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Vincentas Budnikas
Lietuva Tėvynė miršta "badu’.
Sunaul Prabilk; ‘’Tau pagalba duodu1. ”
Badas marina_Lietuva <> .. . \
Plegos rykštes plaka ja. _ v :
Ir nevidonu kardas persmeige jos širdį1 
Badauja? alpsta?. merdi Lietuva...
Badas9 visuotinas badas Lietuvoje.

Brangus' sūnau? badaujančios Lietuvosl Ar neduosi jai maisto ir 
paramos? ’ • .

Baisioji skerdyne uždėjo sunkiu junga ant.mielos Lietuvos? 
juodi debesyg. aptemdė jos šviesa. ^Lietuva apsupta nepermatomais 
sydrais ir uždangalais. Ir9 iŠ po tu juodu uždangalu.? kils li
kimo skirti kūdikiai - Naujos Lietuvos Didvyriai.

Bet dabar.^. Ten perdaug juodi debesys... Jie kabo tarytum 
vulturas tarp žmonių širdžių i.r viso to, ka žmones vadina nau
ju gimimu.

Jo metmenys pinasi iš žmoniško gyvenimo; jo ataudau iš žmo
niškos palaimos. ;

Abeji skausmu nuvarsoti.
Nuskriausto ji 9 Lietuvai Tavo giminiu gimine išdidi? išmin

čių kraujas teka tavo gyslomis? ir ju magiškas atspindys? nu
skaidrins tavo kakta.

^Ju giesmių giesme užrašyta tavo širdyje; ju mokslu mokslas 
įamžintas tavo smegenyse; ir ju dangiška išmintis - spindi ju 
palikuonyse. ’ s ■.

Nes Tu? o ^ietuva? esi erudicijos kūdikisI
Tu esi mokslu mokslo mokinys? ir lakiausios išminties moky

to jas I
Bet drauge Tu esi? atgimimo kūdikis - Nauji^ Amži^ Įpėdinis.

❖ $
i
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Šiandien,, vargas Tau Lietuva. . . Ai? kokia nepalaima! __Tavo , 
: poezija? tavo menas? tavo filosofija ir ilgu metu istorine gar
be? svetimu trypiama9 nebetarnauja tau.

Apvaisinta savo pranašu.? išauklėta protinio turto pertekly? 
ai9 Lietuvai Kur tavo Šventas paveldėtasis turtas?! Kur tavo am
bicija,, entuziazmas,, kur visa erdvi tavo minties viešpatija?

Tavo žydras dangus? tavo išrusentas dirvožemis? tavo balsa- 
mine atmosfera, tavo svajonių dienos ir soporifines naktys? - ai9 
visa tai aptemo!

Tavo nuliudusios^minios? tavo namai? tavo aukurai ir visa 
tavo plačioji valstybe aptemdinta pustijancios plcgos? apgaubta 
mirties še sėliu

v ■

Tavo vaikai verkia ir prašo duonos. Jie įsikibą į .tavo rū
bus ir šaukia: duonos? duonos! Maisto! Bet tavo vargas? neįsten
gia numaldyti ję. alkio. . • j; •

' ' _ ’ ” • \ i

■ , Ju meilios? kilnios akutes baisiai isalkusios - kankinasi badu; ję. įJubę? išblyškę skruostai kenčia bais^. marę...i
. .. .. išdžiūvęs nuo bado pulkas!

■ • '(

Jie slepiasi virpančioj krūvoj? nepajėgia gyvent nei mirti.
Gyvi maišosi su negyvais □ . .. . . .
Ne motinos meile? no tėvo pasididžiavimas ‘negali sustabdyti 

šio fatalio tvano. , . ... ., .
Jo dideles nuodingos bangos_ritasi į kiekvieną narna? visus 

užkrečia savo epidemiškomis dulkėmis - jaunus ir senus.

Negailestingos bangos...
Venominis vanduo užlieja ir. dusina kiekvieną viltį; nuo

dija dziaugsmę.
Baisios bangos! Jos tyčiojasi iš nepalaimos ir vąrgo. Jos 

virina nuodii: katilę kiekvieno smegenyse; jos degina ir nuodija 
žmonių sielas. ‘ ■

I 

si* .

Nepriklausoma Lietuva
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’ • ■, • . Lietuvai Tu apsupta, žiaurios nakties tamsų... . .
‘ -• Bet mirtis? - ne tavo draugasl •>’ "

Jos išvaizda žiauri ir melancholiška. Jį melagingai 
persistato tau? ir bando jaudinti., tavo jautriausias širdies sty
gas. Bet tik silpnas svyruoja jai žvilgterėjus. Tvirtieji stovi 
tiesiai tarytum azuolai? jie nuklupcioja jai- prisiartinus.

•Tavo didybes sekloš - snūduriuoja. tavo prote.
Taigi pakilk., Lietuvai Sujudink valiai Tu virsk gyva jogai 

Tik neraudok mirusių. Jie pašventino tavo aukurus? jie iŠkelo 
tavo vertybę.

Tavo ateitis siekia amžių mokslo? įgyja vis" daugiau išmin
ties? grendzia naujus įstatymus.

Nors kelias sunkus... Status ir iš^visų pusių apstatytas 
negailestingais slastais? bot Tu savo išmintingu’ vaiku pilioriais 
apsistacius? išvysi ir pasieksi aukščiausios ir amžinos palaimos 
žiburius. ..’■ ■■ - ... • ’<' -i -0. :

0? Lietuvai Ten tavo amžini laurail Tu savo juristų fabulomis 
sutaisysi nauju įstatymų sostus.

Tavo stipri filosofija kaip granito uolos? išaus Tau rūbus? 
kuriais aprodys! badaujančias minias.

Kilnūs siekimai - niekuomet nedingsta.:
Intelekto pergalėjimai - nežūsta.

v . Protinis praeities derlius gludi dirvono. Atciti.š
išmoks jį arti ir vartęti. Tradicija saugoja protiniu javų miegų. 
Laiko smėlis valo jų aukso grūdus. Nauji protai skaidriai^sulieps
nos kitų širdyse? besisukantys metai - nutrins nežinios rūdis.

Švietimas išvaikys pajautos dūmus. Erudicija dar kar
ta užžiebs savo signalinį žiburį Naujojo Lietuvoje 1

Ir mokslo žibintas nusvies Naujosios Lietuvos apsi- 
. niaukusius kraštus. Naujoji Lietuva statys savo piramides ir kurs 
savo monumpntinį sfinksų.

Jos archaiškas gyvenimas pastos jaunas ir tyras; ir 
kiokvįona tauta atmokės savo duoklę jos garbei, o

Montreal? 1942? rugpivtis-August.
• ' T • r * -
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Kada Lietuva pasieks širdies mokslo aukščiausiu viršūnę?ir 
dievinos išminties aukštybę; kada jos karžygiškas narsumas virs 
kultūringas menas? tuomet Lietuva atsistos skaisti - ir be jokio 
eklipso.

Tuomet jinai liks - tautu, ’karaliene•.

Busimosios kartos gaivįnsis. jos okultinio klimato įtaka. Ji 
pripils ateinantiems šimtmečiams savo iždę sidabru ir auksu?por- 
firu ir žalvariu? puikiais brangakmeniais? grūdais ir vynu? gin
tariniu aliejum ir nuostabiai iskolinėtomis urnomis.

Ji bus turtinga austiniais dirbiniais ir kaurais.

Jos daržai kvepės_puikiomįs žolėmis ir saldžiais kvčpylais. 
Lėgendišku cifrę. ritinėliai - Švyturiuos jos knygynuose.

Bet šiandien ji rymoerškėčiais vainikuota. Ėglius uzblos- 
ke liudnę Šašelį-ant jos širdies. Baisus nulemimas! Desolacijos 
bedugne kimba prie_jos tarsi įkapių rūbai. Jos^Švcntoviu žiburiai 
uzgęsę. Jos giraites guodžiasi... Dejones ir ašaros liejasi is 
jos kaipti.

Ai? Lietuva? baisi tavo lamentacija’.

Kur gi gludi tavo kalte? o Lietuva?

Kalte yra visu? kurio gyveno kitu gyvasčių vaisiais; kurie 
gyveno savęs lepinimui ir smaguriavimui.

Kalte ,risu? kurie perdėm kiauras? ilgas? pilnai pribrendu
sias dienas ir sentimentales naktis leido savo talentams ir ga
bumams' eikvoti s - gaišti.

Nusikaltimas tu? kurie ūžė? tinginiavo? kuomet jie, turėjo 
dirbti; ir snūduriavo? kai ję. gabumai vyto ir nyko.

Budrumas ir narsumas? yra kietasprandis triūso sūnūs. Jis 
niekad netarpsta lepinamas pertekly.

Todel^, kelkis Lietuva iš griuvėsiui Patepk myru savo krauju 
tekančias žaizdas; vylgyk paguodos aliejum savo^galva. Gerk iŠ. 
nephentos potencingos taures? - gerk gaivinantį" gėrį.

Gerk? vienu lenkimu ir sausai kibirkščiuojančiu viltį; ir 
ramink savo širdį? šaukdamos! savo intelekto.

Nepriklausoma Lietuva
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Jautrios arfos gyvenimo stygos? dar karta išduos meiles me
lodijų. Tavo išvargusios akys Šypsosis. Tavo širdies plasta iš- 
naujo "virpės ’besiklausydama gyvai gyvenimo stygų? svaiginančiu 
laime melodijų. “•

Sielgrauza ir liūdesys nutols... kuomet naujo gyvenimo sty
gos suvirpės. Visi nevilties legionai skubiai bėgs į styginius 
urvus. _Meile atlygins tau? uz likimo ironiją.

Laikas gailestingas. Jis uždengia bedugnę? kuri žiovauja 
tarp tavo senovinio as? ir tavęs.

Jis gesina atminties ugnį. Laikas - tavo geradarys. Jo pa
stovios kojos?_neiskryps iš kelio. Jis ramus ir rimtas.vJis ves 
tave. Jis girdes^tavo vaitones ir jaus tavo agoniję? tačiau lai
kas nepasiduoda žmogaus sentimentui.

_Visi sentimentai? visi judesiai ir jausmai_yra_ jo; jo visa 
;meile ir mylėjimai? visi džiaugsmai? visos rapturines linksmy
bes’....

Jo visas gyvenimas... mirtis... Jo visas likimas ir visos 
palaimos. Sujungtas visu sukurtu, gyviu pulsas virpa jo krutinėjo 
ir stiprina jo nepergalimę valia.

Baisi jo galybei
Ir kokia milžiniška energija! Jis valdo žmonių nuotaikę 

kiekviename amžiuje? tačiau pats savęs niekad nesuvaldo.
Remkis jo ranka? o Lietuva!
Jis ves^tave per brėkštančiu met£ reginius į kultūringa gy

venimą. Jo uždavinys vesti tave į pražudyta tėvonija.
Tavo uždavinys? - skintis sau kelia į senęję garbę ir di

dybę!
Todėl? neliūsk? o Lietuva! Kelkis ir ženk.į skaidriaję Švie 

sybę!_Ženk drąsiai ir džiaugsmingai į savo atgimimo? garbes ir 
didybes Nauję'valstybę’. 1!

$ * *

Montreal? 1942? August-rugpiutis.



įkandin vis seka, lyg seselis - 
Lyg seselis tamsi? slegenti mintis? 
Kad užgynė?"lyg vartus užkėlė?
Į tėvynę grįsti nedraugai pikti...

* • .*■••** • •

O sugrįsti noras nuolatos didėja
■ v. -• Ir tolydžio smelkiasi į mus. ■ -

Lyg žolynu kvėpę? nuolat nesą vejas .
;• '■ Gimtaję žemelę ir tėvu namus. .

Tartum juodas varnas nusileist tykotų
•- ' • • . . : •. • f •

Iskapot akeliu? tysant paslikom? 
Taip ir virs gimtines mylimųjų plotę.

'■ . -Suka juodos • mintys Lietuvos. vaikams. ..

•• - \ \ >. ’ ’ \ • • •

Teka Nemunėlis ašaroms pasriuvęs 
. ir šilai dūsauja aimana gilia? •

Tik negali atsidust lietuvis 
Anei pasiskusti kruvina dalia...

Nepriklausoma Lietuva .



Kp Prunskis
Kai zęmeje mus užgula dusinantieji rūkai ir debesis? mums^ 

'norisi kopti į aukštus kalnus? _kur - saulute •,visada šviečia? aukš
čiau debesų? kur dangaus molyne visada taip skaidri.

Musu dvasios gyvenime tie kalnai yra didieji žmones? kuriuos 
nors minsimi_aplankę mes - jaučiamės? kad sirdis atsigauna ir mumy
se pradeda žėruoti naujos energijos kibirkštys.

NE RAUDOTI?0 KOVOTI.
Vienu iŠ tu nepamirštamu musu tautos didžiųjų pranašu? yra 

Maironis? nuo kurio mirties Šiemet sueina 10 metu sukaktis. Tas 
didysis lietuvis ir šiandien? kąd ir iŠ kapu į mus.galingiau kal
ba? kaip kitas gyvasai? kurio Širdis mirusi ir kurio smegenys 
bedarbes kamuojamos o .

Šioje nelaisvės naktyje Maironis mus mobilizuoja darbui?ne 
de jonems: ! ’

- Šalin nusiminu dūsavimai skaudūs?
Jie silpnina dvasia paikai.
Ar mums?kaip mergaitei? raudoti nuraudus?
Nors spaudžia nelaimes - vargai?”

Maironis mus vėl kviečia į nenuilstama kovq del savo tėvy
nės išlaisvinimo: ‘

-vTas nelietuvis? kurs dar bijo 
Issizadet sapnų nakties?
Kurs begs nuo triūso? kalavijo?

- Kursai didžiais darbais nešvies.”, •.
AUKSAS IR ŽMOGUS ° <

Maironis savo dainomis žadino į kova del laisvos Lietuvos? kurioje^būtu laisvas lietuvis? kur'nebū£u alkanu?_bedali7^ 
skriaudžiamu žmonių? kur darbo ranku savininkas‘butu sau žmo
gus? o_ne išnaudojamas darbo gyvulys. Del to Maironis iš šir
dies dūsavo:

Montreal? 1942? August-rugpiūtiso
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• c Nėra teisybes ant zemes-placios/ / ;
■ -•••’ - ■■■■■' ' ..<• •. i. '.// : '

Auksas tik viską ir gali? ir daro: ’ > ’
Nora ant jo nei drausmes? nei valdžios?
Vargdienį žmogą kaip šunį jis varo,”

Maironis .girdi bedalių balsą ,ir ąpsipynąs poezijos sparnais 
paleidžia jų skundą į pasaulį? kad „pažadintą surembėjusias sąži
nes : * ' "■ ■

Kas vargdienį žmogų? beturtį priglaus?
Kad nulemta rūmams žibėti? ".Į.
Kas širdį parodys? varguolį užjaus? f.r.
Kad nėra uz tai kam mokėti?

m*,s: i
' Bepigu didžturčiui - jis auksą paskleis? ' J ą;

Šimtai sieks jo rankos bučiuoti?
Beduoniai jam lauką eis dirbti būriais? ;-- , .
0 jis pasiliks bekeksuot.il

X "** ■ *
Kame gi- teisybe? Ar žmones visi
Nelygūs? ar vargšas? ar ponas? . . .
Kodėl gi vienam Šviečia rūmai keli?
Kitam gi -nei o pytas šonas?”

Tie mūsą dainiaus žodžiai suskambėjo dar 1896 metais? tai 
gi jis jau seniai pamate darbo ir vargo žmogaus skundą^įr keįe 
už ji balsą. Vėliau Maironis su kitais organizavo krikscionisko- 
sios'demokratijos sąjūdį? kurio tikslas_buvo pagelbėti-Lietuvos_ 
liaudžiai? varguomenei. Maironis pritarė?- kad žemes reforma bied 
nuomeneiduotą naujas sodybas. Tą ir pravedė kitas .kunigas? dide
lis lietuvių'liaudies prietelius Mykolas Krupavičius. .• ■ ■> .

* .

