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Nežiūrint, kaip namas yra 'tvirtai pastatytas, koks

/kalingas remontas, reikalingas namo sutvirtinimas.

^aip jau yra su kiekvienu gamtos padnrimu, taip jau 

yra ir net su tohul inns i u šio pasaulio sutvėrimu — 

z.mo rum i» •- ■ .•

Gerbisnoji ponia AukSt ■ t to, kuri buvo visa Širdimi 

atsidavus ši.n žurnalui, kurios sukriausias troš

kimas jos gyvenime ir buvo — turėti nors viena pa- 
< i. • ,

doru, lietuviuku laikrašti Kanadoje.

G-al but, kad ji per daug, del to truse, perdaug 

dirbo ir sielojosi ir del to turėjo išklausyti, 

liūdna daktaro sprendimą. Sprendimo, kurs aiškiai 

pasuko: - jęj dirbsi - tai mirsi.

Tik del Šios, liūdnos ;• .ežasties, šis vienintelis 

Kanados lie tuviu leidinys, turėjo pereiti j kit'u-- 

rankas.

®eja, dalykai nėra taip blogi. dienoj - kitoj lai

doj, gal ir ne-pastobosim jos proto gabumu, ar jos 

kruopštaus darbo9 bot malonioji Kanados lietuviu 
r 

rašytoja pailsės, outipres ir vėl jprie jos 

t aip numy1et o d i rbo. 
»

Kodakcija.
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Amerikos lietuviu suvažiavimas? kuriame dalyvavo ir keli kana
diečiai? PiaojOy sU nepaprastai pakelta nuotaika ii* sustiprinta 
vi1tirai - maty t Li etu va -la i f t vu i r nej >rįklausoma.

Suvažiavimas buvo gausus atstovais? Jungtiniu Vii gty j u ir kitij. 
kraštu uugstais svečiais — pareigūnais ir laikraščiu reporteriais*

Pittsburgho konferencija Amt rikes lietuviams? o gal ir visos^ 
išeivijos "lietuviams atverto nauja s ai i darumo lapo* Ten "buvo aukšti 
dvariškiai? advokatai? daktarai? profesoriui? redaktoriai? biznieriai 
i r paprasti darbininkai. Pas v?, sus reiskesi viena oendm rimtis — 
demokratijų- luirac.tinns nii™ ir laisva nęprjUiįau^Įa ir demokra
tino Lietuva*

Ten nebuvo kunigu? kurie niukintu sociblystus? ten nebuvo laisva
maniu? kurie su pašaipa žiūre tu į kunigus*_ Ten buvo tik lietuviai. 
Lietuviai? kurio užgirstu kiekviena nusy tavu? broliu ir sesuciu sude
javimu Lietuvoje? kurie nori savoms r ink orai s apraišioti zaisdas iš
tremtiems Sibiran? ar į kitas vietas.

Ton jie mirštu nuo nepakenčiamo klimato sąlygų ir nuo j,y.uriu 
znisdu: - “Jei netikit man? ^.tui atvykit i mano namus ir pamatysit . _ 
mno znisduot^ vyra ” pareiškė p. D e ve n lene? Pittsburgho konierencij.il

Kai? pnbaig p. Ižnenienū ; skaitą, apie lietuvių vargus ir kan
čias istroniiiio , tai duig kr-nicruucijos uulyvių verku.. • ir g,' 
sieina gerui pagalvoti^ kaip matui ne tik moteris ir kietaširdžiu.-, 
vyrus asorj ancius»

Amerikos lietuviai, norą šykštūs g. rięms d-rboms. Jie suuulcojo 
vir£ Susiu tūkstančiu doleriu, aunu riko s Lietav-uU ioirybc>s m - j • * 
Jie išpirko paskolosW us #175?000 vertes? vietoje.. Jlo paoizau^jo 
išpirkti po įi0?000?000 eonu per kiekviena v-ajij^

kad vienybeje? tikrai gludi galybe.? 
senatoriui ir įvairiu salio 
kas Winston (Thiircbill? kur-: 
ja? dar km*ta priminu kad

ve .t?711A įsi'
ir -an;

ii*

Jie įrodo? 
te n buv^.

tautu

konierencij.il


.

■ 'Mes Kanados lie tuviai? stebėdami musu tautiečiu tuos didžius 
darbus?vkuriuos sutartinai ir^graziai atliko ittsburgho konferen
cija, džiaugiamoms iš gilumos širdies, ^idziunjames ju nepaprastu . 
pasiryžimu-ir drąsa. ®et džiaugdamiesi tue istoriniu įvikiu? sykiu 
turime prisipažinti? kad pas kanadiečius nėra tokiu dar. skluudumo? 
koks turėtu būti.

Mes turime suorganizavę? tokiais pat 'pamatais? Kanados lietuviu 
taryba? kaip ir Amerikiečiai? bet pa v. Toronto socialystui? Amerikos 
lietuviu Taryba sutinka remti? o Kanados ne. Rodos kliūtys? kurios 
buvo? yra prašalintos. Darbo daug? ;jp užtektu visiems.

Ypatingai dabar? po konferencijos? reikštu visiems subendrinti 
iegos"ir stoti į darbą uz Lietuvos.išlaisvinimą.

* Musu broliai^po sunkia vokiečiu.priespauda? šaukiasi pagalbos 
i mus» fAmerikiečiai lietuviai tiesia jiems ranka? o mes Kanadie- 
crai'Jprivalome sekti juos.

>> #

IŠEIVIO ILGESYS

Vai? ilgu? man" ilgu šiandiena yra?
•' . ' - Lyg daina nuskambo slaptinga? tyra...

Lvg siela neteko kazko^taip kilnaus - 
Likau be tėvynės? jos žvilgsnio meilaus’....

Sugundytas laimes svajonių gražiu? r
Maniau^, į tėvynė as ja parnešiu - 
Bet ieškau. . . - jau mėty geroka eile ■- 
Vis tiek ji - svajone tiktai nebyle;...

Ir einu kažkur su i ’gaja minia -
0 siela vis ilgesio dega ugnia....— t z
Žinau? - aš suklydau? tėvynė? brangi? •!
As grįšiu... nejau neatlei i? argi?....

Atleisi? žinau - tu meilinga? gera?
Tu motina mano pasauly antra. — 
Aš tavo? tu mano visur? visada. 
Ar svetimas kraštas? ar žemė gimtu. ,

Gražvydas.

$ *!* •
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I apkasus byra žemes. Mes9 tries© vienoj duoocj susinę y? 
laikas nuo laiko-.penkiukėmis uztaisinejame šautuvus ir kastuvo! 
išmetame iŠ duobes Žemes*

Jei prieš akio tolumoje nedegtu kaimas ir iš abiejų pus i V 
musu gal.vu tamsius dangaus sklinutus^neraizyti^. raudoni įkaitu sv 
diniai, butu begaline tamsa, kaip dažnai rudens naktimis* r

Pro begalini šautuvu ir k^lkosvaidzitj. tratėjimu ir kulku 
ęima girdime, kaip sudunda priešo patrunka. ir i mus šniokšdamas <<■ u 
z i n nau j a s sviedi nys«

Jei Šia dabar butu skulptorius, tai tikrai įamžintu, musu gyv$ 
bareljefu į granito lenini taip mes prisiplojome prie priesakinos 
a pka s u s £ e no s«..

C *'.

G-al savo skulptūra pavadintų ”ITuo priešo besislepiant”, ar 
’’Del Tėvynes”-, tai mum nesvarbu; ‘mes žinome savo’ tikslą...

r

Puseles sprogimas sudrebina visa naktį,^tarytum juru subanguoju aplinll žeme ir.. • mos užversti. Juntu salia krutančius drau
gus. Stengiamos išlįsti iš b kiančiu žemiu.

Petrai, Jonai, gyvi? - klausiu, spiaudamas iš burnos žemes.
- Rodos, - atsuko užkimę balsui-
Susirandame šautuvus, kastuvėlius. Vol metame žemes is ap

kaso, tikriau sakant, kasame nauju - jis užverstas visai.
Mums tai nieko. Mes nesijaudinum. Tai įprasta, rodos, taip 

ir reikia. Sakoma: žemdirbio duona purvina, nebeatsimenu kieno - 
b&lta ir kareivio kruvina.

An:} dicn«j į pat mus^ apkasus įkrito sviedinys. Laimei ne
sprogo. Jonas*ir juokauja:
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• -- Dūr dauginu tokiy.*, :
Sykis nemeluos, ' saXdii^ rieprisyk. ’•

> •; - . Bet. si naktis uz vis. pasiutesne. - Gal -paskutine? - briaun-x- 
’si' mint'i’s • / .• • ■:

;; - Draugai, jei isliksim‘gyvi, būtinai turim laisvojo susitikti

- Būtinai, - atsako Petras šaudydamas.
Jis, kaip ir mes visi, visai neturi laiko. - žinome, k$ reiski 

ten tamsoje prieš musu akis bl^ksciojancios-liepsneles. Jos vis ar
tėja. Jy keli Šimtai,* tūkstančiai gal, o musu...

- Drąsiau, vyrai* - ragina vidujinis "balsas.
- Drąsiau! Drąsiau! - užpakaly dunda musy patrankos.
-■Drąsiau*. Ši naktis žūtbūtine! - spaudžiasi į rankas įkaites 

šautuvas •
Pabundu lyg iš sunkaus miego. Didele erdvi salo* Lubose 

dega didele, didele saule. Nuo jos šviesos net akys merkiasi.
Aplinkui, lyg pb siautusias dideles audros, ^išlaužyti guli 

pasieniais balti medžiai, o tarp ju, lyg dvasios, is lėto vaikščio
ja dar baltesnes esybes. - Taip man rodosi.

Štai, viena artinasi į mano ir taip keistai žiuri.
- Kas tu?*.. Kur esu? --.šaukiu ir noriu_pąkelti galva. Bet

• ji, kaip prirakinta, ne iš vietos nejuda. Lyg butu kaip sunkiausias 
akmuo. Tada šaukiu draugus1

- Petrai, Jonai!... die mane apstojo... gelbėkit...
Tšo.ošššs, nešauk i nesijudink. Esi^ matai, karo ligoni

nėj, - pradeda ji ir atsisėdus priešais naic kažin ka pasakoja.

