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Senieji praėjo? pranyko. Nuskendo?vir jau-nebegrįs.^Bet tai 
tik eiline mintis’ kas meta kartojama; kažkokiu stebuklu is Nauju 
Metu laukiama; ir koks tradicingas tų lūkesčių? to sutikimo nusi
teikimas I Tarytum Naujas lietas tikrai atzcngia kažkokiu stebuklų 
kūdikiu: su taikos palmėmis? su pinigu maišais? su amūro strėlė
mis? su angelu chorais? su bozodomis simfonijomis? ir žmogus įsi
traukęs į tę patį kiekvienų metų tradicijos vaisę? lukesciuoja? 
nerimsta; renkasi išėjimui vietas? sueigas? puotas.taiko? kad 
patektų į mylimesnių žmonių draugija? kad_sykiu iskelus taurę?pa- 
sisemus vilties iŠ gražių frazių, bei linkėjimų.

Tai jau įprasta. Senų metų vakaras - knibžda žmonėmis. Teat
rai pagyvėja: siūlo viliojančias reklamas. Kemsasi žmones ten vi
dunakčiui. Smukles pilnos. Garuoja durnai? įvairių gerymų kvaps
niai z duzgia^už.osys. Grįliai?. kabaretai?_kavi.nos. - apsigaubia tam
sesnėmis kerojančiomis šviesomis? kur šmėkliškai linguoja liuksu
se ir svaiguly figūros. Visose sulose - aidi .muzika... Veržiasi ęha- 
lasas ir triukšmas. Ten šokama? geriama^iki susvaigimo; kartais 
iki savęs netekimo. Prisiartinus pusnakčiui - blaktcįla šviesos? 
tarytum senam, metui - blaktelejd- paskutine gyvybes gija; ir po 
to? jau linksmas triukšmas: ’’Nauji Metai! Nauji Metai!”

Siu Nauju Metų išvakares? daug_kuom skyrėsi nuo kitų. Tiesa? 
žmones rinkosi 'i sueigų vietas? ruosesi tradicingai? bet ir nors 
pro bugniškiauslus ’’džiazus”? nors ir pro stipriausių taurių kvai
tulius^ bego kiekvieno širdis į nuniokiotus kraštus pas tuos? ku
riuos sis nelaimingas karas parbloškė.

Mes lietuviai? jautrių sielų žmones? gal būt daugiau pajuto
me skriauda. Nes grobuonys vadinami "stipriaisiaisbeveik į barz
dotus Šunis išmainę musų brolius ir sesutes -išvežė į Sibiro Šal-
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toziomius? į Vokietijos'gelmes? ir ten prirakinę išnikusius prie 
nopakcnciamiausię darbę - stumdo vergais. Tėvynę gi? sutrempė pur 
vinos kojos. Visu žemes kamuoliu? liejosi kraujas.

Skaudi ironija. UŽtad9 šię Nauju Metu išvakarėse? nevienas 
lietuvis rymodamas prie^stalo? ne tik apgailestavo tėvynės ir sa- 
vuję? bot suspaudęs kumštį - naujai pasiryžo:

- Kol kraujas tekos mano. gyslomis? kovosiu’. - Tad ir Mon
treal© veikliausiu Tarybos_narię būrelis artėjant I-Tauję Metę, va
landai? susirinko? susibure?į ir nors su ašaromis - bet pasiryžu
siu upu. padavė viens kitam ranka? ir pasisako dar stipriau:

Nors ir kalnai^užgriutę ant musę tėvynės? mes^.dirbsime ?. 
ir juos atkasimcl Mus širdys ir jėgos - Lietuvai? Didzįęjai Bri
tanijai? . -Kanadai ir tiems? kurie padės mums nuimti pančius nuo 
Lietuvos ranku.

Tai Nauju Metę užsĮbrėžimai.

Tiesa?^skaudus buvo senieįi metai. Jie gal ryškiau numargo?. 
negu visu amžių istorija. Bot uz ję? ir uz kitę ir kitu? buvo seni 
metai? prieš kuriuos lenkiasi Širdis. Nors.ir juos tradicija gal 
pieše juodomis spalvomis? giltines pavidalu? bot jie amžiais ne- 
maringil UŽ juos kalba ilgę amžię Kultūros Istorijai Gumšo visa 
eile apskritoj žemoj istoriniu paminklę: šventovię? piramidžių? 
sfinksę? galerijos visokiausiu brangię paveikslęį_tapyba? skulp
tūra; prigrūstos milžiniškos bibliotekos knygų?_zeri visa eile 
puošniausio mono? aidi dvasia daugybos garsię kuroję? mokslo vy
ru? išradęję? idealistu? šventųjų? tai vis senuję metę vaisiai? 
kurie padėjo pagrindą naujiesiems kaip žmonėms? taip ir laikui.

Tie senieji motai? tai neišsemiamę universitetu lobiai?ku- 
riu paskaitos no uždarose salose? katedrose? bot viso pasaulio 
gyvoj akivaizdoj; iš kur galim".-mokytis? studijuoti: atmesti kas 
bloga - priimti kas gern.^Nerasimevnci vieno tokio profesoriaus? 
kaip seni motai. Jie aukščiausia išmintis - sujungta visę išmin
čių. Jie kalba ne pavienio asmens protu?'- bet univorsaliska išmin
timi. Ir? ta universalę išmintį - reikia genijaus? kurs išrištu 
arba suristu; išsijotę vien gera? ir išvaduotu pasaulį is chaosę.

Bet? genijai? taip dažnai negimsta._Rcik ieškoti kitu isei- 
' ciu. Šię laiku genijus - tai tautu vienybe. Jei tauta vieninga?ji 
nemirs. Ji remsis savo genijum - vienybe? kuri galinga viena ran
ka - iškels savo tėvynės is grabui Apvainikuos nepriklausomybėmis.

Nepriklausoma Lietuva
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Mos9 Kanados lietuviai? per Kanados Lietuviu Taryba -_siokia- 
me savo genijaus — tikrosios lietuviu vienybes* ^es. skinamos kelię^ 
kuriuo privalome eiti? ir einame ° Nors per usnis? dirvonus? per 
erškėčius ir dagius? bet einame. Einame jau ne vienas*; bot eina^ . 
ištisos Kanados lietuviu kolonijos 1 Eina Torontas? l.ontrealas? Wi- 
nipegas? Flin Fionas? Sudburis? Ednontonas? Hamiltonas? G-regoras? 
Simcoe? Halifaksas ir kiti’ Čia broliška Amerikai-Brazilija. Ir 
Didžioji Britanijai 0 tai ne kitaip? kaip mus vieninguman saukia
mi atbalsiai per ’’Nepriklausomo Lietuva” vibruodami? grotuota sa
vo, brolius po viena trispalve.

Kuklus, tai mūsų instrumentas toji ’'Nepriklausomoji Lietuva", 
tarytum tik verkiančios kankles? bet. doru Lietuviu.širdyse — ranua 
atbalsio. Uz tai, nekarta ant jos rymau susimasčiusi? kniubau prie 
mašinėlės, be didžiuliu prosu?.. be linotipu? tįkrausdama širdies ny- 
timįs?^nešu Jums šį_Tarybos. siūbuojama ir .gaudziama varpa? kurs 
visus šaukia vienyben? vienybenl ’ ■ •

Vienybejo. mes iškelsim aukščiausia išmintį. Vienybėje mos 
• kulturosime? pažangiuosius? prasimus in į savę.literatūra? mena? 
mokslą? ir gražu noralį išsiauklėjimą.

Ta žinodamas Kanados Lietuviu Tarybos centras? deda visas 
pastangas? kad išplėtus darbo ribas.•Jau atsiranda nauju švyturiu 
ir aukščiau minėtose lietuviu kolonijose. Tad? su Naujais Metais? 
su nauja energija? stokime į vieningas gretas? platinkime savo 
zurnala? tobulinkime_ir ugdykime2 o perėji vis labiau ir labiau 
artėsimo ir vienysimos. Kad laimetumėm Šį karę ir jo- kovas? 
remkime Alijantus: kas ginklu? kas bonais ir patarnavimais..0.kai 
būsime susijungė ir apgynę savo teises? tuonetdir nes dideliuose 
žygiuose turėsimo baisa? kurs kalbės tautos vardu reikalingose 
konf erenci jose j. reikš savo pageidavimus; ir padės uzdoti Lietuvai 
nepriklausomybes vainiką.

Palikime šaly partijas ir sroves? Šiandien tekalba vien lie
tuvio Širdisl Nauji Metai? tesurisa mus^nauju? neatskiriamu bro
lišku ryšiu? o senieji - tebūna gili amžių pamoka.

. ... Marija AukŠtaite ■

Žmones gema? gyvena ir ... .Per susivienijimą? pasiauko-
miršta? bot tautos vienybes ide- jima; bendrus darbus ir nin
ja - amžina. tis - vienintelis kelias į Lio-

tuvos laisvę ir nepriklausomybę.
Algirdas.

Montreal? sausis-January? 1943.
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NAW U METU
1. Lietuvos Atstovas? Įgaliotas Ministoris P*^Žadeikis^Lie

tuvos Konsulaiir Pasiuntinybes bendradarbiai siunčia vokiečiu 
okupacijoj kenčiantiems Lietuvos žmonėms? skaitlingiems Lietuvos 
tremtiniams Sibirijojo? išbarstytiems po visę platųjį pasaulį 
Lietuvos piliečiams ir geriesiems Lietuvos draugams - Amerikos 
Lietuviams nuoširdžius linkėjimus9 kad ateinančiu motę,viltys 
įsikūnytų? kad Amerikos tautos kilnus ryžtingumas apvainikuotu. 
laimėjimais? ir kad mūsų brangiai Lietuvai ❖ei prasvistu laisves 
saulute.

Šios sezonines Šventes supuola su pasaulinio karo įvykiais. 
Didžiausios pasaulio galybes? inęcrialistiskos Asies valstybes:_ 
Vokietija? Japonija ir Italija is vienos puses? o is antros puses 
Amerika?.Didžioji Britanija? Kinija ir Sovietu Sąjungą noroms neno- 
rons turėjo paaukoti ramųjį gyvenimą karo dievaičio Marso užgai
doms. Klaikus tornado paliete ne tik didžiąsias tautas? bet ir 
mažąsias? ne tik šarvuotas milijonines armijas? bet ir civilius 
gyventojus? neišskiriant moterų ir dargi vaiku. Tarytum visi vul
kanai butu atsivėrę ir savo naikinimo energija būtu apsupę visus 
kontinentus? -.tarytum vargu. ir prakaito? skausmu ir ašarų pati 
gilioji jūra būtu išsiliejusi. Kokia gi tos titaniškos kovos 
prasme? - klausia žmonija. Koks rytojus laukia? - klausia paverg
tos mažosios tautos? ju tarpe Lietuva.

Tautu žymiausieji autoritetai yra daug del tu dalyku galvo
ję ir yra * daug jau pasisakę? nors ir ne galutinai•^Asies valstybių, 
karo tikslu sąraše? šalia kovos su bolševizmu? kyšo kūrimas nau
ju imperijų? paremtu rasine nelygybe ir nazuju tautu pavergimu. 
Laisvę mylinčiu tau£u fronto? kuriam atstovauja Susijungusios Tau
tos (United Nations)? matome.lyg neregėta aušra patekant? - mato
me pažada naujos? teisingesnes? laimingesnes ir zmoniskesnes san
tvarkos? kurioje turės viešpatauti Kcipirios Laisves ^santvarka? 
kuria pramato Atlanto Čartoris - tasnazięję. tautu troškinu inkaras; 
santvarka? kurioje neturėta būtį vietos'uokios spalvos diktatūrom 
Prezidentas Roosevelt yra pareiškęs? kad "racs^laimėsim kara ir mo 
laimėsim taika.1’ 0 toji te ika? Prezidento žodžiais? būsianti toki 
kad "pergale nereikš keršto? bot reikš sudarymą tokios tarptauti- 
nčsvsantvarkos? kurioje Kristaus dvasia viešpataus žmonių ir tau
tę. širdyse."

CQ 
co d

Nepriklausoma Lietuva
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2. Lietuva dvieju invazijų nuteriota? priklauso prie laisve 
mylinčiu tautu frontof ji tai_aktįngai? tai pasingai? Lot nuolat 
priešinusi pavergėjams ir todėl uztarnautai_tikisi? kad karo pa
sėkoje pilna politine tautos'nepriklausomybe^bus atsteigta ir į- 
kveps jos vaikus kūrybiniam darbui? užgydys žaizdas? sukurs gero
ve? prazydins kultūra. Nėra tai tik naujametine svajone. Lietuvos 
viltys? kaip ir viltys jos kaimynu.? einant Atlanto Deklaracija? 
turės įsikūnyti. Lietuvos didieji kaimynai yru pasižadėję nesiekti 
toritorialiu priedu mažesniu tautu gyvybes suskaiton. Soviotu^l940 
motais deklaruota Lietuvos aneksija? kaipo pricsinga_Atlanto Car- 
terio dvasiai? savaime atpuola? nes LIETUVIŲ TAUTA NERA_ATSISAKIUSI 
SAVO NEPRIKLAUSOMYBES IR ATSISAKYTI NEKETINA. Taikos atėjimui pa
greitinti tuo tarpu visoms Susivienijusioms lautoms_ir ju sinpa- 
tikoms? kaip Lietuvai? tenka įtempti visus savo pajėgas. Didžiai 
gerbiamas p. Cordell Hull 1942 n. gruodžio 17 d. sitaip_patare. 
visiems: ’’centrinis ir pirmiausias rūpestis visiį. pritarėju Susi
vienijusiu Tautu tikslams? kad kaip atskiri asmens? taip ir žmo
nių grupes^jungtu savo pastangas vieninteliam tikslui? kad Ali- 
jantu kariškos pastangos užsibaigtu laimėjimu.”

Lietuviškasis elementas Amerikoje? vykdydamas savo ameriko
niška patriotine pareiga? tuo pačiu gelbsti ir lietuviu tautai. 
Šia kryptimi eidami jei*sušauktu savo skaitlingu organizacijoj. at
stovu konferencija? kaip ’tai yra darė praeito, karo^metu? tai dar 
daugiau ir reikšmingiau patarnautu Šio krašto valdžiai? o per tai 
ir Lietuvai ateinančiais Lietuvos nepriklausomybes 25 metu sukak
ties metais.

Šiuo tarpu mums lietuviams aktualiausias reikalas yra Lietu
vos v tremtiniu. problema. Lengva suprasti? kad .ju padėtis yra nepa
kenčiama. Raudonasis Kryžius? be abejo? tremtinius suselptę. Ameri
kos Lietuviams kooperuojant. Bet kadangi tuo tarpu vien tik pavar
des tremtiniu težinomos ( ir tai dar nevisos)? o ju^istrenimo adre
su visai mažai teturima? tai didesnis organizuotas salpos darbas 
dar vis negalimas.

Per pustrečių metu Lietuvos okupacijos? Amerikos lietuviai? 
kaipo gimininei ir tradiciniai draugiški Lietuvos geradariai? yra 
parode daug užuojautos? matcriales paramos ir susirūpinimo Lietuvos 
išlaisvinimu ir jos ateitimi. Visi sios kategorijos veiksmai yra 
laisvos ir grynos širdies dovana Lietuvai. Toji dovana prie tobu
lesnes organizacijos? atrodo^ palotu būti padidinta laisva, inicia
tyva ir laisvai parinktais budais. Tačiau tai yra pačiu geradariu 
rūpestis.

Uz buvusia ir būsima Lietuvai moralinę ir materijalinę parama 
Lietuvos Pasiuntinybe Jums? ir Jusli. garbingai vyriausybei čia pa
kartoja savo nuoširdų aciu.

LIETUVOS PASIUNTINYBE.

Montreal? sausis-January? 1943 ”A-KA”
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LIETUVIU TAVTOJE

I
Ao L- Dcksnys

Trunpane straip^riclyju negalėdami nuodugniai išsemti šio 
klausine, pasitenkinsime temesdami tik bendrę. zvilksnį į lie
tuviu tautos meninį pasireiškimą.■■ ■ ■ ■ ■ • 1

KOKIOSE FOFa -OSE LIETUVIAI PASIREIŠKIA

M E IT E. :

Žmogaus siela suranda įvairius kelius9 įvairias .formas■> ku
riomis ji nori pavaizduoti kę ji jaucia9 ka pergyvena.

^Lietuvis gal pirmutine formę. savo sielos pergyvenimams iš
reikšti surado DAINOJE. Daina, giesme jį lydėjo- ir tebelydi nuo 
lopšio jo užgimimo iki pat pakasynu"raudu11. Nors kasdieniskas, 
paprastas gyvenimas, bet jis išreikštas poezijos zodziais_ir me
lodijas pavaizduoja grožiu zm'ogaus darbus,. jo vargus ir rūpesčius. 
Reta rasti kita tautę9 kuri būtu^tick turtinga dainomis ir taip 
mylėtu dainuoti.. Daina lietuvi iškelia no tik savųjų tarpe, bot 
ir svetimieji gėrisi jos grožiu.

Lietuvos opera, įkurta 19S3 met., per savo keliolika metu 
gyvavimo9 tiek iŠugdino savu jegę. ir sustiprėjo, kad prilygo gar
sioms ir senoms užsienio operoms ne didumo, gausingumo atžvilgiu, 
bet meniniu pasireiškimu. Lietuvos operos solistai buvo mielai 
pageidaujami ir užsienio operose. Ir ne Lietuvoj gimę lietuviai 
prisiskina sau ir savo tautai lauru per daina.

LIET U V I A I POETAI

p-
 cq

 <
Lietuva turėjo tūkstančius poetu, kuriu vardai liko nežinomi. 

