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- How_do you liko America? - klausia mus svetimsaliusiame
rikietis. Musę mandagus atsakymas: v”- -

- I like America very much.
Tais žodžiais" mūst?. pasakoma teisybe? bet ne jvisa. Amerika 

mus9 turėjusius palikti savo šalį? priglaudę? davė sęlygę duonai 
pelnytis ir gyventir Mintame savo darbo vaisiais. Esame sotus ir 
apsirengę. Ir vis dėlto nesame laimingi. Mus kamuoja nerimas? per
sekioja baisios mintys o _Sergame savo išardytu? sugadintu gyvenimu 
ir savo artimųjų nelaimėmis. " • ' -

Musę tautiečiai su vaikais ir_seneliaįs išvaryti ziaurięję 
bolševikę'sibiran. Jie toje begalinėje erdvoje badu nyksta? basių 
sudrisko merdėja? toli nuo savo tėvynes? tyruose? miškuose? stopo
se miršta be jokios paguodos._Tie musę tautiečiai - gyvi^nabasni- 
kai? pasmerkti be jokios kaltes baigti savo gyvenimu kančiose. 
Mes? kad ir norėdami? negalime ištiesti jiems pagalbos rankę. Ko
ki mes bejėgiai*. Ir? kokie šiaurus rytę grobuonys! Nejučiomis šau
kiamės Dangaus keršto? tiems antikristams.

Nematytas Tėviškės pasiilgimas... Nora dienos? o kartais 
nėra ir valandos? kad bent fantazijos sparnais nepaskrajotume po 
mielęję Lietuvę. Taip žavingai graži ji prisistato mums savo įvai
riais gamtos ir gyvenimo2 viliojančiais vaizdais. Ko nelaimingesne 
darosi ta musę, tėvyne? to brangesne ji musę išalkusioms meiles sie
loms. Kūnas čia?svetimoje šalyje^ o dvasia ton? savo .gimtine je. 
Kur mums suaugusiems? o kitiems musę jau pasenusioms? beprigytį 
turtingoje? laisvoje Amerikoje^ Mes tai laisves žemei turime bū
tį ir esame dėkingi? _bet ilgime g. be galo-šavo pavergtosios žemes? 
iŠ savč tevę ir protevię paveldėtos?- kilnięję ir tvirtęję tautos
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sunu ir.dukterį. įdirbtos? saugotos? krauju ir gyvybe girtos. Tik 
jaunas •modelis duodasi kiton? svetimon? zemen persodinamas? bet ir 
tai' ne> visuomet ton teprigydomas. 0 kę' jau bekalbėti'-apie inaugu- 
•sius mėd^ius? filiai Šaknis įleidusius. Išrauti? sakas nugenėti? 
jie - negyvėliai o '' ' ' '■ <

• ?’ ; p. 1- “;'į±etuvb?a Te vyne- mano? Tu esi kaip sveikata?
!jj ■ =J Kiek -Tave',branginti reikia? tas, tik: teišmano?

■ w * įkurs yibą Tave praradęs!" : r ■ A'S
.• M/l. i1 ‘ : : . i ■ į

Į i J j * • , \ Į : g* ■

Mickevičius lenkiškai rase? o kaip giliai^lietuviškai jaute. 
Tik tikras, poetas tegalėjo sulyginti tėvyne su sveikata ir taip 
dailiai išreikšti tėvynei ilgesį. Mes tremtiniai meldžiamos į Lie
tuvą drauge su Mickevičium ir nekantriai laukiame vėl pamatyti ap
dainuotas žaliąsias pievas? rugiais^pasidabruotus ir kviečiais pa
auksuotus laukus. 0 gal vietoje ;tu zavįngu^paveikslu, išvysime vien 
griuvesius^ir praretintus? nualintus musu žmones? Tegu ir taip!^ 
Namai namučiai? kad ir smįlguciai^ By tik butu lemta mums sugrįs
ti tėvynėn? kad ir nukamuoton? tačiau dar: gyvon. Is stipraus .kai
miečiu. kamieno ataugs atžalos? issisakos? issilapos?. atgimsi Jau
noji karta.

Jjc sfe

. > Ne taip seniai praėjo Velykos? atsikėlimo švente. Ji mums. _
primena? kaip pasaulio Išvaduotojas? paskelbęs meiles ties.Sį? mirė 
del jos ant^kryžiaus?’ savo kančiomis isnirko žmonijos nuodėmės? 
garbingai kėlėsi iŠ grabo? mirtim įveiks mirtį. Ar žmonija pasi
naudojo tęję Dievina Auka?... Žmonija klaidžioja„ir skendėja nuo
dėmėse. Kristaus tiesa vėl gyva kalama į kryziy. Antikristai? šio 
pasaulio valdovai? Šaiposi ir kraiposi? į ję žvairuodami. Jie ty
čiodamiesi šūkauja: • >

- Jei Tu esi tikrai neįveikiama galybe? tai kam leidais kry- 
. ” šluojama? >' '• ‘ .

Štai Jau baigiasi 2?0Q0' mėty Tavo gimimo sukaktin^ o žmonija 
eina kaip ėjusi ne-Tavo? o savo sviesa. Tikrai Tu atnešei pasauliu 
karda. Argi nematai? Jkad žmonija tegali būti valdoma piktuoju? ne 
geruoju? Dievinąsis Žmogau? teisybe pasakei? tardamas? jogJTavo Ka 
ralyste ne is šio pasaulio. Tad grisk is kur atėjęs? kad ne Tavo 

■ pedsaky nelįkty-šioje zemeje?^danginkis į miglotas? męlsvai padū
mavusias idėjų dausas. Si mirstamyjy. regimę pasaulį tūri valdyti 
ne Dievas.- žmogus.? o cezaris ar cezariais Tiesa yra ne paniekos 

' vertas kryžius tyčiodamies sako? _vargstanciy- vilties sim’bolas?bet 
pasaulio cezariai trokšta? kad būtį. - marusis kalavijas.

- Tegyvuoja realusis cinizmas! Tezunie idealizmas?. - dunda 
kova cezariu pataikūnę, n i n i cxn p p.n kniiicrnriis ir be kaukię? su kum-

Nep.rikl. au.somn L i e tu va
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pals Kryžiai® vienoje pusele* su pjautuvais ir kūjais - priešingo
je puseje.

- Ave Caesar? noritari te salutaat: Sveikas? Cezarj mirtin- . 
gieji tau lenkiasi! - vergiu minios liūdnos ripuoja. į

Geros valios žmonių balsas yra Dievo balsas!^-;- Tan ūūkin 
telkėsi tautos? ginkluotas'? galingos? cezariams priešingose Kilo 
milžinu karas? neregėto baisumo? negirdeto žiaurumo. ^Sujudo? su
bjuro visas pasaulis?. sausumos ir juros? apsiniaukė žydrusis dan
guj? perkūnijomis sužaibavo? žemo is namatu suurebejo. Sparnuotos 
masinos? kaip arai milžinai? kila aukštyn ir puola žemyn į įžiūrė
tas aukas; greitaraciai sarvuotišvežimai? kaip kokie slibinai? al
suodami ugnim? guldo mindo? triuškina savo baisiomis letenomis me
džius? mūrus ir žmonos; susikovė vandenyni; pabaisos? didžios ir ma
žos? dantytos ir naguotos? nardomos? plaukiamos ir skraidomo^. Ju
ros - marios krauju patvino? bangiu keteros siūbuojajnerdejancias 
gyvybes ir negyvus daiktus? o juos rįja - laidoja? šniokšdami ^ver- 
petai. Švildamos; kaukdamos gieda audros pakasynų giesmes: Amžinu 
atilsį tiems? kurie gyveno? džiaugėsi ir dar labai troško gyventi.

Visu-karas aries visus. Didieji matyti? ■ mažųjų.jaebezymu. Ma
žieji kovu Įkarštyje? retai kam ir beverti..Priešu vėliavose-nublu
ko parašai? ‘.taip garsiai pirma skelbti. Besigrumdami savieji savo
ju dažnai nebepažįstaa Tauta tautai vilku virto. Kada ir kaip.at
gis žmogus? tikras ir dievinas?

■ — Praeis pasaulis? o Mano žodžiai nepraeis?-skelbia žmoni
jos Išvaduotojas o Geruoju? ne piktuoju turi out i valdomas' pasaulis. 
Jau arti 2?000 metų si tiesa skelbiama? pę.t dar nesiduoda įvykdoma.

• •• • • : i • x — / ■ ■'

Kada' pro tamsia klaikumą sus vies Taikos vaivorykšte? ■■

Nosies krūtinėj meiles ugnį Veržiesi laimen? grozin? gerin 
Ir josios sĮima skleidi — tisą siela?*visa dr^sa — 
Žiedu? virsunių'ir bedugniu Tegu. skaisčiai.akyse zeri 
Gilius atodūsius girdi. Vilties negęstanti svieša.

Montreal? birželis? 1943.
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'> Amerikos lietuviu laikraščiai praneša? kad žadama sušaukti 
Amerikos lietuviu seimas kurio tikslas būtų. Amerikos visuomenei ir 
valdžios rateliams pareikšti vieningu ir galingų Amerikos lietuvių 
piliečių troškimą? po šio karo vėl matyti Lietuvę laisva ir nepri
klausomų.

Ta proga mint in ateina^ kad ir Kanados lietuviams "butu gražu (ir^Lietuvai naudinga) ta pačių dienų sušaukti^Kanados lietuviu pi
liečiu seimų? kuris Kanados visuomenei ir valdžios rateliams pareik 
tų pagrindinį musu tautos troškimą.

Seimo Šaukimo iniciatyva? aišku? privalėtą, imti Kanados Lie
tuviu. Taryba. Ukrainiečiai? 'atsimename? nėr savo politinius drau
gus pareiškė Ottawos parlamente savo troškimų matyti Ukrainų lais
va. Uz tai įie Maskvos spaudoje buvo per dvi dieni plūstami "pro- 
naciais". Nėra abejojimo? darniai ir vikriai dirbant? Kanados par
lamente būtų galima iškelti Lietuvos laisves klausimas? nes Kanada? 
taip pat? Atlanto Čarterį pasirašiusi ir del^Čarterio principų, ko
voja. Ovvienas tų principu sako? norįs sugražinti laisvų tautoms? 
kurios Šio karo metu - jos neteko. Kitas Carterio principas skel
bia: tautos privalo gyventi po tokia valdžia? po kuria jos nori.

Mokytis visuomeninį darbų dirbti? niekados nėra nei per anks
ti? nei per vėlu. Gyvenimas niekad nesustoja? bet vis plaukia. Kaip 
Maironis sake: "Mainos rūbai margo svieto". Visuomene yra to gyve
nimo dalis? tokiu būdu - ji gyva. Vis juda. Keičiasi. Kas nori jos 
darbų vieningai ii* naudingai dirbti? taip pat privalo nuolatos ju
dėti? lavintis? mokytis. Reikia lavintis tvarkingai susirinkimus 
vesti? naudingai ir sumaniai juose pakeltus klausimus■spręsti?spau- 
don straipsnius rašyti? tvarkingai parengimus ruošti ir vesti. Visi 
kurie iš Širdies yisuomeninį ir tautinį darbų myli? niekados no šaky; 
"0? aš jau viskų žinau."

Ne pr ik laupoma T.i >•, Luva
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Šiomis dienomis Kanados spaudoje ir_parlamente vesti ginčai 

rodo, kuriomis kryptimis Kanados politines partijos po karo skir
sis ir savo politinę veikla suks. Pavyzdžiui? pulta Aliuminiam

-' ^Company of Canada kaip monopolinis trustas? kuris po karo valdysiąs 
to svarbaus metalo ir net elektros gamybą. CCF partija ir kiti noi 
ri5 kad po karo si kompanija? ir_kai kurios elektros kompanijos - 
butp paimtos visuomenes nuosavybėn ir kontrolen. Kanados vyriausybe 
Samia mieste? pastato miosavą gumos fabriku? kurį norima po karo 
palikti valdžios kontrolėje? riepaveda.nt privatiniams savininkams.
Tokiu budu? suvisuomoninimas kai kurip didžiųjų pramonių bus po ka
ro svarbus vidaus klausimas Kanados politikoje.

■? JKitp klausima pakele Ontario seimelio pirmininkas Clark pa
reikšdamas Detroito? buk 40?'. ar. 45 Kanados gyventoją nuošimčiai? 
’’sveikintu Kanados prisidėjimą.prie Jungtiniu Valstybių." Jo_zo- 
džiai šukele audra spaudoje. Daug laikrascip'karstai nurodinėjo? 
Kanada esanti "britp” ir pasiliks/oritp..Tačiau? pats klausimo pa
kėlimas įdomus? ir rodo? kad yra žmonių? kurie taip galvoja.

K A ir' A D A JC
Graži tu? Kanada?^kaip antrasis dangus? 
Antroji maro? puošnioji Tėvynei
Ir vardas? ir kraštas? yr begalo brangus - 
Jis teikia duoną? gėrį ir nakvyne. »

Tavo zefyrai is kalnu atbangavę?
Teikia sielai nemaraus įkvėpimo..« 
0 tenai rytai rausvai nusiąuksavę - 
Rodo kelip Lietuvos atgimimo.

Kanada? as taip myliu tave kaip širdį 
Man viską duodancip be maldos...
Tavo saldiniu krūtys, mane pagirdo? . 
Argi as tau nesurasčiau dovanos?

Mari j n Aukžtaite

Montreal? birže Ii s-Juno?' 1945.
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VINCENTAS BUDRIKAS

Šiuo laikotarpiu, daugelio is mūšy, ruošiamės vykti į laukus, 
kad atsigaivinti, sustiprėti ir visiškai pasveikti. Mes tikimės įsi
gyti naujos, dvasiniu, protiniu ir moraliu kompasy jėgos ir pasitaisymo. Nes gamta visada nuoširdžiai apglobia mus, jei mes mylime ja 
ir einame pas ja, kaip pas §avo motina. 0 jei meg suprastume jos mo
tiniškumą, mums"nereiktu ieškoti geresnio pavyzdžio brolybei. Indai 
gamtos keliy vadina Joga. Jogos yra pataisymams.

įvairios Jogos nėra vien tik metodai individo augimui, plėto
tei bei tobulėjimui. Jos yra dar įtakingas kėlimas aukštyn - socia- 
aliai.

Jogos stato brolybes šventovę.
Jos yra didės Motinos veikliausia priemone. Gamta nieko labiai 

nemegia, kaip tik išvest mus iŠ miesto gyvenimo veiklos ir nuvest mi 
i laukus, miškus - laisvę. Ji visuomet teikia mums universalaus gim: 
ningumo lekciją.

Dide Motina nuolatos verčia mus justi bendru fizinį pradmenį, 
ir mūšy panašumu visam organiniam egzistavimui. Ir ji parodo mums 
psichines ypatybes gyviuose.^ kuriuos matome aplink save.^Skruzdės 
pavyzdžiu ir laukinio paukščio gūžta, ji moko mus meno. Šuo yra la
bai puiki lekcija, kurs pajėgia ilgai patverti mūšy šiaury, kolioji- 
ma.

Į)ide Motina dar ir džiaugsmingai moko mus altruizmo,^arba ši
to aukšto išmanymo, kurį mes vadinam moraliu ir dvasiniu. Šie fizi
niai, psichįniai^ir etikiniai mokymai yra raktai į tobula brolišku
mą; tai didžiai žmogaus karalystei, brolybeig. kuriy visi mistikai, 
teosofai ir okultistai stengias įsteigti žemoje.

Dide Motina kviečia mus į poilsį, ramybę, t.y., i maldingumo .
• Ii* ji kuria mumyse tai, ka kai kurie vadina kosmine sąmone, 

išminties Joga. Dide Motina tyliai tiesia pagrindą naujai veiklai.
Nepriklausoma Lietuva
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kai mes sugrįstame iŠ laukę. Tai yra karma Joga. Žvelgdami į šiuos 
-.-tris impulsus? ir mokyklas įsteigtas ju pagrindu? mes pamatysime? - kad didc Motina vaizdingai moko mus rojaisj Jogoje; t.y.9 kada mes 
atvykstame į laukus? jos centrine pastanga ir kelias mums... yra su
stabdyt ir nuramint musu beprotiškai skubę prie turtu ir įtakos 
žmonėms5 ir pagelbėti_mūms atsikvėpti jos kvapu?^kurs yra^raktas 
į jos gyvenimą. Rojale Joga kreipia mus į mus pačius? ir žadina vi- 
sugeriausię žmonijoje.

Kurie turi sveiko proto? vyksta į laukus? miškus? kad.pažin
ti gyvenimo teisybę? apsipazinti didės'Motinos išmintim. Jie eina... 
kad suderint save su jos ritmingu gyvenimu? ir mokytis to maldin- 
gumo? kurs vienę vienas tegali išgolbeti ir saugoti ir^isgydyti li
gas. Jie eina įsikvėpti naujos galios? be kurios joks žmogus negali 
gyventi ilgai.

Eidami į miškus ir laukus? mes ruošiamės pasišalinti nuo- gry
nai žmogiško ir incidentinio gyvenimo? ir tikimės susijungti su am
žinuoju gyvenimu.

Pabėgę, nuo kasdieninio gyvenimo nusivilimę? keli mus telauki
me šitokiu radikaliu. įvykiu? kurie įvyko ir vis dar vyksta. _Kaip 
netikėtinas žaibasvsuliepsnojęs giedriose padangose? taip ūmai 
Europos pasaulis išgirdo^trimitu garsa? šaukiantį buriuotis Euro
pos kariuomenes. Simboliškai? trimitas' reiškia karę. .

Trimitas? armija? laivynas? karas; Šie žodžiai yra sinonimi- 
niai. Jie savy apima? reikalauja ir interpretuoja viens kita. Tri-' 
mitas nėra toks pat kaip ragas. Ragas yra daugiau Švelnesnis ins
trumentas. Jis neskamba taip baisiai? kaip trimitas.

Arono sūnūs pučia trimitus? kad rikiuotus i? žygiuoti^ į kon
centracijos stovyklas? ruostusi prie^dideles Jehovo šventes... ženg
tu. per degančias aukas į kara. Visi Šie įvykiai turi kazkę aistraus 
savy? ne džiaugsmo ar pasitenkinimo.

Trimitas-ragas yra aistros instrumentas ir turi tokį pat impulsu veiksmui? kaip ir karo šokis laukiniui.. Trimitas-ragas turi 
galios atpalaiduoti visus laukinius elementus žmoguje. . fi

Trimitas-ragas turi kazka okultinio savy. Leiskite man papasa
koti mano patyrimus įr rezultatus?^kuriuos pergyvenau. Tas gal pa
skatins kai kuriuos zvilgtereti į šio instrumento jėgas. Trimitas-ra
gas yra prototipas? arba ankstybiniups amžiuos žinomas kaip karines 
muzikosveksponentas. Originaliai? jis nebuvo instrumentas muzikai; 
iš pradžių? jo tikslas buvo išgąsdinti priešą. Panašūs karo ragai 
gąsdinimui buvo vartojami senovės tautę.? ir šiandien dar tebevarto
jami laukinię.

Todėl? trimitas-ragas yra eksponentas kai kurię. demoniŠkę je-
Montreal? birželis? 1943
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*gu9 kurias okultistai pažįsta; jegu? kurios kuria nesantaikę? ku
rios skaldo į'dalelytes tai? kas yra visuma; jegę? kurios įtakoja 
ir paveikia silpnuosius?_kaip širdį'draskę ir_dirksnius ard^.im
pulsai. Šitokios dčmonines jėgos įsigauna į musę. pasaulį ir į mu
su asmenybesjo ja trimito garsais. Kipling'pastebi ję galia šioj 
e liūteje:

\ *1 — 'z'

” Pusk trimitą; kirsk kardu'1. . -
*

Trimitas-ragas tikra prasme kerta lyg kardu. Žodis kardas reiš
kia: nesantaikę? konfliktę? susiremimę? neprietelingumę? besitycio- 
j ima.

