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L I E T U V I A M S

Lietuvos. Minis toris B.K. Balutis

London? Anglija.

Sveikinu Kanadoj lietuvius Kalėdų ir Nauji} Meti} Švencii} 
proga ir dekuoju už Jusi} maloni} ”Nep. Lietuvos” siuntinėjimu man,

• Ta pat proga siunčiu knygę; ’’Lithuania’s Fight for Freedom”*

B,K. Balutis.

P. J,M, Šalteniui? Chicago Ill.

’’Pasaulio Isganytojaus gimimo Švente?
Teatneša Jums ramybes ir džiaugsmo.
Ir tepalaimina girnas Taikos Karalius 
Jusi} namus per ateinančius Naujuosius Metus*”

- • J.M. Šaltenis*

P.S. Syėikinimę p. Šaltenis įrašo■į^gražię atvirutę? kurioje radome 
ir gražios finansines paramos mūši} žurnalui.

(Red.)

P. P.P. Jaras? Baltimore? U.S.A*

Musi} nuolatinis ge radėjas P*. P.£. Jaras? niekuomet jie pa
mirs ta .Kanados lietuviu. Ir s ii} svencii}., prog^? . sale graziausii} 
linkę j imi}? prisiuntė finansines paramos muši} žurnalui.

Tautiečiai iŠ Flin Flon? Man,

LinkimeJ'Nep. Lietuvai” geriausios kloties?. kad išaugtu į 
didelį laikraštį. Tam tikslui pasiunciame dovanele? kuri^ suauka- 
vome: Jakubas Urbonas $5.00? Nikodas Alishauskas $100? Jonas Bal- 
tramiejunas $2.00.

Su pagarba?
Mrs. J* Baltras.

Kun. Dr*. J.B. Končius? B AL Fondo, pirmininkas.

Su gražiausiais linkėjimais Kanados Lietuviams? primine ir 
tę? kad sušelpti vargstančia Lietuvos liaudį? Bendras Amerikos Lie
tuvi]} Fondas spalio menesi pasiuntė vaistais? sumoje $24?250.00.

Sekančiais menesiais sušelpti Lietuvos liaudį ir pabėgėlius 
pasiuntė didesnius sumas pinigais ir drabužiais.

sX :Jc :'< >K # # ’H
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kalėdų šventes - TIESOS ir gėrio kūrėjo gimimo diena. 

Ši DIENA LIETUVIUI, PRIMENA NETOLIMĄ PRAEITĮ IR DABAR

TĮ. KRISTUS GIMĖ VARGO PIL^KARTELE JE. MUSŲ TAUTAI 

BETLIEJAUS LŪŠNELE YRA ARTIMA.: LIETUVIS TAIP PAT 

IŠĖJO IŠ VARGO PASTOGIŲ Į GYVENIMĄ IR TEISINGU KELIU

EIDAMkSn PSR VARGUS, DARBĄ IR KOVĄ LAIMĖJO KULTŪRINGO ŽMOGAUS VARDĄ. 

KALĖDOS YRA TAIKOS Ui RAMYBES ŠVENTE 9 BET ŠIANDIENA PASAULYJE
SIAUČIA BAISI AUDRA. VISUOTINAS SUKRĖTIMAS UŽKLIUDĖ IR MŪSŲ GIMTINĮ

KRAŠTĄ. -
TAČIAU TIKĖKIME, KAD. LIKIMAS NEBUS ŠYKŠTUS MUSŲ TAUTAI IR TOLIAU.

