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BROLIŠKA KOOPERACIJA

Kanados lietuvis nudžiugo? atsigėrė vilčių. Pradėjus įsisiū
buoti ’’Nepriklausomai Lietuvai” - iš visur plaukia puikiausi at
siliepimai 9 aukos ir prenumeratos. Plaukia ne tik iš ten9 kur 
apgyventos skaitlingesnes lietuvių kolonijos?^bet ateina doleriu, 
ir atsiliepimu iš mažai girdimu kertelių... is kur net nesitikę-, 
tinai Ir kur čia nerasi lietuvio?!

Jis kasa anglį ir auksa. Jis rausiasi po nikelio kalnus. Jis 
braido po amžinusias girias/ vairuoja valtį^ir šautuvu^ bėgioja 
restoranu tinkle? keliasi plieniniais paukščiais ir rėžia debe- 
sius9 meldžiasi bažnyčioj ir šypsosi galiūne!

' Tie_geraŠirdziai kiety delnu ir tauraus būdo broliai9 budrūs 
ir aktyvus tautos darbe? tik jei mato darbo vagoje krintantį der
linga grūda - jo neapleis...

_ Ir auga rnūsy grūdas - ’’Nepriklausoma Lietuva”? dėka paramos? 
dėka broliu kooperacijos.

>x *?» >J«

Aukščiausiu "N.LJ1' vaira - pasiėmus Kanados Lietuvįy Taryba? 
pirmutine rado reikalo aprūpinti_savo brolį spausdintu žodžiu? 
kurs pasiektu toli... pasiektu rūmą ir lūšnele? įsiskverbtų_į 
akis ir širdis? ir parodytu Lietuvos Šiandieninį'varga? retežius? 
ir sauktu visus į kova uz tautos laisvę? uz nepriklausoma demokra
tinį gyvenimą.

v Kanados Lietuviu. Tarybos žygiai ir balsas? nenuėjo veltui. 
Štai? sustojo nors ir kuklios jėgos petis petin? ir purena dir
va? kulturingę dirva? ir eiles? ir centai? ir darbas ir jėgos 
daugėja!

# *
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Butu neteisinga pasigirti?: kad vieni Kanados lietuviai si 
žurnalą įstengia išleisti^ Nei Jį remia ir kelia jo upa - Broliai 
Amerikiečiai! Didelis nuošimtis amerikiečiu - prenumeruoja musų 
žurnalą. Geriausia dalis rastu - plaukia is Amerikos talentin
giausiu rašytoju! Be to? Štai_paskutinemis dienomis gauta didele 
parama'iš garbingos fraternales organizacijos -Susivienijimas 
Lietuviu Amerikoje auka šimtas doleriu! ( $100.00. )«

Ši parama, šis pritarimas? Ši broliška kooperacija? deda pa
matą Kanados lietuviui atsistoti ant tvirtesnių, pagrindų? kad kil
ti kultūroje? moksle? mene? kūryboje? ir siekti teisėtos laisves 
keliu!

Susivienijimas Lietuvių.^Amerikoje5 tai pavyzdys? kad silp
nesni jį brolį prikėlus! Ji ištiesė Kanados Lietuvių Tarybai ran
ka tokioje valandoje?^kuri skamba garsiausiu Lietuvos liūdesio 
varpu... įrto_vargo šaukiami Broliai Amerikiečiai - mus nepali
ko!- Jie ištiesė dešinę? ir be žodžių pasakė:

- Eiva visi <> . . Eiva ten? kur prašosi laisves mūsų visų 
motina Lietuva! Eiva visi ten? kur Sibire į ledų stingsta brolių 
ašaros!- Eiva . . ”

Tad einame? Broliaiį Einame su_Jumis! Stojame į_Lietuvos 
laisvinimo gretas? ir amžiais skambės mūsų sielose Judų atsilie
pimo varpai? Jūsų broliškumas? Jūsų parama ir padrasinimas.

Amžiais Jums liekame ne tik dėkingi? bet ir skolingi! . r
❖

Kad Kanados Lietuvių Taryba dirba naudinga darbų? įrodo ir tas? 
kad mūsų_prieky stovi garbingas Asmuo ne tik visoj'Kariadoj pagar
bos gairėse iškilęs? bet ir apskritam pasaulio dorų organizacijų 
rate -r rasime jo vąrda pirmose eilese? tai Gen. Konsulas G.L.P. 
Grant-Suttie?. kurį ir 'mes turime už garbę turėti Kanados Lietuvių 
Tarybos Garbes Pirmininku!

Garbingo Konsulo dėka? mes^pajegiame per Jo protekcija su
sisiekti su aukščiausiomis valdžios instancijomis? ir štai į mu
sų pasiųstus prašymus - atsiliepia net tokie pasaulio arai?kaįp 
Anglijos Premjeras Ghurchillas? Mackenzie_King? ir kiti^

Mes turime ir^stiprių idealistų veikėjų. Dorų ir Tėvynei at
sidavusiu. Jie_pluša? dirba. Save pamiršta? aukojasi. Tokių tai 
jegu turintį nėra abejones Kanados lietuvio kilimu ir progresu. 
Tik'tokie išsijoti kviečiai? kurie sukrito į Kanados Lietuvių Ta
rybos dirva - išaugs garbingai? ir atneš tinkamų vaisių.

Marija Aukštaite.
Nepriklausoma Lietuva



Didžiosios Britanijos Premjero W. CHURCHILL’0 3
atsakymas Kanados Lietuviu Tarybai į birželio 
21 d. 1942 išnešta rezoliuciją.

Minister to acknowledge the receipt of* the
Resolution of the 21st June from the Lithuanian
Council of* Canada9 which you were so good as to
send him throno-b t.he treed offices of Monsieur . ?'/

Montreal., 1942 Spalis-October.



be tėvynes br angies
J © Ai s *t i s

i 
n - ,'<_ I. “Be tėvynės brangios9 be draugu ir be nieko 

Alpsta mano širdis nejėgoj nuolatos - 
Nykdama^savyje nei žymes nepalieka?
0 tyla šiurpulinga nepaliauja kvatoto

■ • !

Ir kvatoja jinai anais žodžiais sparnuotais
Kur kadaise gausingam tautiečiu rate į
Mes pradėdavom varga tėvynės rokuoti - 
Kad keliai jos kiti? kad jos laime kita....

0 gražiai? o gražiai mes tave apkalbęjom - 
Niekas mylimai žodžių nėsake tokiu. . .
Issiskyrerne - jai ašaros^skruostais tekejo 
IŠ jos šviesiai žydrių išraudotu akiu.. .

Tašyk verke širdy? nuo tavęs atitolę? ..
-• Šitie žodžiai gimtines pasiekt negali?
0 jie troško_ryztingai namolei _
Ir pastot atėjūnams josios laimes kely.

Tad jūs eikite? žodžiai^ per amžius jos saugot 
Ir pavirtę į plieno karžygiu stabus 
Jus apginkite ja_nuo kiekvieno nedraugo?
Kai manęs anei dulkes pasauly nebus.

Ir stovėkit tenai per kaitras ir per šaltį 
Ik pačios paskutines laikų, pabaigos?
Ir neleiskite niekam nei kojos įkelti? 
Nepažindami žudančios laiko eigos.

Nepriklausoma Lietuva

>>

Kad pagerinti savo išmintį? Laikas yra sielos gyve
mes turime mažiau mokinties negu 
apgalvot. Descartes.

nimas .
Longfellow.

Gyvenimas yra miegas? mei
Laikas yra gyduole? kuri le yra sapnas? jei tu gyvenai

panaikina visas ligas tai mylėjai.
Franklin. Alfred de Musset.



OMNIA VINCIT AMOR
Sūnus ?^kurie nesistengia išlaisvinti savo motina? gėdina ję. 

Jie liks amžini vergai. -
Kas nįeko^neiŠmo.ke^skaįtydąmaš kilnia išminties knyga kuria 

mums paraše praeities išminčiai^ tas stovi gedoje pries pasaulį.
*Kas pamėtė savo motinu skęstančiu ašarų juroje? tas nevertas 

sūnaus vardo. 
* * . ’ • •

Kas apleidžia savo motinę kai ji^skęsta sielvarte ir.skaus
muose? tas neturi teises vadintis aukščiausiuoju - ŽMOGAUS vardu. 
Jis neturi teises gėrėtis tuo? uz ką; žmones žūna. .

* • ■ ■ * . . Z

Tas yra neteisėtai vadinamas žmogumi? kas nėra, kilnus išlais
vinti Tėvynę iš kraujagerio nasrų. '

Gyvenimas turi dvi misijas atlikti. Svarbesnioji misija: ati
taisyti skriauda? arba jo šventas uždavinys liks beprasmis? lyg 
negyvas kūnas.

Ir Avataras vis dar tebeskatina tavo ieškoti vertingu gyve
nimo tiksįę.? bet nori vien beprasmiu 51 titulę.”. .ir eikvoja savo 
laikę tuščiais vaidais.

Dabar yra pribrendęs laikas. Kiekviena diena yra pilnai pri
brendusi kovai ;uz Tėvynę._ Imkis veiksmo 1 Kovok uz^Tėvynes laisvę. 
Nes laikas sparčiai': prabėgs. Suvartok jį kilniam žygiui. Neleisk 
jam prabėgti veltui. Tavo Šventas uždavinys paklius į pavoję.? ka
da tu atidėliosi jį.

Jeigu tu.trokšti laisves? irodyk^savo teise del jos. Išlais
vink jai Tuomet?; nežinau ar neplištų širdis iš dziaugsmol?

- Ai? sūnūs mano! - Šaukia Tėvynė. - AŠ merdeju surakintai -ne- 
vidonę. grandiniais. Grabas man paruoštas. Kovokite narsiai’. Vai-

Montreal? 1942 Spalis- October.



dinkite karžygio vaidmenį. Jusu karzygįskumas - džiugins mane* 
Jis pripylė džiaugsmu sirdį^tu?kurie žuvo uz mane praeity,^-pa
sididžiuodami jumis* Jų karzygįskumas? niekuomet neisdils is ma
no atminties.’’

Lietuviu rase yra karžygiška^ Lietuvos karzygis gimė? kad 
apginti savo^Tėvynę nuo visų priešu: saugoti jos tiesa? laisvu ir 
nepriklausomybę -

Lietuvos karžygiu veiksmas ir narsumas? tai ju didžiausias 
džiaugsmas^ Jie atvėrė laisvei vartus... Gyvenantieji įgijo gyvu
mo pulsą-; žuvusieji9 dangaus ramybę.

- sūnus mano? nepasiduokit vergiškiems papročiams! Jie slėgs 
jūsų teisėto karžygiškumo Atma (sielų). Kariaukit uz tiesg ir tei
singumą. Pasitikekit savo jėgomis.^Nepasiduokit nepasitikėjimui. 
Nenusivylkite vokiečių ar rusę, ’’pažadais". Ju žodžiai yra bepras
miai. Bet kilkite? ir eikite patys! Patys į laisvę! Į nepriklauso
mybes saulėtekius. s • "'

Vokietijos ziaurus_valdymas negali perilgai tęstis. Kai vo
kiečiai silps? tuomet jus tvirtesite.

Dabar laikas! Jūs narsūs karžygiai!. Smoki t visa savo galia 
ir teisingumo ir tiesos vardu? ir įsverzkit is naciu tai? kas 
jums teisėtai priklauso. Nors jie žiaurūs ir barbariški? bet lai
mėjimas gludi lietuvio rankoje!

Nuolatos kovokit del doroves ir tiesos? nes gyvenimas yrą ko
va. Neaktyvus gyvenimas yra marinantis ir bevertis.

Nepasitikėkit nacių ar komunistų žodžiais: jie yra dideli 
veidmainiai ir melagiai/ Siekit tik vienos dovanos: laisves sau 
ir saviesiems. ’ '

0? karžygiški sūnūs! Budėkit ir kovokit! Sukaupkite visa ener
gija? įtempkite jegas^ir išgulkite komundeius iš Lietuvos. Savo 
‘dvasine galia ir geležine.valia nugalėsite biaurius barbarus. Mir
tis yra geresne? kaip pavergtas gyvenimas, sūnūs! nemiegokit ’.^Bet 
žygiuokit priekin? kol laisvę sau ir savo vaikams tikrai laimėsite. 
Savo vadui? didžiai Sielai? kurs yra išmintingas ir kilnus? pasi
sekite jei jūsų šventas tikslas išlaisvinti Lietuva?! Lai ji išky
la? kaip didis Himalajų kalnynas. Tuomet agresorių nacių ar komu
nistu ginklai: šautuvai? patrankos? orlaiviai ir bombos - įrodys 
jų galids silpnybę? ir jie stebėsis jūsų nepergalimos dvasios jė
ga! . : '

»!« -. aje >!< ; •

Nepriklausoma Lietuva



Antanas Vaičiulaitis
Nuo aidžiosios kopos
Tau parnešiu smėlio9

, 0 nuo'. mdriu_krašto - ■■ ■ <
Balta akmenėlį.
Bal tQ akmenėlį pi L Amsiu amžiai plovę<?
Ir didžioji kopa 
Čia nuo amžii^ stovio .
IČam^apsunko dienos 
Ir sirdis kam sopa, 
Tam linkiu ramybes 
Nuo didžiosios kopos. •;
Ten žve ju kaimelis • ' t
Miegti užpustytas^, 
Ten sapnu_nedrumscia 
Vakaras ne rytas. ■
Kai išdils mūs pėdos9 
Kai nuplaus jas putos 
Žalioje girelėj
Vis. čiauškės -lakstuteo
Vis kvėpęs čia smėlis
Ir kvepės Rusaites.,.'.
Kas tada isvaikscįos 
Šiuos klonius? pašlaites?
Nulinkau prie marii^ :-:k-
■Prie Vilnią ir prusli). .
Osįa5 ošia vandens ■ 
Amžini ir duslūs.

Nida9 1938o VĮ. 19.
Montreal, 1942 Spalis-October.
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Meilė Privalo Pagmavjmh
p. J. •

KartQ viena jaunoji klausia man^s^ kokios yra dažniausios 
klaidos j kuriu jaunavedžiai nesugeba išvengti- Paprasčiausia klai
da jie įsileidžia į savo mintis nuo pirmos atsivedimo dienos? tai 
būtent: "Sykį jau įsėdai į vezimę9 tai ir važiuok; kokiems galams 
jį besivaikyti I?” . ir, \

Vietoj t^sus per vis^ gyvenimu ta malonios gijos siūlelį?jie 
pasitraukė nuo altoriaus suvynioja jį ant to meile trykštančio 
kįeliko? ir negarbingai numeta^po kojų... užmiršdami9^kad ta mei
les taurele iŠ kurios abu saldžiai gerdavo ir tapo amžinąja meile9 
jie mano^ kad jau daugiau nebus reikalinga. Jie nemėgina tobulinti 
ta meno sak^? kurį^ vartodavo prieš apsivedima; kad patikti vienas 
antram, tik kaip žvirbliai vienas kit^ bučkiu pakštcleje tik ant 
metiniu švenčiu? bet_nenori viens kitg. tankiau pabučiuoti? nes ju 
ta numestoji taurele taip.sprūdijo9 kad tas saldumynas virto ko

kiais tai vakarykščiais barščiais...
Vyras^įsitikina sau? kad jis yra šimtus sykiy jai sak^s? kad 

ji yra gražiausia ir meiliausia mergina gasauly9 ir kad tas jo pa
sakymas turi būti jos galvoj ir širdy amzinai9 tai kam gi čia tas 
kartojimas reikalingas?

Moteris taipgi mano9 kad vyras turi savaimi suprasti? jog jis tęb'yra tas pats didvyris uš kurio jinai kaipo savo idealo ište
kėjo? tai kam apie tai bepriminti?

Bet? nežiūrint kaip kilnūs komplementai kadaise buvo ar^vieno 
ar kito pasakyti? jie neįšsilaiko ant visados; j,u reikia nuošir
džiai parinkti ir išreikšti kiekvieną die.n^ vienas antram? nes ki
taip gyvenimas be stropiu pastangų sustyngsta? atšala? ir su lai
ku visai nustoja gyvumo ir vertes.'

♦ # >!t

Meile yra pradžia? vidurys? Visas pasaulis yra scena, 
ir pabaiga visko. Shakspere.

Lacordaire.
Nėra geresnio mokslo? kaip 

Gyvenimas yra dora liepsna? nusivylimas.
ir mes gyvename nuo nematomos . v Beaconsfield,
saules mumyse. Piktas žmogus atsidaro būrna?

