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ŽODIS Į MŪSŲ MIELUS-

BIČIULIUS IR BENDRADARBIUS

KUN. PRUNSKIS. Gerbiamasis, mes esama sužavėti Tamstos prielanku
mu ir pagelba. Esame is širdies dėkingi, kad ir ateityje žadat mus 
nepamiršti.
M.F. JAKUBYNIENE ir JAKUKYNAS. Tai nuoširdus mūsų žurnalo ’bendradar
biai. Tamstą, bendradarbiavimas yra mielai laukiamas kiekvienoje lai
doje.
PADANGIŲ ARAS. Gavome gražų pluoštu rastu ir „gražius išsireiškimus, 
apie musu žurnalų^, Širdingai aciu. Bukit jnusų bendradarbiu ir to
liau* Tamstos rasti) dalį sunaudosim sekančiame numery.

V, SIRVYDAS. ’’N.L.” laukia ko nors iš Tamstos. Kazin del ko neat
siliepiate?
KUN. BOB INAS. Yra vertas dideles radekos, už pasiuntimu K. L. T. var^- 
du, labai vertingos kebliagramos, Maksvoje posėdžiaujantiems Hull ir 
Eden, kur prašoma užtarti Lietuva.

FLIN FLON TĄUTIECIAMS. Uz Jūsų tikrai nuoširdžius linkėjimus, kokius 
gali pareikšti tik Švarios sąžines lietuviai, esame labai dėkingi. „ 
Aciu p. Urbanui uz $10.00, p. Ališauskui uš $ 3.00 ir jh» Baltramie jū- 
nui už $ 2.00, kuriuos prisiuntete del ”N.L." kaipo auką. Aciu dar 
syki •
TOR ONT IE C IA I. _p^'Paskevicius aukavo ”N.L.” žurnalo maudai du dole
rių ir p. P. Lėk ša vieną dolerį. Tai brangi dovana., musu žurnalui. 
Aciu'broliai, širdingai aciu. ’ .
JARAg iš BALTIMORE. Aciu už korespondencijas. Gerbiamasis nesis
kųsk s e na tv e. Tikros išminties tik senatvėje susilaukiama, o Tams
ta dar ir nesi taip jau senas. Kas link SLA korespondencijos netal
pinsime, jies mums kanadiečiams būtą nelabai patogu kistis į vidujinį 
amerikiečių lietuvių gyvenimų. Vienok mums smagu, kad jus broliai 
amerikiečiai, taip nuoširdžiai rūpinatės savo organizacijomis.

Lauksime visuomet, ko nors nuo Tamstos!
MONTREALIE C IA I. Negalima apsilenkti neprisiminus mūsų brangių„žmo
nių, kuriuos mes čia pat vietoje turime,, tai panele Arlauskaite ad
ministratorius, panele E. Noruseviciute stencelyste ir p. L.„Gudas 
spaustuvininkas „šio„žurnalo. ^Redakcijai yra labai smagu turėti to
kius šaunius, tėvynės meile užsidegusius lietuvius - patrijotus.

VISIEMS, kurie prisiuntete, tiek daug gražių linkėjimų, o jų buvo 
net kelintas desetkų, tariame širdingai acįui

Redakcija.
* ♦ ♦
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pasauli verda karo liepsnose Šiandiena visi apie karų 
taip ruošiasij kad tiesa 

todėl lietuviams gyvenan-
Visas 

kalba9 vis _ _
laimėtų. Laimėj? tiesa yra musų pusuje? _ .
tiems Kanadoje? ka,ip tik ir yra graziuusia^proga prisidėti su savo 
seru prie tos didžiosios galybes? kuri traškina pasaulio priespau
dos retežius. Traškina kruvinų diktatorių veisle;. Nesu laisves vė
liavų kiekvienam_žmogui? kiekvienai tautui? kartu nesą laisvų taip 
musų numilętai tėvynei Lietuvai1

Nereikia abejoti? „kad lietuviai yru ir bus geriausi demokratijos 
šalininkai? kurių jau Šimtai padėjo galvas gindami jų ir tūkstančiai 
visuose frontuose kaųjasi. Lietuvis per amžius buvo kuriamas? šau
domas? šaldamas? kalėjimuose pūdomas tik vien del to? kad jis norėjo 
būt laisvas. Laisvos idėja jo mintyse? jo širdyje? jo kraujo.

t
Bet? salo to visko? mums Kanados lietuviams rupi ne vien musų, 

pačių ateitis. Mums ir dienu ir nukti^vuldonusi musų senoji tėvyne 
Lietuva. Kokie uždaviniai mus laukia šiame kure ir po karo linkui 
Lietuvos?

Daug kas jau į tai atsake? kai Lietuva pergyveno du didžiuosius 
sukrėtimus t.y. dvi okupacijas. Daugelis.lietuvių viso pasaulio 
kraštuose atsiliepė i tai vienodai! sudarė atatinkamus visuomenes 
atstovų komitetus Lietuvai ginti arba jai paremti.v Yra ir tokių ku
rie pasiryžę? kai laikas ateis ir bus reikalas gristi ų Lietuvų ir 
stoti jos ginėjų eilėse. Sąmoningus lietuvis? vis tiek? kur jis gy 
ventų? turi atsiminti? kad jis? bent moraliai? norą laisvus nuo pa
reigos savo tčvynei Lietuvai padėti. Budų ir priemonių tam yra daug.

Kuro metu ir visuomet dideles reikšmes turi propoganda.. Šioje 
srityje viso pasaulio lietuviui gali padaryti savo tėvynei milžiniš
ka patarnavimų. Kiekvieno lietuvio gyvenančio bent kokiam pasaulio 
krašte? kuris neatiduos savo kraujo tėvynės ginimui yra šventa parei
ga: atremti aries mus varoma svetimų propagandų?.žodžių ir rastų kel
ti Lietuvos vardu ir ginti jos gavybinius reikalus. . Parodyti pasau
lio tautoms padarytas mums skriaudas ir reikalauti ju atitaisymo.

Svetimųjų širdvs mūsų reikalavimams nebus abejingos? jei tai 
bus padaryta reikiamu laiku ir budu? ypatingai todėl? kad demokrati
niu valstybių? ^kuriose mos lietuviui išeiviai gyvename? teisingumo 
jausmai nėra išnyko.
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Tad musų, veiklai įirva yru palanki ir jų turėtume visomis galimo
mis priemonėmis išnaudoti,

.j l

Visi_gerai atsimename, koki svarbų vaidmenį, ^Lietuvos nepri
klausomybes atstatymo, suvaidimo lietuviškosios išeivijos pastan^ 
gos, praeito karo metu. Tad ir dabar visos Kanados, visų pažiūrų 
ir įsitikinimų lietuviai paduokim vieni kitiems rankas ir sutarti
nai imkimės darbo savo krašto labui.

** -v

Boto, musų didele pareiga kreiptis ir tuo^, musų tautiečius, 
kurie suvedžioti visokių sukcių ir melagių, nuėjo garbinti nesama 
gkyįkso dievaitį komunyzma. : Juk jię, suklaidinti. Daugelis is jų ta 
©utys žino, bot neturi drąsos grįsti į tikrų lietuviška kelių. 
Jiems reikalinga parama. ‘Reikia jiems, ištiesti ranka ir pasaukti 
prie bendro darbo, arba prie bendros kovos.

Taigi, mielas Kanados lietuvi, šiame lomiančiamo momente, tu 
esi įpaircigotas didcliam_ir nepaprastai, svarbiam darbui* Kito 
pasaulyje nerasi, kas galėtų užtarti, taip tikrai ir teisingai ta
vo brolį, kaip tu. 0 tavo pavergtas brolis tikrai laukiu užtarimo.

- 1 

’ '.r r , ‘ ‘ ’ . ’ ' ' ■ • •

AMERIKOS LIETUVAITE I

Paulis Jurkus. ' v

. "• į ' • -X

Atmink, sesut, \>ų musų kraštų, 
Atminkvtų Lietuvį dainų, 
Kur neša broliai vargo nagtų, 
Bet kur taip miela ir gražu,

Nėra eia miestų? kaip Chicaga, 
Ir kaip New Yorglas didelių, 
Čia broliai verčia plačių vagų 
Ir pėdus renka nuo laukų.

Nėra cįa mašinų ūžimo,
■ ’ • Nėra šėlimo^ prabangos.

Prie keliočia smutkelis rymo, - 
Malda tik širdį Čia paguos.

Nora^dangoraižių didžiausių. 
Nei žemes turtų nuostabių, - 
Rankas ir kojas rasos^prausia, 
Lankoj nusninga daug žiedų.
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Ir nepakeis nieks daržo rūtos? 
Dangaus molyne^ nepakeis?
Nes gimtasskrustas koks bebuty - 
Širdin ilgėdamas ateis#
Ir nors į auksy. keisi daliy? 
Dienas praleisi sau lengvai., 
Širdis mines ta tėvo salį. - 
Visad namai paliks namais.
Nors broliai kelia darbo našta 
Ir nors vargeliu, cią apstu^ 
Atmink? sesut? ta mūšy krasty? 
Atmink ty Lietuvy dainy.

* $ #

A. Naujokaitis. „V ■
( Vaizdelis iš Liet. Nepriklausomybes Kovy)
Dideliame kambaryje abipus pasieniais tęsėsi ilgos švariy 

lovy eiles. Čia gulėjo ligoniy is karo lauko. Rodėsi? kaz-ko- 
kia nematoma ranka juos suguldė.

- Jis buvo toks geras... toks protingas... jo žvilgsnis? - 
klejojo vienas ligonis? augalotas vyras? kurį visi ligoniai va
dino Didžiuoju.

- Vol ty patį klejoja? - tarė sesuo gydytojui. - Rodosi 
nepavojingas ligonis? tik kontūzija? bet jis labai dažnai kle
joja ir matyti kenčia.

- Kontūzijęs būna labai sunkios? - paaiškino-gydytojas. 
Juodu priėjo prie vaitojančio ir daktaras paklausė:

- Sopa ka?
- Nieko^nesopa? - atsake ligonis? - tik sunku? kad nors 

greičiau mirčiau.
- Nebijok? nemirsi; tokie vyrai nemiršta.



gydytojas su seserim nuėjo toliau, o^ligonls susimąsto ir 
betiksliai žiūrėjo pro langą. IŠ ten veržepi jadaneio miestu 
ūžesys *

» f ,. {• •• . „ ■ •• - . ■ w į ■ 1 <1 s < i‘ ;r * Atvyko, jis čionai .daug stipresnis f*- d dabar diena • i-g dienos nyksta iri-nyksta. Kiti ligoniai pasakoja# jis pr^sąs nuodą 
ir nuolat vienaip kle jo jąs: "geras” ’‘protingas”, ”3® zViląpnis’S. 
*^skubiai kalbėjo jauna, vikri sesuo, bijodama, kad gydytojas

Jos neišklausąs.
. . j- Reikia žiūrėti, kad^jisai nebūty visai vienas ir perdaug 

nuliūdęs; tegu kalba arba žaidžia su kitaisj - is lėto prataro 
gydyto jas«

- Kiti įengVa raminti,' bet jo prie nieko negalima -privadinti.
Jis Vienas ir* vienas# - aiškino sesuo.

Gydytojas išėjo į kitą kambarį, o sesuo sugrįžovprie Didžioje 
Pati nežinodama kam, sesuo paklausė ar nereikia parašyti laiškas 
ir paprašė Didžiojo katm~;A?,, mažą, linksmą, su iiupiauta kaire koja 
Vaikiną žaisti su juo šaškėmis arba kalbinti, į

Linksmas vaikinas nuplauta kaire koja ir anksOįau 
savo niūrą j į kaimyną, ...

- Pamačiau jį nuo mūsą kasimą bebėgant, susukau sustoti, ę> 
jis atsisuko, prie peties šautuvą’ir_į mane taiko. Griebiau savąjį ir, kaip šunį, ant vietos„padejau. Gaila, kad neilgai man 
teko pozicijose būti, daug dar bučiau šėtoną išspraginą^, Kalios dienos po to krito netoli manąs “čemodanas” ir, kaip m&tįi, tęko 
viena koja palydėti, - juokavo linksmas vaikinas be kaires kojos.
- Papasakok, broliau, kaip tau kliuvo. , .

į Kontūzyta^, - teištarė tas ir, nieko daugiau nepasakąs, 
stumdė toliau? šaške s •..■■■■ v

- Apsimeta, bijo frontan patekti, - atslliepe is kito kamba
rio galo vienas ligonis. Tai kalbėjo barzdotas parista ranka vy
ras, kuris netikėjo jo liga.

Dažnai linksmas vaikinas stengėsi nuraminti, prakalbinti sa
vo didįjį kaimyną, bet tasai tyliai žaidė saskemis*

Kartą jiedviem bežaidžiant, Didysis, kaip paprastai, visai 
ką kitą galvojo ir veik visus kartus pralaimėjo, delko labai 
džiaugėsi jo linksmas kaimynas be kaires kojos.

