešia kitus kraštus ir žu 
do ramius ir nekaltus žmones.

Result a te? komunistę, vienu me
tu viešpatavimo Lietuvoje? Lietuvos 
žmones kenčia badę? nuskurę ir nup
lyšę? visuomet užčiauptos burnos ir 
visuomet baimėj? kada busi areštuo
tas ar sušaudytas? kaip pasiutęs 
šuo. Jei kas netiki tais pasibaisė
tinais dalykais? norėčiau? kad ne

tikintieji ^skaitytu komunistu lai- 
k'rašcius iš Lietuvos? būtent: ’’Ta
rybų Lietuva”? ’’Tiesa” ir kitus. 
Ir tuose laikraščiuose pamatysite 
patys? kad duonos trūksta. Prie ke 
pyklu ilgiausios eiles išbadėjusiu 
žmonių. Krautuvėse? ne tik batu, 
medžiagos kostiumams? b t ir marš
kiniu trūksta. Taipgi g ložies? ne 
ir vinių vieno svaro vis 'me Kaune 
negalima gauti, o ką jau kalbėti 
apie prabangos dalykus? apie kuriu--; 
os nei svajoti negalima.

Akyvaizdoje siu faktu? ar mes 
galime norėti sutikti ir leisti? 
kad musę artimieji ir tautiečiai? 
neštu moderninę komunistu baudžia
va ir vergiję? būdama alkana? nu- 
plyšus ir beteise. Ne. Lietuvio 
jau toks būdas? kad jis visuomet 
padeda visiems svetimiems? paverg
tiems? o savo krašto ir savo tau
tiečiu ncikuomet neužmirš ir kovor 
iki nepaliuosos savo tautiečiu? 
iki nenuims vergijos pančiu nuo 
Lietuvos žmonių.

Kaip tik pasiekė užsienio lit 
tuvius liūdna žinia? kad rausę tė
vynę (į kurię gal daug kas mane 
grįžti) okupuota ir pavergta? kaij 
staiga Šioji nelaime visus suarti
no. Politiniai įsitikinimai Lietu
vos atžvilgiu padėti į Šalį. Su 
maža išimčią, didžioji dauguma iš
eivijos stoja už išlaisvinimę Lie
tuvos su demokratine santvarka. 
Įvairiose šalyse? didesnėse ir ma
žesnėse lietuviu kolonijose? įsis
teigė lietuvię Tarybos '.r Komitet
ai? kurie šaukia susir?ūkimus? rė 
gi a prakalbas? ir ne g r važiavimu 
kuriuose reiškia griežčiausius pr< 
testus užgrobikams? kuriuose dar
omi nutarimai? siunčiami demokra
tiniu kraštę valdžios atstovams, 
prašant užtarymo ir pagelbos. Ta
rybos ir komitetai ugdo už ičlais 
vinimę Lietuvos stipru sęjudį ir 
gyvenimas rodo? kad musu išeivija 
Kanadoj, Siaurinėj ir Pietinėj A 
erikoj? dikčiai ir laisvu noru tr 
sęjudį remia.

Esame karo padėtyje. Kariau; 
me už baudžiavą? vergiję ir komuz 
aziška diktatūrą visame pasaulyj'
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iš vienos puses ir už laisvę^dcmok— 
ratija ir geresni gyvenimais kitos 
puses*Mes kulturingi lietuviai čia 
ir kitur užsieniuose remeinia: lais
ves ir demokratijos frontą šiame 
kare.Karas kada nors pasibaigs ir 
pasibaigs.laisve ginaneię pergale. 
Rezultate tos pergales?kelsis pa
vergtos tautos ir tauteles Todėl 
mes lietuviai turime organizuotis 
ir veikti9kad ir musu Te vyne Lie
tuva keltūsi?Laisva Nepriklausoma 
ir Demokratine.Mažosios tautos yra 
laimingos?kad šiame momente turi 
tikrę^ mažu tautu užtaryto j ęi s Ameri
kos Jungtiniu. Valstybių Prezidentu 

P.D. Roosveltę.Bet Prezidentas 
Roosvcltas ir Britanijos valdžios 
diktuodamos taikę?daryd os vals
tybių žemiapius?gali pamiršti tę? 
ar knta m ei z 7. valstybėlę.

Tad organizuokimes9kovokime ir 
kovodami priminkime mažųjų tautu 
ciampijonams?kad nes lietuviai 
taipogi norime?kad ir mūsų kraštas 
būtu IJepriklausomas ir Demokratiš
kas :

Tai štai kokie musę išeivijos 
uždaviniai.Tai tokie musu išeiviu 
troškimai.

J. N.

NUSIVYLIMAS.
Ar daugeliui teko skaityti Jan 

Valtin rašytę knygę "Out of the 
night”.Vienok šio žmogaus parašyta 
knygę?kurioje jis vaizdžiai nupie
šia savo gyvenimą?turėtu kiekvie
nas perskaityti.Jo knygoje atvaiz
duoti įvykiai kaip veidrody parodo 
visę komunistu ir naciu žiaurumu. 
Kad suteikus geresnį vaizdu skai
tyto jui?paduodame kaip kurias išt
raukas iš jo gyvenimo?kurios para
šytos jo paties.

IŠ Pat jaunystes jis turėjo 
patraukima socializmui ir vos tu
rėdamas 14 metu įstojo į vadinamu 
"Spartakus JugenA" draugiję?kuri 
buvo nelegali ir suarganizuota jau 
nu Berlyno revoliucijonieriu. Be 
kitu esamęjai valdžiai baikatuojan 
ciu darbu?spartakieciuose buvo 
skiepijama neapkęsti turuiu.

Karui pasibaigus jis išvyko 
ant vandenų.Sugrįžus atgal Vokie
tijon ir papuolus kalejiman už 
mėginimą "zuikiu" vienu laivu išp
laukti? ten susitiko revoliucijo
nieriu komunistą.Šio idėja taip 
susižavėjo?kad greitai patapo ko
munistu partijos nariu.

Si organizacija jį įdėjo į gru 
pę organizatorių prie laivę?kurię 
užduotimi buvo sukirsyti jūreivius 
priešintis prieš maisto apribavima 
ir Lendrę laivo discipliną?praves
ti streikus ir t.t.

Kuomet jis gavo patyrimo kaip 
reikia suirutes daryti.Tuomet buvo 
dedamos pastangos paveikti ir kitu 
valstybių laivu įgulas.Stengdavosi 
laivuosna ibružti keletę komunistu 
kad valdyti svarbiausias laivo pa- 
reigns?k.t.radio operavimus ir t.t

Laivuose įvykdavo sabotažu kur 
duodavo dideliu nuostoliu.Sabotažu 
darydavo įpildami smėlio*į mašinas 
sugadindavo kompasus?uždegdavo mie 
gamasius kambarius?sušl pindavo ve
žamus javus?kurie išmirto užimdavo 
net tris kart tiek vietos?kas pri
versdavo laivę prie skilimo.Suareš
tuodavo laivę karininkus ir spruk
davo Sovietę uostuosna su laivais 
ir prekėmis.

Plaukiojant po įvairius vande
nynus ir mokant keletą svetimu kai 
bų?teko ir Hollywood’e gauti darba; 
filmose>čia butu galėjęs sau gera 
gyvenimu padaryti?bet kankinimas* 
jo viemmciu Vokieti jo je? verte jį 
uoliai .partijoj dirbti ir grižti* 
gimtinėn.

Jo darbštumas partijoje virši
ninku buvo pastebėtas ir paaukšti
nimai vienas po kito seke.1925met. 
buvo išrinktas komunistu universi
tetan specialiam trenyravimo kur
sui. Čia jokio mokslo nestudijavo? 
buvo tik tre^nyruojami muštynių? 
streiku ir ginkluotu sukilimu ruo
šimo. Revoliuci ja vienintele išeiti.



o^cu-itį pavasari buvo siustas į 
Suv. Valstijas sutikti rusę vardu 
Getsy? kuris jam davė instrukcijas 
tolimesniam darbui* Jo užduotis bu
vo: nužudyti žmogų? kuris ju parti
jai skaitomas išgama* Sis^žygis jam 
buvo persunkus? vietoj nušauti savo 
aukę? smoge revolveriu galvon ir pa 
sileido bėgti. Bet liko sugautas ir 
partijos verčiamas prisipažino prie 
kaltes .

