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Smeigiu žagrę ~ savo plunksnę, į baisius, erskeciuotus dirvonus, 
usnimis ir dagiais užleistus. Les aplinkui naktys, audros uzia ir 
blaško mano Tėvynės rūbę, viešnios kaukia iš rytę ir vakarę. . . Apsi
niaukę... Lašnoja ašarę lietus, išvargę minię akys - laukia ausros.

0^ paskubėk, mano dvasios lakusis žirgeli, praversk, pirmę vagę, 
kur išaugtu ir sulinguotę aukso varpos mano broliams,^kur sužydętę 
taikos lelija plotai^ per kuriuos mes vieningai susibūrę, galėtumėm 
žengti keliu6- vedančiu į. Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Taip. Tu begi mano sielos polėkiais pažabotas, ažūriniai erškė
čiu vingiai sustiro ir išsigando, dirvonais prįlinko klastę žole, ir 
aš6einu... Linkstavvelena po mano kojų, gūžta usnię kerai, krinta 
erškečię puiki šerkšna, tiesiasi spygliai...

0, kaip saldu gerti nauję arimu alsavime, kaip gražu stebėti at
skubantį ^kultūros vieškeliais Tave; Mielasis Skaitytojau, kurį lydi 
n au j ę au š rę ap s up im ai...

Ateik... Su ilgesiu laukiu savo dirvonuose Tavęs... Mes sura
sime poilsio valandėlę, apžiūrėsime dagiuotu dykuma plotus, parink
sime hektarus * gražaus pavasario sėjai - Tėvynės laisvei.

Aš Tau pasiskędiu., kad mano ilgesys nuolatos pas Tave bėga, at
nešk, man gi jale savo sielos Silkę... AŠ įverpsiu į savo širdį 
kaip motina gelsvę linę, patiesiu minčię audeklais..♦

Grožesimes abu naujais ritimais, margais kaip sesių aštuonyčiai, 
kaip gelindaržio varsos. 4

įš čia dvelks tiesa ir žmoniškumas, čia kalbės Dievo ir Tėvynės 
meile, čia pinais poezijų vainikai, čia sūkuriuosis pasauliniu aud
ru verpetai, čia prabils varguolio lūpos, čia plasnos kilnios moters 
siela, ir vyro herojiškumas.

Šis naujas "Nepriklausomos Lietuvos" balandis, pasirinko nekal
tu tiesos ir meiles kelię, jis skrys prie savo idealo nebodamas,kad 
ir žiauriausiu audru, nes jo sparnai naujo plieno, jo alsavimas -vi
sos tautos dvasia, jo penas - dori darbai.



Bet, mano dirvonai - vos pradėti... Be nrieteliaus dešines - 
aŠvsuskursiu.. beltos puQos ir nelaukti karščiai, mano plunksna gal 
dažnai^pažeis?... kad, mielasis, priartėk... Apsupk, mano savo 
angeliška globa, o as Tau sunešiu -dvasiniu rožių, kuriomis priruoš- 
tume Tėvynei užtikrintos laisves vainike. ■ w

<’ Lietuva, vuz nelaisvės vartų. įVis'a /doro ji lietuviu išeivija šie 
lojasi ir ryžtasi sutraukyti nelaisvės grandinius - sielojasi ir 
Kanados lietuviai. Susibarę į Kanados Lietuviu T .ryb.a, ieško taku, 
kad savo Tėvynei kuom nors Padėjus! Aukos pinigįpos - neužtenka. 
Kanados lietuvis pilnas energijos! .Jis trokšta nešti Tėvynei - sa 
vo sielį. Todėl, sisv”keprįklausomos Lietuvos” žunialas - Kanados 
lietuviu aukuras. į si aukuru, spengsimos sudėti visu doru sielų 
Siekius ir troškimus. ' 6 ~ 4

.Lietuvos likimas, broliu išgyvenimai ir kančios., pasauliniai 
Jco.ro. verpetai, verčia mus giliau susimastyti rytojumi., ir burtis 
vienyben. .. c

■ .-i

J. vienybę mus surišti gali - tik dora spauda. Ligi šiol, Ko.*- ■ 
Aądos lietuvis šiuo' atžvilgiu - kęntejo dvasinį budį/ Prade jęs.-ęi- 

žurnalėlis apsikaišė-polemika, pateko į ker.stin.gus sūkurius, •.• ir 
Pats savęs išsigandęs - pabėgo kitais vieškeliais...

šiandien, jis atgema kita dvasia.. Taryba jį aršiau priglaudę, 
it" susirūpino jo susižeidimu. qu šiuo numeriu - jis pagijęs i>šei- 
uū įgyveninę, ir tikimasi, kad per taktingos .doras mintis, jis iš
augs į Kanados lietuviu vertingiausię ilgametį leidinį.

" ... ■ Hari j d Aukš tai te .

Kai trimitai sugaus,

kai pavojus skambės,
• Kai raudona pašvaiste-

1 •

Tolumoj užtekės,

S.ūnę

Lietuvos

T e v y n 6 s

Žuvo daugę

Del. Laisvo

Rausvas .krau j as i r -vele i
Juodę žemę drėkins.

Tu išeisi garbingai,

Tu narsus ir ramus,
Tu išeisi į kovą 

*• •

Tačiau laisves -žvaigžde 

Mums žibėt nfe-nustoš' -

Eisim, mes ir kovosim

Del Tėvynės garbes... Del Tėvynės laisvos!

P. Gailys



Pastabos Lietuvos Ministers
Suvienytose Valstijose

24-ri\i mėty Lietuvos Nepriklausomybes proga - 16-ta diena Vasa
rio, buvo’ švenčiama visy ištikimy Lietuvos vaiky - visame pasauly.

Ta pačia proga, šiy šventę švente, ir visi geri lietuviy drau
gai šioje šalyje.

To syryšy, aš norėčiau išreikšti kelety svarbiy pastaby, būtent:
PITOiA: Lietuva, būdoma savo 24 metiy nepriklausomybes angoje ta

po karo’"žiaurios agresijos auka, kaip ir kitos mažosios valstybes, 
ji vėl pateko į vokiečiy okupacijos nasrus, kaip buvo patekusi 1918 
metais. Bet Lietuva, būdama karzygiy šalis, nepc.ise vokiečiu uždė
to jungo, ir 1918 metais 16 dienę. vasario, ji paskelbė pasauliui 
savo nepriklausomybę seniausioje Lietuvos sostinėje - Vilniuje.

ALĮTIĮAm Lietuviai dabar daug stipriau atsispiria prieš vokiečiy 
yvaii'iūs"15uolimus, ne^kad galėjo atsispirti 1918 metais. Lietuviai 
dabar atsispiria prieš ekonomiškas eksploatacijas del vokiečiy ka
riuomenes naudos, jie tarp savęs darniai kooperuoja prieš privers-v 
tinus darbus ir nekaltai į kalėjimu grūdinus, jie išsidirba savotiš 
ka veikiančia sistema pralenkiančia vokiečiu reikalavimus: kad ju 
sultingiemsvvingiams nepasitarnavus; taipgi lietuviai vieningai ir 
tvirtai reiškia savo siekius - Lietuvos nepriklausomybes atstatymo’. 
Daug karty atsitinka, kad lietuviai pasipriešina net prieš počiy 
nuciy Įstatymus.
oie,_if kiti pasipriešinimo aktai, buvo rezultate to, kad vokiečiai 
skyrė lietuviams žiaurius nubaudimus, išstumdami savo aukas į vie- 
šasvekzekucijaę, kad tuo išgąsdinus apylinkes visuomenę. Be to vo
kiečiai dažnai pavartoja gąsdinimo budus, kad jie užleis Lietuvy 
bolseyįky terorui’. Bet lietuviai, i tai drąsini atsako: ’’Dieve, 
išgelbėk, mus nuo ’’apgynėjo”, o mes rasime kelia - apsigynti nuo 
priešo*; kaip mes padarėme 1919 meteis.

Lietuvos atsispyrimas be abejones būty^daug atsparesnis, jeigu 
uę Pareita bolseviky okupacija, kuri suardė mano šalies gyveni.myv- 
isplesiant__Lietuyai jėgas, sutrypiant brangia Nepriklausomybę, iš
tremiant tukstancius ismintingy zmoniy, ir narsiy kariy.
v. Lietuva visai be jokios kaltes kenčia tu dviejy šaliy
žiaurius puolimus. Mūs žeme yra trypiama bendrapriešu slavy ir te- 
utony armijy, bet Lietuva, atsižada tikėti, kad brutuališka ~ 
bus pa skutinis y’teisejas”. Lietuva yra persunkta aukštais idea
lais, ir ji tiki Į paruošta Atlantiko Čarteri ir jo autorių garbin
gus pažadus. c

Lietuva sutinka su siekiais, tikslais, ir Deklaracija Susi- 
vienijusiy Tauty.
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pergale, tiktai demokratijos_froute, nes ją atstovauja Susivieni 
jusios Tautos, ir galima tikėtis, kad suverenines teises ir sa
vivaldos bus atsteigtos tose šalyse, iš kuriu buvo -priverstinai 
išplėstos nepriklausomybes.

K—j 'Lietuva yra viena is tu tautu, kurios suverenines 
teises ir savivalda buvo priverstinai išpiešta agresoriaus kai - 
myno, ir del to, uos išplėstos teises — privalo būti sugražintos.

Todėl, Lietuva prijungia srvo reikšme faktui, k a- Susivieni j u— 
s_ip Tautu Deklaracija - buvo pasirašyta, Lietuvos dvieju dideliu 
S-Ląvą kaimynu. Tas privalo pasitarnauti prirodymui, kad. te rito-‘ 
rij^ patobulinimo ambicijos - nesutrukdys taikos pokarinei šiou- 
riarytineje Europoje.

Ne tik Lietuva ir kitos Pabaltijo valstybes, bet ir visas pa 
saulis su atsidėjimu stebes i šią Europos dalį ir kitus nrinci- pus, kurie buvo -rimtai paskelbti; v t P '

To viso išvadoje, as trokštu išreikšti savo šalies pasigere- 
jįmg. Suvienytą Valstijų valdžiai už drąsu stojimą pasaulinėse ko
vose, taipgi reiškiu širdingiausią dėkone, uz dvasinį padrąsinimą - žmonėms mano krašto. - z ■ • r

(pasirašė) p. Žadeikis
Lietuvos Ministras
Washington, D. C.

lietuvi •

Juozas Tysliava

Lietuvi, mano mylimas lietuvi,
Užaugęs pievose ir girią duburiuose,
Kviečiu tave dabar' į naują būvį, 

Kur radio pavasariai tau vyturiuos...

Tau duosiu gatvą, ilgą kaip paradas;
Kinematografas (dešimtoji mūza) vakarais 

tave čia palydės.
Lietuvi, užmiršk, ką giriose praradęs, 
žmonijos girioje tau naujas amžius pražydės.



Ypatingai nes, Llontrealo .lietuviai, kurie prie Jo prigludę kaipo 
•prie geriausio tėvo, vadovo, ir globėjo. Jis nacy. visa skaidrioji 
viltis ir priebėga. Be Jo^būtu mum.,s ’’sunkiau ’ ''skintis į Lietuvos 
nepriklausomybę. Be Jo, užgestą visi musu tautos kultūriniai švytu
riai’. Jis'hiusu viešpats, ir sargas. Jis nuns nevalią turtu davėjas 
ii? globotojas.' Be Jo, mes neturėtume nė šio žurnalo,- kurio‘'viršelį 
ši kartę puošia Jo melionus paveikslas. Todėl Kanados Li e tu v ip. Tary
ba, įvertindama gerb. Konsulo žygius, praeity, metu seime - išsirinko 
;iorb7 Konsulą savo Garbės Pirminiu? :u. l-U'.ą "Konsulo visus nuopelnus 
musu tautai sudėtus, neįmanome-. tinmipėme rašinėly apibudinti. Bėga 
puti istorija, kuri fiksuoja faktus, ir ateis dieno, kada laurais 
apsupsime netik nu s y Tėvynę, bet ir Jos garbingus vadus.

Baigdama, visą Kanados lietuviu vardu, reiškiu širdingiausią. pa
dėką nusii Konsului G.L.P. Grcnt-Biittie, už suteiktas ir teikiamus 
musu Tėvynei ir tautai visapusiškas malones, ir tuo pačiu linkiu, - 
ii-ii ausiu mėtų ir Dievo palaimos.

