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Žmogus,^tai mažutis žemes pilgrimas, kurs nuolatos keliauja 
gyvenimo.vieškeliais tik tais9 kurie jam parankiausi, artimiausi, 
ideališkiausi,: saviausi ir suprantami. ■

^Kiekvienas gyvenimo vieškelis.? apaugę 
trykšta kitokiu, versmiy fontanais9^o ten j 
rizontuose — žiba siekię. skaistus švyturys

s.kitokiu ideję. medžiais 
o tolię. vilio jamuose ho- 9

Eina prie jo žmonės. • . -• •• ■' ..i-'
Eina ištroškę, pailsę, nusikamavę, išvargę, supykę, įsikarščiavę9 
o tikslę. žiburiai tviska, rodos dar vienas kilometras^, dar viena 
prakaito diena9 ir čia :joat. . ■■•.Čia, kur per skausmą.? asarasskrau- 
ja ir lavonus mustasi9 čia, čia... ' x

e Bet jau praėjo tūkstančiai metu, o žmogus,zžemes vieškeliu, 
pilgrimas, ne tik nepasistūmėjo su savo troškimu karavanu, bet 
atsiliko... •*

❖ >!< #

Del ko atsiliko? Del to, kad dar nesurado bendro .vieškelioy 
kuriame stūkso žmoniškumo. ąžuolai, kur trykšta tiesos ir meiles 
gaivus fontanai, kur žiba vienas ir Šviesiausias žiburys - Patva
riausioji Meile - Dievds.

Šį vieškelį - visi palikę. Eina į tuos,__kur veda gudrus agi
tatoriai. Žmogus atmeta To^išmintį - Kursudavė jam išmintį. Klau
so tę. lupu, kurios kalba už dolerius, už šiltas vietas, už lėkš
tę, pilvę, stikliukę, garbę ir titulus...

Šiandien-vieškeliu, privisę, visose tautose. Ju tarpvartėse 
kūjai ir pjautuvai, 'svastikos ir barzdoti ^isminoię.”^veidai, vi
lioja... Mosuoja įvairiomis programomis, saukia ir saukia mi
nias ...

Žmones, nenoredarnivnustot savos ambicijos, - laikinai pasi
laiko savo nuomonę, ir žvalgosi kokiu vieškeliu pasukti. Tas but 
geras, bet kad ten stovi kunigas-., nemylimas« Kristaus idealai



gražus3 nepamainomi, "bet tik kad ne tas kunigas... ir dažniausia 
del^vieno, kito kunigo netakto - nuo šio vieškelio .daug kas nusi
grūsta. Žvalgosi kitur... \ . į

Ten vėl, kabo portretai Markso, Engelsono. .<> Su sma-įąumu mi
nia nagrinėja ju plunksnos vingius. .. Kai kurie, ir- pasuka" ji| vieš
keliais j bet is *ten geresniu atgarsiu nei.siukst..._Minia kdip al
ko, „taip alksta... Skurdas žemes pilgrimus kaip lydėjo - taip ly
di. ..' ........ •

Ten vėl, Leninas.... neva atstovavęs vargŠtį minias... Smerkęs 
didžiūnus, prabangos rūmus, mauzolejus ir monumentus,. > . Sakėsi, 
kad uz ta galima būtu aprūpinta vargšus apredalu ir duona... bet 
pats nepaliko testamento, kad jis guls į juoda šemelę, o ta jo mau- 
zo.le jaus prabangatebūna išdalinta alkstančiu minioms. Bet ne,
jis to nepadare. Sale jo smerkiamu karalių ir caru - puošniam mau- 
zolejui paguldęs_ramia Širdį ilsisi, o savo vieškeliu.. pilgrįmuose 
- paliko tik'įsiūbuota kerštą. Skelbtu idealę Švyturys be zmonis- 
ku^prįncipy -‘blėsta..* Nors prie jo bėga , skuba .žmones, "■ lipa per 
ėrškęcius^ir_aukas, bet kraujo ir lavonu, pasėta sėkla - krauju ir 
lavonais žydes... u

■■■ ' * * * • ■ ■ ..... •' ■ ■’

į vieškelį, kuriuo .'mano ji dvasia pasukus, kviečiu tave, Bran
gioji Siela, bet nevilioju. Kiekvienas žmogus - turi savo apsispren
dimą, savo^artimesnį takelį. Net ir didysis filosofas Descartes, 
pataria pačiam individui vesti savo protą į išmintį! ir per ja ieš
koti teisybes. ' ' •-*

Descartes savo raštuose iŠsireiškia, kad jis būdamas jaunas 
tikėjo į Skolastinį mokslą. Paskum mokęsi istorijos, teologijos, 
literatūros, f ilosofi j'os, bet jis sako : ’’Atrodo, kad ..nei viens is 
tu mokslę - pilnai ir_tįkrai^neatsako į sielos ..klausimus. ” Profe
soriai, kurie nusidavė žinančiais apie abejojama subjektą - patys 
buvo paskendę abejone.se. Todel_filosofas Ddscartes,- labiausia pa
milo matematika; nes jam atrodė tik vicna_tikra sijančija; o kita 
visa — tik miglu rašte. Todėl jis pasidavė kaig jis iŠsireiškia 
’’Gamtos Knygai”, ir vien savo grynu protu - ieškojo teisybes.

• Jis rašo, kad”didžiausia naud^, kuria gavau iš mokslo, aš iš
mokau, nūs įstatytį, kad netikėti.niekam,.kas verčia tikėt privers-- 
tinai; ir taip aŠ išsisukau iš daug stiprįę klaidę, kurios sieke 
aptemdinti musę. Gamtišku išmintį., ir nustumti mus - nuomavo pro
tavimo. Tuo labiau,^kad nieks norą teisinga, kas yra aiškinama 
keliomis susikertančiomis teorijomis.” . .

Suprantama, del ko ir Šiandien verda_kovos. Del to, kad kiek
viena partija, net atskiri individai, turėdami pasirinkę savo ide-

Nepriklausomą Lietuva
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alų vieškelį - kiekviens^mano, kad .jo pasiripktasis - yra gats 
geriausias. Ir, būtu per žiauru, minias nublokšti nuo jų pačių 
įsitikinimu. Švelni'pasarga -^reikalingąQ Bot prievartos gady
ne - atgyvenus. Kultūra, meile ir zmoiiiškumas^ vienas iš gydo- 
miausiu balsamų^šiais sutrikimų laikais; nes,,žmones dvasiniai 
sužeisti.... Kenčia ne tik del saves, bet_kenęia del savo_brolįų, 
seserų, sūnų, sužadėtiniu... Kenčia be tėvynės, be laisves, už
grobti 9_pavergti. .. Kurs gyveno vienoj pusėj žemes kamuolio - 
atsidūrė kitoj. Kiekviens aimanuoja savais vargeliais, ir tai 
būtų beširdiška imti kokį nors prievartos būda ar grasinimo me
todu, kad dar daugiau žmonose kančią įsiūbavus o Bet, yra vienas 
kelias, kurs savas sava gali daugiau suprasti,^užjausti, paguos
ti ar pabarti - tai tautu kelias, tai savi vieškeliai.

Šie vieškeliai, skiriasi nuo parti.jinių,. asmeninių bei agi- 
tacijįnių. Kiekvienos tautos vėliava plevėsuoja, ir nelaimes me
tu - Šaukia savo vaikelius i gretas...^Kaip keista atrodytu, jei 
paršelis ištiktas audros - lystų po vistos sgarnu... Jis ne tik 
neapsisaugotu, bet padarytu žalos ramiems vistyciams gludintiems 
motinos globoj... Panašiai’"ir žmogus, įsisukęs į svetimu sukurį, 
liks nesuprastas, išjuoktas, pažemintas, nes jei nuo savu pabėgo, 
vistiek svetimu dar nepasivijo: skiriasi jo būdas, papročiai,pri
gimtis ir išsiauklėjimas. Todėl tautu/vieškeliai - tinka tik tau
toms^ o jau paskum galima bendrinti apsigynimo metodus, dalintis 
kultūra, mokslu ir menu, kurs visose tautoje turi gražių ir nau
dingu saku. Bet, minios apsisprendimą, palikti laisvą ir nešiko- 
lioti uz paklydimus... Nes minios klysta neis kokio’nors blogo, 
bet ieško geresnio, teisingesnio gyvenimo, kurio lig šiol pasau
lis dar nędave. Bet, to gėrio, minia ir pasaulis neras kitur,kaip 
tik žmoniškume... Ne iškeltuose plakatuose ar karduose, bet mei
lėje, kuri paeina is Amžinosios Meiles.

* .•:« ■ ■ Jjs

Tarp kitu vieškeliu, matau blaiviausią ir mieliausią, tai 
savo tautos vieškelį; kūr_renkasi vis daugiau ir daugiau mano bro
lių po žydinčios trispalves vainiku...

- Kur gi mes eisime? - nevieno klausiau.
- Eisime’ Tenį.. Kur musu tautos'amžinas žibintas laukiai Kur 

surakinta Lietuva^žvalgosi laisves’. Kur verkia žeme brolių kraujo 
spurgomis 1 Kur tuščios lūšnos kvėpuoja išguitų tėvų dvasia! Kur šau
kiasi laisves vargai ir trimitai! Ten mes eisime! Eisime, nGS turimo 
vadu, mus veda bočių vėlės, jų kaulai moja iŠ kalnų ir klonių, ir 
mes eisime ten, iš ihir pamosime Lietuvai laisves vainiką, o ’ ji pa
sipuošus sušauks savo vaikeiius^iŠ Sibiro ir ’’mutterlando j, pas ją 
banguos jos vaikai okeanais ir žemynais, tai mes...^mes išeiviai..* 
visi bedaliai... ar tai kardo išmesti, ar duonos ieškantieji; mes 
visi lygūs, visi broliai, ir mus vieškelis - tai bendri musų tau
tos siekiai.

Ą K’ Sjc

Montreal, 1942, July-liepos men.



Nes priešai ten- vėl kamuoja:-
Salo, mūs ir kaimynu.*

Negirdėt balsu linksmųjų.
Broliu sieną pjaunančių*.
Nei mergeliu grėbėjėlių
Po pradalgė sekančių.*

Visur tylu. . . : vien liūdnumas»* «
Širdį sopa kai mastai...
Tėviškėlės toks gražumas!

■ ' -t

Kur jaunystėj gyvenai*
Kur pražuvot jus? paukšteliai?I 

Ką ciulbedavot grašiai!
Kur jūs balsai mergužėlės <?
Ką dainuodavot linksmai?

O seni? balti vaidilos?
Kelkitės! Gana miegot!
Negailekit šventos ugnies!
Leiskit jai aukštai liepsnot»

Nepriklausoma Lietuva



Kelkisj Vytaute^ is kapoy

Surink pulkę karžygiu -

Skelbk j gi kovęl Valyk kraštęl < -r
■ ■■'<■ . >•_ .;<■■■■hS.'1"į

■Nuo šiauriųjų dargarię .>♦•'. - -•.^•2; ..l

Palūkėk? Tėvynė brangi.? . č.'

Kelsis Vytautas garsus1
• • • x . •

.■r Susilauksi tikro vado -
■ \ •• v-

Jis atstums visus priešus.

Isliuesuos jis savo žmones?

Išvarys vargę... išmuš...

Atstatys vėl tevę garbę? ,■■■?:■ •••••' ■ • ,r
*■ ■ ' . • ? •, ■ * - »■ • * * • •• 
-’.Ir senuosius rubezius. . ' •
•į • • >J<

' ’ : ' - -

S ”
' • i. j ’

/• ŠIRDĮ K LOČIAU.
•• I • * " • **."•* •

” Jūrę. Sirena : . / .• . ’

Vai: teka, teka Šyiesi_saulele •
Rytę šalelėj. ' i’1’

Tik ko nebgrįšta mano brolelis
. Jau gal kapely?. <1 .

Kur: ve jas žolę i bangoms šiūruoja', 
Tik ašarėlės žydi. ... s.:

Kur lietus prausia,? beržas dejuoja? : 
Kur menuo žvilgsniais lydi.

Vai eičiau? eičiau į t^ salelę?
Vabalėliu rėpliočiau...

. • • * • ’».* **»* — ** ■ r ■

Kur tėvu kaulai? kur brolio^kapas: 
Uz juos ir Širdį kločiau.

* « *
Montreal? 1942? July-liepos men.



Jonas Yla
Paskutiniame laiške iŠ Lietuvos? mano brolis? gimtines ūkio 

paveldėtojas rase: ’’.o. Nežinau nei kę bedaryti? Paliksiu viskę ir 
eisiu. Eisiu? nežinau kur?..-. Pagalbos.iš tavęs nereikia... Vargas 
dabar tiems ’’buržujams”? kurie turėjo ukius ir daug arkliu bei ki
tokiu gyvuliu.” * ....

Tai žodis į žodį iŠ laiško^ kurį paraše mano tikrasis brolis 
iŠ bolševikiškosios Lietuvos. As tame suprantu? kad mano brolis? 
kuris turėjo seneliu, prakaitu permirkusį vidutinį ūkį? buvo raudo
niju barbaru, biauriai apiplėštas? ir iŠ narni išguitas.

AŠ savo broliu tikiu? jis.man nekuomet nemeluodavo.
■ . & »!<

Montreale svečiavosi^p. Kinderi.s iš Toronto. Tai darbo žmogus? 
kuris buvo pakliuvęs po ’’Šviesiausios saules” globos sparnu. Jam 
parvykus į lietuvę ir bemanant_ten apsigyventi? užklupo bolševiki 
okupacija. Jis savo akimis mate galybes rusišku tanki? eroplani ir 
kitokiu. karo pabūklu. Mate? kaip ^vairūs ’’Šeriu kupciai” patapo 
aukštais komisarais - Liėtuvos’liaudies ponais." Girdėjo? kaip Lie
tuvos ūkininkui įsake atiduoti vįskę raudonukams. vP. Kinderis per 
vienuolika dieni? skersai visę Sovietę. Sujungę važiavo užrakinta
me vagone. Ziurejo_į_pulkus nuplyšusiu ir^suvargusiu komunizmo tė
vynės piliečiu Žiūrėjo? kaip tie^vargo iškankinti nelaimingieji 
rode į jį pirštais ir Šaukė: ’’burzuil” Matot jis buvo apsirengęs? 
kaip padorus žmogus? ir buvo ,su. kaklaraiščiu.

Mes tikime p. ^inderio gyviems žodžiams? jis nemeluoja. Jam 
nėra tikslo meluoti. * * *

Ne aŠ vienas esu gavęs tokį pasibaisetinę laiŠkę iŠ bolševi
kiškos Lietuvos. Tūkstančiai Kanados lietuvię. ju gavo. Ne vien p. 
Kinderis apipasakoja skurdžia rusu liaudies dalię? bet ir visi tie? 
kurie yra matę.savo akimis tę vargo salį.

_Tai ve? del ko mes sakome? kad komunizmas_- yra žmonijos ne
laime? ir kad jo pasėkėjai - tai tikri ne išmanėliai.

’’Liaudies Balsas” ir jo pasėkėjai? kurie yra^atviri tokio ko
munizmo ^šlovinto jai -_yra tikri begėdžiai. Jie nežiūri į faktus? 
nusigrįžta nuo tikrovės? ir varo savo pragaistingę darba. Nežiū
rint? lead netolimoj praeity komunizmas su fašizmu*susigiminiavęs? 
vienok jie turi akis mus kolįoti fašistais ir tam panaeįais. Bet 
gi? mes^sakome: lai prasmenga kartu ir komunizmas ir fašizmas? tos 
dvi didžiausios žmonijos nelaimes? olai gyvuoja demokratijai

Nepriklausoma Lietuva
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Salomėja P-ne
' Nors visiems gerai žinomi lietuvišku ruskelių tikslai$ jų 

taktika ir siekimai, vienok aš noriu su skaitytojais pasidalinti 
• į spūdžiais ? kuriuos man teko įgyti stebint "birželio 27-28 dienomis Stalino ’’saules” garbintoju cirke, kurį rengėjai matoma per 
klaidą pavadino: ’’Kanados lietuviu kongresu”.. .

•- ' įėjusi į cekoslovaku salą, kur "buvo patalpa tam cirkui iš- 
nuomuota9 - gavau savotiškai keistą įspūdį, nes pirmiausia kri
to į akis prie "steįdžiaus” pakarta vėliava su kuju ir pjautuvu. 
Del viso ko, buvo išstatyta Anglijos, Amerikos, ir Kinijos velia- 

■■••vos. Apsidairiau aplinkui? manydama, kad ir Lietuvos trispalve^ 
kur-nors bent šone bus priglausta..*, Bet, veltui.^. Nei lietuviš
kos vėliavos, nei kitokio tautinio ženklo nesimatė.”Na, tai tau 
ir lietuviu kongresas” - pamaniau.

Pertraukos metu, užklausus vieno ’’kongreso” rengė ju "lyderio” kodėl nėra lietuviškos vėliavos, gavau tokios gilios "išminties” 
atsakymu, kad:"nėra Lietuvos, tai nereik nei jos vėliavos."_Taciąu 
ant sienos kabojo plakatai su užrašu: "Santarvininkų pergale reiš
kia i'slaisvinimas Lietuvos". Tada to "draugucio" paklausiau, kas 
tą plakatą ant sienos užkabino,... nes jeigu sakote Lietuvos visis- 
kai_nera, tai kągi jus laisvinsit? Draugutis kažką po nosimi būrb- 

- telejo, nudūlino tolyn, nesuvokdamas ką atsakyti.'
Čekoslovakų svetaine,^kaip visuomet - gražiai išpuošta. Lu

bos meniškai,iŠdekoruotos cekoslovaku. tautiškos spalvos popieriais 
(Čekoslovakijos vėliavos spalvų deriniu). Nors Čekoslovakija kaip 
ir Lietuva pavergta to paties Hitlerio, bet cekoslovakai nesako, 
kad nėra Čekoslovakijos, tai nereik nei jos vėliavos; nes visiems 
gerai žinoma, kad Lietuva, Čekoslovakija ir kitos panašaus likimo 
susilaukusios valstybes^ kaip buvo taip ir yra toj pačioj geogra
finėj plotmėj, o tik beširdžiai despotai savo letenomis jąs pris
lėgę.

