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VYT. SIRVYDAS

Premjeras Churchill ir Prezidentas Roosveltas asmeniškai jau 
ir vėl konferuoja. Tai hus jau penktoji konferencija. Kiekvienas 
siu didžiu protu susitikimas - buvo svarbus žmonijos ir Susivie
nijusiu Tautu, likimui.

Nėra abejones? bus svarbus ir sios konferencijos vaisius? 
kurs, laukiamas Amerikai? Kanadai? Anglijai ir visai Sujungtu Tau- 
tu seimai. . ' . . •

Pirmas siu vadu susitikimas - pagimdė Atlanto Carteri? i ku
rį musu broliai * lietuviai ir Lietuva dedame vis^ viltį? kad po ka
ro musu tėvyne vėl apsivainikuotu laisve ir nepriklausomybe.

Atlanto Carteris? yra Susivienijusiu Tautu karo tikslu pla
tus apibrėžimas.

Antrame savo suėjime Churchill ir Roosvelt - nustatė planus 
kaip Vokietiją ir Japoniją nugalėti, (pirma Vokietiją? paskui Ja
poniją) .

Trecia Ši^._vad^. konferencija nustatė fašistu išvijimu iŠ 
Afrikos ir Prancūzijos stiprinimu.

Ketvirta konferencija Casablankoje fašistams pareiškė? jie 
bus puolami visur iki be jokii^ sąlygų pasiduos.

Ka Roosveltas ir Churchill savo penktoje konferencijoje pla
nuos? aišku? nebus mums smulkmeniškai pranešta? bet is visko.spren
džiama? kad jie nutars pulti Hitlerį Europoje ir? galiausia? - su
trupinti ta^pikta šaša? kuris vokiečius žvėrimis padare ir upelius 
kraujo ir aŠąru paliejo.

Šios konferencijos vaisiai? gali būti tie? kad_bus paskiria
mas karo vadas? kuris; puolimui vadovautu. Afrikos paėmimuvedė
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amerikonas9 Europos puolimas? gali būti? vyks anglo generolo,, va
dovavimu.

Laikas - atidengs gyvenimo kortas.
$ >:< *

/ ; I ę, ■ Į! ■ . • ■ ‘ . J .: Į : :

Šito puolimo visas pasaulis? o ypatingai mažosios pavergtos 
Europoje tautos - nekantriai laukia. Visi keliai - šiam puolimui 
paruosti. Kova Afrikoje^- pasibaige^su puikia pergalei Fašistai 
susmuko. Pasaulis pamate? kad vokiečiai taip pat moka būriais 
kaip avys pasiduoti ir rankas iškelti? net ’’Dunkirko” neprisimin
dami. v

.Puolimo pasiruošimas eina ir diplomatijoje. Prezidentas Roos- 
veltas pasiuntė Soviet!jos buvusį Amerikoj ambasadorių p. , Davies 
su asmeniniu laišku Stalinui. Spėjama? kad Roo.svcltas nori padary
ti ašmeninę konforenciję su Stalinu kaip dare su Churchiilu.^Ame
rikos vadas tiki? kad tokiais^asmoniniais valstybes gaivu suėji
mais? visi klausimai geriau išsprendžiami negu rastu.

Čia svarbus ir Čekoslovakijos prezidento Beneso atsilankymas 
į Washingtona? kuris yra dabar Roosvelto svetys. Benesąs tvirtai 
stoja uz So.vietija ir net buvo gandu apie jo sutikima pripažin
ti Pabaltijį Maskvai1 ; ' • i ■.

Pasitaręs^su Amerikos. Prezidentu -^enoŠas? sakoma vyksiąs pas 
Stalinę. Visu Šių pasitarimu tikslas aiškus: suderinti Rusijos ir 
Amcrikos-Anglijos politika - taip karo? taip tikslę.

Kiekvienam lietuviui? gal but aišku? kad čia gyvai bus palic 
ta jo tėvynė ir jos likimas’ Jei Stalinas neat s įsakys-nuo ’’Tary
bines _Lietuvos" ir nepasiduos Roosvelto įkalbinęj imams5 Lietuvos 
laisves klausimas - bus labai pavojingoje pusiausvyroje. Niekad 
nebuvo reikalo lietuviams visur energingai veikti taip? kaip da
bar yra reikalas; kada pavergtos Europos viltys aulestos? kada fa
šistai visur kinkas drebina? kada Churchillas ir Roosveltas spron 
dzia: kaip ir kur duoti lomiamę kirtį.

. . ■ •* • ■ I ' \ ' r \ ’ į ■ 5

♦ ‘ J r

Kanados lietuviai .privalėtu pridėti savo skatiką išlaikyti 
Lietuvos Pasiuntinybę Londone. Londonas? kaip visi žino? yra svar 
bus pasaulinis politikos centras; galingos British Commonwealth 
of Nations Tautę. Sąjungos ekonomine ir politine galva.

Lietuvos Pasiuntinys B.K. Balutis (buvęs amerikietis)? visy 
kliuciu nežiūrėdamas - vykusiai'gina nepriklausomos Lietuvos rei
kalus. ‘Jam uoliai padeda Lietuviu Draugijy Anglijoje Federacija? 
kurios pirmininkas Bulaitis ana dienę? vykusiai atrėmė Oksfordo

Nepriklausoma Lietuva
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profesoriaus Taylor tvirtinimus? buk Lietuva ’’legaliai” priklauso 
Rusijai.

Bulaičio laiškas' įdėtas į svarbą Manchester Guardian laikraš
ti. . * ' : ~

Estai?_jau seniai savo Pasiuntinybę aukomis Londone užlaiko. 
Ta pati pradėjo daryti ir^Amerikos. lietuviai. Manoma kas menuo su
kelti apie $500. JBŪtu gražu? jei 119000 Kanados lietuvius savo tau
tos laisvę mylinčiu žmonių - savo dalį sukeltu.

TĖVYNĖS UŽGROBIKUI

Aplinkui patrankos? kapu, gretii gretos.
Kiek akys užmato vis apkasai platus! ;
Kapeliai be kryčiu? tik^lentos ir smilgos - 
Gretoms išrikiuota - amžių, pilys ilgos.

Grobike! kam drįsti mynti žemę šventa?! 
Naikinti? ropoti kaip žalingas angie!
Juk tu žmogus! .žmogau? atmink amžių krantą 
0 jo ne isvengsi?nors skrisi padangėms.

Ak? palikę tą žemę - mano bočių kaulus!
Nes sujudės pilys’ir sudrebins"kalnus!
Palik plaukus kur t iek verkiančiu, berželi!}?
Kur žėri plotai nekaltu žydinčiu lineliu.

u Ne tau Čia nuklotą žiedais pušynai ir.šilai...
Kam gi mano tėvą žemę.kanuolems apsodinai?!
Išeik! kurs svetimoj’dirvoj kardą iskelęs9_ 
Nes mano, broliu krūtinėj issįties keršto gėlos!. 
Tu jii nusigąs!: jos ’ juodu rožių metalais prasižios 
Ir tave į amžinus tyrus giltinių žirgais isjos.

Žinau? kad paneigsi mano tiesią lyrą^
Bet šiandien mus įseivią^sirdy visi žiedai byra!
Ne tam? kad tavo žiauri žiema laisvę surakino?
Bet tam - kad išaugtu nauji ūgiai pasiryžimo.

Mes visi kaip vienas petįs surakinsiu).
Pries tave išeisim ir amžiais nemirsim!
Tad išeik! kurs mūs žemej kardą iškėlęs - 
Išbildėk su vėjais ~ is kur atsivedęs.

Jūrą Sirena.

Montreal? gegužes men.? 1943.
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Lietuva ^rra lietuvio lopšys ir išeivio ilgesys. Tik tada 
įvertini savo sali? kada ja palieki.? arba netikėtai jos netenki. 
Žet? ji visada tavęs^laukia ir visada ji tau tarnaus? jei tik nuo 
jos nesišalinsi ir išlaisvinsi ję iš vergijos pančiu

Lietuva bus tokia? kokia tu ję padarysi. Ji neša vargus.vi
su lietuvių.:^koki gyvenimų tu vesi - bus irasytas jos biografijoj 
a rba uzuoma??šo j .

Iki šiol? Lietuva_yra verta-pagyrimo: jos vadai ir gyvento
jai jų_vede^taku tcisybes_ir kultūros? bet esant fiziniai maža? 
teko būti užgrobta didesnes jėgos.

Kultūroje?mazesne Šalis gali duoti pavyzdžius didesnėms ir? 
šis faktas - per istorijų pasikartoja.

Lietuvis paeina iš garbingos šeimos protėviu? kurie per am
žius gynė ir tobulino Lietuvos moralę ir material^ pažangu, sau
gojo savų dvasių.

Priešai vis puldinėjo r>avydo ir užgrobimo motyvais? bet lie
tuviui esant drąsiam? kantriajn ir^ištvermingam? pernešta daug cha
osu? ir vis kilta ų didesnius ankštumas.

Šiandien Lietuva vel^rančfisi vergijoje. Ja trypia svetimi. 
Ji laukiasi savu? ir jos džiaugsmas ir viltis -‘tik savo vaikuose.

Mes išeiviai? protėviu.vardu - esame skolingi Lietuvai lais
tę? nes be musu pasiryžimo? jos X^eprikLausoinybes atgavimas nei^a- 
namas. Tik petis petin sustoję? prikalsime Lietuva musų.

Todėl? dabar laikas planuot? aukotis ir aukoms- ir

'Neprikl ansonw L.l eiuzr-ei
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su laiku vėl galėsime parodyt i- pasauliui ?-kad Lietuva ir jos iš
tikimi vaikai? yra. verti Luti laisvais ir sa.vystoviais.S i \ ’■, ....  .

Lietuvis'.yra retas kaip ir auksas? ir^todcl yra vertingas. 
Spėjama? kad tarpe 500 pasaulio gyventoju žmonių - randasi vienas 
lietuvis. Tad? jeigu jo tėvynės,ūhopsys liks ^išardytas* ir ne-pe r tai
sytas - lietuvio likimas gali-. Luti labai liūdnas c

j '*■■■. ■ •••.......................... • ■ ' \ -V į I

Ginant Lietuvą^mes_patys giname save? , savo interesus?’ savo 
• tėvus' ir gimines, irtodėl gint save yra natūralu ir garbinga.

\ ‘ j i
■ • . I 'it i v **' '

Lietųy.ą_egzįstuos ne tik per musu amziati-s laikotarpį? bet 
ji liks . ir'del 'mūsui vaikę? del nauj iškartu.? kuriū^ąip pat bus 
pareiga ję vesti nuo ten?" kur mes ję perduosim''. Todėl mes turim 
apgint jos laisvę? nežiūrint kiek tas reikalaus darbo ar aukę.

Lietuva nenori karuNenori kraujo liejimo. vJi nori tik auk
lėti? pažengti ir pagolūeti žmogui atlikti savo žemiskę uždavinį.

■Per Šiuos pereitus 25 metus nepriklausomybes?’ Lietuva pada
re stebuklus progrese visokiuose kultūros darbuose. Šį darba ji 
vyste vis su didesniu užsimojimu? kol brutaliska ranka jos lais
vę nusmaugė ir suardė ryžtingi], metu progresą. Ir ? filers suardė 
materialiskę pakilimu? bet lietuvio dvasia liko uždegta didesniu 
pasiryžimu? kuris savo laike -• yel pasireiksJ,

T " • ’ • • . . . 1 . • ■ ■ • >i|y‘ > ' • •

Užsienio lietuviai? turi didžiausiu galia^iŠgelbeti^Lietuva. 
Lietuvos gyventojai -_dabar bejėgiai... išblaškyti ir^issklai- 
dyti. Ir vargas bus mūs tautai? jei mes gyvenantieji uz Atlanto 
ir tolimi], kalni], - nesusikalbėsime bendru? Lietuvos laisvinimo 
klausimu. s

Visi žinome? kad jau treti metai Lietuva yra praryta dvieji]. 
siaubimu? ir tik kada šitie drakonai bus nugalėti; Lietuva prisi
kels . . ....

Išlaisvinta Lietuva bus sunykus? išvargus? sergantį ir bejė
gė. Mes turėsime ja gydyti? atgaivinti? todėl turime ryžtis pasi- 
imt_ja į savo globa? nes jei paimtu kitos valstybes nors ir di
deles*- ji nebus taip prižiūrima? leaip ję prižiūretię jos tikri 
vaikai - patys lietuviai.

Perėmimo kelias yra^sunkus ir_atsakomingss. Bet tikras lie
tuvis yra visada pasiruosęs savo tėvynei kaip ir jo protėvis’ : 
karžygis Vytautas? Algirdas ar Kęstutis.

Tad?^narsus lietuvi! Į darbę už Lietuvos laisvę? kulturę ir 
demokratiskę gyvenimu. • ’ "■ . '

<<
Montreal? , gegužes- men. ? 1943.



VINCENTAS BUDRIKAS

As esu USAvBonaso As dirbu šautuvus. As dirbu orlaivius. As 
statau laivus. AŠ.maitinu kareivius.

. -,e>

As esu USA Bonas. AŠ esu laisves investmentas. .1 .
AŠ nieko neatimu iš_tavęs^ As kažko duodu tau. As duodu tau 

daugiau negu nuošimtį paluku. AŠ atgrazinsiu tavo mylimiausius
■- anksčiau?, jei tu pirksi mane.

. '.AŠ esu USA Bonas. AŠ esu Šiandien toks svarbus tau? kaip ir 
konstitucija?vnes be tavo pinigu konstitucija liks sunaikinta įsi
veržusiu. priešui.

.. . Pirk mane. Pirk mane daugelį kartui
AŠ esu akumuluotas-laisves 154 metu nuošimtis. AŠ_esu tavo 

brangus ir amžinas laisves dokumentas - amerikono laisves paliu
dymas. > .

Pirk manei . ■ ■ - ■ , ,
Į . •’ ’ ' . . * ’ . ....

>Jt # >J<

Rusija giriasi? kad kino zvaigzdziu? kompozitorių? aktorių? 
dramaturgu ar poetu neimanti i kariuomenę.- Ji įrodinėja? kad svar
bu ’’palaikyti savo ‘kulturę.”. Tikra priežastis: jos’’artistai” vi
sai ne artistai. Jie įsakingai liepiami gaminti ’’sovietu, dramas- 
komedijas”? ’’sovietu. muziku”? ’’sovietu krūtamuosius paveikslus”? 
’’sovietu skulptūra” ir tt. Jos vadinamasis kultūringas gyvenimas 
yra jos pasaulines proi>agand.os dalis komunizmui. Jos ’’kultūringa'"

Nepriklausoma Lietuva
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veikla yra raudona. Jos vadinamieji ’’artistai” yra visi armijoje. 
Jie klusniai klauso Markso? Lenino ir Stalino įsakymu - arba.

sfe sjt >Jc

Japonija. Pacifiko situacija. Ka nors reikia ūmai daryti? 
kad pažadinti amerikonus iš japonu pergales pavojaus.

Hitleris? nors dar gali_vaikšcioti virve?jau gerokai .įkau
šis. Anglija? Rusija'ir Francūzija apsidirbš su'juo. Bet? kai Ki
nija beveik parpuolusi ant keliu? mes likom vienu vieni Pacifike? 
ir susitinkam su_neišsemiamu resorsu milžinu -^milžinu? kurs savo 
pirmomis klastybemis užgrobė daugelį salų? milžinu? kurs turi 
200?000?000 vergu klausyti jo įsakymo. ‘

Ir Šie vergai ne antagonistiški Japonijai. Europej? Norvegi- 
joj^ Graikijoj? Belgijoj? Holandijoj? Lenkijoj ir Pabaltijo vals
tybėse pavergtieji? galima pasitikėti? sabotažuos vokiečius. Bet 
ne Japonijos milijonai vergu. Jie visi yra orientieciai^ Ju ins
tinktas yra aziatiį.? ne vakaru^žmonių. Jie nesukils pries^Japonijęj 
ir jie? kaip žmones? nesabotažuos jos valdžią. Ir ar tu žinai? kad 
visu hawajieciu apie 40 nuoŠ. yra japonai - 27 nuoš. aktualiai gi
mė Japonijoj? ‘ .

Japonija kasdien tvirtėja. Tai ne iliuzija. Visi Rytu kores
pondentai tuo vienbalsiai sutinka.

Rusija yra Japonijos sebre. Chuchill truputį atsalo nuo mu
su Pacifiko karo - ..nes? natūraliai? Anglina yra jo .artimiausia^ 
susirūpinimas. Kinija beveik .visiškai priklauso nuo mus. neš As- 
tuontoji komunistine armija yra pasiruosusi šokti ant jos kupros.

Taigi? mes stovim vienu vieni. Jvles dar neįjegiam išguiti 
japonus is Attu ir Kiška salų? tik tūkstantis myliu nuo Alaskos 
sauszemio. ” • '

Atbuskit? amerikonai*. Atbusk Kongrese*. Atbusk? p. Preziden
tei

Gen. MacArthur pilnai nubudęs. Jis laukia musu pagalbos. Bet 
kodėl mes nesiunciam jam didesnes pagalbos?

Ar mes laukiame? kad japonai bomborduotu Los Angeles ir San 
Francisco ir užgrobtu Austrai!ję? Ar mes laukiame? kad gen. Mac- 
Arthur liktę. Tojo belaisvis? Ar mes norim dešimts metu kariauti 
su Japonija?

Arba mes norim atbusti ir paziureti^į baisų faktę - kada Ja
ponija užkariaus Alaska ir Pacii’iko pakraščius?

:Js j{<

Montreal? gegužes men.? 1943.
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Sulig mano stebejimu? visos tarptautines konferencijos yra 

tuščias sapnas. Ir as šitaip manau apie busimęja konferencija? ku
ri įvyks Hat^Springs? va.9 kad isdiskusuoti pokarines maisto pro
blemas. Jei šisįkąrąs dar tęsis penkis ar dešimts metu (kas nepa- 
tiketina)? kas žino ar beliks kiek maisto? Tikrai? jo neužteks pa
kankamai visiems.

Maisto konferencija5 kaip ir visos konferencijos? yra laiko 
eikvojimas? kurs turėtu būti-Suvartotas Hitlerio? Mussolini’o ir 
Tojo sutriuškinimui. Mes turėjom net perdaug visokiu konferenci
jų: nusiginklavimo9 taikos fakto? darbo ir ekonomijos tarptauti- 
nię. konferenciję.. Visos liko be pasekmiy. Jos buvo vien smilavi- 
mas?^pateisinimas del smalsumo? viens kito pasimatymo? golfavimo 
ir isprakaitavimo gimnazistu? kurie stengias rašyti straipsnius 
apie neįkandamus dalykus? ir pagaliau sekamos ilgomis? barzdoto
mis rezoliucijomis? kurios nedaugiau tereiškia po j ę._pas i rašiu
siems? negu Hitlerio žodis. Atsikratykim ”tarptautines konferenci
jos” kvaksėjimo ir imkimės tikro darbo - karo.

*
Popiežius Pius XII? kurio dvasine viešpatyste atsiskyrę nuo 

politiniu ir materialiniu interesu susirėmimo su kariaujančiomis 
tautomis/ bet kurio Šventa funkcija liko glaudžiai afektuojama. ir 
slegiama visu žmoniu_kanciomis? įsake? kad ypatingos maldos^del 
taikos atgražinįmo ‘šutu kalbamos visu katalikę tikybos krikščio
niu ištisa gegužes menesį.

Šios maldos^bus kalbamos į Palaimintę^Mergelę Švenčiausia 
Marija? kuri ypač rūpinasi tais? kurie_kencia sielvartę ir vargę 
ir nesą sunku nerimties ir nevilties junga. . ?

Marija? Motina musu Viešpaties? kurs pats^yra TAIKOS KARA
LAITIS? bus maldaujama l'ad užtartu nukankintę žmonija ir prasy
tu savo dieviško Sūnaus? kad nugiedrintę kariaujančiu protus ir 
syrdis ir vestu juos krikscioriię broliškumo keliu.

Popiežius teisingai įvertina neaišku visu civilizuotu žmo
nių norą? ar jie butu jo bažnyčios komumkantai? arba proiestonu 
mokslo sekėjai.

Jis žino? kaip ir mes visi žinome? kad už disharmaningu ka
riavimo šauksmu^ anapus ideję konflikto , ir rungtynių del materia- 
lio pelno? žmones šiandie eina abejodami ryjančios bedugnes kran
tu.

Kavas? vietoj išspręsti piktybes įr nelaimę? kas liečia mus 
prietelį ir priešą? veda mus arčiau maro? bado ir chaoso.

Nepriklausoma Lietuva
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Ir Pius XII žino, kad nei pergale nei defytas nėra paskuti

nis išsprendimas. Kad žmonių ateitis priklauso nuo tobulos žmo
gaus dvasios_reformacijos... nuo žmogišku pastangę reorientavimosi 
link kūrybines taikos? pagrįstos teisingumu ir laisve.

Tad? mirtingojo palikuonies elementai? kuriuose civilizuotas 
pasaulis efektingai žudosi? yra valios ir dvasios elementai? tik 
netikėtai imtynės tarp ginkluotųjų jegu.

Gegužes menuo yra patogus laikas šiam ypatingam maldingam 
atsišaukimui į mūsę • liūdesio ir sielgrauzos Mergelę MARIJĄ.

Tai atgimimo? pasižadėjimo ir vilties sezonas.
Maldos_bus kalbamos tiesiog į amžina motinystės Simbolį? gy

venimo Globeję ir Maitintoja.
Tegul kiekvienas krikščionis? savo paties būdu? sulig savo 

paties ritualu^ir sekdamas savo paties įsitikinimu? prisideda savo 
maldomis prie Šių Popiežiaus nurodytu maldę..

Tegul siekimo vieningumas gyvena^mūsu Širdyse! Pasitikėkime 
dievišku vadovavimu ir patarimu? kad Šis gražus- musę pasaulis .dar 
karta taps saugi teisiųjų ir laisvųjų gyvenimo būkle.

