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PAVASARIO ALL3LIUJA ',
Klemensas Jura

Gaudžia varnas, senoj bažnytėlėj 
Tyliai meldžiasi nudžiugusios akys, 
Minios lenkiasi, klaupia ant keliu 
Mato Naujo Gyvenimo takę!

Alleliują - prabyla jaunystė,- 
Alleliują - lyg žiedas pražysta. 
Vėl Pavasario žydinčio^Kristaus
I atgimusią sali sugristai

Alleliują upeliai Čiurlena, 
-Sprogsta gėlės, sužydi veidai...
Stebuklingu .pavasario manna
Tiktai šiandien, broli, „suradai 1...

Alleliują^-^aukštai vieyerselis
Lieja^dzįugesio jausmu širdin,
Tėvu žeme, laukai -mums taip mieli, 
Kad’norėtus net rankoms apimt!...

# 5j< .

• PRISIKELKIT !
t!

Prisikelkit visos tautos
Ir giedokit meiles psalmę! - 
Pertoli jau nukeliauta
I aklybių juodę gelmę.
Prisikelkit visos tautos
Ir giedokit meiles^psalinę!... 

Kazys Žirgulis
* *

Nepriklausoma Lietuva



3

Anglijos užsienio reikalu ministerio Edeno atsilankymas Ame
rikoje ir- Kanadoje, be abejones buvo svarbus karo ir diplomatijos 
atžvilgiu, bet lietuviu vis klausiusi širdžiai artimesniu klausi
mu: kur Lietuvos laisves klausima sis atsilankymas paliko? Prieš 
EŪeno atvykimu, Maskvos komunistine "Prawda” pasauliui paskelbė 
savo mintį, buk Lietuva tokia pat neatidaloma Sovietu Sąjungos dalis, kaip.Kali'f orni ja neatidaloma.Amerikos Jungtiniu"Valstybių da
lis Prieš šitnki "Prawdos" pareiškimu (su kuriuo matyti Rusijos 
valdžia sutinku, jies Rusijoj laisvos spaudos nėra) Kanados Lietu- 
Yiu Taryba priėmė tam tikra rezoliuciją, kuria pasiuntė Kanados 
•Ministru pirmininkui Mackenzie.King, Susivienijusiu Tautu ambasa
doriams "ir spaudai. Ji buvo įdėtu visuose Amerikos lietuviu lai
kraščiuose. Edeno atsilankymo.metu, spauda prisiminė Molotovo no
ru.gauti anglu sutikima pripažinti Pabaltijį Maskvai,. 20 m§tu drau
giškumo sutartyje, kuria Molotovas ir Edenas pasirase.gegužyje, 
1942 metais. Prezidentui Roosveltui tvirtai įsikišus, sis atviras 
Atlanto Ourterio laužymas sutartyje nebuvo įdėtas, bet liko nuo
žiūrų apie slaptu susiturima Pabaltijo valstybių likimu. Edenas 
Amerikoje, tačiau, nedviprasmiškai pareiškė^ kad jokiu slaptu su
sitarimu Anglija ir Rusija neturi. T?) pareiškimu jis padare Mary- 
lando legislaturai (seimeliui), kurio vienas nurys yra lietuviu 
kilmes Amerikos pilietis, poetas advokatas Rudas Rastenis. Tokiu 
budu, Lietuvos laisves klausimas dar atviras. Tai vienas ideno at
silankymo vaisius.

* *

Vasario 16-tos minėjime Montreale priimtoji Kanados Lietuviu 
Tarybos.rezoliucija, buvo paskelbta keturiuose didžiuose Montreal© 
dienraščiuose: angl^ ’’Guze tte”,’’Montreal Daily Star”, ir "Herald”. 
Ir prancūzu "La Presse". Milijonas Montrealo.gyventoją patyrė Kana
dos lietuviu karšta ir pasiryžusi troškimą iškovoti Lietuvai toki^. 
pat laisve.'kuria.naudojusi Kanada ir kitos nepriklausomos; valstybes. 
Laikraščiui pabrėžė rezoliucijos reikalavimu Lietuvai pritaikyti 
Atlanto Gurterį ir tuojau j<j oficialiai įrašyti.kaip viena prieš 
fašistine ašį kovojančiu Susivienijusiu Tautu. Si rezoliucija tapo 
paskelbta lakai prielankiu lietuviams metu^ kada spauda ir radijas 
skelbė žinias apie lietuviu sukilimus prieš.naciu žiaurumus ir va- 

• gystes. Tokiu budu Kanados Lietuviu politine veikla^ kuriai vado
vaują Kanados Lietuviu Taryba, gražiai supuolė su musu broliu Lie
tuvoje ginkluota veikla prieš Tėvynės pavergėjus ir plėšikus.

Montreal, balandis, 1943.
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Darbę„dirbant, šnekėti, paprastai mažai šnekama. Darbo žmogus, 
tai tylos žmogus. Poetas Julius Janonis gerai darbininko kalvio 
lupomis sako: ’’Pasitrauk, nekliudyk,„juk matai, kad kalu!” Deja, 
yra tokiu, kurie nepasitraukia, bet šneka ir plepsi. Tokiu būdu, 
Lietuvos‘laisves ir Susivienijusiu Tautu pergales darba dirbančiai 
Kanados Lietuviu Tarybai, dažnai ne tik'kliudyti bandoma, bet dar 
ji apipilama kalbomis, šnektomis, net plepalais.

Kas yra. Kanados Lietuviu Taryba? Tai Kanados lietuviu organi
zacijų seimo 1941 metais sukurtas politinis ir visuomeninis kūnas, 
trimis kilniais tikslais rūpintis: 1) auklėti demokratinei Kana
dai ištikimybę. 2) dirbti už Susivienijusiu Tautu pergalę, ir 3) 
rūpintis sugražinti pasmaugta Lietuvos laisve. Tai kilniausi Ka
nadoje gyvenančiu vienuolikos tūkstančiu lietuviu vyru ir moterų gyvenimo tikslai? Taryba paskirta tuos tikslus reįks.tf per savo 
organę ’’Nepriklausoma Lietuvę” ir juos gyvenime kūnyti.

Bet, štaiL girdime, iš priešu, būk Taryba ’’fašistine”! Pir
miausia pasižiūrėkime kokie priešai taip plepa. Truputį patyrinėję, 
pastebime, kad tie priešai gyvena visai skirtingais nuo Tarybos^ ir 
Kanados lietuviu,,idealais. Kanados lietuviai gerbia demokratija, nori nugalėti fašistinę„ašį, ir sugražinti Lietuvai politinę lais
ve. ^Na, o plępikąi priešai, tik vienu idealu gyvena: pasivergti_ 
bolševiku diktatūrai ir jai ištikimai tarnauti. Šis idealas jokiu 
budu nesuderinamas su demokratybes ir laisves idealais. Laisvas 
žmogus niekados netrokš būti vergas; demokratas niekados nerems 
diktatūros.

Pas mus dar neiŠsiauklejęs paprotys su savo žodžiu'rimtai, 
skaitytis. Brolis lietuvis kai kada_drebs žodį, visai neatsižvelg
damas, ar jis tinka, ar ne. Tokiu būdu, ir Tarybos ”fasistinimas” 
išeina, nei du - nei vienas.„Fašizmas, kaip visi žino tie, kurie 
su modernine istorija susipažinę, - yra Italijos politinis produk
tas. Jam giminingas vokiečiu nacizmas, ir, kai kuriais atžvilgiais, 
rusu komunizmas (ar stalinizmas). Bet Kanados lietuviu seime, ku
ris ‘Kanados Lietuviu Taryba įkūrė, nebuvo nei vieno italo, nei vo
kiečio, nei vieno ruso! Tai kokiu gi pagrindu Tarybai galima ’’fašiz
mą” primesti? Aišku, tik plepalo budu, kada su savo žodžiais rim
tai nesiskaitoma.

Bet, pasaulį valdo ne plepalai, tik rimtas darbas, rimti žo
džiai. Šuns balsas - dangun neina.

Gerai geri žodžiai,„bet yra 
kas nors geresnio už žodžius^tas yra neįstengiama isaiskintį„zo- 
džiais: tai yra dvasia ajikšciau- 
sias šeimininkas mūsų veiksmu.

Veiksmus, galima suprasti

is dvasios atstovavimo. Kai mes 
darome gera, mažai mes pastebim, bet kai suklumpam ant blogo - 
sąžine visuomet pasako.

Goethe.
Nepriklausoma Lietuva
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Su šiuo ’’Nepriklausomos Lietuvos” numeriu, išeina i platesnę 
visuomeninio darbo dirva Marijos Aukštaites sūnus Algirdas Navi
ke vičius, kurs _yra Tarybos išrinktas kaipo redaktorius pagelbi- 
ninkas ir piešėjas-

Algirdas, yra jaunas studentas studijuojąs pedagfšgi ję,'. 'taip
gi eina Kanados karininku kųrsus'C.O.T.C. Montreal© universitete.

Atliekamas valandas pašvenčia ■■’’Nepriklausomai ■/Lietuvai” , ir 
gilinasi į literatūra^ Antri metai, jis paįvairina /’Nepriklauso
ma Lietuvę.” savo.braižiniais. •

Sveikiname jauna jėga įžengiančia į visuomeninį darba,/kur 
teks gerti ne tik malonu eleksyrą, bet dažnai teks išgerti ir" 
karcię. nusivylimu taurę* . ‘

Tad, linkime ištvermes, energijos ir nepalūžimo.

# sjc #

DRĄSIAI, LIBTUVI l

-Antai, pažvelgk!_
Kokia didinga musu^žeme, . " . 
krauju didvyriu, apšlakstyta! 
Nušvito saule nuo pataryto, 
Ir vėl pasaulis mus išvydo.

. Drąsiai, lietuvi!
Pakelk, akis lig pat dangaus viršūnes!. 
Teplaka širdys mums karščiau,> 
Juk mes tėvynę savo mylim. ’ - : 
Neparduosim anei užu ka nepaliksim.
Jos labui
Dar turim daug nuart arimu.

" i . • . ... .

Didžiulius murus iŠstatysim
Visus dirvonus nuplusysim^- V.
Tai kas, kad mes tauta mažyte.

'.Mes esam darbštus, energingi - 
Mes savo krašta mylim. . . '

Gene V-te .

Montreal, balandis, 1943.



Daugelio tautu papročiuose kiaušinis yra gyvybes ženklas. 
Lietuviu papročiuose.kiaušinis taipgi dažnai vartodamas, ypač_ 
pavasario švenčiu apeigose, kaip: Velykose, Jurginese, Sekminėse, 
gyvulius į ganykla išleidžiant, javu sėja pradedant ir kt.

Kiaušiniu dažymo, paprotys yra gana senas, tačiau kurioje ša
lyje ir kuomel pradėta kiaušiniai dažyti:, nėra žinoma. Jau seno
vės egiptiečiai, sįrijiečiai^ir^persai savo*švenčiu apeigose var
todavę įvairiai dažytus'ir išrašinėtus kiaušinius.

Tryliktame šimtmetyje jau Europoje kiaušiniu marginimo papro
tys buvo.. Kada Lietuvoje kiaušiniai pradėta, dažyti^ir raštuotai 
marginti, tuo tarpu dar neišaiškinta, tačiau M.^Mažvydas, Daukša 
ir kiti lietuviu .margintus kiaušinius mini jau šešioliktame šimtmetyje. Is kur^i Li.etuva atėjo slslpaprotys - nežinoma, tiktai 
spėjama, jog iš"slavų, nes slavai 'klausinius tebemargina įvairiais 
raštais dar ir dabar." ‘Bet musu margučiu raštų ženklai grynai lie
tuviški . .... ’. ,

X

Lietuvis yęa didelis_dailes mėgėjas, todėl stengiasi kaip 
išmanydamas puošti’netik ūkio apyvokos reikmenis, parednius, tat ir valgius,^pvz., pyragus, kiaušinius ir kt. Velykiniams kiauši
niams pagražinti^darbo ir laiko nesigailima. Kartais taip gražiai 
nudažoma ir išrašoma velykiniai margučiai, kaip kokios brangeny
bes. Del to ne karta išgirstame tokį pasakymu: ’’Gražiai išmargin
si velykaičius, tai"Velykose visi ir liks alkani!” Ir tikrai, po 
Velykų dar ilgai matyti užsilikusiu gražesnių margučių^ Kiti pa- 
tenka"net į muziejus, 6’ dabar miestuose yra nemaža mėgėju rinkti 
gražesniųjų margučiu rinkinius.

Seniau,'gal ir dabar Lietuvoje margučiai dailiai puošiami
Nepriklausoma Lietuva
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dar ir del to, kaų yra paprotys„velykaičius nesti į bažnyčia šven
tinti. Kiekviena seimininke norėdavo pasirodyti savo^nagingumu^ del 
to kartais būdavo smarkiai lenktynių©jama. Nykstant šiam^paprociui, 
gerokai nuskurdo ir margučiu.daile. Antroji margučiu puošimo prie
žastis tai ta, kad margutis‘Velykose yga ne tik valgiui naudojamas, 
bet ir ypatingoms dovanoms,„kaip: krikštavaikiams, lalauninkams, 
piemenims, vųikamg ir giminėms apdovanoti. Kad ir maža dovanele, 
jjeigu įi graži, džiugina kiekviena. Todėl ir dovanojamieji margu
čiai būdavo kuograziausiai nudažomi ir išmarginami įvairiaraščiais 
marginiais. •

Lietuvos krašte daugiausia yra paplitę trys margučių marginimo būdai: rašytinis, skutinetįnis ir tepliožinis. ’Rašytinių būdu 
margučiu raštai padaromi išrašant tirpintu vaškuA parafinų,. taukais 
arba nelvir mišriai... Vašku rašoma ant balto nedažyto kiaušinio ke
valo. Rašoma karštai ištirpintu vašku, naudojant, tam tikra vamzde
lį, spilkųte su didele galvute ir kitas panašias priemones, išraši
nėti kiaušiniai dedami į šaltus dažus ir juose laikomi iki nusida
žo. Paskuiįdedami į karsta^vandenį, kad nutirptų vaškas. Vašku da
žytus kiaušinius seniau dažydavo Juodai tam tikru namirilu^būdu. Uz 
trejeto savaičių prieš Velykas puodan sumerkiama seni gelžgaliai 
su alksnių luobomis. Kai pagidaro tamsus skystimas, tada į jį su
dedama vašku išrašytus kiaušinius ir taip palaiko diena kita. Ka
da kiaušinius dažai ’’nukanda”, kiaušiniai išimami ir verdami svo
gūnų laišku nuovirose, kad nuo jų nutirptų vaškasL Tokiu būdu kiau
šiniai nusidažo gražiai juodai ir neblunka. Šis būdas seniau buvo 
žinomas visoje Lietuvoje, o paskutiniais laikais žemaičiuose, Dzū
kuose ir Rytų Aukštaičiuose.

Skutinetiniu būdu marginamieji margučiai pirma nudažoma vie
na kokia nors spalva. Paskui kieto plieno aštriu peilio galeliu 
išbraižomi kiaušinio kevale įvairus marginiai,^nuskutant nuo keva
lo dažus. Tokiu bųdu gaunamas dviejų spalvų rastas - baltas ‘ir toks, 
kokia spalva nudažytas^kiaušįnio kevalas. Skut’lnotinis būdas labiau
siai paplitęs visoje užnemunėje iki pat Nemuno ir iš dalies Pietų 
Žemaičiuose.' Gražiausia skutinčja Marijampolietes kapsės.,

Teplįotiniu būdu marginami kiaušiniai pirma nudažomi viena ku
ria norg šviesesne spalva, o paskui teptuku ar plunksnele, pamirky
tu į dažus, istepliojami pageidaujamais„pagražinimais. Tokiu^būdu 
lengva gauti daugiaspalvius rastus. Todėl tepliotiniaį margučiai 
pasižymi dideliu^spalvingumu. Tepliotinis marginimo būdas yra vė
lesnių laikų,- tačiau jis paplitęs veik visoje Lietuvoje.

„ Barakėli žodžiai apie margučių rastus. Daugelis„lietuviškuvmar- 
gucių rastų nieko bendro neturi su tikybiniais ar bažnytiniais7žen
klais, bet yra gryna lietuvio sodiečio dvasios kūryba, paimta iš'sa
vojo gyvenimo aplinkos, savaip atvaizduota ir stylinta. LIETUVIŠKU 
MARGUČIŲ DAILE YRA GRYNAI SAVA IR LIETUVIŠKA. Senosios mūsų sodžiaus 
dailininkes nepažino kitų kraštų dailės, nelankė svetimų, mokyklų,
Montreal, balandis, 1943
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nesinaudojo svetima spauda, todėl ju dailė je svetimos įtakos ,yra 
kuomažiausia * , ,v . .