Būdamas kalėjime jis skaitė vi
sokias knygas ir omesi daug ko moky 
tis k.t. žurnalizmo? astronomijos? 
žemlapiu braižymo ir t.t. iš kaleji 
mo išėjo 1929 metais ir grįžęs Euro 
pon rado daug permainų*

Didžiausis partijos veikimas e- 
įo Berlyne po priežiūra Dimitrov? 
žmogaus didelio sudėjimo? išdribu
siu veidu? žymaus pasipuošimo? stip 
riai perfumu susikvepinusio. Jam ju 
ru sabotažas vėl buvo pavestas ir į 
teiktas nelegalus pasportns* Atsidū 
rus Antverpene? susipažino su gra - 
žia mergina ‘’Piršlei”. Ji buvo auk
štesnes kilmes? padoriai išauklėta 
ir gyveno_dedes prieglobsty je. __Jie
du įsimylėjo* išdėstęs savo idėjas 
jg. potrauke savon pusėn ir po trum
po laiko suvejo gyventi. Vedybų ce
remonijoms netikėjo ir griežtai nu
sistatė neturėti seimos *_ Vienok jo 
drauge komunizmui netikėjo? tik ji 
aklai mylėdama jo idėjai gelbėjo.£o 
trumpo laiko partija jį išsiuntė i 
Pietų Amerika. Jo drauge nebuvo par 
tijos nariu ir griežtai pasiprieši
no jon įstoti? todėl buvo nuo jo at 
skirta.

Po keletos menesių sugižęs savo 
bute drauges nerado, išsiilgimo ver 
ciamns jos_visur ieškojo ir atrado 
ja ligoninėje. Ji vos liko gyva po 
aborto? kurį ji pati pasidarė*

Mylėdamas savo draugę jis lanke 
mokyklę? kurioje įsigijo navigato - 
riaus diploma* Jam buvo siūlomas ge 
riausias darbas prie Morth'German 
I-loyde? kurį jis del partijos atme
tu. Tas jo draugę labai sujaudino 
••.r užvylė, neužilgo su Firelei apsi 
vedo ir susilaukė sūnaus? bet parti 
jos pareigos mažai laiko jam duoda

vo gyventi su žmona t. y. šeimoje.
išvykus jam į Trondheim gavo iš 

žmonos telegramą? kurioje rašo: 
4grįžk greitai”f Jis pamanė? kad jc 
motina mirė. Bet pargrįžęs namon į- 
sitikino? jog pakvietimas buvo tik
slu A* Hitlerio užėmimu chanslerio 
vietos *

Naciu pažadai buvo dideli: be
darbiams * geri darbai? pramoninkams 
geresni pelnai? ūkininkams įvairus 
pagerinimai ir t.t.

Nors tuo metu kooperavo naciu 
ir komunistų partijos prieš ūsamę 
vyriausybę?‘vienok tarp ju nesuti
kimai ir peštynes dažnai pasikarto 
davo* Naciu rudmnrškiniai atakuoja 
vo net žudynėmis komunistus? tuo 
pačiu komunistai atgal keršino.Vie 
nę ankstyvę rytę naciu būriui ei
nant išdalinti propogaudinius la
pelius uosto darbininkais? visas 
būrys buvo nušautas iš u?pakulio. 
Kartais nacius subadydavo peiliais 
vienam net akis išbadė?o kitam ly
tinius organus išplovė.

Jam?Jan Valtin’ui jau šiurpu 
buvo šiuos įvykius girdėti.Juk to
kiu brutaliskumu žmonijos neprit
rauksi .kituoki elgesiai išblašky
tu ir didžiausi prisirišima parti- 
jai?kuomet toki įsakymai eina iš 
pačiu viršininku.Staiga viena nak
tį naciai užemū*visus numatomus 
komunistu namus?areštuodami didelį 
skaičių narių ir daugeli vadu.Par
tija liko sudraskyta ir*vadų vieta 
užėmė nesuimti draugai.Naciu kario 
naktimis siautė visu smarkumu arės 
tuodami visus numatytus asmenis ir 
kimšo į pergrustus kalejimus.Daugu 
mas atėmė sau gyvybes šokdami iš 
aukštu namu.Parkuose rasdavo pers- 
krios£om gerklėm.Iš ežeru ir upių 
ištraukdavo lavonus su suskaldyto" 
galvoms.

Vėliau pasirodė?kad Gestapo Ši 
pai buvo uolūs naciai pris idengę 
komunistais.Per juos buvo lengva 
sugaudyti ir pažinti svarbiausius 
komunistę velkejus.Vienos toks Ger 
tapo agentas padare net 800 areštu 
Jo vardas ir gi Gestapui buvo žinc 
mas?todėl nuo pirmos nacių kratos
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Vienok nesiliove partijai dir
bęs <> nuolatos mainydamas pavardę ir 
keliaudamas iš vienos miesto dalies 
i kitę.Ju sistema buvo sutvarkyta 
minutes ryboje.Einant gatve visuo
met eidavo dešine puse?kas prava
žiuojantiems apsunkindavo pastebė
ti praeivio

Progai_pasįtaikius vienę vaka
rę susitarė pasimatyti su žmona? 
bet jos^nesulaukęs nuvažiavo arti 
namu apžvalgyti ir pamate?kad jo 
namuose daroma krata.Draugas jį pa
te ir nuvedę į slaptę vietę kur ra 
do ir savo žmonę.Užėjus Gestapo a- 
gentam_į jo namus?žmona viemarški- 
ne išbėgo palikus sūnų vyra pers
pėti .Norėdami tėvu domę pabraukti 
ir juos suimti?naciai pastate ju 
sūnų, lange ir išlaiko net tris die 
nas.Po trijų dienu jiems neatėjus 
vaiko gelbėti?Gestapas apleido na
mus .Tuometę ju pažįstami paėmė val
ka ir isveže pas gimines.Kiek vė
liau jis su žmona buvo išgabenti 
iš Vokietijos.Grįžęs partijod siun 
ciamas atgal Vokietijon tapo Ges
tapo suimtas ir nugrūstas koncent
racijos kempesna?kur buvo skaud
žiai bizūnais plakamas ir spardomas 
Kankinimas buvo toks žiaurus ir 
skaudus?kad net pora kartu mėgino 
saužudybę padaryti?tačiau*nepavyko. 
Daug kartu maldavo ju pasigailėji
mo? atimti ‘jam gyvybę ?‘nes neturėjo 
tiek kantrybes pernešti nežmoniš
kus kankinimus,Išbuvęs tris metus 
kalėjime sužinojo?jog ir_jo žmona 
Gestapo rankose?o kiek vėliau ka
lėjime atsirado komunistu šnipas? 
naziu kalėjimo sargo pareigose?jis 
man slaptai patarė prisišlieti 
prie naziu?kas gali paliuosuoti jį 
iš kalejimo?kę ir padare.Nors na- 
ziai juo nepasitikojo?bet norėdami 
gauti imformaciju komunistinio vei 
kimo jį paleido po apsauga Gestapo. 
Jis pasižadėjo Gestapui dirbti su 
sęlyga?kad jo žmonę paliuosuotę. iš 
kalejimo?ka laikinai ir padare.Jam 
buvo laimingiausia valanda kaip at
vyko pas žmonę ir rado s/unu jau 
didokę?keliu metu.

Nekurį laikę Jis buvo tarp kūjo 

ir priekalo?duodamas imformacijas 
komunistams ir naziams buvo abiem 
partijom nepatikimu.

Jo prašymas komunistu išgelbė
ti jo žmonę iš Vokietijoj buvo at
mestas? kaipo menkos reikšmes asme
niškas reikalas.Po to?pasidaręs 
dar labiau nepatikimas komunistu 
partij ai?liko nelegaliai areštuo
tas ir įkalintas namelyje.Kitos iš 
cities nebuvo kaip padegti namę?ki 
lūs gaisrui nepastebėtas paspruko 
ir vargais negalais atvyko į Suvie 
nytas Veistijas?kur laisve viešpa
tauja.

1938 metais sužinojo?jog jo 
žmona liko Gestapo nužudyta?© jis 
dabar pripažintas nelegaliai išva
žiavęs slapta pavarde ir jam grę- 
sia deportacija Vokietijon.Dabar 
jo likimas priklauso nuo Suvieny
tu Valstijų emigracijos 'nredymo.

Del vietos stokos ric alima ap
rašyti kaip Jan Vaitin buvo viso
kiais būdais kankinamas laike Ges
tapo tardymo.Kaip jis giliai buvo 
įsitikinės?kad komunizmas yra žmo
nijos rojus.Bet po visu tu sunkiu 
pergyvenimu už tę ’’roję.” šiandien 
Jan Valtin nors po areštu?bet •* ' 
džiaugiasi esant laisvoje šalyje. 
Toje salyje?kur jau daugelis rado 
prieglauda bėgdami nuo Stalino ar 
Hitlerio.Ir ne vienas gal iš tu 
atbėgusiu visa širdimi dirbo prieš 
šia ar kita demokratinę šalį?kaipo 
kapitalistine.

S-la-

GELEŽIS KARVES PIENE.

Kalifornijos Universiteto moks
lininkai paskelbė nauję teoriję a- 
pio pienę.Jie sako?kad kraujas nu
neša. geležį į pienę bėgy penkių mi 
nučiupo pašerimui karves?tokiu 
maistu?kuriame yra geležies.