T. Browne. bet uždaro akis.
Goto.

» .. . į Nepriklausoma Lietuva
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K L A U D I J U s

Penkias valandas išsėdėjau viešame knygyne. Pavarčiau lietu
viu. laikraščius -įvairiu pakraipų f r.-Į.r k^ radau juose? Apsčios po
lemikos! Ir dar kokiu nesvarių kdliojimu! Gaila laiko... gaila . 
skaitytoju pinigu išmokėtai už‘tuos biaurius nekaltų^žmonių juodi
nimus. Ąi? redaktoriai ir bendradarbiai! Geda! Kur1 žmoniškumas?

Ar iŠ tikrųjų jiems stinga protines interpretacijos - nušvies
ti dalykus tikra šviesa ir be polomizavimo?

Taip? jie mano turį nepaprastu dovanu polemizuotis ir kuten
ti neprotaujantį kai kuriu skaitytoju .pro£a? .ir kreipti jų demesį 
į nešvarių politikų. Bot ar padoru?

Tiesa? Žmones moka pinigus už tai? kad galėtu polemizuotis 
miegodami. Jie nori? kad juos vestu tuo kcliu9 kuriuo jų kojos 
nepajėgia eiti; jie norijnatyti reginius? kuriu, jų akys‘neįmato. 
Jie_megsta klausyties nešvarių koliojimu ir burnojimu? bet ne tei
sybes žodžiu. Gaila!...

Ar ne geriau būtu koliotis privačiai ir gerbti viešai?

sjt. Xt *

Įbedęs akis į siu dienu. pranašavimusaš varčiau savo^senų 
iškarpu^knyga ir ieškojau politiniu išpranašavimų’prieš’dešimtį - 
metu rašytu.

AŠ radau išgranašavimą buvusiojo Indianos senatoriaus Robin
sono s kurs pranašavo keturi ar penki metai atgali

- Tarp Jungtinių Amerikos Valstybių ir_Rusijos? niekad negali 
but tikros kooperacijos. Jeigu mes turėtumėm realistinį vietoj 
svajoniško Valstybes Departamento? pirmu atveju mes butumem pripa
žinę tos negalimu komunistų Šalies? o antra? - nebūtumėm padarę 
prekybos sutarties, i'

Komunistine Rusija ir demokratine individualistine Amerika? 
yra daug toliau nutolusios viena nuo kitos savo dvasia ir siekimu? 
kaip bet kokios dvi Šalys ar tautos visoj isterijoje kadaise buvo 
nutolusios.

Etnologiškai? rusas yra vergas. Jn protas pavergtas.

Montreal? 1942 Spalis-October
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Jis turi "būt rcgimentuo jamas° Jis negali veikti tie autorite

to. Jis mėgsta "bizūną (knuta) - aktualu, ar politinį,.
' ' etnologiškai5 amerikonas ar kanadietis yra mastantis9 nepri

klausomas^ .individualistinis.? savim-pasitikįs individas.
r - — , j ’

Jis kovoja pries regimentacija? kai ji varžo jį. Jis laiko’ 
autoritetą kaip kazka? kas turi tarnauti jam.

Amerikonas gali laikinai sutikti? bet niekad nepasiduoti. 
Rusas ne tik sutinka? bet ir pasiduoda mistine ekstaze.

f « # >!<

Komunistai. tiki9 kad komunizmo branduolys - tai autoritetas. 
Komunizmas tiki9 kad valstybe yra visagalinga ir kad individas gi
mė tarnauti valstybei.

Mes amerikonai9 gimė Jcffersono ir Madisono tradicijose9 De
klaracijoje ir Konstitucijoje? tikime? kad valstybe yra individo 
tarnas? jo-įrankis.

Amerikonas yra didžiausias pasauly realistas. Ar nauja idėja 
veiks naudingai? Ar ji tarnaus individui? Jei ne? lauk pro langę.
. ’ Rusas9 iš kitos puses9 ar jis būtu valdomas cari Nicholajaus 
ar caro Stalino? mistiškai limpa prie naujos.idėjos9 ar ji veiktu 
geram ar blogam.

”šv. Leninas? šv. Marksas? Šv. Engels šitaip sake? - todėl » 
taip ir turi būti I1’

>h «• *

j • Komunistas, yra amerikono demokrato priešas.
Komunistas tiki bendru nuosavybes valdymu ir dominacija. visię 

- išskyrus visas proletariato klases.
Amerikonas-turi nuosavybes instingta giliai išsišaknijusį sa

vyje. Jis nepažino klasių? kol svetimšaliu mintis nebuvo įsiveržu
si į musu, politika ir sociali/ gyvenimą tokiais keistais naujais 
žodžiais/ kaip: būrzuazas? proletariatas? kapitalistas.

Amerikoj? klases visuomet pasikeičia.
Mėsininkas gali tapti milijonierium? o milijonierius viena 

nakčia gali virsti paprastas darbininkas. 0 ’’buržuazijos” (viduri
nes luomos)? dar niekad nebuvo tokios politines klases Amerikoje.

Nepriklausoma Lietuva
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Šie skirtumai9 kurie kyla is tikro dvieju tautu genijaus?pa

rodoj kad bet koks prietebingumas tarp, komunistu Rusijos^ir Ame
rikos negalimas5 kaip negalimas eskimo su hotentotu pasišnekėjimas.

»!< *

Net ir tas tiesa? Įvairiu laipsniu apie komunistu Rusijos santy
kiavimu su kitomis'pasaulio šalimis. Jokia sulis? nėra širdingai 
prietelinguose .santykiuose su ja. Ji yra keista tauta? nes ji lai
kosi kiekvieno principo? kurs antagonizuoja tikras bet kokios pa
žangos sąlygas: laisvę ir įvairybę.

Rusija? kaip ir naciię Vokietija. neplaukia evoliucijos srovė
jo. Ji yra devoliucija (degeneracija) - ji atpuolė į primityvia 
automatišku vergu valstybę.

Roosvelto administracija? savo idealistiniu nekaltumu? santy
kiauja su atavistiniais žmonėmis? kurie nesupranta sutarčių? sko
lų ar politines laisves prasmes.

< , >> K *5«

Pierre Lavai? nežiūrint to? koks jo paskutinis likimas nebūty? 
priklauso jpagarsejusiu išdavikę, kategorijoms. Jis pardavė Prancūzi
ja - ar mėgino parduoti - kaip ir Vidkung Quisling išdavė norvegus 
Hitleriui.

Istorija neužrašo daugybę niekšišku išdaviku.
Štai Benediktas Arnold? kurs_megino parduoti West Point. Jo 

motyvas liko nesusektas. Ar tai del pinigu? ar.iš apmaudo? kad Wa- 
shingtonas paliko jį užpakaly? kitus pakeldamas į generolu • ranga? 
arba del Peggy Shippen Arnold’ienes meiles? kuriai reikčjo grynę. 
pinigu.

Nesvarbu kas motyvavo - Arnoldas pasiliks labiausiai atsizy- . 
mejęs išdavikas visoj istorijoj? išskyrus Juda Iskariota.

#

Štai kitas išdavikas? šiandien nelabai žinomas? bot kurs bu
vo vienas labai pagarsėjęs senovos pasaulio generolas ir diploma
tas. Jo vardas - Alkibiadas? graikas? kurs gyveno apie 2400 nu at
gal. Artimas Sokrato draugas? Periklio giminaitis? ir pasižymėjęs 
Athenu pilietis ir labai pakrikęs - Alkibiadas stojo į Athenu prie
šo? Spartos kariuomenę? ir kariavo prieš atheniecius.

IŠ tiesu? jis buvo pabėgėlis iš Athenu? liko pasmerktas mirtim 
uz ’’burnojimą” prieš kai kuriuos vietinius dievus ( jis gal pasakė 
’’nerts'”. į Apollo statula).
Montreal? 1942 Spalis- October.
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Tačiau Alkibiadui dovanota. Jis sugrįžo į Athenus ir viskas 
vol nurimo ir gera? kol Athenai liko sumušti... ir vienas^biciu- 
įis padare gal^ Alki’o karjerai? sutaisydamas graiku sumušimo la
šu savo vyno distilacijoje.

V *6* »J«
- ■ . . * 1

Judas pasikorė. Arnoldas mirė. Užmirštas. Visi biaurisi' jo. 
Kvislingo ir Lavalo galas? Žinoma? tragiškas. Nes jei norvegai ir 
Prancūzai neatsikratys ju? Hitleris atsikratys ju? kai jam nebe- 
reikes ju - ir jo paties.

• * ' •Yra dar? mano sanprotavimu? šeštais išdaviku išdavikas - Be
nito Mussolini? kurs pardavė savo žmones priešu valstybę! taip po
zityviai? kaip ir Kvislingas ir Lavai.

♦ # #

Nuolatos_aš nurodinejau vįen^_svarbosne priežastį? kodėl mes 
kovojame? kodėl aukojamės? kodėl zūname:

Kada visi ginčai ir kova tarp demokratiniu įstaigų ir kolek
tyvizmo - ar tas vadintųsi komunizmu? socializmu ar fašizmu -^pa
sibaigs savo pagrindiniais principais? kas išsiners iš tu ginču 
ir išsilaikys? tas bus teise "kompetencingam veikimui".

Ši kompetencingo veikimo sistema yra tikrai amerikoniška? nes 
pirmusyk pasaulio istorijoje konstitucija buvo priimta? kuri ga
rantuoja visuose_veikimuosc? aktualiai ar inferencįja? kiekvieno 
individo teise būti nekvarŠinamu ir ramiu jo privačiame gyvenime 
ir biznyje. >

Socializmas? komunizmas ir fašizmas priešinas šiai sistemai. 
Jie siekia? įvairiais budais? monopolizuoti valstybe? regimentuoti 
biznį ir privatu gyvenimą? ir būtinai nori sunaikinri kompeticin- 
ga sistema. r * . ;

• f \

Kaįp_tįkrai kompeticija įgimta pačioj daigtu esmeje? yra mato
ma pasižiūrėjus į komunistu Rusija? kuri? sunaikinus veik visq kom- 
peticijQ savo viduje? dien^ ir nalctį veda kompeticingos pirklybos 
kov^ su visu pasauliu. ‘

#

Kompeticingas principas savo sveikais? normaliais aktyvumais 
tarp žmogaus ir žmogaus? tarp veikimo^ir veikimo? yra tėvas viso to? 
kg. mes vadiname "civilizacija" ir "pažanga".

, »

Nepriklausoma Lietuva
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Kolektyvistu sistema nori galu gale panaikinti kompeticingo 

veikimo sistema? paralyžiuodama centrinį motyvą del pirmenybes? konkurencijos? ‘kompeticijos - tam? kas yra PELNAS-
Kompeticija ir pelno sistemayra industriales Amerikos siela. 

Kada jos dings? civiles laisves dings su jomis.
# sį< s$t

Vienas gudriausiu naciu propagandos formulavimu Amerikoj:kad 
mes padarytum ’’toisingę”? ”tikrę” . taikę. • /

’’Teisinga ir ’’tikra” kam?
Laukiniams? galvazudziams_Europos ir Japonijos žvėrims? arba 

čekoslovakams? graikams? francūzams? holandams? belgams? lenkams? 
norvegams? anglams? chinams? amerikonams ir lietuviams?

’’Teisingu”. ’ ir tikra” kam? ū
Tiems? kurie pasalomis išžudė Amerikos kareivius Pearl Har- 

bor^e... tiems? kurio sunaikino ir išpustijo Roterdamę? Nanking? 
Varšuva ir Kaunę? arba mūsų, mirusioms ir mirusioms tu? kurie mi
re bekovodami ir bandydami‘sustabdyti šėtoniškos piktybes antplū
dį? kurį Hitleris? Mussolini ir Hirohito atpalaidavo pasauly?

■j ■

’’Teisingę”? ’’tikra” taika? ’’vėstanti” taika yra vokiečiu 
japonu taika.

ŽMONIJOS IDEALAS
A. Jakštas 

Žmonių? tautu viena mintis - 
Pasiekti idealas.

v- Deja? jį dengia paslaptis:
Kame tiesa? kur melas? 

Painus sis klausimas. Seniai
’ Jį žmonija^begvildo: .

Kas Čia? išminčių mokiniai 
Riksmu ausis pripildo.

Tarp tu riksmu dvasia žmogaus? 
Svyruoja lyg klapate;

Čia mato angela dangaus? 
Ten kekšę Tpesarmatę.

# « *

Montreal? 1942 Spalis-October.
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s Vb'k.lI'Q
R» Hozas •

Koks ju susirišimas su lietuyybcseklausimu? Is salios klau-. 
sydamas įvairiu užsipuldineįimi^. už tikėjimu. ar netikojimę? norisi 
patikrinei? ar'tai lietuvybės klausimas remiasi tikėjimu ar neti
kėjimu? 0.0

^Norėdamas išspręsti žmogaus verte, neklausk jo tikėjimo paso. 
Bet žiūrėk Jo darbu.'. Sąžinę palik žmogaus laisvei? nes kiekvienas 
individas uz save atsako.

Labai keistas kaip iiokurie tikintieji savimi didžiuodamiesi? 
sprendžia? kad netikintis žmogus - negalį būti doru žmogumi. Mam 
teko pažinti netikinčiu? bet labai gerą. žmonių? kurie savo pasiel
gimu ir gerais darbais? pralenkė tuos besididžiuojančius ’'doruo
sius".

Jei' tikintieji remia savo gerus darbus ant tikėjimo pamatu? 
tai_netikintieji taip pat turi savo pamatus ant kurią. remiasi au 
elgesiai ir darbai.

_ -Tad? argi galima ant vieni kitą. šnairuotas už tikėjimą ir is- 
simetineti? Prievarta juk nieko nepriversi? reik pavyzdzią.. . .

Tikejimas?_tai ne prievartos dalykas? bet žmogaus sąžines at
budimas ar apsnūdimas o Ir tikintis žmogus? privalo is burnos ne
mesti pagiežos? bet meile ir simpatija? tuomet jis bus to tikėji
mo geriausias atstovas! d kaip pas. muš daromą?..-.

Mano supratimu: noritevtikėkite? norite netikėkite^ bet tau
tos labui vienodai ...dirbkite?' žiūrėkite? kad'j ūsą. darbai butą jusą 
atstovai.••

Man rodos? reiktu taip žiūrėti o ne kitaip... Jule mūs visu 
rūpestis ne kelti vaidus? o raminti politika Lietuvos^laisvinimui. 
Tikėjimas ar netikėjimas - gali likti žmogaus paties širdy kitą 
nekliudomas. Bet tautos darbe dirbkime iŠ vieno? nes dar tikėjimu 
kaišiojant nevietoje - jį galima daugiau sužaisti? o ne iškelti 
tikra jo vertę. Pagalvokime...

#

Nepriklausoma Lietuva



T! . : 15:-

• • ! ■■ ■ • :-i V r- -į •

ŽEMES ŽMH£
• J.’ _■> ■

( skiriu p-lci M. P. )
p. J.

... Ak^-.. širdele J kę svajoji. ,
... Skrisdama mintims aukštyn?...

Realybei tik numoji?
Ir skverbies kur tai tolyn. <> .

' Lėkdama į tolię. kr as ta 9 "■ •
. ... » ' • Trokšti laimėj paviešėt... .

' Bet isskaicius žvaigždžių rasta
• 1 ’■ "Ž ferįskic Žemen pailsėt.

- •• Dievo iemtay kad su kuriu; e ,

Žmogus laimes nesuras-.. ■ j ... .
Mesk, "svajones tą: ’’karūna” 1 -•* • • • ’ »

Nes jos niekas nesupras.
> . Lenk, galvelę prie -širdies9 ;' •

• ‘ KUri.oj dangaus meile laukia.... <-
Jinai rankę tau isties - ■
iš jos laime amžiais plaukia. ■'

. ’ ' . ■ r i I . • • ■

*!< >3 ❖

Erškėčiai;) kryžius - tai mus vainikas .
Kol kaujies nepargriuvęs? ... -- ;
Atleisk gi priešams - kaip katalikas ;
Kovoki kaip lietuvis. •• \ -■.A. Jakštas. ’ ‘ v-

Montreal, 1942 Spalis-October«
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PlC! t eitis Posonh© kUnnicn

? v k lc i. '■ •■•■ 
b —'

iš anglu kalbos verte:- •
* GENYS ir AUGUTIS *

Si$ zcniau telpanti ištrauka^ .imta is “The Evining.Telegram” 
Toronto, kurię su mielais, skaitytojais norime pasidalinti9 kaipo 
duodančia žinias nuo pradžios sio9 Pasaulinio Karo.

1 9 3 9

Rugsėjo 1 diena9 vokiečiu le- 
gijonai įsiveržė Lenkijon.

