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lietuvis pakeltas į eskadriles
VAD$ KANADOS KARO AVIACIJOJE..

Kanados spauda gražiai atsilie
pė apie jaunę^Lietuvi? Edvardą? Mi- 
leskį? kuris šiomis uienomis buvo 
Pakeltas į Royal Canadian ii r Force 
lyderio padejėję. Ši žinia Kanados 
lietuvius labai suįdomino.

Edvardas Kilesnis? buvęs Chi- 
cagietis? moko Kanadoje pagarsėju
siai Royal Air Force lakūnus.

ŠUNINES DAKTARAS INTER
NUOTAS kaipo Kanados prieSas.

Toronto.- Dr. Howard A. Lowrie9 
buvęs oficialus Sūnų ir Lukteriu 
draugijos gydytojas/ nesenai buvo 
paciuoptas prieš-valstybiniame 
darbe ir internuotas koncentraci
jos stovykloje.

Sulig Kanados saugumo įstatymu? 
policija? prieš areštę? tūri įro-‘ 
dyti atatinkamiems vyriausybes pa
reigūnams areštuojamo asmens pavo
jingumu ir išgauti jo areštui lei
dimu. Po to? smulkmenos apie sulai
kytojo nusikaltimus priduodamas 
tam tikrai komisijai? kuri sprend
žia ar sulaikytu asmenį paliuosuoti 
ar laikyti stovykloje iki karo pa
baigos. Kadangi Dr. Lowrie dar vis 

laikomas nelaisvėje? nežiūrint 
komunistu reikalavimo ji paliuo- 
suoti? tai^atrodo? kad jo nusikal
timai prieš Kanados saugumo Įsta
tymus pagrįsti tvirtais įrodimais.

Tas turėtu būti geru pavyzdžiu 
kai kuriems Šunines nariams kur 
komunistai nuvedė ir veda draugija.

KOMUNISTAI NENORI BŪTI KARTU SU 
NACIAIS KONC. 5NTR 1CĮJOS S TOVYKLOJ

Ottawa.- Vokiečiai ir italai 
karo belaisviai? perkelti iš Ang
lijos Kanadoje? pradėjo vieni ki
tę. neapkėsti. Ypač vokiečiai be
laisviai? italams pralaimėjus mū
šius Afrikoje ir kitur? pradėjo 
juos pašiepti ir niekinti. Nesuti
kimams tarpe naciu ir fašistu di
dėjant? vyriausybe buvo priversta 
juos atskirti.

Nemažai vargo turi stovyklų 
administracija ir su komunistais? 
kurie dabar randasi internuoti 
kaipo Kanados priešai.

Kaip žinoma? tik du menesiai 
atgal? komunistai? kartu su na
ciais ir fašistais? vedė atkakliu 
kovę prieš siuntimą visokios pa
galbos Britanijai ir jos sąjungi
ninkėms. Jie buvo įsitaisęslaptę 
radio demoralizavimui žmonių?
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platino tarp kareiviu propagandą, 
kad šis karas yra imperialistinis 
ir reikalavo demokratiniu kariau
jančiu valstybių padaryti su Hit
leriu taik^. Del tokios hitleri
nes veiklos daug komunistu pakliu
vo koncentracijos stovyklose, ir 
ten būdami neblogai su naciais ir 
fašistais sugyveno.

Bet vėjui papūtus iš kitos pu
ses, atsiverto komunistu kailis. 
Jau Churchil’as ir Roosevelt*as ne 
karo mongerįai, bet didžiausi de
mokratijos šulai. Šiomis dienomis 
jie pasiuntė prašymą teisėtume mi
nistrui Ernest Lapointe, kad at
skirtu juos nuo nacię ir fašistu, 
nes, sako.jie,naciai juos.labai 
ižeidineję. Tačiau stovyklų admi
nistracija užginčija komunistu pro
pagandą, kad tarpe nacię ir komu
nistę yra kokie rimti nesusiprati
mai. Vis.dėlto, vyriausybe priėmė 
komunistu prašymu dėmesin ir svar^ 
sto kę daryti.

JURININKAI BIJO VYKTI RUSIJOJ '

Seattle, Wash. - Ed. Coester,vju- 
rininkę unijos agentas, pranešė, 
kad unija pasirase su American--; ■ 
Trading Company sutartį, sulig ku
rios kompanija turės sumokėti savo 
jūrininkams ir šiaip laivu aptar- 
naujams vykstantiems Rusijos uos
tuose po.$500.00.premijomis už 
kiekvieną kelionę.

Unijos viršininkai aiškina, 
kad tokia aukšta premija pareika
lauta del sekančiu priešasčiu: 
(1) Paskutiniu laiku Amerikos jū
rininkai, kuriems teko.būti Rusi
jos uostuose, buvo rusu nuskriau
sti, ir
£2) Komunistu^parti jos linija.kei- 
ciasi taip dažnai ir ūmai, kad kol 
laivas pasieks-Rusi jos uostę, Ru
sija gali būti kare.su Amerika, ir 
nei vienas komunistu nekenčiąs jū
rininkas ar pečkuris nenori pak
liūti Rusijos koncentracijos sto

vykloje.

MOTERIS STOJA KARO TARNYBOJE

OTTAWA - Vyriausybe kreipėsi i mo
teris su prašymu stoti į pagefbine 
orlaivyno dalį (Canadian Women’s 
Auxiliary Air Force). į pareikala- 
vima 2,000 moterų, atsiliepe 
7,319 savanores.

MACKENZIE KING ANGLIJOJ -

Kanados ministras pirmininkas, 
Mackenzie King, karišku orlaiviu 
nuskrido Anglijoj pasitarti su 
Churchill’u.

LENKŲ KARIUOMENE KANADOJE

Owen Sound. - Šiomis dienomis čia 
pribuvo pirma kuopa lenku kariuo
menes, -kurięvorganizuoja* iš Kana
doje gyvenančiu lenku.

Kol kas savanoriais stojo tik 
šimtas vyrę. Generolas B. Duch nu
siskundžia, kad organizavimas eina 
labai iš lėto.

-UKRAIMŪ VYRIAUSYBE IŠVAIKYTA
— ------------ - v

Ukrainiečiu laikraštis “Svob'o- 
da” patalpino žinia nuo savo spe
cialus korespondento Šveicarijoj, 
kurioj pranešama, kad vokiečiams 
užėmus Lvovaj ukrainiečiai sudarė 
vyriausybę, kurios priešaky buvo 
tautininkas Bandera. Kaip.Bandera, 
taip ir kiti buvo vokiečiu areš- 
toti ir dabar laikomi kalėjime.

-ANGLAI SU RUSAIS OKUPAVO PERSIJĄ

Kad užkirtus Hitlerio.planams.kelis 
į tolimus' rytus, anglu ir rusuje-' 
gos uzeme Persija. Persai priešin
osi bet anglu kariuomene 9 vedama 
atsižymėjusio Generolo Wavell, at
mušusi pasipriešinimę.

kare.su
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Mes> sykiu su pasaulių? duoda
me nustebusiu pagarbų Sovietijos 
Raudonajai armijai? kuri taip nar
siai savo tėvu žeme gina.nuo žiau
raus užpuoliko. Jos narsų? be abi- 
jojimo? kursto Tėvynės meilejausmas 
kurį viso pasaulio tautininkai pri- 
pažysta aukščiausiu žmogaus širdy
je. . ' v

.Tiesaj tavarmiją buvo atnešusį 
musu Tėvynei žiauria okupacijų bet 
mes esame kultūringi žmones... Mes 
suprantame? kad ta armija ėjo savo 
nedoru vadu siunčiama. Lietuvos o- 
kupacijos visus žiaurumus vykdė 
Stalino policija ir jo prisiųstie
ji komisarai. 0 Stalinas_.ner’a_Ru
sija - Sovietijos valstybeijis ca
ras Mikalojus Antrasis. Kaip liau
dis kovojo prieš carų Mikalojų? 
taip liaudis kovojo prieš Stalinų; 
prisiminkime tik tuos tūkstančius 
kurius Stalinas sušaudė? prisimin
kime milionus kurius jis badu Uk
rainoje išmarino!

Pereitas karas nuvarė carų Mi
kalojų nuo sosto negarbingai skie
pe mirti..Dabartinis karas rengia 
negarbingų galų' Stalinui.

Tuo tarpu - mes keliame kepure 
prieš drąsius Sovietijos karius? 
kurie gyvybę už užpultų Tėvynę klo
ja!

Vardas pasikeitė? faktas paliko: 
Kanados Lietuvių seimas? šau

kiamas Montreale Rugpučio 30-31 d. 
d.? turėjo tikslu rasti priemonių 
sėkmingam darbui Lietuvę išvaduoti. 
Seimų saukiant? Lietuva okupavo 
Sovietija. Seimui posėdžiaujant? 
Lietuva okupuoja Hitleris. Bet Ka
nados T.ietuviu darbas ir tikslas 
pasiliko tas pats: rasti priemonių 

išvaduoti Lietuva.
Tikslo siekti dabar mums len

gviau? nes su mumis stovi galinga 
Anglijos imperija?, demokratines 
Amerikos pramonine ir politinę ga
lia - stoja Paropos pavergtųjų mi- 
lioninis linkėjimas Hitlerio dik
tatūrai sugriūti.

Lietuviai! Męs laimėsime ---
tik visi bendrai i darbai .Rytojus musu! ‘ *

Fašizmas ir komunizmas tai dvi 
žmonijos ligos? nelyginant vėžys 
ir džiova- Žmonija (demokratine? 
laisvoji žmonija) trokšta nuo a- 
biejų^išsigydyti ir nuo ve*io ir 
nuo džiovos.

