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ŽODIS Į MŪSŲ -M I E L U S

BIČIULIUS IR BENDRADARBIUS

Daugelis iš mūšy žurnalo platinto j y* prisiusda^i sarasus naujų* ar 
atnaujintu* prenumeraty prašo* kad Duty talpinama žurnale* ty visų skai
tytoju pavardes.

Del nekuriu, apskaičiavimų* m^s esame nusitarę* kad sį dalyką sut
varkyti tinkamai* gal Dus praktiškiausia* jei administracija, pasistengs 
ateityje pasiusti pakvitavimą.

Verta pažymėti ir tas* kad ypatingai šiuo laiku* administracija 
gauna labai grąžia skaitlinę atsinaujinančių ir naujų skaitytojų. Pav. 
L. Gudas tik is yieno Ville Emard distrikto* vienu laikotarpiu yra į- 
teikęs net dvidešimts prenumeratorių. * « •

Labai gražų skaičių skaitytojų gauname ir iš Amerikos-

Redakcijai yra malonu tarti žodį į mūsų malonius bendradarbius - 
plunksnos darbininkus* prašant juos ir ateityje darbuotis del Šio vie
nintelio Kanados lietuvių žurnalo. Bet tuo pačiu laiku norisi papra- 
Šįti, kad Tamstų raštai pasiektu redakcija* kaip galint greičiau* po 
išleidimo žurnalo.

Kadangi Šis žurnalas yra išleidžiamas* vogtomis nuo poilsio valan
domis* tai jo sutvarkimas užima daug laiko ir vėliau prisiųsti raštai* 
nors jie yra labai vertingi* tenka atidėti sekančiai laidai.

Anksčiau prisiųstas Tamstų rastas - padaris mūsų žurnalų įdomesniu 
ir tvarkingasniul „

Siam numeriui yra prisiųsta net Šešiolika eiįerašciu* sukurtu mūsų 
mielų bendradarbių. Mes^turime pripažinti* kad Šios rūšies medžiagos 
tai bus per daug. Jos užtektu visiems metams* ką gavome tik šiam nu
meriui.

Tai labai gražus darbas* _kur daugumoje išreiškiama lietuvio kilnus 
jausmai; dideli norai pagelbeti jo vargstančiai tėvynei ir kitokį kil
nūs lietuviui prigimti Jausmai. Bet visgi* tenka pridurti ir tas* kad 
dauguma iŠ gautų eilerašcių* spaudai nėra tinkami. Trūksta juose ti
kro eiliavivo taisyklių.

Butų labai gerai* kad tie gerbiamieji mūsų bendradarbiai del to 
nenusimintų* bet mėgintų rašyti prozų.
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ŠVENČIU PROGA IP. LINKI KIEKVIENAM TAUTIEČIUI

KANADOS LIETUVIŲ TARYBA IR ” NEPRĮKLAUSOMA LIETUVA " REDAKCIJA IR
ADMINISTRACIJA SVEIKINA VISUS KANADOS LIETUVIUS KALE

LAIMES NAUJIESIEMS 1944 METAMS

ŽIANGIANT Į NAUJUS • DARBO METUS •;

Mums atrodo? - ir .tikimos? visi musu ĮkaitytoJai tatai pri
pažins? - kad. musų žurnalo reikalingumo ir naudingUmo negalima- 
diskusuotio■ ’ .. .

Aišku? jeigu lietuvių tauta ne tik nori Luti ’gyva? -bet ir 
kultūroje progresuoti?, ji negali ir negu les ramiai žiūrėti į sa- * ■ J
vo sunykimų„ Tas sunykimas galt ateiti ne per ką nors kitų? kaip 
per tų baisų kęsinimasi okupuoti musų visų mylimą salį - Lietuvą.

Jeigu dabar lietuvių tautos išeivija numotu rankų į savo mo
tina Lietuva? tai reikštu? kad musų tauta jau neturi jėgų? ir ne-"
nori būti gyva? nenori ar negali priešintis savo mirčiai? savo
egzistencijoje nenori kilti ir progresuoti. Tai reikštų? kad ji 
pasiruosusi mirtie



4

Šitokiam liūdnam galui lietuviu tauta dar nėra pasiruošusi.

Ji? ypatingai šiandiena jaučiasi esanti pilna gyvybes ugnies? pil
na noro gyventi ir kurti.

Taigi, mes rodos visi manome ir matome? kad tas darbas? kūri
me s dirbame? kuri dirba Kanados Lietuvių Taryba ir pagaliau ’’Nepri
klausoma Lietuva”? yra labai reikalingas; sutinkame? kad mūsų nedi
delei tautai jis yra tiesiog gyvybinis reikalas.

Bet ar jis lengvas? ar sekasi sklandžiai dirbti?
. Toli gražu nei
Tiesa? mūsų žurnalas ”Nep. Lietuva”? galima sakyti? išskyrus 

komunystus? kitokių priešų neturi? ir tai del to? kad jis eina į 

savo skaitytojus? nieko iŠ jų nenorėdamas atimti? nieko primesti? 
nieko juose nukovoti? išskyrus tai kas yra blogo žmoguje? kaipo 

žmoguje ir labiausia - kaipo savo tautos nariui.
Buk žmogus pilna to žodžio prasme:? ir būk nuoširdus savo tau

tos sūnus? ir tikras tos mažutes bendruomenes narys? kuri vadinasi 
lietuvių tauta - ir jau būsi ne tik mūsų žmogus? bet ir mūsų ben

drininkas.
Tas reikalavimas toks mažas? kad rodos? pasaulyje neturėtu at

sirasti lietuvio? kuris §u juo nesutiktu, kuris neateitų mums į pa- 

galbų? nenorėtų su mumis dirbti? mus paremti.
0 vis dėltoI

Kiek toje mažutėje lietuvių tautos bendruomeneje nesusipratimo! 
Kiek kartais keršto ir neapykantos! Krikščioniškame pasaulyje šian
diena yra metas, kuriuo skelbiama taika ir ramybe geros valios žmo

nėms.
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Mes visi, vis tiek kokių įsitikinimų būtume? vistiek esame tos 
pačios krikščioniškos kultūros ir dvasios žmones, tad sis krikščio
niškas sukis nėra ir re gali but svetimas*

Ar tad negalėtume pasistengti? kad ne tik vėliavose? ne tik 
išeigine valanda? bet ir širdy? ir kasdieniniame gyvenime įsivyrau
tų taika ir ramybe tų visų brolių lietuvių tarpe.

i — į .
Baigdami senuosius ir pradedami naujuosius metus, mes nieko 

naujo nežadėdami? galime pasakyti? kad eisime tuo pačiu keliu? ku
riuo iki šiol ejome.

Musų darbas ir pastangos buvo ir bus nukreiptos į visus tau
rius? kilnios geros valios lietuvius? kuriuos mes žadinsime ir kvie
sime dirbti ir kovoti del lietuvių tautos teises gyventi laisvoje. 
Uz Lietuvos nepriklausomybe,.

Mes esame įsitikinę,? iki paskutinio kraujo lašo? kad esame ge
rame kelyje ir savo tikslo sieksime kol pasieksime.

Visų geros valios lietuvių? prašome mums padėti!

Kalėdų varpai? kaip sirdis įsiūbuota?
Suskambo ir gaudžia gyvybes balsu:
Atgink? kaip_gele pries^pavasario puotų! 
Tark žvaigždėms pro kryžių: as meile esu!
Ne kūno mirtis paslaptisvšiam pasauly - 
Tik -margas žiedelis? isjemes išdygus? 
Tik motinos veidas? gražus tartum saule, ' 
Kai vagia jai širdį dvi akys iš vyges.
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Kaledę varpai, kaip Širdis įsiūbuota, 
Suskambo ir gaudžia gyvybes garsu: 
Uz meilę pasauliui tau visa, bus duota! 
Tik meilei pražydus džiugu ir. narsu!
Ne skausmas spirišęs prie žemes mus laiko - 
Tik meile krutinę prie jos prirakina, 
Tik motinos, akys, nuleistos ant vaiko, 
Nugrdzina žemę, kaip meile merginę.
Kaledę varpai.? kaip širdis įsiūbuota, 
Suskambo ir gaudžia gyvybes balsu: 
Atgimk, kaip gelį pries pavasario puotę!
Dek meile po kryžium - bus džiaugsmo skalsu!..

# * <8

' NEPRĮKLAUSOMOS LIETUVOS VIETA BUSIMOJE 
EUROPOJE. IR PASAULIO TAIKOS SISTEMOJE

Gena Štabo Pik. K. Grinius 
--------- — ■ -- -- -- - — — - - . -- — -------------..

4)... Lietuvos santykiai su.Lenkija .

l$es suprantame, kad Lietuvos likimas Lenkijai galį turėti 
sprendžiamu išdavę. Juk netuščiom 1939 m. rugpiucio mehesy į len- 
kę-britę sutartį buvo įtraukta agresijos pries Lietuva, punktas*, pa
gal kurį “egsus foederis“ pradeda veikti ir tuo atveju, jei agreso
rius įsiveržia į Lietuvę. Šiuo punktu patys lenkai pripažino Lietu
vos strateginę svarbę. Tai yra viena medalio puse^ _Taciau ir Lenki
jos likimas Lietuvai gali turėti sprendžiamos reikšmes. Tam įrody
mas - 1939 metę vokiečiu-rusę susitarimas, sekusieji po to įvykiai ir 
1940 m. VI. 15 rusę į Lietuvę įsiveržimas.

IŠ to, kas čia pasakyta, aiškiai seka, kad tiek lietuviai, tiek 
lenkai turį, bendrę saugumo reikalu - panašiai, kaip kad ję butą ir zi 
loję senovėje. Bet čia skersai kelia stoja 1920 metu spalię menesy 
Lietuvai padaryta ir iki šiai dienai dar lenku neatitaisyta skriauda. 
AŠ turiu galvoje Lietuvos sostines Vilniaus pagrobima.

Šię bylę lietuviai laike ir tebelaiko tarptautįne byla. Lie
tuviai mano, kad. jos padoriu ir Lietuvai priimtinu išsprendimu yra 
uzinteresuotos visos Naujosios Europos planavimu susirūpinusios vals
tybes. Ultimatumo keliu 1938 m. primestas santykiu atnaujinimas pa
dėties nepakeiti. Manau, nesuklysiu sakydamas, kad Vilniaus skriau
dos atitaisyma visi Lietuviai, kur jie nebutę, laiko preliminarine 
sąlygą padoriems,’kaimyniniams santykiams nustatyti.
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- Ta prasme butų, padarytas didelis žingsnis pirmyn? jei? jau 
dabar? lenkų atitinkamos institucijos^trėmime padarytų visų lie
tuvių laukiama Vilniaus reikale pareiškimų? nors: ir ’’declaration 
of intentions * formoje. Vilniaus miesto ir jo sryties lenkiškai 
kalbančių gyventojų kultūrines būkles apsaugų? esant geriems no
rams;' is abiejų pusių? manyčiau? nebūtų sunku priimtinu būdu sut
varkyti? išeinant is bendro ^humani tarinio. intereso ir Vakarų Eu
ropos civilizacijoje? per šitmemecius kurtos tradicijos.

5)o Lietuvos santykiai su Vokietija.

Būdamas sveiko proto ir ramaus būdo? į^visus hitlerines Vo
kietijos prajovus lietuvis nuolat pradžios žiurėjo saitai ir skep
tiškai panašiai? kaip blaivas žmogus gali žiūrėti į nusigėrusį.