Nepriklausoma Lietuva
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PAKEIK TADA ŠIRDĮ .,o
Kovodamas, keldamas balsę uz nuskriaustuosius, Maironis ne

pamiršo visiems gyvenimo našta apsunkintiems duoti ga J _
ti - tikejimę. Tasai mūsų religiniu giesmių kūrėjas, (kaip 
ja, Marija. . ) rimavo: •

- Kad Širdi tau skausmas kaip peiliais suspaus, 4*
Kad žmones pabėgs ir tavęs neužstos.
Pakelk tada širdį nuo žemes aukščiau, 
0 bus tau be žodžiu kentėti lengviau!

Ei, bėk prie galingos maldos.
Ramiau tau krūtine vaitos!

Jis dręsiai rodo gaivinančiu.tiko jimo žvaigždę, nes ir pats 
nekarta yra patyręstos palaimos. Pats prisipažįsta kaip jis 
prieš altorię. savo Širdį nuraminti nori:

-”Meu culpa” į krūtinę " . .
MusĮžeminęs mušuos,
0siela, kaip deimantine- . ■ • 1t

Spindi ašarų lašuos.” . -
e * *

Karta ukrainiečiui vienu sukaktuviu proga slaptai aplanke 
savo dainiaus Sevcenkos^kapę‘ir^prie jo kaulu padare priesaika 
išvien kovoti del savo šalies išlaisvinimo.

Ir mes mintimi lankome Maironio karsta, paslėpta katedros 
rūsyje Nemuno ir Neries santakoje (Kaune) ir atnaujiname savo 
priesaika^- kovoti del laisvos Lietuvos, kurioje butu laisvas, 
sotus ir Šviesus lietuvis.

r-Je ;•«
Mažoj trobelėj, kurioje^gime yra daugiau negu karalius - VY-
Abraomas Lincolnas, neūžauga RAS.
joks karalius, bet tai, kas ... 0. Swett Marden.

Montreal, 1942, August-rugpiutis.



L c. Pocius
Natūralu^ kad. nekantrumo ir netikrumo momentais mes imamės 

kritikos. Todėl nenuostabu? kad_Anglija? kuri žiūrėdama į akis^ 
kiekvienam_karo smūgiui pralaimėjo keletą kovų? susilanko nemaža 
kritikos del savo klaidu.

Klaidos? kaip ir herojizmas? turi Šaknis? kurios tęsiasi to
li i praeities istoriją.^Heroizmas^iŠgelbčjo pasaulį? bet klaidu 
našta buvo tu pačiu pasišventusiu žmonių pakelta.

^Gaila tik^kad kai kurie pralaimėjimai buvo užtenkamai dra
matiški? kad iššaukus pasaulio domesį. Bet asmuo? kuris daro is- 
vada^ kad Britu Imperijos dienos suskaitytos? yra aklas ir pa
kvaišęs.

Mums lengva sau pasisakyti?_kad Australija? Kanada ir Ame
rika pirmininkavo šiame kare —•dėjo daugiausia pastangų ir paga
mino daugiausia karo reikmenų. Taip pat mes tankiai girdim sakant? 
kad Amerika nepasitikinti Anglija ir jos karo pastangomis. Ar tai 
tiesa? Ar yra priežasčių tokiam nepasitikėjimui? Visai no.

Štai keletas atsakymų:
Nors kampanijos Norvegų joj? Francuzijo j?-Graikijoj? Kretos 

ir Malajų salose pasibaigė tragiškais pralaimėjimais? Anglija 
šiandien yra nepalyginamai stipresne? negu ji kuomet buvo.

Anglijos kariuomenes kovojo dešimty kampanijų ir laike stra
tegines bazes? kaip antai Islandija? Maltų? Gibraltarą? Indiją 
ir Vidur-Patuose. Britų karines jėgos neteko 183? 500 Įtarių užmuš
tais ir sužeistais. Anglijos laivynas? kuris visuomet lailco ne
mažiau kaip 600 laivų jurose? paskandino 5?200?000 tonų priešų 
laivų ir lydėjo lOO^ČOO Jungtinių Tautu laivu? kurių tik puse' 
nuošimčio buvo priešo nuskandinta. Ore’Anglijos oro jėgos lai
mėjo didžiausias kovas istorijoj.

Anglijos žmones pasižymėjo ne tik savo drąsumu? bet ir pa
sišventimu ir ištvermingumu. Jie dirbo 56 valandas ir kartais net
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64 valandas i savaite, kol pagaliau žmogaus jėgos ncbeisturejo 
ir tuomet tempas turej0’(,buti sumažintas, ."bet ne anksčiau, kaip 
kad tauta, kuri/pirmiauš ‘ buvo višai\neapginama, pasidarė'' bulver
ku visu pasaulį Ila is vi ų 'apgynimui A Anglijos f ą"b r i ku darbinin
kai 1941 metais pagamino dvigubai"daugiau ginklu negu Amerika.

Pagalvę?jes^apie virš paduotus faktus, net ir abejingiausias 
kritikas, užmiršęs-kaikuriuos nepasisekimus_ir nusivylimus pra
eity, su pasididžiavimu įsitikins, kad žmones su tokia drųsa, 
ištvermingumu ir ištikimybe - niekuomet mus neapvils.

Ii*

L I E T U V A M Ano

Juru Sirena
LietuVa.- manp, .■tėvyne' mieliausia, _

. Kodėl gi tau lemta, kad. tave, deretu?’ 
Visi juodasoniai,. vadai žiauriausi 
Nori, kad juos tavo saskaita penėtų.

Ak,. mano Ivfotina’. Kokia ironi ja pasenus. ..
Kva-ilįaropių, stypčiūnų, kietai kaįnieriuotų klaunų 
Jie. uz, pypkg, cigarą, ar už pilvo, eilta penį -<•.

L; . Kelia tavo svarų rūbų ant varžytinių, mainų. .
S '• v* . .

Ar tai sųziniska žmogumi ar tauta prekiauti? 
Nerti civilizacijai grandinį ant kaklo 1
Įr pririšus kaip šunis nurnot, ir eit.sau lėbauti 
ieškoti ne aušros, bet vis kalėjimo. aklo-
* • . I ' -f . •

.. Ak, mano. Lietuvą, ’Lietuva nekalčiausiai . ■ / '' 
Imk, mus širdies rųba ir vystyk savo^kunal 
Mes sustosim- uš .tave^kaip pilys_tvirciausid.sl 
Nulinks ginklai prieš tų, kas mūs sieloje tuno

* . Mes iŠauginom tau meilų plačiaziede2 " 
Mes vis ravėjom plačius daržus, kultūros ’.
..Ųztad tave derant mums ašaros rieda.'. . l. • 
Tik tau prabils ir VIENYBE susibarus.

9;

J:

j

* Sfs
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<•• •; ■ • ••••■■ So Butkiene .
Vienas -iš maloniausiu įspdziu buvo atlankius Pittsburgo_”Ca- 

thedral of* Learning” tai yra universitetas, kurs yra pasižymėjus 
savo aukštumu, nes jis turi 42 aukštus, tai yra vienintelis ’’Skys' 
croper" universitetas pasaulyje,.

Šio universiteto speciali Komisija mus gricme, kalbėjo Piva- 
riūnas, Dr.Baltrušaitiene, ■ Dr. Bowman įsteigėjas šio milžiniško 
pastato, kalbėjo ir Mrs. Ruth Crawford, Miftche11.

Mrs. Mittchell apibudino Lietuviu. Kambarį ir primine kaip 
tas universitetas yra statytas. Kai Dr.Bowman įteikė planus9 tai 
daugelis jo mintis vadino ’’Bowmans blunder” tai yra ’’Bowmano 
klaidingas užsimojimas”, mat jis pradėjo statybę nuo vįrŠaus9nes 
jo nuomone tada tikrai imsis užbaigti apašię esant viršui gatavam 
Nas Bowmano ’’blunder” - dabar yra realybe, kurioje ir mes lietu
viai turime savo Kambarį,, kuriame atsispindi musy charakteris.

•Šis dangoraižis yra taip tvirtai pastatytas, kad joks bombor 
davimas negaištu jį sunaikinti. Todėl musu nors Kambarėlis yra 
vienoj iš saugiausiu patalpy.

• i V... -• . *■ • t

išplaukė, tai yra iš koridoriaus virš'dury, randasi lietu
viškas ženklas - Vytis. Durys tvirto ąžuolo padarytos figūromis, 
ornamentuotos, kaip senovės kleciy.^Virš dury vidyj^ randasi me
džio išdroŠtas papuošalas lyg rūty šakos. Grindys ąžuolines; su
kaltos medinomis vinimis,^suolai kuriuose sėdi studentai studi
javimui kambario ir papročiu, - yra ąžuoliniai, o mokytojo kode 
yra padirbta iŠ;..Juodo_ažuolo, kurs yra išimtas iš Lietuvos upiy. 
Kcd^ dengia paduskaite‘padaryta iŠ išsiuvinėtos lininos^pri juos
tos. Langai turi įdirbtas krištolines saulutes,^lubos ąžuolines 
su pakraščiais^ juodo jo aznni^o. Apie lemputes, išdabinta juodo a- 
zuolo išdrožinėtomis saulutėmis. Sienos, yra iŠ namie_austo li
no medzegos puošiniyj kiekvienos^medžegos plotas - sujungtas ruo
žu juodo ir balto ąžuolo, ir virš vienos sienos yra įrašyti var
dai : Basanavičiaus, Kudirkos, Maironio, Čiurlionies^ Daukanto9 
Duonelaičio^ o ant priešingos sienos, - randasi didžiulis Ciur- 
lionies piešinys^ kuris yra begalo vaizdingas ir reikšmingas. Ten 
matosi tamsus miskas pro kurį žiba žvaigždes, o medziy sakos pil-
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nos^visokių žmogysčių^ /namelių;vir tas_uztemęs miškas reiškia?
- užtemimų'Lietuvos‘Žibančios žvaigždes - viltis* Žmogystos ir 
vaizdai ant medžių saku - Lietuvos sapnai.

Ten stovi ir du karaliai? vienas senas o kitas jaunas* sena
sis karalius duoda jaunajam skaisčiai žibantį namelį apsuptų me
deliais? ir tas namelis - tai kaimas; saugiausias ir brangiausias 
Lietuvos turtas.

Šio paveikslo ir viso kambario vaizdas? taip buvo mtįonu ste- 
betig_ kad greit nesinorėjo išeiti? o ir no vieno akis - ašaros su
vilgė. Ypatingai tada? kai Mrs^ I'Iittchell^taip vaizdžiai ir jaut
riai aiškino visų. kambario sudėtį ir reikšmę.

Mes visi džiaugėmės? kad savo tarpe turėjome mūsų S.L^A,. prezidentę F.J.Bagocių? kuris musu visu mintis ir padėkų išreiš- 
. ke universiteto atstovams. Tokia jautrių kalba pirma karta teko 
- išgirsti savo gyvenimo. Ir per jo lūpas"ir lietuviška jausmų? 
mes jie abejo tina i buvome daug daugiau suprasti? įvertinti? nes p. 
Bagocius iškėlė tikra lietuvio dvasia.

Po-aplankymo ne vien lietuvių? bot ir visa .pilę •-.kitataučių ’ 
Kambariu? važiavome (kėlėmės) i .36 aukšta? kurJbuvo-paruošta.už
kandžiai ’su gerymu. Tenai pasivalgome lietuviškų .’’pierhinkų”" 
.su lemonadu... Stalai buvo apdangstyti namie austomis staldeng
tėmis .

Negaliu apleisti nepaminėjus? jog teko susilažinti su advo
katu Schultz? kurisyra lietuvis; baigės mokslu. Siamo, universite
te su garbingu pas i žyme j imu o Kas metas "yra renkamas ’’Garbes Mo
kinys”? žinoma baigęs mokslą tas Mokinys turi turėti geriausius 
gašlius moksle? privalo būti tvarkingas? draugiškas? teisingas? 
žodžiu visamo^vertingas?'tada jam yra suteikiama amžina garbe... 
Ta visa yra užsitarnavęs? gerb.^advokatas Schultz? jo vardas ir 
pavarde yra įrašyta į istorinį^šaligatvį? kur jau yra įrašyta 
14 kitų garbes užsitarnavusių žmonių. O‘ir mums visiems garbe? 
kad ir'musų lietuvių pavardijau viena yra'įamžinta..

Šio. universiteto? Lietuvių Kambario? ir^sųtiktų žmonių ma
lonumas giliai pasiliko mano sieloje? ko amžiais neužmiršiu.

Vienas faktas yra vertin- 
..gesnis uz Šimtus prilyginimų. Literatūra? yra vaisius 

gyvų sielų.
Carlyle. 1099
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Senovėje aukos sąvoką nebuvo sudėtinga. Auka žmogus išreikš
davo savo santykį su dievybes atsižadėdamas reikalingu daigtu ir 
skirdamas juos diovu garbei.

Naujausiais laikais aukos sąvoka išsiplėtė. Ji apima ne tik 
religiniais motyvais daromus aukojimus^ bet kiekvieną žmogaus 
savo jegu ar daigto gera^valia atidavimu tu dalyku reikalingam 
kitam žmogui arba visam žmonių sanbūriui grynai žmoniškumo ir so
cialiniais motyvais. Pagrindinis dalykas čia yra tas9^kad atida
vimas savo daigto ar patarnavimas kitam tik tada reiks aukę9 ka
da tatai daroma kilniu tikslu. Jeigu duosimo piktadariui tokię 
priemonę9 kuria pasinaudodamas jis galėtu lengviau įvykdyti nu
sikalstamąjį darbQ9 jei aukosime žinomam girtuokliui svaigalu 
kuriais jis nuodys save ir drums kitu žmonių rimtį9 jei bet ku
ria forma šelpsime apsileidėlius bei'tinginius.? kuric_nenori dirb- 

• ti9 ir padėsime nusikaltėliui išvengti pelnytos bausmes -_ncpa
darysime aukos. Tai bus tik prasčiausias geriems visuomenes įpro
čiams nusižengimas.

Taigi9 auka, yra geravalis atidavimas savo daigto9 jegos9 net 
- gi savo sveikatos ar gyvybes tiktai kilniam tikslui. Kai remiame 
kudikię. ar seneliu pricglaudas9 kai sušelpiame gaisro sunaikintu 
kaimynę, kai visomis savo jėgomis, sveikatę ir net gyvybę pavojun 
statydami gelbejame nelaimes istiktęjį žmogų, darome9 be abejones 
tikra a ūkę.

Duodančioj patarnaujančio ar pasiaukojančio veiksmus galiau
siai įprasmina ne ju didumas ar reikšme.? o ta nuotaika, kuri gau
bia tat darančiųjų sįrdis. Bet kurivauka9 patarnavimas ar net pa- 

. siaukojimas tik'^del žmonię. akiu” tučtuojau nustoja savo gilios 
prasmes. Kas daro nors ir didžiausię aukę9 bet tuo pačiu metu 
žvalgosi į Šalis9 ieškodamas įvertinimo9 dar nenusipelno gerava
lio vardo. Bus daug vertesne auka to eilinio geraŠirdzio9 kuris 
gal paskutinį savo centą bei_dolerį kukliai ir nematomai įmeta 
į nuošaliai pakabintu aukę dėžutę. Nuoširdus aukotojas neieško 
garbes.

Kalbėdami apie aukas9 turime išskirti visuomenes aukę (vi
suomeninę aukę). Šios aukos moralinis pagrindas yra tas pats9tik 
tik gal kiek šakotesnis prasmiškai. Gyvendamas organizuotoje vi-
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suomencjo? siu laikų žmogus turi tikru pareigu: savo artimiesiems? 
savo tautai ir valstybei. Kultūringas žmogus, negali gyventi tik 
sau pačiam? kadangi visi jo reikalai yra daugybes saitu sujungti 
su kitu žmonių. reikalais. Tcųįęl jis negali žiūrėti vien tik savo 
asmens‘reikalų? bet turi atsižiūrėti ir į kitų žmonių? viso krašto 
ir valstybes sudėtingus, interesus. Tai yra būtina. Geravalis_as- 
mens reikalu derinimas visų gerui turi neginčytinų visuomenines 
aukos elementų?- nors, tatai daryti iš dalies? ragina ir amžini 
žmogaus prigimties įstatymai .. Motina aukojasi skausmuose gimdy
dama kūdiki? kad žemoje ne išnyk tų _ žmogus <• Aukojama bendram darbui 
joga ir sveikata? kad gyvenimas butų patogesnis ir.gražesnis. 
Mokami, valstybei bei organizacijoms‘įvairus mokesčiai? kad viešie
ji reikalai gėrėtu visų labui- Pagaliau? tautų susidūrimo atve
jais aukojame kare dievaičiui pačius rinktinius, tautos vaikus?kad 
jų krauju ir mirtimi butų išsaugoti visos tęstines tautos gyvybe 
ir laisve - . ' •' ' " • . ‘ . .