Rugsėjo 3 d.9 Britanija ir 
Prancūzija paskelbė kar^ -Vokieti
jai.

Rugsėjo *8 d.9 Vokietija ir 
Rusija - pasidalino Lenkija.

Spaliu 10 d.9 Britanija uždė
jo plana/ mokyti aviaciją griež
čiau.

Lapkričio 30 d. ? rusai .įsiver
žė SuomiJon.

Gruodžio 17 d. 9 vokiečiai su
sprogdino savo karo laivę J’Admi- 
rol GrafvSpeen prie Montevideos 
po pralošimo laivu kovos su Bri
tanijos laivais. dienę ir pir
mi Kanados kariuomenes pulkai9 
pasiekė Škotiję.

19 4 0

Kovo men 13 d. 9 Rusija ir Suomija 
pasirašė sutartį.

Kovo 26 d.9 visuotinuose Ku
dos parlamento rinkimuose9 libe
ralai vėl sugrįžo į valdzįę.

^Balandžio y d./ vokiečiai įsi
veržė Danijon ir No r ve gi j on.- 

Balandžio 15 d.,9 anglu ir 
prancūzu jėgos - iškeltos Norve

gijoj. Gegužes 2 dienę9 suvie
nytos jogos evakuotos pietų 
Norvegijai•

Gegužes 10 diena9 vokiečiai 
įsiveržė 01andijon9 Belgijon? 
•ir Luxembourg. Ta diena ir Wins
ton Churchill - pereme^ministo
rio pirmininko vieta iš Neville 
Chamberlain.

_ Gegužes 1.5 diena9 vokiečiu 
jėgos prasilaūze į Prancūzija. 

Birželio 4 diena Britu ir 
prancūzu jegos9 galutinai aplei
džia Dunkerque.

Birželio 10 d.9 Italija par 
skelbs kara Britanijai ir Pran
cūzijai.

^Birželio 18 die nei 9 Kanada 
ėmėsi mobilizuoti žmonių jėgas 
ir resursus.

Birželio 25 d.9 baigėsi mū
šiai tarp Prancuzijos9 Vokieti
jos ir^Italijos.

Birželio 28 diena9 Kanados 
Naikintuvas ’’Fraser” paskan
dintas j, 45 laivininkai nukauti9 
ar pražuvę.

_ Liepos 3 diena9 Anglija paė
mė Prancūzijos karo laivus.

Liepos 14 dienę9 majoras ...
A.G.L. Mc’ Naughton9 pakeltas į 
generolo laipsnį ir paskirtas

Nepriklausoma Lietuva
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komanduotoju Kanados korpusu 
Anglijoje.

• Rugsėjo 3 d.? Anglija pavedė 
salas Amerikai laivynui ir oro 
bazems5 uz 50 naikintuvu.

Rugsėjo 7 d.9 rekordinis is 
oro Londono bomb ordavimas; 306 
uzmustuj ir 1377 sunkiai sužeis
tu. 

t —Rugseįo .15 diena 9 kova Bri
tanijoj išsivystė 9 sunaikindama 
185 Vokietijos orlaivius.

Spaliu 22? Kanados naikintu
vas “Margaree” paskandintas. Ne
teko 142 gyvybių.

Gruodžio 9 d.9 Anglija^pra- 
dejo pergale stūmties pries Ita- 
lijonus Eigipte.

19 4 1
Sausio 22 dienoj Britanijos 

jėgos okupavo Tobruk Libiją ir 
paėmė 259OOO belaisviu.

Kovo 14 d.9 vokiečiai is oro 
per dvi naktis bombordavo Liver
pool’ į ir Gesgo apylinkes. Už
mušta 1600^zmoniu.

Balandžio 6 diena^ vokiečiai 
įsiveržė Grekijon ir‘Jugoslavi
jon. O Anglijos kariuomene už
ėmė Addes^Ababa Etheonijoje.

Balandžio_13 d.9 Asies ka
riuomene atsieme_Bordia Libija9 
ir iŠ nauįo -stūmėsi į rytus.

Gegužes 10 d.9 Rudolf Hess 
Vokietijos Vidaus."Reikalu minis- 
teris9 nuskrydo Angįi jon.

Gegužes 24 d.9 Britu kovos 
laivas ”Hoad” - tapo paskandin
tas.

Gegužes 279 vokiečiu kovos 
lai va ’’Bismarką” - anglai paskan
dino.

_Gegužes^31 d. 9 Briti^ kariuo
mene apleidžia Greta. v

Birželio 22. d.9 ‘vokiečiai 
puola Rusija. _

Liepos 139 Vichy Prancūzu 
kariuomene užsitvirtino.

Rugpiūcio 14 diena9 Churchill 
ir Roosveltas susitiko Atlan- 
tike3 ir pasirašė aštuoniu 
punktu Čarterį.

Rugpiūcio 20 d.9 Kanados mi- 
ništeris pirmininkas Mackenzie 
King9 nuskrydo į Anglija.

Rugsėjo 8 d.9 Kanados9 Ang
lijos ir Norvegu laivynas bend
romis jėgomis Spitsbergen’. Rugsėjo 22 d.9 Rusijos jėgos 
apleido Kijevą.

Lapkričio 14 d.9 orlaivnešys 
”Ark Royal” paskandintas.

Lapkričio 16 diena Kanados 
kariuomenes ’’Garisonas” apgink
luotas ir nugabentas į Hong kon- 
g’ a.

*Lapkričio 299 Rusija pradė
jo didelį žiemos užpuolimą ant 
vokiečiu..

Gruodžio_7 d.9 japonai už
puolė netikėtai Suv. Valstijas.

Gruodžio 8 d.9 Suv Valstybes 
ir kitos - paskelbė kara japo- 
ponams.

Gruodžio 10 d. 9 ’’Prine of Wa
les” karo laivas^paskandintas o 
Ta paci^ diena .užpultas iš oro 
Malaya9 kur žuvo 765 žmones.

Gruodžio 11 d.9 vokiečiai ir 
italai 9 paskelbė kara Suv. Vals
tijoms.

Gruodžio 2.5 d. 9 Hong Long Ka
nados Garizonas netikėtai Uzpūl- 
tas. v v •

Gruodžio 269 Winston Churchi
lia’s. dalyvavo Suv., Valstijų 
kongrese.

•Gruodžio 309 Churchill kalbė
jo Kanados parlamente.

1 9 4 .2 •' ' ■■■•’ • -
Sausio 26 dienas' Suv.^Vals- 

tiji^. kariuomenes dalys išsodinta 
Šiaurinėj. Irlandijoj.

Vasario 12 d.9 vokiečiu ko
vos laivas ’’Scharnhorst” £r 
’’Gneisenau” paspruko iš Bresto.

Montreal$ 1942 Spalis-October.
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Vasario l-5$> Singapore užgrob

tas japonu. . :
Vasario 25 diena? Kanados 

parlamentas paskelbė?. kad Hong 
G-ong’o mirė ar dingo be žinios 
296? ir 1689 pateko nelaisvėn. 
( kas?) „ ...

Vasario 27 d.? didžiausie 31 
laivyno mūšiai prasidėjo Javo 
jurose. >

’Kovo 16 d.? Suv. Valstijų 
pirmos kariuomenes dalys pasiro
do Australijoj. ...

-Balandžio 11 d.? Indija at
metė Britanijos pasi^.lymę: In
dijos nepriklausomybes svarsty
mą po karo..

Balandžio 27 d. 9 Kanada nu
balsavo žmonię. mobilizaciją'ka
ro reikalams. ;.

Gegužes 8 d.? Japonijos in
vazijos laivynas gavo šunkius 
nuostolius Čoral juru kovose.

Gegužes 26 diena? Britanija ... 
ir Rusiją.pasirašė ŽO metu su
tartį prekybos tiekimu.. A., 

-Gegužes ’28 diena? Britu di
deles jėgos išgelbėtos’atsitrau
kiant iš Bprmos. - A

Birželio į d.? Meksika pa
skelbs kara Ašiai.

Birželio 11 d.? prezidentas 
Roosveltas•ir Rusijos. Užsienio 
Reikalu, ministeris Molotovas? 
tarėsi kaslink antro fronto ati
darymo Europoje.

Birželio 18 d.? Anglijos 
premjeras. .Churchill atvyko į 
Suv. Valstijas pasitarti su 
prezidentu Roosveltu.

Birželio 21? .Aslos armija už
ėmė Tobruka Lybijoj.

Rugpiucio 7 d. ? Suv. Valsti-... 
ju marinai iškelti į Salomonu 
salas . __.■ ;

Rugpiūčio^ll? vokiečiai už
ėmė aliejaus Šaltinius vakarine;;

je Kaukazo dalyje.
Rugpiucio 19 diena Kanados 

armijai pagelbsti.nt Alij.an- 
tams? atakavo Dieppe.

Rugglūcio 25 d.? Duke of 
•Kent?■žuvo orlaivio nelaimėje.

>!< # >:<
■ . MEILES ŽIEDELIAI • ..

( IS . BOURDILLON’0 ) j

A. Jakštas
— v*Naktię zib’ tūkstančiais aki^?

Dienele viena tur: , ■
Bet saules nėr’? ir va gamtoj.

Viena tamsa visur...

•* • . .

p.pot’s žiba tūkstančiais akiu

0 meile viena r.tur;
• 'V i •, į“ •*’ ‘ . • . ; ' •

Bet meiles, nėr’? >gyvybe gę s t’

Ir nuobodu•visur.
*4, ” “ " S

- - *

Nora gyvonimo gelel be van
dens ir saules? o -žmogui be ge
ro draugo. ’■ - '

Patyrimas? yra negalvojan- 
šiV mokytojas. Livyo s

Ne žmogui yra lemtą būti 
visapusiškai patenkintu..

Dangaus harmonija^y?a uni- 
vorsalisJsa meile. ;ėbįpęA

Pasipriešinimas prieš vyro 
meilę yra tiek pat? kaip alie
jus prieš ugnį.

Ouida.
Nepriklausoma Lietuva..
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Vis iŠ geliu linksniuoti .žodžiai; 
"Vytautas ".■9:1 "Algis” 3 "Gediminas" ’ 
O_cia pušu tarytum sodžiai’..
Dunkso aplinkui užbūrimas, s.

Daina paplinta mūs kariūnu - 
Gyva$ zaveyantį.9 judri’.-.. _
Taip kyli širdžiai Tarpsti kunul 
Siūlą tautos vis nemari 1

0 kai užtraukia "Tėvo mūsi^." 2' 
Vakaro maldg. tiek balsu. . . c 
Ūžia^nėt liepos? berzai9 uosiai^ 
Gaudžia varpai. . . graudu.. .smalsu. . .

Mūs u kariūnu vieningumas9 
Lyg vienos motinos auklėti! 
Susitarimas ir jautrumas 
Versdavo mus susižavėti.

Pulkai 1 Rikiuotes’. Diles Šaunios!
Paradai peksčiu ir raitu1 
Skambėdavo; "Valio!Ll" pakaimes9 
Aidai bangavo tarp šiai tu.

Montreal9 1942 Spalis-October
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Mylėjo liaudis, mus kariūnus - 
Šventes suruošdavo "bendrai;
Berdavo jiems gclcs^. bijūnus - 
Net žvengdavo beri žirgai»

Pilkoj uniformoj spbiįęš?■ ' 
Kariūno draugas - ’ mils', saulyst 
Ar jisai jaunas? ęir .Pražilęs - 
Šautuvę valdo kaip kapys.

Visos lūšnelės? trobos? grincios? 
Rūmai? salionai ir seklyčios - 
Turi po šaulį dresyruota?
Kad užstot tauta prikamuotę.

Moterys jaunos mandyruotos? 
IŠkelęgalvas uanievruoja! 
Baltutes skaisčios>nepudruotos? 
Vis dirba tautai? ja ginkluoja.

• 1 • •
Aprengę mažę. Birutėlę - 
į s ce navke11, a d ek 1 amuo t i : _ 
Vis ruošia tautai nauja gėlę - 
Kad svetimiems nepasiduoti.

Žvangėjo gintaras ir kardas?
Budo salis sporte? mane. . ...
Kilo lietuvio ūpas? vardas - 
Ir jis nebus vergu’. Ak ne’

Visa šalis šaulię.? kariūnu?
Organizuota ir budri:
Lietuvis gyvas — dvasia? kunu - 
Mus tauta amžiais nemari.

Nepriklausoma Lietuva



MANO GIMTINĖ
f i s .=

Ten kur siūbavo rugiu, laukas 9 
Blykse uosilkos iš bangu; . ... _ 
Kurs gsnare varpos 9 vejpi įjaukusy 
Kur žele plotai dobilu.'. ; j
T 'm Ė

Ten mano logšį veįas supos
Po tvirto ąžuolo saka - . • 
0 ten toliau.'., motina kiupo - 
Rovė, linus miela ranka. . >•

Ąžuolas ūžę9 gaude? ose... 
Šiurveno vejas vystyklais - 
Grizus dainavo man motušes 
Kad supa deives mus tinklais.

Ir kad čia aukuras kūrenta... 
Kiekviena dulke čia šventai 
0 šita žemo išpurenta - 
Linguoja duona apsemta.

^Reikia mylėti šitQ Šalį?
Šia miela šernas jos .šilus..., 
Ez.er.Qs jura? ar upei.
Ar kalnu sluoksnius; • iškilius . ”

Bet's nežinau kQ' girios ose.s
Kai smėlio pilis rikiavau. . . v_. 
Tik^kai^tcn. pušys kalvas puošė - 
neiškenčiau ir dainavau:

’’Šalie dievybes’. Graznos’. Laimes! 
Rors ir basa tavo laukuosa..
Mano Širdis miesteSvar kaime - 
Tau meiles- himnus išdainuos. ”

Dainuoju šiandien himną skaudu... 
Tu pavergtas mano Šalie ’.
0 jura neša skunda griaudu.

. ; • . " , . Kad Lietuvoj laikai neb.’ tie. . .
# »!< #

Montreals 1942 Spalis-October.
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VIENAS IŠ TŲ

’ • GENOVAITE 
I /

Tai "buvo gražus spalio vakaras? sausi lapai švelniai suksle- 
no po mano kojomis; o aš susimasčiusi ėjau pro karo ligonine.^ 
Dirstelėjus į ašviestus langus galvojau: - ot nelaimingi tie žmo
nes 5 skausmus neapsakomus_kencia ir vis del ko - zinoma_del_musu 
"būvioj kad sis pasaulis "biitu. mielas gyvenimui., kad žmones "butu 
laisvių sveiki? pavalgu.’Ar mes verti to?

Šios mintys dar vis pynėsi mano galvoj. kai as ėjau i artima 
restorana, | kuri^daznai sveikstantys lakūnais jūreiviai ir ka
reiviai pasivaikščiodami užeidavo.

Vietų mažai "buvo?„patarnautojas privedė mano prie stalelio? 
kur sėdėjo uniformuotas vyriškis. Atsiklausus ar galima? jisai 
atsake nusišypsodamas: ^.Snre its still a free vzuntry? thank God1’? 
ir aš padekavojus atsisėdau.

Is kampe stovinčio HWhirlitser" girdėjosi orkestras kuris ty
liai grojo populiaria melodija. Susirinku žmones šnekučiavosi su 
vyrais mėlynose uniformose? kurias nešioja visi karo ligonines 
pacientai.

^Padaviau tarnautojui užsakymą? ir pasižiūrėjau kiek geriau 
į sėdinti prieš mane vyr^. Lyg "butu matytas? - "bet ne... jo. vei
das matyt "buvo sužeistas? nes randas ant vienos puses dar vis

Nepriklausoma Lietuva
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aiškiai matėsi. • ■

> •, * •

Jis turbūt juto mano tokį gilu žvilgsnį9 nes. pakėlęs akis ku
rios buvo nepaprastai tamsaus mėlynumo; prabilo:

v-_You dont know me, do you? - susigėdinus kad jisai mane paga
vo žiūrint į jį, atsakiau:

- No, should I?
Jisai nusijuokė lyg sarkastiškai, lyg gailinio AŠ pastebėjau 

kaip tas randas perkreipe jo šypsenę, ir sutraukė kiek vienę akį. 
Bet nežiūrint to, aŠ jaučiau kokį tai patraukimu. Gal del to, kad 
feUVO jo šviesūs garbanuoti plaukai, gal tos mėlynos akys, gal sim- 
patiskas būdas?

- Kodėl tu turi mane atsimint? - mane mažai kas;atsimena.-j is 
prabilo.

Man pasidarė nejauku, nejaugi as jį kada nors pažinau? 0 .jis 
tęsė: • ,v ■ .r.,\ ?