HGal bus lengviau, kaip papasakosiu”, - mąs^o Didysis,. ir 
vėl pralaimėjo. ”• ?* v;
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- Nore jai žinoti apie mano žygius9 - prabilo Didysis*
- Papasakosiu* Buvo_tai ties N,N. Priešininkas,įdarydamas 
audrinę ugnį, pastūmėjo mūsiškius atgal. Buvau " čemodano ’’pri
trenktas o Atsipeikėjęs noriu aš atsistoti, bet vosv-_vos gal
vą pajudinti tegaliu. 0 gerti noriu baisiausiai. Žiūriu arti
nasi priešas. Manau, uzdobs dabar jis mane. Noriu bėgti, bet 
atsikelti nestengiu^ Priėjo jis, paklausė kąip sužeistas* At
sakiau. Jis išsiėmė savo skardinaitę ir davejnan atsigerti. 
Pasijutau stipresnis „esąs. Atsistojau. Paėmė j i .sumano po pa
žasčių ir taip mudu ejova ilgę valandą. Jis buvo svariai apsi
daręs; aš pastebėjau jo gružę., gėrę laikrodėlį. Matyt, tai bu
vo turtingas kareivis. Ir toks jisai buvo gražus, toks protin
gas iŠ akiu. Taip beeinant, jis manęs klausia, kur aš noriu ei
ti: pas juos, ar pas savuosius. Atsakiau, kad pas savuosius* 
Tada jis man papasakojo, kur reikia eiti, kad juos rasčiau* -Ati
davė mano šautuvu, mudu atsisveikinova, kaip draugai; jis nuėjo 
sau, o aš sau, Nespe jaujas nueiti keletos zing^nię, kaip kaz - 
koks balsas ima man šnabždėti’’reikia atimti is jo laikrodis”* 
Nebejausdamas kaip,^pakėliau šautuvą ir paleiduu_į jį suvį. Jis 
parpuolė ir, kada as prie jo„pribėgau, jis stengė tik ištarti: 
"už ką?" ir taip į mane pažiurėjo,_kad as, palikau ir laikrodį 
ir, metęs savo sautuvę, leidausi bėgti patsvnežinodamas kur.
Kaip ir kada mane čionai atgabeno, ni,cko nežinau. Tįk tasai už
muštasis man akyse stovi ir vis girdžiu klausimą: "uz ką?"

Staiga jisai nutilo ir, parpuolęs ant lovos, užsidengs ap
klotu savo veidą.

įMažas vaikinas be kaires kojos susimasto* Atsiminė, kaip 
priešininkas, jau buvo įvjį savo šautuvą atsukęs ir, kad nebūtą, 
jis iššovęs, būtą. pats žuvęs.

- Jis buvo toks gražus, protingas... jo žvilgsnis... - vai
tojo Didysis*

Maza§ vaikinas_be kaires kojos senoviškai ji ramino, ir 
taip patįZaido šaškėmis, bet pats nežinojo, kodėl jis pradėjo bi
joti Didžiojo ir ome jo vengti. Didysis pasidarė dar tylesnis 
ir nuolat gulėjo užsidengęs veidą.

Viena naktį jisai ilgai vartėsi lovoje, tačiau niekas į tai 
nekreipe domes.

Ryto metą jį rado sustingusį.

$ Sfc ♦



Ke pasaką, tolimas kaįinas 
pask^nįo migloj pamažu - 
teviskes liūdnas atšlaimas.•• 
0 buvo ten, buvo gražu*

Klegeįo pavasario gandras 
ant_mus^. kaštano aukštai, 
žydėjo kaimynų. levendros 
ir kvapus alyvini žiedai.

Ak, spaudžia krutinu ir plėšo 
tos lankos, ta žemes daina •* 
° galėjau, o gal nugalėsiu 
sugrįžti - 
kaip vasaros saule - 
sugrįžt* 
kaip sugrįžta diena..• 

0 gal tie pagojai žalieji 
jau niekad mun^s nosul^uks, 
kur buinus tilvikai šuo jg 
per vasary klykaus ir Šauks...

■€
Oal ezetro gimto Širvenos 
pakrančių balti ajerai 
slames per visas mėnesienas! 
ne viskas, ne viskas, ne viskas gerai.

Ne pasaką tolimas kaimas 
paskendo migloj pamažu - 
tėviškės liūdnas atšlaimas..• 
0 buvo ten, buvo, gražu?
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KODĖL AŠ PAMILAU :KANADOS LIETUVIUS

. .-/r-
t-..--

■ ■=■ J' Jau prisipažinsiu atvirai? pasisakysiu taip? kaip yra: nekar- 
/ • ‘ ' — *. •/' i. O"' '• v

ta kai darbas nukamuoja ar koks .rupestelis ima spausti? išeinu į * v ■■■ <
4 ‘ , ■' '• I 1 v , —kurį Chikagos parka? ar į Michigano' pakrantes ir žiūrėdamas■į liu- 

-i -i . ” . -Iv ‘ ... •liuojancias bangasj stengiuosi prisiminti kOkį sviesy praeities mo- 
mentą? kuris atgaivintu. Tada mano mintys dažnai? dažnai skrieja 
per Ontario vandenis į Toronto miestą ir per Kanados lygumas bei 
lauku©? ten? kur Šv.Lauryno upes apjuostas? driekiasi Montrealas. 
Apsilankymas pas Kanados lietuvius širdy paliko tokį mielą įspūdį? 
kad jis neišdils visą gyvenimą.

-Kodėl? -Ir aš pats savąs to dažnai klausiu. Visu pirma-bu- 
damas tarp Kanados lietuvių? pajutau tokį mielą lietuvišką nuošir
dumą. Kad ir jūs gyvenate labiausiai į Žiemius? palyginus su kito
mis Amerikos lietuviu kolonijomis? kad ir jūsų apylinkėse- turėtu bū
ti šaltesnis klimatas? o Širdis turite karštas? ir' tai ta lietuviš
ka ugnele? kuri:išsilieja lietuvišku vaisingumu ir meile to? kas 
lietuviška. Kanados lietuvių kolonija gal pati jauniausia is visų 
Amerikos lietuvių kolonijų? taigi jūsų ryšiai su Lietuva tebera tam
presni? laiko dantų netiek nugraužti? ir del to jums mieli žmones is 
Lietuvos ir mielas žodis apie paliktą toli tevyną.

. -Kiek ilgai galima Įkalbėti? -atsimenu? paklausiau susirinkimų 
organizatorių.

-Tai? čia pas mus buvo atvykų... Kalbėjo tik pusantros valan
dos. •• Per trumpa... Šitas išsiilgimas visko? kas lietuviška buvo 
patvirtintas keletą valandų su dideliu dėmėsiu ir susikaupimu sėdint 
saleje. 0 kada buvo prisiminta Lietuvos sopuliai ir kančios? ne
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; ■ >. v i-■ I -i- —vieno akyse matėsi ir ašarėlė suspindėjo kaip perlas? liudydama? 
kad tiems žmonėms Lietuvos vargai yra lyg jų mylimiausio asmens ne
sami kryžiai*. ■■■ • - ” ‘ •

• - ! ? ■ į : ■ I ;

•r?. J-Vįsų naktį nemiegojau, perskaičiusi apie kančias Lietuvoje PU-* 
žudytųjų kunigų, -pasakojosi kita Kanados lietuve.

'.-Ar is toli? - užklausiau viena,, atvykusia į “prakaltas”*"
-Desimti mylių gatvekariais atvažiavau. Kas čia yra, netolil 

-‘atsake* Kam dešimts, mylių netoli, kad išgirstų lietuviška žodelį, 
to nei vandenynai, nei kulnai niekada neatskirs nuo tėvų Žemes*

0 tos gilios, smagios ir liūdnos, melodingosios Kanados lietu
vių dainos* Kartais, rodosi ir dabar tebesigirdi jų aidai glosty
dami ausis ir maloniai nuteikdami širdį*

Svarbiausia, kad teko matyti daug seimų, kur lietuviai tų- tėvų 
•jžemes meilę moka perduoti ir savo vaikams. Dukterys traukia tų pa- 

.. cįa/ lietuviškų dainelų su mamytėmis, ir jaunieji kartu su visais lie
tuviais, girdėjau sūnus kalbant:

-Mes norime išeiti ankstuosius mokslus, kad į Lietuvų sugrįzą 
būtume labiau naudingi...

Gražu, kad lietuviškoji parapija neužmirštama ir lietuviškoji 
spauda vertinama. Žinau, -kiek sunkumų reikia nugalėti, kol išeina 
Kanados lietuvių laikraštis, bet visi vargai nugalimi, spausdintas 
patrijotiskas žodis lanko lietuviškas seimas ir garbe tiems, kurie 
jį leidžia., kurie prie jo prisideda. " ’ . -

•• 0 ir vieningo, sutartimo bendro darbo graži pradžia padaryta.
Su linksmu veidu neseniai skaičiau jūsų laikraštyje apie gražias 
vieningumo nuotaikas:
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-Socialistas Šypsojosi kunigui, kunigas socialistui...
Ir gerai, kad pamatėme vieni kitą lietuviškas širdis. Tik 

išgama šypsosi maskoliui ir kanda savąjį, o mes sutarime ir mie
loje dirbkime del Lietuvos visi iš vien.

Kad jau atvirai, tai iki galo aš ir dabar tebekartoju mielai 

ta, ką pasakiau Jums į akis:
-Visus Kanados lietuvius vyrus išbučiuočiau, ir gana.

Kun. J. Prunskis.
• I

- - — - — - įi - - -

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VIETA BUSIMOJE 
EUROPOJE IR PASAULIO TAIKOS SISTEMOJE

Gen. Stabo Pik. K. Grinius

2) Trumpa Pasaulio Taikos sistemą analize.
Malį neperseniai būnant Rochester’yje, vieno ^amerikoniško 

laikraščio korespondentas paklausė manąs, kaip aš vaizduojuosi 
busimaj i Europos susitvarkymu. Mano bendrakalbiui, regimai, 
rupejš Europos Tautu taikaus sugyvenimo šansai, gal but, net 
keliai III Pasauliniam karui išvengti.

jo klausimą as nedvejodamas; atsakiau, kad busimosios tai
kos sansus savo rankoje laiko DidžiosiosJDemokratijos (U.S.A, ir 
Anglija), kurios ir vėl turi būti pasiryzusios eiti suvaldyti 
eventualu agresoriąo

Kitais žodžiais, Pasaulio busimoji Taika priklausys nuo ko
lektyvaus saugumo ei’ektyvumo, kame abi angliškai kalbančios de
mokratijos turės imtis tikrai rimtu pasižadėjimu, tam tikrose są
lygose kartu su kitais kariška jėga pasipriešinai eventualiam a- 
gresgriui. Prie tokio susitvarkymo nebūtu kliūčių eiti ir iki 
visiško Vokietijos nuginklavimo. Kolektyvaus saugumo sąvoka bet
gi nereiškia, kad į jos sistemą įeina įvairią valstybių ginkluoti 
kontingentai bus laikomi kokiame - tai'tarptautiniame žardyje ”iki 
pareikalavimo1’, ar kad.vadinamos mažos valstybes, didžiu ją saugo
jamos bei ginamos, gales §auvramiai tarpti. Praktikoje tokia sis
tema, tikriausia pasireiks ištisame ’’savitarpes paramos paktu”



12*

derįnyje? o atskiros kariuomenės kaip Puvo taip ir liks savuose 
kraštuose* Greičiausia, visa sistemą Pus pagrista regionaliniais 
saugumo kompleksais? kurio? savo ruozty? ir nelygu geopolitines 
sąlygos^ kombinuos į s,, i didesnius derinius. Istorinis oP j aktyvu
mą s verčia konstatuoti? kad jei 1918_- 1919 getais nedidele ir 
silpnai ginkluota Lietuvos kariuomene savo uždavinį atliko? tai- 
tik dėka to? kad ji faktitiai kariavo tam tikroje koalicijoje? nors 
formaliai sutartimis ir. nepatvirtintojet,

Išvadoje noriu pasakyti? kad Pūsimoje Europoje Lietuva? ar 
kita kuri panašaus masto valstyPe? Po kariuomenes? tikriausia ne
apsieis. Bet ji neliks, viena? Izoliuota. Ta jjacia proga pravar
tu priminti? kad rupesnis del savo sveikatos^anaiptol nereiškia 
pavojaus Ritamo Ta aplinkybe? kad Lietuva rūpinasi,,savo saugumu? 
dar nereiškia? kad'Tie turą planuoja '’agresija5' pries savo kaimy
nus ar ruošiasi..ūzleisti -‘agresijos Pažą” kam-nors kitam. Saky
kim? kai-kurie Sovietą simpatikai nuėjo tiek toli? kad? dargi pa
čią Nepriklausomos Lietuvos' idėją laiko nepriimtina. Girdi? _ir 
vėl "sanitarine juosta"J Panašiai protaujant galime dasikafįbeti 
"ad absurdum." Net ir tokie Kanadą ar Meksiką Amerikos atžvilgiu? 
galėtumo pavadinti "sanitarine juosta”. Tokiu epitetu galima? 
apskritai? pavadinti Pet kurą kaimyną.

Grįžtant prie saugumoreikia turėti galvoje dvi pg^agrindį- 
nč’s ir skirtingos aplinkybes:_ taikos metu turimos ginlįHuotos jė
gos ir potencialus krašto pajėgumas. Ši japlinkybevypac įsidėmė
tina toms tautoms? kurias likimas pastate tarp milžiniškos Rusi
jos ir agresingos Vokietijos? taigi ir Lietuvai. šio karo prak
tika parode? kadjnazos valstybes gali pasiremti tik tomis jėgomis? 
kurias jos turinčia pat? po ranka. Tokia Lenkija? Norvegija ar 
Belgija? pa v. šiandien gailisi „beprasmiai sukišusios daug ener
gijos ir pinigo į visiškai'nespėjusią pasireikšti karo pramone.. 
Visi žino? kad lenką? norvegą ir belgu karo pramonė'? jau pirmomis 
karo dienomis? buvo vokiečią aviacijos sudaužytos? o uz keliu die
ną ir užimtos. Be to? lenkai su norvegais neturėjo laiko ir su- 
simoPilizuoti„ Vos-vos spėjus pasipildyti^, jiems teko kariauti su 
tuo? ką ją vadovybe? iki karo veiksmą pradžios?1 turė’jo po ranka*.

Išvada: Net ir kolektyvaus saugumo sistemoje kiekvienas kraš
tas Pus įpareigotas gintis nuo agresoriaus ir zūt-Put laikytis? iki 
ateis sąjungininką pagalba. Tai įsidėmėtina ypač Pabalciui.