Mano sąmone ryškėja.
Tikrai* aplinkui lovose guli subintuoti ligoniai, prie manys 

sėdi sesutė/protarpiais pasigirsta sunkus ..dejavimas ir jaučiamas 
hloroformo kvapas.

- Kur Jonas su Petru? - klausiu jos.
- Čia pat ir jie, - šypsosi sesute.



Noriu pasisuki ani kairiojo šono, kad galėčiau pamatyt juos. 
Remiuosi kaire ranka, bot ji nejuda. Tada dešine nudengiu antklodę 
ir... ka_pamatau! Visas guliu mariais ir vatom subintuotas, o is 
kaires kūno puses sunkiasi kraujas. Toks raudonas kraujus. Su
prantu... Visk.^ suprantu...

Tik dabar pajuntu skausmą.
- Gaila, buvau kairiarankis • Kol su dešine priprasiu viską 

dirbti, Lūs sunkiau, - galvoju.
Man vol akyse ima mirgėti Įvairiaspalvėm žvaigždutėm sprogstą 

sviediniai, ausyse' girdėtis prugdriskai spiegiu kovos aidai. Štai 
vėl mes visi trys tupiame viename apkaso ir šaudome, kaip ang. bai
siu j 9 naktį.

Visa tai buvo seniai. Jau 20 tarpeklis mus skiria nuo to lai
ko. Seniai jau išgaravo musu pralietas kraujas Lietuvos dirvonuose*

Likimas skyrė mums vol susieiti ir, tur but, amžinai. Jonas, 
Petras ir as gavome is dvaro sklypus, pasistatėme trobesius ir ūki
ninkaujame. Nors esamo artimiausi kaimynai vienas kitam, bet ik-1 
šiol dar niekas negirde jo ne tik vaidu tarp musu, bot ir blogu zod- 
ž .1 u pa s ike i c i ant.

Dabar mes dažnai susitinkame įrjcalhamčs. Prisimename tusias 
kovas, taja. baisiaja nakti, kuri atėmė mums vienam kojas, kitom ran
kas. .. Ir ‘šiandie IcaŽin kaip brangios tosjbendrame varge praleistos 
valandos, kada mes viena miline dangstomos nuo šalčio, vien^ kfisni 
dalinomės į tris lygias dalis ir t.t.

Kaip brangus tie bendrojo likimo draugai.
Mielinu, rodos, gyventi be tosios kojos ar rankos, negu ne

tekti Jono ar.Petro...
Juk tokiu draugu nodau- - mus vede meile. 

t — t

is ’’Kario”

Remkite Kanados lietuviu žurnalu ” NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Lietuvi1 Nepamiršk nusipirkti ” VICTORY ” Bona.

Remkite lietuvius Biznierius.



LAIKAS. BRANGUS

bėgaLaikos nesustodams
Lyg kad upe j e vanduo9_

0 ia pa va sa r i s prae j o 
Žiūrėk jau ir vėl ruduo.

Ir taip slenka amžiy dienos
Seka.karta _nuo kartos_

Kas atejop ir praėjo
Ta s daugiau nošikart o s•

Žmogui leista šiam pasauly
Viena sykį., tik gyvent

d oi gyvensį neisve ngs i
K a d ne r e ii c e t u pa s cnt.

2.1 ' • .
OTf. <—■*

Tad kol jaunas nesėdėki
Lyg kad laukdamas giedros

Dirbk9 ir kitiems dirbt padeki 
Nepraloš i niekados'.

Dirbki^tc.n kur širdis linksta
Tik ieškok geru darbu

A t signs ir’ padėjėju
Ir ištikimai draugu.

Is po iigos_sunkios žiemos
Pavasaris vėl ateis _

Veltui praleista jaunyste
Da U;> »; iau j au ne be a t c i s •

Tai nors trumpu valandeio
Čia truputi apsistok

Kur tik c ■’ni9 ka tik' veiki9 
Viens se rimtai apgalvok.

Pa ga1vok j ar ne u ikve j i
Veltui laiko taip brangaus^

Kuris praleistas nebgrįsta;
Nors, ir prašytum dangaus.

K. Žiziunas
1943.

jj» $ $ # x< & A *



NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VIETA BUSIMOJE 
EUROPOJE IR PASAULIO TAIKOS SISTEMOJE

(Re f e ratas ? skaityt ą s Ame r ik o s 
Lietuviu Konferencijoje 9 Pitts
burgh ’e/ 1943 mo rugsėjo 2 d. )

Gen. Stabo Pik. K. Grinius

, 1) Įvadus
Nepriklausomos Lietuvos vieta busimoje Europoje ir Pasaulio 

Taikos sistemoje - tokia_temn sios'Konferencijos rengs jai, dar lie
pos gule9 man čia pasiūlo pasisakyti.

Nors esu keliu organizaci jų^ns.rys5 tačiau imuosi kalbėti vien 
savo vardu. Viena -"nenorėjau varžyti tu organizacijų veiksnu lais
ves 9 antra - manau, kad nuolat kintančioje tarptautinėje konjunktū
roje butu k^iP ir perdaug drn.su kiono-nors vardu daryti politinius 
prognozuš del tolesnio rytojaus.“ Kaip tik del sios .untros_priezns- 
ties esu'priverstus laikytis bendrybių9 tenkinantis formulėmis9 ku
riu verto kaip ir nustatė sveikas protas ar mažai tekintancios geo— 
politines sųlygos. •

le-viso, užsiimti pranašyste, miglotų veįksnių^vertinimUj 
ypatingai politikoje9 nėra dėkingas dalykas. Is 10 is aiiksto nu
matytu'variantų paprastai tikroveje Įvyksta9 visai netikėtai9 yio- 
nuolilctaSį nenumatytas.. Tai yra teisingu šiaip gyvenime 9 dar dau
ginus teisinga politikoje. Sis II pasaulinis kuras tokiais pavyz
džiais itin turtingas.

Galimus dalykas, kad kaip tik del sios priežasties šiandieni
niai demokratijų vadui iki šiol ir susilaiko nuo perdaug galutinio 
pasisakymo del projektuojamos Pasaulio Taikos sistemos. “No blue
print for Post-War World!Perdaug jau Įvairių ir mažai stabilizuo
tu veiksniu lieka Čia Įmaišyto per daug_aist.ru Įveltu. Niekas9 ma
na u 9 neginčys, kad šioji II p . alio krizo yru ne tiek imperialistinio 
merkantilizmo padaras 9 kiek ideologiniu priestąrybių krize9 kovu tarp 
totalitariniai-'..utoritutyvio prado ir <tcmokrutiniai-liberalines sis
temos.

Rasistinis pradas jau fnktinni. s .ųin:.i.nias»v No šiandien — ry
toj susilauks galo ir jo Inb jaus Jautuli sko ji atžalą - nacizmas. .To 
nepaisant, neatrodo, kad krize butu baigta. Skersai kelio^ ir tai 
didesniame laipsnyje nei 1918 netafss ateistoja komunistine proble
ma « kuri musu Europos padangoje praktiškai atnaujina sena kova tarp 
vakaru Europos civilizacijos ir rytinio materialistino nihilizmo.

drn.su
daug_aist.ru


J 10.

. Lietuviui ši kova nėra naujiena. Jau XIV šimtmetyje? 
Gedimino-Algirdo-Kęstucio laikais? lietuviams teko atlaikyti 
visa Maskvos Kunigaikštijos ekspansijos sunkumu Anais lai
kais tas praktiškai reiškęsi^Maskvos bandomais įskiepyti pra- 
voslavijQ. ''Šiandien tas reiškiasi? ne mažiaus įzuliu bandymu? 
lietuviams įskiepyti komunizmą. Abiem atvejais Maskva šiuo 
metodu? bandę ir tebebando vykdyti save teritorine ekspansija? 
didinti savo įtakos sfera vakaru linkui. ‘

r ' .

Panašiai kaip XIV šimtmetyje? Maskvos valdovai.tam-tikslui 
naudojo pravoslayus-misionierius? bei ieškojo visokiy budu už • 
visokeriopus pažadus? pačiu lietuviu tarpe silpnavaliu talkinin
ku? taip lygiai šiandien Maskva daro viską? kad' užverbuoti į 
komunizmo eiles galimai dedesni lietuviu skaičių. Ar paklusni 
lietuviškieji st.ali.ncaį supranta? kad jū asmenyse moderniškoji 
Maskvos Kunigaikštija šiandien ir vėl susirado savo imperialis
tines ekspansijos patogius įrankius?

Po 123 maskoliškosios vergi jos_mety ir_23 nepriklausomo 
gyvenimo metu Lietuva Šiandien ir vėl atsidūrė„senos? dvieju 
skirtingą civilizaciją kovos sūkuryje. Prasidėjus su pirmais 
šio II pasaulinio karo šūviais? Ši kova įcjo_į itin mums lie
tuviams skaudu^ruozta 1940 metais birželio menesyje? kai Lie
tuva užliejo iš rytų'ateje pulkai. Kova tik įpusėta. Manding 
sunkesnes dienos Lietuva dar laukia ateityje.

Tiesa? kovoje stovime ne vieni: panašioje padėtyje yra 
musu kaimynai?-gal net geroka Nuropos „dalis,. Be to? Lietuvos 
Nepriklausomybe turi ir galingu užtarėju' - pirmiausia šio 
krašto didi ji Prezidentą F.P. Roosevelt’a ir D. Britanijos 
galingąjį Minister! Pirmininką W.Churchill’a? jau 1941 metais 
savo parašu patvirtinusiu'laisves idealais inspiruotu ir ju 
paskelbta dokumentą? Atlanto „Gartoriu vadinama. Tiesa?. At
lanto Cartebis nėra specifine Lietuvai taikoma deklaracija. 
Gal visai sąmoningai jos autoriai ir norejo^tenkintis ben
drybėmis? o'betgi jo visiškai pakanka? kad žmonija galėtu su . 
pasitikėjimu ir’viltimi žiūrėti i ąteitį? kadZmums Lietuviams, 
žodis ’’Laisva ir Nepriklausoma Lietuva” nebutu tuščia svajone.

