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Viso pasaulio lietuviai? vistiek kur jie bebutp? ar paverg
toje Lietuve jey -ar-Sibiro ir VUkiotiįos kalenimuose? ar įaisvog.o de
mokratinėse vulsty,j.6s.o:.? dideli ir maži? prasti darbininkai ir šviesuo
liai? kokiu butu ydlitiniu* ar kitokiu pakraipę?’VASARIO 16-tg.ję šven
čia? kaipo liettjviu ^tdutos" didžięjį- šventę. , - ■ -J r

-r Pries dvidešimts ŠeŠius motušę „t ..y. 1918 metais 16-ta vasa-
.. : rio-lgdrbingi’jotai; pasirasoi dbkumėntę?į kuriuo, lipšlįčJLbo /

• pasauliui? lcad\ įi;eitūva: \lapgiau nebpvergaus? kad įkiirįut Liot-iįvos vals-^h 
i* ■ tybe įsu 'sostine ' Viįįiuiu/. 4u ‘žodis?/-; j u Šventas dabbaš sętcikb lietu- 
-•- ; Vi'U-'-tĮautai lioprikladspi^ybį'. } Lietuva pakil.Upi iš kpįoį griuvėsiu? su- 
*... " s'rfvurko" ir sustiprėjo? savo pažanga prisivijo senai įsigyvenusias

valstijaso
Tai buvo laimingas laikotarpis lietuviu tautai.

• t‘f .L — ;

Jau ketvirta karta nuo 1918 metu Lietuvoje Vasario Šešiolik
toji apdengta gedulo šydu. Ketvirta karta-• per, šit} .-didzi.ęję lietuviu. 
Šventę nebe skambės. Karo kuzio ju j.ep-laisves varpau .;?i -p .

Laisvas’ lietuvis .-pavergtas. - bot- nunugaįpt^s., f

Šąlu .1918 r.^et-ę dekloraciios? šiandiena lietuviu viltį stip
rina Atlanto Carteriš? kuris„skelbia laisvę yišiems?’knorimtiems būti 
laisvais. 0 lietuvis nori but. laisvas. rPavergeję.n^gos silpsta^ ju 
patogumo nugarkaulis. lustą.? kas duoda -daug stiprię yilcię? laisves 
aušrai "greitai išvysti.

Męs?--nežiūrint /lietuviij. -tūutoiįįiaišycs priešę ir išdavikę? 
gimusiu ią įietuvię, metinę? šiandiena, .esame įpareigoti dideliems ir 
svarbioms ■/uždaviniams. • Visupirma? ^inedani Lietųvoš nepriklausomy
bes švento'? pareiškimo ištikimybę 'tiems idealams?"' del kurię šiandie
na’-'kariauja Anglija ir Amerika. Renkime^šiu vyriąusybiu žygius pirk
dami kuo daugiausiai karo paskolas. Ruoškimės?.kiek galėdami ruoški
mės sušelpti. Lietuvės liaudį? kuomet atsįd.txI-’i's galimybes jai padėti.
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__Liudniausia? kad. dabartinėmis sąlygomisjokia apčiuopiama 
pagalba musų vargstantiems broliams neįmanoma. . Is Europos gaunamos 
žinios patvirtinas kad nacių priespauda kas kart^dideja. Lietuviu, 
medžiojimas ir jų deportavimas einą.^didyn/ išvestųjų vietas užimi- 
ne ja vokieciai-kol'onystai. Ligos -iš priežasties badavimo ir visokio 
skurdo skina ne tik silpnus? bet ir tvirciausio organizmo mūsų tau
tiečius. • •' -■
*7 * M • • / ’ i . • \ .* •
V ' • ■ , ‘ j \ » »

v To nupaišant? nusiminimui musų .širdyse? vietos'neturi but.
•Zia-ngiant per' sios sukakties slenksty? mums yra. labai malonu prabilti 
į Kanados lietuvių visuomenę su prašymu? kad kupini noro ir energijos 
pradetume daugiau judėti? daugiau dirbti del savo brolių? Jfcuriems mu
sų darbo vaisius gali but reikalingas jau švenčiant dvidešimts septin
tąsias sukaktuves.

Kiekvienas garsesnis gyvenime, nuo t iki s? ar 
Atžymimas rimtu? tinkamu? iškilmingu mastu? - 
Ar bus jis asmeniškas? šeimos? ar valstybes? 
0 ypač tautos Nepriklausomybes kilniuoju metu.

-šiandienę mes švenčiam brangios Lietuvos?
• Jos atgimimo ir laisvesJ26-įus metelius? 

Kuri prisikėlė? tarsi is amžino miegoj 
Ir rode savo vaikąms-laisvos? liuosybes kelius.

Jinai buvo garsi prieš 500-tus metų?
Nuo L'tndaugo? ^Kęstučio ir Vytauto Didžiojo laiku: 
Tuomet jinai sviete - vadovavo visoms tautoms Europoj? 
Smarkiai suplieks'- vokiečius-tenbotus 1410 m. prie Žalgirio 
.. slėnių.

Uže'jus smarkioms gyvenimo audroms? 
Brangi Lietuva smarkiai nukentėjoj 
Jos brangioji žemele? neskaitlingi lietuviai? 
Suskaldyti tapo į 3 sau nelygias dalis.
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Vieną jos dalį Vokieti jaypasi’grobe (Prūsija), ' V' 7 
Kitą jos pusę Lenkija apžiojo, v .
Svarbiausią gi dulį-brangią .jos širdį, 
Rusai-maskoliai beveik per 200 m. teriojo.

Sukaustę nelaisvoj, ir retežiais sunkiais^.
Visi trys jie issyk.lietuvį užsmaugti noreįp: 
užgynė jam gpaudą, kalbą,’ persekiojo bažnyčią, 
Ojei žodį ištarsi - amžinai tau saitas Sibiras.

Ir taip sopulingai, /pažeminta smarkiai, 
Lietuva kentėjo net .iki Didžiojo Karo, \
Po jogi-sykiu bu kitomis garbingomis tautomis, 
atgavo 1918 m. sau laisvą, nusikratė vergijos.

Tuomet susitvarkom namie sulyg savo valios ir noro? 
Isistcigem Seimą, mokyklas, kariuomenę, tvarką, su 
Pagaliau įsigijom Baltijoj laivyną sau mažą, 
Prameną, prekybą ir net savo garsąjį Litą.

• ’ - *' *•
Laike_nęilgo_to savo laisves amželio,
Motute—Tėvyne, ;niusą brangi Lietuva,
Daug iškentėjoj 4ąug vargo, patyrė, _ .
Netik nuo priešą žiauriąją, bet ir nuo savo Suną-

Vieni ją trypė Ją savo gimtinėj,
Kiti atsidūrę uz kruvinu Maskvos sieną,■ Tretieji gį-pasprukę- i Braziliją, Ameriką, Kanadą: 
Visi bando spiaut karčiai į veidą Jai!

Iškilo’štai vėl 1939 m. karas, baisios žudynes, 
•Kurios. pa Skaudino pasauli kraujuose, - ’
Sykiu ir Lietuva, brangioji Tėvyne, • ; ’• ’ ” 
Tapo perblokšta meškelio žiauraus.

Ate j e tenai kraugerio Stalino nevidonai, 
įuoj *žvėrišku tvarką pasiūlė visiems..* 
0 kas dryso pasirodyt tikru lietuviu, kataliku, _ - 
Staiga - siutas tukstancią į saitą Sibirą.-atsidūrė •

Neužteko kančią jai '‘’bolševikiškam rojuj”,
Tuojau neprašyti Hitleris, Naciai atjojo: 
Trispalve, pamynę, tuoj Svastiką visur ^iškabino, 
Ir pavergė visus jie savo ” Schwein1isku ” režimu.

ir kenčia' mus broliai-sęses iki po šiai dienai, 
Vis laukia Rytojaus ir sviesesnią valandą:
Gal baigsis sis kruvinas karas,^gul žmonija susiPras? 
Ir vol nes lietuviai atgausime ŽMOGAUS TEISES.
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Nercik nusiminti didzii} skausmu valandose*
Kurie raižo -_kamuoja krutina_Tautos:
Juk po smarkauji} veji}* žiemužes šaltos*
Maloni* giedringa* skaisti vasarėle užstoja. •"

Todėl ir neveltui' prakilnusis poetas*
Amžiais nemirŠtomąs* garsusis Maironas*
Žadines tautę dar prieš Didį jį Karę is miego*
Yra pasakęs savo eilių garsiuose posmuose:

’’Kas daugel mylėjo* tas daugel kentėjo*
Tas vyru išaugęs nelinksta nuo^vejo*
Palaiminta yra tat mokykla kančios”....
Del sviesios ir geresnes būties Lietuvos!

Neverkit jus* broliai* šaltame Sibiro*
Neliūskit justaipgi po naciu* ar rusę valdžia* 
Neužilgo išmuš valanda - Lietuva vėl-bus laisva.

1 Jule ’’Atlantiko Garteris” visus mus gaivina.
Suvienytos Tautos* Dievuliui joms gelbstint*
Sutriuskius to slibino - trilypes ”AŠies” galybę* 
išlaisvins tautos visas iš retezię sunkię* 
Ir vėl jos atgaus savo laisvę* liuosybę!

Ir tuomet vėl tavo brangioji Karūna -
Garbinga Trispalve-* rūtomis padabinta* 
Plovesuos Vilniuje* Gedimino kalne* _ 
Taipgi ir kiekvieno lietuvio* lietuves Širdyje!

Nežiūrint kur Tavo brafigus vaikai yrT išsisklaidę:
Anglijoj* Argentinoj* Brazilijoj* Kanadoj* ar Amerikoj laisvoj* 
Ar kenčia Šaltame Sibire* ar Lietuvoj* Vokietijoj yra prispausti* 
Tavo nelaimiu, dienose - Tavę - mes giliai at jaučiam visi.

Taigi* Lietuva garsioji* Tėvyne mūši} brangioji* 
Kiekvienas iš musu sveikiname Tavę savo širdyse 
Šiandiena* Vas. 16.1944 m.* minint Tavo 26 m. Nepriklaus.

■ šventes*
UŽ Tavę siunčiame Aukščiausiam savo karštas maldas.

Gyvuok Tu por_ainžius laisvai ir garbingai*
Sau dvasios jegę semk is protevię laiko.....
0 mes gi taviškiai - ’’Lietuviais esame mes gimę*
Lietuviais norime visur visuomet ir but*
Ta kilniąją garbę mes gavome užgimę* „
Per amžius neduosim jai ir Tau niekad pražūt

Padanges Aras
o o o
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K A N A D O S. LIETUVAITE
...dr - :S-\ '» ' XR . . - .i*
, • - • *

N E PR I K L A U. S. 0...M A LIET U V A <r , .

. Aukštai gerbiamieji malonaus ’’Nepriklausoma Lietuva” žurnalo

■ skaitytojai ir’visi brangus lietuviai-es, prakilnieji Patrijotai:

Šiandienę savo jaunoje širdelėje ir sieloje jaučiu neapsakoma 

džiaugsmo ir didžios, man tiesiog neužtarnautos garbes, kad čia, 

p. Redaktoriui maloniai sutikus užleisti man vietos kampelį šiaipe 

žurnale.? galiu viešai prabilti keletą žodelių į jus visus. ,įr kaip.

