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Poezijos? lakštingalų ir vieversiu krašte . 
Ir nusitiesusiu puikiu plėvę. gelię. rašte’. 
Kiek tavy sinfoniję, šilę muzikos gaudomo - 
ArT?a staklėse ivairianyciu drobių audimo.

metais ir vergijos urve. 
peda_nenurimsta_purve1 
drobėj? medžiu ūžime -
nauj ame p ri sike1i me.

Tas vyksta tau? laisves 
Tau rūpestis? kultūros 
Skausmas pinasi gęlej?

. 4Ir bręsta Tau sodai jau

Issirpo kraujo uogomis ilgai nešta kanciag..
Kyla miškas išvargusię rankę^diena ir nakčiai 
Jau ;sukrypo kryžiai nerimu uz tiek sielvartu? 
ir audžia istorija drobę apmesta- tiek kartu. ■

> . • » • .. . ,

NaujameiprĮsikelime ir naujo je , drobe j - 
Tu rasi įausta amžinę amzię testamentai 
Per -.'prakaltaa:‘kančias$ kraęjo spurgas -rasi lobį 
Išaušta širdzię rubę - NEPRIKIįA.'USOI\ffYBE ŠVENTĄ

j,. - Lietuva/ brangiojis Naujasis Prisikėlime 1-. Pažvelk? .0 pažvelk j? kiek krūtinėse šventu šaudyklię.1 
į .'JOs narsto siūlais proto? jausmo^ - kovos audime?
Ir neša tiesa vis arčiau - žmoniškumo’svarstykiięa

Marija Aukštaite
r
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. 0.9 rusenk? ugnele.)
0? plasdcnk? gyvai I
Per tave.. įsaugsim - • ..
Gyvent amžinai.- :

į,;-;--. ”0ia gyva inteligencijos liepsna? kultūros žydinti šaka9 
muzika meniško_zodzio. Jo kakta kaišosi, išmintimi ir vyriškumo 
aukštybe? jo lupos - meno audėjos? frazių gracijos valsai.”

• Tokia mintis man perbėgo 28 dienų" vasario^ K. LPT. suruošto
je Lietuvos nepriklausomybes 25 metu, minėjimo šventoje.

Ta liepsna? - tai tas? kurį maciau^estradoje grie žydinčios 
trispalves’ jos., sidabrinį, kaspinų retkarčiais paliečiant? sidabro 
siūlelius suskambinant.‘ .

Jis buvo? tai tarytum ne^Kun. Norbertas Pakalnis tas garsus 
organizatorius? bot ryški? AMŽINOJI TAUTOS UGNIS? plasnojanti^ 
patriotiniu sparnu liepsnomis? kuriu vingiai skrydo^į klausančių
jų,rainiu? ir bure? skandino lietuvių istorijoj? vadžiojo po šių 
dienų vargo ir rūpesčių erškėtynus? po Lietuvos vargo vagas.

Su didžiule minia’sekiau... Ėjau paskui jį... Mes visi, sauso
mis pedomis^perejome okeano bangas... Pasukome Lietuvos vargų užžė
lusiais vieškeliais? ir sustodavome tai ties Gedemino kalnu? tai 
ties Didžiojo Vytauto aureole? tai ties Karo Muziejaus godu... Klau- 
semčs_kaip gaudžia ir verkia, trimitai?_kaip aimanuoja užgniaužto, 
Laisves Varpo aimana? kaip meldžiasi vėlės? kaip klaupiasi beržai.
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IŠ Kun. Pakalnio lupu, veržėsi Vezuvijus Lietuvos laisvos 
vi-l-eiu. -Tarytum 'jo visa ęįįjsyb.c-pakilo .nu o zemcp, liepsnojo patrio— 

v.tiniu apk^tju visai lietuvi^-[tdįutaip/ neskiriant grupiu nei tsroviu.

V j'.,! |'4 Mosavo jo tiąlttosi rankcj’š- gr’a&i'ngaįs įmestais rodydamos į rytu^,
-yi caristlhes' Susi josylaiku baudžiavu/jungus, kurie tysojo Lietuvos 

laukuose, kur susigūžė lūšnos įr_lusnelcs tarytum^pabugę " apsista 
te kryžiais ir Smuikeliais; liūdėjo patvariausi ąžuolui, /Žvelgda
mi i.užgesintus tautos aukurus. ';.-i

'<■. / ' Bot tarp tu aukuru,tose kalbėtojas. - tprp_ tu Lietuvos 
tamsiųjų naktų, buvo -jaučiamą KAŽKAŠ .nopnprašto, ko pats. lie^bu-

" .’vis nešino jo * Važiavę tyrinėtojai - grisdavo^tic ūpo-. . . Bet štai, 
■'pasiryžo viena timerikiet'ė„mokytoja, kuri nuvažiavusi į Lietuva -
apsivilko^vyriŠku rubu, sėdo ant žirgo, ir pasileido po vargo sle
giama kraštą, po Lietuvos kaimus. Jinai išskaitė ten neregėta var
gą ir skurdą. Priespauda ir nelaisve. Bot, pastebėjo, kad lietu
vio akyse -'dega aMZI-NOJi TAUTOS UGNIS. Sugrįžusi į Amerikę - ji 
pareiškė: ■ .

- Lietuvos šaly nėra laisvos, - bot yra UGNIES. Patriotines 
ugnies. Vilcię. ugnies.
i"7. . : AŽ •’ • .T.’. ■' " , '.- , ' ■■■ ‘ ; 71.1 '

- Ir ištio.su.9 teišbuvo neapsirikimo’'.žodžiai: sujudo visas
lietuviu pasaulis 1_ir Štai 1918 metais 16 diena vasario, lietu
viai Vilniui iškėlė savo deklaracija, reikalaudami Lietuvai nepri
klausomybes, ir demokratines laisves. . ;• • - - --

• ■ ■ ‘ ■ ■ > ' ■ ' .......................

■ A-.-i ■ Čia ir buvo toji ugnis lietuvio ..akyse, kuri įšnuujo uždegs 
..•!-visus. -Lietuvos aukurais, laisvei, pažangai ir kultūrai.

Nemažesne ugnis ir dabar liepsnojo -tarytum visu aukuru ap
link Kuri. Pakalnio asmenybe . Jo .-akyse toji negęstančio ji ugnis 
degdama^ įžiebo visoj salėj širdžių žibintus, išryškindama naujos 
moderniškos Lietuvos gyvenimu per laisva 20-tios metu klėstojimę.

išvaikščiojome po moderniškiausius pastatus, po mokslo įstai 
gas ir Šventoves, čia radome meno, grožio, kultūros, pasaulinio 
masto- iŠlayintu inteligentu, karii^, _Šauliu; viešėjome grazioso so
dybose, naujakuriu ūkiuose, ir platejancię. miestu panoramose.

' • Buvo tai laimes, įr užsimirsimo valanda. • .. -...j./
• .ii.:' r ..č. • j... .-’i., fi ■ . x ■' i •'... . f,;.::

i ’ .. .' .   - '■:> . ’

Nepriklausoma Lietuva
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Paskum. . . grįžome. .. visi grįžome... Jsgųj.0. mūsų skaidrias 
mintis besidauŽd-š 'Lietuve j dvigalvis?! siibihus'-i'-’-'-

Numb r go kryžiais- fęn visa žeme’..-. Nulinko trispalve . yls . ka- 
zJ iejimų ir gh'ptų - ^sužiuro į mųs~ ašarotos ■ akys. Is. gibiro-^iiv is 

■{ /'faterlundo.’1.. u'iŽtyūo tūkstančiai alkanu veidų? susalusiu' ranku. 
yBct musu širdyse lakiau suliepsnojo iJ^ŽINOJT TAUTOS .UGNIS, kovai 
už laisvę-9 už įkalintųjų- ir ištremtųjų asaras? uz alkanųjų mi
nias.

Mes užsidegem vienu jausmu - laisvus ‘ troškuliu. Mūs akys 
surado - akių liepsnas? ir musų.kelias dabar visų vienas: lais- 

. vol Nepriklausomybe t p ■ • < c. •

■ Kuri.. Pakalnis is mūs, ne iš važiavo p pus mus pasiliko ■ jo DVASIĄ. 
Liko įžiebta Amžinoj i .Tautos Ugnis tūkstančiuose širdžių - s.au- 
giaus-iu tautos ..-aukuru.

> -A , - << ■ > A A- -' - GarbęAir gili padėka, priklaus1© Jums?- Didžioji Dvasia.. .JUs zy-
g-iai'- mūmš -amžinas- ir neužmirš tarnas, monumentas? prie kurio ,su-

■ klo jame savo gražiausių . jausmu .’ir pagarbos, kiacintusa

Garbe ir gili-, padėka priklauso :^N. ' LIET. . KONSULUI/. G.L.Po 
a GrLkNT-eUTTIE?: kurs taipgi ., pasakė gražia?^gilios reikšmes^ kalba?

” ’1 į r. be r davė.’ Toronto lietuvių Tarybos linkę j irius. Mon t realui.
Gili padėka priklauso Toronto K.L^T'. skyriui ir' p. Kairiui 

ju atstovui? kurs su gražiausiais linkę j imais - įte ikė,. centrui
■ $>dOoOd ’’Nęprį.kl.. Lietuvos", žurnalo naudai* • ■ ■■ v

Garbe-klebonui Kun. Bobinui už suteikimą, salos? ūz.puikia 
kalba ir priclankumar. Tarybai. :

L ‘ i' ' ■ ' ’ '

Garbe :p. Vyt. _širvydui?■ Uz paruosimu ir^perskaityma puikios 
rezoliucijos. Garbe abiejų chorų vadams: K. Ziziunui ir.p. Mor-

> kiui-už įdėta triūsa dainos mene? ir visiems■dainuoto jams uz.ža
vėtinu dainų'plasnojimu. Garbe seimininkėms? uz'puikiai priruoš
tus stalus ir skanius valgius.
■■ Didelis, kreditas pr Įklauso ^program© s vadui P,.; UANK.;USKUI ?
'už sumaniai ir gabiai pravesta šventes tvarka? ir išsaugota mulo- 
niQ-nuotaiku. / žarija Aukštaito '

Montreal? Vasaris-Kovas 1943.
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Pc Liaukavicius■
Kai kurio musu tautos žmones mano, kad siuomi_laiku kada_cina 

.žūtbūtine kova didžiųjų valstybių, tai- mažosioms nšra_galimybcs 
keltis; ir jos turi Aetics prie>didžiųjų^ nes ju laime yra "glo
boje” anų. Daugiausia taip galvoja lietuviški maskoliai, jie įsi
vaizdina ' kad mažosios tautos klostes ekonominiai ir kultūriniai 
matiuskos Rusijos globojamos.

Man rodosig. kad šitie žmones gerokai klysta. Musu vargšo tau
ta turėjo ’’laimes” būti virs 120 metu "gerosios" matuskos globoj. 
Bot ar ji pakilo ekonominiai bei kultūriniai? JTuom laikotarpiu, 
vargšas lietuvis niekaip negalėjo išeiti is dūmines bakūžes. Jis 
vilko baudžiava, paniekinimą, nagaikas, ir buvo mainomas ant su- 
nies. Jo darbo'prakaitu naudojosi okupantai. Musu Tėvynes žemes 
turtais lėbavo svetimi. Mūsų krašto plačiosios girios^- išnyko 
nuo kirvio ęleŠik^. Jie statėsi palocius, rūmus, mūsų tėvai buvo 
baudžiami uz pasirinkimu žabu kurui, tenkinosi lūšnomis.

Kultūriniu žvilksniu - buvo analfabetizmas. Mokykię. ^nebuvoį 
jei ir buvo kiek, tai tik didžiūnu okupantu vaikams. Virs keturias 
dešimts metę., buvo uždrausta lietuviška spauda. Kas drįso pakelti 
balsa pries tai, buvo tremiami į Sibiro tyrlaukius, pūdomi kalė
jimuose; ir Muravjovo laikais - nevienas buvo pakartas. Tai to- 

; kia laimę turėjo mūsų Tėvyne matiuskos Rusijos prieglobsty.
Tūli pasakys, kad tai buvo caristinės Rusijos žiaurumas. Da

bar tenai "visai kiti laikai, visos tauto.s turi ’.’laisvę". Bet ar 
iŠ tikrųjų taip yra? Ar toji tariamoji "laisve" ten klesti? Kele
rtas desetku tūkstančiu gyveno Sovietu Rusijoj,^turėjo rodos ke
turis laikraščius lietuviu kalba, bet kur jie šiandien? Nei vieno 
neliko. Tie"gerieji" rusai pacimininkavo metus laiko Lietuvoje, 

. ištuštino viskę! Išvežė tūkstančius lietuviu, į Sibiro tundras!
Ju vietoj, pasodino savus. Juk kę gi gero palieka vagis įsibrovęs 
į‘svetima kambarį, tuščias sienas. Taip paliko ir mūsų Tėvynę sve
timi okupantai.

Tie žmones įsivaizduoja, kad galingos armijos žaidžia ugni
mi ir plienu, ir kaip čia gali išlikti^mažosios valstybes, kurios 
jau senokai sutriuškintos. Paviršutiniškai žiūrint, gal ir taip? 
Bet, yra dar vienas svarbus dalykas būtent: Teise, ir ta teise

Nepriklausoma Lietuva
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vadovaujasi siu laiku garsieji vyrai. Jie sako? kad šio karo -tiks- 
' lacs.? duoti visoms tautoms laisvę? kad josvbūtu ir mažiausios ’ Nio- 
; ktis ; no turi pasipelnyti teritbridliniu plosimu. ■•Siam principui žmo
ni jęi t iki ? ir uz ji šiandien liejasi kraujau.' . i

į \ : !. * • t < ... • . . 1 . • \
• / . i ; I : <' : ' ■ '■.Ir jeigu praėjusiam karė musu tautai buvo lcmta^iskilti ; įs.
karo griuvėsiu kuomet daugumas pasaulio žmonių nei nežinojo ku
riam pasaulio^kampely yra Lietuva^ šiandien beveik kiekvienas net 
ir pradžios- mokyklos vaikas pasakys? kad Lietuva yra Baltijos pa
krašty.

Šiandien Lietuva šimteriopai turi daugiau inteligentijos?
kurie skelbia pasauliui5:. kad lietuviai nori(laisvi būti. Ir? jei
gu bus sutremta Lietuvos laisvo? bus sutrempta tarptautine teise? 
kuria skelbia Atlanto Ga-rtcris. ■ ■ - - / ’ ' «;
j ’ . Praėjusiam kare9 ta laisVoą principą? paskelbė Amerikos Pre
zidentas /ilsonasjj šiandien jo pėdomis elnė Prezidentas • Roo.sveltas 
Mos turimo būti tikri? kad j is„neapvils mazuję. tautu. Juk neveltui 
ir musu tautos■ daugumas.; sunu žūsta ' Šiame karo? Ju vargas ir krau
jas? atneš Lietuvai laisvo. Lietuva pergyveno daug sunkip laiku? 
pergyvens ir -šituos,. Bukim j tikri? kad LIETUVĄ ;.KELSIS<> ;

A .K . IA

Pakilsi Tėvyne?.skaisti mums kaip šaule? 
Pakilsi iŠ gaisra vainikuos aušro.s'p.; .i 
Nes tavąją laisvo mos'ginam kiek galim? 
Mes tau‘nesigniiim nei kraujo.aukos. ■’ .■

Tik neliūški? savo girioms? . 1 ■ .
Upeliu gausybe - \ -;
Mes nupynsim tau vainikas
Laisves ir grožybes.' . ’ . J

■IŠ tavo arimu bijūnai linguoja? _
Tai kraujas brolužiu kardu^nūskintu.
Bet čia‘ir uosilkoš ir medžiai žaliuoja 
įkaitinti kraujo? širdies trimitu.
f Mos uz laisvę mirti eisim?

Uz tavuosius sodus; ' ■ , ’
žūsta? mano Miela?
visos godos. ■ . „•

■ Valenci ja J • 'i * ....
■ ‘ sjc sje

'Je ❖

i

/Javo

>3

Montreal? -Vasaris-Koyas. 1943.
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Jūrų Kpt. Lt. P. Labanauskas . ■ s
Kur lietuvis bebūtu - Aliaskoje ar Pietų Amerikoje? Sibire 

ar Australijoje? Pacifiko salose ar Afrikoje? ir pagaliau lais
ves salyje ar pavergtoje Lietuvoje- - visur.jis? nors širdyje?siu 
metu vasario 16 d. mini 25- metu sukakti nuo Lietuvos atgavimo.

^Skirtingai ta sukaktį mine jo ;senoj i Lietuvos žeme? amžino 
'•priešo - vokiečio pavergta? mindžiojama? kad ir priverstas kovoti 
brolis*'jpri’ėš- brolį? - lietuvis^tyliai1, ir kantriai ten gelanda gink 
įę sukilimui prieš- -s a vo_ pavergėję ir bet kuriuos savo laisves prie 
Šus. Lietuvio kasdienine malda ir mintis: - "kad prasvistu protas 
tu? kurie gyvena laisvoje? kad jie atsibustu iš apsnūdimo ir gin
ču ir? tinkamai perstatą pasauliui tragišku lietuviu tautos padė
tį? kad paaiškintu nauju Lietuvos kovu sąlygas ir kelia." Lietuva 
dar kartę kovos uz savo‘laisvę? kaip ji kovojo uz ję istisus 800 
metę.? bet svarbu? kad naujoji Lietuvos auka nebūtę_veltui? kad ji 
būtu tinkamai pasauliui -paro'dyta_ir įo suprasta. Mūsų pareiga ta 
darba atlikti čia Amerikoje.ir tėvynės neapvilti? nes visu paverg
tu lietuviij. viltys sudėtos į-mus., - •

Rusijoje atsiradę tūkstančiai lietuviu gyyena^ta pačia vilti- 
'mi ir malda. Jie sunkiai dirba ir ilgisi tėvynės išvadavimo^ tik 
visai vol skirtingose sąlygose ir svetimoje? kitokiu idėjų žemoje.. t 'S ’

Kad ir ne taip‘gausingą? Pietų-Amerikos išeivija minėjo su
kaktį? laukdama zygię ir .darbu daugiausia^taip pat is musu?.gyve
nančiu krašte? vadovaujančiame pasaiilio išlaisvinimui. Aiškiai su
prasdami reikalą? Brazilijoj-lietuviai?.girdėti, jau steigia sava 
lietuviškę batalijonę Brazilijos kariuomeneje.

Kaip gi Šia sukaktį minime-mes? Turiu galvoįe Lietuvoj gimu
sius senesniuosius Amerikos lietuvius? jaunėję? čia gimusia lie
tuviško kilimo karta ir naujai, čion atvykusius Lietuvos piliečius? 
atsiradusius čia laisvę ir priėglaudę po sunkiu pergyvenimu nev 
vienoje okupacijoje ir kartais po dar nelengvesnię. kelionių. į si 
kraštę. .......