Šios sales^sienos., gausiai nukabinėtos Čekoslovakijos tautai 
nusipelniusių įžymiu žmonių fotografijomis, puikiuose rėmuose... 
Čia jų krašto istoriški vaizdai, gamtos atspindžiai..Prie svar
besnių paveikslų prisegti anglų kalboje atspausdinti komentarai, 
kas parodo, kad ne tik jie, paryš cekoslovakai gerbia savo tėvynę, 
tautą ir jos tradicijas, bet su pasididžiavimu reklamuojasi ir 
svetimtaučiams. Turint pries akis tokį cekoslovaku gilaus patrio
tizmo ir tautinio susipratimo atspindį, - buvo.man gaila, liūdna 

Montreal, 1942, July-liepos men.
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ir labai skaudu? matant susirinkusi būrį lietuviu kilmes zmonię.? 
kuriu dauguma gimę ir augę Lietuvoj? mite jos duonute^Jo dabar jos 
vietoje - pasirinkę ’’mątuskę” Rusija su Stalino ’’saulę4. . ,

Toki įspūdį gavau? tik iš pavirsutįniškę deko^aciję. Tačiau 
ir paties ’’kongreso turiniu - protaujančiam stebėtojui? atrodo? kad 
čia tik komišku kiaunę sueiga? tik ’’prašmatnus” cirkas.

vv0 kiek čia ’’kultūros perlu išbertai Kiek kraujo veiduose is 
karščio išbanguota! Kai kurie to cirko klaunai? tikrai atrodė su 
raudona koše nudažytais veidais? kad daugiau į juokinus publiką 
Jie mosykąvo rankomis? tūpčiojo?^parode net dalgię^ar pjautuvę. 
šienavimę? su^kuriais turi būt issienauti visi ’’fašistai” tary- 
bininkai su ’’šventomis Merijomis” ir Juozapais!

Čia pirmiausia^išeina_Montrealo lietuvišku ruškelię ’’genero
las? patampo savo išdidų gūrklį? na ir drožia: ’’žvirbliai į krū
mus? nes jau vanagas gatavas!” •.

Antras išeina Brooklyn© storasis melę peckelis - nelaisvės 
’’urėdas”? ir lynkt? lynkt? v ta rytum vanagas taikindamasis į vis
tas? taip man vienas ir kušda: J

_ *"» '

- Na? jau šitas ka savo snapu sugriebtu? tai_but ’’farfal^..” 
Tik matę! cirkas? vaidinimas? o kad but tikrenybe? kad Jis but ’’gar
sios načelstvos” komi s arijas - tai jau būt tikram lietuviui var
gas 0 0.

Trecias išeina iš Toronto atvykęs Stalino vaikeliu piemene- 
lis ir”tancmeisteris”? muša į savo bubna? ir pradeda šokti ru
siškę ’’kazecioka”. Paskum jis išsitraukia popiera? skaito? mini 
kokias tai skaitlines? o.senas Jonas neiškentęs sako:

- Ta popierę ir_tavo boba būt perskaičius. .Geriau tu rašykis 
į armijęi-Bet piemenelis juokiasi užsiversdamas? d tada jo ’’pa
mišima” - apgina stora kaimyne. <

Paskum pasirodo scenoje? montrealietis ’’sapnę, aiškintojas” 
Juozapas. Labai ’’pakarnus... nusižeminęs... net beveik į šventą
jį panašus? o pro skvernus raudono velniuko ragai kyšt... kyšt... 
Taip publika trūksta? ploja? sako? kad Šis geriausias klaunas.

»J» sjs &

Persistatę ir užsirekomendavę musę klaunai? dingo nuo sce
nos? įsimovė į bliuznijimo rūbusir štai vėl pakiuokŠt - nelais
vės ’’generolas. Atsivožė savo ’’išminties” knyga? su kepure uz ku- 
lisę paliko protą? ir pradėjo:

“Draugai? ir drauges! Nenusiminkite? kad Šiame visuotiname 
cirke? nedalyvauja viena? kita nesvarbi organizacija. Jos mat vi-
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sos fašistiškos. _Jos_tarnau ja^tik priešams..Tie? kurie nedalyvauja 
šiame cirke? tures^būt sutriuškinti 1 Toki? kaip Kanados Lietuviu 
Taryba ir tam panašūs niekšai? - bus prikalti prie gėdos stulpo. 
Tik ruoškimės? gelęskim liežuvius? o jie turi būt nugalėti;

Paskum bimbelis atsiduso? ’’markatniai nusiteike? ir vėl pra
bilo: .

‘ . • • . •* * ■ , I*

- Kad jūs turite tokius paralius kaip Frenzelį? Jokūbyny? 
Auštaity? Tysliavy? Grigaitį? Stilsony? Šimutį ir tam panašius. - 
niekšus? todėl ir/jums sunku suklaidintus -žmones. atvesti į ti- . 
kra Stalino išganymo keliy. Kad tik prieis laikas? juos. reikia-' pa-; 
dėti ten?kur reikia!..

•/ ■ . . ■ . .
' . ... • ■,

Kaip matote? gerbiamieji skaitytojai iŠ- aukščiau paduotu ei
ta ty? šio cirko kiaunelist-1 ‘buvo no iš pąs--kutiniyju. Tačiau? kaip 
vėliau paaiškėjo iŠ ’’priimančios komisijos“.raporto? tai šiame cir- 
kužely dalyvavo tik sūnų Dukterų draugija su “literatūrka“? Tokiu 
būdu buvo atstovauta tiek asmeny? L. S. D. draugijoj. Tarp SŪny 
Duktery dr-jos atstovu suvažiavimo ir visuotino Kanados.lietuviy. 
kongreso?. - skirtumo gali nematyti^tik didžiausias žlįbys. Tačiau 
’’nelaisvės uredas”?”is didelio rašto?._- išėjo iš krašto”-.. Net kad . 
ir tokiuose dalykuose - pats nesusivokę? ir kitus klaidino.

Tas pats “urėdas”? kalbėdamas apie aukščiau paminėtus ir is- 
koliotus “Lietuvos išgamas”? - pats puikiai atvaizdavo Don^Kichoto 
tipy?_kurs norėdamas' sunaikinti ipasauly piktas galias? karčemoje' 
nrieme .’’riterio Šventimus“ ?,. ir paskum kovojo su tariamaisiais ’’mil
žinais” - blogybiy skleidėjais - vėjo malūnais? aviy kaimene ir 1.1.

§io? 20-jo amžiaus Don Kichoto - “nelaisvos. uredo“y pa vyzdžiu? 
paseko ir kiti cirko klauneliai. Čia demonstravo savo“iŠmlntį”Juo-y • 
žagas.? tarp kurios įterpe juokin'ga sagna būtent: “Kuomet .Wo Vyt.. 
klube perskaityta laiškas prašantis išrinkti delegatus į cirlcy? tai 
klūbo vadovybe ir susirinkimas - ty palankiai priėmė ir sutiko dale 
gatus_į cįrky skirti. Tačiau atsirado keletas tarybininky? kurie 
sukels muštynes.“ _;

Tarp fakty? ir Juozapo sapno? yra skirtumas tik tas? kad 'laiš
kas "buvo perskaitytas - bet jo svarstymas atmestas. 0 tie triulčsmy 
ir muštynes sukėlusio ji? tai buvo ne “tarybininkai”? bet patys Jko- 
munisty stūmos - Kerbelis? Kavaliūnas? Vilkelis? ir pats sapno 
aiškintojas Juozapas. UŽ ty malone? kad jie klūbe šukele skandaly? 
- klūbo vadovybe juos suspendavo l-niems metams.

Neblogai kai kuriuos cirko kavalkus užpilde ir iš Toronto at
vykęs tanemeisteris. Jis padare “raporty karo klausimu“. Čia jis 
papas,akojo? kad “thrgbininkai” nebalsavo uz Kanados konskripcija, 
ir ksad jie vare pries jy propaganda. Tik visa beda? kad tas tanc-
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’ meisterclįs, nū -s,ų žiburiu negali rasti nei viename laikrašty to
kios prieskonskripcines tarybininkę propagandos, taipgi ne tik jis, 
bet visa jo ’’gvardija” negali nurodyti jokio tarybininku. sušaukto 
mitingo^ kur būtu, tokia propaganda vedama.^Dar juokingesnis užme
timas) kad tarybininkai patys balsavo pries konskripcija. Bet? ka
dangi balsavimai buvo slapti, tai net pati balsavimo komisija ne
žino jo:kas už'kę balsavo. Tai cią įžeidimas ne tarybininku^ bet'pa
čioj balsu reguliavimo komisijos.. Atibodytę., kad jie su bolševiku. 
apaŠtaleliais" kę^nors bendro turėjo? Kaig. ten nebūtę, bet Yla,ne
pataikė į^ta mais^ įlysti, kuriame sukirsintę. pacię Kanados vyriau
sybę pries legaliai veikiančiu ir gražiais keliais einancię Kana
dos Lietuviu. Taryba. .

Gerbiamas TTancmeįsterūk, pažvelk į savo armoškę ’’Liaudies 
’ Balsę"'-kę jis rase prieš 1941 metus?... Pažvelk į tas įdainuotas 
melodijas 22-ros 'dienos 1941 dienos datoj.Ten už^ekrinai rasi 
propagandos ir prieš konskripciję, ir pries kišimąsi į Kanados ir 
Anglijos su Vokietija ’’imperialistinį” karę, o pas tarybininkus ieš
koti -pariasiosi propagandos - tai tik tuščios pastangos. Be to, ten 
rasi ir tokios ’’gilios išmint i es”^gi esmių- Kad po to, kai.. Sov. Są
jungos "prenijeras Molotovas pasirase su Hitleriu taikos ir draugiš
kumo sutartį - krauju sucementavo, tarp SSSR ir Treciojo Reicho' 
draugiškumo santykius, jei kas mano pulti Sov. Sęjungę - tas di
džiausias, neišmanei is ir kvailys.” ;

Birželio 27 dienę,. buvo ir daugiau kalbu bei diskusiją, tame ’ 
keistame cirke, bet tos kalbos buvo visos panašaus ’’modelio”. Neš 

/* visi kalbėtojai klauneliai, vis reikalavo, kad Anglija atidarytu 
’°" ’’Antrę Frontę” vakaruose, ir kad karas būtu baigtas siaįs lg42 m. 

Taipgi,, kiekvienas "spycininkas”, kiek kuris išmaneį -^Šmelže ir 
niekino., Kan. Liet. T.arybę ir visus: lietuviškus laikraščius, reko
menduodami tik rusiškai lietuviškę "Liaudies Balsę”, o kitus visus 
patarė. iŠ savo namų iššluoti• ; :. .--v :

Šie ”marnįo,s” orientacijos ” spycininka i”, ;■ taipgi išreiškė siel
vartą, kur padėti Lietuvos valstybes aukso likučius esančius Washing
tone. Buvo pasięlę, kad daryti žygię auksę iš Suv. Valstijų išreika
lauti, ir^perduoti "teisėtai” Paleckio vyriausybei^; esančiai Mas
kvoje. Tačiau, tas sumanomas pasirodė esąs -perkietas sukramtyti, . 
ųes 1940 motais :S,ov. Rusijai Lietuvę okupavus, jos auksas tapo į- 
saldytas Jungtinėse Valstijose^ -bas reiškia, kad .Lietuva nėra 
pripažinta Rusijos dalimi. Todėl cirko "delegatai” grieao išvados, 
kad Anglija^ Amrika^ir, Sov. Sę junga kaipo karo, prieš Hitlerį sęjun- 
gininkes - žinos pačios kur tę auksę padėti.

Toliau cirko "delegatai" diskuguodami Lietuvos likimo klausima, 
kokios linijos Lietuvos nepriklausomybes atžvilgiu laikytis, padare 
tokį nutarimą: "Nors ir .sakomakad Lietuvos liaudis pati spręs savo 
likimą kai Hitleris bus sutriuškintas, tačiau Lietuvos liaudis 1940 
metais buvo laisvai apsisprendusi prisidėtivprie Sov± Sąjungos ir 
yra išsirinkusi vyriausybę su Paleckiu priešaky, todėl kitokio spren-
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aįmo ir nereikia”. Po to s buvo priimta' rezoliucija pasiusti6’’tei
sėtam” Lietuvos ’’prezidentui” Paleckiui sveikinimo kabi e grama. 
Paskum buvo priimta kita rezoliucija, kad pasveikinti Stalina ir 
Britanijos vyriausybę, pasveikinti Kanados^nremjera Mekenzie‘King, 
ir prasyti, kad visus “pronaciskus” laikraščius uždarytu, o ”Ne- 
laisvę” ir Vilnį - laisvai įleistu į Kanadą. Taipgi, kad Kanados 
Lietuviu Tarybę ir kitas organizacijas kurios nepripažįsta Lietu
vę Rusijos dalimi - būtu uždarytos, nes.-jos tik ’’trukdo” Stalino 
’’saules” garbintojams burtis ir jungtis.

To jomarkeįio atsišaukimu tekste, skambe jo_tos__pacios ir i 
viena kitę panašios psalmes: ” Džiaugiamės ir gerimes^SSSR, prie 
kurios priklauso ir Lietuva... ir t.t.” iš viso to aišku, kad,Lie
tuvos laisvę cirkininkai supranta tik po Sov. Rusijos okupacijos 
letena.

Per visę to jomarkeįio tęsinį, nebuvo nei karto sugiedotas 
Lietuvos himnas. Tik koncertinoj daly ’’Jaunimo” choras - entuzias
tiškai trauke raudonijai armijai psalmes.

Prisiklausius to viso, ypač keiksmu ir koliojimy kokius cir
kininkai vartojo, prisiminiau Evangelijos^žodžius, kad ’’pragare 
bus verksmas ir dantų griežimas”- susimąsčiau... Kazin, ar tai 
čia tas Šventame Rašte minimas pragaras? Bet^kaip_aš jį į galėjau 
patekti? Juk rodos^esu ne tokia didelei' ”griešninke! Nors Bimba 
sake, kad”pildosi Šventas Raštas”,^ir viena grazię dienę Arkan
gelas Gabrielius uztriubys, negi as prieš tai būčiau įmesta i pre.- 
gaię?.,.

Ne. Čia nepragaras, o tik cirkas.^Jiejbūdami maskuoti, nu- 
sigando mano tyro sešelio, ir viešai iškėlė klausimę, kad mane is 
cirko be bolševikiško "bilieto” išmesti. Bet prievarta išvesti ne
išdrįso, o aš pati neišėjau. .

iš Šia patiektu minčių, lai skaitytojas pats sprendžia, kas 
buvo tas lietuviškę/ruskeliy vadinamas ’’kongresas” - pragaras ar 
cirkas?

sjt ❖

Tautos p ą b:.ū^g e 1 i a m s

Kiek karty man virę iš skausmo krutinę, 
Tylėjau vienok^kaip naktis!
0 išgamos! Pirštinę štai geležinę 
Dabar jums metu į akis!

Maironis. v 7• ••• ę.
.$« • s;< Sje s!« ❖ * ■ , :
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Maironį s.

Nors musu? broliai? nedaugei yra?
* » > ■« 

. r r , :. .   •

Busime •tvirti? jei riš vienybe;

Stokim į darba vyras į vyra:

Sujungtos rankos suteiks stiprybę.

Didžios nelaimes spaudžia tėvynę?

Piktieji laukia jos pražuvimo?

Kapuose bočiai? kurie ja gynė?

Mes patys slegiami nusiminimo.

. ' ’ r ■■ < ' ’ •? '
k. ....

Vienok tėvynė dar nepražuvus-:

Uzsvis jos velei garbe spindėjus?

Praus ta-audra? kaip ir nebuvus?

Pakils•saulute mums patekėjus.

Tegul gi musu .dvasia neliūsta? 
»

Norint nekartę. širdį suskausta;

Sukilę naktį varykim rustą?
M W t

Nes jau šviesesne'
i J . • »

Jj« . ,5f«

dt e it i s • raus t a.

Įvairiaspalviai žiedai susipina 
bukieto spalvų harmonijoje. Ir 
įvairios ideologijos žmones ga-' 
Įima suvesti į bendrę darb^? kaip 
savarankiškai apsisprendusias as
menybes. Jo A o

Tauta? yra magiškas žodis. Jį 
tardami ramiai atsisveikina su 
gyvenimU-patriotai kankiniai. 
Jo spindėjimu - pridengia save 
juodus darbus piktadariai.

J. A.



Vine e n t a s

• , -. .... . Toks daugis sektu ir ti-
• . tdku. kurie vingiuojąs!?

J? "bet kai meiles mokslas liepsno
ja 5 yra viskas - ko žmonėms rei
kia.

• ~ ; ... B U D R I K. A S
Saulėleidis. AŠ giedu giliais atodūsiais... ir sekančius 

žodžius rašau sruvenančiomis ašaromis.

Kartę aš mačiau viziję. Ta vizija retkarčiais išnaujo pasi
rodo. AŠ nežinau? ar ji "buvo tikra vizija., nes jie sako? kad aš 
nelaimingas. Bet dažnai saulei besileidžiant? mano akys tvinsta 
ašaromis? ir tuomet ta vizija pasirodo... ir aš matau savo myli
ma Lietuvai

Diena slinko tyliai; vejalis liovęs dvelkti. Tolimųjų vaka
ru vandenys lotai bangavo. __Dangus? _ debesys? vandenyno vilnys - 
visa tai susiliejusi didybes giesme? visą tai'.•liepsnojo ir susi
liejo karmazinas raudonos saules spinduliais. . • -

: ...Kai as .ramiai stove jau ir_ziiirejau į nykstančia skaistybę? 
pakilę mąn_iiudnas seniai prabėgusiu dieni}, atsiminimas? mano jau
nyste ir kūdikyste? dar karta sugrįžo... protas apsiniaukė? kai 
žiūrėjau as į tos raudonos saules besiloidimę.

7’•? Praeitis skrydo pas mano dvasia? negyvėliai - virto gyvais? 
atsisto jo" -Sale manęs? ju skruostai dar karta šilo gyvybe? ir ję 
įkapii}' drobules dingo. Ju lupos dar kartę gaudo mano ausims ta
rytum vestuviniai varpai; ju akys drauge su mano akimis žiūrėjo 
į raudona saulę.

Ir nuo £0 laiko? daugis dienu? daugis• metu .margu ppąloko... 
AŠ visur basčiaus... ir visgi nedrįstu tarti? jog esu .nelaimingas. 
Nes dažnai*saulei besileidžiantį mano akys tvinsta ašaromis? ir 
ta vizija pasikartoja... ir aš matau savo mylima Lietuva’

Ai? besileidžianti saule? . tu^patekosi Lietuvoje_Ar tu nu
neši mano žinias į ta didybes krašta?! Tegu Šios meiles ašaros 
būna - rasele Lietuvos laukams’. Kaip saivas garbina Siva? vaish-
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nava - Vishu? buddhistas - Buddha? krikscionis - Kristų? mohamc- 
donas - Mohamoda? taip ir aš meile, liepsnojančia širdim - .myliu.