Kų jus sakytumėte apie žmogų 
kuris tvirtintu? kad gydant abi ‘ 
ligas viena reiktų ’’remti'1? Joks 
rimtas gydytojas tokiu atveju tik 
vienų gydytų? kitų stiprindamas..

Bet yra Lietuvių kurie sako? 
kovojant prieš fašizmą? reiklų ko
munizmas remti!

Amerikos žurnalas Time pasako
ja? Vokietija.daro planus atgai
vinti istorinę Lietuva.ir pavesti 
jai valdyti gudus? dalį lenkų ir 
latvių. Trims milionams lietuvių 
tektų‘valdyti vienuolikę miliOnų 
kitataučių.

Istorija rodo? kad lietuviai 
geri valdytojai ir administrato
riai. Rusų istorikas Liubavskis 
savo raštuose nurodo? kaip rimtai 
ir gražiai Lietuvos kunigaikščiai 
tvarkė nuo totorių išgelbėtus rusų 
ir ukrainu kraštus. Atėjo lenkai 
su savo Liublino unija ir viekų
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sugriovė - liko tik rusu neapykanta 
lenkams.

Ir Stalino komisarai? Lietuvon 
atvykę? nustebo jos tvarka9 švara? 
ir turtingumu.

Taip - lietuviai geri valdyto
jai ir‘ądministratoriai? bet jie 
nori valdyti.tik savo. Jie nenori 
būti vokiečiu žandaru Europos Ry
tuose. Sis Hitlerio planas subiręs.

Koks Bus Prshulis Po Kfiro
Anglijos vyriausybes galvos ty- 

li9 kada jas užklausia? kaip jos 
mano po karo Europą sutvarkyti. Ty
la pilnai pateisinama?vnes kas gali 
pasakyti kaip Europa išrodys? kada 
paskutinis suvis bus iššautas. Kas 
bus draugai? kas buspriešai? kas bE 
talkininkai? kas bus priešininkai? 
Fiėkas negali atspėti. *>io karo 
pradžioje Francija buvo Anglijos 
talkininke? dabar ji aklai seka Ber
lyno įsakymus. Soviet!ja buvo Vokie
ti jos "nekariaujanti talkininke? da
bar ji kariaujanti Anglijos talki
ninke. Del Suomijos Anglija veik 
norėjo Sovietija pulti? bet dabar 
Suomija nutraukė diplomatinius san

tykius su Anglija. Lietuva buvo 
neitrali? vėliau Sovietijos pa
grobta ir prieš Angliję varoma? o 
dabar ji.Hitlerio vartojama prieš 
Soviet!ję.

Tokiu būdu? pasakyti kaip ir 
kokiu būdu Europos žemėlapį ang
lai mano nustatyti? butu beveik 
neišmintinga. Tačiau jau dabar ga
lima butu pabrėžti plačiuosius ta
kaus gyvenimo pagrindus. Hera abe
jojimo^ tie pagrindai pasirūpins? 
kad mažoms tautoms butu patikrin
ta saugumas? kad visoms tautoms 
butu laisva prieiga prie žaliavos 
ir pasaulio rinkę.? kad ginklavimas 
butu pažabotas? kad kiekvienam bu- 
tę užtikrinta darbas ir duona.

Slfivhi Prsiduodr Rrnkrs
Anglijos Užsienio Reikalu mini

sterijoje liepos pabaigoje susėdo 
už vieno stalo trys vyrai. Vienas 
buvo, 'nglijos Ministrę pirmininkas 
V/inšton Churchill. Kitas buvo Sovi
etines pasiuntinis Ivan Maisky. 
Trecias buvo Lenkijos vyriausybes 
galva? Generolas Sikorskis? Anglui ■ 
žiūrint? abu slavę tautę atstovai 
pasirašė sutartį? kuria Sovietijos 
ir Lenkijos vyriausybes prižada 
viena kitai padėti kovoje prieš Vo
kietiją.

Tokiu budu? oficialiai pabaigta 
Sovietijos ir Lenki jos.karas? kuri 
Stalinas pradėjo pamatęs? kad Hit
leris baigia lenkus ryti. Sovieti
ja dabar prižada sudraskyti sutar

tį su Hitleriu? kuri Lenkiję tarp 
rusę ir vokiečiu padalino. Lenkai 
iš savo puses? prižada nesideti 
pri Sovietijos priešę.

Hera tikru žinių? ar buvo su
sitarta apie būsimus rubežius. 
Lenkams tačiau pavyko^išlaisvinti 
apie 400?000 savo bolševiku.ne- \ 
laisvėn pakliuvusiu kareiviu. Tai' 
gera pradžia naujai Lenkijos armi
jai. Tikru žinių nėra? ar buvo kas 
kalbėta apie^Lictuva.-ir Pabaltijį 
ar ne. Kaip žinoma? Lenkija visa
dos sieke Pabaltijo globos. To pa
ties sieke ir Sovietija. \nglija 
ir Amerika? kaip žinoma? Sovieti
jos okupacijos Pabaltijy nepripa
žino.
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r\x fi/ \j * yPraeitis metaseseo ateičiai.
ft

Visos žinios iš Lietuvos dabar 
Perkopiamos vokiečiu karo cenzūros. 
Pirmiau jos buvo netik perkopiamos? 
bet "pagydomos"_rusu okupacijos ko
misaru. Tokiu budu? * tekdavo (ir te- 
betenkal ) kiekviena žinia’-kritingai 
demokratineje Kanadoje pasverti, p

Tačiau?, vienas aišku:-_Lietuvop 
gyventojai- jaU'nebepakentė kvailos . 
ir žiaurios- rusu okupacijos.- Lietu
vos žmones norėjo gyventi Europoje?< 
ne Azijoje. Jielruosesi sukūlimui : 
ir pirma proga sukilo. i*

Šis sukilimas vokiečiams nebu
vo malonus. Ju laikraščiai dar 
šiandien nėra' savo žmonėms ir. Euro
pai pranešę lietuviu sukilėliu pa.- • 
reiškimo apie atgaivinimu nepri- . . . 
klausomos Lietuvos.!__ Jie * trukdo
lietuviu vadams vykti Lietuvon ir 
eiti savo pareigas.

Kokie vokiečiu planai Lietuvo
je ir-'Pabalti ty j e$ v

Jie toki,o pat žiauraus ir bau
gaus turinio? kaip rusu. Rusai a- 
tejo -Lietuvę apiplėšti ir'lietuvius 
tautiniai -sunaikinti. Vokiečiai 
Lietuvoj tik jos derlingu žemiu no
ri?' bet-:ne jos gyventoju. cTei- Vo
kieti jLa pasiliks' Lietuvos valdytoja 
lietuviams ten gresia Prūsu Lietu
vos likimas - visiškas ir pilnas? 
griežtu būdu vykdomas suvokieteji- 
mas.' .

Vokiečiu nacizmas yrą mišinys 
daugelio volęiečiii istorijoje paste
bėtu krypčių. Tokiu būdę? lietuviam 
tenlca prisiminti tik pereito karo 
vokiečiu, okupacija Lietuvęjė-? tik
slu gana apitikriai nuspėti? kę vo
kiečiai daro šiuo karo metuy'ir kę 
jie* darys, . je laimėto jais • isbis...

'Apie pereito karo vokiečiu el
gesį .Lietuvoje,mums primena kun. V. 
Bartūškos knyga "Lietuvos Nepriklau

somybes Kryžiaus Keliais”? išleis
ta 1937 metaisAutorius.buvo A- 
merikos lietuvių kataliku atstovas 
1916 metais, atlankyti Lietuvę ir 
patirti jos būklę. Jis rašo: 
"Lietuvos administracija 1916 me- 

; tais buvo dvilypę militarine? ir 
civiline, išleisti vokiečiu įsta
tymai savotišku-būdu tvarkė Lie
tuvos ūkį, prekybę?vįr pramonę. 
Kiekvienam žmogui, uždėta pagal
vinę 6-8-. markiu mokestis, Uz lei
dimą prekiauti būdavo imama nuo 
100 iki 1000 markių. Be paso ne
buvo gąlima vykti iš vieno vals
čiaus į kita.”

"įvestoji tvarka buvo be galo* 
žiauri ir..tvirta. įvesta laišku 
ir leidiniu ..cenzūra. Lietuviai 
buvo pri.evart.a- varomi dirbti dva
ru žemę. Su žmonių turtu vokiečiai 
elgesį? kaip norėjo. Tiesa? kai 
kada duodavovkvitas? bet įrašyda
vo jose gotiškomis raidėmis vo
kiškai :
"Šis mužikas turi 100 utelių"?-:---- :
"Šitam reikia įkrėsti 50vbizūnu.” 
"Lai tau mylimas rusas užmoka 100 
markiu."

"Vokiečiai ruojau panaiki'no moky
klomis besirūpinusias draugijas: 
Žagrę ir Žiburį Suvalkijoj? Sau
lę Kaune."v

Vienu žodžiu? Lietuvos žemę 
norėta apkoloni^uoti vokiečiais? 
o lietuvius, suvokietinti ir tau
tiną! 'išnaikinti..

Praeitis ateitį mokina. Vokie
čiai privertę vienę Lietuvos žiau
ru okupatoriu bėgti. Sukilę lietu
viai išgelbėjo daug gyvybių ir 
turto nuo to bėgančio okupanto.

Bet lietuviu^darbas nepasibai
gė: sunkiose ne žmoniškose a^ysto- 
vose jiems tenka.kovoti-pries kita
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gudresnį, bet nemažiau žiauru oku
pantu. *

Štai kodėl sąmoningo lietuvio 
širdis ir protas su Anglija? su A- 
mcrikąl Mes norime ūilno Vokieti
jos pralaimėjimo? pasitikėdami kad 

Anglija ir 'mcrika privers Sovie- 
tiję daugiau į Pabaltijį kojos 
nekelti. Anglija niekados Pabal
tijo okupacijos nepripažino? nors 
rusai to norėjo. Nepripažino tos 
okupacijos nei Amerika, nei Kana
da.