Ši teorija neigia iki šiol lai 
kytasi samprotavimę?kad geležis iš 
būna ilgę laikę karves kūne pakol 
jinai pasiekia*speniu c-les.

K.
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DAUGIAU RIMTIES BENDRAM^ DARBE.

Neatsiras šiandien lietuvio, ku-’ 
ris nežinotu ir nesuprastu, ka rei
škė spauda anais priespaudos iai*A 
kais.

Kada Lietuva valde caristine Ru
sija? mes gerai žinome, kę lietuvis 
galėjo veikti lietuviškoje dirboje. 
Menkiausias įtarimas? nekalbiausias 
nužiūrėjimas? art)a piktas įskundi
mas? būdavo negailestingai“apmokė
tas katarga? Sibiro tyrais? arba 
mirtimi.

Vienok musu pionieriai inteli
gentai? anų, laiku jauni studentai? turėję laimę nueiti toliau savo 
gimtu samanotu bakužiu, jaute 
skriaudę neturejime laisvo žodžio. 
Jiems paslaptingai jausmai kuždėjo: 
’’Ten uz jūsų mokslo įstaigų, liko 
jums artymi kaimo žmones? kuriems 
reikia gelbėti plačiau ir drąsiau 
atmerkti akis į ateities gerovę. 
Tad imkitės jus pirmieji plėsti už
žėlusius dirvonus, o talka sudarys 
jums jūsų broliai”.

Tokiu jausmu vedami, nežiūrint 
ir žiauriu pavoju, rūpestingai dė
jo pastangas nesibijodami sunkaus 
darbo, nors begalo sunkiais keliais 
visgi rado būdu ir galimybes tai 
vienokį, tai kitokį, lę-£d*:iii palai
kyti. sunku jiems ‘buvo leidinį iš
leisti, nelengva buvo jį ir platin
ti. Tačiau, kai darbę dirbo vienin
gai aukojant save, dažnai net į pa*.-, 
voju statant gyvybe', tai tokiam 
darbui rasdavos ir4nuoširdžiu pa- 
gelbininku, garbingai užsipelniu
siu KNYGNEŠIO vardę. Nors nekuriems 
pas i taikydavo suklupti kely su suno
kia našta? vienok buvo daug tokiu, 
kurie ant savo petciu pasiekdavo 
plačięję liaudį ir slapta spauda 
sėkmingai budino priespaudos mig
doma _1 i e tuvį .

Dėka mūsų pirmtakūnų rįžtingų 
Pasiaukojimų gimė laisva spauda? 
galima sakyti, krauju atpirkta.. 
Spauda labai daug prisidėjo netik 
lietuviškam kūrybiniam bei kultūri
niame darbe, bet ir laisvos nepri
klausomos Lietuvos atgavime. Per 

spauda skleidžiami šūkiai pasiekė 
visus kampelius ir paakstino būrius 
savonoriu narsiai stoti kovon už 
teisias, už šviesesni rytojų ir už 
demokratinius pamatus atbundančiai 
Lietuvai.

Nežiūrint kad dvidešimts trijų 
metu nepriklausomo gyvenimo buvo 
nevisai demokratiniu laikotarpių 
žodžio bei spaudos laisvoje, tacial 
buvo daugiau vilties ne šiandienę, 
tai ryt gręžinti garbingai iškovot.; 
laisvę.

Bei pažvelgus šiame momente ir 
vėl pavergta ir migdoma paudę, da
rosi baisu pamanius, a? ...Igai taip 
bus?

Skaudu kad mūsų narsioji spaudo; 
kovu reti pionieriai sulaukė vėl 
vergijos ir už jų nuopelnus Lietu
vai? sulaukus senatvės, tapo^nu- 
bloksti skursti ir nykti uz šaltų 
ir drėgnų mūro sienų.

Šiandien Lietuva^vel prarado sa
vo spaudų, kuria panaikino irgi ru
sas, tik jau kitoniško ’’karaliaus” 
uniformoje. Tačiau, del to mes ne
privalome nupulti dvasioje, nepri
valome prarasti viltiesl

Jeigu lietuvio patvarus ir kan
trus narsumas išpiešė laisvę ir 
spaudų iš plėšriojo aro nagų, tai 
tas pats lietuvis narsiai atims ir 
iš žiauriai užsimojusio duoti mir
tina smūgi ’’pjautuvo bei kūjo”.

Siu dienu lietuviai vėl ruošias 
prie Knygnešystes laikų, vei išdig 
nauji slapti keliai. Jau kartę lai 
sves ragavęs ir del jos kraujų lie 
jęs, ilgai nebeverkaus, nežiūrint, 
kad baisesnių ’’Kražių skerdynių” 
gali įvykti*.

Lietuvos išeivijai jau pakanka
mai yra žinoma, kad Šis Lietuvos 
pavergimas yra vienas iš žiauriau 
siu kokiu jai iki šiol toko pakel
ti ‘ Todėl savaime aišku, kad ir 
rįžtingiausias pasiaukojimas slap
tame prisirengime busimoms kovoms, 
yra mažiau įmanomas ten esantiems 
veikėjams, negu kada nors buvo. 
Priseina * tad: imtis- talkos ir ’siek-'
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pagalbos išeivijai, kuri stropiai 
rodo vieningos energijos bendrank ir 
svarbiam darbui. Lietuvos atvadavi
mo darbe ypatingai daug deda pastan 
gu amerikiečiai lietuviais Bepigu 
jiems? jie turi stipriu jėga kieky
bėje ir kokybėje. Jiems daug teikia 
pagalbos jų įsigyvenusi spauda? ku
ria. naudotis yra plačios ir laisvos 
teises.

Daug sunkiau yra mums? kanadie
čiams? nes mūsi^ jėgos daug silpnes
nes ir šiam darbui pritariančios s- 
paudos stoka- Vienok? esant norams 
visais galimais būdais gelbėti savo 
kraštu vaduoti? radosi zmohių?kurie 
ėmėsi atsakingo darbo ir rįžosi iš 
leisti laikraštukų? kad jud_placiau 
pasiekti jautriuosius tėvynės vai
kus ir rasti atgarsiu bendrame skau 
sme—Lietuvos nelaimėje. Del kurios 
dėlei .ir pasirodė “Nepriklausoma 
Lietuva'’.

Gražu? kad leidinys rado gausu 
pritarimu. Taipgi girtina? kad jį* 
lietuviai iš visu Kanados kampu-kam 
pelių noriai remia- Prie laikraščio 
dirbantiems tas priduoda daugiau e- 
nergijos ir noro jam aukotis? kurie 
dirba be jokio atlyginimo? atlieka
mu laiku. 0 tas atliekamas laikas 
susidaro dažniausia tik vėlyvais va 
karais? kada dirbusiam sunku dirbtu ves darbų reikėtų pasilsėti ‘

Pravartu priminti ir tai? kad 
“Neprikl.Liet-” nereikalauja iš vi
suomenes perdideliu auku? jų rinkti nesiuntinejami atstovai*po koloni - 
jas. Yra tenkinamasi leidėju pasi - 
šukavimu? gaunamomis prenumeratomis 
padengimui kukliu išlaidu.

Mums? kaipo pritarėjams ir re - 
me jams šio leidinio būtina suprasti 
kad rėmimo bei pritarimo negana»

Mums reikia parodyti daugiau ener
gingos talkos? kad leidinys vis lą 
biau_tobulėtų ir vis daugiau rastų 
nauių skaitymoju?nauju rėmėju ir 
bendradarbių.

Parašyti vienų rašinį ir jaus
tis atlikus savo pareigų-permažą. 
Vienam numeriui pasiuntus? reikia 
ruoštis parašyti vel_kų nors ir se 
kaiiciam. Dažnas iš musu .vmdradar- 
bių pasakuo’’.aš rašiau? čL. r dcgul 
kiti rašo“.Kas gi tuomet užpildys 
leidinį? Turėkime galvojo?kad spau 
dai bendradarbiu niekada per daug 
nėra-Todėl kreipkime daugiau domes 
savo prievol. . ir darba dirbkime 
su didesniu rimtumu.Gabių žmonių 
su jautriomis mintimis nestinga mu
su išeivių skaitlingame bury.

Tad brangūs likimo išblaškyti 
Kanados lietuviai.Per šį leidinį 
telkime jcgas?burkime mintis ir* 
reiškime savo nuomones del bendru 
skausmų alinamos tėvynės.Juo rim
čiau pasisokvsime?juo įdomesniu minčių pareiškime?tuo daugiau ver
tes priduosime leidiniui?tuo labiai 
suįdominsime skaitytojus.

Visuomet prisiminkime tuos spai 
dos kūrėjus ir saugoto jus?kurie at
sidavusi dirbo pakol iškovojo lais
va spaudų?kuri šiandien vėl paverg
ta.Del jos_kovu narsumo imkime pa
vyzdi iš musu pirntakunū.