Bet jie sukūre Lietuvos dainas; jos vadinamos ”liaudics_dainonis”< Kada Lietuva pasieks aukštesnio kultūros laipsnio9 ivede savo ra 
ba, ji susilaukė irvdainininkę - poetu, kurie savo dainas raštu 
dainavo. Vienas didziausię praeities poetu yra Kristijonas Duone
laitis, pagarsėjęs savo poema ’’Motai”.

■' Nepriklausoma Lietuva
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• Maironis? Binkis? Putinas ir daugelis^kitų sukurc nemirštan
čio grožio perlu. Adomas Mickevičius? Milašius ir Baltrušaitis? 
rašiusioji svetimomis kalbomis? bot kilmevir dvasia lietuviai?at
skleidė pasauliui jų tautoje tekančio grožio šaltinį.

Mes turime ištisa^eilę prozos rašytojų? kuriu sukurti charak
teriai? ju tipai? aprašymas realaus ar vaizduotoje sukurto pasau
lio? kad Ir Ši meno sritisrašytas žodis ir vaizdinis gyvenimas 
lietuviams nėra svetimas.

KAIP S U M U Z I K A .?

Lietuva dainių šalis? tačiau ne instrumcntalihos. .muzikos. Bė 
kanklių ir skudučių? lietuviai kitų ypatingų instrumentų ir netu
ri. Šiandien jie naudojasi iš svetur pasiskolintais instrumentais. 
Lietuva sulaukė keistos žynių muzikų? kompozitorių? bet šioj,sri
ty ji nepasieks tokių talentų? kurie siektų meno viršūnes. Bet 
dainų Šalis turi išugdyti ir muziku.

D I D V A D I R B I U M B N a S.
- — —....................  .. ■ — — . —» — .f. ..1 ..................

Savo kryžiais Lietuva yra vienintele^šalis visame pasaulyje. 
Mos rasime kryžių daugely katalikiškų kraštų? ypač Alpių salyse? 
tačiau? ten kryžiai paprasti? be jokių meniskų papuošimų. Lietu
vos gi kryžius stovįs darželyje sodybos sargyboje? uric kelio ar 
kapinėse? jįs_yra išpiaustytas^ papuoštas? isdrozinetąs*. Kris
taus statulėlės?^vadinamos ’’Smuikeliais'’? yra vieninteles savo 
sužetu visame bažnytiniame mene. Dievadirbių menas yra ypatingas 
lietuvių tautinis menas.

t
• A U D I N I Ų R A ŠTAI

Jei lietuves audeklas: staltieses? rankšluosčiai pasiekia, 
svetimšaliu rankas? jai lietuvaitę kur nors pasirodo savo tauti
niame kostiume? tai visų akis ji patraukia ne tik įdomiais audi
niu raštais? bet ir gražiu spalvų suderinimu. Lietuve verpdama 
dainuoja ir su apmatais kartu įaudžia savo mintis ir^jausmus? 
kurie kartu su raštais paskiau skelbia pasauliui grožio paslaptis 
glūdinčias tautos sieloje.

TAPYBA IR JAM G R D T I M I M B

JPiešime? tapyboj ir jiems gretimuose.vaizdai ir varsos ant 
drobes ar ^opieros patraukia žmonių akis į grožio pasauli. Lie
tuviai davė ištisa eile talentingų piešėjų? tapytojų? keletas jų 
tikrai tautos dvasia pagavo. Čiurlionis gi nupelno tikro genijaus
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- kūrėjo vardo. Jo paveiksluose kalba paslaptinga, panteizmo -^na
tūros garbinimo, bot -kryžiui nusilenkia/ti, dainų ir pasakų pilna, 
meliodijomis skambanti Dainų salas. Kas supras Čiurlionio tas ge~' 
riau įžvelgs į Lietuvos dvasia.

A , R C • H 1 T R K T Ū R A

Kuri taipgi Lietuvoj turi savo antspauda, ypač bažnyčių sta
tyboje. Vilnius, Lietuvos sostine - tai tikras architektūrinio 
grožio miestas.

Štai, keletas bruozę. apie lietuviu meninį pasireiškimą. Lie
tuviai myli menę. Tai tauta, kuri jaučia grožį ir kuria meną. Jei 
butu jai duotos sęlygos, ji d r daugiau įneštu savo meniškumo į 
pasaulio kultūros‘lobyną. Lietuva^savo genijus išūgdys meno, nes 
per mena ji sugeba aiškiau pareikšti save,_s.avo dvasia pasauliui 
ir jį praturtinti sukūrto grožio, brangenybėmis.

VARPAS

Ji Aistis .k

VAKAROP, varpinėje suvirpęs, varpas
Plaukdamas primins artėjimą nakties
Ir laukuose, lyg rasa nukretus varpas. 
Vargo žmones susikaupti atities.

Ir stovės nutirpę -^garsas gi tuo tarpu
Hubanguos iki akiračio paties
Ir .prikels, kas ju širdžių gelmėse tarpo, 
Lyg tyla neišsakytos paslapties.

Tęsis taip susikaupimas atydus, 
Ir ne vienas ims^giliausiai atsidus 
Neįvykusiais troškimais ir svajonėm.

Kol nulinks ir vėl tartum pribrendus varpa.... 
Viryia visata visa džiaugsmu, svajonėm - 
Ir žmogaus širdy tartum varpinėj varpas...

X< « «
Nepriklausoma Lietuva
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Šis fragmentas imtas’ is Lie
tuvos Gen. Konsulo p. Jono Budrio 
raštu tilpusiu '.įmerikojen ryšium 
su Klaipėdos krašto atvadavimo 20 
metu sukaktimi (1923.m. sausio 
1.5 - 1943 m. sausio 15 minint ).

JONAS BUDRYSJ
Atgavus Klaipėdos kraštu? Lietuva apvalo jį nuo visokios rū

šies blogo ’’biznio^ ir sugražino uostui geru vardu.

LIETUVOS NUOPELNAI. Butu sunku straipsnio ršmuoscUŠdc styti 
viską? ka Klaipėdos kraštas davė D. Lietuvai ir atvirkščiai. fir
mas teigiamas ir .svarbus susijungimo faktorius Klaipėdos krašte 
LITO ĮVEDIMAS. Tai stabilizavo kainas? prekybą ir gyvenimas ėjo 
i normales pastovias vožės»

NIEKUR VALSTYBES TIEK 1TSKREIPB DĖMESIO Į ŠVIETIMU IR NESKA
TINO'MOKSLO <> KAIP LIETUVOJE.vKlaipoda 1923 m. turė jo tik viena 
gimnazija? o_Šilute - mergaičių progimnazija. Lietuva įsteigė gim
nazija Klaipėdoje? progimnazija Šilutėje ir Pagėgiuose? kuri vė
liau išsivysto i gimnazija? ir visa eilę kitokiu mokyklų. LIETU
VOS VYRIAUSYBE SUTEIKĖ .DAŪG STIPENDIJŲ NORINTIEMS.STUDIJUOTI EU
ROPOS UNIVERSITETUOSE c Kiek vėliau Klaipėdoje buvo įsteigti Peda
goginis ir Prekybos Institutai. Pastate modernius rumus Klaipėdos 
ir Pagėgių gimnazijoms. Davė goriausius savo pedagogus? kaip taiv 
Prana'Mašiotu?.Tonu ir kitus. Kad-tosjnokslo įstaigos turėjo aukš
ta autoritetą vietos gyventojuose? liudija ir tas faktas? kaip au
go mokiniu skaičius. Vokiečiu gimnazijoms mokiniu skaičius is 600 
sumažėjo iki 270? o Vytauto Didžiojo (lietuviu) gimnazijoj išaugo 
iki 1,000? Pagėgių iki 600. Ar tai ne geriausi liudininkai?

9įt #

AUGO FABRIKAI. Pramones sritije iš susijungimo laimėjo abi puses 
vienodai. Lietuva gavo keletu kad ir neveikiančiu? ar mažai voi-
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kiančiu fabriku? bet turinčius pilnus įrengimus bei patyrusi per
sonala ir darbininkus. Per tai galėjo įsvyštyti naujos jai indus
trijos šakos o Visi tie fabrikai buvo ne tik paleisti darban? bet 
ir ;kelerioi3ai padidinti* Buvo Įsteigti visai nauji fabrikai* Lie
tuvoj steigdama fabrikus? mokslo įstaigas? praplėsdama ir gilindama 
uosta? steigdama prekybinį laivynu ir įdedama stambias sumas į sta
tyba? nešykštėjo* Kaip geras šeimininkas ji žiurėjo į Klaipėdos 
kraštą ne kaip į svetima? o kaip'į SAVO PILNATEISE LIETUVOS DALį *

SKIRTINGA PAŽI URA * Nežiūrint to? 'Seimelio dauguma_buvc vokiška; 
lietuviu is 29 buvo tik - 9. Man toks galvojimo būdas atrodo siau
ras* Lietuviu buvo dauguma? dauguma, lietuviu skaitė save-lietuviais< 
bet blokavosi su vokiečiais? ne del to? kad jie butu norėję Kraštu 
gražinti Vokietijai* Toks klausimas niekuomet nebuvo statomas? 
daugelis ir vokiečiu buvo lojalus ir to visai nenorėjo* Buvo tik 
paziuru skirtumas* Lietuva žiurėjo į Klaipeda kaipo į.neatskiria
ma dali? kuriai* laikui bėgant? nebūtu reikalinga jokia autonomija. 
Tuo tarpu vokiečiai., ir dalis lietuviu buvo įbauginta ir todėl bal
savimu uz lietuviu kandidatus skaito pasisakymu uz autonomijos pa
naikinimu* Tai ir'buvo pasidalinimas į didzliotuvius ir klaipėdie
čius - memėlanderius. Daug kartu man toko tai išgirsti is pačiu 
vokiečiu*

Nuo 1932 m. Vokietijoje^įsįgalojo nacionalsociulizmas. Hit
leris atgavo Saaro kraštu? uzeme Austrija? Čekoslovakija. Apsvai
gintas tokiais laimėjimais? į kuriuos platus pasaulis rimtai nere
agavo ir? ieškodamas nauju efektu? UŽGROBĖ JIS IR.KLAIPĖDOS KJbxS— 
Tjį* Bot ar galutinai? Mano giliu įsitikinimu — no*

Paskutiniu įvykiu raida rodo uzgrobikams galo pradžia, ^r tas 
galas bus jau Šiais ar kitais motais? negalimu pasakyti, .upskait- 
liuoti galima apytikriai^masinu amžių: kaip ilgai tarnaus automo
bilis? padangos?' bet ne žmonių nervai. Nei^gabiausias psichiatras 
tokio diagnoze negali nustatyti. Suirute- asies liogenyje gali įvyk
ti stage? per naktį. Kaip degtukas ar deganti cigarete guli padary
ti eksplozija? kur'yra atatinkamos medžiagos? taip ir koks nors v 
vienas kitas'įvykis viduje gali atlikti ta patį veiksmu pas priešą.

Kada? .itlanto Čartcrio ir kitais pažadais? pagaliau? teisin
gumo dėsniais? bus gražinta laisve Lietuvai? tada LAISVES V.JRlLlS 
KAUNO TAUTOS MUZE JUJE SUSKAMBĘ S J^I DRAUGE SU KLAIPĖDOS KRAŠTU IR 
VEIKIAUSI/*.. SU VIS- WAŽ;?J- LIBTUV J

« * .*
❖ Ijs

Nepriklausoma Lietuva
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Vincentas Budrikas

Kristus yra principas jungias visus Įniktus. - PAULIUS.
Kristus yra neraginojo Dievo eikonas ar paveikslas.
Pauliaus Kristus nėra laiko ar erdves Kristus. Jis yra nere

gimas? neliečiamas? ir visa tai9 karšio trans cendentūs: terminai 
reiškia. Kristus yra principas; ne žmogus? tik vadinamas žmogum. 
Paulius asmenuoja abstrakcija.

Kristus yra istorijos judanti jčga9 visu žmogaus pastangų 
Šaknies ideja9 Vienas? kuriame visu žmonių gyvenimas yra susijęs 
tarsi daugis dalelyčiu viename asmeny.

Paulius skelbia? kad ’’.Viešpats yra dvasia” ., ( 0 de Kurios to 
pneuma estin) ir ’’gyvybe teikianti ar gaivinanti dvasia” ( eis - • 
pneuna zzopoiovn). . ,

Dvi idėjos? Mesijas ir Logos? randa savo klimaksa Pauliaus 
Kristaus koncepcijoje. ■

Naujas-idoaliznas didele galię skelbia vidujinį Kristų. Jo 
Kalėdų giesmes yra amžinas Kristaus paveikslas.

Kristus yra kiekviename žmoguje.v v v
Kristus mumyse kartoja daugelio šimtmečiu Kristaus žodžius.
Kristaus dovanos: išminties dvasia? pažinimo dvasia ir ti

kėjimo dvasiau jėga gydyti ligas ir daryti stebuklus; pranašavimo 
jėga; jėga pažinti dvasias ir joga kalbėti ir suprasti svetimas 
kalbas. Tai septynios dieviškos prigimties galybes.

Matas^mate Jezuje Adomo sūnų; Lukas-- Tobula Žmogų; Jonas 
- DieviŠkę Žmogų ar Žodį?^Markas - Dievo sūnu9 galingu? didelį 
Žnogu9 kupina vyriškumo; Žmogų visur darantį gera, tarnaujantį 
žmonėms. ■ • .

' j. • , . ■

Kristus yra pasaulio raktas.
Kristus ilga laika nešė kryžių savo Širdy pirm9negū minia 

jį ant Jo pečiu uždėjo. Net ir Galilėjos Kanos scenoje? jis kal
bėjo apie savo valanda.

Montreal9 sausis-.January? 1943
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Kristus yra puikus brangakmenis? toe't žmones nepažįsta jo 
vertybes. Jis yra saule9 kuri nuolatos šviečia? bet žmones nema
to još skaistumo ir nevaikščioja jos Šviesybejo.

Jis_yravdaržas-kupinas saldumynu? avilys pilnas medaus$ sau 
le be domes? žvaigžde nuolat liepsnoj anti? šaltinis visad tekęs? 
upelis visad sruvenąs? rože visad žydinti? pagrindas niekad no- 
griūnas? vadas niekad neklystas? prietolis niekad neaplcidzias.

Joks protas negali pilnai išmanyti Jo didybes; joks liežu
vis negali pilnai paskelbti Jo svarbos; joks genijus negali pil
nai aprašyti Jo grožio ir vertybes.

Jis yra visos gerybes versmę? viso prakilnumo šaltinis?to
bulumo veidrodis? dangaus Šviesybe? žemos stebuklas? laiko visu- 
puikiausias kūrinys? amžinybes skaistybe; palaimos saule ir sau
lėtas gyvenimo kelias.

’• ” *> ■ ■ ■ , • ■ • . ■ . •

_ Jis yra tobula meile; rytas be debesų? diena be nakties? 
rože be spygliu.

iš Jo lupu varva saldybe tarsi medus iš korio; Jo akys spin
duliuoja meilumu; Jo širdis lieja meilę.

Krikscionis yra maitinamas Jo rankomis?_nošio jamas Jo šir
dyje? saugojamas Jo_glob^jo? auklėjamas Jo krutinėjo? vedamas Jo 
akies? mokomas-Jo lupu? šildomas Jo meile.

Kristaus žaizdos yra žmogaus gyvenimasj Jo šypsena žmogaus 
kelio šviesybe? sielos sveikata,ir palaima? žmogaus ramybe ir 
dangus žemojo.

♦ * *

LAUKIAMAS ■ S VE ČIAS

Jis dažnas mano svočias 
Širdy? sieloj? prote; 
Jo karalijos plačios - 
Žirandoliu krašto.

0? ilgu man be Tavęs? 
Vai liūdna? neramu... 
Nors vėtros susiūbavę - 
Tavęs ieškot einu.

>5< #
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Antanas Vaičiulaitis
Aukšti kalnai? giria ir^paukščiai tilo;
Dienos daina jau geso užu šilo?
Ir šnypšdamos ant kalno susirangė 
Žvaigždžiu ramybei dvi varines angys.

Naktievtarp tėviškės miškų? paparčiu.. 
Kur pusys rymojo? kaip_ličknos narčios? 
Ir.migo akmenys? gyvates? kalvos 1
Kur5 broli ištremtas? priglausi galva’.?

Thompson? 1942. VI. 17,,
❖ :*s :}<

GRAŽYS WJDWS
Maria F. JokubyniQ.no

Siuomi noriu išreikšti pasitenkinimą ir dėkingumą visiems? 
kurie kuom nors prisidėjo grie ”K. Lietuvos” Kaledu_nr.‘išleidimo? 
kuris liudija? jog į jį įdėta daug atsidėjimo? triūso ir laiko; 
ypač tu žmonių? kurie ne tik savo broliškas mįntis^įliejo i tuos 
skaitlingus puslapius? bet ir daugelio kitu išreikštas mintis? 
turėjo net kelis kart perleisti per mintį ir rankas? kad jos pa
galiau butu įlietos į tuos? žurnalo puslapius.

Taipgi matosi didelio darbo įdėta į vaizdus? kurie didele 
dalimi prisideda prie žurnalo geresnes išvaizdos? jo įvairumo ir . 
patrauklumo.

^Man patiko visti, kalėdiniai straipsniai? ar tai lengvesnio 
pobūdžio? ar sunkiais vargingais atsiminimais išmarginti? jie

Montreal? sausis- January? 1943
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visi sudarė kontrasta? parode skaitytojui? kokiu įvairiu gyvenimo 
vaizdu Kalėdų šventose esama; ir kad skurdas tyliai sutiktas ir 
kantriai pergyventas - dažnai atneša gražiu vaisiu ateičiai.

