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Musu broliai Amerikoje ruošiasi svarbiai politiniai kon
ferencijai Plttsburge? rugsėjo 2 ip. 3 d. Konferencijos tikslas - 
Amerikos lietuvius sujungti smarkiau?Amerikę šiame karo paremti ir 
suburti vieningam darbui uz Lietuvos islaisvinima. .Amerikos lietu
viai skaičių gausesni? negu Kanados lietuviai. Jie turi daugiau 
inteligentę ir daugiau laikraŠČię* Be to? Amerika stipriausias Susi
jungusio. Tautę koalicijos narys. Jos vyriausybes užsienio politika 
ikšiam buvo neprioazinti smurtu padarytę pakeitimu rūbeziuose. Pavyz
džiui? ji nepripažino Lietuvos smurtinga įjungimą Soviutę Sajungon? 
..pavadindama jį "suktais budais" atliktu "plėšikišku" darbu.

Tokiu budu? gerai ir tinkamai paruosta^Amerikos lietuvię 
politine konferencija Pittsbur.gc gali turėti nemažu svarbos. Lietuvos 
laisves kiaušiniui. _Ji gali_Amerikai parodyti kaip lietuviai deda 
daugiau negu savo jėgas i?adoti karę laimėti. Ji gali priminti Ameri
kos visuomenei _gilui lietuvię pasitikojimę? kad Amerika' neparduos 

'{Lietuvos laisves? ar nepadovanos talkininkei$, kuri savo keliu? Susi- 
_./-jungus i ę Tautę koalicijai -šiame kare milžiniškai gerai padėjo.

Kanadds lietuviui dar nepasiruošė plačiau į Kanados visuome
nę su savo troškimais išeiti. Tiesa? Ottawoje •Kanados Lietuvię Taryba 
turi įregistravusi pora gėrę ir tikšlįę rezoįiuciję. Bet lieka įeiti 
į Kanados‘parIiamenta ir supažindinti siajsvurbię įstaiga=Lietuvos 
laisves problema.?. -kaip ukrainiečiui padare su Ukraina. Kanados Lietu
viu Tafyba darbu■sumaniai jau ruošia._ Kanados vyriausybe pasirase po 
Atlanto karterio’principais ir mums butu svarbu gauti Kanados pažadas 
tuos principus pritaikinti nelaimingai lietuvię tautai.

- 0 0 - - . • • ■

Kanados Lietuvię. Taryba ir jos organas Nepriklausoma^Lie- 
tuva ne ramiam kultūros ar politikos tikslui įkurta? bet verdančiai 
kovai. No plikoms teorijoms Kanados lietuviai buriami? bet -kietam 
praktiniam darbui - padėti Susijungusiu Tautę koalicijai laimėti karę? 
nes tik tada Lietuva gali tikėtis susilaukti jos laisvę'grystant.



Kito kelio nėra. Slaptę_Lietuvos laisves kovotoju leidžiamas bendra
vardis organas gerai sakes ”Į busimu laisvi/ tautę būrį įeisime per 
krauju, plienę ir kovę".

Bet Nepriklausoma Lietuva ne vien tik verdančios kovos or
ganas. ^Ji, be^to, dar vienintelę Kanados lįetuvię liaudies demokrati
niu minčių reiškėją. Ji vienintelis nešališkas^Kanados lietuvi!/ laikraštis. Jos a&ię joks raudonas skuduris neužriša. Ji aprašo ka tik 
pastebi is nuoširdžiu (reiškia., tikri/) lietuviu Kanadoje galvojimo ar 
veiklos. Kas^Nepriklausomą Lietuvę norėti/ kuriais nors sumetimais šia 
kryptimi rubožiuoti - nusidėti/ demokratiniam susitarimui. Jis eiti/ 
diktatorinii/ įsakymi/ keliu.

Būdama ^be kovos organu, dar ir literatūros, žinii/ ir įvai
riu rasti/ laikraščiu. Nepriklausoma Lietuva, aišku, įvairi. Litera
tūra^ sakoma, yra gyvenimo atspindis. Žinios tai gyvenimo faktai. 
Jei sis gyvenimas kovingas, tai apysakos, vaizdeliai, eilerasciai ir 
žinios tę kovingumę pabrėš. Tokiu būdu, jei puse Nepriklausomos 
Lietuvos puslapii/^bus pašvęsta literatūrai, ketvirtis žinioms, o kita 
ketvirtis kovai uŽ Lietuvos laisvę, tikimės, bus pasiekta tikrai gra
žios pusiausvyros, kuri pilnai atatiks Kanados lįetuvii/ daugumos dvasinę nuotaika. Padekime redakcijai pasirinkt^ Uždavinį tiksliai at- 
likti 1

- 0 0 0 -
Sausio 28-tę dienę posėdžiauti pradėjęs Kanados parliamentas 

baigė savo sesię menesię darbę. ' Jo 245 nariai, atstovauja vienuolikę 
ir pusę milijonu Kanados 'gyventoji/, praktikoje įrodo kaip demokratija 
gali sėkmingai ir vikriai spręsti ir risti painius visuomenes ir tau
tos klausimus. Visos grupes gavo progos savo balsę pareikšti, nors 
kai kada tas balsas buvęs "politikieriskas". Visi reikiami klausimai apsvarstyti. Pavyzdžiui^ kaip karę finansuoti, kaip žmonii/ įprasta 
gyveninę palaikyti, kaip prisidėti prie Susijūngusii/ Tautę laimėjimo, 
kaip paskirstyti darbo (yyrę ir motcri/2 spėka, kaip^kontroliuoti kainas 
ir gamybę didinti, kaip ūkininkams padėti. Nepamiršta pagalvoti ir 
apie karui pasibaigus, sugrystančię kareivii/ ateitį. Tu kareivai/^ 
atminkime, dabar yra 699,000. Karo reikalams parliapentas paskyrė
3 bilijonus, 890 milijonu dolarię ir įgaliavo valdzię sukelti 5 bili

jonus, _500 milijonę dolarię pajamę, kurię puse bus surinkta mokestinis, 
o puse paskolomis. *

Nors_atatinkamomis Kanados Lietuviu Tarybos rezoliucijomis 
Lietuvos laisves reikalas buvo Kanados ministrę kabinetui per pirmi
ninkę Mackenzie King primintas, bet šiam Kanados parliament© posėdžiui 
nebuvo iškeltas, kaip Ukrainos klausimas. Amerikos lietuviai Lietuvos 
klausinę spėjo keturis sykius Kongresui Washingtone priminti. Tikimas 
Kanadoj lietuviai įstengs panašiai padaryti Ottawos parliament©, jam V 
rugpjūčio 4 pradėjus posėdžiauti.

c e Nepriklausoma Lietuva



■- Kaip organizmas be aukštesnių siekimų? be idealų? nors ir 
matėrialiai^pertekęs? išsigema? merdi?, nyksta? "taip ir tauta be gaVo 
sūnų pasiryžimoy be pasiaukojimo jios gerovei? jos garbei? be^didžių 
įar^ų^nyksta ir dingsta stipresnių. tautų juroje? - skaitome; Šiuos 
žodžius Dariaus* ir Girėno gyvenimo. aprašyme. .

. i' . •' r . ’ , • v £ .

Tikrai e,-kaip nuo žvaigždžių nors jj°s-Jbu butų užgesusios? dar 
per ilgus šimtmečius ateina svįesa prie žemes? taip nors ir Dariaus 
g Girėno gyvastys jau seniai ūzgeso?, bet savo didžio pasiaukojimo 
žygiu jie mums dar ilgai Švies.

Montreal? liepos? 194-S.p
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Tuo labiau, etos juos puis Įmename; šiemetę dešimties metą 
sukaktyje nuo ją šiurpios mirties.

Kaz kaip tokiu sukakties momentu prisimeni žmogaus .tą, kas 
riša su atsiskyrusiais didvyriais. Tas ir paskatino mane pasibelsti 
į duris vienos. C'hicagos yalgyklos, kuri žinoma, kaip Dariaus seąerą_ 
restoranas. Įstaiga gražiai Įrengta, puošnūs stalai sudar gražesnė
mis užtvaromis,; uz kurią atsisėdus jautiesi, kaip privačiame kambaryj* 
Katarina, Dariaus tikra sesuo, tą vakaru buvo susirūpinusi» nes del 
” painią" vs tokos ir del. sunkumo gauti patarnautojus, teko pirmą karta 
vakare uždaryti restoraną. JTaciau is jos veido ir akią tryško energija 
liudijanti apie didelį ją seimos narią ryžtingumą.

Atleiskite, ponia, uz_sutrukdymą. Abejau ryšium §u sukaktuvė
mis jūsą brolio mirties. JTorojau apie Jį išgirsti kas is jo artimiau
siu tebera gyvi?

- Musą motina, Augustina, mirė jau 1934 metais. Ji taip mylėjo 
Lietuvą, kad norėjo tenai būti ir palaidota. Nuvežėme jos palaikus. 
Tebegyvena dar viena mūsą sesuo Laura, vyro pavardę Nelson. Taipgi 
tebera gyvas Dariaus patėvis, jau turi 62 metus amžiaus ir jo sūnūs 
Stasys - Dariaus brolis (tos pačios motinos, tik ne to paties tėvo). 
Ąpie Dariaus žmoną,^kuri pasiliko Lietuveje^ seniai jau begavome 
žinią. Paskutines žinios,_ką gavome^. skelbė, kad ji tebemokyto jauja 
Kaune , gyvena Leliją gatvele, ištekėjusi jau antrą kartą^. augina 
Dariaus dukrelę. Is<Darienes sesers gavome per Raūd. Kryzią^laįską. 
M klausia, ar"ko nežinome apie jos vyrą. Matyti, kad jis išvežtas
į Sibirą...