' 'Lietuvis aiškiai mate? kad? didybes karštliges apimta? ^Vokie
tija eis pasirinktu keliu iki galo. Pratus per ilgus šimtmečius su 
vokiečiais santykiauti? lietuvis nebuvo perdaug nustebintas nei Klai
pėdos ultimatumu? nei rugpiucio 23 d. su Maskva padarytu susitarimu? 
nei rugsėjo 1 dv vokiečių iniciatyva pradėtu karu. „Sukandus dantis 
jis žiuri? kai- šiandien^putojantis vokietis? su bizūnų rankoje vai
ko „Lietuvos ūkininkus is jų ūkių? kai naujojo kryžiuočių Magįstro- 
Fiurerio vardu mobilizuojami jauni vyrai eiti kraujo lieti uz aps
vaigusio „He r r envolko ateitį? kai Lietuvos berniukai ir merginos va- . 
romi masėmis dirbti į griūvančius Vokietijos fabrikus. Su pasipik
tinimu jis klausosi vokiškojo kliedėjimo apie Lebensraųmus ir Blu- 
topfer - kraujo aukų. . .• ' ūt ,

Sukandės dantis lietuvis žiūri ir laukia valandos?Jkad„iš^to 
paties„vokie&io įgyta ginklų jisai galėtų atkreipti pries prūsišką
jį engojų? kad ir vėl nusikratytų jo pančių. Lietuvis dar nepamir
šo ano kuro okupacijos laikųs nepamiršo nei teutoniškų ordų siauti
mo Žemaitijoje 1919 metais.

UŽ visus savo darbus žiaurusis okupantas susilauks„užsipelny
to atpildo? o Lietuvai padaryta materialine žala turės būti? iki 
paskutinio cento? Reicho atlyginta.

Bėgančio okupanto kulnis mindamas? lietuvis eis iki Kuršių pa
jūrio? iki Klaipėdos. •■< f

' 1 • 6). Lietuvos santykiai su Rusija*

Per šimtmečius §.u Maskva santykiaudama? Lietuva pergyveno- 
įvairių politinių„ruoztų. Buvo karų? buvo okupacijų? retkarčiais 
buvo ir bičiulystes pasireiškimų. Pradėtas 1920 metų liepos 12 d. 
sutartimi? paskutinis gero sugyvenimo ruožtas tęsėsi iki šio karo 
pradžios? kai Maskva 1939 metų rugsėjo mėnesy staiga pareikalavo 
teises pastatyti Lietuvoje savo įgulas. Nepraėjus ir metams? Lie
tuva buvo Sovietų okupuota. Prasidėjo baisusis Lietuvai metas.
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Dar iki Šios dięnos vokiškasis okupantas Lietuvoje naudojasi ru
siškojo pirmtakuno ’’kolektivizaci jos dovana”. Ir jei.ne' staigus 
1941 metų birželio 22 m. posukig, lietuvių tauta tikriausia^butų 
buvus galutinai išdeportuota, išblaškyta, sulikviduota., Dešimtys 
tūkstančių musų^broliu ir seserų, jokios pagalbos nepasiekiami, dar 
ir šiandien miršta beribiuose Sovietų^plotuose. Taip,;lietuvių tau
ta liko Maskvos baisiai apgauta ir sužeista.

To nepaisant, . geografine je . kaimynyste’je su rusais teks gyven
ti ’ir toliau, ir tai^nepaisant Rusijos spalvos. Noroms-nenoroms, a- 
bįem pusėm reikes ieškoti vadinamojo ’’modus vivendi” - sugyvenimo 
budo.

Koks _tai Sovietų publicistas 1941 metais, jau kovai su vokie
čiais ’įpusėjus, išsitarė, girdi, 1939 - 1941 metų Sovietų laikysenų 
Lietuvos atžvilgiu diktavo militarįniai samprotavįmai. Nors toks 
pasiteisinimas ir nevisai įtikinančiai skamba, tačiau, manau, _• j iš
galėtų Luti eventualiai panaudotas diskusijų baze.

v *

Tūrių.įspūdžio, kad mums, lietuviams, butų svarstytinas ats
tatomas . padėties^, kuri buvo pries šį karų. Praktiškai tas reikštų- 
grįžimų prie padėties, pagrindiniai išeinant iš 1920 m. liepos 12 ‘d. 
musų sutarties sų-Rusija. Bet čia bus reikalingi, ir stambus korek
tyvai. Vienas is jų butų atlyginimas Lietuvai uz per padarytus 1939 
-1941 metais nuostolius, nepamirštant kompensuoti ir nuo•1920 metų 
nedamoketas Lietuvai skolas. AŠ čia turiu galvoje anaię metais Lie
tuva pasiūlytų, Jbet niekuomet Sovietų neįvykdytų pažadų’dalį, nuosto
lių atsiimti mišku nuo kelmo.

.Bet visų pirmiausia mes iš Maskvos laukiame išlaisvinimo musu 
deportuotų, brolių ir seserų* . . ■ . \

< ‘ . . • • •. • • ’ * ■ ■ •

7). Lietuvos santykiai su Latvija ir Estija. ' •

Nelygų kitos krypties, musų santykiai šiame bare atrodo ko 
geriausi. ^Šiokių tokių geopolitinių skirtingumų nepaisant, visos 
trys Pabalcio tautos nuoširdžiai tiki, kad po šio Jcaro joms pavyks 
sudaryti Baltijos sųjunga. Tam tikslui -pasiekti Šiandien darbuo
jasi visa eile komitetų ir institucijų. IŠ Pabalcio gaunamos ži
nios rodoj, kad ta prasme stipri srove reiškiasi Šiandien ir paštuo
se tu kraštų gyventojuose. Kaip matote, „noras įeiti į^sųjungų iŠ 
Pabalcio tautų puses yra_didelis. Didele ta prasme pažanga butų 
padaryta, jei Baltijos jūros saugumo kompleksu tiesioginiai ir atk- 
tyviai susirūpintų Švedija.

8). Išvada. • 1 ''
JI •

Baigdamas šį savo kiek^ilgokų referatų, dar kartų pabrėžiu 
kalbąs savo tik vardu ir reiskiųs tik savo nuomonę.
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Tų an kitų Lietuvos užsienio politikos godį tars Suverene ir 

Demokratine Lietuva per savo laisvai ir nevaržomai rinktus tautos 
atstovus įr tautos pastatyta valdžia. To nepaisantį būdami savo 
tautos atžala? mes čia? laisvame pasaulyje atsidūrė.? įvairių pasau
lėžiūrų ir užsiėmimu žmones? susiburų į įvairias visuomenines orga
nizacijas? turime nestik teisės? bet ir prievolės^rūpintis muši) tė
vu žemes likimu? ruošti, dirvų jos atgimimui ir aiškinti ateities 
perspektyvas^ Šiandien okupanto sukaustyta Lįetuva-Tevyne laukia De
mokratijų pergalės ir Jūsų? broliai amerikiečiai pagalbosl

j. •

Lietuvos istorijos pavarčius garbingus lapus? 
Kiekvieno lietuvio siela atsigauna saldžiai? 
Prisiminus tuos kilnius? garbingusvTevynes laikus? 
Kuomet jų-valde garsieji kunigaikščiai Lietuvos.

Mindaugo? Kęstučio? ypač Vytauto Didžiojo-laikais^
Lietuva visoje Europoje buvo garsi? klestėjo? žydėjo;

. . . Jos rybos tęsęsi nuo Baltijos jūrų iki Juodųjų?
Ir nuo Maskvos sienų iki Prūsijos? mėlyno Dunojaus. 

Likimas? tačiau? Tevynq baisiai skaudžiai suklupdė: 
Ji tapo priešų padalinta į 3 sau nelygias dalis?
Kurių vienų užvaldė teutonai - vokiečiai? kitų Lenkija 
Prisijungė? o treciųjų - pasigriebė rusai - maskoliai.

Visose dalyse„lietuvius ištiko skaudi nedalia:
Teutonai pradėjo mums savo kulturkampfa primest?

.’’Broliai lėnkai” visur savo Prosepanstvų įvest?
0 rusai - net savo praroslavijų? popus ir cerkves įsteigt. 

Kietas vargas? skurdas? tai lietuvio buvo nuolatine dalia? 
Ašaromis ir krauju perninkusi yr Tėvynės žemelė^..
Tačiau niekas per amžius nuvoikt net jėga negalėjo 
Lietuvio tvirto budo? tikėjimo^ doros ir meiles tėvynei.

Mos šiandienų liūdnai? is dalies„gal ir linksmai? minime
Tų brutalų veiksmų negarbingos rūsų tautos?
Kuri su pagalba nagaikoą, zaudarų? kazokų?
Vietoj katalikų bažnyčios? užsispyrė savo cerkves įvest. 

Tai atsitiko lygiai pries 50 metų? gralityje?
Garsiuose KRAŽIUOSE? Žemaitijos krašte? Lietuvoj? 
Kuomet lapkričio 10 d.? 1893 met.?^nakties motu 
Kraugeriai kazokai užpuolė ramius žemaičius bažnyčioj.
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Jau paskolos - kalbos- ėjo nuo seniau? is visurs
Kad rusai sumanė tenai bažnyčią ir vienuolyną
Visai panaikinti?. sugriauti ir'ju vietoj įsteigti .į
Savo matuška - cerkvę ir ilgabarzdžię popu privaryti.

Beginkliai žemaičiai aiškiai suprato didį pavojuj
Bet nieko negale jo dary t pries didžia Rusijos galybę?
Tat susitarę_visi net, per 3 men.? dienę. ir naktį
Maldose2. budėjime sergėjo savo dvasini turtą - bažnyčia.

Rusu valdžia siuntė žandarus? urednikusj pristavusj 
Pagaliau? net pats Kauno gubernatorius Klingenbergas atvy
ko _ 
Perkalbėti pamaldžiu©sius žemaičius geruoju? be kraujo.
Atsisakyti ir perleisti jiems Kražių bažnyčia ir Benedik
tinių vienuolyną. v *

Nepaisant Šventoriųje'viešai išneštu caro ir carienes paveikslu? 
Nepaisant maldavimo geruoju palaukti iki ateis tikras atsakymas 
Nuo paties caro į zemaicĮtinusiustus širdingus prašymus? - 

.... Rusai j kaip žvėrys? pasiryžo "viską ant savo" pastatyt.
Geruoju nieko nepešę? net sudraskę paveikslus carę? jie 
griebės ginklęs v
Nagaikęmis? kardais? šautuvais? kazokę, jie tinus 
Jie muse? kapojo? kankino? kruvino žiauriai kinus tu?_ 
Kurie nieko nekalti... Vien Dievę? savo bažnyčia gerbe - 
mylėjo. _ 1 .

Čia daug nukentejo vyru? moterų? mergaičių?^ net ir vaiku.. • 
500 sužalota? daugelio'kraujas'bažnyčioj?'šventoriuj pralietas? 
Net Šimtais buvo valkiota po nesąžiningus teismus?
Šiandienę daugelio kaulai baltieji.ilsis Sibiro laukuos... 

iš'tokiu garbingu karžygiu - kankiniu čia tikrai verta 
paminėti:
Laur. Karniu.9 30 m.? Vikt. .Pū?.ymaitę? 25 m.? Jok. Zutauta? 

? 38 m.? '
Ant. Rinku? 39 m.? Ant. Jesulaitį? 40 m.? dvar. S. bemeta? 
55 m. ? ir'daugel kitę..
Nuteistu, ir amžinai išvarytu į Šaltaji? tolimąjį Sibirę.

Taigi? AugŠciausis?_ apsaugok musę 'brangia' tėvynę Lietuva
Nuo visokię. pavergė ję? diktatorių? tyroru kerštingu - nedoru?
Kad nei rusai žiaurieji? nei veidmainiai lenkai?
Nei barbariški naciai - vokiečiai nedraskytu Josios kūno.

- Padanges Aras. -

$ sjs tįt ❖ *
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TIKRAS FILOSOFAS ■

’i ’ ___________ ____________________

Budnikas .

