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KULTŪROS ŽINGSNY
_ Kultūra, ne tuščias pasišvaistymo žodis, bet sąmoningas to

bulėjimo principas- Kultūra pasireiškia meno, literatūroj, tautų 
tradicijose, net atskiru individu išsilavinimo. Juo „žmogus, kultu- 
ringcsnis, tuo patrauklesnis» Juo tauta kultūringesne, tuo iškį- 
kilcsno. Bet, kad kultūra išdigtu susyk, tai neįmanoma. Čia reik 
ilgu metu kruopštaus darbo9 mokslo, lavinimosi,„be to9 - reikia i. 
troškimo l Kartais ir mokytas žmogus, o nuo kultūros atsilikus... 
Šių laikų pasauly -^ar maža mokytu?... 0 kur gi kultūra?į ..Ar in
žinieriui užtenka išrasti nauja mašina?...vAr daktarui užtenka pa
či jcntui paploti per peti?... Ar kunigui užtenka pasakyti gražu 
pamokslą?, o. Ar^rašyto jul gana - sukurti kūrinį?... Ne... . Kiek
vienas darbas, žodis, elgsena išplaukiąs iŠ žmogaus išminties,yra 
atsakomingas. Kultūra be sąžines - žmonijos smūgis. Juo žmogus 
sąžiningesnis - tuo ir kultūringosnis. Sąžine, tai patvariausias 
kultūros, ramstis. Mandagumas, - tik išorinis jos brolis. Mandagus 
žmogus, išoriniai patrauklus; bot sąžiningas, susirišęs su visa
pusiška kultūra, įliepsnina kituose^gerio ir tobulėjimo liepsnas. 
Kartais nors ir labai išmokslintas žmogus,_bet sąžines nesilaikan 
tis, - pridaro^daug blogo, skriaudų... Pasėja netiesa... Vis^ sa
vo aplinkuma užkrečia tarytum piktomis bacilomis - blogais pavyz
džiais, sukiršina nekaltas minias; iš to kyla vaidai, klvirciai, 
.įsisiūbuoja kerštas, užsiliepsnoja karai.

iš eilines liaudies jei kas nesilaiko kultūros - tai nėra 
nei tiek žalos.. Bet juo žmogus mokytesnis, įtakingesnistuo la
biau privalo būti ir pavyzdingesnis, kulturingesnis. Nes jis ta
rytum švyturys gyvenimo juroj, kurs visiems paklydusiems laive
liams nurodo kelią į tikro tobulėjimo uostą.
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Tais Švyturiais9 privalėtu "būti nusu visuomenes vadai. Bet de
ja? ne kiekvienas juo gali buli. Čia reikia .nestik mokslo? ’bet ir 
tam tikros Dievo dovanos - patrauklumo. 0 kas žmogų labiau patrau
kiąs jei ne kulturingumas? Dažnai mes matom mažai^mokyta žmogų, bet 
kultūringa. Kulturinguma sprcndžiam nc_tik iš gražios skrybelcss 
bet iŠ žmogaus reiškiančiu minėju? elgesio? takto? teisingumo bei 
kitu doru ypatybių. Kultūra reiškiasi ir tame? kiek moka žmogus sa
ve nuo to? ar kito suturėti. Čia beveik ir yra visas tobulėjimo pa
grindas.

Kodėl šiandien susirinkimai užplūdę barniais? Kodėl laikraščiai 
pripilti pagiežos ir polemikos? Vis def to? kad stoka kultūros?''o 
žmones jaučiasi daug zina... Tiesa5 šių laiku žmogus pažangus? bet 
nesivaldas. 0 susivaldymas? tai viso gėrio nugarkaulis.

Žmogus? savo elgesiu viešpats. Juos gali taip sukontroliuoti? 
kaip tik nori. Jeigu moka juos išvystyti?_- jis eina į pasaulį:' 
šviesiau nušlifuotas? kitu mieliau pastebėtas? įvertintas. To
ki žmogų visi-gerbia? nori su juom bičiuliauti?‘arčiau jo būti? 
juo prisižiūrėti? pasekti. Juk kiekvienas individas nors ir tam
siausio kelio - ruošiasi savo sioloj_vis patobuleti. Tai jau žmo
giška prigimtis? tai kultūros gyslele? kuri kiekvienoj sieloj tu
rėtu but išvystyta? įjungta į tobulesni pasaulį. Nerasime žmogaus? 
kurs savy neturėtu geru jausmu... Tik žmogus būdamas savo sielos 
rūmu valdovas? apleidžia juos-... Įneša svetimo chaoso negeri drau
gai? gyvenama vieta? aplinkuma? ir literatūra.

Pastaroji? bene bus viena iš^geriausiū? arba nuodingiausia, 
kultūros šaltiniu, ^š muzikos? išskaitysi ta? ka pats norėsi. Bet 
iš laikraščio^_zūrnalo ar knygos - kalsi kitu mintis... Čia ir 
pykši? ir grožėsiesi. Autorių autoriai... Atskiri individai... 
Vieni išlavino mintis ir plunksna? bet stoka sąžines... Antri per
mirkę fanatizmu - mato nors ir juoda baltu. Treti persisunkę par
ti jiniais syvais? užsįgrižę nuo platesniu principu... Ir? tokiuo
se tai chaosinguose sūkuriuose? reikia labai gilios orientacijos bei susivokimo? kokia spauda pasirinkti. Tuo labiau? kad šiuose 
laikuose idealios literatūros stoka - beveik badas 1 0 juk litera
tūra? tai įvadas į kultūros plotus? į skaidresnio? tobulesnio gy
venimo saulėtekius. ' •

Kanados lietuvis lig siu laiku literatūroj - dar vis teb’yra 
našlaitis. Kai kiti^išeiviai broliai^džiūgauja įsikūrė savo spaus
tuves? varto savus žurnalus? laikraščius_ir knygas - Kanadosvlie- 
tuvis lig šiol jaute tik dvasini badę? lūkesį? ar iŠ kur neužsi-

Nepriklausoma Lietuva
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žiebs dvasine liepsneles kuri apibudins jo kaipo išeivio^vargus? 
troškimus ir siekius5 kuri supins jo mintis popicros lakštely!

_Slinko dienos o ... Daug sviesiu inteligentu atvyko į Kanada 
parodo tik padus.'.. Spruko už rubeziaus į Sūv.‘Valstijas? kur gal 
but lauko ir šviesesnis • gyvenimas. Ne vienas nepagalvojo apie sa
vo skurdesnius brolius? kad reik tarp ju .pasilikti? įnešti paguo
dos saule? suristi broliškų’/ rysiu kiekviena širdį.

Lūkesiai? ilgesiai ir dvasines tragedijos lietuviuose augo? ir del to cia_užklydes ne vienas vertelka -Kanados lietuvį iš
naudojo! Ne dėl to? kad jis. būtu mulkis? bot del to? kad gerašir
dis? kad kitu pagalba norėjo prasimušti į šviesesnį? kultūringesni gyvenimą.‘

Bet? į tokį gyvenimą? gali mus išvesti tik sava dora spauda. 
Ne tai? kad pabiręs raidžiu.chaosas? bot išmintis..,. .taktas.. < 
apgalvojimas... -‘reiškia musu, pačiu mintys? musu žingsniai. To 
neatsieksim per šmeižtus? koliojimus? barnius ar polemikas? bet 
per tyra-brolišku atsidavimu? per groto ir širdies gijas? per savo 
išsiauklėjimą. Juk kiekvienas gatves berniokas moka ir sugeba ko- 
liotis ir plūs t is 2. bet spauda. įkurta aukštesniems tikslams? kad., 
ir ta gati besiplustantį bernioką perauklėtu. Taigi cia_svarbiau- 
sias‘musu‘Kanados lietuviu-uždavinys - auklėtis ir auklėti.

❖ e
Mes dabar patys turime susikurti savo pasaulį. Pasaulį 

skirtingesnį nuo kitu pasauliu: paremtu giliu teisingumu? meile? 
šviesa ir kulturingumų.

Turime savo kertelę - ’’Nepriklausoma Lietuva”? kur_galime 
reikšti savo mintis? siekius ir troškimus? bet įik pasirėmę kul
tūros ir sąžines lazdele?. _nes kitoks kelias -_vcl mus vos 1 se
nas klaidas. 0 koki mes būsime? toks bus ir mūsų laikraštis? to
kia bus. mūsų ir visuomene. Juo būsim^kulturingesni? tuo būsime 
įdomesni? patrauklesni. Juk doru minčių laukia žmonija. Ramybes 
laukia nuilsęs^pasaulis. Tad? vietoj aštrinus politika? susi
kaupkime žmoniškumo. Kanados lietuvis daug kuo susižalojo? bet 
tikimasi? kad jis mokūs savo sielai rasti ir gydomo balsamo.

Žengdami dar v i ana žingsni į kultūra? kelkime savo mintis 
į šviesa? per tobulejimę? meilę ir tiesa.

Marija Aukstaite.

Montreal? 1942? balandis - gegužes men.



ANT CONNECTICUT KALNŲ PAVASARIS
Antanas Vaičiulaitis

Ant Connecticut kalvu stoviu ir žiūriu: gal už mariu? t t

už kalnu išgirsiu tėviškės vyturius čirenant. Molinam 
.danguj čirenant ir plasnojant.

0? sakykit? pasakykit man? ’ ar • lakštingala. parlėkusi 
čiauškės"alyvų krūme? ar gege atplasnos ir liūdnai kukuos 
obelies Šakoj prie pirkios duru?

■Norėčiau eiti per kalnus ir girias? per vandenius, di
džiuosius bristi i tėvu namus? ir kaip saule leisis9 ty
liai per slenksti.žengti ir kuždėti:

”0?- mana mano! Tu vis dar sėdi prie ratelio ir verpi-'* 
Lig gaigystes klaūsyčiaus juodo broliu vargo? nemigu žudy
nių ir trėmimo? ir seseriai mažytei apsakyčiau milžinus 
miestus? fabrikus?. negrus ir amžių išnaikintus paminklus.

Kai aušra tekės už lygumu toli5 miesto degėsiu akmenis, 
nuėjęs rinkčiau statyti geresniems namams? kuriu ugnis? 
žudynes?. badas nū karai neliestu.

Nepriklausoma Lietuva
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Toli uz Connecticut kalvu saulute nusileido.

Švilpia vejas.

AŠ jo ūžime girdžiu patrankas? lėktuvus? laivus? kareivį

pašauta5 tremtiniu aimana? išbadė jusiu vaikiu verksmus? tik 

tėviškės vyturiu čirenant? tik,motinos ratelio dūzgiant nė- 

girdžiu

1942 - IV - 15.
s!<

SENUČIO TĖVO SKUNDAS

Ao Rytmetyte

b 9■ Verkia berželis sakas., nukorę 
Jis savo aiĮiziu nemato taip!
Gimtines sūnūs priešas išvaręs? ■ 
Svetur vergauti nežinia kaip. . .

Vargšas senelis guodžiasi beržui.: 
”0?. kokia skaudi ^rnūsę. daliai .
Vienturiu sunu iŠveže maža? / 

‘Senatveifliko viena rauda. ■ .

Čia esu gimęs? čia ir užaugės?
. Tėvynes laisve pirkom krauju.

0 tie piktieji_priešai_kaip rauges? 
Svirnus užpuolė visu buriu.

Įspleše viskę? '
Išvarė, mano brolius 
Uztad 
Už tad

kas tik ‘brangiausia?
___ ..._ ____ j artojus’.

čia verkia giria mieliausia? 
vaitoja sodas ir gojus.”

Berželio.rasos
’ sjt 

sodriau sukrito 
Suūžė šakos gailia rauda... 
Senutis tėvas po beržu krito? 
Čia Šlamės beržas jam visada..

#

Montreal9 1942? balandis - gegužes men.



MANOJI ŠAL I S
Dzūke

^Lietuva br;angi'? mano tėvynė?
Šalis didvyrių? kur kapuos guli".

Tai žodžiai iŠ dainos? kuri kiekvienam doram: lietuviui? o ypač 
išeiviui? giliai įsiskverbia į:jausmus; maloniai.kutena jo kruti
nę? ir neretai krištoline ašara suvilgo blakstiena..

- Kodėl? - klausiam nekarta savęs° Kodėl tie žodžiai toki efek
tingi? tnip_jautriai apeliuoju įpausų jausmus? Ir čia pat? žaibo 
greitumu? musu mintys.pradeda nesti mums galybę priežasčių? rody-. 
ti daugybe margaspalvių vaizdu iŠ praeities. Vaizdu^ kurie giliai 
ir amžinai įsibrėžę musų atmintin? ir.atiduoti musu širdies globon.

Tu brolau? gimci^Aukštaitijoj; tu Žemaitijoj? tu Zanavykijos? 
tu Kapsu krašte? o aš Dzūkijoje. Mes priklausome skirtingoms 
kalbos tarmėms ir papročiams? bet? mes esame vienos motinos Lietu
vos vaikais. Mes turime viena.literatinę kalbą? ir turėjome vi
siems lygiai tuos pačius įstatymus. -

Šitie reiškiniai? junge mus ir jungia vienon dįdelen seimon? 
ir nežiūrint kuri dalis musu tėviškės būtu- skriaudžiama - mums 
visiems vienodai gaila.? vienodai skauda.

Mums yra maloni ir artima kiekviena pėda žemes? kuria dirba 
lietuvis. Kur^jis įkūręs sodyba našiu sodu vainikuose? o sese 
lietuve papuošusi ja žaliu rutu darželiais.

Mums yra malonu prisiminti? šienpjųvįų dalgiu skambesį sukurs 
vasaros rytais skambėdavo? ir sesių grobėju dainas? kurios švel
nučiais motyvais banguodavo.

bepriklausoma Lietuva
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O? ar atsimeni vasaros vakarus Lietuvos kaime? Kada vienas iš
ėjus savo tcyu vienkiemy ne tai pakvėpuoti vėsesniu vakaro^oru? 
ne*tai žvaigždes dangaus skliautuose stebėti? grožėtis - isgirs- 
davai sutartinai kaimo jaunimę dainuojantį?

Ar pameni? kaip skambiai ir harmoningai tie jauni ir linksmi 
jaunimo balsai pripildydavo tylaus vakaro erdvę? ir ar .mainytum 
ta natūralu kaino dainininku būrelį į geriausia chorą pasauly?...

Žinau? tai būtu toks pat mainas? kaip paliovus klausyti lais
va paukštelį giedant ir paskum klausytis kąnarkos uždaram nar
vely O

Tos .linksmos dainos veržėsi_iš krūtiniu Lietuvos jaunimo^tada? 
kai jis buvo laisvas. Kada galėjo naudoti visa savo valia išreiš
kimui jausmu? guviu ir judriu. Dabar gi lietuvis? ir jaunas ir 
senas - vergijoj nuliūdęs. besidžiaugia1 jo siela? nesišypso jo 
lūpos? nebeskamba nei daina...

0 mes? būdami musu motinos Lietuvos dalimi? jos vaikais ir bro
liais visu ten kenčiančiuju - jaučiame gilu gailesį. nct? tuo pa
čiu? mes jaučiame ir ugningo ryžtingumo liepsna - kovoti ligi 
lietuvis vėl bus laisvas? ligi Lietuva neuzsides nepriklausomy
bes vainiko ’.

Tad? broliai viengenčiai? dirbkime sulig musu išgales tol? li
gi vėl tėviškės laukuose laisvai neskambos mūsų siely. gražiausi 
himnai - lietuviška daina j. _ _ _

’’Tegul bėga musu upes į juras giliausias?
Tegul skamba? musu dainos? po salis plačiausias.”

Dabar mos ypač turėtume 
rūpinntis savo spauda. Turėtume^ 
uadeti visiems doriems laikras- 
'ciams. Tai vienintelis ginklas 
kovai del mūsų tautos laisves. 
Remdami ir stiprindami savo 
spaudames vėl sujūgsime pro
tą ir*širdį dideliam Lietuvos 
laisvinimo *darbui, bet? šiuo me
tu? mes turime užmiršti partijų 
interesus.

Pr. Lapiene.

Yra slankiotoju po amžinybę? 
kuriy luotelis plaukia ir plaukia 
pirmyn ir pirmyn? bet niekados 
neprisirakina prie inkaro - pas
tovios minties ir kūrybos.

’ Byronas.
:Js

*
Vienintelis kelias'kuriuo pri

einame laimę? kurs vertas tuo var 
du vadinti? yra grynas? teisingas 
ir veiklus gyvenimas.

■ 0. Marden.