• tik ta reikšminga proga, kuri, kaip jus visi gerą i žinote, yra. 
_ J j ■ ■ ■ X

stelbiama tėvynės Lietuvos NEPRIKLAUSOJdYBES 26-tiem.s moteliams ir 

kartu jos 4 met. žiaurios okupacijos .paminėti. <...••• i;
ai. •' J

r»

Nors esu ir jauna mergaite, bet turiu didelę Širdelę, kurio- 
. t? r. * • ' ' 1

je štai žydi, bujoja, ir liepsnoja karsta meile, prie musu visų. bran

giu teveliu-? .gimtosios-Šaleles-Lietuvos. Taigi, ta meile, nors ir 

trumpais Žodeliais, stengsiuos su jumis- visais pasidalinti.

Kiekvienas iš .musu turime savo tevėlį ir mamytę, kuriuos nuo 

mažens įpratome gerbti, mylėti ir būti paklusniais. 0 ištikimai 

mylėdami tėvelius, męs .privalome ir tikrenybe je mylime - gerbiamo 

ta ju širdžiai brąngę. kraštą Liet-uvą. Nors esu gimus ir augus 

Šiame laisves ir liuosybps krašte Kanadoje, panašiai kaip ir visa 

lietuviška jaunoji gentkarto, tačiau mes Kanadiečiai - lietuviai 

gerbiame ir mylime savo protėvių garsingąjį senoveje:kraštą, ku- m.
. . i . ’ ................. .....

riam mes esame gan daug kuo dėkingi, ir.daliniai skolingi.
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Visupirma:-toji gražioji skambiu dainą-daineliu sulis? Lie
tuva? pagimdė? išaugino ir maitino musu brangius tėvelius. Beveik 
kiekvienas tenai mes turime savo giminiu: tėvuką? močiutę (senelį? 
bobute)? dėdės? “tetules? pusbrolius? pus-seseres. Pagaliau? Lietu
va suteikė mums visiems per musu tėvelius ir ta brangia? prakilnia? 
muzikalu ir gražia LIETUVIŲ KALBA? kurioje? vos tik mes pradedami 
kalbėti.?, ištarome pirmuosius ir širdžiai saldžius žodelius: Mama? 
Toto.

Toje tat net garsiu mokslininku - filologą neįvertinamai bran
gioje. ir šimtmečiais senoje kalboje? mes išmokome mylėti Dangaus ir 
gomes Sutvėrėją - gerąjį Dievuli ir musą, visą? meilingąją užtarėją?

' . • <» 
Marija? žmonių ir.Angelu Karalienė! Toje prakilnioje kalboje mos 
pirmą sykį gyvenime, prado jome kalbėti poterėlius ”Teve mūsą” ir"" 
’’Sveika Marija”. Toje skambioje kalboje mes einame - išpažinties? 
klausome Dievo žodžio-pamokslu i** pagaliau toji nuo amžių gražioji .. ..... e 4
kalba yra musu garsiųjų protevią? garbingą? Lietuvos Kunigaikščiu? 
Mindaugo? Kęstučio? Vytauto Didžiojo ir jo kilnaširdes motinėles, 
kunigaikštienes Birutes kalba! .

Galutinai? mes visi žinomo? suprantamo ir jaučiame? kad sykiu 
su giliai įsišaknejuslą lietuvią kalba mūsą čia-gimią širdyse ir sie
lose? mūsų jaunose gyslose teka tikras LIETUVIŠKAS KRAUJAS? o ne koks 
airiškas? prancūziškas? ar lenkiškas* Mes visi nėšio jame;tikrus lie- 

• . • • ■ . • " . ■ *f ' 

tuviskus veidus? užlaikome.tą patį būdą? įpročius ir papročius*

• -Parinkime tą viską gražiu? visus pamokinančiu? pavyzdžiu-. 
Argi motina-lietuve gali TIKRAI mylėti savo Kanadoj gimusius vaiką? 
mergaitę? arba ’’Kanadiečius” ? jeigu jie nemylėtą? ar neapkęstą moti
nos tikrojo-prigimtojo krašto Lietuvos ir jos kalbos? Taigi? jei
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vaikai negerbia, nemyli, ••■ar .net dažnai neapkenčia tevo-motinos kai- 

bos ir gimtines salios,. Liotuvos, (kaipo grynorių kalboj jie yra 

VISAI lulVfeRTI tz£fex*os, skaisčios ir nuoširdžios meiles savo brangiu-
• • • .« - •• J -• • y • . . • .* xl . •. ■ . • • >• a • . . •, ’ t * ■ •

jų teveliu*! ’į: - m.-,.. - .

Ir jei jr.an- pačiai reikėtų čia viešai, pasakyti, kas as IŠTIKTŲ

JŲ ESU, tai paėmus dešinėn '■ ra-nlcon-Kanados vėliavą, o kairėn-gražiąją 

Lietuvos Trispalvą,-'drąsiai /ir atvirai visiems pasakyčiau: nA.S ESU 

TIKRA KANUOS LISTUVAlTE”. Tai kaipgi nemylėti to krašto, kurio 

kalba mes su tėveliais kalbame, kurio dvasia kvėpuojame, nors ir esa- 
: ov .f r . /<■ / *z- . . ..’*1

rae gimė auga'šiame laisvame ir:garbingame Kanados krašte;i i
. 'S' i '

c.xLietuva daug kilnių ir tauriu gerybių mums yra jau davusi, to- 

del jausdami tikra atsidėkojimo jausmą, nes visi privalome ją gerbtą,
• į . :’< : » • • ' t . . .* . • ’ *• I

mylėti ir reikalui esant, , ypač Jos. siandicninidme. varge ir skurde po 
■-'.•pi- ■• • • . .. ‘ t

■ - • V ■ . . 4> , ?

Nacią žiauriuoju režimu, visomis išgalėmis., padėti ir gelbėti jai.

Čia daug ne Įstengiu toliau isdestyti savo minčių./ nes. esu per-
• * * A . J , . t i fC Įi

maža galvotoja ir filosofe tame reikale, ypač, kad nujaučiu, jog ir 

be manąs, tikrai mažos, ale. kilnasirdes Lietuvaites., šiuo -.laiku ra

sis daug žymių rašytojų, kalbėtoju, kurie labai plačiai ir istoriš

kai nusvies Lietuvos Nepriklausomybes laimingas dieneles ir vargo, 

skurdo, ašarų ir nelaimiu dabartinį žiaurios prie^prx.U'.-ns ir visa 

žmoniją pažeminančios okupacijos laikmetį. ; <-

Taigi, užbaigdama savo NLVA PATRĮJOTINGA KZlLBBILE, ja vaini

kuoju musu gražiakalbio ir jauno poeto - (Padanges Aro) skambiais 

ir jautriais žodeliais:
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’’Nereik nusiminti didžių skausmų valandose?
Kurie raizo-kamo ja_gali^ga. Krutinę tautos?
Jule po smarkiųjų vėjini? žiemužes šaltoj?
Maloni., puiki, ir giedringa vasarėlė užstoja.

Neverkit .jus? broliai-seses? šaltame Sibiru?
Neliūskit Jus taipgi-po kruvina Nacių valdžia 
Neužilgo išmuš valanda? Lietuva vėl dus laisva 
Juk ’’Atlantiko Carteris” visus mus gaivina...

Suvienytos tautos? Dievuliui joms gelbstint, 
Sųtiuškins to šlitine - trilype^. ’’Asies” galybę? 
IŠliųosuos tautas visas is retežių sunkių? /
Ir vėl jos atgaus savo pilnų laisvų liuosybę. ' . • ■•

_.,.r :.,r. ~ f-;Ir tuomet vėl tav--brangio ji Karūna - 
. -Garbinga, Trispalve? rūtomis padabinta,
Plevesuos Vilniuje? Gedimino kalne? _
Taipgi ir kiekvieno lietuvio, lietuves širdyje. ;

Neįžiūrint kur Tavo brangus vaikai yr* išsisklaidė:
Anglijoj? Argentinoj? Brazilijoj? KANADOJ, Amerikoj laisvoj, 
Ar kenčia raitame Sibiro? ar Lietuvoj, Vokietijoj yra pris- 

v pausti?
Tavo nelaimiu dienose - Tave mes atjaučiam visi.

Taigi? Lietuva garsioji? Tėvynė brangioji, 
Kiekvienas iŠ musu sveikinam Tave savo širdyse
Šiandien? apveiksiant^tavo 26 m. Nepriklausom. Šventes, 
Už Tave siunčiame Aukščiausiam savo karstas maldas.

♦ *

Gyvuok,Tu per_amzius laisvai ir garbingai?
Sau dvasios jėgų, semk iŠ protėvių laiko..,?
0 mes gi taviškiai ’’Lietuviais esame_mes gimę:
Lietuviais norime visur? visuomet ir but,
Ta kilniųjų garbų mes gavom užgimę,
Per amžius neduosim jai ir Tau niekad pražūt’.”

- Padanges Aras -
u-?v •' . ■ .. ;v :

Visi karo belaisviai laukia jūsų paramos 
per RAUDONĄJĮ -KRYŽIŲ.



...Naktis : tamsi! .. ne tau poilsiui žadėta. 
Glosto ramune kojas be prieglaudos 1 
Tu sukniubai išbarta kaip negirdėtai 
Vidury lauku? į pasėtus nuodus.

Palaidu^ tau. plaukus iškaišė žibuokles?
Žiuri ašaroms i, apstatytus kryžius!
Svetimų, šautuvu^ palinkę sūpuokles - 
Pribloškė o.. kai bandei keltis pasiryžus

Ir taip prie žemes kietos veidas-nubalę s 
Prisiglaudė tartum prie m- t’.uos kapo.. ,_v 
Nei verkt?- nei,pakilt. . <> tiek . lavom/, sus 
Kaip rudens vieškely :prikritusip lapp.

• ' . • *Vienok kai temsta ii? menuo apsiverkia?

Partizanu būriai grotoms susitelkia?
Gaivina -.{avo -sultingomis kokomis.

Tad? kelkis?„Našlaite? Lietuva brangiausia!
Prisikeik? Tėvynė musu mylimiausia!
Prisikeik? mes■šaukiam .okeanu tolinos?
Atbusk? vainikuota? gintaro karolines.

- Mari ja Auks t Ai to



12

VteiWBEJE Bwts _
Visi Bet Ka$ Yra Vienybė

Vienybe ~ tautu ugdymas*
Vienybe - Še imi} vairas.
Vienybė - sielų surišimas į gražiausią moralią rožią vainiką, 

kuris amžinai.nevysta naujiems žiedams įsipinant.
Vienybe-*’' -mes galiūnai pries visas audras. .
Vienybe — nenutrūkstantis rysys, siekias ideali}, jis paremtas 

ištverme ir žmogaus kilniais siekiais.
•.Vienybe - tautu lazda, ant kurios rymo laimėjimai.
Vienybe - alkio priešas: ji dalinasi žemes duonos trupiniais ir 

dvasiniu maistu.
Vienybėj-, nėra, karalii}. nei vergi}: ^jausmas, meile, paklusnumas 

sutelpa vienam soste - žmoniškoj širdy.
Vienybėj - galima išsemti jūra, perkasti kalnus, bet reikia už

miršti poną ir verg^.
Vienybe - karu priešas j jos kūne visu tautę gyslos, kurios plaka 

po' viena taikos širdimi.
Vienybe — lygus saikas širdžių paskoloj.
Vienybe - kankles, ne tik mūsų jausmams žavėti, bet rišti, mus - 

meiles gyvenimui.
Vienybe - mūsu bendras karavanas, nesantis mus iš tu»*$*u gyvenimo 

į derlingi) gert} darbi} laukę.
Vienybe - mūsę siekiu, bokštas: tik sielas sujungę, pasieksim jo
• aukštį*
Vienybe 1^ sąžine, tai vienas neatskiriamas brangakmenis, be kurio 

pasaulio vainikas tuščias.
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Vienybei u^o'mus sostus? paglemzus elgtįtp krepšius? . zmpni j-a palaidos
i . , - moralį .ir materiali vargę. ■; o.-V

Vienybe* pergraži? peridoali-, dėlto -Šiukšles jos vengia, 
• L (L ■'

Vienybe — musu motina?-..palaidūnas sūnūs tas? kuris nuo jos bėga.