_Žmogus sėdo jo giliai susimastęs apie žemes dalukus. Jis 
stengės issprąsti sunkias problemas? kurios vargino žmones.

Jo kaktoje baisi nerimtis tupėjo.

Jis troško šviesos? kad Šiuos suraizgytus klausimus atmegzti 
ir.savo pavargusioms priedeliams suteikti puikią pastangą? kad_nu- 
siramintu beprotiškai sujudusiam būvy? kuriame nuodemiauaas,- liūdnas 
pasaulis nardo. .

Jis dūsavo sunkiai; pagaliau pakele akis ir susujaudinęs? 
rimtai zvelge į aukštybą.. Tyli ir dangiška muzika urnai eme leis
tis žemyn is erdves karaliją. Jį sugraudino jo sielą.

Rodos tarnautas angelas pamate jo sielos slėgimą ir nelaimą... 
ir atnese dovanu is dangaus? kad tos palaimintos muzikos garso ban
gomis jo pavargusios jėgos galėtu ilsėtis, ir stiprintis.

Tačiau mielaus garso bangomis nesama į aukštumą?. jo siela 
-Inemego ir biaurejos gulsčiai ilsėtis del savanaudžio poilsio. .

jSi įtakinga galybe atnaujino jo jogas; ir kai jo ausis pa
gyvėjo nugirsti palaiminta dangišką sferą muziką? jo vizijos ribos 
urnai dingo. Minkšta šviesa sruveno žemyn ir toliai apgobė jo sie
la. Ir šioj šviesoje jis paėmė plunksna ir rase:

- Ta yra tikra filosofija? b Broli-Žmogau?’ kurios brangi’ reikš
me giliai di,e'vina bendro gyvenimo - kiek\ '.anos dienos - daiktus; ku
ri randa priežasti ir tikslą visam tam? kas apsireiškia. .

Pažiūrėk? įvykiai vyksta karališku kilniu majest©tingumu. Vi
so laiko užrašas yra šio bendro kasdienio gyvenimo užrašas. Kiek- 

.. vienos dienos pergyvenimas pasakoja ir pildo laimėjimą ar pralaimė
jimą laiko pajūry. Kiekviena diena? kiekvienas veiksmas kupini nuos
tabios reikšmes.

Ir kas dievina dangišką kiekvieno veiksmo kryptį ir siekia 
gražaus dievinto tikslo kilnumo? tas yra įkvėptas matytojas? kurio 
sis pasaulis reikalauja. 

* —
Tegu kiekvieno veiksmo versme ir begis buna teisingi. Tuo

met visa puiki, visuma bus teisinga. •

■Betgi žeme nuliūdusi. Žemes sūnūs beprotiški. Jie tyliai 
klūpo ir kaujas prie- Mąmmono aukuro? ir pirkliauja savo siela? del 
neverto aukso.
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Tikras filosofas medituoja dvasįy karalystėje ir žadina dva
sios gyvenimo melodiją? kuri? pasirėdžius! skaisčiai^ rūbais ir ap
dovanota Dievo- jėgomis? liejas žmogaus ausin? kad risti jį su ty
rais ir teisiais - Dievu.

Filosofo karalyste yra didesnė? kaip karalių karalystes? nes 
jis dievine- vizija mato Dangaus Teisybe? kuri skaidrėja viršuj šio 
pasaulio neteisybes*

”Boby? ar tu žinai? kad šiandien neužilgo parvažiuos tavo tė
tis? Jisai-* Kalėdas praleis su mumi?”• - ji tarė savo trijų metu su 
neliui? kuris savo mėlynomis akutėmis sekė jos kiekviena žodį.

’’Mama? ar tėtis bus. apsirėdęs su uniforma? ant kurios guzikė- 
liai tik žiba? žiba?” ..

Bet jo mamytė nespėjo jam atsakyti^ nes už durt} pasigirdo žin 
niai? ir tuojau pro jas iėjo aukštas gražus vyras.

Su^džiaugsmu apsikabino jis savo šeimyna ir su ašarotom akim 
jis ja išbučiavo.

•- Diena greit praslinko. Jisai ir ji stovėjo -£rie lovelės ir t 
liai kalbėjo? žiūrėdami_į miegantį kūdikį? kuris tėvelio, kepurq tai 
stipriai rankutėse laikė.

’’Koks jis laimingas^ kad^jis nesupranta šii} dieniu pragaro”
- jis tarė. ’’Kad tik galėtum šias šventes praleisti neisgirde si
reną spiegimo. Šiandien vise} diene} taip tylu? ramu? rodos? to kat
ro visai nėra”.

’’Taip? _pas mus tik retkarčiais atskrenda^aeroplanai? bet nei 
karto nereikejo bėgti į apkasus. Mes buvom pažiūrėti? kaip- tie ap
kasai atrodo. JJJaktį prie durį} prikabina šalie} šviesa? ji taip pri
taisyta? kad iš viršaus jos nematyti? o iš visu pusiu tai toli ma
tosi. Tu atrodai, pailsus? toli važiavai? ryt pasikalbėsi”. Tarė 
žmona.
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Neilgai jiems teko ilsėtis. Staigiai pasigirdo sirena? lydi
ma bomby sprogimais . Grpit aprengus? ji griebė kud-ikį iŠ loveles. 
Bego jie trys pro_duris?- kai smarkus ūžesys ir^griuvancio namo da
lys juos išsklaidė. Atsipeikėjusi pasijuto kažko prislėgta. As
trus durnai skverbėsi į jos akis ir gerkle. ištraukus kūdiki iš 
griuvėsiu.? ji ieškojo vyro? bot jam pagalbos jau nereikš jo?-jis bu
vo negyvas...

Sirenų spiegimas diege jos ausis. Aplink ja skraidė Šmotais 
sprogį? tanely namy dalys $ ji bege priglaudus savo * apalpusi kūdikį 

■prię širdies - bego'pas ty tolima šviesa.'

Vejas draskė jos_pl;.akus? kraujas bego iš jos sudraskyto vei
do - ji nieko nejauto? nieko nemoto? tik ta tolumoje šviesa.

Ji neina te^ kad jos'kojos basos?' negalvojo apie jos degantį na
rna? iš- kurio bėgant matu savo negyva vyra gulint prismeigtu griuvo- 
siye -los jausmai buvo jau apmirę?zjos Žirnis buvo apslogta skaus
mu, f . .

Ji priglaudo dar arčiau kūdikį savo nusilpusiomis rankomis* . 
Jos žingsniai suskubę jo? neš aržiau ir arčiau artiriosi toji Šviesa.

lik staiga aptemo jos akys? suspaudė jos širdį ir ji suklupo 
baltam sniego patale. Jau ji negirdėjo bombų staugimo? nugirdė jo? 
kada jos mirštantis kūdikis atidarę savo šąlančias lupeles ir sušu
ko ’’Mama”... Taip? ji negirdejo? kaip verkiančiais balsais? varpu 
aide? pasigirdo is bažnyčios:”Peacd on earth? good will to men”.

- Gene Yokubynaitšį

A' UJU . M'E T Ų- '■ SUTIKIMO ŠOK I U '■ • V A K A R A S *
Ki FONTAINE SVETAINĖJ 4405 A7ELLINGT0N GATVES - VEPDUN

prie Kampo Church Ave. .

PENKTADIENI 31 d, GRUODŽIO? 1943 m.

RENGIAMAS

‘ ' K A N A D 0 S L I E T U V I Ų T A R Y B' 0 S

... . ; • : Grieš gura muzika? bus skaniu užkandžiu
" tainpat galėsite Įsigerti visokio gėrimo?

‘s į:.' to'deį nepraleiskite proga. • ' ' 1
Pradžia 8:00 Vai., Vakare ĮŽANGA 50^

KVIEČIA RENGIMO KOMISIJA
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Kanados bolševikai, šoka kazokėli iš džiaugsmo, kad PvP. Hull 
ir Eden, kurie turėjo konferencija Maksvoje ir kuomet sugrįžo, tai 
išsitarė viena - kita žodelį gerai apie Rusiją.

Gerai -^sutinkame ir mes. Sutinkame, kad_ten yra nebloga tecl 
nika, kuria išvystiti daug prisidėjo Amerikos inžinieriai irjcitiki 
mekanikai. Bet mes nesuprantame deljko, tos tuscios lietuviškos ga'. 
vos, turi trypti? Del ko jie turi džiaugtis?

Ar del tOj_ kad gerb. p#p. Hull ir Eden mate Rusijos liaudį iš 
padangių? Ar del to^ kad tie diplomatai nutupe Maksvos aredrome, 
kur "buvo sutikti aukštų komisaru ir puikiose karietose nuveŠti į bu
vusius carų palocius - Kremlių?

O gal del to, kad tame Kremliuje randasi gerų artystų, geros 
’’vodkos” ir auksiniu tauriu.

* * * * *

Pamenate, kuomet ponia Kalinauskiene ir p- Mendelis sugrįžo 
is^lietuvos? Jie jL silgai Rosi ją ne ereplanu skrido, bet traukiniais 
važiavo. Jie mate Rusijos valstietįjie is padangių., bet is trauki
nio ar^stotije. Ir jie mate, kaip rusų moterys grioviu^ kasa - re
les nešioja. Jie mate,_kaip rusų įiaudis baisiai nuplyšusį ir su
vargusi. Jie išilgai Rusiją_pervaziavę niekur neinate, kad ta ’’Maks
vos technika”, valstiečiai būtų nutukę ar bent žmoniškai apsirengę.

Tuomet musų bolševikeliai sake: - Kalinauskiene ir Mendelis 
pasiutę fašystai.

*****

Panele Vanda Liutikaite, tik du metai, kaip gyvena Kanadoje. 
Keturios savaites, kaip Montreale.

Ji atvažiavo iš Lietuvos - Šiaulių apskricio._ Paliko Lietu
vą vos kelios dienos prieš tai, kaip naciai užpuolė musų kraštą, 
lifgą laiką keliavo po Rusiją, Japoniją kol dasieke Venkuvcrį.

šiuo laiku, kaipo baigusi aukšta mokslą ir žinanti daug kal
io ų, dirba lenkų konuuiate uz sekretorę.
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Paklausta$ „kaipmatrodę gyvenimas Lietuvoje? po bolševikų glo
ba ir kaip atrodė bolsevikija? per kuria net kelinta savaičių kelia
vo?

Atsake ta patį?. ka jau mes esam girdešję iš p. Kalinauskienės 
ai> p. Meridel'ib/ '■ • • •

—, *

:!« # sjs... & #

Jeigu tą "darbininkų”-’ sali aplanko tokie turčiai? . kaip Vilki? 
Davis ar kiti?' tai sugrįžę pripasakoja visokiu gerybių.

Kuomet.tų patį "darbininkų rojų" pamato "prasčiokėliai"? tai 
nieko daugiau tenai nemato? kaip priespaudų? vargų ir skurdų.

❖ >!< sjs :J* ijf

Spalio 8 d. "Liaudies Balsas" ąudotorijale rašo:

"Demokratijos^Šalyje? kritika yra labai svarbus dalykas. Pi
liečių kritika valdžiai yra didžiausias žmonių ginklas. Kritika iš
reiškia žmonių norus. Kritika spaudžia valdžia patenkinti jos pa
geidavimus. Bet tos kritikos tikslas^yra žmonių ir šalies gerove. 
Aklas sekimas butų ženklas.? kad piliečiai mažai kų nusimano? kad 
jiems mažai kas apeina".