Mes per šimtmečius barstėm tokius tobulumus ''motinai"? jog 
. kai kuria diena galėjom tikėtis susilaukti reakcijos, ^eperseniai 
kai kurie rašytojai drįso pareikšti heretinę nuomonę? kad motina 
turi savo paklaidų? kad motina ne visa meile; tikrai? kad motina 
ne visuomet musu "geriausias prietelis"? kaip kad sentimentales 
norėtu mus įtikinti.

D-ro Karlo Menninger’o^ garsaus psichiatro? "Love against Ha 
te"? imasi vaikę kovos pries motinu įtaka.

"Kūdikystė"? jis sako? "yra laikas vaikams būti blogais ir 
tėvams (ir mokytojams) būti gerais vietoj vice versa".

Didis prasikaltimas prieš vaikus yra frustracija? tas amži
nai .vystas "ne" ir šimtai išmirkstu draudimu. Vaikai? sako dr. 
Menninger? dažnai būna savo motinu "agresiju"aukos. Resultatas: 
drausme? kuri veisia baimę ir kartumą. Kada*yaikas auga - jie 
baudžia ir pliekia; kada jis_užauga - akis atsimerkia ir tėvai 
nustemba pamatę savo pačiu kūno vaika ar mergaitę? kurio . jie ti
krai nepažįsta. Jis lieka lyg svetimas ju namuose.

Šioj knygoj yra• daugybe ir kitu geru? sveiku ir drasię da- 
Montreal? gegužes men.? 1943.
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lykų. As rekomenduoju ja ypač tėvais.pasiskaityti.

* ijc >;< ’• .

Musu kareiviai? jūreiviai ir marinai negali gyventi vien 
skardines maistu. Jiems taipgi reikia- ir protinio peno. Skaity
mas sulaiko jų protus nuo rūpesčio ...ir .nusiminimo.^Knyga yra ge
riausias žmogaus išradimas. Ji gelbsti ištrukti iš didžiausios 
nelaimes. Taigi? aukokite visas perskaitytas knygas savo lokalini 
1943 m.. Victory Book Campaign Committee? kuri vadovauja preziden
tas Rooseveltas. American Library Assny American '.Red -Gross ir ŪSO. 
Visi knygynai yra šio kilnaus darbo centrai. Jie^priima ir padeda 
suskirstyti knygas* Yra visokių. rūsiu-vyru su mažesnio ar didesnįc 
protinio išsilavinimo laipsniais armi jo j ? 'laivyne; ir marininkyste; 
Todėl aukokite visokiu rusių knygų. *»-»-• A- • C . • ♦

S ' > • ...... - ■

Knyga yra protas rašale .• Knygas sudarė istorijų ir perkeitė 
milijonų žmonių^gyvenimų. Biblija-į t.akavo daugiau žmonių per 2000 
metu, negu visi diplomatai ir militariš^i vadai.

* M *

Kolumnistas sako, kad galimas; daiktas? jog Mussolini liks 
įrašytas istorijoje kaip visų laikų ’’didis komikas-valdovas” - 
tikrai?, vienintelis diktatoriusAklaunas

r 1 ; Kai. „kada truputį pasijuokti iš Mussolini’0 nedaro žalos; bet
as -nemanau? _kad istorikai padarys komikų^iŠ' to vyro? kurs kankino 
ip išžudė tūkstančius savo šalies tautiečių - lygiai žydus ir pa
gonis - tik del .to? kad jie nežiūrėjo jo akimis; to vyro^ kurs.

-pardavė savo žmones ^kerdikui^Hitleriui;; to vyro? kurs is oro me
te bombas ir isskerde tūkstančius neapsaugotų: ir beginklių ethiopi 
- vyrų? moterų ir vaikų. Tame nieko nesimato ’’komiško”.

# * *

Atrodo kad moteris? kur-i yra žavingai graži? turtinga? iškal
bi ir azi jie tergal i bet ka pasakoti - kad ir kvailiausius dalykus. Šita puiki žodžiu maišytoja yra madame Chiang kai-shek? kuri ne
perseniai pasakė saldžiausiu tonu:

- Mūsų bendro kariavimo tikslas Šio karo pabaigoj privalėtų 
sukūrti tokia ateitį? kad Šis pasaulis galėtų vadintis viena di
dele valstybe? - bendra dievams ir žmonėms. "

Argi gražioji Lady nežinotų? kad tas yra komufašizmas? Argi 
ji nežino? kad to tikrai siekia'vokieti ja? Japonija - pasaulio 
kaip "vienos dideles valstybes”?

Ir ka madam nori pasakyti šiais žodžiais -"bendra dievams
Nepr-iklausoma Lietuva
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Ir_ka madam nori pasakyti siais. žodžiais - "bendra dievams 

ir žmonėms"? .Kokiems dievams - Japonijos ir Thor saules dievei? 
Tai mistinis nonsensas?' mano geroji madam Chiang Kai-shek.

Susiprask! Tu neišmokai siu dalyku musu palaimos saly.
>x « #

AŠ dar karta peržiuro jau Churchill-Roosvelto"Atlanto Čąrterį". 
Jis "garantuoja" beveik viską? tačiau nepasako kaip mes galėtum 
įvykdyti Šiuos"pąlaiminimus". Toj garantijoje taipgi matosi kroni- 
ometrija? pavyzdžiui? pristatymas^reikalingos_žalios medžiagos 
visoms valstybėms? didėlėms ar mažoms? pergalejusims ar nugalėtoms. 
Kas reiškia? kad^kaį Vokietija ir Japonija liks sutriuskintos^ mos 
ątlyginsim jas už musu nepavergimą ir leisim joms išvežti is sios 
Šalies visa žaliąja medžiagą? kokią_tik jos norėtu vartoti gamini
mui daugiau Hitleriu ir To ją. Tai butu neprotinga^. Ir šiame doku
mente stinga vieno be galo svarbaus punkto: visu saliu piliečiu 
lygiu civiliu teisiu^garantijos? pavyzdžiui? jei rusai norėtu 
skelbti revoliuciją‘Čia? amerikonai galėtu skelbti revoliuciją 
Rusijoje. ‘ >

sį< #

Amerika saukia^- šaukia išradėją. išradėją gaminti guma iŠ 
kažko? aliejų iš kažko? cukru iš kažko - ir tt." Mes esam didžiau
si išradę jai‘pasauly« Pabar.^ra svarbiausias laikas mūsą istori
joje išnaujo pažadinti išradėją dvasią? kuri? sakoma? yra būtiny
bes motina.

s;< #

Žodis "komunizmas" virto nepadorus (dabar kai kuriuose teis
muose vadinti žmogu^komunistu? jei jis nėra komunistu partijos na
rys? yra aktualus įžeidimas).

>!« *

Yra trys didi amerikonai? i kuriuos mūsą krakmolytais marš
kiniais "aristokratija" visuomet žiuri_šnairomis. Jie yra: Frank
lin? Paine ir Whitman. Jie buvo neturtėliai ir negyveno tokį gy
venimą? kaip gyveno ją laiku Emily Posts. Taip... mes turim dar 
toli loli eiti... kol‘galdsim vitalizuoti žodį demokratybe.

#

I darbą? kas gali!
1 darbą.visi... - 
Čžtekes pasauly 
Saulute sviesi.

Montreal? gegužes men.? 1943.
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Jo Aistis
•i

Prisikels!? tėvynė? eisi pasiryžus 
Per rusineįus degėsius? kraujo klanus.«• 
IŠ nelaisvės į laisve kaitusi sugrįžus? 
Dziaugsiesi ir lauksi dalingu dienu..

Tau beraudant vergijoj ir balsas užkimo? 
Apkarto^Širdis siclvartaujan vienai... 
Nepalauze tatai tau galingo troškimo
Gyventi, laisvai ir nemirt amžinai. ",

Mes žinojom^tevync? kad^ne tekusi žado 
Krutinęj„ryžtingaj i kerštu kaupei. 
Tu senovės garbes ir^keliu nepraradus?
Ėjai taip keliais erŠkctingais? raupiais.. «

Tolumon? ateitin tie keliai nusidriekę?- 
Kur zovada nešasi vytys balti...
Ateities nepastos? neuzgins josios niekas. - 
Jos vartai? antai? iki gal atkelti.

Kiek tu prakaito? ašarų? kraujo prilaistei? 
Bet niekad tikėjimo nepraradai -
Tai matau? lyg regėjime? einanti aistį? 
0 tvirtu? o dideliu žingsniu - žiedais..»

Šviesiaplauki brolau? tavo žingsnius žegnoju?
Tu eik_- niekas ju tau pastot nevalios.... 
Ne regėjimas? miela - tavo Šviesus ryto.jus? 
Tad? Lietuva? mano tėvynė? valio.. ..

, • •.

Pasiryžę mirt? tavo sargyboj liekam 
Ir išvesti iš pavojię žengiame pirmyn. 
Mes neleisime? brangi tėvynė? niekam
Tavo žemes?, tavo laisves po koję. pamynt. . .

• « # ♦

Nepriklausoma Lietuva



Kovo 19. d. 1943 m. Rošlyn9 N. Y. 9 ^mire a. a. Kun. Antanas^Mi- 
lukas9 išgyvenęs 71 metus. Velionis iškilmingai palaidotas is_Mas- 
petho lietuviu 'bažnyčios puikiose Švo Jono kapinėse. Laidotuvėse 
dalyvavo daugis eminenciją ir dignįtaru: kardinoįu3 vyskupu^ pra
lotu ir apie šimtas kunigu? ir milžiniška minia žmonių - prieteliu 
ir pažįstamu.

Kapinėse susirinko didele bekepurine minia prie naujai iškas
to kapo. Kai karstas gulėjo ant neŠtuvu9 viešpatavo;skaudi pauza9 
sudrumsta tik velionięs sesutes aimana. Paskui vietinis klebonas 
kun. Balkūnas pakvietė kun. Karaliu_pasakyti paskutini atsisveiki
nimo pamokslą. Kun. Karalius pazenge prie kapo ir palinko untvę- 
lionies karsto^ Jis buvo be galo susijaudinus ir neįstenge 'nuslėp
ti širdgėlos aŠaru. Tylėjo. Pagaliau_kiek susivaldęsį paprašė, ty
los ir9 -puikios kadencijos balsu9 ėmėsi charakteringai^eulogizuo- 
ti velionį. Jis baigė savo puiku pamokslą spausdamas ašaras is 
kiekvieno akiu. '■ . ; ;

Scena buvo jaudinanti ir intensyviai dramatine. Skaistus sau
les spinduliai paskutini karta bučiavo vclionies karsta9 ir visos 
galvos palinko-'ant ~ jo9 ir^visu ausys klausesi^paskutimu jaudinan
čiu iškalbumo ir vilties zodziu9 kurie biro iŠ garsaus pamokslinin
ko lupu. ' ‘ ;

t "A

Paskum konsulas Budrys ir kun. Balkūnas pasakė tinkamas kal
bas ir visi.sugiedojo Sveika Marija.

• :V •

Kada kilniadvasio balsas 'riutilsta9 pasaulis kenčia sunkię kan
čia. Yra daugis aidu ir tik keletas balsu tarp žmonių vaikiu. Visuo-

Montrealj geguže s.,men. 9 1943.



met taip "buvo ir visuomet taip bus. Seni žydu pranašai buvq"ęavo 
laiku balsai - kai kada saukia dykumoje. Tačiau tik keletas balsu 
tebuvo. Pranašavimo dovana yra gražiausias palaiminimas žmogui. 
Pranašingam skelbimui reikia percepcijos-? originalumo ir tos kil
nios drąsos? kuri nebailiai pasitinka kriticizmą.? ne sus i pratilau ir 
burnojimą... ir pastoviai ir tikrai seka ta spindulį? kurs veda į 
šviesybę. . \ 'i .

• r • ’ ! , į • • *■v /
Mielas prieteliaūl Ašaros trykšta iŠ akiu kada as atsimenū 

tavo šypsantį veida^ kai spaudžiau tavo meilia ranku ir skaičiau ,A 
tavo draugiškus laiškus paskutinį karta. Dabar - tu‘gyveni amžiny
bėje’. * \ •

^Likimas netikusiai pasielgė su tavim. Tačiau - galiu matyti 
kaip saitai? ramiai ir pilnai pasiruošęs tu žengei į amzinastį... 
kada vikrus Charonas alsavo mirties žvilgsny.

Tavo tikėjimas buvo auksine išmintis... užgrūdintas malony
be ir meile .

Saldi tavo geradarybes? meiles.inenaudingumo tikėjimo atmin
tis niekad nenudils nuo vidujiniu musu širdžių sienų.

As^ne tik skaičiau tavi^ismintingus rastus ir naudojaus ta
vo dievišku mokslu? bet ir pažinau tavo intymiai? ir galiu drasidi 
vadinti tave didvyriu? kurs mylėjo visus žmones.

Kun. Antanas Milukas daug jegos^ drąsos ir įkvėpimo įliejo 
į sayo tautos jaunimą. Lietuva ir ypač Amerikos lietuviai? prarado 
karžygišku kunigu ir‘gabu rašytoja. • .<• . ;

.Laikas atsibiHc ta? kurį mes mylėjome. Bet jo gražus ir gar
bus vardas liko su mumis ir gyvens musy širdyse, kol platus saldus 
mirties prieglobstis apglebs mus ir mes užmigsime tyliu? ilgu mie
gu..

Jis paliko mums savo__sielos geįes? kuriomis mes galim gro
žėtis. Jos paskutinio atodūsio giesme skambės musu ausyse.Jo .dva
sios muzika linksmins musu liūstančias širdis; jo nevystančios ge
lmes kvėpins mūsų atminties kambarius. Todėl mes nesakome sudie?bet 
a veikas ’.

Kun. Antanui Milukui mirus? lietuviu tauta prarado geriausi 
įprieteli. Jo puiki drąsą ir optimizmas? kuo jis gyveno; jo pasi
šventimas tiems dalykams? kurie turi tikros ir amžinos vertybes; 
jo užuojauta ir supratimas, jo įvertinimas ir jautrumas? daug ko 
mus pamokė. Mes ilgai? ilgai neužmirsime jol Asmeniškai? jis man 
buvo be gulo brangus..AŠ jį mylėjau. AŠ labai pasigendu jo.

Nepriklausoma Lietuva
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AŠ pažinau Kun. Antano. M. Miluką daugelį metu^ ir didžiai 
gerbiau jo visoplatuma ir gabuma kaipo skoningo .rašytojo. .-

Nors ne visuomet sutikdavau sU juo9 tačiau radau daug ko gerb
tino jo rastuose.-AŠ tikiu9 kad laikas duos jam aukštesnę vieta li
teratūroj kaipo kunigo-rašytojo? negu jis iki Šiol turėjo.

Jis buvo tobulas musu senu užrašu posakio pavyzdys: ’’Minties 
sukilimas yra išminties pradžia”.

-Jo mirtis apgailestaujama kaip nelemtas likimas ir dide žala 
lietuviu visuomenei.

#
f •

AŠ norėčiau pasakyti tai? ka velionis dažnai žadėdavo pasaky
mam Kun. Antanas M. Milukas? mylimas ir meilus brolis ir pricte- 
1is^pranyko iŠ gyvųjų tarpo pribrendusio amžiaus rytmety9^kur po
piečio šešėliai ilgeja^į vakarus. Jis paliko gyvenimo vieškely 
akmens paminkla9 kurs žymi aukščiausia punktą... ir pavargęs atsi
gulė Šalikelej‘ant vargu pagalves... ir užmigo ramiu amžinu miegu9 
kurs tebebuciuoja jo antakius.

Šis drąsus ir meilus vyras? velionis kunigas-rašytojas^Antanas 
Milukas? kiekvienoj e_aūdroje_buvo ąžuolas ir uola; bet saules švie
sybe j9 jis buvo meile ir gėlo. Jis‘buvo prietelis visu karžygišku 

-sięlu? kurios kopia į aukštybes ir palieka visus prietarus zemeje.
Jo_kaktoje visuomet spindėjo auksine skaistesnes dienos aušra. 

Jįsimylėjo tai9 kas gražu. Muzika tvindo ašaromis jo^akis. Jis už
tarė silpnuosius j ir meilia ranka dalijo išmaldas^ištikima širdi
mi ir tyriausiu protu? jis teisingai tarnavo bažnyčiai ir nenuo- 
alsiai dirbo visuomenini darba-: raŠe ir redagavo* ir pamoks 1 inįnkavo. 
Jis buvo laisves garbintojas ir prislėgtųjų prietelis. Jisjdaznai 
kartodavo šį posakį: ’’Teisingumui visos vietos yra šventove ir: vi
si sezonai vasara”.

. Jis tikėjo? kad palaima? yra vienintelis gėris9 protas vie
nintelis žibintas? teisingumas vienintelis garbintojas? žmonija 

■•'Vienintele religija ir meile kunigas. _Jis didino žmogaus, džiaugs
mo ir visiems mielai tarnavo. Tegul musu atminties gėlės amžinai 
žydi ant jo. kapo, kur jis dabar ramiai miega.

Gyvenimas yra siauras slėnis tarp_siauru ir nuogu dvieju 
amžinybių viršūnių. Mes veltui stengiamos įmatyti uz siu aukšty
bių. Mes. saukiame garsiai.? ir išgirstam tik a.imanu aida. Is ty- 
liu. ^numirėliu lupu neateina žodžiu. Bet mirties nakty viltis ma
to žvaigždę ir klausanti meile gali išgirsti sparnu šlamesį. Tas? 
kurs čia miega?^mirdamas ir manydamas? kad vietoj mirties sveikata 
sugrįžo? šnibždėjo paskutiniu atodūsiu: "Man dabar geriau”. Taigi

Montreal, gegužes men.? 1943.
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rasitikekim?^nežiūrint abejojimu ir.dogmų ir ašarų ir_baimes?kad 
šie brangus žodžiai yra tikri visu nesuskaitomu. numirėliu žodžiai.

MirtĮs išplėšė iš musu tarpo tavo kilnia siela? kuri dirbo 
ir mylėjo iki paskutines 1iudnos^valandos. Mes gyvensime tavo šven
tu tikėjimu. Kalba negali išreikšti mūsyi_meiles. Tu_buvai ir pra
dingai - mes nerasim kilnesnes? stipresnes? meilesnes sielos.

As žinau.) kad veltui yra auksuoti širdgėla žodžiais; tačiau 
norėčiau išvyti baime iš kiekvieno kapo. Siame pasauly.? kur gyve- 
"nimaš ir mirtis yra lygus valdovai? visi privalo būti drąsus pa
sitikti tais ka visi pasitinka.

Ateitis yra pripilta baime... sudęmiota^ir supurvinta bai
lios praeities. Nuo stebulei ingo jo gyvybes medžio pumpurai ir žie
dai krihta su nunokusiais vaisiais; ir prastoj žemes loveleję pa
triarchai ir prasčiokai ir kūdikiai miega gretimais. J■ , » *

Kam_mes turėtum bijoti to? kas ateina visiems? ir kas tik gy
vena žemojo? Mes negalim atsakyti. Mes nežinome? katras didžiau
sias palaiminimas: gyvenimas ar mirtis. Mes negalim-sakyti? kad 
mirtis negera. Mes nežinom ar kapas yra šio gyvenimo galas ar kito 
durys? arba-naktis Čia yra kur nors kitur aušra. Mes taipgi nega
lim pasakyti? katras laimingesnis:, kūdikis mirštąs motinos glėby 
pirm-negu jo lupeles išmoksta siliabuoti^zodį^ arba kurs perkelia- 
vęsugyvenimo vingiuoto kelio ilgį? skaudžiai žengia paskutinį lė
ta žingsnį pasiremdamas lazda.

Kiekvienas lopšys klausia mus: įs kur? ir kiekvienas kars- 
/? tas - kur? Vargšas barbaras? liejas ašaras savo mirusiam? gali^at- 

■ sakyti klausima taip protingai ir patenkintai? kaip^ir autentiš- 
kiausio kredo kunigas•puikiais rūbais apsitaisys. Ašaringas vieno 
nežinojimas yra^toks raminas ir paguodžięs? kaip ir kito mokyti 
ir bereikšmiai žodžiai.

Joks žmogus stovįs^ten? kur gyvenimo horizontas paliete ka- 
. pa? neturi teises pranašauti apie ateitį pripilta skausmu ir .aša
romis^ Galbūt? mirtis duoda vertybes gyvenimui. Jei tie?<kurįe 
glaudžias ir spaudžias 'prie musu širdžių.? niekad nemirtu? gal būt 
meile suvystu zemeje. Bendras tikėjimas eina mūsų širdžių'takais 
ir ravi savimylos piktžoles; ir as mieliau gyvenčiau ir mylėčiau 
ten? kur mirtis valdove.

. 't

Mirusieji nekenčia. Jei dar karta gyvens? ju gyvenimas bus 
toks geras? kaip ir 'mūsų gyvenimas. Mes nebijome. Mes visi asame 
tos pačios motinos vaikai ir tas pats likimas laukia mus. -V . ' •> ' . ...

Musy. religija: pagalba gyviesiems? viltis, mirusioms.
VJB.

# jj< # Nepriklausoma Lietuva
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M, F. Jokubynicne,

Kaip visiems jau zinoma9 siu metę. •^ovo menesis9 buvo skir
stąs. K.R. Kryžiaus vajui - rinkliavai. . Į ,

Tame darbe9 dalyvavo ir kelios lietuvaites.^Ne visu9tame . 
darbe dalyvavusiu*, vardus man teko sužinoti*? Pot 9^a no:i?:LU.Prlff1- 
minti apie ’’Dainos" ratelio nares5 kurios noriai ir pasekmingai 
joms skirta pareigq atliko.

Taigi*? šios lietuvaites rinko ir kiek surinko:
Stase Katkiene su-Verute Samule vi ciene • $148.25
Gailute Frenzelyte . ... . . . ... ..... ..... . . . . 123. TO
Maria F. Jokubyniene .............................. 103.40

Viso surinkta ......... $375 • 35

Tai yra graži suma pinigu ir reikia abejoti*, ar kas nors_ki- 
■ tasj, siu lietuvaičiu vietoje*?'būtu tiek surinkęs! I.r štai kodel:-

Daugurhas vietiniu gyventoję.*? prisilaiko tam tikro mandagumo. 
Jeigu jiems žmogus pasako kad ne9 tai jie padėkoja ir eina sau.