Vienybe - siena? kuri atskiria mus įs pakrikusio gyvenimo.

Vienybe — ranku ir sielų junginys j jos rankos siekia pasaulio me i—
• . . ’ les-;lopšio? o‘galinga siela nęsa taikos? gėrio ir džiaugs

mo trispalve,
♦

■■Vienybe žemę apsups? tik įos.. keliai kruvini į tobulumo saulę; žmo
nes patys nutręsė.erškėčiu dirvas savo broliu krauju ir 
lavonais*., . ■ - .■ '

■Vienybe nežino'turčiaus nei elgetos - tik žmogų.

Vienybe ne tik vardas? bet gyvas musu idealas. Jeigu’ jos vaikai
■ „ ■ • ../ vieni susigle.mš-auksa? antri skarmalus ir vargu? tai pir-

_/rš .Vvi miGJi išjuoks savo idealię -motina?/antri-prakeiks*..

Vienybei mę.s - vienybe mums. Musu'- gal vos 'širdys ne peiliams? ne 
šautuvams? tik meilei ir vienybei. ' " : - ..

-.Vienybė ir meilę skelbs Kristus. • Tik žmones sukūre, savo, sistema?
' . ■ ■ e pamynė, sąžinę? užmiršo*brolį.

Vienybe už visus .idealus' brangesne’?, ndš- jungia mus visus.meiles . 
" ' gyvenimui. "

Vienybes netrokšta tas? kas jbš nepažįsta,'' '-/•-• .-’ •„ • . ,

Vienybes grožio juosta apjuos, žemes kamuolį: Uztekes naujo gyve
nimo ’.saule? bet tik per bandyidu ir-.patyrimu lauka.

Vienybes, trokšta žmonija? ,/tik daug'karti^. apvilta skriaudėju? netiki
? - 'jos’idealiam-žibintui, ■ . į r/ «... ,-b

Vienybes laukia žmonija^ nes žeme-kraujo ir ašarų atsigėrė. , '

Kaip viena motina? taip.'.viena' vienybe. Jei ji dalinasi-į rusis? -
• ; "1' brolis prieš brolį galandžia peilį. Ii. s •.. .

Vienybeš’vainikas - femijos mėilo«_ Tad būkime_vieningi? ir ar-
•’ ' tękime prie tobuliausio gėrio: Vienybes’. / -

_ . . . i. 7: .., * • . i : . ■ -1*

oi. 1 . ; . '■ iMari ja’Aukštaite.
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❖

Diena? kurios niekados nepamirsiu yra lapkričio 13 diena? 
1940 metų.

Traukinys _aple i do Vilniaus stotį lydėtas garsais "Internacį- 
jonalo"? kurį grieže mums maža Raudounosios^Armijos kareivių grupe? ši
taip palydėdama savo draugusv dabar grįžtančius Maskvon* Netrukus su
radome kad traukinys buvo kis te prikistas Rusi) karievių ir puskarinin
ky* Du is jy tarpo tuojaus įsiveržė į musy atskiru ir pradėjo mus ma
loniai kalbinti-

-. Tai mūsų yra keletas lenkų ir lietuvių važiuojančių į Ka- 
n„aa kur- turime giminių. Tas jiems buvo netikėtina. Mes tikrai nu- 

• apleisti ^oviety Sųjungų? tų "rojų" ant feme’s? Tai jau tikrai 
kvailystei Ir važiuojame _į tokių kapitalistinę salį kaip Kanada? Ti
kriausiai mes to gailetumes.

a. v Taip galvojo puskar įninka i. Nemokėdama labai gerai rusiškai 
as kalbėjau kaip mažiausiai bet vistiek visuomet pasitaikė man pasaky
ti kas nors? kas mūšy kompanijonams nepatiko. Kai tik pravažiavome 
Lenkijos ir Rusijos rubezį? as tariau: ’’Taigi dabar mes jau Rusijoj".

"Oi kaip galite taip pasakyti 1 Čia Sovietų Sąjunga? Rusijos 
nebėrai" Atsake vienus mano malonių kompanijonų.

Tamsu jau buvo? ;• kai atvykome į .Minsku? kur reikėjo persįsos- 
ti į kita traukinį; Dvi valandos prisiėjo mums laukti ir tai davė pro
gų prisižiūrėti miesto (jeigu galima Minską pavadinti miestu). Šiau
rios? purvinos gatves? užstumtos miniomis žmonių? apsirengusiu senais? 
nuskurusiais drabužiais? - tai viskas kų matemę. Lietus priverto mus . 
grįžti į traukinį. Malonu buvo apleisti Minsku.

Sekantis sustojimas buvo Maskva. Čia davė mūras "Intouristo" 
agentų nuvelti mus į Anglų Ambasadų? kur turėjome reikalų. Rat^s pir
mieji įspūdžiai Maskvos buvo malonus. Nevede mus į "metro" (požeminį 
traukinį). Tenai visur aplinkui_puiku: jnarmuro stulpai? stipri moder
niška sviesa - visos sios puikybes sudarė toki noustaby kontrastų su 
minia žmonių? apsirengusiu tokiais neturtingais ir senoviškais drabu
žiais. Visi taksiai Maskvoj vienodi (.apie 1935 metu Ford modelis). 
Gatves plačios^ namai dideli ir patogus? priminanti didelę praeitį? su 
dabartimi visiškai neejo. Beveik visos krautuves buvo uždarytos? tos 
kurios buvo atidarytos? taip pilnos buvo žmonių? kad negalėtum nė pa
ketinti į jas įsiveržti.



15.

•Po penkių valandų vėl'atsiradome traukinyje ir nuobodi-kelio
ne per 'uzšniegtus Sibiro laukus prasidėjo. Viena diena, pasitaikė proga 
pasikalbėti su jauna mergina, kuri dirbo vagone-restorane. Žinodama, 
kad mes svetimšaliai ir kad ji gali mums tikėti, jijnums papasakojo ko
kios baisios jos darbo sąlygos ir koks visiškai neužtenkamas jos uždar
bis. Su ašaromis alc^se ji mums pasakojo apie nelaimingus, taip sunkiai 
kenčiančius Rusijos žmones. Jie tik lauke tokio gyvenimo pabaigos.

Devynios dienos tarp Maskvos ir Vladivostoko tųsesi begaliniai. 
Kai galutinai pasiekėme ta uostų ant Japonų juros krašto, „ visi susirgome. 
AŠ net pasaukiau gydytojų, kuris man padėjo, pagal savo uždarbį (dakta
rai Rusijoj neapmokami). ' Laivo plaukiančio į Tsurugų nebuvo iki sekan- • 
šios savaites ir todėl reikėjo tų laikų praleisti "inturisto” viešbutyje. 
Kambariu ir valgio kainos buvo labai aukotos, miestas nuobodus, o oras 
labai šaltas. Neapsakomai smagu buvo sužinoti, kad turėjome apleisti 
Vladivostoku gruodžio 3 dienų, Po kratimo visų musų daiktų, _galu gale 
leido mus ant laivo. Laivas _buvo Japonų ir dvi vėliavos kabėjo ant mas
to: tekanti saule., ir Rusų vėliava. Penkias minutes vėliau apleidome 
Sovietų teritorinius vandenis. Tada pamatomų raudonųjų vėliavų paleng
va krintančia žemyn nuo masto. Visi atsidusome lengviau. Tai buvo mu
sų "Sudiev” Rusijai.

Giedraityte.

RED. PASTABA

Šio aprašymo autorius - tai jauna mergaite, kuri vos tik pora 
metų atgal,- kaip.atvyko i Kanada. Ji pergyveno rusų okupacijų Lietuvo
je, ji mate ta žemes "rojų”, del kurio tiek daug musų brolių čia Kana
doj darbuojasi ir nori, kad ne tik Lietuvoje, bet ir Kanadoje toks ro
jus butų.

Autore skaitosi laiminga gavus progų pabėgi .. iŠ to "rojaus”, o 
kažin ar tie sumulkinti komųnyzmo vergai susipras kada ir paklausas tų 
žmonių, kurie savo- akimis yra matų ta "rojų"?

SEKMADIENI, KOVO, (MARCH. ) 19 d. 1944 m. VYT. KLIUDO, MENINKAI RENGIA 
LABAI DIDELĮ IR ĮDOMŲ

K 0 N GERTA►
Bus_perstatyta, puikus ir įdomus veikalas. J5 veiksmu drama. "UŽGROBTOJ 
ŽEMĖJ"„ Veikalas atvaizduoja, kaip lenkai Šeimininkavo užgrobtam Vil
niaus krašte. Veikalas parašytas Juozo Paukštelio ir reikia pasakyti 
gana idomus, be to reikia žinoti, toki dideli veikalai perstatyti paima 
daug laiko ir ekspensu. Pageidaujama, kad ši parengimų nepraleistu nei 
vienas lietuvis, nes lokių parengimų ne tankiai buna.

PRADŽIA: 3:30=> v. po pietų. KVIEČIA RENGĖJAI...
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Mos visi einame grandiniu erskecią. 
Sužeistomis širdimis siekiame saules! - ' 
Ir drąsus veidai, jei į drobą sudeŠiau - 
Paliudytą žingsnius; mus kovos ir meiles*

Laukia Lietuva sužeista..• nukryžiuota... 
Kai mes begame ir klumpame -Ji verkia!
Tiesia-į mus savo glebius reteziuotus 
Keliasi nuo kryžiaus, visas jėgas telkia.

’’Ateikit, ateikit, mylimi vaikeliai...
Grabais apvyniota visa žeme musą!
Nors nuilsą rankos, ir kruvini keliai, - 
Laukiu Širdies mei^e - AŠ pagalbos jusą.

Ateikite, visi..* į gretas sustosim...
Ar kalnai, ar uolos, ar alky klūposimi 
Mes.is ugnies, kraujo, - trispalve mojuosim, - 
Sužeisti keliausim, bet nepasiduosiu!

- Marija Aukstaite. -
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į V Y K I Ų Ž Y G I U O T E

(Tų s a iŠ pareito nunoro)

’’Nuo lopšio iki kapo saugumas” reiŠkia nuo .lopšio iki kapo tavo 
gyvenimo inspekcijų, ’’Geroves valstybėjj”? kuria dabar naujos dalybos 
pusgalviai ir jų komūRasistii sėbrai gudriai konspiruoja? tu virsi valstybes vergas, JTų išsyk 'liksi protiškai? moraliai ir finansiškai 
sunącizuotąs? sui*aJi'zūotas ir oukomunizuotas* Šitoks stebėtinas pla
nas a_ kaip "nuo lopšio iki-kapo saugumas”? negali but įvykdomas be di
deles gaujos biurokratiniu durų. skambučio skambintojų ir klausinėjan
čių. urcdninkų? kurie prižiuręs’kiekviena tavo gyvenimo paprotį ir ■ 
žingsnįP

Du slaptingi Amerikos beveridgieciu veiksniai - padaryt mus vi
sus komufasistais vergu valstybėj, .”LTuo' lopšio iki karo saugumas” 
yra cukraine? kuria jie duoda tau čiulpti? kai jie ruošia tau vergu
vės gardą* Kitas veiksnys yra kūrimas dideles biurokratines milionų 
politinių, parazitų, partijos;-- komisarų, ir budelių - kurie dabos tave 
ir mane? ’kaip ’’geroves valstybes” sargybiniai.