Mes klausiame ponų "L«B." redaktorių^ kiek teisių turį Rusi
jos .liaudis kritikuoti valdžia? ■ Gal malonėsite paroditi? bent vie
nų Sovietu sąjungos.laikraštį? ar bent vienų dar gyvų žmogų? kuris 
būtu išdrįsęs pakritikuoti jų valdžia? 

e t c ' *

• Kitoje vietoje? tame pačiame numeryje "L.B." sako šitaip:

"Organizuota krikščionija ir komunyamas? jeigu jie stotu is 
vieno?-’gale tų Įsteigti naujų pasaulį? daug artimesni Dievo Karalys
tei ? nbfūi-kad mes turėjom iki šiol." ■

ištikrųjų? bolŠevikeliai jau yra pakeitę savo nuomones?. kas 
link religijos.* Kuris laikas atgal? jie nevadindavo bažnyčių ki-• 
taip? kaip mulkinyciomis.

Dabar tik. trūkstačia Kanadoje? kelinta lietuviškų archi- 
rįejų ar popų!, tai ir butų viskas gerai. Jie savo tikėjimų? ku— 
r lame yra•išauklėti vistiek netiki. Matomai komiternas? kuris jau 
yra pakratęs kojus? įsake tikėti į "kunigų su barzda".

• s}e . * ❖ >Jc # ' »
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Gruodžio 7 d. Montreal©? ..čokoslavakų salėja, kalbėjo palis vy
riausias komunystu erstas Antanas Bimba.

Bimba? kaip Bimba. Geresnio ar kų naujesnio, tai ne ^nelauk. 
Keike." savo gimtąjį kraštą - gyre moskoliją. Tai pagrindine kalbos 
tema.

Patarė, kad darbininkai? kurie perkasi sau skribele ųz penkio
lika dolerių, tai bepročiai. Geriau nusipirkti skribele, pora do
lerių. kitus pinigus atiduoti litereturos draugijai, ar užsiprenume
ruoti wLaisve,".

Boto žmogelis baisiai apsimelavo? kalbėdamas apie demokratinio 
nusistatymo žmones. Tur but jis mano, kad Kanadoje vien tik mulkiai 
gyvena.

Bimbulil Pitsburgho konferencijoje, kurioje dalyvavo apie pen
ki šimtai rinktų visuomenes atstovų^ nuo įvairiausių organizacijų ir 
srovių? ir nei vienas is tų penkių šimtų, nępasiule? Tamstos taip 
garsinamo Smetonos, į busimosios demokratine’s Lietuvos vyriausybe.

Sj» * ❖ # ❖

ŽODIS FRENZELIUI

’’Naujienose", lapkričio 19 d., A. Frenzelis rašo, kad "N.L." 
aimanuoja? del Toronto socialystų, kurie nenori remti Kanados Lie
tuvių Tarybos.

Nors p. Frenzelis yra vertas smarkios kritikos^ uz jo visai 
klaidingos vaizduotes, kas link K.L.T. ir "NVL.", tačiau, kas lie
čia mus Montreal© lietuvius, tai mes nesiginčysime. Paliksime jį 
isspre,stį torontieciams? kur jų tarpųsaviai klausymai geriau supran
tami ir zinami.

Tuo tarpu, dabartiniu kritišku momentu, kuomet musų tėvyne 
Lietuva? baisiausiai yra priešų skriaudžiama, išnaudojama ir nie
kinama, kuomet is visų pusių įvairus okupantai tykoja Lietuvos 
laisve, amžiams palaidoti, kad lietumis liktu amžinu jų vergu? tai 
argi verta rietenas kelti? Ar reikėtų prikaišioti, vieni kitiems 
jų įsitikinimus?

Kam brangi yra tėvų zemė9 kas trokšta? kad Lietuva pakiltu 
iČ vergijos griūvėsiu, tai tas bent turi pamiršti^buvusius nemalo
numus. Su tvirta energija ir nepalaužiamu pasiryžimu, turi stoti 
į bendrų darbų, į bendrų kovų iki pergalėsi

Tiesa, A.^Frenzelis savo rašte, teikia ir gerų pastabų kas 
link "N.L.", tačiau pasmerkti visas tas darbas - negalima•. Tam 
darbui aukoju laikų žmones turėtu? nuo visų jausti tik dėkingumą.
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tas -darbas atliekamas ne už pinigų, o tik iš pasišventimo del 
savo tėvynes, jos -nelaimes valandoje,**** ■ ' •

. P, Frenkeliui galėjo, kas nors nepatikti, juk visiems labai 
sunku kuomet nors įtikti, tačiau del to dalyko nevertėtų? viską 
smerktis ar nuleisti- rankąs. —ik-.2.-p’. .

• ■•■.Bendruose tautos reikaluose," turėtume ne:.griaut i-'aviška, bet 
.taisyti,ir,-.stiprinti. ’Su ilgiausiais polemiškais straipsniais, .'ne
gi p. ^renzelis manoP/kad pasitarnaus kam nors?

0. Vizba-rien<š

# sje sjc

DIDIEJI LIETUVIAI PRIE MAŽOJO KŪDIKĖLIO

Varpu balsas jaus nuteikia šventąją! rimčiai._ Musų mintys 
skrieja į gimtųjų žemę., kur Žūčių vakarų rinkdavomės prie balta 
staltiese nuklotą ir valgiais nukrauto stalo, kur buvo taip miela, taip šventa ir .jauku. . Šias šventes męs?: daugelis lietuvių, 
pasijusime taip vieniu taip atskirti nuo daugelio savo mielu, žmo
nių ir toli nuo tėvų žemes. Ieškodami paguodos, nors mintimi, 
persikelkime prie didžiųjų LielUvos žmonių, poetų ir su jais lan
kykime Kačių -stalus ir Betliejaus prakartelų. ■ - . ■

• • ' ' v ' X*
\ •> ; • • . .

'• Gyvenimas-tik adventas, laukimas atėjimo. v"
Jaunam kūrėjui Kaziui Inciurai Kūčių vakaras padarus tokį 

neišdildomų Įspūdį:. •
-Man rodos: dar ir šiendien, kaip tada,

. <• Ten se.dime visi sustingu. ...
Sugyja ne viena zaizda .' ". " ‘
Ir išsitiesina kelių klaidziųjų vingiai. • "

Ir, rodos, šimtus metų ten sėdėsim 
AŠ krykštausiu laimingas ir buklus. 
JUkwisi laukiame ateinančio pavėsio, 
Ir nūn gyvename tik ilgus advento metus...

Poetui_taip gaila, kad kaikieno- širdyse isbleso gaivinanti 
Meiles šventes nuotaika:

- .--’’Arti bažnyčia - toli Dievas” - motina pratardavo. •
0,-- taip! Prįsįkalem .mes daug dievukų . .j
Ne^vienas uz centų jau^sielą pardavė - .... '•••
Kūčių iškilmes išsigimė kažkaip, nubluko...

Poetas prisimena anuos laikus, kai visi_taip atjautė nuo 
tėvynės atsiskyrusius brolius, atmena,' kaip 'Kūčių vakarų staiga 
’’kryžium sudreba mamos ranka nabage”:
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-Sveiki mes. Dievui dėkui uz metus prejusius.O jie svetur, kažin? ai* jau prigijo?
Gal skursta? kaip žiedeliai., kur saituose vėjuose? 
Na, iš tyros širdies už juos po "Sveika., Marija".

... ■ Kalėdos džiovininko akimis.
Jautrus džiovininkas? poetas Kazimieras Žitkus, kurs savo 

eilerašeiu ašarėlėmis^slapyvardžiu V. Stonis daug varguolią skaus
mo apdainavo, Kalėdų Šventu prisiminus, rimuoja:

-Be^vilties tiek dieną jie kentėją,
I užgimusį Kristą ategą, 
Atsiklaupia su meile gilia? 
Ir grynesne už krištolą tyrą 
Jiem gailį ašarėlė nubyra, 
Kada guodžiasi savo dalia.

Kūdikėli, skardžiai paguldytas, 
Tu^paguoski -sirdis pravirkdytas, 
Pažiūrėk: ją. apstoją pulkai;į laimužę jie gamete kelią, 
0 suvargusios sirdys taip, gelia, - 
Tu vienas jiems, Jėzau, likai...
Žvaigžde ant bažnyčios kryžiaus.

Nuoširdus lietuvis poetas Petras Vaičiūnas Kalėdą, naktį jpama-> 
to žvaigždę ne Betliejuje, bet ant savos lietuviškos bažnytėlės:

-Ties liūdinčiu kryžium, ant gaudžiančios bones 
Nerimstan,ti žvaigžde liepsnodama mirksi _- 
Lyg guodžia, lyg^šako, ^kad amzįą sva jones 
Be liūdinčio kryžiaus šioj žeme a nepirksi...

Poetas jaučia, kaip ta Kalėdą meiles dvasia įneša naujos švie
sos į musą skausmą! , .

-Kaledą^naktį žvaigždes sako, 
Kad_puoŠ mum kryžiai mūsą taką...

: Kalėdą naktį Šventas ūgas 
Uždaro meile kančiai lupas. ~ ,

. < •* ■ ■ . ■

Eisime paskui žvaigždę... ,

Moterys turi gal_dar jautresnę širdį ir poezijos posmais iš
lieja gražiai savo kalėdiniu^ jausmus. Prisiminkime ją vieną ats
tovą - J, Augustaitytę -Vaičiūnienę:

-Senai mes jau laukiam Šventosios Nakties, 
Kai žemeje himnai dangaus ^pasilies;
Mes eisim, kur Žvaigžde išganymo ves, 
Palike užčiauptas tamsiąsias gelmes.
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Ir lauktęję žvaigždę. pamatę netyčia?
• į Mes bėgam?^kur Dievasjftums palenkė dangę?

• ■ ' ’• ■; Ir beria iš savo mažyčiu ranky.c.ię /A
" ’i" ■ ~ Grūdelį? kurs gojum didžiausiu Išaugo^.

Ir įnese Kryžių į Šventęję savo baznycię.

Temų Širdys pasilieka prie prakartes Tavo! ; ? .

Margai i s savo- - jautria širdimi 'tarytumei' kalbasi su Dieviš
kuoju Kūdikiu: .

• -Ant keliu'Mari jos jau tu užmigai; .
Sudiev tad Tau mes pasakysim;
Teglobie mus prieglaudos Tavo sparnai?
Tegu-nuo Tavęs nepaklysim!.. ■

Poetas nori? kad_gyvenimo kelionoję musę širdis visada sem- 
tęsi gaivinančios meiles is Betliejaus: 0

-Bet sięsime garbę. Tau? Kūdiki? vis!
- ' ' . Aukojam Tau- išgales savot

Tegu/pasilieka čia musę, sirdis?
0? ./Jėzau? prie prakartes Tavo".

- Ko L. Prauskis
. -M, . ■ ■

KOKS .BUS P 0 K A H INI S  PASAULIS?

Dabai daugelis žmonių? ar tai spaudoj ar specialiai sušauk
tuose susirinkimuose svarsto. ir diskusuoja klausymu? koks turetę.

* *but Pasaulis po šio karo.?.

Kadangi tai yra ateities klausymas tai ir jo vienoks ar kį-/ 
toks išsprendimas ir vykdymas gyveniman priklauso irgi ateičiai:

Vienok .žmones diskusuodami šį dalykę matyt nori prirengti 
dirva arba kitaip^s’ukdnt nori_iŠdirbti. planus? ^sulig kuriu žmoni
jos gyvenimas po šio karo turėtu but visais atžvilgiais geresnis.