- Ką jūs manote apie savo brolio žuvimo priežastį?

- Man tai^vis neišeina is ^minties vokiečiai. Jis pries vokie
čius kovojo Didžiame kare, pries juos veike Klaipėdos atvadavime. Kai 
tik sužinojome apie jo mirtį, o ypač,, kai laikrascįaį pradėjo spėlioti 
tai mes taip ir pamanėme - ’’dabar jią, pateko į vokiecią nagus"., Ta 
mintis ir dabar pasilieka galvoje. Žinoma, nelengva dabar ją žuvimo . 
paslaptį susekti.

(Kaip Žinome,, specialiai parinktą, lietuviu specialistą komi
sija nepareme minties,^kad lakūnai vokiecią pašauti. Pagal jū tyrimo 
davinius, žuvimo priežastys buvusios: audra, benzino vamzdellą 
uŽsitcrsimas - pasunkinąs motoro veikimą, nuovargis).

- Ar.aplankėte savo brolio palaikus Lietuvoje ?

■* Taip, buvome nuvykusios 1935-36 metais, porą kartą aplankiau 
Stepono palaikus Lietuvos universitete, bet, rodos, geriau būčiau 
neaplankiusi. Kai netenki, kokio mylimo asmens, tai nors norėtume 
atmintyje palaikyti jo gyvo grąžą paveikslą, o dabar- akyse stovi 
katastrofos sužalotas veidas...

Nepriklausoma Lietuva
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- Aplankome ir^Scldina, ję žuvimo vietę. Gražus paminklas vsu 
dvigubu kryžiumi ir žemaitiška koplytėlė pastatyta, lyg koks mazas^ 
parkas įrengta. Gražiai krito sniegules, padėjome vainikę. Vokiečiu 
valdininkai buvo mandagus, savo automobiliu atveze ir pietus parūpimo,,.”

/

Taip pasakojo Dariaus sesute, sustodama,, u^simastydama ir vėl 
žodį pasakydama. Taip ir jautei, kad jos'širdyje zaizda dar neužgijusi.

Girėno paeitu artimiausiu giminiu Amerikoje nebera. Yra tik 
jo dvi pusseseres. Užeinu pas vienę is ję - Agnietę Gilienę.

- Apie Staselį klausi, - pradeda ji. - Parsitraukiau jį ief 
Lietuvos, kai liko našlaičiu, kai turejo’13-14 metę^ Atmenu, išbėgo^ 
į gatvę Chicagos mieste_.su savo drabužėliais, dar is Lietuvos atsivež
tais. Jo^ilgos kelnaites, o_vietiniai^vaikai trumpomis bėgiojo. Erne 
juoktis iŠ jo. Taip ir parbėgo^namo ašarodamas. Buvo jie trys broliai 
Amerikoje. Jonas - miro pries sešetę metę., Petras, turbut , tebegyvena 
Lietuvoje. Jis^laivu išplaukė į Lietuvę, pasitikti, atlekiantį brolį,
o sulaukė - jo žuvusio lavona.

Stasys buvo geras vyras._ Kartę - pasakojo toliau jo pussesere 
Giliene, - Sakau: ’’Stasy velykines laikas-* gal eisi į bažnyčia?” Jis 
nieko nesake, bet nueinu į bažnyčia, ziuriu, jau jisai prie klausyklos 
... Prieš skrendant ir medalįkelį jam įdaveme....”

• ♦ • • . . r • • '

Pussesere matyt tikrai mylėjo nelaimingai žuvusįjį giminaitį - 
apie jį kalbant nekarta nežymiai nubraukė ašarėlę. Jį pati yga uoli. 
lietuve,, didele lietuviškos spaudos platintoja. Pavyzdžiui, šiemet ji 
surinko 150 prenumeratorię. ”Šv. Pranciskaęs Varpeliui”, tuo budu laimė
dama pirma yįeta. Nežinau, ar^kas kitas ig pasaliniu, netarnau j artelę 
prie laikraščio? galetę pasidžiaugti įpirsęs į tiek namę lietuviskę 
laikraštį...

_Yra Chicagoje dar gyva kita Girėno pussesere - .Zofija Miko- 
laitiene, bet jos neteko sutikti.

Lakūnę mirties sukaktuvėse mums įdomu prisiminti viskę, kaS 
tik su jais mus_riŠa. Šiandiena mes vėl kartojame žodžius, kuriuos 
apie juos paraše vienas Lietuvos poetas:

- Jie Žuvo tada, kai jau medžiu viršūnes svyravo Lietuvos vejas, 
kai toli rytuose viršum ^senosios tevę. žemes jau brėško aušra, kai__ketu- 
ri milijonai plakancię Širdžių lauke didžiojo trijumfo. Musu, lakūnai 
padare daugiau, negu mes is jų reikalavome, daugiau, negu mes tikėjo
mės. Jie savo vardus krauju įraše į žmonijos progreso istoriję”•

Teisingai apie juos pasakyta.
, savo tikslo, bet pasiekė kiekvieno
,, bet tai ašaros ne tiktai gilaus gaiUesia?. 
šukele nesuvaldoma heroję dręsa ir atkakįus 
lietuviu drąsos, tvirto budo ir patri jotls-

- Jie nepasieke Kauno lietuvio Širdį^ Teka ašaros 
bet ir pasididžiavimo,, kurį 
patrijotiskumas. Jie tapo 
kūmo simboliais”.

Montreal, liepos-July, 1943
K. J. PRUNSKIS

mieste_.su
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VINCENTAS BUDRIKAS

Birželio 24 d. 1943 m.5 V*«T* Sudriko namuose įvyko Lietuviu 
Spaudos Klubo mėnesinis susirinkimas* Prof.’Vyt. Bacevicįuus pas
kaita: ’’Lietuviu Liaudies Dainos ir Lietuviu Muzika” atidėta sekan
čiam susirinkimui. : ■

Susirinko gaivus9 įdomus ir puikus narių būrelis ir dar 
keletas garbingų svečių. 'Posėdį atidarė ,pirm. Trečiokas. Sėkr. 
Jankauskas perskaito protokolą. Vienbalsiai priimtas. Daug 
diskusuota? ginei tąsi. Pagal lau^posedis baigėsi harmoningai. Tai 
buvo žavintis vakaras 1 Jo įspūdžiai amžinai gyvens mano1 atminties 
kambariuose.

Posėdžio metu? motery melodingu balsu simfonijos skambėjo 
susirinkusiuju ausyse ; jų meilių ir kilnių sielų ekskvi-zitine dan
giška muzika harmonizavosi dalyvaujančiųjų laikraštininkų gyvenimu.

Po posedžįo? vienas kita pavaisino lietuvišku užkandžiu bei 
gėrimu ir visi issiskirste gražiausioj nuotaikoje.

Per 25 metus raudonoji propaganda mus penėjo pasakute? būk- 
žydai Rusijoj ’’laisvi”. Alterio ir Ehrlich’o nužudymas įrodo? kad 
tik tie žydai ten laisvi? kurie liaupsina Stalinų.

#

Nepriklausoma Lietuva ■
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American Mei’c'jry žurnale? Reeves mano;L Amerika stovi prie
angyje sukurti ■ s^va 'imperiją* Gali būti?, būsimas pasaulis priklau
sys tautoms^no su puikiausiomis įdojom'is bet stipriausiais ginklais* 
Rusija-..;tp<i) žino* Bcjt gerai? kad. Amerika 'ir Anglija., taip pat? tai 
žino. •' 'J " ' '•

e *
Kada tu perki traną, tu tiesiog atsistoji užpakaly savo sūnaus? 

savo tėvo? savo brolio? 'savo vyro ar savo mylėtojos kovos laukuos. 
Kiekvienas centas? kuri tu investuoji bonams?^yra kulka tavo prie
šui vokiečiui ar jai^onui. Pirk dabar. Pirk šiandien. Pirk apdraudę 
nuo verguvės* Pirk bonu. Jie yra ginklai. Tu neduodi - tu tik 
skolini ir atgauni su palūkomis? kada perki bonQ.

e o o *

Vokietija ir Japonija nugalėjus? mums? jei nemokėsimo pasau
lio gerai suorganizuoti? gali. gręs;ti pasibaisėtinas. Vieno- ir puses 
bilijono aziątr. (indusu? japon..? 'kinti ir? gali būti rusę) puolimas 
Vakarti. eiviIi zaci j o s 1 i kuo i?>

' t* . ■ o t ■ • • ' - ' ,
‘ v

"Tu gimei kritiku V'? man bičiules . ruso? ”bet buk daugiau 
kūrybinis”o As kaip tik ir bandau būti kur .bmiš? nes mano 
kritikos tikslas sunaikinti kas bloga® (;ta šoku Aristoteliu? 
Galilėjų? Spinoza? Voltaire? • -Jefferson ir kitais. Kūrybinis.žmo
gus visados ateina su kirviu vienojo rankoje? su. špatu kitojo.

Kantrybe yra karti? bet 
jos vaisiai saldus. / • •' n ti

- J. J® Rousseau

Tauro džiaugsmo yra sun
kiausia kai j'i tuščia.

- M. do Valois

Meile save duoda? , bet 
nenupe rkama.

• - Longfellow

Tikras draugas tai viena 
siela dvejiuose kuriuose.

- Aristotle

Žaizda tau bet kančia man.

Charles IX

Montreal? liepos-July? 194-3.



8

F. DUBAUSKAS

Praeities atsiminimai svarbus ir malonus. Pirmieji lie
tuviai į Montroalų? regis? atvyko 1903 metais? bet retas kuris 
apsigyveno? nes pas vietos svetimtaučius sutiko salta priėmimų ir 
sunkius darbus. Daugeliui nepatiko Šaltos žiemos. Tokiu budu? 
dauguma išvyko į Suvienytas Valstijas.