Savo ruožtu?, gynimo sėkmingumas pareis nuo to? kaip greitai,, 
numatytoji pagalba ateis? ir nuo specifinio besiginančiojo pajėgu
mo. Šios dvi aplinkybes ir tarpusavyje tampriai risasi. Tikėda
masis greitos pagalbos? Pesiginantis gali Put kiekiniai silpnesnis. 
Atvirkščiai? pagalbai delsiant? ginantysis turi ilgiaus teseti? va
dinasi? turi Puti pajėgesnis ir t. t. Jei vidutinio kalibro valsty
be, kaip Lenkija? 1939 metu rugsėjo menesyje tegalėjo išsilaikyti 
vos apie 3 savaites? tai kagi bekalbėti apie mažesnes ar visai ma
žutėlės valstybes!
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Viena yra nęabejotinai aišku: juo arčiau eventualaus agresoriaus? 
juo kaimynų, kariškas pajėgumas ir pasiruošima s turės būti didesni. 
Kitais atvejais liekant visiškai savarankiškomis? pats savisaugos ins— 
tinkitS'S mažoms valstybėms diktuoja ieškoti kelių įsijungti į stambes
nius regionalinius apsigynimo vienetus.

Aukščiau apibudintų^sistemų kai-kas yra linkus risti su ’’balance 
of power” iistemas nors‘Šiandien į tų sųvokų dedama įvairių-įvairiau- 
sių koncepcijų. Nelygu minčių asociacija ir pripratimas^'balance of 
power” vieniems yra padorumo sinonimas? kitiems - atvirkščiai - ’’in
famy”. Mano apibudintame ’’balance of power” karo prievole skirstoma 
vienodai ir solidariai. Pati idėja pagrįsta regionaliniais kariškais 
blokais tiek stipriais? kad galėtų atsilaikyti iki ateis sųjungininkų 
pagalba.

Vienas už visus? visi už vienai
Yra ir kitokių ’’balance of power” sųvokų. Viena tokių sųvokų 

stačiai siūlo Europų padalinti pagal ūpų Oderį ir plotus į rytus nuo 
Oderio? be ilgų kalbų? pavesti Sovietų globai. Matyt? to plano auto
riai tikisi? kad prie tokio sutvarkymo ilgiems laikams tarp teutonų 
ir rusų bus pasėta neapykantos _sekla. Vadinasi?_ir vėl? anksčiaus ar 
vėliaus? jiedu viens kita ims ėst... o kiti žiūrės ir juoksis*

Nėra reikalo įrodinėti? kad tokiam planui pasipriešino visos 
tarp Vokietijos ir "Rusi jos esančios valstybes. Pagaliau? ta planų ir 
patys įvykiai pralenkė. Šiandien Maskva jau meta akimi į visų Vokie
tijų. ‘Oderiu ji jau nebenori tenkintis.

3) Lietuvos padėties apžvalga geopolitiniu požiūriu.
Likimo pastatyti tarp vokiečių? lenkų ir rusų (iki XVII šimtme

čio? dar ir švedų senovės lietuviai ^buvo pratę tarptautiniai galvoti 
ir manevruoti. Kitaip jie nebūtų išsaugoję savo savitu1110? nepaisant 
ilgo lietuviškojo valstybinio užmetimo? šiandien ir vėl atsirado Lie
tuva - valstybe.

Ir vėl ja supa tie patys kaimynai: rusai? lenkai^ vokiečiai. 
Net. atsirado ir švedai? ^nes technikai tobulėjant? ir šiaip neperpla- 
ciausia Baltijos jūra? Šiandien pasidaro visai menkute: jų per vienų 
naktį perplaukia Detroit*© statytas ’’swimming Jeeę.” ir Pęr vienų ^va
landų skersai jperskrenda bet kuris sunkus bombonešis. Šiandien šve
dai atsidūrė žymiai arčiau Lietuvos? negu jie buvo? sakysime XVI 
Šimtmetyje*

Tik meskime akį į žemėlapį! Mes ten matome? kad:
a) Tol? kol rytiniame Baltijos jūros krante egzistuoja nepri-^ 

klausomos Suomija? Estija? Latvija ir Lietuva? Švedijos saugumas is 
rytu? sausumos ir vandens prasme? yra užtikrintas. Tas pats galio
ja ir Rusijai? jos saugumui iŠ vakarų? iš Skandinavijos puses*
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b) Tos pačios iiepHklausoinos valstybes, tam tikrame laipsnyj e, 
teikia papildomą garantiją Švedijai ir jos saugumo oro prasme*

Vienas dalykas pulti Švedus čia pat iš aerodromą prie Klaipė
dos ar.Talino9 kitas dalykas_nuo Pskovo-Minsko ribos. Analoginiai, 
tą valstybią nepriklausomybėje turi būti suinteresuota ir Rusija. 
L&ukiaąt oro smūgiu iš Skandinavijos, bet kuris priešo lėktuvas turės pažeisti Suomijos ir Pabalsi o neutralumą, vadinasi, ipso facto, 
tas valstybes pastūmės į sąjungą su_Rusija5 nekalbant jau apie tai, 
kad Suomijos-Pabalcio priešlėktuvinę apsauga (tiek veikiamoji, tiek 
neveikiamo ji) bandys skrendančiam priešui kliudyti,

c) Suomijos saugumas, tam tikrame laipsnyje, priklauso nuo Es
tijos neliečiamybeso Šia prasme Estija neabejotinai sudaro Suomijos 
strateginio vicbetarpio dalą.

dj Analoginio strateginio ryšio yra tarp Lietuvos ir Lenkijos* 
išsiplėtus visu šiauriniu Lenkijos šonu, Lietuva, be abejones, suda
ro Lenkijos, strateginio vietotarpio dalą. Nesunku įsivaizduoti pa
sekmes Lenkijai tuo atveju, jei Lietuvoje įsisteigtu vokiečiai arba 
rusai*

e ) Latvi ja užimavbegaliniai svarbią vietą tarp Avie ją strategic 
hią kaimyną.: Estijos šiaurėje, Lietuvos pietuose.

A

iš,to, kas anksčiau pasakyta, nesunku matyti kad: - tiek Šve
diją, tiek Rusija turėtu būti tiesioginiai suinteresuotos visą Pa--, 
balčio valstybią nepriklausoma egzistencija. *'■'

- Suomija yra .tiesiogiai suinteresuota Estijos neliečiamybe;
- Lenkija yra tiesiogiai suinteresuota Lietuvos neliečiamybe;
-. Estijos su Lietuva atžvilgiu, Lietuva, yra lyg piramides pa

grindas. Lietuvą užėmus, Latvija ir_Estija pakimba ore* Štai ko
dėl 1940 metą aneksiją Sovietai pradėjo kaip tik nuo Lietuvos.

Skandinavija, Pabaltis ir Lenkija geopolitiniai turi bendro ryšio-
IŠyada:. Lenkijos-Pabąlcio-Škandįnavijos komplekse Lietuva uži

ma begaliniai svarbią padėtį. Lenkijos-Pabalcio rėmuose, kai ku
riais atžvilgiais, gal net ir sprendžiamą-ją padėtį. .

Atsiminus, kas buvo kalbėta saugumo tema, ir persikėlus minti
mis į, gal būt, netaip tolimą ateitį, atrodo, kad Pabalčio gyvento
jams pati gamta kaip ir diktuoja militąriniai dėtis i didesnį Balti
jos regionalinį vienatą su bendru karišku koordinacijos centru.

Rytiniame Baltijos juros krante jo pietiniu komponentu būtą 
Lenkija, centriniu-Pabaltis (Lietuva, Latvija, Estija), siauriniu 
-. Suomija. Vakariniame Baltijos jūros krante - Švedija. Norvegi
ja su Danija, atrodo, jau galutinai apsisprendė likti Atlanto kom
plekse* Lygiagrečiai, Lietuvai, Latvijai ir Estijai tiktu sudaryti 
ekonominiai-po J. Įtiną Baltijos sąjungą. Lietuvos santykiai su Lenki
ja ribotųsi apsigynimo susitarimu.
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MAN GYVENIMAS SALDUS

Nors as negimiau turtingas
Turti^ rinkt neketinu. 
Vienok jaučiuosiu laimingas, 
Kad su daina gyvenu.

Kiek čia džiaugsmo siela randa: 
Dainoj, muzikoj bendrai,

. . Kas j$ myli, ir supranta
Glosto širdį vien tiktai.

Nors ir siela skunda jaučia. 
Kam reik apie tai sakyt, 
Sykiais visur audra siaučia 
Nieks nenorės nei klausyt.

As vėl grystu daina ginti 
Ten kur sirdis prirista. 
Nors ir vargo reik gažinti 
Bet nėr sunki ta našta.

Nuo mažystes pamylėjau 
Dainos muzikos aidus. 
Visa siela ten padėjau 
Nes gyvenimas saldus.

K« Žiziunas.
K " ' ’.-■I# # « & $

Remkite lietuvius Biznierius.

* * ♦ # *

•V'. -: T ./ . . ■ ■ ■

Remkite Kanados lietuviu žurnalą ” NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ”

♦ * * * *
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Bolševiku spaudoje dažnai skaitome apie ’’lietuviškus pulkus” 
Sovietu Rusijoje. Tie pulkai, jei tiketi^Maskvos propagandistams, 
yra begaliniai narsus: jie este ėda vokiečius ir daužo nacius, kaip 
nieką. Marcinkevičius ir kiti rašytojai Maskvos tarnyboje aęle lie
tuvišku pulku narsumą yra prirašą eibes vaizdų, apysaką ir “zyvatų 
Šventųjų. ”

Kaip, iš tikrųjų^ yra su tais 21iotuviskais pulkais" Rusijoje? 
Ar yra tokie pulkai? Ar jio lietuviški? Ar jie yra tokie ’'narsas,” 
kaip “zyvatų šventųjų” autoriai apie juos kalba?

Reikalas Štai koks. ’’Lietuviški” pulkai Rusijoje yra. Tie _ 
pulkai kaujasi fronto. Tų pulkų narsumas ar bailumas, tur but, nėra 
nei didesnis, nei magesnis, kaip kitų Rusijos pulkų narsumas ar bai
lumas. Bet “lietuviški” pulkai Rusijoje yra NELIETUVIŠKI. Lietuvių 
juose yra tiktai tiek, kiek jų būdavo prie caro taip vadinamame ”Liw 
tovskij Polk.” Lietuviška divizija Rusijoje yra MILŽINIŠKA ŽELIGOVS- 
KIADA.

Vokiečių-rusų karas užklupo Maskvoje apie 300 lietuvių karinink 
bet ne kariuomenes priešakyje, o speciali^iuose kursuose, kur 1 
viai karininkai buvo mokomivsovietiško muštro. T ninku skaičiuje buvo kokie sesi generolai (Kaęvelfs, Vitkauslta 
kiti), keliolikų pulkininkų ir^klti žemesnio cino karininkai, 
karininkų nugaros NĖRA. LIETUVIŠKŲ KAREIVIŲ. 
Lietuvos” kariuomenes daleles spėjo paspru!

iš Lietuvos į Rusi jų pasitraukė labai mažai lietuvių kareivių.
• •*_ _i _ S "i — _ i te  1 — _ _____• •— m

? kur lietu-
• Tų užkluptųjų kari

ais, Vitkauskas ir
____ L- _ * . Uz _t ų 
Labai mažos “tarybines 

Lietuvos” kariuomenes daleles spėjo pasprukti, ar gal labai mažos 
daleles ir tenorėjo pasprukti į Rusi jų, kada vokiečiai užpuolė Lie- 
tuvų. Todėl Rusijoj lietuvių karių yra labai mažai.

Bet “lietuviška divizija“ yra. Ji yra įr ji yra baisiai rekla
muojama. Bet toje divizijoje lietuvių yra mažiau, negu Želigovaklp 
armijoj, buvo, vilniečių, Kaip atsimename, Želigovskis patrauk© i Vii* 
nių 1920 metais su dviem divizijom lenkų kariuomenes. £ada Želįgov- 
skxs skelbe pasauliui, kad jo^divizijos susidedančias is vilniečių, 
kurie oinų išvaduoti savo kraštų. Jo divizijose, is tiesų, buvo vil
niečių, bet Jų tarpe buvo nemažai lenkų ir is Lenkijos gilumos.
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Nun “lietuviškoj divizijoj“ Rusijoj lietuviu yra visai ma
žais o„visa ta divizija yra sulopyta iŠ įvairiausiu žmonių, kurie dažnai su Lietuva neturi niš nieko bendra. “Lietuviškas" 
vardas tai divizijai yra duotas tam, kad vėliau rusai galėtu pridengti “lietuvišku“ vardu savo šeligovskiadų į visų Lietuvą.

Jei rusai prieig prie Lietuvos, kas karo eigoje gali atsi
tikti, tada “lietuviška“ divizija pasitarnaus Rusijai, kaipo Lie
tuvos okupavimo įrankis, o Maskva ir jos propagandistai šauks, 
kad "lietuviai išvadavo savo tėvynę.“

Tų “lietuviu“ tėvynė gal yra Leningradas, Maskva, Uzbeku 
kraštas ar ir tolimoji Mongolija, bet propagandas žvilgsniu vi
sai nesvarbu, kas yra “lietuviškoj“ divizijoj, by tik ta divizi
ja turi lietuviškų vardų ir klauso Maskvos.

“Lietuviška“ ddvizija Rusijoje yra taip sudaryta, kad jofte 
lietuviu, norai, pažiūros, viltys ir siekimai negali pasireikšti. 
Tai nėra lietuviška kariuomene, bet tai yra rusiška kariuomene 
su VOGTU LIETUVIŠKU VARDU.

„Pasakos apie “lietuviškų“ pulkų narsumų, Marcinkevičiaus ir 
panašių plepių “puikus aprašymai“ yra jlaromi svietui apgauti. 
Ir, iŠ tikrųjų, iŠ kur bolševikai gaįšjo imti tiek “narsių“ lie
tuvių, kad sudarius vienų kariuomenšs divizijų? Jei surankioti 
visus lietuvius po plačių Rusi jų, kurie ten gyvenas nuo senų lai
kų, gal ir gautųsi keli tūkstančiai karui tinkamų vyrų, bet su 
Lietuva tie lietuviai maža kų beturi bendra, o tų lietuvių jau
nimas dažniausiai ir lietuviškai nemoka. Todėl lietuvių “lietu
viškoj“ divizijoj yra ko mažiausiai. Bet propagandai viskas gali 
būti naudinga.

