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Dvasia? ne materija^ kad. ja pamatyti kaip forma ar pavidale.. 
Dvasia? arba siela? yra bekūne mintis? kuri veda kūnus o Kokia dva
sia? tokia žmonija. Dvasia - mintis? išnyra iš kūno? persiduoda ki
tiems kūnams: šeimai? artimiesiems? visuomenei? ir kartu kartoms.

Šių. laikų, pasaulis? geriausias liudininkas? ka padare ilgų 
metų užguitoji siela.

Siela negali nuplakti rykšte: yra skaudesni dvasiniai smū
giai - pergyvenimai.

) . ■ ’ • • • • -

Pergyvenimų yra' visokių: medžeginių ir dvasinių. Pergyveni
mai priruošta žmonos į didvyrius ir niekšus. ■
’ . . .Tik dėka pergyvenimų? mes turime Mozartus? Lištus? Schuber- 
tus? Rafaelius? Ei chelangelūs? Leonardus de Vinci? Murillųs? Eilio
tus? Čiurlionius? Ėaironius? Galdikus? Kudirkas? Basanavičius? Že
maites ir Peckauskaites.

Dėka pergyvenimu? mes turimo Stalinus? Hitlerius? Mussoli- 
’nius? Paleckius? Liudagirius? Nerius? ir Olšauskius.

Šalę šių visų aukščiau išvardintų sielų? stovėjo likimas - 
pergyvenimai. Prie jų sielų mokėjo prieiti sielos.

Prie kurių priėjo dora siela - liko gražiausia daile? • muzika? 
kultūra? menas? kūryba.

0 prie antrų?...
Čia iššoko užguitų dvasių šauksmas.
Šauksmas kanuolemis* orlaivių ūžimu? okeanų burbulais? 

krauju? lavonais? raide ir žodžiu.
Tai ilgų metų slopintos dvasios išdava? paneigtųjų balsas? 

alkanų lupų šauksmas?* nekalto kraujo kerštas.

*
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Ak? baisu..» Bet ar šiandien kas nors daloma to išvengimui? 
Jei daroma^ tai tik-žodžiais. Už kulisu - gyvenimas baisus.? -Vėl 
ruošiama užguitai dvasių eskadronai! Į tyru sielų šauksmus - ^di
dingieji” numoja. Šiandien kalba no tyra dvasia,'bet kyšiai, pa
pirkimai. Žmonija - eiline liaudis, skaitoma^tik gyvuliu banda, ku- . 
riai reikalingas tik rimbas? o ne artimesnis žodis? veiksmas? pagal
ba.

Apsukresnis liežuvis? ir pagerbtas ir apdovanotas. Sįitose 
gūštose sutupdoma skriaudėju agentai, šeriame? penimi? girdomi? kad 
tik tiesos baisa apeinančiai nuslopinus.

Minios alksta tiesos., Šių laiku dvasia - nepasotinsi vien 
duona. Reikia šiltesnio žodžio, artumo, tiesos ir širdies.

s.'c * *

Mes? Kanados lietuviai? skaudžiai pergyvename si peri jodą - 
visokiu suirimu peri jodą. Mes tikrai esame Šių laiku užguitos ir^, 
apleistos dvasios? ir jei nieks mus neišgirs - aš bijau, kad ir uz 
mus nekalbėtu amžiai. į

0 jei kalbės? as trokštu, kad kalbėtu tik gera. AŠ siekiu 
kaip Schubertas "Avė Maria” kūrybos...^Jis sukūre ir sukompozitavo 
penkis šimtus įvairiu dainų, o aš trokštu mažai: tik bent gražu 
skaičių ranku ir širdžių.

0, ištieskite man rankas? visi nuskriaustieji_ir apleisti... 
lies eisime drauge mielosios sielos? mes pasuksime į kūrybos ir žmo
niškumo kelių, mes kopsim į mena, tiesa, meilę ir sviesų.

Ir,^is mus gal kils Kudirkos? Basanavičiai? Aisčiai, Mairo
niai? Gal Žemaites skara apgobs mūsų geltonkases galva išmintimi?
Gal Šatrijos Raganos dvasia -

DĖL

Del tavęs nemigsiu naktelę?
Del tavęs protas ir širdis - 
Del tavęs, eisiu ilga kelių. 
Ligi ateis mano naktis.

*

atskrys į musų širdžių kalnus?

T A V 3 S

Ir ten aš kryžių pasidėjus? 
Po aušros kojų kruvinų^ 
Žinau, kad būsiu paviešėjus? 
Tarp savo brolių mylimų.

Marija Aukštaite 
>!<

Nepriklausoma Lietuva



... .. Em. Petrauskaito
■ .1 ,

■Darbo galią,- kūrybos galia. Galėjimas sąmoningai dirbti? 
galejimas kurti naujas vertybes labiausiai artiną žmogų prie tobulu
mo » '

Vieni žmones kuria arba- tobulina? gerina paprastąsias - ma
terialines gerybes? kiti aukštesnes -dvasines. Vieni, dirba. kurį 
darba pagal įprasta šabloną? naudodamiesi savo ar kitu praktišku pa
tyrimu? kiti gi ieško nauju keliu? skelia prometėjiška ugnį. KIEK
VIENAS NUOŠIRDŽIAI DIRBAMAS DARBAS'YRA'VERTINGAS? NES JIS DIRBANČIAM 
TEIKIA_DVASINį PASITENKINI^. 0 tas didis pajautimas savo darbo? 
savo kūrybos-galios kėlia žmogaus dvasia siekti tobulybes. Didis 
■kūrėjas savo siekimu ekstazėj? savo dvasia taip- pakyla?. jog jo ...su-? 
-•kauptas blizgąs žvilgsnis, nebemato - nepastebi kas•darosi aplinkui 
jį? jis pasineria į begalines amžinąsias gilybes? kažką, ten savo, 

•sielos akimis jau mato? jau apčiuopia ir su didžiausiu domesio su- 
kaupimuvstengiasivtai įpavidalinti - atverti pasauliui. Ir nekalto 
vaiko džiaugsmu džiaugiasi? jei jam-tai pavyko<> JUO DIDESNIS KŪRĖ
JAS? JUO DIDESNIS DARBININKAS. .- . •-

Sveiki^ir sąmoningi žmones dirba ir nori dirbti^ nes darbas 
žmogaus prigimčiai yra^įgimtas. Tai rodo tas didysis kūdikio is pat 
mažu dienu palinkimas ‘žaisti. / Vos vaikas gali pajudinti kojas ir 
randas? jis jau nori atlikti kokį nors veiksmą? vėliau jis jau sąmo
ningai ieško darbo - ieško žaislo. Vaikas auga? jo žaidimai darosi 
prasmingesni ir tiksi inge s ni kol? pagaliau? išsivysto į tikslinga 
darbą.- : ■'• .: . ■ • t ■'į ■

Jei kartais žmogus bodžiasi darbu ir jo didžiausia svajone 
yra? kad nereiktu dirbti? tai yra tik del to? kad jis buvo ilgai 
naudojamas kaipo ‘ įrankis kitu gėrybėms kurti? o parts is to gdarbo ma
ža arba? kaip baudžiavos laibais? jokio sau malonumo neture jo, KIEK
VIENAS ŽMOGUS TURĖDAMAS TSIS^ IR PAREIGA DIRBTI? TAIP PAT TURI TEISĘ 
IR PASIDŽIAUGTI SAVO DARBO VAISIAIS. Jei pastaroji.teise jam atima
ma? jei darbas virsta vien prievarta? tada jis ne tik ne jaučia, reika
lingumo pasitenkinimo? bet. gali pasidaryti ir atšakus? pagiežos ku
pinas,. Jei darbininkas_visa diena? kaip mašina? yra naudojamas sun
kiam darbui? o namo parėjus neranda nieko? kas jam.teiktu malonu, po
ilsį? tik juoda varga ir skurdą? suprantama^ tokį darba. jis laikys • 
tik ‘ ’’sunkia našta? didžiu vargu.” Dažnai del to? kad darbininkas 
labai neteisingai išnaudojamas? įvyksta sunkiu visuomenes gyvenimo 
sukrėtimu.
Montreal? Rugsejis-September? 1942.
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iš sunkiu baudžiavos laiku mūsę. krašte pažiūra į darbą dar 

tebera iškreipta Dažnai užmirštama? jog kiekvienas darbas yra 
vienodai garbingas ir kad JOKS DARBAS NEGALI ŽMOGŲ PAŽEMINTI.

Jei inteligentas intelektualiniai stovi aukščiau uz fizinio 
darbo darbininka9 tai tas dar neduoda jam teises pastaroji laikyti 
žemesniu padaru"ar išnaudoti?^nes ir prastas^darbininkas savo as
mens kultūra gali kartais auk8.ci.au stovėti uz nedora inteligentą<> 
Inteligentas? kurs sąžiningai neatlieka savo uždaviniu? nepateisina 
savo vardo.

Kiekvienas pilietis turi natūralu teisę ir pareigę dirbti 
savo krašto? savo.tautos gerovei} o sviešublis - inteligentas? be 
to? turi dar ir moraliu pareigu. Šviesuolis?_kol jis tokiu tapo? 
naudojosi kitu darbu ir kitu sukurtomis gėrybėmis? kitu sukurtais_ 
mokslo laimėjimais ir kultūra jis turtino savo dvasios lobynę. Del 
to jis paliko skolingas ir savo tėvams bei artimiesiems? ir savo 

tautai? ir pirmtakūnams mokslininkams. ŠVIESUOLIS NETURI TEISES 
ĮGYTUS TURTUS - ŽINIAS PASILIKTI TIKTAI SAU? JIS TURI JAS SKLEISTI? 
TURI KULTŪRINTI SAVO APLINKUMĄ? SAVO KRAŠTĄ; o taip pat ir pats tu
ri ka nors Įnešti? ka nors_duoti kultutiniamvpasauliui. Inteligen
to darbas yra labiausiai kūrybinis darbas. ŠVIESUOLIS TURI ŠVYTĖTI 
IR ŠVIESTI - TOKIA YRA JO MISIJA. Jis turi dirbti - kurti? siste
matizuoti? planuoti? prastinti darbus ir skleisti sveikas i darba 
pažiūras.

& # *

DARBININKUI
Ne auksas man brangus? 
Ne žemčiūgai? perlai.. . 
Darbininkas darbštus? - 
Jo pūslėti delnai...
Darbininkas kur stos: 
Jo. krūtine karsta?
Jis audru neatbos? - 
Neprislegs jo naštai
Nevilios jo akies
Kas skanu9 kas gražu? 
Nebijos jis nakties? 
Nebeverks su mažu.

*

Jis papratęs kentet? 
Ir drąsus? kaip ugnis!.. 
Skausme moka tylėt?_ 
Prieš audras ir kliūtis.

.■’*», . . .. • • 
Štai am aušta dangus? 
Jau nėra debesų.
Tik vienybe tebus 
Darbininku visų!
Darbininkai? draugai? 
Kovon stokim visi?
Nors pūslėti delnai? 
Atsikvepsim liuosi!..«•

Nemuno Vilnis.
* *

Nepriklausoma Lietuva

auk8.ci.au
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SENmeiJA KNYGŲ LENTYNOSE
K.J.Prunskis

Ir vėl šiurpūs rudens vakarui mus uždaro kiek ilgesniam 
laikui į "namu aresta." Tiesa/ galėsimo kartkartėmis ištrūkti į te
atrą? į ’’mūvius?" kartais tai mielos pramogos? bot vis - tiktai pra
mogos? o jei_mes nei kiek laisvalaikio nepanaudosime gilesniems 
švietimosi būdams? jei mes tik dirbsime? fabrikuose ar formose? vien 
raumenimis? palikdami'savo smegenis bedarbėmis? mes save degraduosi
me i darbo gyvulius? kai tuo tarpu mums skirta būti šviesiais pro
taujančiais žmonėmis* Viena iš tokitj. geriausiu švietimosi priemonių 
visiems prieinamai yra - knyga. Čia ir prisiminkime keletu susidomė
jimo vertę. leidiniu.

ŠAUKSMAS ILGESIU KAMUOJAMOS KRUTINĖS
Toli? toli Prancūzijoje? kur baltuojančiu amžinu sniegu nu

klotu Algiu kalnagūbriai nusvyra prie Viduržemio jūros? kur mėlynuo
ja bekraščiai vandenys? nekartu sėdi susimastęs vienišas lietuvis 
poetas-J.Kossu-Aleksandravičius. čia jį nubloškė tėvynės kruvina 
nelaime. Savo šįrdies^godas jis eilėmis išdainavo ir neseniai kito 
rašytojo - A.Vaičiulaičio rūpesčiu išleistas jo poezijos rinkinys? 
pavadinant_jį ”Bė Tėvynės Brangios"(Autoriaus slapyvardis - J.Ais-) 
tis)._ Eilėraščiuose taip giliai atsispindi atjautimas kryzuojamos 
tėvynės:

• ■ -Tartum juodas varnas nusileist tykotų
IŠkapot akeliu? tysant paslikom 

... Taip ir virš gimtines mylimųjų, plotu
. ' Suka juodos mintys ^Lietuvos vaikams® • ■

. Teka Nemunėlis ašaroms pasruvęs
Ir šilai dūsuoja aimana gilia? - v. •
Tik negali atsidust lietuvis M
Anei pasiskusti kruvina dalia...

Nors poetas liūdi del tėvynės nelaimes? nors jam "užvirė 
tulžis ir kraujas akivaizdoj tiek išgamę sunu?" bet jisai gaivinasi 
viltimi? kad tėvynė prisikels:

Montreal? Rugsejis-September? 1942.
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' • • •• ■*' .•• - Ateis diena -^patvinsi? nosį? griausi 
Ir ..visą dumblą šluosi į.krantus...
Tau atsivers? kaip krištolas tyriausis?
Gyvenimo akiratis platus."

Lietuviškuju patriotiniu knygų taip dabar negausiai išlei- 
dziamąg. kad ši reta "viešnia mums ypatingai miela ir verta? kad mes 
su dėmėsiu į jos žodžius įsiklausytume.

SENSACIJA - ŽYDAS PARAŠE GIESMĘ ŠVENTOSIOS GARBEI

Nedaugelis knygų sukels toki susidomėjimą? kokį šukele nau
jas rašytojo Franz Werfel veikalas ,fTho Song of Bernadette."- _Knygą 
lentynose sis ..veikalas tepasirodo tik Šiemetę bet juo susidomėjimas 
nepaprastas del nepaprastos šios knygos^atsiradimo istorijos: rašy
tojas F.Werfel yra žydas. Reikia pripažinti? kad jis yra gabus- žo
džio meisteris. Savo talentą jis yra nekartą panaudojęs prieš na
cius. Kada žlugo Prancūzija, kada į to krašto gilumą žygiavo naciu 
legijonai? rašytojas pajuto sau mirtiną pavoju ir su^didziausia pa
skuba bego į Ispaniją. Tačiau įvykiai greičiau vystėsi? kaip grei
tosios susisiekimo priemones - Ispanijos sieną jisai jau rado ne
pereinamą. Neturėdamas kur prisiglausti? kitu patariamas? sustojo 
Liurde? kur buvo šiek tiek vietos gausiuose viešbučiuose. Prancū
zija? sutartimi su Vokietija buvo pasižadėjus išduoti kaikuriuos 
naciu reikalaujamus asmenis. WerfeliS ir guldamas? ir keldamas 
jaute jo tykojančią naciu ranką? kas momentą laukdamas, arešto. Be
gyvendamas Liurde jisai susipažino su nuostabiais Liurdo įvykiais? 
išgijimais.' - - ,r-

\ - Vieną dieną? - rašo^jisai? -^aš padariau įžadą. AŠ ..pasi
žadėjau? kad jei man pavyks ištrūkti iš tos desperatiškos padėties? 
jei pasiseks pasiekti_laisvos Amerikos, krantus? aš mesiu į Šalį vi
sus kitus darbus ir rūpesčius ir padainuosiu? kaip tik gerai as į- 
stengsiu? dainą apie Bernadetą."