- Tu turėdavai ilgus plaukus, tada tavo akys žibėdavo kaip vel
niuko o nosuke juokingai susiraukdavo kada- tu į mane nusišypsoda
vai. Žinoma, tu to neatsimeni...

Giliai susimasciau ir prabilau: - AŠ atsimenu dabar^tave,Les
lie. Dažnai mes susitikdavome prie marmurinio paminklo sale kole
gijos įspūdinga, vartų. Tu palydydavai„mane namo, ir baisiai pyk- 
davai,'kada mano knygas kas kitas panėšėdavo.

- Tu žinai, kad tu tyčia mane erzindavai? - jis nusijuokė.
- Tai bu"ro. seniai, turbūt astuoni metai atgal, ar ne Leslie?
- Taip. Tai buvo labai seniai. Daug.kas pasikeitė šiame pa-- 

šauly. Teko daug pergyvent, no tik man, bet ir kitiems...
Tuo tarpu man rodos jo mintys nuskrydo kur toli, nesjis į 

mane žiūrėjo tuščiomis akimis. Jis toks suaugęs, toks vyriškas ir 
taip labai pasikeitęs, aš pagalvojau. Norėjau paklaust apie jo 
žaizdas,_bet neišdrįsau. Gal jis man pats papasakos? Ir tiesa,jo 
balsas vėl maloniai prabilo: . .

Atsimeni kaipjnano galva buvo pramušta orlaivininkystei? 
Kai šis karas prasidėjo, as buvau vienas iš pirmutiniu lakūnę., 
kurie buvo išsiųsti i Anglija. Tai buvo trys metai atgal, o at
rodo - kaip trys Šimtmečiai...

- Ar daug jūs išvažiavo?
Montrealj 1942 Salis-October. , ■
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- Ne?vnedaug; tik apie sesiasdesimts. Tada gavome sparnus?ir 
visi išvažiavome o AŠ turbut laimingas? nes is tu. visu? dabar esu 
tik vienintelis... Nors jie buvo isskirstyti į kitus aviacijos^ 
centruss bet aš ssekiau ju darbus. Stebėtina? ar ne? kad as turė
jau likt. Kuom as prastesnis ar geresnis? Jeigu ne vienas lakūnas? 
-vmano likimas butu buvęs toks pat kaip tu kitu... Ar turi laiko? 
As tau norėčiau papasakot apie tai.

Jis nelaukė mano atsakymo ir lyg koki sunkuma nuo .širdies no
rėdamas nukelti9 pradėjo:

Vienę naktį sesi menesiai tam atgal9 buvo paskirta keturioms 
lakūnams ( tarp leuriu ir aš buvau) ? labai svarbus darbasįvykdint. 
Mums nebuvo sakyta kę mes turėsim daryt? -- - —
voke 9 ? į ‘y ■ • • 
lėkimo drabužiais? tada’priėjo prie manę 
1akuna

bet instrukcijas rasime 
kurį tiktai iškilę ore - galėsim atidaryt. AŠ vilkausi mano 

> tada priėjo prie manęs jaunas? man nežinomas 
s ir sako:

- As nujaučiu? kad tavo darbas si vakarę yra pavojingas. As 
si vakarę niekur nelėksiu? imk Šį mažę kryželiu_be kurio as nie
kada neskraidauo Jis man laimę ir apsauga atnese?^gal ir tau pa- 
pagelbes? - ir prisegė man prie marškiniu . As mažai tikiu i to
kius dalykus9 ir^tiktai kad nebuvo laikomu juom argumentuotis - 
padekavojau ir išbėgau į aeroplana.

Švintant rytui aš sugrįžau darba atlikęs.? bet mano aeroplane 
beveik tik skutai liko taip'buvo sušaudytas. Kaip_as nusileidau 
gats neatsimenu? nes baisiai ranka ir galva skaudėjo nuo kulku 
zaizdu. Kada sąmonę atgavau - tai. buvau ligoninėj. Man pasakojo? 
kad mane ištraukė pusiau gyva iŠ mano aeroplano. Kiti trys, lakū
nai negrįžo.

Viena diena? atneŠe slauge man maža kryželi? kuri_sake rado 
ant mano šudrislcusię. drabužiu. AŠ paėmiau jį? ir kai vėliau atėjo 
atlankyt mano vienas draugas? paklausiau jo9 kur yra tas lakūnas 
kuris man prisegė kryželį; man pasakė?_kad puse valandos po mano 
iŠlekimo - jisai buvo išsiųstas irgi lekst ir daugiau nebegrįžo...

Nuo to laiko - aš negaliu ramybes^rast. Jisai isskrydo be ma
no laimingo kryželio...... AŠ jį nusiunčiau į kapus. Mažas dalykėlis? 
ar ne? bet mane graužia visus siuos menesius. Po to? as buvau gra= 
žintas į Kanada.

Jis išsitrauke^ir parodė man tę kryželį. Jis buvo labai mažas? 
bet labai gražiai išraižytas.

> Mano rankos sustingo^ir as su atbulais pirštais nusiėmiau nuo 
kaklo ant sidabrinio_reteželįo kabantį kryželį.duplicates-to? kurį 
kurį jis rankoj laike. Jis nustebo?, ir lyg netikėdamas sudėjo abudu.

- Taip. - aš jam atsakiau į ^o pakeltas akis. -JTai mano vyro. 
Jisai man sake: ’’Mes visi nesugrįsim? bet kas nors is musu gris. 
Jus vienas is tu esate. , Nepriklausoma Lietuva



skrity; Skuodo rajone.

IS SENO DIENORAŠČIO

• “ . As ir vėl tau Tėvynė ištiki-
. . > • inai tarnaučiau, kad. tik tu

' . ' ’ • ... butum laisva. > .
Elegijus Uosis

Gražus spaliu monesis 1925 metai. Vienę sekmadienio vakarę 
sutikės savo tiesioginį viršininką- K. J. paaiškinau, kad dabar 
rubczius yra saugus nuo kontrabandistu, nes Bartuvos upe pakilus 
iki krantu$ tik vienintelis kontrubanlistu kelias šiuo laiku - 
tai gelzkelis, kurs -kerta Bartuvos upę. 0 ten jie neis, nes gclz- 
kelio sargas tankiai tikrina kelia, ir jiems trukdo.

AŠ tuo tikslu_aiškinau viršininkui^ kad leistu mane į ren
giama Šauliu vakarėlį progimnazijos saloje Skuode, nes taip buvo 
garsinamai • • •

Man9 kaigo aukštaičiui Šviežiai atkeltam į šį rajona, rūpė
jo aplankyti žemaičiai, ir ju parengimas.

Gavęs iš viršininko leidimą, nutariau persirengti civiliais 
rubais, nes mano naujai pažįstama panele Karusc nemylėdavo Šokiuos 
būti su uniforma; nes kažkodėl daug kas prieš ja varžydavosi.

Veikalas buvo pastatytas puikus, veikiantieji asmenys.buvo 
daugiausia mokiniai - progimnazijos studentai, kurie vaidino la- 
bai^graziai ir publika ūžėtai juos karstai komplementavo. iš ar
tisčių, tai buvo^tiesiog zavejanti, šimpatiškamaloni Šypsena, 
tai panele Myle Šiudeikyte. Kiekvienas jos judesys - buvo žavus 
ir trauklus,iCad neį Karui® pastebėjo man: "Nėįsimylekl”

Montreal, 1942 Spalis-October
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_ Pusiau vakarui_praojus ir publikai esant pačiam linksmumo; 
triubų orkestro vedėjas R. Abromaitis praneša:

- Dabar paneliu valsas! / \
'. J. ' ■' \ •/ .

Pribėgo prie manęsvnopazįstania pane^Įp^aukŠto ugio^. gražiai . 
apsirengusiu ir vadina Šokti. Šokant atsiprašo uz dręsuma? kad’ 
būdama nepažįstama iš vede šokti; ir sako:

— AŠ visa vakara taikaus! tave išvesti šoktij o tai čia įsi
kibęs vienos’.*.. Argi, nepabosta vyrute? Žinai? as turiu labai 
svarbu dalyką jums pasakyti. Tik laikiyk paslapty...

AŠ žinoma prižadėjau nesakyti ir nesakiau lig Šiai dienai? 
o nepažįstamoji šokant palinko į mane ir sako:

Greitai skubėk? gal sugausi kontrabanda.°nt golžkelio tilto.. 
Nes dar nėra nei valandos kaip žydas Fišeris buvo atėjęs čia pasi
tikrinti ar jus esate čia...

Nustojome šokę., Padekavojau nepažįstamajai? mintis greit^per 
galva perbėgo: gal*cia tik pavydas? Gal mano nori išvilioti is sa— , 
les.1™’ °® -'i maigiaus i a _su Karute šoku? Bet dar pasitikrinu? paklau
siu jos vardo? pavardes_ir antrašo; ir sakau: ’’Jeigu sumeluosit? 
as patrauksiu atsakomybėn. - mergaite nusišypso? ir pakeltu bal
su patvirtina:

- Dievaži sugausi! Tik. skubėk! Kiekviena minute pavėluota ga
li jums išeiti ne į nauda! ... s ,-.’A “ ■

išeinant iš sales greitai prie manęs pribėgo Karute? paėmė 
už rankos_ir neleidžia. Sako dar daug laiko yra? dar seksim, ir 
kogi skubėt?...

AŠ teisinausi^, kad svarbu reikalą turįs? prašiau neįsižeisti? 
o Karute man vis ismetinejo: * > • ,' ■

- Žinau^ ta mergina tavo paviliojo..Šokant taip.rimtai kal
bėjotės pakusdomis. Gerai? jeigu tu dabar išeini ir palieki mane 
viena? tai daugiau niekur niekur as bu tavim neisiu; ir daroma— 
mai pasakysiu?vkad tu mano viena palikai? ir dar išeinant is na
mu motinai prižadėjai? kad mane parlydesi namo...

Karutes tėvai gyveno už miesto tarp kryžkeles Licpojaus ir 
Priekulės.

Man sunku buvo su Karute atsiskirti? nes nięko^negalejau jai 
pasakyti? tik prašiau kad kamaneišsitartu? kadras išeinu. Kad ge
riau suprastu mano pareigas? siek tiek jai išsitariau:

- . j-,. , • •
Nepriklausoma Lietuva
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- Šia proga nepasįnaudojusprasižengčiau no tik pries vir
šininkus? bet ir pries valstybes* izda.

Karute kartoja; - Jule sakei kad esi liuesas šį visa vakarę!

- Taip? bet as turiu būti pasiruošęs kiekvienų minutę... 
Tarnyba? nieko nepadarysi.

Karute stovejo^galvę nuleidus? jos pečiai? rankos ir krūti
ne teike trauklių žavejančių išvaizda; mano_rankos žaibo greitu
mu ja apkabino? priglaudęs prie savo krūtines jaučiau kaip jos 
širdis bėga? skuba... ji prikimusiu balsu išdykusiai išmetinėja:

y
- Tu išdykęs? išdykęs... - o aš nors ir prieš jos valia saky

damas sudie? paliečiau Jos nekaltas karštas luputes.

Ji liko stovinti progimnazijos verandoje? o aš bėgdamas į„pa
kalnę dar atsigrįžau? dar ja pro miglas mačiau? ji dar mostelėjo 
nosinaite... Oh? kaip gaila'buvo man jų viena palikti’.

Sparčiai parzygiaves namo persirengiau? pasiėmiau kariškų 
šautuvą ir parabeliu? ir maršavau į nurodyta vieta.

Netoli gelzkelio prie upei pasirinkau sau slaptų vieta? pri
sitaikiau? kad visų gelzkelio tilta matyčiau? ir pradėjau savo 
sargyba.

Pasitaikėvlabaivgrazus rudens vakaras? glosto mėnesiena? kad 
net už trijų. šimtu žingsnių, gali viską girdėti ir matyti toli.

Palaukęs pusę valandos? pradėjau nerymauti ir^pats save kal
tinti; kam gi paklausiau tos merginos? Gal tik tyčia mane pasiun
tė čia? Seku... o gal kitoje vietoje kolia^per upę su laiveliu 
kontrabanda?. .. Dar labiau gailėjaus kam išėjau is vakarėlio’ 
Juknas buvau paliuosuotas. Kad ir įneš bobolka kokia kontrabanda? 
- aš neatsakau. Kartoju Korytos pasakytus žodžius:

- Nekuomet? niekur? niekur... aš su tavim neisiu daugiau...

Supyko. Gaila. Juk jinai mane myli.„Šį vakarę buvo proga ar
čiau viens kito jjabuti... Graži mergaite? meili? pamokyta; bai
gus buhalterijos kursus, aukštos kilmes? brolis karininkas? tėvai 
turtingi, gali duoti daug pasogos? auksine proga’. Tik nemoku nau
dotis 1

Ir vėl mintis... -^juk aš tarnauju, algų imu? padariau prie
saikų būti tarnyboje ištikimu ir neprasizengti valstybei... O jei 
sugausiu kontrabanda? dardaugiau pasižymėsiu prieš viršininkus 
ir valstybę, gausiu paaukštinimų tarnyboje...

Vienog sušalau? pradėjau drebėti? negaliu beveik is vietos 
pajudėti? o čia gal kur ir kontrabandos slapukas seka? Nes daug 
kartu pasitaiko, kad sargybinis nesulaukęs nueina,_tuomet sla
pukas duoda kontrabandistams žinių? ir jie be baimes pabėga.

( bus daugiau )
Montreal? 1942 Spalis-October.
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( Madutes Pasakojimai )

Tą rudenį Magdute pradėjo lankyti valstybine pradžios mokyk
la? kuri buvo vienintele ne tik visam miestely? bet ir visame • 
valsčiuje^; ir tai buvo skirta tik puse namo? o kita pusę - moky
tojas su sima buvo užėmęs savo gyvenamam butui#

iš viso to skaičiaus gyventoju? nežiūrint koks skaičius vai
ku norinčiu mokykla lankyti susidarydavo - jie visi turėdavo iš
sitekti tame viename kambary!

Todėl? negalėjo būti nei„kiek nuostabu? kad mokiniai suoluo
se beveik vienas ant kito sėdėjo? ir kada prireikdavo kuriam iš
eiti? tai jau visa ilgame suole eile - turėdavo pertraukti darbą? 
ir išleisti tą viena#vSuolai buvo taip ilgi? kad uzeme vieną ke
tvirtąją kambario pločio? neįskaitant taku# Taip? kad buvo ketu
rios eiles suolu; kiekvienam'skyriui po eilę# Bet pirmojo sky
riaus suolai? buvo labiausia perkimsti? ir dar neapsipratusiais 
su mokyklos tvarka mokiniais#

Magdutei teko sėdėti prie pat sienos? prie kurios vienog buvo 
paliktas mažas .praėjimas# Sienos^buvo gausiai apkabintos skaičia
vimo lentelėmis ir įvairiu paukščiu vaizdais? o pačiame gale - bu
vo pakabinti ciesoriaus ir ciesorienes portretai; kūriką pagarbai 
kasdien? išryto? - turėdavome giedoti '‘Dieve? saugok carą#

■Magdute tūrėjo susipažinti su daug jai dar nežinomu patvarky
mu ir papročiu# Vieną ji itin įsitemijo pirmoje dienoje? tai kad 
mokytojui iejūs i klasę ir pasveikinus ji atsistojimu — reikdavo 
užmiršti savo kalbą? ir kalbėti tik rusiškai ° Lenkiskai^gal.:.ma. ou- 
vo kalbėti tik per’lenką. kalbos pamoką?^ c lietuviškai išgirsdavo 
kas ne kas - tik pertraukoje lauko žaidžiant#

No ii1 iki qusomą Lietuva
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I < . , » ; , ; ; ' I ' . •• — — jį ' Tik kaį! viena fodaivauę’ ir^sviesaųs "budo ųkininkas :Anta- naš Miglindš iš Likiskiu. kaimo.atveze Mayo vyriausįęjsunu Broniukę . 
į mokykla - visi mokykloje esanti-ebi, išgirdo pirmu kartu lietuvię ‘ 
kalba kalbama mokytojui, kuris tarytum nusigandęs to ūkininko,pats 
Stengėsi lietuviškai kalbėti, ir mažajį Broniuka patašęs ant savo 
"kafedros” - jį lietuviškai kalbino o

Visai mokyklai tai buvo_stebūkias; ir visi mokiniai lyg žado 
nustoję tik stebėjo ir klausėsi, kas_toliau ir toliau galį įvykti, trf:. 
jeigu ūkininkas Miglinas taip paveikė į tokį sužvėrėjusio budo mo
kytoja, kuris nesiskaitydavo nei su mokiniu nekaltumu, nei su tėvu 
skundais del dažno ir žiauraus vaikę, sumušimo, nei su mažiausiu ki
to atjautimu.