Nežiūrint kiek skirtingu žmonių^ skirtingai galvojo ir ra
sėj o vienokj siu dienu, karo šmėkla? žiniomis ar nežiniomis? gi
liai įsiskverbusi į kiekvieno rasinį.

Taip? tai siu dienu pasauliniai veiksmais persisunkė lyg 
kokie„syvai per musu prola3 per jausmus? jeigu dar kunui ir pa
siseko išlikt sveikam.

Tas pasaulinis chaosas? dažnai mums diktuoja prieš musu va- 
lię ir jeigu mos nenorim patys savęs ir kitus sukompromituoti?mes 
esam priversti? tyliai priimti reikalavimus? kurie mums sako? kad 
ir apie žmoniškumą turi užmiršt.... Nors širdis ir plyšta iŠ skaus
mo? o protas nuolat tau kala ir kala: ”t i neteisybei Tai panieki- 
masKur tavo jautri širdis?’.” Bet ... tu tik nusluostai riedan- 
cias„ašaras ir pasikinkęs savo valię?„tramdai savo širdį ir jausmus 
ir vol lauki ir lauki? kada ateis Kalėdos? kaipo ramybes ir taikos 
simbolis? visiems geros valios žmonėms; o ne kaip tik pripuolama 
diena? kurię vienį jaučia o kiti? tik.kaip sapno? pralėkdami pro 
iliūgiįę? skaeptiskai numoja su ranka? nėpriduodami veik jokios 
reikšmes.

Bet ar galim juos kaltint? Ar galim ^uos įtikint? kad^Kaledos 
tikrai visiems lygiai skirtos? kada jie aiškiai mato ir jaučia? jog 
vienaip sakoma? o visai kitaip daroma...

^Taip? aš iŠ gilumos širdies linkiu? kad ateinančiais metais? 
musu žurnalo puslapiuose? atsispindėtu tikras džiaugsmas ir kad 
s imlDo 1 inįs išreiškimas GaRBB a'JKSTYBBSB IR Ru'-YBu GEROS VALIOS 
ŽMONĖMS ŽBMSJE - noskanbotų abejingai.

>:< ❖

AŠ KOVOSIU*

As kovosiu:
Ne kardeliu? .

Nu aštriuoju?
Ir nė krauju:
Tik žodeliu?

Tik saldžiuoju?

Krištolinėms;
As prašysiu 

Su dainelėms? 
Su f uksinėms

Pavaišysiu.
Nepriklausoma Lietuva
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Motinos Sūnūs
•Tauta visuomet kaip ir notinu, rūpinasi savo vaiku gerove. 

Ji trokšta/ kad jie visi būtu sveiki, linksnį ir laimingi; kad ■ 
nešk riaustu vienas kita, betekite. kitan padetu,_ir prie tautos 
geroves prisidėtu. Kad savo ištikimais darbais būtu teisingi sa
vo taukai,nes tauta visus tautiečius lygiai myli, kaip ir motina 
savo tikrus* vaikus i sūnūs ir dukras.

Motina visuomet stengiami savo tikrus vaikus sutaikyti kada 
jie tarp savęs susipeša - taip pat ir tauta stengiasi visada savo 
tautiečius kaip galint dorinti, kad tik jie nekeltu tarpe savos 
nereikalingu barniu, kurio nieko gerb neneša tautos gerovei ir 
laimei.

jieTaip pat 
nieko gi gero

Prie

kaip ir motinos vaikai kada pesasi tarpe 
no.suteikia motinos džiaugsmui.
prilyginimu galima privesti sekančiu išvada: 0 ka- 

gi daro nokurie^nus tautos vaikai? Pesasi del savo siauru įsiti
kinimu, kurio istikrūju nieko gero neneša, musu tėvynei Lietuvai’. 
Tokio*gi nieko gero nežada nei mums patiems lietuviams, ^kurie esa
mo ne taip jau skaitlingi tarpo svetimtaučiu. Vietoje dziugsmo, 
doru darbu girdime tarpo savos lomus, barnius, koliojimus, kas 
neša tik goda. 0 tiek tauta9 tiek motina, trokšta, kad jos_vaikai 
tautiečiai sugyventu vienybėje; kits kitam kiek galint padėtu gy
venimo . ^0 jeigu to ner, tai tauta ir motina nukenčia. Skleidžia
mas kerštas, neapykantos dvasia,^nioko gero nežada nei tautai, nei 
motinai. 0 kiek toko pastebėti: žmogus su keršto, neapy. 
pavydo^dvasia, neturi ir pats sau džiaugsmo nei laimes; 
viską žiuri keršto, neapykantos ir pavydo akimis. viskę. —_„ 
niekina.^., o tokiu lietuviu yra visose kolonijose, nes atsispindi 
daug”gražiu perlu’*' spaudoje. Lietuvis _lio tuvį susitikęs, privalė
tu maloniai pasisveikinti, o čia žiūrėki . . Lota . negražu zvilksnį
jei no su jo nuomone sutinka; nuosirdaūs zvilksnio nematysi® oako 
jis ne_tos tikybos, ne i ta bažnyčia eina melstios, ne is tos mal
daknyges garbina Dievę; o gi tikrumoje - lietuviai daugumoj.Rymo 
katalikai ; tik nekurio gerai nepažino katalikybes - pasisalina 
nuo bažnyčios, kuri skelbia kilniausia Kristaus mokslę® 0 kurie 
žiūri Kristaus akimis9 tie nenori artimui daryti skriaudų, ju ke-

jis i
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lias Dievas ir Tėvynė. Taipgi irtos moterys? kurios žiuri Kris
taus Motinos Marijos akinis? ir nemano ir nenori daryti Lietuvai 
skriaudos nei savo broliams lietuviams.

Ar gi daug nes lietuviai galine_lainetį tarpe say^s rietenas 
keldami? Nei Tautos darbai privalo būti tylūs? bot našus ir naudir 
gi. Naudingus darbus dirbda.ni^nors ir tyliai? rasine dvasinio pa
sitenkinimo? ir išravėsime erškėčius is visu Lietuvos taku.

Tad, brangus broli lietuvi’. Buk pilna žodžio prasme pažangus 
žmogus. Žiūrėk žmoniškumo akinis į pasaulį. Žiūrėk platesniais 
akyraciais? o pamatysi ko laukia ^iŠ tavęs tavo tėvynė -Lietu
va’. Stenkis įsiskiepyti savo sieloj znoniŠkurio daigus? o būdamas 
žmogus žmoniškasniekada nesides išdavikišku kaukiu? nesigodys 
savo tautos ir tėvynės? bet bus doras jos sunūs ar dukraj kurs sa
vo motina gerbia ir myli. 0 motina ir tauta? visuomet pažįsta sa
vo vaikus: už gerus darbus juos pagiria?" už blogus - liūdi.

>*« >> X-

PAŽIŪRĖKIT

J. Aistis

Pažiūrėkit? mieli broliai? i supiltus 
Kritusiu sukilėliu kapus?_ 
Kur jie savo kūnais grindė tiltus?
Versdami gyvenimo sukruvintus lapus...

Pažiūrėkit? mieli broliai, į tremtiniu 
Eisenas per tundras ir stepes - 
Mylimos ir nelaimingos nūs tėvynės• 
Gyva širdį sopulingai gniaužiančias reples.

Pažiūrėkit? -mieli broliai? jos sodybų 
Ugnini sulygintu ten su žeme? - 
Vis tai ji ir vis^ant medžio kryžiaus kybo 
Darganu ir vetru Šiurpulingam ūžime.

Sfi $ $
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v. J. B U 'J R Į K a S
Mes galim:pasisemti perspektyvos to, ka 194a n. turi.mums_san- 

įplvo atsizvel -domi i 1942 m. sausį. Hitleris neseniai paskel be,kad šio^netai "orivalo” padaryti docizi j a, kas išgelbės musu . znonos ’. 
Jis dabar ne toks tikras, koks buvo net ai _ anksčiau, _kai Jis į^aru.- 
savo 1941 metais: Sic metai'1 bus didžiausios pergales ^uoiekmas 
nusu istorijoje1'. Tuomet rusai zengo pirmyn kaip ir dabar,, nors ko
vos "antpuolis buyo is Maskvos, va 
Britai ruošėsi užimti Bardija. J 
salos ir ruošėsi paimti Manila, 
puolė Niderlandijos Rytu Indija, 
link Singapore.

e s an t Luzon 
atakas ir 
iausuiiu

Iiaujuju Metu diena, prezidentas Roosvcįt ir prenierns Churchill 
drauge ėjo i bažnyčia ^ashingtono, ir sekančia diena pasitiko dvide
šimts dvieju tautu atstovus, kur dalyvavo Rusijos ir Ohinijos.atsto
vai, ir' padare sutartį nedaryti atskiros taikos. Pirmu karo menesį 
Amerikai kainavo du bilionu ir puse doleriu. Tai buvo tik pradžia.

Pavojus tūnojo priešaky. Japonai ruošėsi užimti Malaju ir Sin
gapore, BurmQ, Niderlandijos Rytu Indija: , ir įsisteigti bazes Aleu
tians, _Naujosios Guincjos ir Solomons salose. Rusijoje vokiečiai stūmėsi 
pirmyn link. Stalingrado ir Kaukazo kalnynu. Siauros Afrikoj, jie 
ruošos peržengti Eigipto siena ir grumėjo "Aleksandrija ir Suez. ^Tuo
met kažkas atsitiko. Japonai liko sulaikyti pietų Pacifike ir išvyti 
iŠ ji£ naujai užimtuju bazių. Riisui apgynė Stalingradu ir pietų Kau
kazo aliejaus laukus, ir jactams pasibaigus vol tapo ofonsyvu, ir grasino Rostova ir šimtus, tūkstančius naciu kareiviu. 

c * t

Romnel^liko išguitas is Eigipto - pakriko jo armijos likučiai 
pasitraukė Šimtus myliu nuo vakaru Eigipto sienos, ir vis dar tebe
traukiusį atgal. Galutinai, Amerikosukaroiviai kariauja gretimais 
su francūzu ir britu kareiviais juries nacius Tunisijojc, ir Pran
cūzu Afrika yra valdoma su j ingiociu.

Kuras dar nelaimėtas. Defytu gal dar nebus galina išvengti. 
Bot tiek galimu pasakyti drąsiai ir Su pasitikėjimu, kad jei ši 
šalis (Amerika) nestokos karo gaminiu ir valios kovoti; jei ne-
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stigs protingos kooperacijos tarp musu pačiu. aiianti^i, ir jei sa- 
jungicciu armijos ir laivyno komanda bus tokia gera,_kaip ji buvo 
praeitu puse metu, mes laimėsimo kara. Istorikai turės progos už
rašyti 'tikra pasikeitimo punktą- Jis gali but bus Koralo jura, gal 
Stalingrado'gynimas,_gal kova Kinijoje kurios vardas tik keliems 
težinomas, gal Siaurės Afrikos antras frontas’. .Didelio pasaulio; 
laikrodžio taksejimas, gal Šiuo momentu negirdimas, žymi besikei- 
timo periodą?_kai_Asis gal buvo sėkminga iki šio laikotarpio, ir 
kada ji negales būti sėkminga.

Šio metai žada būti didėjančios vilties motais. Jie tikrai 
bus didėjančiu auku motais. Jie parodys nelaimingu nuotykiu ir zu- 
vusiuju saraša..o ir civiliai’drovėsis guostis apie savo mažesnius 
nepatogumus. Mes negalim planuoti del taikos 1943 m. pabaigoje,ar 
bet kokiu laiku. Mes nežinom air^ galėsim įgyti ja savo naciu dik-_ 
tuotais terminais, ar norėsim užmokėti aukšta kaina, ilsies antplū
dis gal dar negreitai nuslūgs, tačiau jis slūgsta ir krypsta kita 
kryptimi.

>!< »i<
Pergales Šviesa yra taipgi ir laisvos šviesa.
Amerika yra pasiryžusi kovoti, kad pergales ir laisves švie

sa neužgestu, bot^religingai liepsnotu, ir kad jos geradaringi spin
duliai savo'spindėjimu nusviestu tuos sumindžiotus kraštus, kur ne
teisus ir žiaurus nugalėjimas padare pūstynos ir kur, tragingu mo
mentu, tironija drįso begėdiškai išniekinti natūralines žmonių tei
ses.-. -

*
Popiežius Pius XII patiekė krikščioniu pasauliui kalėdiniu 

žinių. Tai konstruktyvios ir kilnios žinios.
Šis garbus, gerbiamas ir plačiai mylimas rcliginis^vadas ne

stokoja geros valios priminti visu rasiu ir įsitikinimu žmonėms 
apie ju dvasines pareigas, ir apie palaiminimus priklausančius nuo 
jų pareigų pildymo.

Jis visuomet įjegia atsišaukti į visus pasaulio zmone-Sj. ne
žiūrėdamas rases ar'tikybos, kad pamestu netikusį gyvenimo būda ir 
priimtu ir palaikytu idealus ir giminingumų, kurie yra naudingi, 
o ne destruktyvūs žmonėms.

Tiesa, realizmas verčia popiežių pripažinti nelaiminga kariau
jančio pasaulio padėtį.

Jis pripažįsta, kad pasaulis Šiandien yra ”aptamsintas tra-
Nepriklausoma Lietuva
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gingomis klaidomis".
. ... ...■■■/■

Jis žino? kad visur pasauly yra legionu legionai^kankinamy 
žmonių? kurie daboja savo laimes gala? savo pastangų issiliejima 
kovos *verpetuose ir audringy dienu neapykantoje.

Jo užuojauta norą partizanine? bot universale. Ji yra ugdo
ma didoliu.noru, kad suteikti žmonoms paguodos ir visais galimais 
būdais padoti jiems šioj baisiu rungtynių ir ginču valandoje.

Bet1jis perspė ja? kad-neisvengiamos sylygos.pabaigti šita 
nelaiminga karę yra ’’klusnumas Dievui- ir Jo amziniemsvįstatj/nams”. 
Žmogus turi būt vedamas įsitikinimo? kad jis kovoja uz tiesa ir 
kad jis pašvenčia jai savoms impatį jas? .energijas. ir^pasiaukpjimę; 
kad jis kovoja už Dievo amžinus įstatymus? uz žmogiško kūno didybę 
ir prakilnybę ir už jo- tikslą pasiokimę.

’’Kas tik nori taikos? tas privalo į'i’azinti žmonijai klintinę? 
kurį gavo is Kūrėjo”? sako Popiežius.

’’Mano palaiminimas siekia visus^tuo.s? kurio? tarytum kryžei
viai? kovojo už šita ir geresnį krikščioniu pasaulį”'.

Šios Įcilnios- žinios suteikia Amerikos žmonoms naujo pasiti
ko j imp jy žygy ir naujos jogos kovoti už tiesa.

:lcs esam pilnai tikri apie mūsų vertinga žygį šiame kare? ir 
apie mūšy dvasinę pilna valystę kariauti iki galo? kol pasieksime 
pergalę. ■■ . ■ ' v . " .

Amerikonai yra visu tikriausi apie siu rungtynių nuopelną.
.. 'Mos trokštame vien taikos visiems žmonoms ir tautoms... su • 

visuotinės doroves ir teisingumo sąlygomis. -* ...
Mos kovojamo? kad eliminuoti tiranija ir priespauda is šio 

pasauli o•
• . Mos norimo palaikyti žmonijos prakilnumu ir pądorumę.

S - . v

Ifūsu priešai parodo visa tai.? kę Popiežius donuncijuoja ir 
visa tai? ką mes smerkiamo. .

Tai yra mūsų priešai šiame karo? kurio^adaro si konfliktę 
tikrai noišvongiam^iskoncveikdami ir apiplosdami nekaltus ir 
silpnus žmonos? ir šitaip ardydami pasaulio taikę ir saugumą.

Tai yra raūsu_priosai šiame karo^ kurio peržengė ir subiaurino 
visus krikscionybos mokymus; kurio išniekino ’’Dievo amžinus įsta-
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tymus“, ir kurio sukūlč siu gigantišku ir žiauriu rungtynių baisia 
Šmėkla ir grasia būtinybę.

Amerika^ per kiek laiko^ su pasiryžimu ir net viltingai nuro
jo išvengti šio karo, .ir mane.. kad jo galas pasibaigs be musu daly
vavimo o

Bot - pikta musu priešu intencija atšventino ir subiaurino 
musu ramu tautos gyvenimą; ir ju pukta ataka^ncpaliko mums kito 
pasirinkimo, kaip tik ginti tai,' ko mes trokštamo ir ka branginamo.

Popiežius savo gražiomis^ir padrąsinančiomis Kalėdų žiniomis 
stiprina mūsų protą ir Širdį Šioj kovoj už žmonijos laisvo ir ne
priklausomybę.

"Kasmet",jis sako, “Kalėdų atėjimas atnešu visu^krikscioniu 
ausims Jėzaus žinių iš Betlcjaus prakartos, šviesos is tamsos;zi- 
niu, kurios nušviečia dangišku grožiu ir tikrumu šį pasaulį aptam
sinta klaidomis“. . 3

Musu amerikonu tikras tikslas: atstatyti syėikę, ramu pasau
li - geresni pasauli visu zones žmonių pasilinksminimui, palaimai 
ir turtėjimui.