TIK BUKIME RYŽTINGI9 BUDRUS IR TINKAMĄ! PASIRENGĘ.GINTI SAVO ŽMOGIŠKAS 

TEISES. BUDĖTI TURIME VISI. VISAI® PASAULYJE GRAUDŽIA PABŪKLAI IR NE

PALIAUJAMAI ŠVYTRUOJA VISA NAIKINĄS KARO GAISRAS. NEŽINIA KĄ ŽADA RYTO

JUS. BET TIEMS, KAS SIEKIA TIESOS IR GĖRIO, PO AUDROS LEMTA DŽIAUGTIS

TAIKA IR RAMYBE*
VISUS LIETUVIUS, VISUS “NEPRĮKLAUSOMOS LIETUVOS“ SKAITYTOJUS IR 

BIČIULIUS KANADOJE- IR VISAI® PASAULYJE, NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME SU KALĖDŲ 

ŠVENTĖMIS IR LINKIME LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!
“NEPR. LIETUVOS“ ŠTABAS



GoMKtAMS’ I

Kultūringosios pasaulio tautos turiningai mini baznytinias ir 
valstybines šventes* Valstybiniu švenčiu metu visur minimi tautinio 
ir valstybinio gyvenimo svarbieji‘Įvykiais atsimenama savoji praeitis 
ir is jos siamiamasi stiprybes ateities darbams. ^Visa_tai sudaro tau
tiniu ir valstybiniu švenčiu prasmę. Bažnytines šventes turi tikslų 
atkreipti žmogaus dėmėsi į 30 sielos gyvenimą ir Įgalinti ji nors 
trumpam sustoti prie savo^dvasines būties. Bažnytinių, švenčių metu 
žmogus ieško savo sielos Šviesos spindulių, sklindančių is palikimo 
To, Kuris apie savų pasakei ”AŠ esu pasaulio Šviesa”.

Toji Šviesa visam pasauliui, visoms tautoms ir paskiram žmogui 
buvo reikalinga Kristaus gimimo laikais, ji taip pat reikalinga sian- 
dicna_ir bus reikalinga ateityje, nes žmonija savo tobulumo laipsnio \ 
dar nėra pasiekus. Tiesa, per pastaruosius du tūkstančius metų pasau
lis medžiaginiame ir dvasiniame gyvenime yra sparčiai pažengęs pirmyn, 
bet zmoriijoj yra dar toli nuo tikrojo idealo. Kalėdos yra taikos ix? ; 
sugyvenimo švente, bet šitos idėjos, garsingai paskelbtos Kristaus, 
Kurio gimimų Kalėdų šventes Įprasmina, šiandiena yra beveik tokioje 
pat butije, kokioje jos buvo pries du tukstanciusjnetų. Visų kraštų 
istorija biloja, kaj taikos, tautų sugyvenimo ir žmonių susiklausymo 
idėjoj per ištisus šimtmečius niekur nebuvo reikiamai įgyvendintos, 
nors žmonija ir kaip^stengesi, kad jos prigytų. Šia prasme, taikiųjų 
žmonių, balsas buvo išgirstamas tik tada, kai^pailsdayo ritierių kala- 
vijaiir jiems nusibosdavo lieti kraujų. Tačiau ir siais atvejais 
Įsiviešpataudavo tik laikina taika ir labai rybotas tautų sugyvenimas.

Argi ne tuos^pačius reiškinius matome ir šiais laikais? Visu 
taikų mylinčių kraštų vadovai, rimčiausiai stengėsi, norėdami taikiu 
budu išspręsti-tarptautinius nesusipratimus, tiktos jų didžiules pas
tangos jokių konkrečių vaisių nedave. Ypačiai šių Kalėdų metu taikos 
ištroškęs pasaulis yra neviltyje, nes dar visame šio pasaulio rutulyje 
girdima‘tik patrankų kalba ir propelerių koncertus. Todėl ir šieme
tines Kalėdos, kaipo taikos ir sugyvenimo švente, yra giliai sudrumstos.

Gal Kristaus skelbtos taikos idėjos yra negyvenimiškos,vjeigu 
per tiek amžių joms nepavyko stipriai ir^giliai joms Įleisti šaknis 
tautu tarpe? 'Ne, taikos idėjos yra visiškai realios, jų doroji žmoni
ja ieško, joms aukojasi, nes jos yra^tobųliausias žmogaus kūrinys._ 
Negyvenimiškos jos atrodo tik tiems žmonėms, kurie nenori ir nepajėgia 
siekti tobulumo, kurių gal ir Įgimtas zoaįogiskas instinktas reikalauja 
kraujo ir keršto, arba tiems, kurie kitu žmonių kraujo ir gyvybių kaina 
nori nusipirkti sau vietų istorijos puslapiuose, vadinasi, tiems, kurie
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per šimtus.tųkstaneią mirštančiu žmonių ramia’ są-z-inę žengia į tuščią 
ga*W.*, ,pėt visiems kitiems taikos' idėjos yra labai'brangios ir ją 

..aukštai vertinamos. Neveltui jie nurodo, kad taikos įgyvendinimas ir 
isįa.ikymas yra didis idealas? žmogaus tobulumo simbolis ir ztfi'bnijos 
^mžinas siekimas. "Ramybe geros valios žmonėms" - sukis? kuris ir

B?va« visą taik^n^u jautą ir paskirą garavai i ą^zaeuią 
sąžinėse. Tos pasaulio ramybes ieško visi geros valios žmones, kurie 
siekia tobulesnio pasaulio susitvarkymo.

