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-p E R K Ū,N A I k T J O JA/!

Antai švinta aušra, Lietuvos debesiuos, 
Tai šimtai pėrkūny išjoja!

Aukuru., aukurai, mus dlevafts kruvini
Sužaloti klūpovir-moja!1 ■

'• zv ūi?;£:.-‘-5: ■ ' • r
0 ateikit, greičiau! Štai lavonu!. . Vargu!.. 
Be galo, be krašto, be-, saiko!
Mes sukilsim visi, iŠ narni}. ir grabu -

Nuo didžiausio Vyro ik vaiko.
■ .1 •

"... • ■ ■ ■. I *•

’Mes tiek laukėm dienu, prirakinti vergais.••
Mus kailį svetimi vis dera!
0 pakelkit kardus, su liepsnotais šarvais!

* t • - ,

Ir, mes pradėsim savo bara.

Mus kiekvieno širdis, plienu virto grubiu, 

Žiūrėkit, dievai perkūnai!

Mums nulupo odas ik pacii}. panagiu!. ?
Bet uoloms virto mūs kūnai.



$•
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Su maldą^^r^au^e? -mums pabėgo dvasia...
A •. • ’-r. ’

prie dangaus vartę!.
į. ' •• '
-Ji maldau^ skaisti9 ir tauri mintyse:

Kad mūs visus brolius neiškartu.

2

O greiciauj -o. sparciuu jus baltieji žirgai 

IŠ - ausru,, issprukit'sauletu!

Čia ry t ę 9<*c i'a pi e t ę9. vakarę ■••vana ga i -

Kad mūs laisvu sulest nesuspėtų-. - .....

0 ateikit greičiau^ štai-lavonu.. . . vargę

Be galo<> be krašto9--be saiko! ""

Mes sukilsim visit IŠ' namę ir grabę!

Nuo dlšžiaua ±cr yypo ik „vaiko. ...

Marija Aukštaite.
’<• *0 • • ’ -V.*.... ' • • ’ '

#• '

I L -------------
0 kaulėtasis Krašte9 žeme šventoji9 ar ilgai9 ar ilgai Taįęą; 
pę&Š vys iu? . . Ar ilgai .stovėsiu uz Tavo.vergi jos vartų ir'^en- 

. ;t.§siu. t iek9 kiek ’:gai£-iškentėti tikrasis kankinys... •

JSalele, Mieloji... Juk atmeni9 kaip kįajpjau^kapirijM/ė’ 
nįtš ^Ieškodama vieteles,... Naip^verke berząi^ūze ir- šiame jc^<į^ 
oį'ąŠ sakiau: "tik laikinai... As„sugrįsiu į šilu platumas9 

'.^’iaitu vainikus9 ir amžiams, atnešiu širdį- į Tavo kalnelius.
• .*\C’ * ’ * *..
*•.*. : • * .-j

Kur dingo tos viltys... tos tauriai nuaustos..kur„dingo?.\ 
Siaustyta Tėvynė - sukaustytos mintys9 tik sielvartu ežerais 
plaukia gyvenimo laivas9 siekdamas Tavęs..,

=• Ir šiandie9 kada prašvito 15 birželio rytas9 aš renku ra
sas ne nuo rožiu9? ęe.. nuo kasetę, gulbinu ar tulpiuy. b©t rako 
isblankusię skruostu kurie suvyto be Tavęs...

v . ,.‘ .

Ak9 mano Lietuva9 as'be Tavęs vystu...

Nepriklausoma Lietuva



mokslininku įrodymais, lietuvię tauta yra 
Azijos. Kur ir kaip ji gyveno girmesniais 

> nes tuo laiku nebuvo rasto—nebuvo

daugiau ir daugiau randame padavimu 
ei garbę. Nėra nei vieno mokslininko,

Remiantis gagsi 
atsikėlus iŠ mažos 
laikais, tikrę įrodymę nėra, nes tuo laiku nebuvo rašte 
užrašę.

Senovės žinovu įrodymai^tvirtina, kę ir šiandien negincina 
musu tautos didžiausi priešai, kad mes es,ame vienos garbingiau- 
się senovės laikę gimines, vadinamos aiscię gimine.

Ši gimine senovės laikais buvo garbinama, kaipo viena iŠ ga
biausiu, kultūringiausią, bei teisingiausiu. _

Istorijai atsiradus, daugiau ir daugiau randame padavimu 
apie mūsę tautos budę,_bei garbę. Nėra nei vieno mokslininko, 
kūgis savo uzraša is butu neprisiminęs, bei noisgarbinęs musę 
bočius, mūsų tauta.^Tai §alis dįdvyrię, kurios kiekvienas sūnus 
pilnas idealu, bei žmoniškumo. Šalis, kurioje nuo am z i u gludi 
atspari dvasia - teisybe. Tai ne pagyras, bet faktai. Musę tau
ta jau gilioje senoveje sugebejo_geriau įsigyventi, praturtėti, 
negu visos aplinkines tautos - mūsų kaimynes. Todėl visa laikę, 
mūsę tautos kaimynai, mus atakavo norėdami pasipelnyti,^pasi
plėšti. Bet lietuvio atspari dvasia, bei nepamainomas būdas, 
visuomet sugebėjo atsispirti, nors ir pries daug galingesnį 
priešę. Mūsų bočiai nuolatos puolami, kartais tiek įsinervuo^g- 
voj.kad galingojo priešo visę valstybę pereidavo. Tai pasiryžę-' • 
liai - dręsuoliai. Nekartę priešę nusivijo uz Maskvos. Savo lai
kais Europoje - garsenybe buvo Li 
tuję iki juodęję mariu. Daug kartę buvo supliekus Vokietiję, 
sija ir gobšięję Lenkiję. Tai vis buvę pergyvenimai, tai faktai. 
Faksai, tvirtinami istorijos lapuose visę mokslincię, net kartais 
mūsę priešu.

Nors pagaliau mūsę amžinieji priešai, bendrai susitarę mūsę 
kraštę nuteriojo, bei_dalimis pasidalinoL bet lietuvio vidujinio 
jausmo - tėvynės meiles; niekas nepagrobe. Kartuves, areštai bei 
nežmoniški kankinimai, tvirta lietuvio būdę, bei šventę įsitikini
mu, niekas nesugebejo užkariauti. Ir štai, pirmojo pa

piešti
priešę. Mūsę bočiai nuolatos puolami, kartais tiek įsinervuo^g-

Savo lai- 
etuva. Jos sienos buvo nuo bal-

Ru-

Montreal, 1942, birželis - June.
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saulinio karo laiko/’ per kančias ir pasiaukojimus mūsų didvy
riu? Lietuva tapo laisva^*nopriklausoma^respublika^ Viso pa
saulio lietuviu akys prasvito?_ sužibo _dziaugsmu. Išvaikyti po 
visus pasaulio‘kraštus mūsų tėvynės sunūs? grįžta savo tėvy
nėn.. Triumfuojančiu džiaugsmu ir linksmybe? pasijuto apkrauta 
kiekvieno lietuvio krūtine. <Tuk buvo gana prisotinti maskoliš
ku nagaiku? gana prikankinti? žudomi ir tremiami.

Bet ar ilgai sviete laisves diena?...
* l f

Banditu niekas nepatenkins.. Jie visuomet galvoja kaip ki
tus nuskriausti.

Ir štai!..
Diena...
Diena ašarų ... 

./ t . * -

. Diena nuliūdimo!.. • • . »
Si diena?^tai 15 birželio 1940 motu? kur mūsy amžinas 

priešas sulaužydamas nuolatinius savo-pasižadėjimus? pavergė 
mūsų Tėvynė. ’ •• • ; '

Ši Mena? guriosi^s datoj prasidėjo i^auji ^ankinimai?nau- 
jos žudynes? nauji tromymąi. Vol lietuviškojo žodžio išsitari- t 
mas - yra_nusižcngimas. Vol mūsų garbingos tautos idealistams? j 
Sibiro glūdumos? nauji areštai? ‘'kankinimai? trėmimai? žudynes.

• » ■ . . • • •

• ’ Bet? tai ne ilgam! Nes visuomet keli šunes už parblokštu 
grobį susipjauna. ' • ■. ♦ •

Ir Štai? vtik uo vienu metu; 2-2-'birželio 1941? nepamaino-, 
mas musu priešas iš vakaru? susigrūmė su pirmesnių okupantu.. 
Pasipylė didesni vargai../ Atsidarė; skerdynes._Pcr trumpa lai
ka taikstančius broliu lietusiu nušlavė nuozomes. Akymirksny;'e 
visi tautos turtai suliepsnojo! iš moderniškųjų pastatu^ ža
vingu alėjų? ^paliko tik griuvėsiai... Apvijo visa nusukome1, 
smaugiantis žaltys? kurs šaudo mūsų brolius uz viena šimtais i 
Žudo? kankina? ir marina badu. . . ,• . :

Tai vis tautu progresai? kurios drįsta,save vadintis kul
tūringomis. * •

k

Tai žvėriškumas? kurs viršija garsųjį Romos Verona? bet 
neilgam! .. ■ • ■ ■

Savo varda lietuvis išlaikys, c «
Anksčiau? ar vėliau? atsitois su tais? kurie Lietuvos krau

ju siurbė? ir torio jo^nekaltas. aukas. _/Tak nekaltas kraujas ver
da? ir saukiasi atkerŠinimo visiems 1;1Q3U tautos engėjams. Todėl? 
šalin iŠ mūsų krašto? iš mūsų tėvu žemes? visi skriaudėjai!

Nepriklausoma Lietuva-
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Męs nOvVcrgai, ir nevergausim. Musu prigimties gaprociąi-bei pra- 
citiss-idealais liepsnoja! Lai neatsiranda iš mus noi'viqno par- 
davikop kurs žemintu musu tautos vardą., f. /

*' ' V'-"/ ,

Lietuva buvo9 ir bus. dideles GARBINGA IR PAVYZDINQA” •valstybe.

Musu_parciga vis^kaip vieno,': bendrinti jegas9 kovotis dirbti9 - ir 
laimėti. Musu gryšakyje tokie kaip . laisves Šampijonas garsus., vyras 
Roosovoltas^ * musu, neapvils. Tad į darbę lietuvį su pakelta' nuotai
kas lai birželio'penkioliktoji padvigubina mumyse 'laisves' troškimo 
ugnį9 ir per jos liepsnas - ženkime į Lietuvos laisvo ir nepri
klausomybe . V

Ž. D 0 M A S ''v:
• ■■ . • ■ . . w

AŠ KOVOSI U. ••

Gimiau šaly didvyriu
Garsingoje nuo amžių!
Beribėj idealu^- ‘ . .. .
Įkurtoje Praamžių..

Nuo metu neribotus . .
Esu genties garsios!
Nors kažin kaip zobotu - 
Nieks kelio nepastos!

Lai mokas negalvotas 
Kad mano permanys: 
Mano Širdis byloja - 
AŠ esu lietuvis!

Lai aukso kalnus krauna9
Tas manęs nevilios: 
AŠ visuomet kovosiu - 

'Del tėvynes laisvos.

Visa žmonijaP myli mylėtoja. 
Emerson.

Didžiausios mintyss eina is 
širdies.

Vovenargas.

Z. D 0 M A ’ S

Tie s kurio priešinasi ir gin- 
cinasij privalo retkarciai pa
galve ti5 kad ne bet kokia kal
ba bet kam suprantama.

Gethe.

Montrealj birželis - June? 1942.
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Mes myiimo tavoy Lietuva’ Mes liūdimo ir kovojame, del ta- 
vo laisves. Mes mylėjome tavo9 kada tu gracija ir grakšjciu jbu-. 
numu mokei pasauli šokti9 puotauti ir linksmintis. Mes dar labiau 
mylėjome tavc9 kada tu kovojai^baisiomis ir_ugningomis akimis 
įiepsnojaneiame apsigynimo.krašte9 ir. nugalėjai dideles siau
čiančias purvinas nepritoliu bangas.

-Mos mylimo tave5 nos tu raiški pasauliui gyvenimo skaistu
mo. Tavo sąmojis kibirkšeiuoja9‘ bot., tavo nesuteptas kardas dar 
skaisčiau suliepsnos. ' \-

Mos mylime tavc9 nes tu-gini dvasios prakilnumo., ir niekini 
medžiagos biauruma. .• r

Mos mylimo tave9 nes tu mokai žmonos šypsotis no paikystes9 
savos pasitenkinimo9 išdavystes ar neteisumo Šypsniu9 bot links-- 
mos širdies šypsniu... Šypsotis be baimos9 be plūdimo ir be go
dos; tuo šypsniu., kuri nešies į kov^ ir laimėjimo.

Mes mylime tavc9 nes- tavo istorija yra - civilizacijos is
torija. Tavo žemo bus modernios demokratijos gimtino.

Tu drįsai prieŠinties žiauriems valdovams; griauti ju val
džia ir kovoti už demokratines respublikos tciscs9 atsistoti Eu
ropos prakeiktųjų kraugeriu diktatorių akmens širdy9 ir valdy

tis savim.
"Tavo tris brangiausi žiedai pražydės: laisvo9 lygybe9;bro

lybe. Tavo kova kilni. Tavo žuvusieji sūnūs amžinai liepsnos 

musu atminty. Tavo narsus karžygiai virto visai žmonijai patrio-

Nenrįklausoma Lietuva
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tizmo simboliu o Lietuvą! Tu esi mujis amžina skaistybe9 didybe ir 
gracija! Lietuva! Tavo garbe ne sudurto ta 9.. Tavo na r sŪnas-neperga

limas! Lietuva! Mes siunčiamo savo sūnūs? kad mirtų uz tave? ir 
del Tavęs. Kad apvalytu ir apkrikštytu tavo žemę, savo krauju,.. 

Sucementuotu musu meilę iki paskutiniojo teismo dienos.
Lietuva? tu esi tokia miela ir grazi9 kaip gražiausioji mo

teris. Mes apglėbiame tave! Tu nors ir pavergta? bet būsi laisva? 

nes Tu esi galinga? toisi9 tavo karžygiai vyrai - Tavo apgins? 
todėl mes spaudžiamo Tavo dešinę. Mas didžiuojamės Tavim. Stovi

me potis į petį su tavim prieš visus barbarus!
Mes džiaugiamos kaip mylėtojas diena ir naktį mąstyti apie 

Tave; džiaugiamos? kad likimas leido mums pareikšti musę, pasi

šventimą Tau - kažką daugiau? kaip grynus žodžius.

Mos? Amerikos ir Kanados lietuviai? giliai jaučiamo Tavo 

naujai atvertas žaizdas, mos savo meile ir kovomis - uzgydinsime

J 3 S o O o

Tikrai? mes esame Tavo bičiuliai? o Lietuva! ^os mes esamo 

laisvos? šviesos ir garbes bičiuliai.

Ir daugiau!
Nes krauju aplaistytam lauke įvyko musu iškilmingos ir šven

tos jungtuves. Mes amžinai su Tavimi susijungėme; geresniam liki- 

mui9 kol mirtis perskirs mus.
Buk linksma9 o Lietuva! Neliūdėk! Turėk vilties! Mūsų mei

le vilgys ir plaus Tavo žaizdas? tarytum gaivinąs lietus? drąsins 
’ /

Tavo kareivius9 paguos Tavo moteris? laimins Tavo vaikus.
* $ * 

’• t •

Montreal? 1942 birželis-June.



A. Rytmctytc
Broksta nauja aušra -

Lietuvos rytuos;
Laukia musu broliai

Kas juos išvaduos o
Gaisru duriai smelkia

IŠ visu kraštu -
Pavergta Tėvynė

Svetimu varžtuo
Stokime i kova

Užu laisvos būvį?
Kad nuimti pančius

Nuo ranku lietuvio <,
Ak? jisai nekaltas?

Kad priešai Šiaurieji?
Engia mūs tėvynę;

Plosią nelabieji o
Bet ateis tas laikas?

išseks mums kantrybe:
Lietuvis įrodys -

Kame yr' teisybe»
& $

Nepriklausoma Lietuva



Tiems9 kurie domisi didžiau- 
siais^Įvykiais - atskleidžia
ma fašistu? naciu? komunistu 
veikimo paslaptys: "In Stalin’s 
Secret Service”o

vasara daugelis iŠ^dulkinu miestu ir tratančiu fabriku keliaus 
i pamiškes9 taskysis ežeru palcraštysc? ilgomis valandomis sėdos kur 
paupyje prie meškeres. Taip ir reikia._Darbo žmogus turi teis^ duo
ti poilsio pertemptiems raumenims. Norėčiau tik tiems lainingic- 
siems, kurie gaus atostogų? kurio gaus kiek laisvesnio laiko tiek 
pasakyti? kad būtu blogai; jei darbo žmogus savo smegonisulaikytu 
ištisus metus '’bedarbėje”. Taigi?^laisvalaikio motu - gražus daly
kas prisiminti knyga. Gal kas turės progos pasklaidyti lapus kokio 
lietuviško veikalo; gal kas pasiskaitys mūsų didžiojo dainiaus Mai
ronio poezija. Nuo jo mirties šiemet? kaip tik sueina 10 metu.