Musu^margučiuose pasireiškia labai didelis sodžiaus dailinin
ko dailėsjžinojimas irvgabumas, o^ypac turint galvoje, kad daugu
mas sodiečiu buvo_berašciaį ar mažai raštingi.'Vis dėlto sodžiaus 
dailininkas"sugebėjo margučiuose įdėti visa gavo.‘ siela. Ir nuos
tabu, kad jis mokėjo piešiniuose gamta perduot.:- gražiai stylinta, 
o ne sausai natūralistinę ir primityvia. Tačiau taip vigą Vykusiai 
stylinta, kad suprantama ir bemoksliairžmogui, nors piešiniu for
mos gana sudėtingos. Margučiu raštai, geometrines kilmes, .nėra jau 
toki paprasti, todėl sodžiaus dailininkui jie nėra .lengvi. Qia dai
lininkas dažnai susiduria ir su išskaičiavimu, kadjviskas išeitu 
simetriška ir dailu. Daug sunkumu turima l-r su medžiaga, kurioje _ 
jis priverstas savo uždavinį atlikti, o kiaušinis Šiam reikalui nė
ra gera medžiaga. . ' '

Kaimo aplinkybėse dar sunkiau yra su dažais. Seniau kaimas- 
fabrikiniu dažę veik nevartojo.’ -Visus reikalingus dažus mokėjo patys 
pasigaminti iš savo aplinkoje randamu augalu ir kitu mędžiagę, ‘kuriu 
labai nedaug teturėjo, o jeigu ir buvo, ‘tai nežinojimas būdė., kaip 
iš ju pasigamina kokius dažus, trukdė jais pasinaudoti \

# ; i '.’ J.. . d k . ...

^Spalvos • margučiu mene, yra antraeilis dalykas. Didžiausia 
margučiu vertybe yra ju raštai, vkurievparodo didelį „sodžiaus 4!ai\j 
les tobulumą. Nepaprastas.margučiu rastu įvairumas stebina daugelį 
dailės mėgėju. Margučiu raštuose niekur nepastebėsi lygiai tokiu 
pat pasikartojimu net ir didžiausiame rinkinyje. 0 tatai ro'do dide
lį musu kūrybingumą ir dvasios turtingumą. Laki sodiečio fantazi
ja margučiuose sukurė nuostabiai gražiu marginiu raštu.

• l. . . • /

Sodžiaus dailininkas^viskę puošiu su dideliu utsidejimu^ir 
meile. Jis daro vien savo širdies .malonumui, stengdamasis sukurti 
ka nors gražu. Taigi reikia .stebėtis nepaprasta žmogaus kantrybe 
įdėti tiek darbo įstoki nepatvaru daiktu, kaip Velykų margutis,ku
ris puošiamus garužiam‘ suvalgymui, nes retai kuris margutis esti 
ilgiau išlaikomas ar parodose rodomas.

Sodžiaus dailininkas margučiu raštams mędžiagę ėmė iš savo 
aplinkos viską, kaip išmanydamas stylino ir derino. Margučiuose 
daugiausia vyrauja augaliniai ornamentai. Neretai pasitaiko sty- 
lintos širdys, saules, žvaigždes, kryžiai,_ratukai, lankučiai ir 
kt. Paukščiai, gyvuliai, žmones ir kitos būtybes pasitaiko gana 
retai. Kai kurie margučiu raštai turi net ypatingus savo pavadi
nimus, kaip: suktukas, vingiukai,^riestinis, dantukai, sparniukai, 
bačkutė, reketukas, vainikai, ruožiukai, kilputes, lenkiukai,aku
tės, snapiukai, stulpiukai, spinduliukai.švilpukai, gėveliai ir 
kitoki. ■ .

* * * 

t
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įskilus pasauly karui9 padidėjo kritiku darbas ,>Jie plačiai 
kritikuoja karo baisenybes. Jie yra tikrai pasiryžę nurodyti kai- 
tęję tautę;^Jie mėgina specifiškai dėstyti, kaip karo būtų galima 

. vengti; Ir Šitaip tarpusavy riejasi. Tokie kritikai bendrai mano9 
kad kas atsisako^isklausyti kitu žmonių reikalavimus, tas yra klai
dingas irvnet dažnai žalingas._0•sutikimas patenkinti tuos reika^r • 
lavimus išvengtu karo. Neutrales tautos bendrai plečia savo simpa
tijas ta kryptimi9 kuri2 jų manymus yra palankiausia joms pacioms_ 
pletoti'tuos lygaus pobūdžio interesus, kaip ir tuos, kurie įvykdė 
dabartinį karę. .

Karas- savy nėra apgailėtinas. Suteikdamas kai kurięs sęlygas, karas seka kaip natūraline pasekme. Karas yra gamtos vaistas'pasa
linti nepalankias sęįygas - sęlygaš, kurios susikristalizavo ir virto despotines aukštesniojo ”As” įtakai. Nelaimei, kad žmogus ne- 
paženge uz tų socialių sęlygų, kurios padare karę reikalingu. „Bet
gi žmogus2. didumojes dar tebėra gyvulys. Jis dar ,tebpra didelės 
natūralines kovos kareivis, kurs kariauja del kūno gyvenimo ir kū
nišku pasitenkinimų. Kol žmogus bus įkalintas Šiame veiksmo stovy, 
tc>l tęsis karas, ir tik didžiausios kančios tegalės kreipti jo de- 1 
mesi prie aukštesnių daiktų.

Joks žmogus, nei žmonių grupe nėra visiškai atsakingi uz karę. 
ttsakomybe priklauso nuo viso socialaus padarinio.
mogus yra savanaudis.

Jis nori gyventi .ir klestėti savo ka.imyno lesomis. Jis nori 
naudotis visų svetimšalių gelnu ir eksploatuoti jų turtus savo pa
ties tikslams. Jam mažaterupi jo bendrų piliečių gerove.

Kol žmogus elgsis nuo šios pažvalgos, tol tęsis karai.
Kariavimo lauke įvyksta daugis nereikalingų baisenybių ir
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kančią:^vargdieniu ir sužeistu moterų ir.vaiką kentėjimai..Rodos? 
tas nobutu karo dalis. Taciau'visos kančios £ra.karo.dalimi• Tikrai? 
baisu ir pamanyti! Bet kur rasti šita karo pustijancią ir baisią 

""'’■skriauda? Faktas aiškus? Ją galima rasti žmogių, daugumoje>zmonc s.
lėtai tobulėja ir gyvena žemame apsis vie t imo.- laippny. TodelVįvyks- j 
ta karas o Jie nepajėgia pasipriešinti jam. 0 pasaulio vadovai.-, t ė

< i r nori: laikyti žmonių dauguma nesusipratimo padėty. Is. t.o jięjx: 
•gauna laikiną' nauda. ! \ • 7-\ - ""J

Tame' gludi karo priežastis. Vyraujančios žmonių., draugijos >są- J 
' lygos-.yra nepalankios evoliucijos tiesoms ir aukstesniems/gyvenimo q 
tikslams. Žmogus negali stovėti ramiai. Jis turi krutėti — žengti z-j 
priekin. Jis negali? tar'ytum polipas? virsti ribotas ir.tenkintis 
fiziniais smagumais. Gyvenimo tiesos: kad kai žmogus tvirtai laiko-i 
si savo elgimosi bėgy? . i jo aukštesnei evoliu
cijai? jo veiksmai bei darbai? be jo proto noro ar jėgos? jungda
miesi gamina jam tam tikrą gyduolę.

; Atidus žmonių sociplogijos stebėtojas visai nesistebi is ka
ro. Pirma? yba beveik universaliai teisinga?, kad kiekvienas žmogus 
yra pirma pats sau.; ir-mano turįs teises visam fiziniam^turtui^ir 

: savo kūno patenkinimui - visam? ką jis galėtą. įsigyti. Sita^pazval- 
.... ga yrą labai įsiviešpatavusiu jog negalima žmogų kaltinti uz tai.

į ją žiūrima kaip į dalyką bėgį. ' ■■■■ V
. Antra? jis yra gavo šeimos_globejas .pirm kitą šeimą. Tgecia? 

jis yra dalimi savo Šalies globojas ir saugotojas nuo kitą ‘salią 
užpuolimo; ir paskiausiai - savo valstybes sargybinis.-

• . • vIr žmogus žiūri neprietelingomis akimis _į komercinę užsienio 
valdžių - gerovę..Viso priežastis: visa sociale struktūra yra pama
tuota individualiu savanaudiškumu.

Sis individualus savanaudiškumas plėtojasi į profesionalą ir 
. ™ socialu savanaudiškumą?"organizacijos savinauda? politine? komer

cine ir tautine savinauda. Visi jie turi tą pat siekimą: patenkin
ti žmogaus ”AŠ"= Tačiau~kai kurio yra protingesni uz kitus- Pro
tingiausieji vartoja mažiau protingus kaip tarnus ir įrankius. Vi
si jie yrą prieš žmones. 0 inteligentiškiausia ji - schcmingai va
dovauja. -Žmonių dauguma pasitenkina paviršutiniais isaiskinimais.

* Nominale profesija patenkina juos.
Vadovai pozuoja?.kaip drąsūs čempionai - reformų ugdytojai? 

labjarybią filantropai. Jie ypač'labai mėgsta pagarsėjusios labda
rybės darbus? - darbus? kurie yra plačiai skelbiami pasauly. 0 tam
sioji liaudis neprivalo tirti ar klausti? kokiu būdu tie filantro
pai įgyja pinigu ir turtą. Jie siunčia?kaip dovaną^ provizijomis 
prikrautą laivą'užsienio tautą badaujantiems? kai šimtai tukstan- 
cią miršta nuo'bado ją pačią saly - nepastebimi. Ir laikraščiai
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skelbia juos didžiausiais filantropais.
Proviziju monopolistai? amunicijos ir karines medžiagos gamin

tojai nori karo. Valdžios vadai? kai kada? palankauja karui? kaip 
įranki pasiekti savo pačiu godzLus siekimus? arba nukreipia minios 
clomesi nuo metodu? kuriais jie įgyja ir laiko savo galię. Oficia- 
lai ir valdininkai stovi viens uz_kita ir uz biznio ar prekybos vy
riausius vadus. Priešingi pirmtakunai yra laikomi? kaip aiskus ir_ 
griežtas autoritetas bet persverianciai nuomonei? kuria teismas bu
tu linkęs išduoti.

To viso paseka? kad draugija dalinasi į dvi srovi: eksploato- 
rius ir eksploatuojamus. Protingi vadai? kurie paaukojo saVo pir
menybę savanaudiškiems ir neteisingiems tikslams? padaro didelę 
skriauda. Kitais žodžiais tariant? žmonių dauguma^gauna tai? ka nu
sipelno • Penkiasdešimts ar Šešiasdešimts milionu žmonių giliai nu
grimzdo proto apatijos jūroje? leidžia keliems šimtams spręsti ir 
valdyti savo gyvcnimę. Jie eina? kur yra siunčiami: atsistoja prieš 
patrankę kaipo cielius šauti.

Kodėl? ' ’
Jie nežino priežasties. Jie klauso aklai. Tik karas? mirtis 

ir kentėjimas tępažadins juos. Jie gra lyg vaikas? kurs turi nusi
deginti? kad sužinoti jog ugnis karsta. Yra daugis dalyku? kurię. 
žmogus neišmoks jokioj mokykloje? kaip tik fiziniame skausme. Tie’ 
inteligentiški bet ir scheming! vadai yra tamsiosios liaudies ne- 
savaimus mokytojai. Ir tie vadai nenusipolno jokio kredito uz sa
vo mokymą. Ju tikslas savanaudiskas. Bet - jie išplotojo kai ku
riuos gabumus? už kuriuos gaus atlyginimo.

Didcsnis^žmoniu skaičius bet kokios tautos yra palaidoję sa
vo talentus, žmonių *dauguma yra pasyvve. Jie nesidomi daigtu prie
žastimis. Jie prisijungia prie kai kurios partijos ir pagaliau lei
džia jos vadams vesti ju dalykus. Jie netiria kas padaryta? ka.s-, 
nuveikta. Jie klauso ir*tiki ka vadas ar jo tarnas pasako. Jie ma
ža teskaito laikraščius?vg jei*ir skaito? tai tik savo partijos or
gana. Visus kitus laikraščius atmeta ir vadina neištikimais. Jie 
realiai nebando sužinoti bent kiek apie valdžios principus ir tiks
lus. Savo partijos’balsavimuose? jie meta savo kepures oran? rc-_ 
kauja už savo kandidatus ir balsuoja už didžiausi savo^kaiminystos 
klastadarį. Draugiškas^pliaukštelej imas per pečius? maža malone ar 
palankumas ir tam panašus dalykai - laimi balsus. Balsuotojas po 
rinkimę. taipgi nesirūpina sužinoti uz kokį žmogų jis balsavęs - ir 
ka jis aktualiai nuvaikė savo oficialiame urede.

Yra beveik negulima sudominti minia bet kuo interesingu? kas 
ūmai nepasiūlo fizinio atlyginimo. Liaudis elgiasi tarytum visas
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universes būtu sukurtas ne kitam tikslui? kaip tik redyties? val
gyti? gerti? ir vaikais daugėti... ir keletą metu gėrėtis ir ton
kinties kūno smagumais. Jiems viskas atrodo sukurta ne aukštesniam 
tikslui. Jie pataikauja savo vadu sugedusioms ir savanaudiškiems 
metodams it?, kiekvienas nori privilegijos naudotios, tais pat meto
dais . . . . .

•• ‘ : r .i i • . • • • ’ ••

Kartę'žmogui pakliuvus į Šita stovi yra sunku is jo iękoptl.
Ir tik skausmas ir vargas tęprikels ji is letargijos ir rivers 
mastyti? susiprotėti. įš tikrųjų? draugijos protingesniu vadę, mo- 
'todai pasiekė šita padėjimų... ir be jų noro ar proto .jėgos.

> I .

Žmogaus pažanga yra cheminis veiksmas. Skirtingi elementai 
•jungiasi formuoti mišįnį? kurs skiriasi nuo tu elementų. Mišinio 
suformavimas verčia naikinti tuos elementus. Šitaip buvo su kiek
vienų žingsniu žmogaus_bcgio pažangoje. Žmogus tiesioginiai-..nepa
sieks pasekmes. Pasekme įvyko kombinacija tų daiktu? kuriuos žmo
gus ’sukūre. • . * ■ .

Karas yra bakterijų naikinto jas. Jis,- yra voties pratrūkimas. 
Jis_valo ir salina? nors netobulai? bet užtektinai? kai kurias 
kliūtis nuo žmogaus evoliucijos tako.

Šios pazvalgos nereiškia mažiau tikresnes užuojautos tiems? 
kurie kenčia nuo karo rezultatų. Pasaulio užuojauta yra motinos 
užuojauta? kurišduoda savo kūdikiui kažką? kas nenaudingas jjam^ bot 
tik kad jis prašo. Šita užuojauta yra visų gerui? o ypačiai
paskutiniam kenčiančiųjų gerui. Yra svarbu? kad žmogus.,- gerai išmok
tu ta rėkeijų? kurių visi karai moko. Ta lekcija aiškina? kodėl tau
tos džiaugiasi netobulu ir biauriu gyvenimo siekimu.

Aukštesnes jėgos? kurios valdo visata? ramiai žiuri į karo 
baisenybes? ir matomai be pasigailėjimo simptomo. Karas yra vien 
vaikai? kurie geria savo vaistus. Tai yra jų gerui.

Saule_taip_skaidriai nušviečia karo lauka? kaip ir javų1 lau
ka. Solidine žemo yra sukurta iš gyvulio ir žmogaus gyver.fmo;lde
kanų - iš Viso to? kas Žuvo gyvenimo rungtynėse? 'Kada mes-; pažiūri
me vien tik .į- karų? jis atrodo mums baisus; bet^ kai mes svarstome 
didelę, pasaulio tragedija? karas virsta mums mažesnis įvykis.:..

Žeme turi savo sezonus? kad santykiauti su kiękvientvmetc 
mėnesiu. Saule irgi turi savo menesius virs dviejų tukstąnc'ių^nc-. 
tų... Dabar yra naujo_mencsio pradžia? - menesio? kurio- joks_žmo
gus. dabar gyvenas žemeje nepergyveno^savo dabartinėj asmenybėje.. 
Saule neseniai pasiekė Akvarijų. Kų Šis naujas' Sezonas atneš zėmėi? 
dar nežinoma bendriems žemes gyventojams. Karas gal^but noišmokins 
savo baisenybių lekcijos. Galbūt? raikės pasalinti siu laikų sųlygas 
ir aplinkybes; galbūt? seni kontinentai turės nugrimzti.ir nauji iŠ-
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J. Aistis
Jau vėl liūdnai šlamėdami platanai 
Prie mano lango^ims nusilapos... 
Ir nerimas jau širdį vėl kutena, 
Kad metu metai nuslenka taipos.

Tai reiškia vėl 
Matysiu moterį, 
Numėlusios, lyg

Nunuoginę, nudraskė buitį mana, 
Lyg ant kokios kerštingos pašaipos, 
Kad nei svajonių, kur dar rusena, 
Neliktu nei mažiausios nuotrupos...

anapus g a t ve s, 1ang.e, 
ir truputį padanges 
žydintys linai...