Tačiau yra- visuomenes gyvenimo dar daug sričių? kur labai _ 
svarbu vaidmenį vaidina tokios aukos bei pasiaukojimai? kurie no
rą priverstiniai. Ir.juo kurio krašto visuomene tų dorybių reikš
mę geriau supranta? juo geriau ten gyventi? tiek atskiram indivi
dui? tiek ir_,visiems. Retus visuomenes aukos bei pasiaukojimo pa
vyzdžius davė mūsų spaudos "draudimo laikų kultūros darbininkai? _ 
1918-1920 metu kariai‘.savanoriai bei šauliai partizanai ir tie mu
sų broliai ir/'seses lietuviai? kurie LIETUVOS LAISVES kovų metu 
gera valia atidavė kovo jusiai' už tautos teises jaunai musų kariuo
menei paskutinį duonos kąsnį? paskutinį audeklo stuomeniu Jokia 
galia? jokie žmonių įstatymai^nevorte VILEIŠIO? BASANAVIČIAUS^, 
KUDIRKOS? JANKAUS? 'ŠLIUPO? dažnai paskutinius savo skatikus iš
leidžiant? gaminti draudžiamaja spauda? o knygnešių - ja platinti. 
Atvirkščiai? už tuos darbus nuolatos jiems grėsė turto konfiskavi
mas? kalėjimo bausme ir saitas Sibiras? kuriame ne vienas tokių 
pasišventėliu ir baigė savo dienas. Savanorių ir partizanų taip 
pat niekas ,neverto (ir. negalėjo verstiI) stoti toli gražu nelygion 
kovon pries tokių gausybę^priesų? o jie vis. tiktai stojo? aukojo
si? mirė ir — laimėjo! 'Šiandien ir vėl sunki okupacija alina mū
sų Tėvynę? bet daug yra pasiaukojusiųjų. Cįa mielai primenu ir to
limųjų užjūrių lietuvius? kurie tikrai nuoširdžiomis aukomis labai 
daug padės LIETUVAI LAISVES ATGAVIME!

Gerai prisižiūrėjus? dabar jau visiškai aišku? jog kiekvienos 
valstybes? kiekvienos tautos ir visuomenes gerove bei visokeriopa 
pažanga daug priklauso nuo to? kiek visuomeniškai sąmoningi jos. 
gyventojai' ir kaip jie supranta visuomeninių aukų bei pasiaukoji
mo bendriems interesams reikšme. Dvasinis žmogaus tobulumas daro 
jį gerui žmonių? o tikras tautinių bei valstybinių reikalų^supra- 
timas daro jį gera visuomenes narį?, gera pilietį. Reikia čia pa-
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brėžti?vkad ypatingu pastangų šioje srityje ne visada reikalauja
ma. Dažniausiai pakanka tik geru noru? geros valios.

Kiekvienas žmogus jau turės gera visuomenes nario varda? jei 
sąžiningai? visusayo dėmėsiu?. atliks savo pareigas toje srityje? 
kurioje jis nuolatos dirba. Organizacijos narys atiduos visuome
nei vertinga savo auka? j jei jis bus reikiamai aktyvus dalyvis? 
skleis nariu ir nėnarię. tarpe tik kilnias idėjas? formuos savo or
ganizacijos veikimui pagyvinti budus ir pirmoje vietoje statys ne 

-savo? bet organizacijos ir visos visuomenes reikalus. Ir taip to- 
•-liau. Trumpai sakant? kiekvienas žmogus? kuris tik gera- valia? 

nickeno neverčiamas ir savo tikrojo pajėgumo neslėpdamas? atiduos 
savo, krašto?"savo tautos ir visuomenes gyvenimo lygiui pakelti 
galimai daugiau savo ajegu? o prireikus ir savo asmens ištekliu 
atatinkamu dalį paaukos. :

Tinkamas visuomeniškas išauklėjimas galinas tiktai ten? kur 
visi gyventojai turi ne tiktai vienodas prievoles? bet ir teises. 
Tenai? kur yra valdę, ir valdomieji? kur socialiniai visuomenes 
sluogsniai sugulę ne vienas salo kito? bet vienas ant kito.? sun
ku kalbėti apie visuomeninį pasiaukojimu ar aukas. Kai^žmogaus 
dvasia pavergta? visuomeniniu požiūriu? jis nėra pilnas žmogus, 
iš tokio žmogaus visuomeninio pasiaukojimo netenka reikalauti. Ta
čiau •laisvas žmogus laisvoje valstybėje — privalo suprasti pasi
aukojimo ir aukos reikšmę. Kas to nenori suprasti? turi-būti ku
riomis priemonėmis paragintas tai_daryti? kas yra visiems naudin- 
ga^arba nedaryti to? kas visuomenes gyvenimo darningumui nors ir 
nežymiai kenkia.

PRIIMK,,, , •

. . ■ _ Valone!ja
Nuskyniau gėlėlę ir tau.atiduodu? 
Tai polėkius dvasios? ■ polėkius, širdies - 
Nes kitaip patektu po rudenio gruodu? 
Ję vejai palaužtu svetimos krypties.

AŠ tau_atiduodu Lietuvos altoriau?
Ka galėjau gauti iš tavo urnu...
0? Neklausk? neklausk!? as tau savanoriai - 
Pilu savo jausima is_širdies svirnu.

Tik kodėl mieliausia? 'kodėl surakinta?
AŠ laisvių, vainikuos tave^ skandinu 1
Ig kas vakarėlis? ir kai švinta rytas -

• Aš su maldų palme pas tave einu...
0? Motina mano? ar bangu verpetai?
Parneš mano grabę su juosta melsva?..
Ar gal mano kapa užlygins tik metai?..
Bet aŠ tau aukošiuos? kad butum laisva.

rfc JjC
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P RIEŽASTI5 NVKIMO LlETUVIŠKŲ Se I »,l
- ' R. Hozas

... -Kartas nuo karto girdot rūgojimu? kad lietuviai tuokiasi su 
svetimtautėmis; ar tai lietuvaites su kitataučiais.

‘.’•p Štai kame reikalas:
Del pakūrstymo susivesti į pora? Gamta suteikė tokį^trauku

tį? kuris lenkia vyriškį prie moters? o moterį prie vyriškio. Tę. 
mes vadiname: me He p. V . ■ ,

Apie meilę svajodami? daugumas gauna liga? arba planui nepa
vykus - ieško sau galo.gyyenimo.. Nerugokite ant manęs visi įsi
mylėjėliai ar įsimylėjusios? jeigu pasakysiu?_kad<ta traukutį Gam
ta suteikė ne tik žmogui? bet ir kitiems sutvėrimams? kuriu čia 
neminėsiu? nes apie tai rašo apysakos? parodo praktika.

Tarp užsidegimo meiles tarpe dvieju esybių? būtinai reikia? 
kad viens kita pasimatytu. Bot yra? kur ir be pasimatymo įvyksta 
meile. Tai ^Švari_sielu meile. Bet yra ir_taip? kad išgirdo švel
nu baisa? užsidegė ir Jau myli._Be abejones tairnepa meile? tai 
liga. Arba vėl. Jaunuolis pamate keletą merginu? arba mergaites 
jaunikaičiu? tarė sau: "Man ta patinka’“. Širdis sutvinksėjo mei
les pasidiįginimu? o paprastai sakoma: kas raudona - tas gražu? 
dailus sudėjimas., gražus veidas? betgi-žmogus . ant vieno skaistu
mo nesustoja. Suėjus i porę? - vienas grožis neatneša laimes. 
Jeigu prie gražaus veidelio pridėsimo išmintį ir gera būda?tuo
met bus gražus gyvenimas. O kartais ir negraži esybe? bet išmin
tinga; ir tuo ritmuojasi puikus gyvenimas.

Del pažinimo ar susipažinimoreikia? kad jaunuomene gautu 
progos tankiau pasimatyti. Pavyzdžiui kitos tautos turi visokius 
parėdymus? susirinkimus ir vakarus^ kur jaunimas susitinka? susi
pažįsta? susimyli ir_apsiveda. Turėtu, tuo pasirūpinti musu drau
gijos? kad lietuvaites su lietuviais^jaunuoliais turėtu progų 
daugiau susieiti? susitikti? šusimyleti ir susituokti.

Tiesa?_rengiame vakarėlius ar Šokius? bet kur musu jaunimas? 
Privalėtu tėvai pasirūpinti? kad ju vaikai lankytę, lietuviškus 
parengimus. Duokime jaunimui pirmenybę^ tuo juos įtrauksime į 
lietuviškos dirvos darba ir turėsimo dziaugsmę? kad nenyks musu 
jaunuomene svetimose bangose.

Bet visi? ir visuomet atsiminkime? kad moteryste? tai ne 
pasodįnimas modelio; kurs kito ranka laistomas prigyja ir gra
žiai žaliuoja. Čia negalį priskirti: Petrui Magdę? Rapolui Ag
niešką? Mykolui Angelę. Širdis? renkasi širdį. Siela - sielę»
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KĄ ŠIRDIS AUDĖ NEPRIKLAUSOMOS

LIETUVOS . GYVENIMO . LAIKAIS . « ,

• 1 Marija Aukštaite

Yra šalis uz okeano9

Apsupta giriu šlamančiu<> <> <> . . . -

Tenai kur Vytautas gyveno9 .

Kur gludi daug ziliį. slapčių.
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Tori aukšti kalnai9 puikūs kloniai 
išsidabino puošnumu .«,
Šilai? lazdynai taip maloniai - 
Gaudžia švelniausiuoju tonu.

Kaspinai upii^ išsirhngg - 
Tarp girias pievų ir lauku... 
Vandenys Veidrodžiai padangių.?
Dabinti puokštėmis lanku.

Beržu? alyvų grakštūs gojai?
Kuplumas liepų? jazminu... 
Paukšteliu arfos sunkia? groja?
Tarytum tūkstančiais stygų.

Tarp ežeru? šlaitu ir girioj 
Guli kaimai.su vyšnią sodais! 
Šuliniu svirtys niūkso? styro? 
Stogu žirgeliai svirnus rodo.

Vakarais kankles verkia graudžiai -
Senoj seklyčioj sustyguotos? 
0 vyšnią sodai ūžia? gaudžia - 
Ju godos vis neišdainuotos.
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Uz kalnu pūpso pilys senos? 
Apsuptos ežeru plačiu...
Puiki idilija ir menas - 
Tiek siluetu stūksančiu’.

Burtu, baidare vaiduokline? 
Tviskant menuliui ežere -
Bučiuoja "banga sidabrinę 
ApsiŠydravusi būro.

0 ten ant miesto dunkso rūkas?
Lengvutes kanvos sieteliu...
Baltas? švelnutis? drumstas' pūkas -
Vibruoja virs bokštų’ tyliu. •

Kultūros rūmai? senos lūšnos?
Vis apsikaišę Šviesomis . ’. v
Deimantu šniūrai drykso puošnūs - 
Gatves apsemtos varsomis. ' .

Nepriklausoma Lietuva
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Krautuves lustai Maisto 1 Rūbo! '
/■' - ’ - ' P "■ .............. • v ‘ i'.”! ' v .......... ' :

' ■ • ^Vitrinos puošnios karalaites I-;.. - ! ' . .

X ’j : i 'f'' , -i ( j < ' I ' į . . i ’ / ' ’ : į

; i.1 . . : ’ 'Nugulęs miestas plotais kniubo,...
Iki miškę., iki pašlaites*

Čia vienuolynai ir bažnyčios, 
Versalio rūmai, institutai 

. . ' • ; C ............  • ' ■   

• Ir7 Aleksoto naujos grincios -
, 1 .. . ■ , . .......... ■ ■

Pūpso- pro liepų paraŠiūtus.

Etero valsai po ralio tinklą: " .
Suka dainužę miela, savai 
Net susikaupę klauso paminklai, 
Kad ainiai daug jau progresavę.

. ' ■. . • t . ; . . z . . '

Mokyklos aukštos ir žemesnes, 
Vos b e užčiaupi a. jau duris - 
išmintys kyla vis kilnesnes. 
Pažangos tviska švyturys.

#
- • • • •• • ■ • • ..... I .

( bus daugiau ) •
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S

AUŠROS CHORO GEGUŽINE ■"
* ' ■ * i <

Rugpiucio 9 diena Šv. Augus
tino Seminarijos darže$ viename 
iš gražiausiu Toronto apylinkes 
vietę? ’’Aušros” choras surengė 
pukię gegužinę.

Gegužine gana gerai pavyko? 
ir atnešė gražaus pelno.

Nors lietus buvo pradėjęs ly
noti^ bet publika nesiskirste? 
žaidė ir linksminosi iki vėlyvo 
vakaro.

^Didelis kreditas priklauso 
’’Aušros” choro valdybai ir tiems? 
kurie gegužinėje dirbo: P. Motie
jūnui? M.Matjusaitienei? Motiejū
nienei? B. Dubauskicnei? P.Kuri- 
drotui? P. Kairiui ir kitiems? ? 
kurio pagelbėjo.

✓

’’Aušros’’choro valdyba labai 
dėkinga visiems darbuotojams? ir 
atsilankiusiems į gegužinę.

# # sje

IŠVYKO Į MONTRE.AAj,
P. Baltakyte išvyko į Montre- 

ala nuolatiniam_apsigyvenimui., 
r P.^Baltakyte 4 metai kaip at

vyko iš Lietuvos? yra uoli lietu
vybės darbuotoja. Toronte gyven
dama priklauso prie ’’Aušros” cho
ro? ir buvo Tėvynės Mylėto ję. dr- 
jos valdyboje. ’’Ausros” choro na

riai linki geriausio pasise
kimo naujoje vietojo gyventi? 
ir tikimos? kad ir Montroale 
prisidesit prie lietuviško 
veikimo.

Montreal© kavalieriai? ne
laukit, Proga_gera. Torontie- 
ciai prasnaudė.

RUP ŠI AMa PARENGIMAS
Kanados Lietuvię. Tarybos 

skyrius Toronto? ruošiasi su
rengti didelę gegužinę spau
dos naudai. Tikimės? kad grei
tu laiku šis parengimas įvyks.

fjs $

ŠAUKIA Į KARIUOMENĘ
Toronto apie 20 lietuviu? 

gavo šaukimus į kariuomenę. 
Dabar ir tuos paliete? kurie 
iŠ Lietuvos atvažiavę.

❖ >!<
IŠVYKO Į KARIUOMENE}

10 diena rugpiucio? išvyko 
i kariuomenę Jonas Kundrotas. 
Jo žvogeris J.Kazlauskas ir bro
lis Pranas Kundrotas? surengė 
išleistuves.

8 diena rugpiucio? pas J.Kaz
lauskus 83 Geravale Avė.? dalyva

Nepriklausoma Lietuva
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vo daug svečiu, ir gimine s o J. _ Kundrotas ir jo žmona., labai -de-. 
kingi uz surengtu 'balių.

* # ♦
M-

APLANKE GARNYS - -r ' '
"*• '• ' ./• •.• i:-

Neseniai aplanke J.M. Dicpi- nigią šeimą garnys9 suteikdamas -. 
jiems sūną. ;.•< .’i:---

Tėvai patenkinti naujagimiu.
>’< #

SUSIŽEIDĖ

9 diena rugpiucio, m.Matju~_ 
tieną ištiko nelaime.'"Gegužine jv"‘ 
bežaidžiant, netikėtai puolė 
ant rankos» iškarto .buvo". manyta3 
kad tik ranką nikstelejo3 bet 

, vėliau nugabenta į Šv. -Mykolo- “ 
ligonine paaiškėjo^ kad yra ski- 
ląsukautas dešines rankos per 
rie.šęlį-- •?.- A

j.''.:. . Del :S.iQS nelaimes9 ’’Ausrosį choro nariai9^siunčia gilią- užuo
jautą M.Matjušaitienei3 ir'lin
ki greit susveikti.