Nepriklausoma Lietuva
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Amerikos lietuvis prisimins padėjęs per^pcreita karą Lietu
vai atgimti aukomis ir darbu? prisimins iki^šiol rėmęs ir"t e be ra
mias lietuviŠka veikimą ir spaudę sunkiai uždirbamu skatiku? mokęs 
savo sūnus ir dukteris lietuviu kalbos ir tėvynės meiles? kibk tai 
leido saįygos? prisiminimai ir gaunamos? labai negausios, infor
macijos apie gimtąjį kraštą. Jis ir dabar nedaug tepasikeitęs - 
jis išleido neviena sunu ir dukterį kareiviu, jurininku? lakūnu ar 
gailestinga ja sesele į karu no vien naujosios tėvynės Amerikos 
laisves ginti? bet taip pat savo tėvu žemes vaduoti ir jos sena 
garbe atstatyti. Jis priglaudo? nors gal ir su didesniu atsargu
mu ir susilaikymu^negu anksčiau? neviena naujai iš Lietuvos atvy
kusį? laukdamas iš jo darbu del Lietuvos. Atvykęsvį šį kraštą 
laikais? kada caro^pavergtojo Lietuvoje per^pusę šimto motu buvo 
uždraustas lietuviškas žodis? mokykla ir raštas? po to sunkiai 
dirbdamas? kad galėtu išleisti^vaikus į mokslu senesnysis /*mori
kes lietuvis dažniausiai neturėjo laiko pats išeiti daugiau moks
lu? prasimušti į vadovaujamas vietas šiame krašte;Jamv sunkiau pa
kartoti -šiandien ir tai? ka j išbyra padaręs Lietuvai išleisvinti 
prieš 26. metus. Jis laukia panašaus darbo*dabar iš;savo sunu? o. 
tain pat iŠ čion atvykusiu naujosios kartos Neprikl. Lietuvos pi
liečiu? namie ir karo lauke? per spauda? knygas? radio? visuome
ninį ir tarptautinį veikimu? visur ir visomis galimomis priemonė
mis? su maximum energijos ir pasišventimo. Kai jis mptys^darba ar 
net rimtas ■ ir tinkamas pastangas - jis rems jį su tūb:’pačiu įkarš
čiu?- kaip ir anksčiau,

Kai jaunasis Amerikos lietuvis^pajus tinkamai pravestu ar 
vedamę. ta Amerikos ir pasaulio su^azindinimę su Lietuva? jis pa
sijus * tcūc tęsias garbinga? prieš šimtus motu pradėta savo tėvu 
žemes kova už laisvo ir tiesa?vjis pakels galva ir pasijus esąs 
galingas Ivlargio? Kęstučio? Gražinos ar Vytauto__ainis krauju ir 
kalba? 0 tada parodys? kaip ir jis gali prisidėti prie darbo. 
Neteks tada skusties dabininkę. stoka ir jaunimo nejautrumu.

Nesigilinsiu Šiuo kartu plačiau į priežastis? kodėl lietu
viškas darbas merdi? nes gal toks prie to sugrįsti? jei dalykai 
greitu laiku nepasikeis- Neteisinkime savo klaidu lesu stoka?ncs 
tai no pagrindine priežastis. Kad ir daug brangaus laiko ne do y a- 
notinai_iseikvota - bent Lietuvos Nepriklausomybes 25 motu sukak
tis tebūnie Jericho trimitais uzsnudusiems ar nuklydusioms nuo 
Lietuvos kelio.

Lietuva kelsis? kad ji ir jos vardas ir garbe išliktu.amžiams. 
Nuo musu darbo čia bot gi priklausys? kokia ir kaip ji atsikels. 
Eikime tuojau į dar'bę? užmiršę blogusias praeities puses ir klai
das ir netrukdydami viens kitam. "St. Žodis"

>!<
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BRWS WUfi
K. Ziziunas

Brangus broliai? nors ir toli 
Nuo tėvynesvmusu?
Bet mosvjaučiam * ka jie kenčia
Nuo tu žiauriu prūsių*

Apie dvidešimts mętelię.
Laisva ji gyvavo;m
Nėjo grobti kitu žemiu - 
Tiktai gynė savo,

a

Niekam skriaudos mušti broliai
Daryt nenorėjo

• a Bet nedori mus kaimynai -
■ r. v Pavergt ja atėjo.

Vieni veže musu brolius
Toli i Sibirą:
Kiti dabar vėl kankina?
Net asaros byra.

Mes nenorim daugiau kęsti? 
Svetimiems_vcrgautil 
Syki, laisvėje gyvenę - 
Norim vėl ja gauti.

Todėl visi pasiryžę? !
Kovot-nepaliausim; j
Kol tėvynę atvaduosim - 
Laisvę jai atgausim.

# * ❖

Nepriklausoma Lietuva
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- OMNIA VINCIT AMOR • -

Sie bus 'metalinepaprasti istorijoje. Tai "bus metai dvasines 
ugniess degančios žmonių širdyse.įlietai didžios permainos. Daugc- 

.. lis 1 auk in įy; siely - pastos žmoniškomis o. Blogos jogos? kurios da
bar valdo žmonių protus? virs sviesos jogomis.

Lietuva išaugs naujoj? skaidrioje šviesoje. Graiku_istorikas 
pasakė: - Tauta tepažįsta save tikjnirtyje. Jo mintis perą teisin- 

L.ga tik tada?. kai mirtis yra prisikėlimas? gyvybe ir gyvenimas.
■ * • ■ ■ ■ ■

Lietuva ilgę laika merdėjo įkalinta? suvaržyta ir išblaškyta. 
Tokiame padėjime - LieTuva negalejo kilti. Tais laikais buvo var
go Lietuva? kaip ir dabar - kryziy Lietuva.

Jaunoji Lietuva iš tikrųjų pakilsi Paskelbs pasauliuVsavo 
protestu.savo pilnam gyvybiniam sukilime. Po to? Lietuva išaugs!

Nemirtingojį vaizduote noro ir meiles sparnais skrįs? tary
tum paukštis iŠ šalies į šalį? ir^skelbs nauję. giesmę po senus? 
sunaikintus? bet ir atmenamus kraštus.

i ■ Lietuva pražydės išreiškiamojo gavyboje? ir tas sapnas ateis?
- uždaryta akmenyje? spalvoje?^ar žodžiuose. Ir naujas Memnon 
dienos laike laikys saules krašte mielę lyra? toji lyra virpės 
nau j om i s tona cij omi s.

Ir Lietuva užtrauks nauję giesmę.
Lietuvos naujoji giesme - nebus laidotuviy giesme? bet prisi

kėlimo. Troškimas Tėvynei laisves - tai lietuvio sios dienos obal- 
sis. Lietuvos rytojus darosi šviesesnis? jis.skaidreja. Misteriš
ka ir dievine viltis yra Širdyje kiekvieno kilnios sielos lietuvio 
ir lietuves.’

Tauta pažįsta save? vien veikime? kūrime. . Mus tauta šiuo mo- 

Montreal? Vasaris-Kovas? 1943.
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mentu veikia ir kuria - drąsiai ir entuziastiškai. Lietuviai turi 
savo vizijas Jie giedriai mato savo siekimu čiukurą. Lietuviai 
žengia sąmoningai_ir ekstazingai i amžių šventovę. Ir_akivaizdojo 
mirties - centrine valia sukyla. ’Todėl musu dabartine pastanga

■ •''reikšminga ir izymi visam pasauliui.
,.Jį ■ A' A / . ij '9 -■ i ;

. f. Mus'šiandienine literatūra .daug reiškianti ir. svarbą pasau
kę lio literatūrai. < ■ •_ / 1

Šios dienos mus tautos giesmes?^drebina širdį nepaprastai. 
Koks džiaugsmas: klausyties demingai šios naujas eras kuriančios 
giesmes. Migloti? ar žali? liepsnojąvir skaistus Nemuno pakraščiai; 
uolines sienos Vilniaus ar Kauno;puošni ^didybe Lietuvos kalnę? - 
girdi' Šios dienos giesmę! Giesmę ateinančio prisikėlimo.

.. Mos’ lietuviai? girdimo .ta giesmę iš anapus juru. Ar mes su- 
gobėsimo suprasti jos prasmę? Ar j i parodys.mums? kad j i yra musę 
.paeitą giesme? " ‘

Betgi? anksčiau ar vėliau šis susijaudinimas bus toks pat 
.didis? ...kaip ir tas judesys? kurs sukurs ideališkesnę giesmę? įvai
resnį mena ir gilesnę filosofiją.

❖ # ❖ ’
y Mes esamo spaudžiami? slegiami? išmėtyti-rasiu katile ir ti

taniškame sukury ekonomines evoliucijos. .
.Musu likimas ir „troškimas^ musu ’’•centrine valia”? kuri yra 

.ateities heroldu? turėtų apreikšti •estetinę nostalgiją meno? moks
lo? poezijos? filosofijos laukus. > "

- ■ . d. ra. ' ' ’ v
Ivies piešiame? mes rašome? męs dainuojame ir giedame,. Mes kai 

kada pasiekiame granai individualia išraišką. Tačiau tas.grynai 
individualus išreiškimas retai beiškyla.

. Mos turimo susirast teisingą kelią. Mes turime ' reformuoti 
musę protą_ir širdies įstatus. Ir tada'galėsimo keliauti Sparnuo
tos ^Pergales keliais. Mes girdime gilęjsauksma Dantės giesmėje? 
mes klausomės empiriniu, varpelię skambesio Miltono kalboje; ir mes 
matome erdvę lauka? kurį Goethe mate.

Tai musu ’’moralas”. Lietuva, žengia į atgimimo Šventovę. 
Keliai?.kuriais prisieis Lietuvai keliauti? bus musu'sudaryti.

As mastau'apie kilnią ir idealia Draugiją. Dvasiniai inte
lektualia liauta - gyvybes upę? kurios tykus ir ramus vanduo be£a 
link kazlęo dieviškesnio? kaip fosforines sviesos - prie nauju ir 

-■ jau amžiais negęstamu šviesų.
Nepriklausoma Lietuva
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\ A.. i . -1 • '/'Jr /.<■■■--, Motinos f^ms , :T
■ !• : \ a....'t • . • S' --:-.! <• . '•*

Visadd>,-rūpinŠisi<j kad' žmonija butu s veika, ir gyvenau visados 
; sulig šventi! Dievo įstatymą. Kad"mylėtą ta tikra grožį, ku^į~įr 
Dievas myli. ! .?• . • . :r■. ■ ■ d?.\. .,

f/,. Motina_gi visuomot^rūpįnasi, vkad jos visi .vaikai. sveiki gim
tu, .ir įgalėtą .tikrais žmonomis išaugti, dorai gyventi. . Kad .užau
gę mokėtu,.žmogaus tęise^_gėrDti ir'gintie ir kad į)ievui tarnautu.

...Betgi kartais .ant nelaimes l- Pasitaiko, kad tos*pačios motinos ne
vienodi vaikai. . rTors kiekviena motina savo vaikus vienodai myli, 

.. vienodai auklėja, visiems ta motiniška .meilę atiduoda, yisuq. rei
kale "baudžia ir sudraudžia;*prasįkaltus nelaimėje - vistiek.moti
na dovanoja ir tam savo sūnui ’‘palaidūnui”, visas jo kaltos atlei- 

-džia, ,'jeigu -jis prižada. to daugiau nedaryti ; <bę t nori būti tikru, 
..gęru "'motino s - sūnumi tapti. Motiniška ’..s irdis ■ žino,- kad kiekvienas 
žmogus gali prasikalsti, tad'-.ir jos sūnui prasikaltus, ji daugiau 
liūdi, ne kiek bara* 

»•_ -- . . c-,

Dievas.'ir gi taip myli tą suiro'tvarinį zriogu. Jis jį^lcido 
į pasauli ateiti ir davė jum-tam tikrus_įstatymus, kuriu’ziiiogus 
privalo laikytieš ir gerbti. Taipgi davė Dievas žmogui teises,ku

prius privalo gerbti.-ir pats ginti. Dievo teises yra.tokios, o zmo- 
.-gaus. teises visai kitokios« Bet argi visi žmones supranta tas tei- 
^•eš., ;kurios priklauso Dievui, o kurios žmogui. Kiti visai nenori 
teteisiu spręsti, nonori^nei Dievui nei. žmogui jokiu teisiu pri

sipažinti. Kiti nenori nei žmogaus vardo gerbti nei ginti. Eina.sa- 
įyotįŠku ..gyvenimo keliu ... bet kartais papuola į tokias gyvenimo 
pipkles^ kad negali sau rasti ramybes nei džiaugsmo. Džiaugsmo 

--kiekvienas žmogus ieško, stengiasi jį rasti ir trokšta visę-.gyve
nimą suprasti. Filosofuoja, kamžmogus į./Šį pasaulį siustas? "Ko 
jis privalo siekti? Dauguma siekia, kad praturtėti/ palaida gyve
nimą vesti,* ;lebauti,. girtuokliauti, smaguriauti, kad tik daugiau 

j smagumo is gyvenimo, .pasidaryti. Toks zmogtls, kartais jau save -* 
nepajėgią .sukontroliuotigęria be saiko,. • smaguriu© ja be saiko, 
uztad. tokiu daugumą..ir žūsta be laiko, peranksti patenka i mir- 

vjties nagus. Tie gi/yra dar laimingesni, betJkiti.papuola į kalė
jimus ąkur turį ,uz .savo kaltes kentėti, liūdėti. Kiti papuola į 

: ligota pasaulį,-kur turi vėl visko perkenteti, nes ligotam pa-

Montreal, Vasaris-Kovas, .19,43..
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šauly, nėra., džiaugsmo? tik kančios? sopuliai^ir betvertos dienos. 
Bet Dievas ta mato? ir jeigu žmogus jau pasižada "būti žmogumi? 
Dievas jam viską dovanoja. Visas, praeities kaltes atleidžia? jei 
tik’.jis ju daugiau :.s augo jas i. Taip visa kultūringa žmonija .pro
tauja:, kuri tiki į Dievę o ne į pinigę.

Motina vcį lyg tauta? trokšta? kad jos visi vaikai galėtu, 
šiame musu gražiame pasauly kuodaugiausia pasidžiaugti gyvenimu! 
Ir mes? lietuviai, turime savo grąžę. ir mylima krasta Lietuva! 
Musu pareiga gerbti ir ginti jos garbę ir laisvę! Privalome savo 
Tėvynė ir tauta gerbti ir mylėti? nes ji yra žmoniška, ka šiandien 
pripažįsta visas kultūringas pasaulis!

Dievas ir nepyksta, kuomet tautiečiai eina teįsingai^savo 
- tautos laisvę ir garbę ginti; kai ja užpuola žiaurus priešai. 
Taippat?. nenyksta motina ant savo vaikę^sūnų ir dukru^ kai jie 
eina savo tėvynės ginti nuo užpuoliku. Žinoma? motiniška? mote
riška širdis - visuomet yra jautri..* Ji^atsisvaikindama su savo 
vyru ar sūnumi? visuomet pro ašaras nusišypso ir dažniausia pasa
ko:

.; -Tegu tave Dievas saugoja nuo pražūties?vir nuo netikėtos 
mirties. Skubėk? sūnau mano! Kada^tave tėvynė saukia! 0 as? vi
suomet tavęs lauksiu sveiko sugrįstant.

Tad? kas gi tada ir kovoti! Kada žmogus eini ginti savo my
limųjų! Tada Dievas, ir-motina laimina? kada tautiečiai eina uz 
teisybę? kada gina savo tautos laisvę ir garbę.

Mums lietuviams reik vieningai suremti petis prie peties?ir 
eiti tuo svarbiausiuoju keliu: uz Lietuvos laisvę? jos garbę ir 
laimei Nes je.įgu, rnos patys neginsime jos laisves? negerbsime ir 
neginsime tėvynės vardo? tai kas gi kitas gerbs ir gins? Savo 
tautę visuomet reikia gerbti ir^ginti; nesvarbu kur lietuvis gy
ventu? ka j'is dirbtę? jei tik išlaiko lietuvybės• dvasia savy'ir 
skiėpina ję kituose savo broliuose? toks lietuvis vertas gero 
vardo? nes jis skleidŽia^savaja kultūrę? gina savo ir savo tėvy
nės teises ir pasaulinį Žmonisllumę.

Baigdamas? noriu pabrėžti? kad mes lietuviai būkime pilna 
žodžio prasme verti žmogaus vardo. Bukime ne_tik geri tautiečiai? 
bet^būkime žmonėmis ir viens kitam. Taipgi būkime ištikimi Šio 
krašto vyriausybei, visiems įstatymams; visur ir visuomet savo pa
reigas kuoištikimiausia atlikim? taip kaip Dievas ir motina reika
lauja. Tada nejusime gėdos pasisakyti? kad aŠ esu lietuvis? o ma
no motina Lietuva! Kuri ir trokšta.visai žmonijai geroves ir lai
mes? taip kaip tikra motina savo vaikams; o Dievas savo tvariniams.

ft sje # ❖ -X # :Js >
>X * >X >!< # # $ & »X »X $
****#***#>x Nepriklausoma Lietuva



Kam sis karas vedamas: gyventi sulig ta schema? kuri tiktu 
žmogaus prigimčiai ar prievarta versti žmogaus prigimtį? kad pri
sitaikytu prie schemos? Schema, kuri tinka dabartinei zmogaus^pri- 
gimciai? kuri buvo praktihgu idealistu sukurta/žmogaus prigimčiai, 
yra Jungtini!]. Amerikos Valstybių Konstitucija^,, Schemos, kurios 
prievarta-hori padarytužmogiškų prigimtį .tokiai kadjt iiįtęį valsty
bėms ? ^y’r'a 'nacizmus, fašizmas ir komunizhids* J^akvais-eliai, kurie 
suskicavo jas yra_lyg senas graiku legendos Trokrustas. Jie vadi
no ji Prokrųstu del to? kad Prokrustas reiškia ^temptuvę"• Jis 
buvo pagarsėjęs savo_laiku plėšikas; jis priraišiodavo visus ke
leivius? kurie pakliūdavo į jo nagus.? prie lovos. Jeigu’keleivis 
būdavo'pertrumpas negu lova, jis tempdavo jo kūnų kol nelaiminga
sis tikdavo lovai. Jei keleivis būdavoilgesnis negu lova, Pro
krus tas nuplaudavo jo kojaskol jis išsitekdavo lovoje. Jis buvo 
originalus praktinis komufasistas.

' sfl . $ -
Tūlas Moticjus^is Kalifornijoj klausia manęs? kodėl ąs taip 

nemielasirdingai musu komunizmą. As.pliekiu komunizmą del to,kad 
jis yra visu totalitariniu? ant i amerikonu., antiasmenines laisves 
įsitikinimę/pagrindas• Komunizmo filosofija - kuri siekia panai
kinti privačia nuosavybę ir taipgi visas asmenines laisves - yra 
vienas•seniausias pasauly įsitikinimąj. Jis pirmiausia apsireis- 
ke esenuose? Artimųjų Rytu prieskrikscloniskos eros aziatinej pa
dermėje .

Komunizmu? arba komunale valstybe kaip Molochas? yra pama
tuoti fašizmas - nacizmas. Ir visi kolektyvistię įsitikinimai?ku
rie priešinas individuates evoliucijos įstatymams. Komunizmas yra 
reakcionalus visu artiliberalinių įsitikinimu tėvas. Jis yra pris
meigiąs kylys visų doktrinų? kurios nori mus nustumt atgal į eko
nominę ir politinę fęudaližma, kuriame individas funkcionuotu 
tiktai kaip.mechanine plieno pakala plačioj biurokratinėj vergu, 
oligarchijoje. '* "v

Hitleris? Mussolini ir visi Amerikos fašistai yra komunistai.

Montreal, Vasaris-Kovas? 1943.
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Todėl žodis komunizmas talpina savy komufašizma, kurs prieštarau
ja amcrikonizmuį. Komunizmas yra Huey Long, Fritz Kuhn, Earl Broa
der ir radikaliŠki Naujos Dalybos elementai.

i . ' • ■■ •

Todėl aŠ mušu ir mušiu komunizmas nes jis yra tvirčiausias 
visos valstybines verguvės teoriję Šėtros smaigas. Kada tu išrau
si ta smaigę, tu išlaisvinsi visus- valstybes vergus.

n i V' ' H ' •
i _ ..  # - * . : • Į i \ -į P \ ; \\//

Laisve ar,verguve? Taiyviskas.. Ir todėl šis karas įvykd. To
dėl mūsu_vyrai kariauja ir žūsta žemeje, juroje ir ore^ Todėl- kiek 
vienas mus-turim aukoti savo energijos ir jegę 100 nuos.j kad pa
remti ir padėti jiems*

Ai, lietuvi9 laisve .ar verguve? Tai viskas. •
_Tu šinai^ kas laisve yra•_ Tu-žinai kaip brangi ji yra tau... 