Bet9 visai_kitaip su lietuvaitėm. Jos^dalinai daugiau paty
rę, vargo ir todėl žino ir atjaučia*? ka reiškia suteikimas pagal
bos1 tam kas jos labai reikalingas. Be to9 jos yra dręsios.

" v Paimkim Štai kad ir St. Batkienę. Joms dviems su Samulevi- 
■' šiene*? teko gauti paskyrimas.*? prekybos daly ir_tokios vietos*? pa
prastai neaukoja centais<? duoda daugiau ir todėl jos buna uzre-
Montre.al*, gegužes men. <? 1943.
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/kdrddot'os, .kiek būtent? pernai . jos aukavo. \ \
/ - a- / > -

Įėjusi Stasele i sankrovavar į kita koki^' įstaiga? nusišyp
so kaip t ik--maloniausia ji gali. Suradusi. praeitu meti^. rekordą? __ 
įi švelniai prabyla: “Pernai jus aukojote tiek; siaįs metais? jus 
žinote^ kad reikaįavimas^daug didesnis? bet... ir išgales^taipgi 
didesnes/ An turėčiau pažymeti^dvigubai?.!’’-*- ir savo didelėm mėly
nom ąk iiįf m'irkt ? mirkt? mirkt., žmogus nusišypso ir sako: “gerai?; 
dvigubai“.■Ne visus žinoma ; vienoda i užimponuoti galima. Bet^kaip 
lietuviu patarle sako^ “S'ulig^j;ui»gio ir kepure.“ - taip ir šiame 
reikale? prisieina nužiūrėti žmogaus padėtį? jo budQ ir kita? gal 
labai rimtas atjautimas? greičiausia paskatins paaukoti daugiau.

Paimkim Frenzeliu Gailutę^ Ji jaunute? vos 17 metu sulaukusi 
bet ji_turejo pakankamai pasiryžimo_apsiimt tokig svarbiu pareigą. 
Gailute neatrodo nei^didele drąsuole? nei akiplėša? kuri be jokitj. 
abejonių? grumtas i iš namo į nain’eį'.'

Ne. Ji daugiau Švelnios, ir tylios išvaizdos mergaite. Ir jai 
aukas rinkti sekesi; ta pastebėjus jos.distrikto kapitone? panau
dojo ja net pagelbiniąm reikalui. Viena didele įmone? atsisakė _ 
duoti ,auka_kitai rinkėjai? tuomet kapitone kreipėsi prie Gailutes? 
kad. ji pamėgintu nueit. Ir k^ jus manot? Nagi? Gailute nuėjo ir 
gavo 50 dol. cekįl . .. .•

U Ž TIKT 0 S Į D 0 M Y B E S»

Taip bevaikščiojant nuo namo į narna prisieina susitikt su 
įvairiais žmonėmis. Skirtingais ,ju užsiėmimais? papročiais ir pa
šaukimais .

Taip vien^ dien^ man “bekaledojant“? artinuos! prie 1179 
Oss.ington Avė. Duris atidarė senyva moteris. Galima, buvo< jai duoti 
65 metus lengvai. Prašo į vidi^. ir maloniai pasodina salionelyje. 
Atsiprašo? kad negali daugiau duoti kaip 75 cent.? bet jį mananti 
kad darbu kitę dalį aukos^atliksianti? nes prie ju bažnyčios? yra 
darbo kambarys? kur ji dažnai vakarais eina siūti ar megzti.

Padėkojus jai už aukę labai gražiai? buvau beiseinantiLkaip 
tarpdury? pamačiau kitę senutę- Tai^mano motina. -_perstate pir
moji? o antroji senute? maloniai nusišypsojo^ir pradėjo teirautis 
kaip man sekasi. IŠ musę pasikalbėjimo? paaiškėjo?^kad senute 85 
metu^amžiaus« Mato tik viena_akim? bet akinię nenešioja ir kad nuo 
pradžios Šio karo? ji numezgė 250 kojinię ir daug kitokiu mezgi
niu? k. t. vaikams kostiumėliu.? sveterię ir kepurių._Bet tę skai
čiaus' ji nežino. Tie visi mezginiai? buvo išsiuntinėti? kariams?

Nepriklausoma Lietuva
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jūrininkams ir karo nukent e juslėms Anglijoje. išklausiusi senutes? 
nežinojau kokį^šodį^tarti? kad labiau išreiškus^mano pagarbu jai.^ 
Tuo momentu, as jaučiausi taip maža ir mano žodžiai atrodė bereikš
miai <? jpa lyginus su tos senutes gera Širdim ir jos didžiais darbais. 
Senutes pavarde $ Mrs. Davidson.

Buvau nuėjusi jau apie pusę bloko? kada išgirdau šaukiant:

- Lady9 lady’.

Atsigrizau. Nagi senutes duktė atsiveją mane_ir sako:^“Mano 
motina nesijautė gerai?^kad jums nieko nedave? todėl ji prašė kad 
aš įteikčiau jums nors siuos 25 centus.

KITAS ATSITIKIMAS

Prie vieno namo? buvau ^riejusi kelis kart? bet nieks į ma
no beldimą neatsake. Tuomet as užrašiau čekio antroje puseje? kad 
atsilankysiu rytoj vakarą ir įkišau į duris.

Kai sekantį vakarą nuvykau^ tai duris atidarė? aukštas? iš
mintingos ir malonios išvaizdos žmogus? kviesdamas mane į vidi^.

Įėjusi pastebėjau? kad visos sienos? koridoriuje ir kamba
riuose?’ nukabinėtos neapsakomai gražaus darbo? tapytais paveiks
lais ir vaizdais. Net pasieniais ant grindų? stovėjo portretai 
ir paties tapytojo? vaizduotes'paveikslai.

Nespėjau susivokti^ kas clamper galerija? kaip^senukąs (jis 
galėjo būti^apie 65 metą.) atėjo iš kito kambario? nešinąs tą patį 
čekį kurį aš vakar duryse palikau.

- Čia nors menka^auka R. Kryžiui. Gailiuosi? kad negaliu 
duoti daugiau. - pareiškė jis maloniai. Paėmusi čekį? pastebėjau? 
kad išpildytas ant 5 dol.

- Tai labai graši auka? ponas Curverwell. Labai jums aciu. 
-tariau^ ir pradėjau pildyti kvitą. Jam belydint mane prie durą? 
neiškenčiau neuzklaususi: kas yra tapytojas šiame name?

- Tai aŠ pats. - atsake jis. AŠ sustojau? pažvelgiau į jo 
kiek nusivylimu paliestą veidą ir vėl pasijutau stovintį pries 
didelį žmogų. Pries šmogą? kurio geniaiiškurnas turėtą būti zino- 
mas„visame pasauly. Kurio neįkainuojamas turtas? įdėtas į audeklą? 
turėtą sotinti alkanas akis galerijose? kur sienos dažnai buna 
perpildytos moderniška fantazija ir m^lįs^naturalurną-ir dailę re
alistas? neranda ten savo akims? nei širdžiai pasigėrėjimo.

’ ■ ' t’.

Montreal? gegužes men.? 1943.
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- Jusu tapyba yra stebėtinai natūrali ir gražiausia kokia 

as savo gyvenime esu mačius. - tariau jam. 0 jis nežymiai šypte
lėjęs pareiškė:

- Gal noretut pamatyti mano plastišką .darbę? - ir gestu pa
kvietė mane į jo darbo kambarį? kurio sienos irgi buvo padengtos 
gamtos vaizdais^ir portretais* - Sis portretas nėra tapytas9 jis 
yra surinktas iš rupię skeveldreliu? kurios yra prilipintos... - 
aiškino įis - Tai yra amžinai nesikeici^s elementas. Nebijos 
nei saules9 nei dulkię.? nei drėgmės. - aiškino dailininkas.

Negalėčiau pasakyt iŠ ko tos skeveldrukes pagamintos? bet kad 
ję spalvos surinktos ir sutaikintos nepaprastai graziai5 tai yra 
faktas.

- Ar nedarote parodę, iš jusę tapybos?
- Turėjau? kai buvau jaunas. Dabar? daugiausia bažnytinius 

paveikslus tapau.
- Norėčiau sulaukti momento? kada turėsiu pakankamai pinigu? 

kad galėčiau įsigyti jusę kurinię. - tariau?' ir dar karta padėko
jusi uz aukę ir suteiktu man malonumę? atsisveikinau su ponu Cur
ve rwe11.

Kita rytmetį aplankiau kareivio žmona, kurios vyras uzjury. 
Ji atrodė susirupinusi5 bet su manim elgesį mandagiai ir kiek ga
lėdama maloniai. Palyginus jos^gyvenimo apystovas su turtinges
niais? ji ir auka suteikė nemaža.

Man^bepildant kvitą? ji užklausė9 ar a sueidama nenastebejau 
laiškanešio kur nors aplink. Supratau? kad lūkesys laiško nuo jos 
vyroL joje nesuvaldomas ir galbūt tai buvo svarbiausia priežastis? 
tę rupescię jos veide.

Aplink Šokinėjo triįę mctęjnergaite9 graži kaip lėlytę. Mo
tina apvilko ja apsiaustėliu? uždėjo kepuraitę^ir tarė: "Eik? ma
no brangiausioji ant verandos ir lauk? kol laiskanesys atneš laiš
ku nuo tetos. . ■ • 1

- Ar dažnai gaunate, laiškus nuo vyro?.
- Ne dabar.... - liūdnai atsake ji?■ o^man pasidarė.jos taip 

gaila..Nenumatydama budo jos paguodai? as tik^palinkejau? kad 
kuogreičiausia laiško sulauktu; ir padėkojusi uz jos atjautimę 
kitę? su jos auka- išėjau.

Eidama galvojau: ’’Kiek Šiandien pasauly tokiu ilgesio_Šydu_ 
apgaubtę žmonų ir vaikolię yra. 0 kiek tokię? kuriems ilgesį ge-

• f. " •
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dūląs pakelto į liūdna atmintį...

PAPILDYMAS 
t •

Šį aprašymo baigiant? teko sužinoti? kad L.L.A. 236 kuopos 
nares: Ona Indreliene ir Zose Uzcmeckiene? buvo paemusios R.Kry
žiaus lakštus? kad parinkus ^aukę__t a rp S.L.A. narię. ir kity Toron
to lietuviu.. Jos ta darbę užbaigė? surinkdamos 14 doleriu.

Nors visi jau buvo aukavę kitiems rinkėjams? kurie ėjo per 
namus? bet jie neatsake paaukoti ir per lietuvaites.

>!< >!<

DRAUGO MIRTIS LIGONINĖJE

Arėjas Vitkauskas

Kas ardo tę šventąją tjrlę nakties?
Kas balsiai taip skaudžiai dejuoja?
Kad balsas tas gula sunkiai ant širdies 
Ir plėšo ja? skausmu kamuoja.

Tai draugas dejuoja ant lovos kietos? - -
Jį atneše vakar vos gyva? -
Nors dėjo vandens prie,karštos jo galvos? 
Jis nyko, kaip žibant alyva...

' ? ' A*

Žibėjo lempute ant^stalo tamsiai 
Ir žaidė jo veide šešėliai?
0, veidas jo buvo geltonas baisiai - 
Baisioji audra jame kėlės...

Ir taip jis dejavo lig ryto ausros? - 
Pries ryta_vaitojęs nutilo... ..
Jį prirengė gulti ant karsto lentos - 
Kuomet sanitarai sukilo.

♦ >j» ♦

Montreal? gegužes men.? 1943.
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Jo Uždavinys o

- Kurie iš jūsų norėtumėt važiuoti. į kepimo ir virimo mokyklą?*.
Paklausė įėjęs seržantas. Nors nei vienas šiuo kartu nepasi- 

się.lino9 bet rode susidomėjimo.
Susidomėjau ir as. .

- Gal gi ir nebloga? Ka moki - ant pečiu nenešioji. Ar šiaip? 
ar taip; reikės kariuomenje būti iki karo pabaigos. Geriau ka nors 
išmokti per ta laika. Argi "neunaras"?kada vyras žmona mokina kaip valgius gaminti? Kitaip^sakant^ grįžęs iš kariuomenes - bulviu nc- 
skusciau. Viskas atvirkščiai: zmona^skuta bulves? o vyras duoda 
nurodymus. Pagaliau? nebloga9 kada žmona supykusi atsisako vyrui 
valgyt pagaminti.^Vietoje eiti mylia į valgykla - nei dėkui - pa
rodyk ka galiL Nežinau... Kada pyksta - tiek to9 bet jei ji naudo
tųsi vyro mokėjimu visę gyvenima9 uzsinerciau stora virvę ant kak
lo 9 kurios nei motina neatnertu. Antruoju atveju^ ar visoms mo
terims „patinka? kada vyras apie puodus zulinusi? Gia prisiminsiu 
savo tėvus ir viena- įvykį.

Apie pavasarį - apsiveršiavo karvčū Dievo sutvarkymas - pir
mas karves pienas ūūna riebus. Po savaites -^daugiau ar mažiau - 
kada karveunujaucia"9 kad a^art^veršįuko^ir žmogus jos pienu nau
dojasi? tokio pieno jau neismelši. Buna žymiai skystesnis. Bet 
žmogaus protas - ne karves. Ne tokias paslaptis sužinojo? todėl ir
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pirmu karves pienu naudojasi pusiau su veršiuku. Ypatingai madoj 
Dzūkijoj iš tokio gieno kepti vadinamu "paucienę”. Kiaušiniai su 
tokiu pienu turi Puti gerai suplakti, Amerikiečiai tam darbui e- 
lektra isikinkę? dzūkai -tam ’’netiki'1 ir tai atlieka su šaukštu. 
Žinoma9‘kaip buvo iš pradžios? taip bus iki vyrai_nesusipras - 
sunkesnis darbas vis vyrui. Kepimui naudojami cigūniniai puspuo
džiai "šukėmis" vadinami. Paucienę plake mano amžinos atminties 
tėvas. Kartu rūke stambiai supjaustytais kambliais prikista pyp
kę su gana ilgu cįbuku. Prie pypkes (dzūkaijpypkę "liūlka"‘vadina) 
turi būti ir rotezelis? kuris atsitikime liūlka nuo puolimo sulai
ko. Mano tėvas plakdamas paucienę^ 10 vaiku_(Tbroliai ir 3 &es.erys) 
ne tik geros pypkes? bet ir retežėlio neturėjo. Vietoje retežėlio 
apsukdavo gala cibuko siūlais? kurie kiek prilaikydavo iŠsiliuo- 
savima pypkes iš cibuko. Nors jis ir su tokia"kombinacija" turė
jo nesmagumu.

v_Karta9 tai buvo prieš Kalėdas? sniego pūgos lauke siautė ir 
daužė langines sienas. Motina nusiskundė neturinti stuboje vandens. 
Tėvas už tuščio viedro9 ir per duris. Grįžo su vandeniu labai ne
patenkintas 9 nes dantyse buvo < tiktai cibukas-. Pypke puolusi į 
sniegą ir nesurasta. Motina ir^rūpinosi? nes žįnojo9 jei neras tė
vas pypkes9 vėl ras išpieštą iš knygų ar kantiŠkę. lapus papirosui 
sukti. Po poros„dienu atšilus? apie 5 broliai su kastuvais ieško
jome pamestos tėvo pypkes.

Paucienę plakantį tėvas rūke ta pacię "istorinę" pypkę. Dzū
kas visados linksmo budo9 bet ypatingai jisai linksmas? kadajiž- 
uodzia taukines kvapa. Pauciene tėvo upę buvo pakėlusi, kalbėdamas 
su motina9 kartas nuo kartos skaniai nusijuokdavo. Apie pypkę^dan
tyse buvo užmiršęs9 kuri jam juokiantis? slinko nuo cibuko. As sė
dėjau ant suolo ir mačiau? kad^tragedija artinasi9 bet nenorėjau 
ar bijo jausi tęva įspėti. PricŠ paskutinį kartę^juokiantis pypke 
tiek išsiliuosavo? ‘kad net nusisuko žemyn. AŠ užsimerkiau. Nieko_ 
negirdžiu. Nutariau visai pasitraukti, užlipau antipeciaus ir^ziu- 
riu pro viršų. Žinau? kad bus piktumo. Dar žodis - pypke ant su
kės krašto atsimušė? tėvas mėgino su viena ranka pagauti? bet dar 
blogiau padare - pypke paucienen.

Girdžiu:

- Dzieve9 Dzieve’... Priimk mani už pakūtu. žinai? Prane9^ki
bą šitų liūlku kas prakeikė... - pakeitęs linksma nuotaikę prašne
ko tevas^

- Išvertei paucieny5 a?'
- Liūlku inmetiau*. _
Motina pyko ir įsmetinejo? kad ne vyro darbas priesukiuLL 

lįsti? nors pati praše^plakti. Motina gailėjosi paucienes?vO tė
vas pypkes. Sukę - ne šulinys. Pypkę iseme9 bet jau buvo ugfgęsu-
S 1 O — . -

Taigi? taigi. Didele^problema. Gali ir man panašiai atsitik
ti. Verčiau palauksiu. Žiūrėsiu kę jie man daugiau pasiūlys.

Montreal? gegužes men.? 1943.
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ALG. NAVIKEVICIUS

OTTAWA. Prime Minister’is Mackenzie King pranesa9 kad Kanadoje yra 
labai didelis trukumas anglių ir pavojus gresia karo industrijoms. 
Manoma, kad Kanados valdžia isleis nauįę įstatymu priimti daugiau 
vyru į anglių, kasyklas ir padidinti trūkstamą produkciją.

MONTREAL. Šio miesto majoras Adhemar Raynault ir kiti žymūs atsto
vai pagerbė Montreal© miesto atradeję prie jo 'paminklo?kurs randa
si ant Place D’Armes- Atradėjo vardas Maisonneuve, jis atrado Mon
treal^ 1642 metais ir jį pavadino ’’Ville Marie”. Maisonneuve buvo 
labai 'tikintis ir pavyzdingas vyras.

❖ A

OTTAWA. Kanados ketvirta karo paskola praėjo su didžiausiu pasi
sekimu. Surinkta daugiau, negu minimumas reikalavo $1,100,000?000. 
Vajus dar tęsis savaitę laiko ir tikimasi dar grazię sumę surinkti.

❖ * ❖

OTTAWA... Nuo šio menesio St. Lawrence^upe bus užtamsinta,. Šviesos 
pakraščiuose bug.užgesintos, kad priešo submarinamsjneisduotę. vie
tos ir kelio. Uztamsinimas prasidės nuo Sagvenay upes, 115 mylię. nu 
Quebec’o miesto. . • . ■ ' . ■

* # >!<

Montreal. Kanados Premjeras Mackenzie King važiuodamas į Washing- 
tona sustojo Montreal© persimainyti į savo privatinį traukinį. Jis 
išvažiavo į Washingtona konferuoti su Churchill’u ir Roosvelt’u, 
apie naujus karo planus.

■ \
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Darbo ministeris p. Mitchell praneša, kad karo belaisviai 

vokiečiai -_bus išsięsti į darbus Kanadoje*. Pirmi darbai bus duo- 
Kanados Ūkiuose, kasyklose ir dailidystej.

• • - f • ...

♦ * ♦

TORONTO. Neseniai Toronte įvyko gražus Aliįantę. šalię pokylis, 
kuriame cįalyvavo ir lietuviu atstoves paneles Ona ir Marija Po
ciūtės. Sios^grakšcios mergaites buvo apsirengusios tautiškais 
rūbais ir neše Lietuvos veliavę. Pokylis buvo surengtas tikslui 
surinkti pinigu del ’’Kilnojamos Virtuves” Škotijos kariams. Suma 
surinkta virs reikalavimo, o likučiai tapo padalinta atstovaujan
čioms tautoms. Lietuviams teko - $5.00.

Toronto moterys, kurios dalyvavo pokyly - padovanojo się su
ma Londono Lietuviu. Draugijai, kad pagelbėtą, nuo karo nukenteju- 
slems lietuviams.

Pinigai įduota per Kanados Liet. Gen. Konsulu G.L.P. GRANT- 
SUTTIE Toronte.

Nors ir maža suma, bet Toronto moterys siuntė ne tik pinigus, 
bet ir karsčiausi^ uzuojautę.su linkęj imais. .

# # #

OTTAWA. Pradedant gegužes 27 diena, mesa bus perkama kuponais. 
Kiekvienas žmogus gaus savo paskirtu dalį nuo 1 iki pustrečio sva
ro mėsos per savaitę. Mėsos su kaulu galima bus gauti ligi pustre
čio svaro.

>)«#»{»

OTTAWA. Statistikos biuras sako, kad Kanados žmonių pajamos is 
biznio ir algę dabar siekiančios 8 bilijonus 400 milijonu per metę.
Finansų ministerija skelbia surinkusi per praeitus metus 2 bili
jonu, 106 milijonus dolerię mokestimis.

#

OTTAWA. Kanados valdžia atėmė iš' vokiečio Bundschuh pilietybes po- 
pįeras. Jis jas gavo 1936 motais, bet šio karo metu parode savo ne
ištikimybę Kanadai.

X< »JC

TORONTO. Čia išėjo anglę, kalba knyga labai įdomi ’’The Canadian 
Born in the United States”, kurioje aprašoma^kanadiečiu veikla ir 
įtaka Amerikoje. Nors lietuvįy Amerikoje virs puse milijono, bet 
dar niekas nėra parašęs panašios knygos apie Amerikos lietuvius.

« * ❖ Sjt * ♦

uzuojaut%25c4%2599.su
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MONTREAL. Rusų "Relif. Fondas” skelbia gavęs iš Kanados visuomenes 
tris milijonus doleriu aukų. Lietuviai apgailestauja? kad nei viė!- nas centas tų pinigu nepatenka sušelpti lietuvius vargstančius Ru
sijoje.

jjt >K $

TORONTO. Ukrainieciu^Tautines Fedarecijos. paskutiniame provinci
jos susirinkime gegužes’ 17 diena? pirmininkas W. Kossar .iš Winni
peg’o ragino ukrainiečius "pamesti organizacijas? kurios keičia 
vardus su kiekvienu pasimainymu politines minties". Si oraganiža- 
cija labai smerkia komunistus.

$ $ #

GOOSE .BAY. Labradore pastatytas didelis aerodromas? kuris vartoja 
pervežimui prekių^per Atlantu. Ši pozicija yra labai vertinga su
sisiekimui tarpe šio kontinento ir Europos.