Tačiau ir geriausi draur .. ir užtarėjai nieko nepadės?Jei 
mes patys? lietuviai? nesirug įsime savo krašto.likimu? nesi— 
darbuosime jo atstatymui? neparodysime pasauliui? kad_tikrai 
esame verti būti Laisvos ir Nepriklausomos Lietuvos tėvynainiai.

c-

^Matydamas Pittsburgh’o Konferencijos Šukį gausiai pase
kusia išeivija? jaučiau Amerikos lietuvius.esdnt ant tikro ke
lio ;* jaučiau? 'kad Čia Pittsburgh’.e bus padėti metmenys tikrai 
milžiniškam darbui pradėti. , r < ■

r0 Konferencijos šufcis iš tikrųjų gražus?^vykusiai supin- 
- tas i viena neišskiriama vinjete? kurioje ir s i^m''kraštui -.pri

derančio? pareigos ir nuoširdus susirūpinimas dusu ^ena ievy
ne gražiai harmoningai derinasi.
(T$sa sekančiam Kr.)
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KA RAŠO AMERIKOS LIETUVIU LAIKRAŠČIAI.
< ______ ______________________________< _____________

' ’’LietuviV-rašo J •. ’/. ■
* ”Liotuviu tautos^kilmes. Amerikiečiams

labai rupi, ar iš šio karo kūdros beiš-
* liks gyva Lietuvos valstybe,.- kurios gy
vybę i pirmiuusiai^grasino dabartinis 
okupantas vokiečiai, o po j u sumuš 1- 

; mo i Lietuvos laisve kėsinasi‘rusai• 
/< •> t

Musu tautiečiams Amerikoje tenka- Vesti 
labai sunki dvie Juf’rontu kova. Iš vie
nos puses mes esame uzinteresuoti vokie
čiu greitesniu sumušimu, iš kitos bijo— 

x me‘rusu klėstingės politikos® kuri sie
kia. kaimynu tautu pavergimo.”

M©s visi Jau gerai matome, kad purvinas vokieciy. batas nebe
ilgai tremps musu tėvu šerne. Naciu .imperia lys tini s slibinas 
bus i dulkes sudaužytas. Bet kaip‘bus su rusiškuoju?. Mano
ma, kad Atlanto Uarteris Ji pažabos.

Apie ’’Antrafrontinius”, ’’Tėvynė” raŠo:
”Mcs turime savo vyriausią vadą asmenyje 
prezidento F.D. RoOscvelto. Anglija turi 
savo vadu - asmenyje Churchillio. Jiedu 
prie suves turi burius geriausiu karišky 
strategy‘ir zinovy, geriausius karininkas 
aukščiausius karo mokslus baigusius. Jie 
reikalui esant turi pasitarimus Amerikoje, 
Kr.madėjc, Anglijoje ir net Afrikoje. Jie 
i tuos pasĮtarimus lėktuvais skrenda savo 
gyvybes pilvo :’‘,n .statydami Jie seka kiek
vieną prieše esijudinimą,. veikimą ir ainro 
planus, kada ir kur priedui užduoti mirti- 

š •- ną smūgi. Na9 o lietuviški Bimbos, netu
rėdami jokio supratimo apie karo strate
gija, grumafeniskai pliurpia ir neturi . 
gėdos žymiausiems musu šalies ir Anglijos 
karo vadams ir strategams nurodinėti, ka
da ir kur frontai turi būti atdaryti.”

Kanadoje, šiame klausime, yr?. b i skuti kitaip. __ Binbiniai 
./ tyli, bet T^.inbiniu bobos, tai kaip kates su pūslėmis prie 
uodegy Jos labui‘nori ’’Antrofronto” .
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Kitoje vietoje ’’Tėvynė” rašo:

s

"Sovietu reikaluose gerai informuoti 
asmenys'kalba, kad Sovietu valdžia pa
ves Litvinovui tvarkyti Sovietu Rusi
jos itakos sferas Europoje. Rusai ti
kisi 'gauti savo įtakon Baltijos vals
tybes , Balkanus ir artimųjų rytu_sritis. 
Litvinovas rinks medžiaga Ir turės į- 
tikinti sąjungininkus apie reikalą ati
duoti Maskvos įtakai tas valstybes. 0 
kas atsitiks, jeigu neįtikins? ”

Mes kanadiečiai nepavydim p. Litvinovui, gero ”dziobo"9 bet 
visgi butu žingeidu žinoti ka daro ten Paleckis, kodėl jis 

- tu žinių nerenka? ■ = ■'
Nejaugi ir jis but nuvažiavęs pas Angarieti už Uralo - 
žemes gala. ’

Apie staby garbinimu ’’Keleivis” rašo:
"Rugpiucio 18 d. laidoje "VĮlnis” išspaus
dino bolševiku propagandos agentėlio Jono 
Marcinkevičiaus agitacini rasini, kur tarp 
kitko yra nupasakotas neva jo pdties maty
tas karo fronte Šitoks vaizdas:

’’Giliu susisiekiamuoju keliu einame 
pusvalandi. Pasiekiame gilu ir pla
tu žemnami. Geležine krosnele irau— 
dusi, šviesa-asarele mirkčioja.* Ta
čiau viduje šviesu, ant sienų kabo 
plakatai, kairiajam kampe bibliote
kėlė. Tari.. knygų,^garbingoje^vieto- 
je - raudonais viršeliais didžiojo 
Lenino raštu tomai. Pačioj garbin
giausioj vietoj kabo Vyriausiojo Karo 
Vado draugo Stalino paveikslas.”

Pas nacius - ”Hu^l Hitler,” o pas bolševikus 
- ’’Didis Leninas” ir ’’tegul bus pagarbintas 
Stalinas."
Tai tikras stabu garbinimas, laukiniu žmo
nių fetišizmas’. ” 

t o
Jeigu Lietuvoje Šeimininkaujant bolševikams, pradėjo ant 

• alksniu bananai augti^ tai tur but jie žino ka daro. ^Gdl 
jie tikisi, kad ir ’’pėdės” pgades^ kur nors ant žilvičiu, 
augti, kuomet ta ’’Juozo saule" užšildys. Tai bus gerai, 
nereiks dirbti, tik pasilinksi šaka ir skink kiek nori 
maišiuku su pinigais.



13

’’Amerika” rašos r r j
•* ’

”New Yorko Lietuvių Karo Bonu komitetas atnau
jinta veikla pradėjo svarbiu'nutarimu - Trecio
sios Karė Paskolos Vajaus metu ypatingai pasi- 
darvuotį tarp-Nęw X-orko miesto ir valstybes 
lietuviu, kad būtti..-išplatinta Karo. Bonu bent už 
viena milijoną dolerių. Už tokia suma'bus gali
ma riupiirįcti net tris DOmbcpiiesiu's ir pavadinti 
juos pLietuviskaiS vardais.

New Yorko lietuviai ne pirmieji su tokiu darbu. 
Prieš tai bombonešį nupirko ir ’Lituanicos” var
du pavadino Chicagos lietuviai. Ahiladelphijos 
lietuviai jau baigia vaju bombonešiui nupirkti. 
Pirmenybe čia ir nesvarbu. Svarbu, kad Amerikos 
lietuviai aukojasi ir ryžtasi dideliems darbams* 
Tiesa pasakius, karo bonu pirkimas nėra jokia 
auka.' Tai tik paskola savo šaliai. Bct kadangi 
darbas dirbamas organizuotai, plačiu mastu, tad 
ir pasiaukojimo bent truputį reikia.” . .

Na, o kaip su kanadiečiais2 Spalio men. 18 d. prasideda penk
tas ’’Victory Bonds" vajus. Kaip butų gražu, kad nors šiuo sy
kiu susidarytu tam tikras komitetaskurs tarpe lietuvių pa
dėtu išplatinti šia paskolą. Tai butų didelis pasirodymas sve
timtaučių tarpe iš'ko galima būtų laukti gero kredito ateityje. 
Kanadiečiai, pasekite Amerikiečius’.

$ << >?C

f

LIETUVOS GYVENTOJŲ STATISTIKA

Lictuvoje^buvo 2,5759366 gyventojai. Atskyrus nuo 
Lietuvos Klaipėdos krašt su 153,793 gyventojais, buvo 
likę 2,421,570 gyventoju. Iš apskričių didžiausia yra 
Šiaulių - sausio 1 d. buvo 2039o65 gyventojai. Toliau 
seko Kauno apskritis su 191,364 gyventojais. Banevezio 
su 153,075 gyventojais. Mažiausia apskritis yra Seinų 
su 38,207 gyventojais.

Kauno mieste buvo 152,363 gyventojai, Šiauliuose 
31,299, Panevėžy 26,508, Marijampolėj 15,652. ragai 
tautybę lietuviai.visoje valstybėje sudaro per .80 proc., 
pernai 80.60%, (r)

& Ą ?c >įe



B. Brazdžionis
Po baltu nuomotu baltos lelijos^veidas, 
praeis pavasaris, o veidas vis žydes, 
ir_kaii> palaukėse aukštu pagoju aidas, 
liūliuos meliodija jos mylinčios Širdies* 

r į:

Ji tova knygnešį, ji sunu savanori, 
ji savd sielvarįa ilgai lAincs maldoj' 
ir baudžiauninkes duona sunkia, juoda, goria 
reges iŠ rugio želmens *kas ruduo. *

i ■ .

Po baltu nuometu, ant vario vartu_pasirėmus, 
tenai dukrele ji svctur^lauku lydės,
kaip margus stuomenis išmargins plaukus saltos žiemos, 
ir ant pečiu likimas našta varganą uždės.
Ir eis legendos9 iš lupu eis i lupas 
varpstelio pasaka - gyvenimo dalis, 
nąšlystes vargo liesis gilibs upes 
ir džiaugsmo pirmgimis negriš sukilėliu sušaudytas ' ' (šile.
Po baltu nuometu ji_amziais vaidilute, 
šventam ugniakure kūrenas vardas job, _ 
aušrine bytmeti rasom palaisto žalia rūta, ir budi isciuje gyva gyvybe Lietuvoj.
Skausmų. kai vari ją išbridus sopulingą, 
dienu pakluonėje ko s suginusias nusiaus - 
čia Tavo lūkestis? čia Tavo klevo linge, ,:j: o žemes Motina, dievotnaga dangaus.

Lietuvi! Nepamiršk nusipirkti "Victory Bond”
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p I T T S B U R G H O K 0 N F E R E N C I J A

Kadangi Lietuvai tebesant žiaurioje vokiečiu priespaudoje ir 
jos gyventojams negalint„pareikšti savo vai toss Lietuvos vardu tu
ri teisia kalbėti? jos sūnūs išeivijoje.