Taip, ūkininkas Miglinas, turėjo savy ta. nepalaužiama ir nieku nenuneigiama atvira drąsumę, kuriuo jis mokėjo suvaldyti ir to
kį privilegijuotu rusintoją, leokiu buvo tas mokyto jas.

Trumpame laikotarpy po įstojimo mokyklon, Magdute patyre? kad 
ne visi būna kalti, kurie tampa apkaltinti ir baudžiami.

Štai viena karta,:Magdute turėjo atsistoti ir išeiti į taka9 
kad išleisti kita mokinį iš suolo. Visai netyčiomis, ji savo galva 
paliete viena kamanėlę sienoje skaičiavimo lentelę, ir ji nukrito 
zemen.

-_Na kolenkil Na kolenkil! - (ant kclię.1 ant keliai!) klaupti 
- šaukcjipsiputojęs.mokytojas; o Magdute niekaip negalėjo suprasti 
tos padėties. Ji net nebuvo tikra, kad taip kreipiamasi į ja, nes 
ji tikrai nesijautė kalta esanti, nes jokis nuostolis nebuvo pada
rytas. Reikėjo tik kardoninę lentelę pakabinti sienoje, tai ir vis
kas. Ir ji visai nenorėjo to "prasikaltimo” padaryti, tai atsiti
ko visai netikėtai! • / •

Vienas iš trecio skyriaus berniukas, pakele ranka ir pasisiū
lė mokytojui pagelbsti Magdutei išsiaiškinti. Mokytojas davejsavo 
sutikima, ir_geras Magdutes kaimynas Vincukas Sarevicius priėjęs 
prie jos tarė:

- Magdute, tu^turi eit ten prie lentos į kampę, ir klaupt. - 
ir jis paėmęs ja už rankutes lyg butu tuo- suteikęs jai kokię. leng
vata ar uzjautimę - nuvedė ir liepe klauptis.

Daugumas_neišauklėtu vaiku papliupo juokais, o dar vis įsiutęs 
mokytojas roke: /

- Molcat! £tylet!) - o Magdute gailiai verks. Kai atėjo pie- • 
tus, tai Magdutes nepaliuos.avo, bet paliko ja ne tik klūpancia^bet 
ir be pietų. Vienok Vincukas įprašė kelias mergaites9kad jos užeitu 
pas.Magdutes mama, ir^gautu kokio nors maisto Magdutei, ir nuneštu 
jai pirm mokytojo grįžimo į mokykla. Toks tai buvo pirmas, ir ne- 
kuomet neužmirštamas įvykis Magdutei rusu mokykloje.
Montreal, 1942 Spalis-October
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VEDA - G S N Y S
APLANKE GARNYS , . '

Nesoniai^aplanke garnys. E. ir 
J. Sullivan_šeima9 ir paliko jiems 
pirmagimį sūnų? gražu ir sveika.

• ■ Tėvai 'labai patenkinti nauja
gimiu. Izabele Sullivan po tėvais 
buvo Jurciūte. Savo laiku9 buvo 
veikli lietuvybės darbuotoja; 
priklausė prie lietuvišku organi
zacijų'; ir užimdavo- valdybose vie
tas. Šuvo “Aušros1' .choro nare.

’ Linkime ir šeima išauklėti 
lietuviškoje dvasioje.

»

staiga susirgo

£. Paviįonis sunkiai susirgo
. ^^ndasi Šv. Juozapo ligoninėj, 

rimtas pavojus gyvybei? bet 
daktaru pastangų dėka? ligonis 
jaučiasi geriau.

K. Paviįonis yra. “Nepriklau
somos Lietuvds“skaitytojas? ir 
nuoširdus lietuvis.

# $ #
SERGA VAITKEVIČIENE

Jai padaryta “tonsuli^L“ ope-
. racija. Ligone randasi namuose.

Vaitkevičiai. Toronte yra ge
rai žinomi kaipo lietuviškos 
veiklos rėmėjai.

* ❖

SUSIRGO staiga Stasys Matjusai-

Šaitis jaunas ir gabus studen
tas. Tapo nuvežtas į St. Mi
chaels ligoninėj ir ta pačia 
diena turėjo operacija.

Sesute patarnauja ligoni
nėj broliukui? nes p-le D.Ma- 
tusaityte toje pačioje ligoni
nėje lanko slaugiu kursus.

Stasys yra gabus mokinys^ 
be to priklauso prie lietuviš
ku organize ei j 1^.5 ir užima vie
ta “Aušros“ choro valdyboje.

Linkine tau Stasiuk9 ines 
vis greit pasveiktį9 ir vėl 
tęsti savo mokslo žinias.

*.;< >;< >!<

SUSITVERĘ MOKYKLĖLĖ
Toronte susitvėrė lietu

viu kalbos mokyklėlė rugsėjo 
15 diena; lietuviu parapijos 
saleje.r

Buvo sušaukta visuotinas 
susirinkimas del užtvirtinimo 
laikinos valdybos? kuriame bu
vo išrinktas ir mokytojas.

Laikinos valdybos sastata 
susirinkimas užgyre? taigi iš
sirinko mokytoja..

Mokyklėle apsidarė spalio 
15 dienę; pamokos bus duodamos 
du kartu į savaitę? tai yra 
antradieniais ir ketvirtadie
niais nuo 7 vai. vakareviki 9.

Visi tėvai yra kviečiami 
paraginti savo vaikučius lan
kyti lietuvię. kalbos mokykle-

Nepriklausoma Lietuva
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1C. Be to9 Bus mokinama ir jpuzi- 
kosj žinoma, kurie norės mokytis 1 

' . Ponas Pociuj: yra geras mo-
'■ j Rytojas ne tik kdlbos9; bet ir 
"■ * muzikos. .c _ . r/A : .

# # ♦ I :'
: • ‘ ■ J . : .-a~' !/..7 v

: i ■ i '
ATSIŽYMĖJĘ LIETUVIAI' 
'' *■ \ •'"

Priapas Kundrotas žymus, kata
liku ir lietuvybės veikėjas To
ronte 9 išdirbęs apie 10 metu 
" Canadian Acme geru & Gear"., 
kompanijoj už mašinistę^ sįomis 

- -■ dienomis gavo pakvigtima is tos 
pačios kompanijos_uzimti uzvaiz- 
dos vietę - prižiūrėti darbinin- 
kus. Kaipo svetimtaučiui tokię 
vieta užimti9 tai retenybe tokio
je didėlėje kompanijoje.

po Kundrotas yra gabus ir 
rimto, būdo žmogus. Sveikinamo 
Jus naujose pareigose* x-

♦ >3 «
V y ...

BUVO POSĖDIS

Rugsėjo 27 diena9 įvyko Ka
nados Liet. Tarybos skyriaus . *. 
valdybos POSelisBuvo pasitar
tai) kad atėjus rudeniniam ir - 
žiemos sezonui9 daugiau-imties 
iniciatyvos ir veiklos del su
kėlimo pajamų "Nepriklausoma Lie
tuvai".

Prieita iŠvadu9 kad pirmuti
nis parengimas - surengti sokius 
su įvairiais pamarginimais_spa- 
liu/24 diena para^iįos saleje.

* Ta darbę apsiėmė visa valdy
ba. Lauksim rezultatu. Taipgi 
pavesta skyriaus_pirmininkui p. 
Hozui9 susirašinėti su filminin- 
kais broliais Motūzais9 ir jei
gu bus galimybe - pasikviesti 
juos su_filmomis_į Torontą.

Posėdis baigėsi labai gražio
je ir širdingoje nuotaikoje.

31

TMD D-JOS SUSIRINKIMAS A.J ? ■
■• ” ' • ’ . Y. .. ’

Spaliu . 4 ąliėnaį: TMD ture- j ;j 
jo savo sus i rinkimu 9 kuriame! Į-' 
apsvarstę ^draugijos ; reĮkalusį ■ ’ 
ir^tapo išrinktas, protokolu ' .."i 
'•raštvedys vietoje; buvusios • ! ! 
p. P. Baltąky-tes - išrinkta ; J. * 
A. Augutis <► ■■ ■ •>; • ..: i ;

I draugija įstojo du . ene:r- ‘ 
gingi jaunuoliai lietuviai tik', 

- pries kara atvažiavę, is Licth-Ji. 
vos; tai Bytautas Banyl.is' ir "į : 
Jonas Banylis. Šie du" j-aųnuo^- ■’ 
liai išrinkti į parengimu ko- 
misija9 tad tikimasi', kad d-jos 
veikimas sustiprės ir pagyvės.

LikNKĖSI SVEČIAS

^Šiomis dienomis lankėsi 
svečias is Flyn Plon9 tai žy
mus veikėjas p. J. Urbonas9

^kurs daug pasidarbavo ir 
atsižymėjo su aukomis "Nepri
klausomos Lietuvos" labui.

«
: . i

■ SVEČIAS IŠ DETROITO

Lankėsi Toronte svečias 
iš Detroito9 tai p. S. Žeman- 
tauskas. pas p. Belickus ir p. 
Jurcius.v

Prieš 14 metu depresijos 
laikais9 S Zemantauskas kaip 
ir kiti pavažinėjęs prekiniais 
vagonais ieškodamas darbo -at
važiavo į Torontę. Apsigyveno 
pas Belickus9 kurie jam sutei
kė visę užla.ikyma per 3 mene
sius ..

Negavęs darbo apleido To
rontą.) ir lig šiai dienai9nieks 
ne ž ino j o vkur jis randa s i.

Tik šiomis dienomis atsi-

Montreal9 1942 Spalis-October ( nukelta į 48 pusi.)
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SIELVARTAS

Marija Aukštaite

Šiandien J^iūdnę. Vėliniu, rytas? 
Maldingai varpas šaukia...
0 tenai kapas nckaišytas - 
Toli... už mariu ... laukia...

Laukia ištiesęs žemiu, glėbį9" 
Žaizduotuj ašarotu..
Miline^kaulus apsigintus - 
Nusinešė jį nešarvotę.

Vai eičiau ton pro klonius?
Kur va r pa s a inianuo j a;
Kur' žeme išrasojus - 
Jo sopuliu alsuoja.

Bot ton grandiniu violos?
Visus takus aptvėrė...
Ir Šiandien? mano mielas? - 
Neprinešu tau golę.

*!< 4 >}«
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Moteris TouGniwie M 
VdshW irt ’ Pme -O® 

’’Šeimininko”
Daugely kraštu moterys jauseniai kovoja uz teisiu lygybe. 

Moterys buvo ir yra kai kur laikomos nesugebančiomis dirbti poli 
tini, visuomeninį, ir net kulturinį darb^. Musu tautos motery ko 
va ui teisiu lygybe, nšra ir nebuvo aktuali. Musu moterys niekuo
met nepareiškė nepasitenkinimo savo buitimi. Mes tuo galime tik 
pasįįjidžiuoti!,_hes mūšy moterys gyvenime eina greta su vyrais jau 
iš žilos senoves laiku.

Savo laiku mes buvome laikomi vakaru nuropos tauty? ypač vo
kiečiu? nekultūringais stabmeldžiais ir barbarais. Tačiau daugeliu 
atveju mes jas buvome pralenkė, o ypač motery lygybes srityje.Se
nosios Lietuvos moterys naudojosi-padėtimi? kuri ouvo_nei kiek ne
mažesne už vyru padėti. Teisybe? pirmoje eilėje jos rūpinosi sei
mą? namais? bei juk tai pareigos? kurios tenka moterims pagal ju 
prigimti. 0 šiaip joms nebuvo svetimi ir visi kiti reikalai.

Konstatuojant tai? reikia tik žvilgterėti_i praeitį kiek a 
Ne karta patiriame? kad priešams puldinojant musu krastę.

” g--' 3 draugo su vyrais. Taip pat jos
‘.ir visuomeninį^, bei politiniu. klausimu sprendimu 

Gyvi šiandien yra vardai Gražinos? Birutes? Vytauto žmonos Onos? 
Mįrgos? kurie yra drauge ir senosios^Lietuvos moterų dvasinio pa
jėgumo simboliai. Seno .ii Lietuva nebūtu turėjusi didžios dvasios 
moterų?

džiau. Ne karta patiriame? kad priešams puldinojant_musu krastę? 
moterys dirbo pagal savo pajėgas 
gyvai^domejosi Birutes?

Senoji Lietuva nebūtu tureįusi didžio 
o jos būtu rūpinosios tik seimą.

Savo laiku svetimieji įstengė palaužti lietuviu tautos poli
tinę vienybe? taciau_.no įstengė užgniaužti lietuviu, tautines sąmo
nes • Siame antrame mūsų‘tautos gyvenimo laikotarpy moterys taip 
pat nesėdėjo prie krosnies sūsinerusios rankas. Sunkiais Lietuvai 
laikais moterys motinos- įdiegė savo vaiku širdyse tėvynes meiles 
ugnį ir ugdė juose tautinį ryztumę. Kai vyrai gabeno išjPrusu kny
gas? jos renge slėptuvės ir platino raštus savo, apylinkėse. Khi 
rusai kėsinosi griauti bažnyčias? jos draugo su vyrais stojo gin
ti savo šventyklų. Visur ir visuomet moterys ejo^petis_į petį1 su 
vyrais.? stipria dvasia ir nesi jausdamos už. juos žemesnes.

Šiandien galima rasti moterų dirbančiu visose srityse? ir nie
kas negali pasakyti? kad ju darbas yra neproduktyvus įr tam panašiai. 
Musu moterysvsavo kraštui davė daugiau^ negu kitu kraštu moterys sa
viesiems kraštams. Jos visa laikę pasižymėjo dideliu valstybes ir 
tautos reikalu supratimu, ir joms niekas netrugde nei nebando truk
dyti. Visas teises jos turėjo pačios savaimi? kaip lygus vienos tautos nariai.

Montreal, 1942 Spalis-October.
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4Nugrimzdo saule paukščiu giesmėse uz miško 
' ir kruvinais gaisrais padangesna ištiško.

Nutilo., ošę medžiai. Tik ramiai sudūzgus? 
• I ••

Laukine bito nuo gėlės pakilo brūzguos.
’ R

Gimtine pieva? skardžiai ir žieduoti slėniai 
Ten pažinau kiekvienę krūmę ir velenę?

Šienpiūciu dainę ir samaniu bierę korį. 
Širdiel Tėvynėn per marias iškristi noril..

Thompson? 1942 -VI- 8d
❖

14?000 IGilLADOS MOTERŲ EINA KAIL JT
DRAUGE SU VYRAIS

u

TURTINGOSIOS PANELES IR ŪKIO 
DARBININKES DIRBA ĮGIRTU.

Kanados moterys uniformose? 
buvusios ^society" paneles? ūkio 
darbininkes? moterys? kuriu vyrai 
yra Vokietijos^kalejimuose? naš
les tu? kurie žuvo Dieppe ir Dun
kerque? Šiandien visos? petis^į. 
patį yra su Kanados kariaujančiais 
.vyrais.

Keturiolika tūkstančiu mote
rų karo tarnyboj paliuosavo tiek 
pat vyru dcl^karo tarnybos.

Tūkstančiai moterę. taiso or
laivius? vežimus? dirba prie ra

Naujienos li

dio ir įvairię kitu darbu į- 
skaitant ir virimą? patarnavimu 
prie stalu? plovimą grindų?
etc. Ta viskę jos dirba be mo
kymosi .

Šios _mo te rys atlieka savo 
darbu del patriotizmo.

7?000 motoru 
aviacijoje 

Suvirš_scptyni tūkstančiai mo
terų dėvi ta pilkai mėlynę ’’Ro
yal ^Canadian i-ir Force” unifor- 
mę. Kai kurios jau užsieny tar
nauja drauge su Kanados karei
viais.. (ju tarpe yra ir lietu
vaičiu N.L. Red.).

* sj»
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Prašyk savo Dievo geros žmonos? nes ji yra Jo apvaizdos ge
riausia dovana. Tačiau - neprašyk drąsiu pasitikėjimu to9 ko Jis 
nežada. v

Tu nepažįsti jo geros valios.

Taigi9 tegu tavo prašymas būna klusnus. Palik jį Jo malonei9 
ir tikek9 kad Jis teisingai santykiauja su tavim.

Jei tu nori savo jaunystes žmonos9 ji dabar gyvena zemeje. 
Mąstyk apie ję... ir prašyk jai palaimos9 nors dar nematei jos.

Kurie anksti mylis virsta meiliais palinkimais. Gundytojas 
neliečia ji^.^Jie auga ir klesti remdamies viens kitu9 kaip alyvę 
Šakos vynmedžiu.