* « >:< •

OTTAWA. Kanados žmonių ūpas kenavimo vaisiams yra labai didelis. 
Bet valdžia praneša? kad gales duoti kiekvienam žmogui tikjapie 
10 svaru cukraus šiam tikslui. Aplikacijų, buvo prisiųsta del 20 
svarų kiekvienam žmogui? bet /Kanadoje yra didelis trukumas cuk
raus • . * * ♦
MONTREAL, Vietine spauda praneša? kad buvęs Montreal© miesto ma
joras C. Hoųde kurs tapo padėtas į koncentracijos stovyklų - pada
vė savo prašymų Ottawai? kad-? j į isliuosuotų.

s!< 9įt X< -

■OTTAWA. Amerikos konsulas paskelbė palengvinimus keliauti pasi
viešėti Amerikoje. Vietoje Kanados piliečio užsienio paso? konsu- 
las_duos tam tikrų metinę kortelę su aplikanto paveikslu. Ta kor
tele bus leidimas pervažiuoti rubezių ir svečiuotis neilgiau 29. 
dienų. Lietuvos piliečiai? po senovei^ privalo turėti galiojantį 
Lietuvos pasų ir konsulo .i.sduotų svečio vizų.

>;< #

• •1 X: • •• •
OTTAWA. Finansų ministras skelbia? galiausia? pavykę valdžiai ant 
rarikų turėti ganėtinai Amerikos dolerių visiems ne karo reikalams. 
Tačiau? ministras nepasaka? ar bus nuimta pinigine varža nuo. tų? 
kurie^noretų savais pinigais važiuoti į Amerikų pasisvečiuoti.. 
Kaip žinoma dabar? be leidimo iš banko? Kanados piliečiui nelei
džiama per rubezių peržengti.

>!< ..*•
Nepriklausoma Lietuva



IŠ SENO DIENORAŠČIO
(tęsinys)

Elcgijus Uosis

Pastovėjus prie lango viskas nutilo. Greitai nubėgau į per- 
einama punktą kur visuomet policininkas saugodavo? aš įam paša-. 
kiau visę įvyki; nelabai norėjo eiti, nes truputį pradėjo lynoti» 
Bet sutiko o

Atėję Prie daržines susitarėm: iŠ grincios suleisti visas, 
bobas i daržinę, ir vėliau^ kuomet jos^išeis iš. daržines keletę 
žingsniu, tuomet jas suareštuoti. Daržines buvo dve.jos durys.

AŠ likau saugoti nuo Šiaurės, jisai saugos nuo Pietų. Ir su- 
' įarem kuriam iŠ musu iššovus -^tuojaus atbėgti į pagalba, nes ne
žinojom per kurias duris jos iseis.

Palaukę pusvalandį, pamatėm, kad iš grincios kaip žąsys pa- 
. skui viena kita i daržine sulindo per mano saugojamas duris.

Prisirengiau. Jau sugausim!_Laukiu - nieko negaliu sulaukti, 
neišeina. Manau, gal mane pastebėjo?^.. Truputį palaukęs - nerims- 
tu, nes jau švinta. Turėjo eiti. Neiškentęs, nueinu pas savo drau
gę: ka darysim? Gausim krata daryti ir areštuoti visas daržinėj’

_Na, gi, šiuriu: mano "sargas" miega. Šiuriu, nuo žoles rasa 
nukrėsta... reiškia pro jį praėjo! Visos bobos, praėjo! 0 jis mie
ga. d _ _ .Supykęs palikau jį., as begu^tįesiu keliu kur Ryta sake per
eis per upę, gal dar suspėsiu, užbėgsiu joms uz akię.!

Nubėgu. Jokio ženklo nėra. Dar neperėję, lauksiu.

Montreal., gegužes men., 1943*
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Pasirinkau vieta netoli Kanizario kaimo; nejau arti prie 
upes laukti:, sugavus butu daug bėdos jas užsivaryti? nes buvo di
delis krantas.

Pasirinkau vieta parugėj? laukiu... o čia lietus pradėjo 
vis labiau įsismaginti.

■ Manau bus juoko^ kuomet sugausiu. Seimininke dazinojus - at
sakys butą: turėsiu issikraustyti kitur gyventi. Bet? ir man jie 
Neištikimi: užlaiko kontrabanda!^Galvoju? jei sugausiu - Rytai bus 
Neda. Gaila? graži... meili? lipšni mergaite? švelnute kaip pūkas. 
Rodos kad ilgiau butu tekę su ja pasimeilinti - tikrai bučiau įsi
mylėjęs^ Gerai? kad ne Skuode ji gyvena. 0 taip ir nenorėdamas 
įsimylėčiau.

UŽ valandėlės girdžiu_ateinant. Jau  ̂matau- paskui viena Jcitų 
bėga basos. Ryšulius užsidejusios ant pečių? prisiartino arčiau.

- Stoki Šausiu’. - įsakmiai surikau.
Jos_begt. Iššoviau. Jos sustojo. Šilgaliene tuoj mane paži

nus pradėjo: . ;
- Ženteli Tu žalty’. Mes tave palikom kambary mieganti?
Ryta ir Danute - numėtė ryšulius?_ir pradėjo bėgti per rugius. 

AŠ vytis. At s.i grįš tu ka daro Šilgaliene? nagi ji susirinko mergai
čių. nešulius ir bėga į upes pusę.

.. Grįžau prie Šilgalienes. Sulaikau jų. Ji šaukia ir. rėkia ant 
manes? sakydama? kad ji sena?’’geriau vykis mergaites! Tos jaunos!”

Pasijutau įžeistas. Supykau. įsakiau visus ryšulius paimti ir 
nesti. v v

Šilgaliene neklauso: parvirto ant zemcs_ir rėkia._As paėmiau 
nešulius ir neŠu į miesto pusę. Tada ji pasikėlė? įsitvėrė ryšulių? 
ir seka paskui verkdama. Ir tiek keikia? kad savo gyvenime dar ne
girdėjau tokių žodžių. Keikia? ir sykiu maldauja atiduoti ryšulius.

i • •

0 kad pradėjo lyįil gaip iŠ viedro pila. 0 perkūnija!.. 
Šilgaiienejnato?.kad aŠ mažai į jos prašymų kreipiu domes? tuomet 
pametus ryšulius mėgina bėgt į. upes krantų.

AŠ vytis. Ji parvirto po krantų voliotis į pakalnę., AŠ stve
riu įa sulaikyti? mano kojos susipynė su šautuvu? ir stačia galva 
yer_Silgalienę nersiritęs - nusikociojų į pakrantę pirma Šilgalienes. 
Žole buvo didele? o dar nuo lietaus sušlapus? sušlapau ir aŠ visas. 
Paėmiau Šilgalienę už rankos? ir vedu į kalnų. Ji vėl parvirto ant 
žemes? ir rėkia? verkia? kad susirgo!

Nepriklausoma Lietuva
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AŠ tyčia atsitraukiu keletą žingsnię nuo jos? ir seku įvykio 
Ji pasikėlė-, ir bėga į rubežiu. ‘

Pasivijęs nusivedŽiau toliau nuo ugesj išsipjoviau rykštę?ir 
įsakiau jeigu neklausys dabar? - tai mušiu.

Šilgaliene pradėjo verkti ir voliojas per žemę į upes pusę? 
ir sako? kad labai serga^ as jai^įsakau: "jeigu dabar tamsta ne
klausai? vėliau bus prasčiau. Pasauksiu vezikę is Skuodo? nuve
sim pas daktarę? ir jeigu ras sveika? -_tuomct patrauks pati val
džia po teismu/ tuomet dvi pabaudas turėsi atkenteti.

Šilgaliene matydama? kad su manim jokios rodos nėra? nepalei
džiu? - atsiklaupė prieš mane ant kelię? iškėlė rankas aukštyn? ir 
kaip pradės žodžiais verkti!

- Viešpatie! Tu Visagalis! Tu mielasirdingas! Suteik Elegijų! 
nors maža kibirkštėlę meiles? nes jo sirdis suakmenėjusi Ponaiti? 
pasigailėk manęs.paleisk... Jeigu nemanai paleisti - nužudyk. 
Kad aš čia nematyčiau savo^dukrelių vargstant... Mane jau du kartu 
Latvijos policija sugavo už kontrabandos nesimę? bet dabar kai 
Lietuvos policija perduos Latvijos policijai - bus trecias kartas 
sugauta. Mane isdeportuos iŠ Liepojaus į kitę apskritį... Pasigai
lėk? ponaiti?~buk geras... Jei ne manęs? tai nors mano dukrolię 
pasigailėk.. Isdeportuos į kita apskritį? neteks mokslo... Togu 
nors išbaigia gimnazija. Jos tik pirma karta kontrabanda.nosa... 
Mes biednos. Neturiu jokiu sutaupę. As is šito uždarbio ir lei
džiu mergaites į mokslą.

_Šilgalįene vėl pradeįo verkti iškėlus rankas? melstis prie 
Paneles Švenčiausios, ir vėl maldauti.

- Ponaiti Elegijau? ir jus turite motina? kuri užaugino ir 
išmokino mylėti_artima. Argi neturėsite širdies? Argi^jums_negai
la mano, dukreles Pytos? kuri vakar vakare tave taip švelniai gla
monėjo... Dabar? tik per tave? ponaiti? ji gali netekti mokslo!

Pradėjo dar labiau lyti su perkūnija. Paėjėjęs pora žingsniu? 
užsigrįžau? ir masčiau:

- Jeigu Šilgalienę paleisiu^. nusižengsiu tik pries tarnybą. 
Valstybes iždas nenukentes^nos_i s Lietuvos ^išnešta prekėms? :r 
Lietuvos iždas del to nemažėja. .Paleisiu Šilgalienę? ir visęį- 
vykį pranešiu viršininkui. Kaip jis^nori? taip su manim tepasiel
gia: ar baudžia? ar į kita rajoną iškelia. Nes istiesu? gaila mer
gaičių. Gali per mane netekti mokslo ir likti padaužomis!.

Niekt; nesakęs Šilgaliene!? - pradėjau lipti į_kalna. ,Užlipęs 
susirinkau nešulius; atsigrįžtu? kad jau Šilgaliene kitoj pusėj 
Montreal? gegužes men.? 194-3.
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upes ant "kalno? pamosykavo ranka?'ir nudūmė per kaina kaip lape. 
Eidamas į Skuodu manau sau:

- Paleidau nei tris bobas. Viršininkas juoksis iš manęs. Bo
bos pradėjo verkti_iE paleidau. Bet^ pasitaikiusia tokię scena? 
manau? kad ir^suzverejusio žmogaus sirdis butu kitaip nepasielgu
si kaip kad aš pasielgiau.

Nugabenęs kontrabandę? atraportavau viršininkui visa įvykį.
virŠininkas pamęstęs valandėlę nusijuokė ir įsake tuojau su

sirasti kitur ’ sau stovyklos butą.
Viršininkas buvo gana patyręs žmogus. Ir išleisdamas jis man 

s ako:' " žinai? kad daug lengviau sulaikyti penkis, vyrus.su kontra
banda? negu viena moterį. Būdamas tarnyboje? žinau įvairiu nuo
takiu ir patyrimu.

Ir aš. galvojau:< *
- Per trejus metus būdamas tarnyboje? ir aš dalinai pergyve

nau visokiu nuotikiu. Kartais net gyvybei pavojus grėsdavo... Bet? 
AŠ TAU TĖVYNĖ BUVAU'IŠTIKIMAS TARNAS. Kaip lengva dabar ant šir
dies prisiminus tarnybos pareigas sazinįngai^atliktas... Kuomet 
sąžine Švari? negraužta del neištikimybes? AS IR VĖL TAU TĖVYNĖ 
IŠTIKIMAI TARNAUČIAU? KAD TIK TU BŪTUM LAISVA.

*

ištikimybe mus^apvainikuoja 
valstybių laurais? šeimų pagar
ba? ir dangaus palaiminimu.

« * *
Ištikimybe - sąžines arti

miausioji sesuo.« # #

ištikimybe - proto vainikas. 
Kai ję sulaužai? nuvysta visi 
kilniausiu męs tyma; žiedai.

* *

Ištikimybe apgina tūkstančius 
gyvybių.. *

Sargas su kardu yra be ver
tęs? jei jo sazino nesiremia

■ ištikimybe.>5« « sje
Tik ištikimybei įduodama 

aukščiausio pasitikėjimo rak
tai. •< M. A.* *

Nepriklausoma Lietuva
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VEDA PETRAS LIAUKEVICIUS

Mieloji Aukota i te’.
Labai širdingai aciu uz 

laiskę. Jusę. kilnios mintyj malo
nu skaityti. Nedaug tokię žmonių 
yra kaip Tamsta? kuri su visa.sie- 
la atsidavus musu mylimajai tėvy
nei Lietuvai.

Aciu? kad kviečiame nuolatos 
bendradarbiauti °N.L.” žurnale? 
tad_stengsiuos kiek galėsiu ir su
gebėsiu.

Sunku man bus nuolatos ben
dradarbiauti? bet kiek aplinkybes 
leis - rašysiu. _ _

Gyvenu ant didokos ūkes 500 
akeriu žemes. Turime daugiau 60 
galvę/gyvulięi. Apie tiek kiaulių? 
paukščiu ir kitu. taigi, darbo be
gales! Šeimyna maža? mudu su žmo
na _ir du sūnūs. Vienas padeda prie 
ūkes? o kitas dar eina į mokyklą. 
Taigi? kad ir prie geriausiu no
ru? įkartais negali nieko parašyti? 
ypač vasaros laiku? kada,Įvairiu 
darbu begales! _ '

Malonu girdėti? kad žmones 
įvertina mano mintis? tas.žinoma 
suteikia^malonumo? jęs kaip, galint 
geriau išreikšti. Gyvename lais
vam krašte? kur nieks nedraudžia; 
gelbėti musę. tėvynę Lietuva? tai- 
Montreal? gegužes men.? 1943. 

gi? kas kiek sugebame - dirb
kime jos labui? tas priartins 
mielai Lietuvai nepriklausomy
bę ir laisvę.

Kaip mano broliai montre- 
alieciai? Jau daugiau kaip de
šimts metu nuo ju atsiskyriau.

Pasiilgau.
Jusu Aukstaite, nepažįstu? 

bet ar^nebusite ta moteris, ku
ria mačiau su dviem vaikučiais 
Te^ervil parke - lietuviu gegu
žinėje?

Geriausio pasisekimo Tary
bai ir viešiems geros valios 
Montreal© lietuviams! Malonu 
matyti spaudoje ju visu kilnius 
darbus.

^Geros kloties jums ir ju
su seimai? nenuilstamai dar
buojantis musę. Tėvynės Lietuvos 
labui.

Su pagarba?
Liaukevicię Seimą.
* * #

Gerb. Vienminte, •’ 
Marija Aukstaite!

^Labai malonu,^kuomet Jusu 
laiškai aplanko musŲ namus. La-
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bai didingai aciu. lies suprantame? 
kad Jus turite daug darbo? bet tas 
darbas - nesą grasius vaisius: - 
skyla ir griūva uolos’. Ir tiesia
si takai įgražų vieškelį kuriuo 
kaskartas_zengia vis daugiau ir 
daugiau mus tautos pionierių.

Brangioji? šiandien Motinu
Z> e vBŪk? man už Motinąl

AŠ Jumi myliu? kaip tikrąją 
motinelę5 tad priimkite karstus 
linkėjimus nuo manęs? nes as. sa
vajai tik galiu pasiusti - gilius 
atodūsius ir maldas.'

vDar kas link darbų. . . Turim 
ju užtektinai.Pavasariui atgi
jus? atgyja ūkeje ir darbu marios. 
Kartaistenka ir geriausiu drau
gu atsižadėti nieko jiems nepara
šant? nes per diena laukuose iš- 

' dirbus - vakare norisi kųogrei- 
ciausiai pasiduoti lovutes, globai.

Pas mus praeita naktį daug 
prisnigo. Daugiau kaip dvi pėdas. 
0 vietomis ir pūgas suneše. Kvie
čiai jau vietomis sudygę? nemanom 
kad toks gamtos reiškinys ką gero 
padarys.

Tuo tarpu viso geriausio? 
Jums c Jūsų šeimai ir visam Tary
bos štabui.

Jusu? J. ’1:-' ■ 
Julija.

Mac Gregor? Man.
1 >!<>!< sj: '

■P. v
Cia_siunciame pluoštelį ži

nių iš musę, kolonijos. Taipgi ir 
“icitu rašinių. Prašome patalpinti 

”N.L.” žurnale.
Tie Patys.

<■■■ •, >:< -.

ATSIRADO DINGĘS LIETUVIS.

Petras Karaliūnas?įgyvenęs’ 
musę, apylinkėj dar_prieš karą?- 
pastojo^tarnauti Dedes^Samo ka
riuomenėn. Dalyvavo mūšiuose -

Filipinų. Salose. Apie motai 
atgal - buvo užregistruotas 
dingusiu. Bet? šiomis dieno
mis motina gavo žinia iŠ ,Wa- 
shingtono? kad jos sūnus yra 
gyvas_ir randasivjaponu ne
laisvėje tose pačiose Fili
pinų Salose. _ į

Mums džiugu girdėti? kad 
Petras sveikas ir gyvas; gal 
kada teks pamatyti? bet Petro 
motinai; - didžiausia džiaugs
mo naujiena? kad jos sūnus 
teikia vilčių kada nors Jos 
širdgėlą paguosti? sugrįžda
mas jai kaip didžiausia‘mei
le s dovana.

>!< >Ji >!<

DAUGĖJA LIETUVIŲ FARMSRIŲ.

Mūsų apylinkėj šį pavasa
rį apsigyveno ant ūlcię (Tar
mę.) dvi seimos. Tai gerb., p. 
Janušiu Šeima? kuri atvažia
vo iš Montreal©? ir p. Vai-_ 
valavicių seimą? kuri atsikė
lė nuo Hamiltono.

Nauji mūsų kaimynai? atro
do patenkinti įsigytais ūkiais? 
linkim jiems geriausio pasi
sekimo . ' • , • :

, .% ••

P. Liaukevicius.
>!< »j: >;<

MOTIN A. ’

Šio menesio viena diena? yra 
skiriama Tau? Motinai Gerie- 
ji^pasaulio vaikai - Tau skina 
rožes? aukoja savo meilę del 
Tavęs?_micloj i Motinai giandior 
daugybes- motinų vaikų išblašky
ti po platųjį pasaulį? Tad nors 
mintimi? sveikins Tave? Motina!

Šiandien daug motinų šluos
to ašarotas akis del dingusių 
sūnų... ištvermes ir sveikatos $ 
velijam Jums? MotinosI

P. Liaukevicius.
Nepriklausoma Lietuva >x *
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'• P* LIAUKEVIGIUS

Tai^buvo 1920 m. ? gegužes 15 dieną. Stoviu sargyboje .Kaune 
prie gelzkelio tilto ir žiūriu įsuvargusiį ir daug ko pergyvenu
sį senąjį Kauną. Jis pasipuošęs ii’ ko tai laukia. Mat? šiandien 
jo prieglobsty - renkasi Stegiamojo Seimo atstovai.

„Šiandien senasis Kaunas linksmas ir džiugus. Plevėsuoja tris
palves prie kiekvieno namo duru9 Vytys puošia daugybes langu.

Jo prieglobstyje renkasi žilieji tautos veikėjais kurie bu
vo persekiojami? pūdomi kalėjimuose ir tremiami į Sibiro tyrlau
kius!^ vŠiandien? ją darbo vaisius —^išsipildo. Ju kančios - nenuėjo 
veltui, šiandien "Lietuva laisva! Šiandien suvažiuoja į Kauną tau
tos atstovai: inteligentai? ūkininkai ir darbininkai; su tikslu 
pareikšti pasauliui atgavusią laisvą Lietuvos valstybe? taip, pat 
nustatyti pagrindus vidujinei santvarkai? pagrįstais demokra’ti jos 
principais.

*4

Vakarop/ iliuminacijos? raketos apšviečia Kauną įvairiomis 
spalvomis. _

Kariuomene paraduoja. Sveikina išrinktuosius Tautos Atstovus? 
o ten Seimo rūmuose - susirinką atstovai skelbia: kad šimtmečiais 
nešta vergove - sutraukyta? ir Lietuva jau laisva Nepriklausoma 
valstybe.

Džiaugėsi Lietuvos liaudis? kad engėju retežiai sutrūko? nu
byrėjo nuo lietuvio ranką.

,■ Dziaugęmui - nėra ribų. , •
Kareiviai kalbasi? spėlioja atgimstančios Lietuvos ateitį. 

Spėja? kad uz trejeto? uz desimts_metu - Lietuvos neazinsiI_Bus 
daug mokyklų? gražiai sutvarkyti ūkiai? išdalinta dvarą šerne. Ti
kėjosi daug cko iŠ atgimusios Lietuvos. • . • ' -

Ir? palyginamai per trumpą nepriklausomą gyvenimą? daug ko 
Montreal? gegužes men.? 1943.
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gero atsiekta. Nors vėliau dalis.nedoru.jos vaikę susitepė rankas 
išvaikydami Seimą ir laike retežiuose liaudį? bet demokratybes 
principas prigijo liaudy? ir šiandien uz jį liejasi kraujas.

Lietuva'atgaus laisve vėl kaip demokratijos laimes pergalę. 
Tuomet ir vėl išsklaidyti Lietuvos vaikai po platųjį pasaulį - 
rinksis į laisvę j ę Tėvynę’.

Grįš išvargę išbadėję iš Rusijos rojaus. Grįš iŠ Vokietiįos 
gilumos nuo sunkiu darbu ir alkio sukauleįę. Gal grįši tu ir as?_ 
mielas Skaitytojau? pamatyti isvargintę musu Motinos Lietuvos vei
dą.

Bukime tikri? kad_vel rinksis naujas Steigiamas Seimas? ir 
vėl tikrieji Lietuvos sūnūs ves musu Tėvynę į laiminga ateitį.•1 . z ■

>:< ❖ # t .

PASAKĖČIA.■

. J. L.