Šia proga, turiu garbės tarti gilios padėkos, žodį •'International 
Press Limited" vadovybeiir " Bio’s .ho in Canada" knygos leidėjams, 
kad teikėsi suteikti medžiagos, kurį plačiau apibudinu musu Gen. 
Konsulo garbingus žygius, ir Jo Aukštu Asmenybę:

iLjetit...:.-Cplonely Gerald. Lynh/mi Porte~ Grp.nt-Sut.tie - retired . Born 
Feb. 17, 1890. Educated: Tri-lity’ CdliegeV tini versli y of Toronto 
(D.A.). Commissioned Lieutenant, Canadian Militia, Jan. 10, 1910. 
Attached to Canadian Permanent Force, Feb., 1912. Passed Officers’ 
Long Course, Royal Military College, Kingston, Ont. Appointed Lieu
tenant, Royal Canadian Regiment, July, 1913. Served in World Bar, 
1914-1918, sailing Sept., 1914. District Adjutant, Bermuda, March - 
Sept., 1915. Took part in engagements at Vimy Ridge, Avio.n-Lens,. 
Hill 70, Passchehdaole, C ambrai, Canal du Nord, Forest of Ri.ismes, 
Pursuit to Mons. Employed as Courts-Martial Specialist with Canadian 
and Imperial staffs in England and in the field, including, duty as 
Judge-Advocate at General Courts-Martial, and as member, London and 
Chelsea Barracks. Appointed Court-Martial Officer and Acting D.A.A.G. 
at R.O., 3rd Canadian Division, and Court-Martial Officer, i 
Fifth Army. Appointed Court-Martial Officer and Acting D.A.A.G., 
H.y., Canadians, Ripon, and Court-Martial Officer, E.Q.”, Overseas 
Military Forces of Canada and for London District. Wounded at Pass- 
chendaele, 191/. Mentioned in despatches. Appointed H.Q. , .Military 
District No. 2, Toronto, for reorganization duties, Nov. "1, 1920; 
appointed Assistant Judge-Advocate-General and Staff Cantaia, , 
Military District No. 2, Nov. 1, 1921. D.A.A. end O.M.G., Military. 
District No-. 2, Nov. 1, 1922 - April 30, 1927. D.C.O., H.Cy Mili
tary District No. 7, J"an. 1, 1930 to March 31, 1934. Retired from 
Permanent Force, 1934. Awarded Jubilee Medal, 1935; Coronation 
Medal, 1937; Commander of the Order of St. John of Jerusalem (in
vested by Eis Majesty at Buckingham Palace), May, 1937; Knight of 
Grace, Order of St. John, 1939; Order of Galilee, First Class with 
Star; Order of Mercy, Represented Canada at International Geo
graphical Congress, Warsaw, Poland, 1934. Guest in .-/ostminister 
Abbey at Coronation of King George VI. Consul General for Canada of 
the Republic of Lithuania. Member, Corporation of Trinity College 
(ITniversity of Toronto). Chai rman, Na t i onal C ommi 11ee of'Canada of 
International Geographical Union. Vice-President, Canadian Insti-

(Perkelta į 21 puslapį)



r . imi pi^uksnę. toks mažus žmogutis, 
m 1 o ?ideię a 8151 e 11 a<^tl a v i Juni dulke\r>’ZSarbe’ patvarumu išaugusio ūgio-LIS S LIJO*- ę~

ir norijcą nors parašyti 
sale ąžuolo, ir nedrįsti

Tun didžiuoju garbingu ąžuolu, yra musu Kanados Liet. Generalis 
Konsulas G-.I”-1-'- Grant-outtie, kurio asmenybė išaugus visose pasau
lio "’dalys®, valstybėse, diplomatijoj, aukščiausioso mokslo įnstun- 
cijose pasaulį apjuosiančiose draugijose, kariūnijoj, jurisdikci
joj "direktoriš-tuose, o jau kiek garbes pirmininku, arba amžinuoju 
draugijV nariu išrinktas^ tai nereik žodžią.

oi Didžioji Asmenybe, kuri savo išmintingumu, narsumu, teisingu
mu, mokslu ir kilnia siela išaugus, - buvo Dievo lenta, kad ir Lie
tuva turėjo C'urbes susilaukti šią asmenybę aukštu savo diplomatu Ka- 
nado s lie tuvi jai.

1937 metais 23 dieną rugpjūčio, buvo padarytas teisėtas Nepri
klausomos Lietuvos aktas su Anglijos ir Kanados vyriausybėmis, ir 
buvo iškeltas G.L.P. C-rant-Suttie garbingas vardas į G-eneraįio Kon
sulo Kanadai pareigas, kur po dokumentai iniu aktu ~ pasirašo Angli
jos Karalius Jurgis VI, ir Kanados vyriausias premjeras Mackenzie 
King.

Nuo tu metu gerb. Konsulus G.L.P. Grant-Suttie. garbingai ir uo
liai eina savo'pareigas.

Kuo yra ši asmenybe mums Kanados lietuviams? vJis yra mums^nepa- 
vaduojamai brangus*. Jeigu Jo kilnios sielos nepažinčiau, bijočiau 
savo plunksna liesti Jo kaipo aukšto .asmens vaidmenį, bet žinau, tint 
kiek mūsų Konsulas garbingas, toks pat ir kuklus... PrievJo ras pa
guodos nuliūdęs ir nusiminą-., jis užtars nuskriaustą, sušelps pavar
gėlį. Jis tik ir ieško, kas kenčia, kas alkanas, kas nuskuręs, nu
stumtas... Jis susiranda, vargšus, kad ir tamsiausiuose^gyvenįmo^už- 
kampiuose - šelpia juos pinigais, literatūra ir raminančiais žodžiai 
Išrūpina darbus^ duoda savo rekomendacijas, sutvarko dokumentus, daž 
nai ne padėkos žodelio negaudamas.

Nekartu, stebojausi susirinkimuose jo kantrybe, šaltumu, ismintin 
gai s posaki ai s ir patarimai s , turiuingomi s' • ku.1 turą paremtom! s kai 
bomis. “ ’

Tarpe prastu žmonelių ~ jis prastutis ir kuklus. Su kiekvienu^ 
pąsišnekes su. marga minia atsisės, užkas drauge menkutį užkandį, už- 
sitrnuKs pyp^tę, rimtai susikaupęs įsiskverbs į kiekvieno individo 
sielą, ir tada susimąstęs - apie'Kiekvieną šio to paklaus...

. vj;'‘akarta mes 
maisyws gervc;3 
visur tarp r^su

Kanados lietuviai būtume pakriką tarp savęs kaip su- 
, bet mūsų Konsulas su atyduniu kaip taikos angelas - 
, ir su mumis.
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Glūdžios, šaltos^žiemos dienę, Vilniuje^ kuriamo gyvento jai bodu 
mirė, lietuviu veikėju būrelis vokiočię pažadais nusivylęs, ir rusę, 
imperijos subyrajimę nu jausdamas - pasauliui paskelbė savo tautos pa
siryžimu, sukurti politiniai. nepriklausomę Lietuvos valstybę.

Lietuvio žodis - stojosi kūnu. Ir kokiu kūnui . Kaip iš nelaisvus 
narvelio paleistas paukštis^ lietuvię tauta džiugiai skriojojmrybiniu 
saules keliu, į kultūrą, į žmoniškumę, į didvyriškus sielos žygius, į 
našius drąsios rankos darbus.Cr

Vasario Ib-toji,„.tapo tautos džiaugsmo ir pasididžiavimo diena. Tę 
tautos polėki žiaurus kaimynai: musu amžini Driežui, laikinai pakirto.

Kaip nenumaldomos audros metu nendre -lietuviu tautu prigužo ir 
nrisilonke arčiau žemes, del kurios laisves tūkstančiai prabočių nar
šiai krauję liejo.

Prigužo, bot dvasioje - nepalūžo1. Dienu naktį, kiekvienu valandėlę 
kiekvienu darbu ir mintimi, lietuviu tauta''nors Ir išblaškyta po visę~ 
nasuulį, bot kalu, - kalu priešams pražūtį, o sau laisvę t

Yrt sakoma^ kad plunksna galinęesno - negu kardas. Dvasiu - nuguli 
kūnu. pasiryžimas - kalnus nuverčia. Lietuviai turi drąsos irvpusi- 
ryžimol Todėl nelaisvos kalnę jie nuversi iles lietuviu tauta šian
dien turi stiprię. tulkininkię - Angliju ir Amerikę..

Šioje Vasario 
to s 1a i svei, kad 
kalno nenuvors.

16-toje, Kanados lietuviai sudeda savo priesaiką tuu- 
runku nenuleis ligi tol, kol nelaisvės ir vergijos 
Darbuose ir kovoj - musę, laime j imasi

Vyt. Širvyd<-s.

Vasaris Lietuviu . Istorijoje

Ves. 16 1918 m., Lietuvos 
Valstybės Taryba Vilniuje, pa
skelbė pasauliui Lietuvos Ne
priklausomybę .

Vos. 16 d. 1927 m., Vilniu
je mirė Daktaras Jonas Basana
vičius o

Vas. 3 ė. 1919 m., įvyko 
p i niū s i s e u b o 1 s o v ika i s įsi— 
brovusiais ties Kėdainiais* 
čia žuvo pirmas Lietuvos ka
reivis - Povilus Lukšys.

Vas. 14 ė. 1920 m., pran
cūzai okupavo Klaipeda.

Vas. 13 d. 1119 m., kovoje uz 
Lietuvos laisvo, žuvo ties Aly
tun pimas lie uuvįs karininkus - 
An tan a s J uo z < cp a v i č iu s.

Vas. 14vd.1919 m., lietuviai 
atmušė bolševikus iš jezno.

Vas. 15 d. 1923 ra. , lonkuiį- 
sĮveržė į neutralę juostu - ties 
Valkininkais.

Vas. 22 d. 1387 m., lietuviai 
prienė kutuiiku tiko jL'ię..

Vas. 19 d. 1923 m., prancūzai 
ir anglai sutikę Lietuviu- karin
gu pasipriešinimu, upleiėo Klai
pėdos krust p.

LKScs.no


IT e p ap r a s t as b u Įsas, d ~ 5 lūs i j: giaud u s, 
Pasklido po pievas, po laukus žalius ~ 
Jis girdisi lūšnoj, rūme ir dvaruose, 
Irirdisi kalnuose, tankiuose miškuose.

4<*W '
Tai balsas tėvynės, brangios Lietuvos!
Kuri surakinta retežiais kančios7.
Tai kenčiančiu broliu pagalbos šauksmai,
Tai verksmas našlaičiu, sielvartai, vargai...

I
Tai balsas tėvelio, jo graudi rauda, 
Tai senos močiutes širdinga malda...

Ten mylimos seses dalis ~ vien skriauda,' 
0 brolio karžygio - garbinga auka.

Del Lie tuvos krašto, del laisves tautos:
Ak, d i rb t i nesunku, ne galia aukos!
Tad, broliai, vienminčiai, juk mos čia

laisvi ~
Sustokim i darbe, - vieningai visi!..



UŽ tėvynės pędy, 
Nupirktu krauju - 
Vi s*,', žemos uuksę 
Atiduot guliu.

Valsiūniuno.

Kaip kum iš musu atrodo, kad Laimo ir pasisekimus gyvenimo u- 
teinu savaimi, be rimty sickię, bu sunkię pastaugę, ir bu didelio 
darbo.

Vienok, pats gyvenimus rodo, kad laimėjimai bei pasisekimui daž
niausia pasiekiami - tik per sunku durbę, per pasišventinę., ir pasi
aukojimu. Ir tai, tas visus raiškius! - tik nuoširdžiai vienybe j 
esant.

Pavarčius mūšy praeities kovy istorijos lupus, rusirie^bogulo 
daug sunkiu kovu del lietuvybės,‘'del tautos laisvinimo, del spaudos 
atgavimo, ir paguliau del pačios Lietuvai nepriklausomybes atsikovo- 
j imo.

Tačiau mums yra žinomi-., kad tos visos kovos nors irvlubai bran
giai kainavusios, nors anot dainių: "kiekviena tėvynės žemes pėda - 
nupirkta krauju..."’ - bet visgi buvo laimėjimas, ir tik per vienybę, 
per p a s i auk o j imę.

Any. laikę, pionieriai, stojo į kovas su nepalaužiamu nusistatymu 
širdyse; "kad ir mirti reikės, bet Likusiems - bus Lengviau ’." Tuo 
metu buvo aukotas! dėl žmonių geroves, ramybes ir kūrybos - be jokię 
skirtumui Tuomet pažeistus tautos jausmus - visi vienodai Įvertino, 
vienodai suprato. ‘Tuo metu iš tautos skriaudy - nieks jokiu išroka- 
vimy ar pasinaudojimu nesiekė, nieks tautos nariu nerūšiavo7 nieks 
iš ję. tarpo neskleidė blogu gandu - kenkiančiu bendram darbui, tau
tai ir valstybei. 4

Ir tik dėka vieningumui, kurs lydėjo lietuviu ryžtingas kovas 
brangiausiam idealui - Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei, tapo 
iškovota tas, ko lietuvis per ilgus amžius sieke ir aukojosi.