Bet nuo 1904 metu pradėjo vis daugiau ir daugiau lietuviu 
atvažiuoti ir apsigyventi. Dabar lietuviai Kanadų per 40 metų ap
juosė kaip kokiu tįnklu: kur^tik eisi?, vis lietuvį sutiksi. ^Per 
40 metų lietuviai čia padare žymių medžiaginę ir ekonominę pažangų. 
Pramoko gerų amatų? nusipirko nuosavybių? įsigijo gerų ūkių.

Kai kurie jau spėjo ir savo vaikus į augstesnį mokslą iš
leisti. Pavyzdžiui?_1904 metais atvykęs Jonas Andriukaitis? Mon- 
treale vede^ir jau sūnų Edvardų išleido į gydytojus. Kitas 1904 . 
metais atvažiavęs AleksandrasLukša (jau miręs) sūnų įstate į mokslo 
kelių? kuriuo tebeina.

Montreal© miestas per 40 metų? taig pat? žymiai pasikeitė. 
Kur buvo ariami laukai? vaisingi sodai? miškai ar krūmai? šiandien 
ten gražus miesto namai - daugelio lietuvių savininkų valdomi.

įdomi ir lietuvių spaudos istorija.. Galima sakyti; greitai 
sumanyta? greitai pabaigia. Vienas^laikraštis pasirodė 1924 metais^, 
bet išėjo du numeriai ir gyvenimų užbaigė. Apie 1935 metus pasirodę 
tarpduryse kaišiojami lakeliai? rezginines pakraipos? slapukų leidzi 
mi. Rimčiausias tai trecias -^Nepriklausoma Lietuva? kurios prieša
kyje gabi rašytoja? Marija^Aukštaito? įr kiti. Mes? Jtfontrealieciai? 
galime pasididžiuoti kad musų mieste išeina toks gražus? turiningas 
ir kilnių minčių žurnalas. Garbe redaktorei ir jos bendradarbiams •

0 0 0 -

Nepriklausoma Lietuva
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■į" ' •- ■ ALG. NAVIKEVICIUS
• ■ • •. . •

VANCOUVER. Komunistei partijos vadas Tim Buck9 kalbėjo Vancouver 
mieste? ”ir ieškojo delegatu 'del dideles Toronto konvencijos? 
kurioje pakeis Komunistu partija kita organizacija. Komunistę 
parti ja-yra*'uždrausta Kanadoje?‘ne del jos vardo.? beti del jos,;.-;, v 
principu? ber 'kuriuos ji nori- gauti politinius pasiekimus per-:,V 
revoliucijų \ir jėgai Jeigu kornunis’tai pakeis tik_vardų9 bet 
nepakeis .savo prinęibų? .tai ve 2. jienissnebus ramybes Kanado je<^n;..

ę-d t J. v : r/, r.ifLlvrv^-
-LsNirv ■ i. . . ė.: . id -.i.:;

nni ■ 4 •• ■■■ ‘ r' • r:
-&^2AWAx .■'Trangvort’o Ministras Miębaud ■ praneša * kad Kanada pristatys 
$aujų"jūreivių del 75 prękių laivų?, prieš gulę rugpjūčio. ' ,u

# o $ $

OTTAWA^ Kanados„premjeras Mackenzie King pranešė? kad Maj. Gen. 
Guy C?’. Simonds iš Kingston? Ontario^ yra paskirtas Kanados..
pirmosios divizijos komandaeriėm. Si divizija yra dalis garsios 
8-tos Armijos vedamos Generolo Montgomery. Kanadijonai labai 
gerai atsižymi Viduržemio Juros kautynėse.

■ * :> C ■ . - ■

ST. JOĮįN? NiB, Tarptautinis Raudonasis Kryžius sutvarko reikalu 
del 6 Švedijos laivii?. kurie v<^za Kanados javus Grekams. Is sii£ 
sesių laivu jau trys pradiej'o savo kelionę<>

• * t

OTTAWA. Ottawoje labai didelis, trūkumas gyvenamų namų. Kaip 
spėjafiiutoritetai? apie l?500 šio mieštomscimu? - liks be namų 
ši rudeni-_ Neseniai vienam atsitikime? seimą susidedanti is 10 
narių? turėjo gyventi vienam^kambary* Pavieniai kambariai yra 
tankiai skelbiami? be namų del Šeimynų negalima gauti.

Montreal? liepos—ouly? 194:3.
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DORVAL. Liepos 5-ta diena, Kanados oro istorijoje, buvo įrašytas 
naujas^ lapas, kada penki Kanados lakūnai perskrydo per1 Siaurės 
Atlanta su oro traukiniu. Sis oro traukinys, buvo priristas prie 
orlaivio* ir traukiamas jio motery, jėga.

* * * *

OTTAWA. Kanados pirmas plaukiantis ligonines laivas yra sargyboje 
Viduržemio Jurose. Jis yra prirenktas del visokiu ligoniu ir ve
damas Kanados medįkaį.io stabo. Jo išvaizdos paveikslai yra pri
duoti visoms priešo salįms* ir jis plaukioja baltai nudažytas; 
taipgi naktį gaugiai apšviestas sava iliuminacija. Sulig tarptau
tiniu Įstatymu, sis laivas turi laisvu plaukioti be jbkii^. pavoju.

* ♦ ♦

WINNIPEG. Dr. J. R. Davidson, 73 metu daktaras bus aprūpintas^ 
Kanados ^valdžios su laboratori jia. Jis tyrinėja yaistus del išgy
dymo vežto, ^in po 11 met^. darbo, sako, kad. yra išradus vaistus, 
kurie^yra isgydg apie 20 vėžio apimtu ligoniu. Ligi dabar, jis 
tyyinejimus dare savo namuose. Jo teorija apie vėžio lig^ ta, kad 
vezyš paeina nuo neuztekti^ai reikalingo maisto; įr jei vaikai 
gauti^ tinkam^ dietį^ nuo mažens arba jei mokina nėštumo laiku gauti^. 
įinkam^ diet^, ir maistu* - but^ didele pažanga apsisaugojime nuo 
sios nelemtos vėžio ligos, kuri daug gyvybių be laiko pastumia į 
kapus•

BEGINA. Pereita rudenį Kanados valdžia’ pradė jo vajty* kad pakelti 
didesnį" avii^ ūkį Kanadoje vien^ milijonu gaivu per met^s. Saskat- 
©hewasn provincija turi gera pasisekimu. Ligi dabar, šioje provin- 
ėijo jie aviu skaičiaus pakilimas buvo 75, 000 galviu. Manoma, ka£ bus 
galima pasiekti kvota ligi 135,000 gale šiųmetę. Priežastis šio' 
vajaug yra ta, kad parūpinti Vilnią del karišku uniformą' ir civiliu 
drabužiu; bet dabar jau Kanadoje nesiranda trukumo yilni^; bet 
mėsos ! Jodei, ūkininkai yra raginami auginti avis del mėsos.

« »!t e

MONTREAL: Didžiausia Canadian National Railways stotis buvo^atidaryt 
Montreale. Pastatymas kainavo $27,000,000. Stotis yra puošniai iš
taisyta ir moderniškai įrengta.

• ♦

Nepriklausoma Lietuva



_ Magdute eidavo į mokykla pro šventorių ir kapus, kurie 
uzeme apie^ųu ketvirtainius kvartalus ploto ir Iduvo apmūryti apie 
o pėdų aukse io 9 s toru .akmeniniu parkonu. 1

- " . : . ’ ' ' *-’* ■ ’•

Karta, esant dideliam speigui, Mafedute pastebe jo, _kad 
parkone įmūryti akmenys,„labaį^įdomiui atrodei . Ten buvo įdėta 
labai-daug skirtingu akmens rusiu^ir kiekvienas, akmuo, skirtingai 
priėmė speigo šarma.* Ant vienų, šarma atrodė kaip paprastas 
sniegas; ant kitu Jis spindėjo spalvuotomis ’žvaigždėmis; o dar 
kiti, buvo’tik plonučiu šarmos.sluoksneliu pridengti ir galima 
buvo lengvai akmens spalvų įžiūrėti.

Tas Magdute taip sųįdpmino, kad ji veik kasdien tuos, akmenis stebėjo ir per kokį liikų, ji žinojo koks akmuo po kurio 
sekdavo, o vėliau, kitais metais, ji knygose surado,_tų akmenų 
atskirus vardus. .Tai buvo vienas is didesnių susidomėjimų ir pasi
tenkinimų, Magdutes, dar labai jauname gyvenime.

0 kai atėjo pavasaris ir miške, kuris buvo visai arti 
prie mokyklos ir Magdutes namu,.prade jo sprogti, žaliuoti ir^zydeti 
žibuokles, taureles, vilkaziaunes, kurių malonų kvapų gali užuosti 
iŠ toli -_tai jau kiekvienų laisve’anų valandelų, Magdute buvo miške 
ir džiaugėsi gyvenimu gėlės berinkdama.

Jeigu Magdutei butų kas nors parodęs visus šiame pasauly 
vaikučius, kurie neturėjo progos ne tik gražias gėlėlės rinkt, bet 
net tokį gražų mišką bent kartų savo vaikystėje pamatyt - ji butų 
maniusi juos esant nelaimingiausiais pasauly.

0 kai atėjo vasara, ir uogos sirpt pradėjo, tai Magdute 
kasdien būtu ėjusi jų rinktu Bet Magdutes mama negalėjo su jų aiti 
ir todėl, buvo priversta prasyti kaimynes, kurios suėjusios į būrį, 
eidavo uogauti.