_ tave .brangiausio j i mano .Lietuvai •<, ... ______ ___ j-'- ■'

V7 pt^iftabiĮš? ^reforma t oriau?,' nepeik š^nųsj p^ąt$i.yo£’:pfiL-
Vč -prodiusZi# /dva£i'škybę-.< .Ty,c4Ūnp haujuSj'hcsbntaikęs principus • - 

lietuviai negalėtu pasiekti'vieningumoI Negalima kaltinti Lie
tuvos religijos ir dvasiŠkybčs del jos materialinio puolio. Dar
žas liko apiplėštas de.l_ to* kad stigo.,..spygliuoto aptvaro ir aks
tinuotu krūmu. Apsitverk? darza spygliais ir erškėčiais? ir re- 

-‘formos^pagerinimo vardu - nesiskubink skinti^rozip. ir rauti vai- 
•; šiamedziu.-iŠ jo vidurio* 0? palaimintieji erškėčiai ir spygliai? 
"jūs esat© / saugoja principai? jus esate reikalingi Lietuvai!

Kada as giedu apie dievišku, karžygiu didybę? aš nedaugiau 
aukštinu’ tamsuolius ir nezineliūs? kaip veikiančiuosius ir tam
suolius. AŠ tik sakau?., kad^mes^perdaug peikeme Lietuvos tamsuo- 
lib.š:?-'-ir todėl savytdrpy išūgdem! baisia ./tamsybę ir neapykantą. 
Dabar mokykimės naudotis - tamsuoliais? ir Švieskime juos. ’

Kaip daržai galėtu augti ir klestėti? jeigu, mes neleistum© 
trasai juose pūti?

Tamsuolis yra anglis? be kurio negalima gauti ugnies ir Ši
limos? nei šviesos. :

Jeigu mes gimėm kritiškuose lietuviu istorijos•laikuose?bu
kime dėkingi? nes musu progos Lietuvos tarnavimui - yra gauses- 

~ nes.V Darbas mums nepalyginamai didesnis? daugiau^poetiskas.ir 
dinaminis! Sakomap kurie miega sveikai? tie ir isbunda sveikai. 
Lietuva dabar kenčia? bet miega, sveikai.. . Ir? jos išbudinąs-bus 
nuostabesnis ir amžinesnis! Vis^? k^ dabar lietuviuose reikia^ 
sukelti? - tai įvertinančia dvasia^ o ne kriticizmą. Fraternis- 
kumo jausmu? sintezes instinktu? funkcij’u. koordinacija? ir dar
bo aristokratija. x , „■ .•

Ai? kokia begaline saliu energijos suma nerūpestingai’ eik
vojama sektu bei partiją? kurios kritikuoja viena kita! Mėginki
me suvokti tarpusavy kontakto^punktus ir svarbinkime įubs. Ko- 
kia teis^ turėčiau., vien aš ieškot- kaltes tuose? kurie nepaiso 

-jėgosnei džiaugsmo? ka_ mano kredas teikia? •?

Kas nesutinka su tavo nuomone? ar tas klaidingas? Kraštas 
tąippat reikalauja jo.Juk žinome?_kad motina labiausia myli^ 
silpniausius vaįkus. įštikroji!.? liūdna būtu valstybe to vaikš
čiotojo? kurs vien dešine koja strakcįotu.

Tikras švietimas turėtu žmones mokyti žvelgti į dalykus? 
Dievo akimis. * ...............................
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O Viešėt ie9: :n^^ure^';4 \yiąno piktas ypatybes! Tavo akys vi~V\:4 
r sį mato* . ,Tū savo papieti^.u\vp-Lai mane į:rxpadarai tyru. > ’<-!.j ? į 

•■ •• -i  •j |! • 4 v""'' ' V' '■ • •* / l‘f '■*!’■•Vienas^vandens lasas yra tyras šventam' upely? kitas -J druid z-
linas pakeles griovy; bet kai jiedu subėga į Nemuną - abu tampa ty
ri ir šventi. ' ' ’

* ■ v* ’ • • U • ..L Vienas gelžgalis yra šventoves paveikslo* kitas gi - peilis 
mėsininko rankoje. Bet9 kai jiedu paliečia filosofo akmenį? abu lygiai virsta' auksu. .. -

•. ✓ ’. .

7: • ...Todel<) o Viešpatie.) nežiūrėk į mano piktas ypatybės!
Musu asmens ir šeimos uždavinys? neturėtu, būt statomas aukš

čiau taupos uždavinio. Tik proporcingai ir vieningai veikdami - 
susilauksime- palaimos. .

Dirbti bet kokį darba tautos geroves ūgdymui? tai tarnauti 
kosminėms galioms - Dievui ar dievams. Šitaip reiktu aukotis Lie
tuvos didybei /• 9 ” • •

, . Reik visai atsižadėti savinaudos- Absoliučiai sujungti na- 
’’ za jį ”as” - su dideliu Motinos Lietuvos. AŠ . • Tu turi susikurti
pats savo protu sannyasinę dvasia: Dievę ir tautinį heroizmu.Be
dirbdamas tę darbi} sannyasinę dvasia - apsitversi šventu darbi- 

'/ ninku rankomis? tai šįę.vlaikę. vienintelis kelias? taigi.sujūng- 
’ kime'rankas? protus ir širdis? ir eikime tuo keliu? kurs veda do- 

ros?tiėsos ir meilės takais į skaisčia? laisva ir demokratinę 
Lietuvos aušra. '

• f »

Kada japonu, jaunuolis nepriimamas į kariuomenę del to? kad 
jis^turi globoti savo motina — įo motina nusižudo? paaukodama sa
vo žemesnę asmeninę Dharma? aukštesnei? tautinei Dharmai.

Žmones labai_geidžįa galios. 0? kokia begalinę galybę galė
tume rasti? jei musu ”aš”? susivienytu su'visos Tautos AŠi

Baigiant? leiskit man nusviesti Šį rašinį puikiais Islamo 
pranašo žodžiais: ■ e *

- Jeigu saulę stovėtu permano dęęinei ir menulis po kairei9 
■ •■ir lieptu man grįsti atgal?, aš negalėčiau pildyti, ju įsakymo.

, Kas gimė iš lelijos kero? negali dilgele žydėti. ■ ’ • V-’’ * , .
* ije KM

Kultūra? ir tautyoe^ tai yra uola? i. 
kurię gyvenimas įmuša amžinus ierogli-

Montrėal, 1942?‘July-liepos men.
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J. Jokūbynas
Vokietijos armijai nesulaikomai veržiantis vis tolyn ir to

lyn į Rusijos giluma? Suvienytose'Tautose? o ypatingai Kanadoje 
ir Amerikoje? pradėjo reikštis stipresnis reikalavimas pradėti 
antrąjį frontą.

Kad ta§ reikalavimas yra tendencingas ir varomas tam tikros 
užsuktos masinos? tai nėra abejones. Jiems visai nesvarbu ant 
kiek Anglija ir Amerika atidarymui tokio fronto yra pasiruosu-_ 
sios? ir ar toks žygis bus pasekmingas ar jis baigsis pasibaisė
tina katastrofa? bet jiems svarbu vieno asmens režimas? ir jo pa
galbai jie agituoja.

^Jęigu tikrai jiems rūpėtu? kad antrojo fronto žygis būtu_vi- 
.sapusiskai pasekmingas? tai jie nuo agitacijinio įkarščio atvėsę 
pagalvotu; kad 500?000 armiję perkelti reikalingą 200 laivę.?

■ _ maistui ir amunicijai reikia 1500 baržų ir 1500 " tank lihters”.
Tiek įvairiu laivę prikrauti? reikalinga ne tik vietos? bet 

ir laiko. Reikia neužmiršti? kad vokiečių aviacija? submarinai ir 
pakraščiu, tvirtovių kanuoles - bus paleistos į darbų momehtaliail 
Ekspertę apskaičiavimu? apie 100?000 kareivię/gali viqąi*sausumos 
nepasiekti? tai reiškia taptų paskandinti.

Be to?-vos tik mūšiams prasidėjus? turėtu būt kuogreičiausia 
organizuojamos tankų taisymo^dirbtųvcs? o jos'taip pat reikia per
kelti per jūras. Tai milžiniškas darbas? kurio vien riksmu neat
liksi. Tam reikalingas begalo planingas pasiruoŠimasl

Nepriklausomos Lietuvos skaitytojams patartina, laikyti šal
tai ir tvarkingai Šiame kritiškame momente? ir jokių agitatorių 
neklausyti. Mes pilnai pasitikime Jungtiniu-Tautu karo vadovybe? 
ir jos kompentencijo j yra kariškus reikalus tvarkyti ir spręsti.

Pradėjus aukščiau minimu reikalu kalbėti? norisi kai kuriuos 
tu agitatorių argumentus paliesti. Pirmiausia reikia pasakyti?kad 
randasi nemažai tokių, žmonių? (net laikrašciu_reporteriu)? kurie 
mano? kad Rusija yra^labai gera? ir kad ji atėjo į pagalbų Angli
jai ir Amerikai; žodžiu gelbsti civilizacija? o ne savo interesus 
gina. Tokiems "galvočiams" reikia pasakyti? o kas gi būtu? jeugu 
rusai savo šalies negintų? Tada vokiečiai nei prie Volgos neapsi
stotu? bet žygiuotu net ir uz Uralo kalnu.

Kiti dar mano? kad jeigu Anglija ir Amerika neatidarys antro 
fronto dar ilgai? tai Stalinas supykęs gali vėl su Hitleriu su-

Nepriklausoma Lietuva
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s Įtarti. Tai butu bjaurus dalykas’. Išeitu taip9 kad Stalinas 
daugiau kaip pusę Rusijos gyventoją turėtu pavesti Hitlerio glo- 
bon^ ir magaryčioms - derlingiausius laukus9 angliu^kasyklas9 ir 
didžiuosius pramones centrus; tai kas tada liktę. pačiam Stalinui? 
Nebent kartuves t- i > • 5 ..<//' \ ■ !; ■

’ : ■ ■ ■ ■ '■ ■ ' ' ’j Į

Anglija ir Ąmerika$ nori Rusijai pagelbėt ir! tai lengviausiu ■ • 
ir greičiausiu budu9 jos galėtu pasiusti dide , kariuomenę Kau
kaze gynti9 o kitę galėtu išlaipinti Murmanske arba Archangelske. 
Bet Rusija bijo įsileisti svetimę kariuomenę į savo salį.

Stalinas matoma geriau užleis vokieciams9 negu Anglams ar 
Amerikiečiams. -

Tai štai, kur gludi visa krize - tai Stalino laimėje ’. Bet9.. 
reikia^tikėtis9 kad dalykai gali pakrypti gerojon pusen9 ir .vie
na grazię diena9 galim išgirsti? jog Suvienytu Tautu kariuomene 
ne tik kad gina Kaukazo alieju9 bet ir pulkais marsuoja į Ber

lynui • '
. • ■ ♦ #

D R 4 S I A -I I . . .

• - A. Jakštas
' Kę gi? Dar žingsnį daryk be baimes9 
Mus’ dėsnis - nestovėti.
Bevesdams tautę pirmyn prie laimes- 
Turi visad kentėti.

# # sJe ~ ■

Girdim - minios klykia Šaukia: 
’’Mirštam bado prispausti’....
- Na9 atsakom susiraukę9- 
Kuo-gi mes tai čia kairi?I

Kantrybe ir ištverme - nugali Garsus juokas9 parodo tusčię 
viskę. protę.

Emerson. Goldsmith.

Montreal9 19429 July-liepos.men.
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Amerikoje^, Lietuviu Spaudos Klubas atgimsta,. Ima gyvai ir^darbs- 
oiai krutėti. « o rodyti savo sulctarguotas jogas;. Vienas įžymus- 
mus tautos voteranas^organizuoja_milziniskę rašytoju, armija. Tos 
“armijos” tikslas: išlaisvinti mūsų Tėvynę ir jos.žmones is tiro
nu verguvės; skiepyti pasitikėjimu ir susipratimu tikruose lietu- 
viuoscj ir kariauti plunksnos galybėj kol atkariausime' is=kraugę 
rię. nepriklausomybę ir laisvę - Lietuvai!

Klubo valdyba įsitikinusi? kad visiems nariamsvbus darbo. 
Kie kvienam privalu‘pildyti savo pareigu. Vienas rasys lietuvię. 
biografijas? kitas įformuos lietuvię. pazvalgas ir nusistatymą 
svetimtaučiams? ir skelbs laisvos Lietuvos norus laikrasciuose- 
lietuviu? amerikohę.? anglę^ir kitu. Trecias rasys reikšmingus 
politinius straipsnius liečiančius Lietuvos nepriklausomybę?lais
ve ir savita valdymosi. Ketvirtas skaitys referatus. Penktas ra
sys mokslinius traktatus. Sestas mokys elgimosi ir doroves. Sep
tintas gvildens tikybos dalykus ir skelbs Dievo Žodį. Astuontas 
aiškins širdies nokslę. Devintas’interpretuos dvasinio gyvenimo 
filospfiję ir t.t. Visi nariai sulig savo išgales - lavins ir la
vinsis. (Labai pagirtina! Red. ) ■.-

Puiki programa? vyručiai! Tik išmėginkime savo plunksnos ga
lia? o rezultatai - bus milžiniški.

AŠ? kaipo_Klūbo narys? prašyšiau^Valdybos ir visu nariu?kad 
išvalytu^iš Klubo posėdžiu visus bergždžius ginčus ir*vaidus. 0 
kas^šiaūšias lyg kate ir spiauna rūgštim dvokiančius vitriolinius 
žodžius i visus tuos? kurie nesutinka su jo nuomone? tas turėtu 
but uždarytas idėjos tvarte, 

i • . ‘ • •

, ’ _ Kaip toli mcs?_kaip zmoginčs būtybes ’’nuprogresavome” besi
plėtodami ir “tobulėdami” šioj žemes planetoj? bet nerviškas dar 
dominuoja? kas reikalinga mūsę. protui. 

i *

Musę, laikais kaizeris?vcaras?„Leninas? Hitleris? Hirohito ir 
kiti? vis dar apsigobę neaiškumu rūkais.

^Sunkiausia nuomone zmop-uį atsikratyti? kad valdovai esa”ki- 
tokiškesni” negu paprastieji žmones. Tik didi genijai kitoniški c

Nepriklausoma Lietuva



21

Bet jie retai? arba niekad nepatampa vainikuotais valdovais- Ir 
tas jiems sveika ir gera.

Sjt tfc % # tfs ❖ ' . • ?'

Diktatorių stovis keičiasi. Cezariai? carai? Europos karaliai 
ir karalienes - visi buvo . ’’aristokratai”? nors vardu.

Net Napoleonas_kilo iŠ senos aristokratines vidurinesuklu
sęs šeimos? "didziuni jos ’’palikuonis •_ 01iver_Cromwell? kilo is vi
durines klases? pusiau aristokratines gimines. Robespierre buvo 
advokatas? kilęs iš senos ir tipingos prancūzų Šeimos.

Senovės graikijos diktatoriai - Athcnų ir Spartosz- is pri
gimties? jei ir ne faktinei? visi buvo aristokratai ir ’’intelek
tualai” .

Hitleris? Mussolinivir_Stalinas - kilotis kaimiečių padermes. 
Kaimietis? sakoma? pasižymėjęs laukų gyvates ir lapes gudrumu.

Tačiau? kada žmogui prisieina dėti galva prie sienos? arba 
jo taupiniai lieka konfiskuoti^ tuomet skirtumas mažas? ar tas 
vykdoma aristokrato? ar kaimiečio.

Bet aš tik noriu nurodyti? kad socialiai? diktatoriai atsi
trenkė į uolos dugnų.

>;< ’5c ’X *5* tje ’

Yra prestižo ir pavojaus pasekmėje? kai sėkmingas žmogus ar 
tauta, parodo gryna brutalų joga.

Daugelio žmonių protuose pasekme reiškia teisę. Joks pro
tavimo metodas negali būt klaidingosnis. Jei gryna materiale ir 
fizine pasekme butų kriterijus to? kas ’’tikras”? ’’teisus”? ir žmo
niškas? tuomet tie? kurie sudegino Jeanne d’Arc? but buvę didesni 
žmones^ ne kaip pati Joanna? ir ’’Gone With the Wind” sėkminga au
tore. butų didesnis asmuo? kaip Edgar Allan Poe? kurs buvo materia
liai nesėkmingas gyvenime.

Jei diktatorių Šalys?, savo brutuaįemis_doktrinomis ir akcijo
mis nugalėtų? tuomet Ši šalis*- visas Šiaurės Amerikos kontinen
tas pajustų baisų sutrenkimų jų naudai. Jos taptų žavingos silp
niems protams? nes jau dabar kai kam atrodo viliojančios.

Sustigdyk savo pagrindinę amerikoniškų moralę pries diktatorių 
veržimąsi ir prisiklijuok savo proto viduje šį obalsį: visi dikta 
toriai ir jų siekiai - yra amžinai pikta neteisybe. .

Mūsų pergalėjimas turi būti psichologinis ir aktualus.
j!< >'< "'i s5s •’< Sc

Montreal? 1942? July-liepos men.
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Skrisdamas is Indijos į Berlyną - dr. .Robertas Ley? vokiečiu 
belaisviu. Darbo Fronto galva9 neseniai pasakojo^kai kuriems vokie
čiu. vergams? kad amerikonai esą ’’barbarai'1 <> ypač del to? kad mes 
nepagaminome: Wagneri? Beethoven^? Verdi ar Puccini.

Ne? mes nesame įtakingi muzikoje, lai tiesa. Bet mes čionai . 
pagaminome kazka? kas yra vertingesnis uz visu laiku Vagnorius ir 
Verdžius. Ir tas, "kažkas" vadinasi: JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ KONSTITU- 
CIJAS puikiausias kūrinys9 kurio vokiečiai niekad nesupras. .

- # Jjt ;i< * . ... ■ ■
• -v.

Amerikos Komunistę. Partija - sic trys žodžiai yra priešingy
be. Amerikonizmas ir komunizmas - amžinai prieštarauja viens ki
tam.

Amerika reiškia .individualiziha9 reguliuojamu kapitalizmu zo- 
dzio9 kalbos9 įsitikinimu laišvę9 iniciatyva ir savim tobulejimq.

Komunizmas reiškia masių pavergima9 diktatūroj brutuales 
valstybes kapitalizmu ir Šaudomojo siena tiemsj kurie kalba ar 
veikia laisvai. ’ ‘ ,

"Amerikonu." komunistę, parti ja5 - yra įžeidimas kiekvienam 
tikram amerikonui.

įe s{c >Jc #'

Kad^komunistu barbarizmo ir brutuąįiškumo bei kankinimo šu
nybes sužinojus9 užtenka pasiskaityti iŠ Šių' dienu didžiausios 
knygos j .tai autoriaus -Arthur Koestler'io "DARKNESS at NOON"9apie 
rusŲ. revoliucionieriaus prote darbus nuo.Dostojevskio laiku.

Tai pasaka dusinanti ir dramatine.— apie komisarą Rubaso- 
vo (Kari Padek?) byla uz "sQmokslQ pries num; 1 gyvybę".