Deja^ ne 25-kięmetę - lietuviu tautai, nebuvo lemta brangiaja_ 
laisve džiaugtis. Nuolat persekiojęs nelaimingas likimas, užtraukė 
vėl nelaisvos naktĮ musu 'tėvynei, vkuri vėl šaukia savo vaikus Į dar
by, kova, ir laimėjimus; Tik, kažkodėl šioje tėvynės nelaimėje, ne
randama 'bendro sutarimo?’. Nevienas, iš musu jau pamiršo, kad dar 
taip neseniai atsikratyta svetimo jungo; is kurio lietuviu tauta iš
sinėrė’. Nevienas pamiršo, kad ir jis pats gynė tąjaiela sali vyda
mas svetimus engėjus, o jau šiandien is tu pačiu mūs broliy - atsi
rado tokię, kurie paklusniai tūpčioja prieš Lietuvos priešus su pa
sitenkinimu, atiduoda tėvynės žemes ir jos žmones, žiauriausiam iš- 
naudo j imui i r žudymui.
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Atisiranda ir toki^, kurie kitus išskaičiavimus turėdamiskirs
to savo brolius. į rūšis. J^. supratimu, jie turi teisę save pasiva
dinti tautos herojais, ir išrūšiuoti Lietuvos sūnus ir dukras tėvy
nės laisvinimo darbe, nežiūrint, kad tie vujami broliai - nuošij - • 
džiaįi siekia Lietuvai laisves, teise tuno, žmonėms geresnio ^yvnnimn, 
kultūros bei pažangos. ' ■■

Savaimi aišku, kad tokiose sąlygose, tokią "herojų" globoje p ste
kus - kovos darbai, siekiai ir troškimai -yra -begalo sunkus. Be f", "ar 
verta del to sielvartauti ir nusiminti? Ne. Nežiūrint kaip sunkūs 
keliai būt'p, nežiūrint kiek kenkėją rastųsi Tėvynės laisvinimo darbe, 
- iš kovos’'lauko, iš bendro davbo-, "mes nesi trauksime.’ Juk mes iš 
širdies trokštame’ Lie buvai ir savo broliams giedresnio rytojaus, ge- 
rcs?mo '■ te i h i. o s. _ ir tas mus skatina'^aukotis ir dirbti, nes: "Ten 
stūkso .didingi mūs' tėvu kapai, kur žeme Šmūtkeliais ir rūtoms nusė
ta

_ Tad, ir mūsą žurnalą "Nepriklausoma Lietuva" neremus naujoms ‘ 
jogoms leisti ir, tvarkyti, Jai buna ir man leista” palinkėti daug 
ištvermes^ jėgą ir kantrybes’. Lai jūsų kilnūs norai ir sugebėjimai 
suburia musą tautos Jėgas vieningam darbui, kurJ suvienytomis jė
gomis - bus“lengva įgyvendinti; atrėmiau t visus piktus ir kenksmin
gu s p an audo j imu s.

Pasitikėkime savimi, dirbkime vieningai kaip kad dirbo ir auko
josi,., mūsų tautos atgaivinimo narsūs, pionieriai! . •

0. Indreiie ne

G- a v. e n i n e s Mintys

Jėzūs apsuptas minios, kuri jį buvo pasmerkus, ėjo lėtai į kal- 
ng Kalvarijos. ' .

_ _Jis ėjo išbalęs, kraujuotas, nukankintas, kai tuo tarpu prasi
vėrė vieno namo-durys, ir iš jc išėjo moteris su balta_drobe ran
kose. Ji pasidarius kelia raukomiss tarp giūlos, kuri ejo^aplink • -■ 
Jczu, prisiartino ir dievotai nušluostę veidą išsikentejūsiam 
Jėzui. Jėzus i ja pažvelgęs, staigu prisiminė mergaitę iš Nazareto, 
kurią jis•buvo'radęs beverkiančią griovyje, prie namo. Sis prisi
minimas jy/u buvo, kaip oaze dykumos keleiviui, didžiausia paguoda 
Jo kaucloe, '

J^-zus vėl ėjo toli au skausmą, keliu, o ką ■ ilviai vatstume moterį:, 
kuri savo' širdy-: e ir- šioje drobėje amžiams nešasi Išganyto jo pa'- - ' ■ 
veikslą. •' '

Ir mes, dažnai pasaulio nesuprasti ir atstumti, nes žmonią akyp : 
negali įžiūrėti mūs’doru sielos siekią.
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Maujui Dienai Svintan
šiandien, kada visas pasauliu liepsnoja ugny, rūksta^tirštuoseyne- 

permatamuose dūmuose; kada paraku užtaisytos granatos isdr/sko, išne
šioja. į. padanges amžiais Lnogaus sumanumu ir darbu sukurt/ duil^, .pa
likdamos šlx/ met/ liudininku akims, tik krūvas riogsančiu griuvėsiu, 
arba giliai''išraust/ duobi//su tūkstančiais nekalti/ auk/7 • •

šiandien, kada tauta, tautai virto žvėrimi... Stipresnis taikosi 
praryti - silpnesnį, kad palopyti savo niekuomet nepasotinamu gobšu- 
m/, - mažesnėse žmoni/ grupėse irgi verda, kunkuliuoja nesantaika, 
neapykanta.

Rodos neįtikėtina, bet nepateisinama! Juk šiuo momentu mes bandė
me ; i r šukureme židinį iš Tėvynę mylinei/ jos vaik/, kad jie įžiebt/ 
tarne židiny negęstančia ugnelę 'mūšy. brangios, gražios ir_skambios 
kalbos, mūsa papročiu, musu džiaugsmo arba raudu -- šukureme židinį, 
tik dėl Lietuvos, del Tėvynės' laimes! Ir, kad ne tokia Lietuvai ■- ■ 
svarbi valanda, gal mes nebūtumėm sugebėj/ surasti bendros, visiems' 
suprantamos-kalbos?I Kalbos, kuri būti/ sucementavusi mus į stipr/ ir 
vieninga vienetą, kuris būtu galėjęs simbolizuoti vien/ nugenėto 
žuolo atsprogstajię.ią šakelę.; Kur i;-liudyt/, kąd lietuvis gyvas, ir-par 
siryž/s gelbėti, tam ąžuolui nugalėti visus audras, kad su’zaliuot/ 
pilnu žalumu;.ir vešlumu..-. . ‘ . . "D

Bet, dejai. . Mūsų susibūrusion šeimon^ tapo pasėta nesantaikos ’ 
sėkla, ir besivaidant - švent/ troskim/ židinio ugnele pasiliko ap
leista. . . Ąpgęso. ji... . gaila«.« • • • D . - '

Bet, broliai iš toli, laiku viešnagei! atvyko, ir “Ugnei/ blestun-. 
čia atgaivino!.. Dieve, jiems padek,j/ gražiuose darbuose, in kiek
vieno gero lietuvio širdy, surask, jiems gerbting. vietel/.

Todėl, KAUJAI DISKAI ŠVINTANT, aš sudedu viltį Jumyse,;brangūs - 
broliai", ir ’sesės montrealieciai l Sudedu viltį, kad šioje garbingo
je Lietuvos laisvinimo dirvoje, piktžoles nerasu/ sau vietos.

. - Maria F. Jokūbynienė.

Vai krinta Tėvyne, an c tavo vaikeli/

Krūva . šieivart/, nelaimi/, varg/. ...
Kaip paukščiai iš lizčio prieš/ išdraskyto

' Nežinome kur glaustis, nei kur oi t..• 
Pranus Vaičaitis.



šaukiasi tavo pagalbos, tavo Tėvynė Lietuvai Atmink, kad toji 
tavo motina tave išaugino, o šiandien yra pavergta... Jos kungjnin- 
džioja ir trypia Hitlerio gaujos ’. Žudo mūs^ motinos gyvenimo je^as, 
kultūrą, meng. ir visa kas mums lietuviams naudinga, kilnu ir gražu.

Argi mes ga lime ramiai sėdėti sudėjo rankas būdami laisvi? Nei 
Mus^. pareiga stoti i Lietuvos vadavimo darbe, kad amžiams iškovojus 
jai laisves vainikai Eikime į darbą ir kova, kad Lietuva būt£ lais
va, ir nepriklausoma demokratiška šalis.
Broli, sesute, tavo švenčiausia pareiga stoti į kovotoju eiles su vi- 
s-okiaisjausi/ tautos priešais. Mus^. eiles tikr^. lietuviu, tegu auga 
ir klėstė ja. 0 kada pašauks mus tėvynė, kada laisves varpas suskam
bęs, tada mes sukaupsime jėgas - atstatyti ta, kas išgriauta, atkur
ti tg., kas sunaikinta.

Tad, broliai lietuviai, vienykimesi ištieskime viens kitam ran
kai Užmirškime asmeninius ir kerštingus ginšu. Kiek galime remkime 
Kanados, .Anglijos ir Amerikos žygius, o tuo pačiu bus ir musu tautos 
laimėjimas’.

Remkime Kanados Lietuviu. Tarybg., prisidekime prie jos žygįp. ir 
darbi/, ir tikėkime, kad per musu kovas, per vieninga baisa, užtekės 
Lietuvai laisves saulute". w

.Antanas Navickas

Sakoma plunksna yra galingesne, 
negu kardas. Kanados Lietuviai’. 
Vartokite savo plunksnas ’’Nepri
klausomoje Lietuvoje”, už Nepri
klausomu. Lietuvą! Visu prašome.

Mes nemirštame nuo darbo kurį 
dirbame, bet nuo to, ko neįsten- 
g i ame p ad aryt i.

Doleris duotas lietuviu spaudai, 
yra ginklas, kuris Lietuvai lais
ve iškovos.

Nesisielok, jei kiti 
pranta, bet sielokis 
n e g al i s up r a s t i .

tavęs nesu
kau kit^i

Pasiturinčiam, labai lengva rasti < • Nėra pasauly žmogaus, kurs neno- 
draugi/. ratu bu+ ■’^mintingu.
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Lietuviu spaudos istorija ro
do, kad laikraštį leisti, tai ne 
kepurę pakelti. "Tačiau nup dak
taro Basanavičiaus ir daktaro 
šliupo’Aušros".laikę - lie Guviai 
jau toli kultūros keliu nužygia
vo . Jau daug sęmoningy ir tau
tiniai susipratusiu lietuviu, 
savo broliams iškovoti bei uz 
tikrinti visas laisvo žmogaus

Spauda, yra vienas tos kovos 
įranki u. D ak t a ro v B a sanav i č i au s 
"Aušra” Lietuvę išbudino, o Ku
dirkos "Varnas" - ja visuomeni
niai prikėlė, ir apšvietė.v Šim
tai vėliau ejusįy ir einančiu 
lietuviu laikraščiu, lietuvius 
sukultūrino, šuorgani zavo, i š- 
auklėjo literature menę, ir eko
nominės gerovės sąlygas.

lies jaučiame, kad tūkstan
čiuose Kanados lietuviu plaka 
tvirtas, ir samoningaę lietuviš
kas pasiryžimas, kad nepasiduoti 
priešams, kurie kėsinasi lietu
viu tautę. nušluoti_nuo žemes pa- 
viršiausį ir jos tėvu sodybas - 
apgyvendinti svetimaisiais.

Šis, pasiryžimo jausmas 
drąsina ir musy pasiryžimą 
surikaus d arbo, i r leisti ”N 
klausomu Lietuva."

Todėl, mes savo šūkį jungia
me su Amerikos lietuviu dovanoje 
- Laisves Varpe, kur įbrėžti ko
vo s šūki a i su žodžiais:

imtis

"O skambink, per amžius vaikams 
Lietuvos:

Tas nevertas laisves, kas negina 
josi"

Lietuviai ir šiemet Vasario 
16-ta mini, kaip vaikai kurie 
mato'savo motiny liepsny apsup

tame name; bet jokiu būdu, negali 
prie jos prieiti gelbėti Istori
ja tekiu momentu - turi. Hums 
tenka juos sukauptu jausmu pergy
venti, ir sutelkti jėgas, kad at
statyti, t£., k§ praradome.

K an ado s 
sulas G.L.P 
kalboje pa 
dos Liet 
rinkime 
vi aras 
kuris 
mažai

Liet, generalinis kon- 
Gront-Suttie savo 

akytoje Montreal© Kana- 
T a r yb o s s kyr i aus susi- 

pabrežė visiems lietu- 
įsidėmetinę svarbu. f ak t g., 
didžioje spaudoje, praėjo 
paminėtas, būtent: kad tei- 
autorizuoti Lietuvos yals- 
vadai, davė Lietuvos žodį, 

kad Lietuva stoja susivienijusiu 
rautis tarpan -^kovoti iki pasku
tiniosios prieš fašistinę Ašį. 
Reiškia, Lietuva stoja Anglijai 
Amerikai, Olandijai, ir dvidešim
čiai kity susivienijusiu Tautu 
talkininke.

Todėl, mes kviečiame kiekvie
na lietuvį degti šiuo tautos pa
siryžimu, "ir nenurįmti tol, kol 
pasaulyje neįsiviešpataus Church
ill ’o ir Roosęyelto Atlantiko 
parteryje pabrėžtieji principai: 
laisve nuo kary, nepritekliaus 
nesaugumo ir vergi josi 
tojo amžiaus žmoniskumo 
Tad pakeltomis širiiml. 
rimsime, ir to sieksime

Tai 20- 
aušral 

širdimis mes nenu-

po visy Kanadę lietuviai no
riai duodaGfįnansiny parama, ko
vai prieš fašistinę Ašį. Jie 
perka Apsaugos Bonus, Defense 
Stamp ženklelius, aukoja Raudona
jam Kryžiui. Šimtai Kanados lie
tuviu. stojo kariuomenėn’. Kiek
vienas lietuvio paaukotas centas, 
kiekvienas lietuvis kareivis, tai 
lietuviu tautos įnašas į Susivie- 
nijusiy Tauty kovy pries fašisti-
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n9 Ąsi. Bet,, tie įnašai apyskai
tos nevedę, negaus rinkamo kredito. 
Tai butų lyg nesti pinigus į banka, 
ir nereikalauti, kad jie butu įra
šomi į bankinę knygele, “ c

Mums privalu su ž y rieti, kiek 
lietuviu Kanados ir .Anglijos ka
riuomene je. Mums privalu pušyneti, 
kiek Kanados lietuviai savo antra
jai tėvynei jos reikalo valandoje 
paaukojo, bei pasiaukojo. Tai mū
sų tautos - kapitalas, tai indelis; 
u z kurį bus galima vėliau tikėtis 
atlyginimo.