Tarpe kitą-, taikingą tautu savo vieta turine ir mes lietuviai. 
Mes vijome t ir visur tikėjome taikai ir teisingumui. Lietuya kovo
dama uz savo'giv^binį reikalą Vilnią?_visur ir visados pabrėždavo? kad 
nori Vilnių laimėti taikiomis priemonėmis. Net ir tuo’/laiku? /kuomet 
„suiro Lenkijos valstybe? atsirado gera proga ginklu užimti; savo senąją 
šogtiną, bet lietuviai tarė? jog Vilnius mums nuo amzią priklauso? 
tačiau‘mes ji norime laimėti taikingu susitarimu.

, Taikoj meile lemia ir tolesne lietuviu, tautos padėtį šio visuo
tino. grhklą žvąnge j imojne tu. Mes žinome? kad lietuvią tautos galybe 
yras jos vienybėje? todėl mes privalome siekti to ir dėti visas galimas 
pastangas taikos meilei įgyvendinti.

' Pirmiausia turime nukreipti demesi^į dvasintą savybią ugdymą’ 
tautoje'.' •. Siu- savybią pirmoje eile je yra .žmogaus dvasinis tobule jimasi 

t *
Ar mums reikia tobulėti^ Atrodo? kad Žiu dviejų atsakymu ne

gali būti. Kiekvieno žmogaus šventa priederme yra stengtis savo dva
sinį gyvenimą padaryti galimai tobulesniu. Ne vienas musą, dar negali 
pasakyti? kad jis yra pakankamai tobulas ir jam dvasiniame gyvenime 
žengti pirmyn jau nereikia. Giliau pažvelgę į savo gyvenimą pamatysime? 
kad dar daug kas taisytina. Mes suprasime? kad ne viena karta esame_ 
prasikaltę savo pareigoms, kad esame nenuveikę tą darbą? kuriuos galė
tume nuveikti savo artimo? savo tautos, ir savo krašto gerovei. 0 dažnai 
ją nenuveikiame del to? kad buvo apkerpėjusi? neveikli,, sustingusi mūsą 
dvasia? arba^ji buvo nejautri visą mūsą bendriems reikalams., Tai yra 
moralis nusižengimas prieš visus, tuos? kurie savą paaukojo sviesiasniam 
mūsą gyvenimui? /kurie kure ir gynė’ mūsą laisvą. 'Tokio dvasinio sustin
gimo neturėtu būti. Mūsą darbštumas ir veiklumas turi būti svituriu 
visiems. , . ■

Žengdami į savo dvasinį tobulėjimą, mes^turime iš savo_tarpo 
išguiti pavydą ir neapykantą, nesėtai yra piktžoles? kurios sėja mūsą 
tautojejiesugyvenimą. Mūsą darbo dirvoje, visiems darbo-yra užtektinai? 
tik nuoširdžiai dirbkime• iJavydas Ar neapykanta yra mūsą tautos vie
ningumo ir kurybįnią užsimojimą kliuviniai. Atrodo, jog pavydą ir ne
apykantą tarpe: musą gali^skleisti tikjnusą priešai^ o kiekvienas nuo
širdus lietuvis turi su siomis blogybėmis kuo greičiausiai kovoti.

Mums visiems reikalinga geros valios. Turime ir galime sugyventi 
su savo artimaisiais,- su savo kaimynais,. .pu. savo bendradarbiais? su vy
resniaisiais ir jaunesniaisiais. Kai”būš’darnus tarpusavio^sugyvenimas? 
tada išaugs ir natūrali, stipri ir graži mūsą tautos vienybe, kuri yra 
būtina ypatingai kovoje už nepriklausomo gyvenimo sąligas.
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v Prieš visas didžiąsias šventes mes tvarkome, švariname ir gra
siname savo namus.v Bet reikia susirupinįi ir sayo dvasinio gyvenimo 
svarinimu. Jeigu žmogus rūpinasi savo išorine išvaizda, tai juo labiau 
reikia rūpintis savo vidujiniu buviu, nuo kurio daug priklauso ir visos 
tautos ateitis. Yra žinoma, kad kiekvieno tautos nario dvasinis paki
limas turi teigiamos įtakos visos tautos gyvenimui. Del to kiekvienam 
lietuviui reikia stengtis pirmiausia tobulėti savyje, kelti savo dvasia augstyn, jų stiprinti ir turtinti. *

Kalėdos, savimi prasmindamos tauriu taikos dvasiu, dar karta įgalina mus giliau įžvelgti į savę ir_išsivaduoti iš visų slogučių. 
Taikos dvasia turėtu mus visus pastūmėti į_dar glaudesnį vieningumu ir 
sugyvenimų. Drauge norėtume, kad sios Kalėdos atneštu ramybe ir taika 
visam pasauliui. • \

~ J* S. -

JVauJIEMS Me.-T.AMS
* # # # sjc # # « # # #

Putinas' ■* :

Taip buvo gyventa, taip buvo svajota, 
Be jungiant Senus ir Naujuosius metus, 
0 džiaugsmų ir liūdesį, tuomet aikvotų, 
Pinu į naujus nujautimų vaizdus. ■ ' .