Kad jau susibūrė srovinės joge e 
bendram darbui Lietuvos išlaisvi
nimui? tai tegul įvairiu sroviu žmonės ir ’’Nepriklausomaiiietuv.^bend
radarbiauja. Kės skausmas visu mūsų 
bendras.

Taigijvisi i darbą m yra bra' 
gi tėvynė Lietuva ir ten gyvenanti 
mūsų broliai ir sesės.

0.Indrelienc

AUŠROS CHORO KONCERTAS MONTREAL.
Kanados lietuviu Seimo proga? 

’’Aušros Choras“? šauniausias Kana
dos lietuviu choras?duos įspūdin
gą koncertą*

AuŠrieciai stropiai ruošiasi 
rengiamam koncertui?darydami repe

ticijas nežiūrint vasaros karščiu. Mano nuomone “AuŠrieciai“Montreal 
paliks.neužmirštamų įspūdį.Su “Auš 
rieciaisvyks ir Toronto jaunimas.

Ne choristas.

%25c4%25afsp%25c5%25abd%25c4%25af.Su
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SAKO JIS IR MES.

Raudonoji_armija okupavusi Lie
tuvą sukaustė savo geležine jėga? 
visokį anksčiau buvusį lietuviskę 
judėjimą. Su pagalba parsidavelię 
lietuvišku komunistu.ir antra’ da
lim iš Rusijos atsięstę šnipu. 
Maskva terorizuoja Lietuvos pilie
čius atimdinedami iš žmonių ju nuo
savybes? užgrobdama ję santaupas? 
uždarinedami ję prekybas? visuome
niškas organizacijas ir pagrobdama 
per ilgus metus visuomenes lėšomis 
užgyventa judoma ir nejudomę inven
torinį.

Rodosi? jau didesnio suvaržymo? 
didesnio žmonijos valios pamynimo 
ir išniekinimo surasti nebūtu ga
lima.

Bet komunizmo terorui ribų nėra. 
Rusiška komuna nusprendė naikinti 
lietuvius taip greitu tempu^kaip 
tikju žvėriškas nusistatymas išga
li. Negana? kad tūkstančius lietu
viu sukišo į kalėjimus? kitus eše
lonais išsiuntė į Rusijos gilumu. 
Jie pravedė dar baisesnį lietuviams 
įstatymą:^nutarė atskirti nuo tėvu 
visus virs 14 metu vaikus ir iš
vežti juos į Rusi3ę.

Parsidavėliai komunistai sako 
kad tai nieko blogo? kad vaikai 
vežami į kokias tai auklėjimo įs
taigas? į amatę mokyklas? kur esę, 
juos visapusiškai trenyruos ir esę 
jiems bus gerai.

Mes gi sakome*, kad šiame komu
nos sumanyme? sliapiasi daug žiau
resnis tikslas negu šiandien lie
tuviai ir atskiriami ję vaikai nu
jaučia. Išvežti vaikai nuo tėvu į 
visiškai Jiems svetima papročiais 
ir kalba salį. Patalpinti įstaigo
se po aštria komunistiškos siste
mos priežiūra? turės noromis neno
romis pasiduoti rusiškai į takai. 
Tiejkurie priešinsis? bus kankina
mi? kol pagaliau nors paviršutiniai 
turės sutikti. Bet nėra abejones? 
kad bus ir tokiu? kurie fiziniai 
ir dvasiniai kankinami neatlaikys- 
jie žus? toli? toli? toli nuo savo 
gimtines šalies ir savo mylimu te- 

velię. Kuriu prieglobsty? jie dar 
bent kelis metus būtu buvę? ju pa
mokinantį perspejimę‘būtę girdėję.

Tėvai gi negales ramiai užmigti 
nei pailsėti? ju širdis bus skau
dama? ję akis ašaros grauš? o lū
pos vis kartos: Dieve r.< tpleisk 
musę, vaikelię? apsaugok juos nuo 
ištautejimo ir Tav^s.užmiršimo. Ne- 
daleisk? kad jie butu skaudžiami? 
atitolink nuo ję tę i* oi še viki škę 
rykštę.v

Kas žino? ar atsirastę nors vie
nas išgama lietuvis komunistas? 
kuris gyvendamas Amerikos kontinen
te? sutiktu atiduoti savo vaikę 
rus i škai-komuni s t i š ko n giobo n? 
Vargiai tokį atbukelį rastum ir 
tai vyriausia del to? kad Jiems ju 
vaikas brangus ir kad jie čia ap-* 
siginklavę demokratiškomis tei se
mis. Tegul tik kas pabandytu ju 
vaikę atimti? kaip jie tuojaus sa
vo teises pademonstruotu. Bet kuo
met bolševikai Lietuvos valstybę 
nušlavė nuo žemėlapio paviršiaus 
ir nuo lietuvio nudraskė paskuti
nes tautiškas ir žmoniškas teises? 
tąi ’’broliai” komunistai per ’’Vil
nį”? ’’Laisvę” ir ’’Liaudės Balsę” 
iskailio neriasi begirdami rusiš
kai komunistinę tvarka Lietuvoje.

Jiems nesvarbu? kaa Stalinas 
prigrūdo Lietuvon šimtus tūkstan
čiu kacapę? Čerkesę? kaįmikę ir 
kiwkiu? o pamainomis iš Lietuvos 
išsiveža Rusijon Lietu;?s veikė
jus? jaunuomenę ir va ik s. Jiems 
nesvarbu? kad tevę ir v- iku šir
dys plišta atskiriant. Jiems svar
bu? kad jų čia niekas nejudino ik
šiol ir kad jie gauna maskoliškę 
’’sendvičį”.

Tad atbusk lietuvi ir apsižval
gyk? ar neslankioja apie tave sa- 
zinvagiai? ar nebando jie užmigdy
ti tavo jausmus? tavo gailestingu- 
mę Lietuvai ir jos vargstantiems 
vaikams. Neduok nei cento tiems? 
kurie remia rusiška* Okupacija 
Lietuvoje.

Saliomsja.
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TĖVYNĖ ŠAUKIA.

Rašo Dr. Pranas Šacikauskas.

Musu brangi tėvynė? o kartu su auku? t.y. nesiblokuodami kariškai' 
ja ir visi mes pergyvename labai kovoti už viso pasaulio demokratija? 
rimtair pavojinga momentu. Tokiais sulig savo išgales?—laukiame? kad 
pavojingais momentais visu tautie - kas nors atneš ir lietuviui laukian
čiu akys žiuri i tarptautinę padeti?męji ir trokŠtamaji šviesesni lais- 
i spaudę ir kiekvienas žodis ar zin ves*ir nepriklausomybes rytoju. Jo 
genis visu yra atidžiai sekamas ir nįękas lietuviui iš malones neduos? 
vienaip ar kitaip.aiškinamas. . bet gęstantis karas sudarys jam pro

Negyvenkime vien jausmais. Visi gu nusimesti svetimaias plunksnas 
musu sprendimai^privalo išplaukti pakelti lietuviškąjį ginklą savo 
is musu karstu širdžių ir salto pro teisėms ginti. Lietuviai būdami gre 
to. Taip galvojant? mums nebus neti ta demokratiniu kariaujančiu vaist- 
keti paskiausieji įvykiai Lietuvoje, biu? turėtu užtikrinta rytoju.kurio 
nes gerai suprantame ir žinome? ko- Jol<i diplomatiniai žygiai neuzvaducs 
kiomis sąlygomis ir aplinkybėmis vi įr baigiantis karui9 jei i reikes? 
si tie Įvykiai įvyko. Ryžtingai tu- tai sukurs savo žemeje nauja laisves 
resime pergyventi si labai pavojin- atgijimo gaisra? turint užtikrin 
gę musu tėvynei momentę9 turėsime ta ginkluota materiale parama gin - 
prisitaikinti.prie nauju.gyvenimo tis ir atkaklioje kovoje laimėti.Vi 
sęlygę ir toliau dirbti ir budėti sos pavergtos taitos jau senai eina
kovoje.uz atvadavimę. Sie^svarbus tais keliais ir juju tautiečiai ne-
ivykiai privers daug ka is musu tau tarnauja svetimiems * svetimose kariuo 
liečiu rimčiau pagalvoti apie ben- menese? bet savo globojamose armijo 
ruosius visos tautos ir valstybes . se (legijonuose)?o musu lietuvius 
reikalus? apie realu ir radikalu vi kiekvienoje Šalyje mobilizuoja ir 
su musu jegu suburimę bendram visos lietuviai kariauja? žūsta be vieso- 
tevynes labui? kad bendromis jego - jo vardo ir naudos savajai tautai, 
mis greičiau padarytume savo tėvynę šiandien atėjo laikas visiems supra 
vėl laisva* demokratinę ir neprik - sti? kad kiekvienas lietuvis yra ka 
lausomę. Niekados neužmirškime? kad rys. Juk karys netik tas? kuris yra 
”tas laisves nevertas? kas negina kareiviu eilese? bet ir tas? kuris 
jos”. _ siekia savo valstybei Šviesios ir