Kanada, sutiko priimti Soviet!- 
jos konsulus ir diplomatus, tokiu 
būdu Rusija gavo teisę, kuria Lie
tuvos Respublika jau nuo 19 3Ž metu 
naudojasi, turėdama savo generalį" 
konsulų pulkininką G.L.P. Grant- 
Suttie Toronte. Soviet!jų Kanada 
de facto pripažino 1922 metais, o 
pilnai de jure - 1924, Tačiau bol
ševikai savo konsulo ir diplomato 
čia neturėjo.

Už drąsą ir pasižymėjimu gyn- 
tis nuo Hitlerio gaujų - Rusija ga
vo daug pagarbos anglo-seksų pasau
lyje. Tos pagarbos vaisius, tai 
konsularinių santykiu užmezgimas 
tarp Kanados ir Soviet!jos.

Kanados lietuviai be abejones 
šiuo įvykiu pasinaudos, įteikdami 
Soviet!jos atstovams savo pareiški
mus del Lietuvos likimo. Rusus pa
gerbdami už dręsu savo žemiu gyni
mų t Kanados lietuviai turi"teises 
tikėtis, kad rusai pagerbs lietuvių 
kovu už savo žemiu laisvų. Lietu
viai trokšta tikėti, kad rusai at
sisuks nuo tos nelaimingos linijos, 
kuri privedė prie nelemtos okupaci
jos Lietuvoje, ir nuo bolševikų te
roro. Lietuviai norėtų tikėti, kad 
Rusijos d i k t a t o r i u s p; i g e r b s v C liu r c h- 
ill’o-Roosevelto Atįantiko Čarterį, 
nes So vie t i ja padavė raukę, jos nu- 
skrįaustai Lenki jai, tad tikimas, 
kad jinai išties ranka ir J*'s .nu
skriaustai Lietuvai.Lietuviams, ir T a.' žuo
li eia s, tu r b ū t re i k e s -■ ■; e i -c k . r. n u i r- 
beti, nes oficialia * .andor. e . 1*1- _ 
džianas "Soviet War News" ‘ išlėti
ni s bando Anglijos visuomenei nu

pasakoti, būk tai birželio 1940 m. 
okupacija Pabaltijo kraštuose, ne
buvusi plikos jėgos smurtas, ir 
kad pravesti©jiv"rinkimai," nebuvo 
žmonių valios iš juoką, bet "liau
dies finišo" -pareiškimas. Latvijos 
pasiuntinys Washington© p. Bilma- 
nis - tinkamai į to biuletinio 
prasimany.mus at s i1i epe. Bet, skau
du matyti Sovietų leidiniuose im
perialistinį troškimų, kt d Pabalti
jo kraštus ir jo prieplaukas - kas 
nors valdytų neatsižvelgiant į vie
tos gyventojų tikruosius norus.

Prieš Anglijos, Kanados ir A- 
merikos lietuvius, stovi sunkus 
darbas; kad tuos Soviet!jos apeti
tus pažaboti. Pabaltijo valstybes 
savo prieplaukų Sovietijai naudo
tis .negailūs, bet savo politinės 
laisves, taip put niekados neišsi
žadės’. Prie gerų norų, šis Sovie
ts jos ekono-iinis reikalas, galima 
gražiai išrišti, nepažeidžiant Pa
baltijo valstybių, ir politinių 
teisių.

Gyvenimo pulsas prasimuša tai 
čia, tai ten. Lietuviu istorijoje 
pastebime štai kg.: vienų metę, lie
tuviams vadovavo Kerne.va, kita 
Naugardėlis, trečių Vilnius, ket
virtu Kaunas. Bet, pats pulsasv 
visados būdavo tas pats: pasiryži
mas apgy.jti lietuviu tautos laisvų 
nuo priedų.

Del tam tikrų priežasčių, "Be
priklausoma Lietuva" leidinys, ir 
Kanados Liet. Tarybos contra s, 
perkeltas į Montreal^. . Tikslas ir 
pulsas - pasilieka tas pats: už 
An g .1;.. jos p e r g ai ę , u ž K an a d o s s au
gumą ir laisvė, “už nepriklausomų 
Lietuvę.

Montrealas - gausivlietuvių 
kolonija; turinti nemaža .stiprių 
tautiniu ir katalikiškų p r gan i za- 
cig z 'C e gyvena darbai s pasižy- _ 
irę j "• . , todėl tikimasi , kc.d
’"••21 ‘‘ bos lietuviai padės nont-
reaHecios i. lt sunkias pareigas.

Por dcąsip, lietuviškų talkų, 
daug; gero atsieksime. Tad į taikę 
seses, broliai’.

Juk vienybėje galybė.



v Kiekviename pasaulio kampelyje, kur tik plaka jautri lietuviška 
sirdis, šiandien ji verkia, dėjuoja.

Tėvynė, ta miela mūšy salis, kuri musvaugino,vaukle jo, šiandien 
vergijoje. ^Neprašyti, nelaukti tironai iš begėdiškiausiu pasalu, su
trempė josžemę, apiplėšė. į kalėjimus sugrudo, išvežė ir išžudė tos 
garbingos šalies^tikrąjį šeimininkę, lietuvį. T| patį lietuvį, kuris 
yra tikru mūšy tėvu, motute, broliu, ar sesute.~

Kanados lietuvis būtu beširdis, be sąžines žmogus, kad matydamas 
tę didžiąją netiesą ir baisiąją skriauda mūšy tautai, nieko neveiktu.

Bet-gi'mes turime širdis^ lies sielojamės del Lietuvos likimo. 
Dirbsime, kiek tik galėsimo. Musu darbai, mūšį visos jėgos tik tam, 
kad Lietuva būtį Laisva valstybe.

Tai mūšy gyvenimas. Tai tokie musu rūpesčiai.
Turėdami aiškius tikslus, švaria s|žing, kilnius^troškimus Kana

dos lietuviai susibūrę po Kanados Lietuviu Tarybos vėliava, nusitarė 
tiesti pagalbos ranka, retežiais sukaustytiems broliams. Siame šven
tame lietuvybės darbe, mes tikime tik į vienį parti jį arba srovę, ku- 

dirbti del laisvos, demokratines Lietuvos. Kiekvienas lie- 
:as jis bebūtu: katalikas, tautininkas,vsocialistas, jei tik 
matyti laisva savo tėvynę, tai mūšį bičiulis, musu bendrake- 
mūsį idėjos draugas. " ' 
tik tokiu, o ne kitokiu keliu mes eisime.

tuvi s, : 
trokšta

Tai

M ū s į Viltys
Nuo pradžios K.L. Tarybos įsikūrimo, mūsįv judėjime vbūta atmainę., 

būta nesklandumu. Pasėkoje to, net susikivirčiuota pačiame centre. 
Del įvykusios krizes centre, turėjome daug kę. pakeisti, pataisyti ir 
galimas dalykas, kad pagerinti. "Nepriklausoma Lietuva" pasieks mu
su malonius prenumeratorius jau iš Montrealo. Centru taip pat jau 
turime Montreale.

Vietoje nuleidus rankas ar įpuolus į desperaciją, mes sakome, 
kad tar> viskas mumsvtik_turi būt pamoka. Mes turim tikėti šviesiai 
ateičiai. ^Neturim žiūrėti į skriaudas kurios yra daromos, ar bus 
daromos. Musu darbas kilnus, troškimai šventi.

Žinome, ant mūšy ypatingai montrealiečiy pečiį, užgulė sunki 
našta. Diedelis darbas. Dideli rūpesčiai. Bet, kartu jaučiame, kad 
visos Kanados geros valios lietuviai, su mumisl Tikime, kad jie mus 
parems,_paguos ir suramins. Tai tokios mūšį viltys. v

Turėdami gėrį vilčiį, geru prieteliį ir bendradarbiu, žurnalisti
nį darbę pradedame su šiuo numeriu. Pradžia nelengva. Reikia darbo, 
reikia energijos. Gal susidarys ir trūkumį, bet gyvenime kad mokin
tume s.

Šį pirmąjį mūšy darbo vaisiu paleidžiame į platęjį pasaulį su 
viltimi, nes "N.L.* žurnalas, ne purvais drabstysis, ne kęįksmazo- 
džiaus, bet riš^svarbius musu tautos klausimus, kurie pries mūšį 
akis aktualiai šiandien stovi.

Jonas Yla.



Žaisdamos erdveje snaiges palengva^leid'osi_£en?,ni, bo.lt u puįu.:pata.lu 
apklodamos visa kg,»k-a; tik savo.- kelione j' užkliuvau, olos-.. Gražiausiaivi- 
sar.-c montreale_8t. Catherine gatve - ‘d’uhdaį tarška^ nušitiešusi.os go. t - 
vekoriy. vyrtines, dūzgia autpęipb.iliai; šaligatviais linguoja pekšciu - 
ju minios. '' ' č

. .. • Vuiko.į_;trypinėja aplink išpuoštus krautuvių langus, kuriuose išsta
tyti .Įvairuą^preki^. •’ma^gimiy^ai ir . žaislai . Tos puošnios krautuvių vi
trinos, nemažiau traukia. domesį ir šiiaugusiu ju - ypač moterų, •■kurioms 
pirkiinii niekad “nepasibaigia. " w ... . •

.šiame didmįėsty'apstu prabangos,'bei žmonių. įdomaus gyvenimo. Teat
rai,. kinematografai, griliai ir kabaretai' 1 mirgetė.''mirgoj .t.ūkstcintiniu 
e 13. tu;, puošniuose' rūbuose- - sukinėjasi poros. ' . j r ... .

Deja/ pasižvalgius nuošalesnėse gatvėse, vaikučiu ir senei iii prie
glaudose skurdo ir /Vargo -užtenka; ko .ne t vyri r.usybeb.’’. dedamos^ p-ustcn- 
gos, hę-įstengia prašalinti . • ■ ...

Tiesa, .'atsiranda geraširdžiu žmonių ir 'labdaringu draugijų.j kurios 
ir .kuris tiesia savo gailestingas rankas - nušluosto nev-ienįi vargšo as a 
r g.., bet deja, toki^ labai maža. Daugelis bud rmi sotus, vien savimi ir 
savo reikalais tesirūpina.: , , L - . .

T?- pastebėjo ir Ona Dailidiene, savo kėturiu metu dukrelę■ Giedrutę 
.vedini, šalje didžiules krautuves dura, stove j o''nebe jauna moteris 51 sa- 
lavei'.šiui. uiiiforhid j 'į si vilkus, ir rinko aukoj i..šnrae'iviu-»

- Mamyte, kodėl ta moteris su varpeliu skambina?. . . rpdyčLama ran
kele į moterį, klausė nustebusi Giedrutė'.

- Vaikeli, ji skambina, kad -praeiviai suaukotu, sumest^vį skardinę 
dėželęvauk^i, kuriomis ji nori sušelpti neturtingas vargstančias seimas, 
našlaičius vaikučius...

- Ar nepavargsta jos rankelė, ar nenuskausta jaivko jas? . • • 
mamyte, kiek daug žmonių praėjo, bet jie nemota į dėželę pinigai iur- 
but, tie žmonės negeri,'kad jie nesigaili vargšu ... Motinėlė, ar ir 
tu, nemesi pinigii? . . .

Dailidiene ieškodama rankinuky smulkiuji£, aiškino mergaitei:
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- Negalima sakyt, kad tie žmonės negeri, jie turi perdaug savų 
rūpesčių... Gal net ir šio varpelio neišgirsta? Kartais pamiršta'' 
pagalvoti apie nelaiminguosius... Bet, jeigu aš girdėdama aišku šio 
varpelio gaudesį, ir suprasdama'jo reikšmę praeičiau neaukavus, tai 
tikrai būčiau negera.. . Įmesk, mažyte, sj'pinigėlį į aukų skardinė
lę, nuskęs ir mūšy, maža aukele dėl varguolėlių...

- Gerai, mamyte, bet mano rankelė pertrumpa, nepasiekiu’.
UŽ pažųstėlių Dailidienė pakėlė dukrelę, ir cinktelejo Giedrutes 

auka. Aukų rinkėja maloniu sypsneliu padėkojo, linkėdama mergelei 
Dievo palaimos, ir gražios ateities.

ginant, Dailidienė aiškino dukrelei, kad ta pasiaukojusi moteris, 
nors ir pavargstavbestevedama ir beskambindama, bet .atlieka kilnų 
darbų, ir tuo jaučia dvasinį pasitenkinimų.

- Žmogus, mažyte, jaučiasi tik tuomet laimingas, kuomet padaro 
gerų darbų.

Dailidienė susimąstė. Jos vaidentuvėj pynėsi:
- Tūkstančiai žmonių praeina pro šalį neaukavę... Kad bent po 

vienų centų jie aukotų - susidarytu gražios sumos, kuriomis būtų 
galima pagelbėti nelaiminguosius.’. 'Ir aukotojai beveik nieko ne
jaustų. Deja, taip nėra...

Paskum Dailidienės mintys - nuskrydo už okeano į pavergtų tėvy
nę. Tuo tarpu pakalusi žydrias akutes Giedrute, pastebėjo motinos 
rasotas blakstienas.

- Kas yra mamytei?.. Ko verkia akeles?..
-prisiminiau, mažyte, pavergtųjų Lietuvę, ir ištryško ašaros. 

Ten žmonės baisiai skriaudžiami"ir išnaudojami, teneverkia daugybė 
alkanų ir apiplyšusių vaikučių, ir nėra kas juos sušelptų... Todėl 
suskaudo man širdelę Z..

- Nusiramink, neverk, mamyte, mano "Lankutė” jau beveik pilna 
ccntukų, irvuž juos aš nupirksiu Lietuvos vaikučiams butukų, dra
bužėlių ir žaislukų.