Ir tikriausiai? susirinkę atstovai į Rittsburgho.konferencija? 
kurio atstovavo nemažiau? kaip 90 procentu Amerikos lietuviu nūs o 
t£Įtymų? pareiškė pasauliui, kad Lietuva ne tik nori? bet ir turi 
but laisva. < • . . rJ . • . • • .

Šios konferencijos galingas balsas? rimčiausi ir teisingiausi 
tarimai bei reikalavimai buvo užgirsti. Juos? savo ausimis isklau- 
se Amerikos' ir Anglijos vyriausybių,oficialus reprezentatai ir ku
rie užtikrino konferencijos dalyviams? kad Lietuvai? tikrai užšvies 
laisves Žvaigždei • '

; • r - '
'i* i? ❖ »?. »*»

Amerikos lietuvių istorijoje? mes matome simtus įvairių konfe- 
reciju? kongresų bei visokių plataus masto susirinkimų? bet tokios 
sklandžios konferencijos? kuri įvyko šių metų rugs e 2 ir 3 d. d.? 
vargiai ar kuomet buvo.

Katalikai? sccialystai? liberalai - tautininkai iš visų Ame
rikos kampeliu .ir not iŠ Kanados? skaitlingai suvažiavo į Pitts- 
burgha pabrėžė? kad - vyrai? momentas per clang rimtas. Gana gin
čytis? bet reikia dirbti-? vieningai, dirbti!
_ Austančios musu: tautos rauda? sujaudino ir sucementavo jos 

sūnūs Amerikiečius vienom .darbui? lietuvių tautos gelbejimo darbui.
Ir tas tų dviejų dienų darbas? buvo taip broliškas? širdingas? 

sklandus ir vaisingas.
.••’A-.’..* ’ < . ; . ‘ * *- . , . z

Didis lie tuvių „draugas ir prietelius diplomatas Abromavičius 
konferencijoje pabrėžė? kad keli metai atgal nieks netikėjo? kad 
Grigaitis su Simučiu sėdėtu prie vieno stalo ir nesiginčitu.

Betgi jie'dabar, ne tik nesiginčija? bet surėmė petys i £>eti 
dirba. Dirba? kad nutraukti vergijos pančius nuo savo broiių ran
kų. Kad'išliuosuoti laisves trokštančia tauta iš kruvinu diktato
rių nasrų. ‘ ‘

t t
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Šie didžiai garbingi visuomenes vadai žino, kad gineitis ir 

dirbti šiuo laiku negalima. Jie pasigincis ir vėl, tik tuomet, 
kuomet Lietuva bus laisva, kuomet ant plėšrumu diktatorių kapu 
varnai krauks. Tai pavizdys, kuri turi pasekti kiekvienas pado
rus lietuvis.

* £ * ■'' & >> *

Šioje, dideles reikšmes konferencijoje buvo įpatingai mielus 
lietuvio Širdžiai-ietarti-žodziai is senatoriaus James M. Tunnel 
burnos. Jis sake, kad Dede Sam£is? kuris neabejotinai sečles prie 
taikos stalo prisimins jus lietuvius. Prisimins, kad jus esate_ 
puikus musu Šalies piliečiai*. Prisimins, kad kelias.dešimtys tūks
tančiu jusli vaiku ir broliu kaujasi su priespauda- 0 tie,_kurie 
kovoja ir kirsta 'už laisve'ir demokratija, jie verti laisves. 
Laisva bus ir Lietuva. ' *

# =>!< # sjc >>
‘LX. . ‘

Konferencijos dalyviai, a 
ŠirdŽius žodžius sumėtė '‘maža 

dolerius ir už kelius

tsidėkadarai Į>edei Šamui, už jo nuo- 
dovanele, būtent nupirko bona už 
Šimtus dol. "saving stamps”.'

LIETU V I Ų KANČIOS

Uz duona ir laisvu Lietuvos sunūs nuklojo pasaulio laukus. 
Nelaiminga musu tauta šimtmečiais vilgdama svetimųjų junga paau
kojo daug givyčiu ant tėvynės aukuro.

Anais sunkiais Lietuvai laikais, pradedant Lietuva ir bai
giant Sakalino tirlaukiais, v4 s as e L,apo kelias numargintas gyvas
timis, krauju ir ašaromis tr' amu musu broliu. Tai buvo Rusijos 
caru laikai**. Už ka ir del k j lietuviui buvo skirtos tokios kan-

Vien tik todėl, kad jis mylėjo savo krašta, savo žmones, no
rėjo melstis savo prigimta kalba. Tik del to, kad jis neapkentė 
okupantu, kurie pl§Še jo krašta, atėmė is jo kąsni duonos, tyčio
josi iŠ jo papračiu...
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Uz tas šventas teises? jis turėjo kęsti_Sibiro šaltį?-bada 
ir pagaliau žūti toli nuo gavo mylimos tevynes^Lietuvos. Kitus 
sugaubdavo į armija ir siųsdavo mūšiuose pries Turkus? Japonus? 
Vokiečius ir k. Lietuvis turėjo žūti už savo pavergėjų reikalus 
ir negalėjo niekur pasiskusti? nes jo teises buvo sutremptos.

Šių dienų tie patys engejai9 nusidažė raudona spalva išva
davo” musu brolius iš nepriklausomos ’’vergijos”? apipiešė daugiau 
negu kada*nors9 ir suteikė "laisve'1 Sibiro ir Sakalino tyrlaukio— 
ša. Kitus žudo armijoje, už ju pįčiu' reikalus ir tyko9 nagus iš
kėlė, vėl pagrobti musu brangid tevyAc Lietuva, Tai yra musų ša
lies rytu krašto priešas.

Nemažiau yra nerkentusi Lietuva ir nuo vakarų kaimyno vokie
čiu. Šie ištisus šimtmečius šūde ir naikino musų kraštas nepalie
ka jo ir šiandien. ir kaip skaudu girdėti., kad šiame laisvame _ 
krašte? už tūkstančiu myliu nuo musu krašto, randasi Lletuyoš su- 
nu9 sunu pal&idunu? rfurie laižo kruvinas rankas? amžinu musu tau
tas priešų rusu ar vokiečiu.

Deja? atmatų tugi kiekviena tauta. Nelaisva yra ir musų tė
vynė nuo jų. Retkarciąls pakliūna i rankas ’’Liaudies Balsas”5 
motu organas. Kiek ten mirga visokiu nesąmonių? negi jas aprašy
si. ‘

Atmatos lieka išmestos laukan? taip daro kiekvienas Šeiminin-\ 
kas. ^šmes juos visos taūtęs. Siuosim ir mes lietuviai juos lau
kan? kad negadintu sveiko’ kūno. 

f f”

Mes galim pasididžiuoti? kad turim ir geru Lietuvos sunu? ku
rie šiandien petys petin kovoja už tuos principus? kurios skalbia 
Atlanto karteris.

■ P. Liaukevicius.

P A I E * K 0 J I M A S

Paieš^au savo draugu gyvenančiu Kanadoje 
sekančių1 Juozo Leseviciaus? rodzias gy
vena Montreale? Juozo Daugėlos^ ^arealine 
Grigaliūno? Andriaus Jesinle vidaus* ker
biamieji jeigu kas apie juos žinote ar ju 
antrašus prasau^man pranešti ar patys drau
gai prašau^atsisaukti? su kiekvienu noriu 
keletą minčių pasidalyti.

Joseph Cress
3839 Vinewood Ave. Detroit? Mich. U.S.A.

$ Sjt Sj< # #
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Al g .. Na vi gę vi c i us

QU5BB0: Kvebeko Arkivyskupija pranešė? kad Kardinolas Villeneu
ve? Arkivyskupas Kvebeko provincijos, ir Kardinolas Nagliene? Po- 
plėšiaus atstovas? - pasidalino laiškais Italijos pasidavimo pro- 
ga. Kardinolo Villeneuve laiškas parašytas rugsėjo 8 diena pa- 
reiŠkc Popiežiui? kad jo malda už. taika Dievas laiminu ir jaučia
ma jos vaisiai. . Po to? Popiežius pareiškė savo padėka ir palai
mino Kvebeko Diecezija* per Kardinolu Ivlagliohį laiške rašytame 
rugsėjo 12 diena. 1

• ’ • • • •• , r į“. • .

>:< sjc >;<■ sjc #

OALGARY: Lt.-Col. Griffin? pranešė daktarų konvencijoje šiame 
... a ■ • . •

mieste? kad daugiau kai 25 nuo sinčiai visų kariuomenes neprii
mančiu vy r ų yra pašalinti del psychiatriniu priežasčių. 

»!< g #

CILkRLQTl'ETOW; Šioje vietojo atidarys aliejaus lauky versmes 
prie Governor’s Island. Prieš.15” motu? šioje pačioje vietoje^ 
mėgino rasti aliejaus bet žygiai bu o be pasekmių. Kylant 
mokslo progresui?- prieita prie tikslo; Naujas rastas aliejus 

.. > • . • • • 

bus labai naudingas šiam svarbiam karo momente.

* « ❖ :jc >;< s:< . ; :>• #
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MONTREAL: Trecias metinis operos sezonas prasideda su Metropo- 
litan Operos artistais St. Denis teatre ant St. Denis gatves? 
antradienį rugsėjo 22 diena. Bilietus galima dabar įsigyti vir- 
sui minėtam teatre. Opera tesis ligi rugsėjo 26 dienos. Bus 

> . *

perstatoma: ’’Aida?” ’’Lohengrin?” Barber of Seville?” ”11 Trova- 
tore?” ’’Boris Godounow? ”,’’Carmen ”ir” La Traviata”.

* $

CALGARY: Yra pranešama? kad Kanadoje yra užtektinai daktary, 
ir gailestingy sesery patarnauti kariuomenei ir civiliams gyven
tojams? nežiūrint kiek ilgio karas tystysi. Taipgi bus atidary
ti tam tikri kursai del daktaru,’' kurie sugrįžę iš frontu norės 
prisiruošti del civiliu sveikatos patarnavimu.

>jt >!< $ »!< >)<

MONTREAL: McGill universiteto vyriausi direktoriai praneša? kad 
šis universitetas yra gavęs $215,148 dovany. Graži dalis šios 
sumos yra paskirta del naujo progreso: psychiatrijos departmentui ■ . • ■ ■ .... , 
ir kitu tyrinėjimu mokslo saku. 