Tauta be drausmes ir susiklausy patikrintos ateities. Todėl kiekvie 
mo nepriklausomai gyventi negales, nas tautietis turi aktingai kovoti 
Jeigu pašlyja tautos drausme9 did- su besikverbiančių komunizmu ir jo 
šiaušiame pavojuje atsiranda ir vai itaka? o taip pat su kitomis totali 
stybes nepriklausomybe. Šiandien ne {arinėmis Įtakomis? su juju valsty- 
galime gyventi svajonėmis ir duoti biu agentais ir su visu kuo?kas tik 
valię savo fantazijai? bet turime nori musu tautę susilpninti. Tai 
energingai dirbti kiekvienam paves- tautine visu pareiga? kurios uždavi. 
tę tėvynės gynimo darbę9 o prirei - nys naikinti viskę? kas mus silpni- 
kūs? ir paaukoti^savo gyvybę.. Visa na iš vidaus.
tai reikalauja iŠ muši} tėvynė su Apžvelgtos musu visuomenes šian
tvirta valia ir drausmingumu. dienines pareigos? ‘žinoma? nėra vi-

Lietuvii} tauta nedalivavo šiame sos? tačiau kurias čia suminėjau? 
karo konflikte. Vyriausybe dėjo vi- reiketu visiems vykdinti sęžiningai 
sas pastangas? kad Lietuva neisivel nuoširdžiai? atvirai ir griežtai, 
tu i karo sukuri. Tačiau butume ne- šiandienines karo sukeltos aplinky- 
teisingi? jeigu šiandien sakytume? bes reikalauja? kad butu padarytas 
kad nedalivaudami kare? ir nesudėję galas musu tarpusavio skaldymuisi
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ir kad. butu negailestingai ištrauk me - todėl ir reikalinga stoti į pa
tą visa? kas tik kėsinasi į musu galbūt demokratinėms kariaujančioms 
silpninimą ir siekia mus knaisioti tautoms ir iš ten ruoštis kariškai 
iŠ vidaus. reikalui pribrendus ginti savo bran-

Atsiminkime 1918-1919 metus:juk gią tėvynė,nesigailint didžiausios 
ir tada, kada vieni is musu drąsiai aukos už 'tą idėją,kuri duoda mumis 
stojo visomis jėgomis ir visu šuge- laisve ir nepriklausomybe, 
bejimu aktingai gintį, kiti(gerai, ______ *___________________
kad ju buvo labai mažai) dar mėgino 
abejoji ir dvejoti, kaip ir dabar 
gal vienas kitas šiaudao.ušis yra KANADOS LIETUVIŲ TARYBOS
linkęs daryti. 0 kas laimejo?Aišku, PAREIŠKIMAS,
kad pirmieji. Jei to nebūtume darę, ------------ ---
hutume tikrai neatgavo laisves ir Netikėtas ir staigus Vokietijos 
nepriklausomybes. Todėl ir dabartės, karišku jėgų įsiveržimas Lietuvos 
stodami blokan, parodysim ir mums teritorijon,pastatė Kanados lietu- 
ir kitiems, kad mes norime amžinai vius prieš Įvykusį faktą, 
būti laisvi, ir kad mes savo_neprik Du banditai:Hitleris ir Stalinai 
lausomybes be kovu neišsižadėsime. kurie užkure pasaulini gaisrą,pasi- 
Tai yra musu garbingiausias tikslas, mainydami naikina Lietuvos kraštą 
kurį visada ir visur gerai supras ir jos gyventojus be jokio pasigai- 
kiekvienas garbingas žmogus,neatsi- Įėjimo, 
žvelgiant į tai, ar jis butu musu Neturėdami jėgų ir galimybės 
draugas ar priešas. Tai norą musą tas baisias žudynes sustabdyti,mes 
tuščias bravuravimas ar mosikavimas dedamės prie tu,kurie šiek tiek už
kardu po pralaimėtos kovos, bet tai taria mažąsias tautas ir u reika- 
yra rimtas darbas dar rimtesniam lūs. 
reikalui dabar ir ateityje. Šiais Anglija ir Amerika yra tvir- 
laikais mums reikia ne tuščiu žod- čiausi demokratijos ir s; kiu mažųjų 
žiu, bet daugiau realiu darbu. Tad tautu ramsčiai.Todėl mūsų Kanados 
į darbą už geresnį tautos rytoju.į lietuviams yra šventa pareiga viso- 
darbą musu brangiąja! laisvei ir ne kiais galimais būdais,padėti jiems 
priklausomybei atvaduoti.Paskutiniu karą laimėti, 
laiku karo istorija ryškiai rodo, Jokios okupantu proteguojamos
kad visa tauta(tautos)turi ginti sa valdžios Lietuveje^mes neriamsime.
vo egzistenciją.Praėjo tie laikai, 
kada svetimos kariuomenės gynė arba 
už pinigus galima buvo sutvarkyti 
valstybių interesai?Žodžiu,karo rei 
kalams mobilizuojamos visos tautos 
geriausios jėgos.Kas nepasirengia, 
tas pralaimi.Diplomatai drąsiai kai 
ba,kai už ju petčiu žvanga moder
niškais ginklais ginkluota tauta, 
kuri savo egzistencijos egzaminą 
yra pasiryžusi krauju išlaikyti.Tei 
se virto jėga,kuri diktuoja savo 
siekimus,juos pateisina,apgina.

Šiandien kiekviena tauta,kuri 
nori išlikti gyva?privalo aiškiai 
Pasisakyti su kuomi einaSar su de
mokratija, ar su totalitariniais rė
žimais nustojant laisvės,išsižadant 
nepriklausomybes ir t.t.Mums kaip 
tik pridera eiti demokratiška link-

Mes norime Lietuvos žmonių demokra
tiniu būdu išrinktos valdžios ir 
tik tokiai valdžiai mes gelbėsime, 
kiek galėsim.

Taipgi mes pareiškiame,kad ko
munizmas buvo yra ir bus,ta dirva 
ant kurios auga-bujoja fašizmas-na- 
zizmas.

Todėl,naikinant fašizmą,būtinai 
reikia sunaikinti komunizmą,nes tik 
tuomet žmonija susilauks šviesesnio 
rytojaus.

Toks yra Kanados Lietuviu Tary
bos nusistatymas,ir tokį nusistaty
mą remia dauguma Kanados lietuviu, 
išskiriant Stalino batą valytojas, 
ar jo pasekėjus.

Salin fašizmas ir komunizmas•

Kanados Lietuviu Taryba.
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P R A G M E II T A S.

( is mano užrašu )

Aušra nubudus jau ruošėsi teketi?
Karminu ir auksu ursĮdarę rytai...
O^ten slapčia pradėjo plienas žvangėti: 
Užtvino rusais visi keliai ir tiltai.

Nusileido violetines baugios debesų skaros?
Apsupę saules obuolį nešė i brėkštančius rytus? 
0 ten rusu^armijos tankmėj’'liepsnojo pragaras;
Slinko vieškeliais ir keliais pats?ir varu stūmė kitus...

I nekaltu žeme trauke kaip amaras burliokai?
Baisūs?nelaukti?žiaurus?barzdoti ir siaubingi 1 
Gurgėjo9uže tankai?orlaiviai?voros ir trokai? 
Nešė iškėlę vergijos slęstus šiurpulingus.

Raitėsi visais keliais tarytum slibinas devingalvis! 
Kiškas durtuvu raudonas palas iškėlęs tyso? vilko. <» . 
Gedimino kalne užkrito gaili rasa ant trispalves?
Nuaidėjo Šiurpus?krėsiantys motyvas trimitininko:

Kelkitės?kelkitės?broliai?kariūnai !
Kelkitės?kelkitės?moksleiviai? artojai...
Kelkitės šilai?giriu giesmininkui?
Skambėkit už laisvę?kliombai?sodai?gojai!

Štai aušta birželio puošnus9gyvas rytas?
Sodrios rasos dengia plačius pievų plotus!
Bet?ten keliaiįdunda svečiais neprašytais? 
Kelkites?brolužiai?bus čia sunkios kvotos.

Kelkitės studentai?pavasarininkai!
Kelkitės aušrieciai ir ateitininkai!
Kelkitės_draugi jos? visi lietuvninkai?
Apgula mus žemę varnai mėsininkai.

Į kovę už laisvo prie vartų budėkit? 
Trimitais vibruokit9sukviesk!t visus! 
Į kovę brolužiai?sukilkit?skubėkit?
Jau debesiai gula pro plačius šilus...

Loreta Bružikaitė.