Tai vėl širdis, nutolus nuo gimtines 
Virpės, tarytum lapas .paskutinis 
UŽ mano lango, uždaryto aklinai...

Žiūriu kaip aras sužeistais sparnais 
Netikras savimi aklon bedugnėn 
Ir slopinu širdy troškimų ugnį, 
Sutyškančių bejėgiais vandėnais...

kilti iŠ vandenyno gilumos - at- Žmonijos protas, galėtų bu-
s-ipalaidavę nuo piktos minties ti gražiausių gelių ; daržas,- 
formų įtakos o v. '■ ijei jis butų ’ tikrų ‘idealų so-

' Žmogus negali spręsti zmo- ■. dininkas.
gaus gyvenimo sąlygomis. Gyveni- Mums reikia ne realizuoti
mas. yra realus. Jis yra amžinybei 9 idealap bet idealizuoti ro- 
Evoliucijos tiesos turi būti pil- alų. “ VJB. ./.i
domos. Jos sako: viskas saugu. b # »:? « «

jJj # Sj« >1?
s . .



.d\/y v - v.Mų§ii miestelio didžiosios .gatves galę,.dęsineje £use^e , stūk
sojo mūzas namelis'priklausantis Geruliu seimai. Namelis/"buvo ma
žas, tik su dviem didesniais.visuomet rūpestingai nuvalytais bliz
gančiais kaip krištolas langais i pietus, kas sudarė dar didesnį 
ir labiau viliojantį patrauklumą'bei masinimą, ir todėl kiekvie
nas praeivis einantis pro tą trobele, - pažvelgdavo į jos vidų. 
Būdavo kiekvienam įdomu pirmiausia pamatyti tų namu svariąja ir 
darbščia kaip bitūtę.šeimininkę, kurios namelisvnors ir buvo kuk
lus teturėdamas tik du langeliu į pietus, o trecia mažytį į vaka
ru pusę. Pro tą mažąjį, galėjai matyti Kurkliu kaimo žaliuojančius 
klonius, skaidriame’upely nardančias antis be-sidžiaugiančias anks
tyvam pavasary, .

Visa trobeles aplinkuma., tvarka, ir rūpestingas švarus užlai
kymas, teike gražaus įspūdžio ir^tavrkįngumo, buvo pavyzdžiu^visos 
pielinkes gyventojams. Gal but uz tai sios kuklios trobeles sei
mininkę kuri niekados niekam nieko blogo nebuvo padariusi, o pa
sižymėjusi didžiausiu geraširdiškumu - visi apylinkes gyventojai 
ją vadindavo tik Magdute, o ne tikrąja jos pavarde: Geruliene.

Nors Magdute būdama gana neturtinga, neturėdama net "mažiausio 
darželio kuriame būtų galėjusi nors būtiniausiu_žmogaus maistui 
reikalingų }larždv.Įų. pasisodinti, arba savo vienintelei ožkutei 
(kuri buvo-visas jos turtas priskaičius.prie namelio) priruošti 
maisto žiemai. Vasaros metu, ji sąvo ožkutę vesdavo į Kurkliu 
kaimo ganyklas, kur už mažą atlyginimą skerdžiui ūkininkai ją pri
imdavo .

Mano atminime, visa Magdutes gyvenimą - lydėjo vargas ir 
nedatekliai •> Tik pas ūkininkus kruopščiai ir^sųnkiai dirbdama, 
gyveno ir is vargo šypsojosi bent is salios žiūrint, taip atrodė

Nepriklausoma Lietuva



15.
nes Magdute savo likimu niekados niekam nesiskųsdavo. "IŠ jos sir-.. 
dies rodos dvelkte dvelke sielos ramumas, meile ir paslauga arti-" 
mui. Sužinojusi, kad jos kaimynus ištiko kokia nors netikėta nelai
me, - ji pirmoji skubo jiems į pagalbų sugavo darbu, ir suramini
mu. Būdama pilna sveįko jumoro ir nuoširdžios užuojautos kitiems, 
dažnai primindavo uz save turtingesniems, kada šie skūsdavos to, 
ar kito daikto netekimu.

- Mielieji! - sakydavo ji - Kuo aš_galiu pasigūošti Jums? Gal 
tik savo_gyvenime būtiniausių dalykų trūkumais... Kada jus tiek 
sielojates del savųjų reikalų nepasisekimo, as privalau tylėti.

Ryškiausia atsispindėdavo Magdutes pavyzdingumas tarpe jos 
kaimynų, gal but dar ir del to, kad pries pat jos gyvenama namelį, 
tik kiroje gatves puseje, - gyveno taip pat neturtinga daručiu 
šeima; kurių namas jau buvo daug pranasesnis^ir išstaigingesnis 
negu Gerulių. Kiek Gerulių namai pasižymėjo švara ir tvarkingumu, 
tiek Janužiu didžiausiu apsileidimu, betvarke ir nešvara; jis sky
rėsi nuo visų kaimynų.

Pro Janužiu namo langus iš lauko puses nieko negalėjai įžvelg
ti i vidų, nes^stiklai gal buvo nevalyti niekad, lauko puseje,vis
kas ’aplinkui išmėtyta, nei vienas daiktelis neturėjo savo vietos. 
Einančiam patamse į namo vidų, nevienam grusdavo„pavojus sprandų, 
nusisukti. O be to, jau ir taip nei viena kaimyne - nejautė malo
numo aplankyti Jarutienų, kuri kaip sako^lietuviu patarle: iš deg
tuko priskaldydavo vežimų. Ji visuomet būdayo užimta kitų peika-, 
lais, kįekvieno ne tik artimų kaimynų o įr šiaip parapijiečių nors 
ir nepažindama, bet kada tai'vienų kitų žodį girdėjusi, stropiai 
kiekvieno 'įsažinų perkratydavo". Sužinojusi kokių nors naujiena, 
skubotai bėgdavo pas kaimynus, retas duris aplenkdama.

Geruiiene^buvo visai kitokio budo. Kartais perspėdavovJaru-> 
tienų: "nesikišk, kaimynėlė, į kitu reikalus!„Žiūrėk savo šeimos! 
Vyras siuvėjas, gerai uždirba,* gerlau^prižiurek vaikus; matai pa
ti, kad nei Šiltų pietų neturi Taiko’šeimai pagaminti, nes pralei
di visa laika su'kalbomis pas kaimynus.

Janutiene atrėždavo: - "Kas tau darbo su mano vaikais? Rū
pinkis tu pati su_savim, o aš darau - kas man patinka! Daugiau 
manus neperspedinek! '

.Šios dvi kaimynes niekada tarp savus nesutiko. Nors Geruliene 
niekada niekam nelinkejo blogo, nelinkejo to nei.savo kaimynei Ja
nutienei, o tik nuoširdžiais savo patarimais nore jo. jai■padėti; 
kad Šį atprastų nuo tų blogų įpročių, kenkiančių ne tikėjos pa
čios seimai, o.ir visiems, nes su savo kalboms Janutiene, jau buvo 
įgrisusi iki gyvo kaulo visai apylinkei.
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• ' Net mažu vaiku. - neviliojo noras užeiti pas Jarucius, nors ten 
ir vienamečiu musu^zaidimo draugu buvo. Su nekantrumu laukdavome 
progos? kada'mug £evai pasius kokiu nors reikalu pas Magdutę. Pa
siusti, galvatrūkčiais bėgdavome kalno pašlaitėmis ir pasiekę upe
lio yaga, stačiai jo krantais bėgdami atsidurdavome Geruliu trobe
les jaukiam "’prieglobsty; iš kurios aplinkumos_jausdavome lyg kokį 
stebuklinga malonumą sklindantį tarytum pasakišką burtų ųzkėęe-ti_ 
žengdavome‘į jos vidų, būdami tikri^ kad vėl isgirsime is .Magdutes 
Įdomiu pasakojimu apie sunkius baudžiavos laikus» o joa pasakoji
mai būdavo labai, labai įdomus, baisus ir šiurpus, kad mano bro
liukas būdamas gerokai vyresnis uz mane - nekarta atsidusdavo klaus
damas Magdutes:

Ar tie sunkus ir žiaurus baudžiavos laikai niekada nebegrįs^ 
Lietuvon? Ar nebereiks_tiek .valstiečiams kentėti ir drebėti pries 
ponus kaip tuomet reikėjo?*.'.

Su neapsakomų džiaugsmu laukdavome'metinių .švenčių,- ypač Ve
lykų! Kada sniegas jau juoduodavo pavasario saulutės atokaitoj, 
kada kalnuose ir-kloniuose papurus ledas tirpdavo saulės kaitinamas; 
/tada džiaugdavomės, kad artėja Velykos. i.,;.

• i- P ' / . . . c • —» i *." 2

, Didįjį Penktadieni mamute pridėjusi į pintine Velykų^lauktū- 
vių, siųsdavo mus su broliuku nunešti jas Magdutef. Tai būdavo įąu- 
kiamiausia musų dieną,metuose, kada mes savo.atsilankymu;įų pra
džiugindavome « Tadą podos lyg kokį didelįvdarba.,jausdavomės atlikę, 
o-Magdute dėkodama uzvdovanas džiaugsmo ašara~nusibraukdavo'nuo 
.išvargusio‘veido ir sakydavo:
. - Kuom aš atsilyginsiu tiems .geriems žmonėms, kurie manęs nie
kada neužmiršta?!

Ir šiandien, mes turim nevienų geraširde Magdutę, ir nevienų 
žmonių garbe draskančių Janutiene.’Bet, Velykų reikšminga šventę, 
teprikelia:mus tik kilniems ir doriems darbams. '*

■ ’ ■ ‘ f ‘ .

Žmogaus dvasia atsispidi 
švelnių minčių reiškime, ir stipr 
rioje pasiryšimo akcijoje.

Chesterfield.
Mes tada pažengiame gyveni

me, kada išmokstame valdyti sa
vo palinkimus.

Froude. .
• v •

Žmogus kaip kulka, juo j'i 
švelnesne, tuo toliau nulekia.

Kas visokiose aplinkybėse 
būdamas stengiasi viską daryti 
kuogeriaūsiai, ..tas daro gerai, 
veikia prakilniai taip; kad nei 
angelai geriau nepadarytų.

. . ■ Young’”
Gyvenimas tik trumpa diena; 

bet darbo diena. Veikimas kara
tais gali privesti'prie blogo; 
bet neveikimas niekada neprives 
prie gero Hannah More.
Nepriklausoma Lie tuva
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Lietuvos Nemunas puikiai plaukia, 
Daug jis prie saves upiu saukia. 
Pievoms, giriomsvju krantai - 
Apdalinti yr gražiai!

Graži žalis Lietuvos, 
Lietuva tai laisva "bus!

Didi_laukai yr turtingi;
Žmones tvirti - dirbt netingi;
Gražus dera ten javai, 
Nes ten yr geri laukai.

Graži žeme amžiais bus...
Lietuva mūs - laisva bus!

Paukščiai čiulba puikiai žalioj girioj, 
Žolynai dabina Lietuvos laukus..
Žydi darželiuos gėlės, pinavijos 
Ir daržovių nemažai bus!

Graži 1 gamta Lietuvos,_ 
Lietuva tai kraštas mūs!

Kalba girdim čia gražiausiu, 
Is visu kalbiu seniausia;
Puikiai skamba_žodžiai jos - 
Visam sviete nėr tokios!

Ir ta kalba nepražus,_ 
Lietuva tai kraštas mus!

Dainas_girdim kuogražiausias, 
Apie rūteles žaliausias!..
Širdi jaudim mus daina, _■Tai linksma -tai vėl liūdna^

Balsas jos labai_švelnus - 
Lietuva motina mūs!

- • . ' • «
Montreal, balandis, 1943.



Slegi jus Uosis i’M'x
Liepos menesio vieną gražu vakaru, parėjau namo nuo -rūbe'z i aus . 

Šeimininke pakvietė^! valgomąjį kambarį vakarienes, pažymėdama,£ad 
turinti svečiu, ir šį vakara 'niekur neprasisaliiiti, nes yra gražios 
mergaites ir su joms turėsiu laika praleisti.

įėjau i valgomąjį® Mano akiu žvilksniai. susidūrė sų nepažįs
tamos "paneles žvilkšniais, nepažįstama.paraudo.

/Seimininke perstatė viešnias, tai jos gimines pusesęre ponia 
Šilgaliene, ir dvi jos dukreles studentes: Ryta ir Danute; is Lie- 
pojaus, iš Latvijos. •

Man paskyrė vietą atsisėsti sale panelės Rytos, kuom jis buvau 
patenkintas.Valgant,■ daug teko komplementais pasikeisti; Šieminin- 
paprastai mylėdavo visuomet prie svetimu būtį piršliu. Taigi, ir 
šį kartt| gerai paplepėjo savo liezuveliu piršdama man Ryt^.

-šilgaliene, net pradėjo mane vadinti savo ženteliu. Žinoma, 
as priėmiau jos pasiūlymą, nes p. Ryta iš pirmo žvilksnio man patiko. . .

Pavalgu, visi suėjome į svečiu kambarį^ Panele Ryta ir Da
nute pasikeisdamos paskambino pijami, aŠ turėjau progos su abiem 
pašokti, taipgi ir kiti.

P. Šilgaliene daugiausia prie man^s su savo maloniu balse
liu kaip lape o Visokiai^ klausimais apiberia, daugiausia tarny
bos reikalu:_ar daug_nesa per rubežiu, ar sugaunu, ir kurioje vie
toje? Kada punktai būna atidari, ir t. t.

Nepriklausoma Lietuva
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Įsikalbęjus, Jsilgaliene užklausė manęs pakeltu balsu, kad net 

visi nustojo kalbėję:
- Na, ženteli? ka darytum su manim jei^aš neščiau kontrabandoj ar taip ir suareštuotum kaip kitus? - as drąsiai atsakiau:
- Jeigu man pazadetumet sayo dukrelę Rytą uz manęs isleįgti,tai ne tik perleiboiau per rubežiu, bet dar ir per upę pernešciau 

su visa kontrabanda, nes dabar upe nusekus tiek, kad su batais ga
lima perbristi. į.

’k

Po mano pasakymui? Šilgalienes veidas greit persimainė. Mane 
apkabino už pečiu ir kartojo:

- Tikrai, tikrai busi mano žentelis.
Tuojau atsiklausė Rytos ar tinka jai policininkas...^Ryta laba: 

", nedrąsiai*, akutes nuleidus žemyn, galva linktelėjo, reiškia su
tinka. Visi pradėjo rankoms ploti, jau tuojaus ir vestuves bus.

Šeimininke prie manęs pribėgus iš lėto patarė tikrai pagalvo
ti apie Rytę, nes gera proga dabar^pakalbinti Ryta apie suziedotu- 
ves, nes rytoj ryta 7 vai. - jos išvažiuoja i Liepoju. ’’Dabar su
sitarkite, sutaupysite kelionę”. - patarė šeimininke"

AŠ, kaip^visuomet labai' šaltai žiūrėdamas i vedybinį gyveni
mą, atsakiau šeimininkei kad dar yra laiko ir dar paspėsim, susitar
sim kad ir rudenį.

:UŽ valandėlės,_šeimininke pasiūlė visiems eiti į poilsį, nes 
jau laikas. AŠ pradėjau nerymauti. ”Čia yra kur nors daug klastosi” 
pagalvojau. Tos viešnios man įtartinos, iš’pat pirmo pamatymo. 0 be 
to9 šeimininke^niekuomet neragindavo eiti gult, o ypač prie svečių. Kartais iki auštant su svečiais praleisdavome laika. 0 dabar,, -kada 
pats smagumas, piršlybos eina-visa jėga, ir jau ragina issiskirsty-

AŠ sau^gąlyoju: ar tik ta mano_uošvįene nebus kriminaliste? 
Gal atlikus žmogžudystes darbą - pabėgo iŠ Latvijos?

Atsiprašiau visų svečiu ant trumpos valandėlės, išbėgu į sa
vo kambarį, patikrinu ‘ rekordus: ’’Pabėgusios is Latvi jos^S moterys: dvi apie io^metu, viena 20 metu. Jos yra atlikę baisię žmogžudys
tę. Uz siu žudikię sugavimę, -"skiria 500 latu? Lietuvos pinigais 
1000 litu* 

t .
}

- sugausiul Bus pinigu ir pagerinimas I - galvoju. Bet neata- 
tinka metai. Čia dvi jaunos’po 16-18 metu ir viena 36-40 metu.

Montreal, balandis, 1943.
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- 0 gaį.čia tos pagarsėjusios iš Latvijos aferistes - kontra

bandos nesejos kurios iš Latvijos nesą i Lietuva, o is Lietuvos 
į Latviję ir niekas negali ju sugauti, žiūrėsiu, kas toliau bus?

Šilgaliene pasižadėjo' kaip tik pargrįš į Liepoju, parašys 
laiška, ir kuomet gausiu pakvietimą važiuoti.! Liepoję., Jai kad 
.ilgai‘nedelsciau. Ji via prisikalbinėjo, kad ’vestuves įskelsiu 
Liepojui, vėliau, - galesite grįsti į Lietuvę.’