* sjs *

KITA NELAIME • ’ -

L.Pocius būvąs Aušros choro 
pįjanistasj bedirbdamas dirbtu
vėje, susilaužė dešines kojos 
pirštus.

Ligonis randasi savo namuose 
kuriuos' neseniai įsigijo ’208. 
Donlanas Street.

Linkime susveikti9 ir naujuos 
namuos su nauja laime ilgai gy
venti. ’ u >

; . z: • • j.

- 5jČ # & ‘ • J ■

VĖL NELAIME • '

4 dieną rugpiucio? M. Der
vinį iŠtiko_nelaime. Dirbtu
vėje sulaukė jam kaires ran
kos du pirštu. ,• '•

Ligppis randasi(135 Gore- 
valc AyęnU0 . ■<

‘ ... -• ’r

GRĮ SPAM; APS IRGO .
P. Skiniuliene buvo, išvy

kusi atostogų., pas savo du sū
nus į Winipega. Grįšdama na
mo traukinyje_susirgo? kojas 
pradėjo skaudėti. Buvo rimto 
"pavojaus9 bet su daktaro pa
galba 9 jaučiasi geriau. •

$ S$S S?<

’• • • —. < <••.•***.*• . '

Ak 9 mūsą, veiksmą i 9 taip pat 
kaip ir kančios, kliudo mū
sų gyvenimo srovą.

A/ ■ Goethe

Visą ką darai9 imkis ramiu, 
bet tvirtu pasiryšimu? kad 
kiekvienu atveju ir bet ko
kiose aplinkybėse9 pasirody
tum tvirtas.

■ -j-.'- 0.Swett Marden.
Didžios mintys ir gryna Šir
dis - tai tie dalykai3 kurią 
turime Dievą prašyti.

. . ■ ; Goethe.
Nėra nei .jokios priemones, 
kuria būtą galima nusipirkt 
gerą vardą šitokie dalykai 
brangesni už auksą ir brangiuo
sius akmenis e

o. s. m.:
# #

Montreal5 19429 August-rugpiutis.
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-Gera rytai Ar tu tėbeseėti ant-, šio antkapio? kai palikau

-Galbūt ne, aš turiu keletakitu užsiėmimu. Artu esi ta 
vele, kuri čia lankėsi dvi savaiti-atgal?_ir po'laidotuvių nuėjo 
aplankyti' savo gimines - Drexel bulvaro vėlę.

- Taip.

- Ar tu čionai džiaugies?
u- .... ......

- As nesidžiaugiu; as patveriu - kenčiu.

- Šis gyvenimas nepatenkinąs? . •’ -v- .
• - . •

- Labai nepatenkinąs. ' .

- Tu nesi pirmoji namę. pasiilgusivvele? kurias cia^maciau. 
Keista? kad žmones stengias dasigauti šia? ir paskui tučtuojau 
nori grįsti atgal. Tai neprotingai Be abejojimo? ne viskas gied
ra ir skaistumas, šešėliu Salyje. Yra dvidešimts keturios ^valan
dos dienoje? o kai kada jos_atrodo lyg butu šimtas dvidešimts ke
turios. Bet? mano manymu, sėdėti ant akmens antkapiu ir daboti 
laidotuves^ir laukti nauju velię.? tai smagiau praleisti laikę? 
kaip vaikščioti miesto gatvėmis alkana ir^sušalusi? ir be cento 
kišenėje... ir ieškoti darbo? kai tūkstančiai zmonię. tokiame pat

Nepriklausoma Lietuva



žemes badeįime ieško darbo - o darbu negali rasti. Nedarbas ir 
mane išginė įgešeliu Šalį.“Bot aš apžiurėjau tavo namus? ir kas 
tave atsiuntė čionai*? Tai yra daugiau? negu galėčiau įsivaizduoti.

Naujoji vole_nuliūdo ir papurtė galva? tarytum būtu kas dau
giau? kaip ji galėtu įsivaizduoti.

- AŠ apsirikau? - nuobodžiai’atsake ji. - Dabar suprantu. 
AŠ"'turiu draugu ir prietoliu?’ ir man buvo privalu gyventi su jais.

- Šis antkapis, perdaug nuobodus. Gal kopsime ežero krantu ir 
atsisęsime ant kalnelio? po tuom augalotu ąžuolu. As manau, kad 
tu atėjai pažiūrėt? ar jie ruošias pastatyti monumentą ant tavo 
kapo. Bet gali but? kad jo nepastatys pirm meto ar dvieju.

- aŠ nesiskubinu.
- Betgi tu skubinsiosi? kai jo nesulauksi. Vėlos visuomet 

skubinasi pamatyt kaip^ju paskutine rezidencija atrodo. Bet čio
nai smagiau sėdėti ir Šnekėtis. Čia ne tiek daug kapu. Kur gi tu 
rastum puikesnę vietą? kaip šis kalnelis saulėtoj birželio die-

...;npj - o.įgal jau liepos? ar rugpįūcio menuo?... Yra sunkiau suži
noti menesius^, kaip savaites? dienas. Tu gali pasakyt? kada no
de Idienis ateina? pažiūrėjus į gatves. Bet jei tu nesuseksi mene
siu - tau roikes medžioti po dienrašti.

Dvi voles vaikštinėjo šnekučiuodamos po minkšta žalia žolę 
ir sustojo prie naujo kapo? kuri gedėtojai tik ką paliko.

- Ar tu žinai kas jis? - paklausė Nauja Vėlo-,
- Žinau; G----- ----? milijonierius. Visas miestas šneka apie

jo mirti. Gal pažinai ji?
- Jis buvo pažįstamas. AŠ norėčiau pamatyti jį. AŠ.domiuosi?

kur jis dabar? ’ ■ .
-Iras domiuos. Bet tu žinaį^. - jis mirė. Tai viėna^prie- 

zastis? kodėl aŠ taip daznūi_yaikŠcioju aplink kapines. As viliuo
si ir tikiu pamatyti kitos rūšies vėlę. Jos turi būti tokios gy
vos? kaip ir mes - tik kūnas miršta ir dingsta. Bet kur jos eina? 
Tas kvaišina mano galvai Negaliu įsivaizduoti. AŠ manau? kad kai 
kurios labai’susidomėjusios žeme..°. gyvena joje ir stebi savo pa- 
cię. laidotuves?”ir^lanko savo kapus. Taciau^nomatau ju kapuose - 
diena nei naktį. AŠ pirmą vasara išgyvenau šičia ištisa^menesį? 
bet nemačiau nieko kito^krutancio naktį? kaip tik paukščius?žio
gus? cirkšlius? žuvis ežere ir panašius gyvius. Bet mirusiųjų 
veliu - nemačiau. Būdavo taip tyku ir ramu? jog girdėdavau kiek-
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vieno sutvėrimėlio sujudėjimą? net poles skubu bėgiojimą zoleje. 
Sakučiu traškėjimą?kai paukštis^neramiai sukruta? varles šokinė
jimą? žiogo sparnu plasnojimą? žoles virpulį? kaip cirkslis slen
ka ant. kito akmens? žuvies plaukiojimą_vąndeny.- visą tai galiu, 
girdėti. Bet niekad nenugirstu garso velos9 nei jos. šlamesio. Ji 
neišlenda iš kapo’ Jos tokios tylios? kaip ir mirtis.

_ Tos voles turi eiti i kitat universe kraštą* Matoma jos ne- 
prisirisa prie žemes? kaip mos. Gal but9 ju^naujasis gyvenimas - 
labai interesingas? jog jos neturi noro gristi į žemę ir ziurino- 
tii į tokios menkos vertes dalykus9 kaip laidotuves ir antkapius. 
Ką tu veiki? kada ne sėdi ant antkapiu ar nedaboji kapu?

- Vakar nuėjau i tavo namus. Maniau? kad norėsiu pažiūrėt 
kaip tu atrodai.

- Kaip aš.atrodau? . .
- Taip.
Kaip tu manai mane pamatysi mano nariuos?.

- AŠ maniau rasti tavo paveikslą ant sienos? bot tavo gimi
nes nukabino jį. Jie net paslėpė visus albumus9.nors jie man be 
naudos? nebent kas skleistu jų lakštus. As negaliu atskleisti nei 
lapo! . .

- Ne? mes nieko nepajėgiamo atskleisti. AŠ tai nuodugniai 
patyriau? - giliai susimastė Nauja Vele.

.- Kaip aš atrodau? - teiravos Senoji Vele. - AŠ klausiu ne 
del to? kad mano asmenine išvaizda tuscia9 bet dalei.smalsumo• 
Kg manai - i ką aš panaši?

£ f »
I

- Aukštas?-laibas pavidalas? uždengtas pilku rūku? toks
plonytis ir nekuninis? be jokios substancijos? jog galiu net girs 
tais, subadyti jį - tokia tu_atrodai man._Ir saule kiaurai persvie Šia. tave? tarytum tavęs nebūtu. Tavo šešėlio nematyti, iš tiesu? 
tu panaši tam vėlės paveikslui? kurį mačiau knygoje dar vaikas 
būdamas. ■ ' ' ''

d Toks, jis yra ’. Taigi? vele? kurią mačiau knygoje? dėvėjo 
naktinę kepurę ir palą. Ir kozna nauja vele? kurią matau? dėvi 
naktinę kepurę ir paląt -kol susipažinau su ją. Nr.198 sako?kad 
jo vaikystes dienų vele buvusi skeletonas; todėl visos vėlės jam 
yra - vaikščioja skėlėtonai. JD 37 sako? kad visos vėlės atrodo 
lyg vienuoles? ilgais? žeme Šlamančiais rūbais; ir 99 sako? kad
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vėlės visuomet apsirengusios juodais rūbais? ir uždengtais vei
dais o

- Neišaiškinamas J
- Veįes? kokias 87-ta mato9 yra daugiau panašios i kaukuo- 

lę ir kryžkaulius? kaip beteka kita. 0 93v- ji yra viena vėle? 
kuri visuomet skaito graikiškai ir'lotyniškai? ir cituoja Homerą 
ir Virgiliju?vir kalba^apie Achilla ir Hektorą ir visus^senoves' 
žmones ir karžygius - šios vėlės yra aukštos? dideles? šešėlin
gos figuros_ir paprastai nešiojasi su savim karakirvį._Teoretikas 
sako? kad musu vargas ir nerimtis kyla iš to: mes liovėmės studi
juoti ar kreipti ypatinga mintį į veliu_subjekta? kai subrendome? 
ir todėl musu kūdikystes'nuovoka apie voles asmeninę išvaizda li
ko su^mumis. Teoretikas ir eksperimentalistas ir mokslininkas?ir 
visi žmones? kurie giliai_studijavo veliu dalykus? aiškiai mato 
mus? kokiomis mes turėtumėm būti.

- Kokiomis?
- Ai? plonos? vskystosg_ tarytum garu ir rūku aptrauktos. Mes 

esame lengvesnes uz orą; musu dalelytes yra tokios smulkios?leng
vutes? jog mes galime pereiti per duris ar akmens siena; ir todėl 
mes negalime turėti perdaug solidines substancijos. Poetas sako? 
kad mes esame_grazįos. Musu dalelytes Šviečia? zeri ir liepsnoja 
tarytum rasele zoleje? arba šviežiai^nukritęs sniegas saules švie
soje. Bet - Poetas visuomet mato groži visuos daigiuos. Jis visuo
met ieško grožio.

- Gali būt poetai tam gimę - ieškoti grožio.
I

- Kai kurio žmones nešino? kad sniegas yra kažkas daugiau 
kaip sniegas - Šalta? balta substancija? iš_kurios vaikai darosi 
sniego gniūžtes. Bet aŠ maciau^sniega kapinėse? kai saulute švie
tė pro medžius? kai jis kibirkščiuoja’.... Lyg milijonai^deimantu. 
Ai? kai kada čia taip^puiku’. Kapines atrodo lyg deiviu^šalisl 
Jos^dabar puikios? apžėlusios minkšta žalia žole. Paukščiai gieda 
medžiuos? o ežeras toks vėsus ir ramus.. Žiemoje?^po pirmojo snie
go? visos kapines apsivelka į baltus rubus? istaskuotus marmuro 
siūleliais. Tas verčia mane šusimęst^ti apie gražiai išsiuvinėta 
siuvinį.vIr kada medžiai zęri balta šalna ar sniegu? ir ju šakos 
linksta žemyn savo kibirkščiuojančių žemčiūgu svoriu? žmogus leng
vai gali įsivaizduoti esąs užkerotame miške.

- AŠ tikiu? kad tau patinka kapines.
- Myliu jęs. Čionai meiliau... Šiame tyliame mirusiuję. mies-
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te9^kaip aname skubos9 ‘bruzdėjimo ir netvarkos mieste9 dideliame9 
godziamc9 badaujančiame gyvųjų mieste. 0 Chicago yra toks geras 
miestas9 kaip ir bet koks kitas... 0 gal dar geresnis uz daugį ki
tu miestu. ...

- Tas skamba lyg būtum tikras chicagictis. Bet_aŠ manau? kad 
• tau nusibos čionai9 pasidarys monotoniška ir tu noresi9 kad kas

nors atsitiktu. ’. Naujos permainos! čia perdaug taikos ir ramybes9 
ir tylos - kasdieniam susirinkimui.

- Čia įvyksta ir nauju dalyku.
- Laidotuvių procesijos pasirodo ir dingsta. Bet tas monoto

niška. AŠ palįsčiau bedabodama jęs.
- 0 gal ne - jei studijuotum gedėtojus. AŠ^labai domiuosi 

gedėtojais. Jie labai interesingi. Žmončs9 yra žmones net ir lai- 
dotuvčse9 o kapinėse - daug ko galima pamatyti... čia atsitinka 
kaip ir mieste. AŠ mačiau kcistus^atsitikimus m?rusiuju mieste - 
kaip kad jis vadinas. Tačiau pamačiau9 kad .mirų* iięju miestas pri
klauso gyviesiems. Naktį, jis yra .Šventas mirusioms; naktys yra pa
šventintos ramiai_miegantiems; bet dienos - gyvųjų geiduliams. 
Jei mirusieji galėtu iŠbusti ir susįjudinti9 ir ju ramumas butu 
sudrumstas gyvųjų voiksmais^bei elgesiu., tada'.mirusio j i - ai9 įie! < 
Nes aš mačiau dręsię moteriškę meginant^flirtuoti^šalo dar neuž
kasto kapo9 kuriame vyras laidojo savo zrnionę. Po Šešių .menesiu 
jiedu atėjo į kapines - susituokę.

- Gal būt ji mane9 kad gyvųjų teises pasibaigė mirtim?
- Gal? Mes turim^Čionai barniu9 vaidę9 ir meilikavimosi9 ir 

suziedotuviu9 ir savizudysciu - visko9 išskyrus jungtuves ir per
skyras. Kapiniu romanai yra tokie sensacingi9 kaip ir miesto roma
nai. Mes matėme aukštos_kiĮmes įsimylėto jię pabėgima -^kaip laik
raščiai tai vadina. _Gedeto jai atvažiavo privačiais vežimais ^- Nuo
taka buvo broladukte vaiko kuri laidojo9 ir vaziavo__vienu paskes-r 
niu vezįmu9 su savo sesute ir broliukais. Vaikai domejosi_ir skver
bėsi arčiau kapo9 o ji išslinko iš ju tarpo ir^tekina^nubego ^prie 
vartų? kur jos mylėtojas lauko su vežimu.. Ji įšoko vežiman ir abu

nuvažiavo i stotį. Įsėdo i traukinį ir važiavo1 į Wisconsina pirm 
negu tevdi pasigedo jos. Sekančia diena^ aš girdėjau gėlininką ir 
reporteri kalbant apie tai; jis pirko is gėlininko puokštę geliu. 
Įvykis liko nutildintas ir net nepateko į laikraščius. AŠ stovėjau 
prie kapo ir dabojau gedčtojus9 kai įsimylėjusiųjų ’’elopmentas” vy
ko - ir dingo. Negalima visko pąmaty£i5 kas atsitinka net vienose 
kapinėse.