PAKALBINK SAVO PAŽĮSTAMĄ BEI DRAUGI UŽSIPRENUMERUOTI ’’NEPRIKLAU- 
MA LIETUVĄ, PRENUMERATA METAMS VIE TIK VIENAS DOLERIS.
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REDAKCIJOS STALČIUS.

Ana dienę žymus amerikonas?Wen giems amerikonams ir jų spaudai, 
dell Wilkie pareiškė: Tautininku sroves atstovai.?Ba-

”Ar norime Hitlerio apsisaugo- .ciuno ūkyje suvažiavę po trijų die- 
ti? Tai gaminkime .Ar norime9kad to nų konferancijos?sukure Lietuvai Va 
talitarizmas nevaldytu nei pašau- duoti Sujungę, ir Lietuvai Vaduoti 
lio?nei mūsų? Tai turime dirbti ir Tautinį Fondę?kuriuo garbes pirmi- 
gaminti .Ar' norime demokratijai pa- ninku apsiėmė' būti Wendell Wilkie, 
dėti? Vėl turime gaminti.Kalbėti Sąjungos nariai mokės po ^2 kas me- 
neužtenka.Rezoliucijas rašyti neuž tę Lietuvos laisves reikalams.Kon- 
tenka.Uniformas nešioti neužtenka, ferencija į Tautinį Fondę suaukavo 
Mes turime visi sueiti? dirbti? gą- 2? 500 dol.Kataliku tautos Fondas tu 
minti.0 ri $8?000.

Kanados ir amerikos piliečiai Socialistu srove suorganizavo 
dirba ir gamina.Kanados lietuviai Demokratijai ir Lietuvos Nepriklau- 
savo dalį atlieka.Bet Kanados lie- somybei Ginti Sęjungę?kuri Chicago- 
tuviai turi dar pridėti darbę-or- je turėjo suvažiavimų ir apkalbėjo 
ganizuotis kovon už Lietuvos lais- busimos Lietuvos vidujinę tvarkę, 
vę.

Sueikime ir dirbkiume? gaminki- ...........
me:rašykime dręsiu ir kilniu min
čių Nepriklausomai Lietuvai?gauki- Lietuvos okupacijos metiniu su- 
me*jai skaitytoju?praneškime jai kaktuviu proga9birželio 15 dienų? 
apie broliu kanadiečių veikla9min- dvieju dideliu Amerikos valstybių? 
tis ir gražius darbus^Kiekvieno New Yorko ir Massachussets?guberna- 
talka reikalinga. toriai tam tikromis prokliamacijo-

Dirbkime? gaminkime. mis paragino Amerikos piliečius su
rengti draugiškumo paminėjimus Par- 

............. balti jos tautoms11ietuviams?latviam
ir estams.New Yorko kataliku ir pro

Kę Amerikos lietuviai dirba už testonu katedrose atlaikyta tam tik 
Lietuvos laisvę? _ ros Pamaldos ir įžymūs dvasiškiai

Trys didžiausios politines sro pasakė atatinkamus pamokslus.Dauge- 
ves:katalikai9tautininkai ir soči- lyje vietų mokyklose ir salese pa- 
alistaij pernai rugpjūčio mėnesy su ruošta susirinkimai?kur nušviesta 
kure Lietuvai Gelbėti Taryba?ku- Pabaltijos valstybių istorija ir iš
rios atstovai atlankė prezidentę aiškinta ir neteisela Pabaltijos
Rooseveltę ir padėkojo už nepripa- valstybių okupacija, 
žinima rusu okupacijos Lietuvoje.
Prezidentas atstovams pareiškė?kad .........................
Lietuva tik laikinai laisvę prara
dusi. Toronto lietuviai komunistai la

Lietuvai Qelbeti Taryba gegu-■ bai apgailastauj a?kad rusai tapo iš 
žio pabaigoje turėjo suvažiavimų Lietuvos išstumti.Jie taip įsikalę 
Chicagoje ir nutarė persiargani- sau į galvų9kad Lietuva bus amžinai 
zuoti į Amerikos Lietuvių Taryba, bus^rusijos pavergta.L.Balso štabas 
Katalikų srove? savo Federacijos i1* šiandien tiki9kad Kaunas ^Rusi jos 
vardu?Įkūrė Informacijos Biurą ir rankose.Nors viso pasaulio žinios 
Pakvietė vadovybėm profesorių K. pripažino ir pats Stalinas patvir- 
Pakštų.Biuras veiks nuo rugpj.ld. tino?kad ne tik Kaunas9bet visa 
ir teiks anglų kalba informacijų Lietuva vokiečių.rankose.Mes nesi- 
apie Lietuva ir jos būkle itakin- dziaugiam vokiečių okupacija?bet

* ' reikia skaitytis su faktais.
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NEPAPRASTAS PERVERSMAS.

Dvylika dienu po Stalino Okupa atžagareivyben zinksnį Sovietu res- 
cijos Lietuve je?lvlaskvos laikraštis publikoje:veltui mokinimas vaiku pra 
Pravda paskelbė įdomu ukazę,apie dinese ir aukštesnėse mokyklose yra 
kurį pasauline komunistu spauda nu panaikinamas.Ketvirtu mokslo metu 
tylejo.Ukazo antrašte skelbė:’’čia pradedant,kaimietis už kiekviena vai 
esęs įstatymas- ?apie septynių va- kę turės mokėti po 150 rubliu? o mies 
landų darbo dienos pakeitimu4 aš- tietis po 200 rubliu metams.Ūž moks- 
tuoniu valandų diena?apie uzdrau- lę vidurinėse mokyklose ir universi- 
dimę savavalio darbininku prasiša- tete mokestis 400 rubliu metams.Mene 
linimę iš darbaviečių ir * įstaigų’-’. ir muzikos mokyklos ims'po 500 rbliv 
Ukazę pasirašė Aukščiausiojo Sovie metams.
tu Prezidijumas. Kę tas reiškia?.Vidutine Sovie-

Rusijos darbininku neatsiklau- tijos darbininko alga nesiekia 200 
sęs,be ju referendumo ar apkalbę j i rubliu menesy.Pragyvenimas brangus. 
mo?Prezidijumas?reiškia?pridejo Tokiu‘būdu?mokestį už mokslą įvedus?
septynias valandas darbininko dar- autamatiškai veik‘visu darbininku.i; 
bo savaitei. _ valstiečiu vaikai atkertami nuo auki

Ar Prezįdijumas pridejo_algos? tesnio mokslo.Reiškia mokytais tega- 
Ne - sako?iš darbininku puses ne- ii tapti komisaru?rašytoju?stokono- 
butu jokio pasiaukojimo proletaro vieciu ir inžinierių vaikai,kurię 
tėvynei?jei už ilgesnes valandas tevai*daug uždirba.* 
butu daugiau apmokama. Kitais žodžiais tariant?Sovieti*

Toliau ukazas sako:’’darbininkai jos liaudžiai norima padaryti”ir tar 
ir tarnautojai?kurie savo valia aP su ir juoda”?kaip vyskupas Baranausr 
leidžia kooperatines ar viešas įs- kas savo dainelėje sake apie caru 
taigas(dirbtuve)bus atiduoti teis- alinama Lietuvę.
mui ir Liaudies Teismas padės juos Sovietijoje vykdoma .1 Ii kontr- 
į kalėjimą”. _ revoliucija prieš darbin ku luomą.

Nevalia nei į darbę pavėluoti. Ta pati revoliucija buvo bandoma vy1 
Ukazas toliau nurodo?jei darbinin- dinti ir Lietuvoje, 
kas be priimtinos priežasties pa- V.
vėluos į darbę? tai bus nubaustas 
iki šešių menesiu atėmimu 25-to jo 
algos nuošimčio.Paskirta bausmes 
laikę darbininkas atsėdės ne kale- MOKYKI!,{ES ANGLŲ KALBOS 1
jime,bet darbo vietoje dirbdamas ---------------
už mažesnę algę. Vaikus turinti lietuviai tėvai

Tokiu‘būdu,Rusijos gyventojai trokšta ir ieško būdu savo vaikus 
amžinai prirakinti prie savo fab- lietuviu kalbos pamokinti,kad jos 
riko?ar kolchozo,ir negali jo be neužmirštu ir mokėtu, 
komisaru leidimo apleisti ar pasi- Bet ir suaugusieji turi pareigę- 
ieškoti geresnio darbo. tai pramokti gerai anglu kalbę, o

Kitais žodžiais tariant,Rusijo 'Quebec’ o provincijoje ir francūzu. 
je įvyko kontr-revoliucija?kurios Tai valstybines šio krašto kal- 
vardas baudžiava. Senove j e bandžiau bos .Jas mokėdami? lietuviai atsida- 
ninku prakaitu mito dvarponiai; rys sau duris į pasaulinę literetu- 
šiandien moderniniu baudžiauninkę ra? i žiniomis pilnesne Kanados spau 
prakaitu minta Soviet!jos biurak- da? i mokslo knygas,Be‘to?tas kalbas 
ratija - du milijonai komunistę mokėdami lietuviai?geriau įeis į sa 
partijos narię. . vo naujos Tėvynės gyvenimę?jį ge~

Daugiau apie tai rašo Bertram riau pažins, ir ras geresnę sau pro- 
D.Wolfe,amerikonę Harpers žurnale, gę iškilti.