AŠ labai mandagiai padėkavojau Šilgal.lėnei už pazadetę dukre
le, taipgi pribėgęs prie Rytos, visu raginamas - viešai su ja pa
sibučiavau. Paskui, stengiausi^surasti^būda kaip nors pakalbėti 
su viena Ryta. Gal pasisektu išgauti iš” jos ju atvažiavimo tiks
las. Nes, sulig mano patyrimo, jos .-turi ka nors bendro su prasi
žengimu. Owgal tik kontrabandis.tes? AŠ numačiau lengvįausię būda, sužinoti iš Rytos. Nes kai patyriau, Ryta yra lengvabūde, greitai 
patikinti, ir daug kalba, terškia kaip kulkosvaidis. Ji vietįje - 
negaili, nurimti, nusėdėti; kruta, juda kaip vijurkas. Šeip^ is vei
do graži ir simpatiška, Danute visai kitokia; rimta ir mažai kal
banti . , ...

Š^im^ninke vėl, ant nuskartu įspėjo, kad "jau laikas į pail
sį". As išeidamas prašiau Silgalienę, kad ji leistu saVo dukreles su manim iki mano kambario. Nes as joms turiu Įteikti ‘atminčiai 
■po savo paveiksią. 0 ypač Rytai, kaipo busimajai savo sužadėtinei.

— V j H/ • • • ’ ' ’

Mergaites greit pašoko, sutiko. Šilgaliene draudžia vienę 
leisti, nes jos ilgai užtruks, o rytoj reiks anksti keltis, i r

v Seimininke pasisięlo sykiu eiti.^AŠ žinoma.;- turėjau sutikti 
su seimininkes pasięilymu. Galu gale, Šilgaliene sutiko leisti.

Mano kambarys buvo kitame gale namo. Pavartę albume, pasky
riau po viena savo’paveikslėlį• Danute pradėjo nėrymauti; vesti 
gulti. Ryta labai įdomavęsi mano kambario įsĮrengimu ir^papuosi- 
mu, Ypač genio ir žalvarnio„iškamšomis. Taipgi is paukščiu sparnu 
.sulipdyta vytimi, kuri puošė sienę.

DHnU3el ir šeimininkei - ejti gult. 0 ji pasilik- 
Slanįį. su legijum . Nes norinti plačiau sužinoti apie vyti, ir 
pauksciy. iskamsas. Ąs irgi patariau joms diti poilsiui, .ir„seimi
ninke išeidama įsake man ^ilgad netrukdyk i Rytos. Ąs ..prižade jau kaip galint greičiau ja_islydeti. Bet as visa širdim! norejau„su 
viena Ryta pasilikti, dėjau pastangas, kad kaip, nors ja suzavejus.

Pavirtau kaip nekaltas mažytis^avįnelis. Glaudžiausi prie 
jos krutinės., mylavau, glamonėjau, išbučiavau jos veidelį, nusi
žeminau pries ję kiek galėjau, kad kaip nors gaučiau - jos pasiti
kę j imę.

Neilgai trukus, Ryta prisipažino, kad tik pirmutinis ir vie-
Nepriklausoma Lietuva
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nintelis, kuris ja galėjo sužavėti. "AŠ pati sau netikėjau, kad 
t-oJ-P .greitai galėsiu pamylėti vaikina." - ji susižavėjusi kal
bėjo. ’ , ’ * v

- Och, kokia as silpna mergaite! Prieš Jus, Blegijau! - pa
kartojo Ryta, o mano rankos žaibo greitumu apkabino Rytos pečius, 
Prisiglaudžiau ja prie: saves, paguodžiau ir padrąsinau pasitikėti:

" - P’asitikek, manim, mieloji Ryta, nes tik gužverejusio vyro
širdis galetu^tokį sutvėrimėli apvilti. Bet ne_as... juk matai, 
angelėli... aš.net lygsvaros nustojau... pamylėjau tave is pir
mo susitikimo.

_ Ryta pradėjo išdykusiai išmėtinėti, kad jau laikas aiti.pa- 
silseti, nes apie 4-tą valanda ryte turi keltis ir eiti pekscioš 
apie 7-nis kilometrus'iki Rriekuliu stoties. 0 iš ten, traukiniu 
i .Liepoją. :

' Man to tik ir reikejoL Dabar aš jau žinau visa tikslu atva
žiavimo .ju,vnes rubežiaus^punktus atidaro tik 8 vai. ryto; 0 jos 
turi 4-ta 'išeiti#. tai reiškia jos slaptai įėjo, ir slaptai nori 
pereiti ,£er rubeziu. Gal but ir su kontrabanda?!

As Rytaiypasakiau, kad nuo manęs neslėptu nieko, neš as vis
ką žinau ka nesate, ir kur pereisit per upę.

Ryta daug įr_neslepe. Viską pasakė ka nesą, kur pereis per 
upe, ir dar pridūrė, kad ji nesi oijo man dabar sakyki, nes valgant 
as prižadėjau jos mamytei ne tik perleisti per rubeziu, bet dar ir 
pernešti per upQ su kontrabanda. "Taipgi, aš neslepiu nieko pries,, 
jus, nes aš jums jau pilnai pasitikiu. r

Ryta pasakojo toliau, kaip jos' buvo susitarę su seimininke 
mane -suvilioti: kadras atsigulsiu, tuomet jos isęisįs namu b'e baimes, pereis rubeziu, o kofitrabahdas jau.Duvo kelias diends pir
miau eimininkes supirkta, ir daržinėj laike šiene sukrovus ir par- 
slepus.

"išklausiau, ar tikrai jūs esate gimines su šeimininke, Ryta 
atsake, kad ji tik pirmę kartę neša kontrabandoj ir jokios gimi--. . 
nes nesą, ir viso vakar baliaus, - mano motina padengė išlaidas.

- Kę jūs atnešet iš Latvijos? - aš paklausiau.

- Labai brangias skūreles, ir šiūo kartu motina sake daug 
uždirbs.

- O ka nešate iš Lietuvos? - paklausiau.

- Kosmetikos reikmenų ir parfiumos. - atsake Ryta.

Montreal, balandis, 1943.
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- UŽ kiek maždaug vertes nesate', per jus visas?
- UŽ 300 litu. Latvijoj gausim per pusę daugiau.‘ i ■ . .i J • ■ -i .
- Ąr jus girdėjot, kad Liepojui trys moterys nužudė du vyrui, 

o gal jūs pažinot tas moteris ar tuos vyrus?
- Motina sake apie žudynes, bet mes; nieko is ju nepažiętam.-

Taipgi ir mokykloj buvo ję. iškabinti paveikslai. ;
Staiga atbėgo seimininke, apibarė mane, kam ilgai užtrukdžiau 

Ryta. ! ■ • • •. -U '
Su Ryta gražiai atsisveikinau, priminiau, kad niekam nesaky

tu apie kontrabandą ypač seimininkei kad as viskę žinau,, nes vėliau 
gali būti map nemalonumas:, t •’ ; ■ . . . ' ’. .■ >

, j Ryta, prižadėjo niekam nei žodeliu ne prasitarti:, r . 1 . .
v Likau vienas kambary. Galvoju, kaip čia padaryti; tuojaus.su

aręs tūpti’ visas 'bobas- - vienas negaliu, reikia liudininkę., seniū
no, kad. galima būtu .įrodyti ir ju kontrabanda. 0 antra, •. pakelsiu 
didėlį skandalu visame^ name., tuojaus reikes ir man. išsikraustyti. 
Bėgti pasišaukti kitę^policininkę - nėra laiko-. Jos tuojaus turės 
išeitį. Nesuspesįu. Mėginsiu, gal pasiseks ir šeimininkai nežinos, 
kad 'a'š sugavau.' > , .• '.

Kad geriau šeimininkę įtikinti, kad einu^gulti, - kaip visuo- 
- met pare jus., nuo- rubežiaus, nusiaunu batus, įneŠujį virtuvę padziau- 

• : 11, taip ir dabar padąrj.aui ■ - j
■' '■ • ' ■- ę..'- <• ' ’f • • ! .’

Mačiau, kaip šeimininke, ka: tai triūse'po•virtuvę; matyt saugo
jo mane, ka aš darysiu.

Grįžau i: kambarį. Duris užsirakinau. Pažiūriu: į.laikrodį, jau antra valanda ryto.\Greitai, apsiaviau kitais-* batais , . apsiren-— ‘ i'giau, pasiėmiau kariskę sautuvę, is lengvo atsidariau lang^, lauk 
šokdamas - užšokau^ant kates; matyt.kate tupėjo peles gaude. Kate 
pakele^riksma ir aŠ išsigandau. Šuo pradėjo loti, atbėgo prie ma
nęs, džiaugėsi. , , ' ■> \ * -

AŠ nežinau, ka daryti? Ar vel^lysti į^kambarįj.stoviu ir 
laukiu kas bus toliau. Seimininke .išgirdus šunį lojant, pradėjo 
pjudyti, bet Šuo tik džiaugėsi. įėjus į vįdu, daužo mano.kambario 
duris, kelia mane,^sako; ’’Žiūrėk,' gal viršininkas- yra atėjęs, gal 
tave tikrina, nes šuo puola.

As^galva įkišęs į kambarį atsiliepiau, :kad as nepaisau kas 
atėjo, aŠ noriu miego, ir prašau man durę. nedauzyti.

( bus daugiau )
Nepriklausoma Lietuva



“AUSROS"CHORAS.

Daina atgaivina žmogaus sie
la, prablaivina protaA išjudina 
jo sunkausvgyvenimo uzgrudinta 
širdį ir išsklaido tamsius debe
sis jo mintis. Daina mokina jį 
mylėti kitus. Daina primena jam 
jo jaunyste, jo mylima krašta. 
Daina teikia jam kilniu troški
mu ir skatina jį prie geru dar
bu. Daina traukia žmones i bu
ri ir vieningumu.

Daina subure ir Toronto lie
tuvius. Pę ilgoku nekviestu atos
togų, "Ausros" choras vėl pradėjo 
veikti. Kaip ir iš pradžių, cho
ras pasilieka neutralus, tai yra ■ 
nepriklausomas.

Dabartiniu laiku choras rim
bai mokosi nauju dainų ir ruo-y 
siasi dideliam l£oncęr£uii kurį 
manoma statyti gegužes menesio 
vidury. Sekantieji sudaro choro 
nauja valdyba:.

Pirmininkas - Liudas-Pocius_ 
Sekretorę - Gene_Jokūbynaite 
iždininke - Adele Ziziute.

Korespondentas.
# # *

PAVYKO VAKARĖLIS
Kovo 20 diena, Toronto lie

tuviu mokyklėlės komiteto pastan-

Montreal, balandis, . 1943A

4 -iirengta vakare-

neje. Buvo šutinta vieno 
veiksmo scenoj 7 izueiis. z.e 
mes ar moters .. ■ h ■

Ve ik i an t i g Į mokiniai . U 70 
visi jaunuoli*11 moKinidl •

V. Darviny*®’ V1 J^aSiS- 
niitė. J Grigaite, V. Bany- 
lis ”v. Miel<as»zyB’ J' Grubavl- Jį-®’ SilJaunuoliai su- cius. Sle vis> . . 
vaidino gana lr Publika
už tai juos karstai komplemen- 
tavo.. , - n

Artistiškai rAds.
A. Augutis, if Jt Banylis. Pu
blika turėjo gražaus juoko.

Ši veikalą režisavo gontą 
St. Derviniene- Ugrams vede 
M, Dervinis. ■E’SSvoKff?ram?°ŪDe 
sotinai; visi ruvo 8Gra,m^ upe.

Pageidau J13nla’ ^ad daž
niau tokiu pafan^in>V surengti.

Genys.

* .♦

LIETUVAITE KARIUOMENĖJ

Toronte lietuvaite
p-le Krisiunai-įstojo į mc-



I '<4 , . i< — •• •*» • “* * •<i ~
tėru kariuomenes eiles C. W. A. C. 
Paneles Krisiunaites sesute, jau 

■kęletas menesiu kaip tarnauja C. 
'■iii a. C. kariuomene j ., Linkime gero 
į pasisekimo Jums , sesįdtįęs Kanados 
■ kariuomene je .į ’ -A i ? i !
j i '■ ; ”...:

# # # *

kosi atostogų paleistas.
9j« S$< SjC ........------- ,

. .. .. La.-.*

: SVEČIA^ J§į')/I0WXSALQ

ittaviĮckaš’^K. ;L:. _T. 
tro pirmininkas lankėsi

»

rente svarbiais reikalais. į
SVEČIAS IS M0NTR3AL0.

Ponas Alfonsas Pundzius lan~- 
kesi Toronte pas M. Dervinius su 
tikslu persikelti visai su seimą 
į Torontą gyventi. .

Linkime geru pasekmių Iplanams 
į.vykdinti. i ■' • •

• A._3. PUndziu šeima-yra dide
li veikėjai, Lietuvybės-rėmėjai 
ir Tarybos valdyboje, kruopštus 
darbininkai.

x< .♦ « - .

PIRKO NAMUS. • : ' :

Koste. Ra z e vi šie na su sunum 
Vladu, persikels gyventi, iš Sud- 
burio i Torontą^ ir įsigijo nuo
savus- namus gražioje‘miesto daly-

* --x
• • .. Ii L..:

■ATOSTOGOSE. . : :
‘Staiga^susirgo Karys Petras 

, Vederkis, užbaigęs pag'rindihi ka- 
. rinį apmokymą, gavo, ilgesniam lai

kui atostogų.
Balandžio 9 staga susirgo, 

tapo- nugabentas į Chorley Park 
kariuomenes ligonine, tad drau
gai ir pažįstami aplankykite.

Linkime, mes tau, Petrai, 
gpeitai pasveikti.

# $ $

KARYS ANTANAS JURCAS.

Taipgi ilgesniam laikui lan-

Ta proga buvo atsilankęs! 
laike ’’Aušros" choro pamoku. 
A. Navickas sveikino chora_ 
ir linkėjo vėl bendromis jė
gomis garbingai kulturinį;- 
lietuviška ėlarbę dirbti.

- # * * 
, * ■ J . . ■ o . • i

remia ”n. l. žurnalą • :
Gegužes men. l-mę_diėnę, 

Toronto lietuviai'rėmėjai 
” Ne priklaus omo S •. Lietuvos” • 
žurnalo., rengia : vakarienę ir 
šokius parapijos saleje.;.

Kviečiame visus■.-atšilan- 
kyt.i, ir papemti savo vienin- 

.. telį laikraštį Kanadoje. ■

sjc • >jt *

DIDELIS KONCERTAS. • ■ ’ a :.

■ ^Gegūžes; men.J15 diena . 
’’Aušros” choras stropiai ren
giasi dideliam koncertui, ku
ris įvyks St. Agnes•saleje.

kviečiame, visus- atsilan
kyti, išgirsti nauju dainų 
kurięs ’’Aušros” choras pui- 

. -r kiai prirengs. . .
Taipgi nauju solistu ku

riu dar negirdejote naujy 
dainų. J-

Savo atsilankymu, paremsi 
te chorą,vir pasisemsitę gra
žios meniškos .dvasios.

Tad, visi į choro parengi 
ma!

Nepriklausoma.Lietuva



■PAVASARIS LIETUVOJ
A. Rytmetyje

Gražus ankstyvas gegužes rytas, 
"Gegutes "balsas aidi tolyn...
0 ten beržyne lyg paprašytas, Genelis margas kala medin.
Vešliai gužyd •^pievoj purienos,

■ Upeliai šniokščia smarkumu... .
Antys ankstyvos parlėkė vienos, 
Jau krauna lizdus su vikrumu.
Saulutei tekant žaliam pušyne - 
Rasų karoliai žvilga gražiai;
Piemenys' banda anksti išginę,: .
Sveikina ryt^ dainoms skardžiai.'
Gražus varnėnas sgka. arto ja, 
ieško sau>, maisto e-viezioj .vagoj ;Urnai pakilus pempe jam moja, 
Saukia: "Tu klyvisI” žalioj lankoj.....

Sodri.žolele stiepias' i aukštį, 
Gėlėlės.pievų krauna zielus.
0 vyturėlis linksmasai paukštis, 
Linksmina didelius ir mažus.
Sugrįžęs gandras lizdan pernykštin, Skardžiai'kalena ilgu snapu;
Kiek malonumo jis yr išvyktos, Skelbdamas pavasari sugrįžimu.
Senoj sodyboj, šviesioj seklyčioj, 
Mus^seses pina vainikus:Ruošia 'altorių lyg kad bažnyčioj, 
Čia kasdien malda sii^.s uz visus.

* >}« *
Montreal, balandis, 1943



(tęsinys)
Pedagogai mums^siulo_pirmajį, ideališkiausia, - pasiaukoti, 

išsižadėti saves, "išsižadėti^. Taip lengvas tas žodelis ištarti. 
Taip trumpai nuskambęs... 0 izsižadejimas teks ilgas, daugiametis, 
kankinęs veiksnysjutimas, sopulys... Bet, be jo, - niekad nebus 
pilna šeimos ramybe, pilna gyvenimo simfonija.