Knygos svarbiausias turinys: tardymai dviejų magistratu.čia 
visas komunistų "ideologijos" mechanizmas nuogai nusidengia visu 
savo diaboliniū "idealizmui* ' J

Rubašovas liko nugalabintas- pirm negu mes galu gale sužino
jom apie visą'terorizmo "filosofiją"p kuri išmokė Hitlerį ir Mu
ssolini viso’toj ką jie dabar žino... Ir tai buvo atlikta "ide
alo vardu-. ' .

‘ . ’i ■'

Tai visi turėtume nuodugniai žinoti9 kad visi diktatorių’ . 
užsimojimai įkVrru\/ino’kbivrclz:’. reikštu, mūsų pavergi
mu - ekonomiškaij- protiškai9 finansiškai ir fiziškai.

$ sje ♦ i-X ❖ ,
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PULK. K. GRINIUS....
f

Birželio 28 diena, del su
tvarkymo asmenišku reikalu, kad 
apsigyventi Suv. valstijose - 
pulkL K. Grinius su savo seimą, 
lankėsi Toronte.

Ta proga liepos pįrmę diena 
lietuviu parapijos saloje K.L.T. 
vardu, Iduvo prakalbos.

Pulkininko K. Griniaus kal
ba, jau iš anksto visi labai do
mėjosi, nes pirma kartę Toronte, 
garbingos Lietuvos kariuomenes 
karys, ir^didelio tarptautinio 
patyrimo žinovas pulk. Grinius, 
kalbėjo ilgai ir įdomiai. Nuro- 
vokieciu ir Alijantu jogas, ir 
dabartinę sunkiu Lietuvos padėtį.

Tvirtai_pazymejo, kad_tikrai 
Alijantu puseje bus pergale. Tas 
duoda pagrindo, kad Lietuva su
silauks laisvos.

Kvieto Toronto, ir visos Ka
nados lietuvius jungtis ir lai
kytis Kana do sv Lietuviu. Tarybos 
obalsio: Uz išlaisvinimą Lietu-

< vosl Uz-ištikimybę Kanadai 1 Uz 
Santarvės pergali; Dave pasiuly- 
.ma,. kad dabartiniu laiku, geriau 
butę. obalsį sukeisti, ir pirmuo
ju pastatyti Uz, ištikimybę Kana-

.dai, nes šioj Šaly gyvenant, bu
tu. parankiau.

Taipgi, kalbėjo ir ponia 
Griniene* Sveikino Toronto lie
tuvius ir kviete būti vieningais.

Publika buvo tikrai paten
kinta Pulk. Griniaus stipria 
ir aktualia kalba.: ,

Ponę. Grinių soimę apsisto
jo pas*p. Pocienę. Svečiai ap
lanke Mp Dervinius, A. Margius, 
ir M. Uzemockius.

Didelis kreditas priklauso 
p. Pocienei uz suteikimę buto 
ir užlaikymo. Taipgi, p. Motie
jūnui uz visę patarnavimę su 
automobiliu.

Svečiai apleido Torontą 2- 
rę dienę liepos.

* sft

TAUTOS AUKURUI
Birželio mėnesy, vienę^gra- 

zu^vakarę,-susirinkęs pasišne
kučiuoti būrelis tikrię Lietuvos 
nvlotoję, įziębe tautos aukurui 
ne tik gražiu jausmę. zibintę, 
bet suklojo trasavo prakaitu 
užpelnytus grašius - Nepriklau
somos Lietuvos žurnalui.

To viso sumanytojas ir ini-» 
ciatorius, tai didžiai gerbia
mas p. J. Menkus, kurs Lietuvai 
nešioja gražiausius jausmus,ir 
aukoj’ą ne tik savo mintis, bet 
ir yisę^energiję, kad per spau
dos lakštelius - išsikovotume 
taip brangia Lietuvai demokra- • 
tiška laisvę ir nepriklausomybę.

*Sustrinkusiuję. buvo mažas 
būrelis, bet galinga dvasia... 
kuri nemyli tuščiai reklamuotis,
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bet tikra parama remti kulturin- . buvo surengus gegužinę lipios-t, 
gfy ir lietuvybei naudingę darba. 5 dicna9 šv. Augustino semina-

,j 1 Tos_mazos sueigeles proga? rijos darže; gražiausioj ir
• tapo sudeda auku ’tN,. L.” .naudai patogiausioj vietoj? nes cia_
$21.00. Ąuįęavp šik asmenys :/■ į-į- pat ir puikios maudynes*

’ '••:r■' \ _ Publikos buvo gęna gražus
i J. Mankus ............. $5.00. •• būrelis? ir visi linksminosi.

: ’ _ ligi, vėlyvo vakaro,. "Klebonas/ ;
v’J. ir M. Jokubynai .... 5.00. labai dėkingas tiems? kurie dir

bo gogužyneje: p.Baltakytei? p.
...L* , ir A. Vektoriai .... 2.00. ” Matušaitienei? p.Dubauskienei?

. v p. A.Jurcui? p. boksui? ir p.
J. ” V. Samulevičiai.. 2.00. Kairiui.

...J. ” 0. Indreliai .... 2.00. * # *
*> .» . . ■ r*

. ■ 't ' ’

Ai ” S. Batkai ........ 2.00. APLANKE GARNYS

St. Balčiūnas . .... i ... . 1.50.

• ;J» Juška . . 1.00.

A. ’Vertelka ............ 0.50.

Viso v ;• $21.00.

• k ' Garbeniai grupelei ne tik 
už moralęžurnalui parama kuria 
tenka grožėtis ”N.L.’‘ puslapiuo
se? bet ir už finansinę^ kuri 

prisideda prie kėlimo ir 
tobulinimo musu savos . spaudos.

, ... ( Aušrele.
' . ' ‘ 9įt 9* $ ■

■ 'APSIVEDĘ či ■ . i./;'-

' Liepos- men. 4-tę dienę? ap 
s.ivedd ;Jonas Paliulis su svetim
taute’panel e. ■

- t . . 4 w ........ i ' * 
Šliūba.-dave lietuvis kunigas

K. Baronas. J..Paliulis savo lai
ku? buvo vietines lietuviu, para
pijos veikėjas? ir. draugiją, or- 
ganozatorius.

GEGUŽINE GERAI PAVYKO

Toronto lietuviu, parapija?

Neseniai aplanko p. Bai- 
kausku seimą garnys? suteikda
mas jiems pirmagimę dukrelę.

Tėvai yra labai patenkin- 
naujagime dukrele? ir tikimasi? 
kad isaukles nauję !l’idtuvybei 
Žiedelį. •!. ”

P.Baikauskai yra gerai ži
nomi Toronto lietuviams? nes p. 
Baikauskiene - yra ”Aušros” 
chqro nare. 

• . r - .
❖ #

. • • r .• j* • • i ,

APIPLĖŠIMI ; >
* »!■

Paskutiniu.laiku Toronte? 
dažnai pasikartoja namu, api
plėšimai. Laike dviejy menesiu? 
vagys apipiešė net tris_lietu- 
vius. Daugiausia nukentejo?V. 
Ramanauskas ir J.Rūkas? 115 
Bellwood Ave.

Ta diena? kada v.isa Šei
ma buvo_išvažiavusi? - vagys 
įsibrovę per iš kiemo-langa? 
įsiveržę į vidų? išvartė vis- 
kę ir^įšdraike ant grindų; 
AtpleŠe skrynios spynę? bet dau
giau nieko neeme? tik pinigus. 
Vo Ramanausko $500.00.į į.r J. 
Ruko _$100.00. Kaimynai_išgirdę 
bildesį? vagius išbaidė.

Nepriklausoma Lietuva



Valencija
Štai? sale manęs ant pliko stalo kieto? v
Stovi marmuras izbalęs kaip manoji siela® « » 
Ak? Brangieji! Kiek jus sielvarto išlietai?
Bet Šia® . . kruopštaus dailininko išminties dovana®

Man prisimena toji naktis Baisis ir nemiegota;.*
Kada bego akys erdve nykiu tamsu kaskadomis ® ° » 
Širdis nerimoj verke? meldėsi? Šaukė ašarota: 
’’Bukit Palaiminti!” Bet jūs pasipuoŠet girliandomis®

Kiek miestu? rūmų? lūšnų? akių ir sielų jus lydėjo... 
Su kiekvienos Širdies pulsu skubėjom pasivyti®.-® 
Delko jums audra žydinčio gyvenimo pavydėjo?!
Ir kodėl? ir del ko?... Jūs dabar į granitą uždaryti?

Bet jūs esate mūs tautos granitas nemarus...
Pralenkiąs ir žiedus? ir vainikus? ir laurus! - 
Jūsų pavyzdžių vieškely lietuvis patvarus ; - ' * •
Nušluos nuo jūsų kapo svetimu kardu maurus.

# # #
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Marija Aukstaite
^ai buvo prieŠ^tris vasaras^ o vis tik jo mėlynai žydrios 

„n-, atrakinę mano širdį - įnese ir paliko giliu maldų testamen— 
*ta« ’’suprask? ir uzuark.mane.

# >;< #
.Jis buvo septynmetis kūdikis nebylys? mergvaikis. išmestas 

iŠ miesto kaip jo nuodėmių išdava? ir dažna ”dediene” ar ’’teta” 
kenčiančių ir nelaimingų ’’užtarėja” -„spjaudėsi ir ismetinejo?ko- 
_el ta jo ’mama ”nesunaikino”9 nepadare aborto, arba nęismete ma
žą kaip akla kačiukę į kūdrą ar upeli, kur su ’’vandenėliu”? aku
šeres adata‘ar kūdros "burbulais - but viskas baigta.

Ne. Ji to_nepadare. Jos perdaug buvo svari siela. Tik vienos 
vedusio vyro demes sutepta? atsiduso ir verke^pakilus is_guolio? 
sutaršyti„geltoni plaukai pakibo išskėstų pirštu protarpemis? na
gai smeigėsi į galvos odę? verzesi po apskritu kaulu kur tūnojo 
16 metų protas? ir paskum ilgas dienas ir naktis? nerado sau vietos. Bet? kai pajuto po širdimi švelnu, kutenimą - tuomet pro išgy
venta skausmą nusišypsojo? akys įdilbo vienam taške?„širdis pajuto 
motinišką didybę? o lūpos bailiai? bailiai susiklostė:

- Ma-no ma-zy-tis.o.
Paskum sunkiai pakilo? sieloje kažkas užvirė dangiško ir malonaus., 
spiegusios sunkios ašaros kažkur sugulė? tik gerklėj kamuolys... 
Žvalgėsi priėjusi prie veidrodžio? ar akiu lankai tie patys kaip 
seniau?...
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Ne. Dabar jie kitokį ... motiniški. .» švelnučiu tamsesniu 
lankeliu apvesti... Akys tikrai panašios, ka^ji mate žurnale Ma- 
^ori-hos paveiksle5 ir nors lupose karčios kančios išraiška, bet 
R ^lankus i am veide_- dar spindi kilnumas.. • Dar neisgęsę paskuti
nes gėdos ugnys, tuno pasiaukojimo ritmai... Tę visę stebėdama 
Rute, pasijuto didingesne, kovingesne, atsparesne, ir istiese 
pačiam likimui rankas: -

- Imk9 mane! . Ir vesk!.. Vesk Tu9 Kurs viskę valdai... 
įsisupusi i^tamsu platų kimona išslinkdavo į balkoną kai kiti vi
si būdavo iš jo pranykę, ir sėdus į mirusio tėvo kėdę prie pat 
plytų sienos priguzusia, panerdavo susimasčiusias akis į puikiu 
naktį, ir visa erdvę observuodavo.

t

Žvaigždes jai_būdavo dabar svajingesnes... Jos kabodavo ne 
mažutėmis kibirkštėlėmis, bet pro ašarotas akis - jos kabodavo 
didžiulėmis stebuklingomis liktarnomis9 švysteldavo vaivorykščių 
varsomis.

Jinai9 gražioji Rute, dabar nors ir graužiasi, ir rūpinasi, 
bet ir valdos!. Skaito ant pirštų... Skaito dienas... Savaites... 
Menesius... Skaito ligi prasiri£a_lig_penkių... Tai menesiai, 
kurie labiausia jų slėgdavo... išmetinedavo.. . 0 pries juos,mo-_ 
tutes nepatarimai9 neapsauga, nepabarimas.±° Geriau, kad mama but 
išbarus, išmušus, išstūmus, bet Rute gal butų likus skaisti, ir 
grįžus su savo ambicijos atspara... 0 dabar?... Motute mylėjo nak- 
tis_labiau - negu dienas. Mėgo daugiau svaigųjį - negu tyrę van
denėlį. Mylėjo daugiau triukšmingas kompanijas - negu surimtėju
siais veidais^procesijas^ Ten visa - našlei Doveikienei rodėsi 
"blefas" - o čia.... ir išraudęs pypko re lis nusišypsos, ir Šelmiš
ka akute^girtuoklelis mirktels, ir uz Rutes grožį - į minkšta ran
kelę pūkštels. Ne_tik jaunikiai,^seni singeliai, bet ir nuo pačiu
tes pasivogę klajūnėliai šiltai^Šypsojosi Doveikienei, o.ji ne 
maz nesuvokė kito_- tik jai reiškiančių pagarba, o gal ir meilę 
nemenkesnę kaip Rutei, juk Rute dar^tik vaikas! Bene kę kenks,jei 
ir atskirame kambary su kuom nors užsidarys, šnektels? . . . Juk tai 
jaunyste! •

# S* *

Rutei sėdint balkone,^perbėgo daug Šlykščią scenų... Daug su
veltu lovų, butelių, triukšmo, orgijų ir chaoso... "Tikrai Šlykš
ti žeme!/ - ji galvojo.^Geriau ten but uz menulio... Uz jo tam
sesnio šono, kad nei nepažvelgus i zemę^ juk čia tik klampusvpur- 
vas, kuriuo jos jaunute graži siela aptėkšta... Bet jinai pažvel
gus, į Marso pusę - prisiminė kita pasaulį. Ten ji mato skaisčias 
rožes visais plotais linguojančias... 0 baltų lelijų daržuose - 
ji pati... Čia ją vedžioja tyro angelo dvasia, ir prašo pasizade- 
j imo:
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- Tu busi mano?... Būsi?„RŪte?.•• Tu apgynei uz visus silp
nesnį. o o Galėjai jį visur padėti? bet Rute^ tu uždarei jį savo 
širdies altoriui^. .‘vTodely tu man brangesne uz„to saliono dama? is 
kurio tarnaite išnese kraujo indą... Rute!.. Rute!..

Ji krestelia galva jaunutę grakščią... Eina toliau... Tary
tum nei angelo? nei jos-.pačios/ tik vėl...tyru ašarų lasai ant be
žiedes rankos blakį.., blakt... ; *

- 0 ne i AŠ he tokia silpną? kad tik mokėčiau verkti I, As kova! 
Gyva kova!.. - sugniužo Ruteį'gmulkute kumštele? užkrito ant-bal-. 
kono atramos? erdve nuriedėjo žvaigžde? nukrito. . . : ■:

-^Kodel ne^dš?! - klausia savęs Rute. - Juk ten paskęsciau. 
pranykčiau miražu.r. Dabar juoksis/žmones? smerks...^Ak? kokia is 
manę S o . Apsemia^vel jės .akis nauja a sarę; srove? karštesne? jau
tresne... Ji-jaučia kaip plasda.jos širdyje uz:viską-meilesnis?-v 
savesnis? tyras prisiglaudimas. . 1

Apkabina•RŪte savo- rūbo platų kraštą? nusigandus vysto juom 
savo, 'kuna;..* i --  . • ■.. :■■■
—* ■.■ ■■■ . „ • - a1 • *-1 ‘-'.a-..-:u : y . v ... ■■ 5 į -t... ....... -

0? mano Dieve.. As he sau. . . As tau! . Tau? mano širdies^ 
gniužulėli! Tu turi but sveikas... išsaugotas... Tegu mane išneš 
ant mor.ui.’- bet tu gyvenk... Tik nesmerkdavo motiną... Matai? kiek 
kovos» / AŠ; uz tave visas savo ašaras išliesiu? visus siausmus iš
gyvensiu?. kad tu būtum pasauly atsparus kaip akmuo! Patvarus'...

‘ Ir ana t o Rute/pasauliu žygiuojantį puiku jaunikaitį...„Naujos 
kartos atstovą... įTiesu? aukštą? su balta apikakle? ^išauklėtą ./i. 
Visai nepanašų i ta? kurs jos garbę piešdamas 'v if e šalę jos...v 
Ir varda jam dabar *renka... ir rūbelius skiria... Bet? kad mioų 
visų? visu pasislėpus... Ji mąsto? užsidarys? . niekur neišeis^ t . 
glaus? glamones... Arba prieš‘tai - kur nors pabėgs pas nepažįs
tamus? ' kad ne mama'nežinotų. . . Tegu verks?, mąstys? rūpinsis^, gal 
bent svetimas mergaites praserges. r • . , ,

Ir asarota^RŪte grįsta iŠ balkono vis prieąuŠriaįs,..į ėsavo 
kambarį? sugniužta. . . tyli. ... motina bara. . . 0 čia nei lahlKytbj.ų 
•'nei j aūnike lių. ..'-Ir. motute i/Doveikiene i - jaude taip... Visi'1 
buteliai^ir pilnį ir tušti islaipiojo tropais žemyn.. ._Nei. pyp- ' 
korelis šypsosi? ne girtuoklėlis nemerkia. Visi bijo bėdos. . • 
Čia dar užkars nekaltai... •• '„../į

- / ' RŪte ■' patvari . Norsv jos krūtine numargo? „veidai gelsvais
-taškais aplašėjo? bet uz tai siela per sis ve re. nukrypo kita,
--‘kryptimi... Dabar, jos mintys dažnai nubėga ir į bažnyčią:..

' •’s i" >’ . V; ■ • ■ --f: į:- •
.• ■ ->■ r.
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Klaupiasi...^Tcn Marija... visus, visus^uztaria..• Ji kad tik is- 
siliuosuos iš gėdos sunkumoj ji ten nubėgs į Katedrą... Atsiklaups 
kai niekas nematys? ir sudės visas savo ašaras į Marijos delnus? 
pasakys? kad ją apvylė? nuskriaudė? išniekino... Ji atiduos savo 
vaikelį Tyriausios Nekaltybes globai... Lai juoksis tiekurie 
pirkdami jos garbę juokėsi? bet ji tą viską atsipirko ašaromis?pa
nieka ...