Ir šit, kaip iŠ kanklių, tyliai man prabyla 
Vieną po kitos suvirpėjus styga 53 .
Ir vėl naujas jausmas krutinėję šyla .

_, j ’ - Ir pi aule i a per sielų skambiąja banga. .
Tegu jisai kyla, tegu jisai plaukia:
Švelniųjų jausmų ir svajonių gąna. 
Jau rustus trimitas sauleteky saukia, ? ’
Pradėt reik nauja savo amžiaus diena.

Patyriau, kas buvo tiktai numatyta, 
Beklausant prabilusios kartais sįrdies, - Jr s.it jau į ve i dųv skaudžiai įrašyta;
Žyme praeities ir ženklai ateities.

Syeiki, Nauji Metaiį Slaptingo likimo 
is apdengto veido as neišskaičiau.
Bęt žengsiu per jus prie, skaudaus išrišimo 
As dar vienų žingsnį arčiau.
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S. m^ rugpįucio 1 d. sukako 25 metai nuo_didžiausio istorijoj 
karo pradžios. Taį. buvę daugelio tautu laisves ar vergovės egzaminai 
;ir suklupusiųjų sųzįnes apyskaita, ’’žmogaus ir laisvo tautų apsis
prendimo” ^principų šviesoje, kuriuos J.A.V. prezidentas Vilsonas 
aiškiai isdcste savo 14 punktų.

Nagrinėjant šio k^ro priežastis, reikia kiek paliesti ir ben- 
-drai karų esmų ir priežastis, kurios yra bendros visiems karams.

Karai žemeję, atsirado kartumu žmogumi. Pats pirmasis karas* 
buvo trumpas ir žuvo tik vienas žmogus, nes^nebuvo kum daugiau žūti: 
liko tik Kainas nužudys savo brolį Abelį.Šiandien žemoje žmones 
skaitomi, milįjonais^ir karo laukuose jų^žuva tūkstančiai ir net 
milijonai. Del to, žmoni jos_istori ja rašoma krauju -^visi svarbes
nieji žmonijos istorijos posūkiai grindžiami daugybe žmonių aukų.. 
Ir vargu beateis "kada laikai, kad zemeje įsiviešpatautų amžina raika; 
kovos pradas žmoguje yra įgimtas taip, kaip ir žemesniuose gamtos, 
padaruose. Juk augalai, besistiebdami į saulų, vieni kitus.stengia
si pralenkti, kad paskui savo pavėsyje likusius užslopintų ir turėtų 
savo-šaknims^daugiau maįsto. Gyvūnijos gyvenime toji kova dar-ryš
kesne ir reiškiasi dar žiauresniu bųdu: vienos rusies ar klases-gy- 
vunai^ryte ryja kitus silpnesnius už save. Rodos, silpnieji turėtų, 
visi žūti ir iŠnyktį jų gimine. Bet taip norą. Gamtos duotas.savi
saugos instinktas išugdo ir apsisaugojimo priemones, o nuolatinis 
budėjimas pavojuose^apsigynimo priemones sustiprina •- padaro juos 
neišnaikinamus ir užtikrina jų padermes būtį.. Sis kovos pradas yra 
daug kuo panašus ir žmonių prigimtyje. Kiekvienas žmogus turi eilų 
savo^savimylos reikalų ir juos gina: kovoja, veržiasi.prie- turtų, 
gerbės ir kit^ Kadangi visa tai nėra taip lygiai visiems padalyta, 
kaip oras ir Šviesa, tai ir susidaro sąlygos varžyboms ir kovai, /as
menų ir net luomų santykiuose yra tam tikros kovos priemonių ir metodų
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normos* ya-t ir įstatymai aiškiai nusalto ir? remdamo'sios teisingumu, 
atitinkamos įstaigos nutaria ir praktiškai įgyvendina. Bet tautu ir 
valstybių nesusipratimams ir kovai normuoti ir teisti įstaigos ligi-- 
sios dienos dar nepavyko sukurti. Todėl tautos ir valstybes savo 
reikalams ginti griebiasi^jegos? vadinas? "pradeda karų, kurį galime 