Jis ten pažymi ir kitę įdomę * V.
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ORGANIZACIJŲ VEIKLA. Programa atidarė gerbiamas P.
Tautkus. P.aaiškihęs -K.i.A. tikslą Ar- 

Išvažiavimu sezonui prasidėjus siekius paprašė sugiedoti Kanados ir 
visos organizacijos sukruto daryti Lietuvos himnus.Vėliau seke kalbos 
išvažiavimus?tik gaila?kad lietu- ir sveikinimai nuo draugu ir svečiu' 
viai neturi nuolatines išvažiavimo svetimtaučiu?kurie palankius išsirėk 
vietos ir todėl pasitaiko taip?kad škimus pasakė lietuviams?kaip antai 
vienu sekmadieniu supuola dvieju policijos viršininkas?majoras ir 
organizacijų išvažiavimai -_ ‘ svetimtautis kunigas.Vyriausiu tos

Birželio men.29 d.renge C.C.F. dienos kalbėtoju buvo konsulo sek- 
lietuviu skyrius ir Šv.Jono pašelp. retorius A.Simutis?kuris pasakė tai 
draugija?tik skirtingose vietose. dienai pritaikintu kalbę?primindamar

Patartina9kad ateityje panašiu Lietuvos^ir Rusijos sutartis?ir kas 
atsitikimu neatsitiktu?kad ta pat- paskui iš to išėjo, 
čia diena būtu rengiama du išva- Šios liudnos_sukakties pamineji
šlavimai. ‘ me buvo ir menine dalis?-lietuviš-

kos dainos gražiai išpildyta V.Ka-
”AUŠROS CHORO” PIKNIKAS. jacko?V.Babelio ir Vaišvilos.Tai my 

limiausi montrealiečię. daininkai.
”Aušros Choras”rengia 20dienę Rodos?kad šie trys jaunuoliai ne 

liepos men.(sekmadienyįisvažiavi- vienas nėra matęs ne buvęs Lietuvo- 
mę-piknika prie Erie ežero ant dr. je?tačiaus skambięję lieruviškę dai 
Daubario farmos 5 mylios į pietus nę pamilę iš Širdies, 
nuo Dunnville. Garbę tenka atiduoti darbšcia-

Rengejai visus nuolankiai kvie jai K.L.T.Montreal© kuri Arba su 
Čia prisidėti prie šio išvažiavimo nuoširdžiu pasišventimu?kad ir savo 
kur jie užtikrina?kad visi atsilan šeimyniniais bei asmeniniais reika- 
kiusieji gražiausius laikusturės. lais kiekvienas yra užimtas.Ipatin-

Norintieji maudytis gražiau- ga pagarba priklauso tiems?kurie 
sias maudynes ten_ras.Norintieji būdami šioje šalyje^gimę?augę?moks- 
pažaisti ar pailsėti?gražiausias lūs čia eję?o visa širdimi dirba 
pievas dobilais pasipuošusias ten Lietuvai ir lietuviams.Lietuvai ki
ras ^Be to ’’Aušros Choras”visus lūs iŠ karo griuvesię ir atstačius 
gražiausiai palinksmins savo gra- Lietuvos nepriklausomybę tokiu žmo- 
žiom dainom.Tad visi kas tik isga- niu vardai bus pirmutiniai Įrašyti 
lit prašoma prisidėti prie šio iš į Lietuvos istoriję. 
važiavimo.

Torontiečiai vyksta karais? ________________________________________
kurie karo neturite?kreipkitęs 
prie choro nariu^nes choras turės 
daug karu kur vez Žmones. VESTUVES.

Kelrodis:privažiavus Dunnville
Nr.3 plentu?važiuoti i pietus lin- 19 dienę liepos Toronte?išteka 
kui Port Maidland ir daboti pikni- Izabel Yurcaite už_J.Sullwan.
ko ženklus. P-le I.Yurcaite yra viena iš

’’Aušros Choro” nariu? taipgi daug 
MONTREAL. darbuojasi K.L.T.Moterę. Čekei joje

eidama pirmininkes pareigas.
K.L.T.Skyrius Montreal?birže

lio men.22 dienę?Ville Lasalle ge- _ Toje pat dienoje įvyksta vestu- 
gužynią vietoje surengė prakalbas- ves p-les 0.Plechaitytes Pr.lškaus- 
koncerta?paminėjimui vienu metu ku.0.Plechaityte yra nesenai atvy- 
sukakt.LČs kada Stalinas pagrobė kusi iš Winnipeg©.
po savo letena mūsų mylinę ’Tevy- Abiems jaunavedžiu porom?linki
ne Lietuvę”. * me ilgo ir laimingo gyve limo.
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MEILE IŠ PIRMO SUŽINOJIMO.
(Feljetonas)

Svarbiausia?naujoviškiausia ir 
prasmingiausia meiles rušis-meile 
iš pirmo sužinojįmo.Negirdejote ? 
Na?tai turėsiu iš gyvenimo jums pa
šviesti. štai o

Išlošė Spirkus (tas jaunasis 
Spirkutis-su geltonais ūsiukais)Ai- 
rijos kuinu lenktynėse šimtą tūks
tančiu valiutos.Ot tai-niekas ?ki 
tol nežinojo to jaunojo Spirkaus su 
ūsiukais?o jis staiga?pašvyst?mie
godamas tokio gausybes rago apipil
tas tape...Laikraščiai nauja mili
jonierių gulintu lovoje ir įdėjo: 
su sutaršytais plaukais ir pelėdos 
akimis...Bet pasėkos buvo grandio
zines! Vos spėjo Spirkutis nusip- 
rausti-i kambarį .Įkrito vikri būty
be? jau iŠ tolo relcdama:’’Lede?dede?de 
dede!’’Spirkutis kiek nustebo savo 
dukterėčios storom blauzdom ir ži
lu smilkiniu?bet jam keisti giminys 
tęs keliai buvo išaiškinti bematant 
Dukterecia tiesiai paprašė - ’’mokyk 
lai baigti”...Spirkus mate gro lan
gą automobilyje sėdintį dručkį šu
neną? su cigaru dantyse ir raudonu 
snukiu?o dukterecia kviete Spirkutį 
1 auk 9 s aky d am a:

’’Eikime dede pervažiuosime švie 
žiu oru?apie savo mokykla papasako
siu !. . . ”

Nuo šios artimos giminaites 
Spirkutis nusikratė greitai.Sutiko 
važiuoti drauge?glostomas dukters 
jau ėjo pro duris? be t?’’praleisdamas 
moteriškę, pirma?’’pats šoko greitai 
atgal į kambarį?užtrenkė duris ir 
užsirakino...

Spirkui buvo pamoka?kad tik ne
turtingas bernelis gali du.ru neuž
sikabinti? kętik atėjės iš prausyk
los (neturtinguose kambariuose su 
baldais vis taip prausyklos-atski- 
rai).

Su kita giminaite buvo sunkė
liau. Ji ^įvirto draugo_su dede (ne 
dukterecia?bet pati dėdienė...)ir 
tuojau atnešė p.agalviuką po kojų: 

’’Tau? sūneli? čia taip-ne jauku *gy- 
venti!Pas mus tokie dideli langai!”

Toliau nutarė Spirkus ir su 

pora už duru neapsigauti.Nes-taip 
sunku nusikratyti giminiu širdin
gos meiles!...

Atėjo viena.
”Jums-telograma!”
Truputį keista buvo išgirsti 

negirdėtą iki tol moteriška balsę, 
(telegramas iki šiol vis nešioda
vo vyrukai)?bet atidarė.

dali!... ’’-tragiškai puolė 
i Spirkučio glebi visom kosmetikos 
spalvom tviskanti?dulkanti ir var
vanti būtybe.-’’Mano brangus Žali! 
Och?och!”

O?mat?laikraščio re irteris? 
apie laimingą išlošėję pinčiai ra
šydamas? paskubomis ne'ta vardę bu
vo pagriebęs...”čaliu”butybe vadi
no M.nikį(kurį ji taip senai mačiu
si ♦ o o ) o

Ach?aš tave pamilau iš pirmo 
sužinojimo!...”-uke kosmetikos bū
tybe.- ’’Kiek aš be tavęs iškentė
jau! ..,Čali!Mielas!Mylimas!...”

Ir skrybėlės plunksna kuteno 
geltona ūsiuką?o švarko atlapus 
daže skruostu pudra.Mylint juk nė
ra kada nusirengti!