- AŠ nemaniau9 kad žmones bėgtu iŠ laidotuvių procesijos!
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- Ir as nemaniau, kol negyvenau kapinėse o As netikėjau? kad. 

žmones ateitų čia bąrtics^ vaidyties. Viena diona_vyras ir moteris 
- abu gražiai apsirėdę - o jo taku ir karštai kalbėjosi. Moteris 
verks o Jiedu pasirodė esą brolis ir sesuo, ir vaikščiojo po visas 
kapines ieškodami sklypelio žemesL Pagaliau sustojo ties dideliu 
medžiu artį to antkapio? kur aš.sėdėjau? ir žadėjo pirkti šį skly
pą. Ji tarė jam9 kad jis paveldėjęs du trečdaliu turtu? turis nu
pirkti sklypą ir apmokėti visas laidotuvių lėšas. Jis sake apmokė
siąs savo dali - ir no cento daugiau. Ji tupėsianti apmokėti_savo 
dalį’. Jei^ju tėvas butu kaip mes, ir but atcję.s čia pasižiūrėti 
dalyku? as stebiuos9 ka jisvbūtu pamanęsugirdėdamas savo sunu ir 
dukra besivaidinant apie lėšas pirm jo/kūno palaidojimo ’. Vaidai 
nebuvo reikalingi, jie buvo turtingi, vargšai? kurie turi atsiža
dėti gražiu namu savo mirusioms^ net ir nemano apie vaidus del to
kiu menkniekiu. Vargšu laidotuves prastose kapinėse dažnai būna 
patetiškos.

- Laidotuves visuomet patetiškos.
- Ar tu manai? kad vyrai vaidytusi už moterį kapinėse... ir 

dar už mirusia moterį!?...
- Tai atrodo nepatiketinas dalykas. ;
- Kai_kada įvyksta didelis žmogaus prigimties paradas kapi

nėse. Aš^sėdėjau*po šituo medžiu keįetę savaičių atgal? kada.du 
vyrai atėjo Šiuo zvyriniu taku kalbėdamiesi garsiu?. ir smarkiu 
balsu. Vienas vyras buvo aukštas ir riebus? _ir turėjo nuosava 
sklypą ir mauzoleju po tavo kairei. Jis norėjo laidoti savo_jseserį 
su selmos nariais. Antras? mažo ūgio ir liesas; jis nurodinėjo?kad 
jo žmona priklausanti kaimiečiu kapinėms? kur ju vienturtis kūdi
kis buvo palaidotas._Jo šeima ten ilsis? ir jis tikisi atsigulti 
ten? o ji labiauunyle jo ilsėtis su juom. Paskum paslėptas visu 
amziU-kartumas išsiliejo... ir_aŠ maniau? kad juodu susimus ir 
subyrės į trupinėlius. Aukšto ūgio vyras tarė: ’’Užteko mano se
sei., but atskirtai nuo savo Šeimos nariu pcrjLcm visa gyvenima^kai 
ji ištekėjo už-varguolio? netikusiai išauklėto? paiko svetimšalio. 
Ji neprivalo būt atskirta nuo ju mirty - ir visai amžinybei’. Ji 
apgailestavo savo nevykusį susituokimų taip karčiai? kaip ir jos 
Šeimos nariai.6. Ji neprivalo but palaidota pigiose kaimo kapinė
se!”

Juodu nuėjo taku? ir tuo j au^puikus vežimas sustojo pakelėj.. 
Tuščias! -Vežėjas dabojo abu. Uz pusvalandžio vežimas grizo. Abu 
vyrai sėdėjo jame ~ sustingę ir tylūs tarytum marmuro monumentai? 
pro kuriuos jie važiavo.

- Ar sese palaidota čionai?
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■' ' - Ne; mažesnysis vyras turbūt laimėjo kova, ir nuvežė ja į 

kaimo kapines.
-AŠ džiaugiuos.
- Mes tikrai_ncžinome viso dalyko, kad_galėtumėm džiaugties

is bet kurio laimėjimo. Vienose kaimo kapinėse atsitiko savizu-. 
dystė keletą savaičių atgal. AŠ manau, kad jie taip pat sumaniai 
sugalvojo dalykus, kad_nepatektu laikraščiuose s Jaunas vyrukas 
nusišovė prie savo mylėtojos kapo. • , . •

- Ar vyrai kuomet nusišauna prie savo žmonų kapu?

• - AŠ nežinau panašaus atsitikimo.
- IŠtiesu, kapiniu romanai turi būt tragingi.
- Tu užmiršai ’’elopmenta”! Arba tu žiūri į moterystę kaipo

tragedija? Vięn^ vasara, labai gražus meilikavimas! tęsės šiose 
kapinėse 'ligi ve luistu'valandų.. . :

- Meilikavimasis 1
- Tikrai’. Ir dar sužiedotuves’

- Negalimas daigtas! j
- Ai, ne’. Tiktai truputį nepaprastas. Tokie dalykai ne kas

dien atsitinka - bot jie atsitinka!
- AŠ maniau, kad kapinės tik mirusioms.

■ * • • ': ■ ' * .... . . / •

- Ir aš taip manydavau; .tačiau jos yra gyviesiems. Sužiedo
tuves - nežinau kaip kitaip pavadint jas -^ivyko nuotakos motinos 
laidotuvėse. AŠ sėdėjau ant plokščiu paviršiu antkapio,^netoli, ir 
žvalgiaus nesitikėdama .nieko nepaprasto iš Šios rūšies žmoni 11. Ir 
ceremonijoms besibaigiant, jaunas vyrukas, kursastovčjo atstu ge
dėtoju, pašoko žingsnį prįekin^ir paėmė verkiančios mergaites ran
ka, ir prispaudė ja prie, savo šono - vėjo greitumu, ir kalbėjo:

- Jums visiomS-žinoma, kad aŠ seniai prašiau Marytės būti ma
no žmona. Jos mamytė tuo sutiko praeitę savaitę, ir širdingai pra^ 
še manęs, kad tai paskelbčiau jums prie jos^atviro kapo,'kad nepa
kiltu kokiu prieštaravimu.” - pasakė jis aiškiu, stipriu baisu. As 
nustebau ir vos nenuslydau nuo monumento.... ir jaunuolis gedėtoju 
vidury sukniubo ant akmens ir dairėsi persigandęs. Man atrodo, kad 
kai kurie jo planai sugriuvo.

- Pasakok! AŠ giliai įdomaujuosi apie meilę!
. - • . a r

sjt & - . • . x
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( Magdute.s pasakojimai )
Tęsinys * *

Praeita kart^? Magdutč užbaigė savo pasakojima' su pirmuoju 
patyrimu? kurį ji jau atsiminė. Voliau_buvo dažnesni ir įdomes
ni patyrimai; taip bent Magdutoi atrodė. Kartais ji buvo‘gera 
mergaite ir jos mama net džiaugdavosi? jei ne’ pagalba? tai bent 
jos ramumu. Pavyzdžiui? kad ir gaidžiui kelnes siuvant? ji bū
davo rami ir darbui atsidėjus per valandas; bet kuomet reikėjo 
pagauti gaidį ir kelnes pamieruoti? tai jau ne tik Magdutcs ran
keles nuo_gaidžio nagu nukentėdavo? bet buvo ir ašarų ir širdies 
skausmo del neįvykdymo užsibrėžto tikslo..<. 

* •
Ties lova kurioje Magdutc miegodavo? kabojo mažas paveiks

lėlis? išdirbtas gražiomis spalvomis^. Jame buvo vaizduojamas al
torius? ant kurio buvo palypėjusi maža mergaite ir beldė su vie
na rankele i^cimborįja. Turbūt šis vaizdelis? paakstįno Magdutę 
eiti į bažnyčia. Bažnyčia radosi netoli? bet ant aukšto kalno 
ir_kad pasiekti ta kalnę - šventoriui? reikėjo bristi per gilu 
smėli. • ’ .e

VienQ karšta sekmadienio popietį? liagdute dingo? kaip ak
muo vandenin krites. Jos mama ir talka pasikvietusi? išieškojo 
visa miestelį; miško pakraščius ir Nemuno pakrantes? bet Magdu-
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t£S niekur nebuvo. Galop vienai iŠ kaimynių? netyčiomis pasitai
kė eiti per Šventorių ir ji? išgirdo vaikiška balselį ir tuojaus 
pamate mažytę^ncrgait^ palypėjusia ant auksciausio laipto pries 
didzięsias bažnyčios duris? atsiklaupusia? rankeles maldingai 
aukštyn iškeltas? ir vis šaukiančiu: ’’Mamai Mamai'. I

Tai buvo antras Magdutes gyvenime įvykis?kurį ji jau atsimena. Trecias? tai jau buvo ’’ekspedicija” į garlaivį? kurį Magdu
te pamačiusi pirmę karta? tapo taip juo__suzaveta? kad_uzmirsusi 
visas drausmes ir bausmes - naši juto beesanti panemunėj? ir tik 
dūką geru zmonię. kurie ja pažino? buvo parvesta namo.

Vėliau? Magdute pradėjo plačiau gyvenamam horizonte dairy- .. 
tis ir^ji kasdien Matydavo: mišką iš vieno Šono ir gale?^o tarti' 
tarpmišky buvo kiek sėjamo ir bulvėmis sodinamo lauko, iš galu
tinio lango? buvo matyt pakrante ir Nemunas? o ūz Nemuno vol kal
nas su miesteliu ir vėl miškas. Visi vaizdai viliojo Magdute 
juos aplankyt? bet... kad vienai negalima eiti?^o mama visuomet 
labai^užimta. Tik sekmadieniais Magdutes mama išsivesdavo savo 
vaikučius į mišką. Ankstyvoj vasaros daly? Magdute rinkdavo gė
liukės? kuriu tame miške buvo gal milijonai. Vilijotines fijal- 
kūtes?vgeltongalves katutes?^ir kitos. 0 vėliau? liepos menesį? 
tai miškas raudonuodavo nuo žemuogių ir mėlynuodavo nuo mėlynių^ 
Magdutes mama pamokino ja? kaip ant smilgos verti uogas? Magdute 
tik bėgiodavo? tik skindavo uogeles ir vis nerdavo ant smilgos? 
kitos ir trecios? bet kol pareidavo namo? tai vėl jęs nunerdavo 
ir suvalgydavo.

0 kiek būdavo džiaugsmo? kada mama pavelydavo Magdutei ei
ti į panemunę su moterim kuri plaudavo baltinius. Magdute brai
džiodavo po negilu vandenį? stebėdavo mažytes šuvutes ir rinkda
vo perlamutu žvilgančius kaušukus.

_Šeserię. metu sulaukusi Magdute? jau^pradc.jo lankyti Krukaus- 
kienes pries pradinę mokyklę. Ji buvo mažiausia mokine? kiti bu
vo septynių? aštuoniu ir devynių mėtų-1 amžiaus..

Pirma dienę Magdute turėjo tik sėdėti ir apsiprasti su mo
kyklos tvarka? o kad per ta dienę buvo gera? taikant rytojaus 
gavo lenkišku elementorię. Ir ’įskazuyka” ?. lietuviškai tariant? 
būtu rodiklis. Tai buvo didele paukščio plunksnos atskala? su 
kurios pagalba vaikai badydavo į kiekviena raidę atskirai? ”sli- 
bizavodavo’.’? ^vadinasi dėdavo raidę prie raides į skiemenis? ir skiemenis į žodžius. Tas užimdavo ‘daug kart-ę daugiau laiko? ne
gu kad dabar vaikai mokomi. Ir tuomet lietuviai mokslą-, butu, su
tvarkę geriau ar ir visai gerai? sulig visu tuolaikiniu mokslo 
pažangos reikalavimę.; bet lietuviai buvo rusu vergijoje ir ne
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turėjo teises nei žodžiui nei raštui/ nei kitam laisvam lietu
viškam judėjimui. Todėl? kad ir gražiausios ganįtOs. sūpamas lie
tuvis? jau iŠ pat mažens pradėdavo ta belaisvio gyvenimą- gyven
ti? ir su kiekvienu nauju metu įo amžiuje? auginti^vis didesnę 
ir didesnę neapykantę jo pavergėjui rusui ar vokiečiui? jis kas
dien vis labiau ir daugiau suprasdavo vergijos reikšmę? ir jos 
baisias išdavas.

' Vt *

PRAEITIS, o .

Maironis

Praeities miegę kas pažadint galotę.?

Kas jo.s dvasię atspėtu? Jai įkvėptu gyvybę?

.• ■ Kas suprasti galėtu, amžių, tamsia tolybę?

■ .j: Kas nors uždangos krastę pradaryti mokėtę.?. ’
-I..' . /■ '' *

Jos paveikslas? kaip žaibas kartais dvasię užgauna?

Kartais? rodos? uždvclki stebuklingas jos kvapas; 

Kartais prakalba Širdžiai amžiais kerpėtas kapas? 

Ir sušildo krūtinę ir vaidentuvę jaunę.

Štail senelis į kapę žengia drėbęs ir baltas;

Man jo gaila: daug matęs apsakyti daug gali.
* i • ‘

Ten po pili apleistę vejas šūkauj-a Šaltas.:

0? kalbu ten kalbėtu kad apskelbtu nors dalį1.

Nemun’s mate dryžuosius plieno ginklais apkaltus:
• ’ ■ ’ : * 

Apie tamsia senovės apsakytu jis Šalį’....
x . ’ •: • ejt &
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LANKĖSI.
18 diena rugpiūcio? lankosi 

Montreale didžiai gerbiamas Gen. 
Liet. Konsulas Go L. P. GK.NT-SUT- 
TIE konsulariniais reikalais.

Sužinojusi Kanados Lietuviuv 
Taryba gerb. Konsulo vizitą., troš
ko pasimatyti/ pasivaisinti ir 
pasitarti įvairiais svarbiais 
klausimais., bet gerb. Svecia^iŠ- 
trauke butini reikalai grįš-, 
ti tę pačia diena.

jft i!c

PUIKI GEGUŽINE
• % -

Siu metu 23 diena rugpiūcio 
Ville La Salle parke? įvyko Ka
nados _Li e tuvi y Tarybos puiki ge
gužine ’’Nepriklausomos Lietuvos”' 
žurnalo naudai^

Ši gegužine pavyko kuopui- 
kiausiai? nes buvo paruošta tur
tinga ir skani vakariene? ir be 
to? buvo įvairiu pamargįnimu: 
vyrai turėjo progos išmėginai 
savo jėgas? nes buvo virves trau
kimas; nors ir smarkiai pavargo? 
bet paskui gavo šalto,alučio Jė
goms atgaivinti.

Šios gegužines parengimui? 
daug prisidėjo prie stalu ir suo
lu padarymo p.Pundzius? p.Luko
šius? ^p.Kuprevičius? p.Leknickas? 
p.Vaišnora? p.Bagužis? p.Zabiela 
ir ,p. Bunčikas.

Prie vakarienes parengimo? 
darbavosi šios moterys: p-le P. 
Balbakyte?Ponia Konstancija Ja- 

Sutiene^ p.O.Kuprevičiene? M. 
Skudieno? M.Buncikiene? ir p. 
Marija Leknickicnc.

Moterims daug pagelbėjo p. 
Kilimonis? nes jis su savo nuo
savu automobilium į gegužinę 
viską suvežtojo.

Tautinius_ženklelius segio
jo p,Lukošiene? ir p.Kazimieras 
Jasutis.

Ženklelius kaip ir_visada 
taip ir Šį sykį? padaro mažame
tes Birute ir Zldute Buncikai- 
tes o

Tikictelius del loterijos? 
padare ir pardavinėjo p.M.Vili- 
mione.

Prie barovdarbavosi p.Kupre 
vicienc ir Vrškuda? o bulves vi 
re o.Kuprevičius gražia balta 
ir svaria uniforma pasipuošęs.

Mus duosniosios moterys? 
nors ir niekeno neprašomos ir 
neraginamos? ir šį sykį prisi
dėjo savo aukomis. Ponia Pun- 
dziuvįene paaukavo del_loteri- 
jos išleidimo puikia_geliu va
za? o ponia Vaupšiene labai gra 
zu rankdarbį:iŠ vilnų padarytus 
šunelius.