Baloto skrynute yra tavo atsakymas Šiems planuotojams. Balsuok 
prieš visus? kurie, žada duoti tau menulio saldainį.

■ Poetai re.tai -.teturi realizmo dovanos? politines ar kitokios, 
William Rose^Benėt, poetas? sako? kad jis^pazistas žmones? kurie yra 
"galingi - jie tikį į privilegijų. Tai as vadinu kapitalu. Tas eina 
išvien -su-visos pažangos obstrukcija”*

Ar tai ne naivu? Kas. netiki į privilegijų? Kompetentingas? tur
tingas žmogus-privalo turėt daugiau’"privilegijų”? negu nekompetentin
gasis ar valkata. Ji įgimta jam natūraline atrankos tiesa, 0 kada 
’’kapitalus” ir ’’privilegi ja” obstruktuo ja _pu žangų? Tai tikras pažan
gos pagrindas-,. P—.no Beno to "pažangos” idėja matomai pagrįsta pasiti
kėjimu retoriška lygybe? tuo žodžiu? kuri tu randi žodyne? bet kurs 
neturi buities niekur kitur, 

fjt « £
Kada Julius Cezaris rase garsia savo eilutų? "Visa Gujija yra 

padalinta j. t r‘i s dalis”? jis nežinoję? kad tas? kas buvo tikra dveje
tą tūkstantiu metu atgal?- pasiliks tikru iki suos dienos,* Galija 
(t,y,? Prancūzija; tebėra padalinta į v-ris dalis — komunistus? Rasis
tus ir republikonusc Jie ruošias suskaidyti gyventojus ir užgesinti 
viens kito Šviesa? kada jie dar r.arta pasigrobs savo salį, DeGaulle 
ir Giraud tėra vien rodykliai, Tikra kova Prancūzijai? ?>_-.noma? dar 
įvyks - jos pačios žemoje.
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Sunkia širdimi? as pranašauju civilį karę Prancūzijai - triję 
partiją civili_karę - su "busimojo Napoleono pakilimu? kuri Bull ir 
dedo Samas turės nuslopinti? jei raudonoji Rusija nepralenks mus šia
me žygyje

Realus ’’įzolacionistaį” Amerikoj yra komunistai ir ta gauja ru- 
sofilu? kurie šliaužia ję pėdomis. Šie raudonieji ir rausvieji visai 
nedomisi musu karu su Vokietija ir Japonija. Jei .jie remtu musę karę su pirmaję? £ai vien tik^del to? kad remdami ji teiktu pagaTbos ’’šven
tai motinai” Rusijai. iš tikrųjų, jie domisi vian sovietu Rusiją ir 
naujo požeminio kominterno pasaulio revoliucija._ Ir aš dabar tikiu? 
kad raudonieji U.S.A, yra atsakingi už daugeli musę streiku? rases_ 
riaušes ir bevelk visus sabotažus? kurie įvyko ir tebevyksta. Kodėl? 
Dėlto? kad jie tiki? jog skina kelia proletarę, revoliucijai Jung. Vals
tybėse kada Rusija (ju nuomone) taps valandos didvyris pokariniame pa
sauly. Jie yra išdavikai.

s!< $ #

Madam? nesujauk liberalo^su libertarians ’’Liberalas” šiais lai
kais yra svetimnaudzio viliones frontas reakcionieriui. Profesionalus 
’’liberalia” šiandien yra senovės valstybes liaupsinto jai toriai. Nu
lupk ’’liberalo” kaili ir tu pamatys i ’’komufašista” arba vieno- ar kito 
polinkio proletarę. G-randiskas senas žodis ’’liberalas” eina kito gran- dįsko seno žodžio ’’demokratybes” keliu. Komunistai ir kiti požeminiai 
mūsų, laisvę įstaigę ardytojai vartoja abu žodžius.

0 libertarianas? madam? yra tas? kurs tiki į asmens laisvę kaip 
valdžios? ekonomines sistemos ir paties gyvenimo kertinį akmenį. Jis 
yra individualistas. Jis yra verguvės valstybes priešas. Jis yra 
jeffersonįetis? emersonietis? spencerietis? smithietis? - t»y.? žmogus? 
kurs priešinas belaisviui? vergu valstybei ar ’’saugumo” parazitui.

Villkie tora vien kandidatas - daugiau niekas. Ar tu gali atsiminti urnai bet kę? už_ka jis stovi? Kuo jis skirias nuo prez. Roose- 
velto? Ar jis nori būti prezidentu tik dėlto? kad yra dide garbe ir 
kad ils gulėtu Šildytis Baltęję Rumę šviesoje tarsi Miss Amerika? ar
ba del to? kad jis turi ku nors vertingo Amerikos žmonoms? AŠ abso
liučiai priešinuos p. Roosevelto ketvirtam terminui. Bet kam mes tu
rėtum pakeisti Roosevelt del Willkie? 5b mano bičiuliška galvele nei- 
jogiu perimti.

Tuo tarpu - reikalingas: Diplomatas? Jung. Valstybįę amerikonas 
diplomatas,. Jis turi but pilnai atsakingas? stovėti viršui demagogi
jos ir mašinines politikos.

- BUDNIKAS -
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NEW YORK? N.Y. - Amerikos Lietuviu Seimas?' sušauktus Lietuvos nepriklau
somybes gelbėjimui? dabartiniame momente kada Lietuvai grasia didžiau
sias pavojus? atliko savo užduotis geriausia? kokias dabartinio momento 
sųlygos reikalauja:

1. Nutarė rinkti milijonų parašų ant prašymų kad Amerikos vyriau
sybe apgintu Lietuvos nepriklausomybę? kad neleistų. Lietuvai patekti So
vietų vergi 3 on. -<■

Seimas pasisakė Lietuvių tautos nuomonę pries tai kų paskelbė 
Sovietu komisaras Molotov iš Maskvos,? kuris skelbė pasauliui neva .’’auto
nomijas” savo numatytoms ’pavergti tautoms?•• kartu ir Lietuvai. Seimas 
iŠneso paroiŠkima jog mes Amerikos piliečiai Lietuviai nesutinkam.su to
kiu Sovietų planu pavergti Lietuvę - mes re.ikalauj.am kad butų, išpildyta 
Atlanto Carterio pažadai? už kų Amerika pasiskelbė kariaujanti. Seimas 
stoja už visiška? pilna Lietuvos Nepriklausomybę.

3„ Seimas nutarė.pravesti.$5?000?000 Karo Bonų vajų nuo Vasario 
16 iki Kovo 31? dar didesniam parėmimui Amerikos karo pastangų priešę 
nugalėti. .

Seimo metu parduota ar gauta pažadėjimu pirkti U.S. War Bonds’ net 
UŽ $164?0001 . .

4. Seimas išrinko visuomenes atstovų^vyriausįjį Vykdomų Komitetų 
iš 17 asmenų Seimovnutarimams vykdyti sųryšyjc su Lietuvos vadavimu.

5o Seimas gavo žinias ir pažadėjimus kad šymet sęr^Šyje su Vasario 
16tos minėjimu Lietuvos Nepriklausomybes proklamacijas isleis keleto valstijų gubernatoriai? kas reiškia jog jie pripažysta Lietuvę nepriklau
soma ir savistove valstybe. ... :

6. Vienas iš pačių svarbiųjų Seimo tikslų - supažindinimas Tpneri- 
kos visuomenes su Lietuvos laisves klausimu - pravestas triumfai!skai:

a. Žinios apie Seimų ir Lietuvių tautos troškimus nuo pat pirmos 
Seimo dienos paskleistos Amerikos spaudoje? visoje Šalyje? ir per radio.

nesutinkam.su
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b. Seimo atidarymas ir Angliškos kalbos apie Lietuvą ir Amerikos 
Lietuvią piliecią veiklą transliuota per New Yorko miesto oficialu radio 
stotį.

' 7. Seimas? nors trumpu laiku sušauktas? turėjo 402 delegatus (ne- 
priskaitoma Lietuvos Atstovas? Generalinis Konsulas ir kiti zymąs atsto
vai nei Lietuviai šiaip atsilanką į Seimą kaip svečiai). ••

Nuo organizaciją ^alyvavo \195 atstovai; pavienią atvykusią ir už
sirašiusią delegatais is įvairią koloniją - 207.

8. Seimas užgyre įsteigimą Lietuvos Prezidentą^. Smetonos Pamin
klo Pundą ir užtvirtino tam komisiją. Ta komisija issidirbs savo tai
sykles ir auką gavimo budus vėliau.

9. Seimui auką susiusta ir Seimo metu sudėta virs $6000? ir vis 
dar aukos plaukia. Prie sios sumos Lietuvai Vaduoti sąjunga prideda vi
sus savo turimus virs $6?000 anksčiau visuomenes sudėtą auką Lietuvos_ 
vadavimo darbui vykdyti ir paveda tam iš 17 asmeną išrinktam visuomenes' 
atstovi; Vyriausiam Vykdomam Komitetui.

• «

10. Nutarta pasiusti parama Lietuvos atstovybėms esančioms nekurio- 
se sulysę? kurioms reikalinga parama.

11. Seimas parode didziausį norą visą Amerikos Lietuvią bendro vei
kimo ir priėmė tuo tikslu rezoliuciją. Seimas supranta kad tik vienin
gai dirbdami? nesįskirstydami į sroves ir nesmerkdami vieni kitu Ameri
kos Lietuviai gules atsiekti didžiausios naudos Lietuvos Nepriklausomy
bes atgavimui. Tą atsiekti ir daugiausia laimėti Lietuvos laisvei Sei
mas mato tik- remiant ir kooperuojant su Lietuvos valdžios likučiais.

VIENINGOS VEIKLOS REIKALU REZOLIUCIJA

Vasario 6? Nev; Yorko? Amerikos Lietuvių Seime? priimta sekanti re
zoliucija užgirianti bendra, Amerikos Lietuvių veiklų Lietuvos vadavimo 
darbe: . . k ■

Šis Seimas pilnai supranta ir Įvertina_vieningumo reikšmę Amerikos 
Lietuvią visuomenėje Lietuvos Nepriklausomybes atstatyjno darbe?, bet taip
gi stipriai pareiškia kad Amerikos Lietuviai laukiu is musą veikėją ne 
vien tik vienybes bet ir veiklos; ji trokšta kad butu aiskus teigiamus 
veiklos programas ir kad darbas Lietuvos Nepriklausomybes atgavimo at
žvilgiu butą vedamas aktingai ir gyvai.

Šis Seimas pareiškia nepasitenkinimą tokia organizuotą popierine 
vienybe kuri nieko nekeikia i** kartais net neigia ne tik pačių aktingų 
veiklų bet net daro užpuolimus ant Nepriklausomos Lietuvos valdžios 
likucią ir veda polemikų spaudoje? kuri skaldo musą jiegas ir kenkia 
Lietuvos nepriklausomybes vadavimo darbui. • r\
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Taigi sis Seimas,.rimtai apsvarstęs Lietuvos^nepriklausomybes rei
kalą sudaro aiŠką programą Lietuvos Nepriklausomybes atstatymo.tikslui, 
ir savo sesijose išrinko Seimo nutarimams įgyvendinti. Vykdomąją Komite« 
tą ir speciales komisijas.

Seimas įpareigoja savo Vykdomąjį Komitetą ir speciales komisijas 
aktingai vykdyti Seimo nutarimus ir dėti visas pastangas kad musą visuo
mene ‘susitartą vieningam ‘darbui Lietuvos Nepriklausomybei atstatyti.