Bot mes negalime liktis^nuošaliai nuo didžiųjų gyvenimo įvy
kiu? o tuo klausimu yra apsčiai gražios literatūros.
ATSKLEISTOS PENKTOSIOS K0L0EN0S VEIKIMO PASLAPTYS. Daug čia gra
žios medžiagos apie slapta fašistu? naciu ir komunistu veikimu 
duoda MARTIN DIES knygojc'^Thc Trojan Horse in America1. Čia mes 
matome? kad naciai Amerikoje turėjo stiprias organizacijas ir to
li siekiančius planus^ kad fašistai net į Italiją nusigabendavo 
jaunimą perauklėti fašistinėje dvasioje, iš knygos paaiškėja? kad 
U.S.A.‘komunistu ir ju įtakoje esančiu organizacijų pajamos per 
metus viršija $10.000.000? kad komunistai savo tėvyne laiko Sovie
tu Rusija? vieton Amerikos vėliavos - jie garbina raudonojo. Jie 
vistiek neatsisako nuo minties sukelti revoliuciją Amerikoje.

NACIU KALĖJIME IR BOLŠEVIKŲ SLAPTOSE DRAUGI JOSE? tuos savo 
pergyvenimus meistriškai aprašo JAN VALTĮN knygoje "Out of the 
Night” . Tai viena iš labiausiai skaitomu knygų Ame riko j e. Žmo- 
gu tiesiog supūrto? kai atsiskleidžia baisios žiauriu Vokietijos 
kalėjimu paslaptys.

Autorius gyvais vaizdais aprašo komunistu, pastangas įsiskverb
ti į įvairius kraštus? įsigalėti? pravesti revoliucija^ Aprašomos 
kovos‘už barikadų? aprašomi klajojančio po pasaulį bolševiku agi
tatoriaus nuotykiai ir atskleidžiama daug bolševiku baisiu Aarbu.

..BOLŠEVIKŲ ŠPIONAŽO VADAS W.G. Kriyitskis? buvęs artinas Stali
no žmogus? vadovavus bolševiku špionažui vidurio nuropojo? buvo 
labai sujaudintas? kai patyrė kokio žudymai vykdomi pačioje komu
nistę partijoje. Jam akys atsivers? mete jis slaptojo tarnyba ko- minterno^tovyneje?vir atvykęs į Amerika - atskleidė daug paslapčių: 
kaip bolševikai kišosi į Ispanijos reikalus? kokio ''valymai” ir

Montreal? 1942? birželis - June
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žudymai vyksta pačiu komunistu partijos centre? kaip komintornas 
vykdo savo slaptus'planus Amerikoje. • _• ..

AMERIKOŠ-KOMUIiTSTŲ’VADAS PASKELBS SLAPTĄ BOLŠEVIKŲ VEIKIMU 
IR PLANUS. ~ ~ ■

Ta padare no koks eilinis komunistas? bet du kartu (1924 ir 
1928 m.) komunistu statytasis kandidatas į U.S.A, vicepreziden
tus? komunistu Internacionalo Prezidiumo narys ir Amerikos komu
nistu partijos vienas iŠ- svarbiųjų vadu BBNJi JIIN GTTLOU.

Jisai aprašo savo varginga jaunyste? kaip skurdas j.y šcimę 
pastūmei© į komunizmą? kaip jis uz komunizmą sėdėjo kalėjime? ka 
jis mate kAjpo komunistu atstovas keliaudamas po-Rusi ja? kaip jie 
Amerikoje <i\Jinnizavo darbininku streikus ir t. t. f c

Jis. atskleidžia' paslaptį? kad komunistai dirba komintorno 
(Maskvos) komanduojami? jie yra remiami._komintorno pinigais_ir 
išduodami savo tėvynės reikalus dirba del raudonosios tėvynes.

Benjamin Gitlov/’ui ypač-krito į širdį? kad komunistai bet 
kuriamo' krašte negali tvarkytis pagal savo nusistatymu? bot vi
sada turi nusilenkti komintorno? Maskvos valiai. To paveiktas 
Gitlow’as? moto’ komunizmą ir Visa tiesa apie Amerikos komunizmą 
aprašo" savo knygoje .'”! Confess”. Verta ja paskaityti. . ..A.

BALSAS IŠ. PRi iN GŪŽĮ JO 3...Bo r į s • S o uv a r i ne ? vienas iš prancūzu 
komunistu partijos steigėju ir taip pat narys komunistę .Interna
cionalo Egžekutyyinio (Vykdomojo) komiteto? lygiai kaip ir G-it- 
lovMas? .gerai _pažinęs komunizmą? nematė^galimu toliau pasilikti , 
bolševiku eilėse? ir metęs partija paraše knyga; ”S.talin”Stora?' • 
arti 700‘puslapiu knyga net perskaityti reikalauja atsidėjimo? 
bot tai yra lyg komunistu partijos? komintorno istorija? vaiz-^ 
dziai atskleidžianti’ revoliucijoje dalyvavusius asmenis.ir nu
pasakoja daugelio ju liūdna pabaiga - kaip jio buvo paties ko- _ 
minterno vadu įsakymu.sušaudyti. Teisingai sakoma - revoliuciją-: 
yra pabaisa? ‘kuri išryja savo vaikus.

Dauginusia? žinoma? knygoje skiriama vietos aprašyti gyveni
mu Stalino? nusakyti jo santykius su Leninu? Trockiu. Duoda daug; 
medžiagos.

Pats tas knygas įsigijau ir perskaičiau.ir.galiu.drąsiai pa
sakyti - kas domisi dabartiniais didžiausiais įvykiais pasaulyje? 
džiaugsis tas knygas paskaitęs.

Matydamas kaip U.S^A.? Britanija bei Kanada kovoja uz demo
kratinius principus? uz tautu laisvę^ mes esame uz demokratijų 
laimejima ir pasisakomo pries diktatūras? nežiūrint ar jos butu 
sukurtos ‘ juoduju? ruduju ar raudonųjų diktatorių. Laukdami Jung’- 
tiniu Tautu (čnitcd Nations) pergales? kuri žada laisvę paverg
toms ‘ tautoms? mes remiame ju pastangas. Būdami.nusistatymo? kad 
kiekvienas imperializmas? taipgi ir naciu? turi būti suvaldytas.

Nepriklausoma Lietuva
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Mes šiame kare pasisakome? uz bendradarbiavimę su Rusija? tačiau 
skelbdami, kad krašto^vidaus' santvarka yra pačiu piliečiu reika
las. Mes Šimtu nuošimčiu pasisakome prieš bolšcvįstinc santvarka 
Amerikoje ir'Kanadoje. Šolševizmas kaip matyti iš čia' suminėtu 
vadu pareiškimu? yra perdaug kruvinas? nori pavienį žmogų padąry- '/ 
partijos vergu/ be teises džiaugtis kiekvienam taip brangia lais-'' 
ve o

As
Ir

-•As—nuaus-ciau puikia juosta? gražia?
t • • •, i • 1 ■ • •

Bot pavasariui štai skandint vainike alyvų?
Žaliam fone matau veidą brolio jau nepgyvo.

■ .ĮjĮatau sesę ašarota po Sibirą braidant...
.. .> Ir. skarelę paskutinę uz duonelę mainant.

Juru Sirena .

pripinčiąu Tau garsu? žaviu? sidabriniu
surinkčiau Tau gijų? iŠ jausmu šilkiniu

_ ' ’ c _ t ej daugįaTu suprastum mano siela troškimais bekraštę

Matau tęva.zilgalvclį pančiais surakinta?
Ir oro grotas? pro baisiąsias saule dar neŠvinta. 
Tik_prie kolio_prįe berželio? Smūtkelįs parimęs - 
Klauso balso tcvuzelio? kurs kančia užkimęs. ■

0?-Dievuli? Dievulėli? ..brįseiau okeanais .....
; Prisimušeiau_aŠ. prie ..grptu kur tėvelis senas-!"- 

Laisves varpas_gaį _s.us.kųū£u bokšte' .sulinguoti ? 
Gal man gyva tevuzelį spėtu atiduoti.

$

Tavo krutinėjo' yra tavo likimo, 
/žvaigžde.

• Šileris.

Savimi tike jimas_yra dieviškas 
vadovas? kuris musu niekuomet 
nenuves į paklydimus? bet tik 

K ...tįkrąs tike jimas? o ne savimy- 
'- ■ ' lai'. "oi... s'we.tt' M.

Montreal? 1942? birželis - June 

Verčiau dėvėk menkesnius rū
bus? jeigu taip turi būti?, pa
sistenk kartę valgydamas per 
diena? gyvenk šaltesniame kam
baryje - bet jokiu būdu neati
duok savo jegu nešvariems daly
kams .

0. M...
Laikąs yra gyduole kuri panai
kina visas ligas. Franklin.
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Didžiausiam mūsi£ Rėmėjui ir Vadui Gen. Kon

sului G.L.P, Grant-Suttie9 reiškiame giliau

sia užuojautą del Jo Mylimos žmonos mirties.

"N. L.” Redakcija.

§£uos "Audros" choro nariai swmuz.JP. Motiejūnu. prie- 
s.aky9 reiškia gilia ir nuoširdžiu uzuo jauta mjus^. tau- ' 
tos dideliam Bičiuliui Liet.^Gen.-Konsului p. G.L.P 
Grant-Suttie del Jo mylimos žmonos Grant-Suttie mir- 
ties. ’ _ _ _

Visas choras liūdi del dideles nelaimes9 kuri pa- v 
liete mūsu_mylim^ didelį Rėmėją ir Gerbiamą "Austos" 
choro Garbes Pirmininką. -

"Austos" choro valdybos įgaliotas N.

'Garbingajam musiį Vadui- -ir' Garbes ■’pirmininkui 

Gen. Konsului G.L.P. Grant-Suttie9 reiškiame į 

gilios užuojautos jausmus9 netekus vertingiau

sios gyvenimo palydoves1 - mylimos žmonos.

Centro Valdyba

Nepriklausoma Lietuva
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0 O o

(skiriu.musu Vadū'i-Konsului • G.l.Pj Grant— Suttle)
■ \ *'

: Isskaitei Jos akis
Vien skausmu? be kalbos. . .

'Salo Jos5 Mylimos? - 
Kančioj dege širdis; 
Nes bičiulę sielos -
Šydrais renge mirtis? /.

Ak? kiek, buvo sieloj?
Kartaus nuodo aitraus...
Kai matei tylumoj? ' 
Myris laimę .išgriaus.

Naktį rūme blankiam? , J| 
Šalę Jos s -Mylimos:
Klaupė mintys tankiau - '
iš širdies ir sielos.

Klaupė? melde: nSugrįšk.’. .b [j

^et šypsnys iš dangaus
Nusileido ant Jos - 
šalto veido brangaus...

Ak? paliko naktis!..
Šešėliuota..o baisi...
Bot mūs Vade! Neliūsk!
Mes su Tavim visi!!!

Marija Aukštaite.
Montreal? 1942? birželis.
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Senas? įakingas? Anglijoje išeinąs žurnalas "The Nineteenth .A 
Century and After"5 gegužes menesį deda įdomu redakcijinį straips- 
nį”The Baltic States”? kuriame nuodugniai svarsto Lictuvos_ir ki- 
tę Pabaltijo valstybių ateities perspektyvas. Sako? susirūpinimas savo saugumu privertęs Musiję prisijungti Lietuva? Latvija ir Es
tija? Strategijos sumetimais? žygis tada atrodš sveikas? bet vė
lesni įvykiai įrodo jo klaidę.

Žurnalo redaktorius toliau sako: ^’’Estai^ latviai ir lietuviai? 
nors Širdies gilumoje nusistatę pries vokiccius^hedrįsta palinkė
ti Rusijai pergales? nes is Stalino vasario 23-eia raudonijai ar
mijai pasakytos kalbos? aišku Rusija trokšta Pabaltijo krašto, vėl 
sau^prisijungtį. Stalino kalboje nebuvo nei šešėlio minties sį 
krašta jo teisetier; savininkams sugražinti. Su Rusija trys Pa
balti* e valstybėlės niekados (kaip Suomija) nekariavo? ję DE JU- 

, ARE nepriklausomomis valstybėmis gyvenimas niekados nebuvo ginci- 
• jamas nei Londone? nei Washingtone. Tad kam Rusija taip pasiry- 

■ ' zusi jas sau vėl prisijungti? • * ■» . .
^”Štai'atsakas: Rusija nori saugumo prieš’kitę puolįmę iš vo

le iečių-' puses. Stalinas? matyti? tiki talkininku pasiryšimu nuga
lėti Vokietija bot netiki (ypatingai Anglijos)‘pasiryžimu taip 
su vokiečiais pasielgti? kad ateityje jie jau niekados.naujo ka
ro negaištu pradėti. Juk daugelio tikima? kad Vękja-etija Jausiantį 

i nepavojinga Hitlerį ir jo draugus prašalinus. Jei 'būtęnors šešė
lis vilties? kad po Šio karo Vokietija išeis.:su pagrindiniai nepa- 
liestais^jos ginkluotos įgalios šaltiniais? jos dabartines aukosg. 
aįŠku? iŠ pareigos sau? privalo išanksto imtis visu savisaugos 
budę yra prisijungimas Pabaltijo valstybių? nors jis ir priešin
gas ‘Atlant iko Carterio antram posmui.” ** z

Žurnalo redakcija toliau tvirtina: ”Rusu pasiryšimas vel^pa- 
baltijį prisijungtišranda nemaža pritarimo Anglijoje? pavyzdšiui? 
pritarimas aiskus užsienio politikos linijoje? kurię vysto dien
raščio ”Times” redakcijiniai straipsniai. Laikraštis ’’Tribūne” 
ana diena atvirai reikalavo anglę /vyriausybę išanksto BE JURE 
pripašinti rusams teisę Pabaltijį užkariauti. Mus ne tiek stebi
na tokioms mintims rodoma parama? kiek kritikos neatsiradimas. 
Rusu akims žiūrint? mintyse galima daug^goro rasti? bet anglu 
akimis žiūrint;? daug galima sakyti prieš.

’’Klaida? kuri (musę nuomone) "Times” sięlomoje užsienio poli
tikos; linijoj gludi? yra si: Anglija Europos valdyti negali ir

Nepriklausoma Lietuva
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nenorij bet ir visai atsiplėštinuo • jos negali? nos tada Vokieti--" 
ja pirma užvaldytu Europa, o po to ir Anglija. Tarp pilno valdymo ; 
ir pilno nesikišimo lieka tik viena kita^politikos linija - tai'.'. : 
palaikyti tarp valstybių pusiausvyra. Tačiau tokia- .pus laps vyra 
bus labai nestipri jei bus norima tik balansuoti.*. Vokieti ja ir ..Ru
sija. O-to?.jei me s ^neklystame <> ’’Times" kaip tik no.r i a.JDOkš sam-* protavimas? bent? išeina-iŠ pereita rugpjūčio pirma- ideto redak- 
eij indo straipsnio9 kur sakoma? vadovavimas Vakaru Europa pri
klausąs Vokietijai; o Rytu Europa - Rusijai, šiai galimybei ten
ka štai kas prikisti: jei Vokietija taps vadas Vakaru Europoje?
reiškia, ji valdys Anglijos krantus' plaujancias siaurąsias juras,?. .i : 
reiškia?, ir pačia Anglija. Gal ima;; prikisti ir dar štai kas: gali"" 
būti? Vokietija susitartu su Rusija ir tada valdytu visa Europa?- 
ir Anglija. Juk Berlyną ir Maskva no visada bus galima viena pri.es 
kitę laikyti ir balansuoti." " r - . .i ••

Is tu Anglijos sveikatai naudingu politiniu minčių žurnalo . 
redaktorius..darosi Šias išvadas: '

"Pusiausvyros politika REIK^LAUJA'MkŽŲ-VALSTYBIŲ BUVIMO. Vi-' 
supirmiaūsia ji reikalauja? kad Europoje butu realus politinis 
kūnas - Vidurio Europa. Jmant Vidurio Europa ne kaip geografinę, 
bot kaip reale pblitino sąvoką? galima sakyti Vidurio Europa tai - plati? be pertraukę juosta nuo Baltijos juru ir Aigaju juros’i .Po 
dabartinio karo ši"juosta privalo įgyti $avo_nepriklaūsomybę?. ' ir 
užmegsti glaudžius savisaugos ryŠiūs - tas būtina Europoą ramu
mui ir sveikatai;-reiškia?, būtina ir pusiausvyros politikai . . 
Pabaltijo valstybes (.Suomijos neskaitant) yra sios' 'juostos dali
nys. j .

"Jei Anglija pripažintu teisę Rusijai užkariauti tris nepri- . 
klausomas valstybėlės? kurios buvo draugingos Rusijai ir turėjo .: 
pasirašytas draugingumo ir-nepuolimo sutartis? tai anglai? vienu 
plunksnos pabraukimu? netektu mažųjų tautu pagarbos. > " . :

"Tiesa? jei rusams pavyktu^vokiecius atgal atstumti? jie.Pa
baltijį vėl okupuotu ir net? ištiesę?^privalo okupuoti. Bet jei 
jie apsibūtu ton? Angį i ja _ne gale tu kištis. įvykusio fakto .atitai- . - 
syti^negaletu? ir^net nebūtu naudinga bandyti. Bet fakto vykini- 
ma iŠanksto pripažinti? reiškia? parduoti be jokio reiksią prin
cipu ir tokiu budu netekti mažu tautę pagarbos būtu pirmos rū
šies politine klaida." ■■ ...