AŠ nesakau? kad mos galėtum išmanyti šitas ypatingas ypatybes; 
bet aš sakau9 kad šios ypatybes sukyla jautriose prigimtyse - svei
kuose ir sergančiuose. Net irusioį salyje? žmones jaučia Europos 
trimito garso efektą. Ir Šie žmones man tiesioginiai to nepapasako- 
jo? tąęiau kenčia nuo jo. Keletas asmeny, atejo_pas mane ir pasisake9 
kad esa-arimti karštliges? tik ne tos karštliges?> kuria medikais pro 
fesija‘pažįsta. Jie jaučia tarytum urnai subyrės į trupinėlius... ir 
gali papildyti baisius dalykus? jei nesaugotu savys. Sulig mano dia
gnoze? .jie yra tokios pat prigimties? kurias tik kę minėjau. Demoni- 
nes karo ragu vibracijos Europoje juos paliete. Jie yra jautrus žmo
giškos Šeimynos nariai šiame kontinente. t

Nemanykite? _kadvmes šioj Šalyje galėtum išvengti siu įtakę.?ku- 
rios ateina žmonėms Šiuo baisiu karo metu. Yra ir buvo per daugelį 

. metu intensines nerimties atmosferoje. Tikrai ?vji yra.juntama fi- 

. nanšiniame ir komerciniame pasauliuose. Tačiau si forma tėra vien 
'silpnas efektas. Nerimtis gludi daug giliau. Mes galime matyti ir. 
stipriai justi ję9 jei mes įsivaizduosime? kad per kiek laiko, nesi
mato didelio vadovo, nei stiprios valdymo sistemos? nėi griežto 
plano socialiame pasauly? neigi religijos_ar filosofijos pasauliuo
se. Net ir mene? joks vadas^ar naujus kūrėjas nepasirodo. Visur ma
tos chaosas? netvarka? neaiškumas? silpnumas? bailumas? nemorališ
kumas: ©kultinis karas ’. *

^Okultistai yra gyvi ir junta šię netvarkia padėtį; bet jie ne
leidžia jai savos įtakoti. Ir kam gi turėtu leisti? Okultistai ne
stovi geiduliu rluktuaciįoje ir neužsiima.menkais.valandos sieki
mais. Jie dar tebestato Žmonijos Šventovę; ir taip gerui pažįsta 
statybos planę? kaip ir pagrindo planu.

Drauge su kariaujančiomis Europos tautomis? mes šioj šalyje 
formuojame vienu vienintelę visumę: brolybę principe? nors ne re
alybėje. Dabartiniais ir busimaisiais,efektais? mes turėsime daly- 

. vauti? ar noresime^ar ne. Kultūra ir civiližacijia liko .nustumtos 
užpakalin amzię. amžiams; ir tautines karmos didėja bailiai. Mes 
kenčiame? nors ir nekariautum. Tačiau galu gale ir mes patekome į

i

Nepriklausoma Lietuva
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šio baisaus karo sūkurį.

Trimito garsas prilygsta viesului ar eksplozijai. Oro plyši
mas ar skilimas prilygsta dvasines atmosferos skilimui. Tai yra 
piktu dvasiu džiaugsmas? kaip kad uolos skilimas džiugina bruta
lius žmones* Uolos oKsplozija tėra silpnas žemes drebėjimas. Tri
mito garsas yra smarkus oro sukrėtimas... sudrumstimas natūralaus 
ir normali© gyvenimo dvasiu? kurios„rūpinasi šio pasaulio valdžia 
ir Švietimu? kaip ir piktu dvasiu, būkle.

Taigi? kai tu svarstysi pirmojo trimito šauksmo efektą Šiame 
kare ir jo pasikartojančius garsus? kuriuos kariaujančios tautos 
girdi diena ir naktį? tu ūmai pamatysi koku" dinaminiai efektai tu
ri rastis visuose pasauliuose? sujungtais su musu žemes atmosfera. 
Pasaulis dreba. Čionai yra maisto studijai visu tu? kurie apsitaš
kę okultizmu.

Kas pabėgs iŠ Šio karo nagu? Ar mes dar galime statyti bro
lybes šventovę? Ar brolybes religijos praktika galima siose aplin
kybėse? Šiuos klausimus_as atsakysiu vėliau. Dar žodį kitę apie 
trimitą. AŠ kreipiu domesį ypac_į ta instrument^ vartojamą Europos 
kariuomenėse negu į modornę triūbę? kuri nėra tokia baisi? kaip 
trimitas-ragas.

Trimito Šauksmas garnizono mieste? kad rikiuotis gesinti ug
nį? ypačiai kai ugnis įvyksta naktį? turi kazkę. nežemiško savy. 
Jis ne tik girdisi kaip kardas kertas tylę^. tačiau jis yra demoni- 
nis._Jis pareiškia terorą ir neiŠvengiamę sauksma. Jeigu tu esi^ 
girdėjęs šitę šauksmąvEuropos garnizono mieste? tu suprasi kę as 
kalbu. Tu jutai to nczemiŠkumo kazkę... ir gal jutai trimito gai
dos santykiavimę su ugnies furija ir nakties norimties baisybe.

Kad,a trimitas-ragas šaukia garnizona į visuotina susirinkimę? 
tas reiškia kad karininkai ir kareiviai rinktųsi dvigubu greičiu? 
pilnai apsiginklavę ir pasirengę pasitikt priešę. Tas sauksmas turi 
savo paties ypatingumą. Sakyti? kad jis verčia galvos plaukus tie
siai atsistoti? dar ne gana. Trimitu garsas turi galios suardyti 
žmogaus dirksnius? sudrumsti dėmėsi? kurti furija.^Tos trimito gai
dos no vien kankina dirgsnius? bet'jos' piausto ir žudo žmogaus gy
vybę? ir ima daug laiko atgauti pusiausvyra. Siu gaidų ypatybe san
tykiauja su įvykiu: pragaro demonu atpalaidavimu.

Trimitai Europoje Šaukia tautu„neapykanta. Dabartinis karas 
norą paprastas valdžios ar kariuomene^ karas su kita valdžia ar 
armija. Trimitai atpalaidavo grandines? kurios rišdavo tautas. Tau
tos vis giliau ir giliau_kasdįen žengia į nesveikę buveinę. Jos da
bar kaltina viena kitę del sužverejimę? kurie meta abejonę ant ju 
kultūros ir civilizacijos tikrumo ar vertybes. Liaudis? kareiviai?

Montreal? birželis? 1943
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visokie morales skelbėjai ir miniu vadai? veikia ir elgiasi .tokiu 
žiauriu budUo kuo negale? tumėm patikėti o Ję kalba? veikimas.ir el
gesys — priešinas broliškai giminybei* Jie veik vipto laukiniais*

Okultistas girdi tę visę sctonigjnQ ir velniava trimito gai
dose* Trimitas yra Įžymiausias demoniskę jogu instrumentas* Jis su
kelia jęs; jis maitina jęs; jis valdo jęs*.

Ne daugisjnus tesitikejome išgirst trimitą skelbiantį karę. 
Tačiau mos girdėjome būgno dundesį anapus vandenyno. Vietoj taikos 
himnu ir geroves žmonėms? karo sauksmas į mirtį aidu is anapus at— 
lantiko. Ir šis kontinentas užsiliepsnojo visuotino karo ugnim.

IŠ šio pasaulinio karo išdigs daugis kraujagiezę. irvdaugis 
veiksmu? kad trikdyti broliškumo kūrimę. Pavyzdžiui pranešama kad 
franeuzu dailininkai nutarė niekad neįsileisti vokiečiu mokiniu į _ 
savo studijas. Yra taipgi pranešta? kad vokiečiu leidėjai nusprendė 
nespausdinti^joki-y. anglį_ar francūzę knygę vcrtimę.^Ir didis^anglę 
autorių skaičius pasirase rezoliuciją denuncijuojancię vokiečiu 
autorius. ■

Ko verta tokia kultūra? Arktie? kurie šitaip daro turi bet 
kokios kultūros? Nei Tikros kultūros ir civilizacijos idėjos glu
di brolybes koncepcijoje.-Žodžiai kultūra^ir civilizacija neįsigau- 
na i mūsų kalba? kol žmones nerealizuoja žmogiško bėgio solįdarumę.. 
kol‘universaleš brolybes idėja neišausta žmonijai. Tol kultūra ir 
civilizacija bus pavojuje.

AŠ pastačiau klausimę: kas pabėgs ir išvengs baisię piktybių 
įtakoj - piktybių.? kurięs karas atpalaidavo žemoje?

Štai atsakymas: Galingieji išvengs. Ir tie yra galingieji? 
kurie stovi atstu nuo konfliktuojancię elcmentę; kurie nedalyvauja 
su jais; .kurie nepristoja prie ję. Tie yra galingieji? kurię. visę 
išorinį pasaulį? - pavadavo vidujinio? dvasinio gyvenimo karalys
te. Kurie tai padare? yra galingieji. Jie yra brolybes šventoves 
statytojai. Jie yra tie? kurie praktikuoja brolybes religiją* Ga
lingieji stovi ant dideliu siekimę tilto? ir saitu krauju ir ramumu 
mato visus daiktus plaukiančius neramioj gyvenimo upeje./Nespręsk 
ję klaidingai. Yra didis skirtumas tarp tę? kurie pasiekė laisvę, 
ir surembejusiuję? kurioj doliai savo egoizmo? yra indiferentiški? 
ir kurio nedalyvauja aukštame ir kilniame darbe? arba bet brolybes 
veikloje. Šitokie yra lyg votis ir geluonis^ Juos reikia gydyti ar 
nupiautį. Laisve ir indiferencija? yra priestarauję poliai. Galin
gieji nėra indiferentiški ’.

Jeigu mes mėginsimo gyventi amžino gyvenimo prietelingume?mu
sę. saviŠki^ypa.tumai turi but pašalinti. Jei mes įsigysime .teosofi
jos? dieviško gėrio išminties? mes žinosime? kad piktas - virsta ge
ru. ( bus daugiau ) Nepriklausoma Lietuva
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ALG. NAVIKE VIČIUS

MONTREAL. Požeminiu traukinių, vietoj gatvekarių sistema po karui 
bus įvesta Montreal© mieste- T9 planuoja išrinktas Komitetas ..kurs 
posėdžiauja ir priduos savo raportus Ekonomijos Komisijai.

>i« >!« >f<

OTTAWA. Municijų ministeris Howe praneša, kad Kanados transatlan
tinis oro tarnavimas pradas vožti oro pastų kareiviams uz juru su 
siu metu liepos menesio pradžia. Tuipgi__bus vežami ir valdiški ke
liauninkai. Pirmiau paštas buvo siuntinėjamas kariniais., laivais 
ir lėktuvais, o dabar įsteigti tam tikslui civiliniai lėktuvai.

>!c * *

ST. LAWRENCE RIVER.PORT. Kanadoje yra įsteigta nauja apsaugos or
ganize c i 3’a, "kur ių pavadino ’’Les Guetteurs”. Jos narių pareiga yru 
užtikti priešo submarinus ir orlaivius, taipgi ir savuosius, ir 
pranešti jų pozicijas^vietiniam centrui. Si organizacija yra sudary
ta iŠ civilių ir valdžios atstovų.

>> $

OTTAWA. -.Kanados valdžia pasiryžus pastatyti Ą ’’trumpų bangų” radijo 
stotį Sncl-c'/lLle, New Brunswick. Si vieta buvo parinkta,kaipo ideali 
del susisiekimo su kitomis šalimis. Stoties pastatymas kainuos apie 
$750,000 ir bus baigtas apie 1944 m., birželio menesį.

# >!<

QŪĘBSC‘; Po priėmimui priverstino mokslo akto vaikams iki 14 metų 
amžiaus,^Quebec^o valdžia tariami kelti mokytojams algas, ir atida
ryti virs 250 uždarytų mokyklų šioje provincijoje.^§ios mokyklos 
tapo uždarytos del trukumo mokytojų* kurie prisiįvise ir išėjo į ka
riuomenes jėgas.
Monti»eal, hi "i n—.'limn, 1.945.



OTTAWA. Statistikos biuras praneša? kad 1941 motais Kanadoje? bu
vo ,54.1 nuošimčiai nevedusiu gyventoju. Quebec’o provincija turė
jo daugiausia nevedusiu. Biuras praneša? kad 41. G nuošimčiai buvo 
vedų; 4.6 našlių;,0.1 divorsuotų. Palyginant su 1931 metais? 57.4 
nuošimčiai gyventoją, buvo nevedę ir 38.3 vedų.

# >:< >?< >!<

MONTREAL. Ponia Chiang Kai-shek atsilanko Montreal© pakeliui iš 
Ottawos_į Washington’a. Ji pasirodo Windsor’o viešbučio balkone? 
prieš tukstancius susiįdomavusių montrealiccių.

»Je jjt .'!< K< : .

MONTREAL. Montreal© miesto valdžia praneša? kad šio miesto gyven
tojai^ kurie sumokėjo radijo laikymo taksus uz 1943—44 metus bus 
sugražinta žmonoms? nes radijų taksai pradedant su si.ais metais - 
yra panaikinti.

»X #

OTTAWA. Statistikos biuras praneša? kad 1941 metai parodo?_kad 
kiekvienas antras Kanados gyventojas - paeina įstangių kilmes. 
Apie„vienas išvtrijų - prancūzu. Tr vienas is sesių - įvairios 
kilmes 'europiečių. Vienas iš šimto - azijatas? ir panašus skai
čius indijonų ir eskimų. . ...

Kt >!< sjt *

MONTREAL. Lenkų Arts ir Sciences Amerikos Instituto Šaka yra į- 
steigta Kanadoje? McGill universitete. Tikslas šio Instituto yra 
supažindinti Kanados žinovus su lenkų kultųra ir progresu?^taipgi 
duoti proga .lenkų studentams kurio išbėgo šiuo karo metu is Len
kijos mokslo įstaigų — sekti ir studijuoti Kanados mokslo pažan
gų. Paskaitos yra duodamos Kanados ir Lenkų mokslininkių.

»!< sje »!< >:<

•WASHINGTON? P.O. Ray Atherton vienas iš žymiausių Suvienytų Vals
tijų diplomat!jos rate? yra.paskirtas Proz. Roosevolto? kaipo mi
nistras Kanadai. Jis perima vietų J. Pierrepont Moffat? kuris mi
re Ottawoj kelios savaites atgal. ,

>:< $ # *

OTTAWA. Feodor Gusev? Rusijos ministras Kanadai? išlėkė.orlaiviu 
į Niaskyų priduoti savo darbo raportus vyresniems valdininkams•

Jis išlėkė į Maskva su nariais rinkimo misijos? kurie atvažiavo 
i Ottawa sutvarkyti reikalą liečiantį apie $1?000?000?000 vertes? 
Kanados *p.veklų pagalbų. Ministras manoma greitu laiku vėl sugrįs 
į T-Tnrindų.

Nepriklausoma Lietuva
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OTTAWA. Cukraus kuponui, kurio skirti konaviriui, yra gori nuo bir
želio men. 1-nos dienos, ir tinkami varto t i ligi rugsėjo 30 die
nos. Liepos non. kuponai, rugpiūęio ir rugsėjo, bus geri ligi rug- 
sejojien^ 30 dienos. No vieno kupono negalina vartoti anksčiau 
pries pažynčta dienų kupono.

& >:< #
SASKATOON. Saskatchewan provincijoje, Prince Albert kalėjino, 150 
kalinių, paaukojo kraujo Raudonijau_Kryžiui, kad^isgelbeti gyvybes 
sužeistu kareiviu, karo frontuose. Dėkingumų reiksdana kaliniams, 
juos aplanko Saskatoon Raudonojo Kryžiaus sekcija.

#

HONTREAL. Kanados pirmas lietuvis daktaras Vytautas Andriukaitis, 
siomls dienomis tapo priimtas i Kanados Karo Laivynų su Surgėon- 
Lioutcnant laipsniu. Ji.s išvažiavo į Halifax’ų liepos 1-rių dienų 
užimti jam skirtas pareigas.

* $ K ' ' ' \ j
QUEBEC. Quebcko provincija birželio nenešu, susilaukė vieno iš di
džiausiu lietaus puolimo per 20 metu. Valdžios autoritetai praneša, 
kad lietus padare virs $1,000,000 nuostolio ūkininkams, laukams ir 
keliams. »*< # #
QUEBEC. Birželio manosio 24 dieną, Qucbeko provincija švento ne
paprasta savo PATRONO JOHN THE BAPTIST šventę. Naktį Montrealo dan
gų apšvietė tradicinis j^etinis "Poux de la saint-Jean” (laužas), 
o*25 dionų buvo apvaįks cio j imas miesto gatvemi s su gyvais pavoiks- 
lais, su muziku grupėmis., ^apskaitoma, kad minioje su draugijomis 
ir kitais palydoVAIs, dalyvavo apie 25,000 žmonių, ir apie 200,000 
stebėtojų. m m »’ • • ■ **>'«*
OTTAWA. Mažiau kaip 13 nuošimčių Kanados gyventojų kalba abi pri
pažintas kalbas: anglų ir prancūzų, t yra daugiau kaip 115,000 
žmonių, kui'io nemoka nei vienos is šių dviejų kalbų. 7,500,000 
gyventojų, kalba anglų kalba ir. 2,000,000 prancūzų.

m. >:» m "**••

EDMONTON. Apie 1,000 japonų vaikų, yra mokinami pradinėse ir aukŠ- 
tosn“se’žnbkyklose Albertoje. Šioji- japonų vaikų grupe,, tapo atsiųsta 
iŠ British Kolumbijos praeitų metą, kai japonų gyventojai buvo pri
versti pasitrauktivir išvažiuoti nuo Pacifiko krašto, kad nebūtų 
pavojingi Kanadai šio karo žygiuose.
Montreal, birželis—June, 1943
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_ Lietuvos sunkios -'dienos. Sunkios valandos. Okupantą i tikri 
žvėrys. Gyvulėlis to nepadarytu. Jis per daug nekaltas* _Zveris ski
riasi nuo gyvulėlio, iš prigimties jis toks. v Zv^riazmogiais 
gimė rytų ir vakaru Lietuvos kaimynu vadai. Jiems žmoniškumo ar bet 
kokios, kultūros jausmas svetimas. Jų letenu, nagai ir iltys? nuola
tos aštrinusi į Lietuvos kūnų? bet tegul nemano bolsevikas5 tegu ne
mano Hitlerio gaujos? kad apdraskyta ir apiplėšta Lietuva? liks ap
leista jos tikru sūnų.

Praeis metai? menesiai? dienosvarba amžiai - tas nesvarbu. Lie- 
tuva^liks gyva 1 kol plaks lietuvio Širdis? kol pulsuos jo kraujas* 
Į nušienautų Lietuvos laukų dirvas? įsęsime naujo prakaito^diegus? 
atsteigsime savų mena? islaįkysim kultūrų? nes lietuvio pečiai - ne
sugriaunamas mūras. Nepalaužiamas ųzuolas. 0 dabartines audros?ruo- 
Šia lietuvį dar atsparesniu. Jis išmoko giliau mųstyti? pasiaukoti? 
ir neŠti vaistų Lietuvos sopuliams.

_G-al mano vokietys ar bolševikas? kad lietuvis nustos lygsva
ros del Lietuvos kančių ir nustos kovojus?

Amžiais ne.
IŠ^mūs ašarų. - virs didesnes kultūrines granatos. Nors štai 

ka sako šių. dienų spauda:
”... Vokiečių keršto smūgiai visu smarkumu pradėjo kristi ant 

Lietuvos? kai kraštas atsisakė sudaryti nacių karo vadovybei Reika
lingus ’’savanorių, legijonus”? sako privatiniu būdu atėjusios ži
nios. v _Vokiečiai areštavo keturis pasižymėjusius Lietuvos Tautines 
Tarybos narius* Naciai suėmė kiekvienų labiau pasižymėjusį inteli
gentų? profesorių? gydytojų? advokatų? tikybininkų ir studentų.

Visi Lietuvos universitetai ir viešosios bibliotekos uždary
tos? geŠtapo būriai pasiųsta sunaikinti arba pagrobti švietimo įsta: 
gų mokslo . priemones--ir knygas is krašto skaityklų.

’ • Nepriklausoma Lietuva
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NAIKINA ŽODYNUS? G-RAMAFONO PLOKŠTELES
>' .

Vilniuje gestapo gaujos sunaikino visUs Medicinos Akademijos 
prietaisus. Mokslo Akademijom įsiveržusi policija sudegino Lietu
vos žodynui medžiaga? kuriai surinkti buvo pašvęsta 40 metų^darbo. 
Naciai sudaužė 2?000 gramafono plokšteliu? kuriose buvo įrašytos 
Lietuvos liaudies dainos.

Kaune sunaikinti visi Mokslo Akademijos archyvai? teisių fakulteto dokumentai? muzikos medžiaga. Is. valstybines skaityklos 
pavogta 10?000 tomu vertingi} knygų? o is universiteto bibliotekos 
išvežta 23?000 tomų*

KERŠTO BANGA SIAUČIA NUO VASARIO MENESIO
1

Vokiečiu keršto banga pradėjo siausti Lietuvoje? kai^lietuviai 
pradėjo priešintis visu atkaklumu okupacinei vokiečiu valdžiai.^Vasa
rio men. vokiečiai-pranešė gen. Raštikiui ir minįstęriui Kubiliunui? 
Tautines Tarybos pirmininkui? jog jau atėjo metas lietuviams sudary- ■ 
ti savanoriu armija ir aktyviai dalyvauti kovoje pries Rusijų*

Taryba atsisakė pildyti nacių_reikalavįmus? jeigu Vokietiją 
negarantuos Lietuvai nepriklausomybes. Vokiečių paskirtas guberna
torius Rėnteln atšovęs? kad Vokietijos generolai negali laukti?.o 
politinius klausimus‘galesię ginčyti karui pasibaigus. Lietuviai 
užsispyrė ir laikosi savo nusistatymo.