S £ RU DOS Hp Ž V r LG H
Gyvename tokiu momentu? kai 

spauda plačiojo pasul'io ir Paskiro 
asmens.gyvenime vaidina vį.enę svar
biausiu vaidmenų? kai viešasis vi
suomenes . nusistatymas ir paskiru 
asmenybių dvasinis ir kultūrinis 
auklėjimas artimai susijęs su lai
kraščiu klestėjimu. Tautos išsi
laikymas? jos kultūrinis pasireiš
kimas žmonijos bendruomeneje gali 
būti užtinkrintas tik t^da, kai 
tos tautos spausdintas žodis bus 
gyvas ir nuolatos gaivinamas.

--- Dienraštis Draugas.

Nieko nebūtu stebetino, jei 
anglu verčiami bolševikai Pasiūly
tu susitaikyti ir'pasirašyti pana
šiu sutartį kaip su Lenkija ir 
Lietuviai. Reikalui esant, juk^bū- 
tę. galima Lietuvos vyiausybę už 
Suropos ribę. sudaryti. Bet pati 
pirmiausia susitarimo sąlygą pri
valo būti: bolševikai antru syk 
ant visados turi išsižadėti pre
tenzijų lietuviu tautai. Be to?_ 
Sovietija turetę. tuojau iš kalėji
mu paleisti visus Įkalintus lietu
vius. Bet - iš bolševiku galvę. a- 
gresijos mintys dar neišląk šciu- 
sios. Pažiūrėkime? kaip ju agentė
liai nenustoja Pamazgas pilę ant; 
nepriklausomos Lietuvos šalininku. 

--- Cleveland© Dirva.

Ši menesį sueina du metai kai 
Hitleris ir Stalinas susitarę ir 
pasirašė nepuolimo startį. Ju suo
kalbyje buvo paslėptu tikslu. Hit

leris ėjo Friedricho Didžiojo? 
Stalinas Petro Didžiojo keliu. A- 
bu ėjo savo kaimynus draskyti. 
Mes, lietuviai, tikime, kad sla
vai ir germanai, susikovę, neva
lios sąvo suokalbingu tikslu įgy
vendinti. Šio karo pabaiga bus 
tokia, kaip'pereitojo o Nuteriotas 
mažos valstybes vėl sulauks pil
nos politines nepriklausomybes ii*’ 
laisves.
---- Worcester!© Amerikos Lietuvis.

SU PROTU IR VALIA ...
Kanadietis yra Amerikietis, 

nes Amerikosvgyvenimas įtakuoja 
Kanadai. Po šio karo, Kanados mi- 

• -nistru pirmininkas, P. MacKenzie 
King sako: ’’Amerika ir Kanada bus 
amžini draugai”.' Todėl kas apie 
amerikiečius sakoma, tinką ir ka
nadiečiui. Tuo atžvilgiu įdomus 
K. Baro pareiškimas Studentę, žo
dyje. Jis Sako:
”Kę šiendien amerikietis pasakys 
savo darbais? Štai jo programa : 
Apvaldyti įvykius, sistematingai 
kovoti.su įvykiu svaiguliu, pas
tatyti prieš jį'nepalaužiamos 
dvasios ir valios jėgas; nepais
ant įvykiu.atgauti savo dvasios 
pusiausvyrę ir ję ugdyti. Valdo 
tasai kuris turi'kuriamaja dva*». 
się. Ši dvasia yra priešginybe į- 
prastai buržuazinei dvasiai.,Ku
riamoji dvąsia tiki į pažanga Jos 
trokšta, ję kuria. Ir^jei prieš
ingai visoms viltims žmogus nega
li jo realizuoti, tai jis dirba, 
kad jo vaikai galetę. tai padaryti’;

kovoti.su
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MARIJA AUKŠTAITE.
Neverk, ištremtas svetimoj kertej nuliūdęs?
Broluži? a? sese? išguitas iš tėvynės — 
Teneša tolyn vagoną vejąs pablūdęs? . _Kad vėl Parneštu, kai grįš tau jogos plienines.
O grįši Jei "busi taurus? kantrus? ištycrmingas...
Kaip ąžuolas iškelta galva audrą dienai
UŽ vielų arįgrotu - būk budrus?'išmintingas?
Ir vėl tėviškės lankose vartysi Šieną.
Po liepa šakota sugrįžęs atsikvėpsi...
Lakštingala išverps nebaigtą širdy godą’.O dirvos klaupsis prieš akiu altorius tiesiai?
Melsis kaip vienuoles? juodais arimais? sodais.

- 2 -
Geguže kvatosis? nusidžiaugs’.Jazminai? alyvos? glausis prie ranku...
Diemedžiai stiepsis? įapos ir augs; Šypsosis puikūs margažiedžiai lankti._ ;z _
Sugirgždės ąžuolines durys kaip^motinos malda...
Pasitiks? tarytum uostąs pridaužytą laivą’
Tuomet paberk džiaugsmą,iš širdies krapylu ne raudą?
Apkabink apleistą skobnį apvogtą? bet blaivą.
Gal rasi dar misijų kryžių ušleptą palubėse?..
Juk balta ranka ji tikrai mokos tau išlaikyti’^ 
Tik neieškoki Jos f Tose pačiose drobių staklėse— 
Ir Ją ištrėmė šautuvu buožes kaž kur blaškytis?..

_ -4-
Gal prie sodu vejai,pasitikę pravirks?.. •
Kaip sesukes šermenų dieną!
Gal naktis ilgai? eigai akiu neužmerks?
Ir šlamės vyšnios iki vienai.
Tu būk uola^ lietuviška uola...
Kurion sudūžta vargu valtys!
Juk tu esi tautos ugnis? siela...
Būk aukuras — naują erą kelti.

5 —*
Neverk? ištremtas svetimoj kertej nuliūdęs?
Broluži? ar sese? įsguitas iš tdvynes — 
Teneša tolyn vagoną vejas pabludęs?Kad vėl parneštą kai tau gris jėgos plienines.
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Kaip paskutinį karta? ši plunk
sna liejo juodu rašalu? skausmo ir 
liūdesio sukeltus? pasigailėjimo 
ir užtarimo žodžius į balta popie- 
rę - tai mūsų tėvynė? Lietuva ir 
jos vaikus dar juose raudonos ver
guvės pančiai.

Tada? šiame kontinente gyvenan
tieji lietuviški komunistai? buvo 
taip užtikrinti nenusileidžiančia 
ju vi.sogalio tėvo saule? kad visus 
kurie liūdėjo del nepakelemos Lie
tuvos žmonėms tironijos -■ vadino 
neišmanėliais? fašistais. Lietuvo
je es^ buvę tikras darbinikiškas 
rojus. Visi patenkinti? nes visi 
balsavo uz prisijungimę prie Sovi
etu ir t. t. *

r Taipgi? kad Lietuva bus pilnai 
apsaugota nuo priešu? nes nieks 
nedrys pulti tokį nenugalimu mil
žinę.

Dabar pasakok.brolau? kuris tu
ri tyrę lietuviskę sąžinę? nesute
ptu parsidavimu svetimųjų vergovei 
ar tu tikėjai? kad liežuviai masi-r’ 
niai parsidavė svetimtijų jungui?

Ar tu tikėjai? kad Lietuvos 
piliečiai laisva valia? 100/5 nu
balsavo prisijungimą? kitaip sa
kant žengti verguveh. Ne? brolau 
ir sese? jūs netikėjot. Jusu šir
dis skaudėjo ir akys verkė? o lū
pos kuždėjo: Ne? tai negalimas 
daiktas. Musu tėvai ir broliai nie
kados tokios negarbės ant savo tė
vynės ir ant savos neusitrauktu. 
Jeigu jie liko pavergti tai dėlto?1, 
kad ju priešas užpuolikas su virs 
60 kartu didesnis.

Jeigu kurie balsavo? tai iš 
baimes? o kurie nebalsavo? tai juos 
vis tiek paskaitė balsavusiais.vJus 
ir mes žinojom? kad visi praneši- . 
mai kuriuos davė komunistai buvo

SALIOMSJA. 
vienpusiški ir melagingi ir kas
dien per beveik metus? mūsų są
žine mums sake: ateis valanda? 
kada lietuviui sužibės kad ir ma
žiausia proga ir lietuvi sutrau
kys pančius? išsiliuosuos? nuplaus 
savo krauju tę panieką nuo saves 
ir savo tėvynės ir atidarys'akis 
tiems parsidavėliams? kurie 
džiaugiasi? kad lietuvis ir Lie
tuva pavergti? kad jie oficialiai 
neegzi s tuo ja.

Ir atėjo ta proga? kada.du 
milžinai susigriebė uz kudlu? ka
da du ’’draugai” pradėjo geležinio 
ugnim? viens kitam į dantis spiau- 
dyt? tada? tas mažytis pavergtas 
lietuvis? nutarė stoti zutbutinen 
kovon? ir laimėjo! Tas mažytis 
lietuvis? net isdryso paskelbti 
pasauliui? kad jis vėl laisvas ir 
nepriklausomas. Ir nors ta laisve 
pražydo kraujo upeliuose? subėgu
siuose iš tūkstančiu *uvusiuju 
garbingiausiu tėvynės Lietuvos 
sūnų ir nors ji buvo taip trumpu
te? taip trumpute.o. kiekvienas 
doras lietuvis? nežiūrint kokioj 
pasaulio daly jis buvo? jautėsi 
taip išdidus! Taip išdidus? jog 
jo broliai lietuviai^ apsišarva
vę teisėtumu? pasiryžimu? dręsa 
ir atkaklumu? įrodė pasauliui? 
ant kiek jie troksta^buti laisvi 
ir kaip jie sugeba už laisvę ko
voti .