Pirma dovana loterijoj lai
mėjo p.Narkeliūnąs? antra p. 
Viktoras Ragulis. ‘

P.Vizbaricne?^ne tik raš
tais puošia_mūsu Žurnalą? bet 
visada ar begynems? ar loteri
jai - kę nors paaukoja, šį sy
kį pUVizbariene paaukojo mote
rų begynoms dvi dovanas. Pir-
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mą dovana laimėjo M.Vilimiene? 
antra Kirkuviene.

^.Baltakyte paaukavo 3 tor
tus labai gražiai isdekoruotus? 
p. Jasutiene 1 tortą^ir krepše
lį pamidorą. P.Kriauceliūniene 
3 pajus9 krepšelį pamidorą ir 
padare trispalyes vclevukos^par- 
ko isgrazinimui. Ponia Lukošie
ne aukavo gražu tortą? ir p.M. 
Leknickione puiku tortą ir vai
kams dovaneles. v

Jauname te' E <> Vaupšaite gavo 
uz begimą_pirmą- ’’preisą”? ir B. 
Duneįkaite antra.

Jaunametis^Keistutis Zabie
la taipgi išlošė pirmą dovaną? 
o kas lišbego antra? - neteko 
sužinoti.

Pasidarbavusiems siame^pik- 
• ninke vyramsp.Matas Vaišnora, 

"uzfundijo” šalto alučio, o mo
terims - pintinėlę saldžiai pri
nokusiu "pycią”.

Visiemsprisidėjusioms prie 
šio neužmirštino parengimo ir 
paįvairinimo9taipgi.visai skait
lingai miniai atsx-Lankiusieras? 
- Tarybos vardu, tariu^širdin
giausios padėkos pareiškimą.

Vilasaliote.
>:< :■< .

UOLI VEIKĖJA.

P,Baltakyte iŠ Toronto at
vyko į Montreal^ nuolatiniam . 
apsigyvenimui. Mes sutinkame 
panelę Baltakytę su dideliu 
džiaugsmu? linkime jai musą tar
pe pasisekimo ir laimes^ taipgi 
kviečiame Jusą jaunas jėgas - 
sujungti su musą? ir eit vienu 
keliu - Tėvynes laisvinimo ke
liu.

Tu musą viltis? ir nauja 
laime? Mieloji 1

IŠ SUDBURIO.

Čia atvyko ir apsigyveno 
p. Gikis is Sudburio? kurs yra 
labai rimtas lietuvis ir geras 
tėvynainis. _ _

p.Gikis yra uolus rėmėjas 
lietuvišką darbą? myli spaudą 
ir vartoja plunksną? todėl ti
kimasi "N.L.” naujo spaudos 
darbininko.

Laukiamo.

M. L.

PARVYKO.

Karys savanoris Viktoras 
Tcresevicius? parvyko pas savo 
tėvelius trumpoms atostogoms.

Tėveliai ir sūnūs? pasiil
gimu ištroškę? džiaugiasi pa
simatę.

Linkime nesibaigiančio 
džiaugsmo ir laimes.

ATVYKO. * ” *
Rugpiūcio mėnesy lankę Montro- 
alą daug svečią amerikiecią^ 
ją tarpe buvo_ir mums Vilasa- 
lieciams laime susitikti ir 
susipažinti su p.Gulbiuis?ku
rie viešėjo pas Vilimus atvy
kę iŠ RočhesteriO.

Su p.Gulbi’aig buvo_atvyku- 
si ir p-lejD.Gulbinaite? kuri 
paliko_grazą įspūdį kaipo ame
rikiete lietuvaite. P.Gulbinai- 
te gyvena_Elizabeth’o mieste? 
su savo tėveliais.

# << =>J*
IŠVYKO.

Stanislovas Raustis iš Ros- 
mount? išvyko į jurininką"mo
kyklą mokintis aukštesnes jū
rininkystes.. A ,

Lindime laimes.
>?» .'j»
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APSIVEPS,
. _ 24 diena rugpiūcio.9 ^apsive
dė p.Juška su p-le Krikščiūnai- 
te. < _ v ■■

Moterystes rysiu sųriso iš
kilmingai kun. J.BoPinas 9 J3v. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje.

*

29 diena rugpiūcio9^apsive- 
de Vincas Ramanauskas iš Rose- 
mountj su rusu tautos mergaite.

RUOŠIASI VESTUVĖMS.
^Mokytojas Petras VaupŠas? 

ruošiasi vestuvėms su p.M.Lukai- 
_ tyte. Šliūpas Pus rugsėjo 26 d.

s? ❖
J?e Vaupšo vestuves Pus vie

nos iš įdomesniu.., ^nes mokytojo 
mamyte visur atsižymi kaipo gra
žios kultūros moteris9 tikimasi9 
kad^ir sūnaus vestuves ji pasuks 
grašiu vainiku - pavyzdingu ir 
įdomiai menišku. 

■ #
Šiose vestuvėse dalyvaus 

gražus įpulkas”. Apart jaunę.ję9 
Pus gražios jaunuomenes9 oju 
targe ir visu gerPiama p-le Ju
lyte Leknickąite9 kuri yra lai
mėjusi Montrealo lietuvaičiu 
gražuoliu konteste tropejos tau
rę. Linkime Jaunęjam9 Nuotakai9 ir visam gražių jaunę, ir senes-".} 
nię’Pūreliui9 laimes9 džiaugs- 
mo9 doro pasilinksminimo9 ir 
laimingo gyvenimo.

❖ # a

^ugpiūcio men. pradžio-je^ 
susižiedavo .Albina Karpavičiū
tėj) su^Jonu Astraųsku9 puikiu 
ir gražiai-, išaukie tu jaunuoliu.

NAUJI ĮSIKŪRĖ J. .1.

Ville La Salle Montrealo 
miesto gražioji dalis? kaskart 

vi S . lietuviais. Čia vi
sa eile svarios? InteTigentiš
kos lietuvijos? -• įsikūrė sa
vo nuosavas rezidencijas. Gra
žia.) ir laimingu. pradžia padare 
p.Leknicku pavizdinga seima9 
ir nuo to 'laiko kai ši gražio
ji seimą Ville La Salle apsir 
gyveno9 apie ję apsisuko pui
kus vainikas lietuviu.

Apart jau ten apsigyvenus"ę 
siu? dabar statosi namus net 
vienuolika nauju šeimų: p.K. 
Rokas s J.Dunčikas? pramanaus'- 
kas9 M.Placenis^ p.Deksnys?p. Čeponis? p.Bandz&itis? p.Pra
nevičius 9 p.Palubinskas? p.Ba
rauskas.) ir p.Šarskis.

Ak? ten puikūs ąžuolynai 
kaip Lietuvos pakaunaj? gal 
lietuvius tas ir vilioja? nes 
lietuvis pats ąžuolines -tvir
tos dvasiosn

♦ $

GAVO LEIDIMĄ.
" 1 .......... .  ‘i-

Didžiojo Vytauto Neprigul- 
mingas klūbas? veį atgavo savo 
laisnį ruošti kasŠeŠtadienį šo
kius. Dabar Šokiai vol Pus ruo
šiami viršutinėj salėj? apati
nėj salėj Pus - užkandine9tik 
Pe svaigiųjų gerymų.

»’< nS

BUVO SUSIRGĘS.
Uolus veikėjas ir žymus 

K.L.T. šulas p.Duncikas? Puvo 
susirgęs: _ikrito kas? ir del to Puvo į*imto pa
vojaus. DaPar p. Duncikas vėl 
jau svaikas? ir kaip visuo
met malonus ir linksmas.

❖ $ ❖
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Po Zofija. Vilimiene is Ville ih. 
Salle? buvo labai rimtai susir
gusi ? bet dabar jaučiasi geriau 
ir jau vaikščioja. ; . . z

Musu gabi plunksnos Sesę p* 
Vizbariene? buvo skaudžiai apsi
deginusi rankų. Užklausus npįe;.;-\ 
nelaimę.? ji tik maloniu šypsne-: 
liu^patvirtino9 ir sake jau ne
jaučianti skausmo.

P*Krikščiūnass bedirbdamas^ 
alaus bravore sunkiai susižeidė? 
nūs ilauže ranka.

:;s ji

Musu spaustuves savininku p. 
Kuprevičių - susirgo mažamete 
dukrele Genute. Pakvietus gydyto
ja,? patarė keletą medikaliskų da
lykų? ir dabar jos^rūpestinga ma
myte ponia Kupreviciene nuolatos 
budi prie jos kaip budrusis an
gelas. Nieks negali pavaduoti mo
tinos... Motina? -tai savo vaikų 
gyvas angelas. 

a •*<

P.Motūžiene įio sunkiai gerk
les operacijai išvažiavo į kaimų 
atostogoms_ar atsigaivinimui?bet 
Čia nelaime: iš netyčių užpuolę . 
piktas šuo? dr apdraskė. Dabar p. 
Motuziene^gydosi žaizdas? ir pati 
stebisi iš savo dvejopos ligų ne
laimes .

P.Rugenieno Jono žmona?bega
lo sunkiai serga. Kasdien beveik 
marinama... teikiama dirbtinas 
kvėpavimas ir tik medikales ada
tos su gaivinančiais vaistais dar 
užtęsia jos gyvybę. A »Jt s£<
NUMIRĖ.

Visiems žinomas lietuvių pa
tarnautojas graborius Armand Lau
rence? mire rugp. 16 diena. 

* * $

SUSIŽEIDĖ.
Verdunietis p. Vilimas be- 

dirbdamas^fabrike smarkiai susi- 
' : žeide: mašina įam nutraukę dęšir 

. nes rankos nyksti. ; ; - ‘j Į
• »?: :5e i

Mūsų^nenuil s tarnai darbščių' 
p. ■ Lukošių jauname te ir jauniau- 

. šia dukryte buvo stipriai šusir- 
• gusi._Bet geros ir jautrintos, 
mamytes prižiūrimą - jau bėgi
nėja. . •
LINKSMA GAMTOS DOVANA.

P. Placcnių šeima?_susilauke 
naujagimio? gražaus sūnelio.

P.PlaČcniai’yra nuoširdūs 
lietuviai^ tikimasi? kad ir sa
vo sunu isaukles geru ir naudin
gu lietuviu.

’’NEPRIKLAUSOMAI LIETUVAI ” ? gė
rėja dienos. Gėrėja ne tik fi
nansais? ^skaityto jais? bet ir 
visapusiška morale parama.

Žmones taip pamilo savo žur
nalų? kad kiekvienas siųlosi į 
talka^ tai raštu? tai darbu? tai 

. pinigėliu._
Dabar vėl susišilote kaip 

biteles ir dirba mechaniškam 
darbe beveik visi vilasaliečiai; 
su uoliu mašinistu p.Leonu Gudu 
priešaky. Tokių jėgų turint? 
abejones nėra apie žurnalo pro
gresavimų.

❖ ❖ >j«

ĮVYKS S USIRINKIMAS.
Rugsėjo 13 dienų? lietuvių 

parapijos svetainėj? įvyks K. 
L.T. Moterų Sekcijos susirinki
mas. Susirinkimas svarbus? pra
šome visas nares ir simpatikes 
dalyvauti.

§EkGIJOS Valdyba.
(Perkelta į 4$ puslapį
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Vale Valsiūnieno
Ar. meni'? kaip gluosnis suposi prie upes? 
Kaip_kasas sumerkę maudosi beržai? - 
Šaukėme pasauliui kaip vergai suklupę? Verkėme? kad žeme3 laimes permažai.

0 dabar pažvelki? šupa^vejas lapę? . Blaško kaip našlaitį^užmiršta visu»»» 
Baltos krizantemos asaroms^.ant kapo Byra? kaip drugeliai tarp žiedu sausę* .

Eisi_į aloję ir^tenai atrasti
Laimos yakširykscios negalėsi tu - Šiandien tavo skausmo nemokąs suprasti 
Gluosnis palei upę ošiantis šilku.

j

Ar meni? kaip beržas prausėsi prie upes. - 
Jo auksinį lapę vejai palinguos;
Gal norėsi melstis vienišas suklupęs? 
Šaukti? kad čia buvo laime kitados.

tj« tj4 :*4

❖
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Ne vienam iš musu visuomet tikrai yra malonu prisiminti ta 
met^? ta kraŠta? tuos*laikus kada_kupini grašiu vilčių? įvairiu 
troškimu ir siekiu^ pilni jaunystes? energijos ir pasiryžimu?kū
rėme savo vaizduotėje ateities gyvenimo planus« Lakiomis minti- 
mis_skrajoįome kaip drugeliai laisvoje Tėvynėje gyvendami? gėrė
jomės jos zavinga'j.a gamta? džiaugėmės tėvynei ’laisvai esant. Bu
vo sava kalba?^savas raštas? savi papročiai; lietuves motinos iš
auklėti sūnūs šalies reikalus tvarko? kurdami jos ekonominį ir 
kulturinį geri. ’ ' •'

Ypač malonu būdavo mums? kada musu ausis išeivijoje pasiek
davo gėri atgarsiai^ arba'’musu tautiečiai parvykę svociuosna per
vesdavo nuris tikrini žinių iš Lietuvos gyvenimo? su didžiausiu įdo
mumu'sekeme ju pusakojimus<;-labiausia džiugino mus Lietuvos jauni
mo kilimas kultūrinėj plotmėj? kurio organizuotumas jau. buvo ga
na plačiai išsišakojus net kaimo jaunuomenes tarpe. Tai buvo pa
rankiausios ir prieinamiausips sąlygos kaimo jaunimui lavintis 
per savas organizacijas? ruošiantis savystoviam gyvenimui. Or
ganizacijos per įvairias paskaitas? skatino ir lavino jaunimu bū
ti ryžtingiems? patvariems ir ištvermingiems? kad kovoti su gyve
nimo audromis visokiam kely sutiktomis? kad prasimusus į laimin
gesnio gyvenimo vieškelį? kad neparbloŠtu pirmoji sutiktoji nolai- 

ne. ■>
Nekarta mano širdis smarkiai plake krūtinėje skaitant sesu

tes laiškus: "Tikrai dabar grošetumeis parvykusi į Lietuva. Musu 
jaunimas jau yra visai nebe tas kokį palikai. Esame visi organi
zuoti? ruošiame kursus^paskaitas? gegužines? vakarus - vaidinimus? 
žodžiu dirbam? lavinamos? kuriame planus? ruošiamės ateičiai? kad 
būti naudingais sau ir tautai...^Tik nepalankios žinios slankio- 
ja_pas mus... Karo debesys drumsčia musu ramiu padange. Ar nesu
krės jie mus - tai Šiurpus klausimas

Tie žodžiai man buvo rašyti prieš keletą metu. Ir tiesa^ tas 
nujautimas jy neapvylė. Lietuva ir jos gyventojai *daug skaudžiu 
smugiu išgyveno? daug brangiu gyvybių nebteko. Jaunimas tapo pa- 
krikdytas? ju buvusios organizacijos uždarytos?jiems brukama spau
da tokiu? kolcia okupantams yra pa tinkamiausia. Lietuvos pilietis
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stropiai yrd seksimas vokiečiu žandarų? kad jis net ,duonos kasnc- 
■; 'lib nenųsisleptų.' '• ’:-j •/"■

Skaudžius laikus pergyvena Lietuvos žmones. Ypatingai lais
voje Lietuvoje augės jaunimas? kurs Didžiojo karo žiaurumu dar 
nebuvo patyręs. Tačiau ju_vaizduoteje ir^jausmuose jų tėvu ar 
kaimynu patirtos ‘baisenybes? buvo priruošė mūsų Lietuvos jaunimą? 
prie šio karo žiaurių-baisenybių? nežmoniškų? kokių pasauline is
torija dar neturėjo.