Kai vokiečiai kreipėsi prie Kauno arkivyskupo Skvirecko? pra
šydami paremti vokiečių reikalavimus? tai arkivyskupas atsakęs?kad 
jis niekuomet neviliosiąs Lietuvos jaunimo į nacių spęstus.

Tada vokiečiai patys kreipėsi į Lietuvosįgyventojus? bet at
sirado nedaugiau 200 savanorių? kurie pasisiųle kovoti.uz Vokietija.

Vokiečių planai neturėjo jokio pasisekimo. Tada Lietuvon at
vyko geŠtapo viršininkas Heinrich^Himmler.

Po Himmlerio keliones vokiečių keršto banga paliete visus Lie
tuvos inteligentus? naciai pradejo_naikinti Lietuvos mokslo įstaigas.

Jau pries tai vokiečiai grobe Lietuvos „‘turtus - ir vežę viskų Vo
kietijon. Apskaičiuojama? kad 700 pramones įstaigų ir dirbtuvių atim
tos is lietuvių.

Tokios dideles įstaigos?kaįp ’’Maistas j ir visi bankai yra vo
kiečių rankose. Vokiečiai atiminėja ukius is lietuvių ir juose ap
gyvendina atvarytus kolonistus.H

Ąsotis lig laikui vandenį neŠa.
Montreal? biržeiis-June? 1943.



U. BUCHANAN

Globok meiles dvasiu ir leisk jai tavo veiksmams vadovauti. 
Mylėk gėlės ir muzikų_ir visa, kas gražu mene ir gamtoje. Mylėkv 
žmonęs taip, kaip norėtum, kadvjic_tavc mylėtų, ir nesidrovėk iš
reikšti įausmų, kuriuos jauti žmonėms. Atsimink, kieį daug tūks
tančių del jų brolių^ir seserų abejingumo ir jausmų šaltumo neteko 
energijos ir*buvo pažeminti. Visiems tiems nelaimingiesiems-reik 
tik malonaus draugo žodžio, kad naujos jėgos pripildyti galėtu at
sikelti, eiti pirmyn ir laimėti.

Buk nuolatiniam sųrysy su darnos dvasia. Dangaus mėlynume, 
vaivorykštėje, geįetoęo pievose ir siūbuojančiuose lapuose, matyk 
darnos įstatymo išraiškų, ir skruostų raudonyje, akies šviesoje ir 
judesių’grakštume numatyk dieviškųjų būtį, kaip ji apreiškia savo 
darnų nuostabiausiu kūrybos instrumentu.

Tavo ęūkįs tebūna: PI R M Y N ! Nesigrųšk atgal. Akis nuo
latos nugręžęs į savo paskutinįjį tikslą eik taku, kurs veda į aukš
tumas, ir žinokkad ateis laikas, kai ta slaptoji joga, kuri tavo 
širdį pildo ilgesiu, nutils, nes tu būsi gavęs atsakymų į kiekvienų 
savo klausimų, ir kiekviena tavo viltis bus išpildyta.

Dvasia formuoja iŠ nesuskaitomos daugybos narvelių kūnų, ku
rio gražumas ir stiprumas ar biaurųmas ir silpnumas pareina nuo po
zityvaus ir negatyvaus žmogaus minčių gyvenimo.

Staigi išgąstis atitraukia kraujų iŠ veido, sutraukia narve
lius, trukdo virškinimo vyksmų, paralizuoja raumenis ir žalingai 
veikia visų organizmų. Liūdesio, susierzinimo ir^rūpescio mintys 
užnuodija kraujų^ sudarko veidų ir iššaukia raukšles. Bet jei mes 
tvirtai laikysimės aukščiausios sveikatos, grožio ir stiprybes, 
drųsos ir laimes idealo, mes tapsime veikliais magnetais, kurie

Nepriklausoma Lietuva
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pritraukia visus daiktus? kokiu tik geidžia,
Draugai9 kuriuos mes pasirenkame^ ir draugijos? į kurįųs mos 

įstojamos labai priklauso nuo musu minčių gyvenimo. Gerų? ištikimu 
ir paremiančiu draugų įsigysime tik pozityviu-tikru mųstymu. Neti
kusi aplinka ir nemalonios įtakos yra visuomet negatyvių sielos 
vyksmų išdava.

Kiekviena momentų bukpozityvus ir Šalinkis kiekvienos'neigia
mos minties. Tyrinėk save? savo^santykius su aplinka? savo norus ir 
galimumus. Bendrauk su tokiais žmonėmis? kurie turi panašius norus 
ir talentus? kaip tu. Stiprink savo jegds? draugaudamas su tokiais 
asmenimis? kurie tau gali padėti tavo idealus realizuoti. Galimumo 
ribose norą tokio tikslo9 kurio tu negalėtum pasiekti atatinkamos 
krypties ir pozityviomis mintimis? pasitikęjimu? pasiryžimų ir pa
tvarumu. į kiekviena ilgiau trunkantį norų tu turėtum ziureti?kaip 
į jo galutinio išsipildymo pranašavimų. Sakyti: ’’Negalima! Negaliu 
savo troškimų tikslo pasiekti”? reiškia”pastatyti kliūtis tarp sa
vos ir pasisekimo., Bot jei tu sakysi: ”As noriu?^aš galiu!” Tu sa
vo dvasiojo įau busi laimėjus. Tratoj i mintis ”as noriu9 as galiu!”? 
jei tu jos ištikimai laikysies? užtikrins tau galutinį tavo norb iš
sipildymų. " 'i ’ '

•Buk^nuolatiniam sųryšy su minčių srovėmis^ kurios gelbsti ir_ 
kelia aukštyn. Leisk tilc sviestoms ir“linksmoms mintims savo sųmonc- 
je lankytis* Venk egoistinių ir šykščių žmonių? taip visų aplinkų? 
kurios slegiamai veikia. Nesigraužk del praeities klaidų ir apsivy
limų ir nebijok ateities. Žinok? kad esi Dievo pankojo? kad^tau Vi
suomet bus gerai? jei busi ištikimas tam? kų pažinai savo išminties 
šviesoje.

PASITIKĖK PAČIU SAVIM SAVO TIKRĄJA ESMĖ. Nerk mintyse į gi
liausias savo dvasios gelmes? į apsimastyrio centrų? kur pasitiksi 
begalinu jėgų. Ton tu rasi šventovę? kur žmogiškumas pereina į die
viškumų.- Ten įu rasi ramių vietelę nuo pasaulio triukšmo ir stiprybę 
su gyva jėga žengti pirmyn? ir.toj i jėga nesveikata, ir gilpnybę ati
tolins nuo tavo sielos. Tada tu suprasi? kad ^au esi amžinybėje? ti-.’ 
krovoje? ir kad nuostabusis sapnas apie mistiškų pasaulį anapus de
besų cįa ir dabar gali tapti tikrove. Tada kiekviena tavo jusle pa
bus 'amžinosios Dabarties amžinoms formoms ir tiesoms. Tada_tu žino
si? kad kiekvienas medis? kiekvienas krūmas?^kiekviena gėle? laukai? 
vandenys ir mėlynas dangus? kaip kiekvienas žmogus? gyvena dieviškos 
meiles? teisybes ir gerumo spinduliuos. Ir kai tu pajusi? kad tai 
tikra9 nebus ribų jėgai? kurių, pritrauksi savo norams įvykdyti.

Yra pasaulio įstatymas? kad žmogus gyventų darnų? dėkingų ir 
nesayanaudiŠkų gyvenimų?^ir kas kiek nukrypsta nuo šio įstatymo?yra 
baudžiamas bausme uz peržengimų. Rūpestis ir skausmas nėra piktos

Montreal? birzelis-June? 1943
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galios darbais bet pas tave ateina kaip pamokomieji patyrimai, ku
rie varo tave į geresnes ir gražesnes sųlygas.

Juo toliau tu žengsi, juo į aukštesnius^santykius sueisi su 
tuo įstatymu, kurs tave saugovnuo kiekvienos žalos. Tu kontroliuosi 
savo mintis, ir atsitrauksi iš nemalonios aplinkos, ir tu suvaldy- 
si savo jausmus, kad tavo Širdis klausytų išminties įsakymų ir tu 
nepasiduotum apgaulingiems žodžiams ir apgaulioms priemonėms. Tada 
tavo bus toji laime ir tas džiaugsmas, kuris tavo esmę padarys mag
netinę ir kitus patrauks į tavo žavų ratų, kur viskas pasitenkini
mu užpildyta.

Kai išminties žibintas šviesiai.degs, kai tu busi gavęs tau 
.priderama nuosavybę, tu žinosi? kodėl gamta taip pavydžiai saugo 
vartus,' kurie veda į jos lobių namus. Tada tu žinosi, kad tas, ku
ris nori laimėti jO;s turtų, įiirmas turi įrodyti, ar jis vertas yra 
jų gauti.

, * I

Nuolatinis norasvyra magnetine jega?vkuri draug su.pasitikę-.
j imu ir darbu tavo troškimus heapvildama išpildys. Kiekviena kliutisj 
kuria tu nugalėsi, ir kiekviena pergale, kurių tu laimėsi, tavo pasi
tikę 3imu savo jogomis padidins ir tavo sugebu3imu-laimėti padaugins. 
Jei tu viena ir tų patį tikslų vis pries akis turėsi,_ir jei tu busi 
tvirtai pasiryžęs savo'planus realizuoti, "ir jei tu busi issiaukle- 
jes del kliūčių nesijausti nei prislėgtu^ nei atbaidytu, ir jeigu tu 
busi išmokęs patvariai dirbti ir susidomėjimų, energijų ir pasitikė
jimų palaikyti, tada tu iŠ slaptumos prie savęs pritrauksi nuolatos 
augančių jėgų, kuri, tavyje ir žmonėse, su kuriais tu turi reikalo, 
veikdama, pagamins magnetinius simpatijos junginius, kurie pažadins 
didesnį pasitikėjimų ir vilt,į ir laiduos stiprius pasisekimus.

Bet jeigu tu stokosi pasitikėjimo ir tavo galvojc_siaus bai
mes ir abejojimo mintys, tu nesulauksi laimes, o nelaime ir klaidos 
tave lydės. Ka tu muštai,_tatai pildosi. Jei tos pačios minties lai- 

i • kysiesi ištisas dienas, menesius ir metus, tu suteiksi jai apčiuo
piamų formų. Jei tu laikysies pasisekimo idėjos ir bendrausi su 
mintimis, kurių tikslas geras,. tu išvystas! pritraukimo jogų, kuri 
veikia slaptumoje ir^gamtos jėgas priverčia tau tarnauti. Ir juo 
ilgiau tavo dvasios sviesa bus sukoncentruota į sviesa ir grožį, į 
pasisekimų ir laimę, juo lengviau, geriau ir pilniau tau pasiseks 
sveikatų ir gerovę prie savęs pritraukti ir išlaikyti.

m ♦ «
Savęs išstudijavimas ir Pažink pats save, ir tik

pažinimas, yra aukščiausiu šios paskiau leisk kitiems tave pa- 
♦ žemes universitetu. zinti.

M. A.
. .. # # #

Nepriklausoma Lietuva



RAŠO M. F. JOKUBYNIENE
Ir KITI 

IŠ K.L. TARYBOS TORONTO 
SKYRIAUS VEIKIMO.

Gegužes non. 30 diena?To
ronto Skyriaus valdyba? turėjo 
pirma posėdį? kuriame dalyvavo bevelk visi valdybos nariai?re
vizijos komisija ir korespon
dente o

Nutarta pasiusti lietuviu 
spaudon naujos valdybos pareiš
kimas ir taipgi palaikyti rysius 
su anglu spauda? dedant aprasyr- 
mus? svarbesniais? Tarybos vei
kimo reikalais; arba Lietuvos 
ir lietuviu klausimais.Nutaria Toronto Skyriuje 
pasilaikyti atsarginį fondą?ku
ris galima būtų panaudot atsi
tiktiniems Tarybos veikimo rei
kalams.- Senoji valdyba? tokio 
fondo neturėjo? visas pelno 
įplaukas - persiųsdavo Centrui.

Numatytą ruošti gegužinę? 
bet tuo reikalu? pavesta rūpin
tis parengimų Komisijai.

Nutarta turėti valdybos po
sėdžius tik reikalui kilus vasa
ros metu ir kas menuo žiemos.

000000000000000

Montreal? birželis-June? 1943.

PARENGIMŲ KOMISIJOS POSĖDIS
K.L.T. Toronto Skyriaus Pa

rengimų Komisija^ turėjo savo 
pirma posėdį birželio 8 diena? 
dalyvaujant * ir valdybai.

Nutarta pąsiskirt Komisijos 
pirmininką. Ši pareiga teko 
Onai Kalinauskienei? kuriai nc- 
stokuoja gabumų tokiems reika
lams vest. _

Komisija priėmė valdybos pa
siūlymu surengti gegužinę ir 
ta‘padarys taip greit? kaip vie
ta gales gaut.

Tai tiek kol kas is Tarybos 
Skyriaus veikimo. 0 dabar ban
dysiu pasidalint su ”N. Lietu
vos” skaitytojais ir kitom ži
nion is Toronto.

000000000000000
NAUJAS LIETUVIS KUNIGAS

Torontas susilaukia jau an- 
>tro lietuvio kunigo. Pries su
virs dvidešimts metų? čia buvo 
įšventintas kunigas K. Baronas? 
kuris ir dabar randasi Toronte? 
tik ne prie lietuvių. • Kun. Ba
ronas girnas Lietuvoje ir į Ką-
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nada_atvykes jaunu vaikinu? pasiete mokslo ir stojo kunigo luo
mam 

0 siaiš metais? gegužės 23.-.
diena Sv. Mykolo Katedroje? bu- i j0 amžius turėtu jį rodyt 
vo įšventintas . antras?, cįai gimęs? 
jaunas kunigas Petras Ražaitis-;■ 
R o z e t c i s

Birželio 6 dieną? kun. P.
Ražaitis? laike jau antras sek- 
madieniojmisias? lietuvių para- 
pi jos ‘ bažnyčioje? ^(pirmas jis 
laike Weston’o bažnyčioje) o_va-

buvo j_am surengta draugiška ar
batėlė? kurion susirinko gražus 
1ietuvių.būrys ov

Garbes svečiu tarpe? buvo 
kunigo abu tėvai? dvi sesutes? 
kun. Magivney ir dar vienas ang
las kunigas.

Kunigas Magivney? pasakė 
netrumpa kalba? apie kun. Ražai
čio sunkius kelius per septynis 
metus seminar! jo je . _Jis kaip 
lietuviai sako? turėjo mokintis 
pats per save? savo jogomis? nes 
tėvai negalėjo ,įam gelbėt. Todėl? 
savo dideliu ryžtingumu ir pasi
šventimu moksle? jis laimėdavo
s t ipendi j a s ? tol ime snio ' moks lo 
tęsimui. Vasaras jis praleisdavo 
kartais net ant Tarmę dirbdamas? 
kol pagaliau pasieks tikslo galę? 
įžengdamas kunigo luomam Luoman? 
kuris reikalauja daug kantrybes? 
pasišventimo ir atsidavimo? ti
kriems doros darbams.

Kad būti Jėzaus įpėdiniu? 
kunigas privalo atsisakyti nuo daugelio pasaulišku privilegijų.? 
kuriomis naudojasi jpaprasti ei
liniai žmones ir del to?' idealin
iam kunigui? gyvenimo pavydėt 
netenka. Tokiam kunigui?mes tu
rime linkėti ištvermes.ir jausti 
jam pagarbę uz viską? ka gero 
padarys? bekeliaudamas gyvenimo

keliu? bemokydamas mylėti Die
va ir artima kaipo pats save. 

.. ‘ Kun. P. Ražaitis? atrodė nu- 
'vargęs ir daug vyresnis? negu

\ Tas 
beabejones pareinaŲnuo sunkios; ■ 
pastos? kurię jis turėjo pats ■ 
vienas nešt? -nors ji jam turėjo ; 
atrodyti lengva? nes kitaip?jis ; 
jos ncbutu nesęs. •

Prie, kalbu pabaigos? kurias 
pasakė abu tėvai ir dar minėtas 
kunigas svetys? Jarašiūnaite? 
pasakiusi gražu pasveikinimu? 
įteikę kun. Ražaičiui voką? ku
riame, turėjo būti dovana nuo vi
sų susirinkusiuju; o Pr. Motie
jūnas? pakvietė visus? sugiedoti 
’’Ilgiausiii Metu”.?ovto? pats *celebratorius?pa
sakė žodį anglu ir lietuviu kal
bose? dėkodamas ’ J J 
suteikta malonumą

Vėliaus? ejo laisva
visiems5 uz jam 
ir'dovanęb 

su kuni
gu pasikalbo j imas ir jo sveiki
nimas' per atskirus asmenis.

00000000000000000000

TORONTO LIETUVIŲ MOTERŲ RATELIO 
11 DAINA” parengimas

Toronto moterys? kurios susi
spietę į ”DAIN0S.” būrelį? maty
damos gražų darbavimasi montre- 
alieciu? Tarybos Moterų Sekci- 
jos^tarpe^- nutarė surengti pra
mogėlę - šokius? su užkandžiais 
ir loterija ir gauta pelną?skir
ti lietuviams kareiviams Kanados 
kariuomenėje? per Motoru Sekcija.

Toks pobūvis? įvyko, birželio 
5 diena ir reikia džiaugtis?kad 
nors^ir buvo atkeltas dviem sa
vaitėm vėliau? visgi buvo pasek
mingas? nes davė gryno pelno 
40 doleriu? kurie trumpu laiku

Ne pr iki ai i soma L ie t uva
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bus persiusti Sekcijos iždinin
ke i9 gert). Leknickicncio

Tam vakarui9 šios moterys pri
sidėjo su aukomis pryzais: A.Pau- 
1 iena 9 Br.Dubauskicne9 Br. Kavo- 
liunįenc5 St. Dervįnieno, Z.Ston
kiene 9 V. Samulevicicne9 St„But
kienę^ 0. Kuniutienę^ E. Frenze- 
licnc5 0. Indrclienes 0. Tuurins- 
kiene5 JurkŠticnc9 Mrs. Za 
linskig žyde iŠ Lietuvos9 M. Jo- 
kubynieno ir Trečiokass aukojo 
$1.00 pinigais.

A. Pauliene, apart vertingo 
pryzoSvdar aukojo^ir gražu. tortą? 
kurį išleidus varžytinėms9 gauta 
gražaus pelno.

Maista suaukojo šios moterys: 
0. Taurinskicnc9 A..Pauliene^ 
Z. Uzemcckienes 0. Indrclicnc9 _ 
E. Frenzelicne, Brt Kavoliuniene 
ir M.F. Jokubynienc„_

Alina Uzcmeckaite9 Rūta Butkus9 
Birute Indrulyte9 Jennie.Grins- 
kaite ir G. Jokubynaite - prisi
dėjo prie bilietu platinimo ir 
prie kavos padavimo. Neatsiliko 
ir vyrai, tai Šcns tai ten^savo 
jėga ar baisa parodydami. Staį9 
kad ir Leonas Vekteris, net už
kimo tortą bevaržydamas.

Šia proga, Moterų Ratelis šir
dingai dėkoja visoms ir visiemg 
uz pasidarbavimu ir publikai uz 
atsilankymu į Šį pobūvį.

Tad? ligi pasimatymo ateinan
tį rudenį!

M. F. Jokubyniene.
sjt aje aje sje

"Vienas žodis nešneka, vienas vy
ras ne talka: kur du stos9 visa
dos daugiau padarys. Viens :prades9 
kits padės; darbas eis pilna vaga.

# ♦ *

Montreal9 birželis—June9 1943.

TORONTIECIAI LIETUVIAI REMIA 
"NEPRIKLAUSOM;} LIETUVĄ"

1-ma diena gegužes,_"Nepriki._ 
Lietuvos žurnalo "Rėmėju Grupe"9 
surengė balię., kurio_visas pel
nas tapo paskirtas musu^vienin- 
telio Kanados lietuviu Švyturio 
labui.

Baliaus iniciatorius buvo
P„ Kairys9 jam gelbėjo P.Vekta- 
rienc, P. Dcryinienc, St.But
kiene 9 JcraŠiunienc^ Kupronie- 
ne, M.F. Jokubįrnicne, A. Augu
ti^ P. Motiejūnas ir kiti.

Prie Stalu patarnavo: Dervi- 
nyte9 Grinskyte, Jankauskaite9

Balius visais atžvilgiais 
pasiseko•

Gautas pelnas virš $30.009 
įteikta K.L.Tarybos centro pir
mininkui A. Navickui, per Toron
to Tarybos Skyriaus susirinkimą 
Toronte„/ ' ' • i . ■ -

GENYS
>Įc jSiį.'X <6 -X »X»X;Xsfc

M. M. . ..
Nušvinta kartais žmogui žvaigžde 

ir cįa ant žemes9 
Uždegusi krutinę stebuklais įkvė

pimo ;
Ji kvepia natiję galę ir meilę 

begalinę:
Prašvinta kelias tuomet pakly

dusiam užtemps;
Savy jis jaučia dvasia aukstes- 

nio^pasaūkimo!„.
Laimingi čia ant žemes bent 

kartę ję pažinę!