Montreal? 1942? balandis - gegužes men.
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Tai no bangos jūrų uziaj kriokia9
Tai nė urnas viesulu dūkimas9
Tai didžiausias viešo ir visokio
Šiam pasauly pikto atplūdimas.

Žiba miestuos lempos- elektrines9
Bet zmoniy. širdy šviesybe dingus: 
Pripenėtos nuodais plačios minios 
Niekin visky ir kelius teisingus..

Veltui graudžiu pranašas ved’ raudy,
Minios kliksmai jo nustelbia žodį;
Turtu.5 aukso ji temato nauda9 .
Dvasios peno ji ieškot negodi.

A. Dambrauskas.

Nors ir labai nepriklausQma ir vTįk tas lieka pergalėto jų., kurs, 
pasiryžus būtu musu būtybe9 nors išsaugoja salta protą ir svelky 
ir labai būtu’tvirta mus y valia, sprendimo galia visuose reikalu©- 
mes nuolatos’esame pamažu kei- se ir visokiose būsenose, 
ciami mus apsupančios aplinkos.

# sjc

* Jjt «

Bendrauk su žmonėmis5 kurie tave Kiekvienas žmogus regi paveiksiu, 
supranta, ir kurie tavimi tiki9 kokiu jis pats turety buti:_kol 
kurie tau padeda surasti save to nepasiekia, neturi ramybes, 
patį ir padrasina patobuleti

Swett Marden.
-K sje >Įt

Nepriklausoma Lietuva
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Kanados Povilas •
h-anactos nier. i’ąryoa9 cnroa .Lietuvos išlaisvinimo etaroa9 ir 

apie jos veikla9 spiečiasi vis didesnis lietuviu skaičius; tai tas 
labai nepatinka musų tautos išsigimėliams - maskoliams<> Kad jie 
turėtu galia9_tai kiekviena, pakistu po velena9 kuris tik trokšta 
matyti savo'tevę krastq laisva ir nepriklausomu.

Maskvai tarnaujantis ’’Liaudies' Balsas”9 nesurasdamas rimtos 
kritikos9 apgaulingai klaidina^savo skaitytojus^ Jo lapuose ne kartę buvo išlieta tulžis pries Taryba ir mūsų žurnalą ”Nepriklau- . 
soma'Lietuva”9 būk jinai "pronacišką”f Kad tas yra gryniausias 
melas tai jam netiki nei jie patys9 bet bando rasti kvailiu! Net 
bijo9 kad tie9 Jourie dabar maitinami "Liaudies Balso” penu9 gali 
susiprasti9 sužinoti ju pąrdavikiskus tikslus mūsę. tėvynei9 ir tos 
ję. taip stropiai ganomos aveles ir avineliai9 - gali nueiti pas 
Taryba9 o iš ko^gi tada^maitinsis tautos'siurbėlės kai jiems nu
truks 'sunkiai uždirbti žmonių doleriai?!

Žmones9 kurie spiečiasi apie Tarybę9 trokšta matgti laisvę 
ir nepriklausoma^Lietuvę su demokratine santvarka., ir sitas tiks
las kurį užsibrėžusi Taryba9 pilnai .atsako į ju šmeižtus: kad ti- 
kro_lietuvio kęlias9 nesideti^ant savo sprando svetimu nei savu 
engoju9 bet ieškoti kelio .ir žmonių kurie vos mus į tikra laisva 
nepriklausomą gyvenima9 kurie atstovaus^mūsu mintis? kad kiltume 
į visapusiška tobulo jima9 į kultūra ir Šv.iesa9 į gyveninę be 
skriaudų.

Lietuvis artojas9 darbininkas9 inteligentas9_- prikėlė Lie
tuva iš mirusiu. Jis savo, prakaitu ir krauju laistė tę brangia ze- 
mę9 ' jis jos ir neišsižadės!

Jei seniau lietuvis sugebėjo tvarkyti^savo Šalį, kada stoka- 
vo inteligentinię. jegu9 dabar gi sujūnges išmintį su kietais del
nais - ras takus'į laisvę! Ir? kol lietuvio Širdis plaks9 kol jo 
venomis pulsuos kraujas - jis kovos su tais? kurie enge ir engia 
Lietuva^ nežiūrint kas: kryzuociai9 ar maskolių saikos. Jie turės 
atsižadėti viena syk ant visados to9 kas mums buvo9 yra ir bus 
miela ir brangu.' 0 mes juos palydėsim su dainiaus Vaičaičio žo
džiais:

’’Jau tu velkies toliau nuo mus9 
09 eik siaubūne Šimtakojį! 
Su savim neškis mus vargus.

9 1942? balandis - gegužes men.
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Nors Taryboje buvo ir bus savikritikos? tai tas yra musu daly
kas: Taryboje priklauso įvairiu įsitikinimu žmones? bet jie vi
si trokšta laisvos ir nepriklausomos Lietuvos.

Bet jus 9 kurie kalbate jūsi^ motinos išmokyta įkalba ir už
auginti jos duonas o_duriate peiliu į savo tėvynės širdį... 
Ko jus verti?... Mines jus istorija kaipo niekšus ir parsida
vėlius J

Jusu ’’Liaudies Balsas” - jus to išmokino. Jame nieko dau
giau nerasi padoresnio9 kaip tik garbinant Petrovus? Zdanovus? 
Orlovus ir kitus svetimuosius vardus? tad ir garbinkite juos. 
Bet nekiškite nosies ne į savo daržę.

>Js »X >!» ’!<

STOKIM Į K 0 V į

■ ! 0. V—ne

Skaisčiai raudona_saule tekeįo?
Reikšdama varga tėvynei mūs - 
Uužplūdo^priešas ko netikėjom: 
Pavergė šalį - brolius savus.

Krauju patvinus_žeme tėvynės?
Auku^nekaltu stūkso kapai...
Priešai beširdžiai viską sumynė - 
Rūme ar lūšnoj vieni vargai.

Naikina miel^ tėvynes grožį?
Apteršė soduss pievas ? _laul<us.
Verkia palinkus palanges rože? 
Ūkanos siaubia plačius šilus.

I

Liūną lakštute sodely gieda?
Klevo šakose šnekas strazdai... 
Vargšei sesutei ašaros rieda - 
Isveže brolį "laisves draugai”.

Ilgai gyventi taip negalėsim?
Skriaudos? dejones - išplėš jausmus!
Stokim_į kovQl_ Tikrai tesesim!
Musu tėvyne vėl laisva bus.

4 $ #
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Z. D o m a s
Turbut_nci vieno iŠ nusu doru draugu neatsirastu, kuris siais 

laikais nebutu pagalvojęs apie ten toli, 'toli - uz juru, uz kal
nu ir miškui vargstančius savo brolius bei sesutes pavergtoj tėvy
nėj. .- . -

•Daugiausia prisimenam, kada švenčiame savo tradicines šven
tes, o giliausia susikauptam Šešiolikta diena vasario, nes tai 
diena liūdesio ir džiaugsmo, diena, kurioj gludi musu karžygių 
•būdas, valia bei ryžtingumas ir pasiaukojimai. Tę dienę išsipildo 
musu protėviu, norai ir siekimai..

Ta dienę_lictuvis tapo ne vergas, ir atsistojo visu tautę. ly
gybėj. Džiaugėsi nusikratęs, rytiniu lokiu, sutraukęs geležinius 
vergijos pančius. Juk dar'trumpam Istorijos laikotarpy - lietuvis?- 
kas žodis buvo nusižengimas, kalėjimai ir Sibiras bei kartuves.

Paskum po kančių, ir ištrėmimu, vėl skambėjo sava kalba, savos 
dainos, savi papročiai. Linksma buvo, smagu ir malonu; broliai ir 
seses_iš visę. pasaulio kraštu, grįžo i tėvynę Lietuva pas savuosius 

paviešėti ir paguosti tuos,, kuriuos ilgus meius plake sibirioku na
ga ikos . - • . ‘ •

Tę visa aš pats gerai prisimenu, kai Lietuvai atgavus nepri
klausomybę (būnant man Kybartuose), lietuviu vien is Amerikos 
parvažiuodavo į dieną pO2_200_- 300, visi jie buvo labai linksmi, 
dziaudsmingi,•kad mušu tėvynė laisva^ kad lietuvis ne vergas. 
Daug buvo atsiradę ir‘tokių, kurie del Lietuvos nepriklausomybes- 
būtu visa savo turtą paaukoję. Tai buvo džiaugsmai ir norai, ne
mažiau 9Č % Lietuvos sūnų! Tai ar gi rasim kitę tauta, kuri ly
gintas! panašiu patriotizmu?!

Tai lietuvio nesulaužomas būdas ir norai, nes jis nepripa
žįsta vergijos. Jis nori^ ir turi but laisvas, nes jo visi pojū
čiai, veiksmai ir valia įjungti į tėvynes vadavimo akcija.

Šiandien Lietuvoje vargas, kančios ir skurdas po didžiausio 
priešo letena, merdi mūsų tauta, vargsta savieji. :

Mes čia laimingi ir laisvi. Turimo dirbti ir kovoti, nes .

■. Montreal, 1942, balandis - gegužes men.
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tik dabar laikas. Anglija ir Amerika matydamos mūsų gerus norus* 
mums pades^ Didysis pasaulinio masto žmoniškumo sampijonas - Roos- 
veltas* pažadėjo pripažinti Lietuvai nepriklausomybę* tad juo ga
lima ir pasitikėti. Jis savo zodziais^nemaĮnikauja9 yra placia- 
regis politikas* ir jame/galima dėti sviesias viltis. 0 mes tamp- 
riai^su demokratijomis dirbdami - siekime, savo tikslo* kurio esa
me uzsibrezę siekti.

-Dabartinis laikas - yra svarbiausias šiam darbui. Nes mūsų tė
vynės klausimas yra rišamas didziję. valstybių tarpe: Vokietija sa
vinas! aiškindamas i* kad ji atkariavo ir išlaisvino Lietuva nuo 
komunizmo* Rusija sakosi9 kad Lietuva - jos teritorijos, dalis ir 
bercikalo ja vokietis pasiėmė. Lenkijos vyriausybes sulai prisi
minę Jogailos^laikus* planuoja_progai^pasitaikius Lietuva vėl pa- 
sizeboti! Reiškįa9 dabar jau-mUsę kraštę ’’laisvina” visi9 ir jei ’ 
mes bendromis jėgomis čia susijūngę didvyriškai,, nepasiprieš.insim* 
bus., .vėl ilgas vargas mūsų tautai... Tik visuotinu darbu* kova ir 
pasiryžimu* galime atsikovoti nepriklausomybę. : Juk. mes nenorim nei 
lenku* nei rusu* nei vokiečiu kuriems vergautume ir kurie mus va-1- 

"dytę*‘ mes gerai juos pažįstame* ju karčios duonos esame ragavę* -ir 
mes jos nenorimi Mos galim patys savystoviai gyventi,ir valdytis.

Štai dabar* ne senovėj* Lenkija igdraske iš abieju pusiu uz= 
puolę vanagai. Daugiau negu pusę pasiėmė Vokietija9 o likusię da
li Rusi ja._Lenku kariuomenę Vokietijoj ir Rusijoj9 buvo kaipo ka
ro belaisve* ir apie, jos išlaisvinimę kaip Rusija* taip ir Vokie
tija nei galvoti negalvojo. Bet9 kada lenkai užsieny gyvenantieji 
susivienijo9 Anglijai pritariant sudarė, savo vyriausybępradėjo 
čia tverti savo kariuomene* - tuo j.; atsimainė-grobikę_paziuros ir 
nusistatymas9 ir šiandien jau Vokietija pradejo_kalbeti apie Len
kijos nepriklausomybei Rusija gi viešai išsitarė; kad po šio karo 
Lenkija- turi būti .’didele ir galinga. Dėlto lenku vadai net ir 
apie. Lietuva pradėjo galvoti. G-irdi* Lietuva turėtu su Lenkija 
beūdra.i būti* nes mes didelę autonomija duosim. ' .

-• Nors tikrumoj šiandien Lenkija pavergta* bet., ir jos grobikai 
su ja ..skaitosi kaipo su ’’laisva” valstybe. Matote* kaip greitai 
jie atsimainė. .. : . • ■ ' •,

-..-Tiesą* kur ir kokį darbę tik pradėsi* visuomet atsiras priešu 
-.. bei kritikę.. Tę daro vieni norėdami pasiginčyti* antri savo gudru 
mus pademonstruoti* treti pakerštauti* kiti gi.- pasipelnyti.

5 . ‘ ; *

Ka.i kas ir mums sako: ’’Lietuva* Ame riko j e vno r i sutverti* ir 
patys vadais pasidaryti”. Kazin* ar 'šie išminčiai taip galvoja* ar 
taip tik kalba?_Juk taip neseniai* tik.po didžio jo. karo* mūsų kai
mynines valstybes*v- kur pradėjo tvertis? Ar ne svetimuose kraš
tuose? Paimkim* mažiau mums, žinoma Europos demokratijų žiburį - Ce" koslovakiję. Ji buvo nuo senu laikę pavergta Austru -‘Vengrijos.

Nepriklausoma Lietuva
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Tik prasidėjus didžia jam_karui9 cekoslovaku pažangieji vyrai nu
važiavo Rusijon ir susijungę pradėjo visomis pastangomis dirbti 
del uuvp tėvynės nepriklausomybes.

Austrija tuo laiku buvo išvien su^Vokietija? todėl jiepasi- 
rinko_Rusiją9 kaip priešininko salį. Čia jie tuo. paciujmetu 1914 
rugpjūcib ir rugsėjo menesiais? įstėige savo partizaniškus burtus9 
kuriuos pavadino "Čekoslovenska Druzina".

Ši vadinamo-i i ^kariuomene - daug priešui bedu pridarė. Todėl 
Rusija' į juos pradėjo žiūrėti su pasigėrėjimu.'Nors minimi čeku 
partizanai kovose_.su vokiečiais rusuos įgijo simpatijų? bet jais 
dar vis nepasitikėjo beveik per du metu. Nei . '.do jiems veikti 
ir susiorganizuoti ligi 1916 metu. Tik 1916 metais? jiems leido 
susiorganizuoti čeku pulką? su savais vadais ir komandomis. Tuo 
pat metu susiorganizavo antra ir trecia pulkę._0_rusu revoliuci
jos laike jie ant tiek susiorganizavo? kad pajėgė sudaryti viena 
korpusą.

Panašiai.Čekoslovakijos kariuomene susitvėrė Prancūzijoj 1915 
ir Italijoj 1917 metais. Nors čia jie nieko nenuveike ir neatsie- 
ke? nes ju tikslas buvo visai kitas.^Ju vienintelis tikslas buvo? 
kad solidariai susiorganizavus? atnešti nauda savo tėvynei. Ir 
tiesa? neapsiriko. Tais pačiais_1917 metais? pilnam sąstate iš 
virs minėtu valstybių. - grįžo tėvynėn ju kariuomene bemaž pilnoj 
tvarkoj. Kiek daugiau teko'pasigrumtį esantiems Rusijoje pulkams. 
Mat juos organizuotai ir pilnoj kariškoj tvarkoj -vis. Rusijos 
nenorėjo išleisti^ bet ju atspari dvasia ir pasiryžimas? pervirši
jo viską. Jie grįžo kaip^tik tada? kada reikalas buvo laisvinti 
savo tėvynę. Jie tada mušėsi su vokiečiais? lenkais ir rusais. 
Jie savo tikslą atsiekė.. Tada? ir visa laikę? Čekoslovakija buvo 
visę. demokratišku kraštu pavyzdys Europoje.

Šio viso darbo iniciatoriai? suvažiavo iŠ visu^pasaulio kraš
tu i praneuzijos Paryžių ir suorganozavo laisvųjų cekoslovaku 
centra? kurį pavadino -'“Laisvos Čekoslovakijos Taryba”.

Taigi ir mes dabar, imkime pavyzdį iŠ pavyzdingu cekoslovaku. 
Šalin visi partijiniai ir politiniai nusistatymai 1 Kada busime 
laisvi? tada galėsime kovoti del savo įsitikinimę. bei pažiūru.