Ir Apvaizda jį išvedė į laisves kraštus. Savo pažadą jisai 
išpildė. Ir štai turime jo puikią knygą apie Liurdo šventąją - 
Bernadetą. Autorius - ’žydas ir nekatalikas? tą jis pasisako savo 
įžangos žodyje? bet jis taip gabiai? su tokiu nuoširdumu? su tokia 
poezija? talentu? ir įsitikinimu aprašo Šv.Paneles apsireiškimus 
Liurde? stebuklingus išgijimus ir kitus įvykius? taip vaizdžiai nu
pasakoja Bernadetos tėvu skurdą? jos regėjimus ir pergyvenimus? jos 
praleistas dienas vienuolyne ir jos mirtį?_kad žmogus skaitai?^ir 
atsidusti? ir nusišypsąi ir negali atsigėrėti tuo kuriniu; o užver
tęs paskutinį lapą pasilieki besistebįs - kaip dideli tie Liurdo į- 
vykiai? kaip mes mažai_apie juos žinome^ir kaip net toli nuo mūsų 
tikybos esantieji žmones daug nauju gražiu dalyku mums atskleidžia.

Nepriklausoma Lietuva



' . Vincentas Budnikas
. ū' . a ■ ■'

Genijus - visu žmogaus esybes gabumu laisvas ir harmoningas 
žaismas.

Talentas formuojasi slaptingai*
Talentas yra šulinys; genijus - šaltinis.
Talentas yra forma; genijus - substancija.

r. t 
Talentas yra vienas gabumas retai ištobulintas; genijus 

valdo visus gabumus.
Genijus yra aukso kalnas; talentas kalnokasys? kurs trūsias 

ir kasa auksų.
Genijus stenografuoja savo stebėjimus; talentas rašo juos 

bendrine rašysena.
Genijus kuria tai? ka turi kurti; talentas - ka gali kurti.
Genijus gimsta iš sielos; talentas - iŠ supratimo. Genijus 

yra šiltas; talentas Šaltas? be aistros.
Genijus yra išvidinis; talentas - isvirsinis. Todėl? geni

jus yra produktyvus? o talentas akumulatyvus.
Genijus išranda; talentas sukuria.
Genijus teikia substancijos; talentas išdirba ja genijaus 

akia ir jausmu.
Genijus yra proto ypatybe ar charakteris - to proto? kurs 

yra naujakuris? ar veisiantis; kurs teikia pasauliui nauju^mokslo? 
meno? literatūros? moralu ar religijos idėjų; kurs.nepripažįsta jo
kių autoritetingų taisyklių ar principų? bet yra tiesa pats sau? ir 
džiaugiasi nuosavu originalumu; kurs? pripažinęs kryptį? neseka se
no numinto tako? bet skinas sau naujų kelių; kurs nebijo viesos 
nuomones ir neremias visuomenes palankumų - visad veda ir niekad 
neseka; kur nepripažįsta jokios tiesos? nepatikrintos eksperimentu? 
refleksija? ar tyrimu? ir kurs niekad nelenkias pries bet žmogaus? 
ar draugijos? ar credo ipse dixit.

Montreal? Rugsejis-September? 1942
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> ;> Talentas yra ta proto Ajega .ar sugebe jinias? i kurs smarkiai
galvoja iš priežasties į pasekmę; kurs akimirksniu permato dalykų? 
ir supranta^taisykles ir principus?_kuriais jis dirba; kursįgija 
žinių ir pažinimo be sunkios protines studijos? ir jam nereikia 
stropiai apdirbtu iliustracijų? kad įtakoti principą ar faktu? ne- 
ziūrint_to? koks"neaiškus? nesuprantamas? paslėptas ar komplikuotas 
j is nebūtų. . . . . . .

Besiskirias nuo genijaus sekančiomis taisyklėmis ir princi
pais ir įjegias suprasti genijaus kurinius - lengvai ir laisvai 
imituodamas juos ir todėl reikalaująs kai kurios, rusies originalumų 
- talentas yra sumanus? erdvus veiksnys - Bet genijus - vyriausias 
vadas.

Genijus yra emocionalus; talentas intelektualus. Taigi? 
genijus yra kūrybinis?.o talentas instrumentalus.

* ’ “ _ 
Genijus turi percepcijos; talentas vien išviršines vizijos.

Genijus yra visuomet ramus? drovus? susikoncentravęs; ta
lentas dažnai burzdas? įkyrus? pasitikįs.

'Genijus yra išvidinis? kūrybinis ir angeliškas; talentas - 
išviršinis? praktinis ir pasaulinis. ~ ■

Genijus niekina ir tyčiojas iŠ imitacijos; .talentas dažnai 
;būna visuotines imitacijos pasekme - atžvilgiu to? kas galėtų pri
sidėti prie geidžiamojo prakilnumo.1 •

.•? • a; ■

Genijus turi gyvų ir įtakingų simpatijų? ir kai kada virsta 
reverija ir vizija; talentas - šaltas ir protingas? ir retai tepa- 
meta sveiko proto akis. ,.?■■■ ■_

Genijus gimsta ypatingam tiksluikuriuo jis vyrauja. Ta
lentas - versatilus? ir iš bet ko gali kurti puikia figūra.

Genijus teikia impulso ir tikslo? kaip ir iliuminacijos; 
talentas - priemones ir pragumu.

Trumpai - genijus yra centrinis? puikesnis proto 'branduolys? 
iš. savęs susikūrusi ugnis? intuicine dovana.
' • : • s v“ • ’ • z.

Talentas rankioja ir formuoja ir vartoja tai? ka genijus 
nukala. > . ••'

• ' * » .

Genijus dažnai būną visiškai teisus? ir niekad visiškai 
klaidus; talentas niekad nėra visiškai teisus. ':

Nepriklausoma Lietuva
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Genijus naudojus visais talento gabumais, vartoja tai, kas 
jam tinka ir kas ji gelbsti. ^Talentas nieką negali savintis ar 
naudotis^, nes jis neturi to išvidinio karščio, kurs gali tirpinti 
visa medžiaga ir. asimiliuoti visa muistą, kud paversti tai krauju. 
Tik genijus tegali šitaip veikti/

•Go ė the buvo genijaus vyras, ir tuo pit laiku didžiu ir įvai
riu talentu žmogus. Ir joks amžininkas nesinaudojo tiek, kiek jis 
naudojosi kitų žmonių žiniomis, pažinimu, išradimais ir rinkiniais.

Talentas yra kupinąs minčių; bot genijus - tik minties.
Genijus daro savo stebėjimus stenografija; talentas rašo 

juos ilgarašyba.
J. L . s . ... r

. Talentas yra bendras gimines ypatumas; genijus priklauso 
individams. Mes.galim rasti viena milžiną ar nykštuką šeimoje, bet 
retai rasime bet katro buri.

Genijaus žmones dažnai būna įkyrūs ir neveiklus draugijoje, 
tarytum liepsnojąs meteoras, nukritęs zemeje, pasirodo vien akmuo. 
Kad tikrai butų sėkmingi, genijus ir talentas privalo koegzistuoti 
vienu_protu lygiomis proporcijomis, kaip kad jiedu koegzistavo 
Goethes protu, kad galėtų kartu ramiai žaisti įtakingoj kombinaci
joje. * ,

Talentas nudirbo pasaulio darba, net ir aukštesnių sluoks
nių darba. Talentas ir darbštumas tikrai pasiekia pasaulines pa
sekmes.

-Paprastas yra talento lygus kelias, kuriuo vežami gaminiai, 
kad aprūpinti kasdienius gyvenimo reikalus. Bet genijus, visų 
prietaisų ir paramų ir judesių ir pagerinimų ugdytojas, yra tėvas 
viso to, kas šiandien bendras visiems - viso to, ka talentas padare 
praktišku.

Tai yra viena^mūsų gyvenimo misterijų, kad genijus., kil
niausia Dievo dovana žmogui, auklėjamas ir maitinamas skurdu^ Jo 
didžiausi^darbai buvo nudirbti pasaulio sielvartingųjų ir liūstan- 
Čiųjų - ašaromis ir neviltimi. Ne skaisciame^salione, išdabintu 
patogumu ir elegancija; ne knygyne,^dailiai išrėdytu minkštu kilimu 
išklotu, puikia, žalia veja, ar placio daržo scenerija apgaubtu; ne 
smagume ir pertekliuje, - gimė genijus ir auklejos.Dažniau siel
varte ir varguose, skurdžios šeimos dideliuos rūpesčiuos, prastoj 
ir šaltoj pastogėje, kur rėkauja purvinu vaikų gauja, šeimininiu 
vaidų ir barnių vidury_ir liūdnos nevilties gilioj_tamsojes- - geni
jus gimė, augo*ir auklejos. Tokia genijaus gimtine. Ir tokiose
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nepalankiose? kančigše? .skaudžiose ir vargingose scenose? žmones 
dirbo? studijavo ir lavinosi? kol galu gale iškilo išstos tamsios, 
slegiančios jūros? ir suliepsnojo tarytum savo laiku žvaigždutes? ir 
tapo valdovu ir galiūnu draugais? žmonių vadais ir mokytojais; ir. i- 
takavo.pasaulinę mintį'ir skatino palikuonius į intelektine ir dva
sinę teisybę.:

Genijus talpina savy daugiau kaip paprasta sugebėjimų. justi 
dieviška ugdymų? dvas.inio^samprotavirno saldumu^ kantru klusnumą ne
regimam vairininkui. Ir šios aukštos pirmenybes•apima kūrimo gražu
ma ir pilnuma.

^Genijaus žmogus yra proto džiaugsmo valdinys? sako Joubert. 
Šlamelisaukštintam būvy? jis mato teisybes? grožio? principu? ista- 
tymu_švistele jimus? kas yra nauji apreiškimai? ir teikia žmogui nau
ju jegu., Goethe„turbūt maste apie Kėplerį? kai jis tarė: - Genijus 
yra ta žmogaus joga? kurs mastymu ir veiksmu telkia tiesu ir taisyk
lių.; ir Coleridge apie Miltona? kada rase: - Paskutinis genijaus 
siekimas yra dde'alas; o Hėgelis gal turėjo minty Michelangelo? kai? 
vienam savo;.skyriuje apie plastinį mena? tvirtino: .- Talentas negali 
pilnai vaidinti savo vaidmenį be gyvos'genijaus sielos.

Dideles jėgos ir 'natūralines dovanos ne tiek teikia privile
gijų savo valdovams? kiek jos teikia pareigų,. Talentai pripažinti 
vienkartiniam individui? teikia naudos ne vien jam vienam? bet visai 
žmonijai. Jie yrh. dovanos„pasauliui. Kiekvienas dalinas ‘jomis? nes 
kiekvienas žaloja ar tobulėja savo veiksmais* :

Genijus yra žibintas?^kurs šviečia iš tolo. Žmogus nešiojęs 
jį yra vien uola? ant kurios šis žibintas pastatytas.

Tu norėtum genijaus ir mokslo? Ka veiktum? Genijus nėra 
tam? kad bovytis ar dabintis juo ir kurti liepsnojančia ugnį? kuri 
vien viliotų ir akintų žmonių akis. Jis yra priemone vesti save ir 
žmones į šviesos Tėvo'karalystę.

• . *■ * f . . •

Ir tavo pareiga? sulig ypatinga genijaus ir gabumu kryptim: 
stengtis ugdyti ir'gražinti^zmoginį gyvenimų? arba tiesiogesnįu ge
nijaus vartojimu? dievinti žmones ir visus žemes daiktus? ginti re
ligijos pagrindų? užtarti jos tiesas? galioti ir rekomenduotivjos 
praktikę? laikyti žmones nuo gėdos ir pražūties kelio? ir didžiau
siomis prakilnumo ir meilumo pastangomis? kuo tu galėtum puošti savo 
žodžius? kalba ir mintimis? mėginti vesti juos doroves ir palaimos 
takais. • ‘ '

Dirbti' lengvai tai? kas sunkus kit'iesm? tai' talento žyme? 
Dirbti tai? kas negalimas talentui? tai genijaus žyme.

Nepriklausoma Lietuva



R, HOZAS
Ramios_va:landos? kada prasideda saulės spinduliu mainai ant 

nakties seselių? o nuvargęs kūnus dar nesisaukia poilsio? akys ne
šime rkia.

Tai valandos dvasinio poilsio-. Mintys ištrūksta palikdamos 
nuobodžiu nelaisvę. kasdieninio triūso? o regi paveikslus kovos 
uz būvį.

Kuri paveikslus smagius? ramius? be dejonių, ir ašarų? ir ka 
tose valandose nesugalvoji! Kokiu sumanymy nesigriebi! Bet... tik 
mintys... grašiai praslenkančios... o kaip toli tikrenybei

Rodosi visi lietuviai padarome sutartį_kovot uz Lietuvos lais
vo? tauta ir savo teises; visi ta darbę_rememe ir laikomos sutari
mo? kad nei vienas nesutrukdytumem pradėto darbo? bot kaip apsirin
ki?! Tiesos Šauktukas tau saukiau "Jūs savo sutartis greit sutrau
kote ir be jokio sazines_išmetinejimo". Reikia būti doriškai su
brendusiam? kad galima^būty prisilaikyti sutarimo. 0 mums iki to
kio subrendimo - toli Šaukia. Tiesa? vardan stiklelio? pataikome 
bendrai elgties palikdami Šaly visas nuomones? ir ne vienas pasa
kome: "Lai kiekviens uz save kovoja”. Bet atsiminkime Tėvynę! 
Vargstančia ’. Okupantu suvaržytai Pirmiau raudonasis siaubūnas ati
daręs nasrus leido liepsna ant nekaltu ir^beginkliu auky? o dabar 
plesrus aręs braižo nagais vergijos tį paciy prialsintę auka? mū
ši) miely Tėvynę.

0 kiek tarp mūšy yra apsimetusiy avinėliu? kurie šokinoja^ 
tarpe doru lietuviy ir ardo vienybę? kad tik pakenkus kovoms uz 
Lietuvos nepriklausomybę. 0 mos gi nesilaikydami vienybes? lei
džiame tai piktai dvasiai sukyties po musę, tauta ir taisyti vir
vę ant savo broliu kakly? nesakome: ’’išsinešk? šėtono iš mūšy tar
po!”

Tad? broliai lietuviai? Šalin iŠ mūsų tarpo avies kailiais 
prisidengusieji! išgamos Lietuvai neneš naudos. Jy męilikavima- 
sis - musy darbams žabangos! Mokėkime atskirti dora žodį nuo_pik
to. Ir tai? dar nereiškia žodis! Reikia sekti veiksmus? ar musy 
veiksmai sutampa į vieny Lietuvos laisvinimo kelia* Bukime budrus? 
o labiausia vieningi? nes pro vieningumo sienas? sunku priešui 
prasimušti į klastingumy. 0 mūšy gi švyturys - Lietuva ir jos 
laisvinimas, čia reik didelio vieningumo? darbo? pasišventimo? ir 
savo "AŠ" atsižadėjimo.
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Marija Aukštaite

(Tęsi nys)

Uniformuotos studentijos? .Kai išsitiesia_voromis - 
Rikiu.? rikiuotes išsiviję - 
Naujosios, kartos pynėmis»

Atęitininkai$» Lietuvininkais 
iškėlę galvas orumu® ®.
Kur juos paskirs! - visur tinka: 
Kūne ir dvasios švarumuo

*1 *

Paskaitos? kalbos? ju įdomios?
Naudingos visais atžvilgiais:
Ju klauso kaimas s „miestu ponios -
I sales kemšasi būriais®

0 mūs profesoriai tik_ūsa
Suka ir kraipo- iš-eiles :
Kad mato vaisiu savo triūso -

'■’Kiek ju auklėtiniuos dailės.®

Nepriklausoma Lietuva



Ir ūžia? gaudžia scnps_liepos?
Mūru šventoriuos pasirėmę... - 
Žalvario kryžiai bokštais stiepias?
Šventoves minioms apsišėmę.