T

Kaip jau žinoma visiems, kad Kakavoje Stalinas per savo adju
tantą Malatovą, pasivadinės Paleckį'ir kitus.Kvisiingus, suteikė nie
kieno neprašyta ’’autonomiją” Lietuvai ir kitiems kraštams*

Toji autonomija, tai niekas daugiau, kaip šlykšti apgavyste, 
ar gaudymas zuvu drumstame vandenyje. Rusijos diktatoriams gal tas 
ir naudinga, neš jie mėgins prie taikos stalo turėti nuo kiekvieno, 
tokio ’’autonominio” krašto po atstovą, kurie gins Stalino "šlovą” ir 
jo imperialystines užmačias. Lietuvai ji nieko nereiškia. Lietuviai 
gyvendami tokioje ’’globoje”, bus pakuojami į gyvulią vagonus ir veža
mi į Sibirą.

•'Apio šalies ar žmogaus teisias svajoti, ten kur diktatūra siau
čia - apsurdas. >. ", , . .?■

Apie tas "autonomijas", kurias jo didenybe ponas Juozapas Sta
linas suteikė musą gimtiniąmįkraŠtui Lietuvai ir dar kitiems penkio
likai kraštu, niekas neparodė jokio susidomėjimo. Visa didžioji Ka
nados ir Amerikos spauda tuo jaus apraše Šį dalyką ir ^palygino į bars
čius be druskos. Visi nustebo tokiuo Juozapo ’’mielaširdingumu”, kurs 
suteikė tautoms tą, ką nei pats velnias iš jo ranku neimtu.

Bet pasaulyje yra toks sutvėrimas, kuris vadinasi "Liaudies Bal
das" ir kuris tuoj peklišku balsu ušcype”: "Lietuva turės didesne ne- 

..priklausomybe, negu kuomet nors buvo ture jusi”.
Tai visai paprasta Maksvos berną melodija. Jiems užtenka, kad Stalinas pakraipytu vieną ūsą ir jau Jie bus suklaupę.
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Na tegul jie džiaugiasi ta ’’nepriklausomybe” į kuria tikriausiai 
patys bijos sugryšti, kad nepastatytu ”pad ■ocėnkų”.

Šiais laikais prapaganda yra didelis dalykas. . Propaganda suke
lia žmonijoje entųzi-jazmų? sukelia pasiaukojimų ir pasitikėjimų. To
dėl nereikia stebėtis? kad^Šiandiena prapoganda statoma aukščiau vis
ko. Kad propagandai yra .išleidžiama pasakiškai daug turto.

Geriausi propagandos meisteriai? tai yra nacysmas ir komunyzmas. 
Sie^ propagandos delei įstengė*pavergti milijonus žmonių. Jų purvina 
ir šlykšti prapaganda apie žemes rojų nesustojo ir šiuo laiku. Mes 
daug užtinkame Kanados ir Amerikos spaudoje ilgiausių straipsnių ir_ 
raštu apie dangiškų Rusijoj gyvenimų? kuriuos paraše tokie kvislinge- 
liai kaip Paleckis ar L. Gira. Tie visi rastai prisiunčiami keblia- 
grumomis? už kų reikia -mokėti labai brangiai.

Keista parosi? kai matai šia Kanadoje renkama visoki skudurai, 
nunešiotos šiušės ir-kiti mums nereikalingi dalykai? del suselpimo 
badaujančios rusu liaudiesAtrodo? kad komunyzmo tėvynėje nei apsi
rengimui? nei pavalgymui nėra pinigu? bet tokioms kvislingų keblia- 
granoms? tai pinigų, kaip šiene..

Lietuva yra maža šalis? jos gyventojų neperdaug ir- tie neper- 
turtingi. Mes neturime milijonu leisti propagandoms, tod,el lai būna 
mums ji ir nereikalinga. Mes privalome turėti švaria sųžinef? ^tvirtų 
išmintį ir su tuo visu laikytis arčiausiai prie- demokratiniųjsalių, 
kurių Atlanto Carteris ir Keturių Laisvių_desniai išgelbės mūsų tau
ta.. Ne purvina prapaganda, bet tiesa turės paimti viršų.

4' ' ' t

Nuo vasario 28 dienos? iki kovo 15 dienai jyra skelbiamas Raudo
nojo Kryžiaus vajus. Raudonasis Kryžius - tai svariausių idėjų or
ganizacija pasaulyje. Šios kilnios organizacijos darbai^, yra susi
žavėjus visas kultūringas pasaulis. Raudonasis Kryžius šelpia tuos, 
kas yra nelaimėje? o nelaimėje šiandiena.^ra labai daug. Tūkstančiai 
mūsų karių nacių ir japonų belaisvėje kenčia badų." Milijonai civili
nių gyventojų lik^ be namų, be drapanų^ir maisto? laukia kas jiems 
išties pagelbos rankų. Raudonasis Kryžius ta^padaris? ’ Jis suselps 
visus? kam tik pašalpa yra reikalinga. Jo pašalpa nepasinaudos nei 
joks suktas apgavikas? nei joks dykaduonis.

Lietuviams? kurie jieŠko tiesos teisybėje? Raudonojo Kryžiaus 
darbai turi būt ypatingai: paremti, £>io vajaus PVoga visi kaip vie
nas prisidekime su auka? kokia kas tik išgalime? aukokime pinigais, 
drapanomis, krauju ir kitais dalykais, kuo galima sušelpti^nelaimin
guosius. Širdinga• auka skirdami kartu pasistenkime? kad mūsų lietu
višku vardu nepasinaudotu kiti. Ponios P» Juškevičienės suorganizuo
tas R.K. Ratelis Montreale ir ’’Dainos” ratelis Toronte? tai tikri
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lietuviu atstovai nuo Raudonojo Kryžiaus. Pasistenkime savo aukų 
skirti per siuos ratelius I

i\ ’ -
z •— — — — - — — — ~ ~ —~

Balandžio menesio pabaigoje, prasidės Sestoji Karo Paskola.
Dabar' jau laikas pradėti kalbėti ir -svajoti apie pirkimą bonų. 

Žodis pirkti - neatatinka tikrovei. Mes nieko neperkame - mes sko
liname savo pinigus musu kraštui, musų vyriausybei. Mes gerai juos 
investuojame. Mes gausime savo pinigus atgal -su geromis palūkanomis.

Šis karas yra visų karas. Tad stenkimės ir dalyvauti visi jame 
su savo doleriais, kaip ir su savo mintimis ir savo muskulais-.

Nors dar yra gražaus laiko iki prasidės ’’VICTORY” bonų pirkimo 
'■ laikas j bot jau Šiandiena yra pravartu sudėti visas musų mintis į ka

ro ’paskolų klausymą.

.• < / - ■ *

V . • ■ , , *

IŠ Toronto.mums pranešama, kad ten jaunieji lietuviai susior
ganizavo į gražu būreli. • >'• ■

Tai labai prakilnus darbas. Tai girtinas žygis.
Bet kaip su Montreal© jaunimu? Jule Montreal© daugiau lietuviu - 

daugiau jaunimo. 
. . • \ 4 • I .

Deja, jie dar tebera palaidi - kaip žydo žabai.
Studentai, aukštus mokslus einantis jaunime^ ko laukiate.

Jus žinote_organizacijos reikšme.ir jos svarbų,, jus esate naujos^ga- 
dynes žmonos - moderniški žmones. Tai kodėl nosukuriato lietuviško 
jaunimo organizacijos? .... . :

Šioje -laidoje. talpiname'pranešimus iŠ Tautininkų saukto seimo, 
kuris buvo gana, pasekmingas.

Vienas is daugiausiai sveikintinų, dalykų, tai tarimas surasti 
v būdų vieningam visų’ lietuvių veikimui, del kovos už nepriklausoma

*. Lietuva. - • P • . .
Tai girtinas seimo tarimas. Šiuo laiku vienybe tarpe lietu

vių - yra viskas. ... "...
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Robert Machray į Londoniški ’’Free Europe’? rašo: •

- Dideli.rusą pasisekimai? šioje salyje šukele nevisai teisingą 
politine atmosferą. Pavyzdžiui:. - Baltijos Valstybes mažai_yra mini
mos Britai spaudoje paskutiniu laiku? nors Amerikoje dar_tebera stipriai 
nusiteikusią žmonią? kurie užgiria maršalo Stalino laimejimus?vbet ne- 
pripažysta? kad Baltijos valstybes turi ipso facto pranykti is žemė
lapio.

Daugelis žmonią mano? kad Baltijos valstybes gali but ignoruotos 
ir kad niekas neturi priešintis prieš Rusi jos * r e-r anoks i.j a Šią zemią? 
matuodamos tą valstybią mažumu.

Teisybe? jos yra mažos? bet visos trys?_jos yrą pigesne šalis uz 
Anglija sykiu sujtfales. 1939 metais? jos turėjo virs sesių milijoną 
gyventoją ir Virs: 60?000 kc.tvirtainią mylią žemes ploto. '.Soši milijo
nai gyventoją? tai yra daugiau? negu kad Anglija turėjo^ prieš industri
jos revoliuciją.

. .i ■ ’ ■ ' ■

Kitas išaiškinimas? kuris tankiai tenka girdėti? tai kad tos 
trys valstybes rusiškos? vienaip, ar kitaip. Bet faktas yra? kad šią 
valstybią gyventojai? etnografiniai norą nei kiek.artosni prie slavą 
negu prie germaną rasią. Po svetimo jungo ir po visko? šie kraštai 
išlaikė savo, individuates kalbas? atskiras nuo rusą ir vokiecią. Jos 
buvo užkariautos kryžiuosią? lenką? švedą ir rusą? bet savo laisvą vėl 
atgavo’ sėkmingai kovodamos■’ prieš rusus ir vokiečius.

• .• • • ‘ “r • ’ -i

Kada pavojus Antro ■ Pasaulinio -karo.' .pasidaro neišvengiamas? tuo
met Rusija^reikalavo? kad Anglija ir Francija garantuotu Baltijas vals
tybes prieŠ^užpuolimą. Bet tos valstybes atsisako pačios nuo garanti
jos? kaip iŠ rusą? taip iš vokiecią.

Po ancksavįno Baltijos valstybią 1940 met.? Amerikos ir Europos 
spaudoje pasirodė daug stipraus^pasipriešinimo. Mr. Summer Wales? lie
pos 23 d. 1940 m. paskelbė grieŠtą Jungtinią Valstybią opoziciją? prieš 
neteisingu keliu veikimą? kuriuo Rusija panaikino nepriklausomybę tą 
triją valstybią. Jung^ Valstijas negali pripažinti pakeitimą? įvykdy
tu tuo keliu - ir iki šiol Amerika nėra pripažinusi tą pakeitimą.