- Gerai, mažute, kad tu užjauti vargšelius... 0 lobiausia Lietu
voje vargstančius. Bet dabar mes nieko negalime jiems padėti, nes 
kų siųstume - Hitlerio kareiviai sunaudotų. Teks dar palaukti, li
gi tie neprašyti svečiai iš Lietuvos išsikraustys.

Giedrutė nulinko akelėmis į išpuoštas vitrinas, o Dailidienė 
galvojo: č

-vAr ateis laikai, kada žmonės supras ir užjaus viens kitų?.. 
Ar isnyks kada žmonių pjovynes pažabotos garbėtroška ir gobšumu?..
v Saulę leidosi ir blanko paste ^©ma. Dailidienės vėl gimstančių 

ašarų, su vakaro varpais>Giedrute užniūniavo naujų viltį.



Aš ©imi vieškeliais, beribiais vieškeliais.■., . 
0, tolybei.. 0 skausmo medžiui.. .
Ilgesių šešėliai užgulę kryžkeles, 
Verkia sietynai, mu.no pradžiai...

Menuo pažvelgęs pro sakas apsiniaukė, 
Naktis visa galia pabučiavo lupasi 
”0, eik...” - ji prašė, juodus šydus užtraukė... 
”R'aai ten aušręl Ji rytuose dar klupo.

Už tave meldžiasi purpurai rausvų jp. žarų. . .
Iškėlę vargdienių taurę prie Viešpaties’.
Kovok, maldauk, ir eiki Tik del jų ateities,
Žiūrėk, kiek skriaudos’... išblėsę akys nuo ašarų- 

/

Neužmik, karste virtus pelenu nykiu...
Ak, dar nepalik, baisių ir skaudžių vieškeliui
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0, oik, ir eik... prie saules šviesumo riki^,

Kur noksta prakaitas į g rudę - mus prietelię.4

• ' I

Ir einu vieškeliais, beribiais vieškeliais...

Lazdele menka lūžta... baugu ir tamsu... 

Ilgesiu, šešėliai glebia iš kryžkelių - 

Mano Dieve, ar būsiu apleista visu?...

Man vistiek. AŠ eisiu kur brolię ašaros noksta. 

Kur tiesos angelas surinkęs varpas laukia.

Toliuose girdžiu vaitojant aidus vilčię bokšto - 

Einu... palydėk... nes- širdį nerimas niaukia.

D ID E L E AS ME „N Y B E »■—■•---A- "■* •«■.'«» •*** M**-*.. -ltT t
(Tęsinys) .

tute of International Affairs; Member, Executive Committee, Ontario 
Branch, St. John Ambulance Association. Life Member, Dominion of Cana
da Rifle Association; Life Fellow, Royal Geographical Society; Canadi
an Geographical Society;. American. Geographical Society (New York);
Royal Society of Arts and Royal Empire Society. Member, British Insti
tute of Philosophy; Royal Canadian Institute; Academy of Political 
Science (New York); American Academy of Political and Social Science 
(Phila.); American. Society Of International Law ('Washington) ; Inter
national Law Association (London); Canadian Political Science Associ
ation; Canadian Historical Association; Toronto Board of Trade. Life 
Member, Art Gallery of Toronto. Married Ada Lewis (who holds Cross of 
the Order of Mercy of the Kingdom of Yugoslavia), daughter of late Ro
bert T. Gooderham, Toronto, 1924.. Clubs: York, Albany, Royal Canadian 
Yacht, Ontario Jockey, Toronto Hunt, Eglinton Hunt, Canadian (Toronto); 
Rideau (Ottawa) ; Royal Societies, Naval and Military (London, Eng.) '; 
Niagara Golf.1’ Residence: 110 St. George St., Toronto; country resi
dence: Nenagh Hall, Niagara-on-tlie-Lake, Ont.; /



Marija. Auks tai t e
/:

ponia Irena dabar niekad neturi laiko kreipti dome 
o'eliV kur beveik kasdien būdavo įmerkiamos nauj
gėlės. Ji dabar lyg žuvis, nardo šokią vakaruose. S 
So kaip visuomet prieo.ušry je,

os gyvosios 
w v ianakt, ji grį-

lydima keisto bičiulio Klaudijaus.
Automobilio durelėse sulinko jos.aukštas, lieknas siluetas, bal

ta maža kojyte su-rausvai lakuotais batukais trinktelėjo į kieta as
faltu, jos pečius dengė balti lyg duknos lengvučiai brangus kaili
niai? „rankas, - juose deimantines apyrankes ir žiedai, o glėbyje, 
blaškosi kelios sulinkusios rožes, pro kurias-Klaupi jus siuntė šios 
nakties paskutinį šypsnį. •1•

Irenos kojos sušnarėjo šilko raukšlėse, ji grįžo į savo vasar
nami, nešdamas! sunkia paslaptį. Aplink vijokliais apsivijusius 
rūmus, klaidžiojo lyg paklydę vasaros nakties-lengvi vejai. Vos I- 
rena pasuko sodo taku pro šnarančius lelijas, - verandoj j£ pasiti
ko jos vyras Juozas.,

Ach, Juozai... - ji kreipėsi į-savo vyra* - Aš pavargus...- 
Juozai... Ši visa mūs£ gyvenimo aplinkuma, man baisiai nepakenčia
ma. . .

Ji dar daugiau kažką sake, vos buvo galima girdėti išmetinėji
mai, bei nusivylimas.

Numetus lengvu kailiu baltą apsiaustą į vyro rankas, nusiraitė 
į erdvią palmių svetainę Čia lyg nuskaptuotais plonais ilgais 
pirštais išskleidė parsineštas rožes. . • • ■ ■?.

Naktis. Vesi ir puiki vasaros, naktis. Nubalus menulis erdveje 
tviska ir žavėtinai į rūmą žvelgia. Pro atidarytus langus -- nesą, 
vėjelis medžiu šnarėjimą, sodo liepų sakose - žaidžia balsganps-.,. 
žvaigždės, ir dėl to, Irena nedega sviesą: ji su Klaudijum vis prie- 
blandose,.vis haktu glūdumose... Dabar v-viena nori pagyventi jo. sva
jonėmis, ir glostydama jo dovanotas rožes, įausto: •

' Ach, ar dar ilgai teks laukti, kol jis savo širdį man atvers? 
Klaudijau’ Ar tu jauti mano audringu jausmą verpetus?.. Tuscias 
man gyvenimas ten, kur tavęs nėra. As. negaliu, suprasti tokios, šal
tos varines širdies: dveji metai, jis apie meilę ~ tapytum nooylys. 
Bet, vistiėk, jis mano žiburėlis sielos patamsiuose... Jis.mano
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viltis... Nors as j ..m beteise... suristos mano rankos su Juozu... 
Ir kam svajoti? Kam šokti per tarpeklį, kurio neneršoksi?... 0 vis 
dėlto ryžtuosi... Suiuzo mano valios laivas, nėra irklu... Mano 
prieplauka - jis, arba...

Irena sulinkus, apsikabinus jo dovanotas rožes - bučiuoja...Ne
bučiuotu jy, nevaidintu kvailos aktores vaidmens, jeigu jos vyras 
bent kiek ja domėtųsi.
v Prieš dvejus metus Irena prašo jį, kad ju namuose nusvirtu lop
šelis. Toks švelnutis, šilkais susuptas, o tarp baltu kaspinu -šyp 
sotusi angeliškas sypsnelis motinai - Irenai. Bet jos vyras atsake :

- Irena, jei nori namuose gyvybes - nupirksiu ’’buldogelį”.
Tie žodžiai nupurteirena šiurpuliais. Ji nori būti motina’. Ar

gi ji verta tiktai ”buldogoxio”? Kuris ja niekada motina nepašauks’. 
Ir kuometvjos vyras sma rkiai javsubar&, ašarojančia - ji pakitėjo. 
Pradėjo is naru; vyrui nematant -is’cidiiT^i,-’ir paskum susirado Klau
dijų. Klaudiją’. Tp keistg. žmogų, kurs kalba tik apie žvaigždėtas 
erdves, apie moters pareigas ir kilnumą; bet kažkodėl perka jai gė
lės, vedasi į sokius ir teatrus, nors ir žino, kad jinai turi vyrg’.

Irenai keista. Argi ji suvys tartum lauku aguona Klaudijaus 
meileje nepasiekus jo lupi/? išeitu su kitais šokti valsu, jautriai 
apsisuktu tango, bet be šio, beveik nebylio Klaudijaus, visur tuš
tuma. . .
v Uz lang’^ Šlama ve j ai i o liečiami beržai, ten toliau šniokščia e- 
zeras. Irena prisimena Klaudijaus šios nakties žodžius:

7 Kilni moteris - šventas namu židinys. Ji nuolatos budi kaip 
nenuilstantis sargas, kurs__saziningai eina savo pareigas. Kilni 
moteris - mūsi£ tautos garbe! Ji ne ginklu valdo Šeimos vadžias, 
bet meile, pasiaukojimu. Kilni moteris yra ta, kurios pečiai palenk 
ti sunkiai motinystes naštai.

v Irenai neaišku, kg. Klaudijus tuo norėjo pasakyti?’. Ji sklaido 
rožes, dar drėgnas, jieseniai su keliais smailais spygliais nulauž 
tas. Is tarpo išsiskiria viena pavytusi lože su baltu žiedu, ir 
prie jos šiurkštaus stiebelio - supasi laiškas.

• Irenai suvirpa jausmai. Sužiba džiaugsmo ašarėlė, pro ja nusi- 
raito baltame voke: ’’Poniai Irenai” -

Mielo ji Pavytusi Rožele,
Tik tokia aš Tave galiu mylėti, kokia Tu esi. Tu ma

nęs per siuos du metv._-"niekados nematei dien^., tik menulio tviskeji 
me j ti£ nakty skraistėse, ir nežinojai, kad as_esu Tavo vyras - Juo- 

^tlęi«', Brangieji, kad aš Tave apgaudinėjau veido pakai tomis, 
ir_ Gurbais... Nepyk, mano Rožele,' Tu man dabar milijonu kartį 

brangesne, nes mano - nuduoto meilužio, nekaltos Tavo lūpos nepalie
te, o mano lūpos - nepasieks Tav^j^l Mano tyrasis Angele, atleisk,



kad pries dvejus metus įžeidžiau Tavo kilnį motinystes 
jausmu, ir pastūmėjau. tavo slidžiu gyvenimo taku.,. Vėliau supra-* 
tg.s labai gailėjausi, ir angaulingai veržiausi.. į Tavo širdį. Nepyk.

Bučiuoju,
T avasi s K1uudi j u s

^Irenos veidai sužydo rožėmis. Jos lupomis nusirangc laimes šyp; 
nelis. Ji prispaudė vystančia balta rože"prie švelnučiu lupu, pabu
čiavo, ir Įmerk© jį į gilį, piatį geliį indį.

v Uz langį labiau susniokšte sodai, sušnarėjo lelijų kerai, mo- 
dziy- skkį protarpiuose blizgėjo žvaigždes, rytuose sukosi purnuri- 
nes nresvaistes.

, -,.^ąrpdury, nusikvatojo laimingas Klaudijus, Irena kaip naivus 
kūdikis prie jo pribėgo, ir laiminga nuskendo savo vyro glėbyje.

LAI M

Viename taške nuostabiai 
sueina du mokslu: "gyvenimas 
yra kančia’." ir "gyvenimas yra 
džiaugsmas ’.", nes abu prinasįs- 
tęį amžinį tiesa, kad žemiškos 
gerybes yra tik apgaule, ir kad 
norėdami but laimingi, turime 

išsilaisvinti. Juk ir 
Krisrus buvo vargšas.

Kį tai reiškia? Mat jis tur 
tus - atidavė vargšams, šitame 
pasielgime,_yra gilus gailestin 
gurnas, bet_ Jėzui turtu ir ne--, 
reikėjo. Vargšai, tuo tarpu, 
kaino žemiškos esybes, buvo rei 
kalingi^paspirties ir paramos, 
nes žeme nėra laisva nuo alkio.

Mes, siu dienu žmones, esa
me kaip ir tie vargšai, kuriuos 
J e z u s ap d o v an o j o. J) au gum a iš 
mus^. - ieškome laimes klaidina 
game kelyje - turtuose.

Bot, mums reikalingi turtai, 
kaip gyvenimo ramstis, ir klai
dinga būtį juos paniekinti ir 
atmesti, kol neturime pajėgos 
be ju apsieiti.

Tik, vienį visados aiškiai 
supraskime: turtas yra ramstis, 
bet ne galutinis žemiškojo gy
venimo tik sia s.

Laimės būvis, nuolatos ska
tina musįvsielose ilgesį^ vis 
kilti auleščiau, ir tobulėti.

Ir, šis dalykas,^reikalin
gas paaiškinimo: ilgesys, nera_ 
musį sielį blogis^ kad siela bū
dama nors ir laimėje, trokšta da 
n ad i d i n tos 1aimo s. Ne s i tonkina 
tuo,, kas jau pasiekta, bet sie
kia, ilgisi ir veržiasi aukštes
nio tikslo, - kultūros, mokslo 
ir tobulėjimo.

"J. D."

Tas, kuris kariauja su 
ga -vtik pusiau užkariauja 
priesį.

Je“ Laimingas yra
savo muose viešpatauja

tas, kurio ne
taiku.
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■ A°A Mokymosi T i k s 1 a s Š ai tiniaįj I-Įūsy.