Anglu žurnalo redaktorius sięlo šitokia išeitį: "Anglu vyriau
sybe privalėtu nedviprasmiai Maskvai isaiŠkinti^savo'tikslus Vo
kietijos link." Jei vokiecię pavojingumas bus amžiams prašalintas? 
rusams neliks pagrindo Pabaltijo reikalauti saugumo sumetimais. 
Anglu vyriausybe^privalotu gauti Rusijos priturima Vidurio Euro
pai? "reiškia? mažu vaistysiu federacijai nuo Baltija iki Aigaju 
jūros. Tokia federacija? Vakaru Europai ir pačios Rusijos remia
ma? suteiktu rusams daugiausia apsaugos nuo kitu Vokietijos pa
stangą. "

Montreal? 1942? birželis - June.
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Tačiau kol kas, rusu požiūris šiuo klausimu abejotinas. "The 
Nineteenth Century and After” savo rcdakcįjinį straipsnį baigia 
Šiais žodžiais: "Savo kalboje vasario 23-čia Stalinas: sako, Hit
leriui ateina ir nueina, bet vokiečiu tauta pasilieka/ Bot tai 
tautai,^jis nepasiūlo laisves pasirinkti kokias ji -nor.iv .valdžios. 
Kitais 'žodžiais tariant, jei Vokietija karsj pralaimės^ ji pateks 
rusu.įtakai, ir_štai dar viena .priežastis rusu.pasiryzimo^Pabal- 
:tijį■vėl ppisijungtį;- rusai nori būti kuoarciaųšįa vokiečiu sa
vo Įtaka^taikįnti. Ši Įtaka, jei įvyktu^ aišku neį^sizymę-tu''pa
linkimu^ žmoniškumo ir liberaliŠkumO pųs.cn. Bst’ Stalino mintis ga
na griežtai .skiriasi nuo tu, kurie galvoja, kad vokiečiu tauta 
privalo būti laisva ir jos karo galios pagrindas privalo būtį pa
liktas (šįs pagrindas, aišku,, nebus paliktas jei rusai vokiečiams 
taika padiktuos).

’’Anglijos ir Anglu Imperijos gyvybinis reikalas tačiau reika
lauja, kad pergale būiu he vien rusu pergale, no vien amerikonu 
pergale - ir anglu #ail£a. 0 anglu taikos pagrindo, gludi’’pusiau
svyros politinis^principas, kurį įgyvendinti tegalima laisvoje 
Europoje, kur mažos tautos sykiu su didžiosioms valstybėms džiaug
sis nepriklausomybe ir laisvo pasirinkti tokia valdžia,? kokios 
nori. ” > i ;• ■

Aukščiau-paduotas rimto-Anglijos žurnalo rodakcijihįs straips
nis lietuviams primins sunkti jį kclię, kuriuo jie turės žcngti_ 
tarptautines politikos sūkuriuose pirm negu talkininku pergale 
teiks galimybę mažoms tautoms kurti pageidaujamu Vidurio Europos 
federacija, is laisvu, nepriklausomu valstybėlių. Stalino tikslas 
yra sukomunistinti Vidurio(ir visa) Europa - susovietinti. Bet 
karas, tai istorijos eržilas. Rusai .dabartine komunistiniais Šu
kiais kariauja, bet grynai tautiniais, dažnai net 1812 metu žy
gius prieš Napoleoną atsimindami._Rusai dabar.gina savo tėvyne 
no marksistinį komunizmą. Tokiu būdu, gali būti, karo pabaiga 
ras juose didesnio noro pripažinti ir kitu tautu, tautinį jausma, 
ir teisėta troškimu.nepriklausomu gyvenimu gyventi. Anglijos ir 
Amorikos^vyriausybos ir visuomenes vadai bei spauda, nėra abo.jor 
jimo,. mažųjų tautu reikalus ''neapleis. Anglams tai reikalinga savo 
Imperijos *sumetimais, o Amerika tai darys iš principinio demokra
tinio nusistatymo ir laisves gerbimo. Tik lietuviams reikia or-, 
gan.izuota.i budėti ir dirbti’ . ' -■ :..

* « « .....
• ‘2, >

■.. AŠ nemanau .pakeisti savo tan- Jega_viska. užkabiauja, bot jos 
kioi- išreikšta norą, kad visi laimėjimai trumpai gyvena, 
žmones visur būtu laisvi. ’ • br

Abraham Lincoln.

• ! ‘ • ’ ’

Nepriklausoma Lietuva



Jonas Yla.

Šiemet5 sueina lygia i tr^s šimtai metu? kai pirmoji pran
cūzu ekspedicį’ja atkeliavo is "seno.jd pasaulio"? ir apsistojo 
toje’ vietoje? kur dabar randasi Kanados didmie stis Montrealaš.

Tik prieš-, tris šimtus metu? čia buvo niūru3 miškai? neis- 
bredamos pelkes ir krūmokšniais gįįjįugę 'kalnai.

Kur-, dabar artį. dviejų milijonu. Šios ' a sarę. pakalnes keliau
ninku svečiuojasi; tai pries tris šimtmečius lokiai? musai? 
meškos? kojutai viešpatavo; o per Šv. Lauryno upę - Kanados • 
vyriausias ’’inžinierius -• byveris? tiltus state? tvenkinius \. 
tvenkei .

. • y ‘

įdomus tai buvo vaizdas. Rami nuotaika.
Ir atėjo Europos šmotus? su^cementu? meksfaltu ir plienu? 

tarytum kaip su išsiveržusia is ugniakalnio lava: užpylė lau- .. 
kus ir balas? sunaikino visę? kas prieš tris šimtus'metu bu
vo •

1942 motais - Montrealaš .300 metę. senumo. Tai labai gražus 
ir brangus'Jubiliejus o Ypač brangus mums montreaįieciams._ 
Juk_lietuvis per dešimtmečius sa vo darbu? išmintimi ir jėga? -y, 
padėjo budavoti Kanados didmiestį.

Sveikas -Montreal-eį Lai būna tau lemta per amžius laimin
gai augti ir' bujoti.

_š'-i.s’ Montreal© Jubiliejus? buvo labai iškilmingai vįsę-^pa- 
rhinetąs? per visę gegužes menesį. Visose įstaigose? bažnyčiose 
ir draugijose? turėta daug iškilmių ir paradu.

M ❖ >?-

Raudonojo komunizmo garbintojai Montreale? sumanė ruoš
ti "puota”? kuria jie vadina: "Kanados lietuviu. Kongresu".

Montreal? 1942? birželis -June.



j-ų. "gaziet>r’, Liaudies Balsasbe.perstojimo signalu©ja apie 
to ’’kongreso” reikšmę? ir prašo pinigu... pinigy. » .

Kas gi pagaliau tas ’’kongresas”? Kokiems tikslams jis sau
kiamas? Ka gero gali duoti jis lietuviams?

Tai niekas daugiau? kaip paprastas raudonuju.ziurkiy 
susibėgimas? kuriame dalyvaus: ponai redaktoriai is Toronto? 
ir keletas ju maitintoju is Montreal©.

^Lietuvis kokios jis pakraipos bebūtu tokiame išdaviku, 
subegime nedalyvaus,; nes Žino? ka jie kalbės? ka jie tars . 
Jie isgarbins karščiausia saul^ stalina ir Lietuvos graborius 
paleckininkus3 tai bus ir viskas; o gal dar priedui - gerai 
iškeiks visus dorus lietuvius.'

Be to9 jie parašys vienam kitam laišku neva rezoliucijos 
formoj?. ir pasakys? kadetai Kanados lietuviai rašo; kaip kadi 
vienas is uzpeckio paraše sveikinimus Paleckiui? visos Kanad»Os 
lietuviu vardu.

Ji^. mintys klaidingos. Ji£ darbai išdavikiški. į ji^ mestas 
• žabangas - .ne vienas blaiviai mastantis lietuvis nepaklius.

sj« >> ’

Bolsevikisko^”kongreso” generolai? • paleido į darb^ visa 
savo "progresyvisk^” išsilavinimu? rekrutavimui publikos į 
ju biznio sueiga. ■

'• ’ Per Montreal© lietuvius kaip audra praėjo kalbos? apie 
Įvykusį D.L.Ko Vytauto_klubo susirinkimą? kur organizuota 
bolševiku gauja su kėdėmis ir kumštimis - reikalavo išrinkti 
atstovus į ju ’’kongresą"

Deja? per jėga - meiles neįgysi. Nei keįi^. asmeny apkums- 
ciayimai? nei kėdžių kilnojimai jiems nepadėjo; jokii^ atstovu 
neisrinko? nei kitokios paramos negavo.

Tai koks gi čia kongresas?

Skaudu ir liūdna? kad_motinos Lietuvos auginti vaikai? 
suklimpę raudono tautos vėžio - komunizmo dumblyne? vis te
begarbina svetima molio dievaitį. Ar Ar gi likimas leis jiems 
dar ilgai taip klajoti? ‘

>!« >J<

Nepriklausoma Lietuva



J. Jokūbynas
Šiuo/reikalu:neprisieitu visiškai kalbėti, jei Kanados lietuviai' 
-vieninga i ••rcmt^ savo vienintelį laikraštį - ’’Nepriklausomu Lietu-

"V o
<

^Kodel^dar ne visi Kanados lietuviai paremia si žurnalą,.prie
žasčių ieškot nereikia, ju yra ne t: gal perdaug, bet jos visos nui 
blunka pries BENDRUOSIUS TAUTOS -REIKALUS!

Kivirciai, kurie įvyko centro Taryboje kuomet ji dar buvo To
ronte, norą principinis dalykas. Tai buvo ir yra kai pas kuriuos 
asmenis bendro supratimo stoka, kuri sujungta su asmenine neapy
kanta, issiliejo_į kerštą. Žmogus, kuris tiį'ugni pakūrė, savo dar
bą atliko, ir nuėjo dirbti svetimiems..., Mums gi lieka Tarybos 
darba t^sti taip, kaip jis buvo pradėtas.

. .'?.ąi;ūnclien, jkada Lietuvą yra : pagrobusi Vokietija ii* šimtais šū
do nekaltus musu brolius, kada Rusijos meška dantinis .aiaugkiiia b 
kad Lietuvą prarijus ir jai į pagalba stoja dalis -tautos išgamą,./ 
ir kada Lenkijos šovinistai nepaliauja šukavo del Vilniaus^ iries 
demokratiniai.-nusistatę žmonos, turimo budėti,, ir būt vieningi!

• Į. Kanados Lietuviu Taryba stoja, už demokratinius principus*- ir 
jos Icidzįamas^laikrastis tas_rnintis išreiškia, todėl aš.sir remiu 
si IdĮl^rasti. Šiuo, kritišku ‘mūsų tautai momentu, kitaip ir nėtu- 
rotu būti. Tie, įnĮrie atsisako ramti ”TT6priklausoma Lietuva'11, su- 
žiniai,;.'ar nepažiniai - gelbsti mūsų tautos priešams komunistams? 
ko nei vienas doras lietuvis, neprivalo daryti, jeigu jis supranta 
ir įvertina savo tėvynės reikalus kaip tikrasis jos sūnūs! Tokios 
mintas, Šiandien nėra' naujiena,_bet musu tautos reikalai, mūsų tau
tos žaizdos, jos turi būt prižiūrimos ir gydomos švelniai ir sutar
tinai . >

Amerikoje/gyvena Lietuvos piliečiai įvairiu įsitikipimy įstei
gė Lietuviu./Tautine Taryba, .gi Amerikos lietuviai.bendrai,*tūri 
Amerikos Lietuviu Tarybų. - ■ : •> "

Tuo pačiu'pavyzdžiu Kanados lietuviai suorganizavo Kanędos 
Lie tuviu. ^Taryba. Tokiu būdu, tikrieji Lietuvos sūnus kad ir skir
tingu pazvalgu, bet_jūngiasi, rikiuojasi bendram tautos darbui,.kad 
momentui atėjus - buti^. vieningi, 0 vieningume, darbai ir žodžiai 
pasidaro galingi!

Kanados lietuviai suprasdami pavoju no tik savo tautai,"bet ir 
visos žmonijos civilizacijai, stojo darban su padvigubinta ener-
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gija., Jie gelbsti Kanados vyriausybei si baisuj! .karą laimėt!? 
jie gelbsti finansiniai ir darbais Raudonytam Kryžiui? jie, prade-*- 
jo leisti Kanados lietuviams skirta laikraštį. J :

Vieniems darbas nesisekė., paėmė kiti? betaranky nenuleidžia.
Montrealo lietuviai bendrai dirbdami rodo gragy pavyzdį kitoms ko
lonijoms. Paramai_sąvam'laikraščiui jie šukele $500?00 vienam pa
rengime? ko nepajėgė padaryt net tokią: akiplėšos kaip musu komu-, 
nistai. Tas rodo? kad Kanados lietuviai labai puikiai įvertina, 
savos spaudos reikšme? ir jai aukoja. Tai vis bendro darbo vaisius

Tam bendram darbui aš ne tik pritariu? .bet skaitau uz pareigu 
visokiais galimais budais ta sąjūdį paremti!• • •

s)c %

'mūsų s p a u d a
» • • ■'

* R. Hozas *
Karts nuo karto gaudami žurnalą "Nepriklausomą Lietuva”? įgau

name nauja dvasia. Dvasia._nepriįcidziancia nusiminimui ir links
mai žiūrinei^ į ateitį? musu pačiu kovojama; nes rastai kalba uz 
žmonių lūpas? protus ir jausmus.

Žurnalas "Nepriklausoma Lietuva”? tebūna mūsų indas? iš kurio 
lapu mes lietuviai turime semti vien meilę savo žemei? supratimą 
tauliŠku ir žmogišku teisiy? jausmą? ir pajėgas atsispyrimui pįk- 
tu' pasikėsinimą. Tuo labiau^ kad tokiam pavojui_randasi musu tė
vynė ir tauta. Kiek atsidūsėjimu iŠ lietuviy krutinu atsiliepia . 
svetimos vergijos kalejimu?_kiek mūsų inteligentu ir doru žmonių 
prirakintu prie sunkaus.retežio? kiek per tą laika nuplauks Nemu
nu vandens; kol juos iŠliuosuosim! Ir tik meile.ir vienybė gali^ 
iškovoti laisve jiems? todėl vieningai dirbkime? o laimėjimas už
tikrintas. Mes *smaugikams rankos nebučiuosime^ ir dekanes dainos 
nedainuosime. Tik kovokime. Prisiminkime baudžiava gulėjusia ant 
musu tėvu sprando? kuri būtu pasiekusi ir musu laikus? ir buty pa
likusi niekinga_vcrgyst ęj būtume tureję.bučiuoti mus spardančias 
kojas? kad ne musu proteviu^kova ir_laimcj imas. Jie kariavo? kovo- 
jp? ju pastangos nežuvo. Nežus ir mūšy. Tik pradėję dirbta - ište
sėkime ir laikykimės vienybes. Nesiblaskykime? atsiminkime? kad be 
veik vienoje įtampoje be jokio nustojimo paskutiniais mętais - 
krinta, ant lietuvybės perkūnai iš visy pusiu...

Gelbėtis galime tik per savy spauda ir lietuviška judėjimą. 
Lai mato pasaulis? kad lietuvis kovoja ir gyvas yra visuose pasau
lio kampeliuose. Todėl remkime^spaudą rastais? aukomis? nes gerai 
žinome? jog musy spauda turi išsilaikyti. Spaudos netekę? neteksi
me visko: ir laisves? ir laimes? ir lietuvybės.

*
Nepriklausoma Lietuva
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.. ■ i ’ * • : . • . * ,
• ’ * ................... ‘ - , ■ ■ ‘ 1 ’ , ■ .‘ '

’ ••• •. p; .. j - - • ...•• .7.
Didžiai gerbiamas^Kanados lietuviu Gen. Konsulas G.L. P. Grant-'.", 

Suttie?vyra didis -rėmėjas ir gelbėtojas musu žurnalo^ Jis- rūpinasi 
ne-tik žurnalo_išsilaikymu? bet ir visapusisku tobulej imu. Pirma£ 
musu laida turėjo garbes pasipuošti Gen. Konsulo G.L.P._ Grant-rSu- 
tie'paveikslu? gi trecioji Konsulo rūpesniu - pasipuošė lietuvio 
širdį pervęrianciu vaizdeliu - "Lietuvos Mokykla". Žemiau telpantį 
rasinį? taipgi atsiuntei Garbingasis mūsų Vadas. L . - ’ . ‘

• . I • 4 . * ' ’ - ’ ’

•> <« • # • * %

"Didžiausias nežmoniškumas ir beprotybe? tai buvo caro spau
dos draudimo laikais^ Tuo laiku stengtasi visapusiškai lietuviu 
tauta surusinti. Viršelyje- tėlpahtįs vaizdas - skulptūra? parodo, 
motinu verpiant ir mokinant savo kūdikį lietuviškai skaityti. Mo
tina suprasdama padėties stovį ir lietuviškos kultūros svarba? dė
jo pastangas? aukojosi? ir slapčia žiobė į lietuvio siela nors ir 
labai kuklia? bet^milžiniškai svarbia^savo spaudos liepsnelę.^Tuo 
metu lietuviui apšvieta? buvo visai.užgesinta. Ųz lietuviška zo- , 
dį daug kovota? daug vargta; visa Lietuva skendėjo caro niokioji- 
mo rūkuose. <■’' ... ... p J

<

Bot. Lietuvai prisikėlus? išaušus laisves rytui? daug kas paki
tėjo: priaugo mokyklų? plati apšvieta ruošė savo tautai stiprias 
išmintis. ' - • .

