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Kai imu plunksnę rašyti się tema - virpa mintis.^. Tiek gra
žaus* ir tiek baisaus... Jei paimti šiandien vien^grozį* įvilkti 
ji į Kalėdų rub^j tuomet atrodytu* kad 'bandoma pašiepti tuos* ku
rie karo sukuriu verpetuose* Sibiro tundrose* pabėgėliu būriuose* 
kurie be kojų be ranku^ kraujuose ir ugny* žaizdose ir ašarose o 
Kurie^uz geležiniu neisplcšiamu^grotu*vergijoj9 kančiose* alky* 
atplėšti nuo savųjų* ištremti is savo zeraiip » °

Jeigu rašyti:’’Ramybe geros valios žmonėms!l* tai lyg išjuokti 
tuos* kurie uz mus kariauja; kurie neša save - kad mus atpirktu. 
Ir šiandien žodis ’’Ramybe5’* yra toli nuo tiesos.

Bet tarp tę. visę._ohaosingu sūkuriu* vkur tik dar gludi gyva mintis: karo* nelaisvoj* ligoniniu bandažuose ar kraujo klanuose* 
Kalėdų ranka pasibeldžia į nevienu krutinę* į neviena sąmone* są
žinę ar protą. Ypatingai jos pasibeldžia į lietuvio širdį. Nes 
kiekvienas lietuvis* mažiau ar daugiau religingas ar tradicijingas* 
papratęs nuo lopšelio, prisiminti Kalėdas* ypatingai Kūčias* kur 
prie bendro stalo - prisimenama visi savieji»»•
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Nubėgama už juru - marių? į savo gimtines namelius., ieškoma senos 
matuses? tėvelio? sesių? juk su jais buvo praleista nevienos Kų- 
ciosj nevienos Kalėdosj ir dabar ieškoma mintimis jų9 kaipo ryšio 
giminingos meiles.

Dažnai prie Kūčių stalo? susikaupiama giliausiai. Čia mįntyv 
sveikini visus... Dažnai atleidi tiems? kurie tave nuskriaudė5 iš
juokei paneigė^ persekiojo; o tai. pamatę, duoda tas? kad ton prisi
menama prakartelco . . Jczuli’s Mažutis. . • Tokia gera? gera Švenčiau
sioji Marija Motind? savo pamiršęs; Juozapas. .. Tai^gimimo diena 
TO? KURS atnešę pasauliui tiėsų^.tiesu? KURS mirė uz ję? kurs pali
ko mums tęsti JO darbu? geriau zuti? negu paneigti tiesę. Ir, šian
dien dalis_pasaulio9 kariauja už ta tiesę? kuria JĮZUS pries. 1942 
metu atnešė i 'žemę. Nors ta tiesa šiandien įvairiai suprantama? 
bot JI GIISl "JI GYVAI Gyva-bus - iki bus amžiai’. Ji visuomet'bel
sis i lūšnas - ir rūmus? į sąžinės ir protus? ji vystys gorį?ji 
kels/ žadins žmogų iš gyvulišku aistrų?is. neapykantos? keršto ir 
savanaudiškumo. Ir vis tik ateis tie amžiai? kada žmogus pilnai su
pras JĖZŲ IR JO ATNEŠTA TIESA.

Šiose Kalėdų šventose? ir mes nevienas esamo nuskriausti ne
tiesos. Nevienas *persekiojamas• Nevieno išblaškyta seimą. Nevienas 
esamo netekę brangiu asmenų... Vieni žuvę karo laukuose.? antri iš
tremti į Sibirą ar Vokietijos gelmes? treti žuvę be žinios^ be ma
žiausią. atgarsių... Tarų viso to9 dar esamo tarytum našlaičiai.?ar
ba kažkas žemesnio nei žmogus? nes mus tauta neturi laimes būti 
pripažinta pasaulio tautose kaip lygus -vsu lygiu. Apart.dabarti
nių. Lietuvos retežių? telkšo dar ii’ neaiškus’ rytojus.

Bet? vistik žinome? kad yra gimusi TIESA? ir nors ja pilotai 
kryžiuoja? jos aureole aukščiau kyla. Tik^roik mums daugiau .vie
ningumo? daugiau patvaros? stipresnių, vilčių ir pasiaukojimo; o 
išauš skaistesnis Kalėdų rytas Lietuvai? ir mums našlaičiams jos 
vaikams.

Tad?' žengdami į Kalėdų ir Naujų Motų anga?- sujūngkimo min
tis bendriems darbams? bendriems siekiams? bendroms idėjoms? ap
sišarvuokime broliška meile? ir s»iekime^TIESOS.9 kad JI palaimintų 
Lietuvę nepriklausomybė? ka« ■ galėtų grįsti išguitieji broliai į 
savo zomęl Tuomet ir mums Kr.ledos bus linksmos? ir mos su dūzgian
čiais vargonais giedosime - GLORIA^

Dabar? Kanados Lietuvių Taryba ir Nepriklausomos^Lictuvos 
redakcija? tiesia bent broliška runka šių metinių Švenčių proga? 
visiems puoliams-lietuviams. Sveikinamo Nepriklausomos Liętuyos 
Skaitytojus? Rėmėjus? ir mielus nenuilst .ncius Bendradarbius? į 
linkėdami pasauliui? ir mums pptiems taikos? ramybes? meiles ir 
gražaus sugyvenimo. ' ■ "

Nepriklausoma Lietuva



Šis yra^universales meiles amžius.vVisi gamtos "balsaij^ele
mentais paukŠcią giesmes? visi mokslo išradimais patylomis šnibž
da žmogaus ausin, kad jis stovi_prie universalas meiles aukso eros 
slenksčio. Tai yra pagrindine jogas kuri gena jį pirmyn ir aukštyn? 
pažangos ir tarptautinio susipratimo kely.

^Gentines rasine? komunale ir tautine meile buvo universales 
meiles kopocią pakopos? - tos meiles? kuri veda mus tiesiog į dan
gų. Universale meile? įglaudzia savy visas meiles? ir kažką dau
giau. Tas ’’kažkas1’ yra šio Šimtmečio dovana. Tai judinamoji ener
gija? liepsnojanti šviesybe? Omnipotentingojo įkvėpimas. Perdem 
visus amžius? žmonija dirbo? triūsęs ir sieke šio tikslo.

Universale meile? yra žibintas plačiame buities pajūry. Jis 
meta kiaurai persiveriancius savo spindulius į tamsią?audringą 
jūrę..o ir veda klajojančius mūs mirtingąją gyvenimovlaivus į _ ra-. 
mybes ir palaimos prieplauka. Saugiai atplaukė į kraštą? keleiviai 
yra mielai prašomi ir kviečiami dalyvauti draugingumo ir kilnios 
draugijos iškilmėje. ' .

Budintieji? pirmyn žvelgiantisji_pasaulio piliečiai? laiko^ 
iškeltose rankose skaidrius universales meiles žibintus.vJie neša
si juos perdem zemes^ilgį ir plotį? ir prašo žmones apsisviesti 
šia^skaiscia meiles šviesybe. Ir per šią meiles iliuminaciją? vi
si žmones tampa kaip viena brolybe.

Tu gal paklausi manąs: "Kas yra Universalo Meile"? Mano atsa- 
kymasp Universale Meile yra konstruktyvus? sociaologinis? simpatin
gas musu prioteliu susipratimas; ji yra ta subtelinga jėga? kuri. 
švelniai taiko ir derina neišvengiamus besitrynimus? kilusius lai
kui bėgant tarp kapitalo ir darbo; ji yra tas svarbiausias dvasinis

Montreal? lapkritis-gruodis? 1942
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principas /'.'kurs įtikina įvairią tikybų sekėjus? kad numesti šalin 
savo senu amzią antagonizmus ir susidraugauti viens su kitu kil
nios draugijos palaimoje... ir gerti saldžiai kvepiantį džiaugs
mą o 

t

AŠ.- tikiu?. kad modernus žmogus turi šia galia. ■ Tegulu jis da
linasi ja sū kiltis o o o žodžiu? darbu? .pagalbinga ranka? šypsniu? 
linksmu sveikinimu perduoda ją. kitiems; ir tegul'jis truputį: pa
sitraukia" is savi kelio?' kad padaryti kita priotolį - žmogų dai
gu? , numesdamas jo take keletą padrąsinimo rožių.

' '

UŽ pasirodančiu nusivylimu tamsos ir šio materialio pasaulio 
kartumo ir skausmo yra universaliu idealu pasaulis. Šią. idealu 
prigimtis yra sukrauta iŠ šviesybes? džiaugsmo ir_harmonijos. Jie 
yrą nesunaikinamos substancijos ir amžinos realybes. Šio pasaulio 
liūdesys ir vargai bei nelaimes? palyginti? tomis spinduliuojan
čiomis substancijomis? tėra vien šešėliai ir nebūtybes; jie^yra 
šydai? kurie dengia ir neleidžia untivėrsalią idealu saulei svies
ti. .... ■■■■ o •• .• • .

Žmonijos godulys gali atimti iš adepto visą ’ jaunuosavybą;bet 
■jie negali atimti^jo vidujinius turtus - tuos skaisčius Širdies 
idealus? kurie amžių amžius gyvena ir nenyksta.

Pasaulio žmonos? - ne? tavo mažiau ar daugiau tolimi gimines 
- tie? kuriuos tu brangini ir laikai arti savo širdies - -.gali: ne
palankauti tau ir atkreipti nugarą tau... gali lieti tau savo ne
apykanta? geiduliu ir beprotingos'furijos venomus - tačiau tu pri 
valai būti tvirtas- ir ramus... kreipti savo vidines akis į links
mus? tylius dvasios palydovus... ir semtis iš ju didingos ir kil
nios akivaizdos? paguodos ir suraminimo. Šalta mdiforencija? gas 
Ii paniekos akis? aukštesnes atmosferos baisi tyla? sužeistos sa
vimylos amarinis efektas? skaudžiai giliančio ir biauriai_kolio- 
jarteio kriticizmo pavaizdumas? mažųjų protu apmaudas ir rūstumas?

. religingumus psalmių- kuriąs veidmainiai gieda? vadinamąją prie- 
teliu saldžiazodziaVimas tavo- priešaky ir ją galvąžudingas nopri.o 
tolingumas uz tavo nugaros - gali drumsti nevieno ramybą - bet vi 
sa tai turi vien_padidinti tavo meiles ir užuojautos jėgą ir ais
trą. tiems paklydėliams ir pasigailėjimo vertiems vyrams ir mote
rims. Šie dalykai yra-perslipni sudaužyti ir sunaikinti meiles? 
grožio? meilumo ir pasišventimo atvaizdus? kuriuos aukštesnis Li
kimas sudėjo sielos aukure.

Sic idealūs paveikslai yra tavo dangiški vadai globėjai ir 
dieviški išganytojai. Jie ateina tau pagalbon kada viskas griūna 
ir nyksta... ir pameta tave. Kada draugai ir svetimi iš savo bu
teliu pila pykcio_nuodus ant tavas? šie liepsnoja ir šviesūs idea 
lai vaiko tavo liūdesio ir skausmo tamsius debesis? ir šie dvasi
niai receptai teikia gydančio baisumo.

Nepriklausoma Lietuva



7

Diena gali_ateiti? ar jau atėjo ji... kada.tie? kūrinos tu 
labiausiai mylėjai... kuriems tu be galo uoliai ir entuziastiš
kai tarnavai? gali sukilti pries tave ir ant tavęs lieti biaurius 
burnojimus ir juodinimus* Kas gi tai? Argi tu toKs kvailys? kad 
galėtum lepinti pagiežos idėja. . . atsilyginti piktu uz pikta? Ar 
tu nesuprotejai... neišmokai geriau? Ar tu_tebcsi vaikas moraly
bes mokykloje? Argi Visagalingasis pasirase kontraktu? kad saugo
ti tave nuo siu nesmagumu, ir ncrimties? Kas gi? jei tu gimei kad.^ 
būtum persekiojamas? ^pamcgdzio jamas?, niekinamas? šmeižiamas ir iš
juoktas? Argi tu ncuztoktinai didelis ir kilnus nesti sit^ našta? . 
Kaip Galilėjos Žmogus nose ja 2000 motu atgal? Argi tu negali kreip
ti savo akis į neįvertinamu visu šauniausiu universalių ideal'ę. vei 
kalų galerijas? -*puikiausiu veikulę. sudėtu tavo dvasios imperijoje? 
Turėdamas juos? tu turi viską; be ju? tu csi_neturtelis ir varguo
lis? nors ir didžiuotumeis žemiškos karalystes turtais; is^tiesu? 
sakau tau? tikrai esi neturtėlis ir priklausai nuo besidaužančiu

Taigi? mylėk tuos?įkuria nękencia^taves; tarnauk tiems? kurie 
sukilsta pries tave; pasalink is savo širdies visas piktu jausmu 
žymes. Nebok to? kę kiti sako? ka jie daro? kaip jie elgias* Sis 
yra tikrai Naujos Dienos žmogaus gyvenimas.

Šis pasaulis yra kupinas meiles. Visa atmosfera vibruoja mei
le. Meile yra dievine alshemija ir Visagalingo įkvėpimas. Meile yra 
pozityvi jėga? kuri reflektuoja visus gyvenimo džiaugsmus. Tčgul 
tavo gyvenimas buna genamas meiles, energija. Pasaulis yra pripil
dytas meiles elektra. Atmosferos okeanas? kuriamo mes plaukiame? 
džiaugsmingai virpa meiles vibracijomis. Be meiles - niekas neeg
zistuoja.

Meile yra pirmaprade viso fenomeno pradžia.
Mastyk^meilę? gerk meile? valgyk meilę; tuomet - tavo gyveni

mas bus gražus? skaistus? kilnus? eterinis.
Meile no akla._Ji yra visa matas Dievas. Pralcisk^savo gyveni

mą meiles rojuje. Kurkis sau lizdą lapotose meiles medžio sakose*. 
Skraidyk kristaline j^meiles atmosferoje. Plauk bekrantine je meiles 
jūroje. Vaikščiok amžiname meiles rožių daržo. Dek liepsnojančiuo
se meiles_sauĮes spinduliuose. Prikvepink savo nosies skylutes sal
džiu meiles geliu fragrancija. Supažindink savo ausis sielę.žavin
čiomis meiles melodijomis. Pasigerk meiles vynu. Gerk giliai... irv 
išgerk sausai meiles oligzira. Tegul tavo idealai buna meiles puokš
tes ir tavo pašnekesys - balti meiles okeano lapeliai.

Įsigyk meiles ir daugiau meiles?. - meiles^, kuri sutirpina vi
sa priešginybę; meiles? kurį nugali visus priešus; meiles? kuri nu
šluoja visus barjerus; meile?.kuri gausaja.mielasirdysteje? prakil
nume? tolerancijoje? pasigailėjime ir kilniame besistengime; meiles?

Montreal? lapkritis-gruodis? 1942
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kuri triumfuoja ir nugali.; visas kliūtis - beribes? nepergalimos? 
pilninteles meiles.

Ai? vargas man’. _Tu turi tapti meiles ženklus? meiles- jūra? 
meiles vidurys? meiles prieglauda? meiles'perlas? meiles rūmas z 
meiles kalnas? meiles pasaulis? meiles universes.. Ap turį meiles? 
Tada, tavo jcga-nepergalimu. Turi užuo jautos? Tada visos žvaigždes 
giedos tavo ’.pagarbo.s giesmės.

Neapykanta neateinu .iš_manęs? bet iš nemanęs. Yra zmonię? ku
rie žiūri i uasaulį per .sudomėtus ir purvinus nęapykantos? pesi
mizmo ir pykčio’akinius - iri paikai įsivaizdiriaį kad netrukus .-ir 
purvini paveikslai-? pasirodę ju akims? teina is vidaus »_Jic nie
kad nesuprotoja?, kad Meiles akis žiūri pro špodinus ir durnais ap
trauktus neapykantos akinius? ir todėl visi vaizdai pasirodo jiems 
suodini? sudarkyti ir neproporcingi.

Viskas? ka turėtum daryti? tai sudaužyti tuos-suodinus^akinius 
Trenk Šiuos biaurius nesvarius neapykantos akinius į dieviško pa
siryžimo uola ir pažiūrėk į pasaulį giedria?.kiaurai persiverian- 
cia meiles alcimi - prigimtu vidine‘akimi? kuria Kūrėjasvdavo tau. 
Tuometę vienu akimirksniu - visas pasaulis persikeis į šiltu?, 
tvinkscįojancię? judančiu meiles? draugingumo^ir simpatijos pano
rama - žvyneliai nusilups ir šviesu sruvens iš visę linkmių. Yru 
labai lengva, atsiekti tai?_mano mielas prictėliau? tik pamėgink? 
ir jausk? universalus meiles skaistu? stimuliuojantį efektą.

Universalas meiles melodija yra gyvenimo džiaugsmo giesme. 
Ji patylomis Šnibžda savo meilias žinias tavo širdžiai? tarytum . 
giodęs upelis? kurs siylo savo muzikalu malda. Taimyru giedri? 
mėlyna meiles uęe? kuri plaukia ir plaukia perdėm Žulius minties 
kalnus.ir nesą ant savo baltos krutinės šokančias ištikimos 
intimybes ir idealas giminybes Vilneles.

Stovėdamas prie Šios upes krašto? padaryk savo kelius? meilu
mo keliais? o ne žiaurumo. Nenusiminki Neleisk savo širdžiai sun
kėti. Nes sidabrine įkvėpimo ir apraiškos Šviesybe ateina tiems? 
kurio tamsioj nusivylimo nakty? atveria savo sielų langus ir lei
džia idealioms rūmams patvinti tikėjimo ir vilties Žvaigždžiu'spin
duliais. ’ .

Užsikimšk ausis nuo disharmoningu rnpbodaus gyvonimo^gaidų ir 
pasiklausyk Dievo dangiško orkestro šute y_mūzikos. Vaikščiok^po 
miškus ir neskubėk? nes gclię ir.medžiu liūlys ir čiulbesys džiu
gins tavo širdį ir nuvys tavo širdgėla‘ir skausmas? ir tu tikrai 
būsi laimingas? nes pilnai būsi gyvas.

Jei tu turi kūdikišką širdį? tu įjegsi šnekėtis su žvaigžde-^ 
mis ir jos pasakos tau savo paslaptis - net ir. žemos giesmes atneš

Nepriklausoma Lietuva
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linksmu saules spinduliu balsiu? - spinduliu kurie audžia žalius 
lapus. Vaikščiok po laukus — kad lietaus lašeliai krinta is dan
gaus galėtu laiminti tavo galvQ. Tikriausiais jie yra balti Die
vo Karalystes perlai. Jie zeri ir liepsnoja tyliai ir meiliai^bo— 
silcisdami žemyn. Ar jie nedžiugina tavo^psirdį?_Kai tu vaikščio
ji dvasios darže? klausykis proto giedančio meiles rožių ir gra
cijos violecių svajones tavo ausims. Ir kada vėsus vejalio grie
žia arfinę ir eolinq muzika miško lapams? leisk savo sielai šok
ti ryto sparnais.

Nescnek? ir nesustok savo kely... bet eik toliau ir leisk 
gamtos širdies balsui giedoti tavo esybes kambary. Atnaujink sa
vo mintis? kaip_kad tu atnaujini savo buto baldus., Peuzdaryk savo 
intelektualiu rūmu Juru... visados laikyk jus plačiai atvertas ir 
leisk šviežiu ir nauju_idoalu vėjeliams dvelkti ir skraidyti^po 
visus tavo intelekto rumu kambarius ir galerijas. Buk plastiškas 
ir linksmu dėkingumu priimk visu kriticizmu ir visas tiesas.

_ ■***"Jei tu klausysies kaip kūdikis? palaimos balsai ateis tau is 
kalnu ir nendrynu: ir medžiu sielos mintys kalbos su tavim. Ar tu 
žinai? kad vėsusšešėliai savo aksominiais liežuviais ankstyvoj 
aušroj šnekasi su baltomis groto deivėmis^ kad jos klajoja po ža
lias aikštes ir skraido viršui oriniu medžiu viršūnių?

Kaip stebuklinga būty?^jci tu galėtum savo paties būdu inter
pretuoti ju tylias puikias žinias klaidzioyanciai žmonijai’. Kai 
Žinios jau*interpretuotos...^ir pasaulis džiūgauja džiaugsmo vir
puliu? ”Dziugįnk_žemq”.vTai žinios vesiu seselių? kurie kalba^ak- 
sominiais liežuvėliais šioj jaunoj naujos dienos aušroje. Ir sies 
žinios kūrens linksmos harmonijos ugni tavo širdyje... ir tavo ug
ningas liežuvis' skelbs jas žmonėms. Šitą ugnis neužges? nes tu vi
suomet giedosi linksma melodija? ir kai tu užtrauksi nauja antifo
na? miniu minios taipogi giedos su tavim.

Šitaip mylėk žmoniją? kad kai žmogus_sutikęs tave? galėtu 
šūktelėti: "Štai? ateina * Dangaus Karalyste’.”