Prabėga jos minty Laurą.? Banucią? Gurgzdzią namai... Jie buvo 
girtuoklėliu pašiepti... Pajuoktos ją maldos? paveikslai? papro
čiai? bet dabar Rutes_sielai^- ton nepamainomos namu šventoves... 
Ton skaisčios mergaites grakščios ir linksmos? visu mylimos? ger
biamos ir_siekiamos? o kas Rutei?.. Lopšelis? glebialis? vargas... 
Ir taip bego dienos.

aj« sj*

Po dveją metu? replinejo dulkėtoj gatvėj kūdikis. Retkarčiais 
pro langą zvilkteldavo jo močiute Doveikiene? kad_to ’’repeckelio” 
nepervaziuotu trokas ar automobilis? bet ir tai būt maža bėdos... 
Tide del jo^vargta, gėdos panešta? ir dabar? kad ne jis? - bene 

' RŪtei būtu reikėję dangintis į milijoninio^miesto tolimiausią 
kvartalu?#0? ne! Ji čia but arsidarius grožio salioną? ir but my
lima visu darnu ir "miseliu"._IŠkarto nors ir atsidarė? bet Šalę 
replinedamas vaikas vis klykė? kabinosi prie motinos? o čia tos? 
kurios atėjo veidus išmasažuoti?_antakius^iŠravineti ar plaukus į 
bangas sudėti? - negi joms tai rūpi^ kad čia RŪtes vargas? kad ir 
ji motina? o mažutis Jurka į visas žiūrėdamas? nors ir į gražiau
sias? vienok išsiskirdavo vieną įsimovusią į baltą halatą? ir klyk 
davo? kad bent valandėlei patekti i Švelnute rankas? priglausti 
veideli arti? arti RŪtes lupą.? kurios taip jautriai įsisiurbia į 
jo rankeles? veidelius? ir net mažas akiu duobeles.

Bet? kada^praejo metai? ir beveik pusantrų? ir kai Jūrka nei 
kartą dar nesusvebeldavo "ma...- Rute nusiminus galvodavo... 

juo toliau? tuo labiau? jai kūdikis darėsi nesuprantamesnis? 
baisesnis net biąuresnis? nes jis tik mykė kaip kūtes gyvulėlis? 
seile josi? ir kažkas buvo panašaus į matytus paralyžiuotus elge
tas? ar nebylius? ir del to RŪtei kasdien vis darėsi baisiau. Pa
skum ji nutarė perkelti savo salioną nuo kūdikio kuotoliausiai? 
kad dar ką nors neišgalvotą lankančios klijentes? kad nenustotą 
duonos Jurka ir ji pati.

Po kiek laiko. - Rūte jau triūsęs! turtingąją kvartale. Čia 
’'permanent”? masažai? antakiu išravinejimai - dvigubai apmokami.

- Bene Jūrka ten skriaudžiamas? - ji galvojo. - Mama? dar 
geriau,- negu as pati... •

Apmokėdavo ji motinai pieno ir pyragaicią sąskaitas? bet
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su dienomis - 'blėso jos meilu n.aŽįjan? no laimingam Jūrka'i.

Jurka.-^motinos paliktas- pas močiutę? - iškarto cypdavo?tunkš
davo kai$suniūkas? žydrias mėlynas skis su,-garbiniuota galva iš
kišdavo iš ažūriniu balkono groteliu? ir žiūrėdavo tas duris? 
kur skardos lento j'kabodavo .nupiešta garbiniuota moters galva?bęt 
paskum ji dingo su tuo baltam halate angelu? o jam li?£O tik ilge
sys o

Kai močiute būdavo užimta namu triūsu? jis issliauzdavo is 
..balkono? persirisdavo gatve? ir pritulęs prie tę. durij. kur kabojo 
garbiniuota moters galva - ilgai į jas‘ žiūrėdavo? kazka marmaliuo
davo? vėl cypdavo? unkšdavo’ ? rankelėmis_gestuodavo? bet kai nieks 
neatsiliepdavo? - jis panėręs galvutę Žiūrėdavo į žemę? byrėdavo 
jam ašaros.

.. . ❖ »!<

^RŪte ir Doveikiene? dar vis tikejo?_kad .Turką kalbės. Bet jis 
vargšas buvo visai kurčias? ir nebylys. Ūgtelėjusį Jurka? -_miesto 
padaužos vaikai išjuokdavo ir stumdydavo. Ir? kai jis neturėjo žo
džiu save ap.sigynti nei išsiaiškinti? ..užgauliojamas kibdavo skriau
dėjams išplaukus? ir grįždavo' iš gatves kruvinas ‘ ir purvinas?, tuo
met žmones plakdavo liežuviais ne tik nebylį kūdikį? bet ir jo mo
čiutę Doveikienę? ir motina RŪtę.

.Sudužo Rutei visos svajones apie nėštumo laiku svajotą pui
ku jaunikaitį žygiuojantį Marso takais..i Čia tik nebylelis...
Bene iš jo įsaugs žmogus4?.... - galvojo P.ūte. - Ot? mykaus^ir gana.. 
Geriau išvežti į girias? paleisti...” - nekarta ji pati issigas- 
davo savo minčių. ..

- Išduobei kaimai - nuolat,os ragindavo moterys* - Bent pakrū- 
miais pašliaužios^.tarybą parinks. Bet ligi buvo gyva mama - RŪte 
vis. dar šliejosi pribijos su savo vargu, Set£ kai Doveikienę išne
šė su grabu - jūrka stačiai mykt.e mykė; puolė? draskė žemę kur mo
čiutes lavonas nuskendo?jo Rutei liko vargas... nepakeliamas... 
sunkus. . . > t• \ 1 i • • ■ .

Po savaites - Jurka atsidūrė kaime. Toli už miesto? didzię. 
kalnu gairėse? kiurksojo lūšna prie vėtai pravažiuojamo kelio? ap
linkui stūksojo miškai? barkšojo stuobriai ir krūmokšniai.

Čia?' bmelio >pakrante j galvutę delnais suspaudęs - tūnodavo 
Jurka. Jam vaidenosi miestas?^angelas baltam halate? garbiniuota 
moters galva prie durp,. bet už vis baisiausia tai^ kaip^mociute 
gulėjo grabe balta kaip kreida? ir jis nors traukę ja už rankos 
- jį tylėjo, Paskum kai priglaudę lupeles ja pabučiuoti - ji bu
vo .šalta ir kieta. Ką žmones jam sake - jie negirdejo nei nesupra
to? 'tik kai trekas ji ver.e-^į kaimę su paršeliais - jis žinojo? 
kad močiute jį čia būt neišdavus.

:!< *
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• ' 'Kai jį_vože į . kaimą -• jam• buvo penki metai. Vasara ir žiema, 
paskum ir vėl vasara - nublukino miestą._Tik liko giliai sirdukej 
įsmigąs^angelas baltam haįato, ir ta žeme tarp kryžių - kurį pra
rijo močiutes grabą. Jis čia nors ir bėgiodavo,su drugiais žais
davo, mykaudavo miškuose, vienok išaugo jo akys į baisu ilgesį.

Sutemus jis užsilipdavo ant auksciausio's. kalno^keteros, kur 
pro mišką vainikus žiburiuodavo miesto sviesos, ir žiūrėdavo į ten, 
ar noissities baltos Rūtos rankos, ar ji nepriglaus?...

,.-r •: Veltų...• •

Ji nuskendo į gyvenimą, apmirso.^Apsiprato su panieka .ir ap
kalbomis .•■ Žmonos pradėjo ją daugiau užjausti - negu smerkti. Tik 
tas "bestija” žcnociusl Uz tad ir jo vaikas nebylys. . .y,.

Retkarčiais Rūtą supurtydavo įkyrumas, tada ji-;atskaicius ke
letą doleriu už menesiną Jurkos maisto sąskaitą, pastūmdavo ambi
cinga ranka/ o jo likimas- lai issisprąs pats..’. Negi jai nuo šią 
metu užsidaryti? Kentėti vien tik del nebylio? Juk ji dar pilna 
grožio^, energijos. Ir doleris netaip jau sunkiai suvaikomas. Ir 

r. perlu.šniūrelis biustu nusikabina... ir auskarai cvinguliuoja...
Vis’naujesni, modėrniskesni^uz kitu... 0 čia ir teatras artį... 
Ir vėl gerbeju...^Nauju vilcią... C ten kalne kiurksanti lūšna - 
lai dengia, glaudžia ir paslepia kas jau išgyventa - nebgrįs... 
Nebylio lūpos niekam nekalbės išgyventą ilgėsią, skriaudą ir skaus
mu.. . Lai viskas užsilygina - kaip nebūvą... Ir taip RŪte ne is 
blogos valios, bet tai eilinis gyvenimas, kurs viską lygina, už- 
glosto ir užmaskuoja, tik ne kenčiančią sopulius, tik ne Jurkos 
ilgesį.

»:« "• »!: $

Ak, tos akys, akys...galvojau eidama vesiu miško taku. 
Čia žalios pūkines samanos, švelnutes gražios garbiniuotos. Šia
pus y s ir egįes^- mirtą puikumo. Čia varlele nušokavo, ęia^gyvatė
lė nusiraite, čia eina ir Jurka. Jį veda, už rankeles tėviškai pri
glausdamas mano kaimynas Jonas. '

Jūrkos akys tos pačios, ką mačiau pries tris vasaras. Jos 
maldauja, siekia, dega ilgesiu ir troškuliu, kad apglebti visą 
žemą, prisinešti, išskirti siekiamą miestą, isravineti jo kami
nus,., dangoraižius, bokštus, po jais raustis pro langus, duris,ir 
rasti tą, del kurios jis nyksta.

Jonas tyli. Pastebiu, kaip ritasi jo veidu ašara, jis trau- 
, kia Jurką arčiau savąs, ir sėdasi ant stuobrio.

- Eiks...^- jo lūpos susiklosto tyliai, kažkuo rūpestingu ir 
švelniu virpančios. Ir kai Jurka prisiglaudo mykdamas ir unks-
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damas rode rūkuose paskendusį toly miestu -* Jonas apsiverke.

Žemais čiurleno, upelis nešdamas ves^ ir šapelius? o Jono lu
pos prisiglaudę prie kūdikio galveles kuždėjo:

- Tu skęsti ilgesy.. •_ As žinau... Tu esi auka... esi pasau= 
Iv vienas. Net tavo lupeles - uz tave nekalta. 'Nieko neprašo? ir 
uz nieką nedėkoja. Bet as tavęs? pačiam likimui nepaliksiu^ kad 
jis tave neštu kaip tuo upeliu nereikalingę sapę? nepastebeta? 
nesuprasta. Jurka! Tu busi žmogus! Tavęs laukia Institutas! Mano 
ranka^įves tave į pasaulio doru ir naudingę zmonię draugiję? tai 
mano žodis!

Jono kalbos Jurka nesuprato? tik gal butanujaute. Jis mykda
mas ir unksdamas išsiveržė is jo glėbio? nutvėrė_jo rankę? ir sto 
vedamas aukščiausioje kalno keteroje - kazkę rode? ir beveik gy
vuliškai suriko.

Tuo tarpu toly - įžibo pirmas miesto žiburys.

Maciau, kaip kūdikio akys užsidege^dar didesniu entuziastišku 
džiaugsmu ir viltimi? kaip jos verzesi ziburiuodamos drąsą ir 
ilgesiu? o Jono susikaupusiam veide - tūnojo artimo meile? gai
lestis ir pasiryžimas.

Is miesto kilo rukai ir ūkanos? ję neaiškios skraistes vys
tėsi? gaubėsi ir^formavosi į dvi baltas didžiules rankas?.tai. 
buvo motinos^Rutes nublukęseprisiminimas? apie savo kūdikį. Vie
nok? ^tos didžiules ukanę rankos - Jurkai buvo mieliausia? ir 
švenčiausia tos nakties palaima.

« * *•

A F 0 R I Z

Vienas pokalbis
su išmintingu žmogumi^yra daug 
vertingesnis?^negu dešimts metę, 
mokinimasis is knygų.

Longfellow.

Rasa yra ryto žemčiūgai?
bet ašaros liūdnos nakties...

Coleridge.

Sugebėjimas? yra vargingo 
žmogaus turtas.

Mattheu Wien.

MAI

Kaip galima tikėtis? kad zmo-' 
nija priims patarimu? jei ne
priima nei pagrasinimo.

Swift.
Pirmas meiles atodūsis? 

yra paskutinis išminties.
Byron.

Likimas^yra^draugas gerę- 
j^ę? vadas ismįncię? tironas 
zioplię? priešas blogęju.

W.R. Alger.
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PAVYKUSI GEGUŽINE
Šių .metų 5-ta diena liepos? 

Ville*La Salle parke? ‘įvyko KL 
L» T. Motera, sekcijos gegužine.

Šį_gegužine pasiseko.puikiai: 
atnešė gražaus pelno? pajėgė su
traukti gražios publikos? o prie 
.tb darbo ir nuopelno? daugiausia 
prisidėjo Ville La Šalie lietu
viai - tarybiecįai.

P.J. Kuprevičius luve^savo 
virtuvu? ir pats^pasipuoses gra
žia uniforma - iškepo skaniu 
bulviUo

Bulves paaukojo p.Leknickų 
seimą.

"Buvo ir loterija. P.Kilimo- . 
niene dovanojo setuką indu ir 
ponia Loknickione puikiu race.

Pikninkui„paįvairinti? p. 
Ivaskevicicnes vedama buvo„vai
ku?- moterų ir vyru lenktynes. 
Lenktyniuoto jai gavo dovanas. 
Tos^dovanos buvo suaukotos se
kančiu asmenų

P. Ivaškevičiene pavaisino 
alumi laimėtojus vyrus? mote
rims buvo skirta keturios dova
nos kurias aukojo p,Vizbaricne? 
ir p.Pundziuvįeneo P. Vizbarie- 
ne aukojo gražiu geriamų stik
lu^ o p.Pundziuviene dvi puikias 
dozes šokolado,_

Šioj gegužinėj V etinius^ženk
lelius segiojo p±M.Vilimiene? 
loterijos tikictclius pardavinė
jo p.M.Mickuviene._

Prie bufeto vede visa tvarka 
vicepirmininke p. Ivaškuviciene? 

jai pagelbėjo p_._ Narkcliunie- 
ne ir p. Miliene.

Prie kasos darbavosi p.K. 
Ivaškevičius o

UŽ visas dovanas ir pasidar
bavimu? taipgi publikai už u trr . 
silankymą ir parėmimą labdarin
gų sekcijos darbu? širdingiau
siai dėkoju visos musu valdybos 
vardu.

SEKO. SEKRETORE
VILLE EMARD VEIKĖJOS . ’

Kanados Lietuvių Taryba ir_ 
Moterų sekcija?turi stiprių ro
me ju^ir uoliu moterų veikėju 
iris„Vilie Ema rd kvar talo.Ypač 
yra musų pasididžiavimu įuM^Vi- 
limiene? kuri yra.jau savo sei
mu išsiauginusi ir suaugusi mo
teris? t žiau savo darbštumų ir 
pasiaukojimu kilniems tėvynės 
bei tautos^reikalams?„gali-būti 
net pavyzdžiu jaunesnėms mote
rims .

Nuo pat^Tarybos. įsisteigimo? 
jinai pasižymi dideliu aktingu- 
mu. Pereitais metais? nei viena 
K.L.T. vakariene ar kitoks sta
lo parengimas? neapsiejo be jos 
prisidcji.no darbu bei produktų 
aukomis. Taipgi ji buvo nuolati
ne tautinių ženklelių dirbėja ir 
segioto ja^

Kaipo ženklelių segiotoja^p. 
M. Vilimienei? nepamainoma ir šie
met; nes jai tas laukas.-jlabai ge
rai sekasi. P.M.,Vilimiene kaip pernai? taip ir Šiemet? yra nuo-

Montreal? 1942? July-licpos men.

prisidcji.no


34

latine loterijos tikiotu gamin
toja ir platintoja. Ir dar ne bet 
kokia .-platinto ja! Taipgi ir ji 
pati yra paaukojusi keliais atve
jais loterijos išleidimui vertin
gu dovanu9 davusiu gražaus pelno. 
Be to9 ji yra surinkusi gražu' 
skaięii} ”N.L.” prcnumeratu9 ir 
pati'daugel karti} žurnalą ‘parė
musi piniginėmis aukomis‘ Perei
tais metais privačiu budu buvo 
surinkusi apie 50 dol. auku9kas 
K.L.Tarybos gyvavimo pradžioje-? 
sudarę labai didele parama. Tokiu būdu p.M.Vilimiene K. i.Ta- 
ryba9 ekonomiškai yra' daugiausia 
parėmusi.

Taippat aukšto kredito yra nu
sipelniusios ir kai kurios kitos 
vilemordietesp kaip_tai M.Micku
viene, M. Žemaitiene9 kurios tain 
gi nuo Tarybos įsisteigimo pra
džios, kiek joms sąlygos leidžia 
aktingai darbu bei finansiškai 
Tarybos darbuotu remia.

Negalima pamiršti ir E.Luko
šienės 5 kuri yra K.L.T. Moterų 
sekcijos sekretore, ir uoliai 
darbuojasi ne tik sekcijos ribo- 
se9 bet ir Taryboje, ypač paren
gimuose.

Labdarybės-darbuose9 gelbsti 
ir kitos garbes vertos moterys, 
tarp kuriu p.Vaupšiene ir 0.Stan
kuviene.

Kanados^Liet. Tarybos vardu9 
jums darbščiosios bitutes, tariu 
Širdingiausios padėkos žodį., 

Nenuilskite, mielosios9 šioje 
gražioje darbuotoje dirbkite ir 
toliau, nes Tėvynė ir Tauta9 dar 
laukia iš muši} daug pastangi} ir 
vieningo darbo.

.'S *

PIRMOSIOS KREGŽDES ' , 
...... ........ . V ■ - 1 1

Nepriklausomos Lietuvos žur
nalui persikėlus iš TorontO-į 
Montreala, pirmosios kregždes

atskubėjusios sir paramą, tai 
buvo villemordieciai:JoMacię-{ 
junas su finansine auką, ir; •: 
Andrius Stankevičius su auka.i 

Abiems pirmutiniems auko- j 
tojams, širdingiausias aciu 
už paramą ir morali padrasi- > 
nimą.

❖ # *

PERKA BONUS
Montrealiečiai lietuviai^ 

gausiai perka bonus9 tai aiš
kus įrodymas9 kad lietuvis sįe- 
lojasi^demokratiju pęrgale9 ir 
tuo pačiu Lietuvos išlaisvinimu 
iŠ hitleriškos ar staliniŠkos 
vergijos.

A. Stankevičius yra pirkęs 
apsaugos bonu- net už TOO dol.

■ Kazin,; ar til^nebus tarp Montre
al© lietuvii} Šioje srityje re
kordas tas?!

rfc sje :

LIGONES
Kazimiera Jokūbauskięne gyv. 