™: kalbėti ir rašyti kaip tu norėtum... vesti savo biznį savo paties 
budu... melstis bet kokioj bažnyčioje, kuri tau patinka, arba vi
sai neiti į jokię -baznycię; gyventi Konstitucijos saly, kuri ga- 
rantuoja tau jury tardymu ir kuri saugo tave nuo gestapę ir.OGPU; 
keliauti iš Valstybes į valstybę be pranešimo policijai^ laisvai

••• kritikuoti-bet* kokį valdininkę - nuo žemiausio, iki auksciausio,ir- 
net patį prezidentę; galėti išbarti savo kongresmana ir balsuot 
-pašalini į iŠ urėdo .Tai yra laisve. .

. O verguve?, Ai, tu nieko nežinai apie ja. Bet ji tikrai reiš
kia tai, kas dabar vyksta. Vokietijoje, Italijoje ir .visoj Europe 
jo - kad tavo gyvenimas, tavo biznis ir tavo Šeima nėra tavo pa-, 
ties; kad tu esi šuo pririštas1 grandine, vabalas mindžiojamas ku. 
nimis.,vir kad tavo vaikas suklykia baisiu teroru kada tik kas pa
sibeldžia prie durę - ne pienius, bet gestapo ar žandaras.

Taigi^nelėisk užsienio valdžios penktosios kolumnos vili.ok- 
l'iams šnibždėti tavo ausiai bet kokiai abejojimu, apie sįtę kara, 
•kam jis vedamas. Ir neabejok, kam tu*turi dėtis ant pecię ginklus 
ar dideles atsakomybes. . .

Laisve ar verguve - katra?
Gyva,_individuale amerikonu siola_su natūralinėmis ir lega- 

įemis teisėmis,, arba slankiojęs, susitupės Šuo, priristas vokie- 
. ci^ ar japonę, grandinę? 

1 ? •./ • > ;
■ • ‘ Pirk bonę ir stampę.1Kiekvienas nupirktas bonas bus. tavo 

laisvei ir tavo mylimęję. gyvybei. ’ • -
4 «

s r.■■■.J:a,n v. .. .?• ‘ •1 Nepriklausoma Lietuva
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Kalbėdamas apie komunistus Jungtinėse. Valstybėse? -Harvardo- 
į) r of. Zechariah Chafee? Ir. savo knygoj?/--Free Speech: in United 
States?-naiviai sako: ; ,7

- Kada jie (komunistai) nori elgtis kaip-Amerikospiliečiai? 
mes privalom-leisti jiems elgtis, kaip Amerikos piliečiams. '

Čia yra tiesioginis apsimetimas į veidmainyb^. Jis yra išreikš 
tas zodziu^/elgtis”. Jeigu raudonieji? kad pasiekt savo kairiuosius 
tikslus? užsidėtu aukštas skrybėlės ir^apsivilktu Dedas Šamo kos
tiumus - nors Jie ir1laikytu raudona vėliava, po savo apsiaustu - 
prof*. Chafe e užmerktu akis i - .

Dar niekad nebuvo_didesnoš klaidos?.kaip lygiai matuojanti 
idėja savo balsavimo jėga. Prohibicionistai visuomet gaudavo labai 
maža balsu Amerikos rinkimuose? tačiau prohibicija įvyko mums - ir 
ne prohibicijos Partijos gale.

; .: ■,’r-
Si knyga yra begalo erdvi apie laisva kalba? kokia as kada 

nors esu skaitos. i '
?;•; ’Ą ■ k > -vį --įj A 1 O'.;.

if ■ 1 .

Daugis^žmonių Jungtinėse Valstybėse tiki kad tie? kurie ka
riauja .pries komunizmu „ir komunistus (iš kuriu vėliausiai įstojus 
i musui glitas yra.Jugt. Amerikos Valstybių Attorney-General)? ka
riauja prieŠ Rusija. Šitaip manyti? tai butu, "didžiausia klaida.v 
Nes komitnizmas nėra . rusiškas savo pirmpradė' pradžia. Jis kilopis 
Vokietijos. Veik visi garsus r Ūsu radikalai pirm Lenino pasirody- 

" mo buvo identifikuoti su anarchija ar vieno izmo forma.
’* 'l >

Rusijoje yra arti -200?000?000 žmonių. Komunistu partijos na
riu apie 4?000?000. Milionai liko įbauginti ir prievarta verčiami 
priimti tokia ekonominę sistemą? kurios jie nesupranta ir kurios 
tikrai nenori? jei ir suprastu, j^.- -■?

Apskritas -rusas-.yra intensyviai religinis. Politiškai? jis 
yra/individual is t inis . Jis normaliai pletojos link teisios ir nuo
saikios kapitalizmo, formos kada Leninas ,ir Trockis’ išlipo Finlandi- 
jos stoty? St. Peterp’burge 1917 m. . : ,

Komunizmas yra Karlo Markso ir jo praturto jusio-.prieteliaus 
Engelso? išradimas. Abu yra vokiečiai? kurie išleido-;/savo.; garsiu 
komunistu manifestu•1848 m. Komunizmo biblija? ”Das Kapitalu? pa
raše Marksas. Visas dalikas prievarta buvo cįepijamas rustj. žmono
se - ir? kaip įvykiai įrodo (nos^Rusija^zenge į privataus kapite
li zmoŠoną) ? jėga, kunijamas prieš rus^. žmonių daugumos.'valia ir 
instinktus.: : ■■ . •• '. -1'-

>
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Vokiecię. siela visuomet buvo komunistine. Jie tiki,^kad vals

tybe yra kilusi is dieviškos pirmprades pradžios. Didis Šios^ant
gamtine s valstybes doktrinos eksponentas buvo Hėgelis., vokiecię. 
profesorius, kurs buvo protinis Markso ir^komunizmo^protevis• Vo
kietija visuomet buvo individualizmo priešas* Vokiečiai visuomet 
ėjo žąsies žingsniu. Jie yra. dvasiniai, ekonominiai ir politiniai 
žiopliai p a r e x c e 1 1 e n c e..Hitleris yra-komunistas apsi
gaubus kauke.„Nacizmo, kaip ir fašizmo, evoliucija yra link‘'Mark- 

. so komunistines valstybes.
Rusija šiandien.nekariauja už komunizmę. Ji kariauja už nacio 

nalistinį principe - Rusija, - kadangi Vokietija-nekariauja už Vo
kietija,' bet tik del to, kad įvykdinti ir įgalioti savo komunizmo forma far valstybes verguvę)^visame pasauly. Ji ideologiškai suga
dino f Rusi ję, kaip ir savo pačios žmones.

- : * 1 « #

Kę jie mano pasakodami mums^ kad mes amerikonai esame “nedi
sciplinuoti” ? Vieno Amerikos didžiausio universiteto prezidentas 
neseniai pasakė, kad “nedisciplinuota“ Amerika neturi jokios pro
gos likti laisva ir demokratine dabartiniam pasauly.“ Jis reika
lauja iš “tautinio vieningumo“ . sęlyg-ę ar padėties, “adekvatines ir 
sociales vienybes - laisvę, žmohię. disciplinos.“

..Tas man neaišku ir abejotina. Man atrodo, kad vyrai ir mote
rys, ryto meta devintę valandę skuba į savo darba, gyvena discip-? 
linuota gyvenimą. Nešę brutai nei laukiniai, jie taip pat gyvena-- 
“socialiai;disciplinuota“^gyvenimę namie ir kada bendrauja su’ savo 
bičiuliais. IŠ tikruję, aš stebiuos ar mes negyvename perdiscįpli- 
riuOtę, perdaug socialiai ę.tandarizuota gyvenimę.

Gyvenimas yra mums lavinimasis nuo gimimo lig mirties - gy- 
. venimas ir atilsis visuomet yra mums laisvėje.

’ * * * > " ;
. .Kultyvuok jegę. Tu esi jėgos butas. Vartok kįekvienę jegę,ku- 

ri slepiasi.tavy. Sveikata yra jėga. Knygos yra jėga. Savavalia_yr 
’. jėga. ^Vaizduote yra jegaL Protas yra jėga. Lytis yra jėga.; Meile 
yra jėga. Malonybe yra jėga. Tiranijos nekentimas yra jėga.

Niekas negali išsemti iŠ savęs jėgos galimybių.„Šita jėga yra 
pagrindinis universe faktag. Mes sakome: kada musę. j ego s mažėja, 
mes senejame. Todėl mes dažnai atmokame suvėlintai skola . jėgai.

\ Nėra nieko, ko mes negaletumem pasiekti, kai mes.pakystam įš 
savo inercijos ir kreipiamės į jėga. Kas mus pavergia ir neleidžia 
pasiekti pa sėkmė s-.gyvenime, * tai yra protinis ir fizinis-aptingimas 
- inercija. Nugalėkime tail

# * * Nepriklausoma Lietuva
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Rusija yra žiauri del_to? kad komunistai neprotingi. Jie ne
pažįsta alfabeto. Tačiau mėgina užkariauti pasaulį. Kiekvienas 
revoliucionierius yra demagogas? įr pasiekęs savo tikslę virsta 
despotu.; A’-' '

Visi revoliucionierių pažadai yra vejai. Tai ju technika^įsi
galėti valdžioje. Ju vienintelis siekimas - tai pasigrobti valsty
bę. Tada viskas ju — net, ir žmonių kunai^bci sielos. Visę..diktato
rių mononanija, kuria jie įsigalėjo valdžioje? galutinai juos pra
žudys.

Komunizmas yra neišgydoma liga. Visus komunistus reikia lai
doti ? gyvus.

>j« #Jc

Laisvos branduolys yra asmens laisvo. Jo i žmones gali būti 
laisvais balsuoti - kaip jie balsavo Romos Cezariams viešpataujant 
ir kaip jie balsuoja totalitarinėj Rusijoje - ir vis nebūti lais
vais. Asmens laisvo yra toisje reguliuoti mano gyveninę ir įsitiki
nimus? jie aktyviai_ir fiziškai nepriesgyniaują su kitu gyvenimo 
ir įsitikinimę teisėmis. Apie šia teinę p-nas J. Woods rašo:

- Kodbl federaįe legislature nesukrunta pagaminti Valstybes ar 
tautos referendumą žmonėms pirm negu bet įstatai varžę asmeninius 
papročiui? ar pasilinksminimus galejbę but išleisti? Jei žmonos netu
ri teises- balsuoti apie šiuos dalykus? jie netinkami balsuoti apie 
bet kę kįtę.

Valstybes^visiškas individo reguliavimas_yra seniausia pasau
ly niekšybe. Is to plaukia visas piktas? net ir karai? kokius mes 
šiandien matom. JBukime gyvi? ir kovokime uz L ai s , v. ę -pirma'ir 
visada. Tai puse pergales - uz laisvę verta kariauti ir mirti.

• / y. i’.

>j< >.’«

Mano ilgesiai tamsesni uz seselius istyso?

Alkana dvasia be tavųjų giriu ir upeliui 

Tu taip graži tarp vasaros žolynę, ir darzelię? 

Ir tave apleist’ ir užmiršt - reta sirdis išdrįso.

Uz tavo laisvos lyrę - 

Sukils vyras - į vyrę.
... > • ; j ' ‘ . •

* * #
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M. Grigonis
Is ryti} saleles 
Siaube bolševikas?
O iŠ vakarėliu
Vokietis apniko ...

Nemunėlio linkui 
Pute Šiaurus vejai?

' ‘ Ir pavergti Vįlnii} 
Lenkas atbildėjo.

Šėlsta tamsios naktys?
Graudžia juodos dienos.?
Kai apžiotos prieŠi}.
Dreba musu sienos.

Bet apgynsim norę 
Nepriklausomybes 
Tik mus tebevaržo 
Baisiai siauros ribos

Patekės mums saule 
Vytauto svajota: 
Užvaldys lietuvis - 
Savo visę plotq.

* *
P A S I ILGIMAS

Gene Viršclyte

Taip liūdna Širdžiai daros?
Kai pro_asfaltq? limuzinus? barus 
Žalia tėviškė vaidenas.

Ak?^kad galėčiau pasiekt 
Pįacįasias josios lankas? 
išbučiuot motušei rankas.

Žinau? biednai gyvena jie -
Bet mieli;..'Mieli ir kalnai tiel*

Nepriklausoma Lietuva



21

h

Narcizas Augrūnas

Neseniai pateko į mano rankas ’’The Globe and Mail” laikras-; 
tis leidžiamas Toronte? kurs vasario 2-ros dienos laidoje 1943 m.? 
paduoda ištraukas is labai svarbios kalbos profesoriaus Watson 
Kirkconnell McMaster University.? Hamilton.

_ Profesorius Kirkconnell Įtaria komunistu lalkrascius keliant 
rasose maistą. v _

Kaltina'svetimtaučiu grupes"kėlimo revoliucijos” taip kal
bėjo profesorius Canadian klube. Sake yra pavojaus? kad komunis
tiški laikrasciai^Toronte kaip blogiu grybą vaisius? bando įtikint 
įvairių svetimtaucią grupes Kanadoje? stumdami juos į komunizmo 
įtaką ’'kad padarius skerdynes”.

Kanadiečiai turi būt pasiruošę oitijiemokratiška linija ir 
įsteigt geresnį ekonominį ir socialinį buvį^.p.

Toliau^profesorius Watson Kirkconnell išvardinant svetimtau
čiu lalkrascius ir ją. redaktorius pasakė? kad jie apeinančiai pri
eina prie valdžios ir netesingai skundžia didelius . grupes sveti
ma kalba leidžiamu * laikraščiu kurie yra ištikimi Kanadai. .. 

ii €

Profesorius kalbėjo agie ištikimumą Europos elementu Kanado
je? kad komunistai pasivercia^įstikimais? bet tas ištikimumas pa
sirodo jų leidžiamuose laikrąsciuosę tuose nuodinguose grybuose? 
musmiriuose? kuriuose po gražiu lukštu - slepiasi nuodai.

/ Jis išvardino siuos laikrascius? kurią skaičiuje yra ir mū-

Montreal? Vasaris-Kovas? j.1943
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su penktuko jri lietuviu tauto s vpa r daviku, ir graboriu slamstas va
dinamas ’’Liaudies Balsas” . Išvardinti laikraščiai ir ju redakto
riai yra šie: ’JKronika Tygodniowa”5 redo A. Morski. Jis bendradar- 
biavdj su prislėgtu ”G-los čPpacy”. Vestnik (rusę.) 9 red. M. Yasny9bu- 
vusįslredaktorius komunistę, laikraščio: ’’Novosti”. (Croatu)9 red 
Ed.f^ardašh? buvęs sekretorius nelegalios Crpatu parti.jbs:’’Ludova 
Zveėte”. (slovaku)., ’’Nova vreme”9 (bulgaru) red. Steve Szokc9 
’’Liaudies Balsas” (lietuvię)9 Red. J. Yla vadovaujantis lietuviu 
komunistams; ’’Ukrayinske Zhittia”9 red. S. Macievich ir Peter Kraw- 
chuk9 buvęs internuotas^.© vėliau paleistas iŠ stovyklos;"Canader 
Yiddische Vochenblatt (zydu)9 red. Gershman9 paleistas is koncen
tracijos stovyklos.

Studijuojant tuos laikraŠcius^Dr. Kirkconnell atidengė9 kad 
jie ..visi gauna visas ^formacijas iŠ Maskvos Kominterno.

Prasidėjus šiam- karui9 Kanados komunistu partija buvo atsi
sukus prieš kara ir prieš Britanijos Imperializma9 iki įstojimui 
i kara Rusijos.‘ Bet su ypatingu liudijimu? kaip tie pakelėse pa
vėžinamo prašytojai., kurie nori pasiyazinčt ir-pasiekt pačios ke
liones gala9 o paskui primušti patį šofcrį9 kad pasivogus jo auto
mobilį. g’. ■
b Tai toki komunistę žygiai ir užsimojimai. ■ ■

LIETUVOS PRIEŠAMS PATARIMAS

Brauguciai penktukojail
Jus kaipo pažangus gyvūnąi9 apsišvietę ir kul

tūringi; tad kam jųę taip kankinatės? Juk jums yra auksine proga 
...pasiliuosuoti iŠ tu ’’liaudies priešu”; juk turite savo prezidentę 
Padleckį su jo kabinetu... Netrukdant laiko9 tuoj•pasiųskite pba- 
šyma ponui Stalinui., kad jis pavelytę jums>sukurti: valstybę su 
Padleckiu ir jo šaika priešakyje., ir pavadintu ” Lietuviu Skūri- 
ninku Respublika”. Ta vardę man teko išgirsti is rusu tautos žmo
gaus 'užklausus pas jį kaip jis pavadintu tokius gyvunus9 kurie lie
tuviais gimę9 o rusams dirba. Jis man ilgai negalvojęs pasakė:

- Oni^robotajut za dengi i nazivajutse Skurinyki1 Mi ih 
znaem. - AŠ nusijuokiau ir sakau:—-,.

- Eto vierno. - nes žinau, kad jie savo kailį kelioms eiįems 
maine. Tai va9 drauguciai9 jums škurin.inkęvardas ir tinka. Jus

Nepriklausoma Lietuva
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patys žinot , _.
pa-uysJ žino c į kad jds čia gyvendami Kanadoj ar^Ąmeril^o j-?. - jos duo
na maitinatės ii? kailius mainydami.,dirbat pražūtingu/komunistinį 
revoliūcijinį darbčj tikrus lietuvius^skundžiatė valdžiai? tersiat? 
ir manote? kad jums ^patikės!_ No vyručiai. Jus esat, kaip tos su_ 
raudonomis sk.iauturcmis papūgos? kurios ka Maskva . gieda - t(j- jus 
pakartojai. Bet sunkų jums Įtikinti pasaulį^ kad^jus/esat nekal
tos aveles^,.. Po kailiuku - vilkučiai..'. Žvėrys žmoguje. .. Lietuva 
jau gerai žino kas yra ’bolševikai. Mes jums nei Uz cent^ netikim. 
Jus pirmi'melagiai9 apgavikai? mulkintojai ir cent^. kolektoriai*

Mes tikri Lietuvos sunūs dirbam del savo tėvynės laisves, ne
priklausomybes ir demokratiškos geroves. 0 jūs uz sukolektuotuš*' 
centus - kalate komunistiškos vergijos grandinius. Ir mos nenorim 
kad jūs sava-.grandinius uznertut Lietuvai ir lietuviams! Mes ne- 
norim, kad mus valdytu rusas su savo škūrininkais? nei vokietys; 
su savo momerlandistais. Lietuviai per 22 laisvo valdymosi metus, 
įrodo pasauliui3 kad jie moka patys tvarkyti valstybę? kelti jos 
kultūra? mokslu ir ekonomiją.

Tai mano asmeniškos pastabos? ir be abejones jums teks prieš 
jas pasiraityti? negi kepamas angis tylės?

JAUNOJI LIETUVA

Ei! jūs ten iš kelio!
Jaunoji Lietuva žygiuoja.
Tvirtai suspaustos gretos_zalios;
Ir vėliavos iškeltos plevesdoja.
Ju akyse pasiryžimas!
Jie bus atsparus visiems vėjams!
Širdyse žaibuoja įtūžimas?
Tėvynės priešams, pavergėjams*

Štai9 gretos ję. didėja?
Krūtines dar aukščiau iškyla?
Jau prie laisvos artėja?
Ne žodžiai? bet darbai prabyla.

V. Skirgaila.* $ *

Montreal? Vasaris-Kovas? 1943.



Miškas? kuris stūkso prie pačios dviejų upokšniu santakos? 
šniokščia ne taip? kaip kiti? "bet tyliai? lyg bijoąamas^sudrumsti 
ramybę? kurios jis yra sklidinas* Nepaprastai jis šniokščia ypač 
žiemą? kai visi keliai būna užversti sniegu ir kai vejas virtinė
mis gena i šiaure pilkus debesis* Didžiules egles? ^.viena—kitą pa— 
ramstydamos Šakomis? atrodo tada lyg gyvos? lyg kažko liūdinčios 
moterys.