Begalo kilnu Dievą mylėt’. 
Savo kalba ir tėvu, žemę? 
Ir asmenįskumus nuty1e t; 
Nors ir kunui mirti lomia. 

c

p. J.
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Petras Vaičiūnas
Kalėdų varpais kaip širdis įsiūbuota9 

Suskambo ir gaudžia gyvybes balsu;
Atgimk9 kaip gels prieš pavasario puotęl 
Tark žvaigždėms pro kryžių: aŠ meile dsul

Ne kūno mirtis paslaptis šiam pasauly - 
Tik margas žiedelis? iŠ žemes išdygęs?
Tik motinos veidas? gražus tartum saule?
Kai vagia jai širdį dvi akys iš vygčs.

Kalėdų varpais kaip širdis įsiūbuotas
Suskambo ir gaudžia gyvybes garsu:
Uz meilę pasauliui tau visa bus duota’.
Tik meilei pražydus, džiugu ir naršui

Ne skausmas pririšęs prie žemes mus laiko 

Tik meile krūtinę prie jos prirakinąs 
Tik motinos akys? nuleistos ant vaiko? 
Nugražina žemę? kaip meile merginę.

Kalėdų varpais, kaip Širdis įsiūbuota? 
♦

Suskambo ir gaudžia gyvybes balsu:
Atgimk? kaip gėlo prieš pavasario puotai i
Dek meile-po kryžium - bus džiaugsmo skalsu’. . .

«P.L."
Nepriklausoma Lietuva



P. Liaukevicius

Tai buvo 1917 mM kovo 11 diena.^Anksti paryčiu? sulojo šuo 
pranešdamas ? kad atėjo nelaukti ’’svečiai1’. Smarkus duru bildesys? 
pažadino visus namiškius. Teveliu! atidarius duris? prigužėjo pil
na grincia vokiečiu žandaru ir kareiviu; klausdami kur yra sūnūs 
Paulo Kaip bematau! išpiešė iš šiltos patalines ir nespėjus nei 
apsirengti? išvarė lauk? kur jau turėjo sugavę viena pažįš^amę vy
ra. Surišo abudu kartu? paliko viena raitelį nuvarymui į žandaru 
stovykla?kiti pasileido po apylinkes - gauduti daugiau. Motinos ir 
sesers verksmas? palydėjo toli uz sodybos. Žengiant girgždančiu 
sniegu?^visoj apylinkėj girdėjosi šunu lojimas ir motinu kliksmai. 
Tai kryžuociu ainiai teriojo ramię. tauta.

Policijos stoty aušrai beauštant? suvaro apie Šimtą vyru. Su
raišiotu virvėmis ir geležiniais pančiais. Sunku buvo pernešti 
širdgėla bei kerštą. Vieni į kitus žiūrojome - mažai-kalbėdami? bet 
vieni kitus? gerai‘supratom: kiekvieno širdyje dege^kerŠtas? kad 
už žiauru žmoniškumo teisiu mindžiojimu ir motinu asaras? - mes 
jums atsilyginsim ’.

Apskrities mieste Seinuose? suvaro apie 500 vyru. Tai buvo 
vis paaugantis Lietuvos jaunimas. Po poros dienu keliones? atsi
dūrėme Lietuvos sostinėj Vilniuje; ir štai atsiveria Antakalnio^ 
kalėjimo vartai? priimdami į savo ’’globa” Lietuvos valstiečiu sū
nūs; kuriu širdys plaka tėvynės meile? ir jie mato tekančia saulę 
savo tevu‘kraštui? nors čia pat krūvos lavonę.? ir mirštančiu žmo
nių. aimanos.

Apsidairius nejaukioj kale j imo-.atmosferoj ? pasikalbėjus su 
šios”įstaigos” gyventojais? pasirodė? kad dauguma čia gyvena virš 
metu laiko? ir varomi dirbti drauge su rusu belaisviais; nors sic 
yra‘civiliai žmones. Apredalas ir maistas gan blogas: puse svaro
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duonos į diena ir kaušas sriubos> kai kada pakliūva gabalėlis ar
klio stipiendš. Žmones atšalę rankas kojas? su atvirom žaizdom; 
niekas i juos nekreipia^atydos - varo dirbt ir tiek? o kurs nega
li paeiki - tuos “pavaišina“ šautuvo buože? ar įspirdami į sėdynė. 
Kiekvienu paryčiu - gyvieji išneša mirusius? ir. guldo_oĮlomis oric 
kalėjimo vartų- Kai kurię dienę - būna^iki keleto dosdtku lavonu* 
Man 16-kos metu vaikezui? plaukai Šiaušis!? juk jaučiau? kad ii* 
man gal ne įjo ilgam eile bus prie kalėjimo vartų; nes. tokiu maiti
nimu? negi žmogus ilgai išlaikysi?! f

v

Ant laimes pakliuvoz kad išveža mus tiltu taisyti i Lentvr.ru- 
vo apylinke. Čia susidarė kiek patogesnes sęlygos pabėgimui. Apie 
niekę daugiau ir nes va jo jom. Tik dairom ■ s?kad pakliūtu proga pa
sprukti. ' • • ' ’

Antra Velykų dionę? kada namie būdami turedavom_gerus laikus? o šia krintant šlapiam‘sniegui vokiečio verčiami turėjom dirbti 
nors ir badę kęsdami. Pažvelgiau į šalį? kad jau mano du draugai 
netoli miškelio bėga? as nežiūrėdamas pavojaus? pasileidau pas
kui juos. Artėjant prie miškelio^išgirdom spiegiantį^riksma:“alt! 
(stok) ir tuo momentu keliolika šūviu? kulkos, krito čia put? nes 
tik žemoms aptaškė mane... nugriuvau į šalimai pakliuvusį griove
lį^ kiek pašiauzus į miško gilumę - atsipeikėjau. Pradėjau apsi- 
žiurineti save ar_nesužeistas? bet mano laimei? kulkos buvo ne mar 
skirtos. ITesužeide.

Pasijutęs laisvusj. - pasileidau vakaru kryptin?. nes instinkį 
tas tarytum sakyte sako? kad ten laukiu apsiasurojusi mama? ir is- 
tikruju - neapsirikau: į>o septynių dienu keliones - bučiavausi su 
motinu?' kuri verkė iš džiaugsmo. Bet tas džiaugsmas? buvo neilgam. 
Tapau vėl sugautas? vėl prasidėjo tie patys kryžiaus keliai: tąsy
mus po kalėjimus? kol paguliau atsidūriau Augustavo miškuose me
džiu kirsti'. Čia irgi neilgai valgiau vokiečiu duona? nes po triji 
sęvaicię buvau namie.

Taip prabėgo 191T? 1918notai. Ir 1919 n. sausio 6 dienu' Sei
nų Komendantūroj apie 10-tas iš eiles - paštojau^savanoriu i Lie
tuvos kariuomenę. UŽ kelię dienu?jau buvo keli šimtai savanoriu 
ir daugumas iš tu? kurie buvo vadziojani suristi virvėmis ir ge
ležiniais pančiais. Heilgai trukus? lietuviai gavo progę. atlygin
ti savo skriaudėjams Radviliškio ir Šauliu laukuose.

Tie du amžinieji Lietuvos priešai? tapo išgrūsti iš Lietuvos 
žemes? vienas už Dauguvos? - kitas vakarę, kryptin. Džiaugėsi lie
tuviai atgavę laisvę.

Pasaulis išgirdo atgimusią Lietuviu tauta ir valstybę? pri
ėmė ja į laisvu tautu bendrija. Ir jeigu paimsi i rankas kokį ne
būt žemėlapi? ten Baltijos pakraštyv- rasi apreztę mažę valstybę 
LIETUVĄ! Tai mūsų? ir musu tevę kraštas? prakaitu ir krauju ap-

iTeprĮklausoma Lietuva



15

laistytas o Uz tos valstybes išlaisvinimą? lietuviai žuvo kalė ji
muose 9 vilko retežius? kente Sibiro tyrlaukiuose? jie aukojo savo 
kančias ir gyvybe? kad ateinančios kartos butu laisvos 1 ;

Bet kaip skaudu? kai ta mūsų mylima Šalis vėl nuteista ti£ _ 
dvieju Lietuvos priešu. Vėl lietuvio dejones girdisi Sibiro stepė
se? kiti badu marinami Vokietijos gilumoj. Bet dar skaudžiau? kad 
dalis Lietuvos vaiku klaupiasi ant keliu ir laižo tu dvieju bude
liu kruvinas rankas J spiauna ant Lietuvos kareivio kapo? kuris sa
vo'gyvastį pade jo a. kad* tu? brolau ir sese? butute laisvi. Atbus- 
kite? ir apsišiurekite? ka darote?’.

Daugumas is jusu kisore sarusus auku? kad aukoti tai spau
dai? kuri'parduoda mušu pirintakuni^. krauju ir gyvastimi .iškovota 
laisvei Ar* doras lietuvis gali duoti nors centą savo tėvynės par- 
davikams? Salin? "Liaudies Balso” išgamos1 Mes tikime? kad Lietu
va kelsis vėl laisva ir nepriklausoma,.. Mes tikime į garsiųjų vy
ru pareiškimus? mes tikime į Atlanto čarterį.

# rjs :

Kaip diegas iš grūdo nežinomu budu?
Tu angelu šėmėm tyliai ateini; 
aušros spinduliuose teki tu slaptinga... 
Ei? buk mums laiminga? rami ir vaisinga?

Šventa ir kilni.
Jame tu pradėta? kurs saules išmėto 
Ir liepia riedet joms tvarkoj danguje... 
Ei? Tėvo? mokyk mus? tedingsta jau melas? 
Tavy - idealas? pradžia mus ir galas?

Viskas Tavyje.
A« D.

Montreal? lapkritis—gruodis? 1942.
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R. Hozas
Ar ji reikalinga9 ir kokia iš jos naud^ turimo? Nors ta. da- 

'lyka žino geraiJbroliai tautiečiai? no vienas j$ ir smerkia? vic- 
nog'pavarčius musu laikraščiu, lapus? tankiai skverbiasi į akis 
visokie koliojimai, izgaudine jimai? kurio nekultūringi ir seni? 
kartais net ir be jokio pamato į

Bet? skaitant poleminius straipsnius? nesunku patemyti? kad 
nevisi rasojai nusimano kas yru polemika. Juk polemika taipgi tu
ri savo doriškas tiesas, kurias sulaužius; polemika virsta į ne
padoru ginčą? arba į pragaištingas paskalas.

Nerašau Čia apie doriška polemika ir jos teises? tik noriu 
atkreipti skaitytoju domę? kad su polemika_ne taip jau garbinga 
Švaistytis. 0 dar su polemika tokia? kur nėra aiskaus^prirodymo 
priešininko klaidos ar pnzvalgos? griebiamasi prie rasejo asmens? 
begėdiškai lendamą į jo privatu gyvenimą? stengiamasi surasti te
nai kokius nusidėjimus; kuriuos butu galima drebt kaipo^pazemini- 
ma ar apkaltinimu? tad man rodos tokio šnipinėjimai po žmogaus 
privatu gyvenimą? - neturi ryšio su dora polemika; tas aišku kiek
vienam apsiskaičiusiam žmogui.

Kartais polemistas taip toli nužengia? kad priešininkas no
rėdamas pastatyt atsakymą, - nesusivaiko pakrikusioj puolančio 
minty? vietoj to? kur keliais žodžiais su doru polemistu but’ę is- 
siaiskinta.

Tokia polemiką?^žinoma vartoja žmones tik saumyliai? egoistą 
Mano? kad uz jįjačra žmogaus sumanesnio bei geresnio. Tai nekultū
ringumas. Toks žmogus nieko nepasisvarstęs^ sako: ”0t? as^gerai 
tave žinau’. AŠ tau padarysiu sarmata’. Parašysiu į laikraščius koks 
tu esi paukštis? pamatysi kas tau busi”

Gaila? kad toks žmogus’neatskiria kulturingu raštu?^nuo ke
lionių. Ir kaimo moterėle norėdama parodyti kad ne jos vištos iš
kapstė kaiminkos rasoda - išdėsto priešininkei visa jos gyvenimą? 
o jeigu dar neįtikina? 'tai įtikinimą užtvirtina parodydama savo 
užpakalinę kūno dalį? pridurdama: ”Tai mat kad no mano vistos ta
vo rasoda iškapstė.”

Nepriklausoma Lietuva
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Antra? tai kur kas niauresne polemikas tai denuncijatiska po
lemika, Kuria sarmata ir pripažinti? kot kai kas ja labai mėgsta. 
Pirmoji polemika? turi reikalą tik su vienu asmenim? o antroji sie
kia net visuomenini reikalą? veikla ir darbu. Šitoje polemikoje jau 
nereikia išvadžiojimu ir tiesos išsiteisinti? kaip anos vistos uz 
iškasimu rasodos. Čia jau parodoma stačiai pirštu? kad tokis ir to- 
kis rase jas? tokia ir tokia kuopa su-savo darbu veikla ir užsiėmi
mais - yra”neištikimiausi gaivalai”. Prideda^teršimu ir bauginimu? 
‘taip? kad žmogų nugramzdina su kilnu ir su dusia.

Žinant padėtį musu visuomenes? kad yra stoka kritiško nusivo
kime? suprantama; kad*tokia polemika negali pasilikti be įtekmes. 
Tad? einant i polemizacijos laukus? reikia atsiminti? kad imi smar
ku įrankį? bet ir be galo assakomingal Uz netinkamu jo vartojimu? 
esi panašus žudikui.

Bet? ar mato tokie polemistai? kiek jie pražūties atvelka lie
tuvybei? Jie gniaužia pasitikėjimu ir trukdo dora spauda broliu 
apšvietimui. Ar jie numano kiek sunaikina pasišventimo numuŠdami 
ūpą? troškimus ir idealus tu žmonių? kurie nesą save ant pasišven
timo aukuru? Ne? jie nemato* Gal nei nepagalvoja? kad denunciJa- 
tiŠka polemika gimdo fanatizmu ištini? kurs stelbia žmonių sąži
nes ir protus.

Vyrai? būkim nuoseklūs savo mintyse? būkim santūrūs ir sąmo
ningi polemistai.

K 0 M U M S REIKIA

Mums reikia darbuotis? krutot? 
Pirmyn eit tverimo_takais? 
Tėvynė močiutę mylėt?
Tarnaut jai? gyvuoti kentet? 
Jos būti tikriausiais vaikais.

Mums reikia veikėju rimtu? 
Vedėju lietuviu tautos 
Šeimynon Jungtiniu Tautu 
Vardan idealu aukstu^- 
Liuosybes? teisybes Šventos.

A. J.

& •:« •>
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Antanas. Vaičiulaitis

Baliai kelia jeigu tavo 
’ - r

Mėlynos? baikščios galvytes

AŠ nebūc i au pabuci avųs? 

.•Argi butun taip nuvytus?

Kam- tu savo žiedo žydra

Dziaugsna bu turn išdainavus:

Ar melsvam padangių Šydrui?

Ar gegutei ar tam klevui?

Žemei iš duobes tu smulkia

Taurelė kukliai šypsojais? -
<

Ant tavęs nuklojo dulkes

P ake le i vi lj. s unk i o s kojos.

Savo š^rpsanci^ akučiu _ . 
Painu džiaugsima man atvėrei; 
Kūnineiliau vakaris pučiaį 
Beduzgenant dirvoj svėrei.

Ir giliai širdy uždaras
Tavo žiedo melsva tylra?
As ja saugau raktais vario?- 
Ir nuolat ji man prabyla ’.

Ž sĮklausys? ka ji kužda? 
s skaisčiau regiu^rytoju;

Geloję? varge nelūžiams?
I žvaigžde tg. kelia stoju.

Thompson? 1942.m
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J. Jokubynas
Baigiant kiekvienus metus9 kai kurie žmones daro savo darbu me

tine apžvalga? ir patikrinę tuos atliktus darbus - padaro tinkamą, 
išvada. Kalbeti^apie atskira asmenį ip J° darbus? butu gal nevisai 
tikslu. Todėl as noriu kalbėti bendrai? apie visli Kanados lietuviu 
UŽDAVINIUS. Svarbiausiu visu TIKRŲ LIETUVIŲ/UŽDAVINIU yra? tai kova 
už liE?RIKLATJS01Iz> LIETUVĄ L Didele lietuviu išeivijos dalis norėtu ma
tyt Lietuva laisva nuo svetimo jungo ir demokratiniai susitvarkiu
sia*. ^et iš tos dideles dalies - labai mažas nuošimtis aktingai Pri
sideda prie to sunkaus ir atsakomingo darbo? kurį vykdo Kanados Lie
tuviu Tarybai Kiti mano? kai ’’kepsniai” bus iškepti? tai ir jie ga
les valgyti. Kitaip sakant? tegu^dirba kiti? o as pažiūrėsiu? jei 
darbas jiems seksis? tai gal ir aš prisidėsiu?...

. Tokie asmenys? ne tik kad^savo pareigos neatlieka? bet atsisto
ja skersai kelia savo lietuviškam jausmui. Turbut blogiausia yra su 
tais lietuviais? kurią lietuviškus jausmus ir ją buvusią jautrią 
širdį - užgulė doleriai. Tokio žmones'dabar nieko apart savąs^neno- 
ri matyta, suprast nei girdėt, tokį žmogų susitikęs^ nežinai įs ko
kios puses pradėt su juo kalbą. _1 r visuomet turi but pasiruosąs 
kartais nevisai kulturingus išmetinėjimus jo '.’turtingos1' išminties 
padiktuotus išgirsti...

Užduotis žmonių, kurie dirba del Lietuvos? dirba ne sau? bet del 
kitą labo.. Visokias kliūtis nugalėti ir _ aniekinimūs pakęsti? tai 
reik pasišventimo. Bot laikas ir gyvenimas, klaidas taiso. 0 kartais 
įvyksta ir stebuklas, kad neregys atgauna sviešą.

AŠ noriu pasakyt? kad daug dar Kanados lietuviu - nepilnai su
pranta Kanados Lietuviu Tarybos tikslus ir darbą? ir tinkamai ne
įvertina .

AŠ žinau? kad ne viskas yra tobula ka atlieka Taryba? bet už tad 
mes visi privalome su savo darbais ir išmintimi prisidėti*. Ke vis
kas gal ir man patinka, bet bendrame darbe nėra būtina? kad tik^”man” 
patiktu. - Svarbu bendras siekimas! Tas bendras siekimas, tai išlais
vinimas pavergtos ±Jietuvos! '

Kiekvienas pasilaikydami savo nusistatymą sau? paremkime tuos 
žmones? kurie dirba ne tik Lietuvos labui? bet ir lietuvybės palai
kymui Kanadoje. As raginu visus Kanados lietuvius galinčius savo
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mintis išreikšti - siusti savo rastus žurnalui “Nepriklausoma 
Lietuva’S tuorni ne tik zurnalę paįvairinsite? bet ir lietuviška . 
pareiga atliksite.

Baigdamas? trokštu palinkėti Tarybos nariams? žurnalo sta
bui ir visiems? kurie_tik^prisidcda savo darbu prie išleidimo 
žurnalo - linksmu Kalėdų švenčiu ir laimingu Nauju Metu.

Eikj

Suciužo ^.lediniai b
Ka ip ma šute s i’o i o s
Kalėdos nusugste e auskarais
Jos pūpso sultonuos kaip damos g
Tik ko kaukia^vejas? ko kaukia siaurinis 
Ko motina laušo_neramias rankas? - 
Uniforma redo^sunu paskutinį? 
išlydi jį grąžę. pro stiklo gonkas.

,s sūneli? cik kur^visi eina... ik sveikas? sugrįški?brangus’, 
mums laisvę įpynęs į dainę?

Telaimina tave? gerasis dangus.
Ii1 skamba kalėdos Šautuvais ir plienu?
Ten lavonę kalnai! kapę jau ne vienas...
Kraujo okeanai - jau laukus užtvindė®
Bet vistick Kalėdos ašarų ar juoko.
Kalėdos maldos... vargu ir grumtynių!
Ir klaidos ir skausmas mus gyventi moko - Kilkime į aušrę! iš tamsiųjų plynių.

Marija Aukštaite
«
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Vienas geras biznierius yra pasakas:
- Jei moki gerai padaryti adatas tai tuo savo mokėjimu gali 

uždirbti daugiau? negu mokėdamas dirbti blogas masinas. 0 Emcrso- 
nas sakos

- Kas moka parašyti geresne knyga? pasakyti geresnį pamokslu 
arba padaryti geresnius pelėkautus negu kiti? pasaulis suras ke- 
lig į jo namus9 nors jis ir girios viduryje gyventu.

Nusistatyk sau taisykle? nuo kurios niekuomet nenukryptum 
kad visa? kg išleidi iš savo rankg? butu padaryta kiek galima ge
riau. Sąvo_darbg atžymėk vyrišku savo charakterio antspaudu. Tegu 
tobulybe buna tavo firmos ženklas. T o k ip. zmonig. visur ieškoma. 
Šis papratimas yra geriausias talentas? jis yra geresnis kapitalas? 
negu gryni pinigai? jis tau padės daugiau? negu visi tavo draugai 
arba įtakingos rekomendacijos.