Čia? mes turime palikti vie
tos Šiems žodžiams:

AŠ lenkiu savo galvę 
prieš Jus?
kurie žuvote
vaduodami musu, Tėvynę 
iš raudonojo jungo 
ir tvirtai tikiu?
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kad Lietuvis netoleruos 
ir jokios kitos priespaudos. 
Jis eis Jusu pramintais takais? 
kol9 pagaliau? 
bus laisvas.
Amen.
Nuteriojo mūsų tėvynę? sužalo

jo širdis ir kūnus jos vaiku? už
vilko skurdę? ligas ir ašaras; bet 
ar lietuviškiems komunistams atsi
darė akys? Ar jiems gaila broįię? 
ir seserę? kurie ten žuvo ar žūva 
išvežti Sibiran?

Nej jiems akys neatsidare? ju 
širdys vis suakmenijc? jiems tik* 
atsidarė naujas biznis. Jie prisi
pirko nauju ’’meškerių”? drumsčia 
vandeni ir gaudovžuveles? vis šauk
dami: fašistai užpuolė Lietuvai 
Fašistai smaugia liaudį’. Kovokime 
draugai ir drauges? kad. atsteigti 
darbininkišku santvarkę*. Jūs parsi
davėliai galit sau šukaut?.kartais 
nežinodami net kę? nes jusu visaga
lis tėvas taip užimtas su savo 
draugo drapięžnumu? kad neturi lai
ko. jums nauju rasporiaženiju pri
siusi? o jūs‘patys? toliau savo 
nosies nematot.

Jus net nematot? kadvjusu vi- 
sogąlinti suale jau leidžiasi ir 
jūsų barbariški principai? neužil
go?, gali pavirsti ledu.

Tikri lietuviai- nugalėjo raudo
nąjį? jie nugalės ir rudąjį fašiz
mą? ro jus kaįPvbuvot? taip*ir lik
sit juodais šešėliais Lietuvos gy
venime.

MES BUD4 RASIM
Kankink? prispaudėjau? mes to ne

bijom?
Atgauti laisvę budę rasim -
Nebus? kaip nori? ir mes? vergijos 
Pančius sutraukę? juos nusimesim*. *

J. Aistis

y
Rf? ZlKIRl ?

Kaip gerai esi su mūsų pasau
liu susipažinęs? Atsakyk i žemiau 
Padėtus.klausimus ir paskui pasi
žiūrėk į šio Nepriklausomos Lie
tuvos numerio puslapi 12.

Parlygink savo atsakę su ten 
atspausdintu. Už gerai atsakytę 
sau paskirk 10. Ar padarysi 
ŠIMTĄ ?? 

K

1. Šešios valstybes paskelbė karę 
Sovietijai. įvardink keturias. *
2. Apie didžiausi ezerę Europoje 
dabar eina smarkus mūšiai. Įvar
dink ežerą.
3. Kuri iš siu valstybių no sla
viška: Bulgarija; Lenkija; Če
koslovakija; Vengrija.
4. Vokietija blitzkriegu pagrobė 
šias valstybes.:- Lenkija; Norve
gija; Franciję; _ Jugoslav! ję ;• 0- 
1anai ja ir Belgiję. Jos buvo 
paimtos į : 39 dienas; 3 savai
tes; 1S dienu ir 4 savaites..

Pasakyk? kurię valstybę į. ku
rį laikę vokiečiai pačme.

5. Amerikos.laivai į Sovietijos 
Vladivostokę- .turi perplaukti per 
vandenis kitos valstybes. įvar
dink ję.
6. Kinijos valdžia kai kada vadi
nama Kuomintangu. Kas yra jos 
galva?
7. Prieš bolševiku okupaciję su
kilę lietuviai paskyrė du vadu 
laikinai valdžiai. Pasakyk ju 
vardus?

8. Kuriais metais Lietuvos.repu
blika buvo priimta Tautu Sęjun
gos nariu?
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9. Lietuvos Republika turėjo ketu- 
rius Prezidentus. Išvardink juos 
paeiliui.

10._Čekoslovakąi turi sudarę lai
kinę vyriausybę Londone. Kas yra 
jos galva?

Kaip upes srove, neša 
dienos gyvenimą . . . . . 
Vakaras ... Šeiniai 
saule nuskubo dangaus 
dobesę. vieškeliais ir 
rausvais vakarų pata
lais užsiklojus, pali

ko dūsaujančiu naktį.
Vakaras... Ir gyvenimo vakaras 

prie duru bildona... Nejaugi?! ... 
Taip... Škuba prie gyvenimo slenk
sčio... išsitiesęs balto šilko gi
jas, sagsto sidabro siūlais rūpes
tingai suklotas plaukę bangas. Va
karas...

Šniokščia medis,^atsidusdamas, 
pakaitomis lapu šnaresiu. Tęip, 
kaip siela be zodžię. Tau nesą mano 
skundo pasakę...

Vakaras... Kaip švelnaus juodo 
aksomo ritimai, čiužena patamsiu 
staklėse, audžia mano skaisčiu bri
ll jęntinę gėla... Ję segu prie.Ta
vo širdies nepasiekiame ploščiu 
drebančia, nuodėminga_ranka.

Prilaikyk, mano dūžtančia kan
čių taurę prie kapu laipto, gal 
suspėsiu sumesti Tau vienam maldę, 
ir sielos globiu gal pasieksiu ap
kabinti Tavo kojas.

Vakaras... nt kranto širdies 
okeano, nepalik manęs vienos! Pra
žiūrėsiu akis į Tavo gyvenimo lai
vę, tolstantį ašarų vaivorykštė
mis.. .

Nepalik manęs prie mano vienos 
širdies uolos,wnes sumenkusiu dva
sia, kaip sudužusios valties ske
veldra, iškaišyta sopuliu putomis.

Ar Tu žinai? kad dabar nugulę, 
žvaigždes ant mano svajų aureoles, 
ir sapnas užklydęs į tysantį miesto 

lavona, o mano širdies lūšnoje bel
džiasi kalavijai, ieškodami Tavęs?.

Nežinau, gal nesuklydo lupos, 
jei Įsisiurbė i Tavo širdies indę 
atsigerti amžinam troškuliui pasau
lio tyruose, juk kitaip į Tavo Ka
raliją aš patekti negaliu...

Vakaras... Aplinkui Raukiavpa- baisu žiotys. Be Tavo širdies’švy
turio aš.nežinau kelio... Baisu, ir 
juodu aru, nesede žemes sakos budi 
mano'vieškely,.. Tad Tu, kuris mano 
širdies vadžiugali pakreipti į lai
mes šalį, iškl-usyk lūpų, džiaugs
mo neliestu... v

Ateinu/., ne žeme, bet lieptu 
sopulio. Surakintos rankos dvasi
nio kalinio pančiais^, nenabuk.. . . 
Savo puošniu o.uzię išpuoštais kili
mais nusivesk į .amžinos Palaimos 
Rojų...

.Apie Tave daug kas kalba ir 
nieks Tavęs nepažįsta, nes Tavo Ba
lionai tik dvasiniu svečiu Karalija. 
0 *ęme retai ieško Tavo Palaimint^- 
Pėdu Golgotos kančia nulašėtu...

'AŠ noriu pasekti Tavo Takę, 
Viešpatie, bot nei viena ranka lig 
šiol man jo neparodo...

Kiekvienos vadžios veda ir 
traukia i savo širdies vieškelius, 
Ir, prisipažįstu, mnno^sielos Kara
liau, kadvsuklupau po žemes akmeniu 
ir nedaneŠu širdies Amžinęjam Ilge- 
S 1U1 O O • v

Vakaras... Baugu vienai... Iš
vogta -dvasia,artoju... Nogi uzsi- 
kirtę sopuliu kalnai krūtinėj ne
toks ‘Tavos?!f v

Baisu... Mano širdies viltis 
perskurdi... Tikvp.avargeliui ir el
getai, o aš trokštu su Tavimi ke- 
~(Nukeltu ant 13 ptašl'apio)
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EDRUMSKITE MUSU TYRŲ NORU
Pavarčius ’’Liaudies Balso” lei

dinius, išleistus dar tik keli me
nesiai atgal? kada mūsų nieku nekal
ta Lietuva? tebuvo pavergti ir nio
kojama klastingo ruso, tai veik 
kiekvienam leidinyje randi? pyktį? 
kerštu ir neapykantą. Ne tik mums 
kurie sielojamės ir nepritarem pa
vergimui šalies ir kankinimu mūsų 
artimu žmonių? bet ir toms salims? 
bei žymiems valstybių vyrams? kurie 
aiškiai paneigė rusu bei vokiečiu 
neteisingus veiksmus? grobiant ma
žąsias valstybes. Juose dažnas žo
dis skamba: ’’Kraugeriai? kapitali
stai^ fašistai? karuvtroške jai? 
niekšai” ir tam panašiai.

Savo skaitytojam ”L.B.” skleidėv 
obalsius: ’’kovoti kiek galima prieš 
numatomus ’’niekšus”? smerkti kaip 
tik įmanoma tas_šalis^.kurios gina
si nuo puolančiu priešu? norinčiai 
ir siekiančiu sutriuškinti demokra
tiją ir teisetuma.

’’Liaudies Balso” supratimu? tik 
”galingoji” Rusija yra išganingiaus 
šia Pasauly šalis. Tik ji tegali 
sutriuškinti nacizmu. Ju manymu tik 
jęwreikia remti? jos darbus ūžgirtį 
nežiūrant? kad ir gyvam kailį lups? 
girk o būsi išganytas.