» « *
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PRI IMTAS Zęi~3SII£AS»

Lietuviu jus i vienijimo .'jie- 
rikoje sekretorius ii. J.. Vinikas 
ranortavo? kad” su 1942 metu pa
baida 3L.-236 kuoja Toronte Ont.? 
Canada?nariu duoklių susidarė 
19 962.35? kurį’ę del valiutos 

iŠvozino suvaržymu negalina pri- 
siasti į Cciicra ir- ūodol •„^■'inigai 
kuopos viršininku vardu sudėti 
i Bank oi’ Montreal. _ 
' Su šio sausio menesio duok- 
1 e.n. is s us i da i*y y, v i r s 2 ? 000. 3L A 
256 kuojos viršininkai pakarto
tinai primena Centrui? kad nuo
lat bankas juos ragina tuig.pi- 
nigais^pirkti Kanados valdžios 
išleidžiamus kuro bondsus.” 

’’.'paeitas Pildomosios Tary
bos suvažiavimas įgaliojo Invest- 
T'< e n tu K om i s i j q rup i rk t‘ i Kana do s 
valdžios bonds y ? jei bus galima 
j no s perkc11 i į Guvi anytas Vais- 
tijas. x'avyko susitarti su Bank 
of '. ontreal agentv'.ra New Yorke ? 
kad ji priims 3La pinigais nupirk
tus bondsus? kuriu., s jai_persii}s 
bank of lontroal ir audė s į to
kį Alter i os banku? kokį nurodys 
Šasi,vieni j imas. Tad įgaliojau 
jL.. 236 kuopos valdybą nupirkti 
bondsu už 2?000? jei Bank of i.on
treal ‘ sutiks bondsus persiusti 
savo agentūrai į New_York^.” 
v Ko P._Gugisfinese5 dr S. Bie-
zis.parėmė užgirii sekretoriaus 
M.J. Viniko atliktu žygį šiuo 
reikalu. įnešimas vienbalsiai pri
imtas.”

0000000000000000000

Išmintingi sąmojai subendri
na jėgas? ir kas jais naudojasi 
- atlieka>didelį darbQ artimo 
gerui.

0000000000000000000

"DAINOS” RATELIO ATBALSIAI.

^Po visti Kanadą pasklido 
gražus atsiliepimai apie To
ronto lietuves moteris susi
barusias po "DAINOS” ratelio 
vainiku.

Ypatingai dideles simpa
tijos reiškia montrealįctes? 
savo bendru idealu sesėms? kad jos taip grašiai ir sumaniai- 
veda "DAINOS” ratelio veikla? 
iŠ ko tikrai galima pasisemti 
grašiu uavyzdzių.

"DAINOS” atbalsiai ypatin
gai pasklido po paskutinio ju 
rarengimo įvykusio 5 dien^ bir
želio? kur"buvo atlikta šauni 
programa? gauta gražaus pelno 
labdaringiems tikslams?-taip
gi ^bičiuliškai pasižmonėta? pa
sišnekučiuota ir apsisukta val
sais? kuriuose prisiminta j 

karo sū
kuriai ..o_kur kaujasi ir gar- 
goniskai^ūzia ne muzika? bet . 
granatu šokiai.

"DAINOS” parengimo pelnas? 
paskirtas už mus visus 
pasiaukojantiems kariams.Programos išpildyme prisi
dėjo ne tik suaugę? išmintimi 
subrendę Toronto lietuviai? 
bet uz kilnius idealus kovoja 
ir išeina i vįeŠQ_vcikls^nc- 
kalti? maži kūdikėliai! Štai? 
vis "DAINOS” atbalsių aidai: 

”... Neseniai iš Montreal© 
atvykusiu pp. Tundzii; dukrele 
Aldute? darinevisai penkis me- 
tus-Savo amžiaus pasiekusi?pa
sakė du gražius eilerascius. 
Vienas iŠ ju^buvo gana_ilgas ir 
reikėjo stebėtis mazytes^gera at 
mintim-ir sugeba j imu gražiai ak
centuoti. Aldutei publika labai 
plojo ir kai kurie ja- apdovanojo 

Garbe Toronto "DAINAI” ir jos 
veikėjams uz kilnius žygius.

KAITINĘ.
Nepriklausoma Lietuva



TORONTO LIETUVIŲ PAREIŠKIMAS ,

Verčiant nauję musu ‘bendros darbuotes lapt}? mes Kanados Lie
tuviu Tarybos Toronto skyriaus veikėjai? norime padaryti visuome
nei sokamę pareiŠkimę:

Mes manomos kad ne tik Toronto- ir apylinkes? bet ir visos 
Kanados lietuviai žino? jog K.L..Taryba buvo suorganizuota ir pra
dėjo savo tautos atvadavimo darbę 1940 metę.? rugpiucio 15 .dienę? 
Toronto mieste., Taipgi žino? kad kilus tarpusaviems nesusiprati
mams ? Tarybos Centras tapo^perkoltas į Montreal^ 1941 metę. pabai
goje ir nuo to laiko ligi šiam? - Toronto veikėjai negalėjo rasti 
bendros kalbos.

Tuo tarpu? Lietuvos žmonių sunki padėtis ir pačios Lietuvos 
ateitis kasdien vis^eiria blogyn ‘ir blogyn. Lietuvos Nepriklausomy
bes priešai nesnaudžia. Jie siuntinėja savo agentus- po visus dides
nius Kanados ir Amerikos miestus? kad dar labiau drumsti ir ardyti 
lietuvię vienybę.

Matydami Lietuvos priešu pasiryžimu ir ję pastangas.ir vėl 
amžiams pavergti Lietuva? mes Toronto lietuviai negalime ramiai 
žiūrėti? kada musę, broliams yra' kalami nauji pančiai? statomi nau
ji kalėjimai Sibiro tundrose ir ruošiamos naujos nekaltę žmonių 
žudynes’

r£urint omeny praeity įvykusius nesusipratimus? musę (naujai 
stojancię_i darba) didžiausiu troškimu yra? kad Tarybos veikimo ri- 
boscg, nebuvę keliami partiniai ar religiniai ginčai; kad kiekvienos 
groves ar grupes žmones neprivalo taip? kuomi galetę pažeisti kitu 
zmonię įsitikinimus. Reikia visuomet atsiminti? kad prie Kanados 
Lietuviu Tarybos 'darbuotes dedam.es kiekvienas laisvai? savu noru? 
niekeno neverčiami? įvairię įsitikinimu, žmones.

Todėl? privalo egzistuoti tokios sęl^gos? kad visi demokra
tiniai nusistatę lietuviai galėtu tautos išlaisvinimo darbę ben
drai dirbtil

Montreal? birželis-June? 1945.
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■’ Bet? šalininkai režimo? pries kurį Jungtines Tautos veda ka- 
turi’būti G-RIE ZTAI SME RKlAiCT! • . ’ 1

i * . ’ ' • • i • ’ '

. Jeigu nes visi kiek išgalėdami padegime Jungtinėms Tautoms 
ldimeti sį kar'^š Ir jeigu laikysimės viršui paminėtu dėsniu? tai 
galime tikėtis? kad išeivijos lietuviai iškovos Lietuvos žmonėms 
laisvu - patiems spręsti savo likimą.

Todėl? del labo Lietuvos? del labo visos žmonijos? mėginki
me dirbti bendrai ir sutartinai. . ...

Tolimesniam darbo vystymui? yra išrinkta nauja sekama valdy
ba: • . , • -

P. Kairys --------  pirmininkas?
L. Pocius -------vicepirmininkas?
S. Batkiene -r— sekretore?
V. Banylis ---- vicesekretorius?

, Z. Uzemockiene -- iždininke.,

P. Kairys 
Liudas Pocius
S. Batkiene
V. Banylis
S. Uzemeckiene

TALK A

■ ; ■ Arėjas Vitkauskas .
• • » •

Brolau? še ranks)? - tau_sunku; Paduosim ranks) ir kitiems? 
Abiem ir darbas palengvės? Ir bus galinga mus talka? -
Gyvybes laime sužydės Tiktai suvienyta ranka
- Kur buvo pirma nejauku. Išganymu atneš visiems.

# * # * * * * * * <* * * * * * ♦ * * * * * * * * * »J» *

Nepriklausoma Lietuva
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Antanas Navickas

LIETUVA! tu musu prab.ocię. žemo? del tavęs sūnūs ir dukrog 
balsa pries pasauli kelia. Sužalota^tu esi musę tėvynė? tavo žaiz
das gydo tavo vaikai9 kurie gyvena uzjury. Esi surakinta sunkiau
siu retežiu? negali tu savo balse} kelti pries savo priešus? kurie 
žudo sūnus? brolius; tremia į Vokietijos ir Sibiro gilumas ir kitas 
vietas; naikina mena? kultūrę musę tautos.

Mes? Kanados Lietuviu Taryba vardan visu. Kanados lietuvię? 
keliame balsa pries priešus musu tautos. Aktyviai sekame^pasaulio 
dabartiniu dienu politike}; momentui ištikus - tuojau siunčiame 
rezoliucijas? protestus? atsisaukimus į Suvienytas Tautas kaig tai 
Amerikos, Didžįosios^Britanijos? Kanados ir kitQ vise} eilę mazesnię 
valstybių; prašome užtarymo dol_musu tėvynės Lietuvos. Suvienytai 
stojame darban petis į petį surėmę visijeaip vienas; dirbame del 
atstatymo Nepriklausomos Lietuvos laisves ir demokratiniu pamatę, 
laisvu apsisprendimu ję pačiu, visuomenes gyvenime.

Taip? kad Kanados Lietuvię Taryba yra vienatine organizacija 
visoj Kanadoj? kuri rūpinasi lietuvię tautos nepriklausomybes rei
kalais. No tik Kanadoj? Amerikoj? bet ir kitose valstybėse pana
šios Tarybos ir visi bendrai dirbame tautos reikale. Visi keliame 
savo baisa ir reikalaujamo? kad Lietuva būtę laisva? kad_ji nebūti; 
pavergta.* Kad po šio didžio nelaimingo karo pabaigos? būtę gražinta 
Lietuvai laisve su jos teritorijomis: sostine Vilniumi ir su Klai
peda .

Štai i mūsų rezoliucijas atsakymai: Suvienytę Valstybię? Di
džiosios Britanijos vyriausybes? Kanados vyriausybes; taria žodį 
ir pasižada ginti lietuvię tautos Nepriklausomybes atstatyma.

Buvo paskleista napamatuoti tėvynės_prlesę gandai? kad Lon
done Didžiojaj Britanijoj Lietuvos Atstovybe neveikia. Bet? kaip

Montreal? biržeiis-June? 1943
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veike pirmiau? taip veikia ir dabar. Neklausykite^suvedžiotoju ir 
tautos pardaviki^.? kurie trokšta? kad musu tauta butu pavergta ir 1 
jos laisve butu, sunaikinta amžinai..

Smerkiame ju agentu juodus darbus ir judošiŠksj tautos įsdavys 
te. Broliai.? tik dirbkime vieningai drauge su Alijantais? bukime 
ištikimi Kanados Didžiosios Britanijos^piliečiai? ateisvlaikas_ 
Alijantii laimėjimų? jie pilnai savo pažadus išpildys?^užtars musu 
lietuvių tauta sulig galingu nutarimu.? sulig ATLANTO CARTBRIO 
SPRENDIMŲ: MAŽOSIOMS TAUTOMS LAISVES.

* t 1 •; : i‘ ’ ** • i A . -« ■ • ( •
• 1 ' • ANTANAS NAVICKAS

K.L.TARYBOS C’EN-'
, TRO PIRMININKAS i'• ' • . 1 • •

* sjt *

KANADOS LIET. GEN. KONSULO LAIŠKAI

Ottawa? 3rd March?
1943 Dear Colonel Grant-Suttie?

I have your letter of Febru
ary 25th? your file 10-2-17? with 
which you enclosed a resolution 
by the Lithuanian League of Cana
da. Both the resolution and your 
letter will duly receive the at
tention of the Government.

Yours sincerely?
/Signed/ H.H. Wrong

■ ’ for Under Secretary of State 
for External Affairs

Colonel G.L.P. Grant-Suttie
Consul General of Lithuania?

110 St. George Street?
Toronto? Ontario.

Toronto? 30 March 
1943

Dear Mr. Navickas:
Further to my letter 10-2- 

17 dated 22 March 1943? in the 
matter of the Resolution adop
ted at Montreal on 14 February 
1943 by the Lithuanian League 
of Canada? I have now a commu
nication from the American Le
gation at Ottawa which expres
ses ’’the utmost sympathy for 
the desire of all peoples to 
choose their own form of govern 
■ ment and permit no territorial 
changes that do not accord with 
the freely expressed wishes of 
the peoples concerned".

Yours faithfully?
G.L.P. Grant-Suttie 

Consul General
Nepriklausoma Lietuva
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Toronto? 17 May 1943

Dear Mro Navickas:
Further to my letter to you? 

10-2-17j dated 22 March 1943? I 
am desired by His Excellency Mr. 
B. K. Balutis? Minister of 
Lithuania at London? Englands to 
convey to you his cordial appre
ciation and thanks for the Reso
lution adopted by the Montreal 
Branch of the Lithuanian League 
of Canada on 14 February 1943. 
A letter which I have today from 
the Minister contains the follo
wing:

’'The efforts of the Lithua
nian League of Canada to 
stand in defense of the in
terests of Lithuania are' 
highly appreciated and I 
wish to thank them for this 
patriotic manifestation. 
At the same time I should 
like to inform you? and 
through you the Lithuanian 
League of Canada? that I 
am submitting this Resolu
tion to the Right Honoura
ble ¥7 ins ton Churchill? the 
Prime Minister? as desired.”

A F 0 R I Z M A I
Man labai nesmagu? kad as 

turiu tik vienę gyvastį paau
koti del savo krašto.

Hayes.
❖ ❖

Leisk? _kad musę. paskutinis 
miegas? butu kapuose ne kitur? 
kaip tik mano tevę zemeje.

Osceola.>:< * *
G-eri karaliai yra vergai? 

o ju žmones laisvi.
Lcszczinski.

$ >1: $ : ‘
■ • ■ . ■ ■ »■ .

Niekad negali išlošti be pa
siaukojimo.

Buxton.
su $ »:■

Mums visiems aišku? kad stip
rį tautine sąmone? yra patvares
ne? negu plienas.

Pr. Lapiene.
tjs $ >!<

Kada musę viltys sutrūksta? 
leiskime musu kantrybei atlaikyti. * Fuller.

•į <5

You will be advised when fur
ther information is available in 
this matter.

Your faithfully?
G.L.P. G-rant-Suttie

Consul General

Mr. Antanas Navickas? 
President? • 
Lithuanian League of Canada?

6634? Third Avenue? 
Rosemount? Montreal? P. Q.

Montreal? birželis-June? 1943.

Šiuo metu? mes privalomo pa
miršti partiję interesus? ir 
jungtis dideliam darbui.

Pr. Lapiene.
$ >!«

Tas tarnauja geriausiai par
tijai? kuri geriausia tarnauja 
jo saliai.

Hayes.
* $ $

• . • • • s '

Padidint meilę savo kraštui? 
reik kokį laikę pagyventi sveti- 

’mame.
Shenstone.

$ « #



VYTAUTAS SIRVYDAS

CHICAG-0o Amerikos Lietuviu Taryba ruošia sušaukti Amerikos Lie
tuviu seimą? tikslu Amerikos visuomenei pareikšti Amerikos lietu
viu autoritetingų. balsų apie I.'etuvos politinę ateitį.

❖ >'!<

NEW YORK. Kunigy Vienybe išleido 336 puslapiu knygų ’’Amerikos 
Lietuvių Katalikų Darbai"? kuria puošia 40 paveikslų. Knygos sky
riai: Draugijos? ‘Įstaigos? Mokslo Įstaigos? Spauda? Biografijos. 
Redagavo: Kunigai Pakalnis? Balkunas? Končius.ir Raila.

>!< ijt >H ■ '

HOLLYWOOD? CAL. Prūsų lietuvis? pereito karo Amerikos kare vetera nas? Petras Mažutis? ‘dažnai per 20 metų dalyvavo paruošime žymių 
filmų. Tarp kitko? jis dalyvavo ir "Mission To Moscow" filmoje? 
apie kurių smarkiai ginčijamasi.

# * H:

B RO OKL YN ? N. Y. Čia Įvyko tautininkų konferencija? nusprendusi 
savo politinę taktikų ir veiklų.

>:< »:< .\m

LINDEN? ^N. Y. Vietos lietuviai nupirko tarnybinę veliavų^su 100 
žvaigždžių. Reiškia? tiek lietuvių sūnų išėjo kariauti uz Ameri
kos ir Lietuvos laisvę. * * «
.NEW YORK. Amerikos lietuvių spauda labai patenkinta Kanados 
lietuvių prisidėjimu išleisti dvi svarbias knygas anglų kalba: 
Kanados Lietuvių Taryba paskyrė $10.00? New Yorko Lietuvių Tary-

Nepriklausomą Lietuva
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■bos leidžiamai profesoriaus Pakšto' redaguojamai knygai? o Kanados 
Lietuviu Sąjunga?' davė $10.00 Amerikos Ministro Lietuvai Noremo 
knygai "Timeless Lithuania".

* a ... #

PH I LAPEL PH IA ? PA. Lietuviai nutarė nusipirkti Amerikos karo boną 
$^00?000 vertes ir nupirkti Perkūno vardu' bombanešį-lėktuvu. Jau 
išpirkta ketvirta, tos sumos, dalis. Per;vieną tam t ik ret vakar 9-pa
rengimu parduota boną. uz $22? 025.' ' ' •» 1 . • * * ; ,

»!< >:< *

NEWTOWN? PA. Seselių Kazimieriečiu vedama (1932 metais įkurta) 
mergaičių Akademija išleido 11-ka High School mokslu baigusiu mo
kiniu šį'metąi

# ;

THOMPSON? CONN. Lietuviu Marianapolio kolegijos High Schooi^kur
są šiemet baigė penki lietuviai studentai. Kolegijos kursą išėjo „ 
du. - .

WATERBURY? .CONN. Balandyje susiorganizavusi 23 lietuviu draugiją. 
Lietuviu Taryba jau spėjo parduoti Amerikos Karo boną uz $20?000? 
gauti 60 lietuvią dovanoti kraujo Amerikos sužeistiems kareiviams? 
ir ruošia Atlanto Čartcrį paminėti vakarą? kur kalbės Connecticut 
valstijos gubernatorius? Lietuvos Atstovas Pulk. Žadeikis ir Lat
vijos Atstovas Bilmanis.

# # #

BOSTON?MASS. "Darbininko" redaktorius Antanas Kneižys?- minejo■sa
vo 50 metą, gimimo sukaktį. Spaudos atstovai jį sveikino.

# # *

LOS ANGELES? C AL. Lietuvos Jurą. Kapitonas Labanauskas davė Kalifornijos universiteto^studentams paskaitą tema "Septyni Šimtme
čiai ■ Lietuvos Kovos Uz Laisvą". . . ... ■

I

# >Jc *

ELIZ/kBETH?N. J. Kompozitorius J-, Žilevičius? sunkiai .sužeistas au- tomobiiiaus?^parvyko iš lįgonines_į savo, butą? kur sėkmingai gydosi.i 
Jis tikisi uz kelią savaicią pradėti savo pareigas. Dabar jį vargo- 
ninko pareigose pavaduoja Bro. J. Banys? MIC.

# # * .. ’

Montreal? birželis-June? 1943.
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FILOSOFAS VINCENTAS J, BUDNIKAS

As kalbu universale 
dvasios kalbamo. ir laiku 
visi žmones išgirs mane ir 
supras. Dvasios kalba iš
verčia patį save į visus 
dialektus.
v Žvaigždes kalba ta pa
čia kalba visiems žmonėms? 
bet ar jie supranta jas? Juk 
dvasia girdi jv skelbiamąsias 
tiesas.

Šitaip ir pranašas var
toja universalu dvasios kalb^.

Jeigu jis kalbėtu vienu 
dialektu?^jo žinios dingtų, 
daugumai žmonių. Bet jei jis 
kalba tuo? kas universalus? 
jo žinios niekad nedingsta.

Jie liečia užuojautos 
ir meiles stygas? kurios tu
rės vibruoti laiku kiekvienoj 
žmoginej sieloje.

Jis nesustoja argumentuo- 
tis? bet nuo savo aukštybių, pa
siektu skelbia tai? kę jis ma
to esant tiesiu ir tikru.

skusuoti toP ka j is žino esant tikru. Is 
besigineijim^5 kyla babiloniška netvarka 
pasaulio moksluose ir religijose.