Negalvok perdaug ir perilgai? kiek gauni uz savo darbg. Čia 
yra reikalas del Šio to. svarbesnio ir_vcrtingesnio: tavo garbe? 
visas busimas tavo gyvenimas? visas- busimasis tavo veikimas pa
reina nuo to? KAIP tu atlieki savo darba? ar įdedi į jį savo są
žines? ar ne.

Viena jauna mergaite? kurį dirbo laikrašty? .man pasisakė?kad 
ji visai nesistengianti pareikšti .savo gabumu: atlyginimas jai 
esąs permazas. Kad atlyginimas^nera^pakankamai didelis? pasaulyje 
tūkstančiams zmonig esą neleidžia iškilti. Darbas yra charakterio 
reikalas? o ne atlyginimo. Tu pats sau nusidedi? jai gadini savo 
charakterį apsileidėlio arba menkaverčiu darbu todėl? kad nedaug 
uz tai tau temoka. Kiekvienam darbininkui turi rūpėti ne/vien at
lyginimas? bet ir charakteris? vyriškumas - o palyginus siuos du? 
atlyginimo vaidmuo yra visai menkas.

Labai garsus teises mokslininkas pasakoja šitokį atsitikima. 
Viena kartg^jam reikėjo tverti_tvora? ir jaunam žmogui? kuriam 
jis pavedė *ši darba? jis pasakė? kad. imtu neapdailintas nenulygin
tas lentas? jam nereikig švaraus darbo? nes uz tai jis temokėsiąs 
tik pusantro dolerio.
Montreal? lapkritis-gruodi s? 194-2
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Po valandėles 9 praeidamas grota darbininko? jis pastebejo?kad_ 
sis rūpestingai dailino lentas ir dirbo atsidėjus, 1‘ada jis pamano9 
kad pabaigas tas žmogus panorėsiąs užmokesčio daugiau negu.pusantro 
dolerio? ir dar karta jam pasakė? kad prikaltu lentas nedailįntąs? 
tokias9 kokios jos '.yra, •ir nuėjo sau. Jaunuolis visai nekreips dė
mesio i šį pasakyme ir savo darba atliko taip gerui?. kaip apskritai 
jį galima buvo atlikti.

Kai teisėjas vėl atėjo? jis visai piktai kreipėsi į darbininkas
- AŠ tamstai sakiau? kad tvora būsianti apsodinta vynmedžiais 

ir užsidengs ju lapais? man visai nesvarbu kaip ji atrodys,
-Bet man svarbu? - buvo nustebinąs atsakymas,
- Kiek tamsta reikalauji?
- Pusantro dolerio.

Tai kam tamstai tas visas triūsas? jei tamsta tuo daugiau 
ncuzsidirbai?

- Del paties darbo, ”
- Bet po vynmedžiais grubaus darbo butu visai nesimatę,
- Bet as bučiau žinojęs? kad po jais yra paslėptas blogas-' mano 

darbas.
Po dešimties motu teisėjas skirstė darbus dideliu^viešu rūmu 

statybai, ’’Tarp pasišiuliusiuju"? pasakoja jis? upamačiau savo tvo
ros tvėrėjo vardu. Atidaviau jam darba ir jis po to pasidarė tur
gus žmogus“.

Jei savo sąžinei leisi spr.es ti^apiė. savo, darba? nors ir labai 
menkas butu atlyginimas? tikrąjį užmokosnį vis tiek gausi kokiu 
nors kitu pavidalu,

Net jei atlyginimas ir menkas: del savos neturi išleisti iš sa
vo ranku tokio darbo? apie, kurį tegalėtum blogai atsiliepti-.

Pats sau neturi dirbti blogai^ nes nuo to pasidarysi blogas ; 
gali būti patrauktus pražūtingai žemyn.

Visa ka darai? yra dalis tavo likimo.
■ sfe * . Ufe # $ $

Pasiryžk kuo tvirčiausiai būti Idealas? kurį žmogus nešiojasi 
patikimas, savo Širdyje? duoda jo gyvenimo

» « « krypti.
Nepriklausoma Lietuva
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PAVYKĘS ‘PAHBNGIM/kS
Kanados Lietuviu Tarybos To

ronto skyrius? spaliu 24 d.? bu
vo surengus Šokius liotuviŲ para
pijos salėjo.

Publikos atsilanko vidutiniš
kai. Nes dalis publikos nuo sales 
duru - grizo namo; iŠ priežasties 
muzikantu/ kurie buvo uzprasyti_ 
bot dalis Jų nedalyvavo - apvylė.

Susirinkusi publika valandėlę 
lukterėjo iki buvo surasti kiti 
griežikai?_ir paskum dalyviai bu-/ 
vo gerame upe? linksminosi ir zo- 
ko •

Labai vykusiai buvo sutvarkyta 
loterija: kiekvienas tikiotas bu
vo pilnas. Vakaro dalyviai labai 
greitai ir pasekmingai ja. išpirko? 
buvo daug^juoko.

Šiems Šokiams surengti daug_pa- 
sidarbavo P. Kairys? E. Kavaliū
nas? mr ir mrs. Kalinauskai? O. 
Hoziene ir E. Narušis°

Loterijos daigtus suaukavo Šie 
asmenys: mr. ir mrs. Uzcmockiai? 
mr^ir mrs. Kalinauskai? mr. ir 
mrso Hozai^ P. Kairys? A. Augutis? 
ir E. Narušis.

K.L.T. sky ri aus vaIdybu9 taria 
širdingu aciu M. Mat Jusaičiui ir 
p. Dubauskui uz griežimu per vi— 
sų vakaru? be jokio atlyginimo. 
Taipi dckoja_ir kitiems visiems? 
kurie prisidėjo prie šio parengi
mo

PAMINĖJIMAS SLA 236 KUOPOS
Spaliu diena ukrainu su

loje? įvyko 8 metu kuopos gy
va vimo paminejimas. Kaip tuko 
girdėti? buvo gana pasekmingas 
su įvairiais pamgrginimais: ka
va? loterija ir šokiais.

torontisčio kario l vi šilus

Šiomis^dienomis buvo gautus 
laiškas iŠ šios šalies karei
vio Petro^Vodockio. Apart sa
vo asmenišką rcikalŲ? štaikŲ 
jis pažymi:

”... Dabar mes esam labai 
užimti apmokinimu;__ginklu pa
būklu vartojimu. Musų kompani
jom lietuviŲ vardas pagarsėjo 
pirmoj vietoje. Per šaudymo pa
mokas uŠ atsižymėjau pirmas. 
Taipgi ir J. Murauskas netoli 
atsiliko nuo^munes. Musų tie
sioginis viršininkas mano Šau
dymo rezultatus nešioja ir ro
do kitiems karininkams? ir aiš
kina? kad lietuviai geri Šau
liai. Kur gavau koletu kartŲ 
viešai savo veidu parodyti 
pries visus? taipgi ir kituos 
lykuos? mes esamo ne paskuti
niai. Man visa tvarka patin
ka? valgis geras. Oras^ir kli
matas irgi geras. Parašykit?kas 
gero Toronte. Lauksiu.

P. Vedėokas. 
Maple C re ck ? Sa sk.

? lapkritis-gruodis? 1942
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PIRMUTI NT s LIETUVIS KANALO S v 
AVIACIJOS .KARININKAS ŽUVO MŪŠY

Pilotas leitenantas Arturas 
Doglas (Walker - Vilkaitis).

' Spaliu men. pabaigoje9 Sil- _ 
vestras Vilkaitis • gavo lakai liūd
na žiniakad jo sūnus nrthuras_ 
spalių^menesio 15 dienų? žuvo nu- 
sy virs Vokietijos.

A.A. Arthuras vos 21 metų jau
nuolis. Pries kariuomenę jis bu- 
vc Queens Universiteto Kingston 
studentas ? tik^užbąigęs karinin
ko kursą. Pradžioje siu metu bu
vo išsiųstas į užjūrį. Arthuro 
tėveliai? sesute giliai liūdi. 
Taipgi ir mes Torontio.ciai gaili
mės žuvusio lietuvio narsaus ka
rio .

TORONTIEČIŲ IŠSIREIŠKIMAI APIE 
^NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVA" į į

Kiek man tcnka_susitikti5vi
si džiaugiasi.turėdami Kanadoje 
toki rimta? pilna gražių minčių? 
'gerų pamokinančių rastų? ir pa
puoštu. gražiomis’eilėmis žurnalą. 
Garbe ir padėka priklauso nenu-J. 
ilstančiai Marijai AukŠtaitci uz 
redagavimų ''Nepriklausomos Lietu
vos". _

Kiekvieno menesio pabaigoje? 
sutikęs "Nepr įklausomo s Lie tuvo s " 
simpatikus? gauni užklausimą: 
"Ar dar negavai-žurnalo?". Lau
kia išeinant.

VIEŠNIA. IŠ NEW YORK'O

II SĄRAŠAS TORONTIECIŲ KARIŲ

V. Masys. 
Šniauka.
J. Garliaųskas.
L. Tamošiūnas.
J. Bernatonis.
J. Morkūnas.
LIETUVAITE KANADOS KARIUOMENĖJ.

Toronte pirmutine lietuvaite 
p-le Janina Krisiūnaite įstojo 
i moterų kariuomenes eiles C.V7. 
A.O. Linkime geriausio pasiseki
mo.

PRADĖJO PUIKIAI VEIKTI

Toronto lietuvių dešinioji pu
se pradcęo smarkiai veikti. Kiek
viena šeštadienį lietuvių, parapi
jos salėję; atsibuna parengimas.

^Lapkričio 14 dienų Šv. Jono 
pašalpos draugija9 buvo surengus 
linksmus šokius su loterija.

P-le Onute Jackevičiūte pa
viešėjus keletu sųvaicių Toron
te ? šiomis dienomis grizo atgal 
į New York’a.v_ _

0. Jackevicūte viešėjo pas 
O.J. Balaisius ir kitus pažįs
tamus. Viešnia susipažino su To 
ronto miestu ir apylinkėmis?ap
lanke Niagara Pails; teko gir
dėti? kad jai labai patiko.To-_ 
rontas visais atžvilgiais. P-le 
0. Jackevičiūte tik treji metai 
kaip atvažiavus is Lietuvos.

GRĮŽO IŠ LIGONINES

K.^Pavilonis pasirgęs keletą 
sųvaicių ligoninei? dabar grizo 
į‘namus* Ligonis dar jaučiasi 
silpnas. Linketina_groitai.su- 
sveikti ir sustiprėti.

Nepriklausoma Lietuva
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LIGONE

Veronika Vaitkevičiene-Gyve
nanti 66 Margaret! Street? lap'--■•••' 
kricio 19 diena turėjo sunkią vi
duriu. operacija St o Mary ligoni
nei ‘

Operacija pavyko gerai? tik 
l±g8Rg stipriai prisikankinus ir 
pavargus9 jaucias.į silpnai.

A-V. Vaitkevičiai yra."Lepri- 
k1aus omo s Lį ėtuyos . skai tyto j ai ? 
ir lietuvybės.rėmėjai.

■p;.Va i t ke vielinei? linkime .
greito pasveikimo? sustiprėji
mo? ir ilgo amžiaus o 

O

stambioms aukoms, prisidėjo del 
užkandžiu: kava^ ‘ tortais, ir ki

ši o s iypa tpp.: - 
iena? Oi 'Kozionc?_ 
? Ii. Karaliūniene?
Vo Baniulis? Z cDubauskicnc?

U z erae ck leno?
ir -darbininkais 
rys? F. Karaliu
kas ir Ė. Narušis- 
us • valdyba? ta
rn vis lems auk.o j u-

I’buvo sic: 
na s ? Jo K

Ik o L © i o _ ,
ria nuoširdų 
s ięms ir rengejams

P E RKA NAM U S
Vienintelis Toronte namu deko 

ravimo kdntraktorius p.M.Z.Uze- 
meckiaį? įsigijo nuosavus.namus•

Dabartiniu laiku daro genera- 
nį remontą? tikisi pavasarį per
sikelti į'nuosavus namus gyventi

Linkime pasisekimo»

Dirbąs keletą motu uz ’’Vai
te r į'1 _ vi c s bu t y ? p.a s.ku tin iu lai ku 
nutarė stoti į-kąridomeną. Bet pa
tikrinus v s ve ika t u ? daktaro -pa ta
rimu - išvykotą sanitoriją koletai

TORONTO SKYRIAUS ŽYGIAI

28 diena lapkričiojnenesio?

APL.1NKB GARNYS
Spalią 6 dieną? Julius, ir Ai

da Kundrotai - suslinuke pirmagi 
p.iio sūnaus. Jo Kundrotas yra Ka
nados Kariuomenes - e lieso o Tėvai 
labai patenkinti pirmagimiu sū
num .

ko K. L. T. Toronto skyriaus vai 
dybos susirinkimas.-

Valdyba nutarė? kad is su- 
r en n-tu pa rengirnun •’ge gus 
dvėju'šokią su uzfcąndzi 
tas pelnas $45.34? pasi 
L. T. centrui į Montrea #
dai ’’Nepriklausomos Lietuvos’’.

Pinigus pasiąs ti ? valdyba
“ ~į. ^Bc_to?

ti Ko
9 nau-

įgaliojo
PAVYKĘ ŠOKIAI

KoL.T, skyrius Toronte? lapkri
čio 21vd» 9 buvo surengiu šokius su mo 
užkandžiais lietuviu parapijos sa- 
Įėjo o Publikos atsilajike gana daug? 
visi buvo gerame upe? linksminosi 
ir šoko^prie geros lietuviškos mu
zikose Šiems šokiams surengti ir

puses draugijas? ir bendromis, 
jėgomis surengti 16 Vasario Lie
tuvos Nepriklausomybes paminė ji-

vcntę

Geruose darbuose? mus laime

Montreal? lapkritis-gruodis? 1942



Wra Maledų Awe
Mes sakome? kad Lietuvos atvadavimas - yra ne vieno asmens?ne 

vienos organizacijos? partijos ar sroves? "bet visos tautos reika
las.Kodėl? Todėl? kad Lietuva yi-a ne vieno asmens? ne vienos kurioj 
nors organizacijos ar partijos? bet visos tautos turtas! Tad jeigu 
taip? tai turime visi lietuviai rūpintis jos LAISVE ir NEPRIKLAUSĘ .. 
MYB3.

BRANGŪS .TAUTIEČIAIĮ. Sulaukę šaltosios žiemos^apklodo? kas ap
gaubia mus Šiltesniu rubu? nes baltas sniegas_puošia gamtę savo 
perlais? o žmogus neriasi ne tik į šiltesnį ruba? bet ir į atspa
resnę mintį. Jis daugiausia užsidaręs namuose? fabrike ar bizny? 
dažnai susikaupia. ir pamęsto: ’’Kaip gi ten Sibiro vergijoj? kaip 
Lietuvos šalelėj?” Vienas iš brangiausiu mums sickię šiandiena?tai 
nuėmimas pancię nuo Lietuvos rankę. Brangus Lietuviai? gaila? mus 
Tėvynė-suspausta? surakinta Hitlerio^retcziaię? ten broliai? sesu
tes? tėveliai ir draugai žudomi ir išžudyti. xasiliejo kraujas ant 
nekaltos bocię žemes? apgaubė visę kraŠtę vergija...

Mes į ta visti? Šiūrimė .šu pasibaisėjimu? bet trūksta mums or
ganizuotumo! Kad butume stipriau organizuoti? ir tai pasistenkime? 
tuomet^sujungtomis jėgomis galėsime remti Alijantę kovas ir ję va- • 
vybię žygius; tuo pacip. artėsime ir prie. Lietuvos nepriklausomybes

Mes bukime ištikimi Šios Šalies piliečiai? gerbkime jos prin
cipus? saugokime valstybę nuo išorinię ir^vidinię priešękurie 
bandytu kuom nors^kenkti; kaip tai sabotažais ar panašiomis.pik
tybėmis. Bukime ištikimi/savo Tėvynei Lietuvai^ o kas ištikimas 
savo gintai žemei — tas saugos ir antros Tėvynės varda ir garbę.

Baigdamas? trokštu visus Kanados lietuvius pasiekti savo lin
kėjimais su Kaledę šventėmis ir su ateinančiais Naujais 1943 me
tais! Sveikinu visus Kanados. Lietuviu Tarybosąnarius ir . pritarė
jus? linkėdamas? kad su Naujais Metais? uztcketę pasaulines tai
kos saule? ir kad Lietuva atsikračius vergijos - iskiltę su ne
priklausomybes ir^demokratines laisvos vainiku? kuo mos visi lie
tuviai galėtumo dziaugties ir kilti į aukštesnę kultūra.

Bukime vieningi? stokime glaudžiau į Tarybos gretas? ncs_ 
K.L.T. - tai mus visę vainikas? kur įpynę po savo dalį? prisidė
sime prie Lietuvos išlaisvinimo.

Antanas Navickas
K.L.T. Centro pirmininkas.

Nepriklausoma Lietuva
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skambėjo kimi Kucię.Dvatios

1930?
24 cl.

Trečiadienis 
gruodžio men

įz anga treciojo namu 
stalo? bet visgi pri savo vaikučiais - dviem gra
žiais putinėliais. J-Sano vyras užtruko mięste^ar pirtyje? nežinau 
Bet padarę Kuciu išangę - laukcme^jo? kaipo šeimos tėvo ir vyro? 
kurs turi tradicines teises - laužti ’’Dievo pyraga” pirmutinis.

Ant^stalo baltai__uztie'stov- stovi žaliomis šakelėmis^papu
rus eglute. Be dzinguleliu? be z i buc i tarytum pačiame -miške iš
dygus. Prie jos - stovi romeliai... lėkštutė... tuno kede... /tuš
čią ... taip■ ir jaučiu? kad^eia turi -sėdėti dar viena esybe? kurios 
akys taip giliai žvelgia iš romeliu. -- • " „ ' •

Prie tuščios kėdes saliu - sėdi mano.berniukaiAntanėlis 
ir Algiukas. Jie "Piloso.fuoįa’* ■ apie tuscię kėdę? kurioje turėtu 
sėdėti ju "brolis Jonukas. As slepiu ašaras. Jos karčios? sunkios? 
ir Torivalo būti nematomos? nes to reikalauja dvieju širdelių ra
mybe? Kuciu nesuardyta nuotaika.

- Algirde? ar tu manai?_kad čia nesėdi Jonukas?... - ..palin
kęs į tušci.ę kėdę kalba Antanėlis. .. 4 ‘

- Žinoma? kad sėdi. Nors jis_LietuvoJ? pas močiutę valgp ;
kisielių? bet masto apie mus; ir sėdi va? čia... '■;"■■■ .

- Kur?’. Tik pavesk ranka? argi tu jausi?’.

- Ne. Ranka nejaus dūsiukesMamute sake? kad dusiukę.s tik 
kažkas dieviškai apčiuopiamo mintimis? o ne rankomis.

™ Mamyte’ Argi iŠ Jonuko gali but du: vienas čia?' o kitas 
Lietuvoj? "

Montreal? lapkritis-gruodis ? 1942.
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- Sūnau..o pasakyk man9 kur dabar tavo mintis?..»
v - Žinoma pas močiutę ir Jonukęl Lietuvoj 1 Kur^peOnai per Ku- 
cię visi zegnojomes, viena*plotkcle? o paskum ja laužome? ir .Jonu
kas man savo dalies kasnuka davei r

- Ir tu šiemet? kaip lausi savo dalį -^ištiesk Joneliui...
j Tai ir "bus sielų bendravimas. o . Tik taip -jaučiama siela - su šio1-'
V ' ■■ ‘ ■ v 1 į - - .

- Tai..'čia sėdi Jonukas? mamyte? A? . Sėdi?•.. ..
Prieš mano valia? pabiro man ašaros ant baltos šervįetcles, 

nulinko galva ir apskniaube ant staloL Kai mane nuo jo-pakele su-1 
grįžęs vyras - berniukai suklaupė sudėję rankutes prie ^Kūdikėlio ■■ 
Jėzaus statulėlės? pro neblaiviu sąmonę - girdėjau ju žodžius:

- Dievuli? pasiaurink marias... Mes visi ten pekstį nubėg
sime... Mamutes asarukes priimk? į savo delnukus9 ji sakę? kad tai 
perlai?_uz kuriuos bus gražintas Jonukas. Pasigailėk? Dievuli9 Jo
nuko 9 tėtės? mus ir mamutes.

Šios Kūčios pirmos ne Lietuvoj... Bet^ is ten^atsivežinu
• plotkeįiu? gražiu? spalvuotu ir baltu; surista pluoštelį žaliu 
kaspinėliu. Jas taupysiu? kitiems? ir kitiems metams.