Mes Amerikos? Anglijos ir Kanados lietuviai^ turime sudaryti 
bendra frontą^ ir visi kaip vienas kovoti del tėvynės Lietuvos? 
del jos laisves ir nepriklausomybes. Musę, būdas i.r pasiryžimas - 
protėviams gėdos nepadarys. Mes vartydami istorija didžiuojamės 
savo bocię karžygiškumu? todėl ir^mes neatsiliksim. Ir mes busi- 
moms^kai''toms nepasirodysim kaipo_šiaudadūšiais? veidmainiais? ar 
priešbroliškais .išsigimėliais. Musu neatidėliojama pareiga? su- I *

Montreal? 1942? balandis - gegužes men.
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daryti lietuviu sąjunginius centrus Amerikoj9 Kanadoj ir Anglijoj. 
Paskum iŠ^ju sudaryti vienę centra9^t.^y. bendra ir vyriausiu Ta
ryba? ir ši*Taryba turi tarti sava žodžius - Lietuvos vardu.’ Ji 
turi daryti žygius $ gauti pasitikęjimę is demokratišku kraštu vy
riausybių? tai^bus pirmieji ir svarbiausi žingsniai dol Lietuvos 
išlaisvinimo iš -Europos militariniu banditu.

Mes šiandien^turime inteligentu. Ne tik iš aristokratu klases? 
bet ir iš paprasčiausiu darbininku? kuriems ir varguomenęs reika
lai arti prie širdies,. 'Mesuturime? ir galime pasirinkti žmones? 
ne kurie daug kalba9 daug žada? bet^kur daug musu tautai dirba 
bei pasiaukoja. 0 mes šiandien ne iš tę.? kurie, neatskirtumėm juo
dę, nuo balto. / '

Todėl į darba broliai viengenęiai9 i darbą vieninga! Juk tik 
vieninguose vainikuose musu galybe ir laimėjimai. • j. ... i -

- . * s.v «!< »5e
• i - . .

V : < S U N E Š K T M E . J A U s M 4
... Kaip vieningai žvaigždeles dangumi rieda... . ...

4 ’ . ’ J ’

Kokia darni gamtos harmonija! , .
Milijonai paukščiu, sutartinai gieda. ...

- Vejai ūžia puikiausia simfonija!

Žole želia pina atžalas su kitomis... » ? •'
’ ~ Alyvos ir vyšnios Šypsosi žiedę. spurgoj!

Kaštanai iškėlę žirandelius šakomis -
Moja visiems medžiams lyg altorių liturgoj.

Ak? suneŠkime jausmę ir mes į viena taurę:
Meiles?.vienybes? atsidavimo ir tiesos!
Žiūrėk? kaip liepsnoja mūsų žeme krauju? aure!
Nedrįsta nei tulpe tiestis? - be lysves laisvos.

M. A.

Nepriklausoma Lietuva



PAVASARIO MUZIKA

Vincentas Budnikas

Pava; :ris! Ar sis žodis neturi aiškaus skambesio, kuris siun
čia džiaugsmo vibracijas perdėm tavo s^mon^?

Ar tu negali matyti gamtos kūdikius, kurie savo mieguistas 
akis žadina kai klauso sidabrines, aiškiai skambančios pavasa
rio balso harmonijos.

Pavasaris dar karta sugrįžo. Giedri saules sviesa, gaivus 
vėjeliai, žaliuojanti žole, sprogsta pumpurai^ žydinčios gėlės, 
malonios padanges! Koks džiaugsmas po žiemos šalčio. ... Po viešu.- 
lo ir speigo dienu! . .

Kiekvienas sezonas, yra didybes ir džiaugsmo simfonija, su

komponuota, diriguojama ir grojama maestro muziko. Žiema prabė

go. Jos tema buvo kilni, puiki, kupina meilumo melodijos ir liūd

no kilnumo harmonijos. Jeigu mes turėtume girdinčias ausis, mes 

išgirstume išgirstume motinos gamtos meiles liūlionę, kai jos 

vaikai miega, ilsis ir išbunda didesne gyvybe naujam augimui. 

Viesulai nusileido žemyn- vejai, dvelke ir simfonija, didino savo

Montreal, 1942, balandis - gegužes men.
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tempę. Meili liūliono girdėjos. Ji buvo lydima stiprios^ gyvybi
nes harmonijos; triumfo arfos stygomis! Viesulai išmaudė ir šva
riai nuplovė orę ir pripildo upes. Lietus ir sniegas giliai nu
grimzdo zęmen9 kad’išnaujo burbuliuoti kalnu šaltiniuose9 kurie 
džiaugsmingai teka į vandenyno gelmes. Is šito požemio versmes 
žole ir pievų gėlės ir miškę. medžiai čiulpia nauję gyvybę... 
Dabina visa žemę nauju Žalumu ir skaisčiomis spalvomis.

0 kas 'yra pavasario simfonija?
Ai ji yra linksmas himnas! Ar tu negirdi jo varpo9 kurs dan- 

— i

giska harmonija? I'ai aiškus gaudimas9 žadinimas^ šaukimas kel
tis ir žengti priekin; naujas gimimas vedęs į nauja žydėjimą. 
Jis verčia širdis giedoti9 kai naujas vitališkumas pasireiškia 
sęmoningu apsireiškimu. Jo balsas neturi žiemos klaikios harmo- 
nijos9 nes jis yra puiki linksmybes giesme... Trimitas Šaukięs 
žengti pirmyn ir aukštyn. Vejai mieliau gieda - meiles melodijas, r •

Pavasari9. skambink? savo varpa! Tegul širdys linksminasi! 
Šalin tamsybes netikrumas ir abejojimas! Gyvenimas dar kartę 
naujai apsireiškia galia ir grožiu. Skambėkit? skambėkit? jūs 
pavasario varpai... Te jūsų harmonija sužaliuos tikrais naujo 
gyvenimo lapais!

IŠ pradžių jūs meiliai žadinkit miegoto jus9 paskum garsejan- 
ciu tempu ir pastovesniu skambėjimu sugauskit? te vi-sa9 visa iŠ - 
bunda... Lai jūsų antifonai tvinsta džiaugsmu ir grožiu... kiek
viena visumos dalelyte tevirsta: ”Te Deum”? šviesai ir gyvenimui.

0 mes? kiekvienas būkime maestro muziko dievinas kompozicijos; 
tobulos ir turtingos harmonijos gaida...

>!< »j<
Nepriklausoma Lietuva
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£TA ® © £
Jonas Yla

Gražiausiu įspūdį, kokį tik man teko kuomet nors turėti^ tai 
Ville_La Salio garbingos lietuviu kolonijos suruoštose vaisose 
gegužes 3d. parėmimui ’’Nepriklausoma Lietuva” žurnalo.

Pilnutėle svetaine svečiu. Skanus maistas ir gerymai. Dainos, 
šokiai ir doras pasilinksminimas. Puikiausia^nuotaika.'Ir kas 
svarbiausia, tai stambi suma pinigu del šio žurnalo. ‘

Tai penki šimtai doleriui Penki šimtai stipriu stulpu ’’Nepri
klausoma'! Lietuvai”1

Nudžiugtu brolis lietuvis, kurs dabar kenčia tironu vergiją, kad Kanados lietuvis juo rūpinasi. Kad nuoširdus jo draugas bei 
prietelis; kurs ieško taku jam į laisvę! 0 tik nepaliaujamu dar
bu, pasišventimu ir aukomis - išreikalausime laisvę savo tautai 
ir vergaujantiems broliams.

Ir tada, kanadiečiai broliai, susilauks įvertinimo ir padėkos 
uz savo darbus, kai subyrės svetimųjų užkrautas jungas lietuviui 
ir ‘Lietuvai.

■:Jt $ >'<

Ville La Salle lietuviu kolonija, tai pavizdys visiems Kana
dos lietuviams. Keliolika seimu hųoširdingiausiu patriotu^ susto
ję petis į petį kaip milžinai, varo garbinga barę. Bėra tėvynės 
vadavimo darbo.

Montrealas, Torontas ir kitos kolonijos,^turėtu daugiau vie-. 
nytis9 daugiau padirbėti šiame tėvynei kritiškame momente. Dirbti 
reikia. Darbo yra. Be triūso ir darbo - nieks nepasidaro. Kad.vi
sos Kanados lietuviai taip kaip Ville La Salle tautiečiai padir
bėtu, tai pranyktu iš mūsų lietuviškojo namo visokį nenaudėliai 
ir svetimu vaistysiu agentai.

•’ * #

Reikia stebėtis, kad sis kilnus darbas, kai kam labai^nepatin
ka. Kai kas stačiai net iš kailio neriasi, kad jį sutrukdzius.

Kai aš buvau mažas, ir Lietuvoje banda ganiau, tai tekdavo 
prisižiūrėti į karves, kurios surado kaulę - imdayo_jį graužti. 
Bet, kadangi karves neturi apatiniu/dantų,* tai nežiūrint visu pas
tangų, turėdavo kaulę išmesti.

Montreal, 1942, balandis - gegužes men.



20

Kanados Lietuviu Taryba ir ’’Nepriklausoma Lietuva”., tai ko
munistams lyginai kaip, tas kaulas, kuri karves, grauždavo. Kg jie 
nedaro! Ir kaip jie nesisieloja, bet sugraužti -_vistick nepajė
gia. Neužtenka jiems, .dantų. ’’Bravo” vyrai! Juk jus: tikrai nekul- • 
turingesni už- karves. Jūsų liežuviai ’’Liaudies Balse”, tikrai 
atstoja karvių uodegas. 

- * << c

Zigmukas Toronto bolševiku taradaikon iduįnavo^dar vieng me 
ledija, apie Prunskio, Aukštaites ir kitu rffašistiskuma”, bei 
’’priklausymą” penktajai kolomnai.

Kažin, kaip ten butu, jeigu Zigmukui reiktu savo rasta fak
tais paremti prieš teisėja? Kažin, ar nebūtu taip: nuo kiemsar
gio i administratorių, d nuo administratoriaus i kalėjimu.

Kiskis bėgdamas per lauka, visuomet bando savo pėdsakus su
mėtyti, kad kurtai jo nepagautu. Nekitokiais sumetimais ta daro 
ir Zigmukas, įtarinėdamas kitus ’’naciais” ir”šnipais”.

Musu faktai vo.koki: Zigmukas dar Lietuvoje būdamas^ pradė
jo pirškis žvalgybininko karjeraiAtvykus į Kanada - dejosi^di- 
dcliu Šios šalies patriotu, ir vėl su viltimi gauti ta patį žvel-- 
gybininko darbą. Bet negavo. Tik tuomet, kai Hitleris įsigalėjo 
Vokietijoj 1933 metais, tai Zigmukas lyg slaptos jogos paveiktas, 
nudardėjo pas bolševikus.

Galima manyti ir vienaip ir kitaip, bet galima manyti ir taip, 
kad jis pats toks yra, kokiais vadina nieku nekaltus asmenis - 
Prunskį, Aukštaitę ir kitus.

Gerb. K.J. Prunskį,^kurs laimingai pabėgo iš bolševiku ti
ronijos 9_pažistu asmeniškai. Svečiavausi .jo gimtinėje - Antaliep
tėje, Utenos apskrity.

• Jo tėvas, veterinarijos gydytojas, brolis taip pat veterina
rijos gydytojas, o kitus brolis - buvo medicinos studentas. Dvi 
seserys - lanke aukštąsias^mokyklas,^o jis pats apicjmrį kalbame, 
buvo ”XX Amžiaus”, vieno iš populariškilusiu dienraščiu - vyriau
sias redaktorius. Buvo vienas iš .žymiausiu katalikę. visuomenes 
vadu. Vienas iš gabiausiu Lietuvos laįkrstĮninku.

Kaip žema ir šlykštu, kad toki dar nei pradžios mokyklų ne
baigs ”L.B.” peckeliai, prirašo_istįsas spaltas .nepamatuotęr ’ 
šmeižtu, ir dar apie tokię garbes užsipelniusia asmenybę, kaip 
kad K.et. Prunskis.

■ • • • • ' ' • ■ • 1 .

' < $ -’t •
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PASISAKE. Balandžio pabaigoje? 
žodį savo tautoms tarė Prezi
dentas Rooseveltas? Stalinas ir 
Hitleris® Laukiama dabar Chur- 
chillo kalbos® Pirmiausia pra
bilo s galima sakyt šūkavo Hit
leris. Jis pareikalavo sau visu? 
niekeno nevaržomu teisiu. Jis . 
noris kad vokiečiu tauta paves
tu jo valiai kiekvieno piliečio 
turtą ir gyvybę.

Sukaustyta tauta? aišku jam 
’’davė” ta valia. Europoje tuoj 
pakilo gandais kad pirmąją auka 
bus Hitlerio ’’antroji ranka”, 
daug pramoninio turto ir galios 
i savo nagus sugrobęs - Goerin- 
gas. Jei tas tiesa? tai pasi
tvirtins istorijos faktas? kad 
kiekviena revoliucija -• savo 
vaikus ’’suvalgo”.

Prezidento Rooscvelto kalba? 
buvo visai kitokia^ rami? įti
kinanti. Jis nesakos kad jis 
viršgamtiniu jogu paskirtas tau
tai valdytį vadas. Ne. Jis kuk
liai pareiškė esąs Amerikos tau
tos valios vykdytojas? o jo ’’bo
sas”? tai visos Amerikos žmones.

Ir tuos žmones jis pakvietė 
paaukoti VISKĄ? tikslu piktus 
priešus nugalėti? ir sau užtik

rinti laisves gyveninę kuris Ame
rika padare trokštamu kraštu m!-.- 
lijonams Europos žmonių? ir kuriuo 
kiekvienas amerikonas teisėtai di
džiuojasi.

Tenka įsitemyti®. kad^Preziden-- 
tas Rooseveltas davė gražu kreditą 

rusu tautai? kuri sako paskuti
ni pusmetį daugiau nudirbo? negu 
visos kitos Suvienytu Tautu vals
tybes krūvon sudėjus.

Lietuviai tiki? kad taip pa
gerbta rusu tauta nepakartos savo 
žemo žygio? kurį atliko Pabaltijo 
valstybėse 1939-1940 metais.

Stalįnas^žodį_tare Ii. gegužes 
tradicinėje šventoje - pasaulio 
darbininku dienoje.

Tos dienos šiemet rusai nešven
to? nes visi dirbo? lyginai kaip to 
Juliaus Janonio kalvis: ~ifPasitrauk? 
netrukdyk? juk matai? kad kalu. Jie 
kale įrankius pergalei.

Ka tars Churchillas? Europa . 
siaubia gandai? apie Asia s valsty
bių neva siūloma taika.

<t t t t

Churchillo žodžiai be abejones 
duos tiems gandams tinkama atšaka. 
Lietuviai laukia jo patvirtinat 4.t- 
lanto Čartcrio prižadus? kurie tei"
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kia_vilties9 kad Pabaltijo, vals
tybes nebus atiduotos rusams.

:J» X >5t
f

LIETUVOS PILIEČIAI SUSIORGANIZA
VO

Kiek pirmiau Amerikoje susi- ' 
organizavę du Lietuvos Piliečiu 
Sąjungos skyriaį,9 ^įvykdo savo 
seimą Čikagoje9 išrinko Lietuviu 
Tautos Taryba^ paraše Sąjungą! 
Statuta9 ir uzmezge tinklą pri
traukti i Lietuvos laisvinimo dar
bą Kanados9 Pietų Amerikos9 Ang
lijos ir Pietų Arrikos lietuvius o

Tiesa9 įvyko šiokių? tokiu 
nesklandumus bet tikimasis kad vi
si dalykai be lietuviškomisikarš- 
ciaVlmo bus puikiai išrišti ° Nėra 
abejones s kad ir Kanados lietu
viais per savo Taryba9 dalyvaus 
atstovu-: Lietuviu Tautas Taryboje.

Amerikos Lietuviu Taryba (iš 
katalikų? tautininku ir socialis
tu) m jau savo atvirus tikslus pa
re iške o

Tarybos pirmininku yra buvusio 
Lietuvos prezidento Kazio Griniaus 
sūnūs9 pulk. Grinius.

A. A

ŽINIOS

BOSTON MASS.

Lietuvai Remti Draugija? įvyk
dė savo antra gražiai pavykusi•sei
mas kuriame dalyvavo Lietuvos‘gar
bes konsulas adv. A. Šalna ir sim- 
delegatu.

Nutiesta planais padėti iš
laisvint Lietuva iš naciu okupa

cijos 9 ir neprileisti'prie naujos 
okupac.ij_os.

PHILADELPHIA . ' ■

Čia veikia Lietuviu. Moterų 
Taryba? kuri stengiasi kitatau-- • 

•ieš- moteris supažindinti su lie
tusiu tautine kūryba. Taryba . ,v .;> 
čLu^-^r stojo darban paremti Ame
rika ir vienu vakarėliu padaro ... 
pelno? kurį paskyrė Amerikos 
Raudona jam‘Kryžiui $175.49.