Jaunuolis ilgisi giminingos dvasios ir trokšta širdies9 kuri 
galėtu pasiŠneketi su jo širdim.

Jis medituoja naktį ir dienas ir vaikiškai džiaugiasi savo 
svajones atvaizdu.

Stebeks kad taskas žavi tave9 būtu realus9 ir negimus iš 
tavo paties vaizduotes.

Nepasiduok menkniekiams9 kad laimėtum savo meilę. Nugalėk vi
sas užgaidas. Nes žmona bus tavo ligi mirties.

Arfa ir balsas galštę. džiuginti tave; melodija galėtu žavė
ti tavo ausis. Betgi apsvarstyk: ranka nuvysta; saldžios gaidos 
virsta nesantaika. Akys labai skaisčios vakare? gali nuraudonuoti 
liūdesiu rytmetyje. 0 silfinis elegancijos pavidalas likti skaus
mo mėšlungiu traukomas.

Ai9 Jaunuoli! Tavo likimas gali būti laimingas ir_paŠventintas9 
net kaip angelu džiaugsmas9 kur dievybes aukso grandine yra išpinta 
meiles rožėmis!

Saugokis! Tu neatrodai esęs šventas... laimėti puikaus kuri
nio malonę.

Veidmainio kalte yra mirtingai nuodėminga. Jis kur nors su-
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vaidins tau piktybę. Tavo širdies idealas yra kaip ir tu: mėgina
masis _laikinas keleivis^zemeje. Todėl taupyk jos '.siela? nes ji yra 
žemčiūgas jos vidaus dežeje. . > •

Tegu buna ji Dievo kūdikis? kad atneštu palaiminimu tavo na
mams?- palaiminimu viršijantį turtus ir didziausį pasitenkinimu»

Tegu ji buna dangaus paveIdėja. Tada ji_pades tau keliauti 
tavo gyvenimo keliu. Nes vieno tikėjimo žmones dvejopai kariauja 
pries pikta .

t * ,» Jk *

Stebek? ar ji myli tave dieviškai; kad nebūtu stabmelde. Ir 
dar stebek? kad jį mylėtu tave pilnai ir nuoširdžiai. Nes jos šir
dis yra moteries sirdis.

Trejopa žmonijos prigimtis turi būti surišta trejopa grandi
ne: siela? protu irkūnu - dievybe? pagarba ir meile.

Koks gražus padorumas’ Jis laimi visus stebėtojus. Betgi žo
dis ar žvilgsnis gali nužudyti tyra meilę? tau žadetę.

Nemėgink niekinti grožio. Jis valdo visus; visi esame vergai •• 
jo karalystėje. Bet nelaikyk jį aukščiausios kainos perlu: - jis 
nyksta kaip vaivorykšte debesiuos.

Jei charakteris viduje būna prakilnus? jis dažnai pasirodo 
veide. Meilaus veido malonus nusišypsoj imas jra geresnis? kaip 
skaistus gražumas greitai nykstąs. <"• f

. Kada•tu renkiesi zmonę? nemąstyk vien tik apie save. Mastyk 
ir apie .tuos? ka Dievas duos iš jos? kad jie nebartu tave uz "sutei
kimą gyvybes’.

Žiūrėk? -kad ji būtu sveika? kad neprarastum ję pirm laiko ir 
paskui verktum.

Žiūrėk? kad ji būt kilusi iš geros gimines ir sveikę. tėvu; 
kad tavo vaikučiai nenumirtu pi-rm tavos- 

.... .. .. > .— e < ...

Graši oda slegia daugį ligų; ir daugis šypsančiu skruostu? 
skaidrėja beprotybes spindėjimu.

Stebek savo mylimosios -pašnekesį? kad būtę. prastas ir nuošir
dus. Nes gudri ir apsimetusi moteris? apdes tavo pagalvę erškėčiais.

Observuok jos elgesi_su kitais? kai ji nemano? jog tu esi arti. 
Nes tavo akivaizdoje meiles drovumas, slėps jos proto tikrę spalva.

_  • r a . •Ji pasiekė mokslo? Tas' gera. Tegu jos padorumas santykiauja juc
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Ji turi išminties? Puikul Bet saugokis? kad nevirsintu tave. 
Nes moteris turi būti valdine? o tikra pirmenybe? yra proto pir
menybe.

v Jungkis sau lygia? arba išdidžios kojos - spardys tave.„Ne
ieškok vien turtę.? kad neaps ip a šiuo turn nelaime. Nevesk ne ture da-— 
mas pinigu. Nes tuomet nuvilsi apvaizda. Palauk - tik ne perilgai.

Moteryste? yra daugumo žmonių uždą, vinys.

Tikrai yra sunki ta našta? kuri atsveria nekaltybę ir sveika
ta? o gerai parinkta moteryste - neturi perdaug rūpesčiu.

Savo linksmybes laikuos rūpinkis varguoliais. Tada tu piausi 
turtingus palaimos javus. Nes jie yra pensionieriai. To? kurs pri
pila- tavo taurę džiaugsmu. 

’• • - »
Savo džiaugsmo -dienoje būk dėkingas: jis nusipelne tavo pa

garbos. ■ .

Biauri ir savanaudiška yra ta Širdis? kuri ieško Jo tik liū
desy.

Delei jos? kuri glaudžiasi prie tavo rankos? nepaisyk pasau- 
lio^pastabu? ir atsimink: blaivus vienumas yra malonesnis? kaip 
viešas pasirodymas.

Kada vedi? tu susijungi nepažįstamais žmaonemis; žiūrek?kad 
jie ncatneštu_tau geda. Apsivedęs tu pameti savo pažįstamus ir 
draugus; žiūrėk? kad tas neatsitiktu iš pikto noro.

Nuotaka ii? jaunavedys^ gyvenimo pilgrimai? dabar drauge_ke- 
liauja._Savo keliones pradžioje? nebiaurinkite dangaus maloncs. 
Tegu įkūnytu vilcię. diena^būna laiminama maldomis? o vakare drau
ge suklaupkite? kad jūsų džiaugsmas būtu pašventintas.

Angelai? pasigailėjimo kunigai? aplinkui jus susirinkę 
džiaugsis; o jusę. Dievo turtingiausi palaiminimai birs jo mei
liems kūdikiams. '

Moteryste yra Šventesnių, nematomę. dalykę. atvaizdas^ rimtis 
ir tikrenybe? o jos pagarba virsta didybes ir prakilnybes simbo
liu.

Laikyk savo širdį tyra? kad nesuterštum moterystes stovį.

Savimyla yra biauri ir nepakenčiama. 0 meile užmiršta patį 
J save. ’ •

Biaurusįs paverčia gera į piktę? nes jo protas sugedęs. Bet
gi teisiojo širdis švari: jo sęzinč‘nedraugauja su nuodėmė.

Montreal? 1942 Spalis-October
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Jei tu nori būt mylimas? turėk.neribota pasitikę jimaj jei ne
nori dvejoti? ^ruožtu įsigyk pilna pasitikėjimų. Nes kur nėra abi
pusio pasitikėjimo? pasitikinti meile vysta. ‘ -

Neslėpkite savo skausmo nei džiaugsmo. Bukite nuoširdus ir 
atviri viens kitam. Tegu skausmas ir kartumas buna nežinomi jūsų 
lisžuvinik Leiskite užuojautai apsigyventi jūsų širdyse ’.

Pasidalinimas vienas kito skausmais ir džiaugsmais pusiau 
perskelia piktybes? ii? padvigubina gyvei -tuo džiaugsmus;vbet pa
slėptas liūdesys veisiasi ir tunka tamsiam rezerviniam širdies 
-kamputy. .. ■ '

Jauna žmona? nebūk savimyliška ir neklusni? ir_neuzmirsk?kad 
padorumas ir klusnumas yra-tavo gyvenimo gėlės. Nebūk apsimetele. 
Nebūk baili mergina.

vTavo stoviui priklauso garbe. Matronos padorumas yra kilnus 
ir išaukštintas: ji nedrovisi? neigi yra perdrųsi.

Buk meili savo vyro draugams; mylėk juos del jų meiles? ku
ria teikia jam. Maloniai kęsk jo silpnybes: tau reikia jo patva
ros .

Nebūkite nuolatos viens kito draugijoje. Yra gera kai kada 
būti vienišu. Perdidelis vienodumas abu alsina ir bodina.

Kiekvienas turi_savo siela maitinti ir saugoti? ir protą mo
kinti išminties. Todėl jei laikas leistų? padekite viens kitam 
gerinti ir tobulinti sielas bei protus.

vKai pajuntate meilę mažėjant? tuojau ieškokite paslėptos 
priežasties. Ne valandėlei neleiskite jai užsikrėsti liga ir vie-, 
suluotis; bet prisipazinkite^savo kaltę ir drauge apverkite ir 
atgailaukite. Po barnių - tučtuojau susitaikinkite. .. , >

Meile yra moterystes gyvenimas. Ai? žmona?_nepasitikėk nie
kam kitam? kaip tik savo vyruil Ai? vyre? neturėk intymesnio prie- 
teliaus? kaip tik savo žmonai

Džiaugdamies savo tvarkiais ir ramiais namais? žinokite?^kad^ 
jie^nera jūsų poilsio vieta.^Nes busimoji asmenybe gali_būt užmirš
ta šios dienos šešėly ir grožy. Jeigu esate^laiminami kūdikiais?jū
sų palaima yra baili? rupesti^gilcsnis ir džiaugsmas ankstesnis?ir 
jūsų gyvenimo laukas_plateja. 0 jei aukščiausios išminties Dievas 
atsisako duoti jų? dėkokite jam delei nežinomos malones. Nes kaip 
jus sužinosite? ar jie bus palaima ar prakeiksmas?

Štai viršui dėstomojo dalyko visuma:- jei norite būti laimin
gais ^moterys te j e^ pasitikėkite? mylėkite ir būkite kantrus ir pa
tvarūs: būkite ištikimi? tvirti ir šventi.

Nepriklausoma Lietuva
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MONT RM KRISIM
LANKĖSI MONTREALE

Spaliu mėnesy lankosi Mon
treal© įžymus muzikas bei kompo
zitorius Žilevičius su ponia ir 
gražia blondine dukrele.

Su p. Žilevičių Šeima? lan
kėsi ir ponios J. Trečiokiene ir 
p. Kubiliene.

Garbingas svečias įr^vieš
nios buvo apsistoję p. Žiziūnu 
namuose5 kur_buvo suruošta ju 
garbei pokylelis vietines parapi
jos choro draugijos.

_Pokylely tarp kitu kalbu.? 
kalbėjo kompozitorius Žilevičius 
iškeldamas p. Žiziuno nuopelnus9 
ir ragino toliau nenuilstant veik
ti dainos ir meno srityje.

Gerb. Kompozitorius ir vieš
nios 9 aplanke Montreal© daug žy- 
mię istoriniu vietų? aplanke lie
tuviu parapijos kleboną kun. J. 
Bobina? lankėsi. ’’Nepriklausomos^. 
Lietuvos” redakcijoj ir užsisakė 
Kanados Liet. Tarybos leidžiamą 
zurnala; po to? pasigrožėję ben
drais Montreal© vaizdais - išvy
ko į Dedčs Šamo žemę.

Linkime viešėjusiems laimes!
»Je %<t

NE UŽMIRŠTA APLANKYT I
SudburiŠkiai neužmiršta ap

lankyti montrealieciuso Šiomis 
dienomis lankėsi Montreal© p.An
drius Jasulis su savo_dviem drau
gais^, Tavproga atlankė keletu lietuvišku Šeimų? lankėsi p. Arlaus-

ontreal? 1942 Spalis-October.

kę namuose? ir aplankę daug 
grazię Montreal© vietų išvy
ko i savo kraštą.

>!« Ąt jjc

MALDOS UŽ KARE ŽUVUSIUS
Spaliu 30 diena p Juozo ir 

Marijonos Žemaičiu pastangomis? 
buvo surengta ję^namuose razan- 
.ciaus maldos uz žuvusius kare 
kareivius.

Buvo griaudžiai ir įspū
dingai prirengta: buvo nuklo
ta stalas_gyvomis gėlėmis?_ir 
tarp to geliu patalo - gulėjo 
gelinįs kryžius juodu kaspinu 
perrištas?_kas dare liūdna ir 
graudu įspūdį? nevieno blaks
tienose žibėjo asaros.

Prie gelinio kryžiaus bu
vo pastatyta^intencijos lape
lis - šv. mišios užprašytos 
visos Žemaičiu šeimos uz kare 
žuvusius.

Tas visas įspūdis sugrau
dino susirinkusius? nes buvo 
motinu kuriu sūnūs fronte au
kojasi... lieja kraują karo 
laukuose? kad mums visiems bu-r 
tę laisva ir gera gyventi.

Tarp kitę.? dalyvavo Šiu_ 
kariu motinos: M. Žemaitienę? 
p. Ruginiene? p. Levinskienc? 
■p. Stankiene?-p. Lubiene? p.
Kvietkauskienę ir kitos.

Žemaicię šeima ir visi da
lyviai dėkoja p. Kušleikienei 
uz pagelbėjimą surengti tą pui- 
kę' šventa maldę, vakarę? į kurį
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s us i r inko"ška'itįingus burelis 
pynti Šv. Ražanciaus vainikėli. 
Nes gyvu, geliu vainikėlis grei
tai vysią,,. 0 šventasis rąžan
čius amžinas...

Maldų dalyviai' prisiminė -ir 
visas kitas sielas? ypatingai 
žuvusius Lietuvos kankinius po 
verguve okupantu Stalino ir Hit
lerio,

Po- Šv. _Rozr,nciaus jaaldų? da
lyviai^ sudėjo aukas del trejų 
Šv. mišių^uz sielas kare in oku
pacijoje žuvusiųo v

Po^maldų? ponų Žemaičių sei
mą vaisino svečius gardžiai ir 
įvairiai parengtais valgiais?ku- 
rių patiekime pagelbejo_p. Žemai
tienei p. Kvietkauskięne ir ki
tos «.Dalyvavusioji^nuoŠirdziai dė
koja p. Žemaičiu šeimai uz taip 
brangu ir Įspūdinga paruosima 
amžinos atminties? 'kuri neisdils 
iš musų sielų.

Šis parengimas? tai gyvas 
pavyzdys^ kaip privalo lietuvis 
gyventi šventomis tradicijomis?_ ■ 
visuomet prisimindamas? kad žemes 
lias tik_laikinas o. " •

Garbe Žemaičiu Šeimai ir vi
siems tų maldų dalyviams o

GAVO LIUDIJIMUS'

30 diena spalių?_gavo liūdi - 
j imus p._ Juske vi č i e ne ir IvL Ar- 
-lauskaite iš Raudonojo Kryžiaus 
kursu vadovybes? teikimui :lPir
mosios Pagalbos”.

• - ‘ Gaila? kad aukščiau minėtų 
kursu neturėjo•progos lankyti 
kitos lietuves moterys? kurios 
taipgi įdomavosi . Ateity Y-> 
nados Liet, Tarybos Moterų Sek
cija turėtų duoti progos visoms 
be išimties prisimeti gailestin
gų darbų prisiruošimui o

SUSILAUKS' DUKRELĖS

Montrealieciams gerai ži
noma buvusi darbšti ir veikli 
mokytoja_O. Ba'ndziute - ponia 
Burokiene? spalio pradžioje 
susilaukėt gražia- ir sveika du
krele o

Sveikiname_ponus Burokus? . 
linkėdami laimes^ir sveikatos? 
taipgi linkime,iŠaųklčti nau
jagime tokia darbščių ir ti
kra lietuvaite? kaip kad buvo 
musų kolonijoj Onute Bandzlu
te o mažytes mamyte.

* $ >x

DIEVULIS APDOVANOJO

JMusų gerbiamos ir_veikiio 
M. Vilimienės duktė Maguut

0)1 op. M. Vilimienės duktė Magdut 
Andrulioniene (Viįimiute^ susi 
lauke 2 d. lapkričio gražių' 
dukrele^ -

. ; iš -širdies linkime p. .An
driui ionįams užauginti malonę 
ir darbščia lietuvaite.

* ❖

SUNKIAI SUSIRGO
. Sunkiai susirgo ir ligoni

nėj fandasi p. Jonas Venckus? 
Taipgi 29 d. spalio smarkiai 
sus i rgo p. _ Juo zas Šarka ? kur s 
irgi atsidūrė ligoninėj.