Dabar ję po dalelę laužome? dalinomės prisįmindami^Jonukę? 
tėvelius ir tėvynę? o romeliai nuo žalios eglutes - vis žiurėjo 
į mano Širdį? surakinta skausmo ir ilgesiu.

. Tarp to viso - sudundėjo Kaladę, varpai.

Ketvirtadienis 1931? 
gruodžio men. 24 d.

U*-C>^xAy\$<iemet9 nėra kur^KŪČię valgyti. Gyvename pas kitus žmo- 
o \zGnGs? kuriems Kucię nereikia. Tad? užsidarę savo vienioV KP toliam^ kambarėly? kurs turi viena langa ir labai mazu- 

I ° JJ/įtis? džiaugiamės prie lango belimpančiomis snaiguolemi 
xiV o /Albaitomis kaip pūkas.

v Mes sėdimo_prįetamsy. ^Seimininkai taupo elektrę.
Bett sį Kucię vakarę - butę. geriau šviesa... Širdy tamsu ir ilgu

Nepriklausoma Lietuva
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Guli atėjęs Jonuko laiškas? kurs' sako? kad ’’Močiute vis la

biau sirgincja? o jo butai - ’’baigia dienas4*-Be to? dar ne visas 
knygas turi i gimnazijos penkta,! ę klasę5 ir dol to? trukdosi 
mokslas. 0 cia bedarbė.. «• P-s mus nei cento... Krautuves knyga 
maitina? ir slegia upę* Neaiški ateitis... I’r?_kai ten pro.kitu 
langus visu miestu žiburiuoja sviesos i-*- cglutoo — mano vaikai 
glaudžiasi arčiau manęs? ir sako? kau. jiu ęule tu. sugaudyti tas 
sviėsukos? jie parsinestę. inusu kambarį? is jo padarytu ”salionę?5 
prikviestu svečiu? juos vaisintu limonadu ir riešutais? O Jonukę. 

’’Santa Glaus”- apmąstę. knygomis iki lubu? ir įtrenktu jam pro kami
nu - naujus batus? su ’’guminiais kaliošais1’. 

t ' t . ■ ,
Mus kambary šalta?ir neturime’ visi kur atsisėsti. Tad?’ ant 

vienos kėdes susikimsę prie lango? stebime.
_ 2\_-p -tu mdtai? kaip gražiai spindi lange nusidriekusi leli

ja? — grožisi Algiukas? gražias pilkas dideles akutes įnėręs lan
ge į šalčio leliję. • - • ■ ; -

- 0 taip? aš mačiau taip spindinčia vaivorykštę ant Nemuno’.

Grožėjosi vaikai ligi pavargimo? ligi vėlumos, Juškum .j^ntu— 
nelis įbruko į mano rankas gitara? ir maldauja: .■ -f/-;'. - ' ,y' "

— Paskambinkit? mamyte. . ° Jzmirsit Jonuko bu. tus ir knyį^as.n. . ■.< 
Tote tuo j pareis. . . Gal parnps. .^įlkię.? • . •; Skambink? dusįpkd ,
skambink... . .. , ' . ■ .; . ’M f ■ ■ • .• •. j

• ' d;"’., . . : r ’ : ■ • • \ ' A / ' '/.. Pritulo? priklupo? ir Idukia. ' Š > ;
- Adventas? sūneli. Dvasinio susikaupimo laikas. ?bk)^tu*- 

rias savaites tęsiasi? ir su Kuciomis užsibaigia, išskambinsiu po 
Kuciu. Gerai?

- Gerai. Bet uz ta d aš kaupi aus i. kaupiausi? ir penktadieny voQ
spirgio neriurij.au. . .. .. <

r- Nurijai? ot? ir nurijai.... - tyčiojosi Algiukas.
Tegu bus ir nurijau. ^Bot? aš jį isspioviau’. -Ar buvo nuodė

mė? dus iuke? - klausiamai žiurėjo kūdikis į mano akis.
— Ne soirgis nuryti nuodėmė sunau? bot is burnutės paleisti 

negerus žodžius. Gi tu susivaldo! ir spirgi isspiovci? tai jau čia 
net dorybe’. Savęs susivaldymas? kelia zmogę. į tobulumą.

Pradėjo stogais dūkti vejas? nesti visais verpetais ant li.n— 
go sniegą? mes pradejome_virpėti nuo šalčio^ ir apsidalinę plot- 
keles kąsneliu? susirietom'į'"savo guolio gūžtas.

Nėsumerkiau akiu. Begau į tėvynę pas tėvelius? draugus ir su-

Montreal? lapkri tis-gruodi s ? 1942
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nu, o gatvė j^dzinkse jo' pasikeisdami rogių varpeliai, ir primine 
Lietuvos vieškelius.

- Kelkitės’. - džiugiu tonu pareiškė įeidamas pro^duris mano 
vyras, kurs ambicingai sale mus pastate popierinį maišelį, ir už
degė liktoriui pora zvakię.

- Kūčios’. - vėl jis prabilo. - užėjau darba, ir uždirbau’.
Šokau iš guolio, užtiesįau kodę^serviotele, įkišau į puodelį 

eglutes šaka, prie jos pastačiau lėkštutę, romelius. ... Subudo ^a V 
gijo vaikai^, susėdome beveik ant_grindu, ir grožėjomės mažu Kucię 
staleliu, is kurio tarytum žvelgė Kalėdų Vaikelis, ir mano sūnaus 
Jonuko, tylios tylios akys.

Kai uzpuciau žvakes - naktis gaubėsi rykais-. J

Šeštadienis 1932, 
gruodžio men. 24.

savaite trusiuosi, skubinu. Šymet, Kūčios 
Nors gyvename svetimuose, bet_dideliuose namuose 
mums įpiršo viena vikri moterėlė 
krom, su jos "burdingieriais, ir 
rijos laiku baldais.

audringos.
,^kuriuos 

su jos dviem gražiom du
su senais, dar is Vikto-

Šiuose namuose, as kasuosi 
pratyti visokie valkatos - neva keno tai 
vargo, biauriuosi ju melais. 0 skalbimo, 
šoku naikinimo, tai... ak9 jau... Be to9 
po nakties prie burdingierię lovų pilni, 
būt čia, ‘ ' Ja~J |
kie išbal 
ta akys’.
liūs i savo miegamąjį, užduodu neva gitaros pamokas, ir 
o stygoms kaukiant"- burdingierii^ keiksmai pralekia.

kaip gyva. Prie duru pa- 
bičiuliai, su jais tariu 
plovimo, blakię ir pru- 
diileli "spitūnai”, kurie 
. taip ir manau, kad tur 

ar tik ne bus visi’vyrai džiovininkai, kurie kosti ir to 
ę9 net verti pasigailėjimo. xBet burnos’. Viešpatie’. Raus- 
0 kur dėti vaikus kai tie vyrai pareina? Uždarau vargše- ---------------- ---- --------- -i--  4__ _.įe Uz-£mt

Kūčias , jie prase suruošti visi_bendrai. Dorojosi, 
kad jos butu ’’laisvos”, ’’nedavatkiškos”, kad būt galima gerti, ir 
parsivesti draugę..

Sutaisiau stalav- penkiolikai asmenų^ Žinoma, be ma 
nes ir mano berniukę. Mums Kučię suruošiau "Žandukej”. Čia beva-

Nepriklausoma Lietuva
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lyjama keliu metu svetimus vortinklius?^dulkes ir daugybę senu išmuštu popiriuj radau puiku? didelį? grąžę, ir vertingę_Jėzaus Šir
dies rpaveikslę? kurį ašaromis nuprausus - padabinau musę Kucię 
’’kambarėlį15.

Suruošus valgius? susodinus didžiulę šeimyna? palikau toli
mesne še linininkystę pianai ir savo vyrui? ir apleidau się visu 
draugija - su vaikučiais pranykau. ...

Mus atsiradome jaukiamo ’’sandukes kambarėly? Jcur aplinkui 
stovėjo/ ir kvepėjo egles? .^k. .r Jėzaus purpurinis rūbas- ir geltoni 
plaukai gyvai liejosi is žaliu sakę.? o ant stalelio? kvepėjo val
giu rinkinėlis o

» v —Mano vyras irgi nuo anos ’’partijos1’ pranyko. Jįs kažkodėl 
šiandien mieliau žiuri į mane ir į berniukus. Ir kai mes visi da
linomės plotkelemis? tuo tarpu atgarmujo^nerymuudaraa. ta visa kom
panija? ir jie pamatę musę tradicingę Kucię stalelį - beveik ap
stulbo: slope stiklus už nugarę? kompromitavosi ir maisesi?įr kai 
ten saukė bažnyčios varpas ’’Berneliu” mišioms? - jie visi išdun
dėjo.

Naktis puošėsi puikiomis žvaigždėmis.

o

o
C )

o 
e u 

o

Sekmadienis 1932? 
gruodžio men. 24.

„____ ^žineles. Pražiūrėjau akis.į rytę^krasta?
yparsilaukiau laiškanešio. Eufrozina ir Jonukas rase? kad 
flabai sergsi mano mamyte? bet tai jau buvo seniai...^rupes— 
^tis? ilgesys... Kas apsakys kę kiekvienos prilekiančios

tėvynei? antroji čia ii -esy.
Šios Kūčios - baisiai skurdžios. Badas beveik bei 

džiasi į duris. Mano vyras visi metai ’’šlakuoja”. Bedarbe. 
Nėra piniję... Kasdien alkstame. Man gydytojas visai uždraudė 
dirbti? as vos paveiku kaulus. Tie žmonos? kurię baldus turo-^ 
jome? - issikrauste įjfarma. Liko mums tik is Lietuvos atsivez 
ti čemodanai? kurie musu visas svirnas? ir juos pasiėmę - pasi 
jutome gatvėj-

Po kiek laiko? susiradome pigę? PifTę Po vienais tro
pais butą. Čia ir gyvename. Per kelias savaites senu baldę krau-
Montreal? lapkritis—gruodis? 1942.
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tuvcj - varžytinių eiįeje stumdoma? nusipirkau sena krosnių Tris 
savaites gyvenome "be šilto vandens lašelio. Vaikai nors linksmi 
lanko mokyklas "bot kasdien labiau gelsta? o as visai puolu nuo 
kojų. Ak? mano Dieve? Dieve... Jei dar yra tcdsybe?^Tu pažvelk? 
i mus... Mes čia vieni... Visai svetimi... 0vas jaučiuosi taip, 
vieniša’. Viešpatie ’. Tarytum grabe tarp tu mažę. keturių aprūkusiu 
sienų..'. Kad ne vaikai? eičiau? eičiau... Bet jiems... Jiems? si 
gyvi kaulai su jautria siela... Nors tie kaulai ir baisus^, bet 
jic^motiniškį. . . Is ję senka paskutines jėgos? bet jos riša sei
mą šventu rysiu? pro kuri, nejučiomis isšivcrzia skundai.... Bet? 
jie teisėti• Tegu žvelgia autoritetai pro lusnę. duris? lai pama
to aukas... . • •• /'

Akj^Dieve? pertoįi... Slystu_ir nepajėgiu gyventi. Šiose 
kuciosc? užvirsiu bent šilto vandenėlio.

. ■ . ’’T. [

Naktį? nutruko malda? nes malda - pats gyvenimas.

IŠTIESK B B N T ŠYPSNĮ

Snaiguoles krinta gražios kaip asaros bezodcs? 
Kad jas galėčiau surinkti kaip perlus visas... 
Baltas ir nekaltas - kokios erdvoj pasirodė - . _
AŠ suriŠciau į vainiko didžiules kasas.

Ir kaip baltu^krizantemu patalu užkločiau 
Tave? mano Mažutėli? jnano j i Meile’. 1
Bet tirpsta snaiguoles vien aplinkui audros šniokščia 
Ir tirpsta tiesa? nešdama svajota gėlę.

... 11 ■ ; Į ' 
Tuomet parimus ir karštu glebiu apkabinus? • . ■ ..
Tavo prakartes žaliąjį šienęl^ j
Verkiu sužeista... Klupau karčiai nusiminus... '
0? Meilei ištiesk? bent šypsnį viena.

Marija Aukštaite

* «
* & $ «

, # *
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Gražus 9 ^aukštas ir petingas Jurgis, jgrilinko prie motinos 
Į>lauku9 nubučiavo švelnius silkinius žiįuciuss įr savo nu“
sluostęs jos ašarų srovę - įsidėjo ja prie sirdie.s į ki senelį.: ■

- Neverky ... sugrįsiu... - pamosavo iŠ traukinio/ nutolo iš
nyko . ' ■ : •' ■'

Stovėjo perone tarytum statula sustingus^motina Tyliene, ku
riai rodos neliko, žingsniu,ji Čia amžinai uzsU-Jo, suakmenėjo, j 
įaugo į asfaltu ir virto Isažkuo kietu^, nepalaužiamu, lavoninė1. m,in- 
•uis kartojo sunaus palikta paskutinį žodį:

- Sugrįsiu. ............o..........o....
- Ar jau jis išvažiavo?’ - išgirdo ji kaip is po žemiu isklys- 

tantį baisa savo vyro, kurs buvo užsukęs į krautuvę ir dabar _t.ri- 
pineuamas lazdele artėjo, tiese kazkę suvynipto, raudonu šniūreliu 
perrišto.

— Čia dar nupirkau... sakiau bus»° o Et, nesigraužk,nugenija. 
Uz tėvynę... Bone jis vienas? » ° •

Kiūtino abu seneliai gultomis sniego gptyęmis9^yresi į apar
tamentu kuriame gyveno. Čia ję laulSe atvažiavę taute ir zen 
tas ir*du ju vaikai9 apsikrovę Kniedę, pirkimais.

- Jurgis jau išvažiavo?! - nustebusiai klausč Irena, kai jog 
vaikai atseginejo kailiniu sagas, nepaleisdami is rar ę vien s 
les, antras margo tigruko.

Montreal, lapkritis-gruodis, 1942.
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- išvažiavo. - statydamas lazdelę atsake tėvas? motinai gi? 
trūko kvapo? ji sunkiai alsavo? bandė atsipeikėti.

< «

Paskum visi susėdo prie žėrinčio kaminėlio? apgaįlestavo9kad 
Jurgis negalėjo pasilikti šventoms? ir sudaryti gėrę seimos nuo
taiku.

- Bene_jis vienas..* - vėl pakartojo virpėdamas tėvo balsas? 
jis; mirktelėjo viena beveik stingstančia akimi Irenai? neš motina 
tyliai sustingo?^antaky įsikirto kaip visuomet - gili ir stambi 
susivaldymo raukšlė.

- Ma? nesirūpink? - guodė jautrus žentas? pripildamas vyno 
stiklus9 ir paskum prisėdo prie uošves.

- Kariauja_pasaulis? ra? už geresnį gyvenimą. Nėr tiesos. 
Skriauda įsigalėjus. Kad ne Irena ir vaikai; imčiau ir as šautu
vą.

- Gal ir taip imsi. Nereiks nei ant^Irenos kaltę mesti.. Tu 
manai? kad_jau galas? -^deste Irenos gražios švelnios lūputes?pus- 
baime virpėdamos? įsikišo vaikai:

- Mamyte? tėvelis tikras angelukas.. Žiūrėk? kokia lėlę išrin
ko: ji užsimerkia? ir kai Irvis paspaudžia - pravirksta.

- Taip... mūs tėtis' geras..* - patvirtino Irena tuo pačiu 
jausmu širdy degdama; ji mylėjo savo vyra kaip viena saulę dangui? 
kuri šildė jos gyvenimę; o Vytautas Sargenas - tikrai buvo puikus 
asmuo: rimtas? ambicingas? kultūringas?vtaupus ir nešykštus. Ka
lėdoms jis užprašė likusius..vienišus uošvius? ir visi susėdę į pui- 
kų. liumuzina - dūzgė į Sargenu namus.

Vytautas Sargenas žymios įstaigos valdininkas? buvo puikiai 
įsitaisęs savo nuosavuose namuose?'kur gyveno kultūringai ir pa- 
vizdingai su savo šeima. .

Čia atvažiavę^uošviai seneliai^ beveik varžydavosi: tai čia 
dulkelę įneš? tai Čia lazdute persiška kilimę sutuksės. ... bet žen
tas ir duktė Irena? ta visa prabanga laikė įprastu dalyku? ir jie 
tėvus gerbdami -.parinkdavo jiems atsisėsti patogesnę? minkštesnę 
vieta; anūkai apkraudavo senelius Irenos ranku darbo pagalvėlėmis? 
pastatydavo kėdutės jiems po kojomis.

Ir šį kartę? jie buvo nekitaig priimami? tik su sąlygą? kad 
tėvelis Kalėdose truputį daugiau issigertę. "Benediktino"? o mamy
tė būtinai priimtę. vokelį? kurs visuomet atlukštentas ja nustebi
na? ir už_kurį ji išmoka savo apartamento nuomas? ir dar lieka 
ant rytinės smetonėlės. Nepriklausoma Lietuva
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- Kalėdos? Kalėdosi - stote josi seneliai Tylenai? sėsdami pri' 
savo vaikiu stalo. Čia buvo_svečių. . ° _bet pro juos visus - Vytaute' 
ir Irena - labiausia įžiūrėjo savo tėvus? su naujesniu kąsneliu?c 
taurele.

Svečiai? nors ir valgė ir gurkšnojo? bot nebuvo linksmi kaip 
kitu laikų'Kalėdomis. Vienu draugai kariauja?- kitų sūnūs? broliai 
gimines? taip? kad pokalbis prie kiekvieno kąsnelio -_bųvo nukrei 
tas į karo laukus? kur krauias? lavonai? baduolių pabėgėliu mihio > 
pusnys? Sibiras? ir pavergtu tautų ir valstybių - neaiškus likime 
bei kovu principai.

Tarp tu visu kalbUg, senute motina Tyliene? įtempus antaky su
sivaldymo raukšlę?^tylejo» Ji nubrido_mintimis toli.,.. toli? į ok.~ 
ano ^verpetus. .. ieškojo laivo.,. . jų tūkstančiai... šarvuotu... 
TryŠka ugnys... Bumsi juodos^ziotys..• - Q kur jis? Jurgis mielas' o< 
Jis uniformoj? saguotoj? gražioj? bet jų milijonai... Vargu is pe- • 
Čiu pažinti’ Jei akys nepažvelgs - jie-visi sūnūs.-.. sūnūs.,.. Del 
ju sustingo akyse^Tylienes aŠara^ paslėpta... Juk ir taip žmonose 
is veidu galima išskaityti susirūpinimą^ norima? gailestį ir bai
mę? tik kai kiti iškėlę stiklelius pradėjo saukti: ’’Dabar išgersi - 
me uz Jurgį ’. _Puiku kari’.” - motina sustingo? sukniubo? antaky, iš
sitiesė? iŠnielo -susivaldymo žymes? - senute apalpo.

Kitu metu .Kalėdos Sargonu namuose? buvo liūdnesnes. Bet motina 
Tyliene? turėjo būtį patvaresne. Šį meta jau ne vienų susivaldymo 
raukšlę likimas įskėlė jos antaky? bet dvi. Tik tos raukšles^dabar 
buvo ilgesnes ir gilesnes? sieke kaktos skersus pjūvius?^kryžiavo
si su jais? tarytum kardas - su kovos kardu. 0 tai reiske? kad ji
nai giliau ir labiau užsigrūdino? ne sau? bet Irenai? kuri išlydė
jo uniformoj savo vyrų Vytautųj plieniniai žvelgiantį? į dviejų jc 
kūdikiu nuleistas galveles., .

Dabar tripinejo aplink stalų vietoj Vytauto senutis^tevas? jis 
bando atstovauti^zenta irvsūnu? bet Irena kniubojo .guodžiama moti
nos? vaikai pasišalinę kuždėjosi: . -

- Irvi? žiūrėk? mano lele ašaroja... Tėvelis buvo toks geras.-.
' * V n ’ . . . . .

- Bet žiūrėk? Nele’. Mano tgrukas raukosi*. Ar tik jis nesiruošia
savo dantukais Ka sudraskyti? ’. -

■? - 0? Irvi? kai kas pyksta? tai jau negerai. Duok jam atsigerti 
'limonado? arba uzkųsti; gal jis alkanas? .

- Ar tai tu manai? kad pyksta tik alkani?
Vaikai sustojo viens į kitę atydziai žiūrėdami ir neišspręsda-
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mi klausimoj ir jiems bebėgant pas motina pasiklausti? nucirske 
duru skambut i s•

• • T '

- Telegramai - tarpdury nuskardėjo jaunas balsas? pirmoji 
paskubo senele.