To miško pačiame pakrašty -stūkso vienišas kryžius? jau pajuo
dęs nuo lietaus ir samanomis apaugęs. Kadaise buvo^prikaltas prie 
jo įg švino nulietas Kristus? bet vinys seniai surūdijo ir kančios 
ženklas nukrito. Neliko aht kryžiaus jau" ir. parašo.

a •' * ’ - -- L . ’ i'*

Bet žmonėms?įkuria netoli nuo to miško; gyvena? parašo nerei
kia. Jie ir taip žino.^ kuriuo tikslu buvo "prieš keliolika mėty čia 
pastatytas kryžius. Tėvai kada eina pro salį?_prataria kelis žo
džius vaikams? kad ir jie" žinotą kokios dideles esama motinos mei
les. ' : :? \ -k * . ' -

Prieš tuos keliolika me'tu Čia pat prie miško buvo didelis kai
mas? kurio gale stūksojo Lauryno Juodžio sodyba. Kelis hektarus 
Žemes dirbo pats Juodis? trisdešimts mėty vyrąs? ir sena motina. 
Jie vertėsi vis dėlto neblogai?^ nors ir nematė didelio pertekliaus.

Bet atūžė karas. Dūmais nuėjo puse kaimo._Neiiko sveika nei 
Juodžiu sodyba.. Pagaliau užėjo vokiečiai. Pradėjo slįnkti^dienos? 
pilnos'nerimo ir nežinojimo? ko reikia laukti. Vokiečiai sclo?sla- 
ve viską? kas pasitaiko. Jie -lanke kaimą diena is dienos? ir kartą 
pajuto žmones? kad gali prisieiti gyvenimą baigti badu.-Suskato 
tad kiekvienas slėpti ką turėdamas? taipgi javus? kad butą nors 
duonos *

Tačiau atsirado kažkas? gal iŠ savąją tarpo panoręs įsiteikti

Nepriklausoma Lietuva
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atėjūnams# Vienę diena atidundėjo į kaimę pora ^andarę. ir puolė 
tiesiai prie slėptuvių? reikalaudami vilkti aikštėn paskutinį 
grūda. Neaplenke ir Juodžio. Atėjo vienas.ir tiesiai ..pasakė? 30g
grūdai yra užkasti prie kluojimo kertes.

• Laurynas Juodis įgavęs kelis smūgius į nugara? dantis sukan
dės turėjo atkasti slėptuvę. Sena motina tikėjosi išprašyti dar 
nors sauję duonai ir^su ašaromis palinko prie raiikos. Taciaupvo- 
kiotis nebuvo perprašomas- Pykčio iškreiptu:.ved du .-ji s -mostelėjo 
lazda ir kirto, kad moteris susmuko? net nespėjusi aiktelėti.

Būna kartais momentu., kad žmogus nežino kę daro. Pamatas su
kniubusiais avo motina? nieko nepagalvojo įr_Laurynas. Tik^įssitie- 
se ir drožė vokiečiui į veidą. Paskui pakele motina? nunose į ' tro- 
ba ir pradėjo stengtis ja atgaivinti.

Neranišbuvo ta diena? nors vokiečiai isdūmo? medžioklę per
trauke. Ypač nerimo Juodiene.' Ji verks ir nuolat kartojo: .-J.

* J *. ’ *

- Nereikėjo tau jį liesti? Laurynai.
Bet Laurynas mažai apie tai galvojo. Tik kitę rytę? kai kai

myno vaikas atbėgo ir pasakė? jog^atjoja vokiečiu būrys? jis su
prato -kas laukia. Netardamas nei žodžio? j is,zvilgterejo į metinę? 
kurį išblyškusi stovėjo prie krosnies. Valandėlę abejojo. Bet tuoj 
nusprendė.

- Tegu sau joja.
. ’ » t • *

Vis dėlto motina jį perkalbėjo. Ji sake? kad vokiečiai nedo
vanos? kad išmuš? muš?kankine? susaudys. 0 kę tada ji darys? Lie
pė bėgti i miškę? kol dar laikas? ir slėptis? kad nesurastu: net 
su Šunimis.

Laurynas paklausė jos. ’Dideliais žingsniais perbėgo kalvos 
Šlaito, ir dingo eglių tankumyne. Būrys vokiečiu apsupęs_namus? ra
do motina vįenę? ramię? lyg nieko nebūtu atsitikę. Rustus? tary-. 
turn žmogžudžio atėję suimti? keli jį£ įsiveržė su paruostais šauti 
ginklais į vidę. šaukdami: ' r

- Kur tas tavo_sūnus? ' • . • .
Moteris pažiūrėjo į juos? lyg nesuprasdama? ir atsake? tarytum 

būtu: ėjusi kalba visai paprastu reikalu:
- Jis išėjo. _ . v _ ■
- 0 kur? - ji truktelėjo pėciaisjir susiėmė rankas? dręsiaį 

žiūrėdama isiverzeliams į akis.. Atrodė? kad negąsdiną jos nei žiau
rūs veidai? nei ištiesti‘į ję šautuvai.

- Šuo turi būt namuose? - mane vokiečiai ir vienas paskui kitę
pradėjo griosti trobas.^Jie išbadė durtuvais visas palėpės ir isziu- 
rinejo visus kampus. Tačiau veltui? - Nieko nėra skambėjo ję.. pa
stabos. * ' *• '■
Montreal? Vasaris-Kovas? 1943.



Elegijus Uosis
Tikėjausi nuo viršininko gauti pagyrimą? be mažoka tik nega

vau papeikimą; kad iš kalno viskę žinojęs' ir ne pasiėmiau kita 
policininką.* ‘ - ■'

Uz savaites buvo teismas. Teisėjas pripažino Samsono kontra
banda ir rado jį kaltu? taipgi paskyrė pabaudos bausmę v:uzsimo- 
kšti '500 litu.

Guzliui? ir jo dviems sunams - po dvi paras dabokles. Vėliau? 
kada tik sutikdavau mieste Samsoną? jis- ištolo prieš mąne nusiim
davo kepurę? ir sakydavo: ”Tu baisus žmogaul Norėjai mane nušauti?

> . • ... i}* ‘ ‘ .

Koletai dienu praėjus? turėjau eiti, pas viršininku su rapor
tu. Kad išvengus nesusitikti- su Karute - nejau pro jos 'namus? bet 
pasukau^slauru takeliu pro^upę^ Eidamas turėjau omeny, jeigu ja 
susitikčiau - ji_juoksis iš manęs? kad negalėjau-sulaikyti Sam
soną o ii* jis pabėgo. Ot? manau sau sakys-: ’’netikęs lepšys”. Širdį 
grauže nusiminimas. Maniau sau^ merginos myli vyrus - drąsius? > ka-_ 
ringus9 griežtus. 0 aš pasirodžiau pries ję vishi nękaringas? tru
ko d-rasos. ■■ -

•. j . ’s ,

Eidamas takeliu atsiminiau?_kad ten paupy-Sinkevičių daržo
ves pasodintos? tad kad ir nenorėdamas - galių kartais susitikti 
Karutę’ Sustojau? agsimasciau: maniau grįsti atgal? bet gal. šiuo 
momentu jos ten daržuose nebus?... Nutariau ėitl;vistiek vienų 
karta anksčiau ar valiau reiks ja susitikti? ir pries ją raudo- t « -
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nuo t i iš godos. Atėjės arčiau, pamačiau^. kad Sinkevičių, seimą ko
pusius kerta ir Karute 'sykiu. Bet? laime, kad toliau nuo takelio. 
Stengiausi greitinti žingsnius ir praeiti kad manus nepastebetų, 
ir kad nereiktų susitikti.

Bc.t kur tau’. Karute ranka moja ir Šaukia sustoti. Sustojau. 
Širdis plaka. Na dabar,įgausiu pipiru :-_gąlvoju sau. Bet ji mane 
pasitiko su ramia ir rimta išvaizdą; paėmė mano rankų, paspaudės 
ir sako:

AŠ labai užjaučiu Jūsų nepasisekimų, bet sykiu užgiriu Jū
sų drųsų ir pasiryžimų kovoje su kontrabandistais.

Karute toliau tęsė: - Žinai kų, kad_del tavus mano^tevėliai 
susipyko tarp savęs. Mano mamyte paskaitė tamstų labai žiauriu, 
ir negailestingu.^. ir net man sake, kad daugiau neleis su Jumis 
draugauti. .

- Tėvelis, tamsta iškėlė į padangesI Net prieŠ visų Šeimynai
Sake, kad šitas policininkas tikrai eina savo pareigas. Kad tokių, 
vyrų. Lietuvai seniai reikėjo šitam rajone. Sako būtų seniai apva
lęs tuos kontrabandistus,_kurie per_kiauras naktis miego neduoda 
lodydami^šunis. Žinote, tėvelis sake, kad tamstų Skuode susitikęs 
tikrai užfundys. .t A

AŠ norėdamas sužinoti kokios nuomones laikėsi Karute, nuže
mintu tonu užklausiau:

- Tai dabar jau turbūt man Sinkevičių durys uždarytos? Jūsų, 
mamyte manęs nekenčia 1

Karutes kūnas suvirpėjo. Su atvirom akutėm ir pakeltu bal
su • sako:

- Ar tu su manim zenysieė?..._AŠ tave dar labiau pamylėjau 
po Šio įvykio. Kelias naktis negalėjau užmigti... vis apie Jus 
svajojau...

AŠ srovine jėga nutveriaujos rankutes, ir norėjau arčiau jų 
priglausti,_bet pastebėjau jos sesytes seka mūsų visus judesius, 
tad_tik padėkavojau jai už geraširdiškumų ir užuojauta, ir susi
tarėm susitikti vakare.o.

Po to, dar keletą kartų, teko susitikti Karutę, tai buvo ma
no linksmiausios ir laimingiausios gyvenimo valandos praleista 
su ja...

UŽ kiek laiko, mano_numyleta Karute susirgo, ir tapo nugaben
ta į ligoninę. Daug meiles žodelių pasikeitėm per laiškus... Ve-

Montreal, Vasaris-Kovas, 1943.
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liau del ..tarnybos labo. . -mane perkčle į kita, rajona9 ir teko nu
traukti ryšius su Karute. ; • j .

Jos man gaila ir po šiai dienai! Ji buvoano jaunystes pir
moji meilė. Jos gyvenimo likimas - man yra nežinomas iki šiam lai-

; kUl. '. ‘ ;

Ach? likime! Koks tu negailestingas! Žiaurus del mantas...
Kam tUvleidai man.ję pažinti? pamylėti ir^yel išplėšei.., Tik per 
tave aš negaliu kita tokia sutikti? 'kur as sukaupęs visas savo Jė
gas? si.elę - paaukočiau tik del jos... Kad’tinkančia širdį širdžiai 
surasčiau? - bepaliovęs lendu? daužausi po svetimas sielas? sten
giuosi surasti kuri man 'tinkama^ kuri tikrai mylėtu? suprasty? ir 
kad aš jai^ta pačia dekone_galeciau atiduoti savo gyvenimu ir is- 
siilgusįę širdį. Nėra laimes... Esu vienui vienas.L. Žmones kalba: 
“pasenęs 'kavalierius’'. Galva pasipuošė snaigėms? kūnas-’susilpnėjo? 

’tik sieloje jaučiu naujus pasaulius ir amžinai jaunus!
'' •' ' V . ; / ■

- Ir vis dar kovoju .prieŠ save? kad nereikštu priversti save 
pamylėti? arba gyventi su ta? prie kurios siela netraukia. Y 
.-..7.7: ■ ■ ■ - • • ."-f • 1 * ’’•

Skaitau nelaimingiausia ty pora gyvenime? kufi susituokia 
prievartos budu. Vedasi tik tam? kad kiti apsivedę gyvena.

« ♦ *
.j,f r •_•••. . ’ • • . w . .

. '................. N U I ir K I T E RETEŽIUS V . i'"

- • r >. f ■ “

0? Nuimkite? retežius nuo manujy ranku... ;
Jie baisiai persunkus ir prie širdžiai prirakinti!
Ir traukia į kapa gyva! tarp reteziy lanko ...

’ 0 siela ii? širdis norėtu dar gėlės skinti. ■. V
• ' • * . ■ .. .

v- 0, nuimk!te, retežius. = . žus.t.u .premijose.
Baisiu trošku!iy?sukepus širdis *iš ilgesio/! ' 
Nežinau išėjimo’ tragedijų vartuose - _* ’
Ateik... 0?' ateik! bent pries mano saules leidesį.

...:<■?« •}<

Ilgesys ir nusivylimas? tai Mes save teisiame sulig
dvi vilycios? kurios mus_sau savo savijautos? bet kiti mus 

■ -nužudo? kad kitiems gyventumem. teisia sulig musy darby.
; Longfellow

* ,j, * 1 « ♦ - ♦

Nepriklausoma Lietuva
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P/JylINEJIMAS 25 METU LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBES p

rezoliuciją skaitė sekretore 
SLx Kuopos . Kalbėjo J,. Jokūby- 
nas, A* Frenzelis ir .gerk. col.
G. L. P. Grant-Suttie•

Rezoliucijatbuvo vienbalsiai 
priimta, kuria žemiau talpiname.

REZOLIUCIJA
su-
Sa- Mcs Toronto lietuviai,, susi

rinku 9 Susivienijimo Lietuviu 
Amerikoje 236 Kuopos iniciatyva 
404 Bathurst Street saloje va
sario 14 diena 1943 metais pami
nsjįmui ir pagerbimui 25 metu 
sukakties nuo Nepriklausomos 
Lietuvos paskelbimo; kuris įvy
ko' Vilniuje1} vasario_16 dįcn^. į 
1918_metais^ - nutarėme išreikš
ti mūsų, troškimus sekamai:

. KADANGI L i e tu va,. .p ė r 22'. me .tu s 
nepnikląpsbm.p? gyvenimo; pilnai 
įrodė 9" kad ji galį savistoviai 

Jaunuolis Kubiliūk, taip pat ... valdyties ir sparčiai augti - 
kilti kaip ekonominiai, taip-ir- 

r socialiai; ir
KADAGĮ9. Lietuva/ kaip ir 

daug kitu nedideliu tautu, pate
ko po nacii^. jungu, , ir be . pągal- 

; bos demokratišku didžiuliu tau
tu, negales is po to jungo įssi- 
liuosuoti; ir 

KADANGI, pavergta.tauta, ne- 
1 ? *    ■ — j • tj .. Ą .

/■” , 1943 m. vasario 14 d. S. L. A,
236 Kuopa_suruose_Lictuvos nepri
klausomybes paminėjimo sukaktį.

,.n : Šis minėjimas buvo'3 vai.p.
p,9 kurį atlanko•gražus būrys lie- 
tuviu ■ sū Širdingumu.

* Parengimo komisija kuri 
i: sideda^iš E. Frcnzclįenos, V.

"muloviciaus, n.^Kunučio, J«_ Man- 
-kaus ir A. Augučio; suruošė gra= 
j z.ia-programa. ■ •

i Visu gerbiamas Konsulas buvo 
• taip:malonus ir su mumis sutiko 
- minėjimu pagerbti. Programa susi
klojo iŠ daugelio įvairenybių,SLA 

-r nariai sudainavo keletą dainu,ku- 
rias priruošė tikras patriotas 
Liudas Pocius, uz ka visa; kuopa 
yra' bengalo dėkinga,* Malonios lie
tuvei tes^p .p. jDnyte. ir Maryte Po
ciūtės užpilde muzikalu programos 

... dalį:,. ■” ■
smuiką vp aįcomponuo j ant L. Po c iu i.

Z o Uzemeckicne mums 'maloniai 
padainavo 3 gražias daineles. B. 
Indreiin skambino pįjąnu ir B. In- 
drelytc, J. Grubeviciūtc^J.^Pau- 
liūte ir L. Bieliauskaite - šoko

• 3;Lietuviškus šokius, be to L^Bie- 
Įiauskaite padeklamavo -eilerastį.

. , : . P r o g r ąm.Q. ve de. A. P Kun į u t is.

-j Montreal., Vąsaris-Kovas, 1943
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gali _ laisvą į. vyst y t is....i.r. ..bųi.i.... .....
naudinga sau nei visam civilizuo 
tam pasauliui; ir -J

KADANGI 9 .^vieuintele -mažų jų..

bu
.rįįtąutuf /( "Aju "ta^po] ii^ąĮjąetąyos JvilL

: \/'įt i s Suvienytu: -.M'-ąjįtū-ųį-ti Įnį|j ino ; į- ■.
TĄl> * jhębi • liį įųyįąi/g^vcnanA

i tieji ' dcmok'rat irie j c ‘ Kana dd j e ? pa-
j Reiškiame9 kad mes r.emcmc. Ar.„.rcmr 
į -eime visokiais galimais būdais9
I kus-Ų''haųJ6s; .tėvynės Kanados ir yi- 
d bą Suvienytu 'Tąūtą kova priesJasį.
i gedami visas viltis 9 kad priešą

n ug a 1 e- j u s s -p_ri e' T a ikb s T r i būn o s 9 • 
■.■remiantis Aitlsjatb Cartoriu9 'bus
te i s Ingą i? a t s i'z ve 1 gt a *ir į’. Li e tu- 
vos padetą ir- pripažinta.0ai vi- »

■:. \ s i ska. ne priklaus omybe..; • □£ -i
V Pirm. A Frenzolis

.1. Sek r. S Butkiene

U•? X >K * *
. LIETUVOS SIDABRINIO JUBILIEJAUS 
-MINĖJIMAS 25 METŲ JOS NEPRIKLAUSO

MYBES PROGA. . ■' vu

..e tu vos Ne pr ikiaus omybe s
- paskėlbimo_25 metu mine j imą. .pui-
■ i_i_^ t/- t Tarybos To-

■' ront.O skyrius 20 d±: vasario pa
rapijos salo je sujungę. bendras 
jėgas su Sv. Jono pasalpine•drau
gija ; ir su vietine lietuviu pa
rapija. ■ ii. . *■ ,'

■ ■„■ šis minė jimas' praė jo .gra
žiai; ir: įspūdingai. J ; 1 n

'Auką, surinkta dėl. Nepriklau
somos Lietuvos žurnalo J>57.00.

.-Programą vede; ir įžanginę -
- kalbą pasakė R. 'Hozas. Pradedant 
-..programa visi bendrai su publika 
i;.-.sugiedojo Lietuvos Himną. .

Po to buvo labai;vykusiai į 
-perstatyta ; dvie ją veiksmą veika

las: "Vytautas Kalėjimo".
Vaidino sic asmenys: J.Ba-

. kia.i paminėjo K.La

nylis9 0ę_ Kalinauskiene9 B 
bauskienc9 V. Jarašiūnaite9 p-.!

.... Glinskyte9 P. Jarąpdunas? A.i Au
gutis 9. i r P. Ka irys''. : Suf le r ia vo 
M. teąnylis.* /pHlJj į _ j 
' J • įjB pudingas ' 'kajba s.: pa s ako t a, i 
dicįnai pritaikintas Gcn*. Konšų-

.... laUlG.-L.-P. - Grant-Sut1109/ ir fcun. 
MoOivney. Ji. į

■ Po to9 skambino solonfpijanu 
p-.lc Alvina_UŽemeckaite9 smuika
vo solo p-lę M. Pociūte.. .Solo 
dvi da-įhds< sudainavo p-nia Zo
fiją UŽeme ckiene .^I.akbmponavo 
p-lc 0. Pociūte. Publika gąusin- 

sgai aplodismchtavo9'ir prase

| P. J. G^rinskyte pasakė ei-
1 e s.: va s ar 10 16 9 1 ab ai r 4ykušiai.

' Buvo .labai vaizdžiai''-įastaty- 
t a s gyvą s; pa ve i kpi as va i-z duo j an
tis pavergtą Lietuvą'..