Montreal^ liepos-July, 1943.
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Kaimynes buvo geros ir Magdute priimdavo į savo būrį, nors 
Ai. kartais Joms pridarydavo netikėtu trukdymų ir net namalonumų. 
Štai kad ir sis atsitikimas! Uogavo kartų būrys is. apie dešimts 
mergaičių ir moterų, bet Magdute buvo visų Jauniausia uogautoja. Ka
da uogautojos jau buvo_apie porų verstų į miškų įėjusios ir artinosi 
prie rusu įgulos cerkves ir kareivinių, kurios stovėjo lyg kareiviai 
isirikeve, paplenčių miško, ir kuomet-buvo reikalaujama didžiausio 
susįburimo ir? buvimo krūvoje,_kad koks kareivis išlindus isųzu krūmų., 
neisgųzdintų - Magdute apsižiūrėjo, kad j3 pamėto is savo žiurstelio 
sūrį ir duonų su sviestu, kuriuos jai mama įrišo.

Visos uogautojos nutarė, kad jos su Magdute užkandžiais-Pasi
dalins, bet pati Magdute, nei klausyt apie tai neklauso. Ji norėjo 
rasti savo sūrį ir viskas J

• ..... • >

^Ir turėjo visas būr^s išsiskirstyti ir ieškoti, kol_pagaliau 
rado. IŠ karto, Magdute nudžiugo, bet vėliau, kai ji pastebėjo kitų 
nepasitenkinimą, tai suprato, kad jai butų buvų lengviau nevalgiusiai 
pabūti, negu dabar matyt kitus nepatenkintais. Bot jau buvo pervelu 
tų klaidų atitaisyt ir Magdute kente didelų baimų, kad uogautojos, 
daugiau Jos jau nebeims*

Vienok,fkaimynes^buvo geresnes, negu Magdute galėjo jas 
Įsivaizduot. Jos vįskų. užmiršo ir^pacios sekantį kartų, M^gdutų 
pakvietė; tik perspėjo, kad savo užkandėlį, ji gerai įsiristų.

Magdute iš džiaugsmo nežinojo nei kų daryt. Nieks jos nebūtų 
nudžiuginus labiau, kaip si, jai suteikta proga uogaut.

0 koks gražus miškas ten tuomet buvo 1 Pušys taip aukštos ir 
Jiesios, o tarp jų tai egle, tai baltliemenis beržas; o žemai, prie 
žemes, kadugiai, mažos eglaites,-šalios ir pilkos^samanos^ kai kur 
taip gilios, kad mini kaip p§.r pūkų patalus. - Ir Štaį prošvaiste j 
užeini didelį kilimų, visa išmargintų žemuogėmis. Is karto, džiaugies 
gražiu vaizdu, o paskui, lenkies ir skubi, renki^ renki ir galo nėra 
nei uogoms nei norui rinkti. Taip tai ir Magdute džiaugsmingai pra
leisdavo vakaras mįške.- Prie jau paminėtų grožių, jeigu primeti dar 
gausių paukštelių čiulbesį ir gegutes kų-ku^ tai Lietuvos miskas, 
buvo tuomet Magdutoi ne kas kita, kaip žemiškas rojus.

įįt įi

Nepriklausoma Lietuva
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VYT. SIRVYDAS

..
PITTSBURG9 PA. Rugs* 2 ir 3 čia d. saukiama Amerikos lietuviu 
draugijų? kolonijų ir sapaudos atstoviu konferencija? tikslu padėti 
Amerikai karų vesti ir pasirūpinti Lietuvą išlaisvinti. Konferen-:.' 
ei jų saukia Amerikos Lietuvių. Taryba. ,

♦ ♦ * ♦ ♦

ROCHESTER? N.Y. Nbrkę.liūno? Rickąus, Kun.: Baksio^ir- kitų, iniciatyva? 
vietos lietuviai nori sukelti $500 Nėw Yorke': leidžiamam anglų, kalba 
informaciniam Lithuanian Ę,ulle.tina, kurio įau keturi numeriai išėjo.
Biuletinų redaguoja Prof. Pakštas.

WATERBURY? CONN. Vietos lietuviai.surinko $200 aukų, išleisti anglų, 
kalba knygų Timeless Lithuania? kurių “paraše Amerikos Ministras 
Lietuvai? p. Norem. . . ... ,r

* ♦ ♦ * *

Patriotines I am an American Dienos metu? vietos 
lietuviai išpirko $37? 225 karo bonų. Lietuvis Cibulskis vienasDETROIT? MICH. 
pirko uz $2?000

WASHINGTON. Latvijos Ministras Bilmanis išleido anglų, kalba ’’The 
Baltic StaTes and the Problem of the Baltic Sea”. Nurodo? kad 
lietuviai ir latviai Pabaltijyj jau 4^000 metų gyvena ir? nepriklau
somi pasiekė tokios-ekonomines geroves kad 1938 metais dare preky
bos su užsienių, uz 586> milijonus dolarių? kuomet milžino Rusijos 
nrekyba tų metų siekusi tik 525 milijonus.

Montreal? liepos—July? 1943.
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BALTIMORE,MD. Vietos lietuviai bolševikai surengė susirinkimu 
pagarbinti Stalinu.', Atėjo septyni vyrai ir 3 bobeles.

♦ ♦ * * «
y t • /

ANSONIA? CONN. Lietuviai sudarė komitetu ir ruošiasi parduoti 
"$100?000 Amerikos karo bon^..

* & $ « «

CHICAGO9 ILL. Šv. Kazimiero seserys Amerikoje veda 30 parapiniu 
mokyklą? kur šiemet lanke 5?000 vaikučiu. Trys mokyklos ne lietu
viu? bet moko lietuvaites seserys. Jos gauna po $30 menesiui.

' .• *v ’ ’ '* f ' ‘ •
O * ♦ ♦

‘ ... ... ...................... ... ;

% ■ •* • ■» • •.'' r •

HARTFORD, CONN. Lietuviai nupirko- Amerikos Raudonajam Kryžiui 
ambulansį, $1200 vertes.

k* * *

CHICAGO? ILL. ^Būrelis lietuviu motery peg vien^ dienQ. didmiesčio 
gatvėse, pardavė uz $25,000 Amerikos karo zenkluk^ (taupymo).

♦ ♦ ♦. * ♦ .

.* >

CHICAGO? ILL. Lietuvis lakūnas Erinius gavo ordiną, nes is lėk
tuvo pataikė bomb^ į japonu karo laiv£įPeucifike ir jį nuskandino.

. S*. . , ............................ -I ’j A. ■ . . * ,

■ e o. ♦ ♦ A #■ . .................. 4

KEARNS?N.J. Vyskupui leidus? vietos bažnyčioje padaryta kolekta 
ir^surinkta $397.29 nuo karo nukėnte jusiems lietuviams. JNFowarko 
bažnyčioje surinkta $224. Pinigai dalomi Lietuvoje per Sv. Tev^.
Amerikos Vyskupu Komitetas tam tikslui paskyra $10?000* \

• - v • f . , . • * r • • ’ r r

♦ ♦ ♦ ♦ * ,

FORT DEVENS, .MASS. Lietuvaitė Agnes Masidlauskaitc gavo kapitono 
laipsnį motery kariniame WAAC korpuse.

MIAMI, FLA. Vietos amerikonu, dienraštis įsidėjo straipsnį apie 
Amerikos keriuomenejė tarnaujantį žymų lietuvį rašytoju Antanu 
Vaičiulaitį, kuris Oklahomos unįvcrsiieio leidinyje'apkase Lietuvoj 
poetus Binkį, Maironį ir Baltrušaitį.

į: K ’J. •

O O ♦ * * *

Nepriklausomi Lietuva
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• • • . X . ' « • *.

WORCESTER? MASS. Matematikos mokytojas P.K. Pauliukonis paskirtas 
Union Hill mokyklos vedėju. j

' / ... . \ \
« * ♦ ♦ ♦

PITTSFIELD? MASS. Lietuvis lakūnas? leitenantas Urbonas? Italijoje 
ties Naples miestu numuse vokiečiu Junkers 88 lėktuvu. Urbonas gabus 
atletas? baigas Northeastern universitetu.

• • • , .. .. . ■ ■ 1 ■ ■

H< X* « « i|t

WASHINGTON. Lietuvos Atstovas ir Kunigį Vienybe rūpinasi pasiusti 
Lietuvos žmonėms vaistu? nes naciai okupantai visai jy. sergantiems 
lietuviams neduoda^

♦ *r * *

AMSTERDAM? N.Y. Suskaityta? šios kolonijos jau 260 lietuviu Ame-, 
rikos kariuomene jo. Timeless Lithuania knygai išleisti, amsterdaijie- 
ciai suaukavo daugiau negu $350? ir Amerikos karo bony išpirko uz 
$46? 000 b : . •

'■ '• v ' \ "*! į ; j H ,A ' ’ ■ - •
■ ♦

CHICAGO? ILI& rAmerikos lietuviy spauda plačiai paminėjo 10 mcty_ 
sukaktį Dariaus-Girėno skridimo. Ypatingai gera straipsnį paraše 
Kun? Prunskis.

- • . ■ ■ . - . . ■ . ■ ■ ’

« * ♦

V I E N Y B ĖJĘ.

Vienybėje darba sunkiausiu nudirbsi?
Vienybėje taka matysi - neklysi?
Vienybėje vargo? brolau neturėsi?
Vienybėje is darbo greit naudžj regėsi.

Vienybe tamsumu išblaško? išvaiko^
Tautas? jy. tvirtuma pasaulyje laiko;
Tad? mielas broleli?^tik stok į vienybę -
Suteiksi tėvynei didžiausiu tvirtybę !

” UOLA ”

’’ Montreal, liepos-July? 1943.