PONAS IR IŠTIKIMAS TARNAS

Karta ponas išvažiuodamas kur tai toli? paliko tarna sakyda
mas: ’’Žiūrėk? kad viskas, būtu tvarkoj”.

Sugrįžta ponas - pasitiko tarnas. Ponas klausia: "Ar viskas 
tvarkoj? _

- Taip? ponuliu viskas. Tik išgaišo jusę geriausias arklys; 
o jūsų mylimiausias šuniukas - apsiėdė stiuienos -ir pastipo. 0 šiaip? 
viskas tvarkoj.. Tik? sudegs jūsų namai? o šiaip - viskas tvarkoj. 
Ir? pabėgo jūsę žmona? o šiaip - but viskas tvarkoj.

Taip gruzinas su savo Šaranciais užimdamas Lietuvę sake?kad 
’’Mes tik turėsim bazes ir saugosim sienas^.jūs ir savo. Ir.bus vis
kas tvarkoj. Paskui pas iglcriiŠim jūsų valdžia? ir vėl bus viskas 
tvarkoj. Paskui? - isžudysim? isgabensim į Sįbirę nebolsevikinius 
žmones? ir bus viskas tvarkoj. Suvalgysim?.išvešim.jusu turtę? o 
šiaip bus viskas tvarkoj. Pridarysim visokiu kitokiu.sunybię? ir 
uzglostyęim? užlyginsiu! ir bus viskas? viskas tvarkoj.

Gi tuo tarpu? - nesiseka viskas užlyginti. Pradeda išeiti.šu
nybes i viršų. 0 jo pasėkėjai lyg šunelis prasikaltęs; dairosi į 
šonus?"kada gaus lazda.

Šię pasakecię skiriu lietuviškiems maskoliams pasiskaityti? 
nes jiems kitokį rastai - nelabai patinka.

# s{< » Nepriklausoma Lietuva
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BASO J. URBONAS

’ 1

LIETUVIAMS P A STABĄ - -

Žydu tauta kaip žinom? seno
vėj vergavo kaip ir daug kitu,Bet 
vietoj kovot už laisvę? jie aplei
do savo salį. Ir aišku mane ras 
kur geriau; kur gales ramiai ap
sigyventi? bet taip pat čia tikrai 
aps iriko.

Ir nors jie savo tautybę pa
laikant _pašauly laikotarpiais pra- 
sistumde ir neblogiausiai? bot 
jiems pasaulis vietos niekur ne
duoda^ ir tai jau tūkstančiais 
metu, sabaso vakarais ant kryžke
lių sustoję aukštyn^stiebiasi pa
matę vakarinę žvaigždę^norėdami? 
kad juos kokia tai^virsgamtinę 
jėga pasiimtų nuo žemes paviršiaus? 
betgi mato vilties tame nėra pa
siekt žvaigždę? ir tai tamsiai-, 
nakčiai apgulus - stengiasi pa
sauly padaryt tokių tvarkų? kad 
jiems vartai butų atidaryti visur? 
bet ir tuomi jie apsivįls? nes se
nai padaryta klaida - šiandien li
ko jau nebeatitaisoma.

Mes lietuviai senos žydų tau
tos aiškias klaidas matydami, 
vengkime jų. Ir mes nebekim is sa

vo šalies? bet rimtai ginkime 
savo kiemų? neapleiskime? kad 
svetimi_jų mums tryptų._Nc tik 
valstybe? bet ir geras ūkinin
kas nuo savo kiemo turi vartus 
užsikėlęs? tai :kų gi kalbėt 
apie tautas ar^valstybes•

Pirmiau žiūrėkim nepraras
ti savo mažo sklypelio kurį tu
rim pasauly ir galim vadinti 
Lietuva? negu ieškoti budo va
žiuot kur nori ir gyvent kur 
nori.

Didesnes valstybes to ir 
nori? kad gautų pasaulinę teisę 
po svetimas slankiot? nes savo 
namuose jie nebeturi vietos kur 
savo turtus padėt.

Paimkim laikų kaip tik Lie
tuva atgavo nepriklausomybę; vo
kiečiai tiesiog smurtu reikalavo 
kad Lietuva priimtų patvarkymus? 
kurie duotų teisę vokiečiams įsi
gyti kilnojamus ir nekilnojamus 
turtus Lietuvoje? o vokiečiai 
taip pat lietuviams leido veikt 
Vokietijoj? nes jie ta darydami 
aiškiai Žinojo? kad lietuviai

Montreal? gegužes men,? 1943
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i Vokietiją nevažiuos? nes be tur
to - nebus kas veikt. _ ■

0 vokiečiai kad prigrūdo vi
sokiu savo isdirbyscię. ir dirbtu
vių ir visokiu "specialistu”?kad 
lietuviai turėjo susirūpintu nes 
vokiečiai įpradejo net skleist 
šmeižtus .po ‘Lietuvę? kad lietuviai 
nieko^geresnio "nesugeba"? kaip 
tik būti artojais. v

Bet? kaip tik lietuviai is- 
dūzgino viena kita^vokįskę fabri
kėlį? tuoj lietuviški_cmo gyvuot 
ir pasaulis ta pastebėjo? tik gai
la 2_ kad kacapai? burliokai tuoj 
emo gardžiuotis Lietuvos pavyz
džiais.

Bet kaip daugybe audriu pra
ūžė per Lietuvą? - Lietuva^isliko 
gyva; turėkim viltį? kad isliks 
ir dabar? jei mes lietuviai ata
tinkamai .Lietuva ginsime.

lietuvių T A u -

T I Š K I V.A R D I

( tęsinys )

BIRŽELIS

. > -•*
IŠ FLIN FLON į WINNIPEG.

Antanas Riauba pagyvenęs 
Flin Flon’eapie dešimts metu ir 
visę laikę išdirbo Hudson Bay Ma
in & Smilting Co.? kasyklose? pa
liko darbę ir perdavęsunarna balan
džio men. 12 dienę - išvažiavo su 
žmona į Winnipeg’a kur taip pat 
turi namus ir mano apsistot Winni
peg’s ant visados?

Nors mums Flin FlonieČiams 
buvo gaila persiskirt su draugais 
A. J. Riaubais? bet jut namai dau
giau Winnipegas kaip Flin Fionas.•

_ Tai ir mes linkime pasiseki
mo del Antano ir Jean Riaubams.

J. Urbonas.
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KANADOS LIETUVIU TARYBOS TORONTO 
SKYRIAUS ' VEIKL A

Siu metu?-gegužes 16 d.? 2 valo po pietų? lietuviu parapijos 
svetainėje? turėjo įvykt Tarybos susirinkimas. Teisingiau but^.9 jei
gu pavadintume? nepaprastss susirinkimas? nes į jį? buvo atvykęs 
Centro Tarybos pirmininkas? p‘f Ant« Navickas. ’ ;

, :. Gerbiamas svečias? atvyko su tikslu? mėginti išlyginti? anks
čiau? tarp Torontiečių? įvykusius nesusipratimus ir vėl suburti 
juos visus į'bendra veikla.

Gaila?■kad taip.-pasitaikė? jog sis svarbus įvykis? nebuvo 
tinkamai' išreklamuotas ir daugelis Toronto, lietuviu'net:nežinojo 
kad? įvyks. ■ '

• Sprendžiant iŠ. pirm.. R- Hozo pareiškimo? pranesimaį^spaudpn 
buvo pasiusti? bet netilpo? ar gal but tilpo? tik laikraščiai ne
suskubo mus pasiekt 1 .

Bet grįsime? prie susirinkimo atidarymo? kurį padare pirm.. 
Ro Hozas? Pats per skaitydamas dienotvarkė? nes sekretorius Pr.Kun
drotas? netikėtai■buvo iššauktas darban ir atvyko tik antroje su
sirinkimo puseje?•todėl ir protokolo skaitymas? buvo atliktas tik 
pabaigoj susirinkimo. .

Po dienotvarkes priėmimo ii* trumpos pirm. R, Hozo kalbos? ■ 
jis pakvietė tartį Žodį? kun. Magivney; kuris kreipdamasis prie 
susirinkusiu? sakė? kad ruošiantis prie Tarybos? Toronto skyriaus 
valdybos? nauju rinkimų? visi si’sirinkusie j i? turėtu rinkti : žmo
nes? kurie dirbtu nė savo asmens garbei ar naudai? bet naudai vl- 
sy. lietuviu? Lietuvos išlaisvinimo ir kartu? graziam^kpoperavimui 
Kanados naudai. Tik žmoniškumu paremti siekiai - sake kunigas? :su
teiks Lietuvai laisve. ’ ’

V

Montreal? gegužes men.? 1945.
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Po to? pirmininkas perstatė gerb. sveti p. Ant o Navickų,ku- 
ris savo ilgoje kalboje raginte ragino užmiršti visus5 anksčiau 

: įvykusius nesusipratimus, stojant vėl į bendra darbų. Svečio kal
ba, buvo išklausyta, labai ramioj_nuotaikoj9 tik vėliau kai buvo 
atsiklausta susirinkusiųjų, nuomones, tai kalbėjo daug kas. Vieni 
reiske sutikima prisidėt prie bendro .veikimos jeigu veikimui, bus 
nustatyta aiški linija demokratiškam Lietuvos atstatymui ir^kad 
jokių slaptumų nebūtų. Kiti gi sake9 kad reikia viskų uzmirst9 
nieko neminėt9 tik pradėt naujų veikimų.

Bendrai_paemus9 nebuvo nei perdaug tylėta, nei perdaug kal
bėta, viskas ėjo vidutiniška vaga ir taip prieita_prie rinkimų, 
naujos valdybos. Bet pirm negu rinkimai tapo pradėta, pirmininkas 
pakvietė Petrų Kairį9 kuris akyvaizdoje visų9 įteikev34 dol. aukų 
’’Nepriklausoma Lietuva” žurnalui .,_Ta i buvo pelnas9 iš surengtos 
vakarienes, kuri įvyko 1 d. gegužes ir kuri buvo surengta rėmėjų 
vardu, po iniciatyva P. Kairio ir St. Darvinienes.

Ponas Navicką^, priėmęs auka, širdingai padėkojo rengėjams 
ir bendrai torontieciams, kurie ešų, pasėkmingesnius parengimus 
turi ir už montrealiecius.

Šia pačia proga9 reikia priminti, kad iždininkas raportavo, 
jogjper praeita metų Montrealan pasiųsta 230 dolerių. Tai tikrai 
graži suma pinigų.

; Bet grįšim prie rinkimų. Nors daugelio torontiecių. dar ir 
nėra užmiršę tos nuoskaudos, kuria jiems padare praeities nesusi
pratimai Taryboje,^bet būdami visuomenes veikėjai ir turėdami 
grynai lietuviškų Širdį9 kuri nenustoja jautusi visų skausmu, ku
riuos kenčia mūsų broliai Lietuvoje ir Sibire9 ir nenorėdami pa
gelbėt maskolių tarnams, varyti izoliacijos darbų9 kurie pairimu 
pasinaudojant, ruošiasi parduoti mūsu^tevynę maskolių vergoven. 
Nors faktinei,^kas liečia juos asmeniškai, tai jie- jau senai yra 
jų pardavę ir. šliaužioja po maskolių batais9 tik laime, kad pasau
ly atsiranda demokratiškų tautų9 kurios turi valių ir galių pasa
kyt tam raudonam arui9 jog Lietuva ir lietuviai turi teisę gyven
ti laisvi, nepriklausomi ir džiaugtis demokratija9 kaip mes džiau
giamės. Bet tie raudonieji kvislingai^ deda visas pastangas9 kad įrodyt pasauliui9 kad ne tik jie sau užnėrė kilpų ant kaklo9 bet esu 
ir visi kiti lietuviai nori ja užsinert ir būti maskolio vergais.

Štai kas9 privertė daugelį_lietuvių, užmiršti nors paviršu
tinai, visas nuoskaudas ir vėl mėginti dirbti bendrai.

To išvadoje, tapo išrinkta nauja, K.L. Tarybos, Toronto sky
riaus, koalicine valdyba, į kurių įeina šie asmenys:

Nepriklausoma Lietuva
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Pirm. ---------- — Petras Kairys
Vice pirm. ----- Liudas Pocius
Sekret. ------------Stase Butkiene
Vice sekr. T - /- - - Vytautas Banylis
iždininke ---------  Zose Uzemeckiene

• XRevizijos---------  P:?o Keksas
Komisija ---- ------— Ant. Batkus

ir ---------  Jonas Jokutynas

Parengimu Komisijom Al. Augutis?_Salomeja_Pundziuviene? Ona Ka
linauskiene? Emilija Matjošaitiene ir Brone Dubauskiene» Kores
pondente? pasižadėjo būti Maria F. Jokubyniene? o jai pagelbsti su
tiko? Zose Uzemeckiene.
P Rinkimams užsibaigus? pirmininkas R. Hozas? pakvietė visus 

išrinktus prie stalo? kad visi esantieji saleje? galėtu matyti 
kas buvo išrinktas. Bet susirinkusieji ne tik .pasižiuręjo$ jie 
naujiems pareigūnams ir širdingai paplojo.

_Nera abejones? kad visi lietuviai? kurie^remia "N.Lietuva”? 
yra dėkingi buvusiai valdybai? ypač ju vienminčiai? kurie juos 
išrinko? kuriais jie buvo patenkinti ir kurie užleisdami vietę 
kitiems? jaučiasi atlikę savo paneigę? parėmę lietuviskę judėji
mą? _kovoje už Lietuvos gyvybe? už lietuvio laisvę^ Čia galiu pa
minėti tik tris valdybos narius? kuriuos vakar maeiau^prie stalo. 
Kitę, vardus neteko sužinot? o korespondenciją skubu issiust. Tai
gi buvusi valdyba susidėjo iŠ sekamu asmenų: Pirm. R. Hozas; se~. 
kret. Pr. Kundrotas ir izd. Karaliūnas.

Na? Šiuo kart užteks. Reikia pasilikt kaip kę ir kitam kar
tui. - ■ - ’KORESPONDENTE.

0 DŽIUGU . ..
O^džiuguL o linksma vienybėj bendrauti?
Uz tėvynės laisvę kelti vėliavas.
Tokia tauta gali viskę iskariauti?
Nes bo žodžiu minti -"viens kito supras.

M. Ar

Montreal? gegužes meno? 1943.



VYTAUTAS SIRVYDAS

WASHINGTON. Šiuo metu Amerikos valstybių seimeliuose yra Šie lie
tuviai atstovai: adv. Rastenis (Maryland©)9 adv. K. Paulauskas 
(New Jersey)^ Jonas Deraitis-DeRighter (Ohio).
ROCHESTER9N.Y. Lietuviai išpirko Antros Karo Paskolos tonu čia 
už į1045 725.

NEW YORK. Latviai paseke lietuvius ir pradėjo leisti anglių kal
ba informacijinį apie savo taut^ ’’Drauga Vests”. Pirmas numeris 
24 puslapiu.
CHICAGO. Vienas lietuvis siuntė savo motinai Sibire^ištremtai 
maisto siuntinį $19.40 vertes ir turėjo Sovietu valdžiai uz mui
tus ir persiuntimu užmokėti $37.77.
WASHINGTON. Latvijos atstovas išleido anglių kalba knyg^ ’’Latvia ' 
in 1939-1942” kur sakoma^ bolševiku, okupacijos metu Tarybinėje 
Latvijoje policija nužudė 12s0005 sužalojo 1450009 isveze Sibiran 
459000.
PITTSTON9 PA. Žemes įgriuvimas anglių kasyklose šia apgadino Šim
to tukstanciu doleriu vertq lietuviu bažnyčia.
BROOKLYN9 N.Y. Vietos lietuviai turi surinku $29119.54 statuti 
Dariui-Girenui paminklu. Tuo rūpinasi tam tikras draugiją, išrink
tas Komitetas.
HARTFORD9 CONN. La Sallete kunigu, seminarijos ir kolegijos rek
torius yra lietuvis Kun. P. Liutkus.
WATERBURY9 CONN. Lietuviu motery draugija "Rūta” ruošiasi minėti 
savo 50 raeti^ sukaktį.
PITTSBURG9 PA. Lietuves moterys Šia suorganizavo komitetą rinkti 
rubus9 pinigus ir kitk«| nuo karo nukentėjusiems Lietuvos gyvento
jams. Surinkti dalykai bus laikomi paruosti tuojau po karo siusti 
kur reikia. „ , „ _Nepriklausoma Lietuva



PHI LAPEL PFU A ? Ph. . Čia buvo surengta^taip vadinamas Tautu Festiva- 
las? kur i o programoj e trys lietuviu šokiku grupes_pavaizdavo musu 
tautiškus sokįus^ii5 kitus. Labai grąziai_pasirodevir lietuviu 
vardą isskelbe. Šoko Bostonietes^IyaŠkienes mažamečiu grupe? Chi
cago s Ateitininku ’Draugoves grupe ir^Vyt. Belajaus grupe.
PITTSBURG-? PAv Vietos-universitete, lietuviu aukomis yra įrengtas 
Lietuviu^Kambarys? kurį atlankos vienas lietuvis šitaip rašo r "Pir
mame aukšto randasi^!vairią tautą įrengti kambariai?^tarp kurią 
yra ir lietuviu puošnus kambarys. Sienos išpuoštos astuonycįą au
diniais? viduje stovi lietuviu stiliaus stalas? prie jo gražiai 
ispiaustytos kedes^ langai spalvoti? vienoje sienoje kabo didelis 
Lietuvos Kunigaikščio paveikslas? piestas Lietuvoje."
CHICAGO.,, Anglijos generalinio konsulo, pakvietimu Lietuvos konsu
las Dauzvardis oficialiai dalyvavo Anglijos ambasadoriui Lordui 
Halifax pagerbti bankete. Tas rodo? kad Anglijos oficialai pripa
žįsta nepriklausomos Lietuvos atstovus.
NEW YORK. Susivienijimas Lietuviu. Amerikoje pradėjo šiuos metus 
su 15?379 nariais. Jie turi veiklia kuopą Toronte. ”
SO. BOSTON? ĮLĮS S. Lietuviu Piliecią Klubas skelbia kontestą ir 
skiria ęįvi dovanas ($50 ir $25 karo boną) uz geriausias mintis iš 
400 zodz,iu parašytas? tema "Lietuvos Nepriklausomybe? Jos Dabarti
ne Reikšme". ..Rastu geruma spręs "Darbininko" ir "Keleivio" redak
toriai ir advokatė S* Šalniene. ■ . ’ .

\ - . • ■ . • ' • r

CHICAGO. Kompozitorius Petras Sarpalius? per 30 metu Amerikoje gy
vendamas? surinko 5?000 liaudies dainų ir jnelodiju. Sarpalius yra 
sukūręs plačiai žinomą "Šitas Mylimas Kraštas" dainą.

NEW YORK. Amerikonu kataliku "America" žurnale? Latvijos Atsto
vas Bilmanis įdėjo straipsnį‘"Sea Power in the Baltic"? kur įro
do Latvija^ Estija ir Lietuva esančios istorijos, skirtos Baltijos .juru laisves -saugotojos. Profesorius Pakštas lietuviu spaudoje 
paskelbė įdomu straipsnį apie lietuvią tautos siekimą juros ir 
pasisekimus Klaipėdoje ir prekybinį laivyną kuriant.
CHICAGO. Lietuviai per savo taip vadinamas "spulkas" (kredito 
bankelius) pirko naujos Victory paskolos boną uz $2?019? 943.00.z
BALTIMQRE? MD. Vietos lietuviai komunistai negražiai savo pa- 
.triotiskuma Amerikai įrodė? nes Sovietu reikalams surinko $800? 
o Amerikos *Raudoną jam 'Kryžiui tik $140.

BUENOS AIRES?ARGENTINA. Visos -lietuviu organizacijos sūdare Lie
tuvai išlaisvinti Centrą.

« * #
»?» ’ •
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Man buvo sesi metaį9 jis buvo gi9 arti trisdesimts devyniu9 
bet mes_buvom draugai. Išduota toli nuo tėvu pas dėdę daktarę^ ‘ 
slampinedavau aplink aukšta*. ruiminga palociu*. kurs baltu bokstuo- 
tu stogu kysojo^iš vainiko Medžiu, ir dede Klemensas su savo gra
žia aristokratiška Šeima - atvažiuodavo is miesto čia vasaroti.

Šis baltas palocius tarytum gulbe ruošdamasi skrysti9 dunk
sojo seno dvaro sode9 kurs nuo neatmenamu laiku buvo turtingas se
nomis liepomis*. beržais, kastanais9 akacijomis*, alyvę. ir jazminę. 
kerais.

Puikios išgracavotos alejios^ skersais pjūviais viena_kitę 
perkirsdamos*. dengėsi senu liepų šešėliais ir ūksme, dvelks vė
sumu. „

U z ju9 - pakumpę obelys lenke sakas nuo daugybes vaisiu, 
o ten toliau - tūlavo*naujasis sodas su plotais inspektu ir uo-

Nepriklausoma Lietuva
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43 gynę. gojais.
Aplink s°J^s tesėsi ankstas akmeny parkonas "baltomis kalkėmis 

dažytas? kurs juose rvisę sodo zalię augmeni ję_ir baltos gulbes iš
vaizdos palociu? lyg jauna mergaitę žaliame rūbe.

Taip apsuptas palocius stovejo_kiek aukštėliau priekaįnely•_ 
Balto marmuro astuoni pilioriai vede į gonkę verandą, kur žvilgė
jo nuauksintos duru rankenos? stambios^kaip. ir viskas cia^stambu? 
be galo stambu? kad žmogus stovėdamas šioje verandoje - įžiūrimas 
tik kaip mažas taškelis.

Pries palociu - platoka aikšte. Aplink ję .- kliombu kliombai? 
gėlynai! Čia^juoke .si pasauliniu geliu kolekcija is rūpestingai 
prižiūrimu eželiu?; ten toliau - Sno jo ruzavi žiedai nuo botaniskai 
parinktu medžiu?*ju žemai nuskleistos sakos-?' siūlosi gyvai 
apglebti? apsikaišyti? lyginai kaip sielę dorybėmis.