Bolševikai dažnai plepa apie “šešius lietuvius generolus,“ 
bet propagandistai užtyli, kad „tie generolai atsidūrė Rusijoj ne 
su kariuomenę, bet karo buvo užklupti kursuose Maskvoje. Tų ge
nerolų skaičiuje ypatingų vietų užima generolas Žemaitis, vos vos 
lietuviškai kalbantis žmogus, kurs is jaunystes dienų gyveno Ru
sijoje ir tik po pereito karo buvo „atvykus į Lietuvų vadovauti 
raudonarmiečiams. £o lietuvių bolševikų karo galo Žemaitis (ar 
tai tikra jo pavarde, abejojama) pasitraukė į Rusijų, kur ir tar
navo raudonojoj armijoj. Jį paskyrus. susovietintos Lietuvos ka
riuomenes vadu, tas “žemaitis negalėdavo lietuviškai susikalbėti 
su lietuviais karininkais ir su juo tekdavo^aiškintis rusiškai. 
Bet nėra abejones, kad Žemaitis yra lietuviškos kilmes ir gal sa
vo jaunystes dienose yra su tėvais kalbėjus lietuviškai. Dabar 
jis gal jau ir geriau yra pramokets savo tėvų kalbos.

Tai ve, kaip atrodo tie “įietuviŠki“ .pulkai, deljcurių rusiš
ki propagandistai virkdina bolsevikuojancias bobutes čia Amerikoje.

Lietuviški, latviškį, estų, lenkų,ir kitokie “tautiški pulkai“ 
Rusijos armijoje yra didžiulis blofas ir milžiniška ateities zali- 
govskiada. Po priedanga tu “tautiškų“ pulkų rusiški imperialistai 
eis “vaduoti“ į savo kišenių mažųjų tautų, o pasauliui skelbs, kad 
tos tautos pačios “vaduojasi."
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ĮVYKIŲ Z Y G I U O T E

; > (Tąsą iš pareito numero)
• • - /

u • _Cia yra kažkas sergąs, psichopatinis, apie tą sufik- 
sųotos .idėjoj” tipą, apie šia beprotybę Rusi jai.v Štai ’’motina 
Rusija” ir ’’Šventa motina Rusija?” pavyzdžiui. Šios frazes po
zityviai .dvelkia kai kuriuo Bellevue ligonines kambariu.

Jungtines Valstybes yra dede Šamas? tvirtas, biski ko
miškas berniukas. Anglija. - John Bull, kitas puskoiainisj, rea
listinis berniokas-. Prancūzija- - Marianne, riebi mergaite, links
ma ir svari. Čia matos sveikumo, išminties, sįuose tautiniuose 
simboliuose - simboliuos trijų tautų, kurios nėra screwy"*. Bet 
pakutent vokietį ar rusą apie jo vaterland ar jo "motinu Rusija 
ir jų_akys ims vartykis su Karalystes busimosios ekstazę., ir fa- 
natines energijos rusis apvaldo juos. Ypačiai paknibzdek apie 
"motinų.Rusija" ar "šventa motina Rusiją”, ir tu pamatysi ko nema
tęs. Svęnta motina - kaįj? Ęusijos istorija per tūkstanti metų ar 
daugiau žymi jų kaipo nesvenciausių motina, - kanibalistlne motina 
viešpataujant sadistiniems carams, kaip ir sadistiniems bolsevi— 

’ kams> . !
. ’ ■ ' ■■ ••... ’ . • • ą.^'

"Motina Rusija” yra Mauro Hindus1© knygos antrašte. P-nas 
Hindus gimė Rusijoje įr atvykojYmerikon būdamas 14 metų amžiaus. 
Nore jis lavinosi ir svieties čia, jis yra kitas pavyzdys, kaip ir 
senatoriuų Wagner ir teisėjas Frankfurter, kurie nepajėgia issi- 
gelbėti is protėvių proto budo, - proto, kurs yra antiumerikoniskasj 
kęlektyvistinis. Hinduso dędc gali but Samas, bet jo ’’motina” yra 
Rusija, kurių jis nudengia šioj knygoj.

, Didele knygos dalis užimta J^heroiskomįs” pačių darbinin
kų pasakomis. Ir tu galutinai patikėsi, jei esi ”dummkop£”, kad 
nįekur visame pasauly nerų kitų "heroiskų” darbininkų ar žmonių, 
įsskyrųs siuos "proletariskus” rusus, kurie dirba normalujlr senų , 
šimtmečių nenudirbtų darbų vien del to, kad apginti; savo sali, nuo 
užpuoliko (su kuriuo neperseniai jie buvo partneriais).

Čia taipogi .yra ir charukteristingų simptomų visy ruso- 
filų,_gimUsiu^Rusijoje ar ne. Jie pūtuodami bando įtikinti tuyę, 
kad nėra panašaus narsumo*, kaip rusų narsumus; kad Rusija "norį 
iagelbeti pasaulį”; kad^rusas yra mesijine esybe, ir kad nemylėti 

" ruso visa^sirdimi yra išdavyste Amerikai ir Anglijai (ant^kuriu . 
daugelis siu šventosios motinos rusofilu spiaude pirm birželio 33 d. 
1941 m.), .’ r

Ir kokių brošįuravimt ir mikčiojimu p. Hindus, kaip ir 
kiti fiksuotos ide jos •• rus of i lai, nutyli skaitlingas biaurias 25 
metu piktadarybes tos verguvės valstybes, kurios galabijimo tech
nika ikvepe Hitlerįl Kaip skubiai jis sviedžia kraujų primirku
sių "lotinos Rusijos” prijuoste po stalui Jis sako įžangoj:
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— Žinoma, "buvo teroro Rusijoje ‘tokio baisaus, koki "beit, "tauta 
mate. Revoliucija reiškia civilį karą? - ir tt.

Bet apie terorizmą ir galvažudystą ir progresinga laįsvių 
naikinima^ kaip sutvarkyta, pastovia, efektinga rusi}, valdžios sis
tema per šimtmečio ketvirtį, tų vargų rasi Bent vieną žodį. Ir 
žodžiu ’’laisve ir ’’liuosybe”, .kurie yra aistringai ginami ir dings
ta savy, tu nerasi ’’Motinoj Rusijoj”, kuri saukiąs Mauro Hindus© 
savo agonijos valandoj. Bet gyvenimo vieta, sūnelis Mauras^mieliau 
pasirinko šia prakeikia kapitalistine Šalį ir Bede’s Samos ožio "barz
dų, negu savo mumija Rusiją ir jos mistines-psichopatines skerdynes.

* *

AŠ duočiau prizą guminę bolą uz dabartiną era A.U. Pope’ui, 
iranu meno dažytojui ir gynėjui sovietų sistemos, kuria kai kurie 
didžiagalviai vadina ’’santarve,”. Jis sakę:

- Svarbesnis faktas dabar tai Rusijos nuostabi pastanga ir 
neišmatuojamas pasiaukojimas tautų bendrai gerovei ir jos valia siek
ti kolektyvios taikos.

Pažiūrėkime: 1. Vokieti ja atak&vo Rusi ją ir ji, anot paties Sta
lino žodžiu, kariauja apsigynimo saves karą, kurį ji pabaigs kada ji 
’’išvys paskutinį vokietį is musų žemes”. Jei raudonoji Rusija ka
riautu už kapitaįįstįnes Anglijos ar USA ’’bendrą gėrovą”, tai Leni
nas priverstas butų sviesti savo karsto dangtį į padanges su ruso- 
filo ha-hal

2. ’’Jos valia siekti kolektyvios taikos’^ Kurgi buvo Rusijos 
’’valia siekti kolektyvios taikos” kada rugpiucio 26 d. 1939 m. vji 
padare sutarti su Vokietija, žinodama, jog už savaites ar anksčiau 
Hitleris maršuos skersti Lenkija, už ką Stalinas už savo tylėjimą 
turėjo gauti ir gavo pirmutini čfiyidendą: puse Lenkijos ir tris 
Pabaltijo valstybes?^ Kurgi buvo Šita ’’valia siekti kolektyvios tai
kos” kada Stalinas išvijo anglų ir francūzų delegacijas nepasitarė s_, 
kai jis spaude Hitlerio ranka? ‘ Anglų ir francūzų pasiuntiniai norė
jo sudaryti sąjungą su Rusija, kad išsaugoti pasaulio taiką.

3. Rusijos ’’nuostabi pastanga” nebūt buvusi verta vodkos lašo, 
jei ne USA ir Anglijos pagalba. Ir, galutinai, jos pastangos ”ko— 
lektyveį taikai”, žinoma, ji visuomet to sieke - kad^jos Kominter- nas gaištu liuesai žengti į visas taikos užliuliuotas šalis pasauly, 
kad jėga ar prievarta nuversti tų šalių įstaigas ir pakabinti piau- 
tuvą ir kūji ant Washingtono Baltųjų Namų ir ant Buckingham Palace.

# Jfs #

Amerikonai, ar jūs_norit išsaugoti šia Šalį kaip savimi apsi
sprendžiančia tautine būtybe arba sutirpinai ją į neaprašyta pasau
lio valstybe?
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'^Ąmerikonu nacionalizmas versus internacionalizmą * tai naminis 
palikuonis, u* kuri jus turit balsuoti sekanti rudeni#

’ I 1 ’ Į
Wallaae-Willkie-Hopkins-Frankfurter-LuBki tipo internacionaliz 

mas reiškia t^i, jei mes Įsipainiotum jame, kad USA bus vi»ų kombino* 
tų tautų minkštu prieglauda *- įglaudus ir raudonąją Rusiją# •' ■;Vv

Pasaulio valstybe gali vadintis ‘’tarptautine Tautu Lyga“ ar 
“Pasaulio RoUa“, bet kokiu vardu ji nesivadintu, ji reiškia jums Ir 
jUsų saliai siuos dalykus J

fong^eso abdikacija internacionaliam kongresui, kurs gal laikys ius Maskvoj ar Algiers#
musų apsigynimo paslapčių.perdavimų kreiviems pasaulio vals

tybes diplomatams*
Priverst mus dalyvauti visuose ribos ginčuose ir nejudinamojo 

tu^te groby#
Visų užsienio valdžių atsisakymu atmokot mums skolas*

?ainuoti pasaulio valstybes intcrnactoninę arijų musų viešose ose vietoj “The Star-Spangled Banner“#
Nugriauti visus tarifo barjerus, priverst mus lenktyniuoti su 

'’’.’Žemiausia darbo alga pasauly*
Pakeist žodį ^‘amerikonas“ kai kurių jungiamuoju žodžiu, nes pa** 

šaulio„valstybej Žodis “amerikonas“ turėtu tautinį garse* -Todėl jis 
turi bUt panaikintas.

priverst musų Konątitucija būti interpretuojama ėentjflniu pasau
lio kunu, kaų. galima butų nulifikuoti bet kokia jos dalį bendros pa
saulio geroves“ pagrindu*

Trumpai, internacionalizmas, kurs užimtų musų dabartinį soverenl- 
nį nacionalizmų, įsteigtų mums pasaulio diktatorę, kas butų blogesnis 
u? bet kų, ka protas galėtų įsivaizdinti*

Nora tai atrodo besmegoniška, visa tai internacionalistai turi 
galvoj*

Tai turi minty Rendell Willkie, skeldamas savo gudria ir mesi
jinę frasų, “Vienas Pasaulis“*

Tai turi minty Henrikas Wallace savo “bendro Žmogaus šimtmečių* “ 
jie norėtų visiškai sujungti USA su kiekviena pasaulio salimi*

Tai reiškia komunizmą, nes Rusija nenori bendrauti su kapitelis— 
tinomis tautomis, o be Rusijos negali but internacionalizmo* Xa ti^? 
rųjųjį Rusija yra internaelonaliamo motina.
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Ar tu esi amerikonas ar internacionalistas?
Niekas šioj Šaly, negali "būti abu!

>Js #

Jeigu tu savo žemėlapi pasukinėsi, tu tikrai pamatysi Kamchat
ka ^pusiaus^li? ‘kurs. „kabo ^ne toliese Sibiri jos krašto tarytums milži
niškas liežuvis- Jis kyšo į Pacifiką, rodydamas tiesiog į Japoni
ja. Tikrai, tu pastebėsi? kad kamehatkan’inis liežuvis siekia pra
ryti Japoniją- Kamchatka^priklause Rusijai? bet ji nevartoja jo 
tam, kam gamta aiškiai sukure jį - submarinams ir oro bazėms?^kad 
sunaikinti Japoniją? jos gero prieteliaus? USA? nuodingą priešą.

Taigi, ję>i USA šiuo laiku galėtu pavartoti naudingai sklypeli 
žemes - tai butą Kamchatka. Mes privalėturn nupirkti ta pusiausali 
iš Rusijos.

- BUDR1KAS
sjc «

Lygiai dvidešimts metą^atgal, .Japonijoje'.. įvyko vienas is 
didžiausią, koki istorija žino, žemes drebėjimas. Tokią ’, Yokohama, 
Nago j a ir tūkstančiai’mažesniu miestą ir miestelią buvo.sugriauta. 
99,331 žmogus buvo ..sumaišytas * su žeme. Netoli dvie milijoną liko 
be pastoges ir be maisto. Kilo badas ir epidemija.

Jei ne Amerikos pagalba, kurioje momentaliskai buvo su
rinkta milijonai dolerią^ galybes maisto ir medicinai reikalingą 
dalyką? tai sunku ir vaizduotis, kas but like, i-s Japonijos. Grei
čiausiai but visi jie isstipe choliera ar kuo nors kitu. • .

Tik dvidešimčiai metą praslinkus? kuomet apgaulingi tos . 
•pačios Japonijos atstovai vede derybas su Vašingtonu? tai ją.orlai
viai vjau zude tūkstančius amerikoną.. Tą amerikoną? kurie taip nuo
širdžiai gelbėjo japonus, ju nelaimes valandoje.

Matote, kokia pasaulyje teisybe!
««****
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Kalbėjom apie Japonus? kurie yra azijatai. Bet kaip su 
kitais? Pavyzdžiui Pilsudskis? lietuviško_kraujo lenkų valdovas? 
kad. patenkinti savo užmačias? ar nepasiuntė „zaįigofsk i j adų? kad jo 
sena tėvų salį piestu ir pavergtu. Ar ne išžudė tukstancius savo 
genčių vaikų? kurie taip narsiai gynė savo šalies laisvų?