Bar taip nesenai ”L.B.” Stalino 
ir Hitlerio juodus ir kruvinus ben
drus siekius stengdavosi nuslėpti? 
manydami^ kad tai jiems pasiseks ir 
visuomene patikės ju suktai gudry
bei.

Bet gi atsitikovtaip? kad ^bu 
bendrakeleiviai neišsiteko plačia
me vieškely? ir sumanė viens kito 
nusikratyti. Atsivėrė ugins..Šian
dien kada visam pasauliui aišku? 
kad vokietis yra įžengęs į galin
gu j^ Rusiję nebe vienę žinksnį. Po 
jo jungu pateko netik visa Lietuva 
ir kitos Pabaltijos šalys? bet nuo 

jo žiaurumo kenčia nieku nekalta 
ir ’’galingosios Rusijos liaudis”.

Dabar tie patys ’’Liaudies Bal
so” leidiniai?. gieda kitas giesmes. 
Jie pilni šūkiu: ’’kovoti prieš na
ciu jegę? gelbėti demokratija rem
ti ^kara prieš vokiečius” ir t.t.? 
ir 1.1." Dabar jau jiems ir Didžio
ji Britanija ir imerika? staiga 
tapo geros.ir draugingos valsty
bes. Jau ju netik nebesmęrkia uz 
gelbejimę nugalėti nuožmu priešą 
nacizmu? bet užgiris? ir patys la
bai mandagiai.jiems lenkia galvas? 
kad tik teiktu kuo skubiausiu pa
ramą ’’nepergalimai” raudonajai 
armijai.

Dabar kiekvienas ’’Liaudies 
Balso” leidinys? visus tuos? kurie 
drįsta pakartoti ta faktę, kad 
”nepergalima” raudonoji armija? 
neįstengia atlaikyti vokiečius be 
’’kapitalistiniu saliu paramos.” 
Dabar jie vol pyksta ant šių sa
liu parvardžiuoja? vadindami į- 
vairiais ’’niekšais” tartum tie ju 
vadinami ’.’niekšai”? butu pastūmė
ję vokietį peržengti Rusijos 
slenkstį. "

Suderinus tu pačiu žmonių lei
džiamus' ”L.B.” leidinius, su‘taįp 
staigiai pasikeitusiais išsireiš
kimais stačiai juokinga darosi.. 
Nedroviai perbėga mintis kad a- 
teityje žmones turės.iš ju? gana 
juokingos medžiagos įvairiems a- 
nekdotams? iš kuriu pasijuoks ir 
patys komunistai. Daug juokingo 
būtu galima ir dabar pakartoti? 
tačiau? lai lieka ateičiai. Ne a- 
pie tai dabar laikas gaišinti.

Dabar žmogui svarbu? kad kuo 
greičiau būtu laimėta teisybe? 
reikalaujanti per daug auku ir 
kraujo. Mums gi lietuviams"esan
tiems teisybes siekeję. šalininkams
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rūpi dar ir sava šalis? kurios liki
mu rūpintis mumis niekas nedraudžia. 
Tadgi mes ir renkamės? tariamės ir 
sprendžiam: kę daryti? kaip tes,ti 
darbę? kad jis būtu sėkmingesnisv 
šalies ir tautos išlaisvinimui iš 
po svetimo jungo? (Suprantama mes 
siekiam šio tautinio darbo su atvi
romis širdimis. Mes- .aiškiai ir ne 
dviprasmiai pasisakome.? kad nenori
me jokios svetimos jėgos savam kra
štui? nenorime tautai nei. jungo nei 
vergijos! Gana jau kente Lietuva. 
Ji kaip ir visos šalys? nori ir ga
li būti laisva ir savistove. '

Mes žinome? kad Lietuvai kainuo
ja nusikratymas vergijos retežiu.. 
Štai ir dabartinis ruso išgujimas, 
atome musu tautai? tūkstančius pa
čiu geriausiu ir jauniausiu sun^ 
gyvybių. Tad 'nežiūrint? kad dabarti
nis vokiečio žiaurumas pakeitęs ru
sa? dar nurodo skaudžiu žygiu? bet 
mes vistiek skausmu veriančiomis,' 
krūtinėmis skundžiamės ii*- aimanuo
tam kad nenorime nei šio svetimo.; ■ 
seimininko. Mums miela tiktai tas? 
kas sava artima ir teisinga.

Siauru? kad dabartiniai "L.B,” 
leidiniai piktai ir neteisingai? 
skleidžiarlietuviu išeivijos tarpe 
iškraipyt^ mūsų siekiu mintį: buk 
mes rengiamėsvvįešam suvažiavimui 
užgirti vokiecięvpagrobimę musu ša
lies ir tam^panašiai. Jie begėdiš
kai pravardžiuoja mus šarlataniškais 
išsireiškimais tik tam? kad mes ne 
užgiriam (kaip jie) ruso, kurs taip 
skaudžiai teriojo musu tėvynę? be 
gailestingai ir nežmoniškai elgesį 
su musę broliais.

Nors ir skaudu? kad musę tyrę 
norę kilnam darbui drumsčia tuos .. 
išgimeliai? lengvai parsidavę Stali
nui? bet mes nenusiminkime. Tikėki
me? kad teisybe? ne šiandien -.ryt 
laimes? ir kad Lietuva.vėl laisviau 
atsikvėps. mada mus supras mūsų 
tauta? kad buvome tikrieji ju tal
kininkai bendruose siekiuose? kad: 
gelbejome siekti į laisvę? lygybę

'ir,, teisybę.
Todėl gausiau burkim bendras 

jogas? vieningai sušukimekad mū
sų tauta turi teisę nevaržomai gy
venti . '

Salin svetimas junge iš mūsų, 
ramios šalies! Ji nori su visais 
gražiai ir įtaikiai sugyventi, jos 
vaikai nežiūrint kur jie bus? jie 
priešinsis visokiems pasikėsini
mams • • ... •

0 jūs tautos į.sigimcLiai?_ taip 
ramia aęžihc žaidžiate tėvynes li
kimu? geriau pasitraukite iš kelio 
ir nekliudykite idėjiniam darbui... 
Palikite rymybeje musę tyrus norus. 
Jūs. eiki.te savo užsimotu keliu 
tiesiok į/Stalino ’’saulę**? be per- 
s'edimo! Musę tauta jus nepasiges? 
nes jai įšigimeliai.nereikalingi.

Nedrumskite musu siekiu? ma
nyti laisvę Lietuvę? su .jos sim
boliu amžinuoju aukuru. Savo pik
ta ir klastinga veidmaįnystevi
stiek nesulaikysite musu troškimu, 
nenuslopinsite. vilties.

Mes suprantame, kad šis Pavo
jingasis tautos ir.valstybes liki
mas? reikalingas aptarti visu benr. 
dromis jėgomis ir aiškiomis gairė
mis nustatyti kelię į ateities 
darbus? kurio turi būti: nešališ
ki? rimti, tolerantiški ir 
žmoniški. _ • ?

Tad?.būki pasveikintas? isto
rinis Kanados lietuviu seimas 
Montreale; Širdingai linkiu kuo 
geriausiu pasekmių? tautos išliuo- 
savimo ir nepriklausomybes atsta
tymo darbe!

Laima.

AR ŽINAI?? .............
1. Vokietija? Italija? Suomija, 
Rumunija? Vengrija ir Slovakija.
2. EŽeros..Lądoga. 3. Vengrija.
4. Lenkija į 3 savaites; Norvegiję 
į 4 savaites; Franciję? Olandiję 
ir Belgiję į.39 dienas? Jugoslavi- 
ję į 12 dienu. 5. Japonija.
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6. Generalisimas Čiang-Kai-Shek.
7. Kazys Škirpa ir Generolas Ras 
tikis. 8. 1921 - (Rugsėjo 22).
9. Antanas Smetona? Antanas Stuli- 
ginskas, Kazys Grinius-, ir^nntanas 
Smetona. 10. Eduardas Senes.

IŠ UGNIES ĮTpSNA
Hitleris? Stalinę puldamas? 

ragožiumi apvertė Lietuvos padėtį 
ir lietuviu mintis. Lietuva atsi
dūrė padėtyje? kuria tinkamai nu
sakė žymus suomiu kompozitorius? 
visam pasauliui žinomas? Jan Sibe
lius? aiškindamas Amerikai suomiu 
Padėtį: ’’Mes no su Hitleriu prieš 
demokratijas? mes - prieš azianti- 
nį bolševizmą.”

Ta pati ir Lietuvos pozicija: 
ji ne su Hitleriu prieš demokrati
jas? be t. ji visa širdimi ir siela 
prieš_aziatini bolšęvizmę? kurie 
gražię Lietuvos šalį paverto api
plėšta? nuturorizuota, iškankinta 
ir nuturietą musu tėvynė.

Musu raudonieji automatai džiūgaudami bando sakyti? ošę An
glijos ministru pirmininkas,‘chur- 
chill? su jais? ošę Amerikos Pre
zidentas Rooseveltas su jais.

Tai teisybes augštyn kojomis 
išvertimas. Anglijos ir Amerikos 
vadai su Rusijos valstybe jos ko
voje prieš Hitlerį? jie tai Vals
tybei padėsvnugaluti bendrąjį pa
saulio priešę^ kurio nugalėjimo 
visi mes trokštamo. Bot nei Chur
chill? nei Roosevcltas nėra su a- 
ziatiniu ir žiauriu bolševizmu.. 
Jie ji pasmerkė pirmiau? jie jį 
Pasmerkia dabar.

Jie nepritarė ir nepritars Lie
tuvos apiplėšimui? kurį Stalinas 
bo jokios priežasties padaro.