Kai spausdinimas lietuvišku knygų ir laikraščiu, buvo uždraus
ta Rusijoj 1864 metais? vistiek lietuviška spauda naudojosi užsie
niais. Ten buvo spausdinama knygos ar laikraščiai? ir slapta buvo- 
gabenama į Lietuva.-Del tpL daug lietuviu buvo ištremta į Sibirą. 
Likusieji'slapti knygų nešėjai Lietuvos laisves dienomis? buvo ap
rūpinami pensijomis iš Lietuvos valdžios*

Šunelis? kuris tupi prie vaikučio Šono? parodo buvusia baimę 
laukiant caro žandaru. Būdavo 300^rubliu bausmes tiems? kurie mb-, 
kino rašyti arba skaityti lietuviškai. 6et vistiek? ir per tokius 
sunkumus ir persekiojimus - jiems nepasiseke išnaikinti lietuviu, 
kalba nei rasta; nes^žmonivj. pasiryžimas buvo gana stiprus?-ir pa
jėgė'atsispirti prieš bet kokia istautinimo banga.

(sekant Kazį Gineitį). 
Montreal 1942? birželis - June.
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■ Marija AUkstai’te
akaras

Sustoki r
Mindžioja troškimus9

,s - vis moja ir moja? siūlo šviesesni

aplinkui. Tik laikrodis taksi ir skubina 
•rodyklėmis vairuotis tolyn ir tolyn - nešūgriŠtarnai 
Ak? laikei Sustoki Kogi taip skubi?... Bet laikas be- 
'ga9 skuba.o o Mindžioja troškimus? tik vilties rožes is 
,kele. pumpuru 
ma.

gyveni-
❖ #

AtneŠe jį okeanai į Šį kraštu pries 
berniukais - prieš vienuolika. Šie 

audru?, nedatekliu ir_vargo
eilę me
me ta i -.

•Mano vyras siuvėjas.
tu? mane gi su dviem 
buvo vienu kovu? audru,• nedatekliu ir_vargo. Vyras neturėjo dar
be pastovios vietos? o aš buvau ligone. Jį daužė metai po siuvyk- 
las9 "šapas” ir fabrikus? o manę naikino Iceturios sienos9 saltis9 
alkis? liga ir skurdas. »

Bet? viena diena? manojžyras nupirko man uz penkis dole
rius siuvama mašina? ir pasakė:
*i "t C • 7 •

.U ■A Man nesisekal Tu? turi pramušti gyvenimai . ■ .
•••'. - Eabai_paprasta. - jam tariau. . Širdy suvirę didesnis

skurdas? siurbėsi skausmas. Žiūrėjau į aprūdijusį geležies ga
balu su nulaužta adata? su kreivomis is visuL_kampu surinktomis ir 
sulipdytomis dalimis? su keista?' senovine špūlelea Y

Mašinos koja cypė? gergzde ir grikšėjo ja sukant? dulkiu, 
klodai; aplipė ;slepe išblukusio lekero vingius? ji visa buvo api- 
plušus? kaip senas? spangas? ir pervarytas arklys. ■■/■J. •"

- Bent ka palopysiu. - pagalvojau.. Krūtinę ramstė- bai
sūs diegliai? nugara lenko s i į viena lanka? riete sopuliais? prau
sėsi kėdės. .............

Atsisėdau'. p "
Du mano gražūs berniukai- prisišliejo prie manęs? paguldo 

galvutes ant mano keliu? ir žiūrėdami į nauja atsiradusię namuo
se keistenybe? kalbėjosi:

- Ja padare kalvisl Bet aš ja suksiu kaip maįūna? kad ma
mutei būtu‘lengviau. Ji taisys tik audeklu? - o aš Švilpsiu bro- **) • f t ’ 1 •*■-** .Ai. . Nepriklausoma Lietuva ■
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; - Ne. Tu eisi darbo ieškoti. Mums neši? o mes su mamute?‘
• >"siusime. j. ...  ■

Bet a§ nenoriu būt kriaušius 1- Man tik mamytes gaila. AŠ
: turiu knygas??, as busiu mokytasi .■ 2K-. . z , •• • .....

- Ir ašį ' ;i ' ’
____  •. v _ . .

Sustojo abu žiūrėdami į viens kitę?. .išputo krūtinėlės^ pada
re ambicingas veideliu grimasas? ir atsiskyrę? - abu užgulė ant 
knygų.

• Žiūre jau i juos su meile ir gailesčiu? man buvo gaila? kad 
aš turiu kūne ir sieloje tik sopulius? o neturiu pinigu.. Svarbu 
siela? bet sielę išauklėti žmoniška ir tinkama aukštesnei drau
gijai - reikia pinigy. " ■ .

Mašina riogsojo juoda ir baisi? mano vyraę į ja .pažiūrėjęs 
nusispjovė? ir nuvirto į lova. . ' .

^Dariau planus? bėgiojo mintys po.visa musę. miesto kvartalą? 
skaičiau ant pirštu Šeimas kurios mums duotu darbo? ir kai pake- 

: liau galva? - pamačiau? kad mano abu berniukai pasidėję galvutes 
ant knygų. - saldžiai? saldžiai miegojo. •

Miesto bokšte laikrodis - išmušė"dvylika.

❖ sĄt ..

S -I E L O S GLŪDUMOJ

Padek? man Viešpatie? padek?

Su.Tavim gulti? su Tavim keltis 

Savo vaikelio pagailėk?

Juk matai mano silpna valtis.

Man paskutinį irklę žmones?

Pdese iŠ ranku ir širdies... • 

Ak? Viešpatie? suteik malones: 

Liktis prie Tavo išminties.

Montreal 1942? birželis - June.



’ ; SUNKI MOTINOS DALIS

A o Rytmetyte . :

Kada f.Daliebė prabudus pramerkė^ąkis? pro atidarę langę .įsi
skverbė į kambarį paskutiniai gegužes saulėleidžio spinduliai; - 
nušviesdami nykias kambarėlio sienas.

. > t • . ... ./
Sunkiai atsikeldama' is lovos Daliene prislinko prie lango? 

kurs rėmėsi vaizdais į kaimyninę sodybą <> Sodyboje girde josi ^links
mas vaiku krykštavimas? o sprogstaneię medžiu šakose? skambėjo 
paukšteliu giesmes. z.

Šiandien Daliene jaučiasi geriau, negu praėjusias savaites. 
Gal ja paveikė pavasariškas oras?plaukiantis nuo. medžiu/kvapus 
aromatag. Ji lyg pirma karta pajuto širdy - vėl norinti gyventi. 
Lengva šypsena nuslinko jos_veidu kuri jau seniai jos nebelankė? 
svystelcjo galvojo-šviesesnės mintys? bet tai neilgam.. Vos tik 
Gailiu'Julyte pravėrus duris įžengė į kambarį klausiamai žveįgs...,....; 
dama į Daliene? taip urnai jos veidas ‘vėl giliu skausmingu lių3.e.sfe', 
apsitraukė. Julyte slėpdama savo skausmu kuris vienodai giliai/fe,?'/. 
šias abi moteris sląge? b,et jinai nuduodama linksma esanti?-.-/į.. 
švelniai į Dalicnę 'prabilo: ./.■.• ///fefe

- Taip gerai, teta-?' šiandien atrodai^, tikiu, kad greitai v.i-?^\.
sai pasveiksi.. Toks -^gaivinantis gavasariskas oras, pilnai _sustip-. 
rins jėgas. JUk Ar gydyto jas sake: “Pasitikėk savimi?, turėk stip-'/. 
ria viltį, tuomet'-ir- ,greičiau pasveiksi.” • . ' ///

Daliene į tuos Julytės pasakytus žodžius, -tik ranka numojo, ' Į, 
ir palingavusi galva - silpnu balsu kalbėjo: . . ' •

- Nebetikiu, dukrele, kad užtekėtu man šviesos spindulėlis. 
Jėgos išsekė, akyse visuomet stovį Ramučio paveikslas; koks jis 
buvojnan geras sūnūs’. ; Bot, tėvynės reikalai ir pareiga jį pa
saukė ir nebegrįžta. 0 koks skausmas Tno+inm’! Ypatingai nieko ne
žinant apie savo sunu.-

Nepriklausoma Lietuva
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Nors Julyte^gerai žinojo Balienės ligos priežastį ir kas jos 
sveikatę parbloškė? tačiau šiuo momentu ji nenorėjo Baliene^ gkausminga zaizda gilinti pasakydama visa teisybe apievRamucio_ 
žuvimą. Juk 3&i pačiai nei kiek ne mažiau skausmas širdi plė
šo; prisiminus paskutinius Ramučio pasakytus žodžius:

- Julyte? pildydamas savo pereiga tėvynei? išeidamas palieku savo motina tavo globoje. Apart manęs? ji nieko kito neturi sau 
artimesnio? kaip tik tave... Globok? ja. Pilnai pasitikiu tavimi? 
kad lauksi manęs savo meilę paslėpusi giliai širdy? išsaugosi ję man vienam.

Tada Julyte pajuto savo širdies gelmęse amžinai^padarytę prie
saika savo mylimajam. O dabar? skausmas širdį spaudžia žinant?kad 
jis jau niekuomet neb’sugrįš . .. Tik jo vardas liks užžymetas tarpe garbe užsitarnavusiu tautos sūnų? kurie savo gyvybes sudėjo ant t evyno s aukuro.

•> Nors Julytės širdis norėtu motinai atverti visa teisybę? nes 
Baliene niekada nebuvo priešinga ju su Ramučiu bičiulystei? bet 
ji pati dar tebejaučia tokį gilu skausmą netekus jo... Nesulaiko
mai ašaros aptemdo akis. Ir kaip^Čia pasakyti motinai? Bet July
te stipriai valdydamas!? raminančiai įtikinėjo motinę Balienę:
v -^Nusiramink? teta? nesisielok. Žinote? kad ir gydytojas jums 

užgynė daug rūpintis ir graudentis. Praeita sekmadienį jaunimo 
susirinkime mokytojas A. Puodžiūnas kalbėjo apie motinas didvyriškai paaukojusias savo sūnūs tėvynei gynti. Jis pasakojo:
—Laiminga ta motina? kuri išauklėjo tokius sunus9vkurie nesi

bijo ir galva guldyti? karžygiškai kovoti ir mirti už savo tėvu 
žemes laisvę. Tu motinu vardai, bus istorijoj »• • garbingai pa
minėti. Laiminga ta tauta? kuri turi pasišventusiu motinu? kurios 
sugeba savo vaiku širdyse įskiepyti tikrę tėvynės'meilę bei pasi
aukojimą. Tokios'motinos? tai yra tautu pasididžiavimas.

Julytės žodžiai - paveikė Balienę._Ji sėdėdama prieš ta? ku- 
rię tikisi turėti savo užvaduotoja - sūnaus busimaja.^Lengviau 
atsiduso Baliene. Lyg sunku akmenį karčiu minčių gniužulį nustum- 
dama nuo krūtines? tvirčiau kalbėjo:

- Suprantu? dukrele? tėvynės mylėtoju, troškimus? nes’ir man 
jie nesvetimi. Prisimenu_nor§. ir tolimus? bet daug ko išgyventus 
laikus._Ramutis_tada turėjo Šešiolika metu? kada mano^vyra? o Ra
mučio tęva ištrėmė į tolimę Sibirą. Naktį suome rusu žandarai?
ir nuo tada jo daugiau nebesulaukiau... Nesulaukia nei jokios 
žineles? taip kaip dabar nesulaukiu Jokios žinios apie Ramutį. 
Tada pikti žmonių liežuviai įskundė žandarams? kad mano vyras 
dalyvauja slaptam lietuvybės darbe? taip ir žuvo...

Montreal 1942? birželis - June.
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Dabar jaučiu? kad ir Ramutis tėvo dvasia, persisunkęs. .. Jis 
nuolatos kalbėdavo:

. . ... .
- Priešas neišdrįs kelti koją i Lietuvos žemę. Mes atkaki i au

giai gynsimekiekvieną žemes pėda aplaistyta ir atpirktą mūsų bo- 
cią krauju. Žus vienos eiles? stos kitos’. Bot svetimiems never? 
gausimi • : ■

Tai buvo v j p svajones dukrele? bet dabar kąs?^.'. Svetimieji 
vėl musu kraštą engia? ar išsipildys Ramučio žodžiai?-Sunki.mo
tinos dalia? atidaviau tėvynei ta? ką galėjau? kas man
gyvenime buvo brangiausia...

- Tvirtai tikėk .? teta? kad laisve tėvynei vėl prašvis. Lie
tuviu tauta yra patvari? ir užsigrūdinus. Dabar ji kantriai ken
čia? bet ateis lėmimo valanda. Visam pasauly■gyvenantiejivlietu
viai kovoja prieš Lietuvos pavergėjus. Mūsų visu dvasią užsigrū
dinus ir tvirtą. Medžiaginiai? daug ko netekome? bet mūsų dvasios 
niekas nepalauš 1.

Įsikalbėjusi Julyte nei nepajuto kaip, skardus jos brolio ViA- 
oo balsas■aide jo•sodu šaukdamas ją i namus. •':

JTrumpam laikui Julyte palikusi Daliene išbėgo pro duris? ir
sodo takeliu.

Z M A I

žadėdama greit sugristi - nubėgo
* *

A F 0 R I

Žmogus .yra tik paskolintas? 
bet neatiduotas gyvenimui.

Chaucer.

Pasaulis yra komedija tiems? 
kurie galvoja;?, tragedija tiems?, 
kurie jaučia.

Horace V/alpole.-.

Truputis-; filosofijos pasuka žmo
gaus minti i bedievybę? bet Įsi
gilinimas filosofijon‘ - atsuka 
jo minti prie religijos.

* \

Francis Bacon^
Nevi suome t kalbėk ta? k.* žinai? bet visuomet žinok‘ta?*ka 

sakai. , 9
Klaudijus.

Cenzūra ir kritika visados 
nieko neužgauna. Jei jį tei
singa -.negali tavęs užgauti? 
tik jei tu esi vyriškas. Jei 
teisinga? parodo tavo silpny
bes’ ir apginkluoja prieš ne
pasisekimą ir beda.

Gladstone.
• . •»

Niekados nemesk purvo? gali 
nepataikyti savo tikslo; bet 
vistiek tau liks purvinos ran
kos.

J. Parker.

Mintis? yra neapčiuopiama 
gamta.

He inc.

Neprikišusoma- Lietuva



Magdute gimė Dzūkijos sostinėje Alytui. Tuo metu? miestas . 
■buvo visai nedidelis plotu, neskaitlingas gyvento-jais ir nešio
jo tik valsčiaus, miestelio varda. žmones? is lupu: lūpomis seke 
didinga tos vietoves praeitį -_rasi istorija? bet‘užrašytos? ‘jos 
niekas niekur^nemate ir negirdejo? nes rastas tais laikais Lie
tuvoje buvo uždraustas?_ir Lietuvos didinga praeitis? buvo slo
pinama per rusus; nes mūsų salį valde gobsi Rusijos Imperija, o 
•Lietuvos trečdalį su.uostu Klaipeda? valde Vokietija.

Taigi? Lietuva ir jos Žmones-? buvo tu gobšių’ salių vergijoje? 
panašiai? kaip ir dabar ,yra.

’. Visa Lietuva? yra labai graži žalis? bet Magdutes gimtine, 
. buvo viena i § gražiausių. >...'• ■■■:: . ■

. ••• . ■ '
■ Kalnai,-.? pakalnes? šimtmečiai miškai, ir visų Lietuvos, upių 

tėvas Nemunas? didingai vingiavo aplink?.pąsipuosųs tankiais
• • ųogynais? grybais? isdaigstytais šienais.’ ir gelsvo; smėlio pakras-
■ c i a i s" j , .

’ ' Startegijos atžvilgiu? ’si apylinke? buvo labai svarbi? todėl 
..rusai padare’net kelis fortus.ir pastatydino;vienas didžiausių
ir skaitlingiausių kareivinių visoje Lietuvoje? kpr laidavo didelį 

■' skaičių įvairių dalinių kariuomenes. :
- Geležinkelio mazgas? , čia irgi galima sakyt? buvo tarptautinis? 

..■ir del to nebuvo nuostabu? jeigu matydavosi sustojusių keleivių 
’■ ? is 'tolimų.- kraštų? ka liūdi joj.;jų skirtingi papročiai apsirengime?

ir elgsenoje. ...I' '. \ i. '■r .