Gyvąją paveikslą vaizdavo 
bi*ir scenoje patyrusi artiste 
Vanda- 'Jarašiūnaite ir V. Bany- 
įis. Publikoje daug^bųvo matyt 
šluostant ašaras. Užbaigiant su 
gyvuoju paveikslU9 visi bendrai 
sugiedojo Lietuvos Himną. Ų-yvą- 

"■ ją paveikslą parengė V. . Bahyli^ 
•ir 0. Kalinauskiene . Po'' progra
mos buvo šokiai. 1

16 vasario ^paminė j'iįio^komi- 
tetas? taria širdingai aciu 
visiems artistams9 ikųrie.daug
triūso, padėjo.- Taipgi jdidelis 
kreditas priklauso peniai.Kali- 

'• nąusk-ienei ir V. J. Banyliams 
už pridengimą., gyvo jo paveiks
lo "Pavergta Lietuva"..Taipgi 

--ačiū visiems darbininkams ,1° 
galinauskūi'"kuris visuomet ir 
sį’ karta' prie, biznio . darbavosi. 
P-lei^V.* Dervinytei5 ir E. Ma
rtišiui 9 kurie ženklelius prie 
juru svečiams segiojo. A. Jur- 
cai/ kuris visą tvarką priziū-

■ x’ej'd saleje* Taipgi didelis aciu

Neprįklausoma Lietuva
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SV. JONO KRIKŠTYTOJO LIETUVIŲ 
PABIJOS FINANSINIS REPORTAS.

194-2 metais lietuviu parapi
joj Toronte? klebonauja Kun. V. 
McGivney? kurs šia parapija gra
žiai veda ir tvarko jau sesi me
talo Per pamokslus bažnyčioje dė
koja parapi jonams, uz bendradarbia
vimą? kas per sesis metus davė 
geru vaisiu parapijai.

Klebonas visuomet visus 
kviesdavo būti geraig katalikais 
ir lietuviais? sios salios išti
kimais piliečiais? ypač siais ne
laimingo karo laikais.

Taipgi klebonas primine?kad 
parapijos didieįi darbai atlikti. 
Skolos uz bažnyčią ir klebonija 
išmokėta. Dabar tik lieka para- 
pijonams melsties? Dievo--prašyti 
taikos, pasauly.

Čia paduodame apyskaita:

ĮEIGOS:

Bingov. $90'2.81 
Bažnyčioje kolekta ..... 720.65
Nuoma uz ; klebeni j ę" ..... 490.00
K a 1 e dŲ oe.ooB..o«ooo.»o. o 105. o 0
V e 1 y ku .....o,63.00
Charily ................ 51.00
Tikybos propagandai .... 19.75
Seminarijai c. . . ... 38.50
Balansas ......o........ 250.69

Viso ........ $2?441•90.

IŠLAIDOS:

Smulkios išlaidos ...... $‘80.00 
Alga ................... 500•00
Remontą s .............. . .. 52.64
M i s i j o s ®. . . .. © . .. ° • . d.-. 100.00
V yskupai ....o.......... 300 «00
Elektra ir gesas 59.00
Bažnyčios dažymas ...... 65.00
Aukštesnei mokyklai aukos 25.00 
Charity ................ 51.00

Propaganda tikybai .... $ 19.75
Apdrauda ....... 
Seminarijai .... 
Kalėdų .....o...
Velykę. ......... 
Angliai ........ 
Gathedraticum .. 
Miesto taksai uz vZ V3.1V C S ooooooooo 

Viso ..o
TE T GOS 00.000000

I s1a i do s ooooo.o 
LIKO B21.L2i.NSE o..

o o o o o o 0 120.00
o o o o o o O 08 o 00
.00.0.. 105.00
0 0 . 0 0 0 0 38 O 50

....... 128.74
  76.80 
klebeniję233.38 
00000.0 172.90
« O O • O O O <|p 2 9 191.21

o o o o » • <1^89 441 O 90 
o o a o o O 2 9 191.21 
...... $00250.69

>;< ❖ sjs

GRAŽUS PAVYZDYS.

Vasario^28^dienę lietusiu pa
rapijos bažnyčioje prasidėjo mi
sijos? kurios tęsėsi visę savai
te o Misijas laike Kun. Gabrie
lius Jaskel iŠ Bostono.

$ >>

VIEŠNIA IŠ SUDBURIO.

P-nia K. Razeviciene vieši 
pas J. O. Kalinauskus? teko 
girdėti? kad mano visai apsi
gyventi Toronte. K. Razevicie
ne yra 0» Kalinauskienės sesuo.

PERKA NAMUS.

J.O. Kalinauskai? įsigijo 
gįyo nuosavus namus gražiausioj 
Toronto miesto daly High Park 
distrikte.

Linkime pasisekimo!

' >!< sįt

Laime yra ten? kur gludi 
saulėtas meiles gyvenimas.I,

Nepriklausoma Lietuva



^N.L. ” NAUDAI VAKARIENE.
Kanados Lietuviu Tarybos To

ronto skyrius? nuolatos puikiai 
darbuojasi vis ka nors suruošia- 

.mi.
Šį kartę 30 diena sausio? 

buvo surengę "Nevedę Vyrai” sau- - 
nla vakarienę, lietuviu parapi
jos- svetaine 3© •

Publikos atsilankė gana^gra- 
zus skaičius? kurie prie gražiai 
papuoštu stalu_vaisinosi skaniais 
valgiais bei gerymais.

Visi svečiai buvo geroje nuo- 
-■ t'a.ikojo ir linksmai praleido lai- kę.A^AA'

Vakarienes metu, buvo^ir kal
bu. Vakaro vedėjas E. Narušis pa
kvietė kalbėti.liet, parapijos 
Klcbonę Kun. McGivncy, kuris ragi
no visus būti gerais lietuviais 
ir ištikimais Kanados piliečiais, 

šiai vakarienei surengti 
daug pasidarbavo sic asmenys ne
vedę vyrai: P. Kairys, V. Banylis, 
J^ Banylis, A. ^ugutis, K. Ban
džius, J^ Staliulionis ii? Elegi- , 
jus Narušis o

Taipgi virtuvėj ir prie sta- 
lu^golbcjo P-nia Banyliene, V.Ja
rašiūnaite ir J. Grinskytc.

Didelis kreditas tenka siems 
asmenims, nes jie visus valgius 
no tik pagamino, bet dar ir auko
mis prisidėjo: P-nia Banyliene, 
P. Kairys, A. Augutis, Bondzius^ 
Vo_Banylis, J. Banylis, E. Jara- 
šiunienc ir Grinskicne.

JK.L.T. skyriaus valdyba,ta
ria širdingę aciu visiems rengė
jams ir kitiems^visiems, kurie 
prisidėjo prie šio parengimo.

Pelnas paskirtas del "Nepri- 
k1aus omą Lie tuva” Šurnaio•

• # * ♦
’ Tik vieningu šyfiu, išeinama 

prie šviesesnio rytojaus.

Montreal, Vasaris-Kovas, 1943.
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SUSIŽIEDAVO. ']
Ne taip seniai susižiedavo 

Zuzana Grubbvielute su svetim- 
tauciu^vaiįkįnu. Zuzana Grubo- 
viciūte įyr^i; stambiausio biz- i
nieriau.s Toronte duktė. i

# >!<'»!< ■ '

ligoniai. i. --j
Mrs. Ona Evaškelicnč gyvenan

ti 104 Grecc Street, neseniai 
turėjo sunkia vidurįę operacija 
Šv. Mykolo ligoninėj. Operacija 
pavyko gerai, linkime greitai 
susvcikti. O.J. Evaškeįiai yra 
Toronte gerai visiems žinomi 
kaipo gori lietuvybės ir katali
kybes rėmėjai. <

»£» * sį«

Sunkiai serga mrs. Žiziene. 
Ligone randasi savo namuose 19 
Montrose Ave. Linkime- greitai 
susveikti ir sustiprėti.

« & $
Staiga netikėtai susirgo_Ja- 

nina Kazlauskaite vienintele 
lietuvaite laikanti grožio salio- 
na Toronte.

Paskutiniu laiku pradėjo ne
sijausti gerai, ir patikrinus 

’sveikutę pas daktarę, gavo pata
rimu išvykti į Maskoka Ont. Sa- 
nįtoriję, keletui menosię. pail
sėti .sustiprinimui sveikatos.

Linkime visi greitai Jums 
Janute, pasveikti. 

* * «
Taiogi_serga P. Lastauskas, 

ir A. Cirunas. Siunčiame visiems 
ligoniams užuojauta ir linkėji
mus greito susveikimo ir sustip
rėjimo. m « #
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Sis klausimas taip mums artimas ir aktualus,? taip savas ir 
neatidėliojamas? kad mes esame priverstos kasdicn9vkas valanda su 
juom susidurti? juo susidomėti? susikaupti? ir įnešti "bent dalelę 
i savo namus to? ko jie iš musu reikalauja...

Musu namai iŠ mūsų reikalauja tiek pat? kiek tautos is savo 
pavaldiniu? o gal net ir daugiau.. Nes kokios seirnos? tokios ir tau
tos. Rodos? ka čia mano^tokia maža šeimynėle galėtu reikšti tautos 
kūnui? 0 vistick ji reiškia. Tūkstančiai šeimų sudaro milijonines 
tautas. Ir kokie tose Šeimose papročiai? kokios^tradicijos? tuo vi
su kuo persisunkusios tautos. TOdel šeimos reikšme? turi didelę 
svarbu? didelę reikšmę žemes skrituly. Ir kad seimą būtu sveika ma
terialiai ir moraliai - mes privalome pirmučiausia pradėti nuo maz- 
niekeliuo Ne kitus kritikuojant? ne į svetimas virtuves, ar saliomis 
į’Siknisant? bet užklausti pačios savęs: "ko iš manęs reikalauja ma- 
libž-hamai?" , , - .

Mano namai iš manęs reikalauja gal ir daugiau? negu as galiu 
sugebėti jiems duoti. Bct?^tuo reikalavimu sudaro man malonumo? 
ne,s jie stato manė saule? Šviesa? dvasiniu poilsiu? žodžiu; mane, 
vainikuoja laureate to? ko aŠ net nejaučiu^ nemoku pasistatyti., 
0 kada aŠ nemoku savęs pasistatyti pilnoj seirnos aukštumoj?. mano 
savieji nuo manęs {tolsta... Vaikščioja pakampiais nusiminę... Ir. 
as esu kalta ju nusivylimu? nes atmetu brangias man uždegtas parei
gas? o gal ju kartais pilnai ir nesuprantama? G-al ne savo pasau
kime? . . . , , • .

Musui napai? musę vyrai ir vaikai? iš mūsę labiausia reika
lauja? kad mes mylėtume savo namus? savo vaikus? vyra ir virtu
ve. Deja? mes ne visos tai mylime? ir del to šeimose kyla įvai
riu. ginču, ir nesusipratimu. ... .

Namai iš musu reikalauja^ kad moteris būtę nenuiįstęs namę 
sargas? šeimos židinio kruopščios ir uolios darbininkes. Kud moters 
smulkios rankeles surinktę ir dūlkes? ir sutaupytu grasius.

Montreal? Vasaris-Kovas? 1943.
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Namai iš nūsu reikalauja ne tik sušveisti indus? iškūrenti 
krosnis? išplauti *iŠvaksuoti grindis? pasiūti? išskalbti? 
suadyti?? sulopyti? bet ir įnešti savo dvasios? kokię. pasirinko 
mūšy Vyras; o be abejones Jūs dvasia jam^patiko?/ kad jis ja par- 

/jkVibte įpsavo gyvenimo karaliją? ir leidžia' jums'-tvarkyti jo šei
mos takus..L Ne tokius^ kokius nori parkviestoj i? bet tokius? ko
kius nori jus namu viešpatsvyras.

Čia moteris susiduria sU vienu giliu tarpekliu? kad ji įs 
prigimties linkus mylėti - vyras valdyti. Antra? ji myli gražin
tis dirbtinomis' priemonėmis - vyrai? nors ir ne visi - myli natu- 
raluma. Del to ne vienoj seimoį kyla pragaras no uz duonę? bet uz 
pudra.* Ne už meilę? bet už neištikimumą.

Vyru nuomonę daugiau palaiko ir tautos ir valdžios. Nes be
veik visur dominuoja vyrai. ^Nors vyrai moterį idealizuoja?/ bet 
pakinko į vadžias ir neleidžia pertoji nueiti? pcraukstai’ iškilti. 
Kada kino artiste Marlene Dietrich užsimovė vyriškas;--kelnes? ję ■ 
paseko tūkstančiai musu sesių? bet ne tik seimos neigė? bet ir s. 
valdžios susirūpino del vyrišky kiclniy? pastate policijy gatvėj? 
kad areštuotu visas kelniuotysids.

.. i y _ • • • v _ v
Kada moteris nus'idaze? nusilakavo nagučius? - 5ja išbarė baž

nyčios? pedagogai? auklėtojai. .

Kada moteris'-atidarė pergiliy dekolte - jai uždare nokuriosc 
Šalyse šyėjrtykly duris. . ■ . ■■■ '

Ir del ko,? Del to?, kad mūsų dvasia norima išlaikyti idealu. 
0 mat ’'idealui'’ - nereikia kelnių? 'dažę, nei dekolčių. ^Tyra moters 
dvasia? neivelkama į kaukes.' Norima ję pastatyti aukščiau visko.

Mūšy namai iš mūsy^reikalauja?vkad mes kartais išsižadėtume 
gardesnio kąsnelio? gražesnio drabužio? net mūsų šypsniai? jnūsu 
žvilksnia'i yra mus,u vyru kontroliuojami. Vyras šiandien žiuri ne 
tik į gera namy apliuobimy? bot ji turi būti diplomate politiko? 
nes kitaip ji nesupras vyro -kurs, kasdien eina į naujus išradimus? 
į kultūra ar į antikultūra. :v/

...j.v Nors,.- visas namy židinys pavesta į moters rankas? bet vyro 
vadžiose. Jeigu ji nepajėgia savo seimos "renome” išlaikyti.?/ vy
ras Ja puola kaltindamas? kad ji buvo visu body? visu nelaimiy 
priežastis ir Šaltinis. ’ s "•i

Kad neįvyktu nemalonus apkaltinimai? primetimai? mes; privalo
me vyrams padėti.* Moteris pastabesne? jautresne? apsukresne? ir 
Šiais visais dvasiniais turtais ^^°inaudodama - privalo dalinties 
su vyru kaip lygus .su lygiu seimu taikos reikalavimuose.

- . » *.’ ■ -• ■

■ Nepriklausoma Lietuva ,
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Moteris moka švelniau glausti? suraminti9 paguosti? - vyras 
tik papildo viską savo įsakymu.

Šiandien tie namai? kur moteris moka tik koše virti? toli gra
žu ncatatinka siu dienu namą reikalavimui. Tas pats vyras? gavęs 
savo maisto porcija? jaus nuobodulį? kurtumą?_tuštumą? jei moteris 
neįneŠ savo moteriško-"AŠ^į. Jei moteris nemokąs su vyru^papoliti- 
kuoti? pasekti diplomatą žygius; pafilosofuoti? pasiginčyti... 
Sveikas ginčas - naudingas.,Jis pratina atmušti svetimas kenks
mingas nuomones? nuo ko mes moterys^retai kada apsiginam. Namai 
yra musu geriausias universitetas. Čia pats esi - profesorius ir 
mokinys. . ' . ■ ’. ,.

Namai rcikalauj.a? kad moteris sale namą^ruošos? salo puodu 
ir kočėlu? praktikuotu kokį nors1 .dvasinį grąžę, nusiteikimą. Reik 
mokėti šiek^tiek skambinti: pįjanu? kanklėms? gitara? citra? arfa? 
ar tam panašiai. Reik mokėti siek tiek^paniūniuoti? padeklamuoti? 
ar paprastai žaidimėliais užpildyti -tuščias valandas. Džiaugsmas? 
linksmumas* Seimo j e reikalingas - jis pavaduoja vaistus.

; ■' V 5: 'įį • y
Seimu taikos ;• raikai avimu i reikia;, pasiaukojimo. Be pasiaukoji

mo - seimą nėra pilnoj savo aukštumoj.. Kaip nutrukus viena kanklią 
styga neišduoda pilnos kurinio tonacijos? taip ir šeimoj? jei su
tartinai nevibruos žmonos ir vyro sutarimas - nebus seimą tuo? kuo 
ji privalėtu būti. ,: r. '• ■

Kas gali sutarimo išmokyti jei nė meilė?! Bet ką tos seimos 
gali daryti? kurios susituokė ne ismeiles? bet įvairiais išskai
čiavimais ar gal priversti?Gal perjauni tuokėsi viens kito vorai 
nepažinę? nesupratę. Gal tęvai privertę? Turtai suviliojo? Ach? 
kiek tokiu nelaimingu seimu! Kiek kenčiančiu? pasiaukojusiu. Di
dieji ir mažieji karai? oriniai ir vidiniai? - nėra tiek suriję 
auką? kiek surijo netikusios vedybos. Netikusiose vedybose nusi
vylę milijonai.^Varguolią ir turtingųjų luome. Bot cįa yra miši
nys: kilniaširdžiu?_ir vėjavaikiu. Silbnos'-_ir geležines valios. 
Vieni iš ją_be laimes klajokliai? kiti nežymūs kankiniai. Kanki
niai - be kūno žaizdą.^Kaliniai - be kalėjimo. Vieni ideališkai 
pasiaukoję? savęs išsižadėję tyli? kenčia ir gyvena - antri -ieš
ko išsiskyrimą? divorsą -ir net zudynią! Kaip vieniems? taip ir 
kitiems nelengva. Pasiaukoti? savęs išsižadėti? kilnu? gfazu? do
ra ir ideališka? bet kiek tas kainuoją. - zinę tik tas? kuris ta 
visą pergyvena. , : " y ~ : b •

Divorsuose ir nerandama laimes. Ta gerai įrodė*pripažinta 
Rusijos divorsacija. Del dįvorsą_nukencia nieku nekalti vaikai?, 
ir tautoms nėra sveika. 0 žudystes del netikusią vadybą? stačiai 
b e pro t iškurna s Tai kur išei t is-ne vienas paklaus '

( bus daugiau ) 
Montreal? Vasaris-Kovas? 1943.



Tau rupi dainos ir sapnai

Ne tau suprasi laiminga, seše,

• r ;

Paulina Baltdkyte

'’.karalaitį’.

NAŠLAITES S Ks U N P A, S

Gyvenimui laimes linkę 
Senas tėvelis paskirs_ 
Jaunas Brolelis palyde

Be močiutes skaudu našlaitei
' Nėra nei; linksmo.s^ateitics,J.

Kaip pakirstai mįskb 'Eglaitei.
Nieks nerodo karstos širdies* 

Nėra močiutes laimint kel 
Nėr kam palaiminti takus.

Ir kas užjaus josios vargus*;
Močiutę s _dukrai gėlės žydi, 

ir Jai , laime sypsos visada.
Jp.L garbes^niekas’nepavydi - 

"* našlaitei - aimana.
- ♦ «

gerai .šeimininkėms’žinoti', kad-: >
Žydinčios gėles reikalauja lį ant: karto naudojate, 

saules'; lapuoti augmenis geros 
s viešos o Kad , apeiti, trukuin^.. drėg
numo ore 9 pakra.pyki.te geliu lapukus 
bent karte} per savaitei -Kada-la
pai bus svarus, jie galės kvėpuoti.

j at
plaukite reikalinga skaičių 
šmotuku įs vidurio pyrago.j. 
Tada sudekite dvi likusias', 
dalis viena prie kitos, trum
putį suspauskite ir pyragas

X< >;< : #

kyti šviežiu,

* J

' palai
ma Sq da-

"N-noš” '

*»!«»$*
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Uoli ir energinga ”N»L. ” ‘bendradarbe STELL A? pa
duoda labai įdomias žinias ”Ųaujienose”^ kurios^. mu
ši^ Kanados moterims yra labai naudinga žinoti. Gia 
talpiname jos rastę. ištraukas*

# #

Į8IGIJIMAS CUKRAUS VIRIMUI VAISIŲ. Kana da i si e i do b i ui e tenlūs s u 
nurodymais? kaip įsigyti cukraus virimui uogu ir vaisiu. As čia 
Jums paduosiu vertima. Aplikacija užpildymui rasite naujose ’’Ration” 
knygutėse.