Po šio karo : ar net karui vyk
stant? yra vilties? kad grius 
ziaruioji ir nežmoniška Stalino 
diktatūra Rusijoje? kad^ pagaliu,’ 
ir ton žmonėms sužibus žmoniškos 
civilizacijos valdžia ir vadai...

---  VAKARAS ---* < 
liauti? okeanu kurojau. Tavo šir- ' 
dies švyturiai tebūna.mano sielai 
keliarodžiu į Amžinęję Tėvynę...

Eikš prie manęs? mano išgany
tojau? aplinkui šlama vasarę,vir 
Tavo vainikai turtingesnį uz žemes 
deimantus. Tu gali išpuošti męno 
sielą dangišku grožiu? gali išvil
kti iš skurdaus sielos rūbo^ nes 
štai tyra ašara krinta ant šio 
lakšto. .

Vakaras... Tu būk su manimi 
naktų glūdumose... Kada miega že
me? mano lūpos Tau daug pasakys. 
Kalbesiu ne' kančia, ne skunda? ne 
gėla. Tik bėgiosiu vasaros šlamės 
šio malda? grožesiųosi Tavo ranku 
kūryba? Tavo amzinaja daile. Prie 
kiekvieno žiedo aš sustosiu?.o 
Tavo meile man pasakys kam jį pa
skyrei...

Dieve mano? ar jauti mano šir
dį Tau kalbančia? Žeme neišgirdo 
nei vienos mano maldos...^Paspyrė 
nevienę mano aš.ąra? su^pašaipę ir 
vyliais... UŽ tę visa žemei atida
viau viskę ’. 0 Tau? Begaline Gery
be? surinkau tik saujelę savo 
širdies trupiniu... nebark manęs.. 
AŠ Tavo amžiais f Kaip nepagęstanti 
žvake?, degantivilgesiuvir meiles 
troškuliu vis žibėsiu šalę Tavo 
kojų? kraujo rožėmis iškaišytu...

‘Vakaras... Ar Tu ateisi pas 
mane? į mano sielos lūkesio sekly- 
cię paviešėti? pavartyti mano sę- 
zines albumą?... Laukiu... Juk va
sara aplinkui... Žnnrcna alyvos ir 
Tavo ranku grožį ’neša į mano šir
dies Karalija..

Ateik numylėtasis, tviska erd
ve menuliu? dausos skęsta amžinu 
šviesu žirandoliais? ir mano dva
sinėj lūšnoj žiba lūkesio žiburys. 
Vakaras...Naktis...Baigią gęsti 
miesto šviesos? o ąš kaip skurdus 
vorelis? užsiraižgęš ilgesio tin
kle, dar vis laukiu Tavęs...

0 medis vis dar šniokščia, at
sidusdamas pakaitomis lapu šnaresiu
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taip? kaip siela be žodžiu Tau ne
są mano skundo pasakę.

■Marija Aukštait5 ...

F L IN TLON'O 5 VW IN IMU5

Kanados Lietuviu Tarybos kuo
pos vardu sveikinu visus didvyrus? 
lietuvius ir lietuvaites? kurie v 
eina pirmyn ir drąsiai kovoja prieš 
lietuviu tautos slopinto jus.ir ant 
savo draugę? broliu? seselių ir net 
savo tėvu priekabiu ieškotojus. 
Sveikinamo visus tuos? kurie kelia 
tautę* UŽ geras jusu idėjas? tau- 
tečiai? tauta bus dėkinga? kol sau
le švies žemojo’.

Nemanykite? kad'jusu darbas 
nueis veltui. Nenuėjo•niekais mūsų 
didvyriu griežtas nusistatymas ir 
nemirštanti viltis? kaip dr. Basa
navičiaus ir dr. V. Kudirkos? kurie 
dirbo tautos ir tėvynės Lietuvos 
labui> kol buvo iškelta vėliava 
ant O-edcmino kalno Vilniuje. Žod
žiu sakant? darbavosi tol? kol ju 
lietuvybe mylinti širdis plake.

Kaip dr. Basanavičiaus?_dr. V. 
Kudirkos?- taip ir tūkstančiu kitu 
lietuviu didvyriški žygiai Tduvo1 
visos lietuviu tautos laukiami. Ju 
visį skaitymo ir rašymo darbai bu
vo atliekami kamarose? jaujose? 
arba šiaip jau vieno mažyčio lan
gelio apšviestose bakūžėse. Tik 
pamanykite? kokię stiprię vilti 
turėjo musu bočiai? kurie mus iki 
šiai dienai išlaikė lietuviais.

J. URBONAS - Kuopas Pirmininkas.

SUSIKŪRĖ TARYBOS KUOPĄ
FLIN FLON? Man. - Birželio 12 d.? 
Flin Flon*o lietuviai gavom laįška 
nuo Kanados Lietuviu Tarybos iš 
Toronto?_kuriuomi buvom kviečiami 
telktis i vienę būrį ir žengti 
pirmyn ’atgavimui tautos laisves? 

ir eiti pagalbon savo laukiantiems 
broliams Lietuvoje.

Taigi? mes Flin-Floniečiai to 
seniai ir laukėme? kad tik būtu 
tokiu kas su mumis eitu? o mes 
Flin*Flon’o Lietuviai?‘kad tik iš
girsime trimitą.šauki ant? būsime 
visada pasiruošė, uz savo tėvynės 
laisvę ir už tu’kas mums gelbsti.

žinoma? mes šia beveik visi e- 
same kompanijos darbininkai ir 
dirbame ■vieni dienomis? kiti nak
timis. Del to praslinko apie savai
te laiko kol gavome progę visi su
sieiti ir pasitarti. Pirmame pasi
tarime nutarėme savo priederme iš
pildyti? susitelkti i viena kūnę 
ir veikti kaip Kanados? taip ir 
tėvynės Lietuvos labui. Kuopa su
sidarė iš vienos lietuvybę mylin
čiu lietuviu minties.

*_Žinoma? organizuojant juopa? 
turėjome ir viena tikra užsispire- 
lį? Levanauskę Broniu? kuris kuo
pai tveriantis? kaip ir visuomet? 
stengėsi pakenkti kiekvienam lie
tuviu judajimui.vBet Levanauskas 
Bronius savo vapšnoj imama lietuviu 
tarpe vietos negavo ir kuopa susi
kūrė košvariausia? be jokio vil
ties nupuolusio šlamšto. Turiu 
vilties? kad F.lin Flon’cvTarybos 
kuopa gales veikti be mažiausio 
trukdimo iš vidaus.

JOKŪBAS URBONAS 
Tarybos Kuopos Pirmininkas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Ąžuolui? Montreal? Que. - Atsipra
šome? kad šį kartę nebuvo kaip jū
sų rašinio sunaudoti.vKitam nume- 
rui bus pasegęs. Parašykit ka nors 
iš Montrealo lietuviai gyvenimo bei 
veiklos.
A.U.9 Pictou? N.3. - Lauksime pa
žadėto rašto.. Pasirinkta tema i- ■ 
domi. . v

Prašymę mėginsimo išpildyti 
privačiais būdais? ne per spauda.
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Talpiname šiomis^dienomis is 
Lietuvos atėjusi laiskę^ kuri gaę 
vo p.p. Hozai? torontieciai. Laiš
kas datuotas gegužes 25 d.? dar 
bolševikams viešpataujant.

Kaip Pamatysite? laiškas pie
šia bolševiku rojų kitaip? negu 
’’Liaudies Balse”vtalpinami komisa- 
ruku iškepti laiškai.
Mielas Broli ir Broliene

Sveikinu ir linkiu jums daug 
laimes ir sveikatos? kad visagalis 
Dievas laimintu jus ir jusu valsty
bes pradėtus žygius.

Siuomi kartu esame sveiki. , 
Linksmintis neturime kuo. Gyvename 
jau ne Švartuose? bet £ilių kaime. 
Isblaske mus po visus kraštus. Mu
su seni namai tušti ir liūdni? 
stūkso be jokios gyvybesvženklo. 
Supraskite? kaip sunku išeit iš na
mu? kuriuose tėvai augo ir mirė. 
Šie įvykiai mums labai kenkia ir 
sveikatą ardo.

Apie du kilometru nuo vokiečiu 
sienos visas ruožtas tuščias. Mūsų 
visi kaimynai išvažiavo? bet mes 
likome. Gal ir klaida padarėm© bet 
išvažiavusiems į Vokietuja irgi 
vargas. Musu dabartinis ūkis turi 
19 hektaru neblogos žemes? tik 
šlaitas didokas ir gyvenamas namas 
blogas. Jeigu prisieis cia_gyventi? 
turėsime statyti nauja namę. Gyve
name aš su vyru? mama'ir sesutė 
Ida su vyru ir keturiais šeimynos.

švogerį paliuosavo iš policijos 
kada visus senuosius pocininkus 
prašalino? o pinigai banke žuvo. 
Tai ir viskas.

Dabar mūsų didžiausias rūpes
tis? vtai apie brolį, nuo kurio 
prieš pat Velykas gavau trumpu 
laiska is Kauno sunkiu darbu kalę- • ’ -s . • - * f 

jimo. Pras’o neatidėliojant prisių
sti pinigu ir vasarinias drapanas? 
kę. greit ir pasiunčiau. Bet veltui. 
Viskas grizo ir ant kviteles buvo 
parašyta? kad jo ten nėra. Tai ne
žinau? vgal gavo kvietimą pas juo- 
dasį išvažiuot? o gal į rytus iš
veža? o gal jau aname pasaulyje 
randasi.

Dabar tai.ne kitados? žūsta 
kaip į vandenį ir nežinai nieko 
kur ir kaip.