Po vokiecią užpuolimo? Rusija pradėjo aiškinti jos pasielgimą? 
kaipo pasiruošimą gįntis prieš Vokietiją. _Po ilgos propagandos? so-_ 
vietai negina įrodyti demokratinėmjęralsTybem? kad viską ka jie padaro? 
tai^buvo del Baltijos kraštą geroves. Bet jiems nebuvo galima uždeng
ti ^žiaurišką sovietinimą Baltijos valstybią? kur tūkstančiai buvo už
muštu ir išvestu į Rusijos gilumą.
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William Henry Chamberlin, savo didžiuliame veikale ’’The Russian 
Enigma” paduoda labai rimtų faktų apie rusų manievrus okupuoti kitus 
kraštus,>kurie mūsų manymu yra labai Įdomus ir kanadiečiams lietuviams. 
Čia pacituosime kefiata ištraukų:
Puslapis 200

— Hitleris Stalinui prižadėjo taika ir žemes rytų Europoje 1939 
metais. Anglija ir Francija nęprižade jp - jokių žemių-

Trys Baltijos valstybes, Lietuva, Latvija ir Estija buvo privers
tos nusileisti ir duoti rusams inili tarines oro ir laivyno bazes gavo 
teritorijose. iš pradžių, jų vidujine administracija buvo neliečiama, 
bet vasara 1940 metais, jos buvo aneksuotos ir bet kokia laisve buvo 
panaikinta.
Puslapis 210

— Sovietų politinis, teismas, panašus į sovietų politinius rinki- 
musP Jie. perdaug gražiai skamba ir perdaug vienbalsiai nutarti.. Rin
kimuose, kuriuose virs 92% balsų duoti vienai partijai ar grupei kan
didatų, visuomet po patikrinimo narodys, kad tai rinkimai, kuriuose 
nėra progos del issireįŠJSiao pries tokia partijų.
Puslapis 296 "p."f. L

- Sovietų ambicijų aiškinimas plotimuisi rubezių į vakarus nėra 
įtikinantis* Žiūrint tarptautinių teisių, Rusija ne tik kų laisvai 
pripažino sutartyse su Finland! ja, • Esti ja^, Latvija^ Lietuva ir Lenki
ja 1939 metų ruboziūs, bet laisva valia■užtikrino šių urecognicioųp_ 
nepuolimo ir neutralitumo sutartyse, kurias ji pati laisvai pasirase 
su sibm. Valstybėm.

’’Montreal Star” vasario 23 diena. _ 1
Plačiai aprašo įvykusi Lietuvosjaepriklausomybes minėjimą ir 

pažymi, kad lietuviai kovoja už savo šalies nepriklausomybe ir kad 
prašo sekančios taikos konferencijos Lietuvai laisves. Taipgi pažymi 
apie siustas rezoliucijas premjerui Mackenzie King, Roosevcltui ir
Winston Churchill.

Senatoriuj David I. Walsh, Worchesterio lietuvių Lietuvos nepri
klausomybes minėjime pasako:

— Lietuvos reikalas yra Amerikos reikalas. Kitais žodžiais 
sakant, tai yra mūsų kova. .
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JCongrosmonas Gorskiy Chicagos lietuviu masiniamo. susirinkimo 
pasako.:

- Dirbsiu kiek galėsiu? kad Lietuva būti}- laisva ir nepriklau
soma.

Majoras Kelly? 13 vasario apskelbs Chicagojo Lietuvos diena.

Illinois gubernatorius Green? vasario 16 apskelbė Lietuvos die
ną Illinois valsti*’ije.

7’ - '

Waterbury? per 16 vasario minėjimą? kongreso nare Clara Booth 
Luce tarp kitko pasakė:

- Reikia tikėtis? kad mažųjų tautų nepriklausomybe bus atsta
tyta einant Alląnto Cartųrio principais o Netikras ir neteisingas 
’’plebiscitas0 '.nėra isreiskimas tautos valios. .. •

č. ■< < r

_Connecticut gubernatorius Raymond E. Baldwin? 16 vasario proga? 
padaro pareiskima:

• ' *■ • . • . . . ■ y • •'. •

- Del to? kad Lietuva buvo Vis taika mylinti1 valstybe.•• esu 
tikras? jog^sugryžinias. žmoniškumo į tarptautinius santykius ras Lie-

- • tuva stovinčia tarpe laisvų tautų= •’ i
- A. N. -

Red. Pastaba
Tai toli gražų nevisk* j? ka gerb, A. N. čia paraše. Amerikos 

valdžioje ir visuomenėje? Lietuva turi labai daug draugu? kurie nie
kuomet neleis Lietuvai pražūtie . . i. <

Kanados otuviai? j ių sūnūs - pirmose karo fronto 
linijose. Todėl ir Jus neatsilikite. Auk okite 
Raudonajam Kryžiui.
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KAS GERO BALT ĮMOKEI? MD.

Sausio 16d. D.L.K. Kęstučio liusoįpinč draugija laike savo 
Pirma siu metų susirinkimų? kuriame buvo užtvirtinta gruodžio men. 
parinkta draugijos valdyba. Valdyba sudaro sic asmenis: pirmininku 
- P.P. Jaras parinktas jau 17-ta karta. Vice pirmininku - V. Bridic- 
kas jaunosios kartos čia girnas ir augus lietuviukas parinktas 8~ta 
karta. Turtų, raštininkas - J. Minkevičius parinkta^ 24-ta karta. 
Iždininkas - J. Kiškis perinktas 20-ta karta., Užrašu raštininkas - 
K. Baltrušaitis perinktas 23-cia karta. Maršalka - F. Brazauskas 
perinktas 10-ta karta.

Draugijos turtas su pirmu morgecių? serais ir U.S.A._Karo 
Bonais? yra $43500. draugija narių turi 230 v Nariai moka mėnesinių 
duoklių .75 0 į men. uz vienų skyrių? $1.50 uz du skyrius ir $2.25 uz tris skyrius.‘ Ligoje pašelpas draugija moka po $6.00 į savaitę uz 
kiekviena skyrių per 15 savaičių į metus. Narys negali išimti'ligoje 
pašalpos daugiau kaip $900.00 uz kiekvienų skyrių. Pomirtinę? drau
gija išmokų uz pirmų skyrių $125.00?^o uz sekančius įkyrius į>o $100.00 
Numirus nariui draugija duoda grabnesius ir užmoka uz grabnesių 1ema
žina.

Sausio 30 d. Baltimore’s Lietuvių Draugijų Taryba buvo su
rengusi prakalbas? per kurias pradėjo vajų pirkimui ^J. A. V. 4-tas karo 
paskolos Bonų. Pirmininkaujant Tarybos pirm. A. Miceikas? pirmiausia 
’’Dainos” draugijos choras sugiedojo Amerikos ir Lietuvos himnus. Pats 
kun._Dr. L. MondeIis atkalbėjo maldų ir po to prasidėjo prakalbos. 
Kalbėtojų vardų neminėsiu? nes jų buvo daug. Prakalbos buvo lietuvių 
ir anglų kalbose ir visi kalbėtojai ragino publikų pirkti karo Bonus 
ir gelbėti Dėdei Šamui nugalėti žiaurųjį ir klastingų priešų ir lai
mėti karų ir taikų. Bonų ta diena lietuviai išpirko uz $96?500. Lai
ke prakalbu ant estrados? greta Jungtinių Valstijų? Maryland© Vals.? 
Lietuvių Legijonų Velevų? stovėjo ir Lietuvos trispalve. Lietuviai 
Legijonierei pilnei savo uniformoj buvo garbes sargiboj? kas dare la
bai jauku įspūdį.

Baltimores lietuviai_patrijotiski savo senajai Tėvynei Lie
tuvai. Kada A. L. Taryba šaukė A. L. konferencijų į Pittsburgh? Pa. 
Baltimores lietuvių draugijos? pasiunta skaitlingų delegacijų ię ne
mažai aukų tėvynės ginimui. Dabar vol į L.V.S. ir R.T. Centro saukta 
Amerikos Lietuvių seimų Vas. 5 ir 6 d. vNew York? taippat vietos drau
gijos pasiuntė skaitlingų delegacijų is 9 asmenų.

Baltimorieciai nckluųse kokia partija ar sriove saukia sei
mų ar konferencija? bitik yra saukiama grinai Lietuvos reikalam ap
tarti? jie ten dalivauja. Dabar grizų delig; ':ai is A.L.^Seimo rapor- 
tuoja?, kokis tas New Yorke Seimas buvo įspūdingas ir^grazus ir kokie 
svarbus ir naudingi tarimai padaryti? kurių keletą as Čia ir suminė
siu:
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• ^1.- Nutarta pagaminti atatinkamu peticiją Jungtiniu A. Vald
žiai^ prašant Lietuvai užtarimo ir po ta peticija surinkti 1,000,000. 
parašu, ir juos nuvežti į Washington^. " ' ’? •

... 2.- Išpirkti 4-tos karo paskolos Bonų uz $5,000,000. Vajų 
išpirkimui Bonų pradėti Vas. 16d. ir baigti Kovo 30d.

3. - Prašyti Valstijų Gubernatorių, kad jie paskelbtų savo. 
Valstijos^ proklemaci j’ų, kuriose pripažintų Vas. 16d. Lietuvos nepri
klausomybes diena.

4. - Tame A._L. Seimp 4-tos K. P. Bonų tapo išpirkta uz 
$161,5<00v ir aukų sudėta Lietuvos. reikalams $600,000. Kaip tai butų 
buvę gražu ir kilnu, kad tame seime butų dalivavų visos lietuvių srio- 
ves. -Apgailėtina, kad to nebuvo.

- P.P. Jaras. -

Sausio 23vd. lietuvių parapijos klebonas kun. V. MacGiwney - v 
laike pamaldas uz prezidento A. ^Smetonos vėlų. Altorius buvo papuoš
tas gyvomis gėlėmis. IŠ vieno šono altoriaus buvo nuleista Lietuvos 
trispalve vėliava, iš kito Šono - didžiosios Britanijos vėliava. 
Šios vėliavos, kaip klebonas ęake, bus laikomos, kol Lietuva atgaus 
nepriklausomybę.

Žmonių buvo pilna bažnyčia, kadangi klebonas išlanksto'.-buvo 
pranešęs, kad pamaldos bus laikomos uz a.a. • Smetonos vela. Parapi
jos chorui užgiedojus ’’Pulk-' m Ant Kelių”, buvo matyt, kaip ne vienam 
lietuviui, giliai^paskendusiam maldoje ir is didelio susijaudinimo 
nuriedėjo gaili ašara, prisiminus buvusių nepriklausomų Lietuvę, žiau
rių priešų,pamintų ir nuteriotų. •"

Gražų ir turiningų pamokslų pasakė klebonas, prisimindamas 
laisvų, nepriklausomų Lietuvų ir prezidentų A. Smetonų.
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Sv. misions pasibaigus, choras užgiedojo ’’Lietuva., Tėvynė Musų’. 
Žmones tiesiog buvo nustebinti. Tai pirmas atsitikimas, kad giedoti; 
Lietuvos hirinu mūsų bažnyčioj. Nebuvo nei vieno, kuris nebūtu verkus. 
Visi verke.

Uz-tokį gražų paminėjimų, visi parapijiečiai reiškia gilių pa
dek q savo klebonui.

Sausio 23 d. Šv. Jono draugijos valdyba turėjo posėdį, kuriame 
svarstyta daug gerų sumanymų ir galutinai nuspręsta, kaip ir kokiu bū- 

‘du suorganizuoti lietuvių jaunimų. Išrinkta laikina jaunino valdyba, 
kurion įeina šie jaunuoliai: Simas Bonikis, Adele Karaliuhaite ir 
Margarita Perukeviciūte. Sykiu su Jaunuolių išrinkta valdyba buvo 
tartasi ir nuspręsta*už poros savaičių rengti Šokiusvsu užkandžiais, 
kava. Minėtas parengimas yra visiems dykai, susipažinimo tikslui.

Nutarta tam reikalui parinkti^aukų pas geros valios lietuvius. 
Po dolerį aukojo M. Dervinis, S. Balčiūnas, J... ir V. Samuleviciai, 
Matjosai, A. Oiriunas, p. Grube vi ei ai,-' P. Motiejūnas, Radvilai. F. Ka
raliūnas, J. Banylis, p. Vilkeliai, J. Staliulionis, A. Augutis, P. 
Kairas ($l.,50); po 50$ - J. Urbonas, _Pi. Podolskis,_S. Bardauskas, E. 
N^rpsįs,. S. Butkiene, A. Lastauskiene, P. Urboniene. Aukojo ir dau
giau zmopių. . . »•••.■ - • .