Linkime kuogreičiausiai 
ūbiems pasveikti. . . s

& *
IŠTEKĖJO

: Spalių 31 diena? ištekėjo 
panele Elena Juodelyte už p- 
Stanislovo Miliaus. (Kanados 
lietuvio kareivio)o

Nepriklausoma Lietuva
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GRĮŽO IŠ* LIGONINES

Neseniai grižo iš ligonines 
ponia Jureniene po sunkiai ligai 
ir operacijai.

P. Jureniene.yra rimto būdo 
lietuvaite5 mokanti gražiu'.rank
darbiu^ kurių viena ne taip se
niai yra paaukojusi Kanados Liet. 
Sąjungai.

Dabar p. Jureniene ilsisi sa
vo nuosavuose namuose Ville La 
Salle kolonijoj9 nes kitus namus 
rodosi turi Verdene. v

Gražaus_ir ilgo amžiaus lin
kime Po Jurenieneio

jjt * ❖

MIRS
v Spaliu. 10 diena atsiskyrė su 
šiuo pasauliu A. + A. p. Ruginie- 
ne. Paliko giliam nuliūdime savo 
vyra Joną ir gražia selinu.

27 d.^spaliu9 mire A. + A.Ona Bulvičiene.‘paliko nuliūdime 
savo vyrų Kazimiera? 6 sūnūs5 ir 
dvi dukteris.

Šiom? abiem šeimom?-. išreiškia
me gilios užuojautos pareiškimų.

K.L.T, MOTERŲ SEKCIJOS S U-MAS
Lapkričio 8 dienų parapijos 

svetainėj įvyko K„LoT. Moterų Sek
cijos susirinkimas o

Tarp kitu_nutarimu nutarta? 
pasiųsti į užjurį Kanados lietu
viams kareiviams dovanu - cigaretė
mis. Tas darbas pavesta sekcijos 
sekretorei p. Lukošienei.

Siame susirinkime? buvo skai
toma devyni gauti padėkos laiš
kai Sekcijai už dovanas? nuo
užjūry kariaujančiu Kanados liet, kareivių. Šie visi laiškai telpa 
’’Nepriklausomoj Lietuvoj”.

Montreal? 1942 Spalis-October.

PUIKUS ’’GENOVAITĖS VAIDINIMAS
■ * . f

Šių notų lapkričio 29 d. 
Vytauto klubo svetainėj? Kanados 
Lietuviu Taryba’ stato puikiu vei
kale ’’Genovaite”. Šį veikalo re
žisuoja darbšti ir uoli lietuvai
te mokytoja ir. Arlauskaite? kuri 
pasirodys svarbiausioj Genovai
tės rolėj.

Visi artistai Marijos Arlaus
kaitės pasiryžimu puikiai pri
ruošti? ir tikimasi - galės paten
kinti malonių Montreal© visuome
nę. Tad prašomo visu, lietuvių 
dalyvauti? tuo labiau; kad tokie 
didžiuliai veiksląivnotaip leng
va priruošti? ir dažnai pastatyti. 
Scenoje bus ir gyva Bcnuko ožku
te. ■ -

Lig mielo pasimatymo 1

♦ ❖ *

ruošiama vakariene

Spalių 22 diena 4 valanda 
p.p. Ville La Salle Citizens' 
Club salėjo? yra ruošiama pui
ki ir skani vakariene.

Šių vakarienę ruošia Kana
dos Lietuvių Taryba naudai ’’Ne
priklausomos Lietuvos”? ir kas 
tik myli savo žurnalą - prašo
me dalyvauti.

Vakarienę ruošia sumaniau
sios -šeimininkių, jėgos Villasa- 
lietes moterys? kurios gauna 
didžiausių kreditų uz puikiai 
paruoštus valgius ir gerymus.

Ši vakariene bus dar ir tuo 
nepaprasta? nes turės savo pro
gramų iš muzikos? kalbų ir dai
nų. Pagrindinęvir svarbiausia 
kalbų- pasakys^šių dienų klausi
mais/ tai didžiai gerbiamas 
p. Jankauskas "Amalgametų” Uni-
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jos“ atstovas? kurs' turi ••gražu 
ir talentingų oratoriaus gabuma? 
ir kurs -atydziaį seka siu dienu 
įvykius? todėl šimtu nuošimčiu* 
vertėtu pasiklausyti gerb.. p«.Jan- 
kaiisko * kalbos?' kaipo vieno iš ge
riausiu musu kalbėtojų.

-Po * vakarienes, ir kalbų?.griez 
puiki muzika5 ir bus galima gra
žiai pasišokti ir -dorai pasilinks
minti.- •

❖ * * .
• ■» , •,

NAUJAIP - BIZNY . <

Antanas NavikeviŠaus .Marijos 
pūkštaitęs vyras' ir vyriausioji 
sėimos galva?, atsidarė nauja biz
nį ’’Valet Service” Westmounte 
Sherbrook’o gatvėje.

Šis biznis geroj ir gražioj 
vietoj? tad linkėtina p. Navike- 
vičiui^išaugti ir įsvystyti savo 
amato šaka iki.-aukščiausio laips
nio? kokį tik jo paties idealai 
siekia.

sf« sfc

MŪSŲ VĘIKBJA S-ODBŪRY

Ponia Salomėja Pundziuvienė 
Kanados Liet. Tarybos uoli ir ne
nuilstama veikėja? šiuo laiku vie
ši Sudbury. .

iš ten ji siunčia glebius lin
kėjimu Kanados Liet. Tarybai irv 
visiems pažįstamiems? taipgi ruso? 
kad parveš iš ten visa glebi ’’Ne
priklausomai 'Lietuvai” prenumeratų.

Garbe broliams Sudbūriešiams 
įvertinant 'mūsų sunkias pastangas' 
žurnalo kely^ taipgi garbė p.Pųn- 
dziuvienei uz pastangas ir triūsa 
kurį mes visi giliai įvertinam ir 
jūsų žygius branginam.

Lig mielo pasimatymo ’.

« s}e * .

ŠIRDINGAI DĖKOJA " -

Kanados Lietuvių Jtarybos 
centras širdingai dėkoja kun. 
Balkūnui uz penkių doleriu au
ka zurna1o ”N.L.”’naudai ? t aįp- 
gi dėkoja ponui Anicetui Simu
čiui uz tri'-jų doleriuvaukų9 dė
koja p. V. Treigiui uz auka, ir 
prenumeratas? dėkoja Kanados^ 
Liet. Sąjungai uz penkių dole
riu auka įteikta per p. Sakalų? 
dėkoja ponui Pranciškui Dubaus
kui už- dešimts dolerių aukų? 
dėkoja visiems ki tiems _ romi arė
tiems ar paremusiems mūsų žy
gius spaudos ...ir tėvynes reika
luose .

$ *$•

Širdingiausias broliškas AČIŪ’. 
Garbingajai Fraternalei orga
nizacijai Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje? uz tokia stam
bia Šimto dolerių aukai

Jūsų toks žygis pridavė 
mums^daugiau drąsos ir energi
jos .žengti pirmyn?. Įrėmęs ties
dami Jums broliška dešinų? dar 
karta dėkojame.

*Bendri.darbai? bendri sie
kiai? tikimasi išves mus į_skais 
tų Lietuvos nepriklausomybės ry
ta.

K.L. Tarybos centras.

LITERATŪROS VAKARĖLIS

Yra projektuojama? kad su
ruošti ”Be Tėvynės Brangios” 
autoriui pagerbtivvakarėlį.

Tikimasi? kad šio žygio im
sis vietinė inteligentija va
dovaujant Kanados Lietuvių. Ta
rybai? ir tuo pagerbs tremtinį 
poetą? apie kurį neseniai gra
žiai * apraše K. J. Prunskis ’’Ne
priklausomoj Lietuvoj”.

Tad? nuo gražių sumanymų? 
eikime prie darbų.

Nepriklausoma Lietuva
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•' -Mirus A.+. A Jonui Krukauskui "N.L.” rome- 

jui ir Kanados .Lietuviu Tarybos uoliam nariui.?
- reiškiame gilaus liūdesio?., ir jungiame jį? ' 
su, jo likusia garbinga seimą ir giminėmis.

K. L. Tarybos centras
ir

Neprikl. Liet, redakcija
( ( ( ( ~~Č

<2
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MIKE JONAS KR A K A U S K A S

Atėjo liūdna žinia? kad mirė "Nepriklausomos Lietuvos” dide
lis rėmėjas A+A. Jonas Krakauskas spalio 27 dienę Hamilton • Ont. 
Velionis buvo uolus^Kanades_Lietuvię Tarybos narys? pavyzdingas 
lietuvis? ir geras Šeimos tėvas ir vyras. 

v _
A.A. J. Krakauskas yra vienas is įkūrėję Vytauto klubo Mon- 

treale 1906 metais? kur buvo malame rately susispietę lietuviai 
kaip tai Tadas Lubis? Jonas Gruzinskas? Pctras^Lietukis? Jurgis 
Jonikas ir kiti ? o vėliau velionis daug rašinėjo ’’Naujienoms” 
ir kitai spaudai; persikėlęs gyventi į Hamilton^ - ten su kitais 
savo prietoliaįs įkure SL.k 278 kuopę ir per 26 motus dirbo tos 
kuopos vadovybėje. • ♦

Velionis J. Krakauskas . išaugino gražia Šeima:. sūnę Juozą ir 
tris dukteris. Sūnūs Juozas Krakauskas yra pagarsėjęs basebolo lošė
jas Kanadoje ir Suvienytose Valstijose? dukros visos trys ištekėję, 
iš giminiu paliko brolį Kazimiera gyvenantį Waterbury? ir svogerį 
Justina Guzą Hamiltone. sūnus Juozas tarnauja Kanados kariuomenėj 
R.C.A.F. ir'ima radio technikos kursą. Toronto-universiteto skyriu
je? Hamiltone.

"Naujienų”žinios aprašo Jono Krakausko laidotuves
sekančiai: "Velionis buvo pašarvotas įaidotuvię sslionc. Jo grabę 
supo apie 30 gražiausiu yainikę? puokščių ir pintiniu pripildytu 
gražiomis gėlėmis. Palydėti susirinko beveik visi Hamiltono lietu
viai? kurio nesudaro didelio skaičiaus šioje kolonijoje? bet_atjau- 
timu savo artimo jie sudaro daug didesnį skaicię.? negu dideles ko
lonijos; tai labai gražu ir Hamiltono, lietuviai gali tuom didžiuo
tis.

Prieš pat 9 yal^ ryto? spaliu 30 d. velionis buvo palydėtas 
i St. Lavzrenco bažnyčia? kur buvo'atlaikytos iškilmingos pamaldos 
už jo siela ir po to palydėtas į Holly Sepulchre kapus. Laidotuviu 
tvarka rūpinosi SL.i 278 kp. valdybos nariai.

Mes? Montreal© lietuviai ir Kanados Lietuvię Taryba? nulen
kiame galva paskutinei pagarbai musę, brangiam veikejui_atsiski
riant? ^ir reiškiame gilia_ užuojauta visai likusiai liūdnume p. 
Krakauskę šeimai ir giminėms. ' K. L.
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a la crymis? -
VIRGILIUS.

Asaros yra simbolis sielos? kuri nepajėgia suvaldyti savo 
emocijų ir saves. ' ■ ■ '■

Meiles ašaros - humanizuoja siela.
■ Ąs.aros yra teleskopas? kuriuo žmones žiūri i dangaus grožy

bes ._ nšaros gaivinas lietus? kurs .-.laisto dangaus sėkla? kad pra:- 
: žydėtu žmogaus širdy.

Ašaros kilni žmogaus kalba. j'. .
> Atgailos ašaros yra angelii vynas.

. Džiaugsmo ašaros_yra rasele? kurioj teisingumo saule atši—;
• 'spindi. AŠaros nuodėmės potvinis ir pasaulio auka.

Ašaros - Šventa liūdesio tiesa. . ■

Ašaros - meiles gėris.
Ašaros palengvina kenčiančiu širdį. ' ' .

Ašaros - žmogaus prigimties vynas ir maistas.
Vilties ašaros nušviečia širdies gelmes.
Tikros meiles ašaros - yra intelektualus kūrinys.
Tavo grožio ašaros yra saldesnes? negu Veneros šypsnis.

Ašaros - Dievo geriausia dovana.

Ašaros ramina širdgėla.
Ašaros atsveria žodžius. ' .

Nepriklausoma Lietuva
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Tu įdainavai, as arą s_\.į mano akis! ■.•••
Motoru ašaros yra tylus oratoriai.
Tavo ašarų kalba - mano širdies meditacija. J

Meile5 tu lieji Šventa vandenį iš savo dangiškajai akii^.1
Ašaros kenčiančiųjų gyduole. Dideles širdys? yra kupinos 

ašarų. Ašaros širdies saugios durys.
Ašaromis išbalsamuota meile yra gražiausia.

Ašaros .yra dangaus benedikcija. - •
#

Asaros tv.nj Šventenybes. Jos nera_silpnybes žyme. AŠaros yra galy
be? jos kalba iškalbingiau kaip tūkstantis liežuviu. Jos yra dide
les širdgėlos? gilaus gailesčio? begalines meiles žinios. Jeigu 
man stigtų bet kokio^argumento įrodyti? kad žmogus nėra mirtingas? 
tai aš ieškočiau jo širdies įtakingu konvulsija, emocijose? kada 
siela be galo nerymauja; kada jausmo versmes tvinsta? ir kai aša
ros smarkiai teka kristaliniais upeliais.

Ai? nekalbėk skaudžiai apie kenciantyjį? kurs ašaroja tylo
je! Nedrumsk^jo kilnumą nešvankiu juoku? ar nekviestu žingsniu, 
^esityčiok iš riioters asar^. Ašaros plauja jos siela ir padaro j^ 
angeliška. Nesijuok? jeivziauri vyro^širdis kai kada sutirpsta^ 
užuojautos jūroje. Nes ašarospadeda žmogui iškilti aukščiau žvė-

. ries. _Mes mylime žiūrėti į meiles ašaras. Jos yra skaudus lasai - 
ir tačiau svenciausi. •

Meilios? tyros ir pašventintos yra žmonių ašarosi. Jos yra^mei- 
les_ir pasigailejįmo_kristalai - sielos žemčiūgai. Pažiūrėk? aša
rėlė .rieda per mažutėlio yeidci. Jo^nujaučiama bova liko^sutrikdy
ta; ir iš jo sujaudintos Širdies išsiveržė simpatinga ašarėlė. Ki
ta virpa jaunuolio akyse. Jis pajuto rūstu barimu?_ar nuvilta mei
le; ir kad nuraminti savo protą ar širdgėla? ištekėjo skaisti asa- 
ra.

Ai? ašaros! Kokia misi jei jūs atlikote musu nul i ūdų s i ame __ pa
sauly’. Kaip meiliai išgarbintos^ pasigailėjimo ir tikros meiles 
aukuruose - kaip iškilmingai pašventinote atgaila ir širdgėla!

Ašara išlieta sergančio kambario tyloje? dažnai suskamba 
danguje tokiu gaudesiu? kurs viršija žemos trimitus ar varpus.

Motina? neslopink ašarų? nes Aukščiausias tavo apdovanojo 
jomis? kad nuramintu tave liūdnoj ir karčioj valandoje.

Montreal? 1942 Spalis-October.
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Narci zas Augrunas
Turbūt nieks šiais laikais tiek ncnukcncia5 kiek_nukoncia 

motinu širdis. Uztad Amerikoje spaudos biuras paskelbs, kad Kata
liku Federacija netrukus pradės rinkti garasus visu motinu, kurioj, 
sūnūs dabar tarnauja Amerikos kariuomenėje.

Parašai bus renkami tuovtikslu, kad prasyti Jungtiniu Ameri
kos Vai s tybię prezidento neužmiršti Lietuvos ir jos nepriklauso
mybes po karo. Čia kalbu žinoma apie lietuves motinas. Spėjama., 
kad tie parašai bus įteikti•prezidentui 16 diena, vasario, Lietu
vos nepriklausomybes sukaktuviu proga.

# # sfc >Jc

Liaudies Komisaru Taryba Maskvoje, išleido istatyma, kuriuo 
įvedama militariškas rusę. pradinėse mokyklose. įstatyme, pažymėta, 
l<ad mokymas prasidės berniukams nuo 8 metu, ir tęsis iki 18. Rau
donosios Armijos karininkai mokins juos9 pradedant su ketvirtais^ 
mokslo metais. Visi sveiko kūno suaugę iki 50 motę., turi atlikine- 
'ti militariškę tarnystę kas sęvaite.

Wendell Willkie buvęs kandidatas į Amerikos prezidentus, su
grįžęs iŠ beveik pusiau pasaulines keliones, savo kalba nelabai 
suinteresavo amerikonus.

iš visos jo kalbos buvo daugiau kritikos, negu konstruktyvię 
sumanymę, nors liete daug politiniu klausimu, bot jie buvo.tik 
paviršutiniškai apčiuopiami, be gilesnio ir aiškaus apibudinimo.