15

0 ton vis rūmai..kabinetai... 
Ministru? raštvedžiu gudriu... 
Bylu ir prašymu komplektai? 
Svarstomi išminčių budriu. 

t <

Ten mašininke geltonkase - 
Žvilgsneliu_tavo palydos.L. 
Ar bus Onyte? ar tai Stase - 
Doro šypsnolio negailės.

LITE R ft IŪ R ft
Aure^ už muru tarp liepyno?- 
Kur švilpia? 'kaukia vejuželis: 
Skuba Parnasas nuo_Rambyno - 
Klabena vartus bakūžėles.

Tylioje kortoj užsidaręs - 
Miklina plunksna literatas; . 
Užmiršęs, duonę? garbes gaires 
Rašo ir trepsi ritmą batais.

Nugulė _knygu tomu? tomai ’.
Grožines prozos ir eilių.
Jį lenktyniavo Mickis? Domas?
Suberęs daug minčių giliu.

Trečias veį mojo grakščia lūžę?
I jautria širdį paviešėt...
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Bet stai9 ta talentinga tūzą - 
Nėra jogu jau nugalėt. - »

Nugulė ’* Sakalo” lentynos?
Jo puikiu posmų kūriniais.
Ir ’'Spaudos Fondo" presu spynos — 
Jo tomus glosto numeriais.

Vienas vol Maironį pasekęs? 
Issedi dienas ir naktis — 
Kuria kielę gali — net apakęs: 
Tėvynei skiria jo širdis.

O ton Palangos pajūriuose?
Nele gražioji prie bangų: 
Apverkia zveji — meile juosia? 
Ak? kiek dorų'jos pastangų.

Dalužę žvejo išlinksniavo? 
Pajūrio Moterys” — paraše.

Literatūro j vis žingsniavo r __ 
Daug gražiu posmu jau aptašė.

O_kurmus premijų herojai?’ 
Mus Vaičiulaičiai ir Tūliai... 
Juos lauru šakos apvanojo — 
Uz austa minti taip uoliai.

Ir kiek tų plunksnos darbininku - 
Rikiavo proza ir eiles:
Tėvynei pynta daug vainiku — 
Vis per vargus? kovas gilias.

paseko Goethe ir Šekspyrai? a 
Nevieno lietuvio mintis — 
Rodes blogybių miglos byra.: 
iš tamsu bus Jau išeitis.

Ir ose? gaude vyšnių sodai?
G-lausdami mieię literatę —
O jis_vis Piešo dziaugsmę? goda - 
Prasnusdams -tik valanda reta.

Nepriklausoma Lj
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Pi*o beržusvvieškeliu plačiuoju?
Gusaru maršo aidas_plaukia:
Salnug. Šalmai saulėj šmešciuoja - 
Tai mus kariūnu eiles traukia.

•Vyras į vyra - dvasia? kūnu!
Dunda žingsniai! Skamba,- daina!
Drąsa? energija perkūno!- ;J;. 
Ta įdiegė • mama sena . ■ ■' ■

■ - - * . • .. • , t . ■

Kad uz Tėvynę - dėt krūtine - 
Žingsniais pavojus ištaškyti ' • 
Kad vis.rikįuot ir plast grandinę - 
Saulę geroves pasivyt ; . , v

Ir ėjo vyru grotu?.gretos?
Manievrųs tęsė Paneriais...
Ten rugiu laukas? lysves- retos - 
Reik apsilcnkt su juodbėriais.

Ir vis pro.sodus naršus drąsūs? •
. iš sukdavo ^keliu plačiu-../
0 pro darželi seses bdsos^-

’ Lydėjo juos šypsniu grakščiu.

0 kai po dūlkiu? po'kautynių - 
Grįšdavo ramus vakarai;
Tenai tarp miško? tarp pušynu - 
Vis- Poligono inkarai. • . ■.

Čia palapinių? palapines!
Šimtai ir tūkstančiai kitu^.. 
0 ten kliombu_visa grandine - 
Su gelię. raidomis - suktę..

( bus daugiau)

Montreal? Rugscjis-September? 1942.
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J. Jokūbynas

Dangus pilnas žvaigždžių. Menulio nepaprastai maloni švie
sa? atsimuša į švelniai sruvenantį Volgos vandenį. Cerkvėje? į ku
rtę irvaš buvau pasirengęs užeiti? išmušus dvyliktai valandai nak
ties? žmones Palšu šaukė: ’’Christos Voskrcs? Christos Voskres.” Tai 
buvo_skelbiama Pasauliui 1918 tas Kristaus prisikėlimo minėjimas. 
Grožėdamasis nepaprastu? nakties laiku? Volgos reginiu ir sykiu^ 
girdėdamas minios džiaugsminga Šauksmo ’’Christos Voskrcs?” nejučio
mis išsitariau - Koks•stebėtinai gražus vaizdas ir podraug jaudi
nantis momentas.’

vMano rankovę įsikibusi lietuvaitė? matyt irgi pergyveno 
tuos pačius jausmus ir taip pat grožėjosi gamtos sukurtu reginiu? 
kiek palaukus ir lyg nusivylus sumurmėjo: ’’Bot...” - Kas gi ’’Bet”? 
- užklausiau aš. ;

Galėtų būt gražesnis! - ryžtingai atsake ji. Nesuprasdamas 
josios staigios minties? aš klausiamai pasakiau - kaip tai?

įsivaizdink? gerbiamasis? kad mes dabar stovime ant Nemuno 
kranto kuriame nors is Lietuvos miestu ir matome tokį pat yaizda; 
ir girdime šimtus žmonių džiaugsmingai giedant: ”Pcr tavo šventa 
prisikelimęį” Na sakyk? ar tai nebūtų gražesnis ir įspūdingesnis 
vaizdas? AŠ nežinojau ka jai atsakyt? ir taip tylėdami nuėjome na
mu link.^ Eidamas į namus aš galvojau kaip Lietuvoje iškilmingai 
yra švenčiamos Velykos! 0 ka ji galvojo? aš_ncžinau ir dabar. 
Taipgi nežinau kodėl ji nosinaite nusisluosto savo akis.

Kambaryje nuotaika negerėja? tada aš susiieškojau grafinę 
ir stiklelius^ pripyliau pilna grafinę vandens? o iš jo į stikle
lius. Kambaryje esantiems aiškinau? kad čia yra puikinus is gori
mas? kurį aš pats geriau ir kitus vaišinau...

Tai taip švenčiau 1918 metais Velykas Carcine^ dabar Sta
lingradu vadinamu. Stalingradas tuo laiku buvo užmirštas provinci
jos miestelis su apie 90?000 gyventojų ir nežiūrint jo strategines 
padėties? gana skurdžiai atrodė. Nors tiesa pasakius? tuo laiku 
visi Rusijos miestai turėjo apmirusia išvaizda. Tais laikais buvo 
labai madoj ’’buržujų” apiplėšimai? na ir.plėšo juos kas tik^norejo. 
Ukrainoj buvo susiorganizavę tikros plėšikų bandos kurios uzpuldi—
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nedavo netik kaimus ir miestelius bet net ir tokius miestus 
kaip Caricinas - Stalingradas.

Prieš pat mano nuvykimu tada dar į Caricina9 ta miestą 
buvo apiplėšo "Marusios” bandos. Kokia tai ukrainiete9 vardu 
Marusia? vadovavo plėšiku raiteliu būrį9 ir terorizavo apylin
kių gyventojus. Nežiūrint kiek tas miestas paaugo (sakoma kad 
dabar turi apie 500?000 gyventoju) bet vistiek jis negali pri
lygti savo kaimynui Saratovui? arba apie 400 myliu į pietvaka
rius esančiam Pastovui. Rostovas yra vienas iš Ukrainos pie
tines dalios gražiausiu mieštą.

Stalingradas svarbus tuo9 kad jis stovi ant Volgos 
~ kranto ir jeigu Vokiečiai ji paimtu tai nukirstu nepaprastai 

svarbu susisiekimą vandeniu su Kaspijos jūra. Rusai atkakliai 
gina o vokiečiai stengiasi paimti ne patį Stalingradu kaipo 
miestą? bet del Volgos susisiekimo kontroles kovojama. Volga7- 
ties Stalingradu labai,, išsisako jusi. Tos Volgos^sakos sudaro'^ 
gana' daug įvairaus didžio.salą? salei ią,. Pavyzdžiui? viena is 
tu salu9 kuri^vadinasi "Sarpinsky ostroy?" turi septynis įvai
raus dydžio ežerus. Susisiekimas sulomis salomis ir su mies
teliu kitoj'pusej : Volgos? kuris vadinasi "Krasnaja sloboda?" 

.buvo galimas tiktai laivais. Dabar žinios is. Rusijos sako, 
' kad tapo sunaikinti tiltai per Volga prie Stalingrader Nebent 
pantoninini.- Nes niekur' neteko skaityti9 kad rusai būtu nu- 
tdesą tilta? per Volgą ties Stalingradu,. Taip-gi dabartiniai- ' 
žomčlapd ai'neparodo5 kad ton būtu tiltai arba tiltas. Nuties
ti tiltas ties Stalingradu apie tris kilometrus.^ilgio norą 
juokai; ir apie tokį tilta butu buvę nemažai rašyta. Šiandien 
Stalingradas visur minimas todėl? kad ton liejasi kraujas! Jam 

.buvo lemta^pragarsoti po visa^Pasaulį. Istorijos lapuose jo 
vardas įrašomas Rusu. ir .Vokiecią'Kraą.ju’.

VERKIA

Vandenys verkia krauju pasriuvę

Verkia, sietynai vargšo žmogaus...

Tiek mieloj zemej kūnu prigriuvę?

Bet vis nėr sielai tako saugaus.

:-Je * ❖
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NAROIZAS AUGRUNAS

w ’ ’’ ’Kaip Montreal© vietine skauda praneša? tai kai*© pagalba Ru
sijai viens dalykas? o atsinesimas komunizmui - kitas dalykas. 
Kanados žmones duoda šiuo laiku Sovietu Sąjungai visu rusię gink
lus? ir milijonus tonu javu; tas aiškiai irodo^ kad mes intere
su© james U.S-S.R. kaipo veikianti jėga ir‘priesas^Vokietijai. 
Ant tos dienos? kada Suvienytos Tautos pasiruoš uzzengt Europos, 
kontinentu tai yra atidaryti antrę frontę kurio Maskva taip rei
kalauja? - Kanados kareiviai ir ten. bus. Tai antras įrodymas mus_ 
aktyvaus interesavimosi? ir ar tai yra reikalo eiti toliau ir ati
daryti durys komunistinei propagandai? Tas pasakymas darbininkių 
partijos ’’duot visokeriopu pagalbu del tu organizacijų apie ku
rias mes truputi žinome arba nieko nežinome? ir ant kurię nega
lim dėt jokię kontrolę”, a.iskįausię išvada gadaro ”United Church” 
’’Reikalas susi jungimo ‘ su valdžia ir su Soviotę Sęjungps žmonėmis? 
nesiima sau reikalo? kad veikti su komunistę parti ja”. ,

❖ : * sf< *

Rugsėjo 25 dienę siu metę? trylika komunistę vadu pasidavė 
Kanados policijai Toronte? ir‘jie laikomi kalėjime. Tim Buck’as 
is Toronto Sam Litterick Toronto? G. Sundquist Toronto, William 
Kashtan Toronto? James Litterick Toronto? Sam Carr Toronto? Ste
wart Smith Toronto? W. Fortin Drummondville; Henry Gagnon Montre
al? Fred Rose Montreal? Emery Samuel Montreal? Evariste Dube Mon
treal? ir Stanley Ryerson Montreal.

:Je $

Rugsėjo 21 dienę, Kanados karo laivas ’’Ottava” ? ^buvo prie
šo torpeduotas ir nuskandintas Atlanto vandenyne. Tę zinię pa
skelbė Kanados laivyno minlsteris Angus Macdonald. Su laivu žu
vo laivo kapitonas ir 112 laivo įgulos.

Ne taip seniai žuvo Kanados pakrascię sargybinis laivas 
’’Racoon”. Su juom prarado gyvybes 32 jurininkai.

❖
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Rugsėjo 11 diena, konservatyvu lyderis savo kalboje^įsake 

’’aiškiai mastyti”. Jis išsireiškė^ kad ’’neturi teisę tas žmogus 
gyventi, kurs nelinki gero masei žmonių.” Toliau vietine spauda 
paduoda sekančiu mintį: ’’Visur paplitę visokię kalbu/apie naujus 
įsakymus, bet geresni daiktai ateiną tik per sunkę, darbę ir aiš
ku. męstyma; o ne per sapnus ir revoliucijas”.

£< X*.-....'<--•# - •• i...... .....

ŽINIOS. IŠ OKUPUOTOS ■ LIETUVOJ .,
' . .. *• '" * ’• • ■ , ’ • 

- ’ . rKaip paduoda Washington D.G. biuletenio žinios, tai Lietu
voje tikras vargas. Daugumas vokiečiu nariu pastatyta Lietuvoje 
į atsakomingas įstaigas arba vietas pusmokslei arba zemos^mora- 
lęs žmones, gavizdin Jordan, - oberfuhreris yra vokięęię. stu
dentas 'technikos mokyklos, yra pastatytas Kauno- Gheto~ komendantu. 
Tame Ghęte jis turi galia gyvybei ir mirčiai. Daugumas gyventoją 
buvo sušaudyti jam įsakant, kiti jo paties ranka nugalabinti. 
Daugumos žydu.buvo paimti visi turtai,, o paskum ”isliuosuoti” ir 
sušaudyti. ’ v

Tai tokie darbai Jordan. Jis buvo' issiūstas rytu fronte gegu
žes mėnesy, ten liko nušautas jo asistentas.

Reich s minis-toris del okupuotu rytę teritorijos D.A. Rosem- 
berg lankėsi Kaune. Su juom buvo ir Drr Leibrantt ir Dr Kleist 
organizatorius vokiecię.-lenkę draugystes Berlyne,_bct ir nors to
kioms aukštiems politikos tūzams, -lietuviai parodę labai šaltę 
prielankumą: ne viens lietuvis neatėjo į-stotį pasitikt ję. kom
panijos., . ”■

' .. ❖ >’< # . .

Generalinis vokiecię. komisijonierius Lietuvai, įsake visiems 
Lietuvos vyrams gimusioms/tarpe 1919-1922 registruotis del ”pagel- 
bines transported jos” tarnystes. IŠ patikinę, šaltiniu pranešama, 
kad vokiečiams nevyksta rekrutavimas lietuviu. savanoriu darbams 
į Vokietija. > ■< _ > '•

>J<

Vokiecię. komisijonierius Lietuvai Von RenteIn, važinėjo po 
Lietuvos provincijas su tikslu ’’pakelti moralę” lietuviuose. Jo 
piRakaibdsd-’-’būvo pilna Pulogijos del ’’naujos tvarkos”, ir gęsdino 
Sovietu’teroru jeigu jie ateitu atgal į Lietuva, šis komisijonie- 
rius bandė apdūmt sveikas lietuvio akis, kad jos nematytę. sunku
mo nacię. okupacijoje.

Montreal, Rugsėjis- September 1942.
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ŽINIOS lĄ VISUR j

MASKVA ■ Spaliu 1 dienų Šiais metais? Odesoje? Rumunijos karei
viai suėmė 25,000 rusi/? ir* juos suvarę į barakus nužu

do? paskum gazolinu aplieję sudegino. \ s . .' * 'J
$ *!<

Šventojo Sosto Palankumas Lietuvai. Rugsėjo 27 diena suėjo lygiai 
15 metu nuo to? kaip pasirąse sutarti*, konkordatą Lietuva su §y. 
Sostu. Popiežiaus prielankumas Lietuvai? jaučiamas ir dabar: šiuo 
laiku Vatikanas yra viena iš nedaugelio Europos valstybių prie 
kurios tebeveikia Lietuvos pasiuntinybe. Šiemet sueina.25_metai? kai popiežius įteike 30,000 lyrų Šelpti lietuviams nukentejuslėms 
nuo karo. "d x

>;« >!< »!<

Puikus Naujas Kelias Kanadoje. Spalių 2 dienos I’Darbininko” lai
doje tilpo paveikslas parodantis ko&į gražų naujų kelių nusi
tiesė Kanada į Šiaurę? kurs jau siekia Alaska._Pasak "Darbininko” 
’’kelias taip ilgas ir tiesus, kad rodos kaip‘menulio Šviesoje 
spindintis vandens paviršiaus takas. Šitas kelias daug gero pa
darys Alaskos apgynimui.”