MARIJA AUKŠTAI^

Rimelis pas ded<^ išbuvo tris savaites. Ir tai jau daug! 
Nes ilgiau jis niekur nenurimdavo : pernakvodavo viena naktį? ir 
keliaudavo toliau; sakydavo? t;kad< jamsccaro valdžia uždraudusi 
vienoje vietoje ilgiau apsistoti.

Pas dėdę apsigyveno’ gal but del to ilgiau? kad atsirado 
naujam įdomiam pasauloly? apsvaigo malonioj atmosferoj. Nespėdavo 
viena apsim^styti? kai kas. nors is dėdės Šeimos atsirasdavo sale 
jo su pokalbiu ar maistu; iss.įycsdav.p;įį, ‘soda; aprodydavo gražias 
ūksmingas alėjas? stropiai prižiūrimus kįiombus? medelynus; paskiai 
palocįaus sales? angas^ rusius? mauzplejęlius ir ^koridorius? o 
kanarėlių ’’rojui” kur čiauškėdavo^ šimtai gėltonuciij. smuikininkių - 
Rimelis 'pasilikdavo _ilgai valandai ^atsisėsdavo tarp puikiu žalii^. 
medelįy kurie zvelgo tankiomis;''viršūnėmis pro stiklo lubas? gobė 
savo sakomis kanarėlių rausvai?dažytus narvelius. • ' ‘ . • •/ r .-’-C' ..-z., i?■

Is ten? Rimelis kaukšėdavo savo lazdomis žemyn nuolaidžiais 
plačiais marmuro tropais? - nusileisdamas į žemutinį koridorių? kua 
tarp daugybes atskiru kambarėliu su įvairiomis senienomis ar senu 
amžii^ kolekcijomis - buvo vienas gražus kambarys su dviem langais J 
pietus; tai lekajaus Petruko butas.

Nepriklausoma Lietuva
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Petrukas buvo senas* Senesnis uz Rimelį. Tik kieto, "balto 
. kaulo. apikakJLe ir tokie pat mankietai: su .aukso sagpmisy się.lydęi.yo 
manyti j į osbnt aukštu ponu, senu džentelmenu* 1 t ’ .

Ūgio Petrukas buvo nazo. Bet tamsus kostiumas su puikiai 
išlygintomis kelnėmis ir dekoruotais batais? priversdavo- kiekviena 
pagalvoti? kad šioje būtybėje slepiasi kažkas; neįspėjamo?, neišskai
tomo. '* . j ■

* • Petrukas buvo tikra paslaptis? buvo visuomet vienodai taurus 
ir malonus. Jo nieks nemato kitokio. Nieks nepastebėjo net kitaip 
apsiren'gusio. Nemato su skrybėlė ar kepure; bet yis ta gac.ia linkme 
sukukuotais 9 beveik prie_galvos priplotais ^plaukais, sudėtomis uz 
pecię rankomis? kas sięlo jį esant vienu is tę? kurie pajėgia gal
voti ir spręsti dalykus.

iš ^alociaus? - Patruks niekurvncišeidavo. Jis melsdavosi 
čia pat mažojo koplytėlėje? kur vitrazuoti langai savo tamsiomis 
spalvų vaivorykštėmis jį apgobdavo? ir susikaupusį siluėtę pavers
davo lyg šventuoju.

Visi kalbėdavo? - kad Petruks jau žeme j pusiau šventas. Nes 
buvo begalo kantrus? geras ir teisingas. Kalbėdavo? kad. jis ilgus 
metus ištikimai tarnavęs grafui? ir uz jo. ištikimumą?.teisingumę 
ir dorumą - dabar jis gyvenas ’’ant loskavos duonos”; ir osęs pas
kirtas viso palociaus vyriausiu Šeimininku.

Gal buvo ir tiesa? nes dėdes šeimai po vasarojimui grįstant 
į miestę? Petruks pasilikdavo palociui vienui-vienas? vienintelis 
kaip kokia dvasia? ir jo to vienišumo - nežinodavo niekas? nes jis 
gyvendavo keisto atsiskyrėlio gyvenimu? ir niekam apie savo nieko 
nepasakodavo.

Rimelis Petruku pamėgo. Jie buvo vienodo mokslo? tik 
nelygaus išsilavinimo. Petrukas buvo prie ponijos aristokratiškai 
išprusęs? o Rimelis buvo yriššiokelis? mokslo ragavęs kaimietis? 
atkentejęs uz politikę? uz savo tauta.

Bet abu buvo porgyvena daug; užsigrūdinę ir atsargus. Nors 
Rimelis klysdavo kalboje? maišydavo pusprotystę su doro žmogaus 
Ejiela? bet Petruks jį suprasdavo? ir jie susėdę ilgai pasišneku
čiuodavo.

•!: ū s> ■;tjs V :le •. j $

Montreal? liepos-July? 1943.
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Rimoliui kiek ilgėliau pas dėdę a ids Įgyvenus * atvažiavo 
žandarai: surašo protokolu ka£ dede prilaiko ’’politinį valkatę”, 
o Kinelį įgrasino, kad kuogreiciausia apleistu, šia vieię* ir 
grįstu valscię registruotis* nes yra skundę^ kaa Rimelis ’’organi
zuoja dvare” lietuviškę mokyklę* bet Rimelis sį kartę ne sulig įsa
kymu “skubėjo”.

Deda ir pyko* ir juokėsi* kad^caro valdžia bijo jau net savo 
šešėlio ! Juk Rimelis jaujouvo ju paeitu pribaigtas* tik dar grabe 
neuždarytas; bet vistik kele jiems nerimo, kad kiti lietuviai Rimelic 
misiję netęstę* labiausia įtarė dėdės sūnę studentę Klaudiję.

Rimelis ruošėsi nakvoti_pas mus jau paskutinę, naktį. As 
visę vakarę aplink jį stūgurinedama* -taikiausi issįkaįbęti su juom 
viena; pasiguosti*, kaip man ilgu be tevelię* be teviskes;^nors 
čia rojiškai gera, bet pas tėvelius geriau... norėčiau grįsti* ir 
kad mano jausmę - Rimelis parneštę mielai mamytei.

Veltui. Su Rimcliu kiekviena minutę kas nors būdavo^prie 
jo. Ir šiam paskutiniam vakare* - visi suaugusieji su juom šneku
čiavosi; ir paskum Petrukas jį nusivedė į savo kambarį.

Dingo mano visos viltys. Nubėgau į koplyčia pasiguosti. 
Puoliau ant kelię* sukniubau... verkiau... kad liksiu viena* nes 
Rimeliui ciavesant£ rodos visi ilgesiai buvo nublukę: jis man 
atstojo tėviškę* tėvus, ir brolius*, o dabar atbudo viskas’* slankiojo 
ilgesys.

• ■ • ; . t V’ —V’

p-- s- Dievuleli* juk mano motinėlė uz visas mieliausiai Tėviš
kės godelis - uz visus gražiausias I AŠ tėveliui kasvakarę kojeles 
nuauciau* rankeles nubučiuočiau. ^Jio_gori* kaip patys Dievo ange
lėliai, tik kojel jie mane toįi^išdave?... Jie_sake* kad aš ję 
geriausia... išlydėdama motule žegnojo ir meldėsi* kę gi visę tai 
reikŠtę?... Argi jau aš tėveliams nereikalinga?...

- Ivlyru 1 Nįyru!.._. - koplyčios angomis nuaidėjo aukles Tere
ses balsas*^ir as paslėpus ašaras* priglaudžiau lupas prie kryžiaus* 
ir išėjus iŠ koplytėles - pribėgau prie jos.

į lovelę inano Myra* laikas... - jį paėmus vede mane į 
miegamę kambarėlį* o mintys verzesi į tėviškę.

Uzgęso_palociaus_visi žirandoliai, užsisklendė miegamyję. 
durys* tik aukle ilgaišklūpodama meldėsi prie žvakes šviesos* ir 
musu atidaros durys - žiūrėjo vienos į kitas tamsiais keturkampiais 
ovaliais* vienos kitas tarytum saugodamos.

*■ • : • • t
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Užgeso ir aukles kambary^ta klanki žvakele... palociui 
sugaudė varpas - laikrodis ižmuše vienų.

' s 1 Išslinkau iš loveles ilguose baltuose ripuotųose marškinė
liuose ? užsimočiau kimonelį? ir suvogus delnus - išėjau į korido
rių.

- Išeisiu ir išeisiu pro sodus. - galvojau. - Rytoj luktelėsiu
Rimolio pakelėj9 ir su juom pareisiu į tėviškė. Galingame koridoriaus 
lange? blizgėjo menulis. Jo lėtos kasos nugulu minkštais kilimais9 
ir as einu. • . ' / ■

Nusileidau marmuro tropais į žemąjį koridorių., kur eile 
kambarėlių su kolekcijomis; praėjau ir Petruko kambarį; paskum 
paskubinus žyngsnius -^prilipau prie didelių sunkių durų? atsis^ 
klendžiau spynų? ir išėjau į verandų. ■ ...

. Menasienų melsvumose?_tūnojo sodai? gubojo rimtis. Mil
žiniškų verandos piliorių^globy? dėstydama utsargius^žingsnius? • 
-išgirdau už savus angeliškai švelnų ir pusiau tylų šaukimų:

- Myra... mažute Myra... kur eini?.. v
Sustojau, pažįstamai.gražus? dieviškai_skambus motyvas? 

pririšo^vietoje^ ir kai švelnios rankos apglebo mane visų? už
kibau už motiniško kaklo ir pravirkau J

Toresyte 1 Man’ilgu...

- 0? mano Myra... prisiglauski.. Žinau? kad ilgu... bet? 
Dievas ir aš - su tavimi.

Vedasi atgal aukle r.iane_pusiau bardama? siųle ryžtingos ■ 
valios vadžiasir kai nes artėjome prie durų; pro kliombus 
pasigirdo šlamesys? ir daugiapedziai zingzniai.