Baime įkvepia diabolįnio keršto grėsmę. Vokietija ir Japoni
ja be abejones mato rankraštį ant sienos, kai jiedvi^grasino nu
drėksti paskutines “tarptautiniu teisiu“ drozlcs^ir žadojo kankin
ti ir sukonevoikti:Aliantu belaisvius. Bet joks žmogus, kurs stu
dijavo Vokietijos ir Japonijos istorija per paskutinius dvejota 
tukstanciu motu, negali abejoti, kad sic du demonai įsikūniję Hit
lerio ir Tojo kaukėse, tikrai.nemano daryti tai, ka jiedu sako.

f' i 'i ‘

Tačiau, vietoj įkvėpti baime mumyse jie skatina mus padvigu
binti musu pastangas,/kad kuogreiciausiai sunaikinti Vokietija.ir 
Japonija - nes tu žinai, kas laukia tavęs ir tavo šeimynos, jei jie 
nugalėtu mus’.

❖

AŠ manau, kad “neokupuotos" Francijos smarve yra biauresne 
laisve mylinčiu amerikonu sniurkšlcms_nogu “okupuotosios’Francijos“ 
smarve. Bežiūrint popiežiaus ir franeuzu kunigu protestu, 25,000 
žydu liko “išgabenti“ iš išdaviko Lavalo teritorijos į Vokietija - 
dirbti darbo koncentracijos stovyklose. , .

“Okupuotoj“ Francijoi, mos žinom ko laukti iš vokiečiu - Fre- 
doricko Didžiojo, Bismarko, Kaizerio ir Hitlerio „garbintoju.^Bet 
"neokupuota“Praneija yra dalis tos Francijos, kuri sykiu didžiavo
si -ir teisėtai - savo tolerancija ir savo laisves meile. FrancijaS
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valdoma Lavalo šiandien nugrimzdo i tokias pragaro gelmes? kur 
dar no viena civilizuota tauta nebuvo nugrimzdusi.

**» t
Skaitytojas klausda? kodėl Martynas Dies? ne Amerikoniškos 

Veiklos Tyrinėjimo Komiteto pirmsedis? dabar turėtu domėtis komu
nizmu. Atsakymas? man atrodo? gludi kitame klausimo: uz k^ mos ka
riaujame? Mes kariaujame uz Amerikos gyvenimo budę - Amerikos ekonomine ir politinę sistemę. Komunizmas nori panaikinti šię sistemą 
ir gyvenimo, būda. Todėl mes kovojame_prios komunizmas kaip ir prieš 
naęizma. Dabar yra laikas nuvalyti musu' žemę ir pašalinti visus 
naikintojus* Ir Šita darba Dior stengiasi dirbti.

sje #

Taipx tai tikra tiesa? kad joivkiokviona Šalis ir kiekviena 
tauta žemoje stebuklingai ir urnai išnyktu ir tiktai U.S.A.9vAng
lija (savo kolonijomis ir Airija)s Francija? Skandinavijos salys? 
Holandija-ir Belgija liktę.? tuometęcivilizacija visa zodzio^pras- 
mc vis dar egzistuotu. AŠ dar norėčiau pridėti italus £priesmus- 
solinius) •? kurie? su'virŠui gaminotu_Šąliu tautomis? as manau 3 mie
lu noru ruoštus įkinkyti' judesio pajegon žmonijos didžiausi? nuo
stabiausi pažangu sąjūdį sies planetos istorijoje.

-*!< * #
Su kiekvienu musu armijų defytu ar antpuoliu? kiekvienu nu

skandintu laivu ar kruzeriu? kiekvienu liepsnojančiu orlaiviu? kur 
musu vėliava plevėsuoja? tu junti Ameriką augančia ir vis giliau 
ir giliau tvirtėjančia tavo sieloje. • »

Pergale žadina musu^pa-triotizmę .ir uždega karšta_ugnimi; _bet 
tik kraujas? prakaitas? ašaros? atpuoliai gena mus į musę. esybes 
šaknis? kur gyvena ^allcy Forge? _Lchingtono.? Gcttysburgo didvyriai 
ir kur mos maišomos tarsi mistinėj Vashingtono? Jeffersono ir Lin- 
colno sąjungoje.

« *
Erodas 1943 n. visiems Jungtiniu Amerikos Valstybių piliečiams:
Mes sutriuškinsime Vokietija ir Japoniją taip„pilnai ir_negai- 

lostingai? jog jos niekad neatgims kaip pirmos klases valstybes.
Mes dar karta tvirtinamo musu nosvyruojancia ištikimybe Ame

rikos _laisvam gyvenimui - šventai prisiekiame saugoti ateities tai
koj musu laisva kompcticinga veikla ir elgesį? musu Konstitucijos 
dvasia ir kūną? ir ginti mušu laisves ir musu politinę nopriklau-
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somybc nuo visu žemes jogų*
Mos vėsimo nepaliaujama legislatures ir švietimo karų prieš 

komunizma? fašizmu ir visas jų sistemas it jų parazitinius "bičiu
lius keleivius*

Mes liksime tradicinei s. fundamentalus Washington© - Paines - 
Jcffersono — Lincoln© veisles amerikonais»

Mes esam- pasiruoš® dar karta atsistoti mus Lphingtono? Kon
kordo ar Gettysburg© tvirtoveje?^kad apginti siuoš principus nuo 
visų reakcionierių komunistų? fašistų ar kitokių istų sukilimų.

Visiems Amerikos ir Kanados "Nepriklausomos Lietuvos1’ žurna
lo skaitytojams it* pricteliaįns ? kurio skaito mano rastus? visa _ 
esybe linkiu geros laimes ir sveikatos 1943 metams ir visiems "bu
simiems metams»

#

•ir-'i mos norime žaisti ’’tardymų'* farsų po karui? Prezidentas 
Boosvoltas sako? kad "bus sudaryta ’’Jungtinių Tautų Komisija išty
rimui”? kas yra kriminalistai - tarytum jis ir visi Jungtinių Tau
tu vadai nežinotųl C \

Tirti Hitlerį? Mussolini? Tojo? Goering? Goebbels? Himmlerį?
Hess? Kvislinga? gestapo vadus ir Japonijos ir Vokietijos karo 
lordus'? tai prisipažinti kad mes tikimo? jog jie gali but nokal-

JURAI

Tu sauki į save? mane moji savin?
Ir is ilgesio šeldai bangas.
Rausvos žaros užges? juodos pušys nulinks - 
Kas tavo užvaduos man? o kas?

. . .Galinguose glebiuose aš užmigus supsiuos?
Ani "žalsvų monasienoj bangu. . .
0 žuvėdros skrajos? o žuvėdros dainuos? 
Kad taip moki mylėti tik tu.

EI. Bujokaite

* :Je »J»
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Lazdijų valsčiuje? Seinų apskrity? stovi vienas kaimelis 
JurČiunais vadinamas. Kaimelis nedidelis?^vos is šešiolikos ęyvcn— 
toju susidedąs? bet visi gyveno pasiturinčiai. Tik kažkodėl sis 
kaimelis tarytum seniai nujausdamas ka tai baisaus.^. - prisiglau
dės tuno labai saugiojc^vįctojo• is vienos puses stūkso ežeras 
Galstu vadinamas? kurs sesių kilometru ilgio sidabro bangu kaspi
nu issitiesęs..

Galais” ežero? vingiavosi vieškeliai? ir Didžiajam' karui už
ėjus? Čia traukdavo ilgomis virtinėmis rusu kariai? paskum vokie
čiu ’’smailakuodukai'’ ? taiĮ) kaimelis pasistiepęs tik stebėdavo pra
eivius svetimkojus? minančius ne tik Lietuvos vieškeliu takus? bet 
linkdavo po tu armijų kojomis ir lauku javai ir'pievos? ir sodai 
ir svirnai.. . ■ 1

Per vidurį kaimelio - stovėjo dideliu pjuviu grabe šimto pė
du gylio? puses‘varsnų pločio, ir apie puse kilometro ilgio. Čia 
iš tolimųjų lauku bei baluv- subėgdavo vandenys ir bendra srove 
skubėdavo i Gaišto ežerą. Šio griovio krantai nuo senu senovės ap
augę pūkinis medžiais ir krūmokšliais?’ viliodavo į savo paūksmes 
pasiklausyti amžinos dainos Šlamėjimu.

-Didžiajam karui siaučiant? sis griovįs buvo viso kaimelio 
pricbcga - slėptuvė.^Kulkoms-zvimbiant virs kaimelio - tuojau visi 
sprukdavo i griovį? Čia skubėdavo pasislėpti ir IviockoviČiu seimą. 
Žmones atsiradę saugioje vietoje? džiaugdavosi ir gėrėdavosi bran
gia gamtos dovana sakydami:

- Gal ir apsaugos Dievas mus ir mušu kaimeli nuo karo baisenybių. * • ‘ ?’ ... i :
Bet? deja? ne taip išėjo? kuip_soncliai pranašavo. Viena aud

ringu dienę tai yra 1915 metais rugsėjo mėnesy? nors buvo ir gražus
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ruduo, bet stumdami vokicciai^usus treciu irjau paskutiniu kar
tu bemindami šventa Lietuvos žemelę, atjojo būrys'rusu kuroiviii;; 
j V ošindami kad ■’būtinai turit išvažiuot į Rosija,„nes neto iš
deginsią ir nieko nopaliksim; jei ne.mes - tai vokiečiai viską su
naikins: Hosija bolsaja, tam mesta buuetl. Skorei, skoroi .^ūk
dami bizūnai aplink galvas grasino ir vare is kaimelio, žmones su 
judo, sumiso, nusiminė ir subruzdo išvažiuoti.

p„s -eraširde Hockeviciu šeima - buvo apsistoję trys, iš to
liau atbėgusios.pabūgūliu šeimos is„pavojingesniu viotę su gyvu- 
liais ir dar kiek septyniuose ju vežinuose .tilpo turto, tas ouvo 
ju pradžia .nelaimės: jie stovi pasiruošę ant kelio^pirmutiniai ir 
važiuoja, gi Hockeviciu tėvasnamu galva susimaisos ir<susikom
promitavęs sako . savo mergaitei — 14- metu July te i.

- Julyte, vaikelil Varykis tu bent gyvulius. Drauge su kitais, 
ir mums bus geriau. Mes si ta į s iries i n, ir jus pasivysiu.

Julyte tėvelio klausė, ir gyvulius išsivaro.

Tuo tarpu tie kareiviai visko prisiplėšę pasitraukė ir išjo
jo savais keliais. . •

Kaimelio vyrai pasitarę priėjo išvadų, kad niekur nevažiuoti 
iš savo gimto lizdo, nes kitur niekas nelaukia, ir niekur geriau 
neras.

Vėl susislėpė i savo slėptuvės... tėvas Mockevičius nevažiuo
ja, ir visi jo Šeimos nariai nevažiuoja. 0 mergaites Julytės jau 
nėr... Tėvas atsiminęs Julytę išleista į pavoju, pradėjo nerimti, 
ir pradėjo vytis, motina verkdama paskui susėsią mėnesiu kuuiKiu 
ant ranku, keturiu metu mergaite Dega paskui^motįnę... sunku Plunk 
nai išreikšti ta sceną, kuri bus amžiais neužmirštama. U Kiek da
bar tokiu scenų kaip pagalvoji?.

■ Pagaliau, kelionėj, motina suklupo, apalpo. Tėvas dar vis yc? 
Julyte. Bet jis pasuko vienu keliu, o Julyte gyvulius nusivaro ki
tu ... ‘

Kada Mockevičius pribėgo rusu sargyba, jį toliau neleido. 
Liepė griŠti greičiau, nes čia ugnis tuo atsidarysianti.

Mockevičius grįšo. Grįžo be vilties^ rūpesty sugniužęs. Rado 
žmona namuose jį raminančią., kad mergaite sugris...

* » * *
Julytė per diena ir per naktį gyvulėlius varydama.galvoja su 

tikra viltimi, kad ja tevelia! pasivys. Bet nerimsta, Ju nesulauk 
dama liūdi ir verkia..Korėtu grįsti, bet gyvulėliai nešasi pirmyn.
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0 kelialis is s i vingiavo s kuris^savęs niekam nešykšti? tarytum vistj 
vis kužda; šaukte saukia: '-'eikš? mergaite^ cik^.t._zenk tolriu,..
ir taip po dienos ir nakties ėjimo? Julyte atsidūrė i.erkincj ,kui 
nuo Jurciunu rodos apie 50 kilometru.

Merkines- miestelis stovi ant Nemuno kranto smėlyjc suklupęs? __ 
ir stebi žmonių tragedijas" Julyte bendros nelaimes draugai — pabė
gėliai palieka'viena? slaptai pasitraukdami°.. atsikratydami sve
tima našta? nusi'plauna rankas kaip ’̂Nilotas Kristų miniai atidavęs? 
ir taip palieka mergaite alkana? išvargus? basa su suskirdusiom 
kojom.

Žmonių marios... kariuomenes galybių galybes; mergaite bėga 
prie Nemuno tilto? laukia tėvu? tai vol grista prie gyvuliu kurie 
nuilsę? sugulė. Taip kartoja koletą kartu? bet paskutini kartę, 
nuo tilto grįžus - jau nerado gyvuliu. Liko viena, drįsta vėl prie 
Nemunėlio?stovi lauko išalkus išvargus ir jau paskutines jogas 
bebaigianti.

Nemunėlis tyliai pliuškendamas tarytum šnara gyvais žodžiais:
- Eikš? mergaite? eikš ^ulyte? eikš Lietuvos dukra? as tave 

priglausiu...
Tik žingsnelis? ir Julyte Jau eis... eis į Nemunėlio globa?v 

bet štai staiga pasigirdo nepažįstamas balsas? kurs mergaitę pasau
ks vardu: /

- Julyte? vaikeli? aš tavęs čia nepaliksiul AŠ tavo giminai
te? tik tu manęs nepažįsti’.

Pradžiugo Julyte ? ^užšoko ant vc-žimo^ ^apkabino savo geradarę? 
ašarojo^ir guodėsi. 0 čia jau ji buvo desimta? kurie'vienais ir 
tais pačiais tikslais važiavo.

Dabar? Julyte pradėjo savo kelione i Rusija* Žmonos visais ke
liais eina ir važiuoja'kaip į didžiausius atlaidus? liūliuoja kaip 
vilnys. Per diena pasistumia*po ■ 7-8 ’’verstus” ir taip plaukia.

Arkliais Julyte važiavo iki Smolensko? naskum sodo į gyvuliu 
traukinį? kurs ritosi i Rusijos giluma. Nuveze į Nizny - Novgorodą kurs^randasi ant Volgos abieju šonu? kur dabar eina frontas? tik 
kiek arčiau į pietus., • • * ‘ . ■

Čia Julyte pradeda nauja gyvenimą. Nors jaunutę? bet privalo būti suvystovi? nes jos geradare Giminaite turėjo užtektinai savo 
vargo su septyniais vaikeliais - visais mažučiais. Jos vyras - li
gonis . ’’Vargas ir jai...”- nekarta maste Julyte.

Montreal? sausis-January? 1943.
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Taip plauko savaites? menesiai ir motai. Mergaite nieko n 
žinojo apie savo tėvelius? o tavai nežinojo kur ju miela Julyte 
Pagaliau po trijų metu? patekėjo skaistesne saule‘pranešdama? k 
galima jau grįsti į Lietuva!

Julyte grįsta o

_ Sunkus- buvo tai grįšimas^ kaip ir išvažiavimas? bot dabar 
žibojo_vilties žiburys tėviškos sodyboj? kurs mojo ir saukė į k 
dikystoj pramintus takelius.

Julyte nors_daug pergyvenus? bet grizo sveika ir pačioj gr 
ziausioj jaunystėj. Rado motinėlė išvargusia? pasenusia? su sid 
niai išbalusiais plaukais? su pabausta sveikata.

Tėvelis gi? jau buvo vos gyvas? nuo tada kai vokiečiai jį 
pastato prie sienos sušaudyti ir tik nėr plaukelį liko gyvas?in 
ko jo paskutines jogos?_bct Julytės lūkesčio viltis? jame doge 
ir jis kasdien jos lauke.

- Dabar galesiu^bent ramiai numirti. - jis pareiškė Julyte 
kai ji peržengę tėviškes slenkstį.

Brangus skaitytojai? ar dabar mažai tokiu vaizdu vaizdeliu 
kurie sukrečia jau tik pagalvojus!

J. Liaukcvicienc.
:!< >!« »!<

Į DARBAI

Platieji dirvonai? apleisti laukai;

Skubėkit? subruskit? į darbą draugai.

Darbuokites broliai? išvieno visi?

Dievas laimins darba kaip saule šviesi.

Darbuokites rankoms? kas galite galva, 
Kad tik išvadavus mylima Lietuva!
Mus darbas niekuomet neliks be žymes; 
Jo nauda atjausti kiekvienas gales. 
Metai po meteliu vis zengsim pirmyn? 
Ligi nukeliausim šviesion ateįtin.

Juozapas Žemaitis 
Montreal? 1943 m.

Nepriklausoma Lietuva
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O. Vizbariene
žemo storai apklota 

tik kur ne kur tarp
eliais. juodalksniu 
ai šerkšna aptraukti

Šaltis jau gerokai paspirgindavo.ausis, 
žieminiu gamtos rubu - denge visus t>-c^UkJ^'- 
kalniu atšlaitėmis stypsojo pliki įeina , o 
krumolcsniais apaugę; dabar nuo šalčio o

Gerai matyt prižiūrėtas^obuolmušis juodbėris prunkšdamas ap
šarmojusiomis Šnervėmis sparčiai bego.lygiu, ®^U£U miško peleliu 
lengvai paskui save traukdamas.roges.ir jose nuo šalčio susikupri 
nūsį dideliuose kailiniuose įsisukusį Algį Baniu į.