$ # >{« >> #

TORONTO: Hon. Doucet? Ontario provincijos keliy ministras pra
nešė? kad naujos leidiny lenteles d Ji automobiliu nebus išduo
damos šiai provincijai ateinančiuose 1944 metuose; nes yra tru
kumas geležies. Vietoj lentoliy bus išduodami leidimo lakstai 
prisilipint automobiliaus lange ir taip lenteles 1943 mėty bus 
vartojamos. Kvebeko provincija priėmė kity sumanymy; isduos 
naujas lenteles? bet padaryta iš kitokios medžiagos.

# * *»1< ’!<
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ST. JOHN? NFLD: Šiame mieste yra labai didelis trukumas namę. 

Nauji kareiviai kurie atvažiuoja su savo žmonoms neranda kur ap

sigyventi. Ligi dabar? gyventoju skaičius pakilo virs 50?000 

ir todėl keletui seimę? miestas turėjo duoti pastogę miesto ka

lėjime. Autoritetai pataria? kad kareiviai susirastu vietas 

pries atsisaukimeį savo šoimę.

# ❖ • sje :je ❖ :I«

i • ;<- ’*

CALGARY: Daktarę, konvencijoje? Dr. Lewis? Montrealiotis? pra

nešė kad dauguma Kanados gyventoju skundžiasi kriutines/skaude- 

jimais. Priežastis- siu ąkaudejimu? jis išaiškino? - yra nuo 

širdies ligų? vėžio? kaulu ligę' ir 1.1. Yra nutarimas kad bus 

imtasi budę kaip galint pašalint siuos nemalonumus.

nors tiek 

dideliu spau-

. Rusijai užuo-

sj«

ĮVYKIU zygiuote

- BUDNIKAS

Joaefui Stalinui? Maskva? Rusija: Buk 

malonus atšaukti komunistus is USA? kurie mėgina 

dirnu įstumti mus į trecięjį f'rontę. Tas silpnini

jauta milionę amerikonę? kurie nekenčia komunistę? ir kenkia 

jos smarkioms pastangoms išsilaisvinti is vokiecię ordę. Rusi

ja ir USA galėtu garbingai susitaikyti Siame kare? jeigu tu iš

leistum ukazą? anglę ir amerikonę raudoniesiems? kad uždarytu 

burnas ir imtus realaus darbo ar prisidėtu prie karo laimėjimo
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Stebek9 Juozai, joks amerikonas Rusijoje ar kur kitur 
nepasakoja rusu žmonėms kaip gyventi.

* » ♦ *
Woodrow Wilson pasakė (aš cituoju is S.K.Padover’o 

"Wilson’s Ideals”):

- As galiu pranašauti absoliučiu tikrumus kad šioj ge
neracijoje įvyks kitas pasaulinis karas5 jei pasaulio tautos ne
sutiks tuo metodus kurs uždraustu jį. 

- /" . ' . 
* 1

Bet Wilsonass savo gerais norais s nepasakė mums kaip 
išvengti šio karo. Jis sufanatizavo pats save Tautu Lygos idėja.

’... i g;
Jis nežinojo - jis buvo perdaug protiškai superfecialus žinoti - 
kad tautos neįvykdo ar sustabdo karus. Jie yra ritmingos isto
rines būtinybes produktas. Karai įvyksta žmogui del to9 kad žmo
gus yra karingas gyvūnas. Ekspansijos9 pergales ir avantiūros 
ritmai yra Žmogaus kraujuje.

Taciauj jei Wilson buty turejes drąsos prisidėti prie 
Clemenceau ir Poincare, kad sutriuškinti Vokietiją kaipo Jėga į 
trupinėlius s sis karas but buvęs sustabdytas bent pusšimčiui rneti^. 
Bet Wilšonas buvo minkštaširdis9 ašaringas idealistas. Jis buvo 
planu utopietis.

>jc *
"* . . I

Gen. Franco9 Ispanijos diktarorius9 kalbėdamas savo 
užkimštom burnom falangai (falange) tautos susirinkime9 sako9 
kad pasaulis turis dabar.pasirinkti tarp fašizmo ir komunizmo. 
Jis lyg papūga kartoja Hitlerio.ir Mussolinio melus.
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Komunistai kartoja siuos melus atžagariai? sakydami9 kad pa— 
saulis turi pasirinkti tarp kominizmo ir fašizmo.

F^nco, kaip ir jo naciy? fasisty ir komunisty sėbrai 
(nes jie visi yra vienas? kada vykdoma valstybes verguve ir kan
kynes kambariai) <, ar užmiršo ar yra ignorantas nepažįstas indi
vidualistines demokratybes? veikiančio politinio idealo U.S.A.? 
Anglijos? Auptralijos? Naujos Zelandijos? Kanados? skandinavy 
saliy? Belgijos? Holandįjos? laisvos Francuzijos ir Šveicarijos 
- civilizuociausiy saliy pasauly. 

* • . ... ... ■ '
Ka pasaulis turety tikrai pasirinkti - tai tarp gens- 

terizmo ir laisvos demokratybes. 
• • • • • - . . . . • i; .z . : . . ■ * • ■ " a

s{e sje :Je tjt

Gen. Eisenhower telegrafavo Karo Departmentui? kad 
krutamasji paveikslai yra dideli morales kūrėjai. Tas turėtu 
but aišku kiekvienam filmos aktoriui. As manau? kad dideles 
žvaigždes - -vyrai bei moterys - gali nudirbti geresni darba 
mums filmoje? negu uniformoje. Niekas taip ’’nepakelia ameri
kono tarnyboje Pacifiko salose ar Afrikoj ar Italijoj? kaip pa
matyti dim Cagney? Humphrey Bogart? Tyrone Power? ’’Bob” Taylor? 
’’Eddie” Robinson? Teresa bright? Olivia de Havilland? Claudette 
Colbert? ir Bette Davis vaidinant filmo jo. Jie yra vertinges
ni už tūkstanti “Širdingy ir žieduoty” kalby. As sakau: pali
kim Hollywood© žvaigždes ramybėje. Jos yra- maistas ir gėris

'• Triušy kareiviams tik ka parvykusioms kelioms dienoms is sunkios 
pelkiy ir smėlio duobiy kampanijos.

• . . $ ## •
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Dabar yra pribrendęs laikas amerikonu-britu-rusę di
plomatams stengtis visomis jėgomis nugiedrinti nesusipratimo 
debesis? kurie laipsniškai sutirstejo? tarp rusu vienoj pusėj 
ir amerikonu ir britu kitoj. Ir mes visi privaletum užsilai
kyti ramiai? kalbėtis atsargiai ir tikėtis ju pasekme.

Vėliausieji įvykiai atvedė prie tūlo klimakso - kli
makso? kad pagalba ir paguoda turi but tikrai tikiama nugalė
tiems vokiečiams. Kitai anglu-amerikonų konferencijai įvykus 

t * '

be sovietu atstovo (kadangi Sovietai negali konferuoti apie 
kara prieš japonus? su kuriais jie padarę taikos sutartį)? Sta
linas eme atšaukti savo ambasadorius iš Vashingtono ir Londono? 
kuomet jo laikraščiai.vis dar reikalauja ’’Antrojo fronto”. Ir 
paskum įvyko Maskvos vokiečiu komisija? daugiausia komunistu 
pabėgėliu? kurie siūle overtiurineš.propozicijas vokiečiams? 
nesiskaitydami su tais principais? kuriais Rusijos aliantai pro- 
ponavo daryti taika.

Maskva pasirodo esanti nepasitenkinusi su savo vakarę 
aliantu pastangomis? nors jie (aliantai) užkariavo Afrika ir 
Sicilija? sunaikino vokiečiu miestus ir industrijas kasdieniais 
bombardavimais? ir siuntė ir tebesiunčia, milžiniškus karines med
žiagos kiekius. Faktas? kad rusai gavo skaudu grumtynių smūgi 
ir pranese daug žalos? atrodo temdąs kitus faktus ju prote. 

•3 "
IŠ kitos puses? amerikonai ir anglai neužmiršo 1939 m. 

sutarties su Hitleriu? tik savaite pirma negu jis pradėjo savo •i . •
pergales karjera; neužmiršo nei Stalino Lenkijos invazijos? nei 
brutalio ir vylingo Lietuvos? Latvijos ir Estonijos užgrebimo?
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ir karo su mažutėle Suomija.

Bet ka-i žmones ai* tautos tampa prietolingais? jie 
neieško praeities, klaidu. Visi turi paklaidų. . Didelis faktas 
tas9 kad Rusija? Britanija ir Amerika yra bičiules šiame kare 
prieš žvėriškiausią ir ambicinga istorijos agresija. Jos drau
ge kariauja ir nori išsaugoti pasaulį? ir tas turėtu suvirinti 

r • . *. _
jas i glaudesni prietelinguma. Šis karas jau priverto Britani-

< .
ja ir Jungtines Valstybes užmiršti kai kuriuos nemalonius daly
kus ? kuriais jiedvi viena kita vadindavo. Nėra perdaug tikėtis? 
kad jų baltai įkaites- karštis sudegins visus prietarus? kurio 
egzistuoja tarp Rusijos ir jos angliškai kalbančiųjų aliantų? ir 
nugiodrins kelia į gerovę? tiesa? teisingumą ir priderančia ir 
ilgalaikine taika.
(Bus daugiau sekančiam Nr.)

# »!< *

IŠ KANADOS LIETUVIŲ TARYBOS TORONTO SKYRIAUS VEIKLOS

Kun. J. Prunskio Atsilankymas.
Pradžioje rugpiucio men. pasklydo žinia? tarp Toronto 

Lietuvių? kad Kun. J. Prunskis? leipdamas savo^atostagas beke
liaujant po J. Valstijų ir Kanados žimvietę.s? žada sustoti po
rai dienu ir Toronte? beabejo norėtu pasimatyt su čia gyvenan
čiais lietuviais.

Netrukus? ta žinia patvirtino? ateje,s pranešimas Tarybos 
Valdybai Toronte? 'nuo Centro Valdybos Pirmininko p. A. Navicko.