Jis stovi viršui visu 
ginčui ir vaidu? ir nenori di- 
daugeįio žmonių diskusiją ir 
.. aiškiai matoma vadinamuose

Pranašas saukia savuosius? ir jo savieji - pažins ta balsu. Kas- gi? jei jis gyventu, aukštybėse? Jis nėra pertoli nuo žmonių širdžių ir 
sieliu. Nes dvasia nepažįsta erdves nei laiko.

Jis traukia prie saves^tuos? kurie artinas į^ji dvasios vedami. 
Jo balsas yra jiems lyg saldžiausia muzikaį ir jo žodžiai sparnuotos 
meiles strėlės. Jo mintis randa bukl^ ju sielose ir pribrendusiu lai
ku išduoda patobulintojo gyvenimo derliu.

Nepr iklaUxSorna Lietuva
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Irmoranci jos ir niektikybos tvirtove yra pasalinta is vidaus, o ne 
is isoręs. ■ !‘

Pasaulis numeta šalin savo senus rūbus, kurie nebetinka tar
nauti žmonijai. _

Papročiai nusenoję, apeigos vienę syk laikytos šventomis, 
nyksta vien del to, kad vitalizuojanti dvasia pasisalino.

Paikas yra tas žmogus, kurs neturi naudingesnio darbo, kaip 
tik mušti sonęjį.

_Palik jį vienu yienę ir jis tuojau pranyks... nes dvasia pa- 
lengvele, bet‘tikrai salinas nuo jo.

Skelbk drąsiai savo žinias pasauliui! Ne kaip vienas įširdęs 
ant tavo ■prietclię, bet kaip tas, kurio širdis liepsnoja meile ir 
gera valia.

Tada tavo žodžiai gyvens pasauly... ir tavo žinios taps gyva 
jėga, vedanti į gerybę.

Žmogus taipgi gali rasti kliaučių pas straigę del to, kad ji 
nebčga arklio greičiu, kaip ir pas teologus, kurię akys temato vien 
praeities skaistybę.

Pribrendusiu laiku, straige įgis arklio vikrumę_ir greitumę, 
bet tam gal re ikes_.mil i j onę metę. Gamta.nebara gtraiges, bet lau
kia kantrumu jos lėtos, bot ir neišvengiamos pažangos.

Todėl, o žmogau, įsigyk gamtos kantrybes! Luktelėk... ir tu 
pamatysi, kad teologas jaute am,žinos pažangos virpulį.

Jei tu esi sielos pranašas, tu privalai jausti ir permatyti 
kas bus... ir tavo sielos ramybe nebus sudrumsta lėtos pasaulio 
pažangos. . ' , ..r

& * *
, ■ " ■ • . I • 5 ■ * .

Ai, mano siela, pakilk į aukštesnes aukštybes - atpančiok 
savo sparnus!

Leisk žemes purpuro kalnams nykti tavo vizijoje.

Kilk... issilaisvink, o mano siela! Tegul didinga saule nu
skęsta ir pranyksta is padangię. Pranykit is mano vizijos, o jūs 
galingieji pasauliai ir saules, liepsnoję gintaru, ir auksu ir pur
puro šviesybe!

Kilk... už didelię beforminio įr tuščiojo bedugnię, kur sau- 

Montreal, birželis—June, 1943.
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les gema ir pasauliai ir saules grimzta savo kapuos. Kilk į aukš
tesne smauks tyte si Perdėm erdves beribes ir padanges neismatuoja- 
mass as noriu skristi savo keliu.

Perdem besisukančias šviesybes sferas? kur dvasios ir angelai 
gyvena^ as noriu skintis sau.keliQ. .

Pro akinančio skaistumo skritulius? kur žemes mesijai gyvena? 
as noriu skristi ir vairuoti savo keliq.

Ai? sielai Kilk..,, aukštyn ir. aukštyn.,. skrįsk^dideliu smar
kumu per nepramyntus žydrio laukus? prisetus_kibirkšciuojaučiais 
žemčiūgais. Keliauk savo keliu. Skrįski meiles sparnais į aukštybę!
v Ai? sielai Tegul tavo aukštyn skrydimas buna.spartus. Nuskrįsk 

uz ti^. baltiį. šviesieji), sferi^ kur archangelai gyvena.
Kilk? ai mano siela’, skrįsk i skaidresnes aukštybes 1 „Pažvelk 

ten? kur Dievo sūnūs gyvena begalimoj šviesybeje ir spindėjimo.
Kilk... .palenkta ir nuolankia galva? ąrtinkis.i tQ vidurį? 

kur gyvena begalinis OM? kurio spinduiingumo? grožio ir skaistybes? 
jokia menininko siela negali apipiesti.

Kilk... tobulęk? nudenk iŠ.savo vidaus visa tai? kį tavo džiaugs 
minga dvasia mate. Numesk visa tai? kas nesvarus ir netyras’.

Ai? siela mano! išbusk ir kilk į aukštesnius idealus! Pažadink 
latentines savo jogas’.

Tegul tavo apreikštasis likimas skatina tave į didesnį besi- 
stengimę... į kilnesnį pasiaukojimai

Ai? sielai Būk švari; buk tyra ir skaisti!
Aplink tave šviečia ir spinduliu©ja^nemirtingos šviesybes 

aureole! Todėl? o mano sielai kilk į' aukštesnes aukštybes - atpan
čiok savo sparnus! . .

$ # &
AŠ skelbiu savo paties evangeliją. Nebūkite mano kopijos - 

tačiau mieliau būkite pirma originalais.
Sviesa?hors ji būtu_skaisti ir graši? yra silpninama reflek

sija. Tegul tavo vidujine Šviesybe liepsnoja ir šviečia perdem vi
sus tavo sielos langus!

Nekartok kitu zmoniiį minčių? jei tavo-.siela neteikia sank-

Nepriklausoma Lietuva



■ ; , 33
cijos ju tikrumui. Kalbėk taiL kas yra vidui tavęs... kas kaujas 
del išraiškos. Ne tiktai kalbėk... bet ir gyvenk vidinėmis minti
mis* 1 < ■ - • V'Nesakyk^ kad tu esi perdaug didis neturtėlis šiam? tam ar 
anam* Tu esi tikriausiai turtingas*, jei gyveni ai>ti savo paties , ide
alu. Ir joks žmogus pasauly nėra toks turtingas kaip tas? kurs gyve
na sielos gyvenimu.

. Nebūk pasitenkinęs kitu zmonię mincię gyvenimu. Leisk savo_pa- 
tįes gyvenimui^įsigyti saviškę individualybę. Kiekviena laukę, gėlė
lė gyvena saviškę gyveninę., mintija savas mintis? eksternalizuoja 
dvasios idealę. ‘

išviršiniame gyvenimo^ "buk tyras lyg kristalas? reflektuojęs ■ 
tyrę balta vidines dvasios šviesybę.

Mokyklos skelbia: męstyk? kaip mes męstome? ir męs prispausime 
ant tavęs musę pagyrimo antspaudę. i

Mieliau gyvenk.be mokyklę pagyrimo... nenorėk nusipelnyti tos 
dovanos? kuri tavo protę ir sęzinę^apkvailintu. Neleisk niekam at
sistoti tarp tavęs ir_tavo sielos šviesybes. Tavo dvasios orbitoje 
sukas pasauliai., saules? žvaigždes? universal. Beribe erdve ir lai
kas yra tavo paties. Taigi? bule savo as valdovas.

Neleisk sektę didkusijoms drumsti ir kankinti^sielę. Tu esi 
aukštesnis uz visas sektas... ir vidujinis balsas isspręs tau kas 
teisus ir geriausias.

Radęs kelię? :ženk juo drąsiais žingsniais ir nesvyruodamas. 
Nebijok piktybes?* nes kęvžmonos vadina piktybe? tas tėra vien ne
žinios ir niektikybos šešėliai? kurie puola ant tavo tako... ir 
virsta niekais? kai dvasios Šviesa suliepsnoja.

Žmones yra nesėkmingi kada jie bando savo gyvenime kopijuoti 
kitus. Jei tu esi muzikas? nuskandink savo "individualybę maestro 
kompozicijoje?^bet mieliau duok jai savo paties intęrpretaciję. 
Jei tu esi piešėjas? nekopijuok genialaus pieseįo kurybę? jei ne- 
įjegi priverst ję liepsnoti savo paties sielos žarijomis.

Jei esi skulptorius? liepk marmurui skelbti aukščiausius sie
los idealus. Nebūk grynas kopijuotojas bet kokiame gyvenimo lauke? 
kuriame tu gyveni.

Nenorėk būti kaip bet kas kitasjaegu pats... ir nemintyk ki
tę zmonię mintis? jei.ję mintys neliečia atsakomę tavo sielos sty
gų. v v

Tuomet jos pažadins viduje miegancię sęmonę? kuri nudengs 
tau tavo tikra individualybę.

V. J. BUDRIKAS•
Montreal? birželis-June? 1943.’

gyvenk.be


Marija Aukstaite

- Pauįina9 priruosk pintinę maisto. Pakviesk man Teresę? ir 
tu jai panėšėsi pintinę į verpėjos Jones namelį..

- Klausau9 pone.
_. Vėl užsisgaude durys? vcljnan pasibeldė nezine. Tuom tarpu 

atėjo mano aukle Terese? ir dėde mums liepe eiti pas verpėją J°nę9 
ir is ten - parsivost Rimelį. " ■

- Ak9 dedytcl - nustebusi nudžiugau^. bučiavau jo žilę galvę? 
veida9 lupas ir rankas? kuriosjnane isvede pro baltus^piliorius? 
pro Isliombu gcles9 kur pirma^mūs ėjo Paulina ir Terese? uz lanko 
nešdamos grazię pintinę apristę balta servieta.

Uz sodu skendo saule. Žaliu vainiku fone- pasiliko mus pa
lydėjęs dede* Jis. man pasirode^toks didelis vijokliais apsisukusiu 
vartų ovalys ir as juo pasigrožėjus - palikau^ pasivijau Paulinę’ ir 
Teresę; ir mes visos trys? pasinešėm į verpėjos Jones namelį

Nepriklausoma Lietuva
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-Dvaras ir palocius kur vasarodavo dede? - priklauso grafui T. 

Trobesiai daugumoj buvo mūriniai? todėl ir kumetynai ’’cvarakais” 
vadinami - buvo mūriniai. Vasaromis jie būdavo labai vėsus? bet 
žiemomis žmones skusdavosi? kad labai salti ir drėgni. -C va rakiai ke
li ilgi ilgi trobesiai su raudonu čerpių stogais? donge po savimi 
vargu vargeliu prikamuota minią?'kuri buvo primityviška?.. vergiškai 
paklusni? su savotiškomis ambicijomis? religingai nusiteikusi? su 
mužikiškai dvariokižka atkaklia dvasia? bet tauria? darbščia ir kil
nia. ^Ne žiūrint? kadetą -Visą minią dongo nevarpasitenkinimo žydras? 
kad cvarakų prieky žėrėdavo puikus gelių darželiai? be t įliepsnodami 
raudoni uzareliai aplink alksniniu, pynučių tvoras - reiske prislėg
tųjų kovas? ir nereta audrą už duonos kąsnį.
- -Šiame dvare gyveno daugiseimu su daugybe vaikų? kurie zyzė 
ulytelemis siauromis aplink žemas? purvinas ir aprūkusias duris; 
basi ir vienmarskineliai; pusplikius pilvelius atkišę? noseles pa
korę. v .. . ' :

Kiekviena seimą?vsusįdedanti nors ir is penkiolikos asmenų? 
gaudavo po viena grincią ir bo langų kamarą? kurioje žmonos laiky
davo duonai susimalti girnas? sukaltus gulėjimui narus? o po narais 
iškastose duobose - susipildavo bulves? daržoves; taipgi kamarose 
laikydavo kuparus su iššukuotais linais ir audiniais; su išeigi
niais rubais ir sventadienemis skaromis.
_ Priemenėmis? kumečiai naudodavosi bendromis.Jos' tarytum tam

sus tuneliai pervesdavo skersai narna į kitą pusę cvarako? o vidu
ry priemonių - riogsodavo milžiniški suodini kaminai; bet retai 
kada ten pasikardavo lažinių paltis ar lentelėse įspraustas ski
landis; daugiausia dar tik svilinant kiaulę su šiaudų kuliu kur 
nors atokiau ant kalnelio; jau skrajodavo ir tupinedavo_pusalkahių 
vaikų pulkai? kad spirgutį užuodus? kad dešrelę issiderejus.

Kumečiai vieni kitus mylėdami? dalindavosi skerstuvėmis? nau
jų barsčių raugalu? saldos skystimu? kurią issivirdavo is ruginių 
miltų? praraugindavo? ir paskum žutintas bulves valgydami - uzsi- 
gerdavo.

Verge jos Jones namelis? stovėjo gana toli nuo cvarakų prie 
plento? sale Judelio^smukles ■> Čia-buvo dvaro ir aplinkinių kaimų 
beveik centras? nes žmones toli būdami nuo miesto? pirkdavosi pas 
Judelį žibalą? degtukus ir kitas smulkmenas? dėlto ir žios verpė
jos trobele? *- skęsdavo kaimo ir dvaro viežniomis? su linų ar pa
kulų verpimo bunduliais.

Maža?įbet gyvumą reiškianti be stiklo lempele? spingsėdavo 
iki pusnakčiu? ir prie ilgo baltai nusveisto uslano? - stovėdavo 
Montreal? birželis-June? 1943.
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keli rateliai su linu, ar pakula. kuodais* kuriuos pešiodavo ir 
smulkiais plonyčiais * siūleliais paversdavo; sosii^. šonu verpėjų nu
dilinti pirštai; kurie ankstyvais rytais ir vakarais -įsmeigdavo 
apie šimtą dvaro juodmargiu.karvių* o paskui - vėl įknibdavo į li
nu kuodelius.

Dvaro karvių nemelze tik verpėja Jone? sios_troboles savinin
ke. _Ji laikėsi sau ožka kalnely nrie virves prijungta? ten pat.tu
kinėjo du pusmetiniai gražus paršeliai ir mažas kudlotas sūnytis.

Prie smukles? keliauninku su vežimais ■ sustojimo vietoj salo 
i»stodalos”9 lotai vaikštinėjo‘papurusia raudona skiautere gaidys 
<sn riistii'/ini'1-1 vištų? kur arkliai kratydami galvas su avi?.u krop-^ 

primesdavo‘grudu į šiūkslyniuoty kiemą? Jonės visteliu is 
s imaitinimui.

Kai mes kaštonais apsodintu keliu artėjome į^plentei? Jone 
jau vedesi savo ožka nuo kalnelio? ir visu balsu saukė nakuigul- 
tui margas višteles ‘ Tos bego sparnus pakalusios.ir pasispardyda- 
mos? visos apspito Jony? ir ji su ožka ir vietomis p pranyko savo 
lūšnos atviroje dura angoje. l^nskum isbego^su mediniu kibiru^ ma
toma norėdama parsinešti vandens.- bot pamačiusi mus jos kiemely? 
skubiai atsileido pakaišyty sijoną? ir su nuoširdumu prašalimo:

tverusi paginė ožka gil 
uzremus mažus vartelius

yv.rba?

du> suskubo? nametu- 
s"plankstį; rykšte nu
viltas po pe.eelium9 ir 
n vėl mus pakvietė:

0 ?

- Prašau? prašau? paneles’ ITosidrovekit._ C’tai? turiu ir_s/C' 
til - ranka mostelėjo i lango pusę? kur aiit ilgo.suolo -sėdėjo 
pįmelis.^Jo kojos autkojais apsuktos ir iš k?.vmpiu išnertos-.- il
so josi užkeltos ant mažos kaladėles; iš šonu - barkšojo baisios 
lazdos.

Plaukais pasišiaušėjqs išbalęs veidas? style iįį asnn^ negyvu; 
bet dvi pilkos akys giliai įsmigo į duris muš pamačius? rančos 
griebėsi lazdų©

- Rimuklo. - prie_jo pribėgusiasu gailesčiu surikau? ir jis 
mane apkabindamas kaulėtu glebiu susuko

- Mariute’
- Rimuk? renkis. Eiva. Dede laukia... Lekąjus tau savo.kam-^ 

barį užleis? galėsi ten gyventi j . <. Dienomis sode; Mudu abudu. 1 s 
vaikščiosimi Klaudijus šake tavo paveikslu nupieš, uiva? Rimuti? 
e iva...

Nepu ikiaus omą Lie tuva
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- Ale kur čia. širdeles jis eis?! - gynė išlėto verpėja Jono, 

gražindama Paulinai tuščiu pintinę.

• - Eisiu, Jone. Nieks nesulaikys. Pas tave sugrisiu, nesirū
pink. Kurgi, jei Mariute atėjo, o daktaras laukia... bent prisi
minsiu mokslo draugus’.

Rimelis pasijudino. Bet patrukciojęs savo sunkias kojas gai
lestingai apsižvalgė, akys sustojo mano akyse. : •'

- Ar nukelti kojales? - paklausiau. Jis palingavo pasišiauŠe- 
jusię galva, nuleido akis.

Nukaliau jo sunkias kolas nuo kaladėlės, pastačiau arčiau di
deles klumpes; paskum Terese prilaikė sermegę, ir jis įsispraudė 
į dvi lazdas.

- Palauktum n. Rimeįi, bent kiaušinienes iškepčiau, a.. - siu.le 
Jone, bet jis iŠemęs iš kišeniaus surista mazgelį, padėjo ant sta
lo.

- Čia tau, Jone. Tu gera, čia rasi penkiolika auksinu. Juos 
man žmonos sudovanojo, o aš po^skatika surinkau. Tau našlei, ■ bus 
pravartu... 0 man?... Kur gi aš dėsiu?!

Jone nuraudo, ir mus išlydėdama apsiverkė.

Virš sodu leidosi naktis. Gražus žvaigždėtas violetinis rū
bas tiesėsi vis plačiau horizontais, o ten uz sodu, kalnu šlaituose, - suokė lakštingalos*

( bus daugiau )

SPINDULIAI i -ii »u — ■■ !■■■■■ ••• ■ f« ■* -w • ■■ - r n tu n - M*****
Arėjas Vitkauskas .7

Yra spinduliai - jie, pamilę bakūžę, *
Paauksina skurdo lopus, - 
Ir viltis ton nauja vėlybus, 
Kur juju. įspindo sauluže. -

Yra spinduliai - jie apmirusią sielę$> 
Širdies^mylinčios plakimu, 
Aliejų Šventu įveikimus.
Gaivina, - ir žmogui vėl miela... -

Yra spinduliai-... 
0 < * ,

Montreal, birželis-June, 1943.
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VEDA J. URBONAS

LAIKAS? ORAS? IR NAUJIENOS.
-Laikas yra vasaros? birze- 

lio^menuo. Pirmų ir antrų diena 
birželio? buvo prisnigų apie^Flin 
FįonTų? tad_antys parskrydę čiaužė p narai kulio virto? vis ant to 
nelaukiamo sniego vasaros laike.

ORAS.
Siaurus vejas? kovoja su 

rytų? pietų ir vakarų vėjais? ir 
nors nelaukiamas - pries visus 
tris vis pučia ir pučia nuo Alas- 
kos mums saitų orų.

»!<«4S S* s!* ❖ % # : *5*

NAUJIENOS.
Šiais metais Flin Flon*o_ 

apylinkėse pavasariop? pasirodė 
daug daugiau meškų? ne kad kitais 
metaisįtekdavo pastebėti.

Šiais metais meškų susitin
kama ir visai arti miesto.

Viena jauna mergina? buvo 
isejus apie- ketvirtį J’mailios1’ iŠ miesto laukiniu gelių, pasiskin

ti? ir čia nepastebejųs buvo 
prisiartįnu^i prie meškos su 
dviem meskuciais._

Na? mergaite gėlės palikus 
meškai - stengėsi kaip su ma
žiau žingsnių, pasiekti miestą.. 

Meška į susijaudinusių mer
ginų? - visai nekreipė domesio.

Taip pat antra meškų? buvo 
susitikęs lietuvis M. Alisaus- 
kas? apie 6 ’’mailes nuo miesto.

Jis buvo išėjus kiek malkų, 
pasikapinet? ir čia taip pat_v 
susitiko gana arti kaip is kuc- 
kailio padarytų sutvėrimų. Bot? 
tai buvo meška; apskurus įr 
apdriekus? ir dar baisesne atro
dė kaip kad._visada; nes dabar 
yrajneskų^serimosi laikas. Bet 
ir ši? kuckailine meška? nepa
rodžius nieko pikto - nutraškė
jo sausais nugriuvusiais me
džiais? ir nuėjo savais kalnais.

>!< *

LIETUVIŠKAS VARDAS IR JO 
. VERTYBĘ

Jau apie dešimts metų, atgal? 
man teko susipažinti su lietuviu?