* • • ’ , t ' M

Visais jaunino reikalais rūpintis, duoti patarimus, sukelt Fi
nansų, dalyvauti posodziuo.se, padėti prie rengiamų vakarėlių, pasilink 
minimų ir t. t., payesta Šv. Jono draugijos pirmininkui M. Derviniui 
ir sekretoriui S. Balčiūnui.

Vasario 5d. į lietuvių parapijos salų prisirinko tikrų^lietu
vių jaunuolių apie 60 vaikinų ir merginų tarp- 16 .- 20 metų amžiaus. 
Tai dar ne visi, nes daugelis negavo pakvietimų. Kiti negalėjo atei
ti del darbu. 

. t . • •

Salų, kuri neseniai naujai išdažyta buvo, jauneliai papuose 
spalvotais popieriais ir .gražiomis' iškarpomis, pritaikintomis -pagal 
savo’ skonį. Negali ir atsigėrėti, kaip jie gražiai' ir vieningai dar
bavosi. A. Karaliuhaite, kaipo tikriausia šeimininke, beveik viena 
per visų dienų dirbo ir vale. Dirbo prie papuošimo M. Parūkėvielute, slauge A. MatJošaityte, St. Matjosaitis, pats jaunimo pirmininkas Si
mas Bonikis ir daugelis kitų.

Labai gražiai vakaro tvarkų veda jaunimo pirmininkas Simas Bo
nikis, kuriam padėjo jo geras draugas Stasys Matjosaitis.

Šv. Jono draugijos nares ir simpatikes,^kurios_istisų vakarų 
Jirbo virtuvėj, buvo A._ Lastauskiene, E. Matjosaitiene, V, ^Samųlevi- 
cieno ir St»_ Derviniene, pavaišino jaunuolius skaniomis desrelemis ir 
minkštais gėrimais.

posodziuo.se


Įvairius daiktus laime jo. E. Žarskaite, P. Alksninis., p. Marčių- 
leviciūre ir kiti.■ ...... » / e

S. Bonikis ^ranese ir kviete visus atsilankyti Į sekantį susie
jimų, kuris įvyks sv. Patriko dienoj, kovo 18 d. • » • , , ** - •- '.T-

‘ Korespondentas.

Toronto lietuvių energingasis veikėjas, K.L.T.^skyriaus pirmininkas P. Kairys paskutiniame mums laiške, prisiuntė čekį. $25.50 
vertes ir naujų "bei atsinaujinusių ”N.L.” prenumeratarių sųrasu:

I. Lukša, Hamilton,. Ont. $2.00, A. Kondrot, Elk Point, 
Alta. $1.00, M. Metrauskas, Telsonburg, Ont. $įP0, V. Stonis, Ro
chester, K.Y. $1.50, V/. Sukis, Toronto, Ont. $1.00, K. Palekavicai- 
te, Toronto , Ont. $1.00 '

1 ' . Atsinaujino sie:
0. Dagiliene, J. Vitkunas, J. Indrelis kurie sumokėjo 

net po $ 2.00, ir I. Kudreoccviciene, V. Stankus, A. Y.urtis, M.S. 
Matųsaitis, F. Kundrotas, A. S. Batkus^ F. Matiejunas, Av0. Kuniutis, 
J. Cernauskas, -A. Batulevicius, J. Dicpinigis, J. Maldazys sumokėjo 
metinių prenumeratų.

Atsinaujinusieji visi torontieciai.

REDAKCĮJOS PASTABELE:
Sį prenumeratorių sųrasų talpiname del to, kad gerb. Kai

rys to_ pageidavo. žinoma, redakcijai visai nesudarytu sunkumu, jei 
malonus musų žurnalo skaitytojai to pageidautų ir toliaus, kad ju 
vardai būtų talpinami. Iki Šiol mes turėjome rpiomonų daryti .taip, 
kaip ir visi t. y. neskelbti skaitytojų pavardžių.

Musų manymu butų gerai atsiklausti skaitytojų del šio 
reikalo.

n
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L I N K S M A V A K 1, R I E N E
v .

Sausio menesio 22 d. Vytauto klįubo puošnioje svietaineje 
susirinko netoli dvie šimtų ir penkios ^de-s imt s svečių į rengiamų tary- 
biecių vakarienėj apie kurių vienų is seimininkių p. Lekniekiene štai 
kų sako:

- ’’Nepr. Lietuvos” žurnalo naudai rengta vakariene Vytauto 
kliųbe? puikiausiai pavyko. Svečių prisirinko netikėtai daug, kurie 
vaišinosi prityrusių Jseimininkių prirangytomis desrukemiš? keptais

• pyragais ir rudu alučiu.
Po užkandžių? iki vėlyvos naktiesvtųsesi linksni lietuviški 

šokiai. Apie trecia valanda ryte? kaip svečiai taip ir rengėjai skirs
tėsi gerame ūpe- iš pasekmingo parengimo. ;■ ■

Del Šios vakarienes daug maisto buvo suaukuota? todėl ir 
pelno' liko nemažai.

Su didžiausia auka prisidėjo A. Kindoriene? kuri paaukavo 
du didžiausius piragus. Taipgi po du piragu aukavo Z. Vilimiene ir 
Lekniekiene įr Vienų skanų piragų E. Vaupsiene. Ausiukes jaukavo
M. Duncikiene? M. Skudiene ir 0. Matuliene. Raugintus kopūstus ir 
tumeites_aūkavo J. Zabieliene? Skudiene? Matuliene? Duncikiene? Z. 
Vilimiene ir Leknickas.

Prie parengimo vakarienes darbavosi šie: P. Baltakyte? 0. 
Koncevičiene? p.. Kirkuviene^ p. Kilimonių seimą? A. Navickas? K. Raze- 
vicius? J. Duncikas? M. Vaišnora? J. Kuprevičius? V. Škudas.

Muzikantui buvo net trys? kurie taip smagiai linksmino skait
lingų publikų ir uz savo darba nereikalaudami jokio uzmokesnio. Štai 
jie: Kazukauskas? Miškinis ir Vilimas.

Šios vakarienes rengėjai širdingiausiai dėkavoja visiems? ku
rie kuom nors pasitarnavo rengiant Šia grašių ir tikrai lietuviško^po
būdžio vakarienę ir prašo? kad ir ateityje susilauktume tokios gražios 
paramos.
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G I M T A DIB N ' O B A L IJJ

Sausio 22 d. Andriukaičių namuose vyko jų dukrelei Genovai
tei gimtadienio proga? didele puota* Puotoje atsilanko gana daug sve
čiu, kuria tarpe Buvo kelintas daktaro Andriukaičio draugu daktaru.

Nors svečiai galima Buvo skirstyti į dvi dalis - puse lietu
viu ir kita puse svetimtaučių^ Betvlietuviai jausdamiesi savo tautie
čio namuose išmokino visus lietuviškų žaidimų? kaip - ”Se tau žiedas 
- nerodik” ir k.

0 jau lietuviška polkutę-? kuriai pagraj ao Mališauskas ant 
savo armonikos? tai jau visiems tikrai patiko,

_Nors visi_sveciai Buvo labai užganėdinti šia gražia puota? 
Bet panele Genovaite matyt buvo daugiausiai? nes kiek buvo linkėjimų 
ir dovanų? tai viskas buvo jai skirta.

"BIRUTES" CnORO KONCERTAS ' \'■

Vytauto kliube?' sausio 23 diena? įvyko "Birutes" choro rengtas 
koncertas ♦ .

"Birutes" choro mokytojų ir vedoju yra pasižymėjęs dainininkas 
Vincas Kajackas? kuris, nesigailėjo daug darbo ir energijos surengimui 
Šio pasekmingo ir gražaus koncerto*

Buvo tikrai malonus vaizdas matyti? jaunąsias^mergytes? apsi
rengusias vyrų drapanomis ir vaidinančias senelių ar zenocių roles.

Žinoma? kaip suaugusiųjų chorui rengiant koncertus? visuomet 
ateina į pagelbą "Birutes" Choras? tai suaugusio jivkliubo choristai? 
padėjo birutietoms? sudainuodami keliata labai gražių dainų.

Programa buvo labai gera? kuria atydžiai stebėjo pilnutėlė 
sale publikos.

Taigi Vytauto'kliubas aplaiko net du choru t,_y. Antcno Morkio 
vadovaujamas "Aido" choras? ir Vinco Kajacko - "Birutes".

Garbe uz tai Vytauto kliubui.

Ko daugiau bon ijpirksim? tuo greičiau laisvę 
visam pasauliam užtikrinsimo
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PU I KUS.R, Q- N C E R T A S

Vasario 6 d. Šv. Kazimiero parapijos choras? turėjo labai 
gražų.-ir įdomu koncertų. • ' į-
•; • j. gale daug gražiu dainų, duotų ir sold, kurias atliko bažny
tinis choras vadavau lamas'K. Žiziunb, dar;buvo suvaidintos, dvi labai 
juokingos komedijos: ’’Garsusis Gydyto jas” ir ’’Knarkia Paliepus”.

Artistais buvo parinkti visi is čia augusio jaunimo ir savo 
roles puikiausiai atliko sužavėdami skaitlinga publikų, kuri ras rei
kalų ir malonumų ’atsilankyti ir ateityje į bažnytinio choro rengiamus 
parengimus.

VYT. KLIUBO ir S. ir D. D-jos BENDRAS KONCERTAS
• , • ! . • •' . • . ' • 1 • • • • '• • -

'■ - Kliubo paselpin^ draugija ir Sūnų ir Dukterų pa s stipino drau
gija, 13 vasario surengė bendrų koncertų Vytauto kliubo svietaineje.

Pelnas sakomu eis del kurių, kurie kariauja Kanados armijoje.

Del šio labo, Kliubas savo svietainę ir visų kas reikalinga 
aukavo už dyka - S. ir D. d-ja nieko neaųkavo.: .

Koncertas buvo :geras, žmonių buvo daug, tik jei ne tos nelem
tos prakalbos ar geriau pasakius pamokslai. • Toks nepraustaburnis, 
S. ir D. d-jps pirmininkas, neturi sarmatos pasakoti žmonėms apie jų, 
tai yra komunistų nuveiktus ’’didelius” darbus,- kuriems visų laikų pas
tojo kelia tie kas nepriguli prie jų partijos.

Tai begėdis, kuris neturi inteligentiškumo ir tokiame bendrame 
surengime, į kurį buvo kviesta net bažnytinėje svietaineje, kad nepra- 
vedus jų purvinų agitacijų.

Ar tik tiek gali' išauklėti ’’lite re turką” per penkiolima metų 
savo auklėtinius?

NESVARUS DARBAS 
*"“■ ■ ’J ‘ -11 $

Montrealieciai yra pasipiktinu tikrai nekulturingu komunistu 
elgesiu, platinant, ju spaudų ’’Liaudies Balsas”.