— Žandarai ! - sutirpo Tereses lupose žodžiai? įtyso jį mane 
į koridorių? ir skubiai užsklendusi duris;- i?rotekiniais užbėgo 
marmuro tropais; ir pažadino dedu.

- Ruma iŽ visu pusiu? - apstojo juodi siluetai? duryse sudundo 
bildesys.

Tamsoje sujudo rūmas. Dede ir Klaudijus bėginėjo bylų 
knygų ir elementorių našulius slėpdami; Knygyne kai kųriųs_knygų 
lentynas automatiškai užsuko į siena? kur neliko nei žymeles? 
nei pėdsako.

Montreal? liepos-July? 1943.
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Petrukas judėjo savo lentynose. Rimelis "beveik visai ramus? 
nekaltai kėpsojo "barzdotas iš patalo? tarnai sukilę lauke įsakymu? 
ir dėde su Klaudijum baigę savo misiję? visiems įsake eit gult į 
savo vietas* kad rūme but ramu? kaip niekur nieko..

- v Viskas nutilo. Tik duryse smarkėjo griausmas? verzesi 
rusiški keiksmui. ’ - 1 ’ .

. - -Dėdės ’’paliepimu? Petruks uzziebe visame rūmo zirandelius? 
ir atidarė duris.

Supuole^visa gauja storiu guzikuotu ir pagonuotę. būtybių? 
ję vienas atkišęs.neva leidimo popiergalį suriko:

- Krata 1
_Pa”sįleido_kaip juodos kates po visa palocię, išvartė? 

iŠmaigc?_iŠbarste ir ištaškė viskę? bet nieko neradę? - prikibo 
prie dėdės ir^Klaudijaus? grasindami areštu? jei ryt rytę - nepri- 
statys į valscię. Rimelį.

Dede nutylėjo. Tik marmuru atpoškejo dvi lazdos? ir iŠtiese 
dvi rankas:

- Dekite grandinius. Uz visę mano tautę. Vėl vežkite-į 
kalejimęi Greičiau pribręs Lietuvai ir mano broliams laisve.

Žandarai atšoko. Susigėdo ir spruko visa gauja pro duris? 
keikdami ir spiaudydami nusivele pro kliombus; minėdami verpėjos 
Jones namelį.

’ Dėdės Šeimoje? grasipiove gilesne tautine_žiazda? visi 
apsėdę Rimelį lauke ausros? tik mano kambarėly sėdėjo dieviškai 
gera Terese? ir glostydama plaukus guodė:

- Užmik? užmik? mano Myra... tave išvedu angelas? kad laike 
pastebėtume priešus._ Buk laiminama? tu mano mėgiamiausia? tu 
nelaimingu ilges ię. kūdiki.

Rytuose jau tiesusi'rausvo kašmiero rūbas.
4 ųt ft##*#** * sJjsfr* # ♦
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Ryto nubudus? r.ane Terese įtikinęjo/kad as praeitu i naktį9 
turėjau tik "grąžę sapnelį”. '

rt <Je aje :’< $ aj: »}e $ »> s> sjs >Jt Jjt :Ji a£<i ...
Kai išbėgau į saulėtu. soda? jau Klaudijus turėjo drobėj, vis*} 

Rimelįe Jis kėpsojo iš audeklo gyvai tas pats spalvose ir dažuose? 
o antras toks pat. - riogsojo, gyvas? su baime ir liūdesiu akyse.

- Rimuli... jau mus paliksi?..atsiklaupusi prieš jį ant smė
lio apgailestavau. Jis tylėjo. Kažkę męste... paskum ranka pakėlęs 
— IDarode į drobę i

-- Gįa liksiu. .Visur liksiu.'.Kiekvienoj Lietuvos dalelej liksiu.

-.^Permaža esi suprasti - atsilieps Klaudijus.. Jei suprastum? 
pasakyčiau - kad idealas lieka nenukryžiuotas.

~.Nenukryžiuotas?..^Ideal&s?.i - susimęsciusi samsčiau, auksinį 
smėlį ir sijojau jpor p:ė..’Štus? o Klaudijus į .byranti smėlį žiūrėdamas 
tęso: j . J . ■ ' ' ; ‘ . J

- Matai? ta kiekviena atskira dulkele - tai tarytum mes. Jy 
nesuskaitomos daugybassudaro žemes kamuolį - materiją.Mes gi? 
žmones - sudarome iš kunu ir sielų milžinišku vienetu. Is gyvę ir 
mirusiu., kaulę.? . iš stiprios materijos ir dvasinię jungi'nię. . . . is 
mus... ‘sus įdaro materija ir' dvasia. Meter i j daug kas gali pasigrobti? 
pakeisti? nuni’okioti?- uz ję peštis ir varžytis?’ bet dvasia — neįvei
kiama. • • ’ • r: r.

. kai šiandien t;... toli uz jurušię? tūles taiiciais mano broliai 
tremiami? žudomi ir niokiojami? prisimena man ištvermingos ir^dr^sios 
dvi lazdos - kantrumas ir Lietuvai meile? o tarp ję. - neįveikiama 
musu tautos dvasia. .■

$ ❖
ir-: ' ' ' •' 'i

’^Montreal? liepos-.-July? 1943.



Karams priežastys pranykti^, jei, žmonijos keliu eidami,^pa
saulyje juntamę karingumo jausma atkreiptume pries savo pacię žemiau
sius palinkimus. Eikime dabar į karo laukus ir kryžiuokime kardus 1 
Bet kariaukime ir su savo žemais palinkimais. Tokis karas duos mums 
nepaprastu vaisiu ir brolybei padės.

Jei nori dirbti ne v^en povšio karo taikai, bet ^mzinęjai, 
imkis darbo ir priešginauk šėtoniškai dvasiai^, skelbiančiai, kaip 
Nietzsche ir Steineris, buk žmogus tik sau pačiam atsakingas. .Kas 
tik nusilenkia idėjai, bukine atsakingas žmogus, ar žmonių grupe, ar 
sistema turi teisę kitais žmonėmis, kaip grynais įrankiais, savo 
reikalams naudotis, tas brolybei nevidonas!

Bet ar dabar galima statyti brolybei šventovę? Gal brolybes 
idėja jau mirusi?_Ne i mirti negali. Neteisus vadai nuo savo^gin- 
klę žus, bet žmones išsilaikys. Pranyks tik sistemos, kurios žmones 
į sielvartas nuvęde. žmones jau dabar klausias! kas_juos į vargus 
ir^nelaimes įvede. Atšaka ras brolybes idėjoj. Todėl nenusiminkime!

Kalbėjau apie karę naikintoję. Bet karas, taip pat, milžinas 
uždavinys gyventi, kurti. Gyvenimas atsinaujina mirtimi - tai būties 
būdas. Mirtis yra vienas dalykas, bet mintis apie mirtį - kitas. 
Dvasinis žmogus mirties nepažysta. Jam mirtis tai normalus gyvenimo 
įvykis, padedąs atsipalaiduoti nuo grandiniu, varžymu ir ribę. Žinoma, 
šitokie žodžiai daugeliui misterija, bet mirtis gyvenimo teisybe.

Yra ir kitokia mirtis -^tai pražiopsoj imas visę gyvenimo siu- 
lytę gražiems darbams progų. Šitokia mirtis baisi. _Nus įkaltus i sęži- 
ne - tikras pragaras. Šalinkim geidulius ir mokykimės išminties.

Mums didele dovanu gyventi šiais istoriniais laikais, tokiame 
nepaprastame amžyje. Mums aušta naujas amžius, kur vieton valdovo ir 
kareivio stos brolis ir sesuo. Padekime tę Nauję Amžių kurti! įeidami 
į šio karo sukurius, prašalinkime militarizmo, kapitalizmo ir poniskum 
priespaudas. Nugiedrinkime Europos atmosfera nuo gašlumę, suktybių, 
priespaudos ir veimainiavimo. Tegul šis kuras išbudina mumyse gilesne 
žmonijos tiesas ir vertybes.

-00-
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K.L.Tarybos Toronto Skyriaus Go- 
Rugine,

Liepos 11 d. iŠ pat ryto 
apsiniaukus Jangus ir^neabcjoti- 
nos lietaus žymes, o čia pilnai 
pasiruošta gegužinei. Supirkti 
uzkan<lziais gėrimai, pryzai ir 
pasiruošta kitoms prašmatnybėms. 

Rengėjai telefonui) ja vieni kitiems ° 
Kq daryti? Nejaugi ir lis? 0 gal 
po pietų nusibliavins?

Kas_į gegužinę vyko, kas no? o rengėjai sau traukia^ tai 
vienur, tai kitur kelyįe užklum
pami Šuoliais praūžiančio lietaus. 
Bet, laime jiems, nuo pietix pradėjo Šypsotis. Dangus prablaivė
jo, _o kiek veliau^sunku buvo ir 
tikėti, kad tę pacię dienę dangus 
buvo verkę s •_

Sauletę ir gajja Šilta po
pietį suvažiavo nemažai Tarybos 
draugę. ir prie tolių.. Vieni kai- 
tįnosi^saulejo, kiti pavesiaudami 
užkandžiavo, dainavo ir^ŠnekuŠiavc. 
Pavakare vyko įvairias bėgimai, šo
kimai ir t.t., uz kuriuos paren
gimo komisija laimėjusiems suteikė 
gražias dovanas.

Trys moterys paaukojo^dide- 
lį kept^ gaidį, kuris buvo išleis
tas varžytinėms ir davė gražaus 
pelno.

Bendrai paėmus, gegužine vi
sais atvejais buvo pasekminga, o 
kas maloniausia, tai kad niuriu^ 
rytu_prasįdėjusią dienę saule už
baigė maloniai šviesdama iki pat 
nusileidimo.