6421 Briand Street V.E., turė
jo sunkia vidurii} operaeija. 
Operacija pavyko gerai, ir^li- 
gone po tri jų .savaicii} grįžo 
iš Sto Mary ligonines, tik stip
riai prisikentė jusi ir ...susilpu
si, bet linkėtina greit■susveik
ti, sustiprėti, ir dar ilgai, 
ilgai gyventi.

«
P.O.Motuziene, savo vardinii} 

išvakarėse^ t.y. liepos 25-ta 
dieną, turėjo gerklės operacija.

Tikimasi9 kad p. Motuziene 
greit susveiks, nes.turejo1 St. 
Mary ligoninėj labai gerus gydy
to jus,_ir puikia priežiūrą-. Kaip 
p. Jokubauskiene, taip-ir ę.O. 
Motuziene9 yra abi ”N.’L.” žurna
lo skaitytojos.

Nepriklausoma Lietuva
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.-Zuzana G-ię.dpaitiene ? turėjo 
sunkią’-operaciją, po kurios dar 
gavo plaučiu ’uždegimą._Todęl ji 
išbuvo St.Mary_ligoninej 6 savai
tes; kur nugalėjusi didžiają li
gų krizę?paskutinėmis liepos men. 
•dienomis? sugrįžo namo..

Džiaugiamės? kad šios visos 
aukščiau .minėtos ligones ja-.u v . 
sveiksta, ir vėl triušis savo sei
mu židiniuose.• PETRUTE

•■S :;e «
• • • •. •- ."I ■

SERGĄ KOLONIJOS VETERANAS . '
Tai įžymus Šv.Kazimiero^pa

rapijoj f fundatorius ir rėmėjas? 
geras patriotas lietuvis? stip
rus „mylėto jas sporto? spaudos? 
taipgi buvęs savo laiku geras 
plaukikas ir Šokiu mėgėjas? o da- 

’bar tik tylus? nuliūdęs ir ken
čiantis nuolatinius skausmus2tai 
ponas. Arlauskas? žymios veikėjos. 
Marijos Arlauskaitės tėvelis.

Jau praėjo trys metai? kai jis 
vienas atsiskyręs nuo visu savo ■ 

: draugu? kankinasi ligos agonijo
se? :ir visos .tos kančios guodėja? 
tai nenuils-tama jo gyvenimo drau 
ge ponia Onute Arlauskiene?kuri 
kaip budrus angelas dieną ir nak
tį tarnauja savo gyvenimo^draugui? 
ji guodžia?slaugo ir prižiūri? 
ir, kaip gražu?_kada dvi Širdys 
viena kita mylėję - net ir tokio
se sunkiose valandose? viena kita 
suprantą ir neapleidžia!.

Garbe poniai Arlauskienei? uz 
tokį pavyzdingą pasiaukavimą?’ o 
musę, visu mylimam kolonijos Vete
ranui - linkime susveikti? ir vėl 
būt tarpe musę.. Lauksime...

# >Jc #

IŠRINKTA. ADMINISTRATORE
Nepriklausomos Lietuvos Šei

ma? kaskart auga ir -didėja. Au
ga skaitytojais”? rėmėjais? ir 
net savo Štabu? - bando įstoti 
i visu pavyzdingę redakciją ke
lius . ‘ .

Liepos men.pradžioje? Marijos 
Aukštaites pakvietimu ir Tarybos 
užtvirtinimu?_įstojo į vyriausios 
administratores pareigas mokytoja 
M.Arlauskaite? kūri vietos kolo
nijoje turi grąžę vardą ir už
sitarnautą pagerbimą.

Mokytoja p-le Arlauskaite? 
jau pereme administratores pa
reigas? _liepos men. 27 dieną.

Linkėtina pasisekimo.
# 5fc. *

VIZITAI
26 dieną liepos? lankosi M. 

Aukštaites namuose panele Bal
takyte Toronto įzimioji visuo
menes vęikcja.

Su p.Baltakyte musę, redakto
rę atlanko p. Zofija_Vilimiene? 
ir zymi_Tarybos veikėja p.M.Lek- 
nickiene.'

Pasitarta visuomeniniais rei
kalais? pasikalbėta ir nusifo
tografuota,.

Panele Baltakyte buvo apsi
stojusi pas savo draugę p.Vili
mienę?. Xųr viešėjus apie dvi 
sQV^ite:siiS.^rįzo į Torontą lie
pos 30 dieną.
■ •;• Montreal© p-le Baltakyte į- 
sigijo daug simpatijos? daug 
draugę.. Lauksime į čia nuola
tiniam gyvenimui pargrįštant.

Su pasiilgimu -
Bičiule.

* ❖
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Šiomis dienomis vieši Montreale 
pas savo mamyte ir trolius p*Taut- 
kus? ponia Julija Pilkauskiene9 

•3U savo' <šuneliu Robertuku.
Ponia Pilkauskiene lankėsi 

Nepriklausomos Lietuvos redakci
joj? įteike nuo saves ir nuo p. 
Mockevičiaus aukų_”N.L.” žurna
lui ? taipgi atveze nauju prenume
ratą ir nuo Toronto lietuviu gra
žiu linkėjimu. :? >.ui

Kadangi, ponia Pilkauskiene? 
yra apsistojusi Marijos Aukštai-* 
kaiminysteje? tad dažnai matosi 
su redaktore9 ir tariasi Aktu
aliais visuomeniniais reikalais? 
ypatingai žurnalo išplitimu.

Ponia Pilkauskiene? yra jau
na? energinga? graži ir drųsi 
lietuve?_kuri torontieČįų ir 
Aukštaites prašoma? ruošiasi kil
niam ir plačiam visuomeniniam 
darbui: kultūrai? menui ir spau
dai, nes jos gyvenimo draugas, 
p.Juozas Pilkauskas - visa Šir
dimi jų ragina? ir "pats del li
gos negalėdamas..- trokšta, kad 
jo maloni žmonele dvigubai jį 
pavaduotu tėvynės ir tautos dar
buose . . .

Lįnkime? kad p^Pilkaųskiene. 
butu, musu tautos žymus švyturys? 
kad tokiais išauklėtą ir savo 
du sūnelius.

SUSIRGIMAS

Šiomis dienomis? buvo, smar
kiai susirgusi p.Tautkuviene. 
Bet? rūpestingu sūnų ir dukters 
p.Pilkauskienės rūpesčiu? grei
tai suteikta'medikale pagalba, 
ir dabar ligone jau visai sveiks-,- 
ta. •.

Geros laimes!
’ ❖ * $

SPAUSTUVE L

Nepriklausoma Lietuva, il
gai vargus ir klajojuš, gaVo 
malonų izr rhiolatinį fprišigla' 
dima p. Kuprevičių namuose.

Čia suvesta masinos? pada- • 
ryta lentynos ir stalai?ir jau 
Šioji laida - išvydo pasaulį 
ir kaip didinga karalaite is- 
maršavo - iš p. Kuprevičių re
zidencijos.

Dėkinga visa Taryba, Tary
bos centro valdyba, Uekiriga 
redaktore Marija Aukstaite ir 
visi spaudos direktoriai p. 
Kuprevičių šeimai.uz atidary
mu platesnių vartų Nepriklau
somai Lietuvai^ kuri .ves mus 
visus - į aukščiausių tautos 
Švyturį - į Lietuvos laisvų ir 
nepriklausomų gyvenimų.

•sS - ■ $ • i >• •"

KUPREVIČIŲ REZIDENCIJOJ ' 
j : ’ . •

Dabar,^ten visos Kanados 
lietuvių širdis? Nepriklauso
ma Lietuva. Dabar ten -.pri
valo užsimegzti nesugriaunamas 

.mūsų tautos fundamentas - sa
voji spauda. Čia privalo susi
rišti visi pakrikę gyvenimo 
siūlai? ir sujungti didžiulį 
tautos_kamuolį, bet darbas pri
valo būti tylus? taurus? '.su- 

‘kauptas? apgalvotas? turintis 
savo vairų ir susiklausymo vie
na kornetų.^

Dabar?^iš čia kils - didžios 
mintys^ išaugs asmenybes? Čia 
bus amžinas;Kanados lietuvių 
pulsas? tik. privalome jo Švy
turius saugoti? globoti^ nepa
žeisti, bet kelti, auklėti,ir 
tobulinti. Tad? į gretas... 
Arčiau, ir tauriau? į darbų^per
rišta tiesos ir doros meiles 
kaspinais... ■

# sjc #
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MUSŲ WKSLEIVTJA

Mes,9 Montrealp^lietuviai, tu
rime garbes Jpasiclšiaugti ir pasi- 

.. didzįuoti, vėl viepu gabiu ir 
L rimtu .studentu,, tai Marijos Aukš
tai te.svsūnumi Antanu Navįkevicium, 

;.kurs išlaikė.. ohąiai&es;.;inšineri jos 
"■•••• kvotinuS- į antra McGill Univer- 
•- sit©to: kursą»
7 : Studentas A.Nayikevicius yra

labai malonau5* Urauge. rim- 
-ua. - ,,c budo? kurs visžj

savo energiją skiria pasirinktai 
jo mylimas profesijas studijai, 
bet dalį savo .laiko paaukoja ir 
visuomenihiems reikalams-, ypatin
gai Nepriklausomai Lietuvai•

.<•’ _ Kada kiti studentai turi lai
mes yrstytįs ežeruose? plaukioti 
upese ir kaitintis saules spindu-.' 
liuose, - Antanas maudosi prakai
te knyp-oms ir mokslui - dirba 

■”The. Montreal. Daily Star” spaus
tuve je, išsiuntinėjimo . departa-" 
mente.

Linkime laimingo pasisekimo 
moksle-, darbe ir tautybėje.

ft įt ft

Aldona Kisieliūte9 visoj mūs 
Quebec*o_provįncijo j - išėjo pir
mos klases pažymiais mokine, ir 
baigė D*Arcy McGee aukštosios mo
kyklos ketvirtu kuršę.

, Ketvirtu kuršę baigė ir P- *• 
Bendzaityte.

Bravo lietuvaites!
. ft ft ft

Darbštus ir geru teveliu sū
nus Albertas Norkeliunas, su gra
šiais pažymiais baigė D’Arcy Mc 
'Gee tretįjį kūrsę, ir ruošiasi 
tolimesnėms studijoms.

Geros laimes ir pasisekimo!
❖ ft ft
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ATOSTOGOSE . . ’ .
Neseniai grizo iš atostogų 

panele_Julyte Lckniękaitepku
rios tėveliai stiprūs: vįsūome- 
ninkai, uz tai ir Julytės daž
nai pasigendama,nes si jaunuo- 'J 
le kaip, savo grožiu taip ir dar- .., 
bais - yra pavyzdinga-, maloni, 
ir • visur laukiama. ž-j'a J

_P. Julyte, dirba^vi.enoė; ; 
didžiulesvfirmos raŠtihūj, bet 
dažnai pašvenčia valandėlę ir 
visuomenes reikalams.

ft ft >3
Gauta linkėjimai iš Bostono 

padanges, nuo įžymios veikėjos 
ir pedagoges paneles Helenos 
Bandšiūtes, kuri leidžia savo 
atostogas gražioj Amerikos Ša- . 
lelejp žavisi jos gamta ir sim
patingais amerikiečiais, bet 
nešino panele_Elenute, kad ir 
mes jos ilgimės... ir laukiame 
sugrįštant.

ft ft %
Nepriklausomos Lietuvos 

vaizdu piešėjas Algirdas Navi
ke viclūs,kurs valdininkauja 
Oro Apsaugos Ministerijoj, - 
išvyko dviem savaitėm atostogų*

• p ••

Linkime tyro, .džiaugsmo! . .• • 
ft •• ft ft

Šiomis dienomis išvyks trum
poms atostogoms ’’N.L^” žurnalo 
redaktore Marija Aukštaite į 
gražiuosius ”Lawrention" kal
nus . 

. * ft ft
VYRIAUSIAS ”N.L.” MAŠINISTAS

Leonas Gudas K.L.T. centro 
sekretorius, paskirtas ”N.L.” 
vyriausiuoju masinistu.

Nors spausdinimo darbai per-, 
kelta į Ville La Salle p.Kupre
vičių rezidenciję, bet redakcija 
ir administracija - lieka po 
tuo pačiu antrašu: 2588 Bercy Sto 
Montreal, Quebec, ft ft *
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\ J.Augustaityte VaiciunienM,
Kai vakaras ateina piąpkus•pasileidęs, ’;-r ~

■■ Ir tavo kryžius- kyla toks -skaistus tarp latru keturią, 
Vėl noriu klaupti pries' tavo ąukos_altoriu9 
Bot nei širdy maldos, nei žodžią lupose nebe turiu.
Tiktai, ■ jaučiu^- švytuokle muša . v -■
.Nuo vįeno_kraŠto netiesos iki_kitam..
Ir nesą vejai tamsiai pilką ruką^ -v ..

• ■ Ir mums ir tau,?.4.kankinamasis krašto, nieko nekaltam.
Ir niekas neina, tavęs išvaduoti, • ; -j .•

< Nors^dūmai-udafigun kyla tavo kruvinos vaukos
Užgrūdintas lietuvis aria savo tėvo žemę... • 

• Matau jį gyv'ą jo namu gelme j, matau laukuos,.
‘ • ’ r- * ’ ’ •

. ..... -■.- ~ ■ • -į..

- ■ Norėtum šauktis Dievo tokio didelio ir gero,’
Bet jis nuėjo su galingais, vėl užmiršęs mus... 
Užmiršus ir Jeruzalės Saliamono bažnyčią, 
Kad vertelgas vaike ...r gynė savo tėvo amžinus namus.

,l’, ■ . •_

Ir tu, kaip ta Jeruzalės Saliamono bažnyčia, 
Tiek kartą, griautas, niekintas buvai ir šiandieną

, ■ - skriaudžiamas esi,
Perki kančia tursavo sunkią 'dalį, v.^
Ir laisvėn, surištas rankas ‘tiesi!. /■ '

Kai vakaras ateina, sutemas paskleidęs,
Tu iškyli aukštai viršum gilią naktų‘ir šauliu sutryptu 

\ ■ 1 Ir mes^einam tavąs iš tolo pasitikti, -
Ir kryžiaus panoset buities stačiu krantu.

’d-
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Jeigu aš pati nebūčiau moteris, gal man būtu^sunkiau supras
ti ir pažinti moterį? Bet, kad many gludi moteriškumas - aš ma- 
tau i-mote.rs -siclds ;lr "kūno pasaulius, kaip..didžiuliam veidrody.

. T Dauguma dįeviųa moters kūną. _Ta baltutėlį, Švėlną aksomą.Jį
• glosto .akys, širdys, rankos ir'lupos. Užtenka sakytijinąigra-

.. zi”, ;’i-r moters savirnylei užtenka. Tuomet ji didžiuojasi, masto? 
.siekia'būti-.dar-..gražesne-, tobulesne stovyla. Įvairiomis priemo-

... -j-.h-emis lanksto, įspaudo, trina,į/varzo-, lakuoja,- dažei.savo kūną, kad 
tik^ji būtu arčiau tobulo, grožio. Ji ..tam paaukoja’-daug laiko, 
kenčia susiraukus po įvairiais grožio aparatais, tai ne ji kalta. 
Tai Gamtos<.dovana - grožio, pamylėjimas.

' ;.... .. Vyrai/sako, kad jiems patinka natūrali moteris. Bet moterys
tam'/lyg ir riepasitikix ; Jos-ųuo senų amžių ką tai .tokio silsi rasda- 

r.vo ir ..-gražindavo si savo -kūnus. Reta moteris, kuri pagalvoja', kad
.nį •' ji turi brangesnį tųrt-av-.. .t-.Nesutepamą dažais, nesusukamą gražiau- 

’ sial s - .Plaukų lokais..o 'Nesuvaržomą goręetą sparnais, nenuperkamą
ir neparduodamą gražiausi natūralų puošnumą, - tai gra'zi^-sielą*

Jei moteris pirmoj eilej stato savo kūno grožį - ji kūnu ir 
gyvena. Ji pasiduoda savo aistrai, kuri ją lanksto kaip vejas nen
drę.,. ir palaužtą nevaldomų jausmą’.- į m,e ta . Į pavojus. ..į, '

Gerai, jei moteris. laiku susilaikė, pasitare^su savo sąžine 
/ir siela,.ji surado įkelia, ir išvengs ją apsupančiu sunkėlią,juk 
kiekviena valanda mūsų puse ji Niekadajnėveiu^grįšti ir taisytis 1 
Gaiįą, .kada lĮium.s vyrai primeta:”tik kūno grožis moters idealas”.

..Arba-kaip vienas mokslininkas rašo: "Ieškojau moters visą savo am- 
zią, ir jau pražilo galva, o vistik jos neradau..,"

Ši, mokslininko nuomone, verčia mus’-, susimąstyti ir prieiti 
išvadą, kad jis ieškojo ne moters kūno, to baltučio ir švelnaus 

"aksomo”'^ bet jis ieškojo moters - su’grazia siela. _Ne s kūną jei 
būtą .ieškojęs, jis būtą ją radęs, nes ju pilna žemei-1’ ( I .

.•■■■■• ‘ 1 -ii.1-’ ?