VERTIMAS:
t-' • i ’ į r ;‘v

’ "Nepildykite aplikacijos neperskaitę šių patarimu...Visos mo
terys turi susiplanuoti dabar? kiek cukraus joms.reikia virimui, . 
vaisiu ir uogu ateinantį sezonę? nes reikalinga is .anksto žinoti? 
kiek cukraus reikes . importuoti į Kanada. Namę. prezervai turės už
imti Vsvarbia rolę siais karo laikais. Pageidaujama kiek galint^dau
giau •virti, greit‘genda^vaisiai ir uogos naudojimui maišto.■ per žie
ma. Jeigu pats neapsirupinsi savimi.? Ratidn administračija to ne
gales padaryti. '

... -i V . p., * * ’ *

KAIP IŠSKAIČIUOTI KIEK CUKRAUS BUS REIKALINGA

1) Suskaityk? kiek bonkuir indu sudėjimui turi.
2 g Nusistatyk? kiek bonkę. naudosi kenuoti vaisiams ir kiek 

uogu kosems (jams and jellies). _ -' ...
3) Išskaičiuok? -kiek kvortų jusę kenuotę. vaisię. bonkos yra? 

ir kiek kvortų ya.isiu-uogu kosię. bonkose.
4) ’, UŽrasyki-te skaicię. kvortų kenuotŲ vaisiu apskaldė vimę ir a Į

kosiu ant aplikacijos knygutėje. i n
5) 'Padaugink skaičių-kvortų kenuotę. vaisiu is -1/^ svaro,cuk- ■

raus ir užsirašyk sau. Leidžiama‘puse svaro cukraus ant kiekvieno 
svarb vaisiŲ.;-': v ' 7 ' ■

6) Padaugink ■ skaičių kvortų vaisiŲ kosės įsų! l/<> sy. cuk- ,- ■ 
raus? irgi uzsirasyk sau. Leidžiama 3/4 sv. cukraus ant kiekvieno
sv. vaisiŲ ar uogu. <

. . f • •

Montreal? Vasaris-Kovas? 1943.
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7) Sudėjus arba padaugintas sunas gausite apskaičiavimu, kiek cu
kraus bus reikalinga, ir užrašyk skaitmenį aplikacijos blankon.
8) Užbaik aplikacijos forma įrašant nurodytose vietose savo vardą • 
Ir antras^ ir skaičių žmonių kurio maitinsis tais preservais. *

v t j A .
9) Užrašyk knygutes numerį, kuris randasi ant viršeliu. J
10) Sudek aplikacijas į konverta ir siusk artimiausiam Ration Boards 
ne vėliau balandžio 15*dicnos (April-15).

>!< $* • * * ■
„P A— S A R G

Nepamiršk, kad melagingas būilas išgavimui cukraus, bus stro
piai prižiūrimas ir baudžiamas.

Bandykite.daugiau prezervuoti"vaisiu, šiam sezonui. Sutaupy
site daugiau cukraus prezervuodami vaisius vietoj, virimo kosi^., 
be to, prezervuoti vaisiai užlaiko daugiau vitaminu.

Priklauso nuo kanadiečiu motoru išnaudoti vis^ Kanados vaisiu 
perteklių šiuo kuro metu. Pavelytas cukrus yra duodamas su pasiti
kėjimu, kad jį sunaudosite tik preservams savo šeimoms per ateinan
čiu žiema.”-- \

Štai pasibaigė tas vertimas, bet ten yru priedas, kad bus da
roma daug bonki^., kad būtu galima visas Šeimas aprūpinti be skriau- ■ 
dos. . ■ • ■ STELLai. q :

...

S k - A N -e- S I A .I'/AO?"
SVIESTO ADRUTAI. - PIRŠČIUKAI PRIE ARBATOS

' -d ■' : ’■ ž200 gramu sviesto sutrinti Viens literis mįl-ty, saukš-
i grietine ir*įplakti po vien^ tas sviesto,^2 kiaušiniai^ 2 
ė kiaušinius, įpilti 200 gramu Šaukštai rūgščios grietinės ir 
smulkaus cukraus i^ trinti, pi- 1 puodžiukas cukraus.išminkytivį 
lant po truputį 400 gramu milt'y. guria tešla, daruti maži pirs- 
ir truputis citrinos zievutos*' . ; ciukai, deti^į išteptas skurdas.

Imti po truputį ant galo patepti kiaušiniu ir statyti į 
peilio tešlos, dėti į vidurį į- krosnį. # # #
kaitintos^bletos, o kai iskeps, ; Z- 
kolei karsti - apvynioti ant ve-- Nepriklausoma Lietuva
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 85 
METIJ SIDABRINIO JUBILIEJAUS 
MINĖJIMAS. '4

Vasario 28 dienę. ryte? oras 
prastas? pusto- nei akiu negalima 
pramerkti.' Apie pirma valanda, 
oras atsimainė. Saulute nušvito? 
ro‘dbs kiekviena lietuvį kviečia 
i "ŠV. ’Kazimiero parapijos svetai
ne', minėt 16-ta Vasario suruošta 
Kanados Lietuviu Tarybos.

Svetaine papuošta trispalve 
vėliavaj ant kurios buvo priseg
ti puikus sidabrinis kaspinas. 
Aitroj pusėj'scenos - Britanijos 
vėliava.

Žmones skubėjo į parengimą 
kaip biteles pavasarį prie, geliu. 
Kiekvienas norėjo išgirsti apie 
musu brangiu Tėvynę Lietuvę.

Garbingas lietuviu visuome
nes veikėjas KUN. IT. PAKALNIS, 
Amerikos Lietuviu Tarybos pirmi
ninkas/ Liet. Gen. Konsulas. G.L. 
P. URANT-SUTTIE, skamba jo siu 
dvieju asmenybių vardai^ ir pri-_ 
sirin£o žmonių pilnutėle svetaine

įžanginę kalbę pasakė K.L.T. 
centro„pirmininkas Antanas Navic- 
■kas? dėkodamas garbingiems sve
čiams, ^.kad iš taip toli^malonejo 
•atsilankyti ir musę, prasymę is-

7
pildyti. Taipgi tarė dėkingu
mo žodį visiems atsilankiusiems.

Šios„svarbios dienos progra
mos vedėjas buvo p-nas A. Jan
kauskas, kuris vede prOgramę la
bai Įdomiai ,ir švelniai. Kiok-

• Vienam mokėjo ..tinkamai maloniai 
.padėkoti ir pakviesti. ‘

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras vedamas varg.^K. Zižiuno ir 
Vytauto . klubo ’’Aido” choras di
riguojamas P. A. Merkio -'sugie
dojo Lietuvos Himną.

Kalbėjo.gerb. klebonas Kun. 
:J. Bobinas.,Po to bažnytinis
• choras sudaipavo dvi dainas pri
taikintas prie, dienos.iškilmię.

Toliau sekę, kalba- Lieti Gen. 
Konsulo G^L^P. Grant-Suttle,ku
ris pareiškė .savo dziaugsmę da
lyvavime Sidabrinio Jubiliejaus 
minėjime, ir patarė, .kaip* ge
riau turime siekti, kad Didžioji 
.'Britanija ir Amerika laimėtu ka
rę. ’„.r’ '

..Pasirodė Vytauto klubo' ’’Aido” 
choras9 sudainavo gražias" lietu
viškas daineles^ P-le VaupŠaite 
padainavo tautiška. dainelę g. ^ai 
pijanu akęmponavo p-le Jokubaus- 
kaite. P-nios J.^Ambraziėne ir 
M. Danusevicięnc (dueto)”sutar
tinai ir puikiai palinksmino su
sirinkusius.

Montreal, Vasaris-Kovas9 1943
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Pertraukos metu? buvo renkama 
aukos? kurias rinko uolūs ir darb
štūs veikėjai P-nia Vizbariene ir_ 
p. M. Vaiksnoras? P. Gudas ir p-le 
Baltakyte. J. Kuprevičius ir S* 
Pundziuviene. /

Aukojo sekantys asmenys:

Kun. N. Pakalnis • 0 o o • • $5.00
Kun. J. Bobinas ........ 
Petras Kairys L......... 
Vak. geimininkes ....... 
S. Miškiniene .......... 
S. Saslauskas .......... 
F. Dubauskas^........... 
K. Bernotavicius ....... 
J• Barcinskas ........... 
A. Nomęikicne .......... 
J © Dun cika s ...........o 
J o Astrauskas .......... 
K. Kazukauskas ......... 
J o Gricius ..o.ooo.oo.o. 
M. Vaitkuviene ......... 
P. Tamkevicius ......... 
P. Zizįunas_............ 
M. Aukstaite . 
P. Aleksandravičius .... 
Leo Gudas ...o^.. ........ 
M. Kilimonienc . 
K. Jakubkieno .......... 
M. Mickiene L........... 
M. Žemaitiene .......... 
V. bobinas .... ....o.... 
J • Y la 00*0 0.000.o o o o o •. . 
Pr. Tamašauskiene............ ..  
J ♦ GyViS ..o... ......... e 
P. Norkclįūniene ... ............  
K.K. uasuciai .......... 
V. Raguiis .. .......... . 
J. Vasiliauskas ............ ..  
A. Navickas ............ 
A. Merkis .............. 
A. Jenkins ............. 
M. Vaiksnora ............. ..

5.00 
3.00 
2.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1 e 00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
,1.00 
1.00 
1,00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

. 1.00 

. 1.00
1,00 
1.00 
1.00 
1.00

J• Silickas .......oo...
J. Stravinskas ......... 
P. Vitas ........o... .... 
P• Baguzis ...... ......o
K. S.? N.D. K. Ambrozas..

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Jo.. Leknįckas ...•♦................$1,00
E o VaupŠiene. ........................ 1.00
Ac Navikevlcius ............... 1.00
P. Zabiela ...o.......* 1.00
D. Kądys . . . . «•«• 0.65
P. Bagušiene • 0.50

"4» gailys ... . ...... o • 0.50
O. V.izy. Bdbelis ....... 0.50
VytSirvydas ......... 0.50
A. Šaltenis ......................  0.50
J. Kuprevičius ........ 0.50
V. Skudas ............. 0.50
A. Pundzius ........... 0.50
Pr. Jasutis ... . A.» . 0.50
A. Sakalas ........ . . 0.50
S. Mozūraitis. 0.50
M. Lukošius ........... 0.50
K. Ziz,iūnas_. . . .« . . . • • 0.50
V. Katįniūte .......... 0.50
P. Pakštiene: ......... 0.50
0. Kalinauskiene ...... 0.50
O. Babiliene .......... 0.50
K. Miliene ■ . i.. .K................ 0.50
J. Kavaliauskas' ....... 0.50
M. Žemaitiene ......... 0.50
J. Danisevicius 0.50
J. Paznokaitis. ........ 0.50
K. Bulvicius ....... . 0.50
p. Stankuviene ........ 0.50
M. Vilimiene .._.••••••• 0.50
M. Juškevičiene ....... 0.50
M. Arlauskaitėj0.50
P. Juškevičiene ....... 0.50
P. Kardisauskas ....... 0.50
Jc Baltakis-^• 0.50

■> »

Viso su smulkiais surinkta: 
. /r. $80.46.

Us tautiskuą ženklelius prie 
duru surinkta $22.80. Tuomį 
^usįdare bendros sumos virs 
Šimtas doleriy. Visiems au
kotojams širdingai aciu? o ku
rinę pavarde s ^praleisto s arba 
klaidingai užrašytos - atleis
kite.

Visa eilę' aukotoju, palydė
jus >- tenka^grįsti prie besi
tęsiančios šventes programos?

Nepriklausoma Lietuva
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kuria visi domėjosi ir atydziai 
šoke. _ _

Gilaus įspūdžio padaro To
ronto K.L.T. skyriaus atstovas 
p. Kairys? kurs no tik pasveikino 
nuo Toronto Tarybos skyriaus? bot 
ir įteikė siurpryzing a ūke} ’’Ne
priklausomos Lietuvos” naudai su
moje $90.00.^

Aukos čekį priėmė centro 
pirmininkas? kurs padėkojo visos 
K.L._Tarybos vardu? taipgi auka ir 
linkėjimai - salėj šukele gausius 
aplodismentus? nes tai buvo tikras 
siurpryzas?-ko montrealieciai vi
sai nesitikėjo.

Ponas Urbonas iš Plin Flon? 
atsiuntė atminčiai KrL.T. centrui 
gražiai iškimšta peledę ant tam 
tikro pastovuko*- ranki} darbo. 
Taryba stengsis t^ brangiu dovanu 
užlaikyti puikiausiai? širdingiau
sia aciu.

Montrealieciai taipgi neat-; 
silieka: p.p._A.S* Pundziai ir 
dukryte Aldute? dovanojo Tarybai 
labai gražiu puikiu trispalvę 
lietuvišku vėliavą? kurig. pasiu
vo p. Kriauceliūniene? o jietį ir 
zieii| suverti kotui - padirbo 
p. B. Kisielius. Aciu tūkstantį 
karti}? uz taip didele ir graži:} 
dovana Pundzii} Šeimai.

Centro pirmininkas A. Na
vickas? ^padėkojo vardu visos Ta
rybos už visas dovanas: Torontui? 
Plin Plonu! ir Montrealui.

Po to? mergaičių choras su
dainavo maloniu, dainelių po vado
vybe varg. K. Zižiuno.

Visiems laukiant? pasirodo 
scenoje gerbiamas Kun._N. Pakal
nis? kurio žmones lauke su didžiau

siu ^nekantrumu? kad išgirdus 
svečio kalbi}<> • • .

v ' ’ :
Gerbiamas kalbėtojas nušvie

tė mūši} tėvynės kančias. Pri
mine? kad amerikiečiai labai 
įvertina K. L. T. leidžiame} žur
nalu ’’Nepriklausomi} Lietuva”.

Po^gerbo svečio kalbai? p. 
Vyt. Sirvydas perskaitė lietu
višku rezoliuciją? ’ kuri buvo 
vienbalsiai priimta? ir nutarta 
pasiusti visoms Sujungtu Tauti} 
vyriausybėms.

Programa baigėsi su Lietu
vos ir Didžiosios Britanijos 
Himnais.

MIRTA. . -

♦ ♦ ♦

16 VASARIO MINĖJIME BUVO SU- 
RENGTA VAKARIENE.

Šii} meti} vasario 28 dien^ 
lietuvii} parapijos-Svetaineg? 
K.L.Taryba? po minėjimui Lie
tuvos 25 meti} Sidabrinio-Jubi
liejaus prakalbi}? sumose pui
kiu vakarienę.

Apie pači;} programą? aš nera
šysiu? neg manau jau bus kam ap
rašyti. AŠ rašysiu tik apie va
kariene? kuri įvyko po šventes 
kalbi} ir visi} pamarginimi}.

Apie šešti} valanda vakaro? 
po grazii} ir turiningi} kalbi}^ 
presidejo^vakariene; kur į*} mu
su geros seimininkes ruošė jau 
nuo pat ryto: virė dešras? o gal 
ir kepo? nes buvo skanios? ko 
mums ir reikia.

Pradėjus užkandžiauti? ir vėl 
pradėjo kalbėtoju atsirast. Daug

Montreal, Vasaris-Kovas? 1943
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buvo kalbėtojų, ir kad juos visus 
išvardinti - imtų daug vietos* 
Tad, vienu pasakymu, kalbėtojai 
pasakė įvairių ir naudingų bei 
gražių kalbų9 kurios visiems pa
tiko.

Paskutinį žodi tarė tai gerb. 
svečias Kun. N.„Pakalnis, kuris 
parode nusistebėjimą del publikos 
rimto užsilaikymo laike -prakalbų.

Programų vede labai.sklandžiai 
ir harmoningai - Amalgamatų Uni
jos atstovas, p. Jankauskas.

UŽ vakarienes surengimą9 ten
ka sakyti didelis aciu del sekan
čių darbininkių bei darbininkų:

Z.^Vilimieneivir J. Zabielie- 
nei už skanių dešrų virimų. Be to, 
Z. Vilimiene paauko jo skanių rau-, 
gintų kopūstų^ ir tris tortus. 
0 p. Vaupsi'ene, skanias ausukes 
aukojo. . ai:... i. .. .

Kitais' valgiais -rūpinosi p.M. 
Leknickiene, M. Duncikiene,p.Sku- 
diene, ir p. Matuliene*

JPrie stalu gelbėjo: R. _Guze- 
viciute, Paulina-Baįtakyto,. M. 
Kilimoniene, p. Pakštienep. 
Vaupšiene^ir p. Lukošiene. Taip
gi ir aukščiau suminėtos seimi
ninkes. 1 • l» :

Del vakarienes, daug darbavosi 
ir vyrai. Tai p. Skdda, Jv Leknic- 
kas, J. Dunęikaš, p. Lukošius, 
A. Pundzius, K. Radzevičius, J. 
Kuprevičius, Leonas Gudas, ir M. 
Vaiksnora. P.J. Kilimonis, vis
ką suvožė iš Villė La Salle į. 
parapijos svetainę su savo nuo
savu aut omob ilium.‘

Al Matulis pagelbėjo gaut minkš
tų gerymų, o p. Placenis atvežė.

Visoms, ir„visiems kų nors 
aukavusiems del sįos vakarie
nes, daug, daug aciu.

Aciu visiems darbuotojams, 
ir aciu atsilankiusiems* Taip
gi, gili padėka priklauso "Ai
do” 'choro nariams, kurie Užkan
džiaudami ir dainuoti nepamir
šo.^

Širdingai atsĮprašau, jei 
per klaidų ko nors nepaminč
iau, -ar gal -kų ne taip apra
usiau..*,

Jusu,
■■ P» B .

-: i ' . -

"KATRTUT3 S- GINTARAI ’’LABAI 
PUIKIAI SUVAIDINTA*

14 dienų-kovo, Šv*. Kazi
miero parapijos svetainej,bu
vo pastatyta nepaprastas vei
kalas^ ’’Katriutės Gintarai1’*

Pažymėtina, kad Šis veika
las buvo statoma per du sekma
dieniu. tai yra 7 ir 14, ir yis 
.tik per abu sekmadieniu turė
jo nr.ogos■ montrealiečiai pasi
grožėti vienu iš retai paruošia
mu tokiu veiks j u. r „• v-

\ Per abu vaidinimu, publikos 
buvo vidutiniškai, bet galėjo 
būti ir daugiau, nesavoĮkalas 
priruoštas gabios režisores ir 
meno^myletojos p-les Helenos v 
Bandžiutes, kuri pati būdama ža
vi artiste, pajėgia meną įlie
ti ir kituose.^ kas tikrai pasi
rodė "Katriutės .Gintaruose",

'v
Jau iš pat pasirodymo ponios 

Julijos Bashou kuri vaidino Ka
triutės role, užimponavo■publikų 
visa žavia laikysena bei gestais

Ve ikale d- ė.ko s ve ika . Lie.tuvo s

N e p r i k 1 au c < >ma L i e t u va
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kaimo dvasia? kuri radijavo iŠ 
tyros artojo sielos? atkakliu 
tauraus ūkininko tipu?^nepalau
žiamu? teisingu? ginančiu gėrę 
vardų? ir pagaliau prisitaikan- .. 
ciu prie naujos eros gyvenimo*

Kazimieras Ambrasas^ir Edvar
das. Bob ina s? tarytum iŠbauti iŠ- 
Lietuvos kaimo^ ir čia tik pasi
švaisto prieš žiūrovo akis. Taip 
ir siūlosi: ’’Imk? įbroli arklų? 
knygų ir lyroj - vėliau rasi*,..” 
Mintis persikelia toli.*. už ju
ru* . . Gal nevienas tokių^taurių 
Lietuvos sūnų^priremtas šautuvo? 
ar išguitas iŠ savo mielių derlin
gu sodybų.

0? koks mergaičių nekaltas 
naivumas... bot ir protavimas: 
čigonei buriant? ji remiasi re
ligijos atspara? ir pati apsigina' 
nuo suvedžiojimo. Nors myli mie
lų asmenį? bot save nugali arti
mo gerui.

Antanas Sakalas ir Vincas Bo
belis? tikri naujos kartos Lietu
vos kaimo atstovai. Jų gestai?

, į)ų visi judesiai ir kalbos skam
bumas? gyvai įtikina? kad lietu-.• 
‘vis ne tik turtų graibstosi? bet 
tyros sielos ieško? jų radęs gro
žisi? myli ir siekia.