• N U L A U Ž'T A S Ą Ž U 0 L E L I '' '
•’ * Valencija

Nulaužtas ąžuolėli? tu dejuoji kenti... 
Nulaužtas ųzuoleli? tu mane supranti -Tu audrų nugeniotas - aš skausmo prislėgta 

Tau šakos nuteriotos - man žemę išpiešta.
Neranda paukštis lizdo?^tayo ūksmėj Šakų -

< 0 mano gi tėvynėj?^nepažinčiau takų.
Tu svetimoj žemelę j? taip savas man verki?
Ir priešo kirvį aštrų., be paliovos smerki.

Gal žinai mano mielas? ka as norec sakytu : ,
Bet trūksta^jau man žodžių? tą visų aprašyt. 

Tik as norėčiau laisvų Tėvynę pamatyt? 
Ir Gedemino kalne? jai himnų.himnus pynt.

■ Norėčiau savo lyra zephyr o laįsve^skryst. .. . :
Norėčiau savo brolius? pargrįžtančius ięvyst.

> Ak, kiek po skausmo butų širdies žiedų naujų#
\ .. Tuomet tau ąžuolėli? nebdejuočiau raudų.' 

sįs >!< . $
Nepriklausoma Lietuva



PASIKARTOJA APIPLĖŠIMAI
Apiplėšimas vėl pasikarto

jo pas lietuvius5 "bet šiuo kar
tu nuo vagiu mažai nukentejo.

Rugpiūcio 11 d 9 vai. va
kare pas Stukus ISl^Gorevaie 
Avenue., Puvo įsiveržę vagys.

Kuomet^visi Puvo išėję is 
namu g. per is kiemo lang^ įsi
veržė į vidę.? išverto viskę 
ant grindų? pagalviu, plunksnas 
išleido? bet tuo -t.arpu_į na
mus sugrįžo p± Stukiene/ ir 
vagius išbaidė. Bet vistik is- 
nese žiedus ir laikrodžius.

Pas p.^Jarasunus taipgi 
buvo įsiveržę vagys. Bet Jara- 
šunai‘laiku grįžo' namo, ir... va
gys pabėgo. _Nuo s t oi i-ę nei jo
kiu nepadare. • . .

• $ •“$! >X.

SUKAKTUVES :
Rugpiūcio 23 diena? sukako 

lygiai sesi ■.metai9 kaip Kun. V.
> McGivney klebonauja Toronto lie

tuviu parapijoj®.
•••; . *23 d. sekmadieny9 JCun. Mc-
•G.ivney per pamokslę bažnyčioje?
dėkojo parapijiečiams uz ben<"- 
dradarbiavimę? kas per sesis 

•’ metus davė geru vaisiu, .parapi- ... 
•jai. -

Kviete visus parapijonus 
būti gerais katalikais lietu
viais? ir Šios saligs ištiki
mais piliečiais. Pažymėjo? kad 

ypac^siais karo laikais? rei
kia žmogui kauptis prie visu 
dorybių.

Klebonas pranese? kad para
pijos didieji darbai atlikti: 
skolos^uz bašnycię ir klebo
niją išmokėtos. Dabar parapi- 
jonamsplieka tik melstis? Die
va prašyti taikos pasaulyje.

:!< >!<
K.L.T. SKYRIAUS GEGUŽINE

Rugpiūcio 30 d. §v. Augus
tino Seminarijos darže įvyko 
K.L.T. skyriaus puiki gegužine.

Gegužine gana gerai pavyko 
ir atnešė gražaus pelno. Nes 
buvo iš kalno tinkamai prisi
rengta.

Šios gegužines parengimui? 
daug prisidėjo p. Motiejūnas? 
n. Kundrotas ir Alf. Mackevi
čius su automobiliais^suveze 
visę gerymą ir užkandžius.

Prie užkandžiu patiekimo 
darbavosi sekančios moterys: 
p. Bepiršticne.? p. Kundrotiene? 
p. Jurciene. Prie gerymo darba
vosi F. Karaliūnas? R. Hozas? 
ir p. Motiejūnas. Tautiškus 
ženklelius segiojo^po_ Motiejū
niene?^. Vaitkevičiūte? ir p. 
Motiejūnaite.

Prie pamarginimo programos 
žaidimo premijas begime - tvar
kė p. Kairys ir Elegijus Naru
šis. Taipgi daug pagelbėjo su 
savo automobiliu nenuilstantis
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-darbuotojas Ko Jurcas. Kanados 
Lieto Tarybos skyriaus valdyba? 
labai dėkinga visiems darbuoto
jams gegužines darbe? taipgi 
dėkoja„visiems atsilankiusiems 
ir parėmusiems šį kilniems žy
giams parengime.

* yjc

IŠLEISTUVES KAREIVIAMS
Rugsėjo 5 dienalie tuviu 

parapijos salėjo ’’Aušros” cho
ras surengė savo nariams ir ki
tiems Šeimyninio pobūvio isleis- 
tuves.

Stalai buvo parengti įvai
riais valgiais ir gėlėmis pa
puošti^

Uz garbes stalo sėdėjo uni
formuoti "Aušros” choro nariai 
kariai: Petras Vedeckis? Antanas 
Jurtiso Be uniformos: Adolfas 
Urbanavičius o Gaila? kad nega
lėjo dalyvauti Margis? J•Mu
rauskas 9 Juozas Murauskas o

Šiame pobūvy buvo pasakyta 
daug linkėjimu ir kalbų. E* Na
rušis buvo vakaro vedėjas. Kal
bas pasakė kunigas V. McGivney? 
A. Augutis9 Margiene9 Dubauskie- 
ne? Kalinauskiene9 Hozas? ir Du
bauskas o

į visu kalbas9 atsake Pet
ras Vedeckis? dėkodamas uz su
rengta balių? sveikinimus ir lin
kę j imus.

Šio^baliaus vyriausia ren
gėja ir seimininke buvo B- Dų- 
bauskiene^ o jei gelbėjo p-le 
Mickevičiūte9 p-le Belickaite? 
po Jurciene? Kalinauskiene- Vy
riausiu gaspadorium buvo P.Kai
rys ir 3•, Dubauskas o

2Aušros" choro valdyba la
bai dėkinga Šeimininkėms uz su
rengta balių. Kaip visuomet9taip 
ir šitam baliui "Aušros” choro 
mokytojas p.Motejunas su savo 
automobiliu puikiai pasitarnavo.

TORONTO „LIETUVIAI KANADOS KA
RIUOMENES EILESE:

J. Baliūnas ......Anglijoj.
V- Baliunas ...... ”
Ait. Vilkaitis....Karininkas 

lakūnas.
Ao Rozas
J. Rozas
J. Kundrotas .... Kanadoje.’
A. Podolskis .... '
Julius Kundrotas ”
J. Paliulis ..... ”
K. Vaivada ...... "
B. Šurmo ........ "
J• Murauskas .... ”
Wo Stukas ....... ”
A. Jučas ........ ”
P. Vedeckis ..... ”
J. Samuolis ..... ”
J. Zuolys ....... "
A. Butkeraitis .. ”
J. Jokūbauskas... "->!< #

TORONTE SUSITVĖRĖ LIETUVIU 
KALBOS SEZONINE MOKYKLĖLĖ

Rugsėjo 6 diena lietuviu pa
rapijos svetainej„buvo sušauk
tas kataliku, veikėju pasikal
bėjimas del sutvėrimo minimos 
mokyklėlės.
Vienbalsiai susirinkimas nu

tarė įsteigti sezoninę mokyklėlę. *Buvo atsiklausta lietuviu, 
parapijos klebono kun. V.McGiv- 
ney^del suteikimo patalpos mo
kyklėlei? klebonas su mielu no
ru sutiko duoti patalpę, viena 
kambarį saleje.

Išrinkta ir Komitetas: pirm. 
P<„Jarašiūnas9 vicepirm. Ku- 
prenas? sekr. p. Urboniene? 
izd. J. EvaŠkelis? mokytojais 
sutiko būti p.L.Pocius? ir p. 
Dervinis^ Parengimu komisijoj 
P^ Motejunas ir 0.Kalinauskie
ne. Biznio gaspadorius - J.Ka
linauskas .

Nepriklausoma Lietuva
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Rugsėjo '20 dienų3 buvo susmuk
tas -susirinkimas tėvų norinčiu 
leisti Vaikučius į mokyklėlę 9 * 
bet apie Šį susirinkimą - para
šysiu velįau9 tik tiek/ kad su
sirinkimas. ‘■įvyko skaitlingas ir 
aktyvus parapijos sale je/’ir_iš 
šio žygio9 tikimasi kultūrines 
naudos Dievui ir Tėvynei.

>JC #
SUNKIAI SERGA

Mykolas Pavilionis labai 
sunkiai susirgo. Ligonis randa
si Šv. Mykolo ligoninėj.

# ❖

LANKĖSI SVEČIAS
v Rugsėjo mėnesy lankėsi sve
čias is Montrealo9 tai Marijos^. 
Aukštaites "ILL.” redaktores sū
nūs McGill universiteto studen
tas Antanas Navikevičius9 kurs 
pasinaudodamas atostogų proga5 
kvietes surinko ir atnaujino 
gražų skaičių ’’Nepriklausomos 
Lietuvos” prenumeratų Toronto 
lietuviuose .

Butų klaidinga manyti9 kad 
dabar musų spaudoje ir literat- 
roje įsigalėjusi kalba visados 
buvo mūsų rastų kalba. Ne! Nese
ni dar tie laikai9 kada visa 

- lietuvių literatūra^su mažomis 
tik išimtimis vien žemaitiškai 
buvo rasomąarba stipriai Žemai 
ciavo. Galima sakyti? didžioji 
dauguma 1822-1864 mųtąis spaus
dintų lietuviškų knygų buvo ski
riama žemaičiams9 buvo jų tarme 

rašoma ir leidžiama, žemaičiai 
pirmieji pradėjo ir savo pro
pagandines knygas Prusuose_ 
spausdinti. Tik mirus Vysku
pui Valančiui9 Ivinskiui (1881 
metais) pranyko žemaitiškos 
knygos.Pirmos žemaitiškos knygos 
pasirodo Lietuvoj dar Liublino 
unijos ryšiais su Lenkija gy
venant. Jos daugiausia buvo 
dvasinio turinio9 ir žymiai po
lonizmais išdabintos. Pavyz
džiui: kun. Olševskio 18 iš
leidimų susilaukusi knyga? ne
šiojo vardų ’’Bromą atwierta 
ing roiecznastį”. Kita populia
ri knyga buvo‘žemaičių Tėvų Do
mininkonų parašyta: "Kniriga Ju- 

:izupa Szventa apej wisokias 
broetroas”» Ji susilaukė penkių 
.laidu.

Idomu kun. M. Daukša išver
tė žemaitiškai Ledesmos kate
kizmų 1595 metais? ir_jį kitas- 
nežinomas kunigas turėjęs is-v 
versti lietuviškai iš žemaitiš
ko vertimo 1605 metais.

Žemaitiškos knygos stipry
be prasideda su Dionizą Poška 
ir Antanu Klementu. Šio eiles 
’’Klaros ik tu waykuti muna” yra 
išlikusios iki mūsų dienų. Že
maitiškai knygai stipruma su- . 
teike Vilniaus universiteto 
auklėtiniai 1822-1832 metais. 
Pasirodo istorikas Daukantas9 
Stanevičius9 Niezabitauskis9 
Pabrėža? Kassakauskis? Uvainis9 
Rupeika ir kiti.

Atėjus spaudos draudimo lai
kams 9 lietuvių literatinis są
jūdis persimetė kitur9 ir įgijo 
pasaulietiškos spalvos.

Mūsų literatinę kalba suda
rė suvalkiečiai lietuviai. Že
maičių knyga tapo pamiršta ir 
įpėdiniu ji nebeturi. 
' . ‘ . V.

Montreal9 Rugsėjis- September 1942.



0WT1A VINCIT AMOR
- Tn įdomaujiesi apie meilę? Ai? mano geroji? apie meile...,EikŠ_prie ezero? kur sidabruoja menuly bangos? ten atsisesiva? aš 

kalbesiu tau. . . lygiai kaip ir tai9 kuri suvystė mane į baltei dro
bę., _

Abi voles plėvėšuodamos baltais^šydrais ir nęliesdamos kojo
mis zemcsj pakilo švelnaus vejalio nesamos^ ir plačiai išskleidę 
baltu rubu palas? - susėdo po medžiu ant ežero kranto.

- Dabar klausyk kilnioji? - pasikėlė vyriškos rankos gestas9 
ir pataisęs Naujos vėlės rūbo eterinį kvoldę? pradėjo pasakoti:

- Vieną sauleta_balandzio dįenę įvyko mažos9 prastos ir ne- 
pretensingos‘laidotuves: jauna našle laidojo savo vyra. Ji buvo^ 
meili9 geltonplauke moterėlė. Puiki pažiūrėti’. Man patiko jos iš
vaizda. Kas nedeldienį ji lanke savo vyro kapa? atnešdama keletą 
gelių; nieko brangaus? tik našlaičiu ryšelį9 ar rožę ar dvi? ir9 
jei rasdavo?parinkdavo laukiniu gelię. is prerijos. Paprastai ji 
ateidavo pekŠcia... ir atrodė pailsusi; nes kelias buvo gana ilgo
kas. Vieną diena aŠ eįau supa į^jos namus pasižiūrėti. AŠ maniau, 
kad ji neiuri iš ko užsimokėti uz gatvekarį. Ji gyveno su motina?

Nepriklausoma Lietuva
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ir abi atrodė vienišos pasauly. Senesneji_moteris siuvo; jaunesne- 
ji davinėjo muzikos lėkeijas.ir padėjo siūti. O tiek daug yra^mu- 
zikos mokytoju - "beveik daugiau mokytoju? kaip mokiniu - ir as 
manau, kad jos abi pergyveno sunkius laikus I

- Gegužes mėnesy? buvo laidotuves iš bulvaro -. šešiasdesimts 
vežimu; aš suskaičiau^Juos? nės^labai domėjausi tomis laidotuvė
mis. *0 gblią? - puokšcią? puokštes - kad^butiim mačius ii Buvo gė
lėmis išpinta arka, po kuria galima vaikščioti; ir praviri vartai? 
pro kuriuos galima buvo išeiti; ir geliu^pagalvią pakankamai pa
kankamai uždengti kapa; ir^skaitlingu rosią bei lelijų! Vyras apie 
trisdesimts^penkiUmetu amžiaus laidojo savo zmon^. Sekančia die
ną jis atvažiavo vežimų... ir kita... ir dar kita. Jis negalėjo, 
nurimti betaisydamas gėlės; jis vis nese ir nese nauju ir šviežiu 
gelių. Tačiau^jis nerado ramybes gelese. Vieną šventadienį jis at
nešė ‘daugį rožių? kuriąs, sutaisė ir apipynė kapa'.- Jam betaisant . y 
rožes, mano-meili mergaite -^jaunoji našle ir jos motina, atėjo 
su mažyčiu laukiniu geliu ryšeliu? ir paklojo ant savo kapo. Abu 
kapai buvo arti viens kito? keletą pėdu atstu_- skersai, tako. Mo
terys klūpojo^ilgiau? kaip^vyras. Kai pasikėlė eiti? jos.pastebė
jo, šviežiai išraustą ir rožėmis, apklota kapą. Sustojo pries jį*

- Sekantį sveritadįenį_mergaite - našle? atėjo pirmiau ir ats.i-ų 
sėdo šalia £apo? ir Šnekėjosi su savo vyru - labai liūdnais ir 
gailestingais žodžiais? kurie galėjo, išsunkti asaras net is vėlės 
akiu. AŠ negaliu įsivaizdinti^ kodėl jie šitaip kalba; bet dauge-. 
lis'žmonių kalbina mirusįjį kūną tarytum jis girdėtu -^kai jie ma
no nieko nesant aplinkui' Rodos? tas ramina ja. Jai‘bešnekant? at
važiavo vyras šu rožėmis. Vežėjas nurinko suvytusias_rozes ir su- 
mete_jas gurban; 0. vyras_apklojo kapą šviežiomis rožėmis. Kai mer
gaite pamate jį? tuojau,ėmė ruoštis namo. Sekantį šventadienį abu. 
atėjo anksčiau; aŠ manau del to? kad vienas kitam nekliudytu. 0 ki 
tą šventadienį? abu mėgino ateiti vėliau; ir paskui ateidavo kada 
pasitaikydavokai kada susitiko? o kai kada ne. Sitaip_as pri
pratau žioplinėti kas šventadienio popieti^. Juodu nešnekėdavo;bet 
katras pasilikdavo ilgiau? tas visuomet pažvelgdavo į kitą kapą.