. ; Kad būtų graži moters.. siela, mes privalome nenustoti savo na
tūralaus, . kilųąųs/--sioterįškumoi Mes turime gamtos suteiktas 'bran
gias dovanas, kaip tai švelnumą, gailestingumą, meilę, jautrumą, 
tai vis brangūs sielos .turtai, 'ir juos kilniai naudooant - moters 
siela grožėja, tobulėja, skinasi kelią Į angeliškumą, bei dievi- 

...ną- skLlnumą; •
.- * ' ' ' $ - * - ■' '' •

Montreal-, 1942, July- Ji epo s men.
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. OMNIA VĮNCIT /J10R

Nuo pat šviesos ausros? ėjau as saulėleidžio šalies link* Ejau 
ieškodamas tavo meiles ir tavo vienumos* Ėjau metu metus* Likimas 
vede mano kojas iŠ šalies į šalį. As susidraugavau su visu saliu 
žmonėmis; sėdėjau prie visi^. tikybą sekėju "banketo stalo..Lankiau 
žinijos universitetus? ir keliavau per fiziniu moksliu sritis. Ko— 
viaus su tikėjimo ir darbo dalykais; sukau galv$ apie kūrimo miste
rijas? ir veik netekau proto. MaiŠiaus su konservatistais ir libe
ralais? ir jungiausi su ortodoksais ir laisvamaniais -

VISUR IR VISAD IEŠKODAMAS TAVO MEILES.
Dalyvavau aŠ eksperimentu, laboratorijose ir basčiaus po menta

liu ir moraliu filosofiją. laukus,. Šnekėjau suateisiais ir draugavau 
su'agnostikais. Simpatizavau karštagalviams ir vertinau fanatiku pa- 
zvalgas. Teologija ir aukštesnis kriticizmas nepaspruko is mano stu
dijų. Kad ir dalimi? bet demingai stebėjau psichologinį tyrimu ir 
©kultines tiesas? kuomet -

IEŠKOJAU TAVO MEILES IR VIENUMOS.
Klausiau as studentu ugningu diskusiją, ir tapau intymus daili

ninku prietelis. Girdėjau kunigu^pamokslus iš sakyklos? ir maisiaus 
su liaupsintojais klūpančiais bažnyčioje. Bįciulevaus su angliaka
siais tamsioj kasykloje? ir drauge su jais Šaukiau saules ir teisin
gumo l Vaikščiojau su darbininkais nedarbo taku? ir praleidau dienas 
ir naktis be mai§to.Argumentavaus su socialistais? ir lazda muŠiaus 
su bolševikais. Žaidžiau su vaikais laukiniu, gelių pieveleje? ir 
stebėjau margiu gražiu pleŠtakeliu šokį -

IEŠKODAMAS TAVOSIOS MEILES.
Vaikščiojau aš po^gamtos stebuklu, šalį? ir likau nušviestas 

akmenų pamokslo. Šnekučiavau su medžiais? su j^. savita kalba9 ir 
klausiaus audros simfonijų. Paukščiu choras? begaliniai nakties 
šnabždošiai9 padangių griaustinis^ kalnu atgarsiai? jūr^ laidotu
vių giesme ir gyvųjų, gyvi^- daina žavėjo ir vergino mane? kuomet -

IEŠKOJAU TAVOSIOS MEILES.
Kai kada aš buvau nublokštas į moksįo_ir religijos konflikto 

sūkurį ir neriraties verpetus? ir likau užpultas intelektualiu abe-
Nepriklausoraa Lietuva
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jojimu. Kai-patekau audros ir slėgimo laikotarpio laiva£uzy?vie
sulingos dvasinio tamsumo nakties bangos ilga laikų daužė ir pla
ke mane? kuomet -

IEŠKOJAU TAVO MEILES IR VIENUMOS.
'■ J'' '

. 'vKada kopiau spiraliskais pažinimo laiptais-? kažkas vede mane 
aukštyn į ateistiniu abejojimu ir nerimties debesis? ir skepti
cizmo fantomai iŠ visu pusių grasino.

Susidraugavau su visais žmonėmis? be rases? spalvos ir kredo 
skirtumo? ėjau aš^dienų^ir sapnavau naktį..nuolatos troskau?il- 
gejaus tavo skaisčios išminties? tavo dangiško pažinimo? tavo die
vinos percepcijos, išalkęs^meno ir grozio^duonos? be skirtumo val
giau visokį maista»_o_o ir dziaugsmu^virpanciu tik-kų is.miego at
budusią kūdikio dėmėsiu klausiau as kiekvienos priėteliskumo iš
pažinties -

IEŠKODAMAS TAVO MEILES IR VIENUMOS
Kada gyvenau rytu svajonių soduose? nugrimzdęs poezijos idealų 
kontėmplacijoje?f- poezijos? kurios industrialus vakarų būdas ne
pratęs gerti? likau nustumtas į materialistines draugijos mael- 
straumų. Mano rami svajiŠka dvasia nuožmiai sujudo besiklausydama 
mašinerijos tarškėjimo^ ir apkvaito bežiūrėdama į minias žmonių? 
nepaliaujamai bėgiojančius Šen ir ten...^Žmonių? kurie zude viens 
kito aukstesnius jausmus? ir kuriuos karštliges apimtas alkis gi^ 
ne ieškoti aukso? garbes ir smagumo - tačiau šio netvarkaus dundė
jimo ir bildesio vidury? as nelioviau -

IEŠKOTI TAVO WILES IR VIENUMOS
Įmestas į Šių painių aplinkybių verpetą? klaidžiojau aš? vi

siškai nusilpęs ir nūstebęs.^Tarytum šiaudelis nukritęs ant kun
kuliuojančios smarkiaivtekančios? ^beprotiškos upes^paviršiaus?as 
buvau nepaliaujamai nešamas į pražūties bedugnę. As.pamečiau savo 
senovinio laivo inkarus; mano^sirdis^virto tūkstančio kontradikci- 
jų būkle. Pametęs savus papročius? aŠ negalėjau urnai surasti.keis
tus vakaru kelius. Suraizgyti nežinomų priežasčių mazgai? neišven
giamų aplinkybių ir aplinkumos būdas laike mane kaip_belaisvį sa
vo negailestinguos siųstuos - tačiau as nuolatos triusiaus -

IEŠKODAMAS TAVO MEILES IR VIENUMOS
Nejausdamas prasikaltimo? aš^kalbejau ir veikiau ir elgiaus 

tokiu budu? kurs užgavo daugelį žmonių?_taciaų visada maniau? jog 
. elgiaus padoriai ir teisingai. As nenorėjau užgauti bet kokios 
sielos jausmus. AŠ maniau susibūręs su tikrais.prieteliais^.Dė
lei tavo skaistaus džiaugsmo? visiems buvau meilus. Retkarčiais 
netiesioginiai girdėjau žmones kritikuojant ir peikiant mano bu
Montreal? 1942? July-liepos men.
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dą; tačiau tuo nesirūpinau rintai. As ėjau savo keliu? barstydamas 
džiaugsmo•rožes ir dainuodamas skaisčios vizijos poemas., Argi^pa- 
saulis nebuvo mano namas ir visi žmones mano broliai? As nemačiau 
jbkiu priešą? &r neprieteliu. As. mylejau visus• •. ir savo budu mė
ginau tarnauti visiems .. ’ ■ ' ’ r

... IR VIEN IEŠKODAMAS TAVO MEILĘS.
Bet jie neužmiršo maho praeities■-"klaidu”..» Jie Įsikibę ki

bo prie mano nepasisekimu.... juos didino ir klaidingai interpre
tavo. Jie nemėgino suprasti mane. Letai? bet tikrai efektas aku- 
muliavos. AŠ jutau ju .pavaizdumo persikeitimą? bet nesidomė jau. 
AŠ visai nejutau audros besitelkiančios virs mano galvos.'. Mano 
intymus ir mieliausi prieteliai tolinos. Jie nenorėjo paaiškinti? 
nei atleisti. Jie nesirūpino pamokyti mane... ir^parodyt man savo 
kilnesnį būdą? ir šviesesnį' keliąs bet jie vien šalinos nuo manęs. 
Jie nenore jo‘į mane mesti malonu’žvilgsnį? neigi teikti man savo 
malones ypatybių. Ju akims aš buvau nedoras ir piktadaringas; ir 
todėl nevertas^šu jais sus±draugauti. As likau pasalintas.is ju 
draugijos ir ištremtas iš ju-.akyvaizdos,. _ _

Ir akimirksny svarstykles parsviro ir nulėmė mano likimąjpri- 
sikimšusiame pasauly? - aš^pajutau esąs vienišas. Prieteliai at
suko man savo „nugarą? ir bįciuliai^ignoravo mane. Metu metus -as 
gyvenau beveik pragaro kančiose. AŠ virtau paniekos objektas.gre
ta savc^biciulių.vlš visu pusiu buvau puolamas bjauriais šmeiž
tais? išbartas? 'iškoneveiktas?’išplūstas. užmirštas daugelio?pa- 
mestas pasaulio-? ėjau aš- menesiu menesius^ apakęs ir besąmonin- 
gas. . . ir basčiaus tamsiam nužeminimo seselio slėny ’.
■ Ai? mano mieliausioji! Kaip aš^meldžiau mirties! Mirtis tuo 
laiku bebuvusi man mieliausia, viešnia? dangiška išlaisvintoja? 
linksmu _žinią. nešėja? mylėtoja? kuri^savo šaltoms? stiprioms ran
komis liūtu agglebusi_ir išvadavusį iš nematomo pragaro kandy? 
iŠ kuriu troškau pabėgti. Taip! AŠ Šaukiau mirties kaip vieninte
lio likusio prieteliaus. AŠ Taukiau,ir klausiau jos tyliu žings
niu šlamesio. ^Tyliausias jos besiartiniriib krustelėjimas - džiugi
no mane? ir aš_troškau jos nrietelingumo amžinybes. KasJatsitiko 
man anose baimes dienose? aš neatmenu. Dieną ir naktį? viską už
miršęs? klajojau įr_bąsciaus po miestus ir miestelius._As juokiaus? 
kuomet didelio liūdesio ir skausmo našta' svėre ir siege mano širdį. 
Maniškiai nepriėmė manęs ir uždare mano^namu duris pries mano 
veidą. AŠ likau_atstumtas. Savo karčiomis širdimis ir barningomis 
ir'biauriomis lūpomis?* jie tyčiojosi ir niekino mane. •*

AŠ likau benamis klajoklis ii’ ėjau nežinomu keliu, sunkia šir
dimi. AŠ abejojau apie žmonijos geradarybes. As beldziau ir bal
džiau... bet jokios durys neatsivere mano veidui. Sulenkęs kelius? 
meldžiausi valandų valandas? bet visos mano maldos veltui. Niekas 
neatsake. Paskui pamečiau savo tikėjimą ir likau cinikas. Dievas? 
Kodėl Jis sėdi savo soste? ir leidžia ’savo vaikams vykdyti to-
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kins baisius neteisetumus ir tiranijas?! Kaip galėtu. Jis? Kaip? 
Kodėl !Jis. nepliekia juos savo žaibų rykšte?... Kodėl Jis nebaudžia_ 
jų savo rūstybes galybe?

Šitaip. suvystytas iš visu pusiu skaudžios ir be pagalbos ke- 
" liones liūdesiu ii- nevilties * sapnų*tamsa? klupau ir griuvau as 

eidamas. As voltojaus purvuose ir’svirduliavau į visas puses ta
rytum girtuoklis. Brutualus elementai plake mane ir bade? salti 
atskalunybes vejai kankino ir gyle mane.

Ga3.ų^galę? pavargęs? skaudžiomis kojomis? visas pajėgas ’iŠ- 
semęs?v±štroškęsvir alkanas? netikėtai atėjau aš prie tavo durų 
slenksčio. Tavo žvilgsnis krito ant manęs... ir_tavo linksmi 
Šypsniai palengvino mano skausmus ir pasalino rūpesčius. Tu mai
tinai mane savo melodijos manna? ir kilniu rūpesčiu stiprinai ma
no pervargusių esybę.

Dabar - kai išgydėišmano nuostabių savo giesmių baisumu? o_ 
mano lyrine gydytoja!išmaudėi mane savo mozikos okeane ir apre- 
dei_mane drabužiais išaustais Amžinos Harmonijos staklėmis? ar 
galėsiu dar karta keliauti^savo keliu? Ar kelias saugus? Atama
no rojališko ji gydytoja! AŠ einu gyvenimo pusiaukeliu. Ar as-tu
rėsiu eiti vienų vienas? ar' tu palydėsi mane iki mano keliones 
galo?Rankomis susirakinę? naujo saulėtekio himnu savo lūpo
se ir silpnai liepsnojančiais poezijos spinduliais savo širdyse? 
kartų keliausime mes link žėrinčio ir liepsnojančio saulėleidžio 
- į šviesą apsvaigusį gyvenimo realizacijos vandenynų?

Ar eisime? mano aderingoji? •

EISIME

Eisime? eisime? kur laime vilios? .

Kur tyroji meile purvų nežinos...

Siela naujų rūbų - kunui nepaves -

Mes tenai keliausim? kur Žvaigžde mus ves.

Kaip gele^negali žydėti be 
saules? taip žmogus negali.gy
vent i be meiles.

G.P,Upton.

Meile skaito valandas menesiais?_ 
dienas metais; ir kiekvienas lūke
sys - yra,amžius.

. Dryden.
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Kiekvienas žmogus9 guodžia savo gyvenimą dvasiniu penu. Dva
sia neturi stipresnio peno už knygy. Bot ir knyga9 nevisuomet yra 
ta - ko siela reikalauja. Yra knygys geru.ir blogu9 vienos^per- 
sunkia dvasia tyro spiritualizmo saltiniais? antros priverčia pil
na krūtinę siūksliy... Knyga reik pasirinkti. Knyga reik skaity
ti ne bet ke'no rekomenduojama. Reik žiūrėt dauginusį rekomenduo - 
jamy asmeniu negu į paciy knyga. Asmuo_jau parodo žengiamy Vieš
keliu švyturį. Jei jis tau savas - artek... Bet9 jei matai9 kad 
tik daugiau susižeisi.? - šalinkis.

Knyga9 no visiems prieinama. Stoka pinigo. Antras vargas - 
lietuvika knysa dabar mažai turi Šąnsy į prosų spynas... įėjo 
į gyvenimą nauja banga9 tai lietuvio’mintys susiliejo angly kal
bos vilnyse.

^Lietuvos populiarinimo atžvilgiu., - tas gerai. Skaito svetim- 
tauciai9 susipažįsta su mūsu^kultura9 menu,rašliava? istorija9 
geografi ja9 ekondmika9 papročiais ir tautiniais nūs i teikimai s $> 
betelieka daug nuskriaustu paciy lietuviu? kurie ryte suryty tuos 
žodžius svetima kalba pabirusius9 bet nesupranta gilesniy frazių? 
sunkesniy.žodžiy^.. Ir nevienas lietuvis nuleidęs galvy tik atsi
dūsta. . . riedi asaros, ir mato jis9 kad laikai žygiuoja palikda
mi jį patį... ,

Ak9 kaip tas^visa skaudu...„Lietuvis nepaisyty9 jeigu^tarp 
anglu kalba leidžiamu knygų’- būtu vieta ir rinka lietuviškyjai. 
Bet9 beveik tiršeiaušioji ^inteligentija - jau labiau į mady su
ka - su angly presais...

Ir dabar? kiek guli rankraščiuose lietuviškai parašyty kny
gų? ju trokšte trokšta ir laukia nenutautojusi visuomcne9 bet 
rodos9 bot rodos tuo klausimu net baisu atsiliepti9 tuoj tave 
paliks nepaŽangiu9 nesigilinančiu į svetimbalsiu akcentus bei gi
lesnį analyze.

Neseniai ’’Amerikoje” per visa moty ėjo puiki apysaka' garbin
go rašytojo Kmito? bet turbūt taip ir^liks tik laikrasciy spal
iuose? Gaila.Kodėl noisjudinam Kudirkos? Basanaviciaus9 Mai
ronio^ žemaites? Pečkauskaites? Višinskio laiku?! Juk mes degame 
ta pačia tėvynės moile9 ta pačia tautos liepsna9 tik nesisten
giame surasti bendro aukuro? kur save atiduotume ir sau pasiim- 
tume.

Apleista mūsų knyga... Dabar taip Jos visur pasigendama... 
Nors angly kalba‘išleistas žmonęms persi9 giri ir siylai9 bet 
jie pavartę pasako: ”Tai9 kad as čia nesuprasiu...duokit man
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li.ętuviŠką tai ir pirksiu ir aukomis paremsiu.” Ir žmogus į ta. 
nuoširdžiai atvirą pareiškimą — nerandi žodžiu. ®ėt vis tik,kaip 
nuo mados ar laiko rūbo, taip ir nuo angliškai lietuviškos kny
gos - perdaug nesišalinkime, bet ją paremdami, stenkimės plėsti. * 
minti, kad ir lietuviškoji neliktu pamiršta. ... . *

iš anglų kalba apie Lietuvą.išleistų knygų, man rodos yra 
.... vienos. iŠ geriausių, kurias čia. paminėsiu.

• ■ THE ECONOMIC RECONSTRUCTION OF LITHUANIA AFTER 1918...’
By Anicetas Simutis

Attachė of the Consulate General of Lithuania in New York
Price: $1.50

Ši knyga yra išleista Amerikoje Kolumbijos Universiteto 1942 nu, 
balandžio 15 dieną. Turi puslapių 141. Kietuose, gražiuose virse- 
liuosej o turinys apima platokai Lietuvos ūkį,-finansus, indus
triją, ^prekyba ir santykius su kitomis valstybėmis. 'Jvade gražiai 
apiplėšta. Lietuvos ir lie.tuvių istorija, kur duoda mintą, kad Lie- 

v . tuva' yrai gimus būti sparčia ir kultūringa gyvenimo Šaudykle, ku
ri audė . kylanti ,.ir bujbjahti kultūros ir ekonomijos gyvenimą, 
ir kad jos kilimo ir egzistavimo pulsas -puikiai savystoviai pla
ke nepriklausomo gyvenimo laikais.
- Autorius Anicetas Simutis, „.yra vienas iš- garbingų Lietuvos 

sūnųg_ gimęs, .augės ir mokslus ėjęs Lietuvoje. 1935 metais, jis 
paige Vytauto Didžiojo Universitetą. Kaune, ir nuo 1936 metų, » 
eina Liet. Gen. Konsulo Atašes pareigas New Yorke._Per tą laiką, 
j i s ^ą.t likdamas nuo savo pareigų,. rašė aukščiau minėtą knygą, ir 
ruošėsi Kolumbijos Universiteto kvotimams. Tai begalo tauri ir 

■ rimta asmenybe, kurios žygius verta neabejojamai paremti.
Knygą galima užsisakyti pas pati autorių; 41 W. 82nd Street.

New York,' galima užsisakyti per Kolumbijos Universitetą^ Columbia 
University-. Press 2960 Broadway, New York; arba pas šių žodžių ra
šytoją: 2588 Bercy Street Montreal, Quebec.

Kita, labai vertinga, naujai išleista knygele, tai mūsų gar
saus rašytojo Antano Vaičiulaičio: OUTLINE HISTORY OF LITHUA- • 
NĮĄN LITERATURE. . -

Ši - knygele nors trumpai, bet vaizdžiai ir faktingai iškelia 
mūsų literatūrą ir jos žymiausius autorius. Pailiustruota jų 
fotografijomis kaip tai': Motiejus Valančius, Antanas Barahauskas, Basanavičius, Kudirka, Tumas Vaišgantas, Maironis g. Julija Žyman
tiene -- Žemaite, Marija Peckauskaite, Vincas Krėvė, Jurgis Bal-
Montreal, 1942, July-liepos men.
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trušaitis? Vydūnas? Žukauskas Vienuolis? Petras Vaičiūnas? Myko
laitis-Putinas? Kossu-Aleksandravičius? Kazys Binkis? Jieva Si
monaityte : ir Bernavidas Brazdžionis. Kitu tik paminėtos pavardes 
ir jų rašyba.

Šį,gražu, stipru leidinėlį išleido Lietuviu Kultūrinis Insti
tutas 'Chicago je? kuri vairuoja profesorius K.Pakštas.

’C

Autoriaus asmeniškai nepažįstu.. Bet jo raštus branginu ir gi
liai vertinu. Žinau apie jį kiek iš jo nuveiktu darbu? atrodo?kad 
bus_tai kantrumo ir^pavyzdingumo bite? užsipelniusi daug visuome
nines pagarbos ir už nekuriuos veikalus - laimėjusi premijas.