Tikėkime? kad tikrai_Lietuvos žmonių visos viltys dabar su
dėtos ir nukreiptos į užjūrio brolius? į'‘išeivija^ Į tų >išeivija? 
kuri be jokios • politines skraistes; su tikru nuoširdumu trokšta 
Lietuvai laisvo rytojaus. Jie tiki? kad lietuves motinos sūnūs? 
kuriu seneliai ir proseneliai visuomet gynė ta žemes .kampelį ku
riame jau per virs dvidešimtį metu plevesavo laisvoji trispalve? 
gins ir dabar lietuvis savo laisvę ir teises? kels is kiekvieno 
krašto savo baisa; kur tik jis_ begyventų. Nes kiekvienam doram 
lietuviui rūpi Lietuvos laisvo ir nepriklausomybe. Jis stengsis? 
kad vėl lietuvis būtų savo krašto pilnas šeimininkasl

. Skaudu yra skaityti.? kada randi? kad ir■ pačių lietuvių spau
doje tvirtinant? kad Lietuva, bus saugi tik tada? kai jų ’’globo
sianti1’ Rusija. Mes nerandame savo istorijoj? kad- mūsų tauta ka
da nors būtų_buvusi laiminga po svetimųjų jungu. Ne.. Ne tik kad 
svetimieji musų_tautai_laimes neatnese? bet kiekvienu.atveju už
plūdę Šalį plese? grobe? teriojo nekaltus gyventojus be jokio 
pasigailėjimo kankino? į ištrėmimą ir katorgų siuntė? kad tik la
biau'.nuslopinti tautų? parblokšti? ir tuo pasinaudojus? - likti 
amžinais valdovais nekalto žemes kampelio.

. .. f.,.Jb.igu praeity? mūsų_tautos atgimimo Pionieriui su pagalba. 
‘Amerikos lietuviu įstengė Lietuvai laisvų iškovoti? turėkime vil
tį? kad sugebės Jos’nepriklausomybę apgynti? ir vėl jų atstatyti 1

Spauda yra didelis ginklas? 
ir šiuo ginklu mes turime gin
ti savo brolius.

Pr.Lapiene.

Svarbu? kad žmogus mokėtu 
akimis matyti? ausimis girdė
ti? ir dvasia.- galvoti.

Nesiskųsk? kad jaunystėje 
tau trūko geru sąlygų įgyti , ti-'* 
kra_mokslų._Tikek? kad ir dabar 
nevedu pradėti mokytis.

Mes esame skirti daug di
desniems? ^.^.ukštosniems ir gra
žesniems dalykams? negu esame 
ištikrųjų.

O.S. Marden.

Nepriklausoma Lietuva



Tu mano lopšys?' Lietuva Tėvynei Statysiu aukurę ant tavo 
krūtines* Ir kasdien:prie to aukuro as budėsiu... Kas tik yra 
brangaus? - aš ant jo sudėsiu* ' Nors esu išvykus į svetimę salį? 
Bet noriu sugrįst į savo kaimelį: kur gimiau? augau ir bėgiojau? 
kur šalię rūtę darželį dabinau..* Kur į mokyklę e jau. . . Kur šie
nelį grobiau?- rugelius į vežimėlį su broleliu kroviau. Malonu bu- 
vo man Tėvynėj. . . ■ «<, •...

Ten gyvenau su broliais ir sesėms? visi linksmindavomės?dai
nuodavom. Bet dabar... v . ■ . ;

Sugrįžus gal'aš ju. nerasčiau?! Gal maskoliai juos išveze? 
' • ‘ ■ f • * . * • J .

o gal jau kapuose?... 0 gal jiems is skausmo sirdys plyšta?© man 
čia tik ašaros tviska. , . ... ■/

Išvažiavau? palikau Tėvynę ir juos? dabar ilgesys..,.
. • Gimtoji Šalie? man be tavęs niūru ir Šalta. Širdis lyg rėp

lose. 0 lęasatę apsakys? Tu mano Lietuva Tėvyne! Juk ir tu kenti 
kančia begalinę? del to aš prie tavo aukuro klaupdama liūdesiu?
Skausmus pergyventus - ant jo sudėsiu. Paimsiu plunksna pradėsiu 
rašyti? gal nors kiek_galesiu nusiraminti? Slėnius? kalnelius as 
apdainuosiu? vargšę, bedas suskaičiuosiu?^o kai rašalas baigsis? 
ašarų įpylsiu; nes man ję netrūksta: verzia.S,i iš. krūtines ir per 
skruostus plūsta...^Kiek vargo tu matei Tėvynė mano? kiek broliai 
skausmo kenčia? o aŠ negaliu tave? Tėvynė pasiekti... gelbėti... 
Mane vilioja Anykščiu šilelis? ten yra kapai? kur guli mano- pro
seniai; kur miškas jiems ošia^fcyliai... ten traukia ir mane sal
ti kapai. ■ ■ * .

« A $
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I I Jonas Yla
Mano seimininkas? praeito ka

ro veteranas; pas kurį datar gy
venu* Labai geras^žmogus. Be to? 
jis yra labai plačiai apsiskaitęs? 
daug patyręs? visko matęs savo gy
venime.

Vienę_dienę? ateina į jo namus 
ukrainiete su popieriu^rankojo?ir 
prašo pasirašyti. Parašus ji pe
rsiusianti premjerui Churchill’uis 
kad nedelsiant būtę atidarytas an
tras frontas.

Mano šeimininkas vietoje para
šo ? - su šluota atidarė "antrę 
frontą” tai ’’draugei’’. Todčl^kad 
jis žino9 jog musu vyriausybe daug 
geriau supranta šio baisaus karo 
strategiję9 negu ta kūmute ar tam 
panašūs elementai.

Jeigu mes norime? kad santar
vininkai karę laimet^ jeigu mes 
norimo? kad pasauly užviešpatautu 
tiesa ir laisve? mes turime pilnai 
pasitikėti mūsę. vyriausybe? kurie 
per dvidešimts' keturias valandas 
kas diena dirba? planuoja? kad_ 
priespauda ir vargas būt nugalėtas 
Mes turime but ištikimi piliečiai 
tai vyriausybei? kurię mes patys 
išsirinkome. Glaudus kooperavimas 
su vyriausybe? pagimdo jegę? ir 
ta jegav- tikrai sutrupins dikta 
torię ašį.

❖ * ❖

Atleiskite? noriu pakalbėti 
apie pelę, maiša. Kas is.to? kad 
maišas pilnas pelu? bet kad jis 
bevertis; nieks j^nei pirks? nei 

■ už dykę' ims * 
> Tokį pelę, maišą Montroalc^ge
rai prikimšo ir kaip atrodo už
rišo? - subėgę iš keliu pakampįę. 
Kanados lietuviški raudonukai? 
per ję. ’’kongresu”.

’’Liaudies Balsas” be_perstoji- 
mo rėkia? kad ve?įžiūrėkite?tik 
nelieskite to maišo, jis baisiai 
esą vertingas? jame trys tūks- 
tanšiai^doderię? kuriuos bolse-* 
vikai iš žmonių isubagaus.Ja
me pasižadėjimai? kad išmušt 
visus”fašistus”? ir dar daug ko 
gero.

Na? jie tokiais tuščiais 
pasižadėjimais mano įtikinti 
visuomenę? kad bolševikai? tai 
esa”pagėrintos veisles” sutvė
rimai? su kuriais bendraujant 
net karas bus laimėtas. Jie 
girdi net tris•tūkstantines. 
"govcimiontui” paklos.

Vyručiai?' aŠ jums galiu 
prirodyti? Montrealo lietuvį? 
kuris bejokiu ’’kongresu” ar 
kitokiu šurumr- burum? nupir
ko už 4 u tūkstančiu ’’Victory 
Bonds”. Jūs tę lietuvį nuola
tos vadinate hitlerininku ir 
panašiai.

AŠ manau^ kad minimas lie
tuvis? jūsę žodžiais■sakant 
’’hitlerininkas” padare^daug 
geresnį darbę šiam kraštui^pa
skolindamas savo sunkiai už* 
dirbtus pinigus' karo reikalams? 
negu visas jūsų "kongresas? 
kuris tik pasižadėjo?, jei tu
rės - paskolinti.

•i , ■ • ' . • .

sj<

Man kažin kas yra sakęs? 
kad kai davadka eina išpažin
ties? tai visu_pirma ima pasa
koti kitu nuodėmės? o apie savo? nors'jii turi begalybes; tai 
vis"neprisimena”. Ji varanti 
ilgiausias melodijas? kad ka tai 
girdėjusi? kad ka tai mačiusi? 
ir t.t.
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_Ųz ka ir del ko bolševikai 
plėšė ir vogė Lietuvos ūkinin
kus? Yla to nepasako. Ir?_as 
nežinau? del ko jie apiplėšė 
mano tėviškę?! Bet jei sutik
ti su Yla? £ai aš tikras? jei 
p. Yla būtu gyvenęs Lietuve j e 
bolšcyikę laikais? tai ir jo 
’’griešnas” kūnas? gal būtu ka
bojęs kur nors po sausa saka. 
Juk'ir tu? Joneli? buvai Kurk
liu pavasarininkų pirmininku? 
jul< ir baįtakymę'nešdavai... 
ir prigulcjei prie įvairiausios 
rūšies brostvininkę.^ išsijuosęs 
Joneli? dirbai Krikščioniu De
mokratę. partijai? ir dar gal 
nemažiau uz mano brolius.

Taigi^žinok? jei mano bro
lį tavo išgarbinti maskoliai 
nubaudė uz "klaidas” kurios at- 
_sitiko_prieš 25 metus?^jie ti
krai būtę ir tau atkęrŠįnę.

Pas bolševikus išimeię nė
ra: prie sienos ir baigta.

# $

Deja? mano pažįstamas-gavo 
skaudu laisk-a is Lietuvos.Laiš
kus, sięistas Per Raudonąjį Kry
žių. Pranešta? kad jo brolis 
bolševiku pagrobtas. Tokię.. laiš
kų yra'gavę dauguma montrealie
čių.

‘ sjc į* ijs

Yra žmonię.? kurie’.niekados 
neklysta? nes niekados nepasiū
lo kę nors gero ar protingo.

• • \

Tokios rusies davadka? neti
kęs melagis yra ”L.Balso” bosas 
J.Yla? kuris supykęs „ant ..manęs? 
rašo savo šlamšte ilga meliodiję apie mano brolius Lietuvoje. 
Prisimenama tie laikai? kuomet 
aš dar vystykluose buvau:. Prisi
mena?- kad mano brolis buvęs se
niūnu: prie vokiečiu.

Jonai9 ka tas gali bendro tu
rėti su manim?

Jeigu ’’LoB.1' redaktorius bu
tu bent kįek_prasĮlavinęs? arba 
turėtu sąžines nors krislelį^jis 
neišdrįstu krėsti melus pries 
j o draugus5 su kuriais berods 
buvo net artimi bičiuliai? ir 
kųrip jam mažiausios skriaudos 
nėra' padarę.

i?s &

Praeitame ’’ILL.” numeryje ■ 
tiljoo ištrauka iš mano brolio 
laiško? kur sakoma? kad bolševi
kai jį nuskriaudė.

Komunistas J.Yla? su pasigar
džiavimu orgumentuoja' ’’Liaudies 
Balse”? kad mongoliški valstie
čiai 5 galėjo jį nubausti uz tai? 
kad jis buvo veiklus Nepriklau
somos Lietuvos laikais-..

( Tas mums5 ištikimiems Lie
tuvos vaikams9 - teikia tik gar
bes l Visus lietuvius gynusius 
Lietuvos nepriklausomybę? dirbu
sius kultūros ir statymo darba 
Laisvoje Lietuvoje? mes brangina
me ? ir aukštai. vertiname. Mari
ja Aukštaite ).

*{< Ąt $

N Ę NA U D E L I A M S
Manasis ginklasy plunksna? kultūra? 

_Siela bekrašte.
0 jūs kvatokįt? prie abazūrę. -

; • Žmones iŠkarstę. . '■ ' .
M. A. :
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M O N T ,R Z A L O KRISLAI 
t , ' • • . *

' ( Tęsinys. )

PRISIMINIMAS. : . .

17 diena rug£iučiox K,L,T. 
•^Moterų Sekcija išsiuntė į Angli
ją lietuviams kariams dovaneliu 
cigaretėmis.

Šiuo siuntiniu daugiausia, 
rūpinosi p.E.Lukošiene? kuri iŠ 
visos sielos stengėsi surasti 
visu, karių antrašus?‘kad nei vie
nas butu neišskirtas? neaplenktas.

Netolimoj ateity5 Moteru^Sek
ei ja? vėl mano kų nors suruošti 
ir pasiusti kariu naudai. Todėl 
prašomeJkuodaugiaušiai dalyvauti 
ateinančiame Moterų Sekcijos susi
rinkime? kur bus svarstoma daug 
aktualiu klausimu? čia bus aptar
ta ir kariams siusti dovanos

sje s?< ,

ATITAISYMAS.

Praeitoje Nepriklausomos Lie
tuvos laidoje? įvyko klaida su- 
mušant dviejų asmenų pavardes. į 
viena? kur ir kreditas priklau
santis dviems - išėjo vienam as-- 
meniui?del pavardžių'didelio pa
našumo.

Būtent Ponia JuŠkevicienč- 
Mileriene? vede gegužines visa 
sporto šakę: vaikučių? vyru ir 
moterų lenktynes? po to u.Petro
ne Juskevįciene-Mileriene? auko
jo ir vaįšino__savo sportininkus 
gaivinančiu gerymu. Ūz tų visų9^ 
didelis kreditas priklauso p^Jus- 
kevicienei? ir labai atsiprašo
me uz įvykusia klaidų.

^P.Petronėle Juškevičiene?gra 
aukštos inteligencijos ir gražaus 
i šaulei ėjimo moteris? buvusi moky
toja? taipgi įsikūrus K.L.T. Mo
terą. Sekcijai? ji kiek laiko pir

mininkavo? bet ir nuo pirminin- 
kyštes atsitraukusi? prisideda 
prie Sekcijos darbu bei sumany
mu. p' , ,

* :;t ❖

PASIGENDAMA.
• < • • ■

Dauguma lietuviu pasigenda, 
daug veikusio ir Vytauto klubui 

> pirmininkavusio p.Juškevičiaus.
Bet... jis atsiskyręs savo 

tylioj kortelėj vienas su savo 
Šeima ne iŠ blogos valios? bet 
p.Juškevičių slegia sunki liga? 

■kuri neleidžia jam pabuvoti su 
savo draugais medžių pavėsiuose? 
pikninkuo sear sus i rinkimu© sę.

Gaila? siunčiame gilių užuo
jauta įžymiam veikėjui p.
Juškevičiui? ir linkime, sveika
tos . 

>X $

Netolimoj Ateity . . .

Atvažiuos garsus ir žymus 
.filmininkas K. Motuzas. Šį kar
tų atgims lietuvis pamatęs nors 
ekrane savo mielo Lietuvę? del 
kurios kenčia?’ ilgisi? bet į ten 
visi rubož-iai uždari... Tad?vi
si Montreal© lietuviai? susido- 

:mokime! Dabar p,. Motuzo Pilnose 
bus rodoma ir iŠ Pasaulines Pa
rodos Lietuvių Pavilionas? ir 
kitos naujos?įdomios ir meniš
kos pilnos? kurių nematę tikrai 
gailėsis.

Kaip girdėt? net svetimtau
čiai ruošiasi pamatyti ekrane 
Lietuva? nes karo laikais ir mus 
Šalele'eina iš lūpų į lupas? is 
valstybes į valstybę. Tad lau
kiam jos dabar^bent kaspinuose 
mes montrealieciai.

rN *
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SIU D. IE N U. So KU PIAi
NARCIZAS AUGRUNAS "'a.

Ruskelię ’’Liūdnas Balsas” verkia? kad issi^imeliai
dovybes suspenduoti ant vienu metu lietuviu p e o 00 g - 2
ir dar kaltina tarybininkus? patys būdami kali .

Del aiškumo? kad plačioji visuomene,žinotu? eis nušviesiu 
kas buvo K.L.T. seimas? kuri musu ruskeliąiissižuose niekin_. 