Montreal 1942? birželio - June ' 1 ‘ :
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Čia buvo-net turku?„kurie kepė labai skaniy duona? pyragaičius? 
ir sausainius. Jie dėvėjo raudonas aukštas kepures? su juodu? že- * 

/>. myn kabančiu kunkolu. ,
r' ; • •_ _ * • - ”. ’ .i ; :J. ■ '-Lietuviai nesidžiaugė- nei skaitlinga rusu kariuomene? nei tur- 

»'• kais?, nei ki/taiE! svetimais paukščiais^ nes jie žinojo? kad tie sve
timtaučiai yra čia tam? kad. lietuvį išnaudotu^ kad laikyty jį tam
soje nuo^visko? kame pasaulis progresuoja. Apsvieta lietuviui tai 
buvo didžiausias baubas rusui? nes- jis žinojo? kad apsišvietęs lie
tuvis? greičiau stengsis nusikratyt jy „žiauraus jungo. Todėl? Aly- 

. tujc9 buvo tik viena vienintele pradinė mokykla? su vienu tik mo- 
kyto ju! ' ,j: '

Nors mokytojas buvo lietuvis? bet lietuvybės., dėlei? niČ nieko 
neveikė.

Taipgi ?. nepriimdavo mokyklon vaiku tol? kol jie nebuvo pra
mokanti skaityti ir rašyti; ta’atlikdavo senutė moteris? Krukaus- 
kienė. ‘

Tokioje aplinkoje ir tokiu Lietuvos gyvenimo peri jodo momen
tu? .gimė Magdutė. ■

Pirmutinis įvykis? kuri Magdutė atsimena? JT a i„buvo toks: bu
vo vasara,. Magdutes mama atsikėlusi anksti^ išvedė karvute į ga- 
nyklag? ir grįžusiu rado Magdutę ir jos mažesnį broliuką Juozelį 
jau isbudusius; o cįa darby dar daug... Reikia kiaulėms lamby e 
priskynti ir jas pašerti? vištas palesinti? pieny iškošti? ir t.p. 
Magdutė tada buvo tik dvieju metu ir aštuoniu menesiu amžiaus^ o 
Juozelis vos puses me-ty. ‘’Ir„ka dabar daryti*?1’ „galvojo Magdutes 
mama. Vaiku'aukle? naktį 'pabėgo ir dar^apsivogė. Kol kas truko 
laikrodžio ir valgio spintoje keliu dešimčių kiaušiniu? sūrio? 
sviesto, paimta... Gal ir daugiau ko trūko? bet nebuvo laiko dabar 
viską apžiūrėti? o blogiausia? kad nebuvo prie ko tuos mažus vai
kus palikti.

_BetMagdutes mama? rado išeitį. Ji patiesė patala ant grindy? 
apdėjo aplink pagalviais ir pasodinusi maža Juozelį tarp jy? pra
dėjo Magdutei pasakot? kad ji turi Juozelį dabot? kol mama'grįš. <> .

‘ Magdutė matomai sutiko? nenumanydama kokias’ pareigas ji„apsi
ėmę. .Is to įvykio? Magdutė atsimena tiek? kad Juozelis pradėjo la- 

. pai% verkti? tai Magdutė pradėjo aplink ratu eiti ir rankelėmis plot, 
s Taip tai jos broliuky be linksminant?'- ji pastebėjo? kad mama prie 
lango priėjo ir pažvelgė? kas kambary dedasi. Bet Magdutė? į tai 
jokio dėmesio nekreipė? tik linksmino savo broliuką ir toliau? nes 
grįžusį mama? rado Magdutė atsisedusiy prie Juozelio ir vaišinančiu 
jį'su sutintomis neluptomis bulvėmis? kurias ji buvo susiradusi vir
tuve j e.

Nepriklausoma Lietuva
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Tai toks buvo pirmutinis Mugdutes patyrimas? kurį ji jau at
siminė.

Kitę kartę parašysiu apie tolimesnius Magdutes patyrimus;kaip 
jį augo, kaip Lietuvos žmonių gyvenimas kitejo? o labiausia? ko
dėl Magdute Lietuvę labai mylėjo.

Tęvai? paskaitykite šį_apsakyme1į savo vaikučiams? o jiems 
bus lengviau suprasti? kodėl ję tėvai ir svetimoj saly.^gyvendami? 
uz tolimu vandenų rasdamiesi?^o vis savo tėvynės užmiršti negali? 
praeities atsiminimais? jos džiaugsmais ar skausmais gyvena.

Iki kito pasikalbę jimo9

. — Jūsų

• D z ū k ,e.

LAISVE L I E T U Vi Ų P 0 E Z I J .0 J

! Laisves apšarvuoti sparnais?
išaugsim sielos milžinais!
Brangios Lietuvos ateitis - 
Skaisčiau negu saule prašvis.

M. Gustaitis = • .
. • . - • * * *

Neverkit pas kapa narsiuju•draugy:
"v Kas krito kovoj rie didvyriai.

' Kiekviena kova reikalauja auku - 
Laimingi uz laisvę numirę. * 

Julius Janonis.

AŠ girdėjau vienę balsę?
Balsę tėviškės brangios: _
Jinai trokšta tiktai laisvos?
Jinai trokšta tiktai jos.v,

Z. Gaidamavičius'.

I juodus mano kambarius uz miesto?
'fu atėjai kaip angelas ir kaip ugnis!
Ir^aš mačiau kai£ raudona šviesa?
Tušcion naktin išbiro pro manuosius.

langus.

Stasys Santvaras.

Montreal9 1942? birželis - June.
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metu_10 diena birzeįioj 
čia atsilankė netikėta ’’viešnia” 
tamsioji mirtisj ir isplese vie
na iŠ žymiausiu asmenybių tai 
Garbingojo. Gen Konsulo- G.L.P. 
Grant-Suttie mylimu zmonq. - 
A. A. Ad^ Lewis Gooderhanu

Gilus liūdesys apgaubė ne 
tik Garbingojo Konsulo namus', 
bet ir visus mus_Kanados lietu
sius ? nes velione buvo visa de
šinioji ranka gailestingiems 
darbams? ir kenčiančiu paguodai.

Šis smūgis? beabejones gai
liai įskaudino ir pazeide musu 
Konsulo gyvenimąL bet mes-'-visi 
trokštame prisidėti prie t Jusi^. 
Garbingas is ^liūdės iu«palengvini, 
mo, tad prašome priimti musu gi- 
liausies užuojautos pareiškimą.

K.L.=.'«
Gegužes 23 dienoj Šv^ Jono 

lietuviu parapija ir ’’Aušros” 
choras .surengė koncertę? kuris • 
įvykov;parapijos saleje. Progra-•• 
m^ išpildė montrealieciai: p.Ka- 
jackas su savo grupe? į kuria 
įeina V. Bubelis? A. Bandžius?. 
A. Vaisvila5 C. Brazauskas^ ve
dami varg. muz. P*^K. Žizįuno.

Negalima pamiršti minėtus 
artistus j kurii^ dainos ir juo
kai - nustebino Toronto ir apie- 
linkes lietuvius. Buvo sudainuo
ta daug gražiu dainų?_tarp kuriu, 
ir Šauliy daina skambėjo.

Po kiekvieno^, veiksmo artis
tus lydėjo triukšmingas ranky 
plojimas. Po^koncertui5 gerai 
niuzikai griežiant - prasidėjo 
šokiai.

Publikos buvo_daugj ir vi
si linksmi skirstėsi nenoroms 
į namus jau po 12 valandos nak-

< ■... . R. H. -
Gegužes 24 diena parapijos 

svetainėje j buvo surengti^pie
tus pagerbimui montrealieciu'- 
artistu. Stalai buvo turtingai 
apdengei skaniais valgiais ir 
gerymais? o publikos prisirin
ko daugiauj negu buvo tikėtasi.

Pietų laiku? buvo pasakyta 
keletas gražiu kalbiu. Kalbėjo 
parapijos klebonas kun. K. V. 
Mc’Gįvney.j V. Kajackas kurs sa
vo kalboje ragino prie meno ir 
dainos (o ji jam tikrai sekasil) 
Paskum kalbėjo V. Bubelis? A. 
Bandžius j ir A. Vaišvila. Taip
gi sudainavo keletą dainių sve
čiai montrealieciaij kad pa
linksminti prie stalių susėdu
sia publika. Tik visi pasu-gOv 
dome muz. ji. Žiziūno? kūrsl.pū- 
rcigu verčiamas turėjo grįši#- 
į namus - į Montreala. 1.Gerbiami montrealieciai}..- 
pasižadėjo atėjus rudenio sezo
nui - yel mus aplankyti. Lauk
sime Jusu atsilankymo.

# *
Aukščiau minetu_koncertu ir 

pietų surengimu - rūpinosi ir 
darbavosi ’’Ausros” choro pirm, 
p. Kundrotas? ir choro vedėjas i 
p.F. Motiejūnas.

P. J. Grubelcvicius (vienas 
iŠ stambesniu biznierių Toronte) 
nesigailetinai žema kaina šutei-

Nepriklausoma Lietuva
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ke reikalinga pietų paruošimui 
maistą. - •

Gaminimu^valgiUj darbavosi 
tyrus i os Šeimininkes! 'P. Jur-

P. Grubeleviciene.ir P. Be
pils tiene. Pagelbėjo P. Kundro- 
tiene9 P. Motiejūnięne9 P. Sulli- 
van9 P. Grubeviciute ir kitos. 
Taipgi pasidarbavo kairys9 P.Ka- 
raliunas-? P. Kalinauskas ir kiti 

Pietavimo laiku9 surinkta 
auku ’’Nepriklausomos Lietuvos” 
naudai §46.87. išjpelno kuris 
buvo suparapija iŠ^puses - taip- 
f i paskirta tam pačiam tikslui 
30.00.^VisO §76.87.

Svečiu parvežimu is stoties-? 
rūpinosi P.C.Brazauskas. Namuose 
vaišino p.p. Žiziai9 P. Motie- 
junai-P. Kundrotai ir p. Bra- 
sauskas.

Visiems ^aukoto jams-? darbuo
to jams-? _vaišinto jams ir^remian- 
tiems musu parengimus <? Širdin
giausiai dėkoju.

AUKOTOJU SĄRAŠAS:

*0. J. Kalinauskai ...... 
A. -augutis .....o....... 

Pranas Kundrotas ....... 
RichardasvHozas .... . ... . 
E .M.Mat josaiciai........ 
M. Uzemėckis ..... ..... . 
P. ^liekna « 0.00.000000.0 

P. Vaitkevičiene .......
. «L o -L I* >S *.,00. o 00 o* o, o. o * 

J. Bepirštiene ......... 
V. Baniulis ............ 
J• pamuš i S oooooaooooooo 

P. Černiauskiene ....... 
P. Kairys .............. 
P. Giedraitis ..........

§6.00.
5.00.
5.00.
5.00.
3.00o
2.00.
1.00.
1.00.
1.00.
lr00.
1.00.
1.00.
1.00.
1.00.
1.00.

1 
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P.
. P.

.s.
. T -.

- A.

P. Mažeika .......... 0.50 
P. Jarašiūnas ....... 0.50
A. Vertelka ...........0.25
Smulkiais -surinkta. ..•0.37 
Žurnalu prenumeravo ir. 
aukojo: 
P.K.'Bandžius

Baniuiiūte 
Griška ...= 
Fleita .o o o 
Dubauskas . 
Vidmont ... 
Bevardis ..

Viso

3.00.
1.25.
1.00.
1.00.
l'.OO.
1.00.
1.00.

45.87.
Xc #

IŠVYKO ATOSTOGŲ
Gegužes 31 diena9 išvyko į 

Elk^Point Altą visiems žinomas 
’’Aušros” choro pirmininkas ir

K.L.Tarybos Toronto skyriaus 
sekretorius p. F. Kundrotas su 
savo žmona ir mažamečiu suneliu9 
„drauge su jais išvyko p. D. Kaz
lauskiene ^Kundroto sesute) ir 
■p.J. Bepirštis. • ■

išvyko į

Gerbiami^Kundrotąi ir- drau
ge su jais išvykusieji9-lanky
sis pas savo brangius tėvelius 
ir brolius gyvenančius Parmoję; 
jie ten praleis visa birželio 
menesį. '

Linkime linksmu atostoge.
R. H.

»J« >J« >!<
SUGRĮŽO P.NARUŠIS

Kiek laiko viešėjęs Suvie
nytose Valstijose p._Elegijus 
Narušis9 kurs aplanke savo gimi
ne š9 draugus ir pažįstamus De
troite ir Čikagoje-? dabar vėl 
sugrįžo į Torontą.

Sveikas parvykęs!
R. H. . /'

SERGA LIETUVIAI
Gegužes 3 dien^ Alfonsą Moc- 

v
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ke viciu? ištiko nelaime. Dir
bant dirbtuvėje netikėtai paga
vo dešinę rankę valkai. Buvo net 
rimtai susirūpinta del netekimo 
rankos iki riešelio.? .bet dedant 
pastangas - tikimasi ranką is- 
gelbetl^ rQnįasį..ĮOrOn-tp Ge- 
neral ligonine j? 215 kambary.

Mockevičius yra labai ra
maus būdo žmogus. Savo mandagu
mu yra įsigijęs daug simpatijos^ 
todėl ji gęrbia ir šioje .nelai
me jėvuzjaučia daugumas lietuviu., 
kurie ji gausiai ligoninėj lan
ko. *

Linkiu tau? drauguži? grei
tai pasveikti. • G-e-.n y s-.~

»;< ‘ . >;< sjs ' •

JUOZ4 PiĮjdvusk^- atlankius:
Pilkauskas $ kaip. ir^kitį vi

si lietuviai? atvyko į się šalį 
laimes ieškoti.

Būdamas, jaunas? sveikas? ' 
s tįprus? vne's ibi j o j o ne i sunkaus 
darbo.' išdirbęs keletą metu auk
so kasyklose.? pasijuto nesi jaur- 
cias gerai. Patikrinęs sveikata 
pas gydytoja? turėjo apleisti- ' 
kasyklas del silpnu plauc-iy.

• Sveikatos pataisymui ir tyro 
oro kvėpavimui?. Pilkauskas su 

seimą apsigyveno New Toronte. 
Bet? ir tas jam šonu Jegu'nefl i 
sugražino. Turi vengti sun
kaus darboTik viena laime? 
kad gauna kompensacija iŠ ka
syklų kompanijos.

Daktaro patarimu del su
stiprinimo sveikatos ir geres
nio poilsio - nutarė pabūti 
ligoninėj ke letę menesię..

Šiandien jį aplankius?at
rodo? kad p. Pilkauskas g e-r a i 
jaučiasi? rodos net patenkin
tas ligonines priežiūra? ir 
tikisi i namus grįšti anksčiau? 
negu buvo numatyta.

•• r

Pilkauskai yra geri lietu
viai? draugiški žmones?^katali
kai? geri^remejai tautišku rei
kalu.? gražiai auklėja lieruvis- 
koj dvasioj du sūnų. •

Linkiu Pilkauskui pasveik
ti? sustiprėti? ir grįsti prie 
savo šeimos. •

>K . # » ..

PASISEKĘ . ••A.. ..

Gegužes 3 diena? "Aušros. 
choro parengimas; pasiseko ge
rai. Publikos buvo daug?_pro- 
grama buvo’išpildyta pusėtinai.

■ t • G E N Y S.

N A K T I E S : R juir lt m a: s
A. Dambrauskas

Jau malda, vakarinę 
Praskambino varpai? 
Namolei į nakvynę 
PargrįŠta gyvuliai.

rNebeciulba paukšteliai?
Uzmigj, miškai? laukeliai

- . Į r neša, laimę mums 
Nakties ramums.

$ $

Nepriklausoma Lietuva



Ar yra bet kas gražesnio pasauly už rožę? Šį vakhra žeme skai
drėja rožėmis o Tai birželio vakaras. Prie mano lango puikus rožių 
krūmas didžiuojasi .’lobiu" geltonu _žicdu^-kurie padaro šviesia? mei
lia vieta net tamsoje. Tai gal but gražioji^Atalanta? kurį .skren
da is vėjo? savo aukso plaukais plovė šuojdncias? tarytum žydas už 
'jos pcciy. •

Mano daržas rūpestingai: apdirbtas; tačiau kiekvienoj^pakeleje 
matos žavingesnis? meilesnis daržas. Pakeles darže joks žmogus, ne 
sodina ir joks žmogus neravi jo? <bot daugybe rausvu ir baltu žie
du žydi ir skaidrėja? tarytum saulėtekio debesys.^Ištisa diena_ 
džiaugiaus až meiliomis laukinėmis rožėmis... Basčiaus po erslce- 
tynus ir uosčiau mano, daržo sesuciu saldžius kvapsnius. Ir jos ne
pretendavo o o o e • • ,

Kai kurios rože s_atgailavo ir meldes. Jos nusižemino pakeles 
dulkėse.o o ju galveles nusviro godoje. Kitos? maziau^saŽiningos? 
nusivilko savo žieminius atgailos rubus? ir puikiai solo su kiek
vienu pralekiančiu vejaliu. . ; •’ : ' '.