Nesimylincios pores, ne tik užmiršta visus idealus, visu§ 
pasiaukojimus, bet net peikia•savo gimimo valandai Tik labai iš
tvermingi pasiaukoja,' ’.išsižada savęs ir-.nepalūžta. Gaila, kurie 
palūžta, neištveria,^bet tokie neturi' būį ■ smerkiami.^. Tokiems ne
laimingiems reikia užjausti, padėtį. Ypač reikia ruošti jaunąsias 
kartas prie apgalvoto sutuoktuvių;žygio. 0 ruošti, kas geriat, ga
li, jei ne motina?I‘Gynk, Dieve, kuri motina verčia uz nemylimo 
teketi, arba kilnia meilę tarp jaunųjų suardyti.

Moteris, motina, turi būti namuose ir duona ir druska. Pri
valo būti visos šeimos džiaugsmas,ir garbe. Privalo būti nuolatine 
ramintoja, patarėja, taikintoja, saugotoja, gynėja. Kaip graudu 
žiūrėti, kada moteris, vaikų motina, apsizįojus cigare, snaudžia 
prie alaus bokalo. Vyras nuo jos bėga į smuklę, vaikai į gatvę._ 
Tokiuose namuose, tokioj šeimoj, nebus sutarimo,vnes- nei kiek nėra 
išsižadėjimo savo žemu pl'inkiu, nevaldoma savo' užgaidu, o tas at
grasina vyro meilę ir vaiku pagarba.

Kilni moteris šeimoj, jaučiama^ kaip visu darbu, visu reika
lu, . pasitarimu pradžia. Be jos nei žodelio,_nei žingsnio. Kur jos 
nėr - ten tuščia spraga. Kaip didžiuojasi sunūs garbinga, kilnia 
motinai Kaip ja idealizuoja vyras. Dura moteris^pati savęs tiek 
neįvertina, kiek uz gražius- darbus ja įvertina žmones ir tautos. 
Kiek lauru neša didieji mokslo vyrai ant senuoliu motinėlių ran
ku, tik del to, kad jos pajėgė juos padrąsinti narsiems žygiams, 
kaip moksle taip ir yvairiose koyose.

Kad prablaivinus^mūsu daugelio šeimų niuru debesį, įneški- 
me daugiau savo.moteriško Švelnumo saviesiems. įneskime ta mote-

'• . Nepriklausoma Lietuva
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riškos širdies šaka, kurios laukia iŠ musų, pareigos. Be moters 
pasiaukojimo - nebus gera Šeima. O_be geros seimos - nebus gera 
tauta. Kaip daržas reikalingas ravėtojo, taip seimą reikalinga 
auklėtojo. Kaip inspektų diegai reikalingi saules šilimos, taip 
reikalinga šeima - moters ųtydumo, kilnumo ir meiles.

Daržas apaugs piktžolėmis, jeigu laiku neiŠravesimė. Inspek
tų diegai arba nu'^s? arba supus, ar išaugs netinkami želmenys be 
šaules šilimos ir sviesos, - bus neatsparus sveikam augimui.

Šeimoje, jei nėra tik^o auklėtojo, saves pamiršusio, pasiau
kojusio - auga šeimoj piktžoles: nesantaika, neapykanta, viens ki
to negerbimas, ištvirkimas ir palaidumas. .

Moteris Šeimoje, privalo būti kaip inspektų diegamsvsaule, 
Kaip aukščiausia, svarbiausia kanklių styga, neš^be jos širdies 
šilimos, be jos.sielos harmonijos - nesĮpins gražus gyvenimas.

Marija AukŠtaite.
■ sjc ❖ ‘ • •

A F 0 -R I .Z M A ■ I-

Moteris pergyvena dvi mir
tis: viena - kada pasibaigia jos 
gyvenimo diena, antrų - kai ji 
nustoja but maloni.> .. Jean j. Weiss

# >'• šjt

Labai dažnai'moteris mums 
suteikia kilnaus įkvėpimo didiems 
darbams, kuriuos ji pati sulaiko nuo jų įgyvendinimo.

A. Durnas.
x’s * *

Moterį ir muzika niekad nereikia žymėti metais. .
0. Goldsmith.

♦

Montreal, balandis, 1943.

Moteris, yra puikiausias 
geriausiojo autoriaus veikalas; 
ir jo,,išleidimas toks gausus, 
kad aš patarčiau kiekvienam vy
rui pasirūpinti po viena egzem-"* 
plioriu.: ’ . .• ■ Hunt.

»;< <« #

Moteris sprendžia Širdimi, 
bet ji kur kas mažiau suklysta, 
nei vyras, kurs sprendžia pro
tu. M. Leseure..

Moters Širdis yra knyga.
Patys įdomiausi puslapiai lie
ka niekad nesupiaustyti.

J. P. Senn.
❖ >>
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Paulina Baltakyte
Kas apsakys kaip sunku matuot dienas vien tik_širdies virpė

jimais, "be kelio. Kas jaus gyvenamo skausmus ir įlgesį* kai laime 
jau toli. As noriu kartais tik užmerkt akis lyg žiedą žalia, ir: 
paskutine pėda mynt gyvenimo.kelia.

Melsvieji toliai jau nevilioja manęs; man laisve- šiandien 
pailso, mano zvilksniai susutingo praeities vaizduos.

v O, tylu, man tylu, su nakties tyluma, su vėjais as^klajoju. 
Didžiausia audra sieloje* ir sielvarto žvilksnį nesuos. Žinau.sįe 
mano žodžiai tau tik gūdžios ir negyvos raides* Sakysi..jos meile 
prasta, kaip mano prasti darbai. Tu esi toks ramus, liūdnas min
tis išskleidęs, niūniuos tau vejas dainas, aus diena vis.ta pati.

Bet sustok, ir rimtai pagalvok. Kiek daug tu man kalbėdavai 
apie laimę mudviejų. Tavo pabučiavimas mano širdyje liks amžinai 
sakei. Tavo mielieji žodžiai skambės ausyse nešdami amžinę l^imę. 
Gal šiandien tau priminti^ta praeiti saulėta?... Gal paskutinį.zo- 
:di plasdant dar girdi?.. Žinau, dar atsimeni mano paskutini zviks- 
nl- ir mano mėlynas akis,. x

AŠ matau tave stovint ant kranto ir mojant paskutinį "su,die”. 
6, brangusis, kodėl tu likai?... Mane -nuneše juru bangos toli, o 
tu ten stovi ant kranto dažnai ir manęs lauki.

Tu norėjai dar daug man ka pasakyti tada,^ir dabar keturiems 
metams- prabėgus, - dar daugiau_tu žinai man zodzię, kaip kad as 
turiu tau. Bet užteks,- mano plunksna klumpa,.- ranka dreba,; raides 
išslysta. v

Sudie, branguti, telieka praeities svajones tiktai mano 
Širdy.

Dainuoja, Čirena ciulbutis lakstutis,
Žali pagiriai*
Dainuotum, bučiuotum, pravėręs' langine ■- ■. .

. . .1 platu pasaulį paleistum. dainas . _ "
■ - -! :?1 Jei širdį nustotu skaudėti'- meiles liepsna.

, ) -. . . i.; ‘ . •.

• J.. ❖



J. Aistis -■
Ateini ir randi mane rašantį
Ar bežiūrintį žvilksniu graudžiu...
Ir tarytumei *inami blaškantį^ Vis girdžiu ndolafos ir girdžiu.

Neįgirdimus žingsnius artejanęius
Ir'ta pasalu glebi už mano pečiu, 
Ir tuos nuocLus širdy pasiliejančius, Ir ironiška žvilgsnį jaučiu...
0 į širdį vis nagus suleidusi 
Niekuomet nepaleidi manęs. _ '• .. Tai girdžiu nepaliaujamu aidesį - 
Nesugrįžtančias laimes dienas...

Ir prabęga akyse mirgėdami Neužmirštamo džiaugsme vaizdai 
■Ir tie žvilgsniai gražiai palydėdami, 
Ir jaunystes pražydę veidai...

0 kiek vilčių buvct kiek tikėjime -
Net ir laime atrodė artį, 
Bet žiedu stebuklingam žydėjime . 
įsisuko- neviltis karti,-

įsisuko ir grauže it sąžine 
deldamu_šįrdyje nuolatos, 
Ir pastūmėki aklaja nežinią 
Is vėžiu išmuštuosius metus.
Blokšdama nuo draugu ir nuo tėviškės 
Sielvartingosios knygos vartyt...
Kaip drugiai,^kaip žiedai efemeriški 
Ir kaip žvaigžde paslydus nakty...

* * *
Montreal, balandis, 1943.



Šię tylia įavasario naktį, aš jsatghavįiu apie tave, mano pra
eitu metu draugę,- taanc .nežinomoji mylėtoja-. As jutJįu t^vo virpan
čias randas, kurios, ••mano jaunystę beprotiškai glebe. As virpėjau, 
žaibuojančiu noru priešais tavo‘burnos liepsnojančiu ugnį:, ne mei
les ugnį, ne, mieloji, ne vien tik meiles ugnį, bet ir aistros.^. 
Skraidančiosvaistros.! IŠ naujasparnes aistros gimė sis didelis že
mes kvapas, šita skatinanti -srove, s’i& padangių juokas; ne ne vien 
iš meiLe-s, ;bet ir aistros. . . ;nes ilgus, ilgus metus mes, tu ir as, 
musu gilesnėmis .sielomis, pažinojome ir mylėjome viens kita.

Tyras ir .vaiskus buvo musu draugingumas! Mes nejutome pasi
ilgimo. Musu brolybe^ juokas buvo skaidrus. Mes siaudeme tarsi 
linksmi drugiai.ir^džiūgaudami skrydome per dienos viesulus, ta
rytum vaikai bėginėja po žydinčius.laukus ir tiesia nekaltas ran
kytes į tyliu horizontu'ramybe.

Bet dabar, šis-sidabrinis popietis - šis pavasaris atejo_- 
Sis pavasaris... virpąs fantomas blankiame, liepsnojanciame mėly je , kurio^nuogos • širdys dar nemato ; tačiau jis atėjo lengvomis 
kojomis ir šokdamas praeitos nakties ir dienos brekštos laikotar
py. . . • •' - ' ' • ’

Ir tylomis sau ’juokdamasis įš saules, nes pergreitai pabu
čiavo šalta’ sudie - jię.tebežaidžia vis dar pasislėpęs nuo visu
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išviršiniu daiktu; bet, o-Jaunyste, jo neramios aistros neregimos 
rankos dar karta‘plazda musu širdyje; jo liepsnojančio prisilieti
mo aštri saldybe žaidžia mušu kūne, tarytum legendos varpu gaude
sys. •

Šis pasiilgimas visas degas, gyvas, kiekvienu Šyentu^pasiza- 
dejimu_tiesia^rankąs i Dieva, arba lyg liepsnojanti žvaigžde - pra- 
siskyne ir nušvietė save kelia perdem tavo^ekstuzes jauna kuna ir 
apsigyveno tavo senos Širdies‘būkleje;vir zeri ir^saukia^ir-kankina 
į tave mesdamas aukso strėlės. siaudžia kvepiančiomis žolėmis ir 
salavijomis ir virpina tavo kūno sąnarius...

Šis pavasaris čia... greta tuvo^ tyro guoli*, įsikūnijęs žai
bingam^ dūkstančiam dar negimusios, sekančios_ekstazes simboly,- 
ekstazes, kuria tavo lūpos gali teikti mano lupoms.

Ai, leisk, savo paslėptam pasiilgimui palaidai ir-džiaugsmin
gai skraidyti aistros viesuluose; šitam audringam ilgesiui leisk 

nugrimzti nebailios sielos misterijos sieloje.
Taigi, sklaidydama smarkiam erdves ir šviesos verpete,'atskrįsk 

ir pas mane ir mes pasidalinsim bent vienos\yalandos.skaistybes gie^ 
dancia viltimi. Tu nuimsi ta šyra, kurs mums tamsino ir, šlepe, il
ga nedalios kelia. ‘C- r

Jeigu tu Šįryt tik pasiklausytum mano sapne išminties, mano 
žinios tarsi jaunas ricierius baltais putojančiais žirgaisvjojas 
į saule, pasiektu tave ir tavo siela atnaujintu ir beprotiškai pra
džiugintu, 'juk tu dar kartasis save vienumos noretum_gimti.sparnuo
tu virpuliu... ir skristi iŠ savo apkvaitusios ramybes!

Todėl, klausykiS-ir matyk! L. . Juskj_ ir kvėpuok ir siek... 
siek stebuklingos meiles aukštybes... kvėpuok savo varpančiojo as 
vidujine fragrancija.

Ai, meiles rankos tau moja!...
Šitaip tu pažinsi ir tuos sapnus, kurie gimsta.iš pavasariu, 

tarytum raudonos r^žes liepsnojančios saules spinduliais, lyja ir 
žėri ant tavo jaunystes kupinos žarijų... ant kiekvieno paslėpto 
lapelio... ant Kiekvieno plūstos virpulio.

Taigi, eikime... eikime liaupsinti kristalines meiles aukš
tybes kol mūsų žuvis pavasaris verčiasi bangomis, tarytum puikios 
antplūdžio vilnys į‘kaina, i kvepiantį raudonai žydinčiu bachanti- 
niu gvazdiku aukuru,.iš kur‘teka viltis tarsi vyno ir ugnies him
nai.

Po pavasario svaiginančios maldos... mes^skrįsime i poilsi 
ir ramybe liėpsnojančia apytamsa, į vešius miskus kvepiančius 

violečiu kvapsniais, kur vienkartine tyra it sniegas lelijų gu-
Montreal, balandis, 1943.
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nė mums mielai gaudžia, tarytum angelii ašaros ir šypsena mums gė
lės taiso, mane saldžiausioji,•mūsų meiles vakare.

Ir aukštybe jei žvaigždes vis stebisi,įkužda: zvaigzde^u v^sa- 
ros naktų, giesme tora gimininga Vien vienišu lakštingalą, giesmei. .

. ^Šitaip mums iš.neramios ramybestakes naujas, liepsnojąs 
’ šnibždesys i musu ausis. Ir musu neiles: taures sklidinai prisipils 

ekstazes vynu.
•

Tavo žerejanč.io glėbio rankos atgims^tarsi vaiskus šaltiniai, 
ir linksmos nimi’bs šoks po giedrius delfiskus iniskus, tarytum ro
jaus darže, kas karta elizejum vadinos. ,

Saldžioji;) Šis elizejus tebegyvena - tavy ir many.

Tegul jis kyla-aukštai šokančiomis pdsiilgimo.bangomis^links
mai raizgydamas ramius papročiu siulus, ir^prikeldamas paslėptus 

:-žmogiškus krūmynus, kuriu karčios aistros žoles ir. šakneles skaid- 
' riai liepsno ja i danguj. <tei as. tik galėčiau- tau papasakoti apie ,t - 
šita- sapnę. - Šiandien'šita pavasario laimes, sala - liktu, tavo-

^Aistra! Prie kurios septyniasdeŠimts septynis kartus numylė
tu, žydinčiu, palaimintu vartų skaidriai liepsno ja- mūzos kas ryt 
giedojo ir šoko., ir-prie kurios slenksčio dievai lenkę galva ir _ 
meldėsi . .. ■

a • "a * ■* •

Nėra ki-toš jogos, išminties, stiprybes, ur pasiilgimo visose 
baltai liepsnojančiose pasauliu dausose - kaip tik tavoji aistra.

' Kosmine. Icngvusparniu pralėkusiųjų metu, muziku yra vien_or- 
kestras tavo 'temai... tavo būltaliepsnis_leįtm.ctyvas, kurs žėrėjo 
pirmiau - visi musu jauni dievai susikūrė is' tavcęs! '

C, visu buyusiuju pasauliu aukso gele^ir aromatinis' kvapsnys, 
..arba skanėstas žmonių, kurie norėjo ir troškovbūti!. Aistru tu vis 
nu viena žinai saldu'oaza, kuriumevrandi magiškus laimes raktus.•» 
septynis dangaus raitus - dangaus žeme jei . . • -

Aistra, tiktai tau vienai grožiss. pirmoj- sukurtojo- pasaulio 
aušroje^ džiaugsmingai drebėdamas, bere ant tavęs, palaimos rasas, 
ir gyvybe. / ' . ’ .. - •

‘Tu. aukščiausias stebuklas pradžios be, galo! Tu esi pirmyn 
banguojanti, giedanti mūsų begalinio pasiilgimo unive.rso sirdzųs-

, Todėl, o saistr.a, aš’ tiekiu tau -gyvenimo dovanu, nešu tau vi
sas nežinomas šokančias meilūs dovanas. Ir šitaip sveikinu tave:
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sveikinu tūkstantį.kurtu, aiškiu ir garsiu balsu, tavo pienuotu 
kaktų ir vainikuota^purpurinėmis vynuogėmis... sveikinu šokdamas 
su Bacho vyno ir jaunystes apeigomis!