: — • ■ i '

Ir vis tai dar ne viskas. Pažiūrėkime į komunystų ”die
vų” Juozų. Su vieną ranka rašėsi? kad Lietuvos niekuomet neužpuls? 
o su kita ranka rodą savo raudonosioms divizijoms? kad eitų, ir pa
vergtų „laisve s trokštančia musų tėvynę Lietuvą ir kitas^salis. Ir kad nuėję tenai tuojaus pradėtų žudynes? areštus? ir ištrėmimus.

Kaip milijonų pralietas kraujas Šauksis dangaus keršto 
Įiįtleriui ir Musoliniui? taip šauksis nedavanojimo ir tie? kurie 
zuvo?; nesvarbu kur? ar Filipinuose? ar ties Širvintais? ar Sibiro 
tyrlaukiuose• «

» *
i

Tai vis darbai svetimųjų. Darbai tokių žmonių? kurie 
niekeno nekviesti ir neprašyti? kaip kokie vagys? turi pavergę mi
lijonus ir su jais elgiasi taip? kaip jiems patinka.

Bet kaig su savaisiais? Šiuo kartu neisime toliau? kaip 
į Toronto lietuviškų bolševikų ’’Liaudies Bąlsų”.

Nemanau? kad Hirohito? Hitleris ar Musolinis džiaugtus!? 
jei ju motinas? kas nors išvežtu i Sibiro katarga? bet ”L.B.” turi 
iš to tikra džiaugsmų. Jie negali atsidėkavotiJstalinui? kad su
trempė Lietuvos laisvę? kad išžudė ir ištrėmė tūkstančius nekaltų 
jos gyventojų.

Uteniškis? buvęs Kauno karo mokyklos viršininkas? gen. 
Bikauskas sakydavo: - Žmagus be maksla? be daras tai čystas kiau
le. Tikras esu? kad jis .pažintu ’’Liaudies Balso” redaktorius^ tai 
jis ir jiems tuo pačiu utenietišku akcentu pasakytu? kad tie ”zma- 
nes be daras? be maksla? tai eysti kiaulas”.

# # * # *
Jeigu šiandiena gyventu vyskupas Ant. Baranauskas ir jei 

jis turėtų progos perskaityti? nors vieną? ’’Liaudies Balso” kopijų? 
tai’.kazin kaip jis uždainuotu? Tur but šitaip:
- Melas ant melo? o ant tų^melų ir dar melai....
Ar gali kiti taip meluoti žmonėms? apie tuos raudonuosius pulkus ir 
divisijas rusų frontuose? kaip jie meluoja? Ar gali kiti rinkti pi
nigus ir visokį kitokį turtų? toms lietuviškoms divizijoms? kurių 
tikriausiai visai nėra?

Ar jūs? kurie skaitote tų šlakstų? manote? kad tie ilgiau
siai ir niekuomet nesibaigiantieji aprašymai apie.įvikusia.Pittsbur- 
ghe visuotina lietuviu konferencija? yra bent dalinai teisingi? 
Niekuomet. Žiekvienam straipsnelyje? kiekviejoj eilutėj viskas? ka 
gali matyti? tai melą? melą? ir melų.

♦ ♦ * ♦
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Siame ’’Nepriklausomos Lietuvos” numeryje? Gerbiamieji 
skaitytojai rasite išsamų straipsnį "Lietuviški^Pulkai”? kuris jau 
yra tilpes nekurtuose Amerikos lietuvių laikraščiuose ir kurio au-_ 
torius yra P, K. N-nis? žmogus gerai žinantis situacijų. Sis straips
nis ypatingai vertas atydziai perskaityti-.

sjt >!< #

Siųskiiji Kariams dovanelių ir laiškų - turėtų ’būti visų 
sukisI Jule siems dažnai vienintele paguoda yra gautas laiškas ir 
žinia iŠ savo^kraŠto. Todėl mos čia geriau ir laimingiau gyvendami? 
nepamirškim už mus vargstančiu ir ižūnančiu karių. Užjūry esantiems 
siųsti dovanų laikas jau baigiasi. Skubėkime.

©

Berlyno radijas pranaše? kad Lietuvoje visi 16 ir 17 metų 
berniukai ir mergaites paimta priverstino darbo tarnybon.

JPaimti jaunuoliai išgabenti į vokiečių okupuotas rytines 
sritis. Sį pranešimą girdėjo Amerikos radijo užsienio skyrius.

• '' jušios vasaros pradžioj e Kaunu?J'kiek tai liečia lėk
tuvų puolimus?-gyvpnimdbjnebuvųs baugus? tačiau priesvVelykas rusų 
aviacija Kaunu yra; apdaužiusi: Laisvos alėja? Mickevičiaus gatve? 
Vytauto prospektas? ypač stoties rajonas buvo gerokai bombų apmėty
ti ir namų gerokai apgriauta.

Žmonių aukų skaičius nežymus.

(LKFSB) Vokiečių komisaras Lohse lanke įvairias Lietuvos 
Vietas. Visur jis buvo sutiktas saitai? o daugelyje^vietų mokslei
viai net pareiškė jam savotiškų protestų ir patriotiškas demonstra
cijas. Taip vienoj vietoj jio pasirodė su Lietuvos trispalvėmis ve- 
lievelemis? perristomos juodu gedulo kaspinu; kitoj pietoj jie už
traukei ’’Lietuviais esame girnų..”? o dar kitur net gi žinomų pries- 
vokiska daina — ’’Eina garsas nuo rubeziaus”.

t *
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(LKFSB) Vilniuje peikęs lietuvių teatras ’’Vaidyla”, už
darytas. Vilniuje vokiečiai buvo surengę parodę? kurios ekspo
natai turėjo numušti lietuvių simpatijas Jungt. Amer. Valstybėms? 
Britanijai? tačiau šiuo kartų naciai savų tikslų neatsieke.

t • . ‘ '

vNekazinkokios„įtakos padaro ir vokiečiu, tais pačiais tiks
lais leidžiamas brosiureies Lietuvoje.

IS PASAULIO
AFRIKOJ LIETUVIŲ DRAUGIJA

Pietų_Afrikoje? Johannesburg© mieste? karui prasidėjus 
lietuviai susibūrė^į Pietų. Afrikos Lietuvių Kultūros draugiją. Jos 
pirmininku yra Avižienis ir sekretoriumi Kuisis. Jie interesuojasi 
lietuvišku veikimu ir iš USA lietuviu norėtu gauti knygų apie Lietu
vę. Draugijos vadovaujantieji asmenys palaiko korespondenciję su 
prof. Pakštu. ,

APIE URUGVAJAUS LIETUVIUS
į Urugvajų lietuvių daugiausia privažiavo 1927 - 1930 m. 

laikotarpyje. Nemaža jų dalis - politiniai emigrantai. Dabar ten 
lietuvių priskaitoma apie 8?000. Daugumas gyvena Montevideo mieste 
ir jo priemiesčiuose C e-r r o ir .Vasaba. Kiti gyvena provincijos mies- 
tuose-Salto? Freinta y Tores? Fraibuto. Yra lietuvių išsimėčiusių 
ir ūkiuose. .Keletas dirba skerdyklose. Dalis lietuvių turėjo ne
blogų darbę prie statybos? bet del karo tie darbaipu§tojo. Neblo
gai verčiasi lietuviai biznieriai: pestoranų? viešbučių? ^nakvynes 
namų savininkai. Vienas lietuvis iš senų laikų užima aukštų vietų 
Swift o skerdyklose/.

Lietuvių organizacijų buvo daug? įvairaus nusistatymo, 
bet daug jų išmirė. Per paskutinius 12. metųpuvo pradėta leisti 
net 12 lietuviškų laikraščių, Let tik pora išsilaikė ilgesnį lai
kų.

KOLUMBIJOS LIETUVIŲ KOVA DĖL LIETUVOS LAISVES

iš Lietuvos kilusių Kolumbijos gyvento jų pūry s buvo susi
rinkęs pasitarimui P. Siručio bute. Visi notare dėtis prie bendro 
darbo? siekiant nepriklausomos Lietuvos atstatymo. Tuo reikalu nu
tarta pasiųsti atitinkamos rezoliucijos Kolumbijos vyriausybei, o 
taipgi"USA ir Anglijos vyriausybėms.
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LIETUVIAI KARIAI RAS FRIBTELIŲ IR AUSTRALIJOJE

Australijoje gyvena jaunas lietuvis kunigas J. Tamulis. 
Jis mielai sutinka Australijoje nuvykusiems USA lietuviams kariams aprodyti to krašto įžymybes. Jo adresas: Rev. Father J. Tamulis, 
c—o Archibishop* s House, Brunswick st.9_ Now Farm, Brisbane, Aus
tralia. Telephone-B 1596. Per jį gales surasti daugau Australi
joje gyvenančiu lietuviu. Ton jų yra keletas šimtų, visi turi ge
rus darbus.

NACIŲ LĖKTUVAI NEIŠSKLAIDO LIETUVIŲ GEGUŽINES 
t •

(LKFSBi Lietuvių choras Londono apylinkes miške šių va
sara turėjo gegužinę, Programoje buvo ir linksmoji dalis: choris
tu ir publikos įvairios lenktynes, joukingasis Lietuviai
iškilos nenutraukė nors už kėlu myliu buvo girdėti nacių lėktuvų 
skridimas ir patrankų garsai. *į karo garsus Londono lietuviai yra 
įpratę ir tai jiems nedaro didelio įspūdžio.

APIE LIETUVOS ATSTOVYBĘ LONDONE
(LKF^B) Min. Balutis, nežiūrint savo nepergeriausios 

sveikatos, gražiai drauge su savo patarėju darbuojasi; esant taip 
sumažintam pasiuntinybes personalui, jiems patiems tenka atlikti 
nemažai ir techniški; darbų^ Pasiuntinybe įsikūrusį nuomuojamuose 
patalpose ir tas. dabartinėmis sąlygomis sudarojaaujų rūpesčių. 
Atsiranda įmonių, kurie įvertindama! to lietuviškojo posto svarbu
mų, pasiunčia aukų. Tai *vertas pagyrimo dalykas.

ŠVEDAI MELDŽIASI UŽ LIETUVĄ

Šių vasarų Stockholme įvyko pamaldos ug išvežtuosius į Rusi jų ir Vokietijų PabalČio valstybių žmones. Žmonių buvo pilna 
protestantų katedra^ Pats protestantų vyskupas pasakė^pamokslų, 
melstasi uz kenčiančius Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmones.

Švedijos visuomenė yra labai palanki Lietuvai. _Jeigu 
ten esantieji lietuviai turėtu nors kiek lesų veikimui plėsti, bū
tu galima daug kų padaryti Lietuvos naudai.
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2 "PRAVPA" SKELBIĄ LAISVEI LIETUVAI.
U; •' ’ '• ' ’ V * v " y

u •• • ■' Now York Times” korespondentas praneša is Maskvos^ 
kad ”Pravdą'’ paskelbusi '’broliams lietuviams, latviams, estams ir 
karelams išlaisvinimą#”

Kokį ”išlaisvįnimqĮ'k MaSKVėŠ ‘bolševiką organas turi gal
voj, kol kas nelabai aišku* ”U?iqesfo” korespondentas sako, kad 
“Pravda” labai susizave’jdSi • Anglą-Sovietą-Ame riko s konferencijos 
pasisekimu ir paskelbusi tris labai entuziastiškus Šukius!

• l ; . •< • , • r)
u . i *’įai gyvuoja Anglą-Sovįotą-Amerikos karo sąjungos per

gale ant aršiausio žmonijos priešo, Vokietijos fašizmol
“Lai gyvuoją Anglą-Amerikos armiją kova prieš vokiečius 

fašistus Italijos žeme ji

“Sveikinam Ąnglu-Amerikos aviacijos lakūnus, kurie sprog
dina svarbiausius fašistiškos Vokietijos centrus#”

IS AMERIKOS
LIETUVIAI SUKgĮg MILIJONĄ DOLERIŲ v, . 

y *¥>*:v
New Yorko valstybes ir miesto lietuviu vajus Treciosios 

Karo Paskolos metu pavyko. Turimi daviniai rodo, kad užsimota^:, 
milijono doleriu boni} išpirkimas pravestas su kaupu.

ATSAKE KVISLINGUI
N#Y. dienraštis “Times” suteik© vietos adv. Kostui Jurge- 

lai atsakyti į Maskvos pastumdėlio Liudo Giros straipsni, tllpusį 
”Times“ sl$ilt^se. A£v. Jurgela atremia Giros "tvirtinimus,” kad 
Lietuvos žmones trokšta sovietines tvarkos.

Lietuviai komunistai, pamatą adv. Jurgelbs straipsnį, vėl 
nersis iš kailią ir jį niekins.. Bet kas ♦V paiso - tegul rėkauja!

LANKĖSI PAS WILLKIE
New Yorkas. Spaliu 29 d. pas Wendell Willkie New Yorke 

lankėsi Jungtijįią Lietuvią pašalpos Fondo Amerikoje atstovai kuru 
J.Balkūnas, red. J. Tysliava, adv. Olis, Dr. M. Vinikas ir adv#. J y 
Grisius. _ " 1 _ _ ~ 'f

Jie kviete Wendell Willkie būti minėto fondo garbes pir
mininku.

Wendell Willkie sutiko.



GREAT NECK? N.Y.

Rugsėjo 26 d. Čia ivylęo prakalbos g kuriose platinti karo 
tonai. Kalbė jo adv. K. Jurgela ir vietos' asmensReikšminga?. kad 
vietos komunistu, lyderis Paul Beeis, agitavo pries pirkimą karo_boną 
Jis sak'd: .’’nereikia dabar.pirkti karo boną? vajus tęsis tris mene
sius? galesite nupirkti January? 1944“.