Nepriklausoma, Lietuva
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kuris yra. išvažiavęs iš tcvyn.cs 
jau dabar yra virš 40 metu; ir 
jis yra buvęs Anglijoj?-Belgijoj? 
Amerikoj ir d,ar kitose-, salyse? ir 
ne tik pervažiavo minėtas salis; 
bot yrajose gyvenęs’.

iš Šio lietuvio nuosakiu? 
ji gaįima vadinti buvolu žmogumi. 
Paviršutiniai jo gyvenimo istori
nę imant ii’ pe matant? rasine?kad 
žmogus yra daug ko matęs. Taigi? 
kaip jis gyveno pirmiau - pasilie
ka tik jo žinojimui. Bet per tuos 
paskutinius dešimts metu; kiek 
man teko pastebėti? - nors jis su 
lietuviais ir sueidavo? bet jo pa
varde buvo suslavinta ir labai ma
žos lietuviškumo žynes pas jį-, te
bebuvo galima pastebėti.

Bet kas šiomis dienomis su 
juo įvyko ? (atsibudimas) po dau
gelio metę garbinęs visokiu rūsię 
slavus? ir_not savo lietuviskę pa
vardę laike iškreiptu? kad arčiau 
prisiglausti prie svetinę ir toliau 
išbėgt iš lietuviu tarpo.

Dabar praėjusiam gegužes 
mėnesy atsiuntė laišku? kuriuo 
tarn kitko prašo? kad mes jam 
laiškus siųsdami^- uzrašytunem 
jo tikrę lietuviskę pavardę? nes 
jis sako? kad_jam pasiilgo savo 
tikros pavardes ir nors jau ne-v 
perilgam laikui? bet jis nori iš
girsti? kad jį kas .pa va din tę var
du? kurį jo įevas .jam. paįiko.

Taigi čia labui aiskus reiš
kinys tiems^ kurie dabar skaidosi 
ir klysta is savo prigimtę pavar
džių. - ,Daugiausia galima pastebėti? 
kas ima Kanados pilietybes popieras 
kad jau taikytęsi orio sios salios 
pavardzię^ tai nebutu nei nadyvo? 
betjei isverčiami gruziniškas 
ar šiaip į slaviškas visai negir
dėtas pavardes; tai jau visai 
keista.

Neveltui kyla mintis.:
Viskę vaikai linksmai sutiks?
Kę ję tėvai? diedeliai paliks.

■ . . I • '

; Su tikra pagarba?
J. Urbonas.

:JS # 'i* * £< * # -S # ❖
K

LIETUVIŲ TAUTIŠKI VARDAI
(tęsinys)

LIEPOS IvĮEN.

19

21

22

24

26

27

29

30

31

dienę 800000

OOOOOOOOO

O«o«oooo*

' ' ©OOOOOOOO

•00600000

1 o o o • © O O 0 0

OQOOOOOOO

D eoooooooo

OC-0060 0 0 0

Šventaragio 
Rimvydo 
Auksės Živilės 
Meiles 
Meleteles 
Mantvydo 
Uleles 
Lėtutes

RUGPIŪTIS MEN.
2 dienę ..... • •

3 11 0 0 . 0 .00080

d- ’ f .0 008.0000

II — ft ft ft ft ft
cP 0006°®®°°®

7 ” ..........

O ...0000008

9 " ....................................................................

10 " 00800.0000

• 11 ” Oo ooo.OOO.

12 .0 000808.0

14 ” .008000.00

13 .0.0000008

16 ” 000 . 00000.

17 ’ ’ 000000080.

MeIdos 
Manigirdo 
Germanto 
Nemiros 
Drasucio 
Daivos 
Pilėno 
Nerimanto 
Porutes 
Laimes 
Pajautos 
Rimgailas 
Rugelio 
Auksutės

( bus dčlugiau )

Montreal? birželis-June? 1943.
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Linguoja tulpes gražios aplinkui? 
Nuo takos_vysnips baltam rūbe.
Naktijolelię^as prisirinkus? -■ 
Maniati'pamirsiu širdį grabe.

0? kamėjos mielos? o? kbm jos gražios 
Primine spalva tavo akiu? . . .Dabar man mintys vėl toli braidžios - 
Tarpe tę. sodu? tarpe puikiu.

Kur man kalbėjai nuotakos rūb^;
Lenkdamas saka baltę. ziedę. _ >■
Dabar tik mintys verkiančios kniūbo - 
Smuikai sudužo . . • nėr nei aidę • • •

naktijoles! 0? mielos akysi
Jus tarp granatu? d,ūmę? ugnies • . • 
Bet man zefyras aiškiai pasako: 
'•Jis nepamiršęs tavo širdies” •

Nepriklausoma Lietuva
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STASYS YLA

’’Mano Dukrelei
Jei norį būti laiminga? prisimink sau šiuos įsakymus. Vyras 

tai žalia medžiaga? kurių reikia perdirbti.vSiam darbui reikalin
ga daug įrankių? kuriuos turi moteris. Ji iŠ įvairiausiu įrankiu 
pagal reikalų? turi pasirinkti po vienų ir sumaniai jį panaudoti.

1. Kai tavo vyras darosi šiurkštus ir piktas? apsiginkluok 
įrankiu? vadinamu^KANTRYBE. Kai perdaug kalba? gestikuliuoja? - ne
žiūrėk į jįv- tyloki Kai nusiramins? pakelk savo gražiai sušukuotu 
galvutę? pažvelk širdingai jam į akis? o tikrai susigėdys? ir toks 
gailesnis jį apims? kad daugiau jau niekad nesuriks.

2. Kai užsidaręs įis tyli^ nestatyk atkaklių klausimų.? nes 
malonumo įrankis perlaužia ir ištiesia kiečiausias sakas.

3. ̂ Kai tavo vyra s, ^y ra netvarkingas? cigaro pelenus krato ant 
žemes? išmėto kaklaraiščius ir apikakles - ncrūgokl Pasiieškok įran-a 
kio? kuris vadinasi išmintis. Sutvarkyk?. pastatyk ant stalų gražias ' 
pelenes^ir palik atvirę vienų stalčių.? kuriame gražiai sudėstyk ka
klaraiščius ir apikakles.

4. Neniekink žiurstelio ir nenešiok jį tik del parodos. At
mink? kad skani vakariene^ gražiai padėta ant Švariai-paruosto sta
lo - tai svarbi priemone šeimynėlėšilainei ir ramybei palaikyti. 
Kiekviena tavo drabužio dalis (įsidėmėk? tai^svarbuį) tebūna švaru
tėlė. Šepetys ar^šluotele tegul neišnyksta iŠ kertes? kai vyras es- 
ti^namieo Tegul-svarumo įrankis bus tau pagalba■šeimoje? o jam - su
sižavėjimu. ' ■■

5. Niekad nesiskųsk savo vyru draugėms? neverk...t • . ' . .*• *
6. Pagaliau? kai tavo vyras nuliūdęs? susirūpinęs ir nuvargęs? 

neturi noęo nueiti su tavim į vakarų? į teatrų? apie kuriuos tu sva
joji ir džiaugies? - paslėpkfsavo išeiginę suknelę? padek rankutę 
jam ant kaktos ir tyliai pasakyk: noromis pasilieku su*tavimi namiel

Montreal? birželis-June? 1943.
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Paklausk? vkas jam kenkia? Tadajaieiles įrankis padarys stebuklus? 
ir neaptašytoji medžiaga taps švelniu kuriniu tavo namams ir lai
mei pagražinti*'.: ; ; .

: i ■ ■, > \ ■ : i ' * : į

”Tokį_laįską>su patarimaisvradau”? rašo viena jaunoji žmona, 
”ir ilgai sėdėjau susimąsčiusi. Šiandien^ pagaliau? praėjo penki 
motai nuo vestuvių. \As esu laiminga. Viešpatie? ir kaip laiminga’. 
Tai palikto tetules laiško dėka’*.

>!<

iš žurnalo mano gero ilgamečio draugo.
HELENA

’ ' PAŠAUKIMO KELIU: , . ,

‘ ’ Prie, Nemunėlio štai mergužėlė?
■ Aukšta? graži? jauna;

Skaisti .kaip vasaros ' gele 
Liekna? drovi gana.v
Mane ji mylėjo? ir širdy jaučiu 
Viltį turėjo? kad jo.S bus i u _a s. 
Ir jai bestovint prie Nemunėlio? 
Tyliai priėjau ir švelniai jęs 

A į ' ^lupeles bučiavau.
As jai prižadėjau? mylėti visad 
Ir neapleisti jos niekad?_niekad!

• Ji švelniai i mane pažiurėjo?
Ir laikas skirtis atėjo.

•< Bet mieloji nežinojo ---
As ją apleidau ir išjojau, u

j Po keliu metu? sumaniau grįst pas ją?
Keliu jojantr- sustojau į bažnyčią. • • 
Ir pamaciau_ją klūpančią . . .
Vienuoles rubuos manovmylimą.
Ji švelniai išmanė pažiurėjo ---
Kaip_perlai įs jos akiy ašaros suriedėjo!
Pervelai grįžau prie mielosios!
Sunku man bus gyventi be. josios.

Nepriklausoma Lietuva
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

Gerbiama Violeta?
Du metai atgal? man atosto

gaujant Suvienytose Valstijose? 
sutikau jaunikaitį su kuriuo-man 
teko gerai pasipažinti ir drau
gauti o v v

Sugrįžus atgal į Montreal^ 
mes tęseme savo draugiskumę laiš
kais - pasidalindami mintimis?ir 
tokiu budu? viens kitę pamilome.

Jis yra kilęs is kilnios 
scimos? ^inteligentas? valdžios darbe ujimą svarbię vietę ir yra 
visę pažįstamu didžiai gerbiamas.

Neseniai? jisai kalbino ma
ne? kad likčiau jo gyvenimo am
žinąja drauge c

Nors as jį begalo myl.iuvir_ 
gerbiu? tačiau jam dar neprižade- 
jau? lies laukiu tamstos patarimo.

Štai mano problema £ Ar_mūsę 
vedybinis gyvenimas gales būti 
laimingas? Kadangi jisai^už mane 
keletu metu jaunesnis. As esu 
35jnetę amžiaus. Daugumas manov 
pažįstamą. nepataria man eiti už 
jaunesnio už save vyro.

Esu begalo susirupinusi?nes 
nenoriu padaryti klaidę ir tapti 
nelaiminga.

Meldžiu man patarti. Busiu 
dėkinga.

Panele J. K.
Jjs # ❖

Montreal? biržeIis-June? 1943.

ATSAKYMAS.
Panele J.K.? jei judu viens 

kitę mylite?_pilnai suprantate 
viens kito būda? gerai apsvars
tė te ateities problemas - as 
nematau? del ko nebūsite laimin
gi? . ■

Keli metai? sudaro mažę skir
tumą? jei visame vadovaujamasi 
išminties.

Ne tie keli metai tvarkys 
jūsų laimęL bet jusę protas? pa
tvari meile? simpatija? atjauti
mas viens, kito? be to jei har- 
monizuojasi jūsę charakteriai - 
tikimasi? kad ves jus abu lai
mingu gyvenimo keliu.

Tad? nanėle J.K.? eikite be 
baimes už to? kuris Jums teikia 
meilę ir visapusiskę atydunę.

Žinau port;? kurios skyrėsi 
no keliais? bet keliolikomis 
metę? ir laimingai gyvena? nes 
is tikros meiles yra apsivedę.

VIOLETA.
« * «

Miela Violeta?
^Meldžiu man patarti? nes 

jaučiuosi begalo nelaiminga. 
Per tris metus draugavau su jau
nikaičiu? kuris sakėsi mane my-
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Ii ii? padarys laiminga. Bęt? vis
kas virto kitaip*

Trys monošiai, atgal? įisai 
mano apleido be jokios man žino
mos priozastios? bo jokio pasi
aiškinimo.

Rašiau jam koletą laišku? 
x kuriuos negaunu jokio atsakymo. 
J Patarkite man? ką as; galė
čiau toliau daryti?;

Nusivylusi Margareta.
sjt & <1 ' -

ATSJJCYKAS »
■* * ..

Nusivylusia j i Margareta 
Jei po trijų draugavimo metu sis 
jaunikaitis‘tamstą apleidžia bo 
jokio pasiaiškinimo? tad -belieka 
tik vienas dalykas* .pamirškite, ji. 
N e1iudekit? nes ikankinki t; no s • 
toks v^ras? gal nei nevertas mo
ters ašarų.

Jei jis butą vyriškas? bu
tu kitaip; pasielgęs* _

Tad,? vietoj liūdesio?' tams
tą tik džiaukis jo pasišalinimu, 
Jo meile buvo netikra.^

__Tamsto§. Širdies žaizda? lai
kui bėgant užgis. Sutiksite kitę.? 
kurs įvertins tamstą? tik visuomet 
patariu vadovautis no vien meile? 
bot ir atsargumu.

Linkiu geriausios laimes.

VIOLETA.
$ >!< ’ »įe

Pažinsi savo geriausia drau
gą - tavo nelaimes valandoje.

>!< Sj*

Kilnios mintys kyla tik is 
kilnios širdies.

$ j'i

Nepriklausoma Lietuva

M_E R G A I T E M Si ■ • ' f ■

(tęsinys)
i. v ..i 1 _ .- Nei As taip nedarysiu! - 

pasigirdo atsakymas. Tas ”Ne” 
buvo pasakyta taip drąsiai ir 
galingai?. kad į piktintoją tren
kė? kaip armotos, suvis. Jis nu
raudo _ir metęs^zvilgsną i žmo
nes? ėmusius iš jo juoktis?akis 
uzs idehge s _snuko pa j uoką . lydimas 
iŠ krautuves lauk. Tai kilnaus 
budo ir sulestos doros mergaites 
elgesys. \ J ~ .

Pasipriešinti vienam priešui 
yra žymiai lengviau. Bot kai už
puola daug.priešą? vieno žmogausv 
priešinimasis ‘beveik nieko nereiš
kia. Tada kovotojai buriasi i'pul
kus? rikiuojasi■ir organizuotai 
gindsi. Neretai> ir tavo? seše ?kar
das "Oats vienas bus bejėgis o Rei- 
kia^tad burtis į pulkus į mer
gaičių: doras organizacijas. Tada 
organizuotas jusu mergaicią?”Ne”? 
bus žymiai galingesnis. Nuo įo? 
tarsi nuo ano šūvio? turės bėgti 
kiekvienas priešas? nors tu prie
šu butu i?? vi ša ^galybę o

'Javo kovos vėliavoje tebūnie 
■'ja r įjos pa ve ik š 1 a s. P ama 1 d urna s i 
Ją laimingai saugos tave pavojuose

Vytautas .Didysis? eidamas į di
džius žygius? imdavo su savimi Ma- 
rijoš paveikslą? nuo kurio dieną 
nei naktį nesiskirdavo, uz tat 
Marija laimino, jo didžiu.;) darbus. 
Ir šiandien?.po 500 mc PU? tas Jos 
paveikslus-nesiskiria nuo Vytauto 
kapo* ...

’ -as daugiau ') ■

# « r.J

Kantrybe porviršind drąsumą 

HELENA v .
❖ *
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Šiomis dienomis K.L.T. ’’Moterą Sekei ja” Montrealo? susilau
kė didelio siurpryzo is Toronto Moterų ’’DAIITOS” -būrelio^ nes pasiekė Montrealo Motoru Sekeijos iždininkę netikėtas laiškas? su 
40 dole auka; kurię Torontietes skiria labdaringiems tikslams.

Oia talpiname Toronto ’’DAINOS” būrelio iždininkes laiskę?^ 
ir žemiau jo9 - telpa Montrealo Moterę. Sekcijos dėkingumo pareiš
kimas. * •' •

$ & $

”20 d. birž. men. 1943 m.
Toronto., Ont.”

’•p.Leknickieneį. ■
”Mot. Seko.” iždininkei
Montreal©. ” 

’’Gerbiama Tamsta’
Kaip jau tamstoms - montrealietems? susibūrus i oms į ’’Moterų 

Sekeiję” žinoma^ kad mes torontietes ’’DAINOS” būrelio moterys? vi- 
sad^su pagarba žiūrime į tamstę. kilnius darbus ir besigeredamos_ 
gražiu darbę rezultatais? visad jausdavomės kaltomis? kad mes nie
ku neprisĮdedame? prie bendro idealo? prie humaniškumo.

Mes tad numatom? kad šiaip sau? tik džiaugtis Jkitę. kilniais 
darbais - permaža? reikia-kuomi nors ir mums prisidėti. Tokiu budu9 
kilo mumyse noras suruošti nors paprasta sokię. vakarę? is kurio 
gautu pelnu prisidėti bent menkute talka? prie tamstę. gausit}. darbę..

Šokiai jau įvyko? nors su^jais mes turėjome sįokię. tokįę. ne-, 
smagumu? bet vis del to radosi. žmonię.? kurie pritarė tikslui ir at
silankymu parėmė pastangas. t

Viso pelno gavome keturiasdešimts dol. ir 40 centu? tokiu
Montreal? birželis-June? 1943.



46 
•bildu keturias de sint s dol. siunčiamo per Tamst ę "Mot. Seko." į Ka
nados lietuviu kariu fondę, is kurio naudojate nupirkimui dovanu 
kariu pasveikinimui' Priimkite ir mus^ kad ir menkutę,_bct sir-_ 
dingą talka ir kai siyšite pasveikinimus kariams, gal musu dalele 
suteiks Tamstoms galimybę pasiekti, bent keliais musu broliais-ka- 
riais daugiau, kuriems, kad ir.menkutis dalykėlis, gautas is užuo
jautos iš Įvertinimo ju ju pasiaukojimo,’suteiks jiems malonumo, 
patvarumo ir energijos, kovoti už musu visu gerovę.

Tuo tarpu, mes negalime prisięsti Tamstoms nekuriu__kariy an
trašu, nes jy sunku gauti,-tačiau musu būrelio sekretore St. Kat
kiene atsiklaus gorb = garbes kons. G-rant-Suttic, ir jei jis turės, 
tai tuomet, kiek gausime prisiusime Tamstoms.

Turime malonumo pasidžiaugti, kad. paskutiniams “DAINOS” būre
lio susirinkime, prisirašė i būrelį ir p. S. Pundziuvienc, tad da
bar mes turėsimo viena veiklię ir gabię narę daugiau.

Mielos Seses Talkininkes 1

Tuo tarpu, regis bus viskas bendrais musu visu reikalais. 
Ateityje, jei mums seksis, galimas daiktas, kad mes ir dažniau su
teiksim Tamstoms savo taikę.

JDabar, priimkite visu ’’DAINOS“ būrelio motery širdingiausius 
linkėjimus kuopasėkmingiausiai skinti pasitaikiusias kliūtis, sto
jančias skersai kelię kilniems lietuvybės darbams. Priedas: Money 
ord. sumoje 40 doleriy.

Su gilia pagarba^“Dainos“ 
būrelio iždininke -

O. Indreilene
202 St. Clarens Avė. 
Toronto, Ont.

*.

Nustebino ir sujaudino mus 
dusu žygis, £uri uzsimojote ir 
padarėte karžygiškai; ateidamos 
su “DAINOS“ būrelio talka - mums 
į taikę.

Džiaugiamės. įvertiname..» 
nes jei ir bitute dūzgia avily 
viena - vargas j^i... bet kai at- 
skrįsta į taikę šimtai kitu, pri

pildo korius save namirsdamos, 
pasiaukodanos ir isvargdamos, 
bot atiduoda save ir savo sal
du j į eleksyrę bendruomenei,ta
da. kyla vaško liepsnos - lab- 
daringumas^ tada saldinusi pa
vargę Širdžių taures, tada tam
priau rišasi sielos gijos su 
sielomis; nes jaučiama maįoni 
talkos ranka - aprisanti žaiz
das, ^pa sotinant i ^alkana, pa
guodžianti susirūpinusį, pa-



glostanti ligonį? pakelianti se
nelį? priglaudžianti našlaitį? 
padrasinantį karį?^ir kelianti- 
bendru žmonijos naštę - visu mu
su nastę.

0? Mielos^Talkininkes! Kiek 
Jus vertos didžios pagarbos1 Ar 
mes įstengsime Jums atsidėkoti? 
Bet štai? 29 dienu birželio? mes 
specialiai sukvietemo Moterų Sek
cijos posėdį? skaitome J.ūsę laiš
ku? priemene 40 doleriu a ūkę Ju
sti skirtajam^tikslui? ir visos 
kaip viena išneŠeme Jums giliau
sia padėka uz tokię kilniu ir 
stipriu 'paramą Sekcijos dirvonuo
se-.

Tad? priimkite nuo musu vi-
sos Moterų Sekcijos gilios padė
kos pareiškimu ir mos-pasižada
mo? visuomet būti ir JŪsę talko
je.