Dabar sveikina jus Mama. Jinai 
labai, nusenus? veidas raukšlių iš
vagotas? sveikata silpna. Dabar 
senus žmones greit baigia toks ne
pastovus gyvenimas.

iš praeities liko tik gražus • 
sapnas? žuvo visos svajones. Jeigu 
dabar butumet pas mus? tai tikrai 
nenoretumet čia gyventi? nes iš 
visos praeities gražumo liko tik 
tepalo kvapas ir skuduriai. Medžiai 
žiema isalo? vaismedžiai nerodo 
gyvybes ženklo?■ derlingi.laukai 
sausi. Liko tik eglešakiu sodai ir 
klonys. įdomu?, ar ir pas jus toki 
blogi laikai.' Gegužes 15 dienę 
pradėjome sėti laukus? bet kas is 
to darbo bus nežinia? nes kiekviena 
diena- kitokia. Mums būtu labai ma
lonu kad jūs pas mus ateitumet? 
bet jeigu mes (suprask? bolševikai 
- red.) pas jus ateitume? tai jus^. 
aukso dienoms būtu galas.

Broliuk? mūsų tėvelis tai lai
mingiausias? 'jis užbaigė visus 
vargus. Nors mes kol kas valgome 
ir šiaip taip apsirengę? bet lais
ves tai ir ant ratu greit neturė
sime. Mielas brolau^ suprask mane 
aiškiau. Daugiau rašyti negaliu^ 
nieko? nors ir^daug kas butu rašy
ti. vIr taip nežinau ar gausite si 
laiškę.

Jusu sesute B. V.



KFIIP RRSYTl LHI5KUS I LIETUVR
^Vokietijai opupavus Lietuvos 

kraštu? daug lietuviu teiravosi? 
kaip 'susisiekti su saviškiais Lie
tuvoje. Ju žiniai? žemiau paduoda
me du vienintelius susisiekimo bu
dus? paštu ir per Thos. Cook & Son 
Ltd.

Thos. Cook & Son Ltd. yra vie
nintele privatiška? vyriausybes i- 
parei^ota įstaiga? kuri priima ka
nadiečiu laiškus ir persiunčia ad- 
resantui visuose priešo okupuotuo
se. Per si$ istaigę. galima pašyti 
kiek plačiau? negu pasta. Kas ir 
kaip rašyti? kad laiškas'pasiektu 
adresantę? skaitykite žemiau tal
pinamas reguliacijas (Patvarkymus)? 
kuria mes gavome iš Thos. Cook & 
Son Ltd.
patvarkymai žmonėms norintiems ra
šytis LAIŠKUS DRAUGAMS AR GIMINIEMS 
PRIŠŪ KRAŠTUOSE AR PRIEŠŲ OKUPUO
TUOSE KRAŠTUOSE:
1. Laiškai privalo būtį,kuotrum- 
piausi. Ištryni iai neidziama.
2. Ąnt^voko? kuriame randasi laiš
kas į už jūres ? neprivalote dėti 
savo antrašo nei pašto ženklu.
3. Negalima minėti jokio Kanados 
miesto? kaimo? apskričio ar pana
šaus vardo; negalima priminti nie
ko apie ’’Thos. Cook & Son Ltd.” į- 
staiga. Neleidžiama siusti, jokie 
spausdinti raštai? žemėlapiai? 
planai? braižūros? piešiniai? fo
tografijos? Kalėdinės atvirutes ar 
bet kokie paveikslai*
4. Kiekvienas laiškas turi būti
įdetasvį neužklijuotę vok£? be 
pašto ženklelio? tik su pilnu an
trašu: - C/o Post Box 252? Grand 
Central Annex Post Office? New 
York City? N.Y. . ’
•5. Atdarytas vokas su jusu laiš
ką turi būti įdėtas į kita voką 
su pašto ženklu -.ir pasiustas šiai 
įstaigai: Thos. Cook & Son Ltd.?

75 King St. West? Toronto? Ontario. 
Voke įdekite plunksną spausdintom 
raidėm pilng. savo varda ir antrašu.
6. Kiekviename viršutiniame voke‘ 
•įdekite pašto perlaido 50 centu^ 
padengimui išlaidu paprasto .laiško 
ir 85 centus? taipgi pašto perlai-r 
da įPostal Note)? siunčiant Įaiškę 
į uzjuri ir atsakymui atgal į Kana
da oro keliais.
7. Laiškai? kuriuose būtu paminė
ta apie veikiantį Kanadoje susi
siekimo- suvaržyme? nepriimtini.
8. Pinigus padengimui laiško per
siuntimo- išlaidu? siųskitevpašto 
perlaida (Postal Note). Pašto žen
klai nepriimami. Tik vienas laiš
kas gali būti vienamevvoke.
9. Vokassu jūsų laišku turi būti 
aiškiai užantražuot.as ir palikta 
atdaras del cenzorąus. Jusu laiš
kas tačiau? gali būti parašytas 
bet kokia kalbai’
10. Laišku turiniai turi apimti 
tik asmeniškus bei šeimyninius 
reikalus?.be jokio suminejimo apie 
militarinį bei laivyno judėjimu irį 
politinę ar ekonominę krašto padė
ti.

. ll.^Šia tvarka negalimą siusti 
laiškus karo belaisviams.
12. Reikalaudami Thos. .. Cook & Son
Ltd. informacijų? prisiekite 3 
centus pašto ženklais del atsaky
mo . ‘ .
13. Thos. Cook & Son_Ltd^? imasi
atlikti šį patarnavimu pačiam kli- 
jantuį rizikuojant visokiuose at
sitikimuose? ir tuo supratimu? 
kad klijantas negales patraukti 
.atsakomybėn del padarytu. netikslu
mu per Thos. Cook & Son Ltd.? ar 
bile 'asmenį bei agentą ju tarny
boje. ( *

Pakalbink savo dranga bei pažįs
tama užsiprenumeruoti ’’Nepriklau
somą Lietuva.”
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SARGAI SENŲJŲ V I S_Š K E_L I_Ų

Marija Aukštaite.

Ak, ko gi jūs moj ate,^mieli.Smuikeliai ašaroti? . ..
Oj nėtieskite nuo kryžių savo pervertę rankę.
As čia alpstu užekeano - rūpesčiai neriboti ...
Begu ir klumpu... riedi ašara per veidę blanku.

Jūs žinot, kad matau lavonais nusetę laukę....- • •
Ir Kauno asfaltę nudažytę broliu kraujais...
Mano Dieve, sakai be Tavęs nekris nei plaukas,
Argi mes Tave perdaug rūstinom darbais žiauriais?...

Ne. Man nemojuotu Garbingi Sargai senu. vieškeliu*.
Ir jie sužeisti, išvargę. prie pasilięvir priekelię. , 
Ir jie kančioj... .rubai nublukę, raukšles kaktas apsėdę...
Ir juos, ir musę kraštę — tik svetimi kirminai ėda. -

0, Viešpatie, -.suteik mums, jęgę nuo ju apsigynti...
Visi plotui apsiriizgę gyvačių vielomis*.
Nežino kur žengti, kuriuos ęrskęcius pirmiau skynti?..
Judu priviso — visokioms išnarų spalvomis.

Ak, Sargai senūję vieškeliu, tiek daug.matę, iškentę...
Jūs teisingiausi liudininkai baisiausiu testamentu*.
Ten pro jus gūžėjo keikdamos priešę minios per plontę -
Pro jus tiek daug mus broliu nelaisvėn išgabenta.

. r •

Ar’jūs mojntc mano plūnksnę baisumos liudininke?..
Smūtkelini mieli, ka gi^aš daugiau pasakysiu?*.
Mano siela kovai kylu.išgriautum Lietuvos lauko...'
AŠ į taikę visus savo brolius užprašysiu.

Mes petis į petį susibūrsim uz Lietuvę miclę9‘
Taryboj organizuoti, budrūs, vkovingi, 'darbštūs*.
Męs jai aukosim gyvybę, mus širdžių kraitį ir siela*.
Už ję mirsim*. Jai dirbsim! Už ję'kils maldos mūs "karštos.

Tik Jūs neliūdėkit, vmie.lie ji Smuikeliai ašaroti'...
Mes širdžių kaina- ispirksimo kiekvienę kraujo lašu*.
Ei, broliai! Ei, minios! Bukim ginklu'ir dvasia šarvuoti-- 
Nes nuo Tėvynės judrus .vejas .—- parako dūmus neša.

LIETUVA
Ar šviečia mums saule, arvor.ai aptemę -
Tu musę brangiausia prabočių • šalis*.
Čia prakaitu musu aplaistyta žeme, 
Čia tiek atminimę atranda širdis!
Ar laiminga, ar varguose- visados tu miela*.
Atmi n i^ai s tuip garsinga i r brari gi k□ip siela.

— Maironis
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SPAUDOS REIKŠM
Spaudos reikšme gyvenime yra 

labai. didele? todėl ję reikia ata
tinkamai remti.

Spaudos rėmimo būdu yra labai 
daug ir jie visi yra naudingi. Tuo 
labiau naujai pasirodžiusiai spau
dai. Kaip kas manoa kad jeigu už
siprenumeravo vienę ar kit^ kokį, 
leidinį? tai jau ir viskas. Nėra 
abejones kad prenumeratoriai yra 
būtini kiekvienam leidiniui? bet 
reikia neužmiršti? kad leidiniui 
nemažiau reikalinga yra ir medžia
ga raštai? be kuriu negali apsiei
ti nei vienas leidinys.

Kanados lietuviai mylintieji 
savo tauta iki siu metu neturėjo 
savo spaudos. Tiesa% yra leidžia
mas jau kelinti metai lietuviu 
kalba vardu ”L. Balsas”9 bet jam’ 
lietuviu tautos reikalai visai ne 
apeina? nes kada Lietuvę okupavo 
Sovietu Rusija? tai ”L. Balso” 
štabas * siuntė pasveikinimus okupan
tams? nors pastarieji elgesį kaip 
plėšikai su lietuviais.