ŽUVĘ IR SUŽEISTI LIETUVIAI KAREIVIAI

Kiekviename armijos ir laivyno žuvusiąją ir'sužeistąją 
sąrase užtinkame lietuviškas pavardes vyrą? kurie paguldė savo gal
vas už Ąmeriką. Paskutiniame sąrase skaitome Viktoro Čekanausko 
vardą is New Britain? Conn.? Joseph Daukšio vardą is Bast Orange? 
N.J.? ir Anthony Egnotas vardą iš Brooklyn©? kur gyvena jo motina 
Barbora Egnotas? 6005 - 3rd Avė.

Pirmieji du sužeisti Afrikoje ir Sicilijoje? o Egnotas 
sužeistas pietvakariu Paeifike.

Žuvusiąją skaičiuje^skąitome Anthony Maceikos is Schenec
tady? N.Y.9 vardą. ' Jis žuvo šiaurės Afrikoje.

BALTIMORE? ML.
Iki spalią 9 d. vietos ^lietuviai iŠmokeįb ir. atsieina karo 

bonu už 108?000 dolc Baltimeriečiai gražiai pasižymėjo?, pirkdami 
savo įstaigose bonus ir atžymėdami lietuviu vardą.

Netrukus turėsime stambiai aukoti^Lietuvos žmonėms šelpti 
Yra visokią gandą. Vieni sako duosią drabužią savo giminėms Lietu
voje neorganizuotai? palaidai? kai tik keliai atsidarysią. Bet ne
užmirština? kad reikalingas organizuotas darbas. Kas be organizuo
tumo pasieks atitinkamas įstaigas? kur reikės Lietuvos bylą ginti?

Karo boną vają puikiai romomo. Bukimo pasiruošė, tai die
nai? kai bus vajus Lietuvai gelbėti.

.PREZIDENTO ROOSE VELTO SŪNŪS SUŽEISTAS

Viduržemio fronte per karo veiksmus buvo sužeistas pre
zidento Roosevelto sūnūs? leitenantas Franklin D. Roosevelt. Ji
sai tarnauja karo laivo. Žaizda esanti nepavojinga.

Remkite Kanados lietuvią žurnalą ” NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ”
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BAISI NELAIME ANT JŪRIŲ.
NAKTĮ SUSIDŪRUS DVIEM LAIVAM? VIENAS SPROGO IR ŽUVO 88 GYVYBĖS.

• Ties Palm Beach? Floridos pakrašty, buvo Šiurpi nelaime 
ant jūrių* Plaukdami nakties laiku be žiburių? susidūrė du laivai 
gazolinu. Vienas ju sprogo ir liepsnos apsupo visa laivą. Apie 
25 jurininkai spėjo 'niišokt į vandenį ir issigelbeti? o 88 kiti bu
vo užmušti sprodimu arba sudegė’ liepsnose.

IŠ AMERIKOS , .
< • RASTA DAUG DRUSKOS ,
_ Vakaru. .Virgin!joj? prie Wheeling miesto? rasta giliai

gemeje? 110 pėdu storumo druskos klodas. Druska yra gana giliai 
zemeje? apie 6,000 peęįu gilume ir apima apie 2? 400 kvadratiniu 
myliu plotą. Apskaičiuojama? kad minimoj vietoj yra zemeje 180, 
000?Č00 tolių druskos.

APSIKEIČIA SUŽEISTAIS KARO' BELAISVIAIS - - — ■- - - - ——   -■ — I — — • f
vTarp Vokietijos ir alijantų prieita prie sutarties apsi

keisti sužeistais karo belaisviais? kurie veiksmams jau netinka. 
Pereitą savaitę vokiečių laivas atvežę į Goetenborgą (Švedijoj) 
5,175 sužeistus anglus ir 17 amerikiečių, Jcurie buvo perkelti į 
anglų laivus ir išvežti Anglijome. Tuo pačiu laiku /ingi!ja atidavė 
Vokietijai 835 sužeistus vokiečius. Tai daugiausia vis lakūnai, 
kurie buvo nušauti zemen ir paimti nelaisvėn sužeisti. >

Mį M WM

BALTIMORE MD.

Spalio 24 de Lietuvių Moterų Pilietįskas Kliubas? turėjo 
surengęs, šaunią jubiliejinę pramogėlę? paminėjimui sukaktuvių, 
kaip sis kliubas yra įsteigtas. Žmonių susirinko apie du šimtai.

Ta proga? kliubo pirmininke ponia Jule Rasteniene pasakė" 
gražia? tam vakarui pritaikinta kalba? paminėdama apie gražius ir 
kilnids darbus? nuveiktus tautai ir l£ulturai per 20 met.

Paminėjo? kad tautos ir kultūros reikalams? šis moterų 
kliubas yra paaukavęs virš $ 900,00

Šiame parengime buvo svečias ir is Cleveland, tai ponia 
Baltrukoniene, kury viešojo pas savo dukterį ir žentą adv. N. Ras- 
tenį •. ....... P.P. Jaras.
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iš Ko Lo Tarybos? Toronto skyriaus veiklose
Spalio 17 d. 2„vai. g.p.s įvyko skyriaus„mėnesinis susirinki

mas. Narių atsilankė nemažai? bet ne visi. Musų veikimui labai 
svarbu? kad ne tik kiekvienas narys į„susirinkimus atsilankytų? bet 
kad ir atsivestų naujų narių? naujų Degų; barikadoms pries Lietuvos 
žmonių skriaudėjus; priesuvergijos? svetimai tautai įsisiūbavusių 
bangų. Kuo didesnis skaičius mūsų bus? - tuo stipresne jėga bet ko
kiam pasipriešinimui? užtarimui ar pagelbai.

Šiame susirinkime? buvo skaityta nemažai laiškų? kurie buvo 
gauti per sekm St, Batkienų. Taip-gi ir ”Nepr. Lietuvos” prenu
meratorių sųrasas Toronte? kuri prisiuntė administratore panele 
Arlauskaite.

Kadangi? ankstyvosniame susirinkime iškilo aikštėn? kad ne 
visi torontieciai gauna žurnalą? tai sekretore pasiteiravo pag Mont
real© „darbuoto jus ir gavo virs 'mineta, atsakyme? su pilnu^sųrasu ir 
pažymėjimu adresų; su prenumeratos uzsibaigimu ir kurių žurnalas? 
kartais grįsta atgal,

Is tokio plataus p-les Arlauskaitės reporto paaiškėjo? jog 
daugumoje negauna žurnalo tie? kurių adresai nepermainyti.

Kad išnyktu visokį neaiškumai? tenka kreiptis į gerb. skaitys 
tojus? kad jie mainydami savo būvaines? būtinai apie tai praneštu 
administratorei p-lei Arlauskaitei.

Skaitytas laiškas nuo brolių Motuzų?„prie kuriu buvo kreipta
si? del atvykimo į Torontu su fUrnomis. Deja^ jų atvykimas neįmano
mas? del rubeziaus peržengimo taisyklių suvaržymo. JTodeį? iki karas 
pasibaigs turėsime pakentetį ir tuomet su lyg jų pačių ištartų žod
žių: - Gal turėsime proga išvysti ir naujus - Lietuvos griuvėsių 
vaizdus...

Skaitytas laiškas iš Centro? kuriame siūloma atsikviesti ponia 
Deveniene bendromis jėgomis? Torontui ir„Montrealui. Data numatoma 
13 - 14 lapkričio. Toronto skyrius priėmė šį centro pasiūlymų ir 
skubotai Centra apie tai infarmavo.



NUtafta turėti vakariene fįpalio 30 d. Pelnas būtų buvus 
skįrtas "N.L." žurnalui* Bet'deja, besirengiant-prie to vakaro* 
sužinota* kad sales jok±>_būdu gaut tai dienai negalima* nors kuo-* 
$Let buvo tartasi* tai sules gavimas buvo užtikrintas* Kita data 
dar nenumatyta.

Scenos milotojai* ausi) nariai, siūlo* kad statyti kondertin^ 
programų* • ; z f

. Negali būt abejones* kad norui ir gerui ^operacijai esant ~ 
Vakaras būtu tikrai pasekmingas* Taigi laukiame kokių pradų, b 
talka tikrai bUši

Maujuoso sumanymuose* _p. Narušis IŠkelc jau pernai dįskūsuota 
reikalu* t.y. ar negalima būtų įsigyti linotipų. įskilo diskusijos 

vieni sake* kad turimo kol kas pasitenkinti taip kaip dabar yra « 
r, kiti gynė linotipo įsigijimo klausymu.

St. Butkiene kvietė visus^torontiecius* kas tik jaučiasi ga
lis plunksnų savo mintis išreikšti - rašyti į ”Nepr. Lietuva" ir v 
kol kas pasitenkinti mineografu, nes svarbiau yra, kad jis butų už
pildytas žiniomis, negu kaip spausdinamas.

P-. K. Dervinis smarkiai gynė įinotipę įsigijiiAo klausimą, £ar- 
tu pridurdamas, kad musų rastai turėtu aukštesnę vertę, kuųmet hutų 
spausdinama lino tipu ir be to susilauktume profesionalų rašytojų^

Nėra jokios abejonas* Ja d p. Dervinis klysta vertindamas vien 
tik profesionalų rastus ir žemindamas savanorių-megėjų korespondem* 
tų daj^bav Pažiūrėkim į J. Valstyjų lietuviška spauda. Ji visa yra 
l&otlpaįfi.spausdinama; o ar ten išimtinai profesionalai ar moksli- 
niekai;užpildo skiltis? Ne. Visų tų laikraščių ir žurnalu trys 
ketvirtadaliai bendradarbių yra mėgėjai.

Kodėl taip yra? Todėl,, kad profesionalų lietuviai tiek hetUbl, 
kad višas lietuvių reikalų sritis* galėtų užpildyti spaudoje> Bet* 
Jei^u ir turėtu, taijoei vienas, net ir papuiiartausias lietuvių lai
kraštis neįstengtų išsimokėti algų ar honorarų, tokiems bendradar-

~ Tai viena priežastis, kodėl lietuvių spauda remiami rašytojais 
' Jais ar žinių korespondentais. Bet yęa ir kitų, štai pavyzd
žiui pranešimai is lietuvių kolonijų, supažindina mus^su lietuvių 
busriu Ir su aplinkuma, kurioje jie gyvena ir su papročiais Jei Jų Veikla. Labai dažnoj vietoj* profesionalui gali netekti užkliūti 
ten rie vienų kartų ir jeigu neatsirastu pasiryžusių^savanorių-pi anks
tos mėgėjų* tai ir gyvenk lietuvi* kaip eskimosas užmirštas ir nuo 

. ^BVieto" atskirtas.
c Išvadoje* mes galime matytį, kad lietuvių spaudos tiksiąs 

jįtafctl kuo daugiausia lietuvių išeiviją. Kad palaikius jų lietuvis*- 
toje dvasioje ir kad naudingiau jo laisvas laikas butų sunaudotas* 
Tas viskas reikalauja* kuo žemiausios kainos spaudai.
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Mes drįstame kalbėti apie linotipa. Tuo tarpu? kaip senos 
lietuvių kolonijos? nepalyginamai geriau gyvenančios? nepajėgia 
jau seniau pradėto darbo išlaikyti. Štai? nepersenai buvo pas
kelbta? kad ’’Naujoji Gadynė-” sustojo ėjusi. Ir tik del to? kad 
nepajėgė darbininkams apmokėti didesnių algų.

Mieli broliai? nepaisykim kaip musų ”N. Lietuvos” žurnalas 
spausdinamas? džiaukimės tik? kad mes turime pasisventusių žmonių? 
kurie savo poilsio valandas sunaudoja tam? kad pasiusti mums tų 
lietuviškų žinių. Tos žinios? kad ir mineografu spausdintos? bet 
jos turi brangių minčių savy ir mes jų nenumetame? kaip tai pada
rom su daugeliu laikraščiu.- bet „kiekviena, numeri perskaitė, pasi
dedam, Pasidedam? nes jis yra musų pačių gyvenimas. Jame ųzre- 
korduoti mūsų vargai ar laimes. Musu širdies skausmas ir asaros? 
del nelaimingųjų mūsų brolių Lietuvoje ir tremtinių rytuose ar va
karuose. Jame raidės ne^automatu sumestos ar atspaustos? bet kiek
viena raide? kiekvienas žodis įdiegtas su pasiryžimu ir pastanga 
to pasišventėlio lietuvio ar lietuvaitės, kuris mašinėle kala į 
stenoelius? o kiti vėį? suka mineografa ir po kiekvieno naujo ats
pausdinto lapelio - džiaugiasi^ kad^ir jis prisidėjo prie to did
žio darbo? prie lietuviško žodžio išliejimo į balta, lapų ir prie 
jo paskleidimo tarpe visų Kanados lietuvių.

Na? bet grysim dar prie susirinkimo. Kai jau linotipo klau
symas buvo smarkiai įsidiskusavųs? tuomet prašo balso p. Pundzius 
ir sako? kad pernai Montrealyje tas reikalas buvo gan toli pažen
gęs? bet sužinota? kad linotipas galima gauti tik J, Valstijose, ir 
kad dabartiniuose karo suvaržymuose? neįmanoma įsigyti.

Tai tuom ir užsibaigė susirinkimas pirmininkaujant p. J, Ya
kub ynui.

Ateinantis susirinkimas įvyks? lapkričio 21 d. 3 vai, p.p, 
parapijos svetainėje.

Maria F. Yakubyni ene
#

KITOS ŽINIOS IŠ TORONTO

.;>• Pirm negu pradėsim naujas žinias? noriu atsigrišti į praeiti. 
Praeitame "N.L.” leidiny? tilpusiame aprašyme apie Kun. J. Prunskio 
apsilankymų Toronte ir surengimų„lengvų vaisių - buvo apsilenkta su 
paminėjimu p-les Vandos Dervinytes vardo vaisių ruošimo pagelbinin- 
kių tarpe. Kas tame kaltas - sunku pasakyti? _zinau tik?^kad suži- 
niai ar del blogos valios? niekas tai nepadarė. Atsiprašome už pra
leidimų ir prašome tikėti panele? kad Jūsų pagelba? buvo tiek put 
brangi mums? kaip ir visų„kitų ir mes tikimės? kad ir ateity neat— 
sisakysit mums suteikti Jūsų malonių pagelbų.