įndornu? kad geresnio ir tobulesnio Pasaulio klausimas? vi
suomet iškyla karo eigoje. Jo neatlaidus gvildenimas plačioj 
formoj? tarytum sakyte_sako mūsųįbroliams uniformose? kad štai 
.jus .narsieji kariai? jūs turit už ka kariaut? 'nes je : jūs ir žū- 
sit?'/ tai likusieji tikrai turės rojaus gyvenimą. Beabejo? tas 
priduoda kariams vilties ir energijos kovoje su'priešu. Bot ar 
bus noru geresnio Pasaulio sutvarkymui karui pasibaigus? tai di
delis klausymas?
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Visą^pirma, stoja pries mus štai koks klausymas: _Kaįp gali 
Pasaulis tut tobulas-, kuomet jame gyvena pikti ir žiaurus žmones? 
Į)cl to, kad "civilizuoti” žmones yra perdaug žiaurus, tur but gin- 
citis netenka.

Tą mes matome šio karo eigoje, tą galime matyt net paprasta
me draugiją susirinkime. Tie kurie turi daug, - siekia dar daugiau, 
visai neatsižvelgdami į tai, kokią skriaudą daro silpnesniesiems ir 
tuo pačiu sykiu sako kitiems, ka<Į toks elgesys, yra teisingiausias.•« 
Ir tokią tendenciją, gali pastebet vigur, pradedant valstybe ir bai
giant dvieju ypatą pasikalbėjimu; reiškiu jaigu as tau diktuoju tai 
gerai ir teisinga, bet jeigu tu man, tąi jau diktatūra kviapia...

Į klausymą kodėl taip yra, atsakymas yra dvejopas. Vieni su
verčia kalte žmogaus egoistiniai prigimčiai, kiti sako, kad tai i- 
Šauklejimo stoka.

Mano nuomone„sutampa su pastaraisiais, kurie sakos^jeigu ga
lima gyvulį išauklėti, tai tuo įabiaus zmogą? Klausymo ženklą pas
tačiau todėl, kad gerai žinau iš patyrimo^juogiai auklėjimas, ne 
visus vienodai veikia. Pavizdziui, as pažystu keletą žmogių, kurie 
beskaitydami vienodą spaudą išsidirbo sau plačią pasauleziurą^ ki
ti gi, tapo nesukalbamais fanatikais! Kalbant su jais, jie išsi
vaizduoja, toki teisingi, toki neklaidingi ir toki demokratai, kad 
demokratiškesni net už Stalino '’demokratiškiausią” konstituciją!• • •

Tokiam fanatikui atrodo, jeigu jis nuėjo į susirinkimą, jarba 
parengimą salą, tai visa sale i» visi kampai tampa "demokratiški”, 
todėl, kad jis ton buvo’....

Toks žmogus, pats šviestis nepajiegia, jam reikalingas moky
tojas, kuris išmokintą jį skaityt taipv kaip parašyta: o ne taip 
kaip jo fanatizmas jam diktuoja. Keisčiausia tai tas, kad dauge
lyje atsitikimą toki fanatikai turi nepaprastai didelį palinkimą 
mokinti bei kritikuoti kitus. Tokią zmonią visos tautos turi daug, 
o^ypatingaivmes lietuviai, esame gal ir perdaug tokiais apdovanoti?., 
JJziaugsmas širdį kutena, matant lietuvius grašiais automobiliais va
zine jąnt, ^gražius namus, turint, ^grašius drabužius dėvint, _bet ir vėl 
tą pačią širdį skausmas suspaudžia, kai patiri, kad tie musą lietu
viai, gabus kitose srityse, kultūriniai nesistengia pakilti.

Reikia neužmiršti, kad mes esame nariai, tos didžiosios šei
mynos, kuri pąsimojus tą geresnį Pasaulį sukurti.

Todėl stengkimes pakilti kultūriniai, s.tengkimšs naudoti ne
tik protą, bet ir išmintį, bukime išmintingais žmonėmis ir^ragin
kime kitus, tokiais but. Ir jeigu dauguma tos didžiosios Šeimynos 
narią vaduosis išmincia, o ne suktu protu, tai tik tada galima laukt 
ko nors geresnio, antraip tai, tik tuscios kalbos, kurios karui pa
sibaigus apvils milijonus! -

J. ¥okubynas.
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IŠ LI3TUV0S .. v , .

‘ I', " ' • •
”Nacią kontroliuojamo j Lietuvos spaudoj paskelbta? kad. 
nuo rugp„ 15 d. ? neatsižvelgiant i jokį^reikalingumą vie
tos darbamss ne tik vyri?.? bet ir 'neteka jusios moterys? 
gimusios 1919 — 1924 metais? yra mobilizuojamos darbo 
tarnybai Vokietijoje,.

/i

Tsistiprinimą statymui ir kitiems karo reikalams vokie
čiai labai kerta Lietuvos miškus. Apskaičiuojama? kad per pora metu iškirsta apie ketvirtadalis Lietuvos mišką.
Naciai plosią Lietuvą ir kitais būdais* Šiais metais ūki
ni r- s įsakyta pristatyti grūdu pusantro karto tiek? kiek 
1942 o bulvių reikalaujama net 80% daugiau? kaip per
nai. NeispildŽiusieji tą normą Lietuvos ūkininkai skelbia
mi sabotazninkais? pareiškiama? kad jie • netinkami ir toliau 
nebegali vadovauti tam ūkiui.

* i

Atiduodami tiek pašaro? ūkininkai mažina galvijus? ir to
dėl krašte pienas ir moša dar labiaujmaže ja. Apskaiciuo-

■ jama? kad apie 10?000 lietuvių esą įŠsiusta į BaltgUdiją 
ir Ukrainą.

«

Nuo pirmąją okupacijos dienu vokiečiai ėmėsi ’’valyti” Lietuvos knygynus. Dr, V. Kudirkos vardo biblioteka Kaune ne
teko 10?000 veikalą? Kauno universiteto biblioteka - 23?000 
knygą? Centrine Kauno biblioteka 17?000 knygą? Mokslo Aka
demija Vilniuje - 40?000 knygąa f*
Vokiečią^gen. komisarui Lietuvai Br. von Rentcln švenčiant 
55 m. amžiaus Sukaktį? jo draugai vokiečiai jį apdovanojo 
lietuviškais piešiniais? išvogtais iš Čiurlionio galerijose 
Nukentejo ir muziejai Šiauliuose? Rokiškyje? Zarasuc ie? 
Kelmeje? Utenoje? Teisiuose? Mažeikiuose? .lytuje.”
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’’Vokiečių Raudonasis Kryžius Kaune^paskelbė, kad atei
tyje jo ambulansai patarnaus perveždami tik vokieciųjpi- 
liecius. - • H

♦ ♦ ♦

Anglų laikraštis ’’Catholic Times” skelbia per Švediją gau
tas žinias, kad visi jaunesnieji Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos kunigai naciu yra_pašaukti karinei tarnybai. Daugėt
us jaunu kunigu, nenorėdami eiti į naciu dalinius, pabėgo 
i miskus 'pas partizanus. Net ir vyresnio amžiaus kunigams, 
kurie nenorą taikytis prie nacių direktyvų, daromos kliū
tys laikyti pamaldas.

•’Aftonbladet” vienoj informacijoj pabrėžia, kad Lietuvos 
katalikų dvasiški ja patriotine ir, kaip gali, priasinasi 
naciams.

* ♦ ♦

IŠ Londono ^prane ša ma, kad lapkričio men. pradžioje Lietuvo
je buvęs išleistas ’’Lietuvos Archyvo” ketvirtasis tomas. 
Jame^rašoma apie bolševikų okupacijos metus, išspausdinant 
reikšmingus dokumentus. Gen. St. Raštikis atpasakoja, kaip 
buvo panaikinta Saulių sąjunga. A. Merkelis rašo apie ka
rius, patekusius į sovietų kariną tribunolų. A. Vilainis 
patiekia dokumentų is bolševikų slaptosios komisijos darbų 
Lietuvojet E. Budrys nupasakoja apie bolševikų skverbimus! 
ą lietuviškų pramonę. Liudas Dovydėnas pasakoja savo pasi
kalbėjimų su aukštu sovietų kariu apie busimuosius karo veiks
mus su Vokietija.”

* ♦ *

IŠ KITŲ PASAULIO KRAŠTŲ

’’Londono lietuvių kolonija turi^apie 1,800 narių, o Škoti
joje yra apie 8,000 lietuvių. ^Škotijoje Beįlshill^ Lanark
shire yra spausdinamas lietuviŠkasai laikraštis ’’Išeivių 
Draugas”, Lietuvių R. Kat. Darbininkų Sąjungos savaitrastis•

Anglijos lietuviai dabar džiaugiasi, kad vokiečių lėktuvai 
mažai žalos jiems tepadarą, taigi, karų jie mažai te jaučių.

* ♦ ♦

Londono^11etuviai jau gavo USA lietuvių laikrasciųs, kuriuo
se aprašoma Pittsburgho konferencija. Mums praneša^ kad_jie 
su dideliu susijaudinimu skaitė tuos aprašymus ir džiaugėsi 
gražiu vieningu darbu del Lietuvos.”

* ♦ ♦
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’’Korespondentas praneša is Brazil! j°Sj> kad to krašto 
sostinėje gyvenantieji lietuviai rimtai svarstė suda
ryti lietuviškąjį ginklui paruostų vyri} batai!joną. 
Vadovu ten būtu: kaip žinoma? Pietinėje Amerikoje įgy
vena pulk. Jurgutis? bet tik dideli sunkumai su leso- 
mis? su leidimu.” •.

. ’’Argentinos Lietuviu Balsas” pranasa? kad' Berisso mies
te., Argentinoje? uždaryta daugiau kaip 20 svetimšaliu 
organizacijų.. Lietųvįų komunistų..valdomas "Vargdienių”9 
kurį jie buvo perkrikštiją į ’’Nacionalistą? ” taipgi už
darytas? bet kitos lietuvių organizacijos kol kas dar 

: veikia o . ••' .
>;« « *

t ’’ Z-’’- , j •

’’Lenkų, dvisavaitinukas Anglijoje ’’The Common Cause" rugp.
1 d. įdėjo Marute straipsnį "East Prussia and Danzig”v 
Jame nurodo, kad prūsai senove je buvo tie patys. žemaičiai., 
tik juos vokiečiai pavergė? suvokietino. .Nuo 1525^me Prū
sija priklausiusi Lenkijai. 1701 m. Prūsija padariusi są- 

.n mokslų su^kaimynais prieš Lenkiją* Vokieti jos', galybe ’ ,į-
saUįgUsi is Prūsijos. Reik tą galybą panaikinti.. i;:.

•. ■ 7 • . ■ -i’

"Siaurės Prūsijoje gyveną lietuviai?’o pietuose lenkai• -
Teisinga butu toms tautoms grąžinti jų įgyvenamas jžeine.s? 
kaip atlyginimą už vokiečiu padarytus žiaurumus šio ka-

■ r.o metu..’ Pagal pridėtąjį žemėlapį? p. Marut Lietuvai „ 
skirtų Stalupėnų? Pilkalnio? Tilžės? žulavos ir Labiau;

. apskritisc Karaliaučiaus apylinkes tektų lenkams.”

* »j« * . '

’’Londone išeinąs "Dziennįk polski” Nr. 993 isspausdinčo 
WAD straipsnį "Oro laisve”. Jame yra toks budingas len-

- ' kų samprotavimas:
"Oro laisve" sudarys tai9 kad? pav.? Lietuvos valdžia, 
negales .uždrausti lenkų lėktuvams? pakylantiems.is Vil
niaus? lėkti_per Lietuvą į Švediją* Is kitos gi puses 
lietuvių lakųnija gale's sudaryti susisiekimą Kaunas - 
Maskva? perlekiant per Vilniją"*

Oro laisvei aiškinti pasirinktas.pavyzdys vis dėlto ro
do? kad lenkai dar nesįrengia^atitaisyti Lietuvai pada
rytą., skriaudą? o kai is vokiečių ir rusų patys tai rei
kalauja teisingumo...” ■ ■

sh #
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BALTIMORE M D.