Aukščiau minėtų.knygelę ’’OUTLINE HISTORY OF LITHUANIAN LITE
RATURE’’? galima užsisakyti pas patį autorių: Marianapolis College 
Thompson? Conn.9 galima užsisakyti per profesorių Pakštų: 6017 So. 
Kenwood Ave.? Chicago Illinois. Taipgi galima gauti Nepriklauso
mos Lietuvos redakcijoje.

: • * v.

• V '
ATSIUSTA PAMINĖTI ■

Tai Arėjo Vitkausko angliškai rašytu jumoristiniu eilėraščiu 
rinkinėlis? kurs•vis tik stebina skaitytojų'autoriaus gabumu,ii 
kurti poeziją jau anglų kalboje. ♦ ♦ •

Leidinėlis kuklus? daugiau taikomas dabartines greitos ame
rikoniškos nuotaikos dvasiai? smarkaus jumoristinio tempo? ir 
kas myli jumoristika - verta įsigyti ’’WORDS OF TOMORROW” pas pa
tį 'autorių: 517 Wall Street? Los Angeles? California.

; ' v,.
• *. » • -t. “

Taipgi? atsiusta paminėti puikiuose viršeliuose Vincento Am
brazevičiaus plati. AUTOBIOGRAFIJA? šios vertingos ASMENYBES 75m. 
amžiaus sukaktuvių proga.

Šių Autobiografiją^suredagavo Žymus žurnalistas Vytautas Sir
vydas? išleido savo lėšomis J.J.Bačiūnus. Autobiografija išleis
ta lietuvių kalboje kas sveikintina ir brangintina? ir kas-krin
ta skaitytojui^į akis? tai begalo kruopštus surinkimas faktų? ir 
stebina? kaip žmogus per savo amželį keliaudamas gali padary
ti tiek daug gero

■ Garbe. Jubiliatui’ Garbe leidėjui ir darbščiam redaktoriui? 
už įnešimu į .mūsų kuklų AUTOBIOGRAFIJŲ lobyną Šio_naujo kūri
nio? kurs, nevienų paskatins prie dorę. Tautos*ir Tėvynes darbu.

. . * # »!«
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CHICAGO ILL o ENCIKLOPEDIA BRITANNIKA
KONSULAS DAUŽVARDIS TEISIU 

DAKTARAS.* • .  * ”** • -- ... .. -
Petras Dauzvapdis Lietuvos 

Konsulas Čikagoje John Marshall . 
Teisiu Mokykloje? uzsipęlne Tei * t 

' siy Daktaro laipsnį.# >:<
VYKSTA MISIJOS

Kunigas J.Bruzikas laiko mi
sijas yvair.iuose Lietuvos vie
tose. Misijos_vyksta pasekmingai? 
lankosi dideles5- minios.
MONTREAL QUS.'" ” ' '.. ~ ~

1 dienę^liopos? Montreal© pa
triot ingy šveicaru kolonija?mi
ne jo savo 550 mėty ■nepriklauso
mybes dienę. :
MASKVA '

Rusai smarkiai bombordavo Ka
raliausiu. ^Karaliaučius yra vie
nas iŠ didziujy Vokietijos mies- 
ty arčiausia prie•Lietuvos sie
nos. Žinios primena? kad rusai 
yra bombardavę ir Lietuvos mies
tus Vilniy ir Kaunę.

sjt , .-•!« #

URBŠYS GYVAS / '
Laikraščiai^praneša? kad bu

vęs Lietuvos Užsienio Reikaįy 
Ministras y^Urbšys kurį bolše
vikai isveze į Rusiję? yra gyvas.]-: 

• »$»
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Ši Enciklopedija? turi la
bai įdomy apie Lietuva.skyriy. 
Ten aprašoma? kad 1940 metais 
per rūsy okupaciją? išgabenta 
iš Lietuvos į Rusijos gilumas 
apie 60?000 lietuviy. .

Xc

SUKAKTUVES
. 1 diena rugpiūcio? sukanka 

lygiai dvidešimts mėty? kai 
Lietuvos Steigiamasis Seimas 
priėmė Lietuvos Respublikos 
Konstituciję.Ą 
"AMERIKA" RAŠO

Editoriale-pasiraŠyš T.B. 
duoda vėjo iŠ Lietuvos atvy
kus lems savo broliams Lietu
vos piliečiams sakydamas: - 
"Spaudoje? susirinkimuose?tau
tinėj akcijoj jų negirdeti^ Ne 
vienas jy tyliai sau pinigėlius 
kalasi. Broliai! Lietuvai reikes 
parodyti ne jusu dolerius?bet 
darbus... Ar nereikės jums tada 
raudonuoti?" Man rodos? kad pa
sikeitę- gyvenimo sylygos ir ne
lauktas nuo Lietuvos atsiskyri
mas tuos, žmonos daugiau apglūsi- 
no? negu aukščiau minėti pini
gėliai .

$ »!<

AR ILGAI KARIBUS SUOMIAI
’Suomiy karo vadas maršalas 

Mannerheim paskelbė straipsnį? 
kad Suomija nenurims? kol Ko-
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relija ne bus įjungta į Suomiję. > kuri per Rusi jo,s okupacijd, 
Suomiai nori prisijungti ir tas“ •<■ ištremta į Sibiru/. • ‘ 
Korė M'jos dalis ? kurięs.. prieš./ • .J l -Ar/ « ...... Pet-
Suomii;-rusu._kara 1939 metais ?So-~ tras Vileišis“ ir jo’ sesuo? gy- 
vietaivvaldc. ‘ vena AiMrfKoje.

Maršalas tvirtina? kad 1940 Velionis Jonas Vileišis?
metais su rusais pasirašytą su- • savo laiku buvo Finansų Minis- 
tartis? tai buvo tik paliaubų? teris Lietuvoje? 7 metus is-
o ne taikos sutartis. ... buvo Kauno miesto, burmistru.
ATSIŠAUKIMAS I RUSŲ MOTERIS IR * *..A
VAIKUS.’ ■ ■ NACIAI VARŽO LIETUVIŲ SPAUDI

Liepos 28 diena^ laikraštis 
’’Raudonoji žvaigžde”? įdėjo at
sišaukimu į moteris ir vaikusSv 
kurie kirviais ir akmenimis muš
tu iŠ savo šalies.priešus.

* ^’’Rusi jos likimas - rašo lai- 
raštis - priklauso nuo^mūsu kar
tos. Jeigu vokiečiai užkariaus? 
tai nuo penkię. iki dešimts ..metu - 
amžiaus karta užaugusi - mus ap
spjaus .z/

z »jc >:<

Nekurie komunistai mano? kad 
mUsŲ karo vadai nežino kaip ves
ti kara. Taigi komunistai verkia? 
del atidarymo antro fronto^dabar? 
nes esą palaukus bus pervelu.

Butu gera? kad toki karštuoliai 
patys pirmieji sestu į_”botus”^_ 
ir vietoj rėkavę - padetę. valdžiai 
kariauti.^Bet man^rodos? kad is 
tu rėkiančiu. paukscię.? retas ku
ris pats save aukotųsi? nes dau
giausia aukojasi tylus ir. neskan- 
dalingieji. • •

sje sįe

MIRĘ JONAS VILEIŠIS

Buvęs pirmas lietuviu atsto- 
vas_Amerikoje Jonas Vileišis^, 
mirė Lietuveje_Kauno mieste się. 
metu gegužes menesy. Paliko zmo- 
nę su vaikais: dukterį Birutę

Vokiečiu pareigūnai^Lietu
voje? kaip galėdami varžo-lie
tuviu spauda. Jie norį? kad 
laikraŠcię. leidėjai sumažintu 
skaičių kopijų? nes sako dide
lis trukumas popieros.

Per visę vokiecię. okupaci
jos laikotarpį - neleista lie
tuviams išspausdinti nei de
šimts knygų. ■ -

' >įt fe. #

2>000?000 DOLERIŲ
; '. J

1919 metais? kai buvo at
vykęs su savo misija Jonas Vi
leišis? tuome t ^P e Žade iki š ?kun. 
Žilius ir aukščiau minėtas Lie- 
tuvos^atstovas surinko Lietu
vai iŠ_Amerikos lietuviu vi
suomenes Lietuvos Laisves,Bo
nais 2?000?000 doleriŲ.

❖ ■ =
ŠVENTE LIETUVIŲ DIENŲ

Dideles reikšmes ir mora
les paramos šiiteike lietuviams 
Illinois gubernatorius Dwight 
H. Green ir Chicagos majoras 
J.Kelly leisdami ir pritardami 
Švęsti Chicagoje Lietuviu Die-

• J-

Švente suruošta kuoiskil- 
mingiaųšia? dalyvaujant tūkstan
tinėms minioms ir miškui vėlia
vų. * * *t

Nepriklausoma Lietuva



Gerbiamoji Redaktorei '
AŠ vis mąstau?. kad jusu ten 

Kanadoje kova sunki? darbo turi
te daug? sąlygas turite neleng
vas? tai man vis gaila j'usų^visu 
kurie karstu. tėvynės meile sir*-‘ 
dzią stumiami? kamuojates? pla
katas kaip tos žuveles išmestos 
i krantą.

Labai man norisi jums padėti? 
taigi siunčiu Jums nors maža 
straipsniuką.

Užgulą mane vėl nauji darbai. 
Gal negalėsiu Jums daugiau greit 
parašyti?. Jei butumet kamuojami 
rankraščiu bado? patarciau^kreip- 
tig i sius puikiai sugebančias rasyli plunksnas.

Geriausio' pasisekimo. 
Tamsta gerbiąs?

K,J,‘Prunskis.
Chicago5 III.

Gerbiamoji Redakcija’
Neperseniai man^teko viešėti 

pas p.p; P.Liaukevicius ir^.jie 
mane supazino su Jūsų leidžiamu 
žurnalu ’’Nepriklausoma Lietuva”. 
Jis man begalo patiko. Tai tikras 
Tėvynę mylinčiu žmonių minties žurnalas. Be jokiu ’’būrliokišku” 
priemaišą? be garbinimo, svetimą 
dievu^

AŠ esu pasiilgusi tokios spau
dos? su Šiuo laišku siunčiu 3 dol. 
ir prašau man siuntinėti ’’Nepri 
klausoma Lietuvą.

Su geriausiais linkėjimais 
ir pagarba?

Vera Zavadskiene.
S t. Bani Pace? Man.

Ge rbi amą Re dek cįj a ?
Su šiuo laišku siunčiu

Jums ’’Money Order” sumoje' 
dviejų doleriu uz Nepriklau
soma Lietuvą?‘kurią man pra
šau siuntinėti.

Su pagarba?
' Motiejus Vilkišius. 

Lawrence? Mass.
sįe j?:

Didžiai Gerbiama Redakcija’ 
Prisiunciu 4 dolerius. 3 

dolerius paaukoju linotipo fon 
dui? o vieną atnaujinimui savo 
prenumeratos. ą ’

Linkiu žurnalui išaugti 
į didžiausią leidinį.

J.Paskcvicius.
Vinnipcg? Man. 

. • ■ 1 • , j 1

>,'<

Gerbiamoji Redakcija?
Siunčiu Jums vieną doleri 

uz Nepriklausomos Lietuvos 
prenumeratą.

"Su pagarba?
L oGriviskis.

Hudson? Ont. o ' '

Gerbiami Tamstos'
Prisiunciu Jums vieną do-- 

lory del Jusą leidžiamo žur
nalo Nepriklausoma Lietuva.. .

Su pagarba?
Mrs o P o Balanda. 

Chicago? Ill.
• sji sjc

»

Nepriklausoma Lietuva
t
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Gerbiama Redakcija:
Siunčiu ’’Money Orderį” uz 

§l.OO9^ir prašau siuntinėti man 
laikraštį.

vAŠ siunčiau vienę dolerį 
laiške Tarybos adresu į Toron
tu dar prieš “Nepriklausomos 
Lictuvos”pcrsikelimę į Montrea- 
la9 prieš suvaziavįma? bet aš 
negavau nei laikraščio nei at- 
s akymo.

Su pagarbaj
St o Zavadskis.

Niagara Falls? Ont.

>j< •'!<

Didžiai^Gerbiama ”N.L."Redakcija:
AŠ Šia prisiunŠiu Tamstoms 

viena dolerį ir penkiasdešimts 
centę9 uz kg malonėkite Tamstos 
man siuntinėti “Nepriklausomu 
Lietuvą".

Pasitikiu? kad^Tamstos is- 
pildysite mano praŠyma? uz tai 
aŠ Tamstoms iš kalno tariu šir
dingiausiai aciu.

Su didžia pagarba9 
J.M.Shaltenis.

Chicago., Ill.

#

Gerbiamoji Redakcija:
Beskaitant man “Amerikos 

Lietuvį”s radau žinutę? kad 
Tamstos leidžiate zurnalę ’’Ne
priklausomu Lietuvę“. Linkiu 
Tamstoms daug jegu šiame dar-

y dedu viena dolerį šiam 
laiško? ir prašau man siun
tinėti Nepriklausomę Lietuvę.

Pete Ozalas.

Glaslyn9 Sask.

sje •-!« $

Didžiai Gerb. p.Aukstaite?
Prisiunciu Tamstoms $3.00? 

uz dvi “Nepriklausomos Lietu
vos” vprenumeratas.

Čia įdedu ir nauję. skai
tytoju antrašus. Butu gerai? 
kad nuo Tamstę leidžiamo pir
mo numerio šie skaitytojai 
gautu zurnalę? ir nuo tada 
skaitytULsi jęi prenumerata.

Su geriausiais linkėji
mais? •

E.Narušis o
Toronto9 Cnt.

$ * #

Gerbiamoji9
Su šiūomi laišku prisiun- 

šiu “Money Order” sumoje |21.00? 
ir sarasę aukavusiu, asmenų..

■fai nebuvo kokia nors^spe- 
ciali rinkliava? bet tik Šeip 
sau susirinkę žmones kitais 
reikalais., prisiminė ir Ne- 

. priklausomę Lietuvę.
Linkėdamas Jums visiems 

viso gero?
J.Jokubynas.

Toronto9 Ont.

Malonūs Tamįstos:
Prisiunciu Jums vienę do

lerį uz Šurnaię Nepriklausoma 
Lietuva._

Linkėdamas Jums viso ge
riausioj, pasilieku su gilia 
pagarba?

Jonas Krakauskas. 
Hamilton., Ont.

*
Gerb. Ponia Aukštaite?

_Ponai Paznokaiciai many
davę penkinę? kurię manau šia
me laiŠkuty^rasite. Taigi auka 
nuo mums pažįstamo kun. J.Bal- 
kūno9 del Nepriklausomos Lietu
vos. Linkiu viso geriausio.

J.Y.
Montreal? 1942? July-Iiepos men.



' B E T 7k V O L A I s K O
V o P. M.. ; - ?

Pavakary balsai žiogeliu •. ' . .
Tokie gryni ir aiškūs? - '
Tik i namus nerasiu kelio
Be tavo laiško.

•Ar tu žinai - pas mus jau persirpo avietes
Ir rieda vasara prie galo?
Seni beržai palinko dar labiau prie klėties
Ir lankos nuo žiedu rytais išbąlą.

Ar tu žinai9kodel tiek nerimo į širdį įsiliejo? 
Kodėl kas vakarę dar suklumpu prie kryžiaus? - 
Tik pasakyk? kai tėviškėn sugrįs broliai savieji?
Nejaugi tu negrįši?... ’ j'-/

Vidurnakčio tyloj puŠu viršūnes šneka 
Taip nedrąsiai lyg vaikas? - .. •"
AŠ ant pažįstamo paklydau tako 
Be tavo laiško. *

•' V i

sįt fjc
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Ko J* gRUNSKIUI: Širdingiausiai dėkojame uz prisiusta^puikę straips- 
nį7 uz laiska ir išreikšta mums Kanados lietuviams užuojauta. . 
Straipsnį gavome vos tik šiandien?kada ”N.L.” "buvo prie spausdi
namo pabaigos? todėl su malonumu jį sunaudosime -^ateinančioj9rug
pjūčio laidoj. Aciu uz mums skirtę'rūpestį ir nuoširdumu.
D Z Ū K 5 I: Jūsų įdomus '’’Gimtosios Šalies”tęsinys? tilps atei
nančio j laidoję Gaila? kad nesuspejomę į się.patalpinti• Prašome 
visuomet su raštais mus pasiekti pries kiekvieno menesio 15 diena.
J.JOKUBXNUI: Aciu uz stipriu gyva straipsnį? kurs pagauna momenta, 
ūiojo laidoje jį talpiname. Prašome ir toliau mus prisiminti.
SiiLOMEJ^I P-NEI: ’’Cirkas ar Pragaras” 9 puikiai atvaizduota su gyva 
teisinga ir sveika jumoristika. Tik gaila^ kad autorevuz mus visus 
viena kentėjo komunistiškose liepsnose. Uz tę nes reiškiame gilię 
užuojautą? ir sudedam padėkos pareiskimę.

4 . * • j

A.RYTMĘTYTEI: Išbaigėme dusu raštus? liūstame ir pasigendam. Pra- •. 
Šone vėl mus prisiminti. . .<• lauksime ... r- .
OMNIA VINCIT AMOR: Jūsų vardas -įtinka’ JŪsy dvasiai. Tokię. sieliu 
-mes laukiame. Jos iškaišo mūsų žurnalu tarytum.alyvę. sakomis?ky- 
la kiekvieno skaitytojo siela i meilę? grožį? .kilnumą? žmoniš
kumą.? bei pasiaukojimu. Rašykit? rašykit? laukiame...

N. A.: JŪsę. "Siu Dienu sūkuriai” gavome ir^taįpinamo. Aciu. Prašo
me panašiais klausimais ir toliau mums rašinėti.
GENOVAITEI: Girdėjome? kad Tamsta atostogaujate. Linkimo grakš
čios ’ ir “linksmos nuotaikos? o paskum vcį mus prisiminti*.-. .Jusu 
’’Sapnas” labai patiko skaitytojams? ypač vaikinams. Lauksime.
IZIDORIUI MILIUI: Tamstos raštu negalime talpinti. Jie užgauna _ 
žmogaus moralinius jausmus. Bet vis tik? aciu? kad mus prisiminet? 
lauksime parašant kitais klausimais.
LEONUI GUDUI: Jūs grašiai eiliuojate? rašykite.. Būkit? ne tik 
geras ”N.L.” techniško darbo šulas? bet ir mincię redakcija lau
kia. Isanksto aciu.
VISIEMS PRISIUNTUSIEMS pinigines aukas? prenumeratas.ir laiškus? 
širdingiausiai dėkojame. Prašome visę. ir toliau? būti sieloje 
su mumis.

R E D A K C I J A.
« « #
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