- Telegrama.o. 3 ji paėmus nesėsi virpančiose rankose prie 
lempos? mintyse penėsi: ”0 Dievo ’* •• kad tik laimingai . . Jurgutis 
parvažiuoja.^. Rase? kad gavės atostogų... Visas menuo laukiu... 
bet turbūt užsuko pas Patriciją? ir dabar is ten telegramų©ja. 11

Visi apstojo ratu? lauke? nerimo.
- Teveli? tu piešk... tau adresuota. - lyg bijodama_paliesti 

nešinę? iŠtiese seneliui gelsva voką motina._Jis atplėšė? ir kai 
mete akis į turinį - jo smakras pradėjo virpėti? nervę gijos truk 
ciojo lupas? veidas niaukėsi? ūmai išbalo? ir jis nusileidęs į ke 
dę? bandė prakošti: ’’Bene jis... vie-nas. . . ” ? bet Irena susuko:

- Teveli ’. Jurgisl?^-_į jos rūbus įsikirto^vaikai? tik motinos 
antaky įviršę dvi raukšles - ję pavertė tylinčiu stabu.

- Mamai -Ar girdįs mamai Mus Jurgis mūšy dingęs,’. - paplūdo
ašarose Irena seseriškai? jautriai ir gailestingai. Ja pasekė vai 
kai ir kniubantis senelis? tik motina vis stovėjo tylinčiu stabu? 
iki iŠmelo išsitempę^smilkiniu gyslos? iki atsipalaidavo antaky 
dvi susivaldymo^raukšles._Paskumvji pasviro? atsirėmė kėdės? ir 
jusdama Širdy aŠaru antplūdį - ištarė: _ . .

- Teesie Dievo valia. Be jone plaukas^.. - ir kai vakaro var 
pai skelbe ’’Viešpaties angelę”^- motina klūpojo senoje koplyčioje 
jos ašaroj spindėjo neseniai įžiebta purpuro žvakele.

Uz metę.? motinos veidas dvelke kažkuo Šventesnių? tauresniu? 
net dievišku ir save pamiršusiu. ^Ji tik galvojo apie likusię be 
globos Irenę ir_jos vaikus? slapčia kentėjo del žuvusio sunaus 
Jurgio? bet^Kaledas vistik sumose savo apartamente? bent Irenai 
ir anūkams.

BeŠlamendama juodoj suknioj aplink stalę? ji apmaste daug 
'dalykę. Ji nuskrydo mintimis į Lietuva? į ta ilgę grąžę namelį 
kuriame gyveno; ir kuriame jai gime_keli vaikučiai; tarp ję ir 
mielas Jurgelis. Ji juos vyste? penejo ir_supo nįekeno nepadeda
ma... Prisėdus prie stalo giliau susimastė?^kad čia nėr ję. lėks- 
tucię. kaip kitados... bet ji mato vygelę? is kurios pūpso kelios 
galveles? ir ulba? dainuoja supdamiesi...

- Kur jie visi dabar?I - beldžiasi į širdį klausimas sunkiais
• Nepriklausoma Lietuva
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variniais dužiais? ir nešamas į burna kąsnis - toks sunkus... ir 
kai ji padėjo jį ant stalo atgal į lėkštutę? pasigirdo duryse su- 
tuksenimao•

- Prašaul - pakvietė Irena? ir kai durys atsidaro? ju fone . 
sublizgo graši leitenanto uniforma.

- Jurgis! Dievuleįį! - pašoko nuo stalo visi pasitikdami?tik 
motina ilgui neatsikvoŠedams žiurėjo? "bet kai Jurgis prie jos ar
tojo? ji ištiesė jam platu glebi? ir pro kimu? džiaugsmu vibruo
jantį motyvą prabilo:

- Viešpatie! Sūnelis parojo!

- Ne iš numirusią mai yte? no. Tai buvo supainiotos žinios. 
Apsirikimas. Matote? as gyvas ir sveikas!

Visi sveikinosi ir /dalinosi netikėtu džiaugsmu? o laikrodis 
lyg patvirtindamas gyvenimo pulsę? pradėjo skambinti savo melodi
jas.

Paskum nuskendo kalbose visi apie Vytautu? o Irena pranešė 
antra netikotumę? kad Vytautas parvažiuoja atostogų Naujiems Me
tams.

- Valio uz Vytautę ir pasaulinę taikę! - iškėlė taurę Jurgis? 
ir kai visi jį pasekė?‘motina gėrėdamasi tylėjo ir maste

/
- Dievuliau? sūnelis parėjo...

Laukimą s

J. A. V.

Pute įalŠi vejai? 
Švilpė pagįrais? - 
Lauke ji až vartų?

• Lauke?gal?pareis.

Vakaras įau zengė 
Nešinas žvaigždėms?
Nuometuoto S3 viešnios 
Slinko pabarėms.

0 jinai?palaužta 
Liudosio_gilauš?
Vi sulauks prie vartę. - 
Drįstančio sūnaus.

Montreal? lapkritis—gruodis? 194.j.



Kai. rusę. ir vokiečiu OKupacrjp. Užpalių lūšnoj išveriojo vis
ką? tik riogsojo paskutinis išdžiuvęs žmogaus skeletas šiaudais 
apsikaustęs šaltam? seniai nekūrentam užkrosny.„, -

lai JSuciu naktį sugirgždoįo senos ąžuolines durys? ir jose 
pasirodo žvaigždėtomis snaiguolemis apiberta keleive. Si keleive? 
nuo šalčio sustirusiomis rankomis atpalaidavo ryšuli, užnerta ant 
kaireses rankos sulenkimo? ir numėtė' ant ilgo suolo? styrančio ap
šarmojusio j palangej.

Naktis. Kalėdų naktis. Šalta ir audringa. Nors menuo^erdvej 
tviska blizgančia sviesa tpkįa.lengvute? balsgana? bet apšarmoju
siose keleives blakstienose? spindi snaiguolelįų atspindžiai. Pro 
Šalčiu virpantį skruostą? nusirito džiaugsmo ašarėle. Juk savas? 
toks brangus senu durų girgždesys..« Tie patys sukumpę lubų bal
kiai? tik jau žymiai surukę r vortinkliais aptrauktič. Tas pats 
ant^kryžiokų pasikabinęs skobnis? bet jau seniai duonos kepalėliu 
puoštas... tfie^patys? okupant1? apdraskyti šventųjų paveikslai?ku
rie buvo apkaišyti verbomis? dabar juose snaudžiai ilgomis kojomi 
įsikabinę vorai...

- Bet kodėl tyla? - klausia savęs keleive. - Visoj lūšnoj_ 
tyla? Juk pries tris metus aplink šias neobliuotas sienas stovė
jo issirlkiavusios kelies lovos? ir jose girdėdavosi-brolių? tė
velio ir motinėles kvėpavimai? o dabar?... Tyla... Ne svirplys? 
kurs nuolatos ardydavo tyla? - nebesmuikuoja1 Tik kaž kas ten,... 
užkrosny šnara? ir tarytum.‘unkščia gyvybe?I

Nepriklausoma Lietuva
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Keleive arteja..Plasia jos širdis^virpuling^Abaimc ir. smal- 
supu? nejaugi jiras. eia? šioj gimtoj geistoj bent;gunolą7 ° .« Ga
lais _ pirštu pasisįicbdamajDailiai prie jo'. _Gumsaiiti piau:^ .. 
■■gnu? t e su .gy-'m...kamuoliu.^'ushare jo? ■ vol suunkštė gyvybe?

■ .. ..... ; ■ 2J'' ■> ’uV,.?!’

- Ak? juk tai _zmogūs,! - ^nuostaba^išklydo iŠ kcleiye.s ^įūpą.,.-: 
ir jinai prisilenkė arčiau šiaudas is kurią kilo..-leja'vijnąVy;.;

- Kas esi?... - pasigirdo silpnutis moteriškas balsass^įs
trigo i keleives,- širdį. Siela, beveik pr*.’į.pko., ir taip nei žodis 
iŠ lupu nekylą! T.ik .tolios ašaros ritasi skruoš bais;. - » .mintis au
džia: . (! .'‘i : -. . ;

- ’ r *' • r ■ ■ ’ ‘ , ■ ’ </ = . : • , ?

- AkDievuliai negi c/a bus Uzbąliu soimos nurys?.-« .- juk
ji pati Uzbalyte. Rožele L -balyte! Ašaros jai kerta žodžius? o 
iš šiaudą kartojasi vaitojantis klausimas, kyla dvi baisios kau
lėtos rankos. ir tiesiasi į Roželę? aidi aimana.:/. ...

- j . k s 5 k as t ik esi ei k s . » . *1 e i ėsi ir pa ui m i r 1 > i c ? e .-•s® »; ® 
Nusinešk? mane? paskutinę UŽbaliu seimos auka'.

Keleive Rožele krinta į skeleto ištiestą glėbį? job lupomis 
iŠ s irai to: • -’-jlrj <■;

“> » ......
m- - : f; j •• \ .Z;..:..;:,.?;

- As esu Rožele Uzbalyte!

-• ĄA? mane jauniausioji! Nei gegute vasara man neiskukavo? 
kad. tu sugrįši.!.! Rožyte? dukryte? -eikš □ . dabar bent numirsiu 
ant tavo ranku. Rusai.' ir vokiečiai^ išžudė mūs- gyvenimą... Ar p..ą- 
z į s-tį?.. dukryte mieloji mane savo motiną?! Dieve? ai* ąštikejaūy"' 
kad‘"šį.^ Kąįedu naktis, .parneš ^man^ išplėštą ^kūdikį iŠ ištrėmimo?’! 
Ak? Rožyte? vaikeli.IŠV-Šifcš? arčiau,, arčiau.-..’ "/• .'

-vis 3iv.'- • J" ..-..1 .-. • •.
Uz mažo langelio dūko auč a. Jyauke; Ir švilpė vejas. Bangomis 

ritosi^sūišgo vėpūtiniai ir glaudėsi urbiuu Uzbuliu lušneldš^ Vi
dui apšarmoję sienos? kibire uzŠlląs vanduo? tyla,‘baisi tyla, 
ir motinai Uzbalįenei šala_ir stigš-ta. lūpos? badas.. .v Vokiečiai 
paskutinį kriaukšlį duonutės isncsąį. . Rožytę ima babaįšą?/ . - ...• 

‘f 9 • *■ ** ’ 1' t' ' .

- Maikle; ’. nė svirplys jau cia.-pes^uakug^^ ..Vįsks.s.-.ęupaįkipr 
t a o

- Vaikęįį..? - vergi jos" botagai , nuįįafce ’ mūsų .’gyvenimą. ’ Visos ■ Lie
tuvos gyvenimą. Visi namai? visos sodyboiį vš^si svirnai antuštin-
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ti. Nei gyvulėliai tvartuose nemykia. Žmones - reti..,. Vieni Si- 

■bire9 kiti vokiečiu, šautuvo priremti., kažkur išvaryti. Kiti beveik 
gyvi į žemę užkasti. Kankiniu, mirtimis_nukankinti! Kalėjimuose su
grusti^ Ak 9 vaikeli. .. keli kanai •' ir musę. laukuose išaugo... Tai, 
Tavo tėvo ir broliu kapeli Vyrai užstojo Lietuva^ juos_isvede 
i gala lauko - ir sušaudę^ Ten^pat dar pusgyvius užkasė. Alpau’... 
Palūžau... Geriau? kad būčiau aš ten nuskendus... Rėkiau? kaip gy
vulėlis. Nieks manęs nepaisė...

Senutes baisus skeletas betariant paskutinius žodžius?.su
smuko^ į guolį. Roželei suslėgė širdį tarytuin akmcnai? bet sielo-_ 
j e kažkas galingai sušuko: ,fTu esi Lietuvos dukra! Tu privalai but 
uola. Nepalaužiama’. Nesuskaldoma! Imkis žygiu. x.- ir. paskutines 
ašaras rasi sustirusius akmenėlius - nusibraukė nuo veido? sugrie
bė motinę į glėbį? ir pradėjo raminti:

- Mamele? užmiršk... dabar pailsėsi ant^mano ranki;... AŠ pri
glausiu išvargusia galvelę? aš pasklaidysiu silkinius sklęstyme- 
lius•..

Bet motinos galva? vis žemiau linko... Rožele pajuto? kad 
paskutines valandėles? paskutines_konvulsijos virpa jos rankose? 
o lūpos tiek daug mokinę? prasergeję? nieko daugiau neprašo? tik 
gęstantys žodžiai atsidusta:

- Ne - ap- leisk... te-viŠ-kes... Ne-pa-lik9 Lie-tu-vos...
Ne? Rožele nepaliktę. Tai antspauda mirstancios motinos lu— 

. pu? bet kažin? ar jos neras žandarai*?... Juk jinai pabėgo is bol
ševikiškos Rusijos? persinere per Lietuvos sienę? ir čia vokiško 
Šautuvo^priremta - vargo koncentracijos stovykloje. Bot?artėjant 
Kaledę Šventėms? ji rizikavo_gyvybe? persiverze per pavojaus vie
las? per sargi; budrumą? ir bego į gimtę lizdelį.

- Halt! - suriko kažkas uz lango? audra suuze?_ir triokstele- 
jus liepa prie vartų Šakomis langa palietus subeldė?tarytum pra- 
sargos ženklui? ir į pirkelę - susivėlė sandarai.

- Matka... tai pries įstatymus..• - prirėmė Roželę šautuvai? 
atpleŠe nuo motinos ir išvarė į nakties pusnis.

Ir kai ja risojorie arklio? pro jos ašarę taip gražiai ži
bėjo Kalėdų žvaigžde? tarytum guosdama: ’’Neverk? as patekėsiu 
saule. AŠ gražinsiu tave į tėviškę. As sužibėsiu Lietuvai lais
vo ir nepriklausGnybo» neverk...”

Toly? girdėjosi patrankę, griovimas - atklydęs prozektorius 
uždengė Kaledę. žvaigždę? raiteliai sarkastiskai nusikvatojo.

Nepriklausoma Lietuva



Buvo Kalėdų vakaras9 vejas smarkiai puste prįsnigtę snicgę. 
Nenorėdama palikt silta9 egle kvepiantį butę9 išėjau į automobi
lį ir vos - ne - vos išsikrapščiau'iš pustu.

Vairuoti sunku5 kelias slidus9 sniego patalai denge viskę9 
o medžiu sakos liūdnai lingavo po sunkiomis naštomis o

vPamaniau9 paimsiu greiciausię keįia9 kad nepasivėlinčiau į 
svečius ir įsukau automobilį į pro ežerą einantį bulvarą. Mano 
automobilis * taip buvo apdengtas_sniegu9 kad turėjau išlipt ir nu
šluostyt langus.9 kad'.geriau .galėčiau matyto Bešluostydama, dils- 
tclej.au į ežerą .kuris visu_smarku9 u plake, ledu, apkrauta krantę. 
Nūs tebus 9 dar kartę, pasižiurėjau. Nejaugi ten kas stovėjo9

Priėjau arčiau... Krutanti figūra, kuri pasilenks ir kę tai 
dare o Prisiartinus dar labiau, pamačiau moterį kuri vilgė savo 
’rankę tam šaltam vandeny*.

Nežinodama ka daryt, priėjau ir klausiu: "Ar tamsta pamotet 
kę?"‘ ‘ .<

Tai žinoma buvo kvailas klausimas, bet kas man buvo sakyt?

Ji tik tada pajuto kad kas prie jos buvo ir klauso kę as sa
kiau. Pakartojau as vėl. Ji liūdnai atsake: "Pamečiau ir nepamo- 
Čiau”. ’• • '

AŠ pagalvojau, nejaugi ji pamišus? Kę man dabar daryt?
Ji prabilo: ’’Turėjau as šunu. Metai atgal j is prisirasg, 

prie jūreiviu ir nuo to laiko as jo nesu mačius. Šiandien as jo 
labai pasiilgau nes jis visada praleisdavo Kalėdas su manim.

AŠ čia stovedama9 žiūrėjau į ežerą ir jutau kad jis netoli

Montreal, lapkritis-gruodis, 1942.
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40 
manes. Todėl as įdėjau ranka į vandenį, nes sis vanduo, yra rysys? 
kuris suartina mane su juo”.

Ji turbut mate gailestį mano akyse kurį as jutau.

’’Nesigailėk mantjs. AŠ tiktai vieno_neturiu namie, bet yra 
sveikas ir gyvas. Paskutiniam laiške rase kad 10 svariu užaugo... 
Yra tokių motinu? kurioms šis vakaras yra baisiai skaudus9 nes jo 
žino kad niekada daugiau tos tuščios vietos prie Kalėdinio stalo 
nebus užpildytos.”

^Baigdama kalbėt dar karta pasižiurėjo, į ežerą ir tyliai ”su 
die^sunau” pasakius^permainė savo kalbos tema ir kartu su manim 
grizo prie kelio. AŠ pasisiūliau pavezet ja, ir išleidau, jos nu
rodytoj vietoj. ' 4

Viena bevažiuodama galvojau - stebėtinas dalykas9 ko^zmogus 
turi daugiau savo vargu, to daugiau vietos jis randa savo Širdy 
užjausti kitus.

• S

$ >!•

JAUNYSTES VIENUMA

> Paulina Baltakyte

Sunku klajoti vienišam Šešėliui,_ 
Skaudu skgst nesibaigiančiam ilgesy. 
Kada tik vaidenas viskas lyg sapne, 
Ir sukiesi vienas žmonių klegesy.

09 ar surinks kada kas, o ar jaus. 
Mano vienumos kančias9 perlo asarasl 
0 ar kada tas laukiamas balsas 
Atsilieps, iromane supras?^

Gal kai pavargsiu užges mano troškimai. 
Mano jaunystes sapnai,_idejos...
Liks neišmatuojamo ilgesio kelias - 
Ko manoji širduže ilgėjos.

Dažnai užmirštu pasaulio vargus, 
Atlieku kankintis ieškodama kelio...
Neklausk, k^ as matau akis įsmeigus - 
AŠ ieškau laimes krislelio.

$ * * #» m
# ?

sfrsj*
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Nuo pirmo prasižengimo rusu mokykloje? Magdute stengęsi būti 
paklusni ir akyli? kad ir_vel netikėtai neįkliuvus į toki pažemį 
nantį nemalonumu? kaip klūpoti akyvaizdoj daugelio mokiniu.

Magdute taipgi suprato? kad yra labai gerai turėti draugu.^to
kiu geru draugus kaip Vincukas Sareviciu-s? kuris nors_ir nuvedė ję 
klauptg/bet vis vien Magdute .iaute_kad jis jai pagelbėti norėdamas 
ta dare ir ji jaute jam kaž koki dėkingumą? kurį norėjo kokiu nors 
budu išreikšti? bet niekaip negalėjo surasti progos ta padaryt.

Magdute sekdavo Vincuką einant namo? nes jiedu buvo artimiau
si kaimynai? bet užkalbinti ji - ji nedrįso. Jai kaip tai buvo 
sarmata? kad ji turėjo- klūpoti^ jai atrodė? kad visas^miestas da
bar žino? kad ji turėjo klaupti mokykloje ir kad ji užtraukė didelę 
sarmata^ant savo tevu9 o svarbiausia? ji jaute? kad tas įvykis? 
atome iŠ jos drąsą? padaro ja lyg baile? lyg nepasitenkinančia sa
vimi .

Todėl? ir Vincuką sekdama? ji prieidavo net prie jo daržo tvo
ros ir palaukdavo kol jis įeidavo į savo namus; tik tada Magdute? 
beviltiškai nuleidusi galva? baigdavo kelionę į savo namus.

Bet viena karta9 Vincukas pats Magdute užkalbino ir tuomet ji 
stengėsi atsakyti į visus jo klausimus ir kuomet Vincukas pasisiū
lo Magdutei pagelbėti pamokas padaryti.paAiškinant įvairius daly
kus? tai Magdute pajuto dar didesnį jam dėkingumą ir galvojo? kad 
jis yra tikras jos prietelius.

Vincukas buvojau 11.metu ir rusu mokykla lanke trecius motus? 
tai_jis tikrai galėjo Magdutei pagelbėti. Ir jis gelbėjo. Nors Mag
dute pastebėdavo ironišku šypsena Vincuko motinos veido? kuomet ji
Montreal? lapkritis-gruodis? 1942.
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ja įleisdavo į jų_butų ir kartais net girdėdavo žodi kita issita- 
ria.nt_a.pia Magdutos atsilankymų pas Vincuku? bot jai_tas visai 
nerūpėjo; ji žinojo tik vienį?_kad Vincukas jai gelbėdavo .1 abai 
daug; daugiau negu mokytojas butu norėjęs pagelbsti. Tas jai tik 
buvo svarbu? tokie tik reikalai jų rišo su Vincuku^ir uz tai tik 
ji jaute jam dėkingumą ir pagarba ir kokių nors pašaipa is salios? 
jos visai neveikė.

Kartų? kai Magdute nuėjo pas Vincuką pamokus, ruošti? ji priė
jusi prie durų? išgirdo Vincuke? motina besibarančių ir lyg ji butu 
ka plakusi su diržu.