AŠ sveikinu tavo nemarias jūros spalvos akis. Tu gyvybes vers- rn q •
Aistra, tu valdai sferas, dangų, dar negimusias saules ir kin

tančias planetas... tu valdai visa ir visus. Galingas ir didis van
denynas yru tavo vergas!

AŠ sveikinu dešimt tūkstančiu kartu pasiilgimu... Sveikinu tavo dantų snieginius žaibus, pavasario įsiliepsnojimeI
as sveikinu, o aistra tavo lūpasį kurias visi tavo sparnuoto 

troškulio mylėtojai bučiavo iki kraujuose gasriuvusio skaistumo! 
Tavo lūpos yru šventesnes Afroditei, kaip siltos jūros giliai ne
ramiai sielai. Tos lūpos kurios bučiavo jos jaunystę ir is kurios 
sukūre nemuringa giesmė! Tos lūpos seniai nuvytusios ir palaimin
tos liepsnojančiu alkiu - tos lupos’ lyg Hymetto bites, kurios vel
tui eikvoja savo vaisku, aukso medų - tos lūpos visada girtos am
žinu žydėjimu!

Skaistusis Dieve! Tavo pašventintas vardas yra Aistra!
ir- Tavo šventas vardas yra aistra, mano mieloji. Šioj dangaus 

skaistybėje, aš Šiandien meldžiu, - ir kviečiu tave ateiti pas mane.
Tačiau, tu dar neįjegi sužinoti..^ tu dar nesapnuoji apie tai, 

ka mes galėtume teikti Meilei, tu ir aš, šis kvapus ir skatinus 
ilgesys naujai^gimes su pavasariu... girnas tarp vakarykščios ir 
šios dienos aušros.... .

’. • * \

"I

P O S M 3 L I S
• . • • : ;. Arė jas Vitkauskas . ’

r.. . ’ 'Kai po žiemos prabylu vandenų bėgimas
Ir kai sapnuojasi pargrįžęs vyturys 
Ir miško gyvojo ošimas.
Saulėtos dienos -.stov akys’, -

•• - Tuomet žibiau. - neamžina dejone', 
Nors ir gėlos ji kupina: 
Ja žudo zydinti’*s'va jone, •
Uz debesų juk vis giedra!..

# * #
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. VYTAUTAS' SIRVYDAS
. i ■•..... . • :

» • *

■WASHINGTON. Suskaityta, kad- 48-niose Amerikos'lietuviu kolonijose 
buvo suruošta Lietuvos nepriklausomybes Sidabrinio jubiliejaus mi
nėjimai. Kai kuriose vietose suruošta po du'minėjimu. Amerikos lie
tuviu spauda ironingai kviečia musty suklaidintus brolius bolševi
kus surengti ners pusę tiek minėjimu. ’’Tarybų Lietuvai”.

• * " • ** ‘ :

1 ‘ .

CLEVELAND. Lietuvai.. Vaduot i Sąjungą, leidžia anglu" kalba Amerikos 
ministro Lietuvai "Norem'o knyga ’’Timeless Lithuania” (Amžina'Lie
tuva) .

WASHINGTON. Lietuvos laisves reikalas turi geru draugu■Amerikos 
kongrese..Connecticut kongresmenas Talbot į kongreso Rekordą įde- 
.jo_Nęw Yorko’Tarybos priimta rezoliucija (panašia rezoliucija;pri
vertę. ir^Kunados Lietuviu Taryb.a) . Kongresmenas Gorskis į Rekordą 
įdėjo cikagieciu lietusiu demokratu partijos nariu rezoliucija.

* Be to, ivlichigano kengresmonas Woodruff pasakė kalba, gynusia Lie
tuvos laisvę. ■ ‘L

NEW YORK. New Yorko Lietuviu Taryba leidžia anglu kalba knyga apie 
Lietuva ir lietuvius. Ja parašys 16-ka bendradarbiu. Vyriausias re
daktorius prof. K. Pakštas, Lietuviu Kultūrinio Instituto direkto
rius .

Chicago. Edeno atsilankymo metu, Amerikos Lietuviu Taryba pasiun
tė telegrama, kurioje primine lietuviu tautos troškimą būti lais
va ir vilti/ kad jOs likimas po- karo bus sprendžiamas Atlanto Car- 
terio dėsniais. '• ' • - • .

NEW YORK. Lietuviu Tautine Taryba išleido pirma anglęi kalba biu
letenį, kuris Amerikos visuomenei aiškina lietuviu tautps tiks
lus, darbus ir troškimus-.. '’BiuLetenį redap-uo'j’a proi < Paksfąs,. 
'pulk. • Grinius, ir adv. Robinzone e-, 
j- - '

v Nepriklausoma Lietuva
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BROOKLYN. Čia įvyko Lietuviu Darbininkų draugijos .metinis seimas, 
žymiai sustiprinęs organizacija ir jos organa ’’Naujoji Gadyne"

WASHINGTON. Lietuvos ^ts;tovybe išleido kovo menesio 18-kos pusla
piu mimeogrufuotu anglu kalba "Current News of the Lithuanian Si
tuation. Įdėta gražiu pranešimu apie vasario 16-tos minėjimus ir 
svetimtaučių mintys x^abaltijo valstybių likimu.

CHICAGO. Tam tikru banketu pagerbta 25 metus"Draugo" redukcijoj 
dirbusis I. Sakalus, kuris greta yra ir žymus Lietuvos pašto ženk
lu rinkėjas. Jo žmona Sofija, jau-20 metu redaguoja moterų žurna
lą: "Moterų Dirva".

CHICAGO,■ 45_metus gyvuojanti lietuviu Kęstučio Taupymowir Skoli
nimo bendrove pirko Amerikos karo bonų uz šimtą tukstanciu.dole
riai. Jos turtas dabar siekia milijoną dolerių. ' ' .s •

% • ■ • . . . 1 * ,

ĮCkNS^S CITY. Spauda praneša, kad 30 lietuviu šeimų čia užlaiko pa
rapiją, bažnyčia, mokyklą ir seseles mokytojas. Sakoma kiekviena' 
šeima rka's menuo moka parapijai duoklių po $18^00.

BOSTON. Lietuviai ir amerikonai bara Massachussets gubernatoriui 
uz nepaskyrlrau antram terminui lietuvio gydytojo Jakimavičiaus 
'(Jakmauh) valstybes sveikatos komisionierium. Jis. per 5 metus la
bai' vykusiai ėjo savo pareigas, bet politiniais sumetimais guber. 
natorius dabar nori kito.

BROCKTON, MASS. Čia ir artimose kolonijose dideliu pasisekimu buvo 
suvaidinta naujas veikalus "Svastikos Vergijoje", kurį paraše kun. 
F. Norbutas.

• . J A 1 :

BALTIMORE. Minint 25 metu Lietuvos nepriklausomybes sukaktį, Bal- 
timores lietuviai įteik©‘ambulansa Amerikos•Raudonųjam Kryžiui..

NEW YORK. Amerikos lietuviu Kunigu Vienybe, nutarė į lietuviu 
parapijas įvesti dėžutės su puragu: "Lietuviu Pagalbai". Mano
ma surinkti apie $10,000 metams šiuo budu, ir pagelbeti nuo karo 
nukente juslėms Lietuvoje.
CHICAGO. Leidimus buvo duotas Aroivyskūpo Samuel A. Stritch iš . 
Čikagos, del rinkimo pinigų Lietuvių parapijose kurios priklauso Jo Ekscelencijos ųiocezfjos©,„tikslų nukentejuslėms nuo karo 
Lietuvoje. .Aręivyskupųg pareiškė užuojauta lietuvių tautui, ir 
pats paaukojo $500 aukščiau minėtam tikslui.

Montreal, balandis, 1943.
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KLAIPĖDOS UŽGROBIMO PaMINEJIMAS.

11 diena "balandžio men., 
Kanados- Lietuviu Taryba kukliai 
bet strppiai paminėjo Klaipėdos 
atpleŠimą nuo Lietuvos, kur'žiau
rus vokietis iššvaistęs musu'pajū
rio laivus_kaip našlaičius, įsta
te savo žvėrišku pėda į Lietuvos 
vartus* ir užriaumoję^ apsidairė, 
kad Lietuva bus jam tikrai skanus 
ir naudingas kąsnis J Todėl Lietu
va įš^naciu puses, - buvo pirma 
auka šio-.karo.

Lietuvis nenurims! Padaryta/ 
Žaizda lai mato visas pasaulis!, 
Mes kovosime! Belsimės į žmoniš
kumo vartus, lygi tol, įol Lietu
va su Vilniumi ir Klaipėdą bus 
atiduota Lietuvai kaipo musu ti
kra ir brangi nuosavybe.

-> jje >!<

P. LUKOŠIENĖS PAGERBIMAS.

. Netaip seniai buvo pagerbta 
p. Eugenija Lukošiene,_K.L.T.Mo
terų sekcijos sekretorę.

Eugenija•Lukošiene labai ne
tikėtai buvo pakviesta'pas p. Ži- 
zi.unus, kur nuvažiavus rado su-, 
rengta jai pagerbti vakarienę ir 
apie 30 jos gę.ru draugu.

Vakarienes‘tvarką^vede p. 
M. Zinąitiene gana gražiai ir su
maniai; čia pasakyta gražiu<kal

bu bei sveikinimu, ir įteikta 
pinigine dovana nuo susirinku 
siu j u -įl7.00.

S.is parengimas p. Lukošie
nei buvo suruoštas ta proga, 
kad^žada ja aplankyti pavasario 
svečias garnelis su dovana, ir 
p. Lukošiene jos laukdama - ža
da- greitu laiku išvažiuoti į 
ligoninę. ’

Linkime gražiausiu pasek
mių ir Dievo palaimos.

P. Lūkesiai augina dvi gra
žias dukreles, jos abi" priklau
so prie maž-ameciu mergaičių -; 
choro, o p. Lukošius - yra. K. 
L.T. vicepirmininkas. Ją Šei
ma geri visuomeninkai veikėjai, 
bei kultūrininkai.

Geros laimes!
■ >;< sfe

PASVEIKINO KARIUS.
Šv. Onos Liet. Katalikių 

Moterų draugija, pasiuntė Ka
nados lietuviams kariams dova
nu Velykų-Švenčiu proga.
1 Taipgi jau neviena kartą 

mūsų karius .aplanke su dova
nomis K.L.T. Moterų Sekcija.

Garbe Montrealo moterims 
lietuvėms,•už prisiminimą sa
vu karžygiu-.,

SjC ‘ #

Nepriklausoma Lietuva.

g%25c4%2599.ru
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IUUJOS INTELI GENTINES JĖGOS •

Su ateinančiu "N.L." numeriu, 
susilaukiame^stiprios plunksnos 
jėgos iš p-les Helenos Bandziu- 
t e s • Panele_HeIena, ligi šiam lai
kui, - velke dramos s'ritije, dai
noje j turėdama„žavu baisa sklei
dė jo serafiniskus motyvus ne tik 
.koncertuose, vb@t . ir Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, kur be jos 
neapsieita ilga metu eile.

Dabar, mokytoja Helena", išei
na i literatinę dirva, kur ji lau
kiama... o kad gabumu ji turi ra- 
Šymui^- nėra abejones.

Ši nauja Inteligentine jėga, 
- teikia daug gražiu vilčių "Nepri
klausomai Lietuvai".

.. * *:< *

PIRMAS DaKT-ŪLkS lietuvis
MONTRE^LE
Kontrealas susilaukė turėti 

savo lietuvi daktaru, ar tik ne 
bus.pirma ir Kanados lietuviu is
torijoj? ‘

Ne taip Seniai buvo prisiek
dintas Vytautas andrukaitis M.D., 
kaipo -gydytojas chirurgas, ir da
bar jau priimdineja.ligonius.

Ligi šiam- laikui daktaras Vy
tautas., di-rbo Notre Dame ligoninė
je, kur ėjo labai svarbias parei
gas prie pasauliniu profesorių 
chirurgu, tad turėdamas gera moks
lą- ir svarbia pagrindinę prakti
kę,. teikia geru vilčių gydytojo 
profesijoj.

Norint kreiptis pas daktarę 
.-.ndrukaiti, prašome telefonuoti 
sekančiais numeriais:

AJA 9324 ' : ■ •
PR 5054 .
CH 1151

Montreal, balandis, 1943.

EINA INŽINERIJOS MOKSLŲ

Su balandžio menesio 22-ra 
diena, baigė pirmo kurso egza
minus Mc Gili Universitete 
Intanaš Navikevičius, kurs stu
dijuoja chemijos inžinerija.

v Jo brolis „Igirdas Navikevičius, taipgi studijuoja’*aukš
tąjį mokslą pedagogijos sritije, 
ir dabar yra išrinktas K.L.T. 
leidžiamo žurnalo "N.L." redak
torium pagelbininku ir piešėju.

^Šle du„jaunuoliai, teikia 
gražiu vilčių Kanados lietuvių 
veikloje. . •

Linkime pasisekimo!
♦ * # ?

MŪSŲ VISUOMENINKU IŠLEISTUVES.

Balandžio menesio 18 diena, 
buvo^suruošta^p.p. Pundzių šei
mai šaunios išleistuves.

išleistuves suruošė K.L.T. 
aktyvesni nariai ir p. Pundzių 
draugai, nes p. Pųndziu šeima 
.daug velke, pasišventė ir auko
mis reme Kanados Liet. .Tarybų, 
už ka-priklauso didelis kredi- 
,tas šiems nenuilstantiems lie
tuviško darbo veikėjams, kaip 
poniai Salomėjai taip ir jos 
vyrui Alfonsui.-

Ponia Salomėja ligi šiam 
laikui,buvo uoli K.L.T.. cen
tro sekretores ir„"N.L." žur
nalo didžiausia išplatintoja.

Dabar, Šio men. pabaigoje, 
p. Pundziai persikelia nuola
tiniam' apsigyvenimui į Toron
tą.

Gaila, mums montrealieciams 
netenkant uoliu veikėjų, bet 
džiugu-Torontu! susilaukti stip
rios jėgos.--

išleistuvių banketą '.suruo
šė sumaniausios Ville La^Salle 
šeimininkes ponų Kuprevičių na-
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muose, kur susirinko apie 40 as
menų Pundziu pagerbimui* ..

Čia dalyvavo beveik visi žy
miausi Tarybos veikėjui, kur pasa
kyta gražią kalbu linkėjimu.ir 
komplementu'j taipgi prie atsisvei
kinimo -■neapsieita ir be ašarų.

‘ i. Linkime p»p?A. S,Ą. Pundziu _• 
-šeimai, geriausios, laimes, -sveika-- 
.tos, neisgestancios energijos ir 
Dievo palaimos.naujame Kanados 
kraštely. ' ‘ ;

y Aldute, ma.zojįl Kaip...tu gra
žiai‘per teveli^ išleistuves de- - 
klamavai^ taip grubiai aUgk, stip
inėk ir buk gera lietuvaite, kaip 
ir tavo tėveliai.

Ne sudie,’bet tik ligi ' 
malonaus pasimatymo ’. i-.

* # *
• - •• ...\ ... ' '

GRALI AI PADEKLAMAVO .

balandžio 18 diena per p.p. 
.Pundziu išleistuves,•gražiai pa- 
.deklamavo- Genovaite Kuprevičiūte ' 
v tupėdama•vos keturis metelius.

Garbe uolioms motinėlėms, 
kurios nuo mažens,,priruošta . są- 

. yo ’dukrytes prie švelniu’ kultūri
nių: papročiu. „■ . ■/'

•- ' R. Kupreviciu seimijyra pui
kios lietuvybės. židinys, abu uo
lus veikėjai yvairiuose padengi
muose , .ypatingai vasariniuose 
pieninguose, kurie be pi Kupre
viciu šeimos., neaps i eina .

* ♦ < * .
PADEK;; P. KILIMONIAMS .

•/ Didele padėka išreiškiama 
pr Kilimonią šeimai už suteiki
ama K.L;T. posėdžiams buto. • '

‘ P. Kilimoniąi stebėtinai 
gražiai auklėja pasireiškiantį 
talentą savo dukrelėje .Rutelej,

kuri- yra; mažamete šokėja, tie
siog pažiba visu Montreal© lie
tuvišku parengimu.

■ Ponia Kilimoniene labai ty
laus, kuklaus budo moteris,- vi
same mokanti save gerbti, ...be to 
labai vertiną kultūra ir' dailę, 
todėl, nestebetina, kad daye 
mums savo sielos dalį per gra- 
žią.ją Rutolę... . . ’ . '

•. v ■ P.' Kilimpnis, yra vienas 
iš gerai '.pasiturinčiu .lietu- 
vią Montreal©, nes savo suma
numu, stačiai genialisku eko
nomijoj nusimanymu - susikūrė 
.puiku gyvenimą ir dvi, gražias 
rezidencijas puikioj miesto- da
ly,.

i ' 4 >> *
IŠRINKTA KORĖSPONDENTB

Labai uoli, pavyzdinga ir 
darbžti ponia M. Leknickiene, 
išrinkta K. L. T. Ville La Salle 
korespondente.