Rugpiucio 7 d. buvo sušauktas Tarybos Valdybos posėdis? 
kuriame nutartai ko greičiausiai pranešti spaudoje? kad įkrypa 
ruošia sueiga rugp. 17 d. vakare^. Lietuvių parapijos svetainėj? 
kur turėsime *proga pamatyti ir išgirsti gerb. Kun. J. Prunskį? 
neatidėliojant? sekretoriai susirasyti su laukiamų svečiu ir 
parengimo komisijai? paruosti nors lengva pas iva i s mimų.
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p.o. keliu dienu gautas- atsakymas patvirtino atvykimu ir 
tuomet, susirinkusi"parengimo komisija? pasitarė del vaisiu su
rengimo i£. pasiskirstė pareigomis. Teip—gi buvo numatytas tam 
vakarui VGaojfiS p. <J, Yokubyn'as ir svečio pasitikimu! du asme
nys būtent: ' Pirmininkas p. P. Kairys ir rengimo kom. narė p-nia 
S. Pundziuvįene o •

LAUKIAMAS VAKARAS
Netrukus atėjo ii’ rugp. 17 dienos vakaras* Žmones, veluo-; 

laši? bot nepo ilgam, prisirinko gana gražus būrys, nežiūrint, 
kad skelbimas- suskubo tilpti- tik "Naujienose”. Atvyksta gerbia
mas svetys Kun. J. Prunskis.

Kol Jo laukom, tai nežinojom ko tikėtis; bet kuomet sulau
kėm, tai bematant, pasijutom, Jo malonaus draugiškumo apsupti* 
Jis su kiekvienu susitikęs pasisveikino, pasikeisdamas maloniu 
susipažinimo žodžiu, kitu; o prie senesniu mamyčių, besiilsin
čiu kedese Jis- priėjo ir jas pasveikino pakalbino.

Ankstas šviesiaplaukis lietuvis. Plačios pasaulėžiūros, 
gilios tolerancijos ir malonios Šipsenos valdovas. Taip, tas. 
brangios^, Jo budo įpatybesunes matėm Jo kiekviename judesy, kiek
viename žody, kiekviename žvilgsny.

Kai vakaro Pirm. J. Yokubynas pasakė įžangini žodi, pakvietė 
vietini Kleboną Kun0 V.L. McGivney iširęiksti ir po to perstatė 
gerb. šveti, tai jis atsistojęs, visai nėjo prie gražiai apdengto 
stalelio, kaip paprastai kalbėtojai daro. Jis tartum nepastebėjo 
jo, nes arčiau saves Jis turėjo gyvas, plakančias lietuviškas Šir
dis ir patriotizmu'žibančias akis. Tad Jis pradėjo su jomis da
lintis savo skaudžiais patyrimais, kurios Jam teko pergyvent prieš 
du metus ir kiek ankšcinus.

Kun. J. Prunskis, atvyko i J. Valstijas pries.du metus,^o 
prieš ta atvykimą, Jam teko penkias savaites gyventi prie bolše
vikiško '"rojaus"'Lietuveje, nuo kurio Jam teko sprukti slapta i 
užsieni, nes jeigu butu dikes, gal butu- susilaukęs to pat liki— 
mo, kaip ir kiti 15 Lietuvos kunigu, ktiric buvo ziauriause bolše
viku nužudyti. > -r

Pasprukus nuo bolševikiško teroro pateko i naciška, kur 
viena nakti išbuvęs kalėjime, o vėliau, 10 dienu koncentracijos 
stovykloj. ‘ Laime,’ iš ton šeip taip_išsiliuosavęs pateko Berly
nan, o iš ten, gavęs leidimą persikėle į J. Amerikos Valstijas*

Pergyvenęs įvairię. nemalonumu pa ss, Kun. J. ^Prunskis, gi
liai atjaučia ir kitus. TuoJLabiaus, kad ir Jo tevei, tapo bol
ševiku išvežti į Sibirą ir tėvas ten miręs•••• Buvęs jau virš 
70 metu senelis.
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Kalbėjo Jis. .mums taip paprastai.? taip širdingai ir supran
tamai? kad rodos matyto matai? naujaja Lietuvos karta isiauklc— 
jusia lietuviškoje dvasioje ir persiemusia paprastu lietuvišku 
draugiškumu ir kartu taip brangiu įsigilinimu ne tik į tuos ku
rie užsitarnauja gero krikščionio ar kataliko vardo? dažnai baž
nyčia lankydami -bet Jis mato geru pusiu ir tuose? kurie nors 
ir nelanko bažnyčių bet stengėsi doroves ir tiesos principus 
gerbt•

Jis mato tikra galimumą įvairiu pažiūru lietuviams burtis 
į bendra darbu į Lietuvos išlaisvinimo darbu,.

Taip gerbiamus Svečius? kalbėjo daugiau dvieju valandų? o 
mums atrodė kad tik ketvirdalis toj-’aiko? svetainėje buvo mirti
na tyla - teip. atydžiai visi klausosi.

■' Po kalbos .šeimininkes apdėjo stalus užkandžiais ir visi 
buvo pakviesti pasivaišint. Svečias ir čia parode savo draugiš
kumu. Tik kėlioms, minutėms praėjus? Jis atsistojęs apėjo apie 
vist! ilga stula? kiekviena užkalbindamas? tai šio tai to paklaus
dama s •

0 kuomet pradėjom dainuot? tai radome Jano ir dainos didelį 
draugu. Žodžiu sakant gerbiamus svečias užkariavo visu ten buvu
siu Širdis ir paliko gražiu atsiminimu ilgam? ilgam laikui. Jau 
buvo pusiaunaktis? kaip sudainavę svečiui ilgiausiu metu? neno
riai su 'Juo atsisveikinom,. , . .. '' . :

‘A . / . * > • ••• . ■ • * ‘
* . . *- • » •

Rytojaus vakaro pas Ponus GrubeviČius kur gėrb. svočias 
buvo apsistojęs? susirinko keliolika toronticciu ir dar valan-A 
dole pasišnekučiavę palydėjo stotin? iš. kur turėjo vykti Montre- 
alan. . .. ■ *.

Teip toi užsibaigė malonus pasimatymas su Kun. J. Prunskiu.
' Šia pačia proga? Tarybos vardu dėkoju Šioms moterims ir 

mergaitėms uz prisidėjimą darbu prie paruošimo vaisiu: Z. Užeme- 
kionoi? S. Pundžiuvionei? B. Matjošaiticnoi? 0. Kalinauskienei 
S. Butkienei? Mergaitėms: Jnrušiunaitei? Grunskaitei? Batkiutei? 
Užemeckuitei ir Yokubynaitei. Mažytei Aldutei Pundžytei uz gra
žu padainavimu. Toip-gi Pirm. P. Kairiui už jo nuolatinį triūsa. 
Visiems lietuviams už atsilankymą ir gražu kooperavima.

' ’ :■ rt ' ‘ ■

M. F. Yokubynione.
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LAIKE PRAKALBU BUVO PRIIMTA IR PASIUSTA ŠĮ REŠOLUICIJA.

THE RIGHT HONOURABLE W.L. MACKENZIE KING
PRILOS MINISTER OF CANADA ’ ’'
CHATEAU FRONTENAC ' ■
QUEBEC CITY

TORONTO LITHUANIANS, REPRESENTING EVERY DEMOCRATIC GROUP, 

ASSEMBLED ON AUGUST SEVENTEENTH AT TORONTO BY THE INITIATIVE* X

OF THE TORONTO SECTION OF THE CANADIAN LITHUANIAN COUNCIL, 

UNANIMOUSLY HOPE FOR SUCCESSFUL EXECUTION OF ANY PLANS EMAILi- 

TING FROM THE ALLIED NATIONS CONFERENCE BEING HELD IN QUEBEC 

CITY, CANADA STOP WE, CANADIAN-LITHUANIANS, STAUNCHLY 

SUPPORT THE POLITICAL POLICY OF THE RIGHT HONOURABLE WINSTON 

CHURCHILL, PRESIDENT F.D. ROOSEVELT OF THE UNITED STATES, 

AND THE CANADIAN GOVERNMENT, BECAUSE WE ARE FULLY CONVINCED 

THAT ONLY UNDER THEIR LEADERSHIP WILL VICTORY BE ACHIEVED, 

THE ATLANTIC CHARTER ENFORCED, AND THE LIBERATION OF THE OC

CUPIED COUNTRIES, AMONG WHICH IS OUR LAND OF BIRTH, LITHUA

NIA, SECURED. f

MRS. S BATKUS

P SECRETARY

GANADL'JT LITHUANIAN COUNCIL, TORONTO♦ 
• • •

144 ARLINGTON AVE. 

• • •
# • . * >:< *
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I S P U D I N G A S SUSIRINKIMAS

^Rugsėjo 19 dieny?- lietuviy parapijos svetainėje? 
ivyko viešas Toronto Skyriaus susirinkimas? kuriame buvo 
išduotas valdybos raportas - .santrauka nuveikty darby? nuo 
gegužes men. 15 dienos? kada Toronto Skyrius persiorganiza
vo. Raportą perskaitė sekretore Stase Butkiene ir jis bu
vo vienbalsiai priimtas.

Kadangi vice-sėkret.vVyt. Banylis tapo pašauktas 
karo tarnybon? tai jo vieton? šiame susirinkime? buvo iš
rinktas Ant. Oirunas.

Iždininko Z. Užemeckiene? išdavė piniginį rapor
tą; su ta diena? ižde buvo 54 doT. su centais.

Rengimo Kom^ vardu? raportexvo C. Kalinauskiene? 
pranešdama kad iš ruoštos gegužines? pelno liko^su virš 
60 dol. ir 5 dol. 31 cent.? .liko nuo ruoštu vaisiu? per 
atsilankymą Kun. J. Prunskio.

Visi raportai buvo priimti be pataisų.

Dabar? seks svarbiausia_Šio susirinkimo punktas - 
Pittsburgh© Konferencijos? atstoves Zosės Uženeckienes ra- . 
portas.

Iki giol?_mes Žinojom Zose Ūzeneckienę kaipo ge- 
riausę dainininke megejy no. tik Toronto lietuvįy tarpe? bet 
ir visy kanadiečii; JLictuviy. tarpe; dabar pamatėm? kad ji 
nei kiek neblogesne ir kitose srityse? visuomeninio, darbo 
dirvoje.Klausytis jos^raporto? susirinko gan gražus būrys 
torontieciy? visokiu pašiūru ir nusistatymu ir visi klausė 
su dideliu‘atsidėjimu? nes_atstove? buvo gerai raportui pa
siruošus ir gražiai perdavė? Konferencijoje patirtus įspūd
žius. Matyt buvo? kaip ji kalbedama^pergyveno Amerikos lie
tuviu sutartina veikla ir kaip ji troško? kad ir Toronto lie
tuviai? pasektu taikiu keliu bendran darban.