As maciau^tarp’penitentu kunigiškais baltais rūbais? ■ baltu ir 
nesudemetu rožių? kurios supo kvapius smilkalus! Jos -atrodo lyg 
gracijos'-kunigeš visoms lauku rožėms. -.Viena ję.. ypatingai rūsti?, 
ir draudžianti. Ji matomai raukės ižįviso linksmumo? nes-jį ture? 
jo tik- vierię nensijonierįu savo atleidimui -paraudusia. ašarin
gu laukinę rožę? kuri • klūpojo prie prasikaltusio koniesionalo ko- 
jv° ’■ ; '-į'

Kokiai- nuodėmei ji melde apsol-iucį jos ’ Tik viena tėra nuodėmė: 
laisvo? savavališko koketavimo nuodėmė. Pietys galu gale rado save 
likimą? ir sudraskyta širdim- - liovės ginčytis su rože*.

Maciau geltona rožę? kurį konto socialu ostrakizmą del ęa- 
vo spalvos. Ji yra tokia graži ir meili? kaip ir kitos? bet’kad 
baltai rausvosios rožes viešpatauja? ji lieka atmesta i sali. 
Ašarodama? ji tupi vienu^viena dulkiu? tyrę.^kampely - vysta/liū- 
:di. Čionai reikia kunigiškos paguodos? b^t čia nėra dangaus gel- 
Montreal? 1942? birželis - June. ■ .. ■’ ; .
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tonoms rozčmso Tik rausvoms ir baltoms.
Rytoj? pasodinsiu ja savo daržo?_grie šaunios? dailios Ata- 

ląntos koju9 ties savo langu. As norėčiau kokiu nors budu pri
versti rausvai baltas rožes suprasti? jog pasodinau ja puikia- — 
nej vietoj.

Visu, rožių spalvos kopijuotos iš dangaus. Rodos? kažkokia 
šviesos dvasia atskrydo is debesį saulėtekio varsų paliesta? kad 
nupiešti kiekvieną atskira rožę kitoniška spalva. Manau? kad šįryt mačiau skaistu, piosoja^beplosiant... nes austant ėjau i lau
kiniu rozię. darza^.. Vaikščiojau tyliai^ kad nesudrumsti ju mie
go. Ir? pakelėj išgirdau tylę lapę. šlamesį. ‘

„ Pažvelgiau žemyn..ir pirmame tekančios saules spinduly? pa
mačiau voro sparnu žybčiojimą_ir vaivorykštes varsų liepsnbjimę. 
rasotoj? migla aptrauktoj žolėj...

>:< v#
* *

« tj> >;• ■>!«
* # #

>3

M E I L E S L A I Š K A Į

Nouzmiršįngoji -
Jei gis laiškas nelaimes - vargu bežinosiu? kas laimėti ga

lėtu. Rašau Byrono skaistumu - ad lib. Jei tas nepasieks savo 
tikslo? - tada tempera mutantur. Stilius yra nusenejęs; meile 
profesija? jei ji nesulaukia paramos iš savo ekspresijos grožio. 
Vyru? kurie juostytu kaip aš mastau? tėra vos keletas. Cinikai 
pasakys: ’’Butę. geriau? Jei ję dar mažiau butu. AŠ nesu kuo pasi
rodau - nebesu realus as nuo to laiko? kai pamačiau _Ta ve. Ar jas 
e<su nugrimzdęs sentimento juroje? ar nuskendęs meiles bedugnėje? 
As turiu‘tokię sielę? kurios gilesni jausmai gludi giliau? kaip 
žodžiai.

Nesakysiu... kada tavo grožio saule eme šviesti mano gyveni
mu? - (tegu tavo vaizduoto spėja) - nuo to laiko pamilau tave.. 
Tave matyti irjnyleti? - mano vienintelis siekimas. vTegu meile tenkinas? kad šventesnis garbinimas nevirpėjo tavo širdyje? - 
et coetra. Visa kita yra pacituota. Jei meile galėtu žiūrėti 
pranašingomis akimis; jei tikra ir ištikima dvasia sauktus! dva
sios?- (kai kuriu, ausys baisiausia skamba! ) tuomet išsapnavau? 
kad tu manęs nepamesi.

^Kam mes turėtume pasakoti meilę? jei meile išdėstoma? viršys 
žodžius malone? Kam mes turėtume maldauti? jei meile tėra vien 
tuščias Šešėlis?

Nepri^-1 Lietuva
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’ Tegu meile būna meiles ambasadorius Ar mes nutrinsim.© j^? 
Jie. Ji parodys? kad rašome current© calamo. .

7. Pavedu tau sayp likimą ir. laimę. Be tavęs esu nelaimingas.. 
.'Mano gyvenimas — yra., tavo I Mario gyvybe - tavoAuko ju , savo gy- . 
Vybę ir visa prie tavo-koji/. Duok man teises kreiptis prie tavo 
Širdies aukuro... kurzmanė svirduliuojancios^kojos-dar neįsten
ge žengti. Duok man teises^vadinti tave visiškai mano; saugoti 
tavo ramybę nuo visi/ .rūpesčiu? kurie graužia ir kirmyja; leisk? 
man budėti prie- tavo ' gyvenimo.’ amžinai . . .

Neleisk? man per ilgai ilgėtis tavo atsako. Rąsykl^,. Lukes- ; 
tis ir abejingumas žudo mano protą. Sparnuota viltis lekia...
Ar aš turėsiu lėkti su ja? nesulaukęs tavo meiles? Nebegaliu •••■• 

./laukti ilgiau... . . .

Mano meile? rašyk^tuo jau! Tegu ir tavo/meile pasibeldžia.. .,, 
į mano dūri s ^r y t ui auštant. In forma pauperis?^esu tik'mirtinu 
gas. vyras! AŠ negaliu perilgai laukti tavo laiško. Rašyki...

•• • ' . r • . .

■ - • .■ <, .. • į ‘ Ex animo .
- i .. • - L .’)*.• i . ?• . ,

- • . • - r . .... • •• • ~ • • : • . * , .

Omnią .Vincit Amor..>•

Mano Žvaigždes Žiede!

Visa popietį? mieloji? as sapnavau tave. Mano dvasia buvo 
kupina keistos? nykios^, bet puikios nuotaikos - antgamtiniu,dan- . 
gisku? psichiniu peizažu? kurie atrodė os^ rėmai tavo^groziui ir 
tavo mistinėms aspiracijoms. Kada mes pasimatysime? As sapnuoju 
kaip mudu mėginsime išvengti realybes kurdamies mitine? -m iš'tino 

‘atmosfera... IŠ mūs dviejų ypatingu jautrumu? jautrumu? kurie 
yra lygūs ir kuriais buvo pagrįstas Ūmus? abipusis traukesys? nes . 

; maža ka tereiškia?' ka žmogus ’’masto” ar "patiki”, jei jautrumai 
yra tolygūs? tuomet ūma giminybe susikuria. Muši/ jautrumai^yra 
romantiški? poetingi; mes mylime nepasiekiamąjį? grazi/jį? zavingę- 

- jį? antgamtinį, keista? kilni/, rimta ir ne sugriaunamu ^meiles gy- 
' venima, žaidžiantį mazute^aistra. Kaip" ir Prospero? as noriu pa- 
pūrtyti Pažinties Medį?, išsilaisvinti visu da'igti/ pažinimu? ir 
pakeisti juos į skriejantį misterijos veidą - savoj Miranda!’.

As ilgai klajoju savo reverįjomis? kuriomis^einu su tavim į 
stebuklu žemę ir užkerotus daržus? ir keistai išmargintas padaru 
geso okškvizitines aušras ir stebuklingas sutemas...

Visuomet su tavim, mieloji!
V. J.B.

Montreal? 1942? birželis - June.



Guliu Žydinčiuos dobiluos.^Saulutes spinduliai maloniai glos
to veidę? o pro šalį linksmai čiurlena upelis. Švelnus vejalis ir 
dobilu svaiginantis kvapas nejučiomis uždengia akis? ir mano: min
tys nuskrenda toli? toli...

Maža mergaite linksmai^bep’io ja žydinčiam daržely. _Žiuriu - 
panaši į mane --labai panaši į mano. Nejaugi Šia aš buciati? ••• ♦ 
Seniai?, seniai? kada dar maža buvau. Dabar ir^vieta man prisime
na - tai mano Bobutes darželis? Šia Lietuva? šia kur aš maža au
gau. Ach kaip grąžui

Šaukia - nejaugi mama?_Ar atsiliept? - ne? aŠ pasislėpsiu 
tarp tę.^’raudonu bijunu. IŠejo moteris? linksmu veidu? juodais - 
zilstanciais_plaukais? apsidairė? pakratė galv^? pasakius: "Ta mano išdykėlė? vėl kur pražuvo”. Įėjo šypsodamasi į vidų: tai mar 
Bobute? kuri mane taip mylėjo? sukuria aš turėjau persiskirt? 
kada mano tėveliai vyko per okeana.

Vėl tyla? kurię. tik_šiulbantys paukšteliai drįso drumsti. 
Išlindus iš krumu? pribėgau prie vartelių? kas daryt? - užrakin
ti. Tvorele ne per aukšta... hmm... mano suknyte nauja - mama 
bars jeigu suplėšysiu. Tik staiga pasijuntu? kad esu_kitoj pusėj 
tvoreles? ar aŠ_perlipau? - kažin? ar kas mate? Perbėgau per ke
li^? mano kojales taip greit surado takelį kurs vede žemyn? zemyr 
ligi^pat_Nemuno. Grožis neapsakomas. Saulutes spinduliai links
mai žaidė mėlynam vandeny?^krantai apdengti skaisčiai žydinčioms 
laukinėms gėlėlėms? o paukšteliai harmoningai šiulbejo. Pribė
gau prie vandens? kyšt rankytę?_sįltas. ot smagu būtę. pabraidzio- 
ti. Tuoj bateliai ir kojines brūkšt.^. Stoviu tyrame vandeny... 
Kaip gerai Kazin? kad truputi pasitaŠkyŠiau?... Reikia gilyn įsi- 
brist.

Kas tai vėl šaukia? Oi gausiu_bart? jei mama Šlapiu ras... 
Reikia bėgt .apsiaut - Ach! Nelaime! Ir kaip Šia ta šaka pasipai
niojo?! Šlapia aš ligi ausu? gerai tik? kad ne gilu. Ogi va? ir

Nepriklausoma Lietuva
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, -mama, kažin kas nan dabar atsitiks? Nejaugi?. .. Bijau pagalvoti » ~ * 
i x

Tėkšti^Akys man tuoj atsivėrė^ pajutau sunku ir slapia ant .. 
: krūtines. Žiūriu žuvisl Nejaugi as dar vis sapnuoju?-Mano brolis 

stovėdamas arti9 juokiasi ir sako: ”Na, ar ne dilelę? Nei Pctraįs 
tokios nepagavo•'-Bet' ka su tavim ir kalbėt, norėjai Žuvaut? o 

.atėjai tik miegbt.” 
>įc >'fi

PRABĖGO...

Marija Aukštaite 

Greit prabėgo jaunos dienos. 

Susipynę skaisčios vienos - 

, Į vainiku praeities.. 

Mane vargšę jau paliko,• 

Audros, ’ve jai pasitiko

Blaško,.skriaudžia be 

Man negaila tu dieneliu.,

7 Atminimo ti^ žiedeliu;

Kę suvyto taip ūmai. . 

Vai tik gaila skaistaus ryto, 

Kurs be darbiu jau suvyto,

Ir nebegrįs amžinai.. 

tjt >*< ■ ■

Mylėk mane nors truputėlį, Rojus yra visuomet ten,
bot ilgai... kur yra meile.

Marlowe. Richter.

Teisybių teisybe - yra meiA- Gyvenimas, yra tiltas tarp
lc. • dviejų amžinybių. •

Bailey. .. A. R,

Montreal, 1942, birželis - June.
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MOTERŲ DARBUOTE
Kanados_Liet. Tarybos Mote

rų ^labdarybes sekcija 10 d. ge
gužes pasidarbavo del Raudonojo • 
Kryžiaus, vedamo va jaus2 rinkda
mos aukas su skardinėlėmis prie 
lietuviu bažnyčios duru.

Triqu mišię. metu9 tapo su
rinkta $36.66. 9-ta vai. ryto 
pamaldų metu_aukas rinko i^Irena 
Ivaškevičiūte-). P. Juškevičiene-) 

Ivaškevičiene ir p. Vaupsie- 
ne^ 10 vai.ryto aukas rinko^K. 
Žiziūno vadovaujamo_jaunameciu 
mergaičių choro nares - isviso 
12 mergaičių. 11 vai. darbavosi: 
Dz. Šalkauskaite2 E. Jakubaus
kaite 3 J. Gyviūte9 P. Juškevi
čiene ir p. Narkeliuniene.

Labai gražu, kad Moterų Sek
cija ne tik pačios darbuojasi 
labdarybės dirvoje9 bet į ta v 
sriti patraukia ir jaunimu. Uz 
tai. Joms priklauso didelis kre
ditas 3 nesitik tada lietuyybe_ 
ir lietuviskas_veikimas išgales 
gyvuoti3 kai musę, jaunimas^bus paruoštas ateityje užimti šian
dienines kartos vietas.

jje 5*c aje

VYTAUTO KLUBO VAKARIENE
VoKlubo motoru skyrius Mo

tinos Dienos proga 10 do gegu
žes klubo svetainėjes surengė 
vakarienę. Prisirinko_daug_da- 
lyvię.9 kurie pasipuošė rožėmis 

ir vaišindamiesi skaniai pa
ruoštais valgiais smagiai pra
leido laikę. Vakarienes metu 
pasakyta keletas trumpu kalbu9 
nušviečiančiu Motinos^Diėnos 
reikšmę. V. Iclūbo ’’Aido”' cho
ras labai sėkmingai sudainavo 
keletą dainę.9 kurios palydėta 
griausmingais aplodismentai^. 
.Choriste p. ValaŠiniene ^gražiai 
padainavo solo. Tai buvo.drau
ge ir”Aido” choro žiemos '-sezo
no darbo pabaigtuves.

Po to parengimo9 '’Aido” 
choras issiskirste vasaros aue^choras issiskirste
togoms• '

#

ADORACIJA 
1-2-3 dienomis liepos men.9 

lietuviu Sv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje-, bus Šv. Sakra
mento Adoracija - per 40 valan
dų.

Atvyksta du ar trys kuni- 
iš' Suv. Valstiją/ kuriesa- 
pamokslusj klausys i.Špazin- 
ir suteiks absoliucijas o 
Prašome tomis dienomis at

gal
kys
ciu
lankyti Jezu Švenciausiame Sa
kramente kiekvienos širdies lau
kiantį . o .

# & >:<

LOSIMAS KAREIVIŲ NAUDAI
Kanados Liet. Tarybos Mote-

bepriklausoma Lietuva
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r u SęJkci-ja—de.mo.sūp ip 
ivmūsu kariuss kuriu gražus būrys . 
iš Montreal© miestoetarnauja ka
riuomene je? siekdami Britanijos 
su Sąjungininkais pergales ir 
Lietuvos atvadavimo is žiauriųjų 
okupantu.

Moterys^giliai įvertindamos 
savo tautiečių karių pasiaukoji
mu ir jų garbingus žygius? suma
nė nors'viena kita dovanele juos 
aplankyti, padažyti jiems malo
numo ? ir parodyti savo nuoširdų- . 
mų•

Lesqms_sukelti moterys randa 
įvairius budus? pavyzdin 26-ta 
do balandžio- Raudonojo Kryžiaus 
naudai vakarienes metu?. išleista 
loterijos keliu dvi dovanos. Pir- . 
ma dovana puikus rankdarbisj, mėgs
ta staldengte ir Kamodems uztie- 
simai9 kur įuos numezgė ir pa
aukojo darbšti Moterų Sekcijos 
nare p. Kušleikiene? kuri surado_ 
laiko ir galimumo vaikučius auklė
dama pašvęsti laiko tokiam vertin
gam rankdarbiui. Neveltui sakoma: 
’’Prie gerų norų - viskas galima”.

Antra dovana labai graši si- 
dabrine_vaza? kuria paaukojo mu
su veikė ja ir:- ”N.L.žurnalo ben
dradarbe p.- B.Vitiene.

Lošimo (loterijos) tikietus 
pardavinėjo pirmosios ir nenuils-
tamos K.L.T. darbuoto jos M. Vili
miene? M±Mickuviene? taipgi Stan
kevičiene ir kitos. Apie šių Vili
ui ordiecių moterų pasiaukojimų ir 
Tėvynės, bei taupos bare gražia 
darbuotų? plačiau iŠsireikšiu ki
ta karta. __

Šis lošimas .(loterija) davė
pelno $30.75. Tax buvo tik pirmas 
moterų sekcijos žingsnis? tam rei
kalui ‘sukėlimui lesų? de ja nepas
kutinis. „ J

Petrute.