Algis tokiame šaltyje šiandien į miestą nebūtu važiavęs,oet 
motina isragino jį sakydama?

roges

- Važiuok, sūneli? važiuok.. įsisuksi į kailinius, gal ne
sušalsi; tiesiai per mišką bus arčiau... Toks saltis, mieste ii-, 
gai nebūk. Tik užbėk i_pasta, paklausti, gal bus nuo Julytės lai o— 
kas; r ai atvažiuos Kalėdoms? Taip išsiilgau, jau rodos puse metu 
kaip tos savo dukters nemačiau. .Jors bent kad zinociuUj ar jai. 
terŪ gerai? Ji pati niekada neprasitars nei žodžiu, užklausta vi
suomet ta patį: > . .

— Gerai man, mamuto, gerai a Tuoj baigsiu. . gausiu tarnystę, 
tada ir Jums bus lengviau.

Kalėdos, tai buvo vienos 'iš laukiamųjų Julytės Švenčiu, ku
rios ja visuomet linksmai ir maloniai nuteikdavo. Jos vaizduoto
je pindavosi mintys viena kita pralenkdamos, kada ji svajodavo _ 
kokias dovanas ji parveš Kalcčlu šventoms saviesiems, -kuriu ji bū
davo labai išsiilgusi. Mat prasidėjus mokslo sezonui rugsėjo mė
nesy, _ji apleisdavo namus ir išvykdavo į miestą, ir tik Kalėdų 
šventoms gavusi atostogų, vol juos atlankydavo.

Montreal, sausis-January, 1943.
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Jau kuris laikas kaip jį taupo dędeš jai duodamus pinigus 

smulkioms jos išlaidoms? ir širdyje džiaugiasi keletą kartu ne
buvusi teatro ir sutaupiusi 18 litu uz’ kuriuos bus saitas megs- 
tinukas mamutei. Bet kaip norėtųsi pradžiugintivir brolį. Juk jis 
ir i stoti atvažiuos ja'parsivesti. 0 kada ji.išvyksta?.jis visuo
met ja palydi. . • Nors jis uz ja ir dviem metais-, jaunesnis? tačiau 
jis toks tvarkingas ir geras mamutei ir jai su sesute; ji prisi
mena kaip praeitu žiemę jis jai rase:

”.... Sugavau spęstuose žvėrelį...„Jį pardavęs? gavau oo
litus. Julyte? priimk?‘nuo manęs bent mažai...”

Ji pamena? kaip iŠ tu pinigu jo gryno uždarbio - buvo idėjos 
penkis litus? lyg tai norėdamas ir su ja kaipo vyriausia sesute 
pasidalinti tuo savo pasisekimu.

0 ir mažoji sesute? kuri visuomet Julytės išsiilgusi laukia? 
ir vos tikėjai į grinČię^įcjus pribėga prie jos? apiberia buci
niais ?_pakelusi galvutę sviesiu plauku garbanomis ispletusi aku
tes žiuri į ja? tarytum aiškiai klausdama:

- Julyte? ar turi ir ran lauktuvių ka nors?
Veik visa naktį Julyte neužmigo galvodama apie savo drauges 

kuriu ištekliai buvo daug didesni negu jos? ir kurias tėvai aprū
pindavo viskuoml s . ■

Julytės tėvai buvo neturtingi. 0 po tėvo mirties? gal nebūtu 
buvę ištekliu ir į aukštesnį mokslę eiti; jei ne dede? kuris gyve
no mieste ir'viena vasara lankydamasis jos tėviškoje atostogų me
tu pasakė: * . »

- Kai Julija baigs keturias klases? aš vėliau pasirūpinsiu 
jos tolimesniu mokslinimu. Pasiimsiu ja pas save? as matau ji ga
na gabi? gali iš jos būti didelis žmogus.

Julytė-jau'ketvirtus • mokslo metus gyveno pas dėdę. Ji ti
kisi? kad busimieji kvotimai jai pasiseks išlaikyti... 0? kaip 
jai tada bus gera’. _Ji gaus tarnystę? gyvens savystoviai? niekam 
nepriklausoma. Turės nuosava? niekeno nekontroliuojama biudžetą? 
nebereikes imti iš svetimu ranku nors ir su gerais norais jai pa
rama teikiančiu. Vienok ji suprato ir jaute? kad toji parama? tai 
yra*lyg ir skola? kuria vėliau jai reikės gražinti kada ji turės 
tarnyste; nes ta ji suprato iš dėdienės tankiai jai daromu pasta
bu.' _^Kalėdų ir_Nauju Metu atostogos artinosi... Julytės' drauges 
Čiauškėjo klasėje pertrauku metu kaip ir kur^katra šventos pra
leis'... Julytės vaizduotoje' slinko džiuginančios mintys?_ncs ji 
žinojo kaip jos namuose laukia visi... 0 labiausia mamute? nes 
kada tik ji parvažiuoja - kiek daug jai tėviškes vargu ir rūpės- * •

Nepriklausoma Lietuva
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ciu mamute ispasakoja lyg pati sau tų vargų našta pasilengvindama 
kada su artinu tais rūpesčiais pasidalina.'suskausta jai Širdį, 
gaila motinos kad Šiemet nieko dar negales jai ^agelbetį materia
liuose ukes reikaluose5 bet kai ji jau gyvens. is savo uždarbio - 
□ a-nocĮj. o>,u ~ik kiek reikalauja būtiniausim kasdieninio
ji pasu g Jį , . o visa kita - sius motinai į namus-. .Ji būdama
vvrinusias°vaikas jų Šeimoje, jaute kaip tikra ir butinę pareiga 

motinai šeimos rūpesčiuose. Dabar rodos ir ji- puti gailejo-
• ko^el buvusi mergaičių mokytoju seminarijų - neliko mokytoja?1 

piel-ius" dėdes-datarimoj. pradėjo lankoti aukštąjį noksią, kas dar 
didesnes išlaidas sudarė jos pačios busimoji sąskaįton. . ,

Nustūmusi visas rūškanas mintis į salį, pasiryžo siekti užsi
brėžto tikslo: dėti visas pas bangas, kad tik kvotimai gerai’ pasi
sektu. 0 tada... tada, viskas klosis gerai... Kaijj bus gera, kada 
ji gales ir jaunesniųjų sesutę paimti pas save ir į mokslą leisti, 
jos ateitimi rūpintis.

Kalėdų ryta visi sukilo anksti^ tik Julyte^saldziai miegojo 
išsiilgusi malonaus ir ramaus tėviškės prieglobsčio, kol ja motina 
įėjus pažadino.

Julyte jau rado sesutę apsirengusia su jos dovanu parvesta 
šilta kepuraite; o brolis jau rengėsi taip pat ir visi išvyko į 
’'Berneliu” mišias. ■

r ' ' ■ • i

>!< *X /

NAUJIEMS KUTAMS

? Taip buvo gyventa,' taip buvo svajota.
Be jungiant Senus ir^Naujuosius metus-, 
0 dziaugsma ir liūdesį, tuomet aikvotų, 
pinu į naujus nujautimu vaizdus.

0 Šit, kaip iŠ kanklių, tyliai math prabyla 
Viena po kitos suvirpėjus styga - - ..
Ir vėl naujas jausmas krūtinėje šyla ’ 
Ir plaukia per siela skambiąja banga. .

•p Tegu jis k^’la, tegu jis plaukia: 
Švelniųjų jausmų ii? •'svajonių gana. 
Jau rūstūs trimitas sauluteūy Šaukia, c • <_. • .
Pradėt reik nauja savo amžiaus diena. ; :-

Putinas'
* 5 \:

Montreal, sausis-January,943. ••
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( tęsinys ) - .
Pirn paskyrimo į šį rajoną? aš jau_tuvau painformuotas apįe 

visus to rajono kontrabandininkus^,- nešėjus. Ištolo net i-r mačią 
juos visus; tarp ju mačiau ir aukšta barzdota neaišku tipa9 kurį 
man kai kas perstatė vadindami”Samsonu”-

Dabar aš laukdamas priemiesty? matytus kontrabandininkus vi
sus prisiminiau, krisimind.au ir ’’Samsoną”? ilgę, ir aukšta barzdo
ta keistenybę? ir apie jį-pamanęs vienas sau - nusisypsojau.

- Na? jeigu berniukas šia atves Samsoną? tikrai bus graši 
komedija.

I *

Mes trys laukdami susedon_ant-jiegtuku poku? pakelėje? kur 
gyveno Karutes tėveliai. Ju namuose - dar ži

bėjo šviesa.
- Kašin^, ar jau Karute namie? - pagalvojau. Ar jau jį parėjo 

iŠ šokiu? Kazin? kas ja parlydėjo? Jeigu ji zinotu9 kad.as čia ne
toli jos miegamo kambario falangoj sėdžiu? isejus tikrai pakvies
tu i vidų. Ak? kad ja pamačius’. Įdomu9 ar ji nepyksta? kad ja pa
likau? o . .f‘ v • ■

Taip man bemąstant? pamačiau smarkiai ateinant aukšto ūgio 
žmogų su lazda rankoje mosykuojantį. Paskui jį sekė kitas asmuo? 
tai mano pasiustas vaikezas.

Su .manim sėdėję nešėjai greitai pašoko iš savo-vietų?, ir. nu-
ITc priklausoma Lietuva
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dziugę nei nejuto kai išsitarė: ' j ’

- Samsonas ateina! Dabar bus gerai’.. u... '.
AŠ greitai atsistojau-, pasiėmiau šautuvą į prisiartinęs apie 

dešimts žingsniu prieš Samsoną surikau:
_ Stok! Rankas aukštyn!
Areštuotas Samsonas rankas iškėlė aukštyn ir paklauso:
- Ei? žmogau? ko nori?
- Ar tavo šita kontrabanda? - paklausiau.
- AŠ nieko nežinau. • . .
- Ar Šis'Samsonas jus sande? - paklausiau neŠoju.

Z ■ ’ . ’

- Taip, tai jis. - atsake visi.
Samsoną tuoj pradėjo beveik visa stora gerkle rėkti:
- Ar jus pasiutot?! Leiskit!, AŠ norėjau šia tik keliu praei

ti? o jus mane visi užpuolėt! AŠ nieko, nieko nešinau!...
- Jeigu tamsta nieko- nešinai? tai kur gi naktį taip skubėjai?
- Skubėjau į Kanizario kaina. Apie šię kontrabanda dievaši 

nieko nešinau. Jei mano sulaiket kaipo praeivi, aš rytoj apskųsiu 
uš mano garbes įšcid.ima, ir pastojimą kelio vidury nakties!

* ■ ’ , •/’•••

Įsakiau neŠęjams paimti degtuku dozes ir nešti į miestą? o 
Samsonui apsigriŠti ir eiti sykiu su degtuku nešėjais.

^Samsonas neklauso. UŠriko visu balsu ’’retavokit šulikai už
puolė”? ir neina iŠ vietos.

Kad^pagąsdinus Samsone? paėmiau šautuvu? spyna sutriuškinau? 
ir perspėjau/ kad Šausiu. Visai buvau pamiršęs? kad pirmiau buvau 
šovinį įleidęs į tūta. Mano šautuvas uzspįrngo su kitu šoviniu? 
ir ta pastebėję kontrabandistai kad mano Šautuvas neveikia; šo
ko per griovį su^Samsonu? ir pasileido pro Karutes namu palanges? 
kiti gi - pasinėse kita puse’bėgti. *

As greitai sugriebiau parabeliu? iššoviau tris kartus; nosejus 
susigaudžiau vėl prie dozių? tik Samsonas griŠdamas pro Karutes 
namu langus sustojo? ir visa gerkle suriko:

- Sinkevičiau? kaip Dievę myli? retavok!
Montreal, sausis-January? 1943
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iš Sinkevičių grincios išbėgo, visa seimą. Žmones s.usimaisę?

o Samsonas pro juos - šmakšt į vidų. As į jį negalėjau šauti? nes 
orinčioje buvo daug žmonių; ir įstatymas rodo? kad šauti į kontra- 
bandista - draudžiama? atsižvelgiant? kad žmogaus gyvybe branges
ne už kontrabandą. Tik tais atvejais galima šauti? jei policinin
ko gyvybei pavojus gręsia. . ~

Matyt Samsonas ta gerai žinojo.
AŠ reikalauju žmones prasiskirti į sails? nes jeigu-Samsonas 

begs ir išsineš pro danga - jį nepaleisiu. Į vidų jį negaliu eit 
■ suimti? nes visi kiti kontrabandistai bando pabėgti.

AŠ supykęs? nusikeikj i žemaitiškai:
- Rupūžes 1 Nebandykit bėgti? nes visus issaudysiu.
Ak? širdis daužosi. Ta. visa mato ir stebi_Karute ir jos tė

vai? man nemalonu ir pikta. Karutes motina priėjusi man sako:
- Žcntel? paleisk tuor vyrus. Jie biedni? pas mus tankiai 

dirba? būk? vaikei? mielaŠirdingas del •iednu.
Tuo tarpu išeina iš grincios Sinkevičių tarnas ir man sako?
- Samsonas nori? kad^tamsta pone policininke? su vyrais ir 

degtukais ateitute i grinčię. pasitarti. Jis sako duosięs kokius 
tai 50 1d tu jeigu eisite tartis dabar; o vėliau nieko negausite.

AŠ tarnui pasakiau? kaa togu kuogreiciausia Samsonas pasiduo
da? nes greitai iš miesto pribus policija ir jį suarestuos. Bet 
man nebaigus šio sakinio? iŠ grincios praneša vienas kontrabandis- 
tas kurs buvo drauge su Samsonu? kad pro užpakalines duris pabė
go Samsonas.

- Ir man liepe bėgti? bet as neklausiau? bijojau? kad manęs 
nenušautut. - jis pridūrė.

As pamaniau? ’’gabensiu dabar bent Šituos visus į miestą su 
degtukais? kad Samsono ir neturiu; bet čia jo kontrabanda? nes 
turiu liudininkus. • . ■

Susitaisiau šautuvą? išmečiau Šovinį^ įsakiau nešėjams nes
ti degtukus į policijos‘Nucvadija?ir griežtai pakartoju:

- Jei mėginsit bėgti? mirsit? rupūzesl
Staiga iš užpakalio pribėga uždususi karute? ir sako:
- Jėzus Marijai Širdūk? •tavo prigirdysi Samsonas su Gurgž-

• »
Nepriklausoma Lietuva—‘
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liuku grinciojė susitarė.' As girdėjau: kuomet ^io prieis tilto-vi
dur! - jie mes nuo pečiu degtuku naštas-į upę; jie tikisi, kad 
Jus stversit degtukus ir neleisit jiems mesti; tuomete jie tayė, 
širduk, griebs, ir /su kontrabanda įriies į upę. . ' « , :

; : _ ; . '■ , -
Šiurpas mane nukratė. Karutei padėkojau nei galvos nepasukęs 

nuo kontrabandistu, ir su jais nužingsniavau. ■ •
Upes tiltas buvo aukštas, 50 pėdę, nuo vandens paviršiaus. 

Priėjus tilta sustojau, liepiau.pasitaisyti nastas, ir perspėjau, 
jeigu einant'per tilta bent kuris vienas mėgintu mestis į salį 
nuo" vidurio tilto - taip ir žinokit ’.... kirsit’.

Priėjus tilto vidurį, girdžiu ir jaučiu - tylius žingsnius 
iš užpakalio.

Atsigrįštu.;
Žiūriu, tik už dvieję žingsniu, Samsonas.
Mano nesejai, žaibo greitumu metasi vienas į viena kitasai 

kita tilto pusė,vir per atramas - paleido degtukus į upe. Trecia, 
gi — nutveriau uz apikakles. Šoviau tiesiai vienam i koja, Jo.lai— 
rac: nepataikiau, bet bėgusieji sukrito.

Atsigrįštu i užpakalį - Samsonas savo baisiais-ir ilgais na
gais - siekia mano apikakles. Šoviau vėl tris kartus pavojęį Bet 
policija nepribuvo. Tik už-keliolikos-minuciu pribėgo daug žmo
nių stebėti*kas įvyko naktiesjnetu, ir as pastebėjau, kad daug 
turiu priešu: pradėjo man išmėtinėti, ir not^kolioti Samsonui 
mirksėdami,‘tai buvo jo draugui nakties paukščiai, ir jis tarp ju 
sutirpo ir dingo. Miniai įsakiau issiskirstyti.

Mano neŠejaį - taipgi'dingo minioj, tik likau su seniu Gurgz- 
liu, ir su jo nešuliu.

Nugabenau ji r>as viršininkę,vbet jo neradau^namicje,^tad pa
likęs degtukus viršininko žmonos žinioje - nuvedžiau Gurgzlį į 
nuovadija, Vedant per miestu, šoke didelis būrys, žmonių, ir 
'garbino. .. ...

Nuovadi joj_radau tik dezūruojantį policininką; kiti, ir vir
šininkas buvo užimti, nes mieste, buvo įvykusi vagyste- ir muštynes.

Ant rytojsusiradau ir tuos degtukus įmestus• upe'jc ir vandens 
sroves nuneštus uz dvieju kilometru, ir tuos pristačiau viršininkui 
su savo raportu. ( bus daugiau ) .

Montreal, sausis-January, 1943.
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VED. - GENYS

IŠTIKO NELAIME. Gruodžio 19 d. ? 
Konstantinas Dargis bedirbdamas 
dirbtuvėj 9 tapo netikėtai sužeis
tas: sprogo masina su riob lais; 
apdegino veida9 „rankas? ir nelai
mingai pritrenkė.

K. Dargis tuo j aus buv<> nuga
bentas į Šv. Juozapo ligonine ir 
dėka geros daktaro priežiūros9 
dabar ligonis randasi namu se 
119 Be11woods Ave.v

Siunčiamo karštos užuojautos

*

PrkKENGIiUS DEL RaUD.KRYŽIAUS

Gruodžio 5 diena Torontu 
motoru ratelis ’’Daina" surengė 
šokius su užkandžiais ir loteri
ja. Šokiai buvo ukrainu saloje 
pasekmingi9 publikos buvo vidu
tiniai.