- Vieną Šventadienį vyrąs neatvažiavo; Joet vežime^pasirodė de
šimts metu vaikutis su rožėmis. Kai jis iššoko iš vežimo ir ėjo 
proją?- jam beeinant netyčiomis iškrito iš jo glėbio keletas rožių. 
Jis to nepastebejo.. Ji žiurėjo į jį? kai jis mėgino dailiai su
taisyti gėlės ir dėti ant kapo.' ■ ų.

Štai tavo rožes’. - tarė ji? valandėlę kvėpindama ir gerdama 
j u saldybę .

- Nenori jų? - paklausė jis. - Mamyte turi jų daug- per- daug; 
aš esu tikras?’ kad ji nepasiges Šitų... o tavo kapui reikia jų! -

Montreal? Rugsėjis-September 1942. * -



28

jis pridūrė naiviu kūdikio atvirumuo

- Ar sis kapas tavo motinos?
- Taip. Bet aš negaliu dailiai sutaisyti rbzi'u. Jonas sako, 

kietis labai dailiai sutaiso. Betgi jis yra tas_Jonas toks pai- 
5 jog negali parodyt'man kaip sutaisyti. Mano tetisvisvažiavo

l - čiauškėjo- vaiku-
kad 
kas 
į Buffalo.-; jis: .sugrįš -prieš sekantį šventadienį

. ,tis nudžiugęs9 kad rado su kuom pasišnekėti.
- AŠ dažnai mačiau kaip tave tėtis taiso gėlės; aš žinau kas 

jam patinka4. - aiškino ji. - AŠ padėsiu sutvarkyti... - ir abu 
dirbo draugę- ir dailiai apklojo abu

r. t ;

. - * r ■ •V --------<. '■
' . ■ ■' ■■ ■. ■ ••

: Sekantį šventadienį atva
žiavo vyrąs. Jai-beeinant namo9 
jis pakele skrybėlę ir pirmąsyk ' 

: užkAlbino ja.
- Aciu už praeito šventadie

nio patarnavimą. Mano sūnus vis
ką papėsakojo man. r . J ? ... .

•/. -. Mielu noru sutinku patar
nauti jums9 kada tik norėsit. - 
ji atsake rimtai ■•ir nuėjo.

> , • ... .

Sekantį šventadienį^ji ne- 
btejo9 nei kita9 bet trecia atė
jo ^išbalusi ir"pavargusi, Ji at-

kapu gėlėmis.
matomai jis norėjo suzino- 
ti9 kur ji gyvena. Ta savai-, 
tę jie state monumentą ant 
jo. žmonos kapo; ir vyras-' 
.kasdien ateidavo pažiūrėt 
jo. Mes grio_pirmos progos 
eisim pažiūrėt jo. Mano iš
manymu jis bus puikus monu
mentas. Kite} Šventadienį 9 la
bai anksti9 aa jau slankio
jai!. aplink vartus9 kai pama
čiau vyra9 sekiau jį... ir 
nustebau pamačiusi jauna mo
terėlę prie jos v^ro kapo9 
karčiai beverkiančiai Jis 
pamate j^ pirmiau^neguVas... 

ustabde vežimą, ir islipo9 ir9 
pasakęs^vozejui kad sutvarky
siąs rožes voliau9 - ėjo. Jis 
atėjo prie savo.^žmonos kapo ir 

■ keletą minuciu žiūrėjo į gražų 
monumentą; tačiau verkianti mčr- 

. gaįte anapus tako kvaršino jį;
tikrai^ kankino ji. pagaliau 
jis atėjo ir sustojo sale jos.

-Kam tu verki? Juk asaros 
nepadės jam9 ar tau.

- As zinauj - bet gyvenimas 
be joj^yra labai sunkus. Kai' 

. susiturėti nuo 
toks geras... 
Žinau: jis 
verkiu.uz sa-

- As zinau9
nese ji atnešė^keletą ankstybos- 'kada aš negaliu 
niuję. auksarykscię. šakucię.. Vy-
.ras_aar tebeklupojo^ kai ji^pasi 
sikele eiti^ljis įsėdo į vežimą 
ir:liėpe vezejui ištolo sekti ja

verksmo. Jis buvo 
ir aš mylėjau jį., 
yra laimingas. As 
ve ir sau.

Nepriklausoma, Lietuva
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- Suprantu. Savigailos dalykas. Ar šitų aŠaru visuomet toks 
likimas - jei mes tik teisingai liejam jas? *Ar mes ašarojame uz 
save - vietoj ašaroti uz mirusius?

- Taip? uz save. - ji atsake ramiau. - AŠ sužinojau tai ke
letą savaičių atgal. Dabar liūstu9 gailiuos pati savęs. Pirmiau? 
aš gailėjaus *Vinco^maniau; kad jis daug ka prarado gyvenime... 
kad'turejo mirti pačioje jaunystėje? kai mylėjo gyventi... Bet da
bar... jis apsiprato nauju gyvenimu?^ir yra laimingesnis? kaip že
moje. Dabar aš neliūstu? neasaroju uz Vincą? bet uz save. Tu pa
statei ana puiku monumentą pats sau? 'o ne jai*. Tu statei ji del 
savęs - sau?^kad galėtum parodyt visam pasauliui Jkaip tu mylėjai 
ja. 0 aš - as verkiu del to? kad neturiu ka atnešti ar^pastatyti? 
kad parodyt savo meilę Vincui; 'neturiu'nieko kita atnešti? kaip 
tik laukiniu geliu? kurios suvysta per viena valandėlę. Tas^marmu- 
ras pasakos'tavo meilę busimiems Šimtmečiu simtmeciams. 0 as netu
riu iš ko pastatyti... net ir prasto, akmens antkapį ant savo Vinco 
kapo. Ai9 varge9 sunkus varge 1 Kaip sunku kęsti 1

Ji vėl apsiasarojo9 bet ramiau. Valandėlę viešpatavo tyla. 
Paskum jis prabilo: • ■ . ... '

- Jei tas tiesa9 kaip tu sakai? kad vien del savęs mes nesa- 
ji)įe gėlės ir statome monumentus? ar šis faktas padės mums kęsti
.skausmą?;'jei netųrp^.im iš_ko pirkti gęlię. ar statyti monumentu? 
Koks sunkesnis skausmas butų? jei tu žinotum? kad jis liūsta ir 
sielojasi kaip ir tu tik.‘delbto? kad tu neturi is pastatyti ant
kapio ! 

< ‘

-Jis žino? kad aŠ pastatyčiau - jei galėčiau! Jis zino9 kad. 
aš myliu, j i? ir kad neužmiršau jį ir niekad neužmigsiu. Bet'sunku 
įtikinti jo prietelius? kad aŠ labai rūpinuos juom. Sunkiau?.kaip 
■galėčiau pakęsti. Jeigu joAmotįna nebutu nusipirkusi loto? jįs but 
buvęs palaidotas miesto "uzmirŠtuju” kapinėse? o to as negalėčiau 
pakęsti. ‘ / ;. . ’•

Juodu'dar kalbe josi v valandėlę’. Paskui vežėjas atvažiavo ir 
pasakė? Jkad arkliai nori pašaro ir nerimsta, jlvlergaite nuėjo ir .ne
pasirodė tris savaites; bet vyras atėjo kas šventadienį ir apklo
jo rožėmis jos Vinco kapa. Ketvirta Šventadienį ji atėjo ir pama
te suvytusias rožes f.ant abįeję kapų. Uz valandėlės atėjo vyras ir 
atnese jai puikiu rožių ryšulį.

- Mano žmona džiaugsmingai dalintųsi rožėmis su tavim? kad 
sumazint tavo širdgėla?.- jis tarė.'

- Širdingai dėkoju! žinau? jos teikiamos iš pat širdies gel
mių? ir aš meiliai imu jas. Bet - jos ne m a n o. rožes?- ir tu ne-

Montreal? Rugsejis-September 1942.



30

vadinsi mane •> ne dėkinga ? jei paprašysiu tavęs9 kad daugiau nebe-, 
neštum ju« - ' ■ - ’

- Tu dabar nekalbi širdim. Tu vien .mastai apie nusenusius
formalumus. : . ’

- Galbūt ;^mes tebesame dideli nuseneiųsdų papročiu vergaį9 
.jog mes vargu žinotum kaip elgties? jei butume laisvi. Bet9 as 
negaliu visuomet imti rožių is tavęs.

- Jei mano žmona butu cia9 ji. su dideliu džiaugsmu duotu jas 
tau. Ji buvo puiki 9 kilni moteris -tokia gera9 kaip ir grazi9 
kokiomis ne visos gali būti. Žeme turi vos kcletų9 kurios galėtu 
prilygti jai.

- Tada šis tavo marmuras pasakoja teisybę?
• " i

- Taip.
- Džiaugiuosi. Jis yra perdaug puikius9 kadgaletų virsti 

melu.
Jinai tų pasakius9neatejo iki kito pavasario; bet^vyras at

važiuodavo kas šventadieni 9 ir . apklodavo rožėmis- savo žmonos ka^- 
pa. Tai .buvo puikus birželio rytas9 kai as dar karta pamačiau juo
du gretimais. Jie stovėjo žvyrių pribertam takely9 ir jis pasako-

- Jie nėra užmiršti. Mes ’ 
niekad ju neužmiršime. Mes nie
kad nepaliausime juos mylėję9 
bet jie yra praeities gyventojai9 
o mes_ateities kūrėjai. Ateitis 
yra musųL Drauge gyvenkime ir 
naudokimės ja. Kai kam tas atro
dys keista9 kad'as čia kviečiu 

tave... kapinėse prašau tavęs 
amžinos bičiulystes9 bet čio
nai mes pirmąsyk susitikome... 
ir čia musu šidys linko viena 
prieikitos/ širdgelose ieško
jo užuojautos^ mes drauge Hu
de pome 9 raudojome. Bet9 dabar9 
pasalinkime liūdesį ir skausma9 
ir maginkime susirast ramybes ir 
džiaugsmo.
Mano mieliausioji! AŠ labai, 

myliu tave. Didžiai branginu ta
ve! Ar busi mano žmona? AŠ ma
nau? jei musu mirusieji galėtų 
prakalbėti9 jieįlinkėtų mums 
laimes! - jis istiese savo_ranka 
ir ji ramiai9 tyliai padavė sa-\ 
vajų9 ir abu drauge nuėjo.

- Ir laimingai gyveno... kaip 
pasakų knygos pasakoja?

Nepriklausoma Lietuva
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- As manau? kad laimingai. As buvau pasiryžusi dalyvauti 
jų vestuvėse.? bet, negavusi pakvietimo, man buvo labai sunku su
žinoti kada jos įvyks. Tačiau sužinojau, ir nuėjau. Jungtuves 
ivyko mažoj bažnytėlėje kurį9 ji lankydavo, ir as^taipgi nuėjau 
1 tą ju laimes iškilminga iškilmę. Ar tu norėtum žinoti, kę. jis 
davė savo nuotakai vestuvių dovanu?

- Norėčiau. 0 gal atspėsiul_ Gyvi žmones vaidina labai kei
stus dalykus kapinėse. Jis gal būt pastate monumentę ant jos vy
ro kapo?

- Tikrai. Kai kurię dienę eisim pažiūrėti jo. Gal būt tu pa
žinai jį?

- Pažinau. As pažinau jį - bet mes_nežinojome, kad jis rado 
savo žmonę kapinėse. As buvau ju iškilmėse, bet tavęs ten nema

- As manau kad nematei. Šiandien bus interesinga diena klū- 
bc, veik visos voles susirinks. Tai bus patogus laikas perstatyti 
tave, ir tuomet nereikės tau vienai liūdėti- ir klajoti. As manau, 
kad laikas eiti.

- Galime eiti. As nesiskubinu, bet jei tu nori eiti, as ei
siu sutavim.

- Eisime. Jau laikas perstatyti tave ir gauti numerį.

Kai Ateis

Putinas

-Kai ateis nelauktoji viešnia, 
Ir S3- Itas lūpas pabučiuos...

Nejaugi paskutinėj mano-amžiaus -šventoj - 
Tu nebūsi pas mane svečiuos?...

$ ’<* * *
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iena, ir naktį? vasara - 
žiema? per 'metu metus kaitrai 
kepinant ar speigams įsivieš
patavus Lietuvos pakelese Kris
tus susimastęs stebi savo liūd
nai skausmingu^žvilgsniu kiek
viena; metu naštos sukuprinta 

senelį? ar tiesu jaunatvę žydintį 
jaunuolį? ar nekaltumu žėrintį 
kūdikio veidą. Šiandien Rūpinto
jėlis nevienas Lietuvoj liūdi. 
Tūkstančiu tūkstančiai lietuviu 
rymo kaip pakeles skausmingas 
Kristus ir ju veidai išraižyti 
gilaus skausmo vagomis.

Menulio šviesa kartu su iš
kritusio sniego atšvaistu teike 
kambariui balkšva prieblanda.Ker
te jo? prie lango? nemigo ir'siel
vartu kankinama? gulėjo malonaus 
veido senute. Per jos išdžiūvusį? 
raukšlėta veidą riedėjo ašaros. 
Jos išblukusios mėlynos akys da
bar dažnai salvedavo^ašaromis. 
Kiekviena poterėlį ašara vilgė. 
Prisiminė sūnelio paskutinius 
atsisveikinimo žodžius;

- Nesisielok? motute? lai
mingai paspruksiu iš maskolių na- 
gti. Kaip saulute pakils? būsiu 
uz sienos. Budėk šiąnakt? motute? 
ir melski man Dievo palaimos.

vDaug kartu saulute kilo ir 
nudažė padangę raudonu? tarytum? 
kruvinu gaisru. Motutes sūnelis 
buvo už sienos? bet ne ŠvaĮ.caru. 
sienos? kuria norėjo pasiekti?tik 
žiauraus maskolio rankose atsidū
ręs buvo ištremtas Sibiran.

Nepriklausoma Lietuva
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Kai dangus balavo_prįeauš- 
riu, močiute sengalvele ašaro
dama vis dar melde dangaus pam
inimos savo šuneliui. Kartu su 
senele? prie kelio? po sniego 
patalu? budėjo Rūpintojėlis. Jo 
liūdname veide reiškęs rūpus ir 
neišsakomas gerumas.

Dar nedienojus įr_danguje 
plevenant ryto žvaigždėms? prie 
lango rymojo jauna moteris. Į 
"balsva prieausros tolį ji "buvo 
įbedusi liūdnu akiu salta 
žvilgsnį. Kadaise ji svajojo 
saules Icu^inę ateitį. . . Šian
dien pries save mate juoda? ne
aišku 'rytojų. Dabar atsimini
mai pynėsi surizgusiomis gijo
mis... Atostogų metas... Jiedu 
buvo jos tėviškėje. Dangaus 
mėlynėje vyturėlis vyturiavo ir 
atoluose buvo, matyti besiganan
čios bandos. Kažkokia ramybe 
ir'saldybe juodu gaubė. Jo 
juodos akys liepsnojo spindu
linga viltimi kada.jai tvirtino 
naiviais vaikiškais žodžiais:

. . . . ■ <

-_Kita vasarį? Laimute?mu
du turėsime savo kampelį. Tu 
būsi musu namų karaliene. Nuo 
ryto lig vakaro tu karaliausi? 
o aš busiu-laimingas -tavo val
dinys; sėdėsiu prie tavo_kojų 
ir lauksiu savo karalienes įsa
kymu. . .