Gražiai vaidiho M. žinaityte 
ponia Mitchell auklėtojos rolę. 
Tai atrodo tikrai sena bajore? 
kuri priglaudus našlaitę ja vi
same užtarė įr dar.uz vyro išlei
dus - ’’nuskyrė dalį”.

Puikiai? tiesiok Holivudiskai 
atliko savo rolę p-le Ona Bobi- 
naite^ 'Gražiai'vaidino Alice Kun- 
tauciūte? Elzbietą Bobinaįte? 
Prisciįdą Rugicniute? Viktorija 
VarnaiČiūte ir kiti artistai.

Gražiausia veikalo dalis bu
vo - vestuves. Čia vainikais ap
suktas ilgas stalas? uz kurio sė
dėjo visi artistai - Katriutės 
vestuvių dalyviai? dainavo? links

minosi? taip .gražiai? kad net 
salėj visa publika persiėmę, 
lietuviškų vestuvių nuotaika? 
ir moterys kuždėjosi:

- As rodos visa prisimenu*.. 
’taip ir mano vestuvėse buvo...

. Ak? kad tik toks gražus būt gy
venimą^. * .

Žodžiu? veikalas ’’Katriutės 
•Gintarai” - puikus? ir puikiai 
suvaidinta.

Garbe visiems artistams uo
liai attikusiems savo, roles? 
bet didžiausias kreditas pri
klauso rėžisorei Helenai Ban- 

• • džiūtei? už tiek įdėto triūso 
ir atydumo? kad tikrai buvo, kuom 
pasigrožėti ir prisiminti gyvų 
Lietuvos kaimiečių ; moraliai 
sveikų gyvenimų-.

Programojė buvo ir dainų. 
Duetus dainavo p. Bobelis ir 
Vaišvila? paskui^- p. Bandžius 
ir- Vaišvila. Gražiai ir jurno- 
ristiškai Šie duetistai palinks
mino publikų.

Gražiai sudainavo mažamečių 
mergaičių choras diriguodamas Kazimiero Žižiūno. Bet uz vis_ 
graziaųsįa_ir žaviausia skambėjo K. Žižiūno kompozicija? kur 
visam chorui dainuojant lyg^nc- 
tycia išklydo serafiniškąi ža
vus atskįras_motyvas p-les Hele
nos Bandžiūtes.balsas? ir plasno
jo tyru ilgesiu? nebaigtais sie
kimais* _ '■

Vakaras pradėta ir baįgta Lie
tuvos ir Britanijos Himnais.

Be meniškų-dalykų, šiame pa
rengime tapo išplatinta Kun. 
Prunskic knygeles keliasdesits 
egzempliorių? kurių pelną auto
rius yra paskyręs ’’Nepriklauso
mos Lietuvos”žurnalo naudai.

Laukiame daugiau tokių vakarų? 
ir tokios? arba tam panašios li
teratūros paplatinimo.

Ten buvęs Svečias
Montreal? Vasaris-Kovas? 1943.
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K.L.T. moterų sekcijos SĖKMIN
GA ARBATĖLĘ.

Šię metę kovo mena 14. dienę? 
p. E», Vaupsiene savo namuose su
rengs .arbatelę Kanados Liet. Ta
rybos .Moterę Sekcijos naudai.

Moterę atsilankė apie trisde
šimts o Tai gana didelis.-skaičius? 
kę stuboje^galima sutalpinti.

P. Vaupsiene labai, skaniais 
pyragaičiais9 o ypatingai ausy
tėmis kę P» Vaupsiene geriausiai 
išverda - visas dalyves.puikiai 
pavaisino ir del sies sueigos pa
įvairinimo paaukavo penkias- in
du dovanas. V

Po arbatėlės moterys suloŠč 
’’Binge’’. Pirma-ir trečia dovana? 
iŠlos'e pati <tu Vaupsiene. Antra 
dovana^ išlošė' mus-^Sekci jos pir
mininke p. Juškevičiene. Ketvir
tu dovana islbše_p. Vilimiene? 
ir penkta'p. Rugenįener

Jaunoji M. Vaupsiene irgi neat
siliko nuo mamytes. Ji^paaukavo 
staltiesę? kuri buvo., išleista^ 
loterijos keliu, Šię dovana iš
lošė irgi mūs Sekcijos pirminin
ke p. P» Juškevičiene-.

P. Vaupsicnes surengta arbate- 
Moteru Sekcijai davė pelno 18 dol 
55 centus..

Visos moterys dalyvavusios 
Šioje arbatėlėje? reiškiame šir
dingiausia padėka p. Vaupsu šei
mai už toki, garbinga ir naudinga 
darbę.. .

Šioje arbatėlėje buvo nutarta 
Šaukti visuotinę M.oterę Sekcijos 
susirinkimę D« Vytauto klūbe?tad 
visas moteris prašome dalyvauti 
ir išgirsti Jkę K.L.T. Moterų Sek
cija nuveikė per praeitus metus. 
Tada pačios Įsitikinsite? kokius labdaringus darbus mūsų moterys 

> .yra nuveikusios. Kviečiame visas 
geraširdes moteris prisidėti prie 
šio taip' kilnaus ir labdaringo 
darbo o

KoL.T. Sekcijos nare - 
M, L.* # *

KATALIKŲ FEDERACIJOS VAJUS
Kovo men. 29 diena? prasi

deda Kataliku ^'ederaci jos va- 
,’jus? kurs tęsis iki 8 dienos 
balandžio menesio.

Šį metę kaip ir visuomet? 
yra paskirta lietuviams kvota

■ per Sy« Kazimiero parapijos 
baznycię? kurię Montreal© lie
tuviai gražiai dar ir su kaupu

• išpildo.
Tikimasi? kad neatsiliks ir 

šiojmeto pastangos. Juk žmones 
1 jaučia ir supranta artimo kan-
■ cias? badavimu? skurdę ir var
gę? kuo Federacija susirūpinu
siai dirba? kad nelaimej_ir v 
skurde atsidūruslems - butę iš
tiesta: dešine.

Šiame darbe gailėstingumo? 
gali daug padėti moterys. To
dėl yra labai prašomos visos- 
moterys ypatingai katalikes? su- 

- sirūpinti savo parapijos paskir
tu vajumi? ir pasiėmus: blankas is 
vietos klebono? parinkti auku.

Kiekviena aukota- ir surinkta 
auka? sušelps neviena našlę su 
pulku vaikeliu.? neviena našlaitį 
vargstantį be globos? neviena - ap 

o leista senelį ar uzmirstę ligonį
Tad? į darbę? į labdarybės ir 

wgailestingumo darbę. Laukiame vi 
su...

■■ Vajaus Komitetas.

. REMONTUOJAMA ŠV. KAZIMIERO 
LIET. PARAPIJOS BAŽNYČIA.

• Artėjant pavasariui? vieti
nes parapijos^klebonas Kun. J. 
Bobinas ir bažnyčios Komitetas? 
susirūpino bažnyčios ištaisymu 
ir pagražinimu^ Dabar iŠdekoruo
ta visoj bažnyčioj vaikščiojimu" 
lentos? visur taisomay ir neuž
ilgo bus puikiai išdažyta visas 
bažnyčios vidus.

Stebėtojas.
* « ❖

Nepriklausoma Lietuva
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KLAIPĖDOS UŽGROBIMO MINĖJIMAS

Kanados Lietuviu Taryba? visu 
stropumu ruošiami paminėti^4 me
tą sukaktį Klaipėdos atplesimo.

Klaipeda ir Čekoslovakija? bu
vo pirmosvšio karo _aukos-?'--ką is
toriją amziais_mįnes. Todėl į sį 
Klaipėdos atpigsimo minojimą?pri
valo atvykti-"'kiekvienas lietuvis 
be pažiūrą skirtumo? nes čia ben
dra Lietuvos zaįzda? kuo mes visi 
lietuviai susirūpinę.

Apie- s į minėjimą? bus vėliau 
pranešta skelbimu lapeliais ir 
spaudoje? ir‘.sulaukus mine j imo 
dienos? lai nęlieka nei vienas lie
tuvis neatsilankęs. Išeikime visi 
su protestu prieš Hitlerio amžino 
Lietuvos priešo_agresįją? ir gin
kime savo Tėvynės žemes kiekvieną 
pėdą? kuri mums teisėtai priklau
so. *

Paminėjimas bus gana įdomus?_ 
nes yra pakviesti geriausi kalbė
tojai? taipgi bus paruošta tinka
ma ir meno.programa.

Lauksime visu. ■

.Reągimo,Komitetas.

$ 4c . 4<

NAUJI PILIEČIAI.
I —

Netaip seniai atėjo į sįpa- 
saulį p. VitliĮjaicio^dukrele?ku
ri tapo pakrikštyta šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje trimi var
dais: Marija? Juzefą? Alis.

P. Juozas Vitlipaitis? yra ge
ras lietuvis ir ’’Nepriklausomos- 
Lietuvos” skaitytojas ir rėmėjas^ 
todėl tikimasi? kad ir dukrelę is- 
aukles geroj lietuviškoj dvasioj.

p. Vitlipaiciui ir jo žmo
nelei? o labiausia naujagimei - 
linkime gyvenime laimes ir visa
pusiško pasisekimo.

Kaimynas.

^Montreal? Vasaris-Kovas? 1943.

STANKEVIČIUS APLANKE GARNYS.

Pavasariui besiartinant?/ 
aplanko p. Stankevicią jšeimą 
garnys? palikdamas, jiems" svei
ką ir gražu sūnelį.

Sūnelis ir motina sveiki ir 
pradeda -Šypsotis su pavasariu,. 
0 p. AiTtanas Stankevičius gėri
si nauju Šeimos/nariu? kurį pa
krikštijo dviem vardais: Anta
nas ir Jonas. v '><

Antanas Stankevičius ir jo 
gyvenimo drauge yra geri ir 
pavyzdingi lietuviai? taipgi 
geri lietuvybės rėmėjai? tad 
tikimasi? kad ir Antanuks-Jo- 
nuks? paseks tevelią takais. ,

Jus u Dr a uga s•

4< #{< >!<

M I RE.------------- ,/i
14 dieną kovo men. 9 mire 

savo namuose A.A. Veronika 
Kaleninkiene.

Paliko giliame nuliūdime ./ 
gimines? ir savo motiną Pen- 

‘kauskienę? kurią giliai įskau- 
A dino dukters mirtis.

A.A. Veronika? tago palai-z 
dota 17 dieną kovo? Sv. Kazi
miero bažnyčios^iškilmingu pa
tarnavimu? ir išlydėta į amži
no poilsio vietą Montreal© kaj- 
no kapinyną.

Tebūna Jai lengva žemelei..
. 4t » «

misijos. x :

Didžiojoj savaitėj pries Ve- 
lykas? bus S v. ‘Kazimiero parapi
joj .Misijos. •. ;

• Misijas ves ir laikys gerb^ į 
Kun. Andriuška? kurs atvyks is . 
Čikagos. . /

Parapijietis^
i

■ • I
« * 4<
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Tarytum girdžiu A.A. Pranciškaus Bakano baisa mirš
tanti 9 vienę be giminiu ir . draugęi? toli nuo Lietuvos 
kurios jis visa siela ilgėjosi.

Girdžiu jo paskutinius' žodžius redakcijos raštinėj 
pasakytus: "Aukštaite? as ruošiuosi didžiam cįarbui - 
rašybai. štai? atnešiau pora straipsniu^ perziurekit? 
nes mano mintys pergreitos..- jos ir Lietuvoj ir čia 
musu kolonijoj... As tiek daug užsibrėžęs. Per naktis 
nemiegu. AŠ noriu sukurt gyveninę nepaprastu! As no
riu nemirti... palikti ka nors panašaus žymiems filo- 
sofamsjt Zinotcs aŠ greit paliksiu darba9 atsiduosiu 
vien kūrybai. Jule kę po savim turtę paliksi?* tas nie
kis. AŠ noriu kę. nors protinio įamžinti.”

Ir kai tryliktos' dienos rytę suskambėjo telefonas 
ir ate jo banga: J’Mire Pranas Bakana-s” - aš likau pri
trenkta^ o prieš;'akisgulėjo ant stalo go straipsnis , 
’’DIEVAS IR MOTINA" ruošiamas spaudai, . uždegus ant 
jo delnus pravirkau..; tame rašte pajutau amžinai jo 
išreikšta testamenta? tokį kuklu.ir vistik jaukamži
ną i nesugriaunamu. 0 jis tik prieš kelias dienas čia 
j į paliko...

Užvare duris su žodžiais: "darykit viskę? kad tik 
mus kolonija sueitę. į vienybę.”

Skambėjo varpai maiŠydamicsi §u jo žodžiais: "Bu
kimo visi vieningi"9 bet jį nunešė karstas apkrautas 
vainikais? o lydinčioj! minia liko - dar neramesne.

A.A. Pranas Bakanas buvo vienas iš sąmoningi aus i ę.

Nepriklausoma Lietuva
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Montrealo lietuviu. Jis nenuskendo partijoj L "bet visa-, 
me rėme kultūros?'gailestingumo ir lietuvybės darbę.

Atmenu prieŠvkeletę metę. pasakytu,jo issireiŠkimę:. 
"Grįstu namo? iŠ vieno vargo namę. Žinote? radau labai 
suvargusia’seimą su daug vaiku. Visi apdriskę? pusal
kaniai - nupirkau jiems karvę. Bent pieno issitrauks.”

- Tai jiems ’paskolinote? - paklausiau.
- Ne. AŠ tiems suvargusioms vaikučiams dovanojau. 

Nors tai francūzų seimą? bet vistįek žmogus valgyt no
ri.”

Šypsojosi Pranciškus pasitenkinimu? kad suteikė ar
timui tę kę galpjo? o jis suteikė parama ne vienam... 
Neviena alkana nusivedęs į valgyklą pavalgydino? ne 
vienam'įspaude dolerį: "Eik? nusipirk knyga. Gal nema
tei tos'pamokinančios filmos? Eik...” Ar buvo vyras 
ar moteris? draugas ar ęjriesas^ - jis visu gailejo^vi- 
siems mokėjo parodyti isslaukiojusio inteligento būda 
ir lietuviskę nuoširdumą.

Jeigu A.A. Pranciškaus visus dorus žygius aprašyti? 
imtu daug vietos. Paskutiniais dvejais metais? jis la- 

' bai'rūpinosi apie savo motina gyvenančia Lietuvęje.. 
į Daug uz ja meldėsi. Apie ja tik^ir kalbėjo. Rūpinosi 
broliu? grožėjosi jo žmonos laiškuose išreikštomis min
timis? taikydavo savo sielai - troško surasti gyveni
mo draugę sau panaŠię. mincię.? mylincię menę? literatū
ra.* Praeitose Kaledę šventose? jis dirbo savo tarnybo
je? (pirmuoju patarnautoju prie stalę Windsor viešbuty) 
ir atėjus vienai poniai su dukra .j is patarnavo kaip 
visuomet gražiai ir mandagiai., Viešnia Jį užklausė^ 
kaip jis myli Kalėdas.^Pranciškus atsake trumpu rašte
liu? kurio’ netaisius ištisai jį talpinu:

Dear? Miss or Madam. You do ask me? why I 
do not like Christmas day ’. Because I am far far away 
from my home’ And from the people, who do love me I But 
at Christmas I would be glad to be with them, But when 

th&t day come to me???” x
Matoma? kaip Pranciškus ilgėjosi Lietuvos ir savuję. 

Ten buvo -sudetos_jo- visos viltys? jis troško pamatyti 
tėviškę kur našle motina vilko vargo našta

v ■ •< . • " ’ • ber užsidarius
i :

Montreal? Vasaris-Kovas? 1943. /
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visiems keliams i Lietuvę? jis tik viltimi ir ilge-?" 
siais gyveno o

; ^Velionis_ypatingai paskutiniais keliais metais? 
dažnai paklūpodavo tai vienoj? tai kitoj Montreal© 
bažnyčioj. Mylėjo- jis ir lietuviu parapijos baznycię. 
Dažnai visame užtardavo vietinį kleboną? jį gyndavo 
nuo apkalbę. ir įžeidimo? prįvesdamas? kad be religi
jos žmogus - neras džiaugsmo nei laimes? kas jo ir 
straipsnyje ’’Dievas ir Motina”? tas visas atsispindi.

Nekartę jis grožėdavos! mergaitėmis lietuvaitėmis 
kuriosjnelsdavosi bažnyčioje. Sakydavo? kad tai bus 
doros žmonos? nes^volionio nuomone? jei moteris be 
tikėjimo? tai ta seimą - be širdies..*

Jis daug skaitydavo. Žymiu filosofu mintimis rem
davosi ir taikydavo prie savo žingsnįę. Žymesnes min
tis užsirašinėdavo? iš ję darydavo išvadas ir pavyz
džius.

Gėrę ir- jam simpatizuojančiu. žmoni vi. jis 'daug tu
rėjo? ^bet geriausias jo draugas buvo - kn^ga? kuri 
jį nušlifavo mandagumu? kultui* ingumu? ir žmogaus ver
tes supratimu. ,

A.A. Pranciškus mire notike ta i v’’Bordeaux” ligoni
nėj? kur tik prieš pacię mirtį sužinojęs jo draugas < 
p. Gergždys spėjo atlankyti; atlankė ir vietinis kle
bonas Kun. J. Bobinas.

Vėliau skubėjo atlankyti artimiausi velioiiio prie-r 
toliai J. Gricius^ Marija Arlauskaite ir Balys Popu- 
relis? bet Pranciškus jau buvo miręs kovo:’12 dienos 
naktį 1-mę valanda.

Klebonas Kun. Bobinas^_iŠrūpino paimti velionio 
kuna iš ligonines? parvežė į graborįaus Lawrence __ 
koplyčia? kur per tris'dienas skendėjo karstas gelię 
vainikuose nuo draugę? ir nuo Kanados Lietuviu. Tary- 
bos£, nes A.A. Pranciškus buvo uolus K.L.T.^narys ir 
rėmėjas? taipgi ’’Nepriklausomos Lietuvos” žurnalo... 
Spaudos Direktorius.

O o fStaigi ir netikėta Pranciškaus mirtis^ sukrėtė vi- 
sa^Montrcalo lietuviu visuomenę?^plauko žmonių minios 
d *šermenis? apgailestavo ir liūdėjo. Paplito įvairiau
sios kalbos... bet mirtis nusineŠe^savo auka? per vi
sas Šermenų, diena.s- uze audra? lašnojo lietus ir sni-

Ne priklaus omą Lietuva



go? barksnojo_ledai į langus? '"’-o vajas? vertėsi bal 
t i šntc^ - *•■ šputiniai.

16 dienQ kovo? Šv» Kazimiero bažnyčioj > grau
di vargonų aimana? ir įskilo grabas ant juodo katafal 
ko tarp zirandeli^ ii* žvakių? klaupkose ašarojo akys.

Čia meldėsi? verke ir iŠmetinejo mirciai^visi tie? 
kurie Pranciškų mylėjo? kurie prisiminė jo svariu t• 

,..imo kelia.

Po trijgedulingu misi^? varpui gaudžiant ir siū
buojant miniai? išslinko grabas iŠ bažnyčios? ir prie 
šventoriaus jau lauke fotografo aparatas.

Vėliau... eile automobiliu... kapines... kapu la
vonine... tik besišypsodami.numestu vainiku žiedai? 
tarytum kiekvienam lingavo ir sake:

■ ' . • t* ■. ■ 1 jiem ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
- Sudie... sudie... pasilieku nebgrįstamai.

?:<

Šios laidotuves paliko giliausia įspūdį? kiekviena 
motina jaute tarytum čia jos sūnūs? kuriuomį privalu 
rupintieš? nes tikroji motina ten toli uz juru...

Rūpinosi žmones vieni kitus pasiragindami ir su
bardami? taip irpjauti? kad išeivio gyvenimas kaip 
rudens lapas? nešinai kur nukrisi? ir kur sustosi.

Rūpinosi velionio draugai: p. Gergzdys? B. Popure- 
113? p. Jaseckas Ir p. Malakna? jiems visame padėjo 
p. Navickas ir kiti.