Lapkričio 13 d., Lietuviu saloje, įvyko Lietuvai Vaduoti 
Sa jungos.jvakarėl is, kurio pelnas skirtas,. palaikimui Lietuvos 
atstovybės Londone. Pelno padaryta 64.13 dol. Vakarėlį ren
gė" ir darbavosi skyriaus nares Rasteniene., Milunatiene, Loku- 
seviciene, Budrienė’, Padzukiene, Puzaitiene ir Dominikai t i ene • 
šiuo sykiu vyrai, tik pagelbėjo.

Lapkričio 28 d. skyrius buvo surengus prakalbas. Kalbė
tojais buvo vietinis Adv. N. Rastenis Maryland© seimelio narys 
ir Vytautas Abraitis iŠ Jersy city. Abudu kalbėtojai.pasakė 
gęras kalbas, apie Lietuvą ir jos sunkiu kov^ uz atgavima lais
ves ir nepriklausomybes.

Jie kvietė visus lietuvius, be skirtumo pažiūru vienin
gai veikti, užmirštant visus praeities nesusipratimus.I

V. Abraitis, kaipo Amerikoje gimęs, bet Lietuvoje užau- 
- gcįs ir ten mokslus ėjęs nurodinėjo, kaip Lietuva sparčiai žengė kultūros keliu, nei pralenkdama savo didžiuosius kaimynus. 
Žiaurioji Rusijos komunistinė okupacija, kuri pasiryžo sunai
kinti laisva Lietuva ir lietuviu, tauta, ne del kokiu ten stra- teginiy sienų’ ar apsaugoti jsj nuo na žiu, bet iš tikro pavydo. 
Jis nurodinėjo, kokiu, žiauriu būdu okupantai gaude ir veže lie
tuvius į Stalino katarga, salta jį Sibirą.

‘ Ponui Abraioiui, kaipo Amerikos piliečiui, pavyko nuo to 
niauraus komunystiniO teroro išsisukti ir laimingai pasiekti 
šia garbingu Washington©_ir Lincoln© žemele, kurioje' laisvai 
gali skelbti, tautinu idėja. '

Lapkričio,^30 d. įvyko L.V.S. 4-to skyriaus susirinkimas, 
kuriame prisirašė, trys nauji nariai.

Nutarta pasiusti $100.00 p.^Balučiui, palaikimui lietu
viu atstovybės Londone, kaipo Kalėdine, dovana.

P.P. Jaras

*

•Pirkdamas Karo Bonus turi galimumo nau
dingiausiai sunaudoti savo pinigus.
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Lapkričio 13 dieną? K.L.T. Toronto^Skyrius? surengė gražią 
vakarienę? kurios pelnas "buvo skiriamas žurnalui ,?Ne.priklausoma 
Lietuva”. _ - '

• •* 
Parengimas? visais atvejais pasiseko. Svečių atsilankė daug? 

vakariene buvo skani? muzika s agi ir kas labiause? tai kad svečiai 
buvo linksmi ir patenkinti. 0 kuomet svečiai patenkinti tai šei
mininkėms jau ne rojus?, bet deventas dangus prieš akis atsistoja.

Taip? tai tikrai buvo malonus vakaras? ir iš to galima spręs
ti ? kad žmones?. pritaria tam lietuvybės darbui ir noriai buriasirir 
palaiko tą judėjimą-.prie kiekvienos progos.-,

■ Rengėjai ir bendrai Tarybos veikėjai? širdingai dėkoja visiems 
atsilaukusiems ir tiki kad ir ateity? susilauks tokios" gražios koope
racijos o . -

• Uz suruošimą šios- vakarienes? didelis ačiū priklauso.?, Matjo- 
saicią šeimai? Zosei Uzemeckienai? S. Pundzienei? Bronei Dubauskie- 
nei? Br. Oirunic nei? St. Butkienei? 0. Kalinauskienei? 0. Kižienei 
ir M,F.- YokUbynienoi. Prie stalo patarnavusioms: Adelei Matjosaity- 
tei ir jos draugei danei G-rinskaitei? Vandai Jarašiūnaitei ir Geno
vaitei Yokubynaitei.

Vyrams: J. Yokubynui? Alf. Augučiui? St. Dubauskui? Pr. Lek- 
Šiui? R, Hozui ir daugiause? pirmininkui Petrui Kairiui? nes sun- 
kiause tai jis darbavosi

Prieš vakarienei grasidedant? rengimo komisijos narys -Alf. 
Augutis? kviesdamas svečius prie stalo? pasakė keletą žodžiu ir pa
dėkojo Tarybos vardu? visiems už atsilankymą. 

• * ■ ■
Sis parengimas? atnese 50 do. gryno pelno? kuriuos izd. Z. Užė

mė ekiene tuo jaus persiuntė žurnalui.
•£.; :•!< #
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K.L. TARYBOS, TORONTO SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Lapkričio 21 dieną, 3 vai. p.p*, parapijos svetainėje, Įvy
ko mėnesinis Taryboj susirinkimas. Nors oras buvo labai nepalan
kus, nes lijo, bet žmonių prisirinko nemažai.

Dienos prezidiumo pirmininku, buvo išrinktas A., Kuniątis.
Po valdybos raportą^ buvo perstatyta tos dienos gagbes viešnia, pa
nele Sonja Pipiraite, kuri tuo metu buvo atvykus is Chicagos, pra
leisti, Toronto lietuvių. tarpe, savo atostogas.

Panele S. Pipiraite, iš profesijos yra padagoge. Atvykusį 
pries ketveris metus į J. Valstijas, paviešėt, Bet karui prasidė
jus, buvo priversta pasilikti Amerikoje, ilgesniam laikui.

Daugeliui iš lietuvių., p-le. Pipiraite jau yra žinoma, kaipo 
poete, rašytoja, muzike^ o atvykusi pas mus į ^Torontą, ji įrodė 
kad yra labai gera kalbėtoja. Nors ir išnetycįą. užklupta, ji mums 
pasakė tokia gražiu kalbą, kad abejoju, ar ankščiau kur nors galė
jom girddt Įeita panašią.

Del to gal, mes pamilom ją, j i ^pamilo mus ir visi norėjo su 
ja pasisveikint, susipažint ir bent žodelį kitą apsimainyt.

Panele Pipiraite, dėvėjo labai gralius, žemaičių, tautiškus 
rubus, labai skoningai suderintus, o grabus vainikas ant galvos, 
vaizdavo ją kaip kokią Lietuvos Kunigaikstybą.

Jos kalbą palydėjo gausus aplodismentai. Kai susirinikas 
e"jo tolyn - ji mums pagelbėjo įvairius reikalus rišt^ taip kad jau
tėmės visi savi ir džiaugėmės, kad ją tarp musą., gale’jom turėt.

Ateinantis susirinkimas, įvyks 19 d. gruodžio men. 3 vai. p.p. 
parapijos svetainėje.

Tame susirinkime, įvyks ir naujos valdybos rinkimai.

' MOTERŲ RATELIO "DAINA" SUSIRINKIMAS

Lapkričio 26 dieną, penktadienio vakare, įvyko, mėnesinis^ 
Ratelio susirinkimas. Ir’ šiame susirinkime turėjom garbes, turė
ti musą tarpe, p-le Sonją Pipiraite,.

Susirinkimui ipuse’jus, buvo paprašyta viešnia tarti keletą 
žodžiu į susirinkusias. <įi gražiai įvertino Ratelio "Daina" lab
daros darbą, narią pasiryžimą ir papasakojo, kaip ir Chicagoje mon
tery s nudirba didelius darbus.
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Kuomet viešnia savo malonia kalba užbaigė iv visos^su dėkin
gumu plojo - p41o Jane Grinskaite? įteik© viešniai, dovanelę? nuo 
visu ten buvusių, Atrišus i- dovanu _ ji susijaudino ir sieke, prie^ 
juostello? ašaroms nušluostyti pradėjo ir visos kitos griebtis uz 
nosinėlių. Tai buvo džiaugsmo? dėkingumo ir draugiškumo susijau
dinimas ir momentui užviešpatavo tyla? bet neilgam?vnes p-lę, Pipi- 
raite? dar su riedančia ašara per veidą - pradėjo džiaugsmingai dė
kot už tokį, jos atminimą.

Mes-gi savo keliu maiemt kadetu dovanele tik menkniekis? pries 
tžj malonumų? kurį mums suteikė viešnios atsilankymas.

Prie jus^nauju narių priėmimo punktai? g-le. Pipiraįte atsis
tojo ir pareiškė kad ir ji nori priklausyti šiam Rateliui? tuojaus 
užsimokėdama duoklę* Visos entuziastiškai p>lo ja_ir pasigirsta pa
siūlymai? kad viešnia turi, likti musų garbes nare. .Viešnia ir vėl 
atsistoja ir dėkoja už suteikta jai garbę, <

Žodžiu? tai buvo tikras širdžių pasidalinimas o Tvenas i šti
sas malonumas. Bet palaukit? aš dar'neviska papasakojau,.

Kad biskį?^bučiau užmiršus parašyti? kad suteikimui ypatin
gos pagarbos viešniai? kaipo žemaitei? Ratelio sekretore St. But
kiene? perskaitė protokolų žemaitiška tarme. lšx to jos skaitymo? 
■turėjom ir juoko. Bot laimingi esam? kol galim juoktis.

Susirinkimo pabaigoje? buvo aptartas ruošiamas vakaras? ku
ris įvyks? sausio 15 d. 1944 metais, 404 Bathurst St,? žemutinej 
svetainėj. ’ < ' .

Moterys žada paruošt skanių varškiecių - blynų iv kavos. Na 
ir linksmai, pasišoksim. Šio vakaro pelnas? skiriamas Londono? nuo 
karo nukentėjusių lietuvių naudai,

‘Kviečiame visus lietuvius atsilankyt ir paremi si kilnų tiks
lą.

ŠTis susirinkimas?. yt’n b/ivu pasekmingas? nes apart p~les_ Pi
pirai tęs? Įstojo narėmis dar šios ponios: Naruslene? Dargiene? Bei- 
noriene’ ir ^Beinorytė", Mes senosios nares? labai ^džiaugiamės? susi
laukę naujų sesių? naujų. jėgų? užtarime vargstančiųjų.

Ateinantis susirinkimas įvyks 17 d, gruodžio 8 vai. vakare? 
St. Butkienės namuose. Viešnias priims? Antanina Pauli ene*.
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PADĖKOS ŽODIS

§iu mėty lapkričio men. 20 d, mums nesant_musy.bute, kaipo 
jaunavedžiams^, buvo suruošta siurpryso vakariene. _Grįzę radome 
puikiai paruostus stalus su skaniais valgiais ir gėrimais.

Uz tokias puikias vaisęs ir įteiktu gražia dovanu tariame 
nuoširdžiausia padėka, būtent: p. p. Hozarns-, Vaitkevičiams, Uzumec- 
karns, Kalinauskams, Kavaliūnams, Augučiui ir Mackevičiui.

Eligi jus ir Ona Karusiai. %

Apie pereito ”N.L.” Tarybos įvykusio susirinkimo korespon
dentes užpratakaluotas diskusijas, noriu pasakyti štai ka: Pra
nešimas turėtu būti trumpesnis, be jokiu išvedžiojimu, nes mes tam 
ir susirenkame, kad išdiskusuoti rūpimus klausymus. Nematau jokio 
prasižengimo, jei yra keliamas, kad ir pernai diskusuotas klausy
mas, linotipo reikalu. Per visus metus galėjo įvykti permainą. 
Kartais toks ’’pernai” negrinetas klausimas įgyvendinamas.