■* * ■'.<

BALIUS. Kalėdų proga Didzpini- 
giu seimo. buvo surengę dideli 

balių - sūnaus krikštynas? kūnais 
buvo M. Matjųšaiticne ir A. Ur
banavičius. Dalyvavo daug'svečiu.

»*» >:< >x
X •

ŠOKIAI, Gruodžio men. 6 d.? 
Lietuviu narapija buvo surengusi 
linksmus šokius. Publikos buvo 
pusėtinai.

įe :Jt •->

TORONTO MIESTO SAVIVALDYBES 
RINKIM,!.

1943 metams Toronto miesto 
valdyba išrinkta iš 23 atsto
vu^ kurie politiniai atstovauja 
sekančiai:

Konservatyvai ----- 11 nariu
Liberalai------------- ' 5 "
Bepartyviai--------  3 ”
C. C.F. ------------- -— 2 ’’
Komunistui----------  2 "

1943 metams - i Toronto mies
to valdybę iejo 3 atstovai nau
ji: "Ju komunistai ir vienas 
G. C • F. 

# >:< *

VxJCJUjLIS Toronto lietuviu 
mokyklėlės komiteto pastango
mis? buvo surengta vakarėlis 
lietuviu parapijos svetainėj. 
Buvo perstatyta veikalas: "Dai
na Be Galo". Veikiantieji as
menys buvo visi jaunuoliai mo
kiniai: p-lc V*. Jarašiūnaite9 
p. V. Dervinyte? J. Grubevicius? 
V. ilieldaš^s? V. Baniulis?ir B. 
Dervinis. Sic visijaunuoliai 
suvaidino gana ;raziaį ir pu
blika už tai juos karštai kom- 
plomcntavo.

Eilę padeklamavo J. Grin- 
kiute.‘Duota sudainavo V L Ja
rašiūnaite ir J. Grinskįūte. 
Programa vedu P. Jarašiūnas. 
Rozisoriais buvo 0. Kalinaus
kiene^ ir Dervinis. Po vaidinimui 
buvo šokiai. Publikos buvo pil
nutėlė sale.

Nepriklausoma Lietuva
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BALIUS. Gruodžio. 31 diena 
lietuviu parapijos saloje; parar i 
pi jos moterys surengė Nauju Metu 
sutikimo balių:, su'.' gerymu^^kur da-. 
lyvaVo gražus būrelį's svorių. Pa-” 
sakyta kalbu. Kalbdjo vietinis 
lie tu vię, pa rup i jos \klebona s kun. . 
M c C- i vn o y ir š ve c ila sis vaka ru . -- ■
Kanados Jankauskais.

Visi buvo dėkingi šeimininkei-', 
nenuilstančiai darbuotojai :
0. Kalinauskienei? nes jos pastan
gomis Sis balius_buvo surengtas. 
Taipgi, daug'"'geibo jo Petras Kairys? 
Jo Kalinauskas? Narušis? p. 
Zofija Uzemeckiene; o prie stalu_ 
patarnavo p-lo Vanda Jarašiūnaitę? 
p-įe_Grinskytc? ir p-lo Peloko- 
viciute^

Svočiai linksminosi? Šoko? 
valgo ir gero iki 3 vai. ryto. 
Visi linksmi? patenkinti issi- 
skirstco Pageidaujama daugiau to
kiu pramogų.

■ATOSTOGOSE Švenčiu proga per Ka
lėdas ir Naujus lietus? buvo atva
žiavo atostogų kariai lietuviai::

A o Jurcius
Jo Garliauskas _•
J. Murauskas
Jo Kundrotas
A. Podolskis
J. T amo siunas

Visi Šie kariai gana gražiai at
rodo? sveiki raudonio

SUSIŽEIDĖ.. Šiomis dienomis sun
kiai susižeidė Kazimieras Mic1da
žys dirbdamas dirbtuvėje, ^etike
tai pagavo rankę mašina ir sulau
žo. Ligonis randasi Šv. Mykolo Ii 
goninejoo

. ' Sfc ❖ . •
■ t • •
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S.L.,,. NAUJU METU SUTIKIMO — 
BALIUS. r<?~\ /-— ----------------- .... ■ x v

. '• ■' ' x-
; z Gruodžio- .31 -diena <?'. L. A. 

kuopa Toronte?; buvo surengusi. 
Nauju Motu sutikimo balių ukra- ■ 
•iriu .šaloje. g

• ’ TekO-girdoti? kad balius ne- į 
pasiseko: publikos buvo nedaug 
ir ta pati buvo be ūpoi

1943 metams S. L. A';- kuopa g o 
Toronte turėjo savo valdybos 
rinkimus. Valdyba perrinkta ta 
pati išskiriant buvusį ilgame
ti pirmininką A. Kuniutį? kurio 
vietoj išrinkta A. ^renzclis.

sic ■ :Je

KLAIDOS /ATITAISYMAS.

Pereitame ”N.L.” numeryje 
'■’Toronto Dienose”? buvo įsi
brovusi netikėta klaida būtent:

’’Spaliu 24 d._K^L.T. Toron
to skyrius surengė šokius.Šiems 
šokiams daug pasidarbavo F. Ka
valiūnas”. Bet tikrenybėj pri
valo būti: F. Karaliūnas.

Uz įvykusia klaidu atsipra
šo ”Neprįklausomos Lietuvos” 
redakcija.

❖ :Jc ❖

Žmogus norą pilnai gimęs kol 
numiršta.

Franklin.
Daugelis (rauna patarimu? bet 
tik išminčiai .juos pavartoja.

Syrus.
Kartais save pageriname nuo 
kito klaidu? negu nuo kito ge
ru pavyzdžiu. g
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.; DAIRIUS SULAUKIANT. . .
•• Ae Aukštuolyte ■

x — -Baltom ramunėm tyla sustingos . .
. . „skambančiai ..‘Šypsos juoda naktis-

Kvepianti laime ta stebuklinga -
Undines Žingsniais Širdin atkris-

■ . ' 1' ’ ■

■ ••........ ■

Naktis tamsioji aidu sudrėko9
Skambučiais verkia gūdi žinia:
Mintys-vagiles nebijo nieko •• •
Išvogę skausmą - greitai,. bus čia-

r.
/ .

> Kaip baigsti stirna laime - undine
Rasota pieva kažkur nuklys--- .. ...
Sieloje skausmas'takus numynė5
Aukst) ištirpdė juoda naktis- .

Dideli ir maži - visi.turine savo pareigas- Jos yra primai 
kintos prie musu jogu- Pradekime tuo9 kad uoliai dirbsime savo 
mažutį darbu- Tuo: bulu savo Širdis pakelsime prie cLidzi’ę.ję.-

Marija Peckauskaito
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Dažnai galima pastebėti? kad keletas šeimyz ^venanoiu.vieno
dose sąlygose ir turinčiu vienodas pajamas bei šiaip ištekliu^?ver 
Čiasi materialiai gana skirtingai- . Vi o naršoma paprastai nieko nu 
stinga? gyvena gražiai? niekuo nesiskundžia? dar vaiioų. pulką e - 
dzia i aukštesnius mokslus? o kita niekaip negali gilusugi-ais 
suvesti, žiūrėdamas iŠ tolo? ne vienas.sako? kad paskutiniosios sc 
mos nepasižymi darbštumu? neįstengia tinkamai.savo reim^lu tv^r y i 
ir nesugeba gaminti pakankamai gerybių.vTai tiesa, parbstumos ir namu 
ūkio tvarkymas taip? kad butu gaunama is jo zuoąaugiau nauc.es? yra 
labai reikšmingi dalykai. Tačiau salo to nemažai rciicsmes turi ir 
taupumas- Ne viena Šeima nepakankamai vertina taupu.na ir pmi»juno- 
perdaug tvirtai laiko saujoje suspausta? o del nereikalingo išlai
dumo gyvenime 'spragu bei nedatekliu pasitaiko nemažiau? kaip de 
apsileidimo»

Niekas■negali garantuoti? kad rytoj reikalai eis taip pat ge
rai kaip šiandien. Gali atsitikti nelaime - Hgp? g.aisrasj. u.r - as 
šiaip? - kuri pareikalaus gana žyniu išlaidu. Nieko neturėdamas 
sutaupęs? tokiame atsitikime žmogus nelabai kaip gali jaustis. Ta
čiau taupyti reikia no vien nelaimes atsitikimus turint prieše Ais. 
Dedant centą prie cento? ’galima sudaryti žymesnę suma ir atlikti 
kokį žymesni reikalę arba įgyti kokį naudinga daikto- pagaliau ten
ka prisiminti senatvę- Kol jaunas žmogus?paprastai.suranda.išeitį 
iš bet kurios būkles? o senatvėje ir mažas atsitikimas gali panar
dyti į skurdą? is kurio išbristi?, neturint cento? senam žmogui pa
prastai nebepavyksta.

Atrodo? kad apie taupumą kalbėti nėra jokio reikalo? nes nie
kas nemoto pinigu į pelke. Tačiau išlaidumas ne vien tik tuo gali 
pasireikšti. Pinigu svaištymas? pirkimas to? kas nereikalinga? ne
tikusiu daiktu pirkimas taip pat yra notaupumas -.0kad tokiu daly
ku pasitaiko?'gincyties negalim,a. Kiekviena šeimininko privalo ži
noti ko trūksta namuose? ir turi pirkti tik tai? be.ko negalina is- 
sĮversti. Gali būti daiktu prikrauti pilni užkampiai? tačiau.kas is 
ju? jei nėra jie naudojami. Ligi ka perkant? kelis kartus reikia.ap
svarstyti ar pirkinys tikrai namuose reikalingas? nes kitaip galima 
išleisti pinigus visai neproduktingai. Maža to? kad ka nors pasitai-

Montreal? sausis-January? ’1943.
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ko pirkti patogiai. Nors ir pigiai nupirktas daiktas? jei jis ne
reikalingas? išlaidu nepateisina.

Negalinu pavadinti taupia Šeimininke tos moters? kurį sten
giasi pirkti tiktai pigius daiktus. Žinoma? pigumo reikia žiūrėti? 
tačiau nereikia graibstyti pigiausius is tu pačiu daiktu visos 
les. Je-i vienas daiktas yra pigus? ojcit.n daiktas tas pats brangus* 
tai pigusis visuomet yra blogesnis uz brangesnįjį. 0 blogas daiktus 
visuomet trumpesnį laika gali būti naudojamas. Kas perka.pigias? blo
gas medžiagas drabužiams? tas visuomet turi daugiau išlaidu uz tę? 
kuris perka brangesnes ir geresnes. Kiekviena moteris privalo tad 
žiure,ti? kad pirkinys butii vertas savo kainos? o pigiu ir blogį ga
miniu vengti is tolo.

Taupumo reikia žiūrėti ne vien tik pirkimo atsitikimuose? bet 
kiekviename, žingsny. Didelis ne taupumo priešas yra netvarkingumas. 
Taupi šeimininke privalo būti ir tvarkinga. Daiktai privalo būti 
tinkamai prižiūrimi ir laikomi savo vietose? nes netinkama prie

žiūra daiktus oda ir įie naudo j amui _ tinka žyniai trumpesnį laikę. 
Bet kur_sumesti drabužiai guli sudrėkti? supelėti_įr net suputi. _ 
Neprižiūrimus maisto produktus gali prisieiti į mėšlyną išmesti.Ne 
vietojo pastatytus molinius? porcialiuninius ir stiklinius indus . 
gali bot kas visai netyčiomis sukulti. ITeprisidengus žiurstu įdir
bant yra suteršiami drabužiai? kuriuos sunkiau išskalbti? kaip žiurs
tą. Galina priskaičiuoti šimtus netvarkingumo pavyzdžiu?įkuria.nesą 
nuostolius ir verčia daryti išlaidas. 0 viso to galina išvengti.

Be visa ko? taupumo turį žiūrėti na tik pati seimininku? o ir 
visi šeimos nariai. Šeimininko turi paimt į savo rankas iniaciatyva 
ir paskatinti visus? kad nebūtu išlaidus. Yra įprasta reikalus svars
tyti bendrai. Tai kaip tik yra‘progos šeimininkei tarti žodį. Ypatin
gai reikia pratinti centą branginti vaikus? tačiau atsargiai^ paais-^ 
kinant? kas tai yra taupumas,. Kitaip vaikai pinigą giali pradėti bran
ginti perdaug ir išaugti šykštuoliais. Taip nat^sykstuolcnis nerei
kia būti ir seimininkėms? nes taupumas nėra šykštumas.

D a R Ž 0 V I N K I L M 5
'’Nature1' žurnalas nurodo? kad cibulio tėvynę yra Indija ir. Pa

lestina. Šia daržovę jau Šventraštis mini. Nestebėtina? jei žydeliai 
cibuli ( svogūną) daugiausia vartoja.

‘Runkeliai?įburokai?batviniai) gine ir augo Europoje- tai gry
nai Europine daržove. _ _ " _

Tas pats ir su kopūstais,- jiį tėvynė Danija^ bot kopūstai’ (bas- 
tuciai) buvo žinomi senovės graikams. Sakoma? kopūstus žmones valgę 
jau veik 4?500 metu. . Vytautas

’Je $ »?.
Nepriklausoma Lietuva



41

VEDA PETRUTE

Kanados Lietuviu Taryba ruo
šia didziulį_25 metu-Lietuvos ne
priklausomybes paminė j ima 28 die
na vasario. _

Paminėj imas_įvyks lietuviu 
parapijos svetaine;), apie pačių 
programų bus vėliau smulkiai spau
do jo pa; '.ar s i n t a.

Šiuo tarpu tik tiek,_kad į_ 
Ši Lietuvos' nepriklausomybes minej i 
ma, atvažiuoja iš Suv. Valstijų du 
žymūs kalbėtojai, tai Kunigas Nor
bertai Pakalnis ir Redaktorius .p. 
Juo žas Laucka.

Apie. gerb. kun. Pakalnio as
menį ir veiklų, jau no' vienas gir
dėjo, kad jis yra no tik puikus 
ir., idealus dvasininkas, bot ir_gc- 
ras lietuviu organizatorius. Delta 
kun. Pakalnio, sugebėjimo, jo para
pijos choras išaugintas į kelia- 
s imtinį o Kaip girde t^ kun. ’Pakalnis 
labai moka* žmones risti į vienybę, 
o Montrealas tik to ir laukia.

Redaktorius p. Juozas^Lauc- 
ka9 jau yra davęs vienų gražia • 
prakalba Montreal© lietuviams, ir 
kurioms "toko girdėti jo kalba, ..ne
vienas išsireiškė,- kad buvo ti
krai puikiai pasakytaDabar vėl 
laukiame-/.atvyk s t ant.

Siamo panine j imu JLubai - svar
bu dalyvauti, nos kalbėtojai kaip 
vienas taip ir kitas kalbės labai 
svarbiais klausimais, kurie ati
dengs dabartinio momento orien
tacija ir svarba. Kiekvieno l.iotu- 
vio pareiga dalyvauti, todėl nepa
mirškite 28 dienos vasario’.

LABDARINGIEMS TIKSLAMS '

Pries kiek laiko įvyko gra
žus suėjimas pas p. Petronėlę 
Juškevičienę o. K, L. T . Moterų 
Sekeijos_nares nors ir ne visos, 
atsilanko vį ponios-Juškevi
čienės silruosta arbatėlę lie
tuviu kareivių parėmimo naudai.

Tas sumanymas buvo pirmas 
Šios žiemos parengimas Kanados ' 
lietuviams kareiviams, Kalėdų 
dovanoms’ supirkti.

Šis ponios Juškevičienes 
sumanymas labai pavizdingas, 
gražus ir pelningas moterų Sek
cijai. P. Juškevičienės navai- 
Šinimas davė pelno $18 «. 65,ku
riuos pačios viešnios ir sve
čiai sudėjo. P. ’ Juskcvic.ienes 
buvo paruošta ir prikopta ska
nių tortų, ausyčių ir saldžių 
sausainių, jos auka buvo di
džiausia/ nes 15 asmenų buvo 
pavaisinta.

Prie to, buvo parvesta, is 
Ruuaonbj o Kryz iaus me d z i ago s: 
siūlų .ir audeklo,, ir viešnios 
motcrys_ta pasidalino kai ku
rios siūti ar megsti^kareiviams, 
ir kitos siūti vaikučiams dra
bužėlius O

Čia buvo suaukota ir aukos 
tu asmenų kurie dalyvavo, o ki
ti savo aukas atsiuntė per vieš
nias. Aukojo sekančiai:

M. Matuliene 3 dol*, A. Stan
kuviene 1.00, M. Loknickiono 1.00, 
P® Jankauskas 1.00, K. Vili- „

Montreal, sausis-January, 1943.
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mas 1.00,_Johanna Miliėnč 1.00, 
Em. Niekiate 1.00, A. Matulis 
1.00, Vi. Kiškis, 1.00,i B. Biels
kis 1.00, S. Pundziuvięnc 1.00,^ 
Eugenija Lukošiene 1.00, M. □aikš
taite 1.00. V. Hack 2 doleriu^.

_M. Vilimiene 50 et., M. Sku
čiene 50 et.9 M. Arlauskaite 50, 
M. Dunčikicne 50 et., 0 Kuprevi- 
čienc 50ct, M. Mickuviene 50ct., 

Žemaitiene 40et.,_0. Niekin
to 25ct.9 P. Šarkiene 25ct.? M. 
Andriuiioniene 25ct., D. Kazi- 
navičįcnč 35ct.

Širdingai tariame acįų au
kojusioms ir aukojusioms uz įver
tinimą ir parėmimu musu darbu.