MANO, PASTABA

3 diena geg. men.? Ville La 
Salle turėjau garbes dalyvauti

”N.L.”_naudai suruoštoje va
kariene jo? kuri padare man be
galo gražu ir neužmirštama įs
pūdi. Vakariene buvo skaniu 
stalai papuošti pirmais pražy
dusiais laukinių gelių ir me
džių žiedais? be to dar gra
žiau užklostyti margaraščiais 
Lietuvos Tėvynės audiniais? 
kurio_sujaudino mano širdį ir 
šukele graudžias mintis.mano 
sieloje: ’’Kažin? ar daug iŠ tų 
čia susirinkusiųjų įvertina 
taip giliai šiuos brangius au
dinius?... Gal ir man jie_ne- 
butų tokie brangus? kad musų 
Tėvynė butu laisva ir. nepri- , 
klausoma. Šiandien^ ji paverg
ta. .. Tos musu- seses ir sene
les? kurios verps ir audė-siųs 
drobes? gal aimanuoja Sibiro 
tundrose išguitos is Tėvynės.

_Todel man.šis vakaras šu
kele netik pasigroŽejįma? bet 
gailesti ir- kovų? kad mes turi- 

. me 'išlaikyti savo žurnalų? nes 
tai vienintelis ginklas į Lie
tuvos* laisvų. _ ‘

Nors nesu korespondente?
bet norėjau pasidalinti su Ju
mis skaitytojai? kurie dalyva
vote toje vakarienėje.

E. L.
- . $ >>•• 4c

PASIVAISINIMAS .
Montreal© lietuvių parapi-

*• ' t • ■

jos vargoninkas muz. K.Ziziu- 
nas? yra ne tik geras pijanist 
tas2. bet ir lietuviškų dainų 
mylėtojas ir kūrėjas. Taipgi 
stengiasi su pasišventimu mu
sų jauna kartų supažindinti 
su Lietuvos liaudies dainomis. 
Savo poilsio laika aukoja jau
nų mergaičių choro lavinimui? 
kasi yra garbinga ir gražu. . ’

Kad areiau_jaunimų pri
traukti? padare balių savo na
muose 17 diena gegužes.

Montreal? 1942? birželis- June
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■ • _ _
’ P. S. Žiziunienę aprūpino 

-“..mergaites su pusračiais? nes b’*** 
-vo kviestos is bažnyčios po ryt
metini y mišių.

_■■•. Šis choras išskiriant pora 
asmeny-kurie aplinkybėms susi- 

•_ Įėjus nedalyvavo? gražiai pasi- .. 
vaisino.

j: ’ Visa pokyli sudarė 23 asme
nys? nepriskaitant savųjų.

.. Baliaus programa buvo užpil
dyta dainomis lydint piJanui9 
taipgi gražiai pažais ta.1.

Po pietų p. Žiziūniene nufo-
- tografavo keliose pozose visas 
•dalyves? nes ta diena buvo p.A 
Žizįūnaitės 10-ties mėty sukak?- 

’ tuvčš. i. ■ •• -
Gerbiamos motinos? kurios 

leidžiate savo mergaites prie 
,? Šio choro mokintis? daug gero_ 
; - darote jos ..užaugę nę tik turės 

gerai išlavinta balsy? bet drau
ge bus tėvynes mylėtojos apdai
nuojamos Lietuvos' salelę.

E.’-Lukošiene.
* ■ ■' ■ , . —

BUVO SUSIRINKIMAI
12 dieny birželio? K.L.T._ 

Motery Labdarybės Sekcija turė
jo savo susirinkimy?kurs buvo .. .• 

-.'šiame ęėzone paskutinis.
Susirinkimas įvyko liet, pa

rapijos salėjo^ kur papilde val- 
, "dyba ta i yra issirinko rev. ko- 

■ m i s. f j a i r ‘ pareng imu kom i s i j a.
A. PiXhnininke p.P. Juškevičie

ne ats.is.ake iš pirmininkes pa
reigu? todėl laikinai pirminin?- 
kesv,pareįgas_eis vicepirni. p.M. 
Ivaškevičiene^ •_ •

Nutarta? šio men. pabaigoj; 
lietuviu kareiviams kariaujan
tiems uzjūry-nusiųsti papirosu. 
’Todėl prašome atsiusti ka

reiviu -tikrus antrašus? kad ne
būnu nesusipratimy. Antrašus pra- 
s/hu*siūisti: M.E.Lukošiene 6810 
'‘feriand Street? Montreal? Quebec.

Montreal? 1942? birželis - June.

GARBE FLINFLONIEČIAMS!
Baigiant spausdinti zurna- 

j-v. gauta labai malonus laiškas 
iš Fįin Plono lietuviu?įkuria
me išreikšta ne- tik gražios vau

lting© s mintys? bet atsiusta ir 
graži aukap”N.L.-n linotipui.

Aukavo šie asmenys:'
Jonas Baltrumis jūnas :.. . . § 2.00. 
Kazimieras Urbonas ...... 5.00.
Jokūbas Urbonas ......... 10.00.

, v • Viso.'. . $17.00. 
Reiškiame širdingiausia padėka 
■mieliems broliams Flinrlonie- 
clams uz paramy dvasinę ir me
džiaginę . ,

Bravo!
. . - >jc $

DIDELIS SIURPRYZASl .

Toronto lietuviai mieli 
bendradarbiai ir doru reikalu 
rėmėjai? mums iškirto tokį siur- 
pryza? kokio Montrealas nesiti
kėjo. Jie_vienu laikotarpiu ty
lėjo? tylėjo?, ir mes čia visaip 
abejojome?! na ir vieny gražia 
diena - stambus /čekis! Sako’ 
"Nepriklausomai_Lietuvai”? na 
tikrai redaktore ko neapalpo 
iŠ džiaugsmo. Pasirodo? kad 
mūs mintys bendros ir,, vienin
gos? mūs siekiai vieni kitiems 

: savi ir artimi?. tad nėra tiek 
zodziy? kiek mes jaučiame..." 

. JaučiamevJumyse Broliai? ti
krus karžygius£ kad visokiose 

"kovose Jūs padėsite mulas bes
ti vieningumo veliavy.

Širdingiausiai dėkojame, 
r .. .. j.?.

sj«

NELAIME
Šio men. pradžioje? nelai

mingai žuvo nuo nedoros moters 
rankos lietuvis? Rugienius.

A.A. velionio du broliai? 
tarnauja kariuomenėje? jie buvo 
parvykę į nelaimingojo laido
tuves.
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LIETUVOS UŽGROBIMO MINĖJIMAS

21 dienę ’birželio.) Ville La 
Salle parke? Kanados Lietuviu 
Taryba surengė Lietuvos užgro
bimo 15 dienos birželio minėji
mą. Tai buvo milŠinįskas pikni
kas? į kuri suplaukęs tūkstanti-; 
ne miniaALietuvię.

V* klubo chorui sugiedojus 
Anglijos ir Lietuvos himnus? K. 
L.T. pirmininkas A. Navickas? 
atidaro minėjimo programą? pa
sakydamas patriotįngę įžanginę 
kalbę? ir pakvietė programos ve
dėju dainininku p. Kajacka.

Pa gr indinę ? s t i vi’ię ka Ibę 
pasakė specialiai kviestas kal
bėtojas ’’Naujienų” redaktorius

* Dr. Grigaitis. Paskiau daininin
kai Kajackas ir Bobelis? padai-

v navo pora grašię duetu.
Po prakalbę, perskaitytaistip- 

rios rezoliucijos? kurios išsky
rus pora komunistu? buyt> vienbal
siai priimtos.. Vėliau šios rezo
liucijos pasiusta Anglijos bei 
Suv. Valstijų vyriausybėms; taip
gi patiektos į vietinę spauda..

Parkas buvo grašiai papuoš
tas tautiškomis vėliavėlėmis ? _ku- 
rięs ^pagamino p. M. Kriauceliu- 
niene is Ville Emard? ir p. Lek- 
nickiene padei^ua Kitę vilesa- 
liecįu.

Šio didžiulio pikniko suren
gimui? kaip ir visu kitę? dau
giausia pasidarbavo vilasalieciai 
kurie kaip^darbšeiosios bitutes 
nuolatos ištvermingai dirba ir 
aukojasi? kad prisidėjus prie 
Tčvynes vergijos rotezię nuėmimo 
Ir musu kolonijoje lietuvybės 
gust ipr inimo•

Be vilesaliecįę prie baro darbavosi P* Bagušįs? Leonas Gu
das? A. Pundzius. Ženklelius 

padėjo segioti: P. Bakenas?-E. 
įukosiene ir S*. Pūnįziuirįene.
■.M. Vilimiene.pardavinėjo lo- 

• i terijos tikietus? .’kurie da
vė pelno $13.00? ' su,/centąis.

Vienę dovanę gėlėms vaza pa
aukojo moterę sekcijos sekreto- 
tore ir uoli K.L.T. parengimu 
komisijos darbuotoja p. E.Luko
šiene-.

Šis minėjimas pavyko geriau? 
negu buvo tikėtasi? nes nebuvo 
spaudoje pakankamai isgarsintas? 
todėl toks gausus^publikos atsi
lankymas - yra aiškus liudinin
kas? 'kad montrealięciai vis' la
biau ir labiau supranta vienin
gumo reikšmę ir uoliai rūpinasi 
savo tautinię pareigę atlikimu. Tai malonus reiškinys? kiekvie
nam sąmoningam lietuviui; o Mas
kvai parsįdavuslems Stalino^ 
’’saules" garbinto jams7 -■ didžiau
sias smūgis.

Taijkas? kad mes mdntrealic- 
ciai nesame gausūs inteligen
tais prof esi jonalais?--nes pasta
rieji neretai tampa savanaudžiais 
materialistais? kurie ar tai kul
tūriniame-darbe? ar tautos bare 
bei tėvynės gyvybiniuose reika
luose? be dolerio-'nekelia ne 
žingsnio!

Gi Montrealo? kaip ir kitę 
Kanados koloniję patriotingieji 
lietuviai? nors‘daugumoje pa
prasti darbininkai? -tačiau ap
sišarvavę uš pliena_tvirtęsniais 
ginklais - karšta tėvynės mea- 
>lę, ir pavergtūju brolię? sesię 
užuojauta - susispietę prie 
KANADOS LIETUVIU TARYBOS? savo 
pasiaukojimu^ir finansine parama? 
nuveikia grašius darbus? kurie 

lietuviu istorijoj bus tin
kamai įvertinti.

Petrute.;
« »X

’* . » ■»

Nepriklausoma Lietuva , •.



( Ši rezoliucija priimta 194-2 metais 21 d. ’birželio 
Ville La Salle parke masiniam lietuviu pikninke mi
nint Lietuvos užgrosimo dvieju metu sukakti). .

The Resolution adopted by the Lithuanians of Montreal, regar
ding the question Of Lithuania, Great Britain, Canada, and" the 
United States of America.

(Adopted during the Mass Picnic he.ld on June 21st, 1942, upon, 
the occasion Of Commemoration of Two Years’Subjugation of Lith.ua- \ 
nia) , ’

WHEREASo the peaceful: ahd innocent Lithuania became subject:, 
to aggression, abuse,- and the slaughter of thousands of most innol 
cent Victims, by the ruthless neighbor, and - •;' ' ■' • • •

WHEREAS9 the western usurper. Hitler,- ..suppressed our territory 
under a beastly claw, subjecting our innocent Lithuanians to the 
firing squads, prisons, and deportation into the depths of Germany, 
thus ruining our Nations, and , ‘ .

WHEREAS* the United States of America was wantonly and ruthless 
ly attacked and is, therefore,” novz at war with Japan, Germany, and 

Italy, fighting to defeat the existence of this Nation, its Liber
ties and its Democratic way of life, and .
•s;: WHEREAS*., the said aggressor Nations' have already destroyed.and 

•- subjugated many free and independent Nations, among them, the Repu
blic of. Lithuania, and are now bent upon enslaving the rest of hu
manity, and

WHEREAS, in order to defend the freedom o.f the' civilized world 
and to restore;, the independence and freedom of all subjugated- Na< 
tions, it is necessary to annihilate the forces of aggressor Na
tions and to establish the .principles of Democracy, Freedom, and 
Justice which we’re proclaimed by Prime Minister Winston Churchill 
and President Roosevelt in the Atlantic Charter and affirmed by, 26 
United Nations in their Joint Declaration. /•

NOW, THEREFORE, we the Lithuanians of Montreal, citizens of Ca
nada and of Lithuanian birth and ancestry, having me-t in the Picnic

Nepriklausoma Lietuva



43

Grounds at Ville La Salle? Quebec? on Sunday? June 21st? 1942? 
upon the Commemoration of the Two Years1Subjugation of Lithuania? 
reaffirm those principles of Democracy? and

Do hereby RESOLVE and express our full faith and confidence 
in the leadership of the Prim® Minister Mackenzie King? the Prime 
Minister Winston Churchill? and President Franklin.D. Roosevelt? 
pledging our full and wholehearted support to the Governments of 
CANADA.. GRE^T BRITAI!', and the UNITED STATES of AMERICA? in their 
united efforts to defeat and crush the enemies and in the ultimate 
VICTORY of those Nations.

Be it further resolved: Wo are confident that the Victory of 
GREAT BRITAIN and"its '.ALLIES will secure a permanent and just ; i 
peace and bring freedom and Democracy to all the Nations inclu
ding Lithuania.

Be it further resolved: That a copy of this Resolution- be 
sent to the Honorable Mackenzie King the Prime Minister of Ca
nada? to the Honorable Winston Chui*chill the. Prime Minister of 
Great Britain? to the Honorable Franklin Delano Roosevelt? Pre
sident of the United States? and to the Press.

Done at Ville La Salle? Quebec? this twenty first (21st) day 
of June? 1942.

. . . . ■> 
The Lithuanian League of Canadį 
Headquarters’ Committee: J

f ' I

/''**.** . * ' •

• .-'... President: Antanas Navickas ;

Secretary- Leonas Gudas

# * * #

P I R M Y N !
v ■ ■■■........................... ... «| ■ ■■■ ■ ■

Maironis
Pirmyn gi? vyrai užtėvynę 
Uz brangiu žem^ Lietuvos! 
Ja bosiu bočiai amžiais gynė? 
UŽ jž) ir ju. vaikai kovos!

•• Montreal? 1942? June - birželis.
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^^^^^^szszs^zzzMZzzzzzzzzzzzzzzzrzzzzzzzzzzzro
Mirus poniai Adai Grant-Suttie5 liūdi visa /Z____ Suttie$ ____ ____
K. L.T. Montreal© Motery Sekcija^ ir jungia . ?• 
savo gily liūdesį su Garbinguoju Konsulu G.
L. P. Grant-.Suttic; kurio siela skaudžiausia 
apsupo sunkaus gedulo sydrai.

Teikitos priimti mūšy širdingiausios už
uojautos pareiškimu.

Km'L.T,., Montreal© Motery Sekcija.:,

Ar T . : N - T:' T S

Montrealj

Juoda viešnia atplevesavo žydrais...
• % ■ * 1

Ir šaltas lūpas prilenkė prie Jos...
Ir skambino arfa ilgais vakarais -
Ligi užgęso gyvybe Brangios...

• ; %’;

j • " ~

Ir kaip rudens lapas nugelto gyvenimas <> 
Suvyto ir jau amžinai nebegrįs...
Į Širdį. įknibo liūdesiy kutenimas -
Tai marmuro veidas9 tai Jos atmintis.

Marija Aukštaite.
19425 birželis - June.



Moteris Lietuvbes Saugotoja
0. Vizbariene

^Versdami_istorijos lapust mes užtinkamo, kad lietuve moteris 
ypač kaimiete, visuomet stovėjo lietuviškumo^sargyboje, kaipo uo- ‘ 
li gimtosios lietuviškos kalbos saugotoja.vIs spaudos draudimo 
laiku, mes turine pavyzdį^, skulptoriaus Rimšos kurinį - motina su
kančia ratelį, ir mokinančia vaikutį lietuviško rasto. 0 kas'dau- 
giausia įkvėpdavo meilę tėvynės saviems, savo kraštui £ jos papro
čiams - tradicijoms prisirisima priewję? Ar ne lietuve motina? 
galį savo amžiaus skirdama seimai, būdama jos auklėtoja, šeimos 
židinio saugotoja - pasakas sekdama, dainas dainuodama, visa tai 
sugebėjo įlieti į savo vaiku širdis, patį trokšdama šventai, kad '• 
kas jau yra kilnu ir brangu - niekada nežūtu. .

Darytais sunkiaisiais laikais, kada vyrai užsiimdavo beveik 
tik medžiokle ir zvejiba, tankiai kariaudavo su. puolančiais kai
mynais -vtada ant moters pečiu gulėjo visi- sunkesnio ji laukiu dar
bai be išsėlino s rūpesčiai; ir ji greta vyro turėjo dirbti' vi$ka ir 
sykiu būti seimos židinio-tvarkytoja. Tačiau lietuve moteris įSūda- 
ma^tvirto budo, kantri ir patvari, nepalūžo dvasioje, ir kantriai 
neše savo sunkiu dalį niekam-savo vargais nesiskųsdama; o tik dai
nose liūdna vargo dalį išdainuodama ir sielos džiaugsmus ir skaus
mus įpindama į jas, ir palikdama .- jaunosioms kartoms savo gyvenimo 
būties atminimu. - ' - * •

Žinant, kokia varginga būtis buvo_tuometines lietuves motinos, 
kada visokie rūpesčiai jos galva siege9 arba spaudos draudimo lai
kais kada bet koks rastasįgimtoje kalboje turėjo būt stropiai sle
piamas kad nepakliūtu į žandaru-nagus... Tačiau lietuve motina 
dėjo visas galimas pastangas ir 'rūpesčius, kad kaip nors savo vai- 
kus pramokyti gimtosios kalbos bei rasto. Kad vėliau išėję i žmo
nos, patekę,.į svetima atmosfera'kuri tuo laiku spaude musu ievy
ne,liktę artimi ir ištikimi savo motinai, Lietuvai.. Tad be abe
jones,- niekam kitam kaip, tik’ lietuvei motinai priklauso tas nuo
pelnas už lietuvybės išsaugojimą; kuriuo kartais daugelis taip, >■ 
mėgstam© -pasididžiuoti.-...J . .. ■ • •

. • ■ ‘ Jeigu anais sunkiais laikais lietuve motina suprato tautos 
reikšmę,, tai jau netenka abejoti, kad siu laiku lietuve moteris- 
iiiotina, kur kasjlaugiau supranta ir jaučia savo užduotį ir parei
gu kaipo lietuves moters, reikalingumą stoti į aktyvesnį darba 
uz būvį savo.-.:tautos_o‘7.i.