Daug menesių praslinko nuo 
tų atostogų_ir bei iko vos ke
lios savaites iki "valdinys j. 
butų sėdėjęs prie "karalienes” 
sosto? bet likimo buvo lemta 
kitaip. Šiandien jis ištremtas? 
kur Rusijos gįlumon. Ji liūsta. 
Sujųkusios liūdnos mintys pa- 
driūksejo jai per galva; ar pa
simatys juodu kada?

Nuoširdžiu? ramiu ir susi
masčiusiu žvilgsniu rymo prie 
kelio Rūpintojėlis. Jis liūdi 
kartu su liūdinčiais Lietuvos 
gyvento jais.

Rausva aušra nušvietė dan
gaus skliautus_ir dangum plauke 
rausvai auksinęs debesų srove
les., Paskui iškilo saule ir 
apšvietė išsimiegojusia zemę._ 
Saule sviete pro langa ir pyne 
aukso gijas į tankias mergytes 
garbanas. Skaidri saules švie
sa atmerkdino mažytes žydrąsias 
akeles.

- Mamute’ Galiu keltis?
- Ar išsimiegojai? mano 

angelėli?
--Mamute? vąš sapnavau te

tukai Mudu lošem^"Kiauliukę.” 
Tėtukas vis pralošdavo ir:turė
davo mane pabučiuoti.^ Paskuti
nį karta pabučiavo į šita 
skruostą.. Ar matyt? mamute?kur 
tėtukas pabučiavo?

- Taip? mažyte. Tėvelis 
paliko raudona rožę ant skruos
telio.

- Mamute? kada tėtukas su
grįš pas mus?

7 Nežinau?-dukryte. Dabar 
poterėlius kalbėk? mažyte? kad 
tėtuką greičiau paleistų rusai.

Motinos ir dukreles, vei
duose pasirodė_liudna-rimtis. 
Kaip pakeles Rūpintojėlio jų 
žvilgsnių gilumoj buvo matyti 
liūdnas giedrumas.

Diena slinko vakarop.Mirš-
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tancios dienos svįesa greitai 
geso ir tamsos šešėliai šmėkš
čiojo po kambarį. Padangėj bu
vo pradėjusios mirgėti žvaigž
des.

Vienoj Kambario kertėj ži
burys blausiai apšvietė stalą,- 
Prie jo sėdėjo jaunas vaikinas., 
sielvartu sutrauktu vcidu5sraak- 
rą įkniaubęs į delnus. Kitam 
kambario gale, _apie krosnį, 
triūsęs i senute motina. Ji mo
tiniškai rūpestingą žvilgsnį 
dažnai kreipė į nusiminusį ir' 
nevilties apimtą sūną.. Viena 
mintis be atvangos dilgino jos 
smegenis; kaip sūnų ištraukti 
iŠ nusiminimo bedugnes?

-Sūneliu eitum pąčiuožti 
šį vakarą. Tokie gražūs vaka- 
rail

• •••*<■ J

- Mamą9 - tarė sūnūs mos
telėjęs atžagaria ranką, - aš., 
būčiau paskutinis niekšas jei 
eiciau^į čiuožyklą, kada kenčia 
mano ištremti draugai. Tas su
ėmimo vaizdas taip ryškiai sto
vi prieš mano akis! -Mama, do
vanok, kad taip dažnai jį at
kartoju. Man lengviau pasidaro 
išsipasakojus o Ąs visa mačiau, 
vienok buvau beąegis; negalėjau 
ją išgelbėti. Šiandien aštuoni 
menesiai diena į dieną kaip 
juos, lyg gyvulius sugrūdę į 
vagoną išgabeno. Bergždžios 
mūsų pastangos juos išlaisvinti 
Dieve mano, už ką.mus baudi?

- sūneli mielasai, nesi
sielok. Sunyksi,^apsirgsi ir 
tada visai nepajėgsi dirbti 
tremtiniu, labui.

Vaikinas rankas ant nuga

ros suneręs, straige skersai ir 
išilgai kambario, įsmeigęs drum
stas, liūdesio pilnas akis į ne
aprėpiamą tolį.

- Mama, kaip sunku kentėti 
man, o ką tremtiniai turi iškęs
ti... Ir‘jo akys pritvinko aša
rų. • •

Rūpintojėlis didžiai gailė
damasis Lietuvos kenčiančiu.ju 
žmonių, tarsi, daugiau parymo 
susimąstęs ir paskendo liūdnose 
svajose.

’’Š.K.A.”
•:* « -jc

t

0, PURLS DANGAUS!
Marija Aukštaite

Kur mano vaikelis?.. .
Kur mano tėvynė?...
Ak, Dieve! koks kelias - 
Dygliais apsipynę...
Ak, mano, vaikeli, 
išpieštas iš rankąi. 
Vargdienėlio dalį 
Šalti vejai tranko.

Gal pūgoj užmigęs?
Amžinai be žado...
Gal kitą Matušę - 
Danguje‘surado?...
0, Žvaigžde, aukštybių!
0, Perle sielos!
į taurę kartybią. -
Nuleisk!, giedros.

r» 5j«
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t •. (■Magdutes pasakojimai )
.. K i ■ ’ • ’ • •

Tęsinys

Taip tai Magdute, viena ankstyvo rudens diena, pradėjo Kru- 
kauskienes priespradinę mokyklų ir kaip jau minėjau, antroje mo
kyklos dienoje - ji jaxi gavo elementorių ir pradėjo mokytis pa
žinti raides o ;•. ... \

Senute Krukauskiene Puvo_gera moteris? Let ir lapui.gera Bū
dama, negalėjo išvengti Baųsmes^nekuriėms vaikams. Nors jos tei
kiamos Bausmes Puvo lapai žmoniškos..;, nes uš lengvesnius • prasi
žengimus reikėjo stoti į.kampų, - uš1 lengvesnius - laikyti iškėlus 
šluota; o dar uz didesnius - klaupti ant kelių.

Bet Magdutei ii?. tos’ lįngt’os Baudos bausmes atrodydavo labai 
.Baisiomis, ir", ji, stengdavosi Būti lapai paklusni; išmokti jai už
duotas painokas gerai, ir niekuomet nepavėluoti mokyklon. Del to, 
į vienerius metus? Magdute ne tik išmoko grašiai skaityti ir ra
šyti, Bet nebuvo nei karto Bausta ir daBar, ji jau Buvo prisi- 
ruošus stoti i valdžios pradinę mokykla.

Bet pirm negu mokykloj mokslas prasi.dejo tų vasarų, Magdu- 
te pergyveno du lapai atmintinus Įvykius. Vienas,tai^pirmas^ku
rį Magdute atsimena, - saules užtemimas,. Diena kurioje saule už
temę, Buvo laBai šilta ir giedri, tad užtemimui atėjus, pasidarė
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• ; ■ one. rausvai gcįsva_spalva2 lyg šokinėjanti rituliukai mirgėjo.

prieš akis; o žmones žiurėjo i saulę pro aprūkusius stiklo ga
balus. _• 1

• S 1 k, ' ' * . * • • .. , • . ■

... / Antras įvykis tai buvo didysis gaisras? kuris beveik visa
'• I . Alytų nušlavė. Gatvėje? kur Magdutes tėvu nanias stovėjo - tik.

jis vienas’ išliko nesudegęs. Žmones sake2 kad stebuklingu budu 
tas' narnaš išliko; įal deįfto? Magdutes tėvai? 'nesykstejo -vietos 
padegėliams? laikydami ištisas šeimas po kelis menesius9 kol tie 
neįsigijo sau nuosava pastogę..

Laike gaisro? Magdute prisižiuro jo? kad yra labai geros šir
dies žmonię? kurie nežiūri nei nuovargio nei gyvybei pavojaus?kad 
savo draugo ar pažįstamo pastogę nuo ugnies isgelbejus.

. .-j .

_Pavojaus sirenai sušvilpus? Magdutes mama gulinti lovoje? 
liepe Ivlagdutei broliuką ir sesutę laikyti už rankučių; kol kas 
nors juos išveš į nepavojingą vieta. Mažiausią vos trijų dienu 
amžiaus sesutę? - prašė mergina kuri visus prižiūrėjo? kad nešiu 
mažytę į klebonija ant kalno. O^ugnies pavojus Jau buvo čia pat? 
ir pro duris išeitį buvo perkarsta? tad -visus ištraukė pro lan
gę ir nuneše geri ‘žmones tolyn į daržus? paguldė ligonę ir paso
dino ant suverstu daiktu Mągdutę ir jos broįiukę su sesute. Is 
čia tai Magdute ir^stebejo zmonię geraširdiškumę? ir vis save ti
kino ? kad kai ji užaugs didele? tai būtinai tiems visiems žmo
nėms kuom nors atsilygins.

# M

Baisi ugnis. Žmoniu_kliksmas? dejones ir aŠaros2 juk nevie
nas nustojo^visko ka turėjo? užbaigė liudnu ir skaudžiu nusitei
kimu tę gražia ir giedrią diena. Aplink? kur tę diena saule pate- 
tekejuš rado gražius9 džiaugsmu ir pasitenkinimu perpildytus na
mus? sodybas - nusileisdama paliko? apdegusius juodus griuvėsius? 
dūmę, smilkalais padengtus... ■

Tai buvo vienas iŠ pirmuju2 labai skaudžiu patyrimę Magdutes 
gyvenime.vJeigu tokia nelaime butę ištikusi kurį nors Lietuvps. . 
miestą pačiai Lietuvai valdantis? tai kiti miestai miesteliai ir 
kaimai? butu^tuojausvsutverę pagalbos komitetus? ir tuos nelai
mingus -padegeliuS-SuŠelpę; bet tuomet lietuvio iniciatyva ir ge
ras jausmas? merdėjo po ruso vergijos letena ir tuo reikalu nieko 
nebuvo uadaryta.^Žmones skurdo? aimanavo? kol vargais negalais? 
patys iŠ vargu išsikapstė. ■< -į

• ■ • -j.............

0 svetimai valdžiai irgi lietuvio nelaime buvo svetima.Jiems 
rūpėjo kaip lietuvį isnaudot? o ne kaip jam pagelbėt.

Neužmiršk^ lietuvi? kad ir Šiandien Lietuva ir jos vaikai? 
velka jungo nastę.

Nepriklausoma Lietuva
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Rugsėjo pabaigojs lankosi 
Montreal© Kanados lietuviu G-en. 
Konsulas G.L* P. Graht-Suttie.

Ši_kar-ta Konsulo vizitas 
buvo liūdnas j. dalyvavo savo ar
timo giminaičio Csvogeribvy
riausio teisė jo' Greenshield’ o 
laidotuvėse o

Kanados:Lietuvių Taryba?is- 
reiškia gilia užuojauta Garbin--' ' 
gajam Konsului taip staiga? nete
kus sielai artimo žmogaus. 

TAIPGI q . o

Šiomis dienomis lankosi 
Montreal© žymus muzikas prof. 
ČiŽauskas. Ta proga vizitavo 
Sv. Kazimiero parapijos kleboną 
kūn, J. Bobinų? taipgi .aplanke 
daug žymiu istorinių vietų.

»J« >5» ,

PILIETYBES REIKALAIS.

Vidury rugsėjo? viešejo^ 
Montreal© p-le Jasl'Ukynaite . Čia 
atvedė musų lietuvaitę piliety-* . 
bes reikalai9 ir tą proga susi
pažino su daug lietuvių., dalyva-. 
vo keliose puotose ir parengimuo
se? igavo gražios simpatijos.

Panele Jasiukynaite atlan-•

Montreal? rugsėjis-September 1942.

ke ’’Nepriklausomos Lietuvos” 
redakcija? iteik© savo ir Onu
tės Jackovielutes prenumeratas 
sumoje $3.00? ir^pa'sikalbejusi 
Marijos Aukstaites šeimoje?iš
vyko į New Yorka.

« :. $ sje

SPALIŲ PRADŽIOJE . ..

"Nepriklausomos Lietuvos" 
redakcijoje lankėsi ponia Ma
tilda Žinąitiene su_saVo■vien- 
•turciu sunumį Sigiteliu.

Ponios.Žinaitienes vizi
tas buvo malonus? nes p.^Ži- 
naitiene yra rimto pobūdžio 

,moteris? Sv< Elžbietos dr-jos 
aktyvi nare? ir Kanados. Lietu
vių Tarybos.-.Moterų- Sekcijos 
uoli rėmėja. Augina labai gra- 

. zioj dvasioj sūnų Sigita? ku
riam ruošia ateiti i-mokslą? 
o Sig.ituks tikrai stebėtinai 
protingas-' ir vikrus berniukas.

p. Žinaitiene apsilankymo 
proga? iteike savo giminaičio 
Juozo Kurtinaičio dvieju dol. 
aukų ir.t "N.L." prenumeratų.

P.WTUZU FILMOS.

Neveltui Montreal© lietu-
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vią visuomene lauke ir nerymavo? 
kad susilaukti ’brangios." Lietuvos 
į Montrealą tent ekrane! Ir Štai?, 
per tris_dienas? viena .dieną \Ty- 1 ’■ 
tauto klube9 kitas dvi - parapi- ' 
jos saloje? išaugo nauja Lietuva 

; musui širdyse ir įsiamžino o Tikri 
Lietuvos vaikai - lanke filmas 
pakartotinai? verke ir džiaugėsi? 
bet į Vilnių musu garbingos.ka
riuomenes triumfąliŠkas įžengi
mas - buvo tragiškai kiekvienos .. • 
širdies^pergyvenamas^ ir čia bal
tavo dažnoj rankoj ašarų nosinai
te .

0? tos pilys».o s tos senosios 
Motinos!. Paskendę purpuro varso
se 9 dege Širdy gyva ugnimi!. . 
Ir upes safyrines juostas pasi
kloję? milijonus kartę, daugiau 
su lietuvio siela susiliejo?su
bangavo « Kultūriniai pastatai? 
paminklai 9> rūmai ir penkiasimt- ‘ 
mečiai meno kamienai? atblizgo 
nauju gyvėsiu? tikresne ir jau 
nesugriaunama lietuvio dvasia? 
kurios ašaromis išsiveržė nau
ja ugnis kovai už savu kultūrą 
kelia ir laisvę? už surakintosios 
nekaltos Lietuvos nepriklausomy
bę !

Ir nekalti stogo lizdu gur
neliai? šukele nublikoj okupan
tu žiaurumo pasišlykštėjimą^

Kas apsakys montrealiecio > . 
• pergyventa jausmą žiūrint į gra
žia? taikią'? nekaltą ir mielą 
Lietuvą9'kuri už grotu?.. ųz_vergi- 
jos spynų.. Nevieno tiesėsi gai
li mintis į savas apielinkes? 
ir ieškojo‘laukuose ar paupiuose 
bent savo beržo? gluoksnio?lie
pos ar^senos obels. _
’' Uz Šį yisą^pajutimą?_truks- 
ta žodžią* išreiškimui padėkos 
Broliams Motuzams? bet lai vie
nas galingas balsas? viso Mon- 
trealo lietuviu balsas pasiekia 
Jus? Broliai Motuzai? ir pasako 
tą? ką mes trokštame pasakyti: 
garbe*Jums! Padėka Jums!

tie ti-‘

PADĖKA.

^Kanados Lietuvią Taryba? 
nuoširdžiai dekoja_ir poniai 
S , Butkienei pasirūpinusiai at
siusti Pittsburg1-o Lietuviu 
Kambario paveikslą? kurį panau
dojome ”Nepriklausomos_Lietuvos 
viršely šią metą rugpiucio lai
do j. j

& &

NUOŠIRDŽIAI • :

Dėkoja MoGill universiteto 
studentas Antanas Navikevicius 
Gen. Konsului G.L.P. Grant-Su- 
ttie ir visai Toronto lietuvią 
visuomenei uz grąžą ir vaisingą 
priėmimą? sutikimą ir išleis
tuves. ' ...