VILKES BARRE PA.

Gegužes 17 d.? Kataliku Susi
vienijimo organas ’’Garsas”9 "mi
ni savo' 25 metu sukaktį. Lai
kraštį redagavo: Julius Kaupas 
(vėliau tapęs Lietuvos Banko di
rektorium) 9 paskiau redagavo L. 
Šimutis (buvęs. Lietuvos Seimo : 
nariu ir dabar dienraščio’’Drau
gas” redaktorids). Dabar ’’Gar
sę” redaguoja-'Matas Zujus? kurs- 
baigęs Lietuvoje Aukštuosius-' .. 
Karininku Kursus. 

i

CHICAGO ILL.

Amerikos lietuviu trijų sro
viu ( kataliku? socialistu ir 
tautininkų)^Taryba? balandžio 
22 d. pareiškė pilna- pritarimo 
Lietuviu Tautinei Tarybai? ir 
kviečia‘visuomenę tos Tarybos 
darbus paremti.

WASHINGTON. > i

Sovietu atstovas Amerikai Lit
vinovas 9 darOmPastangu iškvosti 
Amerikos valdžios nusistatymų? ar 
ši jam atiduos Pabaltijo valsty
bių Amerikoje esantį turtą._Eet? 
Amerikos vyriausybe pareiškė?' kad 
ji dar pilnai Lictuvos9 Latvijos 
ir^Estijos respublikų gyvumų pri
pažįsta 9 ir lauks karo pabaigos 9 
kad‘Ši reikalą išspręsti. 

t • c . •
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KAUNAS.
Tapo išleista seniai laukia

mas prof, K. Būgos pradėtas Bal
čikonio ir kitu baigtas lietuviu 
kalbos etimologinis žodynas? tu - 
ris virš l?000 .puslapiu.

Lietuvos Enciklopedijos lei
dimas ( jos išėjo 8 tomai) lai
kinai sustabdytas.
VILNIUS.

Yra nuožvalgu? kad vokiečiai 
nusprendė neduodi lietuviams pro
gų eiti aukštuosius universiteto 
mokslus.
CHICAGO ILL.

Lietuviu Kultūrinis Institutas išleido iŠ'spaudos savo antra ang
lu kalba leidinį? tai prof. k. 
Pakšto "The Bal{,oscandian Confe
deration”? 26 puslapiu. Dabar ruo
šiama spaudai lietuvio prof. Stan
ton trumpa Lietuvos istorija anglu 
kalboje.
NEW YORK.

Lietuvos generalinio konsulato 
atašė p. Simutis? išleido anglu 
kalba svarbu ekonominį ir isto
rinį leidinį "Economic Reconstruction of'Lithuania after 1918".

Veikalas faktais įrodo gražu 
lietuviu tautos kūrybinį ekonominį 
veiklumas Nepriklausomos Lietuvos 
gyvavimo motu.
PITTSBURG.

Čia laukiama Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoje seimo, i kurį 
Toronto kuopa išrinko du atstovu. 
Šis Susivienijimas kaip organas 
"Tėvynė” rašo? per 55 savo gyvavi
mo metus? išmokėjo pomirtiniu 

ši?922?685.48? ir ligoje pašai
pu $1?840?873.70 - viso daugiau 
negu tris ir pusę milijono dol.

^Pittsburgo universitete yra 
amžinas lietuviu tautos pamink
las - Lietuviu Kambarys? įreng
tas 1940 metais. Čia viskas lie
tuviška: sienos? mokiniu suolai? 
paveikslai.
BROOKLYN

IRadijo vedejas_Jonas Valaitis? 
ne tik geras kalbėtojas? bet ir 
dailininkas, ^eseniai teko matyti 
jo puiku kurinį - Darijaus ir 
Girėno įSiusta? kurs kiekvieno 
lietuvio salįonely - turėtu ras
ti vietos. Kūrinys dar visai 
naujas? ir tikimasi? kad jis 
paplis po visa Amerika ir Kanada.
HARTFORD CONN.

Vietos veikėjai pradėjo ruoš
tis Kataliku Susivienijimo sei- 
mui^ kuris-Čia įvyks greičiausia 
birželio menesy. Ši organizacija 
per 40 metu yra išmokėjusi po
mirtiniu įŽ? 110? 52997? o ligoje 
pašaipu ji’1? 428 ? 61 o « 35.

Hartford’e kaip žinomo^ ki
lusį Metropolitan Operos žvai
gžde - Ona Katkauskaite? čia 
gyvena ir pralotas Ambotas.

•Jt

Geru žmonių^ geros mintys ir 
darbai. Žodžiai kyla? mintys 
pasilieka; žodžiai be minčių? 
niekados neina į dangų.

Shakespeare.
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Nuo visu pavoju -- 
Vis mano globojai.

Pavasariui išaušus, dienos tolyn, vis- eina gražyn... Šai. ir

Motinos Diena... Diena, kurioje mes visi prisiminę savo motinas? 
reiškiamo Joms gražiausius save jausmus...

Motinos ^iena, yra labai reikšminga ir vertinama visos.žmo

nijos. Tą diena kyla kilnus susikaupimas, kuris suriša mus su 
mūsą Motinomis, liepsnoja Joms meile, tyriausius sielų vainikus? 
skiriame Toms, kurios mums nieku nepavaduojamai brangios.

Tuos žodžius man rašant, iš savo visos širdies branginu ir 

atjaučiu savo Motina, kuri toli, toli už jūru-mareliu? uz kalnu 
ir gilsiu Lietuvos salelėj;

Nors mano motina toli, bet ji visuomet mano Širdy.? • AŠ ja 

prisimenu kaip tyr-'j angola, kaip viso gėrio įkvėpėja. Ir dabar,

Nopriklaus omu Lietuva
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sekciAiAA ruzavę roz^ prie savo krūtines? išreiškiu Tau? Motutę 

mano gilu'sveikinimą? ir užuojautos- jausmus*.. <■

Taipgi., siunČiu-svcikinimus- visoms -toms Motinoms?; ku- 
vjį ' .............. ...... .... _

rios negauna sveikinimu. Juk Motina? viso pasaulio kūrėja?

tik gaila? kad lig siu laiku? Ji dar pilnai nesuprasta...

.E. Lukošiene.

I § E I V E S ELEGIJA

Sidabro siūleliais galva^iškaišyta?
Motutes jnielošios? motutes geros! 
išgriovė jos ruma kančia neprašyta? 
Del mano takeliu? del mano doros.

Ji naktims nemigo? su aušra rymojo?/ .
Malda rome dangų? siuntė uz dausu... 
Jos dienos del manes rūpesčiais šalnojo? 
Jos akys privargo nuo perlo rasų.

Palikau ;jambaita? kaip marmurą tylia...
Man lyra iškrito arti jos podu...
Bučiavau jos kojas?_ir verkiau per mylię. - 
I širdį pribiro ilgesio žiedu...

Ir matau ja balta angelo sydruose? 
Laukiančia *vis manęs prie lusnos obels? 
Bet seniai jos-karstas nuskendo kapuose 
Gal klonysu rūtoms bent žodžiai sužeis? o o

Ak? ne man jos rūmanjvįešnia pasibelsti...
Žiaurūs^okeanai užtverė takus!
Manes ištremtosios nenori praleisti!
IŠeives troškimas juodas ir tamsus.

Valencija ..
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Motinėlė? Tu pas Viešpatį nuėjai... > ... • \ • X
Palikus pasauly mane tartum vienai
Sustaugė mano vieškeliais grubūs vejai...
Jie plėšo? drasko man širdį naktį? diena.

Prie kryžiaus .liemens prigludus•ašarota? 
Lydžiu mintims Tavu relikvijų grabai

. Matau seklyčia. . . kur .buvai pašarvota. . . 
Tarytum dar naujai žvakių liepsnos dreba.

Ak? Viešpatie! Tai vizijai Baisus miražas!
Juk tik sesute tenai žvakes žiebę ir taisė. ..
Ar man pasiekti kur stovėjo palmes gražios...
Kur Brangiąsias Rankas apviją rašančiai kaiše. 

. ■ v
išeives grandinys neprileidžia nei prie kapo?
Tik okeanais verkia mano akys!
Ak? Mama? aš krintu„skausmo kaip rudenio lapas 
Bučiuoju '’Sudie1’? ka esi pasakius.

Pati gi neb’grįši triūstis apie mano širdį - 
Bet ji privalo rasti Tavo kilnius pėdsakus!
Nes Tavo Esybe nuolatos sieloje girdi...
Ak? tik kodėl ilgesy... sopuliu issekus...

* K »'•
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Vincentas Budnikas
Jei siu žodžiu rašytojas galėtu priskinti puikiausiu retori

kos geliu? gražiausiu minties rožių? skaisčiausiu atminties žie
du? jis nupintu iš ju meilds ir mylėjimo vainiką? gražiausia vi
sam pasauly pagarbos diadema? ir uždėtu ant moteries galvos -Mo- 
tinos.

Jei galėčiau piešti ant jausmo drobes stebuklingiausi įvykį? 
kaip Kūdikėlio Valdovo gimimą žvaigždėtam Betlejui? tai nupieš- 
šiau aš tokia scena? kur Dievas atveria aukštus vartus? kad įleis
ti į pasauli nepaprasta moterį - Motina. I , • • v

Praeity? žmones skubiai žygiuodami del pozicijos ar geroves? 
gana dažnai nebojo savo mieliausios žemiškos prieteles - Motinos.

Žmones beprotiškai skubėdami užsidirbti pinigu? užmiršo pa
skirti truputį laiko? kad raminti ir palinksminti paskutines Mo
tinos dienas o

Betgi Šis karas? pakeitė visa situacija. Žmones pradeda ge
riau suprasti vertybe - nepalyginama motinos akyvaizdos dovana 
namuose.

Ar as sakau: ’’žmones pradeda geriau suprasti?” Ne! Jie prade
da geriau suprasti patys save.

J»
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Nuo sios dienos pasidarys vietos tik vienai šio pasaulio karą- 
t- *“ \ x«., . , i .U; <» /lienei? ir si karaliene bus - Motina.” . -:■•••

W T'... '
Tavo motinos kūnas gali .but sulinkę s 9 jos. protas abejo jas? v'.' 

HĄi k- : • A 
jos siela drebanti? bet jinai tavo motina - jinai yra ta pati 
pasiaukojanti9 maldinga? brangi senele Motina? kuria tu labai 
mylėjai dar vaiku būdamas.

Jos nuomones apie dalykus gal ne visuomet skamba moksliškai 
teisingos?. bet gali būti tikras? kad jos mintys moraliai teisios.

Ji gali pamilti labiau kai kuria senovinę idėja ne kaip mo
dernu metode? ir jos planai gali atrodyti ilgesnis kelias pasiekt 
tikslą? bet tu sužinosi? kad tai yra tikras kelias.

Ar tu atsimeni? kai tavo Motina mazgojo? vale ir viro tau9. 
ado tavo kojines ir taiso tavo drabužį? Ar tu gali atsiminti 
tuos laikus9 kada ji keldavosi naktį ir užklodavo tavo neramu 
kūną tuo vilnoniu apklotu? kurį jos ranka išsiuvinėjo? ir kaip 
ji klausėsi tavo kosulio'? Žinoma? tu atsimeni? bet ji kartodavo 
tai tūkstantį kartu. Kada tu vaiku buvai? ji mielai klausosi ta
vo deivių pasakos. Ji tam surado laiko. Ar tu dabar norėtum pa
siklausyti jos?... Ar atsimeni? kai išėjai į savo pirmutinį dar
bą? Kas šypsojos ir išleido tave kelionėn? Kas paskiausiai pasa

kė padrąsinimo žodi? - Motina! r c

Jinai pati gal apsiėjo be reikalingu sau drabužiu? kad tave 
gražiai parėdžius; kad tau nereikėtų gedintis savo draugu...

iš. šios stebuklingos moteries iŠciaus tu gimei; tu miegojai 

ant jos krūtines? jos širdis tave maitino...

Nepriklausoma Lietuva
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Dabar viršui tavo gyvenine, kabO'Šita aukšta* kulnis tyra ir I' ' • • ‘ X •. \
vedanti žvaigžde...' Ir tu gal klausausi ; jos.',bals.o9.' eidamas per 

• _ . ■- " ... ....  . ...-.... •
ilga prabėgusiu motu k-oridorių;;; ■

Potencinga mūsų kariuomenės jėga - Motina.
Uola* ant kurios žmonija ilsis - Motina.
Vienas žodis* kurs atgrazina viską kas geriausia ir kilniau

sia mumyse - Motina.
Motinai Tavo širdis pasko.linc. tviksejimcj mario širdžiai. Mano 

siela yra vien tavo sielos dalis. Mano kūnas .- vien tavo mielo 
kūno dalis. Motina! Tu nepalyginama* stebuklinga moteris - Dievo 
malone. Gyvenimas gali mums skolinti daug grašiu daiktu: rožii^.* 
vaivorykščių* tūkstančius saulėlydžiu* milijonus Žvaigždžiu; jis 
gali skolinti mums miela sena ’tevuikę* ištikimu broliu* simpatingu 
sesuciu ir skaitlingu prieteliu bet motinos* ai* tik kartQ gy
venimas tepaskolina.mums viena Motina.

Kaip Šio individualaus Dievo kūrimo mintys skiriasi nuo visu 
jo žemišku dovanu’.

Nežiūrint koks didis vargas šiandien tave slėgtų* mastyk apie 
savo Motina. Žiūrėk* kaip kantriai ir meiliai ji atraizgo siū
lus* kokia kantrybe ji vaidina, savo vaidmenį - svarbiu vaidmeniu.

Neseniai aš stovėjau tyloje prie savo Motinos kapo. Skaidrus 
menulis bere savo sidabrinius spindulius ant žalio* tylaus kalne
lio. Pavasario lietus plovė žiemos Sniego likučius... Aplinkui ma
tėsi sezono pasikeitimas. Tik prie Motinos kapo .žmogaus išvirši
niai dalykai ir vidujines mintys* teikia jam daugiau vaisiu ir pa
tikrina jo sielos nemaringuma. Ir niekur kitur...

Tik prie savo Motinos kapo* aš išvydau Amžinos dienos šviesu.
❖ -į
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/W a a o /Mama
Kai važiavo grafas šešetu žirgu?
Kaštano lopais baltu ir margu,. .
Karietoj sėdėjo grafiene Izida?
Ir kaip angelas graži žvelgė pro šydQ.

0 ten sale kelio sode .jo prasta -
Ligone9 lopuota? vargše elgeta...
Nulenkusi galva? paskendus maldoj: 
Kad duonos kąsnelis man būtu burnoj.

"Ei9 vaikiūkšti? eikš i1' - pamojo ranka
Grafienes liesute graši ir menka...

’’Paimsiu as tavo prie žirgu į stonia:-
Turesi tu mane uz .mama ir ponia."

ištyso elgetos kaulėtas glėbys?
Sužibo akyse baimes žiburys...
Ir malda nutrūko? užkirto žodžius?
0 man žvilgsniai bego:kūr musu sodžius.

"Pažiūrėk? ta sene jau tikrai baisi..." 1
išklydo grafienei žodeliai laisvi...

Bet man auksu virto statula sena -
0 širdis kuždėjo: "Čia mano Mama!"

*



Erdvus kambarys. Kampe prie lango? ant apskrito.stalelio? 
stovi, gyva? graži? žydinti? balta^lclija. Jos. _dvi žiedu tau
res pilnai • issiskle'ide ? -*o trecio žiedo pumpurėlis?.žalsvu plo- 

- nuciu gauruotu aksomeliu isivyniojos? snaudžia palinkę#išdi
džiu! i o Ii ąn droš kerą.' Prie jo s.tovi kanapa? ir joje gumšo su- 
kritus ilgesy Kleopatra. Ji stebi, bal ua lelijos taurę? palin
kusia į jos pusę o

Kleopatra ilgais? plonais pirštais paliečia baltus? stand-, 
rius lelijos lapus? Įsikniso akimis, ir jausmais į taureles vi
dų.? ir grožisi švelniais įskysuleliais«. Yoac stebina Kleopatrą 
vidurinis stiebelis' su ma.z.a- trigumbe viršūnėlė? ant. kurios ku
bo lyg drumzlina ašara - stambus syvų lasas.

Kleopatra gyvai mato ir jaučia? kad čia gryna lelijos ascx—- 
ra. Jinai priglaudžia savo issirpusias lupas ir kužda:

.— Balto ji?’ švelnioji .nekaltybe? ko verki ? . _Ar, savo kurą—
laite?Kleopatros siela, nori pasekti?..•« Ak? .ji bėga uz audrin- 
-js'o okeano^ puola i.prastos lūšneles vidų?., ir ieško patale gum— 
sančio: šešėlio — s'a.vo. Motinos..