Dabartinis pasaulio sukrėti
mas reikalauja?_ir dar ilgai rei
kalaus labdarybės pečiu..• o kas 
daugiau įjegs pasiaukoti? jei ne 
moteris?.. £_ Motina? sese? našle 
ir našlaite.

Plati dirva. Begalo ploti 
mūsę Sekcijos. Ir? kai ateina 
daugiau jegę? arba > prijautimo? 
mūsę ūpas kyla? uz s Įbrėžimai at
sidaro vis didesni... mos trokš
tame tarytum visa sopuliuotę pa
saulį apimti? priglausti?^apva
lyti nuo zaizdu? kad jis Šypso
tųsi laisvojo be skausmo? be vur-

JBet? šiandien mes turime 
prieš akis Golgotos kalnę., Kiek
vienas karys? kiekvienas žmogus? 
kopia į jo viršūnę su savo kry
žiumi... vieni jau be koję be 
ranku? kiti be akię; su gusiau_ 
nuskeltais veidais? suaižytu kil
nu? sutraukytomis gyslomis? kru
vini. . . Aimanuojančių moterų mi

lte 

Montreal? birzelis-June? 1943.

nios? kūdikiai našlaičiai? iš
guitais savo guztu senoliai... 
erskešiuotos? spygliuotos vio
los aplinkui? patrankos? gra
natos - jų vaisos.

_Ak? mielos Talkininkes? mes 
žiūrėdamos iš tylios dar_ramįos 
kerteles - nerimstame. Begu šir
dis prie žmoniškumo durų? bel
džiasi? maldauja už tuos? kurie 
jau nepajėgia maldauti.

Mes žinome? kad ir “DAINOS“ 
būrelis - išgyvena panašius iš
gyvenimus? kad kaip nors prįne- 
sus savo dešinę prie tu kandę. 
Golgotos kulno? ir pagelbėjus 
nelaimingiesiems.

Tad? mielosios Seses? su
jungtomis rankomis? sugretin
tais žingsniais - mos eisime 
drauge... eisime? kūrimus šauks 
žmoniskumas ir humaniškumas? 
kur bus reikalinga altruistine 
dvasia? kur lauks alkanos lupos.

Todėl dar kartę reikšdamos, 
dėkingumą? giįię pagarba ir 
meilę? liekamos visuomet su 
Jumis 1

Montreal© Mot erę.
Sekcijos vardu 
pasirašo:

Pirm. P. Juškevičiene

Iždininke -

M. Leknickicne.

Montreal? birželio 30 d.? 1943.

Viltis 
duona•
*

»!• ♦ #
yra soŠiaušia vargšę 

Thales.



1

LIETUVOS TRIJŲ METŲ UŽGROBIMO 
MINĖJIMAS

Siu metu 20 diena. birželio? 
Ville’La Salle ąžuolyno parke? 
įvyko ^gausingas *piknikąs? tikslu 
paminėti Lietuvos užgrobimo su
kaktį «

Piknikui buvo ruoštasi beveik* 
visą istisę. menesį. Kviesta kal
bėtojai^, rengtasi ‘’programai.

Pries pikniką per pora sekma-1 
dieniu. Montreal© lietuviu visuo
menei snigo skelbimę_lapdliai; 
garsinta^įvairiais budais? skelb
ta bažnyčioje.

J3tai ir piknikas. Isvakaro 
šeštadieny lietus pliope per vi
sa dieną? prilijo balas? kad vi
sas parko ąžuolynas atrodė no 
pieva? bet ežeru., Į vakarą sau
lutei išlindus is debesę? *mūsę 
darbštus ir nenuilstami vilasa- 
licciai p« J. Leknickas? J. Ku
previčius p. Duncikas ir kiti? 
pasiima kastuvus? ir eina^prakas
ti grabesj kad nuleidus is pievos 
vandenį^ ir kad ant rytojaus butu 
galima piknikauti. Nors vilčių ma
ža? nes debesiai vis kriokia vie
nu * k i t ę ža iba ruime s dam i * i

'^Bet’mūsę vyrai suprakaitavę?
sušlapę ligi keliu? purvini ir 
nuilsę? prakase grabas? sukalė iŠ 
berželiu kalbėtojams tribūną? ap
suko vainikais., Kiti rūpinosi gar- 
s iakalb iu ? s ve c ię sutikimu ? skam
bėjo telefonai? dalinosi mintys.• 

Isvakaroti9 d. birželio? at
važiavo is Suv. Valstiją kal
bėtojas p. Stilsonas? kurs su
tiktas jo draugu? apsistojo rn 
Jankausko bute Fordo vieš
buty.

20 dienos rytas šaltokas..
Bet saulutę juokiasi pro ąžuo
lus. Vėl musę vilasąlicciai su 
ratukais? su lentomis? su suo- 
lais_ir stalais... su valgiais 
ir gorymais? su krosnių bulvėms 
kopti? su keptuvėmis ir lekste- 
mis^paskui viens kitą traukia 
į ažuolynęj nors aplinkui vie
tomis telkšo vanduo.v

Popietis visai atšilo. Pra- 
t dejo_rinktis publika. Ir reikia 

stebėtis? kad per primestus ba
lose akmenis? per patiesta viena 
kita lieptą? - suvedė Lietuvos 
meile gražią? apie 400 minią 
lietuviu? į Vilasiel ąžuolyno 
soda. ' 1 _ ;

Čia matesi_vietines inteli
gentijos? matėsi Sąjungieciai 
ir parapijiečiaimatosi plūks- 
nos draugę? visuomeninky. ir net 
vietinis Vilasiel Prancūzę pa- 
rupi j os kleboną s.

Svečius sutiko^įr trispalviais 
ženkleliais apkaišė^ tai musę uo- 

..lūs veikėjai p.Onute Kuprevįcie- 
ne? p. Konstancija Jasutiene? ir 
p. Juozas Duncikas.

S us i r inkųs miniai? praside j o 
programa apie 4-ta_val. p.p.

Programą atidaro Antanas Na-
Nepriklausomą Lietuva
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viekas /K.Lo'To ^centro pirmininkas; 
pasakydamas įžanginę kalbą? dienos 
minėjimo temoje ir svarboje.

P.-Navickas po savo kalbai? pa
kvietė kalbėti ir visa programą 
vesti p. A. Jenkinsą. Analgamotą 
unijos darbuotoją, ■ ' ’
^-programoje buvo visa eile kal

bėtojų? tikjgaila? kad skelbimu 
lapeliuose žiburiuojanti Vytauto 
Sirvydo figūra - piknįrike nebuvo? 
ir daug-kas jo kalbos pasigedo»

Kalbėjo A. Navickas?_p. Jan
kauskas? p. Juškevičiene? vieti
nis Vilasiel parapijos klebonas? 
ir nag-rindiną stambią kalba pa
sakė amerikietis Juozas Stilsonas.

Visu kalbos patraukė-Publikos 
demosįj Kiekvienas kalbėtojas iš
reiškė skirtingas mintis? bet jos 
visos -.liete Lietuvos laisvinimo 
klausimą? ir lictuvią vienijimosi 
reikalą ii* svarba.

I kalbą detales aprašymo neiš
eisiu? nes žurnalo maža vietos? 
t ik ■ pr im in s iu s va r b c sn iu s f ak tus ?. 
kad po Juozas S.tiįsdnas papilde 
montrėdliecią minėjimą dar vienu 
minėjimu? tai 40 metą sukaktį nuo 
Kražių Skerdynes. _

Kalbėtojas perbėgo istoriją kai 
kur astriaU-ir skaudžiau palieada- 
musj privedė? kad šią laiką du 
banditai susitarė pasidalinti ’’pa
jumi” - Pabaltijo valstybėmis? 
tarp kurią ir Lietuvą. Sako:

- čia pajaus dalis tavo? o čia 
mano.” o

Bet? nepagalvojo? kad tas. pa
jus gyvas - tąso kalbėtojas. ’’Kad 
jis turi' gyslas- ir. kraują? Jkad jį 
plaunant varves kraujas? issoks 
kerštas^? ir jis netylės;”

Ragino visuskilętuvius jungtis 
bendrai kovai uz Lietuvos laisvą? 
užmirštant partiją interesus ir 
pažiūrą skirtumus.

Vilasiel parapijos klebonas 
nors ir franeuzą^tautos žmogus? 
užgyro lietuviu žygius kovojam 

už savo tautos teises ir laisvą. 
Linkėjo? kad lietuviai atsikO-: , 
■votu'Lietuvai nepriklausomybę?
ir Jsad tas įvyktu su'pasauline 
taika kuogreiciausiail

Publikai-mirgant parke? su
kinėjosi tarp jos p._0o Kupre- 
vičiene^ 0. Matuliene? p. Lok- ' 
niekieno ir kiti su loterijos . 
bilietėliais. Čia buvo platina
ma ir spaudai daug išparduota 
knygeliu. ’’Komunizmas ir^Rcvoliu- 
cija Amerikoje”? ”15 Sušaudytų'. 
Lietuvoje Kunigą”?' ir ’’Kaip Mi
ro Nemirtingieji”. Buvo plati- 
narni ir. voltui 'dalinami laikraš
čiai. ; *.

Loterijos parėmimui ir išlei
dimui? darbavosi ir aukavo šie 
asmenys:.. K. Jakubkįeno? ir J. 
Petruliene.? ’paaukavo didelį?j, 
gražiai isdokoruotą tortą? d Ja- 
kubka moterims neapsileišdamas.; 
prie torto'' aukavo^dvi_bonkas v 
alaus. P. E. Vaupsiono aukavo is 
vilną padaryta rankdarbį - sūne
lį? 6 Leonas Gudas .4 pbkelius. ei 
garą, Svečią stalui puiką-tortą/- 
paaukojo p. “M. Lekniėkiėnė. j.. '

Po prakalbą? buvo renkamos 
aukosL Aukas rinko p.-le P» Bal- 
takyte? K. Jakubkieno? J../Petru
liene? A o Navickas? J. Kuprcvi-'- 
Čius ir Jonas Loknickas.' ..."

Aukavo- po $1.00-: J. Gyvis.?- p. 
Karpa.viČienė? J. Kinder is? .. A .Ma
tulis? A. Navickas? p. Petkus? 
p.Petronis? PlaČenis ir Tumas.

Aukavo.po 50-centą: P. Bagu- 
žis? Baltakis?_Cibas? Leonas Gu
das? Jakubkiene? J..Kilimohis? . 
po Jakubka? p. Mėskiniene? A. 
Navike vicius?. J. Paznokai.tis?

■ Vį Raguiis? Sireviciusj. Stapkie- 
ne? Tamulionis? Vytione? J. Yla? 
M. ZaVadskas ir J. Leknickas.

Viso-auką surinkta: $24.30. 
Po atiką rinkimui? išleista lote
rija. Laimingieji mime r La i-buvo 
sekantys: Pirma pryzą laimėjo

Montreal? birželis-June? 1943.
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p.-Jakubauskiene? antrę p- Norko- 
liuniene; o po cigaru pokelį iš
lošė: p. Si. žižiunione?^p. Nau- 
borionc? p. Gaurys ir Nežinomasis.

Programai-Užsibaigus? buvo 
sukviesti kalbėtojai ir vietiniai 
veikėjai pasivaisinti prie gra
žiai paruosto stalo?^kur maloniai 
pasitarnavo pikniko šeimininkes.

Tarp svečiu matėsi mok. M. Arlauskaitėj p.*Jankauskas? A.Na- 
vikcvicius? p. Kilimonis? J. YlaL 
V. Ragulis? Konstancija Jasutiene? 
p. K. Jasutisj M. Kilimonicno?_ 
p. Pranas Jasutis? P. Baltąkytcj 
J. Stilsonas? p. Jakubkiene? p. 
Petruliene ir kiti.

Prie _baro darbavos ^nenuils
tami veikejaip p. M. Dunčikas? • 
p. M. Skudįene ir K. Razevicius.' 
Bulves kepe ir vire^p. V. Skuda 
ir p Juozas Kuprevičius.

Apart Viiasaliocię parke 
darbavosi Matas Vaišnoras? ir Vi- 
lemordieciai p. Baguzis ir Leonas 
Gudas.

Saulei skęstant uz a^uolę į 
vakaru patalus? publika issiskirs- 
te. Tik ligi^sutemai dirbo suši
lę VilasalioČiai vilkdami ant po- 
cię stalę^lcntas? ^suolus ir yisę 
manta? nešdami nasuliaįs?-Vežda
mi atgal prikrautus vežimėlius.

Garbe tiems?įkuria tiek au
kojasi? pasišvenčia tėvynei? ir 
gedantiems? kurie tyko išnaudoti 
pasišventėlius savo interesams.

Sis Lietuvos triję metę, už
grobimo minėjimas o pavyko puikiai? 
atšvęstas gražiai ir sutartinai.

Matas Šilinis.
« #

TORONTO LIETUVIAI PASVEIKINO MINĖJIMO DALYVIUS SEKANČIA
TELEGRAMA:

’•.... NOT BEING ABLE TO PER
SONALLY ATTEND THE SAD COMME*.' 
MORATION OF THE THIRD YEAR OF 
THE SUBJUGATION OF OUR COUNTRY 
BY ALIEN POWERS WE UNANIMOUSLY 
JOIN WITH YOU IN HOPING FOR 
FREEDOM aliD INDEPENDENCY FOR 
LITHUANIA AND ITS PEOPLE .

TORONTO BRANCH.
>X

MONTREALO LIETUVIAI DALYVAVO 
SUVIENYTŲ TAUTŲ FESTIVALY.

1 dienę liepoj 8 vai. vaka
re? Montreal© didžiuliam Stadiu- 
ne?-buvo susirinkusios tūkstan- 
tinęs minios į puiku Susivieni
jus ię tautu Festivali? kuriame 
dalyvavo ir vietiniai lietuviai.

Lietuvįę grupei ir chorui 
vadovavo Šv. Kazimiero lietu* 
viu parapijos klebonas Kunigas 
J.rBobinas9 kurs estradoje di
rigavo lietuvię chorui? ir ku-v 
rio rupesniUnbuvo puikioj? aukš
toj vietoj iškelta trispalve 
tarp kitę valiavę; ir lietu
viams buvo paskirta tam tikra 
dali s nsuelę.

Į šį festivalį atsilankė ga
na gražus skaicięs lietuvię ir 
stebėjo puiki ę Suvienytę Tautu 
programę.

Programoje buvo daug įvairu
mo: muzika? šokiai? žaidimai? 
dainos? įvairūs sporto-trinkiai.

Viso restivalo garbes pirmi
ninkas buvo vietinis miesto ma
joras M. Adhdmar Raynault.

Stebėtojas.
$ * *
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DIEVO KŪNO ŠVENTE - DEVINTINES.

-27 diena birželio? visas Mon- 
trealas pasipuošė vėliavomis ir 
vėliavėlėmis. Jos buvo įvairias» 
Tautines ir religines. Beveik 
kiek vi oriame ^balkono - plevėsavo 
tarp daugybesuveliavolių - vėlia
va su Jėzaus širdimi? kaipo am
žinosios meiles ir taikos simbo
liu.

. Bažnyčios turėjo gausias pro
cesijas .gatvėmis? kur buvo specia
liai priruoštos-ir iŠvainikuotos 
gtotys su altorelįais^pašitinkan- 
ciais ir priglaudžiančiais Mons
trancija su Švenčiausiuoju Sakra
mentu.

Lietuviu Sv. Kazimiero para
pija irgi turėjo savo gražia pro
cesija. Vadovavo vietinis klebo
nas- kun. J.,Robinas, prisidėjo 
parapijines draugijos ir gausi 
minia., pagerbdama ir garbindama 
Jėzų Svenciausiame Sakramente.

<1 *

ATOSTOGAVO KAZIMIERAS ŽIŽIŪNAS.

Musu dainų mylėtojas ir kū
rėjas Kazimieras Žiziunas^ gavęs 
10 dienų atostogų? buvo išvažiavęs 
į Suvienytas Valstijas, su savo 
vyriausia dukrele..Frances.

Jie lankėsi New Yorke, New 
Jersey ir kitose kolonijose; ap
lanke savo žmoneles brol?^ ponų 
Vaitkų_ir kitas gimines? taipgi 
aplanke gerb. Kompozitorių ponų 
Žilevičių? Joirs po sunkiam auto
mobilio sužeidimui dar vis is li
gos patalo negali pakilti.

P. Žiziūnas su dukrele Fran-r- 
ces labai patenkinti savo kelione 
ir vizitais? sugrįžo į Montrealų 
2 dienų liepos.

Sveiki sugrįžę
$ #

SUNKIAI SERGA P. VILIMAS.
Nenuilstamos veikėjos į. M» 

Vilimienės vilemordietes šeimo
je? buvo didelių sukrėtimų; nep
lauktai ir. labai sunkiai susir
go p* Vilimienės vyras? gerb.- 
Kazimieras Vilimas.

P. Vilimas staiga tapo nuga
bentas į žydų General ligoninę? 
kur buvo reikalinga greita? sun
ki ir pavojinga operacija.

Po tokiai nepaprastai opera
cijai? buvo reikalinga kraujo.. 
Todėl? p. Vilimo gyvybei gelbė
ti? net 9-ni žmones aukavo savo 
kraujų; bot buvo^daktarų’pritai
kinta ’tik trijų žmonių kraujas? 
būtent: jo mielo zeųto pono /m- 
driulionio? giminaičio J. Šar
kio, ir dirbtuves_boso? kurs p. 
Vilimų labai gerbe kaipo tylų 
ir gerų žmogų.

Po kraujo transfūzijai, Ka
zimieras Vilimas - sugrįžo lė
tu Širdies plakimu gyvenimui. 
Kad ne profesoriai daktarai ir 
gera priežiūra, p. Vilimui grė
sė smarkus pavojus.

Dabar? Kazimieras Vilimas, 
yra slaugomas darbščios ir mie
los žmonos jų nuo savuos e.-namuo
se? ir tikimasi' per gerų ir 
stropių priežiūrų? musų geras 
tautietis susveįks.

p^ Vilimiene? pernese daug 
rūpesčio, vargo_ir nemigų? kas 
giliai atsiliepė ir į jos svei
katų^ bot jau dabar grįsta ir 
jai sypsnelis? nors kartais^ir 
per sugeltų skausmų prasimusda- 
mas o

Linkine? p. Kazimierui Vi
limui gerai susvoiktį? o jo ge
ra jai ^žmonele į pernesus visus 
rūpesčius - būti laimingai? ir 
vėl grįsti į pirmykštį džiaugsmų.

Kaimyne.
« >:< #

Montreal, birzelis-June? 1943.
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taipgi SERGA I TAIPGI SUSIŽIEDAVO. o

Po sunkiai operacijai p.» Paku- 
1lenep ir K. L, T. centro'protoko
lu. sekretoriaus p. Silicko žmoną..

Seniai serga kolonijos.: vetera
nas ^Po Arlauskas p p. Andriukaitis- 
ir šiaip yra mažesniu susirgimii.

Linkėtina^ kad visi mus ligo
niai Jkuogreiciaustai susveiktu? 
ir vol linksmi butą tarpo musu.

»!c <e *

RUOŠIASI’ VESTUVĖMS. :

Šią metą' 10-tai dienai lie
pos? ruošiasi puikioms vestuvėms 
ponas Petras Bobinas? su panele 
Luc ii. le _ Jodo in.

Šliubas įvyks Šv. JKazimicro , 
lietuviu parapijos baznycloje?kur 
p. Petro Bobino tikras brolis Kun. 
J. Bobinas klebonauja.v

^Vestuves lydės gražus pulkas? 
sliubo sakramentą suteiks brolis 
broliui: Kunigas’Jonas - savo bro
liui Petrui ir Lucillci.

Tai rodos pirmas? p. -Bobįnu 
Šeimos narys priima moterystes 
s ak r am en t a ? ku r i am 1 ink e t i n a s.v i e- • 
sios laimes? gražios- ateities iv- 
vi sapusisko pasisekimo.

* ni

SUSIŽIEDAVO,..

_No taip seniai susižiedavo 
p-le Šilkauskiūte su p. Gyviu? 
jaunu ir susipratusiu lietuviu 
inteligentu.

P*\_Gyvis ir p-le Jessie Sil-' 
kauskiute? žada apsivesti_siais 
metais apie pabaiga rugpiucio.

Laimes ir pasisekimo!

$

Geras ir energingas lietu
vis p. Antanas Tautkus su p-le 
Matilda Mikniuie? kurie mano 
susiristi amžinos meiles ry
šiais apie Šį ateinantį rude
nį.

P. A. Tautkus? yra mokytojo 
Prano Tautkaus broli s ? _pavyzdin- 
gas? darbštus? ir garbes vertas 
jaunikaitis.

vKaip p.. Antanui? taip ir jo 
sužieduotinei p-loi Matildai 
tebūna šviesus ir laimingas ją 
dabartinis ir busimasis gyveni
mas. •

❖ »:< *>’<

K LUKOŠIAI SUSILAUKĖ GRAŽAUS 
SŪNELIO

KxLA'/o .Moterą Sekcijos, sekre
tore ponia Eugenija LukoŠiene 
sus ilaukėmsveikd_ir .gražaus’sū
nelio birželio menesio žiedams 
besiskleidžiant..