P. Leknickiene, , yra K.L.T. 
Moterų Sekcijos .’iždininke' ir 
Tarybos centro revizijos .ko
misijos nare. • .,
' ; AP’ie šia kilnią lietuvę, 
tektudaug'. kas parašyti ; ir su 

'laiku teks parašyti, nes ji 
yra svarbiausias tos kolonijos 
narys, visą veikimo.aparatą 
sukas. ’ '' «i\ Jonas Leknickas dešine 
visos Tarybos, jis darbštūs 
ir pastabus ..viso j ..veikloj,-v i- 
suose žygiuose, pasitarimuose, 
parengsimuose, susirinkimuose, 
be jo niekur nesisuka-Tarybos 
ratas, jis be.titulą, be parei
gos, bet visur pirmas ir.nepa
vaduojamai brangus;

P. Leknįcką dukrele Julyte, 
yra viena is^grazuoliu Montre
al© lietuvaicią, panaši teve-

NeprĮklausoma Lietuva



39
liu budui ir .pavyzdingumui. Ju
lyte yra laimėjusi gražuoliu kon- 
teste sidabrinę trofeję, kas jai 
pilnai atatinka.

P. Leknickai yra gana pasi
turintys Montrgalo lietuviai; tu
ri isigiję gražia rezidencija Vii* 
le. £a Salle, kurlę Šiomis dieno
mis puikiai įšremontavo, ištaisė 
skiepus ir išgražino.

Kaip ekonomijoj, taip ir mora
liai, ši lietuviu seimą'aukšto j 
pakopoje pakilus. Uz tad yra la
bai gerbiami ir įvertinami.

Linkėtinai, kdd ponia Marija 
Leknickiene butu sveika su savo visa seimą ir laiminga,vir kad 
mums per ”N.L^” nepašykštėtu sa
vo kilniu minčių.

Laukiame I

SERGA PONIA ARLAUSKIENĖ.

Jau kuris laikas serga p.
0. Arlauskiene ’’N.L." Administra
tores mamyte.

Jau trys metai tėveliui ser
gant, - ant ponios Arlauskienės 
pečiu guli dideliu darbu našta.. 
Todėl nors ir būdama silpna ir iš
vargus per_dienas ir naktis su 
savo ligoneliu, ji privalėjo ir 
gana sunkius darbus atlikti.

Ir taip viena kartę kirsda
ma malkas - susižeidė ranka. Po 
to, visa ranka ištino, ir turė
jo daryti operacija.

Dabar po operacijai, dar 
negali dirbti, tad p. Arlausku 
Šeimoje - du ligoniai.

Pareiškus užuojauta, p. Ar
lauskienei, _tyliai su ramiu 
kantrumu atsake:

- Artėjame prie Dievo...
Suskaudo Širdį.' Juk^daę. 

žmones neseni. Buvę gana žymus 
veikėjai, visame rodę energijos 

ir pasišventimo, o kaip liga 
žmogų nuniokioja! Atima viskę: 
ir upę, ir jėgas, ir energiję 

’ir linksmumą
Didele užuojauta -tepasiekia 

Jusu pastoge, ir tikimasi, kad 
Jūsų dorai Ir gražiai išauklėta 
dukrele mokytoja' - yra šiame mo
mente visa jūsų namu širdis ir 
paguoda. 1 • -

Linkime Jums visiems sveika
tos ir ištvermes.

#

GAUTA LAIŠKAS IŠ.LIETUVOS

Musu vyriausias ’’Nepriklausomos Lietuvos” spaustuves vadas, 
•gavo laiška iš Lietuvos nuo sa
vo brolio.*

vLaiŠka§ gauta per^Raudonajį 
Kryžių, rašytas vokiečiu kalba.

P. Leonas Gudas, džiaugiasi 
sužinojęs apie savuosius, kurie 
rašo esą bent sveiki.

Apie patį p. Leoną Gudę.tik 
tiek,’ kad jis yra kantrybes mil
žinas! Jis atlieka svarbia -pa
reigu apspausdindamas "N.L.” 
žurnalę. .

Garbe- u. Leonui už tokį 
kilnu pasišventimą.

Xc sfc *

IŠRINKTA NAUJAS K.L.T. CENTRO 
SEKRETORIUS

Balandžio men. 11 diena, ta
po išrinktas naujas Tarybos se
kretorius - protokolę raštvedys, 
p. Siįickas.

Džiaugiamės nauja jėga, ir 
linkime geru pasekmię kilniose 
K.L.T. pareigose.

Apie P’ Silicku šęimę, teks 
parašyti kitoje.”N.L.” laidoje, 
todėl šį kartę-tik laimes, ir 
sveikatos!

Montreal, balandis, 1943.
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MISIJOS SV KaZlMIERO BAŽNYČIOJE .

• t• • • • - (. t : s .

... /KaįJŠie "N^IS. " numeris vi- ■ • 
sū ‘įkarščiu ruošiamas spaudai, 
ten nepertolįaųsią tylioje lie- 

. .-tuviu bažnytėlėje 'laikoma Misi
jos *• .. = : •' ' . ' •: -, L ■■

-Misijas veda garbingos vieni 
-puoliu Marijonu Kongregacijos 
‘'sūnūs1,' gerb. kun. .Vin-ėėntas nn- 
driuška...

Kunigas Vincentas yra myli
mas MontrealUi, nes čia yra įdė
jęs neviena^.meta dali savo sielos 
pagelbėdamas gerb. klebonui kun. 
J. Bobinui priešvelykinemis die
nomis ;1 “ .........

- . Kunigas.Ąndriušką, stilinga 
lietuviu liaudies,prieinama kal
ba pamoksluose,-dalinasi dvasi
niais perlais su savo;broliais 

'■lietuviais, kuriu kas rytas ir 
■ kas-vąkaraš - pilna bažnytėlė’.

Kunigo'.Vincento _.\ndi‘iuškos 
'pamokslai.gyvi, įdomus, patrauk- 

,..lūs ir tūrihiiigi J todėl neviena 
į Žavi ir-..giliau įsąmoniną' tike ji- 

' ‘me, bei stro.piąmę ‘dvasiniame''nu
sitėiki-me..

Kai Velykų varpai skambės, 
tepasiekia .Jus," TEye ^.Vincentai 
gilus montrealiečįū.dėkingumas 
uz atlikta'dvasinė rugiapjūtę mu- 
ęu kolonijoje

Garbe vietinįam_klebonui 
kun.. J. B.obinui^už rūpesti ir pa
kvietimą tokiu žymiu dvasiniu jė
gų, kaip kad gerb. -kun. Vincentas 
Andriuška.- ■'

‘i . • v •
‘ • 5}C $ # - J * •

PIRMOJI ilBTUVIU. VAIKUČIU 
. • §V/KOMUNIJĄ:,.

Velykų pirma diena, eis prie 
pirmos :§v. -Komunijoms Montreal© 
'lietuviu vaikučiai- B v. Kazimiero 
pąrajpfjos bažnyčioje. ■

šluos vaikučius prie -pirmo- 
!sio:s:’komunijos priruošė klie
rikas - deakonas Mykolas Tamu
levičius, kurs >.yra forces te r ie
tis amerikonas-, lankantis Mon- 
trealo kunigu Seminar i- ja, ir 

' birželio Šiais metais,
— bus įšventintas į kunigus/

\ - .Gerb. .deakonas Mykolas Ta
mulevičius, .vietinio klebono 
kųn. JivB'obino. kvietimu, - da
vė-.'aukščiau-mine tiems vaikučiams 
ir katėkizacijo's. pamokas .'

:Gili padėką riuo teveliu 
;ir. nuo jaunu katalikybes žie- 
Jdeliu. : b-. ■ ' . •' ,. ..

' . . *>■ *-..........

.. r ... ’ sje sjc sjs

PRANEŠIMAS. • : ■ ■ • i ' ' • ?

Šiuo pranešama, kad Sv. Ka
zimiero parapijos- kalėdojimas 
darytasis. Yra neatlankytu apie 
30 Šei-mu, Maispnneuv’ e ir.Te- 
treaultville, kurias aplankys 
gerb.. KlebonasvJ. šobinas tuoj 
po Velykų Švenčiu. 
. r * •; • ’ '

$ $ $ « . - c..- ‘J •

RUOŠIASI VEDYBOMS♦ ' .... /.;■ ,

P.Alekšandra-s Bandžius, ruošia
si vedyboms- 22 dienaizgegužės7 

" menesio-. Šliūbas' bus 'Sv1. ■ Kazi
miero parapijos bažnyči-oje9-t 
vai. ryte-' su Šy. mišiomis.

•, Taipgi, Jonas Bandžius p.
■ Aleksandro brolis', -ruošiasi' ve
dyboms 5-tai dienai birželio.

Šliubas bus toje pačioje 
bažnyčioje taipgi 9-ta ryto- 

, su Šv. . Mišių apeigomis.
' . • •Besiruošiantiems slems jau

nuoliams i .moterystes luomą, 
linkime visapusiskoš 'laimes!

•* . • . " • ■
■>Js , • s®»-

Nepriklausoma. Lietuva
a ' . • i ' ■*
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MIRS A* A. ČERNIUS*

Balandžio menesio 14 diena, 
atsiskyrė su šiuo pasauliu a,a. 
P. Černius.. ?

Velionis buvo labai gero, 
kilnaus ir pavizdįngo budo. Jo 
tyli ir rami nuotaika 'ir dvasia, 
dvelkdavo ir atsispindėdavo visuo
se gyvenimo keliuose, ir darbuose.A. A. Černius, buvo laįsai 
pavizdingas savo šeimoje; uztąd 
išaugino dorai gražius tris sū
nūs Edvardą, Juozą ir Antaną, 
kurie naudingi Dievui ir tėvynei.

Vienas sūnūs priklauso Ko-. 
lumbo Vycią organizacijoj,„yra • „ 
pavizdingas ir gražaus elgesio 
jaunuolis.

Kitas sūnūs, garbingai tar
nauja K.įnados kariuomenėj, ir da
bar randasi Anglijoj,

Trečias sūnūs sukūrus savo 
šeimą,_ir tikimasi paseks a.a. 

r gero tėvo pedomig, w 
i.;!_ Velionio našle ponia Černie
ne, viena iš pavizdingu motoru, 1 
kuri.ą siais laikais -taip maža;

Ji priklauso Šv. Pranciškaus 
T.^.eči^.jam, prdinui,. Šv. Onos ' dp-dos 
kukli, bet -uoli nare,, taipgi šeimoje pavizdinga motina.

■ '..A.A. Černius dar tik pusam
žio’ sulaukus mirė* Tris savaites 
sirgo s*avd'namuose my limo s ^žmo
nos globoje, paskui tapo isvez-' 
tas i Viktorijos ligoninę; ir ten 
10 dienu pabuvęs ir firleAęs Šv. 
Sakramentus atsiskyrė su šiuo pa
sauliu.

’" • . Palaidotas tapo per Šv. Ka
zimiero lietuviu parapijos baz- 

\ nycia, Montreal© kalno kapuose.
" • _Lįūdi likusi velionio žmona, 
du sūnus ir čia esantys gimines, 
tik jauniausias sūnūs Antanas, 
tarytum ta visa garbinga seimą ;< 
atstovaudamas -^drąsiai kaujasi 

,/su priešu ten uz Atlanto, kad 
^parneštu mums, visiems laisvę.

Montreal, balandis, 1943.

TAIPGI, mirė a.a. Jonas Kukis 
turėdamas 60 metu amžiaus,kurs 
turėjo savo nuosavą bizni bet 
gyveno be šeimos.
„ A.A. Kukis palaidotas su 
iškilmingomis bažnytinėmis 
apeigomis, Montrealo kalno ka
puose . * » *
ATNEŠĘ PAVASARINIŲ DOVANŲ...

Aldoną DŪdonytę ir jos vy
rą Steponą Kauįsziokį, aplan
ke garnys atnešdamas dovaną 
gražia ir syeika dukrelę,^ku
rią jauni tėveliai pakrikšti
jo; Birute Dona Marija.

,P. Kaulszickiams linkime, 
kad jąįdukrele Birute DonavMa- 
rija įšauktą sveika ir graži 
lietuvaite, iš kurios tevelia! 
turėtu džiaugsmą ir laimę.

* * *
TAIPGI, netaip seniai aplan
ke Aleksandrą GurČią ir jo 
žmonelę Oną Kausaitę^garnys, 
palikdamas jiems gražy, ir svei
ką sūneli kurį pakrikštijo 
Jono Juozo^vardais.

Kaip tėveliams, taip_ir 
naujągimiui linkima laimes 
ir ,džiaugsmo visame gyvenime.

VELYKŲ GELIŲ PARODA.
■Montreal© Botanikos darže, 

yra išstatyta įvairiausią pa
sauliniu gelią ir medelią pa
roda.

Šį darželį verta pamatyti, 
nes iš jo žmogus daug ką gali 
pasisemti dvasinio ir meninio 
susikaupimo.

Paroda yra rodoma veltui. 
Darželis randasi ant kampo 
Sherbrooke ir Pie IX gatvią.
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, Siu metu 21. d.-. kovo,.-.4 vai. po. .pie-ty, :Lietuviu Vytauto Klubo 
svetainėje,, -Įvyko1 pasekmingai R.K.‘ vakariene." Svę.cly'prisirinkę 
pilna, svetainę.. Puikijai p>afpuosti stalai ir svetaines dekoracijos 
trauke kiekvieno atsilankusio širdį prie.malonumo. - . . ■

^tsilahke R/K'.L;piMiiMnkas pona*š*M Duclos. ■' Apygardos R*K. 
;&ekęi jos motery •ttlrmlninke ponia 3. S • Brovęs t . ir jos : sūnūs -i . -4

•u jautrusis leitenantas P’. Provost, kuris gyveno metus i r pusę, Angį i jo je 
eidamas kariška tarnyba. ‘ ‘ ’>

• ”• . ' . „-Z" V-d ov-J •-
Kuomet svečiai uzeme vietas tada visi sustoję sugiedojo Anglijc 

.ir Lietuvos Himnus . .Prasidėjo vakariene, <tame . laikotarpy^būvę IŠpil 
dyt’a -ipuiki; .programa, paruošta del palinksminimo visuomenės.

" , ei.. ■■ •_: . • ’ ” ■ • , t •• -š •..T
-i. ž Programa vėde. Kanados Lietuyięt Tarybos .pirmininkas ,Ą. ‘.Navickas . 

Vytauto• Klubo iaunu^ję. c-h-OrąS po vadovyste-p.'-V. Kajaėko,' /sudainavo 
linksmas daineles.: Daina sutartine”, ’’Salia 'kelio yiėskele.lio’J 
’’’Pfeiė- sodo ūlhvo” . Visi gėrėjosi kad auga f toks gražus lietuviškas 
jaunimas, kuris pal?'ikys' s.ęvo teveliu kalbq. ^.Jū vedėjas, taipgi 
yra Čia augęs, prie .lietuviu veikia kiek: tik jėgos leidžia. . lylontrea - 
liečiu tarpo jo Vardas yra labai papuliaruš"-." ’ a i ; v;- '

MŪsU- ■kodonlgus'-žvaigždute Rūta Kilimonyte pašoko pora, grašiu 
šokiu. , 3.., yaunšaitę,. neatsiliko savo, maloniu balseliu^ . suclainavo: 
’’Sen^.i noriu, as teketi”., ir "Gerk,"gerk girtuoklėli". _ Jauname te 

_ Lulcošytę. škamtoino- pi janu solo. Visiems laukiamas, jaunūję. choras, 
vel; pasirodė^ ir pa dainavo*. ."Ant. tėvelio: dvaro”, i ”0- salis mylima”,

■ Vieni eipa riešutaut”-.-1 Mažytes, mergaites buvo įvertintos didžia u- 
’ ; siu ranku.' plojimui ■ 'J‘- . . ‘ .i. /i,*

K.L.T. Motery Sekcijos R..K. pirmininke.: P..-• Juškevičiene tarė 
pasveikinimę, žodi svečiams ir visiems atsiląnkuslems į parėngima. 
beko jo Vytauto Klubui-_uz~.svetainę kuria i davė nemokamai s iam paren- 
gfįpui. Pakvietę,: kalbėti, pirmininkę R.K. Sekcijos penia B. S. Provost, 
kuri kalbėjo prancūziškai. Padekavojo uz visę veikim^ pirmĮ^iinkei

Nepriklausoma Lietuva
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P.Juškevičienei ir jos "bendradarbėms. Prie progos ^patingai dėkojo 
Lietuviu Vytauto Klubui uz stambia auka Raudonajam Kryžiui $100.00 - 
Čeki5kurį pirmininke jei įteike. Pasveikino mažas choristes,kad 
nori būti lietuvaites ir pagyre kad užlaiko Tėvynės meilę. Daugiau 
pastabu pasakė iš dainelių,ne s, kuomet tos mergaites dainavo tai 
buvo . p© y b t Q'ty t a kiekviena daina. Kalba_E.S. Provost, verte mokytoja 
M. Arlauskaite. Musu pirmininke pakvietė kalbėti R.K. pirmininką 
PLFL Duclos, kuriam tenka pirmu kartu dalyvauti .tarpe lietuviu.
Gėrėjosi ~ j panelėmis kurios prie stalių patarnavo, kad, jos malonios 
ir mandagios ir dar kalba trimis kalbomis. Neužmiršo padėkoti uz 
visas aukas visiems geraširdžiams’ k u r j^s pridavė P* P• Juškevičiene.