Ne. Ji neras.o. Ji bėga į Nemuno krantu pavasario pumpu
rais nusėta? ir ant žaliu aksomu klausosi byrančios maldos... 
Ne "ji neišgirs. 6'. Negumšo krūmokšniais apsuktąm.pakranty se
noji? ir erdviu skliautais nekylu švelniu raukšlėtu lupuvhar- 
monija... Bėga’' siela • į gelsvais la^ugu žiedais auksuojančias 
pievas? gal renka'Senoji žiedu nlačiasakiu glebius... Papuos 
jos kūdikystes lopšį iŠ kvepiančiu karklu^supynta? apibers 
žiedais? užklos..» apvainikuos. .. No. Tuščia auksuota pieva? 
tik gandras raudonkojis nuleidęs galvą ieško pamirštu Seno
siom'taku. .. Vėl bėga Kleopatros siela per naujai suartus

Montreal? 1942? "balandis gegužes men.
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arimus... Ten aukštai iškilęs čirena vieversėlis: ”Čia? cia_mą— - 
tuše...” Kleopatra atsimena? kaip ji? motušėle sulinkus nose ar
tojui pusryti... -^ar va? tarytum naujai numintos jpedos. . 0 ton?
arimu vagose? raitosi prieš saulę sliekai? ir drėgna žeme garuo
dama 'primena nuilsusios kvapa^ dvelkiantį į siela kaip pavasario 
aromatą. No^ir čia nėra matusęles. Prasiraito kaip filmu kaspinas •. 
žali rūgiu^ želmenys?' ton kalne sulinguoja sprogstančios ievos?, uz-. 
verkia epuše? sušnara suskurdęs kadugys... Baili paukštele suplos', 
no ja' sparnais iš pūdymę? slepiasi ir bėga... Paskui ja? slenka 
Kleopatros_siela tarytum pradžiūvusiais takeliais skuba į pašilę. 
Rangosi upe. Tyri vandenys primena motinos kojas.Jos takus... 
Ji braido dvasioj alkana po-pasaulį? ieškojo žmoniškumo? tiesos?., 
bet jai mosavo tik keršto kumštys? kardai?' griaudė armotos lyg,, 
pašiepdamos jos j ausinę. . . Bet? jį per pasaulio purvynus sunkiai 
brisdama? vedusi uz rankeles ir širdies Kleopatra. . .....kuria dabar 
atskyręs Atlantas’. Siubuoklis laivas atneša į Kanados žemę? ati- - 
trauke'nuo motinos ranku!

Žengia-Kleopatros siela į gaudžiantį šilą... Vėsus miško oras 
užkerta krutinę - tai skausmas ir ilgesys. Ošia aplinkui vaini
kuotos girios? paukščiu giosmoninkę nusėdę sakos smuikuoja sutar
tinę. . ., Čiulba raudonsnapiai? gredtasparniai^ o raiboji gege ta
rytum verkia su Kleopatros siela:’’Kuku. ... ” Nėr matuses...

.. Kleopatra klausosi majestotiškos šilo_maldos. . . Braukia aša
ras, tarytum Šilo rasas? į širdį daigo ilgesio spinduliai? o ten 
^toli už milijono medžię gelsvu liemenų.-- raliuoja piemens rage
lis... Masto Kleopatra: J’Gal^ten matuse taiso pataisunu vainikus 
prisags tydaraa baltę.?-kvapiu žibuoklių... O-pieno milžtuves susta
tytos žalię samanę.'pūkuose? tik laukia atbėgančios Kleopatros? 
kuri^prapūs baltas pieno putas? atsigers... Ne. Tai apgaule? tai 
miražas... Lelijos ašaroj ne tiek daug!

Ir vėl Kleopatros siela bėga per gaudžiantį mišką... Jos akys 
ieško motinos_numintu tukę^..Ten uogynaį.. .^Apsiviję rausvais 
perlais molynes? plačialapes Žemuoges, ruošia žalsvai baltus pum
purėlius. a_. Ar daug kartu matuŠele palinko prie raudonu issirpu- 
siu karolėlių?! Kiek kar£u nešė prie mano godžiu lupeliu?! Gal 
tiek? kiek pumpuru apsukę putinę šakas? o gal tiek? kiek kada
giuose žaliu? brilijantinię spuogeliu?...”

No. Nei žymeles... Paparčiu karpyti lapai užklosto samanas? 
kur zenge Palaimintoji! Kur žengs tūkstančiai kitę Metinę! ”Ach? 
Motina? Motina neįkainuojamoji!” - šnara eglių Šakos9 tarytum 
plaka^Klcopatros širdį... 0 ant ju supasi išpurę kunkoreziai? 
tyso žali saku nutysiuai kaip motinos kasos? kurias seniau Kle
opą travŠukavo? skyrste sklęstymelius? kaip pavasario vejai pu
žu viršūnes.

Bėga_Kleopatros_siela rausvu viržiu p&aftais?* gal Palaimin
tosios rūbas suplevėsuos?... Suvystys ir ja? paslėps nuo pasau-
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lio vyįiu^ ir neš į ta puse? kur medžiu vainikais rangosi priki
męs bažnyčios varpu gaudesys... Kur^tylios^šventoves^kolonos ap
globs ? ir tylia Serafinu giesme - išgydys širdį sudužusia į pa
saulio uolas. ‘ ‘

No? ir šventovėj norą motušes... tik juodas katafalkas stūk
so tarp žvakių.o o Ant juodo užtiesimo kaukuoles... Akiu duobes 
žvelgia į. Kleopatra? o bokšte vis dar linguoja varpai...

IŠ. čia bėga Kleopatros siela į gimtosios lūšnos sodu vyšny
nus. Sniegu _bal tuo ja vyšnių sakos?\lyginai kaip motinėlės amžiaus 
sidabru apsėti plaukai, belai pries saule linguoja susprogę alyvų 
šakos? pumpuruoti jazminai...^Nusiminę melsvi_bervinku žiedai? 
glosto Kleopatros kojas ir kužda: ”Nera motules... Išpureno dir
va tavo sieloj? dabar leisk? klostėti skaisčiu lelijų kerams - do
rybei! ”

Nuil^o Kleopatros siela. Lelijos ’ašara tiek daug^atskleide. 
Bet meile ir ilgesys? - veda ja toliau... Veda į aukšta stoties 
ruma? čia kaukia lyg pabūgus traukinio sirena? _o Kleopatra dre
bančiu kunu klaupia ant parketo? vaizduotes glebiu^apkabina" mo
tinos kojas, kaip išleistuvių ryta? byra perlines asaros ant nu
vargusiu motinos pėdu kaip paskutinį? paskutinį pinantį-’sudie” .^j. 
Ji jautriau priglaudžia lelijos taurę? bučiuoja balta žiedą? ir 
kalba:

- Motinėle?. Tavo lydi širdis... Tu buvai skalsesnė? r svaresne 
už balta lelijos tauro... Matuše? ateik..prie mane sergančios 
širdies? pakelk^ pataisyk? pasaulio sutarsytę patalu... <fųk Tavo? 
tik Tavo?.Motinėlė?^man artimiausios rankos! Jos švelnesnes uz 
žibuokles_rubelį? už lelijos ašaros liūdesį.” Tyla? aplinkui ty
la... išbėgioti^visi takai? o krūtinėj vien tuštuma...

_.Ak? dar valandėlę... Bėga "Kleopatros siela tolyn... Aukštam ■■ 
smėlio kalnely - linguoja svyruokliai beržai. Ju šakos nusitiesę 
į milijonus kapu? mosuoja Kleopatrai kaip motinos glėbys? ošia? 
rauda viršūnes ir šaukia:

Eikš? Kleopatra! Eikš? išsirink? kapę is milijono kapu? kur 
sužėlę rūtos...^Eikš?” Suūžia kapinyno alyvos: ” Kle--o-pa.:. . ėiks? 
štai? tavo motušes poilsio anga...”

Kleopatra suvirpa skausmu? bet iškelia galva prieš kančias? 
ir sustoja ties savo motinos amžinuoju rumu. ’’Ach? Dieve!” - su- 
plasda^jos širdis kaip atsimušusi Įranga į tylia uola? akys pas
kęsta žaliuose kapo vijokliuose? lupos konvulsiniai virpa? širdy . 
nuskendo visos ašaros? tik blaivi vaidentuve audžia:

Motušėle^ ištiesk?_dešinę iŠ Tavo amžinojo rūmo? prablaivink? 
nuilsusią našlaitę žemes kovose^.,. Klaupiu Motute? prie ^avo ka
po? suspausta sielvarto ir nuliudimo. Nesu? Tau? Motute gėlės? -
Montreal? 1942? balandis - gegužes men.



po.rpl.lna širdį skausmo ir maldos... Siekiu glebiu Tavęs prailgto- 
• sios? bet uždaras kapas... Siela praplėšia jo veleną ir mato Ta
ve ta pačia su sidabro/plaukais? su nubalusiais skruostais? man 
tylinčia.Ateinu? motinėlę? juk Tu manęs laukei? ateinu... Bet 
okeanai'uzdenge net taką? kuriuoni Tavo karstas nuslinko... Vie
nok išsiilgusi mano siela jį.sęke kai kyti lydėjo... Ir dabar? 
bent sieloje randu kapų tarp kitų.'kapų brangiausių? klaupiu£. i 
AŠaros užlieja akis? skundas veržiasi iš< krutinės? sukepę lupos 
šaukia:

-Motinėlė? motinėlė? palikai...^Palikai? lyg bučiau pasauly 
vienu viena su savo sielvartu ir kančiomis.

Motinėlė? Štai... Motinu Diena..Aplinkui auksine saule... 
Praverkę savo amžinojo rūmo duris? aš, glebiu apkabinsius Tave? 
as nubučiuosiu išvargusia? prisikentė jusiu po žemes kovu...

„Ištiesk? Motinėle? man savo ranka kaip kitados... AŠ sudėsiu 
i ja lyg į aukso taurę savo asams? o Tu? Palaimintoji? įteiksi 
jas erdvių Valdovui.'”

t t ’v *

Sugniužo Kleopatra po oliandros keru?, baltos lelijos taure 
palinko prie. jos. ašaroto veido? ir numoto savo balsganų ašarų 
ant. Kleopą iros/., rankų!

f i' c «.

Kleopatra išbudo įŠ^sielvartų? ji pravaro lengvutį šypsnclį^ 
lelijos taurei? iškėlė žiedo ašara ir ištiesc rankas į ryta kras 
ta? link savo Motinos kapo* .

-■ Motinėlė? tyros.ir šventos manosios ašaros? bot Štai viena 
tyriausia? kuria pati gamta išverkė? nes Tu esi verta amžinosios 
meiles'. Palaimink? mane? kad mano visi takeliai - pasektų Tavuo- 
s ius...”

Uz lango Čiulbėjo judrus paukšteliai^_alyvų lapai kaisesi 
nauju spurgu metmenimis’? Kleopatra papuose savo krutinę balta 
rože? ir pasinešė ten? kur liūdna aimana vaitojo bažnyčios var
pai.

„Virš- niuriu d,angomiziu sklaidėsi pūkiniai švelnučiai de
besėliai? o saule tiese spindulių vainikų - visoms? visoms Mo
tinoms. . '

M arija Aukš t a i t e

įt *
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Juru Sirena
Sudie Motinele,pas Tavo* mielai paviescjau.-. o

Valandėlę prikibusi prie Tavo sielos rūbu...
Ir vėl mano visos mintys i pasauli isejo9
Vėl skiriuosi... 0 širdis virsta į akmeni grubiu.

Kaip pasakyti?»- o Kad man begalo sunku ir skaudu...
Tu viena zinaijkas Tavo vaiko širdy trankosi
Ak$ Mama9 Tu mane be žodžiu suprasi kiek nuodi/.,..
Tu paguosk., mano prie savo palaimintu ranku.

Ar Tu esi kape? lusnoj9 rūme ar seklyčioj
• Ar klūposi uz mane pas Marija bažnyčioj - ...
AŠ atbėgsiu, pas Tave sielvartu ar laime apsisupus9 
Motinėlė^ manoji 'širdis dabar prieš Tavo suklupus.

Ir taip man sunku iškalbėti - pasakyti”sudie”...
Viši kalnai altoriais virsta ir Tavo nuo manęs, dengia!
Einu9 Močiute9 žiūrėk? ir medžiai9 krūmai šlama tie:
Kad naujos kartos žemę kažkuo slėpiningu puošia? rengia.

Bot nieks neįrengs mano dvasia į ruba užmiršties...
AŠ Tau visus gražiausiu žiedu vainikus .rinksiu! ‘ .
Tik kai mano grabas Šalo Tavo kape išsities... . .;
Tada iš visu, visu ilgesiu išsipirksiu.

Motinėlėj sudie... Tirpsta žvake liepsnele paskutine... 
išeinu į juoda naktį viena... į pasaulio prerijas... 
Apsišarvuosiu vėl - ištisa vargu vilkstyne...
Sudie... Užspausk., duris9 Motut... ir saugok palaimos 

žarijas®..
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Ne taip seniai susitveręs Ka
nados Lieto Tarybos skyrius. Toron- 
te5 dirba kiek galėdamas lietuvy^ 
bes naudai? siekia vieningumo. Sis 
skyrius uzsibreze dirbti neskirs
tant sroviu nei draugiju9 nes visu 

. vienas tikslas - veržtis į Lietu- ' 
vos laisvę ir nepriklausomybę.

I skyrių prašome stoti kiekvie
na dora lietuvį9 nes tik vieningai 
dirbdami9 galėsim džiaugtis savo 
darbu vaisiais.

Ne vienas tėvynę mylintis lie- 
tuvisj neturėtu atsisakyti nuo pa
sišventimo kcliu9 juk dauguma įs 
musu augome Lietuvoj 9 maitinomės 
jos'duona ir mokslu9 taigi matydami 
ja pavergta - stokime visis kad ją 
atvadavus.

išanksto nespęliokimcs kokia 
Lietuvoj bus valdzia5 bet petis į 
pati pirmiauvFsusibūrkime9 ir sten
kimės savo ištvermingais lietuviš
kais pečiais - pastatyti Lietuva 
į laisvą9 demokratiška ir nepri
klausomą gyvenimą. Šiuo momentu 
mums labai pravartu šie5. Dr. Vin
co &udirkos žodžiai:
"Gražu Yr* matyti lietuviu bureli9 
Kurie tarp svetimu vienybę^uzlailco. 
Ir susieję aukoja Tėvynei'žodeli9 
Ir motiną'garbin’ atminimais, vaiko.

• R. Hozas.

Praeitam parengimu sezone 9 
buvo surengta vakaras lietuviš
kos mokyklėlės atgaivinimo nau
dai. Buvo pastatytus scenoje 
veikalas ”Į Mokslą”. Vaidinimus 
pavyko kuopuikiausia.. Dave ir 
gražaus pelno. Tai dėka mūsų 
gabioms artistams jaunuoliams9 
kaip tai: J. Grubaviciui? V. 
Micldazįuij V. Dervinytoi9 P. 
Vilkoliūtei?^V. Jarašiūnaitei9 
taipgi vaikučiams: V. Alksniniui5 
V. Karveilutei ir P. Skiniuliui.

Dokojame^choro^vedėjui g 
Motiejūnui uz paryškinimą mu
su parengimo dainomis9 taipgi 
mergaitėms Karveiiūtei ir Gruns- 
kaitei uz deklamacijas9 ir 0. 
Broniui. Derviniui uz puiku mo
nologą.

Labai dėkingi esame pianis
tui L. Pociui9 A. Podoįskiui uz 
vedima programos9 Jarašiūnui9 
Lekšui ir p. Kairiui - uz pasi
darbavimą koncerte.

'Jfi :!<

Visiems aisku9 kad lietuvių 
mokyklėlė Toronte - būtinai rei
kalinga o^Pinigai randasi vakaro 
rengėju žinioje9 ligi bus sušauk
tas tėvu susirinkimąsL ir suformuotas mokyklėlės - Tėvu Komite
tas.

Rengėjai.
❖
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JUoronto lietuviai su- "'juokinga komędi ja—"Ba jords Gaidys? ” f- 
šelpe Londono lietuvius nu-'. . kuria vaidino Toronto žymios Jogos. ū
kentėjusius nuo karo.?' per 
16 Vasario parengimo likusį . 
pelną? ir ;Per Kun.V. Mc- 
Givney suruošta balių? kur 
tam tikslui surinkta auku.