Gyvenimas eina savo keliu, viskas eina pirmyn, visi progre
suoja, kodėl gi mes turim atsilikti nuo kultūros? Juk mes gyve
nam XX amžiuje, kada mokslas stovi pačiame aukštume ir intiligen- tu yra perteklius, ar mes galim paneigti, kas mums yra naudinga 
ir pamokinančia? Ne. Taip kad padarytas pasiūlimas, kad rašytu 
kuo jaugiau profesionaly, yra visai girtinas. Tokie rasiniai mus 
auklėja ir kultūrina.

Taip, kad neigti tę. ar kitę, mes negalime. Visy rašyti straips
niai yra lygiai žurnalui brangūs ir įvertinami. Tik ka padaryti, jei 
neatsiranda profesionalu, tai reikia tenkintis kas^yra, ir būti dėkin
giems tiems, kurie nesigaili savo darbo ir į)arašo Šį bei ta. Bet 
straipsniai liečianti bile kokį asmenį, nesudaro įdomumo skaityti, 
tik sukelia pasipiktinimą ir sukelia nedraugiškumu. Gaila, kad toki^ smulkmenišku straipsneliu dažnai pasitaiko.

Ypač Šiuo laiku, reikia mažiausia kreipti dėmesio į tokias _ 
smulkmenas, gaišti laikę, ir sukti_galvę, del menky dalyky, kada mū
šy laukia didelis darbas. Mūšy tevene kritiškoj padėty ir paplūdu
si ašarose, laukia pagalbos. Tad visi vieningai dirbdami, pamirš
kime savo ”aš”.

Ten buvusi.
REDAKC ĮJOS ŽODIS,, Del šiy di skus i j y, _me sumanome, kad Čia tik drau
giški išsireiškimai, kas parodo, kad mūšy žurnalo rėmėjai yra susi
rūpinę geresne ”N.L.” ateitimi, šiuo^sykiu bus geriausia, jei skai
tysime, kad tarpe Šių korespondentu, sios diskusijos bus baigtos.

Kas link linotipo, tai jis mums bus butinu reikalu ir esant 
vieningiems Kanados lietuviams, ji turėsime.

« * ♦



LABDARINGOS MOTERŲ SEKCIJOS VEIKLA MONTREALE
Kartais yra sakoma? kad moterys^ te v^ry pagalbos? nedaug ka 

galinčios nuveikti. Ypač? panašiu issireiskim^? tankiai tenka gir
dėti iš vyri^. *

Betgi? taip sakuti yra netikslu ir neteisinga? vien tik mote
ry nuveiktu darbiu atžvilgiu. Paimkime virs minėtu moterių grupelę 

'• ir pamatysime? kad ju dėtos ^.pastangos ir tvirtas pasiryžimas už
brėžtu darbu atlikimu? atneŠe gražiu vaisią.-

Pradžioje Šios sekcijos isikurimo? buvo prisiras^ gana skait
lingas .būrys? t..y. apie šimtą‘motery. Sekcijos tikslas buvo? ku
ris ir* dabar pasilieka - teikti kuo daugiausiai pagalbos? per Rau
donąjį Kryžių? nuo karo audriu nukent c juslėms. Kuomet reike jo ^im
ties realaus'darbo : - rengti parengimus? rinkti aukas?-/prisidėti 
s-avo darbu prie, to veikimo? kad sukėlus daugiau pajamų-at jauti
mui- ir pagelbai kitą? tai gana didele dalis buvusią narią pasitrau
kė. . ' • • • ' ’

Nors palyginti narią pasilikojiedaug? bet dirbdamos su nepa- 
• laužiama energija? jos nuveikė milžinišku darbu. Raudonajam Kry
žiui? jos yra įteikusios $588.13. Kareiviu dovanoms išleido 
$120.00. (Bus'išleista daugiau? nes paskutinio siuntinio davi
niu? po ranka neturiu.) Lietuvos Šelpimo fonde randasi $164.07. 
Įte'ikta apie 80 kavalką mezginiu kareiviams ir kūdikiams. Pažy
mėtina? kad prie mezginiu?. daugiausia pasidarbavo p. M. Duncikiene".

Šiais metais? pirm. P. Yuškeviciene? darbą paskirstė sekamai: 
Ville LaSalle distrikte? darbą išdalins ir užbaigtus surinks p. 
Duncikiene? o Rosemonte - p. Mockevičiene. Prašoma gerb. Montrea- 
Ip visuomenę? kooperuoti su paminėtomis poniomis? kuomet jos ap
ianki s tamstą namus.
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Toko patirti, kad p. Mockevičiene, joati viena yra^pasiuvusi net septynias poras apatiniu baltiniu, šio sezono pradžioje.

Kadangi p. P. Yuskevlcįene, garbingai pjw*mininkąvusl ilgą 
laiką, turėjo pasitraukti is savo pareigą, nes sugrįžo pritrankė- 
tyvesnes profesijos - mokytojavimo, tai pirmininkes_vietą užėmė, 
pasižymėjusi veiklumu ir sumanumu, ponia Leknickįene, buvusi iž
dininke. Iždininkes vietą uzeme ponia Žemaitiene.

Ponia P. Yu£k*višiene, kaipo Šioje Šalyje gimusi ir tokalw 
ėjusi, kuriai yra lengviausia su vietine kalba, tai pasiliko ant 
$ayo petfią visus reikalus, kurie bus susis ją su Raudonuoju Kry
žium.

Naujajai valdybai linkima geriausio pasisekimo visuose dar
buose. ......

GRAŽUS D.L.K. VYTAUTO KLIUBO CHORO PARENGIMAS

Lapkričio 2§, d. Kliubo Chorus, tikrai Šauniai pasirodė, su 
pirmu parengimu, šiame sezone.

Programa buvo pradėta su Lietuvos ♦hinpau ir daug naujausią ir labai gražiu dainą. Vėliau sekė" jaunamecią mergaičių choras, 
duetai, solo, <vieją veiksmą komedija "Čigoną i t ė" pamokė'" ir baig
ta su Anglijos .himnu.

Kaip visuomet praeityje, taip ir šiuo kartu, žmonią buvo 
pilnutėlė svetaine.

■' . ’ fIstikrąją, kliubo choras, gali pasididžiuoti savo jaunu, 
bet labai gabįu mokytoju, kuriuo yra Antanas Mortis. Jei ne jo

• vadovystėj© butą sis choras, tai sunku tikėti, ar galėtu taip 
gražiai ir sutartinai sudainuoti.

Aptras meno ižimybe Montreale, tai Vincas Kajuckas jaunąją 
mergaicią choro mokitojas.

Kajackasl 0 kas to puikaus dainininko nežino? Žino jį ne
• tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai. Žino jį Torontas ir daug 
kitą vietų. Nesvarbu, ar jis vienas dainuoja solo, ar duetus su 
Daniuseviciene ar Ambrasiene - tik vienas^malonumas klausyties. 
Tai tikrai garbes vertas, mena ir daile is Širdies mylintis lie
tuvis.

• * : ‘ Taipgi, l^uvo tikras malonumas klausyti dainuojant ponią 
Kajackieną gražiai lietuviškai, nors ji yra francūzu tautybes.
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’’Cigonaitc pamake" dviejų veiksmų juokingu komediją vaidi- 
no šie asmenys: _Jurgis Mikaliunas? K. Jakubkiene? Justas Kisie
lius? A- Šmitaitc? A. Norkeliunas ir G. Petrulienė".

Veikalas buvo labai-gražiai atliktas ir visi artystai be 
išimties savo roles geriausiai atliko.

Sufleravo - Baltakyte? o grimorium buvo p. Bilevicienė\ —

Programos vedeju buvo D, Norkeliunas.

Dabar lauksim kito panašaus parengimo is kliubiecių!

SIS TAS APIS KARŽYGĮ K. STANKŲ.

Jau buvo rašyta? praeitame “N.L.” numeryje? apie karzigį 
Kazimiera Stankų? kurio gyvastį priglaudę jūrių gelmes.

Kazimiero motina? netekusi savo^mylimo sūnaus? do jo visas 
pastangas? kad atsikviesti pas save, iš Anglijos? ten likusia nas- 

. le ir aštuonių menesių kūdikį. Motinos.sirdis tiki? kad matyda
ma jaunąjį arniką arti ęrie saves? lengviau gale's pakeisti tų bai
sia nelaime? ta baisų širdies skausmą.

Jos pastangos nenuėjo niekais ir jauno ji tank i e ne su sūne- 
v1, liu? kaip praneša paskutiniame laiške? jau neužilgo bus Kanadoje.

Nuoširdžiai linkiu A. _Stankienei apturėti už didelį džiaugs- 
”i ina? kuomet paimsite savo anūkų į rankas ir kad-Just} anūkas laimin

gai augtu sveiku ir tvirtu,, • -

N YUJĄS DAININKAS

Nors musu ohorai? kartais _ir mažėja? del kariuomenėm imamu 
jaunuoliu? tačiau į jų vietų? vėl stoja nauji? jaunosios kartos 
atstovai - aukštųjų mokyklų studentai.

Būdami jauni? kupini energijos ir pasiryžimo? mūsų jaunie
ji studentai? kurių Vyt. Kliubo chore yra kelintas? tikiu? kad 
daug gero gales atlikti? ne tik pačiam chorui? bet ir Kliubui? ku
rio dalimi jie lieka.
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Štai? nesenai prie Kliubo choro prisirase Pranas, Janulionis, 

,aukštesniosios mokyklos studentas. Tai gražiu pasiryžimu jaunuolis 
Reiškiu viltį, kad šis gabus jaunikaitis pasirinks advokato ar in
žinieriaus profesiją. ;

• > . • ; • . i .
Bravo Pranai!. Siekdamas aukštos profesijos ir dirbdamas su 

Kliubo choro‘studentais, ' pamilsi juos. Surasi įdomią draugą ir 
prieteįią, iš ko.tįkrai turėsi^malonumo, naudingai praleisi laiką 
ir gražesniai ateičiai pasiruoši.

0. Vizbariene.

GRAŽUS PARENGIMAS
27 d. lapkričio, šv. Kazimiero lietuviu parapijos choras, tu- 

rė"jo gražu Šeimyniška parengimą, kuriame dalyvavo keliolika pakviee 
tą svečią.

Gražiausia ir ispudingiausia tame vakare ir buvo, tai progra
ma, kuria išpildė minėto choro nariai su dainomis ir labai vykusia 
komedija ’’Stebuklingas Gydytojas”.

Pažymėtina, kad šio juokingo veikaliuko autorius ir režiso- 
rius buvo, jauna lietuvaite Dainiute.

Vaidinime, labai^gražiai pasirodė dvi^autoriaus sesutes Dai- 
niutes, sesutes Kantauciutes ir sesutes Vaisviliutes. . . .

Garbe Jums seses lietuvaites, kad Jus taip grašiai darbuoja
tės tarpe savo tautiečiu ir nesitolinat nuo savo tėvą kalbos ir ją 
paprocią! ■ ;

**** 9 »•

Baigiantis programai, didžiausiam visą nustebimui, p. Žiziu- 
nienes rankose atsirado, didžiausia kokia galima rasti Kanadoje, 
brendęs bonka. p. Žižiūnas paaiškino, kad jie šia bonka nupirko 
ir mėgins išgerti su visais dalyviais, paminėjimui, kaip, jau jis 
vargoninkauja šioje bažnyčioje lygiai dvidešimts metu.

Ilgiausią metą ponas Žiziune!
Kep.

Gruodžio 5 d. netikėtai buvo sužeistas gatvekario Juozas 
Bumbulis. Zaisda nepavojinga.

•i.
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Gruodžio 6 d. beveik toje pačioje vietoje t.y. ant St.Cathe
rine gatves? nelaimingai paslydo Jonas Girnius ant kurio taip pat 
užvažiavo gatvekaris. Jonas Girnius šiuo laiku randasi St. Luc 
ligoninėje.