Magdute atsargiai prasivėrė duris ir pro nedidelį plyšelį pa
mate Vincelį gulintį kniūpsčia ant lovos? o jo motina su virve ran
koje - jį mušant. Magdute nežinojo kų ji turėtu daryt?Ji žinojo 
tu? kad apginti Vincelį ji neguli ir kad Vincelis greičiausia?mu
šamas nekaltai ir kad jis geras vaikas? nes jeigu jis nebūtų geras? 
jis negulėtu taip ramiai?_kuda kada ji taip žiauriai su stora virve 
muša; jis bėgtu ir pasislėptu? kad išvengt bausmes. Bet dabar? jis 
gulėjo ir kente aštrius smūgiuso kada motina dar vis uždususi ir 
išmetinėdama nuo jo neatsitraukė? tai_Vincukas griaudžiai verkė? 
galva į pagalvę įrėmęs. To jau Magdute negalėjo pakęst ir pradėju
si vcrl(t? nuskubėjo namo; Vincukui visai nepasirodžius.

Neužilgo buvo Kalėdos ir antra diena švenčių? visi mokiniai 
turėjo susirinkt mokyklon? kur mokytojus išdalino vaikams cieso- 
rienes dovanas. Kiekvienas vaikas gavo pakelį? kuriamo buvo įdėta: 
vienas orunzis; keliu rusiu riešutu? po kelis; koletą figų ir sal
dainiu. .•

C •

Taip tai Magdute sutiko pirmas Kalėdas rusų mokykloje o grįž
dama i namus?_ji ėjo grota Vincuko? kuris buvo linksmas ir kelis 
kart persimetė sniegais^su kitais vaikais? bet jis nėjo su kitais 
kur nors žaist_ir gal išdykaut? jis pasuko kartu su Magdute namų 
link? o Magdute vis negalėjo atsikratyt minties? kaip Vincukas • 
ana vakarą mušamas verks. 

t t

* : >Jt
V

Kantrybe ir ištverme? nugali 
viskų.

Emerson.

Kada piktas? skaityk ligi 
dešimts prieš išsitarimų? jei la
bai piktas - skaityk ligi šimto.

Joffcrston.

?!e , $
- Į- • . . . '

Kartais save pageriname nuo 
kito^klaidų? negu nuo kito pa
vyzdžių.

Longfellow.

Jei myli gyvenimų? neleisk 
laiko? nes laikas sudaro gy
venimų.

Franklin.

Nepriklausoma Lietuva
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IŠ SENO DIENORAŠČIO

(tęsinys)

Elegijus Uosis

Mat pries išeinant iš vietos? kontrabandistai visuomet palei
džia Šunis iš grincios; patikrinti ar nėra arti svetimu žmonių.

Uz pusvalandžio pamačiau Latvijos puseje - ateina kaip kupra
nugariu karavanas. Net nusigandau. Kę as vienas darysiu? negalė
siu višę. sulaikyti.

Patikrinu ginklą. Upas geras^ bet kiek kinkos dreba. Kuomet 
pereis per gelzkelį * musui pusėn., soksiu kaip vilkas prie avię.? ir 
sulaikysiu.

Per tilta, einant5, — suskaičiau ju tik tris. Tik trys vyrai? 
tai jau bus gerai. Drąsos^turiu. Kinkos jau nedreba. .Manau sau? 
kad^butu kares laikas? mūšio laukas.? tai jau dabar visus kaip 
viščiukus po viena nukalčiau nuo tilto tiesiog i upę.

Staiga šokau iŠ krūmo su pakeltu balsu surikau:

- Stok1. Šausiu! - šautuvo spyna sutreŠkinu? įleidziu šovinį 
į tūta? ir vėl sakau:

- Rankas aukštyn! - sustoja. Betranku nekelia ir nepadeda 
kontrabandos nuo pečiu. Tada as griežtai pakartoju:

- Šausiu? jeigu neklausot!

išpildė mano įsakymę. Klausiu ka nesate? atsake:

Montreal? lapkritiš-gruodis? 1942.
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- Degtukus. - atsake vienas senyvas vyras.
- Ginklu neturit su savim?
- Ne^nonuli. Neturim. Paleįskit9 mus. As bicdnas9 tik mane 

pasamdė.As su savo vaikais apsiemiau9 ir .••
- Keno Šitie degtukai?
- Fišerio, ne mao ponuli. Jis sake9 kad pasienio policija

mus nekliudys. 0 kartais jeigu iš rajono pasitaikytu - tai duo
kit jiems 10 lįti^9 ir jus paleis. Imk9 ^ponuli dešimts litu, pa
leisk... nes aš biednas9 turiu didele Šcima9 nėra iš ko pragyven
ti... *

- Ar jus nezinojot9 kai slapta per rubeziu eiti ir degtukus 
nešti negalima.

- Žinojom. - atkirto jaunas vyrukas. - Tik^FiŠeris sake9kad 
mus niekas nekliudys; nes jis su policinikais!lzinosi. ... ”

- Kaip jūsę. pavarde? ' - '* ■
- J. Guzas. .. ....

r ■’ _ ' . • . ■ ■ . ■ ‘ ’

- Kur gyvenat?
- Mie..stely9 N. gatvėje.
- Sūnūs ir sykiu gyvena?
- Taip, Sykiu .;•• - "
- Tai po kiek jums tie papirkejai moka uz pamosima kontra

bandos?
- Penkis litus uz pernešima iš Latvijos į Skuodą - už 150 

tuzinu.
- Kiek čia išviso nešate?
- 450 tuzinu.
Prisiartinu prie ji^9 įsakau nešti į miestą. Mano įsakymo ne 

klausoj vienas vaikezas norėjo bėgti pametęs degtukus; bet grie 
tai susaukiau9 pagasdinau, kad šausiu9 jeigu neklausysit.

Tėvas vėl bandė prašytis paleist? vėl siūle 10 litu, žadėjo 
niekam neprasitarti9 kad tik paleisčiau.

Bet aŠ vėl griežtai pareikalavau nešti į miestą, tėvas klau-
Nepriklausoma Lietuva
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so? "bet vaikai prie s irias i <> Voliojasi ant zones? šliaužia tolyn? 
ir verkšnoja..-, -

-.^Galu gale? pradėjau su jais maloniauJtaįpotis. Pasiūliau jiems 
nunešti £ik i priemiesti prie S., namu? pažadėjau paleisti. Jie 
greitai su mano pasiulymu sutiko.

Ligi priemiesčiui dar„buvo apie du kilometrai kelio. Daug kar
tu teko ilsėtis kol'pa si ckomnurbdyta^ vie tę ?.....daug slaptu dalyku_su- 
zinojau iŠ ■ ju: kad jie^kontrabanda neša jau .ne pirmę karta? nese 
ne tik degtukus? bet išdirbtus kailius? sveterius? batus vyriškus 
ir moteriškus? bet .sakėsi jiems buvę pirma lengviau pereiti rūbe- 
zius? nes nebuvo taip stropiai saugojamas. .0 paskutiniu laiku? bu
vęs tarnyboje koks tai Karasovas? su juom būdavę” lengva’’susikalbė
ti? nes jis labai gerdavęs? ir tik paskum del merginos nusišovęs.

... • Eidamas su savo kontrabandininkais galvojau: ”Na? jeigirndabar 
man. pasiseks.; ■ atsižymėsiu tarnyboje?, gausiu pagyrimą nuo viršinin
ko o. ,-Pristatysiu į polici ja, šituos^vyrusjuos nubaus’tik .areštu; 
nes jie biėdni - pin’igę. neturi. AŠ gi? mėginsiu pagauti patį kon- 
trabandis.tu vada? kurio_d&r niekas. nesugavo visam rajone. 0 vis 
tik lupos Iš lūpų skambėjo? kad .yra kokia tai žiauriausia ir gud
riausia kauke. • i .....o,.

Priėję prie priemiesčio netoli Karutes namų? mano nesejai pa
dėjo degtuku naštas? ir jau norėjo palikti mane vienę su degtukais? 
nes aš taip^siųlęs? taip žadėjęs. Tuomctg as jiems pasakiau? kad 
uz 10 litu - jų nepaleisiu. ’’Jeigu duotumėt 50 litu? tuomet paleis
čiau.” Jie sakėsi tiek neturį. Tada pasiūliau jiems? kad is' ję: vie
nas eitų į miestų pas savo, papirkeja vadę? praneštų jam? kad^poli- 
cininkas reikalauja 50 litu? kuriuos jų vadas turi'pats atnešei ir 
susitarti del ^ateities...”? bet tėvas nenorėjo sutikti? tik sūnus 
uzgyre mano^mintį? ir_pasižadėjo pildyti. As dar pakarto jau? ” jei
gu tu negrįši? arba jūsų vadas, neateis? tai aš čia laikysiu tavo 
tėvų ir brolį - per visų naktį.

Vaikas linksmai nusiteikęs? nubėgo į miestų.

"■ AŠ gi? visas jėgas kaupiau., kad pasirodžiusį jų vadę būtiniau
sia areštuoti? ir^kad jeigu vienas^su jais visais_nčgaįociau apsi
dirbti? tuomet iššaučiau pavojaus ženklų? ir pribūtu is miesto vie
ša policija? be to? - Čia netoli gyvena mano tiesioginis viršinin
kas. . ••

. - . (bus daugiau)
' . * .... . •• • ; • ' . ‘ ’ <" • . ’•

#
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NET IV K E T U M A S ! ------------------”------------------------- - ~
Kas apsakys9 koki dziaugsmg suteikė K.L.T. cent’rui ir "Ne

priklausomos Lietuvos^ redakcijai amerikiete ponia Pr. Lapienes 
p. Shalteniu šeima iš Čikagos9 K.L.Tarybos Toronto skyrius ir 

...kiti? prisiusdarni gausias aukas "N.L." 1 urnalo parėmimui.

Ponios Pr. Lapienes taurus asmuo? vertas garbes ne tik uz. 
suteikta auka_sumoje $27.78? bet daugiau mus džiugina jos dvasia? 
įvertindama musu.sunku darba bei erškėčiu rovimą is apleistu dir- 
vonuj kur darbo marios? o jėgos mažos’. Bet? kai ateina tokiu ran- 
ki| paramas mes atgyjamo-dvasioje? ir mums lengva • dirbti ir aukotis.

. P Shalteniu Šeima ir kiti pr į šiuri tusioji aukas? nors tik sie
loje pažįstami., ir artimi? bot jaučiama brangus pulsavimas is ty.. 
pastogių? iš kuriu ateina mums aukos? linkėjimai ir padrasinimai? 
kad mos'skintumemos kelia į kultūrinius aušrotękius.

0? Jus Broliai Tbrontiociai’. Jus visuomet buvote ir esate mu
šu dešinioji’. {Ši-Jusu $45.00 auka? giliai įvertinama ’. Kiek Jus 
vargote surengdami parengimus’ Su kūnu ir siela aukojotos ir ąukp- 
jates^tautos aukure’. Jusu kolonija dvelkia mums švenčiausia. troš
kimu židiniu: tai_sava musu šeima?^kurios sopulys - mūsyt sopulys? 
kurios vargas - musu’vargas? Jos džiaugsmas - musu laime? ir mes 
jausdami^Jusu sielų'bendravimą? jaučiamos eŠQ uz stiprios sienos? 
uz brolišku pečiu? 'kur mus jokia audra nepainus?' nes mes giliai ti
kim Jusu dvasia? 'kurioje atsispindi darbai be žodžiu.

Si Jūsų atsiusta- auka? sukroto_mus ligi ašarų ’. Tas parodo?kad 
mes be vieni kitu'- jau neįstengtumem gyventi’. Tai sielų ir sir- 

• džiu ryšys? kurs'tebūna amžiams nesutraukomas’. Ar taip?... Broli? 
Torontieti?... Ar taip?... Tikime? kad sakote: "taip". Tad Jus 

pridavėte mums nauju_vilčiu? energijos? mes žinome dabar? kad 
Jus esate bendrininkai musu sunkios žurnalo kely dalios.

Reikšdami savo giliausia padėką Jums visiems aukojusiems^ir 
kitu bendradarbiavimu prisidėjusioms? velinam maloniu Kalėdų šven
čiu ir laimingu 1943 metu.

* ' K.L.T. Centras ir?

"N.L." Redakcija, 1
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PUIKIAI PASISEKUS VEIKALAS
Siu metu lapkričio 29 diena9 

Kanados Liet. Tarybos_pastangomis 
Vytauto klubo svetainėj - buvo 
suvaidinta 8-niu aktu drama "Ge
novaite. Publikos buvo prisirin
kusi pilna svetaine5kuri taip vy
kusio veikalo perstatymu buvo ne 
tik sužavėta^ bot ir nustebinta-.

UŽ tai tenka didžiausias kre
ditas gabiai veikalo rezisorei 
mokytojai p-lei M. Arlauskuiteį9 
kuri daug darbo ir rūpesčio įdė
jo surinkdama artistus9 patį vei
kalą režisuodama, ir ttL Veikalui 
sufieriavo p. Petronėle Juškevi
čiene. Didelis kreditas ir^visicms 
artistams - sėkmingai pildžiusiems 
savo roles »_ ‘

Genovaitės rolę vaidino pati 
veikalo rezisore p-le Arlauskaite? 
kuria puikiai atliko. v ir visiems artistams9 taipgi ir

Sigito rolę - natūraliai isgy- techniškiem, s ’’meistrams"Kisieliui 
veno ir meniskai išpildo Pr.Taut- • ir p.. Mašnickui;9 ir visiems ki~? 
kus. ‘tiems prie veikalo pastatymo pri-

Goliaus rolę labai vykusiai ‘sidejusiems9 - Kanados Liet. Ta- 
atvaidino B. Kisielius. rybos centras? reiškia nuosir-

Bruno, (kareiviu j va do) rolę la- džiausią ir giliausia padėka, 
bai gražiai išpildė M. Vaišnora. " . '

Benuko9 mažamečio vaikelio ro- . * * *
įe atvaidino gabioji kolonijos 
šokėja artiste - Rūtele Kilimony- ■ ”N.L." NAUDAI VAKARIENE 
te.

Taipgi ir visi kiti artistai Siu metu lapkričio 22 d. Ville
savo roles vykusiai atliko. Ka- La Salle "Čitizens Club" svetai- 
reiviais buvo _Š i e. jaunuoliai: nejeg. buvo surengta šauni vaka-

A. Narkeliunas9 J. Kisielius9 riene. Gausiai^susirinko^svcciu^ 
M. Mikalajunas9 J. Mozuruitisį kurie prie gražiai papuoštu^stalu
V. Pauliukaitis ir Brazauske s. vaišindamiesi skaniai paruoštais

Raganos rolę atvaidino M.Sal- valgiais bei alučiu ir kitais ge- 
kauskiene9 Bertos rolę_gcrai atli- rymais jaukioj ir draugiškoj nuo- 
ko miss Aldona Kisieliūte. Drakas9- taikoj - praleido laika. Pelnas 
Alt*. Pundzius9 Alkis (Goliaus tar- paskirtas dęl "N.L." žurnalo, 
nas) - A. Navickus. Mauras - J.Ku- Vakarienes metu pasakyta ei- 
prevįcius. Budeliaij Gudas ir M. le kalbę. įžanginę kalba pasakė 
Lukošius. Goliaus sėbrai: JuKupra- programos vedėjas A. Navickas. 
vičius9 Gudus9 M. Lukošius. Smek- Pagrindinę reikšminga kalba pa
los- p-le A. Kisieliūte? E. Lu- sake Amalgametę. Unijos atstovas

kosiene9 M. Šalkauskiene ir A. 
Pundzius. Artistus i scena įlci- dinejo: p. Paulina Šaltakyte; 
trimitavo M. Mašnickas.

Žiūrovus labai suįdomavo bu
dingas kalėjimo įrengimas9 kaip 
buvo nuleidžiama"kaliniui Goliui 
is lubu ąsotis su vandeniu9 o juk 
visi žinomo9'kadetojc^vįctoje lu
bose - nėra skyles. UŽ Šį sumanu 
ircngima9 kreditas tenka B.Kisie
liui. Taipgi vaidinime buvo ' 
dima perkūno griaudimas ir vėjo 
užimąs. Ir čia buvo B. Kisieliaus 
menas9 kuris ta visa atliko su 
burna - be jokię. instrumentu.

Scenos dekoraciją pakeitime9 
gelbėjo visi artistai.

G^redarniosi šio veikalopui
kiu . porstatymu9 visiems ’'kalti
ninkams” kaip tai rezi’soroi^p^loi 
M. Arlauskaitei9 “P. Juškevičienei

Montreal/ lapkritis-gruodis9 1942.



48
gerb. p o, 'Jankauskas . Kalbėtojas 
nušvietė siu dienu svarbiausius 
klausimus $ ragindamas uoliai rem
ti Ko L,Tarybos vedama sąjūdį; neš 
Kanados Lietuviu Taryba šiuo? vi
sam pasauliui krūtingu metu, yra 
pasirinkusi pati^svarbiausia ke
lia^ būtent: sujungti visus Ka
nados lietuvius į darnia scimQ? 
ir bendromis jėgomis gelbėti'Ali- 
jantams karo pergales pastangoms? 
ir siekti laisvos? demokratiškos 
Lietuvos nepriklausomybes atsta
tymo. Ir? kad Šia kryptimi K.L. 
Taryba? Jau yra nuveikusi milži
niškus, darbus? tačiau dar daug 
darbo stovi pries akis? todėl 
nuolatos reikia žengti priekin, 
kad tas darbas būtu sėkmingesnis. 
K.L.To specialiai leidžia. ’’Ne
priklausoma Lietuva” žurnalu,nes 
spauda - labai galingas « 
Įrankis; todėl ragino bankieto 
dalyvius? kurie dar neskaito Ta-.-; 
r^bos įėidziamp. žurnalo? kad jį 
issirasytū? nes<jis yra vienin
telis Kanados Lietuviu^kultūri
nis švyturys. Ragino užsiprenu
meruoti ir kitus? naudingus? lie
tuvišku keliu einančius laikras- .
Čius. _

Po to? trumpai kalbėjo žur
nalo redaktore M. AukŠtaite?. p.
K. Žiziūnas? A. Sakalas?’ Pranas

• Jasutis?_J. Leknickas?-S« Pun- 
dziuviene? kuri perdavė'linkė
jimus nuo patritingu_Sudburiov 
lietuviu? p. Skudiene? K.P.Kiš
kis ir kiti.

. ^Uz šio bankieto surengimą 
d.idziausias kreditas tenka Ville 
La Salle lietuviams? ypač mote
rims? kurios ne tik visus valgius 
pagamino? bet dar ir produktais 
suaukojo.

-P.K. Jasutiene paaukavo 2 • 
tQrtus? M. Leknickiene paaukavo_ 
1 /tortą? Vilimiene ir Zabieliene 

p a auka vo s v i e z ius._ raug į n tu s 
labai skanius kopūstus? ku
riuos net ir p. Kiškis savo 
kalboje pagyre.

Kitus visus tortus iskepe 
p. M.-Leknickiene ir p-le Bal- 
takyte. Kitu valgiu gaminime 
darbavosi p«p. Škudiene? Zabie
liene? Duncikicne? Vilimiene? 
0. Matuliene; kuri labai tenka 
apgailėti: vakarienėje negale-

■ jo dalyvauti? nes- netikėtai bu
vo susirgusi.

Valgiu gaminime ypatingai_ 
daug pasidarbavo K. -Jasutiene^

■ Prie s t alu^ pasitarnavo, p-le 
Regina Guzeviciūto?_ir aukščiau 
suminėtos seimininkes. *

Be to? valgiu-gaminime gel
bėjo ir vakarienes metu svetai
nėje darbavosi: J. Leknickas? 
Škuda? p. Zabiela? J. Kuprevi
čius? p.Duncikas? J. Kilimonis 
kuris su savu automobiliu suve
žto jo gerymus ‘ ir valgius.

^Stalai buvo padengti lietu
viškomis austomis staltiesėmis? 
taipgi Vilasaiiociu motoru.

N e nu ilstamiėms darbuotojams 
Vilasalieciams ir Vilasalietems 
kurio darbavosi bei aukomis pri 
sidejo prie, šio puikaus bankio- 
to surengimo? K.L.^Tarybos cen
tro komitetas? nuoširdžiausiai 
dėkoja. j v

Taipgi nuoširdžiausias aciu 
visiems dalyviams savo atsilan
kymu šį parengimą parėmuslems? 
tuo paciuvir ”N.L.” žurnalu. 
Vilasaiiociu patriotizmas ir 
darbštumus? lieka gražiausiu 
pavyzdžiu ir kitoms lietuviu ■ 
kolonijomsį

r Atsiprašoma, jei per klai
da kurio nors darbuotojo pavar
de liko nepaminėta.

P E T R U T E
# * # ■ • .

Nepriklausoma Lietuva .
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0 Nekalto Prasidėjimo draugi
joj, rodos apie 50 doro gyveni
mo merginu, A .-. ...

Siu draugijų valdyboj, yra 
šios^ypatos:• pirmininke Helena 

, ■ Bandziūte, Vicepirrn. M. Levins- 
kaito, sekretore M. Arlauskaite, 
iždininke 0. Bobinaitę.