Užbaigus raportu? ji dar atsišaukė į visus? tiesog 
maldaudama visus? užmirstJbuvusius nesusipratimus ir_stot 
bendron kovon prieš mūsų Žmonių kankinimu; už musu tėvynės 
laisve ir pagelba suvargusioms Lietuvos vaikams.

Z. Užemeckiene kalbėjo atvirau be jokiu gudravi
mu ir rodos trokšte troško? kad kiekvienas kuris, buvo salo
je panorėtu suprast ir atjaust ta Šventa lietuvio pareigy? 
kaip kad ji pasiryžus ja suprast"ir atlikt sulig jos geriau
siu išgaliy*
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Užbaigus' jai kalbe.t? saloje suūžė griausmingus plo
jimas. Tai buvo, ne tik pasitenkinimo, bet ir padėkos ženklas.

Toliau seka, svarstymas pas'lulymo,_kuri valdybos na
riai buvo numatė ir sekretore Stase Batkiene susirinkusiems 
perstatė. .

Būtent: kad ar nebūtu geriau, kad Taryba atsistotu 
ant narystes pamatu. Po netrumpu diskusijų,^Šis pasiūlymas 
buvo daugumos priimtas ir per keliolika minučių, jau buvo pri
sirašė 42 asmenys. Taigi, K.L. Tarybos, Toronto Skyriuj,_jau 
padejd pamatu po savo„veikla, nes remtis tik laisvais rėmėjais? 
buvo lyg abejotinas kūnas? kurs čia yra ir Čia pat jis gali iš
nykt .

Nutarta apsideti mėnesiniu mokesniu po_10 centu. 
Tai labai prieinamas mokestis ir kartu, laikui bėgant, susi
kraus fondas? kuriuo galėsime sušelpti Lietuvos žmones, kai 
keliai atsidarys. Organizatore, vienbalsiai išrinkta ponia 
S. Pundžiuviono. ' . „

Tartasi dar del atsikv.ietimo_brolių Motuzų su fil- 
momis ir ponios Devenienes, kaipo kalbėtojos.^ Šiais reikalais, 
paveąta rūpintis valdybai ir susitarus? pranešti nariams ir 
visuomenei. Susirinkimą uždare lygiai 6 vai. vakare Pirm. 
P. Kairys.

• ■ •- M.. F. Yokubyniene.
« « « «

ŽINIOS IŠ VAKARŲ KANADOS

Šia vasara, teko susitikti nekuriuos lietuvius karius. 
Viename vakaru Kanados miestelyje? keliūtas lietuvių kalbėjom 
savo kalba. Nugirdęs„tai, kario uniformoj Seržantas P. Repsys 
iš Montre.ulo, pareiškė? kad pirmų kartų vakaru Kanadoje susi
tinka lietuvius. Neftapididžiavo progai pasitaikius aplankyti 
ir -mus? nors buvo 25 mailes atstumas.

Musų apylinkes aeradrome, baigė mokamų kursų A. Janusis? 
irgi montrealietis.v Įgijo, rodos karininko laipsnį.. Kaip 
Repšys taip ir Janusis tarnauja lakūnais^. Tai sveiki ir sma
gus vyrai. Veli jam jiem, sveikiem sugrįsti, pabaigus ,fdUrbQn.
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Musų apylinkes Mrs. M. Balčiūniene, gavo žinių įs Vašing

tono, kad jos sūnūs Ęetras, kuris "buvo Japonų belaisvėje Fili
pinuose, tapo- perkeltas i Mąnciukų. Motina pasiuntė siuntinį* 
Velijam Petrui įskųsti viską ir laimingai sugristi.

Šia vasara, aplanko musų apylinke ^nerikietg. Viktoria 
Grickauskąs is Conn, valstijos. Tai mono brolio znonosvgimi- 
naite. Nors Amerikoje gimusi ir augusi, bet labai^gražiai 
kalbavlietuviškai. Pabuvusi kelinta savaičių .sugrįžo _su gerų 
įspūdžiu apie Kanada. Smart Viktoria, kad aplankei musų kraš
tų ir susipažinai su savo giminėmis. ‘ .

Taigi vasara„baigia praeiti ir vėl. Jau prasidėjo pirma- 
salio- pažymiai. Musų javų.arinoda darbas eina visais galais. 
Mašinos staugia. Šiaudai rūksta, kūgiai dyksta, o grudai tie
siai į aruodus važiuoja. Rcislęia, kad pirugo Kanados žmones 
turės. Gal ir Italams kick del makaronų teks. ,

„Sako, kad Kanadoje tik puse tiek javų, kiek pernai motais, . 
bet musu apylinkėje, atrodo neblogai.»

P. Liaukavicius•
Ma cGrega r, Mann,

Fiin Fion Man*
- PAGERBEM Už -LAISVE ŽUVUSIUS KARIUS -

„RugpiuČio j,, d. /43 m. Flin Plon nies.to vaidyba, surengė 
paminėjimų kare žuvusių karių. Su iškilme, nuo C.N.k. stoties 
ejome i kapinius astuonios organizacijos, kuriu tarpe dalyvavo
me ir lietuviai. Neseme kanados ir Lietuvos trispalvę vėliavų, 
del pagerbymo kariu, kurie žuvo kovoi uz laisvų ne uz pavergi
mų. Ypač davėm garbe Lietuvos žuvusioms kariams is kurių buvo 
dagiausia savanoriai.

kariams

Ir pažvelgiant i Lietuvos praeitį, istikrųaų matome Lie
tuviu dydeli karžygiškuma, nes Lietuviai daugiausia ėjo savano
riais ir kariavo už laisvų uz tėviškų ir uz savo ic uvis ų 
varda. <

Apgailėstavom tuos, 
Teip pat apgailėstavom ir

kurio padėjo gyvastis uzvtėvynė, 
tuos, kurie tevine užmiršo, apleido.

J. Urbonas.
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Kanados Lietuviu Taryba? sužinojusi? kad į Montreala at
vyksta gorį* rašytojas kun. J. Prunskis, suskubo suruošti jam 
prakalbas Šv. Kazimiero lietuviu parapijos svetainėje? rugpiu- 
cio 2 d7

Tarybos pirmininkas? p. A. Navickas atidarė parengimu 
sveikindamas svetį kun. Prunskį įr skaitlingai suririnkusia 
publika perstatydamas dienos vedėju? tame darbe prityrusi? 
salto Ir malonaus budo asmenį p. Sakala. Po to buvo pakvies
tas tarti žodi gerb.:. klebonas Bobinas? kuris savo trumpoj, 
bet labai turiningoj kalboj? apibudino prakalbu tikslą ir 
išreiškė didelį džiaugsima? kad tiek skaitlingai susirinko ’ • 
publikos. ■ ' * •

Štai priėjo eile ir musu mylimam ir laukiamam kalbėtojui. 
Tėvelis papasakojo visus įvikius? kuriuos patyrė ir mate savo 
akimis Lietuvoje?^kuomet musiį tėvyne buvo okupuota Rusijos. 
Kalbėdamas apie ištremtuosius įJSibir^? tięk sujaudino visus, 
kad tikrai ir akmeninė širdie but suminks te jus • Jo kalba, pa
siekė kiekvieno širdį ir šukele didžiausia patrijotiskumo jaus
mą . r

Nors jo kalba užsitiese jpora valandų? bet publikoje bu
vo tokia tyla, kad rodos kalbėtojas 'būt kalbėjos dar du syk 
tiek, vistiek niekam but neatsibodo jo klausytis.

Po kalbos? tuojau VmG LaSalle darbščiosios seimininkės 
sukruto ruost vakarienę. Tarybos_nenuilstanticji vyrai, sus
tato stalus. Tame laikotarpyje mūši). malonus svetys? su malo
niu veidu ir švelnia šypsena? kalbino kiekvieną sene}, jaune) ir 
ma za • 

't.

Prasidėjus vakarienei?,kun. Bobinas atkalbęjo jnalda ir 
po to prasidėjo skanus užkandžiai? linksmi pasikalbėjimai ir 
juokai. G-erb. dienos vedėjas p. Sakalas pakvietė išreikšti, 
daugeli veikėju savo mintis.
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Tarybos vice pirmininkas p* M. Lukošius? pasiūloj kad 
butu naudinga? kad’ kas prisidėtu su maža auka? palaikymui 
”Ne'Lietuvos" žurnalo.

Klebonas Bobinas aukavo 10 dol. Po 2 dol. aukavo sic:
L. Gudas? J. Leskovicius? M. Lukošius? J. Yla. Po doleri: 
P. Černiene? F. Dubauskas? J. Duncikas? K. Gogznas.S. Geina?
K. Jąkubkigne? _M. Janulaityte? K. Jasiutia? iJ, Jasiutis?
A. KArpaviciene? A. Katinas? R. Kilimonytc? J. Kleiza? M. Lau
rinaitis? A. Lei’Eibnas? J. Leknickas? 0. Matuliene? S. MCski- 
nienc? M. Mickuviene? K. Mitchel? M. Motuziene? 0. Motuziene? 
A. Navickas? G. Petruliene? A. Plaušinis? J• Pundžius? V. Pa
gūlia? J. Ramanauskas? J. Siįickas? J. Siįickas? V. Skuda?
V, Stankevičius? M. Vilimiene? P. Zabiela? M. Žemaitis? K. Ži- 
žiunas ir "N.L.” rėmėjas.

Viso 55 dol? už ka K.L.T. taria Širdingiausiai aciu.

Po viskuo dar tarė pora žodeliu^gerb. Prunskis. Tai 
tuoni tas linksmas parengimas ir baigėsi su Lietuvos Himnu.

M, Arlauskaite•

Kanados_Lietuviu Taryba ir visi Montreaįieciai?„šir
dingiausiai dekhvoja šiuo mazu^žodeliu? einančiu is: mus p šir
džių. Aciu? tūkstanti kartu aciu didžiai gerbiamas Teveli 
J. Prunski? kad malone jot mumis aplankyti^ir su mumis laika 

.praleisti. Tas mums visiems pasiliks neišdildomai atminčiai.