”As-Maikis!”
”Ach?..TikraiVMaikis? Na?žino- 

ma-Maikis!...AŠ tik tyčia Žaliu 
ėmiau vadinti-sakau?ar tu nebūsi 
manęs užmiršęs-..Malki?brangusai!” 

‘Su ta teko tuoj apsidirbti.Tu
rėjo eiti filmos žiūrėti.Mane pa- 
tamse išsprusęs?bet būtybe laike 
jo ranką savose replikose? glostė 
ja savo skruostą?žodžiu - Spirku
tis turėjo išžiūrėti visą neįdomę 
plėšiku filmą.” Ach ?, ar tu taip 

gelbėsi mane?” - tycia_turiningai 
dūsavo paniška?kai plėšikai tem

pe iš policijos ugnies kokią ten 
savo bendradarbę.

Grižas Spirkus radb nusėdu
sius laiptus - ponas su bukietais 
(ne priešingai)?poni os su pagal- 
viukais (kuriais tuojau norėjo. 
mūsų Spirkutį apglomsti ir nusi
nešti kaip Šuniuką)?atokiau čiul
pe cigarus dvejatas ponu.

Žinau?žinau?kad as Duąu gimi-

du.ru
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__ a*4s5 žinau, kad jus mane bai - 
šiai mylite9 bet man nereikia po- 
galviukę? nereikia žmonos9 aš ne
turiu dėdienių ir aš noriu miego? 
aš noriu arbatas? aš...”

’’Arbatos?”—suriko visa šaka
lu gauja ir puole9 kaip vienas? 
jos surasti? o tuo tarpu?vikria 
priemonike? Spirkuciui pavyko pa
likti filmos būtybę už duru ir i- 
pulti i savo kambarį vienam...

“Maikuti...”—buvo^girdet ke
lis kart širdingi atsišaukimai? 
bet juos greitai austume visa bri 
gada žingsniu su džerkšanciom ant 
lėkšteliu stiklinėm? su barškan - 
čiais arbatnikais ir ūžiančiais 
samavorais...Triukšmingai prašali 
nęs filmos būtybe (”E? tu ko tau 
reikia-gal išnaudoti vaikina?”) 
visas lageris su arbata išsidėstė 
prie duru ir Spirkutis taip ir už 
migo? netekus vilties ramiai iŠei 
ti arbatos...

Spirkuti pažadino netikėtas 
lagerio sukilimas? triukšmas?kuri 
išgirdo už duru. Barškant? džerš- 
kant ir trinksint arbatos irankia 
ms? kažin kodėl paįvairindami orę 
Šukiais “Durnius jis—ne turtuo - 
lis.” “Ar mes--durni?” ir panašiai? 
visi pasitraukė. Spirkutis pro la 
ngę mate? kaip šlubavo nusėdėtoms 
šlaunims dedienes? šokinėjo mei - 
les kupinos gražuoles ir dūlino 
kitos giminingos būtybes...

Pasiklausęs garsu už duru?pa
galiau iš apsupties ištrukęs?Spir 
kutis? atsargiai pravėręs duris? 
nieko iš mylincię butybiii nebera
do... Tik koridoriuje mėtosi sup
lėšytas jo rytinis laikraštis.

Susirinkęs lakštus? Spirkutis 
kambary perskaito? kad jo išlai - 
mejimo pranešimas buvo klaida—ne 
apsižiuręjimas su numeriu...

Vargšę reporterį? kas sutiko 
iš praleidusię. ties ‘spirkucio du
rim naktį? vanojo lietsargiais 
(filmos būtybe?esant ginklo pasi
rinkimo esminiam trukumui? kavi - 
ne j apšventino mažu jaukiu mote - 
rišku kaliošėliu per nosį...).

Taip pasibaigė garbingas Spir 
kucio gyvenimo laikotarpis.

Tai buvo meile iš pirmo sužino
jimo. Jei ne korektūros klaida—ta 
meiles rūšis butu čia pražydusį kva 
plausiu pavyzdžiu. Nes meile iš pir 
mo sužinojimo yra tobuliausias ir 
jautriausias žmogaus jausmas.

(Iš ”N.G.”) Galva Bastučio.

JUOKAI NE JUOKAI.
Tarybų Lietuvoje komisarai at

pigino degtinę. Gudrus žalčiai: ži
no? kad blaivas žmogus į komunizmę 
netikės ’.

-!» 4c 4c

Vieno laikraščio Tore ite redak
toriai kas ryta atsisuka laskvos pu 
sen (kaip musulmonai į saulę) ir 
meldžiasi:

Ak9 tu Staline didingas?
Kaip čia skusti žmonėms vilnas?

* * *
—Ko tu? Jonai? susiraukęs?
—Nagi radau receptę kaip pasi

daryti naminio alaus? o neturiu na- 
mę.

4c 4c 4c

Viena moteris klausia? kas dary 
ti kad vyras pusę uždarbio prageria 

Pragerk kitę pusę? sesute’.
4c 4c" 4c

Kur banguoja Nemunėlis?
Kur Šešupe miela teka?,
Ten pakrūmėj du žemaičiai?
Susitikę? šneka:
Tai tvarka? po purę'.
Lietuvoje nebera siulu.
Kai į kolchozus suvarys?
Tai ir duonos nebeli s*.

- V.
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DEŠIMTS STALINO PRISAKYMU.

Bolševikai begarbindami kruvi
nąjį gruzinę Stalina priėjo ir prie 
to?kad eme Jam melsris.Čia paduoda
me viena maldelę? kuri ę nuoširdžiai 
kalba ryte ir vakare visi komunis
tai.

”As esu Juozas Džiugašvili Sta
lin tavo saule?tavo tevas-viešpats 
/kurs tave išvedžiau iš duonos?dra- 
bužiu^laisves ir padariau cystus 
su tuščiais pilvais.Todėl neturėsi 
kitu dievu kaip tik mane Stalina ir 
pildyk šiuos mano prisakymus:

1. Tcvo ir motinos negerbk?nes 
jie gal kontrevoliucijonieriai.

2. Šlovink neklaidingus Rusijos 
vadus.

3. Piešk?meluok ir nepildyk duo- 
tajo žodžio.

4.išduok savo artimu ir gali 
palšyvai prislėgti.

5.Apgaudinėk provakuok ir sakyk 
kad kiti taip daro.

6.Svetimoteriauk?nes tau leid
žiama nacionalizuoti buržuję mote
ris .

7.Atimk iš kitu viską?moterį9 
tarnaitę?asila9arklį?kuili ir kit 
kę.Tę daryk vardu komūnos/bet viskę 
gali pasilikti sau ir viskuom nau
dotis .

8.1 moterystę žiūrėk iŠ patogu
mo ir jei tavoji žmona negera?iš
mainyk ję ant kito komunisto žmonos.

9. Be jokio apgailavimo parduok 
savo tautę ir t evynę svetimiem 
barbarams.

10. Visus Lietuvos mylėtojus ap
šauk liaudies priešais?neteisingais 
padarais ar kaip kitaip?kad galima 
butu vienus ju sušaudyti vietoje9ki 
tus išvežti į Sibirę?badui ir šal
čiams numarinti.

K.K.

ĮVAIRUMAI.

1812 Amerikai paskelbus Angli
jai karę?ta žinia Pasiekė Montreal 

6 dienoms vėliau.Šiais laikais pa
našios žinios?apibėga apie žemos 
ritulį per vienę minutę.

a *

1793m.Kanados legistratūra už
draudė inportuoti vergus ir išlei
do įsakymę paleisti laisvėn vergu 
vaikus?turinčius 21 metus amžiaus.

%

Mokslas sako:?kad 12 svaru šie
no yra tiek vitaminu?kiek 340‘svari 
vaisiu.

Rementis mokslu?atrodo?kad ir 
žmogus turėtu šienę ’’esti”.

* 4

Narse-slauge turi bfiti graži? 
bet ne ant tiek? kad iš c: /eiko vy
ro padarytu ligonį.

NUO redakcijos.
Š-Lame ’’Nepriklausomos Lietuvos1, 

nume^Je^'til^ę raštai daugumoj at
kreipti prieš rusu okupacija?nes 
jie autorių rašyti dar prieš vokie
čiams'” užimant Lietuvę.

Dar kartę prašome musę, skaityt 
ju ir rėmėju neužmiršti mums kę 
nors parašyti.Ypatingai mes pagei
daujame žinių iš lietuviu gyvenimo 
ir organizacinio veikimo.Kuo dauę 
giau mes visi rašysime įvairias ži 
nias bei nuotikius?tuo daugiau ”N. 
L.’’bus turiningesne ir įdomesne? ti 
daugiau darbo ir pasišventimo Šio
je srityje.

Montrealieciai?kaipo didžiausi 
lietuviu kolonija Kanadoje?vėlesni 
laiku kaip ir sutingę šiame klaus: 
me.

Redakcija.
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