Seimas buvo saukiamas visu itanados lietuvię.^ 1 ? 
suvažiavę nuo 18 organizacijų atstovai?, tame skaičiuje ej 
Vytauto klubas su savo atstovais. Tokiu budu? klubas ne urejr. e - 
kalo rinkti savo delegatus i kokį tai vadinamu , kongresą ? 
vien tik sūnų Dukterų draugija' ir ”Litcraturkąy

■ kaip gi klūbas gali dėtis 3 toKį "kongresą,-
kur svarstoma buvo tik kaip kitus žmones ne ju nuomones padėti, 
ten? kur reikia”. Klūbas prie_tokiu? kurie.planuoja mirtį - nesi
deda ir nesides. Klubo uzsibrezimas nesti žmonijai naudą, lodei 
klubo žingsniai yra atsargus? ir progresingi^ o ne barbariški. 
Jau jeigu mūsų bolševikeliai pradėjo klubą uz ausę tempti kad duo
tu savo delegatus; o jei nedavė tai šukele ju keturi dvikojai gy- 

t i? Klūbo vadovybe rado reikalo 
ti. 0 dabar? 
klubą? 
kelsit

vūliai 3$tP*ik muštynes klubo s us i rinkime ? tai ka su tokiais dary- 
— - ~ - snt kiek laiko juos, bent apmalsin-

a per Toronto Šlamšta? kad^puls pat 
uspendavo.1 Apsirinka t vyručiais jei 
busit dar ant ilgiau suspenduoti.

Naudingo darbo. 0 ne riausiu.

jau jie kelia bals 
už kę tuos neklaužadas s' 
ir toliau klube riaušes? 
ramybes ir darbo.

-'t

Štai kokia šveicarę nuomone apie komunistus. Šveicarijos^Lai- 
kraštis "N.Zuericher Nachrichten” nagrinėja Šveicarijos piliečio 
ir komunisto santykius. Laikraštis sako? kad Šveicarijos pilietis 
negali būti komunistu? nes-kiekvienas komunistas - yra svetimos 
valstybes agentas. Tokiu būdu - savos valstybes išdavikas.

Komunizmas? reiškia despotiškas valstybes įvedima? priešingą 
demokratijai? į kurį komunistai įreplioję? jau atgal neisrcplįos. 
Ir tie musu neatsiskaitę barbariukai? lyste lenda į katilą? iš 
kurio atgal neislips. Mes turim kovoti uz geresnį gyvenimą? bet 
nelysti į agentę, raizgomas pynkles? kurię jūs brolučiai dar nei 
patys nežinote? o tik komunistinio būbno mušami -_sekate paskui 
jį? ir dar kitus klaidinate. Ne? mes jūs mušamo bubno neseksime? 
nes jis veda į žmonių kartuves ir laisves praradima.
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ŽUVO DUKE of KENT KUNIGAIKŠTIS. Anglijos Karaliaus Jurgio VI?
Jaunesnysis brolis tapo užmuštas lėktuvo nelaimėjo šiaurinėje 
Škotijos daly? kaip praneša 27 dienos rugpiūčio žinios iŠ Lon
dono o

Lėktuvas loke į Icęlandą karo reikalais? čia ir ištiko ne
laime. Kunigaikštis "buvo 39fmetu amžiaus.

194.2 m.? 14 d. rugpiūčio? suūjo^lygiai metai laiko^_kaip,pa- 
skolLtao1 garsusis Atlanto Čarteris. Šį dokumentą pasirase Atlan
to -vandenyne Amerikos Prezidentas • Delano Roosvcltas? ir _ Anglį jos 
Ministeris pirmininkus Churchill’as. Taigi? 14.-d. rugpiūčio siu 
metu? vieniu metu sukakties proga? dar kartą pakartojo? kad lais
ve ir nepriklausomybes visoms užgrobtoms valstybėms? bus gražintos? 
j u tarpo, ir LietuVai. •• • • »• - - *

Norėčiau tarti vieną? kitą žodi, apie ’’Nepriklausomos Lietu- 
vos_dvasią? pačią redaktorę vir joe be nėįr a darbius^ Stebiuosi?, khd pajėgiate surinkti tiek gražios jnodzegos į savo žurnalą?*iŠimti
nai beveik tik iš pačiu kanadiečiu. v

Žurnalo dvasia man^labai patinka? nes tikra lietuviška. Be 
to? jame yra daugiau kažkas kaip kitoje magaziną eiloje. Čia dau
giau literatiška? turbūt tas priklauso nuo pačios redaktores? ar 
jos parinktu bendradarbiu. Man labai patinka Budrike rastai. Mo- 
teru skyrius duoda gražiu? rimtu rašįnią; na eiles -^visuomet mė
giamos ypač moterims? uztad ir mano žmona jomis susižavėjus ir 
pati miklina plunksna. Manąs_gi - niekas nekvietė. Man patinka žurnalo dvasia? ir čia rašinėsiu._Žinau? kad gausiu rykšeią nuo 
išdykusiu komunistą? bet,tie vaikezai kaip Kristus pasakė:

nJio nežino ką daroį Atleisk? jiems Viešpa
tie! Kiek jie musu tautai smalos priviro! Tai burlioku gauja? ir 
nuo ją nėra ką gera tikėtis, y3ct as tikiu? jeigu tik man leisite? 
visuomet jiems pajėgsiu atsakyti.

Žodžiu? sveikinu visus jau esamus bendradarbius?' ir prašau 
mane įrašyti į ju skaičių. 0 žurnalui linkiu augti? didėti? plės
tis ir tobulėti?.‘o aš pats stengsiuos vis didesnį ratą-lietuvią 
įtraukti? kad rašinėtu ir remtu... ■ .

>!< sj»
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.Didžiai Gerbiamoji:
vCia įdedu 1.50 dol. čekį ir 

prašau teiktis man siuntinėti 
"Nepriklausoma Li.otuva" /prade
dant II Tomo pirmuoju numeriu/.

Geriausio pasisekimo linkė
damas? reiškiu tikra pagarba?

Vytautas Stašinskas.
New York?- N.Y.

Gerbiamieji Redaktoriai:
Siunčiu rasinį? kurį prašau? 

teikitės? patalpinti "Nepriklau*- somoj Lietuvoj".“Neprikįause-mą Lietuva" tams
tų rankose stebėtinai vystosi?., 
tobulėja ir progresuoja.

Lįnkiu^pasisekimo.
Su aukšta pagarba?

L. Pocius 
Toronto? Ont.

Gerbiamoji Redakcija:
Su šiuo prisiunciu "Money Or

derį” sumoje penkių doleriu? ir 
iš ju skiriu 2 dol,f kaipo prenu
merata uz "''bepriklausoma Lietu
va"? 2 dol. kaipo;aukę "Nepri-' 
klausomos Lietuvos" reikalams?ir 
1 dol. apmokėjimui prenumeratos 
nau j am skai tyto j ui.

Sveikindamas "Nepriklausomos 
Lietuvos Redakcija? jos bendra
darbius ir visus Kanados lietu- k: 
vius? kurie įvairiais budais re
mia "Nepriklausoma Lietuva".

Labai mano džiugina "Nepriklau
soma Lietuva’? savo iš si tobuli
nimu per trurapa^laika ir žygia
vimu dideliais žingsniais prie 
dvisavaitinio? savaitinio? o.gal 
net prie didelio dienraščio’. Ži
noma? tas priklausys nuo.musu 
paramos.

Reikia pripažinti•didelis kreditas priklauso didžiai Gcrb. 
Marijai Aukštaįtoi ir jos ben
dradarbiams? uz tobulinimą ir 
pastatyma "Nepriklausomu Lie
tuva į tikrąjį kelia.

* 'su aukšta pagarba?
M. Dervinis. 

Toronto? Ont.
;Jt

"..... Aciu širdingiausiai uz
1 egzempliorių "Nepriklausoma 
Lietuva". Labai puikus mėnraš
tis ir jeigu tik visi numeriai 
bus taip turtingi savo turiniu 
,ir_raše jais? tai nėra- reikalo 
spėti ar bus skaitytoję? - ti
krai bus daugiau gal? negu -ti
kėjotės.

Pdgaliau šitas mėnraštis 
įrodo? kad Kanados Lietuviai 
myli sava kalbę ir savo bran
giu Tėvynę.

Valio Kanadiečiams!!! I
0.Rosmanskas. 

Utica? N.Y.
*

Tiesę ir dora sesi - laimę plausi.
Ijt *
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” e o Aciu^t^fiu nuo širdies uz 
laiskę ir ug zurnalę ”N.L.”^

Labai džiaugiaus gavęs žurna
las nes jau buvau pasiilgęs lie
tuviško ’’druko”. Skaitau kada 
tik turiu laiko. Labai man malo- 
riu pasiskaityti s yra gražiu min- 
cię. Pradžia labai dąili5 matau? 
•kad galėsite išauginti i didelį 
zurnala. Daugiau reikėtų Kanados 
lietuviams pasidarbuoti9 ka'd jį 
išplatinus; labai puikiai ir gra
žiai yra leidžiamas.

vAciu5 prašau ir toliau nepa
miršti mane aplankyti su "Nepri
klausoma Lietuva”

V. Švitra. 
Fort Euštis Va.

' ijt ':J5 . .

Gorbiamojįs
Pranešus kad gavau Tamstos*, 

malonu laiŠkas kuris mane pradžiu
gino. s u dėkingas Tamstai uz vi
sus rūpesčius ryšy su fUrnomiss 
kas duos progos sujungti kelionę 
su tuo paįvairinimu musę, senos 
tėvynes vaizdais.

Esu taip pat dėkingas' ir Ka
nados Lietuviu Tarybos centro_ 
pritarimu ir manau5 kad negalė
čiau' būti geresnėse rankose. Ran
kos 9 kurios dirba visa laika tik
tai savo tautos labui. Man labai 
gaila5 tuksenę asmonu5 kuriuos 
teko ankščiau susĮtikti9 kada su 
broliu va žinojome 2. ir kurie nema
žai mums tada padcjo9 ir ypatin
gai 9 kai jie rode^savo karstę pa
mėginę ir neuzmirŠimę savo pirmos 
tevynes9 kada skaistus Lietuvos 
vaizdai pasiekė ju sielos gelmes 
ir gerąsias ju puses. Tikiuos9vi- 
si ateis pamatyti nauju vaizdę. 
Tikiu taip pat9 kad Tamstos dėsite pastangų sutraukti visus 

lietuvius be įsitikinimo skir
tumo. Bet tic9 kurie yra musę 
tautai palaidoti5 ju neverta 
iškasti. Musę filmos9 tie.Lie- 
tuvos vaizdai9 visuomet būdavo 
taikomi vislems^lietuviams ir 
tiems svetimtaučiams9 kurie atei
davo del įdomumo9 parodyti5 kad 
Lietuva tiek pat graži ir kultū
ringa.

Gailiuos9 kad dar galutinai 
negaliu pasakytis kada atvaziuof- 
siu: uz savaitęsvar_kitosq kada 
tiktai galėsiu ištrukti. Nežiū
rint9 kada vaziuosįus pranešiu 
iš anksto^ kad duočiau laiko 
Tamstoms tenai paskelbti.

Jeigu Tamstos darysite ko
kius plakatus9^prašau man.duoti 
žinoti9 tada aš galėsiu surašy
ti smulkiau visę turinį9 arba 
atsiusiu ištraukas, kas parisi 
kįns žadamas rodyti filmas.Žo
džiu, tikiuosi, kad_padarysite 
viskę9 kad galima_būtę duoti 
progos pamatyti musę įdomias 
filmas visiems lietuviai!^ ar
ba ję daugumai.

Filmos apie Lietuva labai 
rotai rodomos, ir niekas kitas 
negali daugiau duoti geresnio 
supratimo9 kaip pagalba vaizdu, 
apie tai gebai supranta meno 
kūrėjai

Dabar po truputį jau ruo
šiu filmas, prie architektū
ros surinkau visa eilę gamtęs 
yaizdę, .ruošiu visa grazię ir 
puikia mcdzoga.

Prašau perduoti K.L.Tary
bai ir visiems montreallęšiams 
mano geriausius linkėjimus.

Tamstę gerbiantis,
K. Motuzas. 

Richmond Hillj, N,Y,
# $ $
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DŪŽTA ŠIRDY ŠIRDIS 
( D-kas )

Kam išdainuosiu raudančia Širdį, 

Vėtrose blykšta juoko daina, 

Krisdamos žvaigždes tyliai plasdena, 

Kad tavo sielai skustis gana...

Einu per takq melsvai gėlėta, 

Bercnka saule lapo rasas. '■ 

Degančios erdves laimino žemę, 

Tikėjau: siela sielę supras. . '

Vargo pamilta, šėmos klajūne.

Drebančiu stygų, garsas toli...

Dūžta akordai, dūžta ir dainos, 

Verkdama dūžta širdy, širdis.
>;< $

DARBŠČIOS •LIETUVAITES

P-le Eleonora Bartkevičiūte 
uoli ir darbšti lietuvaite, taip
gi ’’Amerikos’'^motoru puslapio re
daktore, ruošia kontostinį eks
ponatą - puiku rankdarbį, kurį 
iŠstatys State Fair parodoje.

Linkime, p. Eleonorai lai
mes įr pasisekimo, o mums garbes 
ir džiaugsmo.

# * *

,Musy nenuilstama darbuotoja 
ponia Marijona Žemaitiene, pa
ruošė Raudonajam Kryžiui ketu
rės pagalvėlės. Dabar ruošia 

vėl vertinga rankdarbelį, ku
rį mano paaukoti neturtingiems 
vaikučiams.

#

Vietos mokytoja p^le M. 
Arlauskaitez yra paruošus vi
sa eilę, gražiu rankdarbiu,ku
riuos žada išstatyti K^L.* Ta
rybos,Moterų Sekcijos žadamoj 
parodėlėj.

Lauksimel
❖

M.Arlauskaite, yra išrinkta 
K.L.T. Dramos Sekcijos reziso- 
re • «
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"Nejaugi kalnai? bangos? erd
ves? nėra dalis manęs ir mano 
sielos? taip kaip as esu ju da
lis?" • •

"Mano altoriai yra kainai 
ir okeanai} pasaulis? oras? 
žvaigždes? - viskas' kas tik pa
reina nuo diedeIio Vieno? Ku
ris yra padaręs? ir ve.l .priima 
s ielę o" * <

"Ak?tikrai niekas nemiršta? 
bet kas nors raudoja.,"

"Žodžiai yra^daiktai? ir 
mažas lašelis rašalo krintantis 
kaip rasa ant minties^ padaro 
ta? apie kurį tūkstančiai? gal 
milijonai galvoja; tai yra juo
kinga: trumpiausia rąiduke ku
ria žmogus vartoja -vietoj kalbos 
gali padaryti pasiliekantį pri
jungimu dabarties prie amžių; •- 
į kokius šaltinius senas laikas . 
paima nepastovu žmogę? kada po- 
piera - skarmalas kaip ir sitas 
pragyvena jį? jo kapę? ir vis
ką? kas jo."

. . * • »

" Naktie? leisk man būti 
dalininku tavo baisaus ir to
limo džiaugsmo? dalimi tavęs 
ir audros."

'"As nemylėjau pasaulio? ne i 
gi pasaulis manęs."

"Ar negeriau būti vienam? 
ir mylėti pasaulį? kaip pašau- 
lį.” ■

"Neužilgo vienuma man vėl 
atkartos mano tamsias, gilias 
mintis? kurios yra nemalones-

# sS & 

nes už mano maišymąsi su ban
da? kuri mane laiko savo tar- 
Pe •"

"Laiko? tarp didėsniui auka-, 
vįmų? štai -ir mano metę, griu
vėsiai? nors ir kelię? bet vis- 
tiek pilni ’likimo."

"As negyvenu savyje? bet 
pavirstu tuo;? kas mane apsu
pęs."

BYRON.

f4 #

_"Verciau gulti be vakarie
nes? negu keltis skoloje."

Benjamin 
Franklin.

# Jie #
L

"Likimasvir likimo dievai? 
yra kurti ašaroms."

Dryden•
»:« #

"Nevisuomet tikėk žavejan- 
ciam veidui." ‘ ; Ū-'" •

........Virgil. ............ .

"Žmones retai apdovanoti 
turtu? ir draugo goru protu."

"Dykas protas? yra velnio 
dirbtuve."

Bunyan.
❖ « *

-"G-yvulukai yra labai malo
nūs draugai: jie neklausinėja 
klausinę ir nekritikuoja."

George Eliot.
# >:«
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