♦ ♦ ♦
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Tsg.irQ/; to•rcn*iečiai apie sumušimą kun* J« Prunskio Chika- 
gcje? pėr ko^į tai negrą - tikrai nustebo ir drauge labai apgali 
lostauja. kad'toks malonus ir geras lietumis9 kaip Gerb* kun.„ jį 
Prūhskis ?ra.> turėjo būti kokio žiauraus žmogaus sužalotas# Lin-* 
kimo Prunskird. stiprios sveikatos ir ateityje būti at s ar-*
giam* .. . • /.-

‘ l- ’> $ • ' Ci

;.A EIK PRIESVESTUVINE PUOTA
... . . ■ . . “ ’ . -.t . ’ : ' * j

Spalio ( d<;. parapijos saleje įvyko prie s vestuvine puota? 
p-lei .Vlazel datule vielutei^ "

Cą puo- a. :’-'range ponios; V. ^.amuleviciene, Marcinkevičiene 
ir Girunienėc Svečiu/buvo netoli šimto ir jaunoji gavo gražią 
dovanu* Po c o;-aną- apžiurę įimo? rengejos apkrovė stalus skaniais 
'valgiais ir gorimais® Viešnios įsilinksminę dainavo daug gražiu, 
dainelių ir tik apie pusiaunaktį "išsiskirstė*.

Vladze car.visai jauna mergaite? bet susitikusi ne tik ge
rą bet ir gražų jaunuolį? sutiko sukurti vedybini gyvenimą su juo. 
Tuo laimingu jaunuoliu yra Wolter Lukša iš Hamilton? Onto *

Puotoje dalyvavo jaunojo ir jaunosios motinos#
Ju vestuves /įvyks lapk. 6 d., lietuviu bažnyčioje Toronte.
linkime jaunai porai? labai laimingo gyvenimo. 

■5 ‘

. ■ • • • ' &• e ’
•■PRONTO MOTERŲ RATELIO "DAINA“ PARENGIMAS

Spalio 23 d. įvyko Ratelio parengimas? iŠ kurio pelnas buvo 
skirtas Raudonam Kryžiui* . Šį kartą jau ir mezgama vilnone ant- 
?:lode i».uvo gatava ir iškabinta parodymui, o vėliau įteikta R. Kry
žiaus atstovoio Šia proga, turėjom net tris svečius is K<R.Kry
žiaus Panele Huet iš darbo-kambario, 6 Albert str.,' kur ji yra 
vedeja ir kui1 musu lietuvaites, aukoja savo darbo valandas R. Kry
žiaus naudais *

< Antra viešnia, tai buvo ponia Skaith, is R. K. Centro Toronte
Ji‘dėvėjo uniforma ir atrodė gražuole visais atžvilgiais. Ji pa
sakė’ ir kąlbą^ kurioje dėkojo lietuviams už jau suteiktą paramą ir 
prašė neužmiršti R. Kryžiaus kilnią darbą ir toliau.

Ponios Skaith palydovu, buvo norvegas seržentas-Į>ilotąs Er
nest H. Diesen. Tai augalotas, gražus ir labai^draugiškas žmogus. 

-Jis Kanadoje dar tik svečias, nes tik prieš 6 men., į čia atvyko.
PonasJDiesen^ žymus žmogus norvegu požeminiame judėjime. 

Buvęs vol.iecią arestuotąs, buvo sužeistas, bet vistiek dasĮgavo 
Anglįjon ir ten dalyvavo kovose prieš vokiečius.
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Vienok pakartotinas sužeidimas? pastato jį atsargon ir dabar? čia 
Kanadoje jis yra instruktorium norvegu stovyklojeo

■ i c

Jo krutinę-jpuo Šia-bent puse tuzino medaliu ir kryžių už at- 
sižymejima. Prašomas jis tarė kelius žodžius į lietuvius^ taipgi 
ir p-le Huet. Koriai pasivaisino musu svečiai^ir lietuvišku kuge
liu. Patiko jiems? o ypač norvegui? cas net išklausinėjo? ko yra 
i ji idčta. Kiek palaukėjęs jis sako: - bet jame turi but ir kiau- 
^inlp ■ ■ ■ J' '

- žinoma?,’ tik pamirštom pasakyti - mes jam atsakėm.
Buvo atsišaukta del aukų? kur tuo jaus lietuviai svečiai su

aukojo 23 dol. 30 centu.

Taip tai praėjo smagiai tas'vakaras? besivaiŠinant kugeliu? 
kava? bešokant prie smagios lietuviškos muzikos.

Buvo nepaprastai malonu matyti? kaip visos nares? moterys ir 
mergaites? labai noriai? su šypsena veiduose? suteiks savo pagelbėt? 
kur tik ji buvo reikalinga.

Apytikre apyskaita parode? kad pinigais_bus^38 dol. ir megz
tine antklode. Tai tokią dovanų -’Dainos” nares? ši rudeni? Raudo
najam Kryžiui suteikė.

P/jPgKA IR LINKS J IMAS.

Šia proga? lai man^bvs leista išreikšti? ne tik mano pačios? 
bet ir daugelio torontieciu pagarba ir padėka Poniai Marijai Auks- 
taitei? uz jos kantru, ir ilgų darbų? sukrauta į -”N. Lietuvos” pus
lapius, ' ‘ .

Gaila? kad Sveikata sušlubavo ir gal but teikia daug nesma
gumo. Todėl musų geriausi linkėjimai yra? kad Gerb. velke ja? su-_ 
Įtrūktų kuogreiciausios sveikatos sustiprėjimo. Kad Jos dienos bu
tų. giedresnes ir kad ta giedra? galėtu pasidalinti ir su mumis.

Maria F. Yakubyniene.
C- ♦

SVF.CIA I 13 j^ONTRBĄLO

Pas ponus Pilkauskus lankėsi jaunavedžiai A. Tautkus su savo 
žmona Matilda Mikniute? praleisti ji} medaus dieneles Torontev Pil
kauskai susitikimui? buvo gerai pasirengų ir susikvietų nemažų skai
čių draugu is Toronto ir Hamiltono.

Visus_taip puikiai bevaišindami? kad nei nepastebėjom? kaip 
atejo^panedelio rytas. Vaisęs paskanino dar suteiktas saldus jau
navedžių bučkis? visiems svečiams a



34. ’’
Sekančia diena, jaunavedžiai išvyko į "Niagara Falls" ap

lankyti istorines vietas ir vandens puolį.
Kai sugryzo atgal, tai aplanke kelias įdomesnes Toronto vie

tas ir Šokius.
P. A. Tautkus yra "brolis ponios Pilkauskienės.
Širdingai aoiu Pilkauskams, uz tokias puikias vaisęs, o jau

niesiems Tautkums, lai "būna laimingas Jų gyvenimas!
Sykiu dalyvavęs. .

# ♦ #

TORONTO LIETUVIŲ ŽINIAI

Šiuomi pranešu, kad nuo šių metų, Spalio men. 19 dienos, 
■lietuvių kalbos mokykla, jau veikia. Vaikučių susirenka pusėtinai.

Taipogi pranešu, kad prie minėtos mokyklos, nuo Spalio 
men. 30 dienos, t. y. Šeštadieny, 3 vai. po pietų, atsidaro auges
nio amžiaus jaunuoliams, lietuvių kalbos kursai.

Jaunime! Kurie norite išmokti lietuvių kalbos ir rašybos, 
maloniai prašau ateiti į lietuvių parapijos sale,, kiekviena Šešta

dieni, 3 vai* po pietų, kampas Gorevale Ave. ir Dundas Str. West.

Mokytojas S. Balčiūnas.
♦ * ♦ ;
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Gerai pavykusi vakariene, ruošta Labdaringos Moterą Sekai jos, 
karių naudai.

Tikrai., kaip yra malonu, kuomet žmogus dirbdamas bet kokį dar
bų-? kitų gerui? susilauki įvertinimo ir paramos nuo skaitlingos vi
suomenes.

Šiuos žodžius rašydama turiu mintyje Spalio 31 d. parengimų, 
kuris buvo suruoštas gana skubotai, (viena sekmadieny nutarta, ki
ta įvykdyta) plačiai net neisgarsinus. Tiesa, vakariene buvo ku
kli: žalti užkandžiai ir kava, nes prie geresnio prisiruošimo ne
buvo galimybes, del laiko stokos.

Svečiams Jciek pasistiprinusvir isgerus siįtos kavos pirminin
ke* P. Juškevičienę - Miller paaiškino vakariene s ruošimo tikslų ir 
atsikreipus į svečius paramos, buvo suaukuota $ 66.40. Kadangi vi
sus vakarienėj reikalingus produktus suaukojo pačios moterys-? tai 
visos gautos aukos, eina karių naudai. Taigi, pasivaisinta, sma
giai laikas praleista ir gražus tikslas paremta.

Pirmoji seimininke Mag. Južkevicienž^ taip pat Merkeiiūhiene 
tarė" keliata žodžiu, svežiams dėkodamos uz atsilankymų ir ta gau
sių paramų, kuria suteikė* atsilankiusieji.

Kalbant apie seimininkes, tenka didžiausia aciu tarti toms? 
kurios daugiausiai darbo įdėjo kepdamos visokius gardumynus: - 
ausykes, piragus9 sausainius ir kitką.

Svečiai seimininkėms teike 
vų. JTie komplimentai, kaip tik 
kevicienei, nęjs tik ji rūpinosi 
tikra eksperto, tojo srytije.

^Antroji seimininke, kurios 
gardžiavosi visi, so didelis ačiū, 
ausukes, kurių buvo didele dože 
taipgi daug darbo įdėjo kepdamo

komplimentu uz ękaniai išvirta ka- 
tenka pirmo jai seimininkei M. Jus- 
jos paruosimu ir kaip pasirodo yra

taip skaniai iškeptais sausainiais 
tai Mrs. Norkeliuniene, kuriai taip pat priklau- 
Širdingai ačiū Mrs. Stankicnoi uz taip skanias 

Štai ir kitos aukotojos, kurios 
gražiausius piragus: -



so.
į

O, O-urcįniene, P* Juškevičiene, M. Andriuliene, M, Vaitkuvienę, 
Ei Lukošiene, Norkeliūnienej, A. £>tankįene, M. Vilimįo$eL J. Mi
liūne. Gukrą aukavo: P. Juškevičiene_ir A. Mockevičiene. Sviesta: 
A* Stankienc, Motulione,_TereseviČienš. _Servetukes: - P. Vilkai- 
tienęi Mėsa: Leknickiene, 0. Vilka i tiers', M. Mickuviene". _ Duona*- 
Duncikiene ir Škudiene. Pieną: - Nork§liūnįe»e,_. Lukas ions', JM* Vt- 
sockiene, _M. Savickiene. _ luivą: M. Juškevičiene, Vizbariene’i Te- 
resevięiene, 0. Ourciniene.
. . . Taigi dąr karta ąoiu už vįskaj visoms ii* Vįt?“
kiu norU tfu&Uj pr&gldejo prie sios vakarienes pab^kmin^dmok

4 Į-. •’ *

$Uyo &irie re galėdami vakarieneję dalyvauti, vienok
nepamiršo graikus tikslo ir prisiuntė ju skirtą auką per draugus. 
Štai jie t ** Karpaviciene 2 dol., Miškiniene, Matuliene, Cibas, 
Vaišnora, Staniulis po vieną dolerį ir A* Vilimas 50^.

0 vakaro šeimininkes -_pagelbininkas tai bučiau ir pęmirsys, 
’ o tai Jbuvow£ios: Leknickiene, Duncikienej J^ku^iene, Statkiene,

P. Juškevičiene, Kinderiene ir šį bei tą šią zodzią rašytoja.

Kaip visuomet prie loterijos tikietėlią pardavinėjimo yra 
ftepavaduojamas asmuo Mrs.^Vilimiene, taip buvo ir šiuo kartu. 
Gal but musą kolonijoje nėra būvą tokįo labdaringam tikslui ruoš
to parengimo, kur Mrs. Vilimienės nebūtu prį$idet$, su darbu at 
auka. Ta£ garbe ir dėkingumas tenka išreikšti, uz tokį nenulls- 
tomą pasišventimą.

Penia Stankiene, kurios sūnūs yra žuvęs Sicilijos muštuose, 
'ne .tik savo dcrbu, dauguma produktą prisidėjo prie stos vakarie
nes, bet ir gėlės, kurios puošė stalus, tai buvo jos ranką darbas.

Tas gražusis geltą^bukietas, kuri laimėjo Mrs. Kinderiene, 
buvo auka nuo ponios Kušleikiones.

Netikėtai Jsioje vakarienėje turėjome svečią isJToronto, bū
tent Gerb. Lekšą. Tik labai gailą kad svetys tegalėjo taip vęląi 

musą vakarienę atsilankyti, kad nebuvo progos ilgiau pasikalbe-

Vakarienes laike kalbėjo K.L.T. pirm. Navickas,•taip pat
J. Yla kuris ragino visus lietuvius pirkti kuo daugiausiai karo 
paskolos bonus. J. Yla, buvo valdžios įgaliotas pardavinėti tar
pe lietuvią šią paskolą.

M . M . •

• ‘ ' *

o. v-nža.
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AUKAVUSIŲJŲ VARDAI. . .
,* Po dų-dolerių aukavo,: Karpavičių Šeima? Nomeiką? P. Jąku- 
bas. Po dolerį ir puse: Gyvių šeima? E v Levins,kįene. Po vien^ 
dolerį: V. Vilimas? P. Bagužis? M.- Lukoša? M. Čičinskas? V. Ka- 
jackaš? J. Sartandviciųs? Norkeliunas? L. Gudas? J. Kilimonis?