Labdaringas DARBOS
Kanados Lietuviu -Tarybos mo

toru sekcijos nares sužinojusios 
.gau£a j i laiškutį iš mūsų liotu- 
'viu kareivio išvesto į Angliju, 
kuris atsiliepė neturįs giminiu 
nei artimu draugu.

Pasirodo, kad sekcijoj yra 
užjaučiančiu motoru. Nežiūrint, 

. kad ir savo sūnūs turėdamos uz 
juru ir ten kariaujančius, bot■ 
savo Širdy patalpino ir tų karei
vi, kuris neturėdamas Kanadoj ar
timesnių, kreipėsi į mūsų sekcijų

Štai, kelios musų senesnių 
motorėlių kaip^p. M. Žemaitiene, 
paskubėjo parašyti tan_kureiviui 
paguodos laiškelį ir .sunum pava
dinti. Prie to, supirko ir sutai
sė gero maisto ir cigaretų siuntinį, įr išsiuntė .į antrų"dienų 
nuo"sužinojimo.

Taipgi geros širdies ą»0. 
Stankuviene ir M. Vilimiene, nu
siuntė maisto siuntinį ir kai ku
riu daiktu kaip tai: namie mėgs
tąs kojines, pirštines, cigaretų 

nosinių ir kitų daiktelių.
Gružus ir pavizdingas dar

bas, visuomet yra.vertas ge
ro ’atsilyginimą ir:padėkos.

JU. L. ĮI
(

Sfc »!<

Paskutiniu laiku Kanados Lie
tuvių Tarybos motorų sekcijos 
susirinkime buvo sumanyta iš
leisti loterijos laimėjimas, 
o jos pelnas skirti Kanados 
lietuvių kareiviams. Todel,_27 
dienų lapkričio Vytauto klubo 
saloje, buvo išleista loteri
ja. Laimėtojai buvo sekantys: 
p. Bandokas laimėjo pirma.pri
zą $5.00, p. Dunčikas’ laimėjo 
ŠŽ.50, p. A. Kreivys laimėjo 
į1.00.

Ši loterija sudarė pelno 
§36.05.

Nors labai buvo trumpas 
kas tikietų išplatinimui,bet 
veikėjai karštai darbavosi. 
Ypatingai uoliai dirbo mokytoja 
M. Arlauskaite, Eugeniją Lu
košiūte, p> M. Vilimiene, p. A. 
Pundzįus ir kiti-. .■■■•

□ j.ciu visiems pasidarbavu
siems ir_palaikantiems musų 
labdarybės darbų.

Sekcijos vadovybe.
$

SUSIRINKIMAS IR V.iJUS.
Šv. Onos moterų draugijos 

vajus užsibaigs 21 dienų va
sario. Moterys ir merginos iki 
35 motų amžiaus, gali prisirasyt 
be įstojimo mokesčio.. Tad, da
bar gera proga; kviečiame visas 
dalyvauti 21 dienos susirinkimo, 
kurs įvyks Šv. Kazimiero parapi
jos svetainėj po rytinių bažny
čios pamaldų.

Nepriklausoma Lietuva
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STATOMA 1>UIKUS VBIK„LAS. "KORTAVII iO "VAKARAS

ir Vasario 21 diena s /m., Sv. 
Kazimiero .parapijos choras Pa7jTr 
statys be’galo įdomu 'veikalą: 'Ka
triutės gintarai”. ♦

_ Šis veikalas, padarys gružu 
įspūdi, neš artistai bus gerai 
pasiruošė . Jamc^isgirsįtc grasios 
muzikos,'nauju^zavejančių dainų, 
taipgi bus ir šokiu, ’ >

Veikalas maždaug oporętiska 
tema,-Atsilankiusioji turės kuom 
pasigėrėti.

Pradžia programos 5:30 p.p.

Susižiedavo,

Teko sužinoti, kad susizier- 
vo sekančios poros: Anele Girdaus- 
kiute ir Jonas Kush. Lučillc Jo- 
do in ir Petras BobInaš. Mar i j ona 
Braęauskiūto ir_Jonas Bandžius, . 
Adele Jasiunaite ir Aleksandras _ 
Bandžius. Mari joną Dcr c ske vi ciute 
ir Harold Hughes. Madeleine.Brais 
ir Alfonsas Vaišvila®,

• Geriausios laimes sions vi- 
-soms porelėms .

jjc

ŽADA „TVYKTI „TOSTOGŲ.

Vasario pabaigoj, iŠ Garden 
Newfoundland, žada ant keliu sa
vaičių a t vyk t į v a t o s t o gu p a s s a - 
vuosius, bei pažįstamus"- lakūnas 
L, A. C, Juotkus; MykoląsAC.„.P,0, 

Tikimės, kad jisai čia par
vykęs pas savus, draugus ir pa-- 
zįstamus linksmai laika praleis.

Laukiame’

Montreal, saus is-January, 1943.

Nekalto Prasidėjimo Šven
čiausios Marijos dr augi j a,. z a- 
da turėti ’’kortavlmo” vakara, 
vasario 12-ta diena. Po tam, 
bus visos pavaisinta skania 
arbatėle._ _

Tikimės, kad visos nares 
atsilankys ir linksmai praleis 
vakara.

Ši"draugija kviečia visas 
mergaites nuo 8 .iki 14 metu 
amžiaus, dalyvauti ir prisira
šyti prie antrojo, neseniai 
įsteigto’ skyriaus. Joms bus pri
ruoštos tam tinkamos- bei. naudin
gos pamokos.

Dabar, kaip tik gera -proga 
i šia draugijėlė įs toti, ^t.odęl 
motinos nelaukite; Prirašykite 
savo dukreles.

* *!« i;<

MIRĘ „. 'DVAILJL1USKAS

.22” diena sausio, niro A. A® 
jmtanas Dvdranauskas 66 metu 
amžiaus.

Mirė Viktorijos ligoninėj 
uždegimu smegenų. Sirgo tik 
5 dienas. Velionis kilęs is 
Lietuvos, ginęs ir augęs Pil
viškių parapijoj.

Anglijoj išgyveno 9 metus, 
Montreale 37 metus. Per-34 mo
tus laiko nosinę krautuvę, ir 
kiekvienas lietuvis nuėjęs pas 
Dvaranauska-, gaudavo puikiausia 
patarnavimu. 7•

Velionis buvo teisingas, ge
ras žmogus, tikras tautietis. 
Visuomet paremdavo kiekviena 
lietuviška veikimu^ ©^labiausia 
parapijos," Musu bažnyčiai yra 
įtaisęs grazię arnotu, ir si 
auka ilgai mums Dvaranauskę
primins,
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Velionis paliko didžiausiamevnu
liūdime savo žmona Elzbieta Sic- 
kiute? tris, sūnūs'Kazimierą Jonę? 
Juozą ir dukrele Poliutę; dvi mar
čias ir 4 anūkus.

.Reiškiame savo giliu užuo
jauta visai D.varanausku seimai.

*Mes montrealieciai labai ap- 
gailestaujame^goro asmens ir nie
kados nepanirsime.

Žinantis.

# :įs •:«

MIRE PETR..S BiJJDYS.
v3į diena sausio.? atsiskyrė 

iŠ Šio- pasaulio A. A. Petras 
Baudys. >

■ . Velionis buvo nevedės. Gy
veno pas p. bukaičius daug me-

■ tu., Mirė turėdamas 74 metus 
amžiaus.. .

2 diena sausio? su iškilmin
gomis Šv. Kazimiero bažnyčios 
apci~omis9 tapo palaidotas 
Montreal©' kalno kapinėse.

MIRE VALUOS KRĖSTO MOTERIS
16 diena sausio? atsiskyrė 

su Šiuo pasauliu arti šimto metu 
senele Mrs. Martha Lcvellyn Royer, 
kurię globojo ir ligin©^Marija 
AukŠtaite, nes velione čia netu
rėjo giminiu.

Nors velioneįgyveno be gimi
niu? bot NavikeviČiu Šeimoje ji., 
buvo sava ir^mylima kaip tikra mo
tina. Per dešimts metu prie vie
no stalo sėdėdami dalinosi vienu 
kąsneliu ir vienais vargaisL Va
saromis senute dar pakiutinedavo? 
bet per penkias žiemas nekilo is 
patalo.

16? 17 ir 18 d. sausio? bu
vo pašarvota graboriaus Leslie 
koplyčioje labai gražiame ir bran
giame grabe. 19 diena sausio?

su iškilmingomis baž
nytinėmis pamaldomis St. Thomas 
bažnyčios patarnavimu? tapo palai
dot a Memo rial Pa rk kapino s e.

Reiškiame gilia užuojauta 
NavikeviČi^seiraai? _o ypatingai 
Marijai AukŠtaitėi kuria,., seneles _ 
mirtis begalo įskaudino ir atnešė 
naujo liūdesio.'

Arlausku Šeima.

Tebuna^vclioniui lengva Ka
nados žemele? kurioje gražia 

eilę motu išgyveno.

Nuliūdęs Draugas.

... įs ❖............. g

SIL!iMBEJO VARPiil » . • •

9 diena sausio Lietuviu Sv. 
Kazimiero'parapijos bažnyčioj ? 
susirišo moterys..tcs sakramentu 
P-le žarija Petrauskaite iš 
Binghamton N. Y.? su p. Juozu 
Abromaičiu gyvenančiu Montreale.

Linkimo laimingo linksmo gy- 
von imo j aun ieslems.

»!«

PAVYKS S KON CE RT- .S.
^Gruodžio menesio 6-ta d.? 

Vytauto klubo choras buvo su
ruošė s puiku koncertą.

Klubo svetaine su
pila ko gausios publikos? nes 
5,Aido” choras tikrai neapvilia 
publikos surengdamas turiningas 
programas, ir jas žavingai už
pildo . , v

Kaip visuomet? taip ir si 
karta? choras išpildė dainų

Nepriklausoma Lietuva
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žavingu programa. Ypač visiems 
patiko: "Ar tu žinai mano ’broli”,, 

. Taipgi "buvo solo ir duetu.
Jaunoji Jkolonijos artiste

R. Kilimonyte„puikiai pašoko? 
taipgi išpildė keletą akrobatiš
kų numeriuo 

r t ,Je to? suvaidinta dvi labai 
juokingos komedijos: ’’Miręs bet Gy
vas”? ir ” Nenusisekęs Fotografas. 
Publika prisijuokė ilci soties.

Lankėsi S U D B U R IETIS.
Lapkričio men. pabaigoj? 

gaišdamas iš Suvienytu Valstijų 
kur apie savaitę laiko viešojo 
pas savo gimines sudburietis K. 
Sagaitis; buvo užsukęs ir i Mon- 
treala? kur praleidęs pora dienu 
grizo atgal i Sudburi.

Montręaįe jis buvo, aplankęs 
p.p. KrikŠciunus ir dar kai. ku
riuos pažįstamus; taipgi buvo 
atsilankęs ir i V. klubąL ”Geno
vaitės” vaidinimo pasižiūrėti.

K. Sagaitris yra rimtas? su
sipratęs 'lietuvis? ir ”N.L.” žur
nalo naujas skaitytojas.

GRAŽUS IR NAUDINGAS POBŪVIS.

Arbatėlė įvyko pas p._ E.Vi- 
įimienę 24 diena sausio menesio. 
Šioje arbatėlėje dalyvavo virs 
20 moterų. Tuo pačiu laiku buvo 
laikomas susirinkimas K.LJT. Mo-. 
teru-Sekcijos. Čia tapo išrinkta 
pirmininke? ponia Petronėle Juš
kevičiene.

Kadangi mūsų sekcija siun
tė dovanas kareiviams? kurie yra 
išsiskirstę po mūsų plačiųjų Ka
nada? tai buvo skaitomi padėkos 

laiškai? kuriuos gavome nuo 
Buvo labai Įspūdingų laiškų?iv 

• ne viena apsiverkę' girdėdama
Tuose laiškuose;, jie mums -• 

koja už mūsų gera širdį? bet is- 
tiesų? jie yra musų geradejai? 
ir mes niekada jiems negalėsimo 
atsilyginti.

Taipgi mums užsiimant Raudo
nojo Kryžiaus darbais? • buvo iš
skaityta kas iki šiol darbų nu
veikta ir nunešta i R. Kryžiaus 
šaka. Daugelis motorų apsiėmė 
numegsti kojines del kareivių. 
Parneštos vilnos'iŠ Raudonę jo ■ 
Kryžiaus-, tapo išdalintos. Ant 
ateinančio susirinkimo^buš dar
bai sunešti_ir nauji išdalinti.

Tų arbatėlių tikslas yra toks? 
kad galėtumėm susirinkę draugiš
kai pasikalbęti?_taipgi pasinau
doti tuo, laiku dėl platinimo Rau
donojo Kryžiaus darbu. Pelną? ku
ri darome iš Šių suejimu?^naudo- 
■sime Šelpti Lietuvos vargšus ir 
alkanus.

Taipgi dovanotas gelių bukie
tas? kuris buvo_isieistas loteri- 
.jos^keliu? parėmė musų darbų.

Šį bukietų padarėliu paaukojo 
A. Stankienc.. Todėl sis sekma
dienis paliko musų draugijėlę tur 
tingesne su $14.55.

Vasario 14 diena trecia va
landa po pietų? įvyks arbatėlė 
pas A. Stankione? kuri gyvena 
Ville Emard 682Š Monk Blvd. Vi
sos esate kviečiamos.•Ateikite 
ir padekite mums dirbti miela- 
širdystes darbų. Dirbkime„ir au
kokimės nors truputį.^Padekime 
tiems? kurie.daug'kenčia ir kurie 
viską.aukoja? net gyvastį.

Dalyve.

Montreal? sausis-January? 1943
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• s. Pundziūvicne V<^_ t'j > Ji.

Praeitu metu spaliu men. pabaigoj bei lapkričio pradžioje 
lankydamosi*Sudbūry Ont.'? įgijau geru įspūdžiu bei gražiu atmini
mu. .. . •r . •

Pats, miestelis9 kuriame priškaitoma apie 15 tūkstančiu gyven
toju? 'savo išvaizda .primena Lietuvos provincijos miestelius? nes 
gyvenamieji namai daugumoje mediniai europietiško- stiliaus, (tri
kampiais stogais? iš šonu stiklinėmis verandomis ir 1.1.) ir vie
nas nuo kito pastatyti^atokiau. Mat čia gyvenama daug europiečiu 
ypač ukraInu.gaidiškos įstaigos ?’ krautuves? teatrai etc. yra did
miesčiu pobūdžio. . . • ,

Kiek, niūru vaizdą teikia.pliki juodo akmens kalnai?.-kuriais 
miestelis apsuptas. ; .

Sudburio bei Levacko lietuviai? kuriu dauguma esu aplankiusi 
’’bepriklausoma Lietuva" žurnalo platinimo tikslu? pasirodo? kad - 
jie no tik labai nuoširdus ir vaisingi? bet dauguma susipratę, pa
žangūs tautiečiai? atjaučiantieji ir lietuviško s spaudos kelia.

uNeprįklausomos^Lietuves” platinimo darbe teko daug patirti 
ir nuoširdžios broliškos talkos. Daugiausia pageIbcjo J- Ceplys? 
kuris su savo nuosavu automobiliu mane nuvežė į Levacka ir padėjo 
surasti kai kuriuos Sudburio lietuvius... Taipgi platinimo darbe pa
gelbėjo P. r. fleitai? J. O.^Sirįūnai? J. Klusas ir kiti. Ypjc 
■man jaudinantį  ̂i spūdį ir neužmirštamu. ■ atminima paliko G. A.' Velio
niai? kai siaučiant šaltam vėjui-’’ir sniego pūjai - ( -kaip sakoma?kad 
dangus su žeme maišosi) į mano giminiu J^ Ų. Sulmįstru duris (kur 
aš buvau apsistojusi)? pasibeldė Albina Z.olionieno savo dvieju

’ metu šuneliu Ldyardu ir penkiamete dukrele ’Birute vedina. . . Ji at
nešė !'j5^O0Ž;kaipo metiny. ”ri\L.',? prenumeratą ir .linotipui auka? ku
ria G. Velionis buvo'gavės Creigthon’o kasyklų nuo savo bendradar
bio T. Belchorskio. Pasirodo? kad nėra tokiu kįiuciu? kuriu lie
tuvis noriugalctu; jei jis-.pasiryžus sicįzti aukštesnių idealu.

Visiems aukščiau suminėtiems talkininkams? taipgi visiems 
”N.L.” Žurnalą užsiprenumeravusiems bei paaukojusioms del lino- 
tipo fondo? kad šis vienintelis Kanados Lietuviu kultūrinis svy-

• ĮTcprĮklausoma Lietuva
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turys? -laikui bėgant pajėgtu įsivilkti į-tobulesnius technišku 
rubusj reiškiu giliausię^Vir nuosirdšįausię/padėka’.

# ‘*jje........... $............

”N.L.” LINOTYPO FONDUI AUKOTOJŲ IR AUKŲ S^RASAS
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Ambrasas .
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Be Ichorski 
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”N o L. ” PRENUKERATORIŲ

SUDBURIECIŲ SĄRASAS
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Siriuna.i 
Kunčius
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G.
Iz

C e s kau s k i © ne 
Syvokiene . 
Butkevičiene 
Semeziene .. 
A. Želionis
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Ceplys ».
Juronis . .
Maroząs .<
Juzulenas.

1.00
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$1.00
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1.00

1.00

$27.00

įas aukas ir prenume- 
sirdingąi dėkoja Bro- 

Sudburiėciams Kanados 
Lietuviu Tarybos centras ir 
’’Nepriklausomos Lietuvos” re
dakcija ir Administraciją.