Per gerb. Konsulą G.L. P., 
Grant-Šuttio?/ aukos paįiyšta . 
į Londonu lietuviu parapijai 
per ten klebenaujunti Sun. K. 
Matulaitį9 21? The Oval Hack
ney Road? London? E. 2. Eng
land.

Kanados pinigais pasiusta 
§55.00.
Butu labai gražu? kad ir kitos 
kolonijos pasektu torontiečius? 
nes ten nukentėjusiu nuo karo 

- uliniu minios laukia paramos.
« # # sje fsf: ft

SVARBUS PRANEŠIMAS

-Visiems Toronto ir apy
linkes lietuviams? maloniai 
pranešame? kad pirma karta 
istorijoj - ATVAŽIUOJA iš 
Montreal© liet, parapijos cho
ras? vedamas varg. muz. Žižiū- 
no. _Šio koncerto programa kai 
girdėti bus labai yvairi ir 
svarbi? nes gabiausi artistai 
išpildys puikius solo? duetus? 
trejetus ir kvartetus.

Tad? mieli torontiečiai? 
nepraleiskite progos 2 4 d. 
gegužes atsilankyti į šį pui
ku koncertu^ kurs įvyks para
pijinėj salėj.

v 1 ’Auš ros choro • va do vyk e nuo - ; 
širdžiai dėkoja visiems atsilankiu
sioms ir perėmusioms šį koncertą.

■■ Nau j. a -lietuviu . kolonija . įsistei
gė Toronto miesto vekArine-.jdaly High 
Park. Čia gražus ? švaresnis ir turtin
gesnis miesto kvartalas? kur daug lie
tuviu įsigijo nuosavus namus ir ten 
apsigyveno. Ten savo nuosavų narna 
įsigijo ir_P.A. Margiai žymūs visuo
menes veikėjai. Jii_sūsnus Vytautas? 
praktikuoja vaistines mokslo? ir p. 
Margiu šeima yra pasakius? ’’nors mos 
ir toliau dabar gyvensime? bet lie
tuviško veikimo neaplcisime.

Gegužes 2 diena? toj pa
čioj parapijos s .leje? įvyto 
’’Aus ros” choro'.surengta graži

■ Kurį laika serga p-le Adele Ma- 
tušaityto. Jai buvo padaryta ope
racija? bot dabar ligone jau kas kart 
vis labiau sveiksta? kas yra džiaugsmu 
ne -tik jos tėveliams? bet ir mums vi
siems Toronto lietuviams? nes panele 
Matušaityte vienintele lietuvaite To
ronte - praktikuojanti slaugiu kursus 
Šv. Mykolo ligoninėj. Dabar ligone 
ten pat ir gydosi.

\ 
:.M # >5< ❖

Balandžio 18-diena? susituokė 
p-le Edna: Jurciūte su C.A.Dermott. 
Vedybos įvyko lietuvių. garagijoS- 
bažnycįoje? kuri buvo išpuošta gilė
mis. Šliubo susirinko žiūrėti daug 
draugų ir jaunimo. Vestuvių, pokylis 
atsibuvo Windsor’o_Viešbuty? kurį_ 
iškėlė jaunosios tėveliai? Izabele ir 
Antanas Jurciai. y j

Jaunavedžiai ta patį vakarų iš
vyko į Montreala? kur mano nuolati
niai apsigyventi. ^Vestuvių dalybiai 
ir draugai? linki šviesios laimes.
* * GENYS.

Montreal? 1942? balandis - gegužes men.



A. Rytmetyte
Kai basos kojos

Rasas braidė
Kai lino plaukus

Vejas šukavo ,-
Dziaugeisig sese9

Tcviskes soduos -
Kai laisvas brolis

Arti išėjo.
Mielo mūs ’brolio -

Laime jau zuvo9
Lauku arimai tūno apleista... "• ’• :

Verkij sesute9 ■ :
Žuvusio brolio -

Kurs tėvu zem<^9
Krauju aplaistė.

s8» * *
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OKloą
Musu? kaipo motoru žingsniai į plotųjų pasaulį? į gyvenimą? 

yra tiek pačios prigimties9 tiek gyvenimo'dosniu - labiau varžo
mis ribojami specifinėmis pasaukimo pareigomis? negu vyru; kurie 
visuomeniniam gyvenine visados daugiau laisves ir laiko turi. Ta
čiau? jeigu mes moterys apsirubežinotume praleisti visa laika ir 
energija vien tik siaurame savo šeimos ratelyje? tada greitai pa
sijustume pačios is gyvenimo išstumtos.

Kiekviena moteris?_turime pagalvoti apie tai? kas lauktu nūs 
ateityje? jei visuomenes gyvenime moterys nedalyvautume! Jei pa- 
liktumem visas gyvenimo problemas^tik vieniems vyrams svarstyti 
ir spręsti; kurie dažnai mažai pažindamijaoters emocinius jaus
mus ir charakterį? dažnai ja nustumia į Šalį? palikdami jai vie- 
tę tik šeimos keturiose sienose. ■ ' ~

Taip darydami vyrai? nuskriaudžia.ne tik moterį? bet nuskriau
džia šelmę? visuomenę? ir patys save. Jule kuo moteris daugiau^iš
lavinta? kuo Šviesesnio proto? tuo^plačiau ji savo šviesa įneša 
į^visapusiškę geroves gyvenimą. Nežiūrint? kokię vieta moteris 
užimtu: ar ji bus socialinėje globoje? švietime? ar namu ūkyje? 
Šeimos auklejime? ji turėdama tam tinkama gyvenimo suphatimę ir 
išsiauklejimę - lengvai gales pati tvarkytis? šeima pavyzdingai 
auklėti? žodžiu^ kuo ji bus daugiau išsilavinus? tuo daugiau ga
les duoti savo žinojimo ir sugebėjimo jos aplinkumoje esantiems. 
0 juk nuo moters? nuo šeimos motinos? - daug kas priklauso. Ne
veltui sakoma: ’’Kokios moterys? tokia ir tauta”. Tas posakis yra 
labai teisingas? ir daug mums moterims reiškiantis. Juk kaip motes-' 
ris-motina gali išauklėti dora šeima? jei pati nedora?... Kaip ji 
gali duoti savo šeimai ta? ko jinai pati neturi?.-.. Žinomo? kad 
žmogus puolęs doroje? begalo kenksmingas jaunoms sieloms... Bet? 
iš blogybių'- ^ra visuomet laikas keltis' ir taisytis. Visa tai 
priklauso nuo žmogaus valios ir pasiryžimo. Daug? daug priklauso 
nuo moterų darbo ir pasiryžimo^ kad netik save gėriui peraukle- 

■ ti? bet ir kitus globoti nuo išoriniu ir vidiniu pavoju...
Bet? gaila? ir net geda prisipažinti? kad pas mus apsilei

dimas kai kuriose srytyse... Ne paslaptis? kad musu grašięja lytį 
liečia reali ir atvira tiesa? bereikalingi pasišnekučiavimai... 
0 dalis moterų tikrai to siekia: kad gera vyrus gavus? nereiks 
dirbti? bus^laiko išsimiegoti? sočiai pasivalgyti? ir ’’pasnekę- 
liuose” - užpildyti visa savo tuŠcię laikę. Tokiai sesei - dva
siniai lobiai svetimi.o. Ji virs minėtus dalykus atsiekus? dva-
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siniai apmiršta-, sulctarguoja9 "beveik kaipo žmogus žūsta sau-, ir 
savo tautai. Daug yra ir tokių9 kurios neva is kuklumo - nusiduo
da mažai zina9 apsnūdę-, bet- jų kalbą - siekią daugiau vieš to ži
nojimo. _ Jos‘nusimano'kurios "Elutes” skrybėle brangesne j Tokioms 
nitcpatura9’ apsis^ietimas9• visai neįdomu. Jei tik įpacme knygą ar 
laikraštį? tuo 'tcis r-olomtas snaudulys... Visas tokios moters 

"rinis” .šaltinis9 tai^kelias pas kaimynes-, kur yvairiausiu 
žinių be knygų ir beląikrascią.

Tad-, kol mes pačios moterys nesuprasime ir■nevertinsime savo 
gareigū bei kilnesniu tikslu kaipommoterys ir motinos9 kuriu pa- . : 
šaukimas aukštas ir atsakomingas; iŠ kuriu laukia gėrio tąuva9 vi
suomene ir žmonija-, tol nesitikekim -susilaukti savos įvertinimo-, . 
nei šviesesnio-, giedresnio rytojaus.-

Taip. Gal mieloji sese-, pasakysi., "lai tai dirba Šviesuoles!

Ne mano ten vieta!" . ” \
Pa lauk 9- brangioj i9 klysti... Šviesuole viena nieko nepadarys-, 

jeigu jai į talką neateisi. 0 tu9 sese9 daug ką gali jai padėti-, 
tik rcikia*geru noru-, širdingų troškimu i-r geros valios.

Tad-, i darba visos-, o darbo dirvą plati. Vietos visoms užteks. 
Darbu nesžokuos.' TĮk turėkime tiek jėgą. Gal turi drauge-, kurią 
Šis žurnalas ir jo mintys nepasiekia?...^0 juk tai vienintelis 
doros spaudos Kanados lietuviu kultūros Švyturys-, kurį turėtu 
remti visi' dori. Žmones. ;-

Pas išteki sese 9 kad tavo drauges lankytu šis leidinys, per 
ji mes save vis daugiau ir daugiau atrasim., "pažinsim ir • tobulesim. 
Tai bus geriausias' ir gražiausias kultūrinis įnasas į tavo name
lius-, i tavo sielą. ' - 1 .-

* A o Rytmėtyte. .

KADA ATSIRADO GAILESTINGOSIOS SESERYS
Mote rys ..sanitare s pirmą kartą pramintos gailestingomis seserie 
pasirodė 1758 m. 9 tada jos buvo mis-, nes jos e jo : slaugyti sužei--- i 
priimtos tarnauti į anglu tori- stuju9 ne del alg.os9 bet iŠ gai- 
torini laiyą9^kuris lydumo ang- -lėstingumo. , ,
lu laivyną. Vėliau-, karo ligo- Didžiojo karo metu-, yvairiu 
ninese vis daugiau ir daugiau < valstybių frontuose9 lauko ir'už- 
buvo priimama moterų slaugiu ir frontas ligoninėse-, buvo apie 
sanitarių. 0 Krymo karo_metu9 5009000 gailestingųjų seserų, ir 
moterys sanitares? jau ejo_ir per visą karo laiką ją-žuvo*per ' 
į frontą šų'anglu ir prancūzą 809000. ‘ ./•, ‘ ? •
kariuomenę;. Nuo žada9 jos buvo + + • + :

’ Nepriklausoma Lietuva



Meilės
- M ;■ . V. J. B.:i •'
- i - •• ...... " •

Mieloji i
aš negaliu pasakyti Tau, kaip aš.džiaugiuos tavo paprasto 

gyvenimo paveikslais. Žiogai gieda arti-tavo lango, ir saules 
spinduliai tvindo tavo kambarį.' Paprastasis vysto kai kuriuos 
protus; kai kurio protai vysto"paprastajį.*Tu matai poe
zija visuos daigtuos... ir tu džiaugias..."norį augti ir-ples- 
tisl Siela, kuri yra gyva, negali senėti; ir^aŠ.zinau, kad 
kai tavo galva ims pilkuoti, svies’a vis dar zibes^tavo akyse, 
Gėrio klausimas skaidres tavo veide. Šitaip, ir aš noriu gy
venti. Aš sveikinsiu mirtį smalsumu ir nuostabumu.

Tavo noras pažinti viską - yra šventas. Tu klausi apie , 
^nuodėmę”. Nėra tokio dalyko kaip nuodėmė. Yra tik, mano pa- 
zvalga, likimas. Musu keliai yra mums pažymėti musu įgimtos 
charakteristikos,. Man labiau patinkai'nuside jeliai1’, _ne kaip 
doringieji žmones. J^an Patinka visi tie, kurievkentcjo, puo
lė, klydo'ir vėl kėlėsi. Jie gyvena puikioj pažinimo atmosfe
roj, pergyvena tragedija, ir tuom kopiami rimtį ir tobulumą.

i
Man patinka visa, kas laukinis, nebailus,. Tiktai senatve 

viską ramina. Tu žinai, jutai ir pergyvenai^situos dalykus... 
^ekarta mėgai apsigobti laukiniais oro paukščiais, gulėti ■ 
viesulo glėby, ir 'skrysti į dykas padanges, ęuliepsnoti sau
les ugny... Matai, aš esu‘amžinas romantikas.

Visa šita :fbejo" gimsta iš, nieko, nes niekis visuomet yra 
kažko 5,beje'f . .. Bet kai^kartci legitimizuojam pikta, mes atsi- 
vaduojam nuo sunkios naštos. Tai pagonies panteizmo didybe: 
Epikuro-SpinO'ZOs didybe.

s;< *

Brangi Meile’.
Meilei AŠ pasakysiu tau, kas yra mylėti. Tai iš^zmogišku 

minčių - statyti šventove, kur viltis sodos susimasčiusi, tar~ 
si puikus karvelis; kur laikas atrodys jaunas, ir^gyvenimas lyg 
dieviškas kūrinys. Musu skonis, pasitenkinimas, džiaugsmas,
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nora^ glaudžiai susijungs, kad šitę palaimos šventovę pašven- 
4. 4 —' 4> i o

Viršui nuogos žvaigždes šerį, liepsnoja grožy. Aplinkui,_ 
upeliai žydinčius pakraščius bučiuoja, ir jei yra dangus žemoje, 
tuomet tas dangus tikrai yraameiles dangus.

iš tiesu, šita yra meile pastovi ir tikra. Tai nemirtingoji 
garbe, kuri‘amžinai liepsnoja ir šviečia* Geriausia, skaisčiau
sia dovana, kokia širdis_kadaise pažino. Viso gyvenimo saldžiau
sia saldybei Ai, 'kas galėtu atšaukti ana^vakarę, kai^mes- kvepa*- 
vome zydinciam_takelypirmuosius jaunus šventus pasįzade jimuug,! 
Kada vasaros gėlės drėko nuo rasų, kai vejalis minkštai dvelkė 
ir dūsavo kalno viršūnėje; ir visas gyvenimas buvo didis 
džiaugsmas ir ekstaze, ^et, dabar visa tai - liko vien atmintis.

sįt

Meiles Taurei
AŠ rašau tau iš kilnios aukštybes, nors bastaus miškuos. 

Šitę popietį^ aš laikau šventu. As praleidžiu jį vienumoje... 
nutolęs nuo‘žmonių... Čionai, Amžinojo Šventovėse, mano siela 
meldžiasi - į Grožį.

AŠ myliu gamta, ^r kasmet toji meile vis didėja, ir gilėja. 
Ir visgi, aš norėčiau pinigu. Taciau^sios meiles, neparduočiau 
uz jokius pinigus. Pasakyk man, ar aš neklystu?... As noriu^ 
kad kas nors kitas^- ne didi mirusieji -^pasakytu man, ar as 
teisingas?... Ar aŠ - kas nors gyvenas kūne?...

Aplinkuma yra bejege žeminti mane. Mano šviesa pasakojanti 
man apie tikras gyvenimo vertybes, dabar smarkiau ir^pastoviau 
liepsnoja. AŠ amžinai tikiu i tyra ir principinį grožį savo pa
ties sielos, kuri yra man sukeikta , ir kurios likimas maža te
priklauso nuo manęs. Laisva valia yra vaikams. Antgamtines je<*. 
gos visa laika veda mus (gerus_ir blogus). iVies esame nuogi... 
lyg tos‘aukštyn kylančios kirmėlaitės... Ar saules taškelis turi 
laisvos valios? Ne! Nedaugiau teturime įr mes. Kas gi mes esame? 
Tiktai saules taškeliai Amžinojo akies šviesoje.

Šiandien aš esu^tvirtas ir stoviu vienu vienas, - tikriau pa
žįstas pats save. AŠ įjegiu giliau įžvelgti į savo vidų - siela. 
Naujas gyvenimas, naujos aviantiuros,nauji skausmai!