. ■ Jau-įkuris laikas-kaip girdime, kad musę, .tėvynė je . tautiškumas^ 
nežmoniškai slopinamas,'nes mūsę.tautos_Šimtmėpiais buvusię priešę 
kryžuocię ainiai,^vel trypia mūsų tėvynės žemę, ir jie pasiryžę 
net visa Europos žemynę dominuoti’, o mažesnes tautas padaryti sa-

Montreal, 1942, birželis - June.
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savo klusniomis^ vergėmis. La i nesiranda nei vienos lietuves^ku- 
ri pro pirštus ziūrety i liūdnu savo tautos likimę. Kiek galeda-.. 
mos sa vo^sugebejimu prisidekime.prie tu darbu? kurie yra vertin
gi ir nuoširdžiai dirbami musu tėvynės labui.*

♦ .

* « >:<

miela prisiminti
A. Rytmetyte

Miela prisiminti vasarę tėvynėj?

0? kiek ji džiaugsmo teike visiems J

Čionai gi iseives jautrumu pamynę.•.

/T£XV ^os s^-e^os balsas tyrams kurtiems.

Atsivers ji knyga sviesiu atminimu

X Paskęs mintimis praeity laisvoj...

Sutiks jinai vilties ir pasiryžimo -

Dirbt del tėvynės saly svetimoj.
»X :.’t

MŪSŲ KARIAI :

Jie aukojasi? kad mes saugiai gyventume.

ST.HENRI- MONTREAL COTE ST PAUL - Montreal

Savanoriai: Juozas Kunca. Jonas Savanoriai: Antanas Zubys (Ka- 
Pundzius (Jono sūnus). zimiero sūnus). Broliai Juozas

ir Antanas Zubiai (Juozo sūnūs).
POINT ST. CHARLES - MONTREAL

VERDUN MONTREAL 
Savanoriai: broliai Vaclovas ir 
Vladas Ūsai? Antanas Motuzas? ir Broliai: Stasys ir Pranas Vi- 
Juozas Čepaitis. IS MIESTO CENTRO limai. VILLE EMARD: Bronius ir 
Broliai Jonas ir Petras Merkiai. Albinas Rugieniai (Prano sūnūs). 

« « ♦ .

Nepriklausoma Lietuva
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Vyt. Sirvydas
BALTIMORE
v Lietuviu Šv± Alfonso bažny
čioje ? arkivyskupo patvarkymu-? 
Motinos Dienos kolėkta buvo pa
skirta nuo karo nukentejusiems lietuviams šelpti.. Surinktąjį9 2009 
ir pasiusta Šv. Tėvui išdalinti.

* *
PHILADELPHIA

Dom. Antanaičio vedama lietu
viu radijo programa minėjo savo 
8 metu sukaktį. Per ta laikę ji 
pasirodė oro bangomis 400 sykiu? 
ir jos surašyti programai sudaro 
knyga l9600 puslapiu.

>Jt X* >!<

NEW YORK
Latviai įkūrė Pasaulinę Lat

viu Sęjunga3 kuri rūpinsis Lat
viu: Respublikos atsteigimu.

s{t X< >'*
CHICAGO

Amerikos pasiuntinys Lietuvai 
p. Norenu suorganizavo Lietuvos 
draugu Amerikonę draugiję? kuri 
padės lietuviams laisvę atkovoti. 
Tarp nariu prof.^Stanton (lietu
vis) ir adv. Grisius.

ijt

WASHINGTON g D. C.
Lietuvos atstovybe kas menesį 

leidžia įdomu anglu kalba mimeor 
grafuotę Biuletenį.? kuris ameri
konu visuomenei praneša kas pasau
linėje spaudoje rašoma apie Lie
tuva ir jos būklę.

& :J«

CHICAGO?ILL.
Saukiamas stoti į Amerikos kariuomenę Juozas Poška? buvo 

priverstas -įki karo pabaigos su-. 
stabdyti liedįmę anglu ir lietuvių 
kalbomis leidžiama savaitinį "The 
Lithuanian Week" (pirmiau buvusį 
"Jaunimą".

-.M

Montreal? 1942? birželis - June.

SODUS 9 MICH..J.J. Baciunas išleido įdo
mia amerikiečio Vinco Ambroze- 
viciaus autobiografiję? jo 75 
metu sukakties proga. Ję sure
dagavo Vyt. Sirvydas. Kels ta 
metu atgal? Baciunas.išleido 
biografija amerikiečio lietu-r 
vio spaudos veikėjo (siomis 
dienomis pasimirusi©) Antano 
Olšausko.

>> # X'i

NEW YORK _
Lietuviu Kunigu Vienybe nu

tarė šiemei vėl išleisti savo 
metraštį kaip 1941 metais. Me
traščio ‘ turinys bus lietuVię 
katalikę, veikla Amerikoje ir 
apims: parapijas? mokslo įs
taigas <?• „organizacijas^ spaudę 
ir veikėju biografijas. Redak- 
cijon pasiirta: kun. J.Balkū- 
nas9 kun. J.Pakalnis? kun. S. 
Raila ir kun. J.Končius.

sl« >!« >Jc

NEW YORK
Amerikos vyskūpai vėl pasky

rė $109000 nuo karo nukentėju
sioms lietuviams Šelpti. Viso? 
tokiu budu? jau paskirta^$90?000. 
Pinigai dalomi per Šv. Tęva.

*j<
/JISTERMSgN.Y.

Vietos lietuviai birz. 28 d. 
ruošia paminėti auksinę 50 metu 
kunigavimo sukaktį kun. Židana- • 
viciauš? rašyto jo *(Seiriju Juozo 
slapyvardžiu) ir muziko.

# >!< t>« .

NEW YORK
Lietuvos prekybinį laivę "De- 

nny-Lietuva" perėmė Amerikos val
džia karo reikalams. Jį norėjo 
pasigrobti Sovietu ambasadorius.

»!<



..Didžiai Gerbiamoji :-

Perskaičius keleta-”N.L. ” 
žurnalų, domėjaus? gėrėjaus ir 
begalo nustebau.

JNors_žinojau, kad_Marija 
Aukštaite yra atsižymėjus li- 
teratineje šakoje, taciaus^'N. 
L. ° žurnale? jinai mums aiškiai 
parodo ne tik savo gabuma, bet 
nenuiIstantį pasidarba virių,ener- 
,gijų,^ambicija, ir pasišventimų.

Aciu, Marijai Aukštaitei? 
.jei šiandien kiekvienas Kanados 
lietuvisvturi proga Šiuo 'žurna
le pasidžiaugti, jo turiniu ge
rbtis ir jo redaktore'pešįdi- 
dziūoti - nes šio laikraščio tu
rinys s . yrą • lyg pasotinantis? at
gaivinantis. saules Spindulys.

- ^Didziuokimes visi lietuviai? 
ypač Montreąlieciai turint savo 
tarpe - moterį idęalistę? kuri 
yra pasirengus pašvęsti, laika 

..ir sveikata?, ’idant pasotinus 
.savo brolius, lietuvius - kilniu 
1i t e rat inįu 'darbu.

Atjaučiu jos kilnu darbų ir 
esu tikra?,kad kiekvienas lietu
vis skaito jų? kaipo žvaigždę 
šioje šakoje.

Darbuokis? Gerbiamoįi, ir 
lai Viešpats suteikia užtektinai 

‘• jėgų ir sveikatos*. Lai tavo kil
naus darbo nesėkmes? pasiekia, 
tavo ideališkų svajonių, tikslą.

Helena Bandziūte.
. Montreal, ;Que*

« « *

Di dz.Ge rb. p.Aukštai te:

^Teikitės priimti ir mano 
padėkos žodį už taig pavyzdin
ga ir gražu”N.L.” žurnalo re
dagavime. įtars Jums vienai iŠ 
talentingiausių Š. Amerikos 
lietuviu rašytoju aukojant sa
vo brangu laika bN.L.” žurna
lo redagavimui tenka gerokai 
nutolti, nuo stambesnių lite
ratūriniu veikalu kūrimo? ta
čiau, del to man rodos? neten- 
ka^Jums perdaug sielotis; nes 
į Šio žurnalo puslapius: įlie
ja Jūsų kilni siela? plasnojan
ti Tėvynės jneiių? savęs išsiža
dėjimu/ ir žmoniškumu, tas kil~: 
nias idėjas žadina ir skaityto
juose. 0 žurnalas ar laikraštis, 
lengviau pasiekia platesnę vi
suomenę? negu .knyga? nors ir 
aukščiausios kokybes ji bebūtų? 
ypač mūsų aplinkumoj, kur knyga, 
dar ytin’pakankamai neįvertina
ma. •’

Sis literatiškai išpuoštas 
svariu kulturiniu patriotiniu 
kelių einas "N. L.11 žurnalas, 
tai Šių dienų.:VVarpas", skati
nus tautiečius išbristi is sa-j. 
vimylos,:(siaurų) partijinių 
kivircių bei pavydo klampynių, 
ir pakilti į aukštesnę kultūri
nio bei visuomeninio gyvenimo 
pakopa. UŽ tai tenka aukščiau
sias kreditas Jums? gerbiama 
Redaktore, nes tik Jūsų pasi
aukojimo? talento^ir autorite
to dėka - ”N.L." Šiandien yra ■

Ne pr iklauš omo L i e tuva
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tikruoju Kanados lietuvi jai 
kultūriniu švyturiu, turinčiu 
apsčiai remeję ir bendradar- 
bįę, kuriu tarpe? net tokių 
įžymybių,‘kaip profesorių,“fi
losofu ect.

Tik vienas dalykas susijęs 
su "N.L.” yra apgailėtinas, bū
tent, kad tos vertingos ir^tu-'. 
riningos mintys; kuriomis_zur- 
nalas pripildytas, turi tūno
ti mimeografuotose eilutėse. 
Betgi, yra vilčių, kad rimtoji 
Kanados lietuviu visuomene su
jungus jėgas, gal_visai netoli
moj atetyįe tą trūkumu praša
lins, ir žurnalas prakalbos 
ryškiomis linotipo raidėmis*

Linkėdama Jums sveikatos ir 
ištvermes, kuo ilgiausius metus 
”N.L.” redaguoti ir vesti sva
riu bepartyvisku,^demokratišku 
keliu_- tiesiu dešinę... • a

Jūsę,
S. Pundziuviene. 

Montreal, Que.
# * *

Gerbiama Redakcijai
IŠ gtambię šakę jau esat 

gavę rastu, mėgina ir lapelis 
pasiugzdeio (labai prašomel"N. 
L.” redakcija).

Norėčiau pamatyt ir daugiau 
jaunimo prisidedant prie ’’Ne
priklausomos Lietuvos”.

I

Genovaite Jokūbynaite. 
Toronto, Cnt.

* « «
Gerb. p. Aukštaite,

s

Esu *suzaveta ’’Nepriklausomos Lietuvos leidiniu, iš jos 
dvelkia svari, kilni ir dora

dvasia, kuri siurbiasi į žmo
gaus širdį, skatina vis būtį 
geresniu,“tobulesniu. Tai mur ę 
š. nauja liepsna, kuri
mums begalo brangi ir nepamai
noma . _

Labai įvertinu Jusę, p.Auks
taite darbą ir pa”s i aukojimą, nes 
pati mačiau,^kiek Jums reik kan
trybes... Maciau, kaip pasirai
tojus rankoves su rašaluotomis 
rankomis prie mašinos vėlyvą 
naktį dirbote ir_skubinote,kad 
mes visi turėtumėm^malonumą gė
rėtis tokiu švarutėliu leidi
niu. . . (Mieloji, Jus buvote 
man talkoje, aciu...M.A»)

Tad,įlinkiu Jums daug svei
katos, ištvermes pas Jus užten
ka,© mes visuomet su Jumis.M. E.Lukošiene• 
Montreal,Que.. ••• . • ’ ** *

$ >!<

Gerbiamoji Redaktore,
Štai ką turiu parašyti iš 

Širdies džiaugsmo,;kad mes « 
Montreal© lietuviai jau pra- 
demame išbristi iš nykię tam
sumų.'per ’’Nepriklausomos Lie
tuvos žurnalą”. ’

„Keletas metę atgal, mes 
turėjome keturis geįię darže
lius - savo lietuviškas mokyk
las per kuriąs ziębesi tautos 
ugnele ijaunimo^širdis, bet 
užklupo šaltoji ziemute, ir 
mes tų tautos ziedelię nete
kome. ’Bet, norą to skausmo, 
kad nevirstę^dziaugsmu. JŪsę 
dėka, p. Aukštaite^issijudino 
musę kolonija.„Prašvito vel_ 
pavąsario„saule. Susibūrė tė
vynės myletoję brolię ir sese
lę lietuvių, kurie pradėjo ak
tyviai veikti^taųtds darbele-- 
bijodami nei Šalelę nei kars-

Montreal, 1942, birželis - June.
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ciu? visi vieningai kaip ’biteles 
dirba ir triūsia lietuvybės ge
rui'. Tad, garbe? Jums? musu in
teligentai? už skynimu keliu į 
Šviesesnę ateitį. Net nežinau? 
kaip mes^-turime gerbti tokius 
žmones? kurie tiek aukojasi tau
tos geruix Ju dėka mes šiandien 
džiaugiamės ir ’’Nepriklausomos 
Lietuvos” gerbiamu žurnalu? kurs' 
yra mūsę. nameliu šviesiausia 
saule įnešanti tik doros, spin
dulius. Tos gražiosios žurnalo 
mintas - nieko _ne užkliudo? neį
žeidžia,, bet jungia mus visus 

į bendra kulturinį gyvenimą? 
veda i Lietuvos laisves rytus?

Kai visi kiti beveik užmir
šę musu kovotojus karius -’’Ne
priklausomos Lietuvos žurnalas 
juos iškelia ir pagerbia? kas 
mums motinoms^begalo brangu..,, 
nes neviena išleidome savo sū
nelius i pavoju_laukę? ’ kad iš
kovotu laisvę musę, senai ir 
naujai tėvynei? kurias mes.bran 
giname ir mylime.

Aciu? ponia Aukštaite? uz 
tokį puikę redagavimę? kuo., mes 
tikrai neatsigerim. ' V

Dieve Jus laimink? ir:'vi
same padek. .’.Ii

■ Marijona Žemaitiene. 
Montreal? Que.

* >i< # » « •

. RED A K .0 I 0 3 A T? S AKY MA I : ’ :

GENOVAITEI JOKŪBYRAITEI: Džiaugiamės susilaukę naujos pįūnkąnos 
iŠ jaunimo. Jūs labai gražiai pinate savo mincię. vainikėlį. Su
rinkite? mums daugiau savo širdies žiedu....

P.VYTIENEI: Laukiame Jusu poezijos. Kogi nutilus ta jautrioji, ... 
sirdis? kę tiek savy doro ir kilnaus sukaupus? “ •'»' ‘

LEONUI GUDUI: ^Mielas broli?_Jus gražiai eiliuojate? bet venkite 
erotiniu, ėiluciu... Jus eiles visuomet laukiamos. ... . .y ? .:• t . ' *

P.VIZDANIENEI: Jusu straipsniai aktualūs, vertingi ir įdomūs? 
prašome ir toliau mus atlankyti. Lauksime.*. ' i-.- • :

VINCENTUI BUDNIKUI: Jūsų širdies aukurę? keliame aukščiau- visko’. 
Jūs sieloje^aukšciausiu/lobię svirnai... Džiaugiamės, kad mus at 
lankote. Rašykite? laukiame... . .... 7 .

P-LEI ELENAI_BANDŽIŪTEI: Nuoširdžiausiai dėkojame už teikiama 
viltį būti mūsų laukiama bendradarbe. *

P-LĖI MANIJAI ARLAUSKAITEI, P. S. PUNDZIUVIENEI? E. M. LUKOŠIENE T,!
P.LEONUI GUDUI.? P.LEKNICKUI, P. ŠKUDAĮ, P.VITU SEIMAI .įr,KI-... 
TIEMS prisidęjuslėms prie mechaniško žurnalo darbo, nuosir- J. 
džiausiai dėkojame'. . ' • . - ,

R E D A K C T J A.
>}< #
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