* Šiuo laiku? įstojo į kariuomene, - Medical Corps? jaunas karys 
Pranas Kaženevičius.

”N.L.u štabas? linki kuo geriausio pasisekimo!

VESTUVES

Gruodžio 4 d. Vestuvių varpai suskambėjo Salamonui Žemaičiui 
su panele Jacąueline Boire.

Jaunavedžiams linkime labai laimingo ir saldaus gyvenimo.
ryt . ' ' . • ;

GARNYS APSILANKĘ.

- Ponams Vaškeliams, lap. 2 d. gimė graži dukrele? kuria lapk.
14 d. pakrikštijo: Maria-Stella-Eugetta vardais.

- Ponams Slobodzian - Domicėlė Venskiutei teko pakrikštitl lapk. 
21d. savo gražu sūneli - Ronaldo-Juozo vardais.

- Ponai Tumai? Gruodžio 4 d. pakrikštijo savo brangia dukrele -
Jonina.-Helena vardais. * *

Naujiesiems_sveciams ”N.L.” štabas? velija visokiu gerybių ir 
geros sveikateles. f

KLAIDOS PATAISYMAS
Praeitame numerije? per klaida? buvo pažymėta? kad Ona ir 

Antanas Kreiviai susulauke sūnelio? kuri pakrikštiti buvo atkvies
ta net is Detroito p. Brazauskai.

Vietoje sūnelio?.ture jo būt dukrele. Teveliu ir krikštote- 
veliy labai atsiprašome, už padaryta klaida. '

Rep.
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S V B IK I N I M A I

Baigdami šiuos 1943 metus ir laukdami Nauju^1944 metu, Kana
dos Lie tuvių ^Centro Taryba dekuoja visiems tautiečiams, kurie dar
bavosi per istisus metus,"del pavergtos musų tėvynės Lietuvos*

Mes tariame širdingą acįu, mūsų nenuilstamiems.darbuotojams, 
kurie dirba prie pasekmingo išleidimo ”N.L.” žurnalo. ' Mes tariame 
širdinga ačiū musų stambiajai kolonijai Toronto lietuviams, o taip 
pat mieliems pavergtos tėvynės prieteliams Flin Flon ar kitų kolo
nijų tautiečiams o

Taipgi didžiausiai aČiu broliams amerikiečiams, kuriu pagal
ba musų sėkmingam veikimui yra milžiniška.

K.L.C. Taryba sveikina visus geros valios lietuvius, su 
SV. KALŪPOMTĄ ir NAUJAIS METAIS ir linki bei trokšta, kadetas kil
nus mūsų visų darbas^ kurio auksciaUsias tikslas _yra: UŽ išlais
vinimų Lietuvos, už ištikimybe, Kanadai ir Santarvės Pergale,, tep
tųsi ir.vtoliauo Centro Taryba’ trokšta, kad sekančiais metais, vi
se’s ^Kanados lietuviai, nežiūrint kokiu įsitikinimų jie būtų, bile 
jaučiasi, kad jo gyslomis teka tas pats kraujas, kuris tekejo jo 
motinos lietuves gyslomis, kad dar enegingiau imtųsi to kilnaus 
darbo. _ KaU kiekvienas lietuvis tikrai suprastų ta sunkia bedalia, 
savo tėvų salies ir bent šiuo laiku ištiestų pagelbos ranka, kuo
met tikrai ji yra reikalinga.

Kuomet pasaulije verda mirtina kova, tarpe laisves ir ver
gijos, kuomet -milijonai deda savo gyvastisvuž demokratijos idėjas - 
lietuvis liktu Judosium, jei bent savo.žodžiu, savo darbu irjkova, 
kokia mes dabar galim vesti, neprisidėtu prie to, kas pagelbėtų 

„mūsų mielai . tėvynei Lietuvai likti: LAISVA, NEPRIKLAUSOMA VALS- 
"TYBB. ’ , • \ ...

K.L.C.T.,prašo visų brangių tautiečių, priimti mūsų širdin
gus linkėjimus siųJSvenČių proga ir visi palinkėkime, kad _sekan-: 
ciais metais _jau būtų sutruskinta diktatorių galybe - kad trispal
ve vėliava vėl laisvai plevėsuotų•ant gražiųjų Nemuno pakrančių.

K.L.C.T. Pirm. A. Navickas.



ŠIRDINGIAUSI LINKĖJIMAI

“Nepriklausomos Lietuvos“ Gerbiamam Redaktoriui, Bendradar
biams, Rėmėjams, Platintojams ir visiems geros valios lietuviams*

SVEIKI SULAUKĘ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
• « . ' *

" • ‘ • • s ....

Gerbiami ir Gerbiamos1
t Linksmai praleisti Kalėdas linkiu,

Nuoširdžius_linkejimus Jums siunčiu. 
Kad laime būtų Jūsų namuose,

: , Taipgi pasisekimas darbuose;
Mokslų ir Tėvynę mylėtumet,

. Linksmai ir laimingai gyventumėt!

M. Arlauskaite
“N.L.“ Administratore.

* « * $ «

SVEIKINIMAS IŠ TORONTO

Toronto skyriaus pirmininkas p. P. Kairys, prisiuntė gra
žius linkėjimus K.L.T. ir “N.L.“ su stambiu čekiu ir Jurašu pre
numeratorių. Štai jie: A. Baikus^ K. Dargis, P. Jarašiūnas, P. 
Urbonas po vienų dolerį ir A. Cirunas, Grube ir pats pirm. P. 
Kairys po penkinę. Kas viso sudaro net 19 dol.

Širdingai aciu!
♦ ♦

SVEIKINIMAS SU 50 DOL.

Nenuilstanti Toronto lietuvių darbuotoja ponia Uzameckiene, 
savo laiškelyje, kuriame atradome čekį 50 dol.,j£uris yra pelnas 
nuo Toronte rengtos vakarienes “N.L.“ naudai pažymi jos širdingus 
linkėjimus visiems, kas kokiu nors būdu prisideda prie to kilnaus 
lietuviško darbo, kuri dirba Kanados Lietuvių. Taryba.

“N.L.“ štabas, visiems Tęrentieciams uz jų nepaprastai di
delę visakeriopų paramų taria širdinga aciu.

M.A.
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ŽODIS lgr-SCRANTON, PA.

Čia siunčiu $2.00 uz atnaujinimu žurnalo ir $artu siunčiu 
pasveikinimus ir pagirimus jusu Tarybai, kad. taip širdingai dar
buojatės lietuviui gerovei ne tik Kanadoj, bet ir Amerikoje.

Šalele, kuri parode pasauliui nepaprastę progresą; atstatė 
savo gyvenimu ir mok-slę su didele ..pažanga ir ji turi pilnę teisę, 
ateityje laisvoje gyventi ir auklėti savo jaunuomenę, tikroje lie
tuviškoje -dvaseje.

Norėčiau irgi pagirti Torontįecius, uz jy gražiu veikimu, o 
ypatingai M,F. Yokubynienę^ir jos^seimę^ kurie nepagaili savo bran- 
gaun. laiko ir dalinasi grašiais issireiskimais su visais.

” Scrantoniete”
’ - f - • ■ . : * * ♦

P.J. ŠALTENIS IŠ CHICAGOS

Įviniojes vienę dolerį. į. grazię sveikinimu atvirutę 
sako:

A Me rry C hris tmas 
and a

. Happy New Year-.
; ■ • • •

PRANEŠIMAI

Sausio 9 diena, bažnytinėje svetainėje, bus vaikučiams

EGLUTE

Pradžia 3 vai. po piet. Rengia K.L.. Sęjunga.

Sausio 16 d. Bažnytinėje svetainėje yra šaukiamas visuotinas 
K.L. Tarybos, Montreal© skyriaus susirinkimas, kur bus renkama val- 
dyba. sekantiems metams. * ’

• Pradžia 2 vaCUt po piet.

Prašome kuo skaitlingiausiai atsilanXyti.
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Kun. Klebonas Boblnas praneša, kad del kalėdinės isP^zinties 
21 gruodžio? pribus - . . ' .

Kun. Vincas And-riuska.

>X * ♦ 4.-

Nauju metu sutikimas? šiais metais Vyt. Kliubę ąvyks- 

Kviečiama visus lietuvius dalyvauti.

'.c # * # ♦ ♦
• • .

* * .'« * ■ • . . ~ ’j - ' '

VALDŽIOS P R A N B ŠIMAS

• ‘ . ■ *

Nuo sausio men. 1 d. 1944? visi svetimgimiai?

kurie norės tapti Kanados piliečiais? privalės uzpil** Į 

dyti tam tikra dckleraciją? .metus laiko pirmiau? negu 

kad turės užpildyti aplikaciją dėl pilietybes popierių.

Nuo sekančio Sausio men. visos aplikacijos? ’• 

del pilietybes popi’erią bus jau nepriimamos? issky-

? ’ rus tuos kurią panašios aplikacijos bus anksčiau pa-
; • -J- . t • . »

duotos ir bus pas -teiseją.

« « * # *

Kanadoj buvo nuleistas da vienas 10?000 toną talpos 
prekybos laivas. Tai^padare jau lygiai 200 tokią laivą, 
kuriuos nuo karo pradžios Kanada yra pastačiusi.

.Kelias į pergalę yra nutiestas Karo Bonais. i
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dainos ir .juokai

S į puslapį redeguoja V. Kajaokas

MANDAGI UOŠVE.

Per laukeli jojau^ durnojau, 
jjit aus u kepure užmoviau.

Nujojės prie vartų sustojau, 
Su ranka mergelei pamojau.

Ir iššjo uošve suodina,
Kirto man su Šluota, purvina.

Sako, jeigu eini pas pcrgę, 
Tai ne jok ant karves be ragi}.

Mano kumelaite’ bėroji, 
Be go perpuldama, mažoji.

išsigando uošves, suodinos, 
0 ir josios šluotos purvinos.

n-alę laukelio sustojau. 
Nuo akli} purvyne} mazgojau.

Parjojau į savo dvarelį 
Paleidau į tvartu kumele,.

Atsisėdęs ilgai durnajau, 
Ir daugiau pas uošvę ne jojau.

Pustapędis.

Jiį - Tu man niekuomet ^neat
neši saldumynų^ o pries su
tuoktuves atnešdavai.
Jis: - Ar tu girdėjai, kad 
koks žvejys duotę, žuviai slie- 
kę ar musię., . kuomet žuvį jau 
turi savo krepšy?

- Ar nori tapti mano žmona?
- Niekadosl
- Tad leiskite man bent jūsų 
vyru būti.

SVETIMOJE PARAPIJOJE

Vięnę kartę per pamokėlę _b a z-y 
nycioje visi žmones verke, iš
skyrus viena,, kuris užuot ver
kęs, dar šypsojosi.

Užklausta, kodėl jis tokios 
kietos širdies?

Atsake:
Neverkiuvdel to, kad nepri

guliu prie šios parapijos.

SUSIPRATĘS GYDYTOJAS.

- AŠ girdėjau ponas daktere^ 
kad persikraustete į kitę butę.
- Taip, del patogumo ligoniams. 
Apsigyvenau vienuose namuose su 
graborium.

SVIESI PRAEITIS

Viename bolŠevikę susirinkimė
ly, du tavorššiai šitaip kalbe-

-AB sakau drauge, kad tas vyras 
kuris kalba ten ant platformos, 
turėjo labai Šviesię praeitį.
- Ka drauge sakai?
- Tikrai, kuri laika jis buvo 
šilas.

POETU GADYNE.

- Leiskite jums, pone redakto
riau paskaityti vienę is mano 
poemų. Jūs esate pirmas, ku
riam ję skaitysiu.
- Tai kas gi tada jums taip su
daužė galvę?
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