Mes,„motinos, turime^uz pa
reiga būti dėkingos aukščiau minčiai valdybai uz_darbę ir 
triūso dedamų del musu dukre
lių, taipgi turime džį-augties, 
kad turimo laimes.turėti tokiu 
pasišventusiu. asmenų.

Uz siu draugijų gražu veiki
mą,, didelis kreditas priklauso 
visai valdybai■, bet labiausia 
mokytojai Helenai, nos_ji tu _ 
draugiau rodos ilgamete.vadove.

Aukščiau aprašomos- siu drau
gi ju ceremonijos ir apeigos,_ 
baigėsi gražiu pasivaisinimu ■ 
parapijinėj svetainėj, kur daly
vavo kiti švęciai bei viešnios..

J}c #

ĮVYKO SUSIRINKIMAS- A '
Gruodžio 6 diena, -parapijos 

■svetainei, ivyko Šv. Elzbietos 
paŠalpincs <lr-jos visuotinas 
susirinkimas. ■■ ■ ’■

. ..Tame sustrinkime,buvo valdy
bos perrinkimas. Bet, kai kurios 
vald. nares pasiliko- savo senose 
pareigose. v

Ši karta pirmininke išrinkta 
•p. 0° Motuziene, vice pirm.. p.
Miliene, sekretore Vosyliūte, 
iždininke M. Janulaityte^ kasos 
raštininko - p. Kazinaviciene.

Ši draugija turi 84 narius, 
ir labai gražiai veikia.

Linkėtina, kačLir toliau 
taip darbuotųsi išrinktoji val
dyba, ir keltu draugijos varda.

GARBES VERTA LIETUVAITE
Gruodžio 14 dionę. šiais mo

ta is 9 St o Charles- Akademijoj 9 ku
rioje mokytojauja p-1 e...Helena 
Bandziūte, atsilanko Vėst Dis — 
trikt’o mokyklų inspektorius A. 
E. Wescott ir iteike' moko Helenai 

. Bandziutei ''’Garbes ^.laipsnį{* _boi 
piniginę dovana, uz pasižymėji
mą lavinime Prancūzu vaikučiu?tos 
kalbos ivairioso_sakosoo

vSioję iškilmėje'dalyvavo Visi 
aukščiau minėtos mokyklos mokyto
jai ir apie tūkstantis mokiniu, 
kurie sveikino mokytoja Helena 
Bandziutę. karštais aplodismentais-.

Garbe, panelei Helenai- uz 
toki, kilnu uzsitarnavima? kurio 
ji tikrai verta, ncs_p. Helena 
Bandziūte, tai yra musu kolonijos 
pažiba, daug sielos idedahti į 
mena ir dainos kilimą,, nes toe. jos 
tikrai būtu pertuščias vienoks, 
ar kitoks parengimas.

* * *

PAVIZDINGOS AMEIGOS
Gruodžio meno 6 diena lietu

viu parapijos Šv. Kazimiero baž
nyčioje, 9 vai ryte9 . buvo gražios 
apeigos Nekalto prasidėjimo drau
gijos, ir Švenčiausio Vardo Mari
jos . mergaičių ratelio bažnytines 
ceremonijos o _Apeigos prasidėjo šv. mišio
mis, buvo bendra komunija, ir pa
skui _su degančiomis žvakėmis ran- 
se, ėjo procesijoje

Ypatingai, žavėjosi jauname-' 
tes mergaites, kurios dar niekur 
draugijose nedalyvavę, tad ję. 
veideliai doge Dievo meile ir 
dvasiniu džiaugsmu.

Šios dvi draugijos, labai pa
vyzdingos. Vardo Marijos draugi
joje yra •įsirašą 20 mergaičių,

Montreal, lapkritis-gruodis, 1942<
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"MI RGOS11 VAIDINI MAS

Gruodžio men. 13 dienu para
pijos svetainėj5 Puvo suvaidinta 
istorine drama "Mirga" 9 kurijpa- 
įiko gilu ir neišdildomų įspūdį 
žiūrovu sielose o

Publikos prisirinko pilnu_ 
svetaine9 kas artistams pakelę 
ūpą bei pasiryžimuo

Svarbiausia veikalo heroje 
"įlirga" - Puvo p-le Helena Ban- 
dziuto. Stebėtis reikia?vkad pa
ti Puvo įdėjusi jėgas režisavimen 
o vaidyPojo jos iškilo dar aukš
čiau. Ji taip puikiai vaidino9kad 
saloje_Puvo girdėti: "Ji tikra^ 
artistei Ji gyvas menas". Ir iš 
tikrųjų - Helena Puvo verta-tu_ 
teisingu komplementUs kokius Poro susižavėjusi publika.

P.^Julija Basham (Dereškc- 
vi.ciųte) iš jaunu dienu uoli cho
riste gerai atliko savo role "Ona 
Vytauto žmona.

A. Sakalas - Bilginas9 pui
kiai vaidinos jo gestui ir kal
ba 9 buvo veik, natūralūs ir ar
tistiški o

A. Bobelis- Gimbutas9 K. Am
brasas - Vytautas9 A. Norkeliūnas 
E. Bobinas9 J.^Skyrius ir A. Vai-r 
svila buvo gražūs kareiviaiL Vie
nu žodžiu9 visi gražiai lose.

Pertraukose9 buvo paįvairina
ma janameciu mergaičių savo gabu
muose pasireikšti. Artistiškai ir 
labai-zaviai pašoko Rūtele Kili
ui onyte ? o jai akomponavO-jauna 
ir gabi pijaniste N. Jokūbauskai- 
te.

Puikiai9^gražiu balseliu pa- . 
dainavo Vaupsaite9 jai akompona- 
vo irgi p. Jokūbauskaiteo
_ Žinoma mūsu_gabi_jauna coris- 

te Francis žižiūnaite? kuri su
žavėjo 9 tikrai sužavėjo visa pu
blika savo angelišku9 pilnu gra
cijos ir švelnumo balseliu9 ku

riai dainuojant nevienas Tčlausy
to j as Pere komplomentus9 kad ši 
mergaite bus tikras dainos talen
tas. Jai pi^anumkomponąvo jos 
tėvelis K. Ziziunas.

Ta baigus g. pirmu syk nedra- 
.šiairpasirodė ir uždainavo jauna- 
metes dvi sesutes E. N. Lukošiū
tės^ kurios taipgi paliko gražų 
įspūdį^ '

K. žižiūnas jaunų chorisčių 
mokytoųas9 irgi malonėjo gražiai 
priruošti savo sustatytos dai
nos ir pi jonu pritaikintos melo- 
dijos9vir 'šu savo jaunamecių 
chorisčių grupe - puikiausiai 
užpilde savo dalį.

Šio. viso vakaro programų pa
sekmingai 9 ū-ražiai^ir tvarkingai 
vede9 p. Vytautas Sirvydas9_uz ks 
jam priklauso musų visų padėką ii 
didelis kreditas.

Baigiant vakarų ? buvo išleist£ 
’loterijoj kurios pelnas paskirta 
vaikučiams Kalėdų eglutei.

"Mirga"9 ir visas vakaro pa- 
įvairinimas_pavyko kuogražiau- 
siai9 o p-les . ..Helenos istori
nis _fragmentas kurį ųi pasakė 
kalėjime2, pasiliko musų sielose 
giliai^uzantspauduotas; nes.tai 
jos pačios mintys... dvasia..,, 
laukiame daugiau panašių vaka
rų. g, Lukošiene.

NAUJAS PARENGIMAS
Po Naujų Metų? Šv. Kazimiero 

parap. choras9 žada suruošti 
įdomų koncertų bei vaidinimo.

Vaidins musų gabiausijartis- 
taij be to9choristai ruošiasi 
išpildyti turtingo turinio mu- 
zikaliskų programa. Veliau5 bus 
daugiau apie s. į vakarų

: pagarsinta. ♦ «
Nepriklausoma Lietuva



RENGI AI-U NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Nauju Metu sutikimo, proga,Ka- 

:nados. Liet. Taryba- rengiu :di dėl į 
šokiu vakaru,: kuris įvyks italę 
svetainėj 2721 Joliceur Street 
( tarp Daragon Durnas gatvių)Ville 
Emurd’e- Sale erdvi ir graži. Gros 
puikus_orkcstras,todėl bus galima 
ligi vėlumos pasišokti, ir smagiai 
laika praleisti^ žemutinėje svetai
nėje/ bus paruošti užkandžiai ir 
stipriu, bei lengvu gerymu.

Taigi puiki proga visiems,ypač 
jaunimui9 palydėti šiuos metus, 
linksmai peržengti NaujujuMetu 
slenkstį. v

Šokiu pradžia 8:30 vakaro, 31 
dienę gruodžio.

Pelnas skiriama ’’Nepriklausomos 
Lietuvos” žurnalo par^nwi ir aIi- 
j an tu kareiviu fondui.

Kanados Liet. Taryba, kviečia 
visus atsilankyti9 įžanga tik 50 
centu..

Rengėjai
# *

ŽUVO KASYKLŲ NELAIMĖJĘ
St. Jerome aukso kasyklose9ku

ries randasi nepertoli Sudburio, 
šių metu gruodžio men. 2-rę diena, 
kritus didžiulei uolos skeveldrai, 
tapo vietoje užmušti du kasyklų 
darbininkai:lietuvis Vladas Bandža 
ir vienas ukrainietis - jo bendra
darbis .

A.A. V. Bandža buvo sąmonin
gas lietuvis ir nuoširdus K.L.Ta
rybos rėmėjas. Velionis buvo ne
vedės, pusamžis žmogus. Paliko di
deliame nuliūdima seserį p.^Bagu- 
žienę ir švogerį^Petra Bagužį su 
ju še ima,gyvenančia Montrealc. 
Taipgi, paliko plačia giminę Lie
tuvoje. Bagužiu rucsciu^lavo-
nas 5 d. gruodžio tapo parvežtas 
į Montreala, ir pašarvotas pas gra- 
borię Bourgier’a. Prie karsto bu- 
Montreal, lapkritis-gruodis, 1942.
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vo keletas gyvu geliu vainiku ir ' - 
ir^gyvu geliu pintiniu: nuo Ba
gužiu seimos bei artimųjų ju drau
gu. Viena geliu pintine,' buvo pa
statyta nuo Kanados Liį-t.= Tarybos 
centro. . į ■

Gruodžio 7-ta d., su bažnyti
nėms pamaldoms A.A. V. Bandža, 
tapo iškilmingai palaidotas .Mon-. 
trealo kalno kapinyne. Tebūna jam 
•lengva Kanados_žemele, nes nuo 
savo mylimos tėvynės, jau atskir
tas amžinai.v

P.p. Bagužiu šeimai, netekus 
savo mylimo brolio, švogerio ir 
dedas; kurį tik viena Kanadoje __ 
turejo,^Šioje taip didelio liūde
sio ir širdies skausmo,valandoje, 
K.LvTarybos centras9 reiškiame 
nuoširdžios broliškos užuojautos 
jausmus.

S. Pundziuviene.
>!< ❖ #

IŠVYKSTA į U.S.A.
Gruodžio 27 ta, mokytoja H. 

Bandžiūte drauge‘^u savo mamyte 
išvažiuoja į Cambridge ir Boston’a, 
praleisti dvi savaite atostogų pas 
ponus Joną ir Onutę Burokus.(Onu
te, visiems žinoma montrealieciams 
mokytoja) Jos mano taipgi aplankyti 
ponus Peldžius, ‘’Darbininko'-* redak
torių, ir šiaip daug pažįstamu. 
Žada grįžti į Montreala - sausio 
11—tę, 1943.

# 30t »{<

K.L.T. Moterų Sake. Arbatėle
^Didžiai gerb. pęriįa Petronėle 

Juškevičiene, buvo surengusi pui
kia arbatėlės puota, apie kuria 
buš: aprašyta sekančio j "N. L.” 
laidoj.

Šį kartę, del vietos stokos, 
tenka palikti keletę korespon
dencijų, bet jos^visos bus patal- 
•pintos/ ateinančioj laidoj.

$ * *



Nemuno Banga
Snaiges krinta9 snaiges lekia9 
Ir vis skuba9 kad greičiau. . .
Nor pasiekti mūsų zem^9 
Po keliones iš aukščiau.

Tiek daug ju čia jau nukrito9 
» Apdengs pievas5 laukus;

Ir siaura takeli mano - Kuris vecla per vargus.
•.Snaigėms nuklotas takelis...
Ir man eiti juo smagu’.
Rodos eičiau^ toli toli - 
Uz jūrušiu uz plačiu.

Ten9 kur vagsta mūsų broliai^ 
Kur mano sena motutę
Ten kur liūdi bakūžėlėj - 
Vargo prislėgta sesute.

Pamatyti as norėčiau;
Ar daug snaigių ten prikrito... 
0 gal daug daugiau nubiro9 - 
Broliu ašarų dangstytu.

# ?Je >!< -
>K « # *

❖ * ijt ,
■>

Nepriklausoma Lietuva



O. V I Z B

’’Taiko
Kalėdų švente? Jėzaus užgimimo švente kaip sako krikščioniu 

mokslas. Tai_žino gerai kiekvienas.save kataliku laikę 
kad ta•Švente turi pasauliui suteikti.naujo džiaugsmo; 
ir Ramybes’’ - kaip sako giesmes žodžiai? bot...

Kur šiandien ’’naujo pasaulio” žmonija vedama groouoniskij. val
dovų? Kiek nekaltu žmonių liko pasmerkta mirčiai?_C kiek auku te- 
.bėkencia ' ten? kur karo prošvaistes ... patranku šūviai trata?.jau
nų? nekaltu gyvybių kraujas liejasi; ligų epidemijos paskutinius 
žmogaus•jerai likučius baigia išlupti*

Ar tos aukos nėra taipat .širdį ir jausmus turinčiu motinu 
vaikai. Ar ju rūstybe nekris ant tu? kurie^zudo žmon i j ql V Argi 
nekaltai pralietas kraujas nesišauks atkeršijimo žiauriems val
dovams?* Tai parodys ateitis taikos klausimui issisprendus. ‘l , .

Svetimųjų jungo žiauri letena laiko prislėgta ir musu broli 
lietuvį. Kalėdų šventose jis bus okupantu sekamas. v Ir. asvtiki'u, 
kad jo didžiausias troškimas bus^ ka* 
suoti iš tos nuožmios jį slegiančios 
tingai kankinusios ir persekiojusios

Neteisybe? išnaudojimas ir kitų 
šaknis i.žmogaus širdį? atbul 
kaip tai: meilę? ppgalba?užuojautą, 
pradėjo. įsikibo į materiales gerybes? nori pamiršti? kad viski) 
naikinus laikas pamažu? o kartais ir greitai sunaikins ir jį.patį 
Užteks mažiausio sklypelio šėmėje? kuri jo kaulus priglaus.ilse-' 
tie. Tik geri ar blogi darbai nuveikti jo gyvenime? liks minimi

okupantu rankos? negalios- jo senolius ir proseneliu

pavergimas5 giliai į 
[cino jausmus 9 nūs tulpe gerasi 

artimoį žmogus^lyg Ir
> nori pamiršti9 kad 

ir greitai sunaikins ir

ilgai likusiujii tarpe.
Žmogus būdamasvsavo valios? jausmu, ir proto valdovas? priva

lėtu savo šįrdyje^užleisti vietę teisybei? gėriui ir meilei arti
mo? 'nuoširdžiai užuojautai visu?_tik tada gųlpsimc^susilaukti_ 
naujo džiaugsmo; taikos ir ramybes žemejo visiems žmonėms Kalėdų . 
laukiant» 1 ' ....•-

■ ; K: »je ❖ M &
■ tje >!<
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KLAJŪNE

Mane supa malonus vakaro ramumas? taip gera sėdėti ir svajoti? 
gyventi tais praeities prisiminimais? kuriuose as laimę tik mačiau

O uz lango naktis? tamsi ir slėpininga naktis? kaip ir mano, 
svajones. IssiPlaškyti noriu? nes perdaug skaudu nors ir svajonė
se lyginti praeitį ir daPartį; bet negaliu. Noriu Puti ten? kur 
mano siela visuomet saukia.

Na... geriau pasiimsiu alPumę ir pasizįuresiu. Ziuriu... Dieve 
visi jaunystes draugai_įr drauges. Siela užsidegė kerštu tiems?ku- 
rie Juos i® manos išplėšė. Norėčiau atkeršyti tiems...^sudraskyti 
į mažus gaPalelius... Betz ne. Tegu jiems pasaulis keršija. Pasau
lis naikina. 0 jus? kur jus daPar esate?’. Ateikite? pas mane? pa
guoskite? suraminkite? tiek daug iskentejusię mano sįelę. Bet... 
Jus negirdite? kad aš jus šaukiu su ašaroms. Noriu išvesti jus-ę 
veidus? noriu 'išgirsti jusu dainas* Bet ne - ... jau jus pas ma
ne neateisite? jus mane paliksite vįenę klajoti juodose mintose. 
Del ko taip nelaimingas pasaulis? del ko taip žiauriai atplėšę nuo 
visi}.? Ar del to? _kad niekam nepasiskundziau? ar del to? kad nieks 
mano ašarų nemate?

Mylėjau pasaulį? daPar Jo nekenčiu. Jis visas yra^kartyPemis 
uznuodintas. Siela verkia aplinkui apsidaisius: vieni žudymai? 
girtuokliavimas ir kitokios nedoryPes.

Verčiau alPuma toliau. Ziuriu? ir matau ta veidą? kurio esu 
laPiausia pasiilgusi visa savo siela.

0? Prangus? ateik tu čia? pasiimk? mane. Žinau? tu_mane^myli? 
kaip ir mylėjai. AŠ noriu^su tavim sykiu vargti ir kentėti. Neap
leisk? manęs? prisiekiu as_tau? kad visę savo gyvenimę as tave my
lėsiu? tavęs ilgesiuos. Ziuriu į tavo paveikslą? o asaros vilgo ma 
no skruostus. Praėjo keli metai? tikrai tie nelaimingi metai? kur 
dingo per tuos metus pažadai? priesaika?...

Brangus? aspioriu jausti tavo švelnu apkaPinimę? karštę paPu- 
ciavima? noriu išgirsti nors viena žodį: ’’Myliu". Ir ar ncPus mums 
lemta susitikti ir niekuomet jau neišsiskirti? Kas gali perskirti 
dvi Širdis? kurios tik viena kitai tenori plakti. As manau pęrsilp 
nas pasaulis tai padaryti. Taip... - tu Puvai pirmas? kurs užkark 
vai mane. Ar tu pameni? kai mane pirma syk papūdavai? Tai buvo
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Menulis 
plakan
ti e t su-

tykus vakaras,„tartum įr ®udėliv„lapąiWjoĮQ sujudėti.
aip sviete gražiai ir šypsojosi ziuretW-k. į u.vi jauna., 
ias sirdis. Taip? tu norėjai? kadras grpciau pas tave?
rask? mane ir atleisk man. Juk as esu sunkię. sęlygu suvaržyta-..-

Jeigu bučiau su tavim? tikrai zinauvbuciuu pajutus nors tru 
inelį šio pasaulio laimes. Bet dabar ka as turiu, ašaras? skausmus 
r ilgesį o ......

Branguti? nejaugi tas žiaurus karas perskyrė mus aušinai? 
e, negali taip būti: tu kovoji uz laisvę tėvynės Lietuvos- Tu ko 
oji? kad lietuvybe gyvuotu. Tu kovoji^ir del manęs. Žinau?, tu ne 
pleisi manęs. Nesvarbu kur tu pusi? . as visada su tavim.

Kovok? o as „tau padėsiu ir lauksiu? kada tu mane pasauksi 
laisva Tėvynę Lietuva.

« >Je # *
$ >J<

X« * # ❖
hM ❖ *

* »

N E S K R I A U S K I T E

M. A.

Neskriauskite? vejai? 
Jei rūtci pasėjau -

Darželio gruode.
Prie am z ino tako ?
”Gia rasi jį” - sako

Man uo šiai sodo.

Neskriauskite^. vejai!
Juk jis nežadėjo

_Man^rozes baltos! 
Žadėjo ziedelię.? 
Skaisčiu^., idealiu —

Me iic s nekaltos•

❖ ❖
sSt *

Montreal? lapkritis-gruodis? 1942.



■ • Muzika be žodžiu išreiškiu jausmo ir mintį. Kada as klau
sau Vagnerio.muzikos/ Os matau tobulojo paveikslus? formas^ pra
giedrulius «». strėnų siubavima? krutinės bangavim^j akies^žvilgs
nį. As esu dideliu^galerijų vidury. Begalines panoramos bėga pro 
mane, ^s^matau plačius peizažus? žalumynu ir^vynynu slėniais? 
skrendančius kaukarus? sniegu vainikuotus. As esu pačioje juroje? 
kur nesuskaitomos baltakepures vilnys šokinėja ir džiūgauja. As 
esu giliuose urvuose? apdengtas tvirtais kaukarais. .. ir pro ply
šius matau amžinas žvaigždes. Vienu momentu muzika virsta melodi
jos upe? tekančia per stebuklingu žemeurnai .ii subėga į keistas 
chazmas? ir galingas kataraktas?‘virsta septynspalvemis putomis.