# *

IŠVYKSTA. .
Netolimoj ateity? išvyks-,, 

ta i vakarą Kanadą uoli ir ne-~ 
nuilstanti K.L.T. veikėją po- 
nia^Salomeja Pundziuviene su 
gražia dukrele Aldute? atlan
kyti savo pussesere; kuri po 
pavojingos ir Sunkios operaci
jos dar vis sirginėju.

Linkime -poniaiPundziuvię- 
neį laimingos keliones Aldutės 
bičiulystėje? o jos giminaitei 
sveikatos ir ilgo gyvenimo. t

i

PO VASAROS ATOSTOGŲ

Vytauto_Klubo ’’Aido” cho
ras jau pradėjo savo lavinimo
si darbą. Choro pamokos.įvyksta antradieniais - pradžia $:30 
vakarais. v

Choras kviečiajaunuolius 
ir suaugusius mylinčius dainos 
meną negaišinant laiko prie

Nepriklausoma Lietuva
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choro prisilieti e Kurie esate 
gamtos apdovanoti gerais balsais, 
neleiskite jiems veltui sunykti® 

Dalyvaudami chore $ ir patys 
turėsite malonumo, ir savo -dai- 
nomis suteiksite kitiems pramo- . 
gu bei pasigėrėjimo®

❖ *

DARBAS ATOSTOGOSE
Aukštaitęs sūnus studentas 

Antanas atostogų metu lankėsi 
Toronte, tačiau tas atostogas . 
sunaudojo kultūriniam tikslui: 
aplanke daugelį^kolonijos lietu
viu ir gavo gražu skaičių ’’Ne
priklausomai Lietuvai” prenume
rator iy® Siam pavyzdingam jau
nuoliui uz Jo pasiaukojimu ir 
atliktę gražy žygį - K.L.Tarybos 
centras^reiŠkiame giliausia ir 
nuoširdžiausiu padėkai

Tokie jaunuoliais kaip Ma
rijos Aukštaites sūnūs? tai mu
ši^ kolonijos pažiba ir viltis®

Linkime jiems geriausio pa
sisekimo moksle ir visame gy
venimo kely!

« 5jt

PAVAIŠINTA!
Rugsėjo 19 dicny, vietines 

lietuviu parapijos saleje9^buvo 
suruošta jaunameciy mergaičių 
chorui gražus ir jaukus poky- 
lelis.

Pokylcįy dalyvavo ir cho
ristes vaišino vietinis klebo
nas kun® J. Bo'binas, varg® K® 
Žizįūnas, ir gražus skaičius 
svečiu ir chorisci-ytevel-iu.

:!« ■■ " ‘

MIRUSIŲJŲ MIESTE... .
Spaliu 4 diena apie 3-4 

vai.s gausi minia‘lankot ty- 
ly mirusiųjų miestą Montreal o 
kalne'. .... . _

Ta diena, ir vietine lie
tuviu ‘parapija vadovaujant 
klebonui kun® J. Bobinui, su 
gausia procesija_atlanke lie
tuviu. kapus, sudėjo maldų vai
nikus, apklojo ašaromis ir gė
lėmis. ’. ■ ‘

Gdusiai ore lakstė byran
čiu. balty_krizantęmu..žiedai, 
tarytum vėliy pasaulis bendra
vo su gyvaisiais® ' .

GRIZUS PO ATOSTOGŲ
P-le Helena Bandšiute„vie

tine mokytoja, sukūre ar atnau
jino Švenčiausio Vardo Marijos 
jaunameciy mergaiciy kuopelę prie 
lietuviu Sv® Kazimiero parapijos.

Šioj draugijoj auklėjamos 
jaunuoles nuo pradžios mokykli
nio amžiaus, ir paskui sukakus 
14-kai metu •_ - įstoja į
Š®M.Nekalto Prasidėjimo draugi- 
įJŲ° Auklėjimas ir tikslas gra
žus, ypatingai tokiose tauriose 
rankose, kaip paneles Helenos.

Patartina teveliame savo 
jaunametes mergaites prirašyti.

SUSIŽEIDĖ
Maždaug prieš menesį laiko, 

jaunuolį Joną Jokubauskę išti
ko skaudi nelaime: iškrito iš 
aukšto medžio, apsidaužė, veidą 
ir skaudžiai susižalojo abi ran
kas, kuriu net kaulai įlūžo. 
Bet, ligonis gavęs gėrę medi- 
kalįnę pagaįbę, ir keletą sa
vaičių panešiojęs rankas gib- 
siniuose tvarsčiuose, jau bai
gia susveikti^ Del_įvykusios 
nelaimes ir- iškentėty skausmu, 
reiškiame J. Jokūbauskui nuo-
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Širdzios užuojautos. Is sios 
nelaimes turėtu pasimokinti ir 
kiti jaunuoliai9 kad perdaug pa
sitikėti savo vikrumu "bei jau
natviška energija - kartais Pū
na gan pavojinga’. __Ne veltui sa
koma: "Atsarga, gėdos nedaro”.

Jjs sj*

SKAMBĖJO VEDYBŲ VARPAI.
3 diena_spaliu_siu meti^., 

ištekėjo p-le Juzute Bagdonaite 
uz Juozo Sarulio.

Jiems patarnavo p-le M.Ar
lauskai t e su p. Pranu Alekna^ 

_Ta pačia dien^ susituokė Onute Žvingilaite. su p. Antanu 
Kreiviu.

Jiems patarnavo jaunojo se
sute M. -'■Kreiviute 9 su p. Jurgiu 
Merkiu. ■ ■

i ■ s*
• ’ . I .- ' • •.
12 dien^ tfųgšejo, paskam

bino -vestuvių varpai Petrui kel
kiui ir Onai'Gužaitei, kurie po 
kęturįŲ dienu pažinties susituo
kė amžinais moterystes ryšiais.

Jaunieji išpildė anglu mė
giamu principą visu šimtu nuo
šimčiu: "Everything quick", nes 
per tas keletu dienu jie suspėjo ne'tik vienas kiram pasiža
dėti, bet taipgi tapo^surengtas 
ir puikus vestuvių pokylis,-ku
ris įvyko "PrincArthur^ salėje.

Linkime jaunavedžiams,kad 
taip laimingas,‘skaidrus ir 
sklandus butu j u šeimyninis gy
venimas, kaip sklandžiai įvyko 
jjį vedybos.

"'He ❖

vPora savaičių atgal, ir Pe
tro Čelkio sesuo Ona susituokė 
su anglių tautybes vaikinu. Lin

kėdami laimes,_noretume matyti, 
kad 0^ Čelkiute nors ir už kiA 

• tataucio ištekėjus, - nepamirš
tu esanti lietuve, ir kiek są
lygos leis, - palaikyti su lie- 

. tuvybe ryšius.
> ❖

_5 diena rugsėjo, ištekėjo 
p^le Pranute^Praspeliauskąite 
•uz svetimtaučio vaikino.

sjc :Js •

24 d. spaliu, įŠtekes Albi
na Paulauskaite, uz p. Rugie?- ‘ 
niaus. s —

❖ # ❖

Rugsėjo 26 diena šeštadįe- - 
ny, puikiai^išpuoŠtoj ir gėlė
mis skendinčioj lietuviu baz-_ 
nycioje, iškilmingai susituokė 
mokytojas Petras VaupŠas su p. 
Maryte Liukaityte. Jaunuosius 
palydėjo gražus ir didelis pul
kas. • '

Po-bažnytinių. apeigų, jau
no jo_teveliai p„p. Vaupsaį^ .-su
rengę ukrainu kataliku svetai
ne je esančioje Point St. Char
les, puikų^vestuvių banko tų^, 
kurisvpasįžymėjo ne tik gražiai 
paruoštais stalais, ir skaniais 
valgiais, bet ir svečių. gausu
mu, kurių dalyvavo apie 200. 

'-•asmenų. Ju tarpe ir mokyklos "Principalas" ir keletas žy
miu valdžios pareigūnu. Po
kylis praleista linksmoj ir jau
kioj nuotaikoje.

sĮe

20 diena rugsėjo pas piK. -' 
Zišiunus, susižiedavo p-le M. 
Petrauskaite iŠ Binghamton^N.Y. 
su p. Juozu Abramavicium is 
Montreal©.
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zona9 baigė mokytoju seminari
ja p-le Julyte Bobinaite vie
tinio klebono sesute.

Julyte puikiai atsižymėjo 
ihokslep ypatingai paišyboje;’ 
Uz kurių mokykloje gaudavo 
•aukščiausius pažymius

Dabar panele Julyte turi 
nupiešusi keletu pajyeikslu9ku- 
.rie puikūs ir_originalūs9ftaip
gi parodo kūrėjos talento ga
bumą.

Gražios laimes ir pasiser- 
J kimo'.

RUOŠIAMA VAIDINIMAS. •

Artėjant žieminiu'’parengi
mu sezonui9 Kanados Liet. Tary
ba rūpinasi duoti, progos visuo
menei 2 kadvka nors gero scenoje 
pamatyti. Šį'karta parinko^ ro
les priruošė ’'Genovaitės”- vaidi-’ 
nimui..

Kaip visuomettaip ir šį '/j 
karta K.L.T. paruoš puiku sce
noj perstatymu tuo labiau, kad; 
sį veikalą režisuoja patyrrę ran
kos asmeny p-les M. Arlauskaitės.

* # Sje

MŪSŲ MOKSLEIVIJA.
J t

Montreal© lietuviai vis la
biau ir labiau pradeda suprasti 
mokslo svarbu ir todėl visa ei-.... 
le jaunuomenes lanko aukštesnią
sias mokyklas9 vienas kitas kris
las pateko ir į Universitetų._

Šiuo tarpu tik tiek apie mū
sų. moksleiviją kuri pirmomis 
moks.lo dienomis entuziazmo pa- 
,gautas tik galima paminėti tuos5 
kurie_dar rodos nebuvo spaudoje 
paminėti. Tai Ą. Lukšas labai 
rimtas ir garbes vertas mokslei
vis 9 kurs jau paskutinis metas 
studijuoja Montreal College ve
dama kunigu Sūlpisigonįų.

Moksleivis A. Lukšas savo 
graziu9 tyliu ir puikiai auklė
jamu charakteriu^ duoda mums mon- 
trealieciams vilčių susilaukti5 
geros asmenybes. . '

Tų pačių. kunigų Sulpisigon’u 
vedamojkolegijoj 9 pradėjo eiti 
mokslą ir AID. Pundzius. Linki
me pasisekimo.

BAIGĖ MOKYTOJŲ SEMINARIJĄ

Praeitu mokslo baigimo se-

❖

ATSIDARĖ NAUjĄ BIZNĮ.

Rūteles Kiįimonytes talen
tingos Šokejeles_tevelis9 atsi
dūrė naujam siuvėju kontrakto
riaus bizny. P.Kilįmonis kaipo 
darbštumo uoli bite9 neabejoti
nai išvystys savo planuss tad 
linkime geriausios„laimes 1 .

VILLE LA SALLE LIETUVIAI

Tai kultūros, vainikas.. Ten 
prisiglaudė "Nepriklausoma Lie
tuva” kaip prie geriausių bro^ 
lių9 ir dabar’ pastoviai kas me
nuo iŠ ten išeis.

Kada kiti po ’ sunkiu, dienos 
darbu ilsisi5 Villę^La Salle 
lietuviai įknibę mažam spaus
tuves kambarėlyįdirbai Garbe 
Jums VillesalieciaiGarbe ma
šinistui Leonui Gudui^uz tiek 
įdedamo darbo ir pasišventimo.

# # ❖ 
RUOŠIAMA VAKARIENE

K.L.T. pradžioje visi; kitų 
parengimų5 ruošia "N.L. ” “naudai 
vakarienę. Vieta ir laikas bus 
pranešta'skelbimu lapeliuose.

Montreals rugsėjis-September 1942.



AD. MICKEVIČIAUS MIN I YS
Tegu deda kiekvienas savąjį talente artimo labui?kaip 

auka Šventykloje? slaptai ir nesisakydamas? kiek yraCįdeęęs^ Ateis 
laikas? kada aukų dezute prisipildys? o yra ranka kuri užrašinėja? 
kiek kas yra įdėjęs.

^Bet? jeigu girsites? kad? girdi? tiek ir tiek įdėjote? 
tada Jus išjuoks žmones ir pažins? kad davėte savąjį talentę tik 
pasigyrimui..

Nuopelnai darant, gerą artimui? yra? tarytum parakau._ 
Kas paraka . plačiai išbarstęs padiegs? padarys’ tik mažas kibirkštė
lės be jėgos? ūžesio.ir trenksmo.

’ Bet kas paraką giliai^užkasęs padegs? tada jis išneš 
į.padanges zemes^ir siena:su didžia jėga? ūžesiu ir trenksmu? o 
žmones sakys: "IŠtikrųju'tai būta daug: parako? nors jo ten buvo 
visai nedaug? bet tiktai užkasta giliai. Tad ir nuopelnai^giliai 
paslėpti apsireiškia puikiai; taip? kad jie.niekuomet viešai 
švaistomi taip.neapsireikštu.

Nuopelnai uz kilnius darbus? yra tarytum grūdas. Jei 
męs nešiosim 'ta grūda rankoje ir visiems jį^rodysim? šaukdami: 
’’Štai? koks didelis grūdas!”-^tada jis sudžius ir nieko is jo ne
išeis. Bet kas uzkasa_gruda^i žemę ir kantriai laukia keletą sa
vaičių? tada tasai grūdas išduoda’augalę.JO kas grūda varioje pa
slėps ’ateinantiems metams? tas_susilauks šimto grūdy? o įs to šim
to tūkstančių tūkstančius. Todėl juo kas laukia ilgiau užmokesčio? 
juo didesnį gauna." ' ■ ... ■ •

Nepriklausoma Lietuva



OS LABIH’J BRANSfMTIMAĮ 
ZMOGftUS BŪOftS AR MŪKYTOMP.^''

M. Javarauskaite; ■ -y /PI

Vengru filosofas-Eotvos yra pasakęs? kad žmogaus verte parei
na ne nuo proto pajėgumo? bet nuo valios. T si patį tvirtina ir ga
bus anglu poetas Coteridge? kuris? jaunas būdamas? visiskai_nemo- 
kejo savęs valdyti. Jis taip priprato prie svaigulę.? apgaules ir 
netvarkingo gyvenimo? kad ne tik savo scimę padaro labai nelaimin
ga? bet ir pats buvo nelaimingas^ir prarado savo sveikatįV Po 20 
metu tokio gyvenimo jis padare išvada? kad ne mokslas ar gabumai 
žmogų išaukština? bet stipri valia ir mokėjimas susivaldyti.,

Franklinas? didis Amerikos politikas? mokslininkas ir išradė
jas? dažnai sakydavo? kad jo gyvenime^ne mokslas: jam laimę ir pa
sisekime atnese? bet geras krikščioniškas būdas.

Tad? pažiūrėkime? koks tai yra tas būdas? kuris žmones daro 
kilniais^ naudingais. Mėgstamo sakyti? kad tas ar kitas žmogus yra 
tvirto budo.

Tvirto^būdo žmogus vadinasi tas? kuris turi tvirtę valia?ku- 
rio valia užgrūdinta gerame; kuris įpratęs visur ir visuomet ėlg- 
tis pagal savo nusistatymu. Tam reikalinga daug savęs atsižadėji
mo ir savitvardos. Niekas’veltui negauna Šios dovanos. Sako? kad 
protą Dievas mums davė? bet būda mes^patys turime susidaryti?taip? 
kaip‘pastata^pastatyti. Kaip namas iš atskiru plytų pastatytas? 
taip būdas iš mažę, voiksmę.? minčių, ir pastangų sudalytas? tačiau 
jis brangesnis už'puikinusį^pastatę ir uz visa' auksę? o jo sudary
mas yra puikiausias^darbas'šioje zėmeje. Tai yra turtas? kuris nie
kuomet nepražus ir žmogui duos daug daugiau nuošimčiu? negu mate
rialiniai turtai.