Pro šiuos kliombus? gazonus ir gėlynus? - vingiavosi kelias 
baltučiais žvirgždeliais nusijotas. Juo dažnai pasirodydavo liuk
susu žvilgąs pavažas traukiamas ketverto arkliu? ir is josypso- 
davosi puriais plaukais dvi jaunos galveles - tai- Joanna ir. Aldo
na kaimyninio dvarininko dukros.

Dede jęs pasitinka ištiestomis rankomis? seserėčios nuduzgia 
baltas papurusias suknias paputusios? kabinasi? bučiuojasi? myluo
jasi vienos su kitomis? o Klaudijus^mano pusbrolis? kurs.visuomet 
nešiojasi knygę - joms^kukliai nusišypso.^Paskum jie_visi? - pasi
leidžia sodais . krykščia^, žaidžia? vaikščioja ir bėgioja alejo
mis? _visi gražus ir trauklus kaip angelai? švaručiai kaip snai- 
guoles. i

Mane su kitais vaikais - saugoja aukle.. Mes turime grazutį.- 
darželi vidury sodo? pilstome į formeles smėlį? bet bene man smė
lis' pilstyti?! AŠ mieliau brisciau per suartus laukus? eičiau va
ga paskui tėvelio žagrę? iškėlėjau jam titnagu ugnies?^uždegčiau 
pypkę? ii* kai jis ilsėtųsi? -r aš priejusvglostyciau sušilusius 
jaučius? vakare juos su'tevelįu išsivaryčiau į lankas? braidžio
čiau basa rasose iki vidurnakčiui... bene man ponę gyvenimas?!

Dažnai^nuo aukles pranykstu. Ir kad ne-balta gazine suknu
te - įsisukčiau ten i dvaro kumecię. vaiku būrį? žaisčiau laisva? 
juk tai man artima klase - mes visi artoję vaikai!

... t 'f '

- Ak? kad ne ta suknute ... - galvodavau. - Issiversciau.ten 
pro parkonę? arba iŠslihkciau pro vartus? prie kuriu nuolatos ry
mo sodo sargas? pries mane lyg prieš damę nusilenkdamas.

Ir? ligi Čia atėjus - sustok. Kažkoks padorumas ir dėdės 
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garbe sulaiko9 Švarus baltas rūbelis vėl nuplasdena takais9 sugrįs
ta į darželį pas auklę9 kuri jau pries valandėlę tavęs pasigedo.t. ... . '

Taip nuo jos niekur - nei šiukst. Taip dėdės įsakyta9 taip 
vykdoma.

Mus aukle gera. Ji turlijau keletę raukŠlię. veide9 bet kad 
ju neturetęL9 atrodo9 kad jos žodžiai neturetę. tiek svarbos.

Dabar mes jos klausome. Klausome kaip motinos. O^ji^viska 
po valandomis: ir maistę ir miegę. Viską po taktu: ir žodžius ir 
žingsnius* , :

Bet9 viena karta - sulaužiau viską. ' -
•. ‘ \ •> .

Prie musu sodo - susirinko is kumetyno vaiku spiečius. Jie 
ūze9 klegejo9 Švilpė irkoliojosi kazka prispyrę prie parkono9 - 
svaidė smėlio' saujomis*? kvatojo.

- AŠ.... įums nieko nepadariau. . . - kartojosi ne kalba? bet 
kažkoks baisus sniokŠtimas9 persiėmęs baime. •=

- Myral Myral... - šaukė be kvapo auklėj bet^aŠ jau buvau vai
ku būry. Jie susigėdo. Paleido akmenis ir smėlį is sauju9 prasisky
rė į Šalis9 ir mano balta suknute išsikovojo takę.

- Rimelil - surikau pasigailėjimo ir džiaugsmo asaromis9 pama
čiusi tarp dvieju rcmencię. pažįstamą kabancię būtybę9 skurluota ir 
baisia9 apsikarsčiusia^įvairiausiu skardu^gabalais tarytum medaliais-? 
bet kai iš jo akiu tryško ašaros9 aš pribėgau.? prisiglaudžiau.? ir 
mes abu apsikabinę beveik balsu pravirkome.

- Rimeli! Kaip tu taip toli atėjai iš mano teveliu kaimo?!...

Nepriklausoma Lietuva
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- Atėjau? mažyte? tavęs išsiilgau. ‘Čia pas verpėję Jonę per- 
....'nakvosiu? gal atbėgsi?.., nes rytoj vėl einu. Daug turiu^apciti.
Dabar visa Lietuva manol Atėjau tau pasakyt? kad caro nacelstva 
man visus generolu dvarus atidavė. Ir sis manol Ir tas palocius 
kur tavo dedel /-.-<• ■ ■■■.•• j ■■ . . •

- Tad? eikš? Rimuk? eikš pernakvosi. Tavęs pas verpėja nelei
siu? vaikai užpuls. .. -

Ir aš buvau betysianti vargšę pusprotelį"pro vartus■į palo-
■ ciu; man rodėsi bele tik ziba_zmogaus ak^s? bi tik esybe - mes vi
si lygus? bet aukle mane nutvėrėatplėšė nuo Rimelio? ir jis liko 
už vartę, drėgnas akis į.mane įrėmęs. <"■ ; ■> ■„ •

Pro^žydinčius kliombus ji mane vedėsi bardama ir aiškindama?
J kad elgetėlių reikia gailėtis? juos sušelpti? bet kiekvienas pri
valo būti "savo vietoje".

Mažai girdėjau auklę. Mintis ir Širdis nesėsi Rimeįį. Jis 
stovejo^man akysc^aŠarotaš ir apdriskęs uz vartę.; o aukle man pasi
rodė nežmoniškai žiauri? nepaisanti žmogaus.

Rūme ja palikau. Nubėgau į dedeš Klemenso kabinetę su malda? 
kad galėčiau parsivesti Rimelį.

J • l .J • ■
- ’ ■ . ! ‘ ' • , ■.

• - i ’ : • •' .; . I - ‘ :
:■ " >!< : i

v Rimelis buvo mano teviŠkes; kaimynas^_Jis atrodė labai senas? 
mažas susitraukęs padarėlis? su labai apžėlusia galva ir barzda? 
ilgoka ariŠka nosis — kyšodavo is plaukuoto veido? o is po aukš
tos raukšlėtos kaktos? -^žibėdavo dvi lyg pęlesiuotos akys iste
riškai /didingos? nuoširdžiai geros...,. ■ ' •<.'•

• Jis vaikščiodavo ant dvieju remencię - lazdų po pažastimis, 
•pakištu? ir kai jis eidavo - pakeldavo abi-kabančias kojas? ir at
rodydavo? kad tarp tu lazdų lėtai? labai lėtai? - supasi kokia tai 
vargše nesveika bezdzionele. -.. , .

Tikrenybėj gi^ - buvo žmogus. Ir dar garsaus? didelio ūki
ninko Rimo sūnūs. Žmones sakydavo? kad jis ėjęs aukšta mękslę? 
draugavęs su ponais ir kunigais? bet studentaujant rusę valdžia 
suseke a į vadovaujant lietuvię atgimimo studentę grupei? ir pa
šalino is universiteto.

Sugrizes i tėviškę - jis uzsibreze veikti kaimu aplinkumoj. 
Bet? liko'persekiojamas valdžios? o ir tėvai kartais primesdavo? 
pabardavo uz iŠeikvotę laikę ir pinigą; mažai paisydavo menkučio 
išbalusio studento. ...
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Rimelis to nepaisei jis suorganizavo keliu.aplinkiniu kaimu 
slaptas jaunimo lietuviškas mokyklas? pats mokytojavo? duodavo pa
skaitas o

Žmones jį pamilo, 
dar labiau atkrypo? dar

tėvu rūstumas atsileido? tik žandaru akys 
labiau persekiojo.

kada jis turėjo bendra visu savo kaimu jau
čia užklupo .žandarai? surakino į pančius? ir is-

Taip viena karta? 
. nimo susirinkimą - <_1„ 

. . vesė Rimelį į kale'-jima.

IŠ kalėjimo jis grizo po kelię. mėtę.?vbet jau nebe tas... Par- 
gozlino isispyres^i dvi lazdas plaukais apžėlęs ir išprotėjęs; gan
dai plito? kad tyčia toks gyvas iškankintas pabaisa paleistas? kad 
tuo budu kitus lietuvius įbauginus? ir atgrasinus nuo tautos darbię.

{■>

n-
m' /'i
~-'į.

i

^Sugrįžus Kineliui tokiam j ir sunes ji pažinę stau
gė iŠ gailesčio^ Žmones verke ir verzeši jį pamatyti? o jis nenu- 
rimdavo:. gozlipedavo ne-, tik po savo kaimą? ‘bet po visas parapijas 
ir tu laiku Lic'tuvos”guberni jas':' ; atlankydavo visus pažistarnusvvi- ’ 
sus broliais ir seserimis vadindamasnes visa Lietuva 30 tėviškė? 
jo nuomone - ’’tikra nuosavybe”.

Žmones-jį sulaukę jau is tolo antrdvieju remenciu kabai —• 
luoįantį pasitikdavo o Vaisindavo? pernakvydindavo - jis visiems at
rodė savas? uz'visus atkentejęs.

Mano tėveliai Rimelį ypatingai mylėdavo. Pas mus atsluncavęs 
-be keliu dienu neišeidavo..Mamyte ji apskalbdavo? aplopydavo? įs
prausdavo? pakeisdavo baltinius? o tuo laikotarpiu — mudu būdavome 
didžiausi draugai. .

Jis visuomet nešiodavosi per petį persimetęs didelį krepšį
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prikimsta įvairiausiu popieru - tai buvo jo "pinigai"9 "proklema- 
cijos"? įvairiausiu '^nuosavybių dokumentai"9 ir mes sklaidydami

"juos šiltame užkrosny arba vasara obelų paūksmej- abu netveria- , . 
vome dziaugsmu9 tik kai jo baisus veidas nusikaisydayo juoku9- -nian . - 
atrodydavo9 kad jis verkia. Tada jo pabugdavau9 bėgdavau pas mamy- • ; 
tę: palaikyti koks jis vargšas9 o mamyte apsiašarodama sakydavo: /• ■ ,."

: u Valke Ii j Rimelis didele, auka..* . y < ę:
.< ■! ! . ■ ' ' ’■ ' \ I —

‘ i _ v . v ‘ • Į -
Gailėstis^susipyndavo. Tunodavau žiūrėdama į jį9 į j o įkeista i • 

iškreiptus pirštus9 i^koju pedas_pusiau užsuktas.? ir kai islyde.da-
-• vau ji pro krgziŲ. vieškeliu is tėviškės - ilgaį_akys nusekdavo •.

■ ' paskui krutančias dvi lazdas9 ir kai jos su seselių pranykdavo ho- 
rizonte9 aš grišdavau galva nuleidus pas kryziy; prašydavau Dievo, 
palaimos Rįmeliui9 kad jį sunes ne sudraskytu ir kad kada nors jį 
vėl pamatyčiau.

išvežta iš tėviškės - ilgėjausi visu. Ilgėjausi ir to kryžiaus.? 
ir to horizonte išnykstančio seselio.

# a{< $

Pamacius jį prie parkono_prįblokšta bet prailgta ir rodos sa
va - nenurimau.‘Kabinete stovėdama pries ded^ Klemensu maldavau... 
Pasakojau9 koks man brangus Rimelis9 koks jis nelaimingas9 kiek 
jam reikalinga^globos9 pasigailėjimo ir meiles; daugiau nei kad 
mano^šuvytei uždarytai akvariume9 daugiau^- negu katinėliui kniau-. 
kiančiam prie virtuves duru9 daugiaujneį šuneliui netekusiam kojų. 
O_be to9 jisjnan mielas kaipo mano tėviškės atstovas9 pilkoj 
megoj kaip tėvelis

ser-

vil-Mano akys degančios, 
timi ir baime9 buvo 
gę į dėdės veida^ kurs 
buvo tarytum bg zado9 be 
Judesii^.9 be mažiausios 
žymes gailescio^ar susi
jaudinimo; jis žiurėjo 
pro lang^ į toliustary- 

\ turn jis permato amžius 
Praamžius9 rodos visas ak
menine statula pavirto.

Pagaliau9 nusviro į ko-
r dę9 prisitraukė mane prie 
■ sav^s9 ir glostydamas ma- 

_ no plaukus - patraukė 
skambutį. Duryse pasirodė kambarine9pjauna ,ir graši brunete; balt^ 
rip^ žiursteliu apsikryziavus9 gyvu Šypsneiiu apsikaišius. 

> iv;
( bus daugiau )
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Skiriu Motinoms - Motinų Dienoje

H
 H 

)

ANGELE ? JAUNŲ DIENŲ

- I -
Angele jaunŲ dienŲ9
Kiek Tu matei^vargu
Kaip as mažutėlė dar_buvau.» 
Mylėjai mane9 glamonejai...

Auksas nuo Tavo plaukŲ
Pabalo nuo^rupesciul * 
Motulėj nezinauj. ' •
Kaip atlyginti Tau?!...

Angele jaunŲ dienŲ.
- 2 -

Angele jaunu dienoj
Kiek nemigus naktŲ.1 
§upai9 liūliavai^ mane bučiavai; 
Švelnias daineles man dainavai.., 

^Išliejai daug ašarų.. . .
Turėjai daug rupesciŲ.*.
Motule? aciu Tau9 
Širdingai as sakau9

Angele jaunu dienŲ.
HELENA. • •'

»}« * #
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Dangiškoji Mano Motinėlėj
Tau vienai as galiu pasiguos

ti? kąd_as jau neturiu žemiškos 
motinėlės. Ji kape nubalusiu vei
du? isvargusiomis rankomis? be
jėgiu kūnu* c.

Bet5 pakyla mintis nuo_jos 
kapo? kur Tu amžinai savo rubais 
jos siela suvysčiusi? priglaudu
si... žvelgi i žemę? i mane par
klupusiu? ir teiki vilcię... lai
mini ir guodi. _

Žinai? Motinėlė? kad as silp
na. Silpnesne už visus? bet kai 
Tavo palaima man spinduliuoja? 
as m^liu Tave ir visę pasaulį? 
ir uz tę širdį kuri dabar kapuo- 
sejnano Motinos relikvijose - as 
nežinau^kaip Tau atsidėkoti? kad 
jinai įžiebė' taję meilę Tau? Die
vui ir žmonijai; o jos tiek^daug’.

Imk? mano Motina Dangiškoji? 
visę.liepsna širdies. Tau naktys 
ir vakarai pasako - mano lupę, au
dinius... dabar tik vienę sakau:

Myliu Tave’.
Visur matau Tave._
Esu visa Tau ir del Tavęs. 

Laimink n^ane^ guosk ir toliau. . . 
ir mano žemiškos Motinos siela? 
- ipynkx į amžinus zirandeliūs 
aukštybėse? kad'jusciau jos švie
sa mano^gyvenimo naktyse.

bučiuoju Tavo ręba? Marija 
Skaisčiausioji? jis^zydi visuo
se pavasariuose ii? Žiedu, taurėse- 

Visados? visados Tavo -
M. A.

#

Montreal? gegužes men.? 194.3.

Mano Brangioji Mamyte?
Siandien^Motinę Dienai’’Mo

tina”? kaip■švelniai sis var
das ausyse skamba!

■ Visas pasaulis prie sios 
progos? - sveikina Motinas teik
damas joms Širdingiausius?jaus
mingiausius linkėjimus. .-

■ Pats dangus klonioęasi pries 
Motina teikdamas jai uztarnautę 
pagarba.

Brangioji Mamyte? ne vien 
tik šiandien noriu Tave pasvei
kinti? bet kiekviena mano gyve
nimo dieną - bus meiles ir dė
kingumo jausmas mano širdyje.

Nėra pasauly užtektinai 
kilnię -žodžiu aprašyti? nupieš
ti Tavo pasisventimę.

Is mano jaunę_dienę? buvai 
švelnumo? kantrybes? darbštumo 
ir kilnumo pavyzdys..

Lai Gerasis Viešpats laimi
na Tave ir lai_pasiilgina dar 
Tavo buvimas musę tarpe-idant 
dar daugel metu galėtumėm pasi
džiaugti Tavimi ir džiuginti Ta
vo dięnas. >

Aciu?^Tau Mamytę? uz isauk- 
lejimę? aciu Tau? uz naktię ku- 
rięs 'be miego praleidai? aciu 
Tau už ašaras kurięs del manęs 
išliejai? aciu uz dainas - ku
rias manįdainavai.

Ypač aciu Tau?^uz^atsiekimę 
tikslo? apie- kurį as': is pat mažens 
svajojau.

0 Tau?.Vieępatie aciu? kad 
leidai vienam is Tavo angelę tap
ti mario Brangiain Mamyte.

HELENA.
* * #
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Brangiausia Mano Mainyto!
i Koks yra neapsakomas džiaugs

mas ?' Jkad. turiu Jumi? Brangi Moti
nėle šioj brangioj ’’Metinę Dieno
je. v „

Siame įaiskutyg. noriu išreikš- 
ti savo didziausį dekingumę uz vi- 
sę rūpestį ir vargelius? kuriuos 
datyrete mane auklėdamos? norėda
mos išmokyti ir išauginti lietu
viškoj dvasioj svetimoj salelėj.

Lietuviškai melstis? skaity
ti ir rašyti? tai Jus? Brangi Ma
myte? mane pirmiausia. išlavinote.

Taipgi atmenu kaip šiandien 
ta laikę? kada laikydamos ant savo 
kelię - mokinote lietuviškas dai
nas: ”Kur Nemunas ir Dauguva”? 
”Kada noriu verkiu” ir kitas..._ 
Sv» Kazimiero parapijos svetainėje 
koks parengimas įvykdavo; vesdavo
tes mane parodyt gabumus^ nekarta 
pareidavau iŠ parengimu su gražia 
dovana. Tas viskas per Jusę rūpes
tį įvykdavo ir Jums didžiausias 
kreditas priklausė. Lietuviškumo 
sėkla Jusę pasėta - neišraus nie
kas man is širdies? iki mano gyve
nimo pabaigai.

Kiek naktelių savojnelsvas 
akeles neuzmerkete; budejote sun
kiojo mano ligoje? mažytei esan
čiai ir kituose įvykiuose.

vBŪnant ’’Mokyto ję Seminarijoj” 
nemažai rupesties paneset? kas sa
vaite’ su_Teveliu aplankydavote.

Turėčiau labai daug? Jums? 
Mylima Mamyte? priminti? bot mano 
plunksna per silpna ta padaryti.

Nesuskaitomai kartu tariu 
mažę žodelį einantį iš širdies:

Aciu^ aciu? Brangi Motinėlė. 
Sveikinu šioj brangioj Motinu Die
noj ; meldžiu Aukščiausiąjį? kad 
užlaikytu mano Mielę Mamytę motus 
ilg?rusius ir_laimingiausius; ge
roj •’■eikatele j ir stiprybėj 
_ Paklusni ir Jus mylinti duk-

~ Mrmitp Ari nur.kni +.0 .
>i< # *

Motinėlė Mano Brangi? ■ ’ 
Širdužėlė Mano poldi!

Gana privargai ir prisi
kankinai ir daug naktelių ne
miegojai? mane ant rankėliš
nešiojai.

Nevienu ašarėlę išliejai? 
kol mane įsauklejus išleidai 
i tolima šalį laimes ieškoti.

Skiriantis paskutinį karta - apkabinus mane savo švel
niomis rankelėmis prispaudus 
prie savo verdančios ęirdies? 
liejai^gailias^savo asaras ir 
tarei žodelį iŠ_savo skausmu 
apspuogavusiu, lupu; silpnu bal
su tarei:. . \- Dukrele? neuzniršk? ma
nęs ir savo krašto.

Motinėlė Mano Brangi? Ta
vo žodeliai ir karšta' mcile^ 

is mano širdies niekados.neiš
eis. Ar aš gulu2. ar as keliu; 
apie Tave Motinėlė? svajoju.

0? tylu man tylu? nakties. 
tyluma kankina mane. Nepaliauju 
svajojus?.ir mano siela.su di-- 
dzin audrą ir su vėjais kla
joja. . Nęrims\ i? kad per_tokį 
ilga laikę savo Motinėlės ne
mačiau ir jos spindincię ake
liu ir jos švelnię ir meiliu 
suraminimo žodeliu negirdėjau.

Kiekvienos Kalėdos ir Vely- 
,kos - mes apsikrovę valgiais 
ir gerymais ir as vistiek ne
patenkinta ir_mano apverkta? 
nes žinau - Jus ten badaujate!

Dabar sulaukus brangiausios 
šventes Motinos Dienos? norėda
ma pagerbti ir pabranginti; nu
teikti dovanę? atsilyginti uz 
jos vargę -_neturiu_progos... 
Dievo bausme nebaudė pasaulį? 
karo laikas? uztad apsunkinti 
vargę nąŠta - negalim susiži
noti *su savo tėveliais? bro
liais ir seselems? Jkad pasida
linus vargais ir bėdomis.

Motinėlė Mano Brangi? vie- 
Nepriklausoma Lietuva
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nos dovanos aš trokštu is Dievo9
- Tave9 Motinėlė? gįva pamatyti 
ir prie Tavo krūtihps prisiglaus
ti. Tavo suraminimo zo delius 
išgirdus - nuslinktu sunki našta 
nuo manęs; širdis^nurimtų.

Su šiuo laišku? linkiu?kad 
kita meta Motinos Diena būtų pa- 
sauly_ramybe ir_laisva Lietuva^. 
Tevyne9 kad galėtumam ton nuvažia
vę ramintis su tėveliais ir^visais 
saviškiais; o kad ir nenuvažiavę? 
tai nOrs laiškais susisiektume.

Lai gyvuoja Lietuva’.
Lai gyvuoja mus Motinėlės!
Lai gyvuoja visi saviškiai!

Su pagarba? .
M. Kilimonieno.

-# >!< ,
Gerbiamoji Redakcija’.

Turėdama valandėlę laiko? 
mastau apie savo. Motinėlę ir vi
sas kitas motinas.IŠ kur ta Motinėlė galėjo 
žinoti tiek daug kilnių dalykų? 
nes kę tik_ji sake - tai viskas 
yra teisybe.