Gerto.A. Jankauskas išreiškė nuoširdų dėkingumą kalbėtojams 
anglu kalboje. Kreipėsi į visus susirinkusius: ’’Raudonas Kryžius 
yra tarptautine organizacijų ir jos dėka mes gavome sužinoti -vardus 
asmenų kurie yra išgabenti į Sibirą,ip kurie kenčia Hitlerio junga. 
Turime sukelti pagelba tiems kurie sužeisti, aukoja savo„gyvybes? 
kad mes baigtume savo‘senas dienas laimingai, o kad tie kūdikiai 
kurie dainavo ir palinksmino mus ši vakara,turėtų laimingu ateitį. 
Japonijoje, Vokietijoje,„I talijoje^ir kitur, negali sukelti pinigų 
del to,kad ten laisves nėra, visi žmones pavergti. Mes gyvendami 
laisvai suprantame ir aukojame, Raudonajam Kryžiui nėra rubeziaus'. 
visos spalvos žmonių įeina. Ateis diąna kada saule nusvies visam 
pasauliui, ir tol dirbsime visi kol atgausime.pasaulinę taika.

Pirmininke P. Juškevičiene dekojo^p. A. Jankauskui (Jenkins) 
už taip gražia ir jautria kalba. Praneša kad lietuvtans ■ kareivians 
už jūrų ir ciiesaotiesyra išsiūsta dovanų už $80,00. „ Dabar K.L.T. 
Moterų Sekcija turi kasoje pinigų,kuriuos laiko dgl pasiuntimo į 
Lietuvę,"kuomet kelias atsidarys. Pirmininke prase kuomet laimėjimo 
diena ateis, kad visi priduotų antrašus nukentėjusių nuo karo ir 
jiems bus pasiusta pagelba.

Po kalbai, mūsų gailestingi lietuviai suaukojo gražia, suma 
pinigų.- * Glia sekų aukotojų sarašas:

. • Liet. Vyt. Klubas .............. $100.00 Sv. Onos Pašelpinė dr-ja ..$25.00
P.E. Januškienė........... ..  6.00 P. V* Ambrasiene .......... 5.00

P. J. Kilimonis ... $5.00 -i

AOkojo.po $2.00: * . / •-'

' * P. Adomaitis, 0. Matulienė, A. Morkis, J. Poplauskas, A. Plau
šinis, A. Vaupsas, P. Vaupšas,

Aukojo po $1.00: ' •

Hon. G.L.P. Grant-Suttie, Kun. J. Bobinas, a.a.JP. Bakanas,
P. Bartulis, P.. Bindokas, J. Arlauskas, 0. Daudorienė, F. Dubauskas, 
M. Duncikienė, P. Girulis^ L. Gudas, A. _ Jankaus kas, V. Jaseckienė, 
P. Kinderienė, P. Kiskiene, N. Labūnaitė, J. Leknickas, J. Leskevičius

' ■■ ■ • ■
Montreal, balandis, 1943
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P. Limanavicius, A. Matulis1? A. Navickas,’ F. Petronis,1 ?• Petrulis, 

:Lt. -P. Provost, J. Rastaus’kas. Viso suaukotą $186.00. . ”

'• j RizOcu -su R .K. dėžutėmis Prie lietuviu bažnyčios ■ ■■ _
po miŠiu.’ ėdkančioB ^moterys: 9 vai. P, Juškevičiene, V. Jaseckiene, 
M. Vilemiene-, E. Vaūpšiene^ 10 vai. V. Genaityte^. A. Stankįe-ne.„•. 
M.Vilimiene, M,. Žemaitiene.. 11‘ vai. V. Genaityte, J L Gyviute, _ 
M. Gyviėne, A. Stonkiene,- M-. Vilemiene., M.. Žemaitiene. Pirmininkė’ 
ne retai suR.K. dėžutė renka‘pinigus parengimuose-kad palengvinus 
kenčįąitiems. Visu moterų pasiaukojimu ir rūpesčiu pirmininke Jus- 
kevicienes sulinkta dežutese §114.5,1. Pelno is vakarienės^liko 
§69.52. Todėl per E.L,T. Moterų sekcija R.K., sukelta graži suma 
Lietuviu Montrealo kolonijos Raudonajam Kryžiui §370.03.

_ 1 • '
• _ Pirmininke P. Juškevičiene vardu moterų sekcijos R.K.

nuoširdžiai dėkojo visiems Montrealo lietuviams už skaitlinga atsi
lankymu vakarienėje ir už’taip didele parama . Raudonajam Kryžiui.

Vakarienes tikslu pasidarbavę sekantis ji asmenys: 
stalus sunese ir-sustatė: M. VaikŠnoras, L.^Gudas, M. Mockevičius, 
A.^Navickas, J. Kilimonis, J. Lekrįickas «• ^iškepė kumpius: M. Juške
vičiene, Mj Vilemiene, ir-E. -Vaūpšiene. Šeimininkes parengimo: 
M. Juškevičiene, V. Jaseckiene, M. Leknickiene, A. .Stonkiene^ E. 
Vaūpšiene, P. Norkeliuniehe, M. Mockevičiene, ir O._ Motuziene. 
Prie stalu patarnavo mugujnalbftios -paneleąi N. Jokubąuskaite,’. J 
J. Gyviūte, E. NoruŠeviciute, lA.- Rugieniūte, B. Tal-ąlaite, A. Terė- 
seviciūte, 3. Vosyliūte, M. Vosyliūte, ir g. ML Vaūpšiene. Prie, 
vakarienes valgiu sudėjo po §1.00:- P. Baguziene, S. Pundziuviene 
0. Vizbariene. Paaukavo namie keiptus pyragus:_M’‘* Vilemiene, « Va’up- 
siene, Jr Miliene, 0. Motūziene, M. Zema-itiene, M. Mileriene, K.Joku- 
bauskiene,. M. Kilimonįene, V. J/ilei^ienę., M. Šill&auskįene. Cukrumi pasil 
btipiTiG M.. Arlauskaite, M.' -Juškevičiene, 0. Motuzie-rię, M. Leknickiene, 
A. Stonkiene, E. Vaūpšiene, -Ę-. Dvaranaus’kieneSviesta 2pasirūpino: 
PI Juškevičiene, Jvl. Vilemiene, A. ^Stonkiene, 2. Kusleikisne, Kava 
pasirūpino, pe Juškevičiene, M. Juškevičiene,- A. Stonkiene,- 0». Motu
ziene, Vr Jaseckiene, M. Mockevičiene .• • -Grietinu pas ir Up Ino: P. Juš
kevičiene, M.. Juškevičiene^ M. Vilemiene, A. Stonkiene, 0. Motūziene, 
V. Jaseckiene, taipgi^M. Juškevičiene nupirko ^Mayonnaise spredd”. 
Pirmininke P. Juškevičiene, dalyvavusiems vaikucians vakarienė je- užmo
kėjo chocolate pieną. Viską suveze su savo automobiliu P. J. Andriu- 
lonis, .jam pagelbėjo p. J. Juškevičius. „Lie-tuvii; Sv_. Kazimiero para
pija paskolino puodukus ir lėkštutės1 kavos.

Pirmininke K.L.T. Moterą Sekcijos R.K. P. Juškevičiene, 
visa valdyba,ir nares_dekoja Širdingiausiai_visiems darbuotojams, 
aukotojams., ir priside.juslėms -prie vakarienes. - - -

Nepriklausoma Lietuva



Tavo bangu užimąs, šniokštimas, liūliavimas ir tylus sidabri
nis tulesys - mano širdžiai balsamas. As gerbiu kiekviena Jusu ju
dėsi, iškiluma, artėjimą ir tolejįma; kalnais puolanti prie mano 
sielos krantu,‘^ir maloniai priartėjanti sukuri, kurie verstai ne
karta suzeide širdi, kad mirtų troškuliu agonijoj... • ,•

Ak, mieloji, gyvoji Jurai Tu nešinai, kas mano šieloje^Tau... 
Nėra duru i Širdi taip, kaip i narna. Ji uždara amžinais slapčių 
raktais, * ir negi‘mums rasti jos paslaptis?..

.Jei tiki, mano^JŪra brangioji; sakau, kad aš tave myliu... 
Myliu dievinai... Nešinau, kodėl myliu, bet as netekau sau širdies 
- del tavęs, mano Jurai ■«

Šiandien Didysis Penktadienis. AŠ jaučiuosi gyva karste. Vi
sas pavasario grošiSį erdves ir universai, - issivede mano sielę, 
liko mintis - ir kančia.

Ar aŠ šinau, kam aš gyvenu jei ne tau?.. Tau, tau., visa sie
la, ^širdis.. . AŠ jaučiuosi tavy lasas... Įkritęs bereikalo... Mano 
maišatis tavose-bangose sunki... Ar susivokti as galiu, kada ver
petu verpetai sūkuringai trivpl iuodami kelia ir gramzdina bejegę 
laša...

0, kilnioji Jura! Tu manęs neapleisi,.. Lietūs, sniegai, v 
upeliai, ešerai, - visi jungia savo vandenis^nepalikdami nei Įa8O 
sausroje... 0, ar tu galėtum mane palikti amžinajai sausrai?...

Montreal, balandis, 1943.
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Juk aš tavo dalis... Tavo... amžinai tavo... AŠ trokštu nuskęsti 
tavy, sunykti, ir tik tada mirti,^kai tau švies saule, kai tau 
juoksis laisvi pavasariai, žydes žiedai.

Žiedai išlaisvinimoc išlaisvinimo tavo žemes ten toli... 
Kur savos širdžių aukos iškels šatra su musu troškimu trispalve...

0, mieloji Jurai .iŠ_tiesiu savo sielos tamsias kasas po tave 
kojų... Eik... ženk... piešk kultūros žiedus... Štai lapai 2Jepri- 
klausomos Lietuvos, laukia tavęs...

Eikš arčiau, mieloji Jura! Sujūngk upelius, ežerus ir mažus 
lašelius i vienę galingę Okeanu - suūžk tėvynei amžinuosius lais
ves himnus . / ; - '•; ,■ \\ ■ . • ęV; . Į j’ hf Ū! ' ■ : '■ ; '■ H < /;■ ■. • į .

' Su VOlyku varpais - prisimink mano širdį/p.ries, tave .suklupu
siu... Kam?... Tau... mieloji Jurai,, ir tavo žemei.

Marija Aukštaite
>3< i.k

RE LAK CI JO S PRAŠYMĄ S.. ■
Nepriklausomos Lietuvos Redakcija prašo visu gerbidmu_Ben- 

dradarbiu, kad visi raštai būtu prisiųsti prieš kiekvieno menesio 
15-ta diena... u

C • • • . - *

J'‘'Musu Žurnalas įžengia vis į geresnį keliaj ’•renkasi '''daugiau.,; 
plunksnos jegu ir finansų, tad yra Redakcijos ūzsibrežimas, kad 
išleisti laikraštį reguliariai kiekvieno menesio pradžioje.

Todėl, grasome tęsti ir didinti Jusu Įvertinta darba,- kuris., 
su laiku atneš džiaugsmo visiems Lietuvos'mylėtojams.

Su geriausiais linkėjimais,
N.L. REDAKCIJA

5jC 5*4

Gerinu daiktę suvartoti, ne
gu- surūdinti.

Bish .p Cumberland.
•Šalies literatūra, yra bio 

grafija jos žmoniškumo.
R. Lord Lytton.

•• Vaisiai gauti iš darbo, yra 
saldžiausias malonumas.

Vauvenargues.
Literatūra Yra kalbos at

stove ,:kuri4amžiais nemiršta.
V/illrnoit.

Nepriklausomi Lietuva



( jumoristika )
. Vyrai- yra tas, ka moterys apsiveja. Jie turi dvi rankas, dvi 

kojas, bet niekada daugiau kaip viena dolerį ar viena idej$ ant 
karto.

Kaip turkiški cigaretai, visi vyrai yra vienodos medžiagos, 
vienas skirtumas yra tas, kad vieni geriau prisidengia už kitus t

Visuotinai kalbant,vyrus galima suskirstyti į tris rūšis: 
vedusiu, nevedusiu ir našliu. Tikras našlys yra šmotas susilaiky
mo visuomet visapusiškai- apsuptas įtarimo. Vedusieji yra trijų rū
šių: prizai, siurprizai, ir suraminimo prizai.

išlavinti^vedusį vyra, yra vienas iš aukščiausiu plastiško 
meno- stebuklu žinomu"civilizacija j. Tai reikalauja mokslo, ištver_ 
mes,_gero sugebėjimo, tikėjimo, vilties, ir meiles, - daugiausia 
meiles'.

Yra psichologinis nustebimas, kad minkšta, išsipusčius, sal
di, išsikvepinus, maža esybe kaip moteris pasitenkina kada didelis 
netikės, didziab^rzdis, tabaku arba gerymu atsiduodantis daigtas 
kaip vyras j ji bučiuoja.

Jeigu tu pagiri vyra, jį nugąsdini lig mirčiai; bet jei jį ne 
giri - tu jam apsimaudi lig mirčiai. Jei leidiesi kad jis tave my
lėtu, -vjis galutinai tavęs nenoriu bet jei nesileidi, - jis nei 
iŠ pradžią tav^s nenori;

Jei tu visame jam tiki, tuoj sustoji jį interesuoti arba su
dominti; bet jei visame argumentuoji - jo daugiau tu nežavi. Jei 
tiki viską, ka jis tau sako,_jam atrodo kad tu kvaila; bet jei ne
tiki, - tū jaifi atrodai cinike.

Jei nešioji sviesius drabužius, ir nuostabia skrybėlę, jis ne
mano tave išsivesti, bet jei apsivelki^kukliais drabužiais, jis 
tave išsiveda ir seka šviesiai apsirėdžiusias su nuostabiom skry
bėlėm moteris.

Jei tu pritari jo visiems linksmumams ir ragini jį ka nors

Montreal, balandis, 1943..
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na, truputi pasirango, ir galu

daryti, jis keikia, kad tu ji varai šunims; jei nepritari jo no
rams jįs viStiek keikia, kadetu ji varai šunims.

Jei tu lipnaus tipo mergina, jis abejoja ar tu pilno'-proto ; • 
bet jei tu moderniška, ir nepriklausoma, jis abejoja, ar tu turi 
širdi. • ' v /

/ ’ ■ 'r' , t ■ 1•; Jei esi tylį, jis trokšta linksmos pateles, qęi esi.. protinga 
ir gudri, - jis trokšta žaidžianci'os ' pateles.

Jei esi populiari su kitais vyrais, - jis pavydi; bet jei ne
esi, - jis abejoja vesti visu apleistąja.

Galima ir toliau tęsti apie vyra, bet tai_nieko nereikštu, 
nes prieinant prie išvados -'vyras yra tik žemes sliekas - jisatei 

gale kokia višta jį pačiumpa.

Vertimas is Mc Gili Daily.
# >!<

■■ Dievas nieko tokio gražaus 
nesūtvere kaip vyra.

Beecher.
■' ~ Vyras yra daugiau, negu vi

sos konstitucijos.
i ; Whittier.

Ivies visuomet mylime tuos, kurie gėrisi mumis, bet mes nevi- 
suomet mylime.tuos, kuriais mes 
privalome gėrėtis.

La Rochefouculd.
Nėra geresnio' mokslo, kaip 

vargingumo kelias. 1 •
Beaconsfield.

Vargas išaugina didvyrius, 
o turtas dažniausia išaugina su
stingėlius .

Victor Hugo.

Žmogaus gabumaę^yra tasr kurs paeina is dieviškosios švie
sos.

v

As esu dalis visko, ka esu 
sutikęs. Tennyson.

Žmones gema su dviem aki
mi, bet su vienu ‘liežuviu dėl
to, kad jie matytu du syk dau
giau - negu kalbėtu. Bet, su
lig elgesio,, .dažnas gali manyt, 
kad žmogus gimęs su dviem*lie
žuviais ir viena akimię nes 
tie Jkalba - kurie mažiausia 
mate ir įsiveržia su sayo_pą- 
staboms i viską, ko neiziure-

‘ ' Cotton; ;
Žmogus neturėtu pasitenkinimo 
išradimuose, grožybes-Univer
se, jeigu tik jis-turėtu.bičiuli, kuriam galėtu priti
kėti‘ir Įteikti savč dziaugs- ma. ‘

Cicero.
Pasidaryk save tikru vyru, 

ir tada galėsi būti tikras, 
kad yra vienas šelmis mažiau 
pasauly.

Carlyi-e-.
Vyras gimė del dvieju tiks

lu: galvot ir veikt.
Cicero.
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