Valstybe didžiuojasi savo garsiais vyrais? kurie neturėjo pro
gų universitetu lankyti? tačiau turėdami kilnias sielas? didžias * 
pareigas ėjo.

Linkolnas buvo savamokslis? bet tapo Amerikos J. V. preziden- • 
tu ir vergijos naikintoju. Bet jis buvo ir tas vyras? kurispjaunas 
būdamas ėjo pėsčias 16 kiru per lietu ir purvą? kad tik gražintų 
skolintę knyga pažadėtu laiku.

Gema Galgani? kuri .tik pradžios mokyklę baigė? neseniai buvo
Montreal? rugsėjis-September 1942.



Popiežiaus Pijaus XI paskelbta šventąja. Ji buvo paprasta mergai
te ir turėjo tokius pat palinkimus5 kaip ir mes9 nes ji pati rasoį. 
kad. buvusi pikta? nekantri? išdidi? tačiau supratusiu kur nueitu 
nepavaldydama savo aistru, ji^pasiryzo būti kantri? švelni? nuolan
kiu '■kaip josios Dieviškasis Išganytojas, nelengva jai buvo tai pa
siekti? bet ji pasiryžo? ištęsėjo ir laimėjo.

Tokiu pavyzdžiu mes galėtume čia prirašyti didžiausia daugy-- 
be? nes ju pilna žmonijos istorija, Visi jie mums parodytu? -koks 
didelis turtas ir_koks didėlis, gero šaltinis, yra. geras^būdas? ir 
kaip, žymiai sumažėtu pasauly nemalonumai? jei daugiau žmonių ru- -• 
pintųsi savo būdu? 30 isdirbimu.^Pamėginkime nors vienę savaitę 
suregistruoti visus , savo budo trukumus ir pamatysime.? kaip labai 
jie temdo musu santykius su kitais žmonėmis? trukdę tinkamai atlik
ti pareigas. Jie nekartu, gal is spaude v’ki tiems ir ašara? isvede is lygsvaros^ supykino? prišokiu minčių užraugę pas kitus* O ir mums 
'patiemsvmusu pačiu budo nedatėkliai pridarė daug nemalonumu, gal 
ir nemaža nuostoliu. Pa.meginkime -patikrinti, ir savaites gale vis
kas bus aišku. / ........

Tad nėra jokios abejones, kad geras būdas yra- didelis turtas? 
labai svarbus dalykus gyvenime. " Tik nereikia suprasti, kad GILUS. 
BŪD.iS tai jau.yra toks būdas, kuris turėtu padaryti žmogų pakopaL 
ant kurios galėtu visi laipioti, kam tik patinka. Gero budo žmones? 
nėra-ištižėliai ar visiems'besilanksta. lai yra ir savo vertę zinę 
žmones. . . .' • * J

Dabar atsakykim į klausimu: kas'- geriau? būdas ar mokytumas? 
Reikalingas- ir vienas'ir kitas: ir mokytam reikalingus geras budus 
ir gera jau turinčiam mokytumas? nusimanymas, apsišvietimus, geras 
savo amato mokėjimas, nusimanymus svarbiausiais gyvenimo klausimais 
Jei prie gero nusimanymo .pridėsi - ir; gera būda? tai tavo kelias gyve 
nine nebus sunkus ir tū. galėsi daug gero paaaryti. Jei neturėjai, 
progos įsigyti mokslo, bet jei turi gera.būda ir dedi pastangų, svar 
bosniais gyvenimo klausimais įsigyti žinių, cai tavo gjm'enimas yra 
tikras ir tau gali puikiai sektis...

Det gali'būti labai nelaimingas kad ir daug žinių;turįs? bet 
labai bloga būda turįs žmogus. Grcms budus -- didelis turkas, bet 
dar jis bus didesnis, jei’prie jo prisidės ir sviesi galva.

ITe tas yra didis? prieš ka milijonai 
Prispausti retežiais žemyn galvas lenkia? 
O dvasioje keikia; didžiais ne tironai? 
Kurio reikia, garbint? .nors jie visiems lenkia.

V. Kudirka.
ITepriklausoma Lietuva
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Klajūne

Prieš dvi dienas bedirbant dirbtuvėje? prisiminiau savo bran
gia tėvynė Lietuva.' Taip ir gyvenau praeityje per kelias valandas. 
Mano siela skrajojo tėvynėj po žalius laukus? po gražius sodus; 
ausyse girdejosi * taip neseniai girdėtos dainos? kurios žavėjo kiek
viena lietuvį? mylintį savo tėvynė.

Atsimenu labai gerai? kada buvau mažyte? __ir mamytes liepiama? 
ganydavau žąsiukus; pievoj gaudydavau plastakeles. Po_kęliu metu? 
jau pradėjau ganyti karvutes. Nors_nelabai mėgdavau sėdėti prie 
karvučių? bet ka darysi? , kad mamyte liepia.* . ■ e

Sekmadieny susibėgdavome visos drauges ir traukdavome links
mas daineles. Bet... neilgai tas buvo... Priėjo laikas? kada turė
jau apleisti brangia tėvynę? drauges? draugus.

Buvo gražus^šeštadienio vakaras? jnenulis pilnu veidu žiūrė
jo ir Šypsojosi žemelei. Palangėj gėlos - ramiai sapnavo. Sėdėjau 
viena sodo? ir svajojau agio busimąją ateitį Kanadoj? nes jau tu
rėjau rytojaus diena išvažiuoti.

Tolumoje girdėjosi jaunimo daina:

’’Apleisi A tėvynę ir.mus? .

Ieškosi sau laimes svotus..”

Tai buvo tikrai skaudu ta vakarę? ašaros tryško is akiu? šir
dis paliko skausmu surakinta.

Štai? atėjo ir jis... Jis? kuriam turėjau tart paskutinį ’’su
die. Abieju akyse pasriuvo ašaros? o ten dainos garsai nutruko? 
tyla ir tarp musę.

- Jau laikas_atsisvcikinti. - tariau jam. - Sudie? negi am
žinai mes skiriamės?... Sugrįšiu gimtinėn ir pas tavo? lauk manęs.

Jis žiūrėjo į mane ir tarė:

- Visuomet atmink? brangioji? kad as ir tėvynė - amžiais 
tavęs lauksime’. . '

Palikau visus. Didžiulis laivas nešė mane tolyn nuo Lietu-
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vos krantu. .. Kente ja.ul Gal tikrai mano jaunute širdele jaute, •'
• ’kad negreit man teks sugrįsti.

Ir Štai, vos spėjus pasiekti- Kanadę, išgirstu skaudžiu zi~\ 
nia: Lietuvos žemelę trypia raudoni maskoliai! Žudo nekaltus brd- 
lįus.j sesutes ir mylimus! ^eža_į Sibirą, tremia. Lietuvos zeme-^ 
le - krauju nušlakstyta. Sutrypė jie musu grasia tėvynę,’padare/ 
jie ten..asary pakalnę.

Delko tu esi tokia nelaiminga mano tėvynė, kad ne tik'rusai-- , 
;• išžudė daugybę žmonių, bet dabar ir Hitleris žudo.

Brangioji tėvynė, pakelk savo kardę. ..aukštyn,. išvyk tuos visus 
kraujegęrius ir bule laisva kaip buvai.!'. Te vėl suskambęs musu dai
nos po žaliuojančius laukus!

v liepasiduokim brangus lietuviai, tiems, kurie nori mus^ tėvynę 
amžinai parduoti raudoniesiems! Birbkime kiek galime, visi įs vie
no, kad vėl matytume savo trispalvę vėliavę -laisvai plevėsuojant 
Gedęmino kalne! . - - . ,7

Lai gyvuoja Lietuva tėvynė musui

.. musvų nuomas,. .
. . Daug kas viliojo mane tėvynę apleisti:

Sapnai, žmonių kalbos, skelbimai,
* 1 . . . • • * ?

Visi man kalbėjo, kad ten, toli...
%AŠ savo laimę tikrai rasiu!

Verke sesutes mane apsikabinę, . • ..
Brolis susimastęs tylėjo-.
Prie namo beržas liūdnai sulingavo,
Drauges, draugai suvažiavo.

Nepriklausoma Lietuva
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As su skausmu širdy stovėjau, 
Mano akys ašarojo!
O muzika ten grojo..- 

F*AŠ ’’sudie” tėvynei kuždėjau.

Ir štai, jura nugalėta...
Kanada - antra tevyno... 
v —Širdy kančios susipynė - 
Šioj kalboj noišauklėta!

B ’ ' *
Penkias dienas voze traukinys?
Į Saskachevano tolius. ■
AŠ maniau, kad kalinys' 
Esu be savo broliu..

09 kaip keista saule leidos. 
Dainų Lietuvos neber... 
Išsigando mano veidas -
Ašarų prigėriau.

O Lietuva, manoji tėvynė, . /
Is mano širdies tavęs niekas neišraus! 
Dirbsiu, kentėsiu, ir...
Maldausiu tau ir sau - malones dangaus.

Paulina Baltakyte
# * *
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Vakar naktį sapnavau as? kad stovėjau juros^pakrante j. . .bu
dėjau atsirėmęs‘bures savo laivo? kurs plaukę ieškoti aukso. Jo 
naujos spalvos drąsiai plevesavo stiebo viršūnėje ir as žvalgiaus, 
kol nieko nebemačiau. Kada atsigrįžau? tu stovėjai greta manęs?ta- 
vo akys liepsnojo meile.... ir as pasalinau tave. Tariau: -

- Palauk9 kol laivas sugrįs kupinas aukso.
As budėjau tamsoj tyliu troškimu? bot laivas ncatplauke is 

horizonto, Kur nors.^beribej mėlynoje pievelėje? mano viltys • 
skraidė. Tu 2 s ton ištiesei h-f.-u savo rankas ir tarei:

- Kam laukti laivo sugrįstani? As noriu tavęs? o ne aukso!
As dar karta pasalinau tave? ir tu ėjai per smiltis patetiš

kai palenkusi pečius._ As norėjau sekti tave? bot_tuo tarpu pama
čiau laiva. Jis plakike ir liepsnojo baltai į saulėtekį po ilgos? 
tamsios nakties? ir.^as saukiau tavo grįsti atgal? bet‘tu vis ėjai 
ir ėjai. ICadP nebūčiau saukęs? tu negirdėjai. Žinau? kad laive 
vra aukso ir brangakmeniu ir-‘šilko ir visokiu skanėsiu, ir viskas 
tau. .. ‘oct tu to Senorl/tu no'ri vien manosi ’

As dar kartą- pažvelgiau į Jura? ji buvo pilka? vandenys saitai daužėsi i krantą o As veltui klausiau tavo maldaujančio balso? 
o laivas vis'arčiau'ir arčiau plauke? prikrautas skanėsiais ir 
auksu.

Juru paukščiai r&ke užgimusiomis gerklėmis? buriavos stie
bo viršūnei© ir laksto aplinkui pTevėsuojančias spalvas; tačiau

K e pr i k 1 a us om a Iri e t u va
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mano akys nemato besiartinančio lobio. JMano sielos gilumoje vir 
pčjo kartus? graužias skausmas. AŠ pražudžiau tave; "bot laivas 
plauke į krantu. ‘

Brangioji mano širdies meile? aš niekad nciiubudau is sap'1'' 
taip džiaugsmingai? kaip iš Šio. Manyti? kad tu tiesei rankas 
i mane? o aŠ nūsigrįžau! AŠ tiesiau savasias į tave? ir tu nusi
grįžo!? 'bet tai tavo privilegija!

Tiesa? aŠ suprantu... tu negali manęs mylėti? bet atrodo? 
kad turėtum mylėti...

Šiandien aš patraukiau kamertonu per saypj smuiko stygas?ir 
jos suvirpėjo atsakymu. As mėginau piana? rezultatas tas pats 
AŠ griežiau^vienintcle savo smuiko ’styga? lyg vienodo tono var
gonų vambzdžiu.o. ir_liudna? dusli gaida atsake..• Taigi? kodėl 
manb meile tau neturėtu pažadinti berit atgarsį tavo širdy?

Jei galėčiau nugirsti silpninusį atsakantį tona? aš manau? 
kad vienintele? pusiau tyli gaida_banguotu mano sieloje? tarytum 
atskambanti simfonijos majestotybe. ' .

, ’ „ sJ* & ’!<

PAKLYDAU ŠIRDIES VINGIUOS . ,
' _ VI. P. M.• Žvaigždes liūdnos pabunda

• Naktis gedulą ties? - * . , .
' ’ ■ Is tyl-aus mano skundo

. Tu Širdingai .juokies. . . .
Buna naktys ruimingos
Bona lūkesčio daug, — •

., •. Paklydau širdies vingiuos •
Ir tave suradau. . > ■

. Pievom vasara rieda? ’ • A-.
: Žeme į saulę palenks, v .
Nerandu tavo pėdu . .
Ant asfalto akmens. . • ■ •

•. Menuo spinduliu "baltu
Tau^blakstienas palies? - iš šio skundo nekalto 
Tu širdingai juokies...

<< * #
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KLAJŪNEI: Jūsų „rašiny puikus ir nuoširdus iaūsmas? >jį talpiname. 
Suprantame9 kokiose Tamsta sąlygose esate? 'bot ir. pro ta visa 
prasiveržia dora? tyra dvasia.. . Visuomet lauksimo Jusu/raštu.
PROF. VAIČIULAIČIUI: Gavome Jūs u puikius? gražius ir didžiai^ 
vertingus cilerąšcius. Juos ateinančioj laidoj talpinsime. Dė
kojame ? kad Jusu giliai talentinga plunksna mus atlanko.
FILOSOFUI V.J.BUDRIKUI: Dėkojamo už nenuilstamas noišsomoma 
brilijantinę kuryba9 kuria kiekviename ”N.. L.” numeri jo naudoja
mės ir kurios visuomet laukiame'.

...... ‘ •' ’ ’■ . •

GENOVAITEI: Ar galim tikėtis Tamstos rastu?■Jaunimas ju ‘ilge
siu laukia’. Prašome rašyti. ‘ ‘
NARCIZUI AUGRŪNUI: Jusu_politinęs minties rastus sunaudosimo. 
Prašome ir toliau rašinėti. Ypač labai -pasigendamo ziniijĮ. ncpčli- 
tinese temose iŠ pasaulio kultūrinio gyvenimo. '• j- i;-..
DZŪKUI: Jūsų įdomiu ir svarbiu raštu9 visuomet laukiame. Prašo- 
me rašyti. ...
DR. VYT. .JTDRIUIOklČIUI: Labai malonu^ kad^susilauksime ir Tams
tos plunksnos higienos klausimais. ^ciu ūz suteiktas viltis.
GENIUI IRAUGūSlŪI: Jūsų rašinius ir žinias iŠ Jūs^. kolonijos 
gavome? ačiū. Talpinsime ateinančioj laidoj. Prašome rašinėti.
PAULINAI BALTAKYTEI: Jūsų patritiškos mintys puikios1’ ir gražios? 
bot būtai gera? kad Tamsta jęs supintamete į proza: apsakymėlius9 
ar nuotykius; eilėms rašyti reikia gilaus patyrimo. Jusu jaunu
tėj plunksnoj yra gražiu vilčių? tik įdekite daugiau darbo.
VILIU La SALLE^LIETUVIAMS : UŽ draugiškas rankas žurnalo mechaniš
kam darbo9‘ nuoširdus aciu. Ypatinga padėka priklauso Leonui Gu
dui? p. Lcknickamsg p.Škudamsg p. Kupreviciams5 p. Duncikams9 
p. Zabicląig p. M. Arlauskaitei9 ^p.p. S. ir Alf. Pundzl-ams? p-lei 
Paulinai Baltakyteig A. Navikeviciuis p. Kilimoniams ir kitiems.

Taipgi dėkojame studentams Antanui ir Algirdui Navikeviciams 
už braižinius? kurie papuošia ir paįvairina ’’Nepriklausomu Lie
tuva” .

9}C *
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