MOTINOS ŽODIS
Motinos žodis garbingas?
Jausmas gilus? stebuklingas. 
Viltis. Paguoda krūtines - 
Lig valandos paskutines.
Gera turėti teveli?
Žmonų? sesutę? brolelį? - 
Bet Motinėlė geriausia! 
Dievo dovana brangiausia.
Kai nuliūdimas suspaudžia; 
Niekas varge nepriglaudžia.

Nieks nenori mums padėti; 
Varge suspaustam kentėti.
• : f » tMotinėlė seto ar jauno: 
AŠaras^gaiįias' nuplauna. 
Priverčia širdį nurimti; 
Stengiasi skausmus nuimti.
Sopulius musę, atjaučia9
Ir prie krūtines priglaudžia; 
0 kai ji ilsisi kapuose?
Mes skęstame nuliūdimuose.

# *

Jau mano Motinėlė ilsisi saituo
se kapuose. Ji^man žodelio ne
kalbos? širdeles neramins.

,Mo tine locmano mieloji? kad 
as Tave turėčiau - ant ranke
lių nešiočiau. Tavo veidelius 
buriuočiau? Tave gerbti nenus
točiau. ' .

Vėlinu is širdies visoms_ 
mergaitėms mylėti savo motinė
lės? nes kaip dainos žodžiai 
sako:

’’Nukris lapeliai?
Atžels ir kitiį.
Numirs motinėlė — - 
Jau kitos nebus”.

Marijona Žemaitiene
Montreal? 1943.

# • * * 
f

Motinos lūpos yra gr a gausių, 
garsų, muzika? visų amžių 
svarbiausioji simfonija.

# « *

Motina yra dalis dievybes. Ji 
nešioja savo Širdy tyriausios 
meiles saulę. M.A.

# # *

Montreal? gegužes men.? 1943.
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OMNIA VINCIT AMOR

Visa gilijneile turi^rcligijos9 bet motinos_meile yra minkš
tesnes šviesos šyras tarp širdies ir dangiškojo Tėvo.

Motinos meile galinga. Nors jos Širdis-silpna? tačiau savo 
silpnybe viskę nugali. -

Jaunyste vysta; meile silpsta; draugingumo lapai birsta. 
Bet motinos paslėpta viltis viskę pergyvena.

Kiekvienas, kūdikis ateina į gyvenimą perdem aukso meiles 
vartus, išpradzię. kūdikis čiulpia penę iŠ motinos krūčių? bet vi-, 
suomet maitinasi jos-širdim.

Viena gera motina yra verta tūkstantį tėvu. .
J-'Zia kalba negali^išreikšti motinos meiles' galybes ir gro

žio ir heroizmo ir didybes. Ji nenusigąsta ten?_kur vyras tūpčio
ja^ ir^stipreja? kur vyras silpsta. Ir pasaulines laimes dykumę nušviečia savo negęstančios ištikimybes skaistumu? tarytum dangaus 
žvaigžde.

^Šiame Šaltame ir kurčiame pasauly nėra gilesnes? galingesnes? 
nemirštančios meiles versmes? kaip motinos širdies versme.

Motina - laiko sielos rakta.
Motinos Širdis - vaiko mokykla.
Motina - Švenčiausias žemes kūrinys.
Jauna motina -^saldžiausias reginys? kurį gyvenimas mums nu

dengia. Motinos meile - visos palaimos šaltinis.
■ • <-j ' . t* . i • • . . ■ -.v

; Nepriklausoma Lietuva
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Kada tik savo vaizduotes akim pamatau savo mirusiu motinu 

ji sunkia ašaras iš mano akių.

Kur motinos kojos vaikšto? ten yra dangus.

Motina - tavo kalba yra bažnytinių smilkalų debesys;^tavo 
balsas kuria šventovę ir tyčiojas iŠ trimito_garso_visų anaziau iš
mintingųjų? kurie laiko tų matų? kuriuo žmones norėtų mokyti. Mo
tinystes pastangomsvelniai ir rakiai išmatavo ta ežerų? £ur gludi 
amžinybe - po placiaakiu vaiku. Ir kai vaikas is tavo glėbio išei
na į gyvenimų? tu vis dar^gali paliesti jį savo pirštų galais. Nors 
jis vaikščiotų kur vejai žiauriai dvelkia? arba sjkarįct-ine liepsna 
slepia Egipto gyvate? jo širdis girdi tavo lupų snibzdesį.

Būti motina -_tai didžiausias pasaulio pasaukimas. Niekas 
neturi tokios galybes ir įtakos pozicijos. Ji laiko savo rankoj 
tautų likimų. Ji kuria kilnius tautos piliečius.

Vyras pasitaria su savo žmonabet jis. klauso savo motinos: 
jis klauso jos? kai ji pasisalina is šio pasaulio. Ir jos idėjos 
tampa jo principai - stipresni negu jo geiduliai.

Tėvas gali atgręžti nugara savo vaikui; broliai ir šeseį gali 
tapti neišgydomi priešai; vyrai_gali pamesti savo žmonas? ir žmonos 
-"savo vyrus. Bet motinos meile patveria visus. Gera ar bloga repu-? 

tacija? pasaulio smerkimo akivaizdoje? motina vis dar myli... ir vi
liasi? kad jos_vaikas sugrįš iš nedoro kelio ir atgailaus. Ji vis 
dar atsimena kūdikiškus -sypsnius? kurie kadaise džiaugsiupripil
dė jos širdįgardžius juokus? linksmus jo kūdikystes sukius? be
siskleidžiančius jo jaunystes pažadus. Ir niekas negali priverst 
motinos manyti? kad jos vaikas niekam nevertas.

Vaikai? pažiūrėkit į Šiųs akis? pasiklausykit šio mielaus. 
balso? juskit tų jausmų? kurį kilni ranka teikia jums! įvertinkit 
šių rankų^ kol dar turit brangiausių dovanų - meilių motinų.. Skai
tykit _ne išmatuojamų šių akių meilų; supraskit_sio balso ir žvilgs
nio rūpesti. Savo ateities gyvenimo? jus galbūt turėsit prietelių? 
meilių ir brangių? bet niekad nerasit tos neisreiskiamos meiles 
prakilnumo? kų tik vienų viena motina tegali teikti.

Motina - bankas? kur mes taupome savo žaizdas ir rūpesčius.

Kūdikis yra motinos inkaras.

Kokių pamokų vaikas teikia motinai!

Motinos malda? tyli ir kilni? visuomet randa naujų kelių į 
gausos sostų. Kūdikio gimdymas ir auklėjimas yra moteries išmintis.

S -

■r •

Montreal? gegužes men.? 1343.



64 '
Mano saldžiausios svajones tebera to balso svajones... kurs 

ramino mane kūdikystėje.

As dažnai jnatau savo motina ateinant is padangių telepatijos 
vielomis? ir aš apsiašaroju!

Motinos meile neišsemiama, nekintanti, nepavargstanti.

„ Motina - tavo širdis gieda; tavo akys džiaugiasi. Tu miegi 
ir sapnuoji, tarytum Jeva rojuje.

Tavo Širdis aimanuoja. IŠ tavo akiy teka skausmo ašaros. 
Tu matai, kai tavo mieliausias miršta, ir girdi - reąuiescat in 
pace.

Tavo akim švysteles skaistybe; tavo Širdžiai a te i s ■■ ramybe. 
Kai tu sėdėsi po vakaro ramiu^padangiu, laikas išdžiovins tavo 
ašaras ir palengvins tavo kančias. Nes tu žinosi,^kad atvaidinai 
svarbu vaidmenį. Tavo meile liks ncmaringa.vTavo Širdy bus■atsta
tyta bangaus ramybe; tavo akyse liepsnos amžina.Dievo skaistybe.

Motinos yra vieninteles dicves, kuriomis visas pasaulis pa
sitiki.

.. . . K

>}t *

MOTINAI. . .

J. GarunkŠtyte • •

Jau nuprausė rasa gegužes rausva rytę. 
Jau ilgesiu pakvipo_sakoti azuolai,.
Ir vieversio dainužėm padangę nurašytu 
Palaimino Aukščiausias žodžiais parinktais.

Bet ko skausmu dažai nubaltino Tau veidę
Ir deimantus pabėrė ts liūdinčiu, akię. ' -
0 Motina, koks rūpės is sypsotįs Tau neleido, 
Nors jau skrajoja la'.’me, nors čia jau taip gražu?

Bijau paklaust, bijau, kodėl verki Tu šiandien - 
Gal nesuprasiu aŠ; o kas suprasti gali?_ 
Tas ašaras turėčiau surinkti aukso tauren, -■ 
Jas saugoti ir gerbt, kaip šventę Gralį1

Mamyte, leisk bučiuot pavargusię Tau ranka. 
Leisk man raudot, parpuolus prie koję mylimu. 
Leisk man paimt tę skausmę, kurs širdį Tavo lanko 
AŠ apraudosiu viskę? tiktai neverki Tul

* * * bepriklausoma Lietuva



Kol blizges žvaigždes erdvoje? ■ ;-

: Kol paukščiai linksmai ČiuzĮbęs? ■“

Kol plaks širdis krutinėję?

Tol'mano širdis mylės*

rasa gaivins žole 3 o r;?

lietus . laistys :-gelcs~ 
i ' ' • ■ • ■) ‘Mylėsiu-tave?

jog ir tavo sirdi

irr gi ne?

— net i i* sapne *

HELEITAo

Jj! £*

s ; jaučia -

' ’ ” Doros meiles pasaulyn 
gyvena Dievas ir jo angelai.

. rt :J<
Meileįyra širdies kil

niausioji versme; šielos^puošniau
sia lelija; tik reik prižiūrėti 
į kur ji teka? ir kas vertas pasi
grožėti jos žiedais. . ■
; - i. Z' '•

• ❖

Suvystyk? mano meil^ - mei
le? tik ne.;- žemes aistra.

cj e
Meile neturi kaukes; Je'igu 

ji iškėlė svent^.inda tyros sir 
dies.; ji nebijo žmonių; kaukėtu 
širdis biju i? o to m Dievo? • bot i 
žemos .gyvento j o.. ....
” •> ■ 1 - ' - .jj /i ■ . . • >

Montreal? gegužes meno? 1943*
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Mieloji Violeta!
Esu dvidešimts dviejų metu 

mergaite? mokytojauju netoli šio 
miešto ir mokytojos pareigos ne 
tik^begalo mane nuvarginaL bet 
stačiai mano energiją ir upę ati
ma .

Jokios disciplinos ir tvar
kos klasėje nėra? nes neapkenčiu 
savo darbo. Mokinu vaikučius vien 
dėlto, kad patenkinus tėvelius? 
kurie daug del manęs pasiaukojo; 
save nemažai nuskriaudė? kad as 
mokslu-Užbaigčiau. Ję didžiausia 
svajone ir džiaugsmas buvo? kad 
as tapčiau mokytoja.

Nemanau ateinantį meta to
liau tęsti šį darbę ir nežinau 
kokiu^budu tėveliamsvapie tai 
pranešti? kad ju neužgavus.

Patarkite? kas lieka man 
daryti.

Mokyt. B..B.
# ♦ #

ATSAKYMAS:
Mokytojos darbas yra sunkus?, 

bet kilnus ir garbingas. Reikia 
nemažo pasišventimo ir kantrybes. 
Tapti gera mokytoja? - reikia tu
rėti tam tikrę pasaukimę ir šia

me darbe atsiduoti - visa šir
dimi.

Yra svarbu ne tik vaikučiams 
mokslę suteikti? bet taipgi 
juos priderančiai isaukletij, 
įkvėpti-jiems kilnumę? darbs- 
ruma? dekingumę.

Jci_gerb. Mokytoja B.B. esa
te be ūpo savo darbe - pasek
mes negališbūti geros. Tad? pa
tariu nuo Šio darbo atsitraukti.

Pasikalbėkite nuoširdžiai ir 
atvirai su tėveliais? išaiškin
kite jiems? kad Šiame darbe ne
turite pasaukimo.

Tikiu? kaj Jusę tevelia! su
pras? ir neužsigaus? nes jie no
ri matyti Jus laiminga! Ir? ka
dangi esate giliai studijavę 
pedagogijos mokslę - be jokio 
vargo rasite kitę Jums malonę 
užsiėmimą? kuriame gal jausi
tės pilnę pasitenkinimę.

Tad? geros laimes!
JŪsę Violeta.

>!<>n>:<

Gerbiamoji Violeta!
Neperseniai susižiedavau 

su jaunikaičiu? kuris pirmiau
Nepriklausoma Lietuva



57

i—aus..s u-si.z.LeAavįmQt9....- Jbpga lo. yar-__
tojo.svaiginančius gerymus.

! v Dabartiniu laiku jis'daug '’ 
:• mažiau vąrtojų. gėrimų? bet nenori 

man prižadėti, visiškai ateityje
i |nuo šio blggOi ’įpročio atprasti.
i j Mano t'ęvelįai susirūpinę' ir 

man pataria neimti jį sau už vy- - 
ra; bet aš jį begalo myliu ir tu
riu viltį ateityje jį pataisyti.

Lauksiu Jūsų patarimo.

. Sužiedotine J.L.

# * * .. •

ATSAKYMAS:

" Panele_J.L. s paklausykite 
. savo’ geru teveliu patarimo? nes 
.jie. iŠ širdies nori matyti tams
ta laiminga.

• ‘ Sunku yra?-.žmogų prie svaigi
nančiu gerymu įnratųsį - atitai
syti. Juk panele pati sakai? kad 
jisai nieko neprįzada.

Bet? jei tamsta viltį turi
te ir manote jį atpratinti nuo 

-:.gerymb? tad geros laimes ir pa
sekmių’. . Bet ? sunku tiketi9 kad 

. tas/pavyks. ♦ .
Tamsta esi įsimylėjusi? ta

čiau blaiviai9 aiškiai ir rimtai 
apsisvarstykitej apsigalvokite^ 
apie’, ateitį? kad nereiktų gailė
tis. < p • ■■ ■■’

Gero velijanti -

VIOLETA.
# * # • •

MERGAITĖMS w ....... : ■ ..... .... 1V, --- -----
STASYS ’YLA

Mergaitei gėdos jausmas9 
(labai puošnus apdarasJei ji 

■ vėjavaikiškai nusviedžia ta ap
darų? s tai1 .gali > ir nbbėnusigųsti 
ir labiau save subiaufinti. _Mat ? 
ji nebeturi gedos9 kuri-galetų 
ja nuo to apsaugoti. v

Gedos jasmas labai švelnus $ 
trapus_dalykas. Kaip spalvotos 
dulkeles nuo peteliškių sparne
liu nutrina kiekvienas neatsar
gus palytėjimas? taip gėdos jaus
mą dilina ir bukina kiekvienas 
nekuklus palyte j imas9 pępadorus 
žodis? netinkamos madoį? moder
nus -šokiai? pornografiška lite
ra tura9 nepadorus teatrai ir ki
nematografai. ’Žmogus prie šių 
dalykų pripranta, Ir^taip pama
žu? ’jam pačiam, nejaučiant? ima 
rodytis visai paprasta tai?iiuo 
ko-pirmiau begdayo susigedusios 
akyš ir kraujas Šokdavo,. į veidų.

Žodžiu?-.kartais labiau gali- 
. ma susižeisti negu kardu. .

Bet.kitas yra - tai palaimin
tas įžodis: "NE'19 kurs daug mer
gaičių. yra-apsaugojus nuo blo
go- ” ■■■
„Garsus mokslo vyras ir jau- 

nUombncš . auklėtojas. Foerstoris 
pasakoja matęs karta tokį atsi
tikimų. ’^Vienoje krautuvėje priė
jo vyriškis prie jaunos mergaites 

'. ir eme 7ja kalbinti prie blogo.

( bus daugiau )

Kaip matote? Gerbiami Skaitytojai? cįa pradėjome nauja pedagogi
nių klausimų skyrių. Jį veda_viena musų geriausia pedagoge gerb. 
VIOLETA? kuri mielai atsakinės į visus paduotus klausimus., \

Paklausimus prašome siųsti "Nepriklausomos Lietuvos" redak
cijai? kuri maloniai patarpininkaus. "N.L,” antrašas: -2588 Ber
cy Street; Montreal? Quebec.

>!< $

Montreal? gegužes men.? 1943.
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KEISTA PAPŪGA MONTREALE.

Się metu_9 diena gegužes m.? 
lenku svetainėje - pasirodė ne
rege ra papūga scenoje■>

S i $ papūgę buvo par s ik vie t ę 
lietuviški komunaciai iŠ New Yor- 
ko ir gyrėsi? kad tai csęs ’’So
vietu. - Lietuvos" vyriausias at
stovas Povilas Rutomskis.Kokį iŠtikruję. "eina" Ruboms- 
kis turi? spėlioti neverta? bet 
kad sis "atstovas" pridarė gėdos 
kvietusiems jį komunistams? tai 
jau nereik nei kalbėt.

Vietiniai ruskeliai J. Vil
kelis ir J. Lesevicius^- susiries
dami scenoje gyre pries akis paso
dintu žmogutį rodydami į jį pirš
tais? kad tai esęs "žymiausias Pa
saulio diplomatas? didžiausias kal
bėtojas ir kitę stebuklu darytojas 
Povilas Rutomskis»"

Žmones^, kurię buvo salėj _ 
apie du desetkai? - laukeL seke 
kiekvieną Rutomskio sujudėjimą.

Bet? šis_zmogutis juodam 
graboriŠkam rūbe apsirengęs?^kiurk
so j o galvę nuleidęs lyg^prįes mir
tį senas gaidys; retkarčiais pa
tikra pšt y dama s plikę galvę*, grei
čiausia jis męste kaip is padė
ties išsisukus?juk jis joks nei 

oratorius? nei^stcbūkladaris.
Vilkelis sušilo bemosykuo- 

damas ir berėkiamuodamas? Lesc- 
vicius pazalatino visus. Vilke
lio kalbos nedatekliuš? ii* ta
da išnešama į scena gaidę pasto- 
velis? publika^ncrimstal Vieni 
mano? kad tas žmogutis'nors ir 
mizernas? bet kad užtrauks in
ternacionalu? gal tikrai s'ita 
.lenkiškę salę nugriaus? I

Kiti mano? kad uzgriaudzios 
Rubomskis savo balsu? tai bus 
nejuokai...

Na? ir kas?
Pasiklonįoję musu ruskįai 

juodam nuliudusiam graboreliui? 
ištysia į priekį kaip ciucialę 
į kanapes_Įr pastatę prie gai
dų pastoveiio palieka.

Rutomskis^dar labiau išbą
lą? susikrapŠto pępierę bundu- 
li ir atsidusęs uždeda ant gai
dų pastoveiio. v

- Jau jis giedosi - susvabzda 
salėj.

Rutomskis nei gieda nei kal
ba. Niurna kazkę po nosimi? ir 
graibosi... adjutantai nusigąs
ta ar tik ję oratorius neslamba? 
bet kai Rutomskis^užsidėjo aki
nius? na taivvyručiai palaukit1

Jis pamazeli... lapę po la-

Nepriklausoma Lietuva
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pui versdamas? prade jo ^slet) i za vo
tie o. mikčioti ir kosėti? taip? 
kad jį reklamavę drauguciai - vi
sai nosis nuleido? išslankiojo 
nuo scenos? ir pradėjo išraudę 
kuždėtisL

Salej_- tikra nerimastis.^ 
D vie j ę. desetkę. publika - prunkš
čia juokais. Senas^Jonas pasirai
vė ir neiškentęs išsitariau 

paraše? tai jie dabar perskaitys.
Visi juokiasi? tik Rutomskio 

adjutantai suniurę tyli.
Žmogelis pasiraivė. Jam ne

smagu. Svetimu raŠtę perskaityti 
ir ne-taip jau patogu. Jis pasi
sukinę įa kaip papūga? pakausį_pa- 
sikrapsto? pro akinius pasižiūri? 
ir vel^slebizavoja.

Išvadoje? susivynioja popic- 
ras? susikemša į kišenių? ir no
rėdamas įtikinti publika kad jis 
tikrai ka nors pasakė; linktelė
damas iŠsireiskia:

•• -Kai raudonoji armija atė
jo ij? išvadavo Lietuvę^ tai ja 
pratęsė nuo Baltijos jurij ligi 
VIadivastoko.”

Dori lietuviai gal būtu pykę 
už Šį išsireiškimu? bet matydami 
tame išreklamuotame’’atstove" tik 
kanapiškę ciucialą be minties ir 
be autoriteto? - nulydėjo į nuo 
scenos tik nusispiovimun .

- Tiesa? kad jūs nukryziavo- 
įe . Lietuvę su savo raudonais 
sąrančiais. - pasigirdo balsai9 
bet komunaciai spruko su savo 
keista papūga? ir dabar Montreal© 
eina_grazus juokai? kad mūs' komu
nistėliai jau visai eina prie ban
kroto o

Okey? jau jie ir savo gra- 
borię. iŠsireklamavo.

Matas .Šilinis

Montreal? gegužes men.? 1943.

MOTINOS DIENA PAMINĖTA.

Vytauto Didžiojo klūbo 
svetainėje? minėjo montrealie- 
ciai "Motinos Dienę" su pui
kia programa ir su‘gausia pub
lika. :

Diena minėta 9 diena gegu
žes? ir pažymėtina? kad‘tę die
na daugiau parengimu lietuviai 
kitur nerenge? juo toliau - tuo labiau pradeda sąmoningi Mon
treal© lietuviai kultureti ir 
vienytis. 

Jje sis *

PRANEŠIMAS o

Šiuo pranešama gerb. Mon- 
trealo visuomeneikad Kanados 
Lietuviu. Taryba išnuomavo visai 
vasarai Ville La Salle ąžuoly
no parkę? kur kas sekmadienį 
bus rengiami pikninkai su įvai
riomis programomis ir įdomumais.

Taryba ruošia parke susta
tyti naujus stalus ir^sųolus? 
taipgi^planuojama turėti savo 
virtuve ir kiti patogumai.

Pirmasvpiknimkis įvyks 30 
dienę gegužes - šio menesio pa
baigoje? tad prašome visu Mon
treal© lietuviu nepamiršo! 30 
dienos gegužes‘ir atsilankyti 
į pirmę šio sezono pikninka.

RENGSJAI.