Nuo.pradžios siu metu? Kanados 
Lietuviu Taryba pradėjo leisti 
’’Nepriklausoma Lietuva”? mėnesinį 
leidinį^kuriam deja aplinkybes ne
leido išeidinėti reguleriai kas 
menesis vien tik del stokos laiko 
bendra derbiams.

Prenumeratų atžvilgiu padėtis 
yra visai pakenčiama? bet to toli 
neužtenka norint turėti kad mene- 
sis savo leidinį. Regis kiekvieno, 
lietuvio mokančio vartoti'plunksną 
yra būtina pareiga ka nors parašy
ti? to nepadarius matome_kokios 
pasekmes. Kaip kas gal mėgins kal
tinti Taryba už neregulerį išlei
dimą ”N. L. bet tikrumoje? tai 
kalte krinta ir ant tu kurie turė
jo parašyti? bet neparaše.

Kol kas Taryba neturi apmokamo 

žmogaus? kuris turėtu rūpintis ”N. 
L.” išleidimu? bet dirba tik keli 
žmones? kurie kasdiena turi dirbti 
dirbtuvėse savo kasdieninį darba 
del pragyvenimo.v

Vasaros karščiams užėjus pade- 
tisvĮ)asidare dar blogesne? nes del 
karščio neįmanoma ir kambaryje bū
ti? .tai apie koki nors darbo atli
kimu jau negalima ir galvoti.

Prenumeratoriams patartina ne
nusiminti . del to? kad ne kas mene
si gauna ”N.L.”? už tai kad leidė
jai yra-nusistatę siusti už tę pa
čia prenuera.ta dvilika numeriu? 
nežiūrint? kad laikas bus ilgesnis 
negu metai. Bet tuo patim visi yra 
prašomi paremti ir raštais? kad 
ateityje būtu galima savo laiku 
išleisdinti. ' _ •

Kanados Lietuviu Seimas turės 
spaudos rcikalę tinkamai sutvarky
ti? nes Tarybos judėjimui spauda 
yra būtinai reikalinga.

A. F.

.UŽDARO KOMISARAMS BURNAS.

Amerikos spauda praneša? kad 
Maskva amerikonams komunistams į- 
sake laikyti savo burnas uždarytas 
nes.ju kulvartos amerikonu visuo
menę papiktino.

Toks įsakymas tiktu ir Kanados 
lietuviškiems ruskeliams. Kad ne 
lietuvis ku g a i d ž i a g a1v iu-komun i s- 
tu.žioplas trįksejimas apie Rusi
ja? kad ne Sapnininko melais per
sisunkę raštai ir niekinimai Lie
tuvos? tai ir tarpe susipratusiu 
Kanados lietuviu rastųsi didesne 
simpatija raudonajai kariuomenei.
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LI THUAiMISUKA.
LIETUVOS PINIGAI SENOVĖJE.

Seniausi Lietuvos pinigai buvo 
sukapoti sidabro gabalukai? vadi
nant kapomis.' Jie buvo suliedinti 
tam tikrose formose. Ju. randama 
visokiu - ilgu ir.perpus trumpesniu 
įkartais perkirstų"pęr puse) su 
ženklais ir.be-ženklų? Su Įkirti
mais ir be įkirtimų? . sunkcsniii ga
baliuku ir lengvesnių.

Apie.tuos pinigus mūsų ir sve
timtaučiu senovės istorijos rastuo
se nėra jokių žinių. Mes kapas ran
dame is iškasenų žemoje. Vardas 
spėjama., .kilęs nuo ž o d ž i o kapo t i ? 
kaip rusų senovės sidabro panašūs 
pinigai buvo sidabriniai rubliai? 
nuo žodžio rubiti (kapoti).

Kapas9 turbūt? liedavovnetik 
Lietuvos Didieji Kunigaikščiai? bet 
ir pirkliai? ar kiti didikaibajorai 
kurie kapose ikirsdavo savo ypatin
gus ženklus. Įkirtimai? tačiau? gai 
Įėjo būti daromi tikslu patikrinti 
sidabrines kapos metalo tikrumų. 
Arabai tokius kapotus sidabro pini
gus vadino dirhomomis. Spėjamas a- 
rabu pirkliai kapas ir rublius įgy
vendino tarp lietuviu ir rusų.

Kaltiniai pinigai (monetos) pa
sirodė tik 14-tame šimtmetyje? (še
ši šimtai metu atgal). Iki Lublino 
uni j o s s udary tojo? _ K araii nu s Z ig- 
manto Augusto laiku? kaldinta tik 
sidabro pinigai? bot Zigmantas 
pradėjo kalti ir auksinius.

Pirmieji popieriniai pinigai 
buvo Koščiuško padaryti ir sklei
džiami.

Kaldinti pinigai turėjo vardus: 
pinigėlis; pusskatikis; skatikas; 
trečiokas (3 skatinkai); šeštokas; 
(6 sk.); auksinas; ir raudonasis.

A. Šapoka.

LIETUVOS VĖLIAVĄ
Lietuvos vėliavos spalvų ir 

formos nustatymo darbas buvo pra
dėtas birželio 6 d.? 1917 m. Vil
niuje? veikėjų susirinkime pas 
D-rų Basanavičių. Lietuvos isto
rija atsiremdamas? Dr. Basanavi
čius įrodė kad senovėje Lietuvos 
vėliava buvusi raudona su baltu 
Vyčiu. Be Vyties vėliava nebuvo 
vartojama. Todėl kilo reikalas 
pasti spalvų kasdienei vėliavai? 
salia raudonos vėliavos su Vyčiu 
( valątybinčs-).

Vilniaus veikėjai nusprendė? 
kad spalvos tautinėje vėliavoje, 
privalo būti tokios? kurias musų 
liaudis labjiausia savo rankų 
darbuose vartoja. Visi sutiko? 
kad’mūsų motorų dažniausia varto
jamos spalvos yra žalia ir raudo
na. ■ Spalvų gražesnio suderinimo 
atžvilgiu gretą raudonos ir ža
lios norėta trečia pririnkti... 
Čia atsiklausta musų menininkų? 
kaiP Žmūi d ž i n a v i č iaus.

Šiuo klausimu ilgai ginčyta
si - galiausiai^ lapk. IĮ d.? 
1918 metais virs Lietuvių Tarybos 
namu Vilniuje užplevėsavo žalia? 
geltona? raudona? trispalve vė
liava. Ji buvo visų priimta ir 
Lietuvos konstitucijos patvirtin
tų.. Ši vėliava džiugiai per 22 
metų virš laisvos Lietuvos ple
vėsavo .

Lietuviams nėra kitos vėlia
vos !

Kada ištiko likimas griaudingas?
Kada dvasių prislėgė nelaimių 

klampyne?
Pankas nuleidau? bot tu tarei:
Tėvynė - Šiuri į tave& kelkis- 
tu jai reikalingas. As keliausi 
ir dirbau.... Dr. Vincąs Kudirka.



Kaip su Lietuvos blusomis? Mūšį 
komunistai prie Smetonos labai 
daug apie jas rase, bet dabar ty
li » Ar jos is^Lietuvos su Raudo
nąja Armija išbėgo?

Lietuvoje prie Paleckio buvo di
dele lygybe: Paleckis per menasi 
gaudavo 4,000 rubliu - geras ar
klys buvo vertas 39ČOO rubliu.

Sapnuoti ašaras reiškia: pirksi 
žmonai nauja ziponę arba susi- 
1auk si dvy nuku.

Jaunam gydytojui teko pirmusyk 
operaciją daryti. Po operacijos 
draugai klausė:

- Na, kaip sekesi, ar nesiner- 
vn.vai?

- Ne, tik mazute klaidę pada
riau,

- Kokią?
- Ne tę koję ligoniui nuploviau.

Lietuviai sumodernizavo savo pro
tėviu patarle "Durnas kaip prūsas 
po pietų”. Jie dabar sako: ’’Dur
nas kaip prūsas kuris submąrinu 
išplaukdamas pasiėmė parašiutę”.

Jurgis Spurgis pasakoja: 
Suskambėjo telefonas, 
Pagriebiau triubelę - 
Ir išgirdau^ kad pabėgo 
Draugas ir žmonele .,..

Jurgis PaprieniokaS sąko9 kad ge
riausi': pagelba, kurio Kanada 

dabar Soviet!jai gėlėtu duoti butįi 
Pasiusti Tin Buck’a ir.visus Kana
dos komunistus i Maskvę: Stalinui 
ištikimu žmonių dabar reikia.

Yla rašo9
Yla duria,
Yla ateitį
Sau buria.

Jurgis Durnelis anę dienę namo 
Parojo nešinas didelius Hitlerio 
ir Stalino paveikslus. Jo nuste
bus i pat i pnklnus e:
- Jugi9 kę tu su tais vyrais da

rysi?
- Vienę pakarsiu, kitę prie sie

nos pastatysiu.
Jurgis gudriai atsake.

Kę geriau mylėtum: dvylikę dukte
rų ar milionę doleriu?

Dvylika dukterų.
Kodėl? . 1 .'
- Dvylikę dukterų turėdamas dau
giau nehorcčinu9 bet miliona tu
rėdamas, norėčiau daugiau. ‘ 

"Pragėriau penkis dolerius, bet 
žinau, kę gavau”, tūlas girtuok
lis pasakoja.
”Na, o kę gi gavai?”
’’Penkis guzus galvoje ir išsukta 
koję”. *

-Mano brolis rašo iš Maskvos ir 
džiaugiasi!

-Kai Džiaugiasi, kad gyvena Mas
kvoje?

-Ne, džiaugiasi, kad dar gyvas.
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