Didinga muzika visuomet liūdna? nes ji pasakoja mums apie to
buląjį; ir sitoks yra skirtumas tarp to? kas mes esame ir to? ka 
muzika sugestuoju... ir net kai kada džiaugsmo tauroje? randame . 
ašarų. e

Vagnerio muzika turi.spalvos; ir kaimas klausau smuiku?vry-
tas rodos ateina lotai ir tyliai. Sagas užžiebia žvaigždę viršui 
horizonto. Naktis purpuriniame'baso^zvimbime? klajoja ir skrenda 
tarytum be galo didele bite: per plačius nuvytusiuju^dobilu laukus. 
Šviesa balteja? kai smuikai garsėja. Spalvos kyla is kitu instru
mentu. . . ir paskui tobulas orkestras '.tvindo pasaulį dienos švie
sybe.

Vagneris davė mums no vien nauju tonu? nauju kombinacijų?bet 
kažka daugiau. Kai tik orkestrus ima^griozti jo muzika? visi ins
trumentai pasikeičia. Rodos jie griežia tokiais garsais? kuriuos 
ilgėjos pareikšti. Ragai^maistingai ruliaduoja; bugnai_ir cimbo
lai jungiasi visuotinu džiaugsmu; seno baso violos gyveja aistra; 
violenceles virpa meile; smuikai lieka nugalėti? pasiduoda die-. 
viskai furijai... ir gaidos taip godžiai- skrenda į atmosiera?kaip 
kaliniai atlikę savo bausmę?tekini bėga keliais ir laukais į lais
ve. ~ n .Vagnerio muzika yra kupina-peizažu. Ji.turi melodijų? kaip 
vidurnaktis? tirštai nuvarsotu .konstelacijomis? ir accrmoniju
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kaip tolimųjų juru salos. »• ir dar kitų melodijų ir harmonijų ta
rytum palmos*tyruose. Jo muzika patenkina širdį ir protų. Ji nė
ra vien dabarčiai,' bet ir ateities pranašavimai.

Vagneris yra garso skulptorius, piešėjas. Kada^jis jnire, gi
liausias fontanas melodijos, kuri žavėjo pasauli, iššokę. Bet jo 

, muzika amžinai mokins ir tobulins. /

Grožis vysta gyvenime, ne mene... Asaros teka is širdies, ne 
iš proto... Mintys krypsta prie vilties... Šventi pasižadėjimai 
gimsta, kai viltis miršta.

^Kada aš maniau besimokąs kaip gyventi, as mokiausi kaip^mir- 
ti. Žmogus gyvena Šventu, kuriniu vidury, bet nepastoja isaukstin- 
tas. Žmogus kuriasi sau'gūžtų kitu Šventovėje ir peni savo siela. 
Ir verčia artimų maitinti jo kūnų... Sąmone yra daržas, kur bręs
ta darbo vaisius... Mažiausias jutimas, yra pasitenkinimo jutimas. 
Mes mokomės. Šypsotis iš klaidu. . . Knygos yra žmonių, skraidančios 
mintys.; jas reikia pasirinkti. Daugis lengvų daiktų - yra bever- 
tingi. Kada uogas surenki iš miškų, tik geriausias._pasilaikai. . . 
Kurie yra viliodami meiles, tie bus nunešti į meiles karalija, ir 
supras grožio džiaugsmų. Tik tas brangakmenis, kurs radijuoja vi
sas. teisybes spalvas, tegali reflektuoti ateities skaistumų. As-’ 
mens meile, tautos meile ir visuotinų meile teikia pagarba ir au
ka visos meiles Kurejui.' Visi daiktai, turi prasmes. Kas skelbia 
grožį, tas bus išganytas. Kosmos reflektuojąs kiekvienos akies 
vyzja Dievas gyvena kiekvienoj širdy. Parinktinis takas - veda- į 
išminties versme. Visuomet kalbėkime meiliai ir mokslingai.

s . . ■

- . ❖ ❖ rS

Naktis, žvaigždes, giedras oras. Drebu’. Man salta: Širdy saitai 
Viskas baltuoja. AŠ virpu ir griunu. Saule - raudonas auksas, kada 
ji nusileis? Juokiuos. Sutemą, minkšta, pilkai melsva. Paukštis pra
lekia pro mane...

Aušra - liepsnojanti geltona spalva... raudonas auksas. Aušra

Montreal, lapkritis-gruodis,1942.
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ir nauji šventi pažadai. Vėjelis is mano' širdies dideles juros 
dvelkia.o. tyras - tarsi Dievo kvapas.

AŠ džiūgauju? aš bėgioju? aš Šokinėju^ Tu esi ciaj arti ma
nės - eikš? as tave, priglausiu? meilės eikš.®*

Rytas ir muzika. Dienovidis ir meile. Ir tul...
* $

vTavo veidas lyg karvelio balti -sparnai. Tavo akys yra 
šviesos šešėliai. Kurgi tavo rankos? kai menulis puola?...

Klausykis’. Karvelis sudraskytais sparnais lekia. Aušra švinta ir 
žvaigždes gesta. Žinau. . . tu nudengei .mano paslaptis. . .

*

0? Didis Groži? kas galėtu atspėti tavo varda? 0? palaiminto 
gyvenimo Siela? kas galėtu išreikšti tave? 0? didi Meile? kas ga
lėtu papasakoti tavo saldybę?

vNc? o Dievo Groži? niekas negali.tavęs išaiškinti. Tu esi -ne 
išaiškinamasis. .

Mes turim kasdien ir kasnakt tave valgyti ir gerti ir_tavim 
maitintis. Tu__ilsies irjmiegi musu viduje; tu gyveni ir kvėpuoji 
viduje.- perdėm,..visus mūsų gyvenimo metus? kaip mūsų meiliausias 
goriausias ir teisingiausias. • . —

0 Dievo Groži?^o gyvasis Groži? ’tu esi mūsų gyvenimo Saule-? 
tu esijnūsu dienu džiaugsmo šaltinis’ Tu'esi’musu paslėptas dziauį 
mas? musu paslėptoj i"palaima. ; .

Ir niekas tavęs nepažįsta? tu mūsų išvidine ii* tyli linksmy
be? musu Širdžių džiaugsmas.

Kristau... didžio meilumo misterija..,. Juk Tu esi pasislė
pęs mūsų šventos būkles viduje. Yra kilnu žinoti? kad Tu visuomet 
esi tyroj Širdy? o gyvo grožio Sielai Tikros palaimos Versme...

• • # *5«
»je r’-s r* ❖
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Didžiai kerbiami ’’Nepriklauso
mos Lietuvos” Darbuotojai ir 
Skaitytojai Kanadiečiai ir-

AMERIKIEČlĄll
Koks yra man džiaugsmas ir 

malonumas tarti kelis žodžius į 
Brangius Brolius ir Sesutes? ku
rie platina ir remia musu kolo
nijos brangą turtą - ”N.L.” žur
nalu.

Sveikinu visus Gerbiamus ir 
Gerbiamas su Šv. Kalėdoms ir 1943 
Naujais Metais? linkėdama? kad 
jie atneštu visiems laimę kuoge
riausią? _kad šiais ateinančiais 
metais mūsų Tėvynė Lietuva tap tą 
laisva ir nepriklausoma? kad už
tekėtu ramybes saulute visam pa
sauly/ ir musu mylimoj Lietuvoj? 
kad galetumėm * sužinoti apie pra
ilgtus savuosius.

Taipgi? noriu išreikšti sa
vo gilu dėkingumą musąjnylimai 
redaktorei Marijai Aukstaitei?ku
ri deda visas pastangas jėgas ir 
gabumus - dabina žurnalą jos ras
tai? kurie pasikę nevieno skai
tytojo Širdi - pasilieka neišdil
domą atminti. Taipgi dėkoju abiems 
jos^sūneliams? kurie^studijuodam! 
aukštąjį mokslą - pašvenčia daug 
laiko žurnalo pagrąžinime su pie
šiniais-

Tipgi^ dėkoju ją teveliu! 
p. Navikeviciui? kurs irgi atlik
tomis nuo darbo valandomis? kartu 
darbuojasi su savo šeima.

Aciu_Aukštąitei ir jos vi
sai šeimynėlei už tokį darbstu- 
Montreal? lapkritis-gruodis? 1942.

mą? linkiu ilgiausiu metu^ir ge
ros sveikatos darbuotis musu tar
pe . _ _ vKaip pavasarį gėlėlės darže
liuose paskui viena kitą is že
mes? taip musą žurnalas 1942 
motais augo ir bujojo? linkiu? 
kad ir Naujuose_Metuose nesu
skaitomai padidėtu skaitytojais 
ir darbuotojais.

Turime daug platintoju žur
nalo? bet daugiausia jpaslaukoja 
Ponia S. Pundziuviene? Ji ne
žiūri? kad ja kas įžeidžia? bet 
su švelnumu ir šypsena prie kiek
vieno prisiartina? ir vis gauna 
daugiau_ir daugiau skaitytoją.

Linkėdama sveikatos? prašau 
nenuilstamai darbuotis ir atei
nančiais 1943 metais.

’’Nepriklausoma Lietuva” - yra 
ranką darbo žurnalas. Kiekviena 
laida reikalauja daug mechaniško 
darbo. Todėl šiame darbe uoliai 
dirba :^p. Leonas^Gudas? p» JLėk- 
nicku^šeima? p. Škudai? p^ Ku- 
previčiąi? p. A. JMavikevicius^ 
p. Lukošiai? p-le P. Baltakyte? 
p. Dunčikai? p. Kilimoniai?ir 
kiti? kuriems visiems dėkoju?ir 
linkiu linksmu Kalėdą Švencią 
ir laimingu 1343 metu,kad visi 
būtume stiprūs? sveikiz galėtu
mėm dirbti Dievo! ir Tėvynės 
naudai.

Su pagarba?
M. Arlauskaite 

”N.L.” Administratore.
Montreal? Quebe c.
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Gerbiamoji Redakcija?

Gavau du numerius ’^Tepriklau
somos Lietuvos'.' leidžiamos Kana— _ 
dgje. Žurnalas daro nal.onaus Įspū
džio o Jame dvelkia patriotizmas 
Lietuvai. K.J, Prunskis man para
šo? kad Tamstos stokojate bendra
darbiu ir ragino man pagelbsti. 
Suradęs atliekamo laiko nuo darbu? 
štai? 'pabrėžiau straipsnelį apie 
Lietuviu meninį pasiroiskima.

Prašau siuntinėti ir toliau 
"Nepriklausoma Lietuva". Tam tiks
lui . įdedu Čeki $3.-00 Redaktoriaus 
varduo

Viso geriausio linkėdama lie
ku su pagarba •

Kun. A. Doksnys 
Mt. Gamei? Pa. ' . '

•!< • sje ’ . ■

Gerbiamo j į Redakcija: —
S.u didžiausiu džiaugsmu? mes 

s t ob imo s ? kad Jus- musu Aontrealo 
lietuvius- tai’b palinksmina t su 
jusu leidžiamu .žurnalu. Tie' tiktai 
vienus Lietuviusris tėvu žemos . 
Jus padarote linksmais?• bot ir čia 
gimusius jaunuolius.

Didžiai dc.kavo jam^JŪs.u redak
cijai už sįmpatingę užuojauta del" 
mus nelaimes? kuri mus ištiko6 
Jeigu kokia diena Jums reikėtų pa
galbos? mos tikrai tikimos? kad 
Hontrealo Lietuviai Jusu neapleis.

Su šiuo? siunčiame du doleriu 
dęl atnaujinimo Žurnalo "N.L.".

‘Jusu? 1
■ ■ - Jokubauskai . 

Montreal?. Quebec.
sfc sje :Js

Dear Editor:
Herewith? please find en

closed 01.00 for "ITepriklausoma 
Lietuva”.

We wish you the best of luck 
with the magazine. It is a great’ 
comfort to us.

Yours sincerely?
Betty Slzis & Family.

sjs

Mieloji Aukštaite?.
ji. tie i ski te ? kad taip ilgai, 

nedrįsiruošiau parašyti? is ti
krųjų gedu? bc-t si'ais laikais 
ūkojc'gyvenant - nei valundu- 
kes liueso laiko negalima su-. 
griebti? o žmogaus pasisamdyti 
irgiv.niokaip negali sugriebti; 
tai šio- karo pasėkos.r

... o m ir s au kę, ir rašyti:'. Mums 
"Nepriklausoma Lietuva” - lau
kiamas svočias. Kaip malonu gir
dėti? kad daugumas Lietuvos_vai
ku - Įlieja gražias mintis į Ju
su redaguojamu Žurnalu. Taipat? 

. malonu skaityt daugumo, lietuviu 
- pažįstamų asmenų pavardes?ku
rio' vienokiu ar/kitokiu būdu pri- 
.sįdeda prie palaikymo taip, myli
mos 1 spaudos.
_'Siunčiu visiems geriausiu lin

kėjimu? kad darbas-ar mintis pa
aukota ant Tėvynės aukuro.? pri
artintu laisvę musu mylimai -tau- 

. tUi . A ■ ’ /?.!. f,
- • . * $ * ■ . ■ ••••

" ..... Skaitau . "Nepriklausoma 
Lietuva” .kiekvieną numerį nuo 
pradžios iki. galui? irjsu kiek
vienu numeriu "N..”L." išeina įdo
mesniu - turtingesnis rastais. 
Butu .linkėtina? kad nei vieno 
Lietuvio namas? neapsieitu^bc 
"Ne.priklausOino-s. Lietuvos” žur
nalo; neš kgs' tik pasiskaitytu? 
kad_ir lietuviški burliokai?ne
galėtu atsįžadeti; savo -Te vyno s 
ir Jos gražios kalbos".

Su pagarba?
0. Rosmanskas.

Utica? N.Y.,
'j sjt

Dear Miss Marija Aukstaito: 
.Thank you for your nice• 

’ monthly magazine? ■ T liked-.i.t 
very much? many of my friends 
asked me to subscribe, for them. 
I shall.do it very soon.

Enclosed? please find a 
cheque of one dollar. 

Yours truly?
M o I. Mende1s ohne? 

Hebrew” School Principal
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Gerbiamoji Redakcija?
Su šiuo jrisiunci'u $5.00? iŠ 

kuriu skiriu §2.00 kaipo auka ”N« 
L.” reikalams §1.00 už prenumeha-t 
t a , ”N o. L. ” ir § 2 • 00 apmokė j imui 
prenumeratos dviem naujiem skai
tyto jams .

Su geriausiais linkėjimais?
V. Treigiso 

Simcoe? Ont.
»;< sJe

Didžiai Gert). Tamstos:
Malonėkite priimti? ta mano 

mažę aukotu? tai yra §5.00 ’’Ne
priklausomos Lietuvos” naudai.

Aciu.
J. M. Shaltenis. 

Chicago? Ill.

# *

Gerbiamoji-Redakcijav
AŠ norėčiau išreikšti savo 

mintis bei pageidavimus? kaslink 
spaudos ateinantiems metams; tad 
labai prašau^leisti man išsitarti 
jusu ”N.L.” žurnale.

Brangus broli ir sese? lietu
vi’. Skaityk?^ir platink gėrę? do
rę. spauda. AŠ^patarciau Naujiems 
Metams išsirašyti pirmiausia mu
su žurnalą ’’Nepriklausoma Lietu
va”? o paskui ’’Drauga”? nes ’’drau
gas” - visados bus musę draugu ro
dantis gera kelia. Gerai butu?kad 
daug kas skaitytu geras ir naudin
ga.© knygas. Knyga, tai yra geriau
sią mokytoja? tikriausia vadove - 
ręršį vargu gyvenimą. Knyga peni 
siela, praskina žmogaus" plates
nę išmintį... parodo musu klaidas 
ir per jas kulturina pasaulį;kny- 
,ga guodžia' širdį, mokina Dievo ir 
artimo meile s 2. pakelia nupuolusį?

. stiprina nuliūdusįįis tamsybių 
veda į sviesa? bet žinoma? kad ta 
gali padaryti, tik dora? pavizdin- 
įga knyga. Juk knygų yra visokiu’.

Bet as kalbu apie tas? kurios 
nesužeidžia sielos.2G^ra knyga? 
tai šviečianti_zvake gyvenimo 
nakties tamsybėj. Kaip alkana 
kuna .pasotina duona? taip sie
la geras raštas. Juk vargdie
nio žmogaus yra geriausi 
vaistai -^geri raštai. Dar 
karta prašau, broliai ir sesu
kes, skaitykime ir paremkime• 
dora spauda.

Baigdamas? sveikinu visus 
lietuvius ir lietuviu dvasios 
Vadovussu Šv. Kalėdoms ir su 
ateinančiaisv1943 Naujais Me
tais? išreikšdamas didžiausia 
pagarbos žodį ir linkėjimus.

Taipgi sveikinu ’’Nepri- 
klausomos Lietuvos” redakciją? 
administracija ir visus žurna
lo bendradarbius, kurie nesi
bijo nei šalčio nei lietaus; 
vargsta? dirba įtempę jėgas 
del Tėvynės labo. Išreiškiu^ 
j ietis ^didžiausios pagarbos žo- 

■ di? užuojauta ir linkėjimus. 
' Su pagarba?

Juozapas Žemaitis. 
Montreal? Quebec.,;

>h * #

Mieloji Musu Aukštaite?
Nežinau, kaip Jums atsidė

koti už redagavimo. ”N.L.” žur
nalo. Jis riša mus visus į vie
na grupe; ir tai kažkuo, kad 
tikrai ir pasakyti nemoku.

Linkiu sveikatos_ir jegę., 
o mes visi kiek galėdami Jums 
gelbcsimo.

Jusu.?
A. Martinonis.

« >:< *

Siela? amžinosios simpatijos 
kvapas^ siela kultūringiausias 
Šię. amžių kodylas.

Montreal? lapkritis-gruodi s?" ZLpdfe..
*3

« *
* * *

*



Ka ši karta pasakys šis lakštelis? nežinau?... Bet aŠ noriu? 
ka nors pasakyti Jums? šio lakštelio s<_ _ 
biail Nors.. šiandien esu nesava. Išvargusį 
išsemta.'’., niekas? visai niekas? ir ar as 
rie butu Jums verti? , a ‘ ?r ūp

Šiandien? marinau senolę... Kryžius?
vargo 1 plūnksna... neatsiskiriama... niekur jos neguliu palikti?nei 
nepajėgiu su ja gyventiDarbu marios. Issiblaskius. _Visi siekia

. rankų, rank" n ™«no Dieve? kodėl jų tik dvi?-Kodėl viena šir
dis ugnikaln L.' ums visiems? - nežinau?. . '
Jums atiduodu manęs nėra. Nora? kaip nieko, 
plunksnos Draugai? tikiu suprasite mano? ka tr 
jei nepasakysiu tikro jausmo - Jus užpildykite

AŠ noriu pasakyti? kad Jūs 
davote iŠ sielos erdviu? ateidavote' į mano išvargusį pasaulį? ir 
mos Čia tarp koturįu sienų - rišome savo širdžių spindulius į vie
nų pluošta? ir ruoŠome vainiką... Nešėme jį į brolių pasaulį? su 
naujais ir naujais žiedais...

ekejai - Mielieji Bcndrųdar- 
ir nusikamavusį. Tuščia.. 
surusiu tokiu žodžiu? ku-

žvake ir plunksna...■ Ak?

? mano arčiausi

buvote mano Žvaigždes? nusileis

Tūkstantines širdys' pamilo? 'dabar siekia Jusu...„ ir as tikiu? 
kad Jus visi žiburiuodami kilnia dvasia' savo horizontuose - atkly- 
site vėl save širdžių saulėmis prie mano salto gyvenimo kapo^_kur 
as suklupus apkabinsiu Jūsų mintis kaip Serafino giesmę? grože-. 
šluosi.-. įliesiu į naujus’lakštus? ir Jus zydesite... kaip kri- 
zantemos..' keturiais metu sezonais.. ir\paskum- jau amžiais 
•nenuvysitei . ! '

Dabar? tik galiu Jus ptf vienų šiclbjė. pasisaukti?;pasakyti^ 
kaip esate man brangūs... ir vistik - nopasičkiatfrilo. • ’Tad?- Stovė
dama Kalėdų ir Nauju Metų angoje^- tiesiu Jums gilu jausmu įmil-r • 
suojanti meile? prisirišimu? padėka? irimaidavimu: rašykite... ' 
Nepalikite? manęs vienos... AŠ laukiu Jūsų minčių? Jūsų. sielos 

„ perlu. ' _ v
Dabar jau velu^ NaktisTad? baigdama linkiu Jums? geros 

nakties? .paloniu Kalėdų Švenc
Tad9 'baigdama linkiu Jums? geros 
ų? ir laimingu 1943 Nauju Metui

Visados Jūsų? a

Montreal? gruodžio 21 dienų? 1942
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