' A. Navickas,? J. Juškevičius? -A. Jvlorkis? V. Morkis? M. Kvietkaus- 
kiene? M. ZQlhaitis? M. Rugeniene? F. Dubauskas? J. Rugienius? •/ 
M. Teresevicius? 0. Vilkaitiene? K. _Stankus? V. Skuda? JT. Yla?
J. Janužis? Miškiniene? O._ Matuliene? A. Cibas? M. Vaišnora? M.
Pakulienė-? .0. Kliseviciene? J. Staniulis? B._ Rugieniute? Bagužie- 
ne? Silkauskiene? Kilimoniene? Jakukauskiene? A. Kinderiene? K. 
Čižiūnienė-? Rašienė? Lekšas (torontietis)«

_Po puse dolerio atakavo :_Z. Vilimiene-? J. Zabielįene? A. Ro
kiene? J. „Mickus? Janulaityte? Talalytė"? 0. Matuzįene? A. Kava
liauskiene? Bernotaviciene? J. Milienė"? M. Vilimiene-? M. Andriu- 
lioniene’? K. Dvilaitiene? J. Silkauskiene? M. Mickuviene? F. Že
maitis? S. Balsienė’. Trys dešimts centu aukavo:- M. Jakuvienėl

Labdaringa Moterų čekei ja? visiems ir visoms aukavusiems „ 
tariame širdingiausiai aciu.

KARO NELAIMES

Kaip kiekvienas, .karas? / taip ir Šis pražiltais. milijonus ne
kaltu gyvybių? kurios*buvo ir bus sunku apskaičiuoti. Ta skriau
da pajus didžiosios valstybės? o dar skaudžiau jaus? mažosios tau
tos.

. ■ ■ i1’ ' . . j.. . '

. Bet? ^didžiausi J-r skaudžiausi sielvarta? pergyvens motinos? 
kurių sunub liks amžinai'palaidoti karo lauke? arba gris palie-.. 
geliais; be sveikatos visam amžiui.

^Motinoms gal bus teikiama pašalpa? jos bus dekaruojamos gar
bes ženklais? bus statomi paminklai. Bet„palyginus visa tai? 
reikš motinai tik menkutį krislų-su jos sunaus gyvastiesvar svei
katos netekimu.- Karo nelaimių pataaryta^zaįsda? motinos širdyje 
pilnai užgyti? tur but niekados . nebegales.

Kuo karas . ilgiau tesis?.,, tuo daugiau ir daugiau jis pasiims 
aukų ir is musų netaip jau skaitlingos lietuvių tautos. Štai 
kiek laiko tam atgal? A. Stankiene„yra gavusi pranešima?' (Galu
tinai dar*nepatvirtinta) kad jos sūnūs yra žuvęs? ruošiantis 
prie Sicilijos musių? priešo tarpedai užgavus ta laiva? kurieme 
jis buvo. / ./

Ta suprantame visi? kaip tokia žinia skaudžiai sukrečia ar
timuosius? o ypač motina? kury visas vilais deda? auklėdama suhu 
turėti paguoda senatvėje. 0 štai? jo jau, nėra! ‘
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Takiau nereikia žmogui.nustoti vilties, o_su tyra sąžine ir 
kilnia širdimi aiškiai žiūrėti į ^ateitį. Laime nusišypso žmogui, 
kartelis visai nelauktai ir netikėtai. * > .

i V ’ * ’ * ' ’

Dauguma tur "būt sutiksime su tuo į kasdieniniame pilkame gy
venime, daug daugiau sutiksime tokiu žmonių, kurių^gyvenimas skaus
mų vingiais yra tankiai išpintas. Tik maža dalis šiame pasaulyje, 
kuriems visuomet tik saule šviečia. ; • ■

• . ’ ■ 0* V-ne..
. ; . • •! *• i. > • . . ' . ' ' .

• . • • • I

LIETUVIS NETEKO AKIŲ.

Karys Kuncis (kurio pirma vardo neteko.man sužinoti) prisiun
tė laiška poniai Vilkaitienei, kur pranešama, kad einant kariškas 
pareigas, prarado regėjimų ant abieju akių. ‘ų Manonja, kad iŠ užjū
rio jis bus parvestas į Kanadų greiti! laiku. ’ Kuncis yra kurį lai
ka cvvenes Montreale. •—

MOTERŲ' ŽINIAI

K.L.T. Moterų sekcijos susirinkimas, įvyks kas ketvirtas sek
madienis, kiekviena menesi, 3 Vai. p.p. „Vytauto Kliube, 2159 St. 
Catherine str. ■■-•• ••

Gerbiamos nares ir sinpatikes, prašome lankytis.
Sekantis susirinkimas įvyksta 28 d. Šio men. 3 v. po Sekci

jos Valdyba.

MIgTIS į

Siu metų lapkričio 7 d. staigia mirtimi mirė A.A. Apalionija 
Zubiene,* po pirma pavarde - Ramanauskaite.

Paliko didžiausiame nuliūdime vyrų Juozų, penkius. sūnus ir 
dukterį. / • • ,

Pažymėtina, kad trys sūnūs tarnauja įvairiose dalyse Kanados 
kariuomeneje. , • ' .?

Lai būna Jai lengva Kanados žemelė".
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PRADĖJO MOKYTOJAUTI

Buvusi K.L.T. Moterą sekcijos pirmininko? ponia Juškevičiene? 
lapk. 8 diena? vėl pradėjo? savo senai paliktu darba? dirbti? t?y. 
mokytojauti.

-Linkime poniai vėl taip pat pasekmingai darbuotis? kad Jusi} 
auklėjami studentai būtij pavyzdingais? kaip kad seniau būdavo.

VISI SŪNŪS KARIUOMgNffJE.
- - Ponios Jasunienesa_ kuri gyvena ant Hogan str.? jau visi trys 

sūnūs tarnauja kariuomeneje.
Ponios Jasunienes sunūs? buvo gerai pažystami visiems Mont

real© lietuviams? nes tai buvo gražioje lietuviškoje dvasioje išau
ginti ir įpatingai atsižymėjo su savo gražiai išlavintais? lietu
viškai dainai? balsais.

LAKŪNAS ATOSTOGOSE
Lakūnas Vincas Vopsa? buvo parvykęs porai savaičių atostag-ų,. 

Tai puikus lakūnas? is ko lietuviai visuomet gali pasididžiuoti 
turėdami toki šaunu lakūne - savo tautietį.

Vincas turi dar du broliu? kurie labai pasekmingai mokytojau
ja Montrealo mokyklose.

Visi trys jaunieji Vopsai yra labai puikūs vyrai? kurie nie
kuomet ^ne s ige dina savo tėvų vardo ir niekuomet ne s i šalina nuo savo 
tautiečiu.

JŪREIVIS ATOSTOGOSE

Po 7 menesiu plaukiojimo jurese? gavo atostogų, dvidešimts 
astuonias dienas? jūreivis Stasys Raustis. 31 d. spalio par
važiavo aplankyt brolį Juozų? sesutes Onutų ir Bronukų? teipgi 
savo apekunus J. 0. M. Arlauskus. Jam teko net Anglijoj vie
šėti.
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EEį’AįI£į8
Vietine spauda praneš'©, kad du musu tautiečiai "buvo skau

džiai peiliais sužaloti ii* nuvesti i ligonines.
* * •• .»

' ' ttiems dalyvaujant siuvėju susirinkime ir iškilus ten vai- 
danie^ degino perskirti besipešančius italijonus, bet įkaitu 
italidonai nepadavė' išimties, kas kaltas, ar kas juos'mėginą 
perskilti* - . . - •

VESTUVES*  ■« »■>»■! »■
Jonas Šlekys, kurio gimtine yra Montreal®, kaž kur Ontarios 

provincijoje susirado sau meilužy ir ton ruošiasi jau apsivesti. 
KI bonas BobInas, jau du kart apšaukė užsakus bažnyčioje.

Gerai Jenai darai, kad apsivesi ; Laimingos kloties.
~ - .. .. .. - - .. 4 r . ...

-U V. V A K E L E S
- Anna ir Petras Celkiai susilaukė gražų, sūneli, kuri pa

krikštijo spalio 2 d. - James - Joseph vardais.
- Marū ir Donatas Ylai savo dukrele pakrikštijo 10 d. spa

lio, kuri gavo: 'Marina-Bsrnicc-Birutė--Ursula vardus. • •.
- Ona iv Antanas Kreiviai susila” ke pirmagimio sunaus, ’ kuri 

pakrikštijo SI d. jpalic ir kuria a suteik© -. Oarol - Ann ? vardus
„ .. . ' . . ■ Z ■ • • i s • . •

Matomai šis svečias buvo įpatingai laukiamas, kad krikstate- 
vus net iš Detroito parsiŠaukė,'kuriais buvo ponai Brazauskai#

- Febrone ir Povilas Petroniai susilaukė labai gražia dukre
lę, kuria pakrikštijo 7 d. Lap’kr. ir davė Philis - Diana vardus.

Mes nuo sa’ms linkome, visiems jauniesiems mūši} tautiečiams 
geros ir labai geros sveikuteles ir kad užaugę nenutoltumet, nuo 
savo teveliu kalbos ir ju papročiu.

----------- , v ...

vPcr jderb. Kun. Prunskio prakalbas, surengtai vakarienei buvo 
ęerasirdživ poniy, kurios ne tik savo darbu prisidėjo, bet ir gra
žia auka. Praeitame numeryje nespėjom sutalpinti tu poniy vardy, 
tai kiek galintastengiames nors šiame. Įvairiais pįragais auka
vo : O. KupreviČione, II. Vopšiene, M. Škudiene', Bagužiene, M. Že
maitiene.

Kitokiusvprodūktus aukavo: 0. Matulienė, K. Jasutieiw, Iff. Vi
limiene. Bagušis- ? cv-i J v ■'-ion 3.
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ŽUVĘS KARYS

13 d. ^lapkričio? prisirinko skaitlinga jninia žmonių? 
išklausyti Sv. Mis it} ir pasimelsti uz sielų žuvusio A. + A* 
kareivio KAZIMIERO ^STANKAUS? 27 metų amžiaus? kuris pirmi} 
savanori!} eilės©? išėjo į Kanados karuomene,. Anglijoj išgy
veno 4 metus? kur paliko jauna žmona, Zofija Mileriute, ir sū
nelį Kazimiere} 8 mėnesiu. Velionis žuvo 5 d. liepos prie 
Sicilijos? puolimo metu? kuomet ji} laivas buvo priešo torpe
duotas.

Tėveliai? Kazimieras ir Anastazija Stankai? užpirko 
egzekvijas. Ne vienas graudingai apsiverkė*? kuomet Klebonas 
Kun. J. Robinas pradėjo laikyt Šv. Misiąs ir giedoriai grau
dingai pradėjo giedot kaipo įaįdotuvįu dienoj; prie šoniniu 
altorių kiti du kunigai laike Sv. Misiąs.v Visa bažnyčia gra
žiai apšviestų? altoriai gedulingai papuošti? darė* dideliai 
liūdnų įspūdį.

Vakarėli Teveliu namus? susirinko, apie ^šimtas žmonių 
pasimelsti už'sielų Kazimiero. Sukalbėta rožančius vadovau
jant P. Magd. Vilimienei ir kitokios maldos. Baigus maldas 
visus svečius pavaisino skaniais valgiais ir gėrimais. Tos 
apeigos uz žuvusi Kanados Karžygį ir Tėvelių malonus priėmi
mas visiems pasiliko neišdildomai atminčiai?

A. + A. Kazimieras paliko didžiausiame nuliūdime Tėvelį? 
Mamyte,? brolį Alfonsą? savo žmona? sūnelį? draugus ir pažys
tamus •

Kanados Lietuvių Taryba ir mylinti laisve, Lietuviai reiš
kia giliausia užuojautų gerbiamiems Tėveliams? broliui? žmonai 
ir šuneliui Šioj nerąmoj valandoj.

M. Arlauskaite.

IŠ D.L.K. VYT. KLUIBO CHORO VEIKIMO

Minėtas choras įsikūrė 1936 m.? ir per tų laika daug nuveikęs 
apšvietos-meno darbų. Šis choras įpatingai padare daug progreso 
paskutiniais keliais metais. Dėka tam? tenka gabiam muzikui? choro 
mokytojuj A. Merkiui? kuris nesigaili savo energijos ir darbo tin
kamam choro išlavinimui.

Taip pat didelį kreditų reikia duoti choristams? įpatingai mo
terims? kurioj dirbdamos ^irbtuvese ir tų neapsakomai brangų laikų? 
kurio taip mažai turi? pašvenčia meno ir visuomenes, darbui. Taip 
pat ir musų jaunuoliai? kurie didžiumoj yra studentai^ į knygas įki- 
bų per dienas ir vakarus? savo trumpų laika nepraleidžia gatvėse? ar 
kur nors restoranuose? bet aukojasi kultūriniam meno darbui.
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Vištom tiem, kurio aukoja savo liuos^ laikq apšvietei ir menui, 
nuo savos teikiu giliausia padėka.* j

Čimet choras yra užsibrežes labai dideliems darbams* * vDabar
tintu laiku rengiasi pastatyti 'koncertu rodos 28 d. lapkričio 
(November), kuris atrodo bus labai Įdomus* Ta proga kviečiu vi-4 
sus mylinčius meną_arba norinčius darbuotis, prisidėti prie musu 
būrelio., tubmi padėsite jau dirbantiems ir ture-site progos išban
dyti savo gabumus* Choristams nevien tenka tik nobodžiai mokin
tis dainuoti jie turi progos ir linksmai laika praleist; įpatin- 
gai jaunimui - susirenka būrelis, pasidalina įspūdžiais, pažeid
žia. Na ir kada išsimokina gražus būrelis sutartinai dainudti 
publikai, tai istikr^ju, vienas malonumas* Lauksime daugiau ben
dradarbiu! : f

Choro praktikos įviksta kiekviena penktadieny kliubo saleje. 
2161 St.Catherine st. East.-

BUS PERSTATOMA:

KUKI RENGIA VYT. KLUBO CHORAS 
ŠIO MfiN. 28 d. 4 vai. p.p.

ČIGONĄITS PAMOKĖ.
2 veiksmu Komedija 
pirm syk Montreal©

DAINUOS DIDELIŲ IR MERGAIČIŲ CHORAI

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI,’
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