Taipgi9 iš širdies dėko
ja poniai Salomėjai Pundziu- 
vienci uš stipru ir^didolį 
pasidarbavimu musu žurnalo 
prenumeratu^rinkimo ir pįati- 

Jusu žygiai bus amžinai 
ni ir brangintini.

Uz gau 
ratas ?

nimc?

K.L.T. centro 
Vadovybe.

>!«

Jeigu sutiksi jauna zmogu9kurs 
yra pasiryšės įvykdyti.visa ka 
yra ušsibrezes? nesulaikomas_nci 
nuo ”jci” nei "bet” - gali būti 
tikras? kad toks žmogus yra is 
tokiospnedzer.os$ kokios yra vi-- 
c.i didžiu Pf-< a i- nok »mŲ v y i.

*
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Daun reiškiame dėkingumo žurnalo geradariams? kurie musu dar
bą nuoširdžiai remia. IŠ visur plaukia parama., pritarimas ir au
kos.

Šiandien atėjo ponios V. Zavadskienės laiškas? kuri bendru 
nuoširdumu pasįtarusvsu p. Liaukeviciu seimą ir Venipego_lie- 
tuviais?_surinko grašiu auka sumoje $12.50 ir atsiuntė musu žur
nalo parėmimui. •

Garbe p. V. Zavadskienei ir^p. LiaukeviŠiams už pasidarbavi
mu? kuri musu Taryba labai aukštai vertina? taipgi didelis aciu 
broliams Wenipigieciams uz aukas ir pritarimu. Dabar mes jaučiame 
kad Jusij. dešine su mumis arčiau? bendruose tautos ir tėvynės rei
kaluose.

' • A. 5 * - •

»Jc •!<

Šiomis dienomis redakcija aplanko p. M. Stankevičiaus iš Wa- 
terburio laiškas? kuriame buvo išsitiesus penkine. Taipgi aplan
ke p. M. Januška iš Central Patricia su ląi,sku ir penkių doleriu, 
auka.

Taipgi parėmė žurnalą gausiomis aukomis per ši^s^dvi savai
tes sekantys asmenys: p. V. Zavadskiene? P. Liaukaviciai? M. Štai 
kevicius? p. OzalasjvKun. Dr. Boguzas? H. Bandzįūte? Juozas Pil
kauskas? B. MazuloviŠiene? P^'Januškis? M._Januška? M. Bukauskas 
V. Uovogrodskas? V. Laiukevicius? L. Balčiūnas? E. Paleliūniene? 
D..PraneviŠiene? P. Bevardis? L. Bartnikas? K. Baniušis ir kiti.

Visiems_aukojuslėms? atlankiusiems ir paremusiems mus^. darba 
Širdingai dėkoja Kanados Lietuviu Tarybos centras? ir ’’Neprikišu 
somos Lietuvos” redakcija.

* • sjt »;< ’ ■' ■ -

Kiek teko patirti dirbant Taryboje praeita įlietu? cia_jegij 
ir geru troškimu, netrūksta. Tikimasi?^kad nepoilgam? prades’ime 

. spausdinti ’’Nepriklausomos Lietuvos” zurnaTa jau spaustuvėje?
nors ir ne nuosavoje. Sakoma: ’’Roma vienu metu nebuvo pastatyta”

i . * *
. Nepriklausoma Lietuva
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Dvidesimt.s penkių, metu Lietuvos nepriklausomybes minėjimui?

Kanados Lietuviu Taryba ruošiasi visomis jėgomis. Čia nutarta Įtrauk
ti visas draugijas į veiklę ir. suruošti bendra programą. Taipgi . 
ruošiama tai dienai ‘puiki vakariene su geriausiu seimininkių jo- • 
gomis.

Šis minėjimas įvyks 28 diena vasariojnen. parapijos svetainė
je? kur kalbės du amerikiečiai puikūs kalbėtojai. Tad nepamirški
te broliai lietuviai? visi dalyvaukite? nes svečiu kalbos bus įdo
miausios kokios kada buvo Montreale.

& # ■ '

Nevienas montreaiietis yru gavęs laiškus is Sibire ištremtu 
giminiu. Gal su svecię. paaiškinimais? galėsime rasti kelia kaip 
tiems savo broliams pasiuntus paramos?..

❖ »!« :!<
• \

7 diena vasario? Šv. Kazimiero parapijos svetainėje? įvyko 
Kanados Lietuviu Tarybos metinis ir visuotinas susirinkimas.

Susirinkimas buvo gana skaitlingas? kur aptarta daug svarbiu 
ir aktualiu reikalu.' Taipgi? užgirta ir palikta tu pati valdyba.? 
kuri praeiga metę daug grazię žygiu yra „padariusi Tarybos dirvoje.

Susirinkime kalbėjo Jenkauskas Amalgamaty Unijos atsto- _ , 
vas? kurs savo iškalbingu žodžiu pagyre ir padręsmo ’Tarybos veikė
jus su gyva energija tęsti pradėtu naudingę darbę.

’’Nepriklausomos Lietuvos”, ir Tarybos.^iždas - rasta pilnoje 
tvarkoje? ka pranešė Tarybos revizijos nare ponia M. Loknickicne.

Prie buvusiu praeitu motu spaudos direktorių? darinkta sesi 
nauji direktoriai ir korespondentai? apie kuriuos bus pranešta ? 
ateinančio j ”NoL.:l laidojo.

Susirinkimas isnesc ”N.L<»:* redakcijai gįlię. padekę uz darbu 
ir pasišventimu? ir pageidavo kad ta pati redakcija pašiliktę. ir 
vairuotu ’’Nepriklausomos Lietuves” vairę? prie kurio ’darinko dau
giau jegu savu korespondentui

Nors susirinkimas .praėjo gražioj ir sklandžioj nuotaikoj? 
bet visgi buvo pasigesta garbingo asmens Gen. Konsulo^G.L.P. Grant- 
Suttie?"kurs svarbesniuose pasitarimuose visuomet įneša savo sva
riu ir reiksmįngę. pasiulymu’bei išrišimu. Sį kartę.nors buvo Ta
rybos kviestas? bet del konsulariniu pareigu negalėjo atvykti?... ..

įe ;.’t *
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Gerbiąmoji Tautiete?
Tamstos sveikinimas - lin

kėjimas mano seimai Kalėdų bei 
Naujuju Metu proga? man padare 
daug‘malonumo. Jį aukštai vertinu 
dar ir del to? kad vienintelis? 
gautas is Kanados lietuviu tarpo. 

Gerasis Lietuvos Konsulas? 
piko Grant-Suttie5 siuntinėja man 
Tamstos.puikiai vedama ir tvar
koma ’’Nepriklausomą ^Lietuvą”.. 
Labai mielas laikraštėlis pasi
skaityti? vaizduotes sparnais pa
lakstyti po alstancią? bot gają 
musu tėvynę. Tai lyg Kanados lie
tuviu Aušra9 kuri taiko ne tiek 
i savipiylį protą9 kiek į tyra 
Širdį?vne‘tiek i įsivaizduota pro
tą - išmintį? kiele į gerąją žmo
gaus valia.

Koks pranašus skirtumas tarp 
Jusu ”Neprikiausomos ‘Lietuvos1’ ?, 
kvėpuojančios grožio ir meiles 
ilgesiu? ir tarp, suirzusiu kitos 
spaudos? primirkus,ios pykčio - ir 
pavydo? skendo j an.čios pūtuotojo .. 
neapykantos juroje. Viešai gie
da giesmes demokratizmui ir nie
kina jį savybes santykyje! Jūs 
skelbiate tikrąją lietuviu vie
nybę - realia9 ‘idealia-

Duok Dieve?' kad Jums ir to
liau sektųsi kurti ta vienybę? 
ligi atsidurtu laisva Lietuvą!

Geriausios kj-oties linkėda
mas? lieku' vienas -

17e ž inornn e Karžygį s .
Los Angeles? 
Gal -i ,fox*i ii a.

» >:< m< . •

Nepriklausoma Lietuva

Geroji PoniaL
Actu uz Jusu siuntinėjamą 

’’Neprikl. Lietuvą”. Džiugu ma
tyti? kad .lietuviai Kanadoje 
kaskart vis labiau stiprėja? 
daugiaU-Svieciasi bei dirba sa
vo ir Tėvynės garbei. Is pat 
gilumo širdies? linkiu Jums ir 
jūsų Štabui? o ypač Jonui - nie
kad nepailsti.

Visad su Jumis? ‘v.
Kuii. Dr. J. Boguzas. 

Vaterbury? Conn.
fjs

Miela* Ronią? >
Nuoširdžiai .sveikinu Jus su 

’’Nepriklausoma Lietuva”! Tiek 
■pasišventimo ir energijos tik
tai. Jus galite suteikti.

Jūicve duok?-. kad Jusu darbas 
amžiais, palaikytu kibirkštėlę 
L i ctuvybc s Ame r iko j e.

Visiems Jusu Šeimos nariams 
nuoširdžiausiu‘linkėjimu? ir 
neužmirškite senukes.

Jusu?
Brone Bernotaitė-Darlys.

Ne *;* vork5 N.Y..
*><$

Didzę, Serbo Redaktore!
Jusu redaguojamą žurnalą ’’Ne

prikl. Lietuva” gaunu? aciu. Su 
Šiuo laišku? prisiunciu įb.OO? 
ir linkiu pasisekimo turėti daug 
skaitytoju ir geru rėmėją.

Su pagarba?
M. JanuŠka.

j

❖ sjr ;Jt
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Gerbiamoji Redakcijai
Is visu kampu plaukia simpa- 

tija^bei linkėjimai Jusu leidžia
mam- žurnalui ’’nepriklausoma Lie
tuva” • taijmatosi iŠ laišku ir 
raštu* Ir žinoma no tiktai tie 
simpatizuoja kurie viešai issi- 
reiskia? dar daug daugiau yra ty
linčiu? ^kurio irgi nemažiau my
li ir džiaugiasi tokia gražia - 
turininga spauda* .

Kiekvienas stengiasi kuom 
pagelbc,ti? kad palengvinus žur
nalo išleidimą? mes„taipgi nori
mo bent kiek ;pri'sideti? taigi su 
šiuo laišku prisiunciu ’’Money Or
derį” sumojo |?12«50., žurnalo rei
kalams; kuriuos suaukojo Ninnipe- 
go ir apiclinkes lietuviai.

Malonėkite priimti nuo mus' 
nors ta kuklia auka, 

, Su aukšta pagarba?
Vera Zavadskiene *

St o Banilacc? Man/
:J»

Ge rb» ^Re dak t oro 1
Širdingai acįu uz prisiun

timą munsJ’N.L.°■žurnalo* Nors ir 
nebuvau užsisakąs tą Jusu madoną, 
laikraštėlį? bot vis nuolatos jis 
atsilankydavo į musu namus? ir 
kiekviena karta įspūdingesnis da
rėsi* Be*to? taniai randame savo 
buvusiu^draugu bei pažįstamu si 
’ta parašyta_ar šiaip jau kuom 
nors prisidėta jį patobulinbi*

Taigi š i amė‘1a i ske pris iun- 
ciu $5.od? prašydamas? kad ir to
liau mus nepamirstutę ir^siunti- 
netute mums tuos suvejančius ra
šinėlius* •

Ta i gi . da r įka r t a s akau.a c i u L 
ir linkiu nuo širdies Jums ir Ju
su bendradarbiams^stiprybes? pa
sisekimo? ir AUksciausiojo palai
mos Jusu kilniuose •darbuose bei 
sumanymuose *

Su pagarba? v 
M* Stankevičius

Wat e rbu ry ? Conn.
* i;s $ •

Montreal? sausis-January? 1943*

Sveikinu su Naujais Metais *

AŠ Lietuviu Tarybos vicepir
mininkas M.L.? turiu garbes pa
sveikinti visus lietuvius ir 
lietuves su Naujais Motais*

' Sveikinu ’’Nepriklausomos Lie
tuvos redakcija ir^administraci
ja? kartu dėkoju ūz Jusu darbus 
ir pasisventima .lietuviu ir. Lie
tuvos naudai? vienok negaliu nu
sverti? kuriam daugiau kreditas 
priklauso? kad žmones nepąši- 
piktintu minint vieną asmęnį per 
daug kartu* Dorasir sąžiningas 
žmogus dirba neitam? kad butu 
kone nors išaukštintas; bet^prie- 
Šingai jie patys išeina viešu
mon? jeigu to verti*

Gamta apdovanojo mus protu? 
sveikata nevisus vienodai* Bet 
vi s tiek ji yra teisinga.; neuž
mirškime? kuriam daugiau davė? 
iš to daugiau ir reikalauja*. 
Taip mokslas remiasi ant tornio 
principo* Taipgi ir turtą? mes 
ji Įgyjam - ir galim ^.nustoti. 
Šiandieniniai .pavyzdžiai paro
do* Krinta? virsta žmonių gyvy
bes? kaip medžiai nuo vėtros* 
Nyksta turtas/, sveiko proto pa
gamintas. ir uz tai negalimą kal
tinti gamtos? kalti patys žmo
nes* Gamta išduoda. gausinga der
liu pertekliui? ir uz kurią mes 
nesam dėkingi. Mokslininkai pri
pažįsta? _kad ir gamta su , visais 
savo gyvūnais?-augalais- ir kū
nais? nusilenkia virsgamtineiv. 
jėgai* Saule duoda sviesą ir ši
lima? musu mylimai motinai žemei? 
kuri mus' augina ir maitina***

Gamtininkai pastebi metu pa
sikeitimą? astronomai - zones 
sukimąsi*ir tiria kitus dangaus 
kunus* Moksleivis pastebi:žmogaus 
puolimą? budi žmonija* * * *

Mušu tėvai? mokytojai? '-įpa
reigojo: švies.kis ir kitus sviesk. 
Buk .gavizdys doru darbu*

Žmogaus gyvenimas? taijmokyk- 
la* Mokinkimes doro ir gražaus 
gyvenimo „vi e n i i s kitu *

^Pradedami šiuos metus? eiki
me žingsnis po žingsnio prie ide
alo teisingo*

Mykolas Lukošius ° 
Montreal? Que*



5 2 ' . , -I
Didžiai Gerb.. Marija AukŠtaite, 

Myliu tave kaip motina, 
kaipvseseri, rodos tik prie ta
vęs šaukdamiesi "busim suraminti ... 
ir paguosti.

’ Girdėdama9 jūsų malonius 
žodelius per ’’Nepriklausomą Lie
tuva, kad visi žurnale bendrautu - 
ir l<iek gal-odumi padėtu, tai ir 
aš, nors tik bandau plunksną, bet 
negaliu ranku nuleidus :sedeti_Ju-. 
su žodžiams Skambant: į’pągclbokit, 
padekitV.

Taigi siunčiu savo apysakai
tę., su kuria trokštu prisidėti prie 
Jusu plunksnos. v „

*. Be_to,_reiskiu gilios užuo
jautos del Jusu senoles mirties, 
o Jums linkiu sveikatos ir stip
rybes Jusu darbuose.

Julija Liaukeviciene.

Mac Greger9 Man.
❖

Gerbiamoji M..Aukstąite-,
Mes visa ■'Pilkausku seimą,... 

siunčiame Jums ir visam ’’Nepri
klausomos Lietuvos” Štabui lin
kėjimus su Naujais 1943 Metais.

Taipgi sveikiname visus 
"'Nepriklausomoj .Lietuvos Darbuo
tojus ir darbuotojas ir tikinės, 
kad' Tamstų - leidžiamas žurnalas 
išaugs- i gražu ir Jpuiku Kanados . 
1ietuviu leidinį.

Šis žurnalas visiems patin
ka, kam tik papuola į rankas. Jis 
suteikia_džiaUgsmp ir ramumo, to
dėl „gurbe mums Kanados lietuviams' 
turėti savo tokią gražia ir vertin
ga spauda.

~ AŠ visuomet gavęs '’’Nepri
klausoma Lietuva”.- tris sykius 
nepraleidžiu:perskaitęs ir ki - 
tiems patariu užsiprenumeruoti.

Kurio jau užsisakę ’’Nepriklau 
soma Lietuva”, patenkinti ir 
dėkingi tiems,-kurie savo jė
gas atiduoda mūsų visu gerui.

Čia siunčiu Tamstai prenu
meratą vieno savo draugo 'p.
•Aleknavičiaus. . _

Su geriausiais linkėjimais 
Juozas Pilkauskus.

Now '.'oronto, Ont.
., # •:< $ 

1
• • ' . ' . ■ '.'J

Gerbiamoji p.^Redaktorka, v.
Sveikinu aš' Tamstą per si 

ta laiškelį su šv. Kalėdoms 
ir Naujais *Mctais;, linkiu šl
iaukti Jums ir musu žurnalui 
daug laimes ir pasisekimo.

■ ’ i1 epr ik J. au soma Lie tuva ” 
man labili patinka, čia siun
čiu ŠI.00 savo prenumeratai 
a t e inant i ems me t ams-.

Viso geriausio.
Su.pagarba9,

■ B. Mažuleviciene. 
Bondiess, Altą.

Nepriklausoma Lietuva

' Gerbiamoji Redakcija,
. Linkiu Tamstoms daug jogu 

1943 metams.
AŠ mėgstu ’’Nepriklausoma 

Liotuva”skaityti, prašau ir 
toliau man siuntinėti._Tik 
pageidaučiau, ar neturėtumėt 
galimybes leisti bent du kur 
tu :i. .jr neneši?

AŠ gyvenu ūke je su savo 
šeima daugiau lietuviu čia ‘n 
ra.

Pasėmus šia savaitę labai 
labai Šalta; kartais 60 že
miau nulio.

įdedu i ši laiška viena r . t ( t tdoleri.
Su pagarba,

P. 0žalas. 
Glaslyn, Sask.

& *
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