# $

’’Amerika” rašo, kad ’’Anglijos darbo mini s te ris Ernest Bevin, 
galingos darbo partijos vadas, spaliu 16 d. Londono pareiškė, kad 
niekas taig nėra toli nuo tiesos,^kaip tvirtinimai, kad Jungtines 
Tautos neišpildo viena kitai pasizadejimę. Jis pasisakė niekada 
nedovanosiąs Anglijos kairiesiems, kurie,kai Anglija kovojo viena, 
vadino kara imperialistiniu.”

’’Kairiojo sparno žmonos dirbtuvėse skelbė, kad tai yra. impe
rialistinis karas ir tuoml kenke mūsų karo pastangoms. s niekada 
nedovanosiu jiems už tai iki pat mano mirties, nežiūrint kę jie 
nuo tol padare ar padarys.”.

Nepriklausoma Lietuva
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’’Tai© griežtai kalbėjo Bevin? Anglijos darbininkų vadas. Jis 

pasmerkė Anglijos komunistus ir jų patuikunus? kurio iki 1941 mo
tu -birželio 22 d. .inglijos ir jos sajungininkų gynimosi prieš na
cius laike imperialistiniu karu.”

* >;t *

Ponas Juozas Tysliava savo kolumnoj "Dabar" sako: "Jau 450 
metų? kai Kristupas Kolumbas atrado Amerikos žemyną. Šiandien jau 
ir mažas vaikas žino? kad žeme yra apvali? panagiai kaip žmogaus 
galvą- akis ar ašara- Bet?štai? Amerikos atradėjo sukakties minė
jime išvakarėse miršta ‘‘’pranašas” "7.G. Voliva? visų savo gyvenimą 
skelbės? kad žeme jsanti plokščia? kaip blynas...

0 mes dar stebimos? kad Kolumbo laikais buvo baudžiami tie? 
kurie skelbdavo priešingai-

' . «Į.4

Komunistai vis dar reikalauja teisti Hcssų. Štai ka sako "Dar
bininko" "Dabarties Bildesiai": - Sovietų spauda pradėjo reikalau
ti? kad Anglijos valdžia tuojau imtų uz. pakarpos Rudolf ų_Hess . ir 
ji teistu? kaipo karo kriminalistą. Sovietų spauda paseko.viso pa
sauliu komunistine spauda. Anglijos komunistų laikraštis "Daily 
Worker ? kuris yra išleistas išbandymui? reikalauja Hesso teismo; 
taip pat reikalauja ir Amerikos komunistų spauda.,"

"Komunistams galinu priminti si _-jsaki "Jeigu kiaule ragus tu
rėtu? tai visus- subadytu".

' "pPazilentas Rcoseveltas ir Anglijos premjeras Churchill sutin
ka sudaryti komisija? kuri tyrinėtų ir surinktų faktus apie karo 
kriminalistus? ir pasibaigus karui juos teisti. Galimas dalykas? 
kad- keiti s i ja? ištyrus ir. surinkus davinius? nurodys no viena ir 
is tu? kuriuos kon.uhistai garbina. Kų tada komunistai pasakys?"

"Hess yra Angį -joj? kaipo karo nelaisvas. Kaip sako Bden?jis 
tokiu pasiliks iki. karo pabaigos. Gal būti po karo teisiamas ir 
Hess? bet no' dabar? kada komunistai ir Sovietų spauda reikalauja? 
kad Anglija padarytų." ... _ _ . .

"Komunistai vis bando demokratinėms valstybėms diktuoti kų.ka
da jos turi daryti-, Ar nevertėtų tų pati padaryti.su komunistais? 
kaip padaryta su kitais demokratijos•priešais? '■’eigų jiems nepatin
ka demokratinių valstybių tvarka? tai- -lai važiuoja pas diktatorius".

sje s’« >!< ’J*

Ponia Rooreveltiena viešėdama Anglijoj patyrė? Jkad Amerikie
čiai kareiviai? kurie ten randasi?^pageidauja? kad jiems- butų su
teikiamos storos pancekcs. Na o kažin kaip^apie Kanados ar n.ngli~ 

. jos ^.kareivius? lAterys megskite. Kad musų saldes gynėjai nekųstų 
šalčio* Juk dabar man rašant jau gori kupstai sniego krintą..x . t 
Aprūpinki! kareivius ne tik cig retais? bot ir šiltomis kojinėmis.

sfc << - M
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K. Žižiu tas

Brangus broliu nors ir toli 
vNuo tėvynes Lietuvos9

Nepamiršk9 kad esi sūnūs
Tos garbingos mus Tautos

Nepamiršk^ kad ten užaugai 
Jėga9 protą ten gavai9

Jautoisi9 kad visur tiksi^- 
Brasiai svetur važiavai

Kur tik eisi? kur gyvensi9 
Lietuviu save vadink;

Nz savo toises kovoki9
Ir mus garbe visur gink

Kas gražu., dora9 protinga -
Imk pavyzdį iš kitę.. . . 

Saugokis9 kas pragaištinga9
Kad tau skriaudos nebūtų.

Nepamirškij kadeteisybe
,Imą viršų visadal 

Stengkis buti^kuituringu -
Nepražūsi niekada.

Lapkričio 9-1942

# ❖ «

TORO N T 0 D IENOS

lanke pas J. Belieka S. Zeman— 
tauskas, kad^atsilygmti uz gero 
padaryme - uz pagalbu jam depre
sijos laikuose.

Žemantauskas tada apleidęs 
Torontą nuvažiavo į Detroitu ten 
susipazino_su viena panele kuria 
paskum vedė? ir legaliai gyvena, 
įsigijo nuosavu turtą ir žmonelę9 

ir jau dabar nuolatinis Suvie
nytu Valstijų gyventojas.

tfs »Je * .'

Spaliu 5 dien^9 parapijos salė
je buvo Tėvynės Mylėtoję dr-jos 
suruošti šokiai. Šokiai Braziai 
pavyko9 orkestrą vedė p. Tau- 
rinskas.

Nepriklausoma Lietuva
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Liet. Taryb. Mot
KARE mU

Šie laiškai atsiusti Kanados
ŪHiŪB in. Ū) (j

Soke.
Gerbiami Kanados Lietuviai’

As prašau^jūsu draugijos pa
skelbti mano žodžius jeigu vie
tos bus jūsų laikrašty.

ii.s labai mažo mokslo9 tai 
gal ir klaidu bus9 bet labai pra
šau man dovanokit.

Mano draugas Lubis? gavo do
vana. is įūsu. draugi jos. J.Pa tenkin
tas ir džiaugiasi. Ivleš^cia ti du 
lietuviai tarpe keliu Šimtu ki
tataučiu.. Lubis gimęs Kanadoje? 
tai^jo vardas plačiai žinomas? 
o aš gimęs ir augės Lietuvoj9at
važiavęs į Kanadę dirbau vakaru Kanadoje ukes darba? ir aš jokię. 
giminiu neturiu Kanadoj. Tik tu
rėjau porę. lietuviu antrašu. į 
Albertos provinclję? bet ir tuos 
kareivio kelionėje pamečiau. Jau 
bus sesi menesiai? kaip nieko is 
Kanados negirdžiu. AŠ kitaip ne~- 
moku nei rašyt? nei skaįtyt?kaip 
t ik__įietuviškaix Tad? ašvlabai 
norėčiau? brangūs tautieciai9kad 
jus man prisiu.stutc nors^ir pa
senusią knygų ar laikraščiu. Nes 
man labai nuobodu.

Su ilgesiu lauksiu atsakymo. 
Pte. S. Butanavicius.

Canadian Army Overseas.
$ >Jc #

THANKS a million for the cigs? 
your kind gift is. very much 
appreciated.

Yours9
Pte. Lubis

Canadian Army Overseas.

$
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Dear Mrs. Lukošius:
Thanks ever so much 

cigs. you’ve sent me® I 
for the 
appreciate

them more than I can say.
Once again thanks a million.

Joe Zubis 
Canadian Army Overseas.

' :?«■ :•!< C

Dear Mrs. Lukošius:
It certainly was a very nice 

surprise to receive 300 cigarettes 
from your Club today?., which were 
very much appreciated. Thanks very 
much? you can be sure that all of 
us over here really appreciate all 
the favors you are doing for us 
while we are so far away from home 
and friends; Thanks again.

Sincerely?
Gnr. Tony Zubis

Canadian Army Overseas.
A

Dear Madam:
Cigarettes gratefully received, 

and appreciated.. Thanking you?
I remain?

Yours?
L/Bdr. Stankus C. 

Canadian Army Overseas, 
a & ;?•'

Dear Mrs. Lukošius:
I wish to thank you and the 

Lithuanian League? Women’s Society 
for the cigarettes you have sent 
me. Your gift package was most 
welcome. It helps a great deal to 
keep up our morale knowing that we. 
have people like you back home who 
provide for a soldier’s comfort and. 
welfare. Thank you again.

I remain, gratefully yours?
Pte. A. Zubis
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Dear Mrs. Lūlęoš.ius A

In regard to cigarettes 
received latel-y® many thanks® 
they are yery scarce out here® 
and hardly -a comparison to our 
Canadian cigarettes® so again 
may I thank you and the Canadian 
Lithuanian Women's Society 
League for their kindness. .

Pte. B.J.Rugienius. 
Canadian Army Overseas.

a & a ■ '1
My Dear Lukošius:

Received the cigarettes today 
and it was a welcomed surprise 
and I wish to thank you from 
the Bottom of my heart for them 
■because, its one thing we do 
enjoy is a good Canadian cigar
ette. Will you please thank 
the women of the Society for.me.

Sorry to say® but I have, not 
been doing my bit this year in 
helping the war. on account, of 
sickness. It has been a very 
unlucky year for- me and all I 
have seen of the outside world 
this year® was three months® 
but if luck is with me I should 
be out of the hospital by 
Christmas•

Will close now® wishing you 
all the very best of luck and 
carry on the good work.

Cheerio for now® 
Yours as ever®

J. Klisevitch 
Canadian Army Overseas.

ft ft \\ ft

I have received the cigar
ettes on the 12th of-this month. 
To the Canadian Lithuanian 
League® Women* s Society9 I am 
here thanking you very much 
for sending me the cigarettes 
down in England; I thank you 
all® the women of the Society 
for not forgetting their own 
people down in England. I very

appreciate the kindness of the 
women and^I wish to thank you 
Mrs. Lukošius for all your trouble 
in sending me the- 300 cigarettes. 
I can not say very much now but I 
hope that some day I will return 
to Montreal'and' that it will be 
very soon with Victory. Kindly 
thank all the women of the Lithua
nian League.

Yours truly®
J. Pundzius. 

Canadian Army Overseas.
ft ft ft

: FRAGMENTĖLI S

Mintys yra galybe9 ir jeigu 
mes nuolatos teigiame-ir tvirti
name® kad mumyse yra,teisiu ir 
jegu pasisekimams® nepalankias 
sąlygas ir priešingas aplinkybes 
pakęičiam'e atvi'fkŠšiomis. Jeigu 
esi tvirtai,pasiryšąs 9 nežiū
rint visu aplinkybiu9 pasiekti 
pasisekimo® greitu laiku sukuri 
apie save tikrą pasisekimo min
čių atmosferą® ir šioji atmos
fera patraukia pasisekimą pri
traukiamu jnagnetu.

Tu.norėtum: "Ak® kad:dalykai 
pasikeistu*." Taip® kas gi pakei
čia dalykus? Norėjimas ar įsaky
mas? Svajojimai ar darbas? Ar ga
li laukti® kad jie pasikeistu 
todėl® kadtu atsisėsi ir išreik
št savo norą® kad jie pasikeistą? 
Kiek laiko uėvo:manymu® tau rei
kštu® _ka d pasistatytam namus® jei 
atsisėstum ant pamato ir.panorėtu 
kad jie būtu? Norėjimas tepadeda 
tik tada® kai jį lydi darbas® pa
siryšimas ir energija.

0. Swe 11 Ma rden.

a a a

Dar niekuomet nebuvo nakties® 
kuri neturėtu ryto.

D. M. Mulock.

Nepriklausoma Lietuva
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Kuri is mus neslgrozi Tavo kūryba 
Kuri is mus nesididžiuoju Tavimil 

o jei sakai9 kad. —

akmęnplis turi salta širdį ~ 
tai'j i'daug šiltesne nei žmogaus; 
ir jei akmenėlis tavęs . ne sus i Ide > 
jis tave, parpuolusię tikrai : prigis

- akmene1i 
bet is tav

irdį-

tuda- našiai tele s’9 pamočių skriaustos

■ - akmenėlis turi^šalta9 salta-širdį- - 
betjjvail - daug šiltesnę nei žmogaus £ 
Argi skausmo_asaromis Motinas nugirdo

. šaltas akmenėlis nuo’ kelio lygaus^ ./įi.

Visa juoda zernę^ žemę' lig dangau; 
akmenėlis turi saltę9 salta Šird/ 
tiktai ji šiltesne nei žmogaus *■

*

N A K T I S I S

Naktis ateis o o o _Jauciu jos- ’rubę. kvapa ' ■’
L^zg myra9 lyg mėlynas naktijoles...
Užmigs ’ dangus 9 užmigs/ laukai lyg kapas9„ 
lyg skausmas ties kapu parpuolęs’. '

Dejones pamažu nutils... Sapnai uždengs 
blakstienas neramias ir asaras akyse^oo 
Bet ir sapnuos sirdis ilgėjimosi neiŠvengs.9 
kaip neisvenge jo per dienę visa.

Sjt ■.••7 .*

'ealo 1942 Spalis—October
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GERBIAMAI VISUOMENEI: gauname laiškę. visai be parašu ir politiniu 
žinių iškarpų? kur nepažymėta nei laikraščio vardas_nei data? ir 
nors ‘rašiniai tiktu "Nepriklausomos Lietuvos"dvasiai? vienoj ana- 
nymiu rašiniu ar^iškarpu - negalime sunaudoti. Siunčiant rastus 
ar iškarpas $ *praŠome_paširaŠyti apart sl-apyvardes ir tikra pavar
des kad redakcijai butu aišku su kuo vedama korespondencija.

P. J. : Širdingiausia aciu uz gražu ir įdomy. rasinį? taipgi uz 
puiku eilčraštį. Lauksime visuomet Jūsų plunksnos grašiu ir ver
tingu posmu. ♦.
GENOVAITEI: Sesez Genovaitei Turi gilaus talento.rašyboje. Nepa
dek plunksnos. Jusu raštai gilios .svarbos. Giliai vertindami - 
lauksime visuomet JŪsę. sielos audiniu.-
PROF. VAIČIŪLAIČI UI: Jūsų grašius ir harmoningus eilerašeius su
naudojome. Ar galima prasyti ir tikėtis ka nors sekančiai"?.L. ” 
laidai? Žinomoj kad Tamsta esate rašytojas idealistas? todėl nė
ra abejones? kad mus prisiminsite. Lauksime’.
VINCENTUI BUDRIKUI: Kas gali išreikšti? kiek_JŪsę. talento plunks
na verta?... Ji ^apsuka perliniais vingiais mūsų kuklutį leidinį?
ir jis įšgrošeja ne tik popieroje? bot ir skaitytoju sielose. Įra
šome rašyti.
J. JOKŪBYNUI: Jau pasiilgome Jusi^ plunksnos stipriu bruošu? lau
kiamo mus atsimenant.
K. ŽIŽIUNUI» Gavome ir sunaudojome Jūsų grašu ir^gilos vertos ei
lėraštį. Lauksime visuomet Jusu muzikai i skę. minčių.
ELEGIJUI UOSIUI: ,^ciu uš prisiųstus "iš Seno Dienoraščio" prisi
minimus. Jie gražūs ir įdomus? su šiuo numeriu juos pradedame 
spausdinti. Prašome ruošti ka nors ateičiai. Lauksime.
P. LUKOŠIENEI: Jusu korespondencija labai pavėlavo. Gaila...
Bet stengsimos ateinančioje laidoje ja patalpinti pirmuose Kris
luose. Aciu širdingai. \

v

VILASALIECIAMS BROLIAMS IR SESEMS; UŠ._ mechanišku žurnalui ^pagal
ba? dėkojame? dėkojame... Jusu_gilus pasišventimas bus amžinai 
branginamas? mes žinome? kad Jusu nuo darbu išvargę rankos - auko
ja savo jėgas tik mieliausiai Lietuvail Garbe Jums ir padėkai

aje « Ą ft##*’#*'**
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