Didis Emerson, Thoreau, Whitman! dusu kilnios žinios sako: 
’’Bukite, patys^sau žmonėmis, nors žmones kaltu jus prie kryžiaus! 
Skambinkite aiškiai mano ausyse. ^Atsistokite -tvirtai ir nepaju
dinamai ant teisingo pagrindo, bukite saules ir Šviesos teikė
jai! ”
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Narsus ir drąsus lietuvis visur ir visame. Jo protas platus? 
ir valia ryžtinga. Jei ka lietuvis pasiryš? jo valia išlaikys.
§ i karta pasiryžo lietuvis atsikovoti laisve ir zmoniŠkuma. Ir?, 
nežiūrint., kad^kai kuriu_liudejo tėveliai? žmonos ar seses? - jie 
iškėlė galva už laisvę? emc ginklą į ran£ę? ir stojo i garbinga 
Anglijos kariuomenę. Juk Britanijos ir Sąjungininkių laimėjimas?
- tai ir musu lietuviu, laimėjimas.

Kanados Lietuviu Taryba? mylėdama ir gerbdama savo kari?Šiuo 
kartu siunčia širdingiausius sveikinimus visiems už Britanijos ir 
Lietuvos laisve^kovojantiems? o su laiku? - Taryba atlankys savo 
karius - ir su'Širdinga dovanele. Todėl? kreipiamos į visus Kana
dos lietuvius prašydami? kad atsiustute ”N.L.n redakcijai visę. į 
kariuomenę įstojusiu kariu vardus ir pavardes.

Tuo tarpu talpinamo saraŠę musu mielu kariu? kurię. pavardes 
pavyko sužinoti. .
KARIAI SAWJTORIAI IŠ COTE 3T. PAUL? MOKTRPAlL.

Broliai: Juozas ir Antanas Starkauskai. Broliai: Vytautas ir Ed
vardas Levinskai. Broliai: Antanas ir Juozas Lubiai. Taipgi ju 
pusbrolis Antanas Lubys - Kazio Lubio sūnūs.
KARIAI SAVANORIAI IŠ VILLE EMARD? MONTREAL.
Broliai: Antanas ir Jokūbas Lubiai?^Fredas Šmittas? broliai: Vik
toras ir Benas Rugieniai ( Jono sūnūs )? ir ju pusbrolis Antanas 
Rugienius - Prano Rugieniaus sūnūs. Broliai: Alfonsas? Lorentas 
ir Jurgis Kliseviciai. Kazys Stankus? Pranas Monkevičius? Sta
nislovas Žemaitis? ir jo pusbrolis Valentinas Kvietkauskas is Ro
semount? Montreal. -
KARIAI IŠ COTE ST. PAUL? MONTREAL.
Albinas Levinskas? Juozas Anužis
KARIAI SAVANORIAI IŠ POINT ST. CHARLES
Pranas Vilimas? ir Kostas Kilikevicius.
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KARYS SAVANORIS IŠ LEAMINGTON? ONTARIO.
Tai J. Kulinskie? kurs prieš 15 metu atvyko iš Lietuvos į Kanada9 
narsus lietuvis patriotas? puikus jaunas karys. Jo motina gyvena 
arti Leamington? Ontario.
KARIAI IŠ MONTREALO MIESTO CENTRO.
Albinas Mailus - leitenantas (savanoris). M. MaŠnickas - sava
noris. ONA RAUSCIUTE - mergaite savanore._Kazys Jasiunas? Anta
nas Sargunas? Jonas Kalinauskas? Juozas Ruzgaitis? Alfonsas Pau
lauskas 9 Stasys Sabcckas? Stasys Milius? Jonas Telenis.
KARIAI IS ROSEMOUNT9 MONTREAL.
Mykolas Milius? Petras Vaišvila9 Juozas Akuckas? Stasys^Raustis? 
Juozas Vaitkus9 ir du broliai Benediktas ir Pranas Janusaiciai.

* * sj« # •

ATSIMINKIME SAVO JURININKUS
Kanados_uostuose yf2K įtaisyti klubai? kuriuose visu jungtiniu 
tautu jurininkai gali'apsistoti liuesu laiku? pasiskaityti savo 
kalboje laikraščiu knygų ir magazinu. Tarpe tu jurininku atsi
randa ir lietuviu? kurie pageidauja'nasiškaityti šį bei ta savo 
gimtoje kalboje.*0 tokios literatūros klubuose kaip ir trūksta.

Musu .Generalinis Konsulas G.L.P. Grant-Suttie9 atsišaukia į 
visus Kanados lietuvius? prašydamas pasiusti ten skaitymui tin
kamos medzegos. Kai^kurios knygos bus padėtos ir tuose įaivuose? 
kur yra lietuviu, ^z persiuntimą turės apmokėti patys aukotojai. 
Adresas yra tokis:

The Allied Merchant Seamen’s 01ub9
Navy League of Canada? 41 Hollis St.?
Halifax? Nova Scotia? CANADA.

Tikimasi? kad Kanados lietuviai? ypač įvairios draugijos? kurioj 
turi atliekamu Įmygu?žurnalų ar laikraščiu? pasius lietuviams 
jurininkams? ]£urie dažnai ilgais menesiais‘'keliauja nematydami 
sausumosir pasiilgę savosios knygos? ir savo kalbos.

Tavo darbo gerumas turi nepa
prastai daug įtakos tavo cha
rakterio gerumui. Jeigu tavo 
darbas menkos vertes? netrukus

sumenkęs ir tavo charakteris? 
ir tavo idealai.

ffi : # <’ 'A*

Swett Marden.

Nepriklausoma Lietuva
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Nors visos torontietes be išimties eina dirbti i dirbtuves? vie
nok jaučia sau uz pereiga paremti savo darbais Raudonąjį Kryžių? 
kuris taip didele pagalba teikia nukentejusiems nuo karo.

Toronte susiorganizavo būrys moterų? pasivadino savo^skyrių 
’’DAINA”? ir ši grupe kiek gali? tiek dirba Raudonojo Kryžiaus 
naudai.

I grupe_įeina sios moterys: V. Samuleviciene? 0. Kuniutiene? 
Z. S'čankiene’s- B. Kavoliuniene? IK Grunskiene? L. Frenzeliene? 
Go Frenzelyte? A. Pauliene? Z. Uzemeckiene,_M. Jokubyniene^ J. 
Jokubynaite? S.^Bieliauskiene? 0o Indreįiene? M. Jurkstiene? E. 
Sultoniene? H. Žarskąite? ir S. Butkiene.

iš šios grupes keletas moterų yra tik rėmėjos pinigine auka? 
o didžiuma eina kas trečiadienio vakaru Raudonojo Kryžiaus dirb
tuvėm siūti o-Uoliausiai ir daugiausia valandų yra išdirbusi V. 
Samuleviciene? visos kitos irgi lankosi_kai £ik sąlygos leidžia? 
bet žodžiu sakant vedeja Mrs. Craig - musu grupe yra begalo pa
tenkinta? kuo mes džiaugėmės ir dirbame su malonumu.

Į 
rys :

sios lietuviu moterų grupes valdyba ieina sekančios motes’ ‘ ‘ { e
Pirmininke 0. Kuniutiene? iždininke M. Jokūbyniene? ir se

kretore - So Butkiene.
Lauksime ir daugiau moterų prie šios grupes prisidedant. 

Prisidėti galima visados? o darbas taip svarbus ir reikalingas. 
Todėl dirbkime kiek galėdamos? kol turime proga dirbti. Juk mes 
daug laimingesni dirbdami ir teikdami pagalba kitiems? negu pa
tiems tokia pagalba butu reikalinga.

S. Butkiene.

+ + + + + +
+
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Kanados Lietuvių Tarybos Raudo
nojo Kryžiaus Moterų Sekei ja? 
surengė 26 d. balandžio parapi
jos svetainėj iškilminga vaka
rienę? kuri pasisekė visais at
žvilgiais? o neinąs paskirta 
Raudonojo^Kryziaus naudai.

Darbsciosios rengėjos ska
niai paruošė valgius? o publika 
skaitlingu dalyvavimu ir duos- 
niomis aukomis gausiai parėmė.

Vakarienėje dalyvavo kele
tas Raudonojo Kryžiaus atstoviu? 
kuriu tarpe buvo atsilankiusi 
R.K.zDe Lorimier skyriaus pir
mininke mrs. Prevost. Taipgi da
lyvavo parapijos klebonas^kun. 
Jo.Bobinas? ir daug kitu žymiu 
asmenų. Ju tarpe dalyvavo ir 
žymūs‘amerikietis visuomeninkas 
Amaigametu unijos atstovas p. 
J. Jankauskas.

Vakarienes metu pasakyta ke
letas reikšmingu kalbu. Sekci
jos _pirm. p* Juškevičiene pa- _ 
sake įžanginę kalta ir pakvietė 
mrs. Prevost'kalbeliu kuri pran
cūzu kalboje išreiškė Moterų 
sekcijai ir visiems dalyviams 
dėkingumo ir simpatijos už pa
rama R. Kryžiui.

‘jos kalbą persako lietuviš
kai kun. J. Robinas ir pagyre 
lietuvius uz skaitlingą atsilan
kymą ir parėmimą gailestingu 
daržu.

Pagrindinę ir puikiąįkalbą 
pasakė p« Jankauskas^ nusviesda
mas R. Kryžiaus reikšmę šio 

žiauraus karo metu? raginda
mas ir toliau nenuilstamai 
darbuotis del visosx.žmoni jos 
vargi; palengvinimo.

Meninę dalį išpildė jau
nos mergaite^.‘Kolonijos žy
mioji _artiste Rūtele Kilimo- 
monyte - išpildė keletą pui
kiu numeriu: pašoko? padaina
vo ir padeklamavo apie paverg
tos Lietuvos vargus.

J. Lukošiūte puikiai pa- t„ 
skambino pijanu^ p~le Vaup- 
šaite labai gražiai padainavo, 
solo. Kilimonytei ir VaupŠai- 
tei - akomuonavo pijanu'E. Jo- 
kubauskaite.Pagaliau vargo- 
ninkui K. Žiziunuį ąkomponuo- 
jant - sesutes Žiziūnaites?_ • 
Mikalauskaite ir B. Ąruzaite? 
gražia i . u;ic •. 70 kvarta tą •

^Šiu jaunučiu mergaičių 
gražiai užpildyta programa? 
publika nepaprastai patenkino, 
tai'džiugu ir sveikintina? kad 
vis daugiau jaunuoliu lavinasi 
meno srityje?, iš kuriu tikimasi 
susilaukti ateityje žymiu asme
nybių’ Garbe tiems tėvams? ku
rie stengiasi savo vaiku talen
tus ugdyti •>

Šioje Raudonojo Kryžiaus ns 
dai^vakariene je surinkta suku s 
kančiai:

vP. Bakanas aukojo §5.00? M. 
Vaišnora §4.00? C. Karpavicienų 
§3.00? Kuzi. J.-Bobinas §2.00? 
ir M. Pakui iene $1.25.

Nepriklausoma Lietuva
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Po vieną dolerį aukojo šie as
menys : A. Stonkiene”? M. Andriu- 
lionienc”? E. Girdauskiene2. P. 
Liukąitięno?' M. Liuką įty te 2_ E,. 
Vaupšiene?_p. Narkeliuniene”? M. 
Leknickicnc? M. Rugepiene? M. 
Vilimiene9 p. Linauskiėne? p^Ki- 
limonione?. A. ^Žvingilaite? p. 
Čeįkienc? M. Žemaitiene? M. Lu
košius-) J. Vasiliauskas? L« Gu- 
dasjjL Venckus9 J. Jotkus? . K. 
Žižiunas? J. Leknickaįte? J»Jan
kauskas? J- Alcnskiene? K. Ivaš
kevičius? O- Kuprcviciene? A. 
Vaškelis? M* Vaišnora? M. Arlaus
kaite? W. Mitdioll? Vo Grigana- 
vicius? M. Morkūniene? p*_ Tani
ke vicius? P. Juškevičiene? Ra
manauskiene? S® Pundziuviene? po 
Paulauskas? n. S imi jonas? F» Du
bauskas?^. Šulmistriene^ Mo Ja
nulaityte? p. Talalaityte? ir J. 
Leskevicius.'

Smulkiais suaukota: §14.58. 
Viso surinktą auką:. $71.83.

; Šioje vakarienėje? buvo i te i 
kta ir 16 Vasario proga surįnk- 

. tos aukos? kuriąs suauko jo, šie 
asmenys:

•■"■Po vieną dolerį: S. Laskaus’r 
kas? K._ Grabauskas? M»_ IvaŠkevi- 
vicienė? M. Žinaitieno? J. Kili- 
monis? M. MickuvieneV. Raguiis? 
J. Leknickas? M. Aukstaite? F. 
Dubauskas? J. Duncikas? A._ Navic
kas? S. Žemaitis? S. Žižiunas? 
D. Narkeliūnas? K. Ivaškevičius? 
M o Morkis?. O. Vilkaitienc.

Smulkiais surinkta $16.60. 
Viso surinktą• $34*60.

Vakariene davė-. pelno $73.54. 
išviso sukelta ir įteikta Raudo
najam Kryžiui; $216.47.

•/< .❖

Per ŠįzRaudonojo Kryžiaus pokylį 
darbavosi valgiu gaminime ir prie 
stalu Šie asmenys: E. Vaupšiene? 
Mt_ 1vaŠKcvicienc? p^ Mockevičie
ne? M. Vilimiene (iš Ville Em.) 

E o Lukošiene? S. Žiziuniene? 
J. MilieneL J. Leknickąite? p. 
Liukaitienę? M. Vosyliūte?’ p. 
Kilimoniene? B. _Praspa1suskaite?
J. Paznokaitiene? A. Vosyliūte? 
M. Vilimiene (iŠ Rosemount)?
K. Ivaskęvięius? A. Navickas. 
M. Vaišnora? M. Lukošius?ir A 
Kilimonįso

Vakarienei jjroduktaįs auko
jo šie asmenys L o Vaupšiene? 
Ms. Šalkauskiene? K. „Jokūbauskie- 
ne? n. Ramanauskiene?_ A. Stanku
viene? K. Linauskiene? J. Miįie- 
nę? p. Mockevičienę? E. Lūkesio' 
ne? P. Juškevičiene2. M. Micku
viene? S. Žiziuniene? __J. Pazno
kaitiene? M. Vilimiene (is V.E.)? 
B Praspalauskaite? ir M. Ivaške
vičiene.

~FLIN FLON LIETUVIAI? labai gra
žiai pasižymėjo atsiųsdami "Ne
priklausomos Lietuvos" žurnalui 
gražia auką $15.00., Aukavo sic 
asmenys: - . ‘ •

Jonas Radvilas $4*00? Jonas 
Baltro.m,iejunas $3^00? K. Urbonas 
§3c00? Jokūbas Urbonas $5-O00

A .mados Liet.-. Tarybos cent- 
ras^lr ^.N.L. " žurnalo vadovybe? 
nuoširdžiausiai dėkojame bro
liams Fl-inflonieciams už tokią 
stiprią paramą? ir moralį padrą
sinimą^

# •

9_d. gegužes? parapijos svetai
nėje buvo suruošta šeimyninis^ 
pobūvis parapijos choro įr baž
nyčios komiteto. Vakarienę fi
nansavo bažnyčios komitetas..

# >> ' . '

14 dieną gegužes? p. E. Bandžiū- 
te išvažiavo į Suv. Valstijas - 
i savo Šyogerio sesers Paulinos 
buroką i te s ves tuves.

Montreal? 1942? balandis - gegužes men.
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’’NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” ŽUR
NALO NAUDAI SURUOŠTAS BANKE
TAS-

3 d. gegužes-Ville La Salle 
lietuviai vietine.j^Cit-izem Club 
svetainėj surengė šaunu Lankė
ta - nepaprasta vakarienę ’’Ne
priklausomuos Lietuvos” naudai.

Šis parengimas pasisekė ge- 
riaus negu buvo tikėtasi, nes 
publikos tiek prisirinko, kad 
nebuvo galima vienu kartu visus 
prie stalu susodinti.

I Ši pobūvį buvo atsilankys 
ir vietinis klebonas.

Vakaro vyriausiu vedeju bu
vo išrinktas gęrb. J. Jankaus
kas, kurs teikė pokyliui daug 
judrumo ir įdomumo.

Visiems skaniai pasistipri
nus, pasakyta_cile kalbu. Kalbėjo šie kalbėtojai: J.'Jankaus
kas ,' centro Tarybos pirmininkas 
A. Navickas,- žurnalo redaktore 
Marija Aukštaite, Šv. Kazimiero 
lietuviu parapijos klebonas Kun. 
J. Bobinas,_p.J. Leknickas,_S. 
Pundziuvienesu M. Leknickiene, 
P. Vizbariene, Jonas Yla, M. 
Vaišnora ir kiti.