Parengimo komisijos nariai, 
S.Pundziuviene, 0.Kalinauskiene 
ir A.Augutis, sušilę darbavosi 
prie bufeto. Jiems pagelbėjo pa
neles Grinskaiteš ir Jarasunaite, 
o pirmininkas Kairys tai stengėsi 
visur ir visame_kame gelbėti.

Pr. Motiejūnas, Podolskis ir 
J.Samulevicius pasitarnavo su ka
rais; L.Vekteris praleido gera va
landa šaukdamas varžytines del gai
džio, J.Yokubynas parduodamas pa- 
sįvaišinimo bilietus ir bendrai gel
bėdamas. Genovaite Yokubynaite nu
piešė skelbimus. Z.Uzemeckiene rū
pinosi paruošimu kepsnio, kuris taip 
grašiai atrodė. Panele Vanda Dervi
nyje segiojo ženklelius. Visiems 
pasidarbavusiems širdingas lietuviš
kas aciu, o rengimo komisijos na- m 
riams, S.Pundziuvienei, 0.Kalinaus
kiene i, E.Matjošaitienei ir A.Augu
čiui, dar po antra aciu, nes jie ne 
tik darbavosi, bet dar ir pryzus au
kojo.

Aciu visiems į gegužine atsi
lankiusiems ir perėmusioms Tarybos 
pastangas palaikyti tikrus lietuvius 
vienoje Šeimoje, kad lengviau_butę. 
iškovoti Lietuvai ir jos žmonėms 
nepriklausomybę•

Montreal, liepos-duly, 1943.
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Dainos Ratelio Susirinkimas»
Liepos 23 dienos vakare, 

pas Ratelio iždininkę O.Indre- 
lienę, įvyko mėnesinis susirin
kimas o

Dar pries susirinkimo pra
džių, buvo aptartas9 antklodes 
(mezgamos R.Kryžiui) rastas ir 
susiuvimo būdas. Po to, eita 
prie susirinkimo, kuriamo buvo 
skaitytas labai malonus laiškas 
nuo p.Leknickįenes, kuriame ji 
teikėsi pranešti kad Dainos Ra
telio parengimo, kuris Įvyko 5 
birželio, pelnas, skirtas lietu
viams kareiviams Kanadoje, sumoje 
40 doleriu, gautas ir širdingai 
priimtas* Ponia Leknickįene yra 
K.L.T. Moterų Sekcijos iždininke.

Po^laiskų. skaitymo visos 
nares? užsimokėjo men. mokesčius. 
Po to, turėjom garbes, susilaukti 
dviejų, naujų narių, tai ganelių 
Alinos Uzemeckaites ir Rūtos Bat- 
kiūtes asmenyse.

Mums v isems labai malonu 
susilaukti jaunų, gabiu ir darb
ščių narių ir gerų lioiuvaicių. 
Pažymėtina, kad Ratelio nutarimu, 
iš jaunų, mokykla lankančių mer
gaičių, ’mokesčiai nebus imami; 
tik. joms pradėjus dirbt, mokes
čiai įeis gallon.Kadangi, viena iš Ratelio 
narių, t.y. Ona Kuniutiene, susi^ 
lauke dukrelees, tai nares nutarė 

ja pasveikinti. JD.Kuniutiene, yra 
pasižymėjus darbštumu organizacinia
me veikime ir praeitais metais, ;ji 
buvo Dainos Ratelio pirmininke. Mes 
visos linkime kad greitu laiku, ji 
grįstų prie veikimo su mumis ir at
sivestų savo pagelbininkę.

Tartasi del rudeninio perengimo 
ir numatyta turėti kę nors Spalio 
menesį._ Sales gavimo reikalu, pa
vesta ’rūpintis p.Frenzelicnei.

Priėjus prie reikalų aptarimo 
pabaigos, šeimininke 0.Indreilene, 
pavaisino visas atsilankiusias, ska
niais naminiais pyragais, kava ir 
vėsinančiu gerymu. Taip tai, atlikę 
visuomeninę pareigų, maloniai pasivaj 
Šine ir pasidžiaugę gražiu p.p. In- 
dreiių daržu, kuriame ne tik gelių 
bet ir įvairių daržovių pilna - is- 
siskirsteme, linksmos ir patenkintos.

■ Ateinantis_susirinkimas įvyks 
27 diena, rugpjūčio, pas sekretorę 
St.Batkiene. Bus malonu''ir vėl visoms susitikto

M.F. YOKUBYNIENE
c # C

Jeigu as pametu savo, garbę? 
as pametu save-

- Shakespeare
S* O

Vyras formuoja ir mokina ; 
pasaulį, bet moteris mokina vyra.

Yra lengviau dovanoti prie
šui negu draugui o.i. i •

- M. Deluzy

Nepriklausoma Lietuva
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Pirmu žvilgsniu jis ję pamylėjo.
Meile švelniai jam ausin kuždėjo. 
Ji tuoj suprato ir prašypsojo,

Raudonu rožę jam dovanojo*

Po pirmu valcu jis jai kalbėjo,

Pakelūs.akis į
Švelniai lupas

Mylėt amžinai jis ja žadėjo, 
jį žiurėjo, 
prie josios pridejoi

Po kiek laiko,

? ; p
7

ę I?
V 

C- 
c 7

V

varpai suskambėjo. 
Nes meilužiai prie altoriaus ėjo. 
Jautės laimingi, Dievuj dėkojo -

>

Viens kitam meilę padovanojo

HELENA

( Skiriu Jonui B. ir Onutei )

Montreal, lie po s-July, 1943
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KLAUSIMAI IR PATARIMAI

Gert. Violeta,

Esu dvidešimts keturiu metię 
panele j gana gerai pamokyta, turiu 
gėrę darbas/ 'gyvenu pas savo tove- 
lius^ir "bučiau labai laiminga jei 
turėčiau draugę. "bei draugiu.

Turiu daug pažystamu, bet 
nežinau del kokios priežasties ne
galiu palaikyti ję draugiskuma.

Kartais man širdį ^kauda 
nes esu jauna ir taip jaučiuosi 
nelaiminga nes visuomet esu viena. 
Niekas mane nekviečia. Patarkite 
man kaip sudaryti grupelę draugę.

Nusiminus Leona M.
* ♦

ATSAKYMAS: . :
Brangi Leoną.- Istikrūję 

gaila man tamstos, jei būdama to
kia pjauna ir gabi, nesurandi būdo 
turėti bent keletu gerui draugu.

Gįal tamsta pati esi prie-r žastis šio vienodumo.

Ar panele ' kada gerai studi
javai save - savo Charakterį? Ar 
nepastebe.jai kartais, kad tamstos 
draugai atsitolino nes pas tamstę 
nerado gana nuoširdumo?

Norint turėti ir palaikyti 
draugu ar draugę,^reikia būti sim
patingai, nuoširdžiai, maloniai ir 
ištikimai.

Žmogus.^. Saitas, žiaurus, per
daug atviras, užgaulus, niekuomet 
neturės draugę..

Malonus būdas, šypsena, nuo
lankumas - geriausi yra įrankiai 
pritraukti^draugiskuma^

Patarčiau prisirasyt prie„kė
lė tos jaunimo draugijų, kur turėsi 
proga susipažinti su žmonėmis ir 
prisidėti prie ju veikimo.

Pakviesk keletę asmenę pas 
save, pavaisink, pakalbėk su jais, 
parodyk kad įdomaujiesi juos gėriai 
pažinti ir suprasti, įvertink ir 
gerbk^ję gerus patarimus, mintis. 
Pamiršk save - duok kitiems proga 
tave taipgi suprasti ir įvertinti.

Atmink ypač, kad linksmas, sv< 
nūs būdas nieko nekainuoja ir gali

o ♦ ♦
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suteikti kitam daug malonumo.
Sek Šiuos patarimus ir_esu 

tikra turėsi daug draugu ir busi 
laiminga.

Geriausio pasisekimo ' ,
VIOLETA 

tft - ■& e

Brangi Violeta,,
Penki^metai atgal, mano su- 

žiedotinis žuvo automobiliaus ne
laimėjo • :

_ Per Šiuos penkius metus?, 
liūdėjau? niekur nejau nes man 
niekas nebuvo miela.

Keletę menesiy atgal? .^suti
kau: turtingu? inteligentą, sesias 
dešimts metę. amžiaus našlį? ku,ris 
mane myli? gerbia ir* nori neužilgo 
ve s t i o v

Esu trisfdcsi.mts metę amžiaus? 
jokios meiles Širdyje del jo nejau
čiu ir nors jį begalo gerbiu? neži
nau ar su juo bučiau laiminga.

' Ar patariat man? uj jo. eiti? 
Mano tevelia! priešingi sioms ve
dyboms. Klausysiu patarimo.

Panele A* A.
& o

ATSAKYMAS: 

panelė! Jei liūdo jai^per pen- . 
kis metus netekus suziedotinio - 
atmink? liūdesį be perstojimo 
jei'žengsi sį neatsvarstytu žing
snį*; Paneli egi dar tik trisde
šimts metu amžiaus? ir graži? lai
minga ateitis tamstos laukia. Tad 
neliūdėk? pamiršk nelaimingu pra
eitį? _būk linksma^ išeik su savo 
draugėmis? susipažink su naujais, 
draugais. Esu tikra kad sutiksi 
jaunikaitį kuris padarys tamstę 
laiminga.

Geros laimes !
VIOLETA

SUDIEV MERGUŽĖLĘ, • 
Sudiev brangi mergužėle? 
Greitai aš sugrįšiu prie tavęs.

. * ■

Kiėkvienę diena ir valandėlę 
Busi mintyje bei širdyje.

Neliek gražias ašarėlės?
Buk linksma ir visuomet dainuok.