Istorija yra praeities moks
las. Ji parodo, kaip žmonija 
seniau gyveno ir kaip sukūre da
bartines savo .gyvenimo formas. 
Tokiu būdu, istorijų, draugo ir 
dabarties mokslas. parody dama,. 
ki in susidaro dabartiniai kultu— 
pjj-,-į į . socialiniai ir politi
niai santykiai, ji padeda ne tik 
juos geriauvsuprasti ir įvertin
ti, bet ir šiek tiek numatyti,, 
kaip gyvenimas eis toliau / Tai
gi iš istorijos galima pasimoky
ti ir ateities, netik praeities.

•Yra .bendroji žmonijos isto
rija, ir atskirųjų tautų istori
ja. Bendroji žmonijos istorija, 
nagrinėja visos žmonijos kultū- 

* ros išsivystymą (raidų). Tautų 
istorija, vaizduoja atskiru tau
tų praeitį. Jos sudaro pagrindų 
visos žmonijos istorijai. Kiek
viena tauta, žmonijos istorijon 
įneša savo dalį. Vaizduodamas .. 
tautos praeitį^ istorijos moks
las 'rodo,_kad dabartinis jos gy
venimas nėra atsitiktinas, bet 
yra ištisus amžius ėjusio išsi
vystymo vaisius, žmonių būdas., 
p ap r o č i a i , p a ž i ū ro s į ’g y ve n imp. 
ir visuomene, ekonominės sąly
gos, tai vis priklauso nuo'ap
linkybių .kuriosė tautai teko gy
venti. Todėl kiekvienos rautos
1) ū d a s s a vo t i šk as. I s t o r i j a 
mums padeda suprasti kiekvienos 
tautos savybes.

• Mūšy, tauta dabar turi daug 
įvairi^,kultūrinių, visuomenių 
n i y, p oi i t i n i y. i r" t au tini ų ku
rių šaknys glūdi praeityje. To
dėl Lietuvos ir lietuviu tautos 
istorija studijuodami, mos sau 
išsiaiškiname, kaip musų praei
tis sudarė dabartinio gyvenimo 
sąlygas, ir klausimus. Žodžiu, 
praeitį parodžiusi Lietuvos is
torija > mum s turely. p ad ė t i s u- 
prasti dabartį, ir~duoti galios 
spėti apie ateitį.

Tikrąją praeitį■susekti sunku. 
Istorijos moKs,L&s x?m tikslui' vai
to ja- daugelį šaltinių. Geriausias 
šaltinis, aiškuj yru likų senovi
niai raštai.

Čia■Ii e tuvi e susi duria su 
liūdnu būkle, nės rašto paminklai 
Liet u voj o 1abai, 1abai vėlyvų 1ai- 
kų. Pirm vienuolikto- šimtmečio, 
galima sakyti, mes Lietuvos isto
rijai jokiu raštų neturime. Pa
čias pirmąsias žiniastaple Lietu
vius paraše svetimtaučiai, kuriems 
tekdavo su lietuviais susidurti: 
skandinavai', vokiečiai,- lenkui ir 
rusai. Pačių lietuvių rašomi is
toriniai rašteli, atsiranda: tik 
penkioliktame šimtmetyje - penki 
šimtai motų atgal. ,

Lietuvių istorijai pirm penkių 
šimtų ir .tūkstantios motux tenka 
griebtis medžiagines kultūros lie
kanų, ir dvasines kultūros paliki
mų . " 1.T e d ž i agi ne kul turų sudaro vi - 
si mūsų protėvių vartoti ir iki 
musų-dienų užsilikę daiktai: įran
kiui', ginklai, papūošdlai, pasta
tai, pilys, kapai, ir tam pana
šiai. Dvasinės' kultūros palikimus- 
sudaro kalba, _paprošiai, apoigos, 
dainos patarles, padavimui, burtai 
prietarai, ir 1.1?' Medžiagines 
kultūros liekanas tiria arcliėolor 
gijos mokslas: dvasines kultūros 
palikimus, studi juo ja. kalbotyros 
moks jas. Jų daviniais naudojasi 
i s t o i? i j o s m d k si a s. '

v P i rm i e j i. L i e t ū vo s istoriniai 
rastai pasirodė kunigaikščio Vy
tauto ir jo- bajorų-dvaruose. Tai 
taip vadinamos kronikos, arba 
me t r a .-? c i ai. Pi rma Lie t u vo s isto
rija, buvo lenko Strikaųsko para
šyta (a ^>3 k n.. j . - L o jo, an trų j a 
istorijų lotyniškai paraše kau
nietis Tėvas Jėzuitas Kojalavi- 
oius. (spausdinta 1650 m.Dancige).

Pirmų lietuvių kalba parašytų 
istorijų paganiino-Simanas Daukan
tas. Jis rase žemaičių; tarme. Jo

• (Perkelta į; 36-tų., pis.)



Ilgas dienužes tylėjau, ilgas 
; naktužes nemigau.. . Katedrp. bokš

tai varpais lingavo, ūžė vėjužis 
ž a i z d am s sn a i gu o 1 e, suk o s i p ū gy 
verpetai, bet niekaip neįtikino 
siely, kad pasaulis tyras, kad ap
linkui žydi kultūros žiedai. Ak, 
ne...

"Kvailutė širdie, nuo visp at
silikus ir sumenkėjus, argi nema
tai, - aplinkui liuksusas, puošme
nys, aukšti kuorai, milžinai rūmai, 
žmonių mirgesys.. .' Suprask, všir
die, kad žmogus pasauly tik žai
džiantis kūdikis, kad pasaulio 
lopšys - laikinas pasisupimas. 
Supkis ir tu... Su vario varpais 
melskis, su minia banguok...

”Ąk, tai permenka... AŠ trokš
tu austi maldo iš širdies verpalų... 
Aš trokštu pabėgti iš minios 
triukšmingu puoty ir kraujo klony, 
aš trokštu rasti keliy į pilny 
žmoniškumy, vedantį tiesa ir mei-

"0, ne..." - švilpia pro lan- > 
gU įsisiūbavęs vėjužis, ir kužda:

"Pasaulio lopšys - tik laiki
nas žmogaus pasisupimas.”

šiy metu 7-ty^d. vasario liet, 
parapijos svetainėj įvyko Kanados 
Liet. Tarybos moterų sekcijos gai
lestingiems darbams'' susirinkimas.

Susirinkimą atidarė M.A., kuri 
nušvietė kaip dera lietuvei pasi
aukoti žmonijos kančiy lengvinime, 
prisidedant prie Raudonojo Kry
žiaus darbp.

Primine, kad ir Lietuva suvar
ginta, pavergta ir apiplėšta, iš
guiti broliai šyla Sibiro pūgose, 
tad reikia lietuviams burtis į gai1e s t i ngįems d arbams mot e ruč gru- 
py, kad sušelpus nelaiminguosius.

J sekcija įsirašė apie 100 na- 
riy,wišsirinko~savo^valdyby ir 
miesto kvartalu vedėjas,'dabar kas 

syvaite renkasi ir ruošia rankdar
bius numatytai parodėlei, kurios 
pelnas bus skiriamas Raudonajam 
kryžiui, ir ištremtiems broliams 
Sibire. į valdyba išrinkta sekan
čiai :
Pirmininke.......p.Juškevičiene^
V i cep irm.  .......M. I vaške vi šiene
Sekretore........P .Lukošiene
iždininke. . ..... M.Leknickiene
Korespondente....M.Ivaškevičiene.

Artimoj ateity, ši sekcija nu
mato suruošti vakarienę, ir pasi
kviesti Raudonojo Kryžiaus atsto
ves, kur bus įteikta auka. Raudona
jam Kryžiui.

Pirm y dienu vasario parapijos 
svetainėj, įvyko Kanados Liet. Ta
rybos centro su skyriais bei "Ne
priklausomos Lietuvos" skaityto
jais platus susirinkimas, kuriame 
dalyvavo Gen. Konsulas G.L.P. 
Grant-buttie, svečiai - atstovai 
iš Toronto ponia 0.Kalinauskiene 
ir p. Kozas, ir Vyt. Sirvydas iš 
Rouses Point, N.Y.

Susirinkimas išrišo daug svar
biu ir akt-uuliu klausimu, perdavė 
K.L.T. centrę. Montrealui, išrinko 
centro yaldyoy ir kitas komisijas, 
sutvarkė "Nepriklausomos Lietuvos" 
i šie i d imo re i kalus.

Ačiū gerb. Konsului ir Toronto 
atstovams už malonu ir brangy ko- 
operavima mūšy, darbuose, Jūsy de
šine mums visuomet laukiama ir į- 
vertinema.

Pirmos dienos vasario K.L.T. 
susi rinkime pagerbiant Gen. Konsu
lu, G.L.P. Grant-Suttie, buvo į- 
teikta visos Tarybos vardu gerb. 
Konsului plieno Vytis, gabaus lie
tuvio p. Kisieliaus rankdarbis.

Neseniai Mor.tr sale Lankosi ir 
koncertavo j žymi Vagnerio opery 
dainiriak? ir artiste - panele 
Stošklūto, Gaila, lietuviai jos 
meniška daina ir artistiškais 
gestais neturėjo progos pasigrožė
ti .



Prieš pora. sųvaičių, čia lankė
si ir kita dainos mėgėja, panelė 0- 
nute Jackevičiūte.

Onutė buvo apsistojus Marijos 
Aukštaites šeimoje, buvo išvažiavu
si aplankyti Toronte gyvenančiu. sa
vo draugę, ir sugrįžusi i Mantieain 
— atsilankė į jaunim- suruoštų Va
lentine parengimą, ku\ gražiai"pa- 
dainavo, ir su daug kuo susipažino.

L a imė s, 0 nu t e l P u rgr i s i t mu s 
palikai . Ilgimės , < .

22_ dienų vasario pampi jos 
svetainėj, K.L.T. minėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį. Progra
moje buvo kalbos, dainos, ir kiti 
pamaitinimai . Programų vedė Matas 
Vaišnora, kalbas pasakė centro pirm. 
A,Navickas, vietinis klebonas, p. 
A.Sakalas, ir amerikietis p. Jan
kauskas .

k.Visu kalbos buvo vertingos ir 
gražios," bet p. Jankausko kalba -- 
begalo visiems patiko, ir p. Jan
kauskas už tai išaugo mumyse aukš
ta. asmenybe, kaipo tėvynes ir de
mokratijos uolus gynėjas, bei vie
ningumo įkvėpėjas.

Parengime dainavo bendrai ir 
paskiromis du chorai - Vytauto klu
bo choras, ir Šv. Kazimiero parapi
jos choras. Duetus gražiai^sudai
navo dvi sesutes Ivaškevičiūtės, 
ir kitos dvi mergaitės, kurių pa
vardžių neteko sužinoti.

Taipgi sudainavo jaunučių mer
geliu choras, kurį uoliai veda mu- 
z i kas Žižiūnas.

Viso vakaro puošmena, tai buvo 
Rūtelė Kilimonyte, kuri į trispal
vinius pūkus įrengta šoko, ir vin
giavo, gražiai dainuodama ir eile-' 
r a š c i u s s ak y d am a.

Nors parengimas buvo ruošta 
paskubomis, bet puikiai pavyko, 
žmonių prisirinko pilna salė, su
rinkta aukų apie 70 doleriu.

Dvi darbščios ir nenuilstan
čios veikėjos ponia Vilimiene ir p. 
M.Mickuvienė, daug įdėjo triūso, 
darbo ir aukų į 16-tos Vasario die
nos surengimą.0

P. Mickuvienė apart darbo, pa
aukojo Nar Saving Certificate, b 
p. Vilimiene - paaukojo puikų rank- 
darbėlį siuvinėtų pagalvėlę - 3 
dol, vertės. Tų dovanų proga, su
rinkta apie 30 'dolerių, 
Garbė Jums darbščios bitutės, Jūsų 
žygiai, nebus pamiršti.

Montre aii e tė M.Januiai tyte, 
surinko apie 50 prenumeratų mėne
siniai ■žurnalėliui "Varpeiis," ku
rį leidžia Tėvai Pranciškonai 
P111 sburgh, P a.

vAldona Kisieliūte, kuri lanko 
aukštesniųjų Thomas D’Arcy McGee 
mokyki ę., vi suome t p as i žymi mok si e. 
Po Naujų Metų, jinai tapo išrink
ta į tos pačios mokyklos leidžiamo 
laikraštėlio "Student Prints" re- 
d ak c i j i n g k ori i s i j ų.

Laimes Aldoniuk’.

Lietuvių Vytauto klubo choras 
vis didėja. Paskutiniu laiku jau 
labai gražiai ir žavingai sudai
nuoja^ nes vis įstoja jaunų jogų 
turinčių gražius balsus.

P. Lekuickų šeima gyvenanti 
Villė^La Salle"miesto daly, ten 
subūrė visa gražių lietuvių kolo
nijų, ir dabar yiši._vilasaliečiai 
puikiai dirba tėvynes dirvoje ■— 
Kanados Liet. Taryboje.

P. Škudienė ir p. Dunčikienė, 
prirašė prie Moterų sekcijos gra
žų pulkų gailestingiems darbams 
k i 1 n i ų mote rų

Mokyto ja Mari ja Ariauskaitė, 
sujudino visų Rosemount rajonų, 
ir įtraukė į ""Raudono jo Kryziaiis 
darbų daug jaunų moterų ir mer
gaičių.



D r a u g u ž e i

Skausmai apsupta per naktis nemigai...