4 K.L.T. yardu M.^rlauska i te.

P A DEK A,

’‘Nepriklausomos Lietuvos" buvusi redaktore? pasitraukė 
nuo pareigu? kad kaip nors sustiprinti sveikutę ir pailsėti 
po tiek daūg sunkaus darbo.

Atjausdami? gerb. ponia M. ^ukštaite? Jusu trūsa ir 
pasišventimaKanados Lietuviu Centro Taryba? reiškia savo 
didžiausia dėkingumą už taip itilnu tautos darba ir dedelia . 
pagalba? kuria mums ' teikėte.

Kad Aukščiausias suteiktu Jums sveikatele ir^kad susti
prėjus vėl padetunet mums dirbti? ta kilnu lietuviška darba.

:• • . ■'/ ;• .."N. L.” Administratore:
: M. Arlauskaite
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Kanados Lietuviu-Centro Taryba sveikina "Nepr. Lietuvos 
nauja redaktorių gerb.' Joną Yla* Linkine geriausiu pasiseki
mu Jūsų kilniuose darbuose, bei sumanymuose. Kad Dievas su
teiktu 'sveikata ir energija dirbti ilgiausius metus, sį gar- 
binga tautos darbu* . ,

”N.L.” Administratorei
M. Arlauskaite.

• ~ A.A. NORUSBVIČIBNE.
< • *

Po sunkios ligos 19 d. Rugsėjo, 1943 met. Savo namuose 
5723 -’14th. Avė. Rosemont mirė Ą.A. Magdalena Noruseviciene 
(Norkeliūniutė). Is Lietuvos paėjo Vilkaviškio apsk. Pajevo
nio vals* Karklupienu k. I Kanadų atvažiavo 1921 net. Visa 
laika isgiveno Montreale, kur išaugino gražia šeimų,, keturias 
dukteris ir sūnų. ...... . .

Be savo Šeimos, velione turėjo Montreale brolį Domininką 
Norkeliuna, puseserų Andriukaitiene, sesers dukterį Ona Saka- 
liene ir žentą K. Bobelį. Amerikoje, Rochestery turėjo brolį 
Petra Norkeįiūhb. ir seserį Ona Šukiene, kurie taip pat dalyva
vo laidotuvėse. Lietuvoje paliko tris brolius ir seserį.

J

Laidotuves^atgibuvo 22 Rugs.. Po iškilmingu pamaldų iš 
Šv. Kazimiero bažnyčios buvo palydėta į Goto dės Neigęs kapi
nes.

Paliko didžiausiame nuliūdime Vyras, dukterys, sūnus, 
broliai sesuo, gimines draugai ir pažystami.

Lai būna jai lengva Kanados žemele.
■» ‘ •' -

P A D E K A
Reiškiu giliausia padėka višiems-oms, kurie lankote 

mano sesute laike ligos. Ipatingai dėkoju p. D, Girdauskie- 
nei.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju višiems-dms, kurie lankėte 
laike pagrabo. Ipatingai dėkoju maldininkams ir visiem, ku
rie suteikėte paskutini patarnavimu palydėdami į amžina gyve
nimo vieta. . *

Labiausiai dėkoju Šv. Onos d-jai, kuri teikia savo na
riams toki nuoširdų patarnavimų.

D. Norkeliūnas



SVARBU VISIEMS ŽINO T_Į«

VALDŽIOS PRANEŠIMAS:

Kad sutaupyti ’bore ikal Inga s išlaidas ir laika, visi, tevaij 
kurio turi vaikus no vyresniu, kaip pilnai keturiolika metu am
žiaus, privalo būtinai siusti i mokykla.

Išimtys gali but tik tiems, kuriems daktaras duos liūdyma, 
del nestiprios sveikatos.

Nusižengė šiam- Įstatymui-, bus baudžiami..

Sis parčdimas liečia tik Kvebeko provinciją.

Lietuviai tėvai, pasirūpinkite, kad jūsų sūnus ar duktoy 
jei jie neturi_pilnai keturiolika metu, kad idnkytu mokykla, nes 
kitaip galit būt nubausti.

LIŪDNA Ž I N I A

Danatas ir Jonas Yįai, apturėjo labai^liudna žinia iŠ 
tuvos• Jiems buvo pranešta, kad uz lietuvišku veikla yra are® 
tuotąs jv brolis Kun. St. Yla.

Savo laiku, Kun. St. Y1qs buvo pabėgės iš raudonojo bol- 
ševiku teroro, jam siaučiant Lietuvoje.
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Taigi dar vienas įrodymas? kad naciškasis teroras nei 
žingsni neatsilieka nuo'bolševikiškojo. Vieni naikina visus 
tuos? kas ne bolševikai? o kiti naikina? kas ne naciai.

Koresp.

VE S T U V I U V A R P I
I, ,1. . Hl ■ ■■■ —■ ^llll . ............... A.............— Į ■ ■ Į I " 1 ■■ ■ ■ . .................... ■■■

Daugelis musu vyru didžiuojasi? buk esą dabar vyrai 
brangūss nes ju ne daug'likę.*

.Vienok jei Montrealo merginos tąip ir toliau pro
gresuos? tai netolimoje-ateityje? labai galimas dalykas? kad 
bus "rešing" del merging. Ne-vedę’ vyrai? štai jums rezulta
tai; -

28 Rugpiučio apsivedė Tsabele Rugicniute su Leslie 
Collard.

28 Rugpiūcio - Alfonsas Vaišvila su Madaleine Brais.

21 Rugpiucio - Stefanija Rasiute su Lucien Emond.

21 Rugpiucio - Nellie Jaukudftvičiutė su Jean P.Lord.

4 Rugsėjo - Anele Girdauskiute su John Rush.

26 Rugsėjo - Augustina Silkauskiute su Jonu Gyvis.

Taigi is lietuviškojo jaunimo tarpo? matom pasitrau
kusias net penkias ..lietuvaites ir tik du vyru.

Visiems jaunavedžiams? velijame gražinusio^gyvenimo 
ir geriausiu"laimiu. Velijame? kad irjoterystes rysiu susi
rišę nepamirš tume t* savo tautos? savo tėvu kalbos? ar ju papro
čiu.

.. ■, > ... Korespondentas»

A

« « * #
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GARNIO DO V O N O ,S

Montrealiečiai no tik buvo gausus vedybomis? "bot 
ir naujais piliečiais? kuriuos garnys išbarstė tarpe lietu
viu ~ .4 ■■ .......... ■Štai jie:

21„Liepos? Alekui^ir Ievai Venskams gine labai 
graži dukrele? kuria pakrikštijo vardu:- Anna.

25 Liepos? Stasys ir Magdalena Ploplis? taip pat, 
susilaukė viešnios? kuria pakrištijo:- Judith - Anna? Diana.

i

3 Birželio? Mikolas ir Sugenija Lukošiui susilaukė 
labai mylima .svetį? tai sveikutėli sūnų? kuri pakristijo:- 
Victor? Carol? Antanas vardais-

14 Rugpiucio? Victoras^ir Snilija Ngikeliai sulau
kė berods pirmagimio? kuri pakrištijo:- Robert - Vįctor vardai

_ 20 Rugpiucio? Tadas ir Dora Skurdauskai susilaukė
dukreles? kuria pakrikštijo:- Barbara - Helen.

26 Rugpiučfio? Antanas ir Marijona Tamkeviciai susi
laukė ir pirmagimės dukreles? kuria pakristijo:- Aldona - Mįld

15 Rugsėjo? Danatas ir Mary Ylai susilaukė? didele 
ir gražia dukrelę? kuri tebelaukia dar krikštynų.

Visiems naujiesiems musu tautiečiam Veli jame . geriau
sios sveįkatcles?^ p jų tėveliams? 'daug ./džiaugsmo ir laimužes 
is savo seimineles• . . . - . „■ -

Korespondentas•

Mos labai atsiprašome Gorb. ponių? kurios aukavote 
maisto produktus ir kitus dhlykus^per Kun. ^runskio prakal
bas kad nespėjom talpinti saraso šiame; numeryje. Bus patal
pinta kitame numeryje.

Redakcija.
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R E D A K 'C I J Q S ŽODIS.

Gal musy žurnalo gerbiamieji skaitytojai ir rėmė

jai bus jau gerokai susirūpino, del suvėlavimo šios lai

dos, bet ka dabar padaryti, prus one’s atleidimo. Jule tam 

gal yra ir šiokiu, bei tokiu priežasčių.

Svarbiausias dalykas tame, kad Kanados Lietuviu

Taryba dar nesiima žygio, kad būti} pastatyti tik tam 
t

tikslui žmones, kurie tik rūpintųsi žurnalo leidimu. Tai 

būti} žalinga ištraukti darbo iegdš iš karo industrijos dar- 

bu. ■' ' iv"<

Kadangi Šis darbus yra atliekamus tik laisvomis va

landomis, tai ši ir dar kitos menkesnes priežastys šiQ lai

da.’ įpatingai sutrukdo. Pabrėžiame, kad tik ši, nes kitos 

tai tikrai bus punktualesnes.

Kadangi ”Nep. Lietuva” žurnalas turi atlikti labai 

svarbu uždavinį lietuviu tarpe, nes tai vienintelis spaus

dintas žodis Kanadoje ir kaipo toks, tai prilygsta lyg tai 

kokiam metraščiui ar anciklopodijai.

Žina&t, kas Čia jau parašyta, dabar lieka tik vienin

telis dalykas, tai kreiptis į mūši} gerbiamuosius lietuvius 

kur jie begyventu, ar ka jie beveiktu, kad prisidėtu su sa

vo plunksnos darbu prie šio, taip dideles reikšmes darbo.

Šiame žurnale turi atspindėti Kanados lietuvi!} gyve

nimas, jV darbai ir ji} tikslai. Kanados lietuviu kiekvie

nas gražus darbas turi būt įamžintas spaudoje. Todėl lie-
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tuvi? mes laukiame žinios is Tavęs. Nepatingėk paimti 

plunksna ir parašyti, r
Mes • delta vo j ame tiems musu "bičiuliams? kurie jau yra 

prisiuntė grasių minčių. Mes sutalpinsime sekančiose lai

dose? ko nesuspėjom•šioje.

Del tekniskų. klaidu ar kitokių nedateklių tenka irgi 

atsiprašyti? nes tik per klaidas toDulejame.

Redakcija* J " "* ■ 11 ••»
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