Naujagimiui ir jo motinė
lei? pasitarnavo Viktorijos li
gonine? iš kurios; p. Lukošiene 
su šuneliu sugrįžo į savo namus 
abu sveiki ir su daug sveikini
mą.
š P. Lukosius? naujagimio 

tėvelis? yra K.L.T. vicepirmi
ninkas ir uolus veikėjas.-

Ju dvi^dukreles priklauso 
prie^p. Žiziuno vadovaujamo jau- 
nam^šįu mergaičių choro? yra 
gr.aziai_ir pavyzdingai mokinamos 
ir ^auklėjamos.

Kaip naujagimiui? jo mamytei? 
taip ir. visai ją šeimai teistie- 
sįa Dievas savorpalaimą? suteikia 
džiaugsmą? laimę? laimingą ir tur
tingą gyvenimą.

Petrute
• $ ft ft

Nepriklausoma Lietuva



NAUJAGIMIAI.

Birzeliojnenesio 10 dien^9 su
silaukė ^grazų sūnų Margareta ir 
Juozas Šulmistrai.

Naujagimis' apkrikštytas lie
tuvių parapijos ‘bažnyčioje vardu 
Richardas-Juozas.

Laimes Juozuk!
# # #

_ p. JanuleviČių šeima? susilau
kė dūktos birželio mėnesy. Su pa
vasario grožiu išvydus pasaulį 
naujagimei? linkima skaistaus? 
gražaus, ir' laimingo gyvenimo.

❖ v :J<

DAKTARO ANDRIUKAIČIO -IŠLEISTUVES.

Šių metų birželio men. 27 d.? 
p. Antano ir Onutės Sakalų namuo
se? vįvyko gražus? įspūdingas ir 
neužmirštamas pokylis? tai jauno? 
baigusio medicinos mokslų Dr. An
driukaičio isloistuves.

Daktaras Vytautas Andriukai
tis išvyko į laivynų karo tarny
bai? kaipo gydytojus chirurgas? 
su aukštesnio leitenanto laips
niu? su naujau gražia uniforma.

IŠleistuvesc dalyvavo artini 
gimines? motina ponia-Andriukai
tiene? sesuo Genovaite? garbes 
svečiais vietinis klebonas Kun. 
J. Bobinas? pats daktaras? kels- ... 
tas vietos inteligentų ir dakta
ro draugų.

išleistuvių sumanytojai ir 
įvykdytojai? tai buvo p. Domas 
Norkeliunas? ir P< Antanas Saka
las. višleistuvių iškilmėj? pasa
kyta <jaug kalbų su linkėjimais? 
pasidžiaugta Daktaro Vytauto drų- 
sa ir laime j iriais moksle? taipgi 
įteikta puikios dovanos gražus ir 
naudingas pirkinyss ir 50 dolerių

Montreal? birželis-June? 1943.
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įteikta_grynais pinigais.
įspūdingų ir daug reiškian

čių kalbų pasako Dr.^Andriukai
čio motina? issiroiksdama:

- Klausiate manęs,? kaip aš 
šiandie jaučiuosi? As taiį jau
čiuosi? kaip jaustųsi kiekviena 
motinavišleisdama savo sūnų. 
Bot? aš visame atsiduodu Dievo 
valiai. Kai Vytautas dar mokino
si? ir ateidavo egzaminai? as . 
tuomet iŠ vi^os širdies me^sda- 
vausi. Užprašydavau sv. misiąs. 
AŠ visuometįtikėjau? kad Dievas 
mano sūnų išves į jo siekiamų 
tikslų. AŠ ir dabųr tikiu? kad 
Dievas man jį gražins sveikų 
po visų šio didžio karo audrų.”

Šį gražų pokylį atidarė p. 
Juozas Paznokaitis? ir visai 
programai vesti pakvietė patį 
seimininkų p. A. Sakalų.

Stalas buvo labai puikiai 
priruoštas ir malonių seimi
ninkių pavyzdingai suplanuotas.

❖ $

29 dienų birzelio9kitas išlei 
tuvių pokyli §. buvo suruoštas 
p. Andr iuka i c ių ? dakturo teveliu 
namuose.

Šia dalyvavo keli daktarai 
Vytauto draugai? keli advokatai? 
gimines ir keletas studentų.

Dr. Vytautas. Andriukaitis 
išvyko į laivyno tarnyba 1-m.ų 
diena liepos? į Halifaxfo mies
tų.
j išvažiavo su gyva drąsa? 

išsireikŠdanas? kad jis Lie
tuvos ir lietuvio vardų visur- 
aukštins ir gins; ir kad^pasi- 
semųs daugiau praktinių žinių? 
grįš pas nontrealieciuso

Nore; gaila naujai sulaukto 
pirmo Montrealo profesionalo 
daktaro? bet jį iškvietė aukš
tesnis pašaukimas. - pagalba ken
čiantiems.

Laimes Daktare Jums!
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VIEŠNIOS IŠ HARTFORD CONN.

Pradžioje birželio men.plau
kes i Montreale p. Marmiene su 
duktere Bronyte.Viešnios^aplanke seseris 
Mikaliną Janušienę? ir Tedzę Ta- 
ruškienę. Taipgi aplanke vieti
nį kolonijos veteraną p. Jonę 
Griciuj ir kitus pažįstamus.

P. Marmiene su dukrele? bu
vo apsistoję pas p. Taruskus^ir 
vicŠedaiios Montreale? aplanke 
daug istoriniu vietų^vadovaujant 
p. Griciuij o Bronyte kaipo moks
leive ir mylinti menę? uzsirasi- 
nejo.daug istoriniu vietų? pa
minklu ir muziejinių eksponatų.

* »:<
VIEŠNIA IŠ ROUSES POINT.

~ t
26-27' birželio menesio die

nomis? lankosi Montreale Žymaus 
veikoje ir ŠurnaiistoųVyt. Sir
vydo dukrele Glorija Širvydaįto?- 
kuri buvo apsistojusi vietinėj 
lietuvių klebonijoje

Glorija Sirvydąite yra jau
na ir gabi^studente baigusi tris 
kursus aukštosios mokyklos ir 
puikiai išlaikius egzaminus į ke
tvirtąjį, •’

Panele Sirvyde į te pasižymi 
kuklumu ir gražiu isauklejimu? 
be to yra muzikos mėgėja ir uo
liai jų pr ak t ikuo j a.

Viešnia lankėsi ir ”Nepri'~ . 
klausomos Lietuvos redakcijoje, 
palikdama■apie save labai gražų 
įspūdį; ; .. ■ .

Garbe ponams Sirvydams uz 
puiku savo.vaikelių .aukle jima? 
is ko-tikimasi musu tautai stip
rių jėgų.

-Panelei Glorijai? linkima 
laimes? ir visapusiško pasisekime 
gyvenime ir užsibrėžtame moksle.

»!• ❖ $

SVEČIAS IŠ DETROIT MICHIGAN.
Birželio pabaigoje? lankėsi 

Montreale p. Petras Gricius9 
montroalįecio po Jono Griciaus 
brolio sūnūs. v

PL Petras Gricius gražios 
kultūros žmogus? užimantis De
troite svarbių vieta Department 
of Education raštinėje? taigi 
pasižymintis ekonomiškuose ga
bumuose .

Ponas PetrasL atvažiavo i 
Montroalų susirūpinęs savo dė
dės Jono Griciaus sveikata.? ir 
su misija nuo savo tėvo Petro9 
kurs buvo išpirkęs keliones bi
lietų Jonui Griciui ir kurio 
30 metų tik vienų kartų yra su
tikęs savo brolį Jonų.

P. Jonas Gricius?'paskutiniu 
laiku kažkuo baisiai^nusivylęs? atsisakė ir brolio išpirktos ke
liones? nors jo brolis Petras 
degdamas pasiilgimu? specialiai 
važiavo į-Detroitą keliasdešim
tis mylių pasitikti savo mielų 
prailgtų‘brolį? kurį pcr_30 me
tų tik vieną kartų ternate.

‘ P. Jonas Gricius? nors pasku
tiniais dvejais motais nesiskun
džia savo sveikata? bet pasken
dęs baisioj melancholijoj? ir 
tikrai jam reikalinga gero drau
go dešine? ka galėtų padaryti 
tik jo. vienas gintas brolis.

Nežinia kuo motyvuoja Jonas 
Gricius vengdamas susitikti sa
vo brolį? nes visuomet apie jį 
gražiai ir maloniai atsiliepia? 
ar tik ne bus įtaka jį apsupan
čios a piinkumoš?.«.

Svečias detroitietis p. Petras 
Gricius? apgailestavo savo dėdės 
kuklius išsikalbėjimus ir atmeti
mų brolio dešines? bet drauge 
džiaugėsi radęs jį sveika ir pil
nų jį išorinio jumoro.

P.-Petras Gricius? viešėdamas 
pas dėdę? turejo^progos susitik
ti su Montrsalo žymesniais zmb-

Ncpriklausoma Lietuva



nemis ir įstaigom, taipgi turėjo^ 
garbes vakarieniauti Vindsor. vieš
buty su žymiais diplomatais/

P. Petras Gricius lankėsi 
ir ’’Nepriklausomos Lietuvos” rc- 
dakci j oje, užsisakydamas prenume
ratą ir įsirašė į svečiu knygą 
sekančius žodžius:
” , . . .NO ONĖ FROM THE OLD COUNTRY 
WILL REST UNTIL LITHUANIA IS FREE 
AND THEY WILL ONCE MORE HE^R 
FROM' THE FRIENDS AND RELATIVES 
THEY LEFT TO COME TO CANADA.

HERE IS TO TtUT DAY, AND 
MAY. IT, GOD GRANTING, BE SOON.

PETER GRIGUS, 
Detroit, Mich. U.S.A., . > • • • ‘

* *
• - *z • *

Išira so į svečią. knygą ir 
jo de«je Jonas Gricius sekan
čius žodžius:

"o o o. Be Lietuvos, ach kaip 
džiustu, ir sveikata 
mano žūsta.

• ‘ ? Jonas Gricius,
Montreal,
28 birželio, 1943.

Taipgi užmokėjęs T. Tarus- 
kos prenumeratą ”N.L.”S išlydė
jo savo brolėną į Suvienytas 
Valstijas.

Kaip amerikiečiui p. Petrui 
Griciui, taip ir montrealiociui 
Jonui Griciui, linkime laimes, 
sveikatos ir viso geroj

GABI MOKSLEIVE.
Siu metą. mokslo sezono užbai

gimu, baigė ketvirtą McGill uni- 
versitetoJLitoraturos fakulteto 
kursu p-le-Stefanija Zuberkaite.

Tokį kursą, ir tokioje aukš
tojo mokslo įstaigoje, baigė 
Montreal, birželis-Juno, 1943.

pirma lietuvaite visoje Kana-, 
doje. • - '

Panele Stefanija yra moksli
nama ^savo teveliu, p. Zuberką pa
siryžimu.

Stefutos-mokslo baigimo pro
ga, ir jos tčvelią. Sidabriniu 
vestuvių"sukaktimi, buvo suruoš
ta pas p. Zuberkus labui saunus 
banketas,' kuriame dalyvavo gra
žus būrys giminiu, draugą^ ir 
kaimyną. svočią. • . . .

Siame pokyly, dalyvavo ir 
detroitietis p. Petras Gricius, 
su savo dede p. Jonu Gricium.-' 

^Pokylis atsibuvo 26 dieną 
birželio. .

Laimes Zuberką S e ima i J
« * *

MIRĖ KAZIMIERAS JUŠKEVIČIUS. ■

Birželio men. 22 dieną,^mi
re a.a. Kazimieras Juskevicius palikdamas giliame nuliūdime 
savo žmoną Magdaleną, du sūnus, 
dvi marčias ir anūkėlius.

Velionis priklauso ir savo 
laikU-daug velke Vytauto Didžio
jo klubo draugijoj, buvo stambus 
vietinis biznierius, išmokslino 
savo du sūnus, ir įsigijo^pui- 
kįą rezidenciją, kurioje užbai
gė‘savo paskutines gyvenimo die
nas uoliai prižiūrimas daktaru, 
mylimog žmonos Magdalenos, ir 
angeliškai geros marčios Petro
nėlės Juokovicienes^

Velionis buvo iškilmingai 
palaidotas per Šv. ^Ka^imiero lie 
tuvią parapijos bažnyčią, pasku
tinį patarnavimą suteikė vieti
nis klebonas kun. J. Bobįnas, 
ir palydėjo gausi minia zmonią 
į Montrcalo kalno kapinyną.

Tebūna velioniui lengva 
Kanados žemeleiM «
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ADORACIJA ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ 
BAŽNYČIOJE.

Liepos, menesio 2?3?4 dieno
mis ? iškilmingai švęsta Šv. Ka- 
zimiero^baznycioje 40 vai. - Ado- 
racijavŠv.^Sakramentui.

Ispuosth bažnyčia susilaukė 
iŠ Suv. Valstijų trijų.. garbingu, 
kunigę.? tai gerb. kunigo Juozo 
Valantiejaug. is- WaterburiO? kuni- i 
go Bakano is^Worcesterio? ir ku
nigo Bružo iŠ Nashua Hartford žy
maus pamokslininko ir misijonie- 
riaus^

Się kunigu, didžio s ^asmeny
bes? ję pamokslai;_ispa$intys ir 
patarimai? sutraukė gražia minia 
maldininkę? kuriu buvo pilna baž
nytėlė visomis trimis dienomis.

Vietinis klebonas kunigas 
J. Bobinag? vertas^garbes? kad 
pakvietė Šiuos didžius žmones 
zmonię paguodimui ir Dievo gar
bei.

Įsidėmėtina? kad gerb. kun. 
Bružas? yra užkviestas su misi
jomis ateinančiai žiemai?_ir gir
dėt atgarsię? kad jo žmones la
bai lauks.

Rlontrealo lietuvię parapija? 
Šiemet kaip ir kas mets liepos 
mėnesy?^atliko labai grasu darbu 
sielų išganyme? o tęjpajuto ne- ’ 
vienas? kurs' prilenda kelius prieš altorių, ir mažutį klausyk
los langelį.

dili padėka priklauso vie
tiniam klebonui?^bet įamžintas 
telieka AČIŪ svečiams kunigams g, 
uz pasiŠventimę ir atlankymu mu
ši^ parapijos.

* >;< *

PASARGA VISUOMENEI.
Šiuo laikotarpiu? prašoma vi

su Montreal© lietuviu? būti labai 

atsargiais su komunistu agentais? kurio- vaikščiodami po na- 
mug,? piknikus ar susirinkimus 
nesiosis popieras ir prašys pasirašinėti.

NUSIRAŠYKITE l

nes' tai pįrma virve Lietuvai ant kaklo ruošiama.
Šie parašai bus renkam! tiks

lui? kad prijungus Lietuvę prie 
Rusijos jungo amžinai.

Pasirašydami? mes parduotu
me savo te'Tne burliokams. Pa
laidotume Lietuvos nepriklausomybę amžiams, išjuoktume savo 
broliu uz laisvę žuvusiu aukas? 
kurie nuklojo savo kūnais ne ^ik 
visę'Kfjunę? be,t ir visa Lietuvę 
įsiveržus bolševikams 1941 me
tais.

NUSIRAŠYKITE ?
.a"

Nes bolševikai išgabeno mūs 
broli;], tūkstančius Sibiro kan
čioms '’ Prisodino kapu pilnę 
Lietuvę terorais nukamuoti} Ican- 
kinięl

NESIRAŠYKIT?, broliai lietu
viai montrealieciai ir visi Ka- 1 
nadįeciai? nes toki parašai bus 
kaledojami po visas Kanados lie
tuviu kolonijas. .

Šiais laikais? galima savo 
vardu prisidėti ne^Lietuvos par
davimui? bet jos išlaisvinimui 
is Hitlerin ar kitę grėbikę.. - 
jungo.

VISI KAIP VIENAS KOVOKIME 
UŽ LAISVA IR NEPRIKLAUSOMA DE
MOKRATIŠKU PAGRINDU LIETUVĄ ! 

— -..........................<- ... ■ ■ ■■ ■ < ■ . r

Per kovas - į laisvę.
Nepriklausoma Lietuva
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RASP VILASALIETE

Nors sieriot oras iki šiolei piknikams nepalankus? bet Kanados 
Lietuviu. Tarybos piknikai vyksta kas sekmadienis?vtame pačiame ąžuo
lyne? kaip ir kitais metais: gale.pirmos Avė. Nuoširdžiai kviečiame 
lankytis. 1 ' '

>> >:»

Taipgi?: Šiuo pranešama? gerbiamai Visuomenei? kad įvyksta di
džiulis piknikas 11 diena_liopos aukščiau minėtame ąžuolyne ant pir
mos Avenue? kur bus dideles sporto įvairenybes; kaip tai lenktynių 
bėgimas su dovanomis; lenktyniuos suaugu vyrai ir moterys? jaunimas? 
vaikai ir mergaites. -

Taipgi bus bėgimas maišuose. Virves traukimas ir įvairus spor
to- pamarginimai.

Svarbiausių program?, s dalį užpildysišgarsėję RISTINAI IR. 
KUMŠTININKAI? kurie atvyksta specialiai del tos dienos.

Bus ir labai įdomiu žaidimų. Atvykusieji? smagiai pasijuoksite? 
ir smagiai laikų praleisite.

Šis piknikas vadinamas S PORTO PIKNIKU ? nes tikrai -bus' sportiš
kas? įdomesnis uz visus kitus buvusius piknikus.

v 'Kaip jau skelbta anksčiau? bus įvairių minkštų geryiaų? užkan
džiu. ir kc^tų bulvių.

v v Kviečiame visus visus dalyvauti. Nelikite tų dienų namie. 0 ir 
iŠvaziavę? nerasite niekur kitur geresnio malonumo? kaip tik Kanados 
Lietuvių Tarybos ruošiamam 11 dienos pikniko.^Jei pasitaikytų lietin
gas oras? SPORTO PIKNIKAS bus perkeltas sekančiam sekmadieniui 18 d. 
liepos..................................................... -> ................

k «

23. birželio men.? Švento Jono išvakarėse? kiekvienais metais 
Vilasaliečiai labai grašiai apvaįkŠcioja. Ir Šiemet? buvo sukurtas 
didelis laužas? o tų rakietų gražumas? net stebino visus.

* * * . ; ’ J .

Vilimu sūnelis Jonukas? buvo.smarkiai susirgęs? net ir ligoninė
je turėjo pabūti porų dienų; bet dabar jau pasveiko ir linksmai žai
džia teveliu globoje. 

f>< » . •

Montreal? birželis-June? 1943.
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p. goku duktė Brone? apsivedė su.anglių tautybes vaikinu. Lin
kine gražios.laimes. '

; • # % i;t j 1
. • i i i ' .• . ■ : i ■

i • • \ ■ •1 ■ ■ ■
Kanados* Liet. Tarybos rėmėjai ir "Nepriklausomos Lietuvos0, 

žurnalo skaitytojai V. ir R. Valintai? statosi namus ant 4 Avė. 
Linkine? kari namas išaugti; be dideliu rūpesčiu.

Susirgus P. Vilimui vilemordieciui? ries yilasalieciai ■ reiš
kiame didžiausią užuojautą p. Vilimui? visai seimai? o ypatingai 
p, M. Vilimienei? linkime.,dideles ištvermes.

. j j ■

sje tji $ . •>

Kanados Liet. Tapybos Moterų_Sekcijos pirmininkei P. 'Juške
vičienei ir visai jos seimai? liūdesio dienose mylimam teveliu! 
mirus? nuoširdžiai užjaučiame KcLoT. nariai vilasaliečiai.

$ & $ - ’

P.p. Lūkesiams susilaukus naujagimio sūnelio? džiaugsmo die
nose sveikiname ir linkine išauginti sūnelį gražioje lietuviškoje 
dvasioje. ' ..i

* Ss-’ »»1

I. Dunciku dukreles siais metais mokslą Užbaigė su pirmais
stebėtinai daug ir gražią rank- 
gavo pagyrimą nuo mokytojos?

pazynejinaisi o vyresnioji Birute^ 
darbią^pądarei uz ką Po Duncikicne 
už graži; auklėj imą dukrelių,.

Motina istikimiausias an
gelas savo vaiki;.

$ o r?
Motina Šypsosi sale savo 

kūdikio darbo ar‘miego? ir liū
di šalę jo klaidi; ir nepasisekimų.

Prarasti savo motiną? pra
rasti’ savo gyvenimo vairą.

!> * *

0? motinėlė? kad as galė
čiau tau, atiduoti save^ tavo 
glėby užmigčiau be" kančią.

M. A.

Nepriklausoma Lietuva
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