Rūpesčiu parblokšta - pasijutai vienužė, 

Bet sale Tavgs tūnojo ištikimi draugai - 

Tai mano mintys, kaip nerami jūruže, 

v. • •
Bučiavau Tave erškėčiu vainikuose, 

Ieškojau kelio skaidresnio negu žeme... 

Tad, eikš į mano laiv^ godas palikusi, 

0 musu vairas bus: Dievas, Tėvyne, 

Dori darbai, ir viskas - kas neaptene.

Marija Aukštai te.

Buvovtai seniai, kada aš turė
jau vos šešiolika metu. Rimtais 
gyvenimo klausimais, nedaug tesiĮ- 
domavau. Nesigilindavau j pasau
lio problemas, rūpesčius ir var
gus, kuriuos žmonija neša.

Su gražia viltimi žiūrėjau į 
ateitį... Svajingos mintys tary
tum sparnuotas drugelis skraidė 
visur...

Tai buvo tėviškėje.
Ir ne vien tik man, o ir dau

geliui musu sesių, kurioms likimą 
kiekvienai*savo ualį paskyrė.

Šiandienines sunkios mintys, 
primena ram^t ir jauku šeimos sieli 
nį, kur tiek daug laimingu dienu 
praslinko, palikdamos tik grašius 
p ris im i. n irau s.

K a d a t i k p r i s im e nu tęvi šk g, 
visuomet atsimenu savo tetos zode 
liūs, kuri sakydavo: 5f dukra, sten
kis daryti gėrę., ne tik kas tau 
pačiai naudinga, bet ir kitiems..
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Niekuomet nereikalauk, dėkingumo, 
o pamatysi, kad busi, atlyginta — 
jausdama savo sąžinėj ir sieloj 
teisą ramumą, Jausi, kad laikas 
buvo"sunaudotas geriems ir nau
dingiems tikslams, o ne veltui 
praleistas. Jausi saldą atminimą 
savo širdy, neš neleidai veltui 
valandų., o pynei dorybę gražiems 
darbams, bei kilniems idealams.

Gyvenimo ratas, greitai suka
si. Laikas bėga - toli mus pa
likdamas. Rodos.,seniai čia mes 
džiūgavom 'tėviškės prieglobsty, o 
tik pažvelkime, kiek per tą laiką 
visko pergyventai Kiek visko ne
tektai

Gyvenimas - mokykla. Stenki
mės kiek galint jį geriau sunau
doti. Neleiskime laiko veltui, 
kuris nebūtu pamoką mums pačioms, 
bet ir kitiems gyvenantiems mūsą 
aplinkumoje.

Jei turime vaiandeig liueso 
laiko, pavartykime dorą naudingą 
spaudą, rasime žinią, kurios mus 
suįdomins ir- prablaivins. Skai
tykime naudingas knygas, bus di
dele nauda pačiai sau - nes kny
ga geriausias draugas ir priete- 
1 i s.

Gerą ir naudingą darbu - yra 
daug, nevengkime ją^ ypatingai 
šiais laikais, kada žmonija tiek 
daug kenčia.

Lietuve, sese, Tu gali daug 
kuom prisidėti prie palengvinimo 
žmonijos kančią. Skyrk, savo da
lelę ^Raudoną jam Kryžiui, kurs 
apri.š nevieną žaizdą, palengvins 

-nevieną sopulį.
Darydama gerą darbą, visuomet 

prisimink, kad is to, ką esi pa
dariusi kitiems, bus malonumas ne 
tik sau pačiai, bet ir tiems ku
riems, jis bus suteiktas.v

Būdama paveldėjusi iš lietu
ves motinos skaidresnius jausmus 
ir meile artimui, tikiu, kad ne
numosi ranka ir dabar. Eisi ten, 
kur būsi šaukiama, dorą darbą 
dirbsi ten - kur galėsi.

Teišnyksta iš mūsą tarpo be
reikalingas laiko gaisįniraas y- 
vairiems beverčiams pašnekesiams,

Knygyne

Maldingai veržiasi šyentyklon 
Kiekvieną kartąvman ’■ širdis, 
Kai žengiu pro šias duris 
Plačiausion iš visą mokyklon.

Čia autorią rimtieji tomai 
Alsuoja ąmzią išmintim -- 
Lengvu džiaugsmu^ gilia rimtim, 
Net ore dvelkia čia-atomai.

•
Man renkant knyęą -virpa rankos • 
Lyg atnašauju as. dvasiau
Dogu sielos ugnim skaisčia - 
Krūtinėj norai platūs trankosi

Taip daug jeyosl - visas aprėpti 
Lentynas veržimąsi akis
Ir rankos, protas ir širdis, - 
iš karto į save įkvėptil

A.V.

per kuriuos_si jote išsijojam vi
sus apylinkes pažįstamus. Tuo 
pasidarėm dažnai_sau nemalonumo, 
ir kitiems morales skriaudos.

Tad, bent kartą ant visados, 
nusikratykime blogą papročiu, ku
rie ankščiau ar vėliau sukelia 
audras ir nesusipratimus.

Tvirtai sau pasižadėkime, tik 
naudingus darbus atlikti. Tuomet 
pamatysime, kad mūsą laikas buvo 
sunaudotas vertingam tikslui, ir 
jo gailėtis nereikeš.

A.Rytmetyte.

Geriau su teisybe laimėti prieši
ninką, ne kaip melu draugą’.

D-ras Vincas Kudirka.

Menkoje šią laiką žmogaus sielo
je išgeso visos ugnysj jos tam
soje ne tik Dievui nėra vietos, 

bot ir stabui pasidarė ankšta.
M.Gorkis.



... _________________ L_____

o/m. vasario 3 diena, į- 
vyko Lietuvos Piliečię susirinki-“ 
mas, kurs įkūrė Lietuvos Piliečiu 
S g jungo s sky r i y.

v .Susirinkime dalyvavo 43 asmenys, 
išrinkta valdyba, į kurios pirminin
kus įeina pulkininkas K . Grinius — 
sūnūs buvusio Lietuvos prezidento.

Čikagoje, L.P„vSyjungos sky
rius, jau kiek ankščiau įsikūrė. A- 
bu skyriai, dabar rūpinasi sudaryti 
Sęjungos įstatus, ir organizacijos 
Tarybę.Po to, bus siekiama su
kurti “užsieny je organę, kuris at
stotu Lietuvos Respublikos vyriau
sybę “ir seimę.

0090000Q099

iš .Amerikos. Karo Departa
mento, Kaminskai gavo pranešimą, 
kad ję sūnus Petras, žuvo kovodamas 
generolo MacArthur eilese prieš 
Japonus Filipinę salose.

000900000&»

Njew IXP-J-Kn -Ame riko s lie tuvi ai vben- 
d ra s ro vili i ai , Vasario 16-tos šventę, 
minėjo šiose kolonijose: New Yorke 7 
Baltimore jo, Čikagoje, Pittsburgh, 
Newarke, ir kitur. Daugelio minė
jimu pelnas paskirta Amerikos Rau
dona jam ’Kryžiui. O

• 0090090909 a

Boj^oiT^_JMass_._ Profesorius Pr. Ga-_ 
liniš*, slirinlco ir Anglįjon pasiuntė 
$40-00 Kalėdinę dovanę rašytojui E. 
J. rc.rrišonui, kuris paraše ir išlei
do keletą knygy apie Lietuvy anglę, 
kalboje. **

Vilnius. iš Vilniaus į Portugal!jg. 
pranešama, kad bolševikai pirm pa
sitraukdami Vilniaus apielinkese. 
suėmė ir išdėportavo 6,602 tremti
nius. Lietuviy buvo 2,270, lenkę 
3,939, gūdy 150, rusu 206, cotorię 
2 Q o

CJii_cąigo. Vietos lietuviai stebis: 
vienos" T i e tu ve s mo te r s p a s i ry ž imu 
Tai Emilija Krukiene, kuri nors i: 
vedusi, ir auklėja du sūnų ir duk
terį, vionog lanke universitėtę,i: 
gavo gydytojo laipsnį. Dabar at
sidarė savo ofisę, ir pradė jo 
praktika. Vyresnysis jos sūnus 
Algirdas, lanko Illinois Universi
te t *

OOQOOOQ09

Baltimore, Md. Lietuvis gydytojas 
Dr .'vJ.A. Bučiiis, savininkas vieno 
didžiausiu ir brangiausię Lietuvos 
pašto ženklu rinkinio, pasiuntė ši 
savo.rinkinį Čikagos Philatelic 
d r a.u gijai, kuri i s s t a t y s L i e tu vo s 
pašto zenklę rinkinį, triję diony 
parodai.

• 000000^9

>_ PJli°A 7!2 į - vo s " ~ e dak c 
ri u s K .’s". * Karpi u s, išleido n au j ę 
istorinę apysaka ”Alpia," Kestucic 
i šiai svinto jas. “ Tėvynė s Ivlyle to ję 
draugijos nariai, šię knygę gaus 
dovanai.

Kaunas. Vokiečiai sięlo 5,000 rut 
įię tam, kuris išduos rusę, para
šiutininkę karį, arba šnipę,.

B r oo k 1y n, N.Y. Advokatas Budrikas 
Lakeido savo Kūrinėlį: ”Puskepes 
Idėjos.”

OOOCiOOO**

Philadelphia, Pa. Lenkai prikalbi
no tris lietuvius’ jaunuolius, sto
ti į ję kariuomenę Kanadoje.

Chicago. Lietuviy Kultūrinis įn- 
*stitū?bas kuri veda prof. K.Pakštas 
išleido jo, anglę kalba knygelę, 
”The Lithuanian situation.”



S. Paukštyte.
Ar siunti meiles laiškelius, draugėms širdžiukes ar malonius atvi

rukus? Vasario 14-tų dienų, gal ųati jų lauki ir juos gavusi su kokiu 
džiaugsmu r r i imi ir skaitalo G-razus paprotys vienas kitų užjausti ir 
pasidalinti džiaugsmais, kada širdis laimes kupina. Antra vertus, kil
nesne yra meile artima r.c1’ilgyje paskendusi suraminti, kuris svyruoja 
dręsos netekęs, graužiasi, o tu jį paguodi, ištari jam meiles zoo.į.

Tokia kilnių. meilę ir užuojautų. parode šventasis Valentinas ken
čiantiems del Kristaus vaikeliams. \ Jis buvo jų nuoširdus draugas, ku
ris neapleido kankinių iki paskutines valandos. Kada imperatoriaus 
Aureli jono budeliai nebeleidovšventojo lankyti pasmerktųjų kalėjime 
krikščioniu, jis rašydavo laiškučius, ir papirkus kalėjimo sargus, 
liepdavo jiems įmesti raštelius nukankintiems ir išbadė jųšiems kali
niams. 0 šie Kristaus karžygiai pasiskaitę gerojo Tėvo žodžius, užsi
degdavo karštesne tikėjimo meile, tada su nenugalima viltimi ir drųsa 
ėjo į žudymo vietų.

- Ak, Viešpatie, neištversiu šiose kančiose, - skundėsi senelis 
priglaudęs dukrytų prie graudžios krūtines. *

Mažyte maldavo jį grįsti namo. Bet Jame jau visos viltys gųso. 
Bet štai, Valentino popierėlis nukrito uz geležinių durų, jam prie ko
jų.

- Nenusimink, Kristaus riteril Būk dręsus, nebijok, dangus Tau 
atviras^ - ramino šventasis senelį sakydamas, kad "neužilgo pasibaigs 
tos kančios ir šios žemes sielvartai."

Senelis laiškelio suramintas, įgavo nauju jėgų, ir kalbėjo:
v - Viešpatie, koks Tu geras i JSIeapleidai savo tarno’. - ir ramiai 

pažvelgęs į brangių dukrelų, davė savo žilę galvų budeliui kirsti.
Mergytė suklupo iš širdies skausmo.
- Tėveli, mamyte, - ji verkė, - kur jūs? Palikot mane viena... 

bijau, taip bijau mirti.
Ir vėl Valentinas įmetė laiškutį. Jis drųsino mažytę nieko nebi

joti. __ Juk jos laukia Kristus, maloniausias Tėvas, Mari ja, geroji Mo
tinėlė.

Pasidarė jai tvirta ir drųsu. Mažytė pasiryžo.
- Einu, Jėzau, prie Tavęs. Nieko nebijau. Myliu Tave už viską 

labiausia. w č
z . K #

n.-Ki?k stiprybes ir paguodos Valentino laiškuose! Jo "širdukės" ve- 
ao ųųcLkiiHų sielas į dangų, o ka tavo "širdukės" linkėjo mielajam bi
čiuliui? c z



S UTO L Q ’K A’Mht. £ S
M arija A ak štai t e.

Tarp p ii ii?. šarmotu,

Snaiguolens užklotu -

Mintimis skraidau...

Lietuvę, mieliausiu,
Š i rd šiai ar t imi au s i ę.:

Kančiose matau...

Sudužo man kankles

Sieloje raudoję -
Sužibo ugnis1

.AŠ eisiu kaip liūtas i

Jos vargi?, kelionėj -

Kol saule prašvis.

Žeme sužydėjus

Karmino kraujuose ~

Ilgai ne b e ve r k s l

UŽ viena jos pėda -

Svetimiems bus geda:
Juos amžiai pasmerks.

Tėvynė, mieliausiai

Jur^. vėjais klausiu,
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Zaphyro smuikais...
Kokius šarvus ruošti -
Ar vainikais puošti?