Bučiuoju tavo rankeles9 
Meldžiu nors tik prašypšok.

Mieloj.!:- Nepatarčiau tam- (IŠ Anglu kalbos: Mexicalė Rosf
štai eiti uz vyro,kuris yra dvi
gubai tamstos amžiaus. Judviejų 
mintys? budai_visame kame skirsis ’ HELENA
ir panele nebūsi laiminga. Pane
le sakaisi jį nemylinti - tad uz * * *
jo eitum vien del turto ir pato
gaus gyvenimo? Pagalvok gerai

Montreal, liepos-July? 1943. •• . ; ■ ..Z
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Gauta žinių? kad Queen1 s 
universiteto buvęs studentas? 
Arturas Do Vilkaitis? ^uvo kaip 
lakunas_oro kovose virs Vokieti
jos. BŪtę gerai?jei kas pla
čiau apie jį parasytę. Regis? 
tai pirmas lietuvis^.Kanados avi
acijos karininkas? šiame kare žu
vęs.

— 0. 0 — -
Škotijos lietuvis? Pr. Janu- 

skaįtis^ kuris-. Angli jos kariuo
menėje žinomas kaip Frank. Camp
bell? apdovanotas medaliu uz nar
sumu, Jis 22 metę amžiaus? , bet 
toks vikrus kad nušovė 7 nacię 

įektuvus? o kitus 7 gerokai ap
šaudė. Jis dalyvavo ir Dieppe 
kovose.

-00-
Montreale savaitę lankėsi žymus 
Rochester? N.Y^ lietuvisuveikė- 
jas? P«.Norkeliūnas. Svečiavosi 
pas gimines: brolį D. ĮJork^liunę? 
pas P« Sakalus ir Naruševičius.

—0 0 —
Savais reikalais? keletą die

niu Montreale viešejo pulk. A. Va
lusis ir p. Valusiene*

-■•.,0 0 -

Vargoninkas K. Žijiunas parsivežė . 
grazię įspudzię is savaitines kelio
nes New Yorkan ir ^Bostonan. Ypatin
gai prisimena grąžę, sutikimu pas bu
vusia m ontrealietę? Onę Burokien.ę 
(Bandziutę)? Cambridgej. Mass., Jam 
grybus?’ savaitę^paviešeti? išvyko 
jo žmona? p.t Zižiuniene.

-00-
Montrealieciai rugpjūčio pabai

goje tikimi malonaus svečio? gabaus 
rašytojo-zurnalisto? Kun. J. Prunski, 
Tikimasi? jam bus surengta prakalbos

— 0 0 —
PoniajOna Burokiene (Bandziutę) 

su savo^maza dukrele? .lankėsi pas 
savo tėvelius ant dvieję savaicię 

atostogę.
Jinai begalo linksmai laika 

praleido ir" tapo puikiai payaisinta 
savo tevelię? ^giminię ir^pazystamę.

Bandzię. seimą suruose jai puikę 
bankieta "La Salle" viešbutyje jos 
gimimo dienos pagerbimui. Suteikta^ 
jai grazię? brangię dovanę bei linkę- 
jimę.

Ponia Ona Burokiene buvusi Mont
reale _franzuzę kalbos mokytoja? buvo 
didele? energinga ir nenuilstanti. 
veikėja lietuvię tarpe.
-------- -00-

Ne priklaus omaLie tuva
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Kanados Lietuviui Tarybos 
Motoru Sekcija rengia DIDELI 
RAUDONOJO KRYŽIAUS PIKNIKĄ? Ville 
La Salle Parke?^prie 1-mos avenue 
8 diena? rugpiuci'o (August)? 1943.

Programa bus su įvairiais 
pamarginimais.

Visi lietuviui prašomi at
silankyti •

Lietui ištikus? piknikas 
bus perkeltas sekančiam sekmadie
niui .

-00-

Is Toronto?-Montreale lan
kėsi p. J. Pilkauskiene su šune
liu? A. Augutis ir A. Mockevičius 
pas savo draugus ir gimines. Taip
gi aplanke Nepriklausomos Lietu
vos redakcija-

■ ■ * f' *• . ...

-00-

KRITIKA:

Metui laiko atgal? lietuvis 
X užsisakė N.Lietuvy ”kritikai”. 
Skaitė? analizavo ir šiandien 

sako: "Nepriklausoma^Lietuva 
išaugo į brangiu minčių aruodu? 
kuris svarbiu istoriniu laiko
tarpiu reikalingas žmogui .tobu
lėti ir savo pobūdį naujai gady
nei užgrūdinti? nes toje gadynė
je protas viešpataus.”

”Istiesy? būtu neteisinga į 
bile.ka tik viensaliai žiūrėti. 
Reikia‘placiy, taktiniy pogrindy. 
Žmogus kuris neturi Dievo mintyse? 
ar Žmoniškumo Jausmuose; kuriam 
idealas ar augstesne priežastis 
svetimas gaivalas? panašus moteri
ai listams - naciams? privedusioms pa
saulį trio didžiausios nelaimes.”

As kritikui tariau aciu uz ‘ 
nuos iriu mine iy pareiskima ir pas
veikinau? kaig brangu talkininkę 
nūsu_kovojė uz pargaįy._ Jis pas
paudo- man dosinę? pažadėdamas dau
giau skaitytojy Nepriklausomai Lie 
tuvai gauti.

L.

■■ ■ ..... r . ■
- o 0 - -

• J ’ r .

A T M I N I M 0 G B L E .

Man tinka tas žiodąs? kurs žydi blaiviai
Ir auga netoli vandens:
Nespuosia jis rubais? kaip rože puikiai? 
užtai ir> nebijo rudens.'

Žiedui pinavijy ir rožiy^vainikai?
Nors gražus - netraukia širdies:
Gvazdikai ?f kaip žalvario seno skatikai?

/ Netraukia ir gobšo akies. v
Tas žiedus blaivuslyg balandžio akis?
Nekaltus? k.a i g aug s ta s dangus ;
Ir Žydi per istisu vasary jis?
Ir linksmina žmones visus. „

Daug duota gražiy navardaiy del ziedy?
Is viso žoliy sutvėrimo;

’ Bet visgi? man. rodos? meiliausias is jy?
Jo vardas gi-ažuss “ti trai n imp” •
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KAIP LIETUVIAI TURI ELGTIS DABARTINIU LAIKU

Kiekvienas lietuvis ir lietuve privalo "būti ištikimi Kana
dai. Jie turi vengti bendradarbiavimo su tokių valstybių simpa- 
tikaisj kuriog, Kanados demokratinei sistemai priešingos. Jie pri
valo atsirubeziuoti nuo partijų5 kurių veikla nelegale ir prieš
inga Kanados reikalams.

Komunistine propaganda ir literatūra9 kaip žinoma, niekina— 
demokratybes.idealus5 nes skelbia klasių kovų ir neapykantų tarp 
piliečių - tokių propagandų reikia smerkti ir nuo jos galintis. ,v

Reikia dėti visas pastangas padėti Kanadai sutriuškinti 
fašizmų ir hitlerizmų. Fabrikuose ir visuose darbuose reikia 
savo pareigas eiti labai sųziniskai ir dideliu darbingumu.

Kiekvieno lietuvio ir lietuves šventa pareiga rūpintis 
sugražinti laisvų ir demokratinius pagrindus nepriklausomai Lie
tuvos valstybei*

Jiems privalu pasirūpinti savo brolių suselpimu po karui9 
be tos remti Kanados Raudonojo Kryžiaus darbus.

r' i ' '

Nepamirškime mūsų karių Kanados kariuomenėje: rašykime 
jiems laiškus; siųskime dovanų.

Antanas Navickas
KANADOS LIETUVIŲ CENTRO 
TARYBOS PIRMININKAS.

Nepriklausoma Lie tuva ..



p. J.

Mes vasaros sulaukę "beveik kiekvienas mėgstame išvykti is 
miesto kur į laukus$ pievas paupius ar Paežerius? kad gavus tyresniu 
oru pakvėpuot!, žydinčiomis gėlėmis pasigrožėti, ir net pluoštelį 
susiskynę kur gražesniu gelių į namus parsinešti* Tai jau mųsų lie
tuvių. prigimtas įprotis; mėgti ir mylėti kas gražu ir gamtiška.

oda pradeda niezeti._ Niežulį 
kitų odos dalį. Todėl reikia 
zancia vietų*

Deja? Kanadoje nevįsur tai yra 
galima uostyt gėlės, medžius bei žo
les.v Pavyždžiui? labai viliojanti 
akį žole vadinama,'Po i son^Ivy^ kada 
rugpjucio^pubaigojc jos žali lupai 
virsta vysnevai^raudoni• Jos"išvaizda 
kaip matote piešinėlyje; neaukšta? 
trilaue? tamsiai žaliais lapais žole. 
Jos mėgsta augti pakelėmis^ patvoriai 
kur nedirbama geme su krūmokšniais, ir 
paupių skardžiuose? ir daug kitur. Jo 
lapai‘yra trijų-keturių colių ilgio.

Žmogaus odai si žole nuodinga. 
Dažniausia apsikrecia rankos ir kojos 
bet įpatingai nelaimingas kuris nuodu 
ve i do pagauna»

Antroje dienoje po pagavimo? 
pradreskus? istekąs vanduo? apkrecia 
ypatingos kantrybes? nekasinejus nie-

Isgydyti galima į dešimtį dienų. Geriausiai apkrėstas vietas 
tepti su C A^L AMINE LOTION, nusipirkus vaistinėje. Kol 
izgydai? nieže j imaįgalima sumažinti pavilgant vata į Rubbing Alcohol 
ir patepant niezancia vietų.

- 0 0 0 -

Montreal, liepos-July?1943
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