Vakarienes_metu, linoįipui 
įsigyti - pradėta vesti seru 
kompanija. Po $50.00 Šerams'su
dėjo š.ie asmenys:

0..^Mickuviene, P. Jakubka, 
M. Vaišnora, J. Duncikas, J.Lek
nickas, A. Navickas, L. Gudas 
ir Alfonsas Pundzius. Tokiu bū
du minėti^asmenys linotipo fon
dui - šukele ,§400.00., tai ti
krai graži pradžia!

Taipgi sukelta graži suma 
žurnalui aukiy. F. Dubauskus au
kojo §10.00, po penkis dolerius 
aukojo šie asmenys: p. Bakanas, 
Doja* Yla, Jonas Yla, L. Gudas, 
J. Kilimonis ir p. Zabiela.

Po §3.00 aukojo 0. Vilimiene (is 
Ville Emard), J. Januška, p. 
Kinderis, ir p. Mickus.

Po §2.00 aukojo: p. Baguzis, 
D. Lenkimas, ir J. Staniulis.

Po §1.00 aukojo: p. Bandža, 
p. Karpaviciene, P• ^.Tamkevicius, 
J. Duncikas, M. Aukštaite, J. 
Leknickas, P. Petkus, P.^Vitas, 
J. Valašinas, Ig. Sirevicius, 
M. Lukošius, A. Pundzius, A, 
Navickas, P. Petronis, ir V. 
Skudao (viso §79.00.) Smulkes
niais surinkta §5.15. Isviso 
§84-15* ’

Taipgi buvo paaukota išlo
šimui du dalykėliai: kavai se
tas aukotas p. Viabarienes, ir 
stiklinis indas dėl virimo ku
ri paaukojo verduniete ponia 
Budrikiene. šios dovanos .sukė
lę aukų §9.00. Banketo vakarie-< no davė^įelno §51.74. išviso au
komis ,_šerais, loterija ir va
karienė s ^pelnas, sukėlę:§544.89.

Darbštus Vįlasaliečiai ne 
tik darbavosi šio pokylio suren
gimui, bet ir savais produktais 
daug prisidėjo. 0.^Matuliene ir 
M. Leknickiene - iškepo po 3 
puikius tortus,M. Škudienea. M. 
Duncikiene ir p. Zabieliene - 
iškepo skanias ’’ausutes”,. 0. 
Pakštiene -^iškepo labai ska
nia lietuviška duonute.

Kitus_valgius gamino_Šios j

šeimininkes: Z. Vilimiene, M. 
Škudieno., M. Duncikiene, M.Lek
nickiene o Tįkietus pardavinėjo 
>p. Navikovicius ir Leonas Gu9 
das,_prie baro_dirbo ir Šeimi
ninkėms pagclbcjo^p. Zabiela, 
J. Leknickas, Duncikas, Škuda, 
p p. Kilimonis savo karu - vis
ką suvežtojo.

Prie stalu darbavosi:_A^ 
Karpavičiūte, ^R. Guze.vicivtę, 
J. Leknickaite9 K. Jasutiene, 
0. Pakštiene, V. Baltakiene,

Nepriklausoma Lietuva
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O matulicnc, M. Puncikienč, M. 
M. Škudięnc, ir. p. /Zabiclicne.

Gurbo Villa’saĮiečiams, ku
rio palyginamai' norą skaitlin
ga lietuviu kolonija9 tačiau ne
bodami vargo ir darbo9 ta puiku 
pokylį surengė! Kreditas priklau
so ir banketo vedėjui p. J.Jan
kauskui 9 k^iris paskatino dalyvius 
labiau susirūpinti vieninteliu 
Kanados lietuviu kultūriniu švy
turiu - ‘’Nepriklausoma Lietuva”.

Širdingai aciu visiems, ku
rio darbu, aukomis; bei savo da
lyvavimu - prisidėjo prie musu, 
žurnalo paramos. -

P. Kuprovielai, spaudos mylėto
jai ir visuomeninkai^ taigi il
gamečiai Marijos Aukštaitos kai
mynai, persikėlė gyventi į savo 
nuosava rezidenciją Ville La Sa
lle kolonijon9 kur^Dieve palai
mink ju namus; ju Šeima, ju gy
venimą.* 'Senieji kaimynąi9 daž
nai Jusi! pasiilgsirue 9 bet ten, 
Jx^su ąžuolu paūksmėmis - dažnai 
musu mintys paklaidžios, atlan
kys ...

19 dienę balandžio Vytauto klu
bo svetaine j9 buvo surengta Rau
donojo Kryžiaus naudai dainų kon
certas. Dainavo klubo ir parapi 
jos chorai9 buvo solo ir duetu; 
abu chorai puikiai sudainavo po 
keletą dainų.

Šį karta parapijos choras ne 
tik^graziai padainavo, bet ir 
gražiai atrodė9 nes buvo jau uni
formuotas. Dalyvavo skaitlinga 
publika - liko ir gražaus pelno. 
Su aukomis išviso šukeita£$70.00.

Tai vis lietuviu kilnūs žy
giai ir artimo meiles pasireiški
mas 1

>;< *i<

25 diena balandžio, Vytauto 
klubo ”Zi’doj choras svetimtau
čiu svetainęj turėjo surengus 
šeimynišku vakarienę ir sokius.

„Tai buvo drauge ir isleis- 
tuves vienos iš pirmųjų choris
čių - p. M.- Račienės; kuriai 
choras įteikę gražia dovanelę.

P,, m. Račiene 26 d. balana 
dzio9 išvyko į Torontą nuola
tiniam .apsigyvenimui. Linkime 
.jai laimes ir pasisekimo.

>je *:« ❖

Mokytojas Petras Vaugsas9 per 
Velykų šventes, susižiedavo su 
p-lejtiukaityte. Linkime visa
pusiško džiaugsmo ir laimes.

Suklestėjus gamtoje pavasario 
gyvybei9 negailestinga mirtis 
nuskynė vienę mūsų tautos žiedą 
jauna 29 metu lietuvį a. at < 
Juozą Kaminsku, ^er^pora mene
siu sunkiai sirgęs širdies li
ga, atsiskyrė su Šiuo pasauliu 
ld. gegužes. Velionis Juozas 
buvo_palikęs jaunas„našlaitis 
be tėvu globos9todėl įvairus 
vargai*ir rūpesčiai, be to ir 
sunkus darbas,_pcranksti pa
kirto jo gyvybes siūlą.

A.A. velionis Juozas gimęs 
ir augęs Montreale, tik paskuti
nius keletą metu - gyveno Three 
Rivers mieste,kur dirbo biznyje.
Velionis buvo pašarvotas pas ar
timiausiu jo draugu tėvelius p. Žemaičius.,1 ir 5 d. ‘gegužes su 
bažnytinėmis apeigomis iškilmin
gai palaidotas Šalę savo tevelię

Karstas skendėjo gyvu geliu vainikuose nuo giminiu, artimųjų 
ir draugų. ‘ _
Tebūna jam lengva, gimtoji žemele

*J« ❖ tęe
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Didžiai Gerbiamo3i.Didz. Gerb.,. p. Aukštai te:

Dar keli metai:tam atgal, 
Kanados lietuviai turėjo pasi
tenkinti savo skyrium vieno^ar 
kito J. V. A. lietuviu laikraštyr 
je, taip sakant9 buvo kampinin
kais.

0 dabar, atrodo, daug sun
kesniais laikais tapo^pilnais 
gaspadoriais nuosavo šurrialo. 
Lai tai buna litografuotas, o 
visgi savor ir visi . anados lie
tuviai turėtu rūpintis, kad jį 
išlaikyti.

; . Kokia didele reikšme jis 
turį,, parodo jau vien tik fak
tas," kad savo žurnalo pasirody
mas -šuteike Kanados lietuviams 
įkvėpimą ir^iš ju gavote bendra
darbiu - rašytoju ir net poetu.

Džiaugiuos, ir sveikinu Tams-
ta redaktoriaus pareigose. Dirb
dami malonu_Jusu širdžiai darbu, 
rasite ir Jus pasitenkinimo.

Geriausiu linkėjimu, 
Jusu, . , .

* Jonas Budrys 
Generalinis Konsulas 

New York.

Brangioji,

Teikitės priimti dėkingumo 
žodį uz tokį gražu, vertinga ir 
įdomui "N.L." Velykinį leidinį. 
Man jis labai patiko, dabar su 
nekantrumu lauksiu pasirodant 
treciojo.

Su gražiausiais linkėjimais. 
Jūsų,

A. Rytmetyte. 
Montreal, Que.

.. Dėkoju uš _atsiuntima“Kanados 
Lietuviu Kultūrinio Gyvenimo Šur
nai oNepriklausoma Lietuya" .„

Šia proga, noriu pasyeikinti 
su nuoširdžiausiais linkėjimais, 
trokštu, kad Šis žurnalas išaugti 
ir užimtu čia "ŽIDINIO"„vieta.

Pridedu cekutį vertes-$5.00, 
prenumeratai.. • ; . '

Prašau priimti mano gilios 
pagarbos pareiškimą.

Tarnas Kristuje,
Kun. P. M.: Juras.

Lawrence -Was-i'...  ?
••••■. v; - •- •

• •• . , . I .

Gerbiamoji Ponia: ..V,-
’ t ■ i • •’ ‘ ' i

Jau gavau du numeriu "Nepri
klausoma Lietuva" žurnalo. Tai
tikrai puikiai redaguojamas ir 
turiningas žurnaliukas. Žinau, 
kad tai didele dalim Tamstos 
darbo vaisius. Kreditas pri
klauso ir p. Jonui^Yiai,. uš_. 
taip sumaniai parašytas -. "Mu
su Pastabos". ;

1 Sveikinu taip grašiai pra
dėta darba, ir linkiu,.kad "Ne
priklausoma Lietuva" a-ugtu ir 
tvirtėtu. -

Su geriausiais linkėjimais, 
A. Simutis.

New York, N.Y.

Gerbiamoji Redakcija,

Gavau jau antra "Nepriklau
soma Lietuva" šurnala. Su dide
liu dšiaugsmu jį perskaitau.

Tenka su daugeliu lietuviu

Nepriklausoma Lietuva



pasikalbėti, visi ir as džiau
giamos tokiu žurnalu užgimusiu, 
ramybes ir kultūros nešėju.

Taipgi, raginu Jus broliai 
kanadiečiai, kuriu gyslose dar 
tcka_tikras lietuviškas, kraujas, 
o krūtinėje dogą Tėvynės ir savų
jų meile, - prenumeruokite “Ne
priklausoma Lietuvą", tada atliksite kultūringa darba.

Lai nebūna nei vieno Kanados 
lietuvio> kurio namus nelankytu 
sis mūs visu kultūros nešėjas.

Tik nebyliai gali užtylėti 
nepasvelkinu Jūsų šiam garbin
gam darbe.

Tad sveikinu su geriausiais 
linkėjimais Jūsw kilniuose žy
giuose. .

Elegijus Narušis. 
Toronto, Ont.

-. i

Gerbiamoji Redaktore:
’’Nepriklausomos Lietuvos” 

nebuvau nates jau daug menesiu. Šiandien pripuolamai i rankas 
pateko kovo numeris. ]5aug atsai
nu įvyk^, ir vis gerojon pusėn. 
Žurnalas įdomus. Tik gaila, kad 
turite tenkintis mimeografu. Ar
gi k.anadieciai negali daugiau 
pasispausti, truputį daugiau pi
nigu sukelti,^ir savo organa 
spaustuvėje išleisti.

Kanačlos dorieji lietuviai 
’juk kito savo laikraščio neturi.

Lienkiu Jums pasisekimo.
Jus gerbiąs -

Juozas Poška. 
Chicago, Ill.

• 51
"Gėrbiamoji Redaktore!

; • t ■ . ■

’’Nepriklausomos Lietuvos” va
sario ir kovo leidinys, harmoni
zuojąs! :savo antrašte. Gražus ir 
viliojas turinys. Tai puikus lai
das,. Jo gabiai ir sklandžiai pa- 
rasyti^straipsniai bei eiles$ tu
ri aukšto iškilnaus siekimo. Jie 
nesiekia tuščiu noru suįdominti 
laikraštinius>skaitytojūs, bet 
nori įjeginti juos protauti ir. jausti.

Šio žurnalo skaitytojas turi 
protauti ir jausti, ir turi norė
ti protauti ir jausti . ^Protauda
mas ir jausdamas jis išmoks, di- • 
džiai pagerbti kas^kilnu ir dora, 
įvertins Jūsų pasišventimą ir 
triūsy.^Tuo labiau, kad Šio žur-' 
nalo rašiniai daugiau priklauso 
sielos ir širdies sferai, kaip, 
tyro intelekto sferai. .

Literatiniu atžvilgiu,^šis 
laidas pagirtinas. Žurnalas^ 
sveikintinas kaipo priedas Šių 
dienu literatūrai. Linkiu jam 
gyvuoti ilga amžių. Tikiu, kad 
jo_tipografInis (mimeografinis). 
trūkumas su laiku patobulės.

Šio literatinio kūdikėlio^ 
svoris ir ūgis milžiniškas, iš 
pat^širdieg, gelmių - linkiu jam 
gražiai plėtotis,'tobulėti^ ir 
skirtu laiku išaugti į didžiau, 
šia literatūros milžiną,1 kad ga
lely priderančiai atsilyginti 
savo garbingiems gimdytoįams^, 

Tegu^Jusu žurnalas buna ži
bintas iŠ tamsos į Šviesa; iŠ 
nežinios ir prietaru, į gyvenimą 
ir susipratimą.

Jūsų, 
' V. J. s.:

Brooklyn, N.Y.
.'X
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Re QMS mos Arwywa
PROF.A. VAIČIULAIČIUI: Širdingai acių. už rastus. Juos su giliu 
įvertinimu sunaudojome? ir laukiamo daugiau. .

--FILOSOFUI V. J. JBUDRIKUI: Jusu f ilosof'įniį..'.rąstį-vainikai? yra ti
kra- puošmena musu kukliam žurnalui . Aciu.'-Nepamirškite mus ir to- 

' liau. * .. ' •■■
" . ‘ v • i:•<■■■ u;;. *' ••

5 • K.J. PRUNSKIUI: Jusu -rastai labai visiems patiko. Prašome rašyti.
■... i 4? • ' x

• ' " • L' - •'■•_■•

V£T.- SIRVYDUI: Jusu. plunksna turi gilios , reikšmes', politine j plot
mę j ? laukiame. Jusu rastu. . r\ .
DZŪKEI: Jūsų rastai malonūs? žadina siela tėvynės meilei? rasyki- 
te? laukiame. ' . • . ' m "? ; '
Pi JOKŪBYNUI: Jusu straipsnis "Lietuva: PavojuiV? įneze daug gero 

. i musu politikos akyračius* Panašiais klausimais'prašome ir to- 
■liau rašinėti.

A;, RYTMETYTEI: Sesut? turi^talentą? išdirbk... Jusu ..gemancios ei
les turi gilias mintis, kasykite.

■ Ž. DOMUI: Broli? labai gaila? kad Tamsta savo■ raštus■ nesiuntėt 
tiesiok ...redakcijai? juos gavome per kitu rankas labai suvėluo
tai. Rašykite?- laukiame.
KANADOS POVILUI: Jusu rastai gyvi ir pilni energijos? prašome'ra
šyti .’ ! . • . . ■ ‘ ’■ '

1 , ■ . ■ J **•

0. INDRELIE.NEI: Pasiilgome Jusu puikiu minčių? atlankykit muš?
.. skaitytojai nuolatos apie Jus Teiraujasi.

ST. BATKIENEI: 09 kur gi dingo tos puikios eiles? ka taip gra
žiai' skambėjo?.. . . '

■ M. IVAŠKEVIČIENEI: savo poezija lankykite mus? laukiame..

NEMUNO BANGAI: Rašykite? neleiskite talentigai plunksnai sunyk
ti. Žinokime? kad 90% darbo? o jau tik paskui talentas.
SALOMĖJAI PUNDZIUVIENEI: Nuoširdžiausiai dėkojame už raštus? mo
ralu ir material^ parama? Jusu gabi plunksna - visuomet lau-. 
k lama. ' V’-'-
TORONTILGIAMS: Visiems urisiuntusiems medžiaga į ^Toconto Die
nas" 9 labai dėkojame, išsijudinkite? ir toliau rasinekite.
VISIEMS RĖMĖJAMS: Visiems tiems?įkuria prisiuntė redakcijai laiš
kus ir piniginę paramą - nuoširdžiausiai dėkojame.

REDAKCIJA
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