Kokiai s ei t takais?..
Juk į laisvo kelias:
P rarajos, e rekeč i ai...

Viešulos... Kruša...
Bet mes tiesiui rankg.
žodžię. neužtenka -

Tau siela visa.

v:!i'TepriklausoiiiavLietųva” - ketina ištobulėti į plataus masto žurnalą. 
0 as stovėdama kryžkele j su pirmo numerio kukliais, bet atydžiai rink’ - 
tais žiedeliais, kreipiuosi į Jus visus, mieli Broliai, Seses, kurie 
valdote plunksna - rašykite.” "Nepriklausoma Lietuva" - laukia Jūsų 
rastu.

Jei esi didelis rašejas, - nesįdidžiuok, ateik, ir pas mažesniuo
sius. Tarp mažųjų suspindės! saules šviesumu, būsi mylimas ir pagerb
tas .

Jei plunksna dar vos bandai, ir jc^ vangius bailiai išleidi į pa
saulį., - nesidrovėk. Čia tik keturios sienos, - ir aš Tavo sesutei iš
vys ty s:i u kaip kūdiki Tavo mintis, jos, išaugs. . . išbujos... Po keliu 
metu atsigrįžęs - nebepažinsi savo plunksnos.

Tad, eikš... Lietuviškoj dirvoj - būk, mano plunksnos broliu, se
sute. .. Laiškais pasiekti kiekviena - neįstengsiu. Tad čia prašau. 
Nevėluokit, visi rašinėliai privalo pasiekti mano pastogę kiekvieno 
menesio 15 dieną, nevėliau.*

Redakcijos ir Administracijos antrašas: 2588 $ercy street, 
M o n t r e ai, Queb e c.

Mari j a Auk š t a i te



Gerbiamo ji p. Aukštai te ,
xturn s lab a i 1 ink smų nau j i er 7 

parvežė mūšy atstovai 7 parvyko 
iš Montreal©; kad pas Tamstas 
visi dalykai išėjo kogražiausis, 
ir kad. visi pasižadėjo dirbti 
tėvynės meilei ir tautos labui. 
Tas mane labai džiugina. AŠ 
duodu savo žodį, kad stoju į du
su eiles, ir dirbsiu drauge su 
Jumis tiek, kiek mano jėgos leis.

Paskutinėmis dienomis man te
ko sužinoti, kad eina koki tai 
gundei kaslink torontiečių neper- 
d c. v ii no K. L. T. centro.

Aš į tai turiu tiek atsaky
ti: mūsy_teisėti atstovaivpas 
Jum i lankėsi, ir jų pareikšti su
tikimui, jų pažadai, niekuomet 
nebus sulaužyta. Jie bus įgyven
dintai Tad nunoki t ranky į tuš
čias p a. saka s.

Tuo tarpu, linkiu Jums di
džiausio pasisekimo žurnalo dar- 
be. AŠ piIniausia suprantu, ko- 
kių sunkių našty ant savo pečių 
dedate. Bet, Jusu kilni siela“ 
ir nenuilstantis darbas, aš tik
riausia' tikiu, kad atneš gražiau
siu. vaisių musų išeivijoje, kokiy 
dar mes lig šiol neturėjome.

Su tikriausia pagarba, 
Pranas Kundrotas.

'Toronto, On t.

Mieloji p. Aukštaite,
... Teko pasikalbėti su G-erb. 

Konsulu S .L .A. susirinkime-; jis 
apibudino Jūsų 1-mos dienos vasa
rio susirinkimų,- su viltim švie
sesnes ateities, Jums centrų pa
rėmus.

Dabar, dar vienų prašymy_tu
riu, būtent, kad mes nebūtumėm 
perstatomi kaipo ’’socialistines” 
minties žmones, nes daugumoj to

kiais nesame. Mes čia persiskyram 
ne palaikymui socializmo, bet musų 
nuomones susiderino viename taške - 
siekti Lietuvai neprikl.iusomybos, 
o ne eikvoti laiky tuštiems, ir 
beverčiams ginčams.

Šį reikalo. Jums priminiau, del 
aiškumo mūšy nusistatymo. Mes vi
si gerbiame viens kita, neatsi- 
žv o1gd ami at ski ry įs i tikinimy, i r 
mieloji, tikrai, mes visi jaučia
me s tik lie tuviui sl

Mos stengsimos savo darbais 
įrodyti mūšy gorus norus, ir sie
kimus. Daug linkiu pasisekimo 
Jūsy darbuote j e.

Jusu,
S.“Butkiene.

Toronto, Ont.

G o r b i am a T am s t a,
Reikale ”N.Lietuva” išleidimo 

aš pilnai suprantu kokių naštų 
Tamsta pasiėmei ant savo pečiy. 
Aš linkiu Tamstai gero pusisekimo 
ir ištvermes tame sunkiame darbo, 
pasitikėdamas, kad Tamsta būsite 
savo pareigose tiesos ir demokra
tinių -principy globėja, be ko tas 
darbas būty bevertis.

Su tikra pagarbi.,
A.Frenkelis. 

Toronto, Ont.

M i e 1 o j i Mū sų .Auk š t c. i t e,
.. _ Atleiskite, kad drįstu rašyti 
“mūšy”, _nes man rodos,., kad gyven
dami mūšy kolonijoj, ir turėdami 
Jumivvieny rašytojų savo tarpe - 
tuo žodeliu neužgausiu.

Kaip malonu šiandien, kada 
’’Nepriklausoma- Lietuva” užsibrė
žė keliy vedantį į Lietuvos lais
vu ir nepriklausomybę, mos visi 
juo eisimo, ir už Lietuvą- aukosi
mos. Malonu, kad~’’Nepriklausomą 
Lietuva”, k-lia mūšy vyltis, ir



pradeda žydėti kaip graži radasta, 
kuri tikimasi augs ir bujos skleis
dama kultūros lapelius.

AŠ manau, kad ne tik Kanadoje.,, 
bot ir po kitas šalis pasisklois 
”Ncprįklausomos Lietuvos” dvelki
mas., nes malonios rašytojos rūpes
čiu, ji tikrai išaugs į kulturin- 
giausią Kanados lietuviu žurnalu.

Nestik aš viena, bet dauguma 
iš mūsą kupini gražiu vilčių, kad 
šis žurnalasvatgaivins musu dvasia, 
išmokys karščiau mylėti ir gerbti 
mušu mylimą šalelę Lietuvai 
•. Brangi'mūsą Redaktore7 kaip 
pavasarį šiltas vejalis atgaivina 
visa gamtą, taip ir Jūs savo dar
bais sužadinate visus tautiškus 
darbus Montreal'©. AŠ esu persilp- 
na išreikšti visą JŪsą triūsą,pa
sidarbavimą bei pasišventimąj del 
mūsų Tėvynės Lietuvos.

Tad, leiskite, man tarti dė
kingumo žodį Jums, ir didžiai ger
biamam Konsului G.L.P. Grant-Suttie, 
ačiū už jo pagalbą ir priturima Ka
nados Lietuviu ir "mūsą Tėvynės žy
giuose. v Taipgi-sveikinu, gerbiamą 
ir darbštų veikėją - pagelbininką 
redaktorių p. Jopą Ylą, ir^linkiu 
Jums iš širdies darbuotis žmonijos 
gerovei ir Tėvynės naudai.\ Sveikinu visa ‘’Nepriklausomos. 
Lietuvos”derektofiatą, linkiu vie
ningumo ir gražiausiuvpasekmiy..

Jūs visus nuoširdžiai gerbianti, 
M.Arlauskaite.

Montreal, Que.

Miela Marija,
Būk sveikute su nauja pareita. 

Bet, man rodos, kad Tu bereikalin
gai . eme i s i "Ne p r i kl ausomą Lie tu vą ” 
redaguoti* Suprask, kokius Tu tū
ri uždavinius rašytojos dirvoj1. 0 
čia jau suvalgys Tavo^laiką korek- 
tūsu taisymasj ką galėtą kiti geri 
lietuviai padaryti. Žinai, kad 
kalbu Tavos gailėdama. Tavo^ran- 
kose žinau, kad žurnalėlis išaugs, 
bet kokią nauda bus netekus Tavą s 
kaipo rašytojos? Apsigalvok..."

Kvietei rašyti, žinoma nenulei- 
siu ranką. Tėvynei mes visi turi

me aukoti ir aukotis, tik stenkis 
žurnalą išsaugoti nuo audrą...

Linkiu pasisekimo, 
0.Norbutaite.

Mo n t re ai, Que.

Gerbiama Aukštaite,
Sužinojusi, kad leidžiate mė

nesinį žurnalą ’’Nepriklausomą Lie
tuva," labai nudžiugau, ir iš_du- 
lies nuliūdau. Nudžiugau todėl, 
kad kanądioČiaivlietuviai turės-’ 
lietuviškos gražios litera.tūnos, 
kuri eis iš rankąvgabios ir myli
mos rašytojos Aukštaites. vJnk 
Jūsų rastai_Amerikoje atydžiai 
sekami ir^megiomi.

Bet, žinodama Jūsų silpną svei
katą, numatydama begalesvdarbą, iš 
ankšto nuliustu ne tik už save, bet 
ir už amerikiečius^lietuvius, kad 
mažiau teka mums išvysti Amerikos 
lietuviškuose laikraščiuose taip 
visiems mėgiamą rastą.

Bet, mes tikimės, kad nepamir
šite ir mūsą spaudos, ir karts nuo 
karto mes lauksime pasigrožėti .Tū- 
są raštais.

Su šiuo laišku, linkiu Jums 
sveikatos ir gerą pusekmią Jūsą 
sunkiame darbex o turint gerą ir 
nuoširdžią_rėmėją, manau tą darbą 
vaisiai plėsis ir,klestės ne tik 
po plačiąją Kanadą,, bet ir ..Ameri
kos lietuviuose.

Vieningai dirbdami, mes galime 
daug gero atsiekti, o visą lietu- 
vią dabar aiškus tikslas - siekti 
Lietuvai laisves ir nepriklausomy
bes

Tvirčiausias ginklas - spauda. 
Tad, emus šį ginklą, atstovauk mus 
visus.

Su tikra pagarba,
Ona Jackevičiūte. 

Brooklyn, N.Y.

Kitą pagyrimai, - gali būti mums 
pamokinimai ne koki mes esame, 
bet koki privalome būti.

M. Ilare-.
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Tautos Istorija 

(Tęsinys)

istorijos du tomu ešleido Amerikos 
lietuviai 1893 ir 1898 metais (Vie
nybe^Lietuvininkų, Plymouth,pa.). 
Vyskupas Valančius paraše įdomia 
dvieju tomų Žemaičiu Vyskupijos6 
istorijų. Lenkų kulbe, tuo laiko
tarpiu Teodoras Narbutas išleido 
9 lomus Lietuvių Tautos Istorijos,

Spaudos draudimo laikais. rim
tų mokslinių veikalų lietuviai ne
galėjo pasigaminti.“' Nebuvo rašy
tojų, nebuvo skaitytojų, nebuvo 
lesų,, po 1905 metų, buvo parašyta 
keletas Lietuvos istorijos vadovė
lių, bet. pilnos išsamios ir tiks
lios mūsų istorijos dar tenka 
laukti. "Viena geriausių yra A. 
Šapokos redaguotas leidinys, išė
jus Kaune 1936 metais.

feferAl°JL Jįpfes
Lietuvos istorija galima suda

linti į šiasvdalis:
1. Priešistorinis laikotarpis. 

Čia istorikas bando rasti kada 
Lietuvoje atsirado pirmutinis žmo
gus, kas jis buvo, kaip gyveno, ir 
koks jo likimas buvo-. Laikotarpis 
apima 10,000 metų pirm Kristaus 
iki 500 metų po Kristaus.

2. Lietuva, prieš sudarant
vieningų valstybę, šis laikotar
pis apima 500 metų po Kristaus 
iki 1200. č

3. Lietuvos Valstybes įkūri
mas. šis laikotarpis apima 1200 - 
1300 m.

4. Lietuvos Valstybes - lai-' 
kotarpis nuo Gedimino iki Liublino 
unijos.

po to seka moderninis laiko
tarpis.

Žymių Žmonių

Mintys

As esu įsitikinės, kad mote
riai negavusiai auklėjime gėrio 
sąvokos, beveik visada Dievas^ - 
skiria du keliu į save - liūdesio 
kelių ir meiles kelia. Keliai 
sunkus; keleiviai eidami jais,tuo
jau sukruvina savo ko jas, sužeidžia 
rankas, bet tuo pačiu laiku erškė
čiuose palieka nuodėmių ir ydų dra
bužius, ir prieina tikslų tokiame > 
nuogume, kad jau neberausta prieš 
savo Viešpatį.

A. Diuma

Gražu garbingai mirti kilniame 
žygyje.

Seneka

Skausme, betavo žiedų mano dva
sia jaučia žemes pelėsių kvapų, 
tyrų tuštumų, išgertų ir paspyrtų 
ilgesių taurų.

Be tavęs ~ aš nemoku mylėti, 
be tavus neįstengčiau aukotis, be 
tavęs mano šypsniai - būtų.kaip 
nuodingos laukų aguonos prasišie- 
pimas. M. A.

Teisybe, nereikalauja spalvos.

Shakespeare

Tiesos keliu eidami, mes niekados 
nepaklysim, nes tiesa mus veda į 
visų dorybių rumus.

i>I • A.

Užgauti patriotizmo jausmus - mir
tinai sužeisti tėvynainį.

K. J. N,
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