Po palaidojimui, noru Arlausku Šeima? tėviškai ir. 
maloniai sukvietė -i ■-•>"dAįyi'/m nukalbėti rc -ar^iu 
Dųz^e malda... iškili ir graži? ■ :-u: ’ " Lango 
pudra? tik nepal‘ e verkęs dangus<

'■’’s’jr. ;"o var ini •amini. .»
.' ■> m -'-n i t; 'ri‘. \ r • ■

rKy’,- > a 'Žiu -.3 mane pasiliko» c ■■
■

Jau nebsugrįsiu amžiams ne...
J Nors ir myleįau as tave

Pasauli! n,oišsemtas.» .
Likai neišgyventas. ••Marija Aukšta: .to

e o $
Montreal? Vasaris-Kovas? 1943.
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Gegutes’^'Ė 
Dangeručio 
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( bus daugiau )
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(Ši Kanados lietuvię rezoliucija^ išnešta ir vienbalsiai priim
ta 25 metu Lietuvos Nepriklausomybes minėjime suruoštame K. L, Ta
rybos Montrealo mieste? 2G_dienę vasario men. 1943? Šv. Kazimie
ro liet- parapijos svetainėje.)

KADANGI Amerikos Prezidentas savo pranešime Amerikonu tau
tai? Vasario 13 1943 metais, pažadejo? kad vienu šio karo tikslu? 
kaip Atlanto Garteris nusako?_yra suteikti . tautoms kurięs užka
riauto jo^batas sumynė galięvol savo reikalus laisvai tvarkyti; 
ir pareiškė? kad niekur negali būti keliama nei mažiausio abejo
jimo? kad EJus i vieni jusliu Tautę tikslu yra tikrai pavergtoms tau
toms sugražinti ję šventąsias teises? ir kad tautę savę,s apsi
sprendimo teise negali duoti bet kokiai valstybei teise masiniai 
žmones žudyti ir'padaryti vergais savo'piliečius ir kitas tautas. Šita Amerikos Prezidento pažadę? mes suprantame kaip Amerikos val
džios kiecįausię pasiryžimą j į * tikrai įkūnyti? nežiūrint kokiais 
"konstitucijų” ar "strategiję”1monais butu, bandoma kitu tautę pa
vergimu nuslėpti? arba pridengti.

KADANGI Atlanto Garteris yra Susivienijusiu Tautę priimtas 
kaipo pareiškimas principu? kuriais manoma atstatyti pokarinis De
mokratiją pasaulis ir Kanados gyventojai pilnai sutinka su savo 
'valdžios_padarytais pareiškimais ir deda visas savo spėkas kariauti 
ir nugalėti pik.tę rasistinę Ašį? pilnai pasitikėdami? kad tie prin
cipai bus po karui visur tvirtai įkūnyti.

KADANGI žemię neliečiamybe ir politine nepriklausomybe save 
valdžiusiu. Lietuvos žmonię ir jos kaimynę. Pabalty buvo suzinįai 
ir tyčiomis pasmaugta vieno dįdžięję Lietuvos kaimynę? sulaužant 
jos laisvai duotąjį Lietuvai, žodį ir susibroliavus su tokię pat 
piktę norę naciais;

KADANGI Amerikos valdžia? pasiryžusiai nusprendė stovėti 
uz teisybę ir įstatymu gerbimę valstybię tarpusavio santykiais? 
ir nesvyruodama tam tikru pareiškimu liepos 23? 1940 metais? pa- 
'smerke milžiniškos valstybes įsikisimę į vidinius reikalus silpr-.

Montreal? Vasaris-Kovas? 1943.
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nesnes valstybes -‘kainyno ir niekados' nepripažino suktais būdais? 
reiškia? spėka ir grasinimais? pridengto beteisio pave-rg-įmęL pa- 
siręiŠkusio-pajuokomis padarytais rinkimais akyvaizdojte puses mi- 
liono durtuvu? negaliojančiomis rezoliucijomis apie tariama pri
sijungimu prie Sovietu Sąjungos? kuri padaro save taip; pasu vadinę 
’’liaudies atstovai”?_norš ję tarpe buvo aukšti Sovietijos diplo
matai iktam ėję teisėtas Sovietijos atstovavimo^pareigas vergia
me krašte bet tam tikslui virtę to vergiamo krašto delegatais?ir 
klaidingu pažadu apie tariamę galėjimą vėliau atsiskirti nuo So
vietu Sąjungos pagal Stalino konstitucija; •

KADANGI save valdžiusieji Lietuvos žmones patvirtino savo 
Nepriklausomybes paske.lbimę^ginkluot sukilimu taip pries Sovietu 
taip naciu įsiveržėlius Birželyje 1941 metais uz kurį- užmokėjo 
brangia kraujo kaina9 turtu-:.ir masinėmis deportacijomis;

KADANGI? ginkluotieji sukilėliai buvo nuginkluoti ir laiki
noji sukilėliu valdžia barbarišku naciu buvo išvaikyta? Lietuvos 
žmones vpadi*ęsint i Atlanto Čartcrio ir Demokratijų pasaulio paža
dais išsaugoti ir sugražinti jiems ju teisetęja laisvę-ir nepri
klausomybę? savo kovę nukėlė į partizanu ir pagrindu ko-vę pries 
nacius? prieŠ Lietuvos pavergėjus ir alintojus;

KADANGI? besęžiniai^naciai? pamiršę? kad laikinoji Lietuvos 
valdžia atšaukė visus bolševikinius konfįskaciję ir priespaudos 
dekretus? he tik;sugręžino visus komunistinius ir krasta elgetauti 
verčiančius įstatymus? bet^dar pridėjo visa eilę savu tironišką? 
žvėrišku- ir tautos žmones žudančiu patvarkymę eilę? ir pradėjo de
ginti kaimus? žudyti gyventojus? deportuoti kitus vergo darbams? 
piešti tautos turtą? ir naikinti lietuviu kultūra? mokslo įstai
gas? ’suniekindama viską kas civilizuota ir ypatingai naikindama 
Lietuvos žydus;

... ■ ■ 'KADANGI Sovietijos Sęjungos valdžia pasirase Susivienijusiu 
Tautu principu pareiškimą?': o be to? tam tikra^atskira sutartimi 
su Angįija?^Gegužes men« 1942 metais? atsisakė nuo visu norę di
dinti savo žemes kaimynu saskaiton ar kištis į vidinius kitu Eu
ropos valstybių  ̂reikalus?. .'prisilaikydama šiuo atveju premjero Sta
lino kalba gegužes 1 d^? 1942 metais? kurioje jis pasauliui pareiš
kė atšisakymę siekti užkariauti keno nors svetimas žemes? -arba už
karti kitoms tautoms savo valię ir slavu, valdžia tautoms? kurios 
šaukiasi pagalbos' nuo nacię vergijos';

KADANGI mes? kaip ištikimi ir dori Kanados-piliečiai dedame 
visas savo pastangas ir jėgas vidaus frontui padėti musę, garbingam 
karo frontui ^sutriuškinti piktąsias ir šėtoniškas naciu spėkas ir* 
išlaisvinti žmonija? kad ji galėtu laisvai kvėpuoti Atlanto Carte- 
rio ir Demokratiję priimtais principais? kurie taip gaivina griez-
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taja pagrindinę kova, pries nacius pavergėjus Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje;

TODĖL LIES? šiame susirinkime norime^pabrėžti musu^nesvyruo
jama prisirisima ir nepalaužiama pasitikęjimę Atlanto Carteriui 
ir Susivienijusiu. Tautų principu pareiškimui? nes čia surašyti 
musu garbingos valdžios karo tikslas? todėl mes visi vienu balsu 
raginame visus savo bendrus piliečius dar labiau padidinti savo 
karo pastangas;

DAR TOLIAU mes atsišaukiame į vi-sų Susivienijusiu Tautų val
džias? tuojaus priimti Lietuvos? Latvijos ir Estijos valstybes į 
savo bendra draugijų ir suteikti progų politinėms įstaigoms suor
ganizuoti _ir palaikytiųvyriausybes trėmime ir^telkti organizuotas 
ginklo spėkas savo kraštu išlaisvinimui nuo Asies priespaudos;

DAR TOLIAU? mes apeliuojame i garbinga Kanados parlamenta 
priimti tam tikra rezoliuciją?kuri įamžintų Susivienijusių Tautų 
principų pareiškimų ir tuo_pasauliui parodytu Kanados nepalaužia
ma pasiryžimą po karui sukurti tokį pasaulį? kokį Demokratijų są
žine ir principai reikalauja;

DAR, TOLIAU? mes norime pareikšti savo gilia pagarbų kilniai 
Rusujautos drųsai ir ištvermei ginti^savo tėvynę nuo žiauraus 
priešo ir prašome Kanados^valdžią grazuoju tarpininkauti ir gau
ti is Sovietu Sąjungos pažada sudaryti is deportuotųjų Lietuvos? 
Latvijos ir Estijos' piliečių ginkluotus pulkus kautis pries musų 
visų_bendrų priešę po laisvę Lietuvos? Latvijos ir* Estijos tauti
ne vėliava; . • ; .

DAR TOLIAU prašome tikslų apsaugoti Pabaltijo gyventojus nuo 
tolimesnių klastingų jų valios iškraipymų 'ir tikslų duoti jiems 
kuopilniausia ir^nevaržoma laisVę savo tikręsias mintis reikšti? 
kad Kanados valdžia pasirūpintų tuojau po karui užimti Lietuva? , 
Latvija ir Estiję Kanados? Anglijos? Amerikos ir pačių lietuvių? 
latvių‘ir estu organizuotais ginkluotais pulkais;

9 t

,. DAR TOLIAU:prašome Kanados valdžios leisti susiorganizuoti^ 
jos globoje ir pažiūroje lietuvių kariuomenes pulkus? susidedančius 
is tikrų Lietuvos .piliečių ir savanorių? nes tai butų simbolis
Kęnados pasiryžimo sugražinti Lietuvai? po karui jos teisetę nepri
klausomybę ;

•^GALIAUSIAI nutariame Žios rezoliucijos nuoraša nusiusti Ka
nados Ministru Pirmininkui Gerbiamam Mackenzie King? Garbingam 
Kanados Parlamentui? ir visiems Susivienijusių Tautų diplomati
niams atstovams gyvenantiems Kanados zemeje.

« * • ' * '*

Montreal? Vasaris-Kovas? 1943.



GerD.^Marija Aukstaitel . ,
b Aciu jog nesulaikote siunti

nėju ’'Nepriklausomos Lietuvos"? 
nes urenamerata jau "buvo kiek 
anksčiau užsibaigus. ■ Darbai? il
gos valančios - sutrkde ta anks
čiau padaryti. Bet gi lietuviu .■ 
patarle<sakoj "geriau veliau9nc- 
gu niekad." A

AŠ visada nepamirstu? kaip.' 
Toronte prie sunkiu aplinkybių 
"N.L." gimė9 ir kaip mes vargo
me ja tvarkydami.. Ne abejo ju9 jog 
ir Montrcalo lietuviai turiz.to- 
k i u.pa t sunkumu.

.• Bet priešakyje' turint- tokia 
gabię ir nenuilstančia jaoterį^ 
kuri suranda_budu ir is kritiš
kiausios padėties išeiti: ji_sa- 
vo sveiku protu ir miklia plunks
na^ neviena susipratusį lietuvį 
prie saves patraukia;

Kanados^lietuviai' gali pil- 
nai pasididžiuot ašmenių? kaip, 
kad rašyto j'a Marija ' Aukštaito.

0 kaip gaila? kad nekuria Ka
nados lietuviai neįvertina bei 
neatjaučia'daug9 daug jos nemie
gotu naktų. _

Broliaiir seses Kanados ir 
U.S.A lietūviai9 kurię. gyslose 
teka tikras lietuvio kraujas: 
neužmirškime jai suteikti visa- 
keriopę pagalba.

Atsiminkite? kad prie Kanados 
Lietuviu Tarybos bei "Nepriklau-_ 
somos Lietuvos" kuom- nors prisi
dėję? kartu gelbstit test kova 
atgauti Lietuvai nepriklausomybę.

Kanados žeme man buvo antra

Tėvynė? nes ten teko išgyvent 
apie 15 metę.? ir savo fizines 
stipriausias jėgas - as ten 
esu palikęs « v

Aplinkybių verčiamas? ^per
sikėliau i laisves mylinčiu 
salį U.S.A.? kuria jau skai
tau trecia.? _ir gal jau pasku
tine mano tėvynė^ v

Su šiuomi laišku siunčiu . 
$5.00 ’’Money Orderiu". 1.00- 
uz metinę "Nepriklausomos ' 
Lietuvos" prenumerata? ,įp $4.00 
"N. LA*- linotipo fondui.iv

As Tamstai linkiu ne išse
miami} Jegę šiame sunkiame vi
suomeniniame darbe.

Gerb. mes'visuomet su jumis.
Su pagarba9 . - •

Sam Gibbs.
Racine? Wise.

* * *
Mano Mieloji ir Gerbiamo j įl

Pakilus dvasia aukštyben? 
skrendu pas Tave skleisdama 
Tau savo Širdies tyra šiluma.

Kaip laikaisi?
Uz siuntimą kelię "Nepri

klausomos Lietuvos" numeriu? 
grasau priimti siuomi siun
čiamą "rublį".

Dėkoju uz nepaminsima.
Daug pagarbos ir. žmoniškos 

meiles• ....
Dažnai Tave prisimenu? ir 

savo dvasios sparnais skrajo
ju Tavo pasauly.

Gėriuosi Tavo energija9

Nepriklausoma Lietuva
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darbais. Žinau? privalėjau nepu
riais klausimais į Tave atsiliep
ti - jogu ir galimybes nebuvo.

Prašau atleisti? atsiliepsiu 
daugiau kai galėsiu.

Daug sveikatos ir laimes lin
kiu.

K. Katkevičiene.
Chicago9 Ill.

Brangioji Tamista?
Širdingai dėkoju uz prisiųs

ta ’'Nepriklausoma Lietuva”. As 
labai myliu Šį žurnalų skaityti? 
ir esu jums dėkinga. Kai as jį 
skaitau? jaučiuosi? kad dar^mano 
gyslose teka tikras lietuviškas 
kraujas; ir^primena man visa? 
kas lietuviška.

0 dar kas yra svarbu? kad 
aprašomu apie Montreal© padange9 
tas man yra svarbu9 nos as esu 
pati gyvenusi tame mieste ir daug 
ka pažįstu.

Todėl? siunčiu prenumeratai 
$2.00a. ir prašau siuntinėti man 
kas menuo be^pertraukos jusų_ 
žurnalų o aš esu ir busiu dė
kinga vuz tai.

XŠ t ikru jų? yra garbe Jums? 
uz Jūsų tokį svarbu laikraštį. 
Jeigu mes daug tokių darbuotojų 
turėtumėm? tai esu tikra^_kad 
lietuvybe niekados nepražūtų.

Todėl linkiu kuogeriausio 
pasisekimo nenuilstančiai dar
buotis.

Su pagarbą9 B. Ambraziene. 
Merchantville.

i’j #

Gerbiamoji Redaktoreį v
Labai Širdingai acįu_uz zur- 

Cnala? kurį man prisiuntėt. Tai . 
labai pavizdinga knyga? kurių 
Montreal? Vasaris-Kovas? 1943.

kiekvienas lietuvis galį skai
tyti nežiūrint kokių pažiūrų 
arba partijos bebūtų.

Tai labai aiškiai nurodyta? 
kad visų lietuvių reikalas 
pilnai pasiruošti? kad laikui 
atėjus galėtumėm visi kartu 
atgaivinti Lietuvę musų bran
gių tėvynę. Nors ir valdžios 
Lietuvoj keistųsi? bet kalba 
ir raštai - nieku kitu nepava
duojami lietuvių tautai.

Kiekvieno labai gaila? ku
ris praranda kų nors mylimų 
ar brangų daiktų? - ima siel
vartas ir susigraužimas? tai 
ir tautos svarbiausius dalykus 
praradus: spaudų? kalbų? lais
ve ir nepriklausomybę^ tai mir
tinas smūgis; ir pries jį tu
rime vkovo t i .

AŠ labai pasiilgęs lietu
viškų raštų? tai "N. L." po ke
lis bartus perskaitau. As turiu 
užtektinai laiko skaityt? nes 
darbo turiu neperdaug.

Linkiu Jums viso gero.' 
Su pagarba?

Pet. S.Butanavicius. 
R.C.-ik.S.C.

Didz. Gerb. Redaktorei
Linkiu daug pasisekimo Jū

sų redaguojamam žurnalui "Ne
priklausoma Lietuva".

0 taip pat tariu nuoširdžiai 
aciu draugui Juozui Pilkauskui 
kuris užprenumeravo man "N.L."

Su siuomi laišku siunčiu 
$5.00 JLinotipo fondui. Taigi? 
malonėkite priimti ir nuo ma
nęs nors mažoje sumoje ta aukų. • •

Su pagarba9
Geo. Aleknavičius 

Timmins? Ont.
* ij» u<



K. J, PRUNSKIUI.: ■ Širdingiausiai dėkojame uš prisiųstas 31 egz. 
knygeles^ kurias ispurdavėme ir išplatinome; ir sulig gerto. Au
toriaus pareiškimos - visą pelną $5.37? idėjom į "N.L.'1 reikalu, 
apyvartą. Kitais klausimais — atsakysime laišku. Aciu.

KUN. N. PAKALNIUI? Jušą kooperacija labai brangintina ir vertina
ma. Tik tokia vienybe alsuodami? galėsime susirinkti po viena vė
liava. Aciu-uz laišką? uz Įstatus? ir uz suteikimą v.ilcią ’’Nepri
klausomos Lietuvos” dirvoje. <•
VINCENTUI BUDRIKUI: Jūsų politine ’’Įvykiu Žygiuoto” Įdomi ir- nepa
vaduojamai vertinga ir svarbi? bet^redakcija pasiilgo ir beletris
tiniu minčių? -bei poezija dvelkiančio, eleksyro. Prašome rašyti.

• • . . - ... ............................ -J . .

JACOB URBONUI: Su Šiuo numeriu Įvedame skyreli ir iš Jusu^koįoni- 
jos. Aciu uz'visus patarimus ir dovanas? dabar lauksime is Jusu 
rastu..
VYT. ŠIRVYDUI-: Jusu straipsnį ’’Tautine Idėja” gavome ir ateinan
čio j e ’’’Nepriklausomos Lietuvos ’’^laidoje talpinsime. Straipsnio ver 
te labai gili ir sąmoninga? prašome- daugiau rašyti panašiais klau
simais . Širdingai aciu uz broliška kooperacija.
LEONUI GUDUI: Uz didelį darbą idetą ”N.L.” spausdinime? širdingai 
dėkojame ir dedame Jumyse vilčių? kad ir toliau busite musu bran
gia dešineg. toe kurios redakciją tikrai negaištu apsieiti. įaipgi 
laukiame Jušą jumoristiniu eilerasciu. \ -
P - NLT JOKŪBYNŲ ŠE IMAI: Laukiame su ilgesiu Jusu plunksnos’. Be Jusą 
j auciame gilią s pr agą ”N • L.; ’ _1aks tuo s e • ” G im toji Šalis? daug i au 
tinka vaikučiu .skyriams? o; mus žurnale peršiaUra^dirva viską ap
rėpti? todėl tuo tarpu_liko ■ atidėta. Laukiame rastą, suaugusią.. 
žmonių klausimais?, o Jusą pastoge tikrai turtinga rimtą, kurinią 
audiniais... Laukiame. ......
ST. BATKIENEI: Pasiilgome Jusu. rastą.. Ypatingai ’’Moterą. Kertele” 
laukia mielos bendramintes atlankymo. Suteikit vilcią.•.
ELEGIJUI UOSlUIą. Jusą gražius ir įdomius ”lš Seno Dienoraščio” nt
's Įminimus?' su šiuo^numeriu baigoms. Prašome ir laukiame daugiau 
panašios kūrybos. Širdingai aciu ir uz visus kitus rastus? kurią 
visuomet laukiame. •

REDAKCIJA
J$S
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