Mes turime^pripažinti už tiesų, kad visi stengiasi savo spau
da platinti, ta žinoma, turi teise ir konunystai, bet jų tiesog bru
tali škas užpuolimas ant tokio žmogaus, kaip Vytauto kliubo sargas ir 
atėmimo iŠ jo trijų dolerių ’’Liaudies Balso” naudai, yra biaurus dar-
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bas. /• • 1

Minėtas kliubo sargas yra^beturtis, senatvės sulaukės žmogus, 
kurio vienintelis pragyvenimo šaltinis yra Vytauto kliubas, iš ku
rio jis gauna tik trysdesimts doleriu i menesi. Beto greičiausiai 
jis visai skaityti nemoka, o jei. kuomet ir molce jo kiek paskaityti, 
tai šiuo laiku su lyg jo paties žodžių: ” ...be akiniu neįžiūriu, 
o akiniu, neturiu iš ko nusipirkti.” ‘ . * *

’’Liaudies Balso” leidėjai, ar tikriau pasakius savininkai, ku
rie apipiešė si suvargusį seneli, turi savo nuosavus namus, automo
bilius ir visa kas reikalinga patogiam gyvenimui.

Ar tai šitaip pritiktu daryti ’’darbininkų užtarėjams ?

JAU TURI . UNIFORMĄ.

Visiems Montreal© lietuviam^ pažystamo biznieriaus D. Norkeliūno 
sūnūs Albertus,^kuris siekia aukštus mokslus į D’Arcy McGee kolegija, 
jau nešioja gražių ’’Duke of Connought’s Royal Hussars” uniformų.

Albertas, kaip ir visi kiti tos mokyklos studentai, privalėjo 
prisirašyti į rezervinęvarmija ir eiti du syk per savaitų į karei
vines, lavinimuisi kariškų dalykų.

Beto bug labai vietoje, jei primigsime, kad Albertas IJorkeliunas 
yra vienas is tų, kurių laukia lietuviškoji visuomene įLr is kurio ti
kisi labai rimto-artimo sau draugo ir vado. Jis jau dabar visur mie
lai padeda, bet^tokiam lietuviškame veikime ir niekuomet nesitolina 
nuo savo tautiečių.

Jo sesute Jule*, lanko buchalterijos kolegija.

JUOZAS  MAZŪRA IT 18

Kuris lanko Loyal aukštųjų mokyklų, taip pat įstojo R.G.A.F. 
jaunesniuosius lakūnus.

Juozas yra malonus ir vigu labai^mėgiamas lietuviukas, kuris 
iš pat jaunų dienų montrealieciams pažystamas, kaipo puikus dekle- 
muotojas ir geras Kliubo choro narys-bosas.

- Tikimasi, kad is jo išeis geras profesionalas.
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"STUDENT PRINTS"

D’Arcy McGee'aukšto sips. .mokyklos leidinys? paduoda savo mo
kyklos ^studentu repbrtus? kur -randama labai smagios žinios? apie ten 
lankančius lietuvius studentus: . .

- Kaze Į)agilįute? antro kurso studente? laimėjo aukščiausią 
vietą savo klasėje, uz geriausi mokinimasi.

• ’*.*v ' • • ' 3, ’ ’

* * -A. Backauskiute? >to paties kurso studente? laimėjo treciu
vietą. ’ '

- Kastancija Markevičiūte? pirmo kurso studente?, laimėjo 
auksciausią vietą savo klasėje? taip pat uz gera mokinimas!.

. Boto?-. minėtoji mokslo ištaiga?. da:r negali atsigėrėti uz su
teiktą tai įstaigai' garbę? kuria suteikė šiuo laiku mokytojaujanti 
Aid* Kisieliūte? kuri savo gabumais iškilo į pirmą vietą visoje Kve- 
bek°. provincijoje. . '

Tai istikro gražus dalykai dedasi lietuviu gyvenine!

d A R- N Y S  A P D A V A N 0 J O

Emilija ir Juozą Černius? kuriems 10 sausio užginė puiki mer
gaite ir kuria 20 vasario pakrikštijo - Patricija-Kristina vardais.

Aug mažytę laimingai? kad tavo tėveliai turėtą džiaugsmo!

SKAUDI NELAIME

Pasitaikė Matui Vaišnorai? kuriam darbo vietoje 22 vasario? 
buvo skaudžiai apšalota ranka,

•- Vaišnoras yra nepalaužiamu įsitikinimu lietuvys-patrijotas? 
kuris savo darbais 'labai daug prisideda prie Tarybos pasekmingos vei
klos ir visur? kur tik yra reikalas? kad lietuviškas vardas skambėtu.

Velijame Tau Matai? kaip greičiausiai pasveikti.
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ŽV. KAZIMIERO LIETUVIŲ PARAPIJA

Teko patirti, kad lietuviu parapija^ jau dideliais žingsniais 
Žengiu prie savo naujos ir gražios "bažnyčios statymo.

Senoji 'bažnyčia, no. tik kad neturi skolų, bet sulig apyskaitos, 
iki paskutinios dienos praeitų metu turėjo kasoje $18,360.29, o da
bartiniu laiku jau turi virs $20,000.00.

Toje sumoje randasi $4,164.00, kurie reikes žmonėms sugrųzinti, 
nes tai yra žmonių turtas, kuris padėtas parapijos apsaugoje.

Jleikia priminti, kad pora metų atgal, parapija pastate $12,000.00 
, vertos kleboniją, kuri jokių mergišių visai neturi.

iš to viso reporto matyti, kad lietuviu parapija Montreale, la
bai gerame finaneiniame stoviję. *

SUNKIAI SUSIRGO

Šeštadienio vakare, 26 d. vasario, skubiai buvo išvestas į 
Royal Victoria ligonine, Juozas Žemaitis, kuriam tuop padare operacijų del aklosios žarnos.

Velijame, kad greitai pasveiktu.

x NEBESUGRĮŽO

Minotų ^eima apturėjo labai skaudžių žinių, kur sakoma, kad jų 
vienturtis sūnūs, kuris tarnavo užjury oro laivyne, nebesugrįžo į 
savo bazes po oro atakų ant Vokietijos.

Nors yra daug vilčių, kad jaunasis lakūnas išliko gyvas, bet 
tai vistiek skaudus smūgis, ne tik jo tėveliams, giminėms ir drau
gams bet ir visiems lietuviams, kurių toks Šaunus jaunikaitis turė
jo patekti į tų likimų. ...

Linkėtina, kad Ši jaudinanti Žinia, greičiausiai issiblaivintu 
ir nušluostytu ašaras nuo jo teveliu.
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16 VASARIO . MINĖJIMAS

• 'Dalyvaujant advokatui Bagociui,.kaipo dienos kalbėtojom, siais 
metais praėjo jiepaprastai įspūdingai ir iškilmingai.Minėjimas atsi
buvo bažnytinėje svetainėje, kuri buvo kimšte prikimsta dalyviais.

Po programos, kuria atliko Montreal© chorai, Adv. Bagocius joa- 
r sake labai turiningą ir gražių, kalbų, kurios turinio, montrealieciai 

ilgai nepamirš. ė •
. . "■ LTors rengėjų ūpas buvo kiek numuštas^.kuomet 18 vasario tram

vajų kompanijos visi patarnautojai buvo įseję ant streiko ir visos 
susisiekimo’ priemones buvo_nutrauktos, bet laime parengimo dienoje, 
11, y. 20 vasario vėl sujudėjo visi gatvekariai ir autobusai ir mi- 

. • nejimas nebuvo visai sutrukdytas..

Po minėjimo? toje pačio ję. svetainėje įvyko graži vakariene, pa- 
! gerbimui kalbėtojo. > Kaip minėjimas, taip ir vakariene praėjo su ne
paprastu pasisekimų.

' v ' ' ' — v —
• Tai vienas is gražiausiu ir. gal but didžiausių paminėjimų Mont- 

realo^lietuvių istorijoje, a£ie kuri patieksime- smulkesnius žinias 
sekančioje laidoje.

Taipgi pranešama, kad Toronto lietuvių rengtas 16 vasario minė
jimas, .buvo labai pasekmingas, kuriame irgi kalbėjo tas pats kalbė
tojas adv. Bagocius."

” N. ___ A D M I N I S T R A T 0 R f S ŽODIS

Kanados Lietuvių Tarybos Toronto Skyriaus pirmininkas Petras 
Kairys, darbuoja.si..nenuilstančiai. Jam to neužtenka, parėjęs namo iš 
darbo, eina rinkti naujų prenumeratų ir paragina atsinaujinti "ITopri
klausomos Lietuvos” skaityto jus t. Nors jam būtų labai malonu namuose 
ramiai laikų praleisti ir pailsėti po darbo valandų. ”N.L.” adminis
tracijai vasario menesi prisiuntė $25.50. Neminint to, kiek daug kar
tų pereitais metais prisiuntė prenumeratų.

Waterburio Amerikos Lietuviu Tarybos Vice-pirmininkas Dr.
Petras Vileišis parėmė ”N.L.” prisiusdamas 5 skaitytojus iŠ savo mies
to. Kaip malonu yra mums, kad mūsų gerieji broliai lietuviai paremia 
mūsų darbų.

^Pasieks ”N.L.” administracijų malonus laiškas Juozo Jokuba- 
viciaus iŠ Paterson H.J., gražiai lietuviškai parašytas, Amerikoj gi
musio ir augusio jaunuolio, _kuris sužinojęs, kad Kanadoj eina lietu
viškas žurnaląsuprašo prisiųsti egzemplorių, del paplatinimo.^ Ne ^o- 

. prisiuntė 10 naujų skaitytojų rašydams : ’’dar tik pradžia is
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Patersono turėsit nors 20 skaitytojų”. Atsidžiaugti negalimą, kad 
jaunas amerikietis, taip aukštai^įvertina savo tėvų gimtiną salęlą^ 

, Lietuvą, dirba dąl jos visa sirdzia ir deda visas pastangas, kad iš
platinus lietuvišką spaudą.

K.L.T. Toronto Skyriaus pirmininkui P. Kairiui, Vaterburio 
A.L.T. Vice-pirmininkui Dr. P. Vileišiui ir jaunuoliui J. Jokubavi- 
ciui, ’’Nepriklausomos Lietuvos” Redaktoriuj, administracija^ visas_ 
štabas ir Kanados Lietuviu Taryba,_nuoširdziai dejuojame* uz prisiųs
tus pinigus, kad pagerinus vieninteli Kanados Lietuvių žurnalą ”N.L.” 
Jūsų pastangomis ir rupescia, suteikėt didelą paramą.

Mums Kanadiečiams yra*neišpasakytadžiaugsmas, kad b^oli^i 
amerikiečiai, kurie dirbame vienam tikslui del musų brangios Tėvynės 
Lietuvos, neužmirštą musų ir pritaria paduodami pagelios ranką,_ Lin
kime kad daugiau atsirastu ameriko^ audusių, kurie pažintu, mylėtu, 
dirbtu ir gerbtu savo teveliu gimtiną saįelą Lietuvą, jų^kalbą ir pa
pročius^ taip kaip gerbiamas J. Jokubavicius, tuomet neišnyktu musų 
lietuvišką kalbą ir visi lietuvišką palikimai musų proievių.

v Nesuskaitomai kartu aciu, visiems TorontieČiams ir Ameri
kiečiams skaitytojams ir rėmėjams.

M• Arlauskai te.

”N.L.” administratore. -

ŽODIS MŪSŲ GERBIAMIEMS BEl'JDRADARBIAMS

Mes turime.keliata raątų ir korespondąncįjų, kuriu nesuskubom 
sutalpinti i šia laidą, todėl labai atsiprašom. Stengsimės sunaudoti 
sekančioje laidoję.

Su gilia pagarba:
Redaktorius• -

Amerik. Raudonajam Kryžiui reikia kraujo Kraujo 

bankui. Tas kraujas išgelbsti mūsų kareivių gyvybes 

frontuose* ' Aukokite kraujo dabar, Telefonuokite 

savo vietiniam Raudonojo Kryžiaus skyriui ir susitar

kite
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