Ąžuolyno parko reikalaislei
dimu? stalų ir suolų nsdirbimu; 
taipgi visa pikninkų s©lininin
kyste - vadovauja Viįįasalie- 
cįai. Ję. prieky darbščiausi . 
mūsų vadai: pė Jonas Leknickas? 
p. įųncikas? p. Kuprevičius? Za
biela? Jasutis? Skuda?' Matulis 
ir kiti.

į: .
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GEGUŽINES PAMALDOS.

Per šį visa gegužes menesį? 
lietuviu Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje -.įvyksta labai gra
žios gegužines.pamaldos 8 valan
dą vakare.

Pamaldas laiko vietinis kle
bonas kun. J.^Bobinas? pritariant 
chorui ir gražiai miniai maldinin
ku.

Gražu ir kilnu? kai vakaro 
prieblandoje plaukia šventi gar
sai:

"Sveika? Marija?
Dievo Motina?
Kaip saule sviesi?

v Kaip siela gryna...” 
Čia prisimena Lietuva? kur kiek
vienam kaime renkasi nuvargę žmo
nes? suneša pievę. gėlės Marijai? 
ir suklaupę su visais kaimynais 
dalinasi maldomis o

0? Lietuva! Kas dabar puo
šia tavo lusnu^navcikslus? kę 
kalba Šių gegužes dienu vakarai?

♦ ♦ ♦

PARAŠE IR SUKOMPOZAVO.
Musę, kuklus ir tylus meni

ninkas Kazimieras Žižiunas? su
kurs ir.sukompozavo puiku ir ža
vingu. kūrini "JAUNIMO .MARŠAS” .

Garbe p.^Ziziunui? kurs vis išeina su gražesnėmis meno rožė
mis? ir mus apdalina pasigroze- 
j imui.

Apie s į ’’Jaunimo Marša”? toks 
parašyti kitoje ’’Nepriklausomos 
Lietuvos”laidoje•

Dabar? linkint autoriui lai
mes ir sveikatos - tenueitame kam
bary ūžia pijanb klavišai? skan
dina sielę į nemarias muzikos 
bangas.

Klausute
M* >>

LIETUVIŲ AUTORIŲ KNYGOS

Montrealo miesto didžiau
siame knygyne .• -

yra išstatytos mūsŲ 
lietuviu rašytoju knygos a^g4. 
1ų kalboje. Tai Antano Vaičiu
laičio ’’Outline History of 
Lithuanian Literature”, ir 
Aniceto Simučio ’’The Economic 
Reconstruction of Lithuanian 
after 1918”.

Šiomis knygomis labai su
si įdomavo knygyno lankytojai 
ir noriai jas skaito.

Gerai butę? kad daugiau 
panašiu knygų patektŲ į dide
liu miestę. knygynus.

>:< *{< -x
SVEČIAI IŠ BOSTONO.

Šiomis dienomis lankoki 
Montreale jauna porelė is.: 
Bostono?'tai p. Juozo ir Onu
tės Kuprevicię. gimines? kurie 
praleidžia Kanadoje ’’medaus 
menesį”. _

P. Kupreviciai yra uolus 
Kanados Lietuviu Tarybos vei
kėjai.

Kaip jaunavedžiams? taip 
ir p. Kuprevicię Šeimai? lin
kime laimes ir pasisekimo.

* * *

CENTRO PIRMININKAS TORONTE.
Praeitu savaitę lankėsi To

ronte K.L.Tarybos centro pir
mininkas Antanas Navickas?kurs 
buvo nuvykęs į Toronto K.L.T. 
skyriaus visuotina susirinkimą.

P. Navickas parsivežė nestik 
gražiu įspūdžiu? bet ir gražia 
auka ”Nepriklausomos Lietuvos" 
žurnalui. Aciu Torontieciams!

Nepriklausoma Lietuva
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VILLE LA SALLE ŽINIOS.
Kanados Lietuviu Taryba pik- 

ninkams vieta paėmė tame pačiame 
ąžuolyne, kaip ir praeitais me
tais galę. pirmos Avė.

Prašome lankytis. Pakvepuo- 
s-ite tyru oru ir sykiu paremsite ■ 
grynai lietuviška darbų.

# # *

P. ŠkudtĮ. sūnus Bronius sava
noriu įstojo į jurininkus. Kol 
kas tarnauja Quebeke ir kas an
tra savaite aplanko savo tėvelius.

$ # #

Velykę. švenčių proga, Vikto
ras Naikelis kuris tarnauja^Avia- 
cijoje, aplanke savo jaunų žmona 
ir 'tėvelius.

# # #

P. _Rokų‘sūnus Antanas? labai 
rimto būdo vaikinas._Jis tarnau
ja Kanados kariuomenėje signalis- 
tu ir šiuo' laikotarpiu yra apsU 
stojęs Vancoųvery.

Velykę, šventos praleido Vil
le La Salle pas savo tėvelius.

.. # # # # * #

. . . P. Baltakiai susilaukė gra
žaus ir sveiko sūnelio, kuris 
labai ramiai auga nevargindamas 
savo teveliu.

Linkime, kad p. Baltakiai 
naujagimį išaugintų gražioje lie
tuviškoje dvasioje.-

##
P. Kinderiu sūnus Albertas 

buvo truputį susirgęs., bet dabar 
jau .sveiksta ir rengiasi grįsti
Montreal, gegužes men., 1943.

į savo darbų. Linkime sveika
tos ir gero pasisekimo.

# # # ' ;
P. Matuliai persikrausto į sa
vo gražius ir didelius namus 
ir žadėjo pakviesti visus pa- 
•žįstamus į įkurtuvių, balių.

Laukiame!
# # #

Villc" La šalie kolonija, kas 
metai lietuviais vis padaugėja. 
Ir šiemet,^nors persikraustymas 
buvo suvaržyta^, bot vistiek 
trys lietuvių seimos į Ville_ 
La Salle kolonijų atsikraustė.

VILLASALIETE.
# # #

SVEČIAS IS ROUSES POINT..
Gegužes pradžioje, lankėsi 

ir svečiavosi Montręale gabus 
jaunuolis Viktoras Sirvydas, 
kurs studijuoja Amerikoje aukš
tesnįjį mokslų. 

. Viktoras aplanke vietinį 
klebonų_kun. J. Bobinų, taip
gi lankėsi ’’Nepriklausomos Lie
tuvos” redakcijoje, kur susi
tiko su draugais, ir palikęs 
apie save gražių redakcijos^ 
nuomonę - išvyko pas savo tė
velius Vytautų ir Onutę Sir
vydus .

Viktoro tėvelis Vyt. Sirvy
das, neseniai išleido labai ver
tingų savo tėvelio biografijos 
knygų, kurioje įdėta nemažąvpra- 
kaito ir triūso, bet pasiryžimas 
viską.nugalėjo.

Linkėtina, kad ir ponas Vik
toras duotu savo talentų Lietu
vai ir lietuviams.

# # #



62
YRA RENGIAMAS DIDELIS FESTIVALIS

Šių metų 1 dienų liepos 9 
’’Stadium’e”p»io kampų Delormier 
ir Ontario gatvių esančiame; Įvyks 
didžiulis Alijantų tautų festiva
lis. v

Festivalį ruošia žymus auto
ritetai, kurie pakvietė visas 
Alijantų.tautas ruoštis aukščiau 
m ine ta i J d iena i.

į Ši didžiulį festivalį, yra 
pakviesti ir lietuviai su savo 
chorais, miniomis ir sava vėliava.

Kaip girdėti^ lietuviai ga
na energingai ruošiasi dalyvauti. 
Ši klausimų svarsto ir Kanados 
Lietuvių Taryta, ir vietine Sv<, 
Kazimiero parapija, ir tikimasi, 
kad festivale tikrai dalyvausime 
ineparodysime savo Šalies menų ir 
ryžtingumą. _

Festivalio vadovybe žada 
duoti^lietuviams eilų suolų,_kur 
bus iškelta musų trispalve vėliava 
tarpe kitu, ir neužmirškime_pir- 
mų dienų liepos - po savo vėlia
va skaitlingai susirinkti ir pa
sigrožėti savo tautos_menu ir ki
tų tautų menu ir kultūra.

į restivali įėjimas^veltui, 
tad prašome pasinaudoti šia pro
ga ir neatsilikti nuo kitų.

Kitame "N.L." numery, bus^ 
gana plačiai tuo klausimu parašy
ta.

# #

PALIKO MONTREAL/)..
Uoli ir nenuilstama p. p. 

A. S« Pundzių Šeima, kuri daug 
dirbo Kanados Lietuvių Taryboje 
MontręaĮe, šio menesio, pradžioje 
išsikėlė gyventi į Torontu^

Gaila mums montrealieciams, 
bet mes tikrai dar netikini, kad 
Jūsų, Brangioj iL netekome.

Geros laimes ir sveikatos.
« 3}C »*«

ATSILIEPĘ SESUO.
Anglijoje, Londone gyvenan

ti virŠ trisdesimts metų M.v 
Baratinskiene - Marijos Auks- 
taites vyriausioji sesuo, šio
mis dienomis atsiliepe į Mon- 
trealų su pirmu laiškų.

P.‘Baratinskiene išvažiuo
dama į Londonu iš Lietuvos, pa
liko AukŠtaitų dviejų menesių 
amžiaus -_lopsely... nuo to 
laiko praėjo daug metų, ii* 
tik mintyse galvota, kad yra 
kur tai nepažįstamoji sesuo 
miela ir brangi. Nekartų ilgė
tasi, svajota. Bet, piomis die
nomis - atėjo laiškas..

Ponia Baratinskiene išaugi
nus _labai gražių Šeimų. Keturi 
sūnūs tarnauja Anglijos kariuo
menėj. Vieni ant laivų, kiti 
tolimuose kautynių kontinentuo
se o _

Jauniausioji duktė išbuvusi 
vienuolyne tris metus, ruosesi 
šventimams, bet gavusi velionų 
gavo ir sunkių operacijų, - ne
kilo nuo operacijos stalo. Gai
la jaunos ir'gražios vienuoles, 
del kurios„teko skaudžias valan
dos iškenteti_ir jos motinai.

Geros laimes poniai Baratins- .kienei, kati ji būdama našle iš
augino gražių ir pavyzdingų sei
mą. Ilgus metus ji liūdi del sa
vo vyro mirties,kurs žuvo mainų 
katastrofoje. Su juo_ labai gra
šiai sugyveno ir mylėjosi: turi 
jo dovanas gautas uš kiekvieno 
sūnaus gimimų žiedais, uŠ kiek
vieną vis brangesnių deimantu 
akimis.

Kai pasirodo, tai.mūs mielų 
lietuvių - pilna po apskritų pa
saulį.. Ne tik mes grumiames‘del 
laisves•ir žmoniškumo, bet irv 
mus broliai ir^seses su savo šei
momis r- tuo pačiu gyvena.

Tegyvuoja visi dori pasaulio 
lietuviai’. * * $
Nepriklausoma Lietuva
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JAUNAS GABUS STUDENTAS * naus Budo moteris * Daug veiku

si Sv* Elžbietos ir kitose pa- 
jklbertas Norkeliunasj kurs rapijinese draugijose* 

lanko D^Arcy McGee auksjtaję mo- Linkine sveikatos*
kyklę5 siomis dienomis aplanke .
"N.L.H redakcija. # # *

S’iS 'gabus^jaunuolis studen
tas.? da'bąr tiesiasi prie 'ketvir- Serga sunkiai Magdalena Naru- 
tos klasę.s kvotimu.? ir mano stoti sevicicne? vietines lietuviu 
į penktęję.. —.. nerapij°s Komiteto pirmininko

Jo ,uzsįbrėžimas studijuotu P' Naruseviciene yra
inžineriją. _ kŪKlūuu lietuve- ir pavizdinga

Geros'laimes9^Albertuk; motina.
Mokslas - didžiausia ir nau- Linkime greitai pasveikti, 

dingiausia šviesa.
Alberto tėvelis yra uolus # # *

Vytauto klubo veikėjas ir puikus, 
lietuvis. Daug dirba dramos ir Ilgas laikas sunkiai serga p.
dainos sritiję. Jo motinėlę po- Andriukaitis9 daktaro Vytauto
nia Norkeliuniene9 - tyli ir darbs—tėvelis*. - . ~Gal\_sūnaus pustan
ti bitute. Ji priklauso keliose_ gos padės išgelboti daug dir-
dorose draugijose9 yra uoli nare busio ir vargusio^senuko gyvy
je .L. T. Moterų sekcijoje. be<?kurs buvo darbštumo pavyz-

P. Norkeliunai augina ir 
vienturtę dukrelę9 kuri greičiau
sia eis slaugiu mokslus.

Geros laimes.
sjs - t .

. DIDŽIAUSIAS kreditas 1
Leonui Gudui9 kurs nenuiIš

imai dirba prie "Nepriklausomos 
Lietuvos’^ darbo.

Pas sį-vyrę_- geležines va
lios jėga. Garbe ir padėka ■, Jums9 
Pone Leone? už tiek, pasiaukojimo

• ir nepavaduojamo triūso. Garbe 
ir, padėka Jusu bendrininkams po 
Bagužiui ir kitiems.

>> aje sjc
» '

MŪSŲ LIGONIAI.
Jau kuris laikas kai sunkiai 

serga p. Antanina Keblinškiene. 
P. Keblinškiene yra labai malo-

Montreals gegužes men.9 1943.

dys. '• • ' . ;
P., Andriukaitis visę laikę 

buvo Šv. Kazimiero parapijos 
gynėjas ir bažnyčios Komiteto 
narys.

sjc ’ ;
Serga sunkiai; Viktoras Šerks- 
nysj ir sunkiai tapo sužeistas 
Masys Jonas. Abu šie ligoniai 
randasi General ligoninėj.

:!< >!< #

VEDYBOS.
Jauna ir^grazi panele Anas

tazija Tamašauskaite 9 išteka 
už Mykolo_Boluk’o.

Ju_sliūbas bus 3 dienę bir
želio. .

* * 
PAVASARIS. •• ••
Montreal© visomis .jėgomis pra 

s i juoke pavasaris.. Ilgai buvo 
salta9 niūru ir vėjuota.

»t« *
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NETIKĖTUMAS!

Tik šiandien netikėtai teko 
sužinoti, kad mūsų uolusis ’’Ne
priklausomos Lietuvos” bendradarbis p. Elegijus Narušis^apsivedė 
’su panele Onute Jackevičiūte, ku
ri ne taip seniai lankosi Montre- 
ale.

Kaiu Elegijai, taip ir_Onu- 
tei Narušiams, linkime saulėtos 
laimes ju gyvenime; taipgi tiki
mės 5 kad savo rastais - mus vi
suomet atsiminsite.

Širdingiausi© pasisekimo!
sjr »J*

SUKAKTUVĖS.
Šiy mėty 25 diena, sueina 

lygiai keturiolika meti^, kai ta
po įšventintas į Kunigystes Sa
kramentu mūšy, -vietinis klebonas 
Kun. J. Bobinas.Primicijos buvo puošnios ir 
iškilmingos Sv. Jokūbo Katedroje 
Montreal©.

Pirmas šv. mišias atlaike 
gerb._Jubiliantas 26 dienę gegu
žes men., 1930 motais.

Dievo palaimos, sveikatos 
ir geresnes^ sauletesnes 
laimes linkėtina!

>y \y -y

ŠIUO LAIKOTARPIU.
» Šv. Kazimiero parapijos kįe 

bonija, apsirengia naujesniu rū
bu - mallavone, arba issidazymu.

Ne taip seniai buyo baigtas 
bažnyčios remontas, dažymas ir pertvarkymas, dabar klebono rū
pesniu ir Komiteto pritarimu; pa
gražinama vietine klebonija.

PARAPIJOS CHORAS. ••
Kazimiero Ziziūno vadovau

jamas chorasj paskutiniu laiku 
susilaukė naujy nariy. -

Kaip vaikinams, taip ir 
mergaitėms, didele garbe pri
klausyti prie chory, paremti 
giesmes ir dainos^menę, kurs 
kelia siela į aukstesnius pa
saulius, tik vienai sielai ži
nomus ir suprantamus.

Prašome jaunimo pamylėti 
giesmę ir dainę ypatingai savo 
tautos; ir ję paremiant - pri
sidekite prie chory savo bal
sais ir visapusiška parama.

Kurie dar^nepriklaušote prie 
Kazimiero Ziziūno vadovaujamo 
choro, yra visuomet proga prisi
rašyti, ir visuomet esate lau
kiami . _ >y * >y
KRIKŠTAI.

Siu mėty balandžio 24 die- 
ny9 Julijai^ Vasiliauskąitei^ir 
Douglas Willitts_- gimė graži 
ir sveika dukrele, kuri per sv. 
krikštą gavd vardę: Bernardina.

>:< * >y ’• • . . .
Siu mėty gegužes 9-ty diena, 
tapo pakrikštyta Juzefą-Petro
nėlė, Viktorijos Kazakevičiū
tės ir_jos vyro J. Lanksciaus 
dukrele.

Kaip naujagimei, taip ir jos 
tėveliams linkimo laimes ir svei
katos.

>y >y sy

Šeima^graziausias tautu vaini
kas, Šeima ryšys tarp žemes ir 
dangaus. « # #

♦ >y >y

Nepriklausoma Lietuva
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RAŠO A. NAVICKAS

Sugrįžus iŠ Toronto, negaliu nurimti neparašęs bent trumpai 
kas paliko man giliausiu įspūdį - tai dainaį Daina, kurię tinka
mose meno aukštumose pastatęs yra gerb. ”Aušros” choras Toronte o

Kitę. įspūdžiu nerašysiu, nes ir šiuos vos suspėsiu, mat ’’Ne
priklausoma'Lietuva" - jau beveik visa spaudoje-? tad nors skubotai 
čia paduosiu keletą mincię. -I

Šię_metu 15 diena g'ėguzes, Toronto ’’Aušros” choras? _surengė 
labai įspudingę ir grąžę koncertą. Visas parengimas susidėjo vien 
iŠ grazię lietuvišku liaudies dainę.. Pagirtinai Kad, Toronto ’’Auš
ros vchorasvtaip gražiai sudainuoja ir palinksmina^visuomenę savo 
grašiais, žavingais balsais. Nekarta kas yra girdėjęs Toronto ”Aus- 
ros”chorę dainuojant, visuomet džiaugsmingai atsiliepia apie' jį, ir 
su pasitenkinimu kalba, kad tai tikrai meniskai išpildoma musę dai
na.

Dabar, kada choras yra po vadovybe ir lavinimu jauno, gabaus 
choro vede jo-, Louis, Pociaus, susilaukia dar daugiau kredito ir pa
garbos. Nes p. Pocius puikiai supranta muzikę ir dainos kultūrę.’

Aukščiau minetę dįenę, prisirinko publikos pilna sale, ir 
visi su nekantrumu lauko pradžios. Apie 9-tę valanda ’’Ausrop” cho
ro pirmininkas Pocius, pasirodė estradoje ir tarė kelis žodžius 
visuomenei. Programa^vede labai sugebančiai, perstatydamas kiekvie
na dainę ir jos reikšmę.

Pirmiausia sugiedota Lietuvos Himnas. Antra, ”Ar tu žinai, 
mano broli?”. Šiai dainai pritarė smuiku panele Maryte Pociūte ir 
solo Edna Evask. •.

Po to, dainavo visas choras puikiai ir grazihi. Vėliau, iš
ėjo soliste ponia Uzemeckiene, kuri gražiai ir romantiškai sūdai- 

Montreal, gegužes men., 1943.
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na vo ’’Vilijos Kalnai” ir ’’Bučkis”. Po to9 "buvo duetas .^Žavingai 
dainavo p. Derviniene ir J. Jokubynasv"Nęskink sau rožes”. Pui
kiai solo padainavo P. Jokubynas. "Lopšine”

Septintame skyriuje P. Rože Marija piano aceordia. 8-ta9 vi
so choro daina. 9-ta "Ei pasauliu mes be laisves_nęnurimsimi ■’ 
10 kvartetas Pr Edna Vaskelyte? p. M. Pazukeviciūte? Ponia Pocie
nėj panele Gene Jokubynaite "Dobilai".

11 buvo duetas p. E. Vaškelyte ir p. Butkiene - daine} iš ang
lu operetes. Po to buvo pertrauka.

Po pertraukosvbuvo dainuojama sekančios dainos: Visas_choras 
sudainavo "Tu ir AŠ".Po tOjg-le Maryte Pociūte smuiku9. p-le Onyte 
pocįūte pijanu... jos sužavėjo publiką jautriausiais kuomet pasi
rodė dvi jaunos gražios sesutes labai pagirtinai ir gražiai.

Pagirtina ir gražu? kad šios dvi lietuvaites nestik dalyvau
ja ir skambina lietuviu parengimuose? bet ir kitataučiuose pasiro- 
dydamos - kelia Lietuvos vardų

P. Leopoldina Pichler viena iŠ geriausią Toronto dainininkių 
dainavo Strausso "Mėlynas Dunojus"/"Norvegu Šokis"? "Merginos Troš
kimas" ir "Miegok? Kūdikėli" dainavo lietuviškai.-.

Pagirtinai sudainavo visas choras "Tryptinis"9ir paskutiniau- 
siai vel9 "Ar Tu Žinai Mano Broli". :

* • • •

Pabaigoje?^sugiedota "God? Save the King" choro ir solo ly
dėjo P. Edna Vaškeliūte.

Po dainų buvo^įteiktas labai gražus gyvi^. geliu bukietas? nuo 
ponios Pocienės "Aušros" visam chorui. .

Garbe "Aušros" choro vadovybei9 garbe choristams? solistams? 
duetista^s? smuikininkei ir pijano lydetoj.ams.

Sis koncertas paliko many neužmirštamus malonius atsiminimus? 
kurii^. retai pasitaiko gyvenime.

* w s■Po koncertui - bUvo Šokiai iki 12 valandos nakties. Po sokiu9 
visi su labai pakeltu ūpu skirstėsi kalbėdamiesi apie gražiausius 
įspūdžius ir malonumus.

Mes? Montreal© lietuviai? atsimindami "Aušros" choro pasiro
dymu Montreale? tikimės? kad ir vel__kada nors mus aplankysite? ir 
suteiksite mums malonumo išgirsti JŪsi^ gražiausios dainos menų

A. Navickas.
>!<

*
*
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