/ apibudinti kaip "baisiu losima? kada lošiama_is visko ir į tirpdymo 
krosnį sumetamą visos ir kraujo ir^pinigų jėgos" (Clemenceau). Tais 
vėlyvesnę tautu istoriją-diktuojančiais momentais būva sukaupiama 
visa tautų dvasine galybe ir tik tada tikrai galima pamatyti tų tautų 
tikrąjį veidų ir tai? kiek jos vertos^pagarbos ię laisves. Vargas 
toms tautoms ir valstybėms? kurios pačiais kritiškaisiais momentais,, 
neturi reikiamo tautįnio ir valstybinio susipratimo? vieningumo, ryz- 
tumO-ir nėra•' pasiruosusios. Šie trukumai duoda liūdniausių, rezultatų, 
ir busimoms kartoms visas tas negeroves vargu? kančiomis ir krauju 
reikia išpirkti. Ir tai ačiū Dievui? jei dar galima išpirkti*

Kariaujančios šalys, kaip visuose, karuosų? taip ir per pasaulinį 
karų griebėsi šiauriausių priemonių, kokių tik išgalvojo, kad tik is- 
sigelbetų nuo žlugimo.

Kas buvo sukurta per ilgus metus? griuvo-per kalias valandas i 
nyko puikiausios sodybos? kaimai? miestai. Tūkstančiai kilometrų 
žemes paviršiaus paskendo durnuose, dulkėse ir spygliu©tų__vielų vora- . 
tinkiluose ir visa drebėjo nuo pragariško trenksmo. Žemoje? ore ir 
vandenyje, targi? virtus lyg kokiu demonu ar pusdieviu? svaistesį 

i- visa naikinąs šrao£us’ visa aukodamas, kad tik išgelbėtų, savo kraštų 
nuo priešo. Užteko priminti tik vienų žodį "tėvynėj? kad tūkstančiai 
jos sūnų nugalėtų baimų ir mirtį ir mestus ant priešo.

Netiesiogines priežastys, sukūlusios.pasaulinį karų? glūdi 
anksčiau buvusiuose 1870 - 1871 m.? 1877 - 1878 m.? 1904 - 1905 m. 
karuose. Mat?^kuone, visi buvę karai sudaro tarsi vienų ilgų gran
dine? sudėtą įš daugelio grandžių. Kiekvienas anksčiau buvęs karas 
daugiau ar mažiau yru priežastis kito. Be pagrindinių netiesioginių 

; pasaulinio karo priežasčių, kurios buvo akstinu didžiųjų valstybių 
diplomatinei veiklai? prisimintinos ir tiesiogines šio karo priezas- 
ty§. Jos - tai Austrijos sosto įpėdinio FerdinandO-ir jo žmonos

■ nužudymas Sarajeve, ir saujeles karo fanatikų^ stovejusiU-kai kurių 
valstybių įtakingose valdžios vietose politine veikla, stūmusi į karų. 
Pastaruosius pasaulis ir kaltina? kaip žymiausius pasaulinio karo 
kaltininkus. :

Kadangi nužudymo kaltininkas buvo serbas Principas ir tat įvyko 
arti Serbijos sienos, tai ir buvo apkaltinta Serbijos vyriausybe 
esanti teroro įkvėpėja, nors greitai paaiškėjo, kad šiS-įtarimas yra 
visai be pagrindo. Tuo remdamosi Austro-Vengrija įteikė Serbijai 
ultimatumų, aiškiai pakertantį jos nepriklausomybų ir suyerenumų. 
Is Serbijos puses buvo padaryta dideles-nuolaidos, bet ištisai ulti
matumas nepriimtas, nes tuo atveju reikėjo gėdingai pasiduoti į austre 
rankas ir jų malonų. “ Austro-Vengri ja., is anksto numačiusi ultimatumo 
„nepriimtinumų? jau ruošėsi užpulti Serbijų ir liepos 28 d. 12 vai. 
paskelbė karų. Rusijai pradėjus mobilizuotis, Vokietija ultimatyviai 
•pareikalavo mobilizacijų atšaukti? o šio reikalavimo Rusijai neįvyk
džius? rugpiūcio 1 d. 7 vai. 10 min. Vokietija paskelbė karų Rusijai
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o-S įtigpiūcio 3 -_3°s sųjungininkei Prancūzijai $, Anglai stoqa -
grepci Prancūzijos del Belgijos neutraliteto sulaužymo. Austrija.karų 
RuOljai.-paskelbė tik rdgpųųcįo 6 di Prie Austrijos ir Vokietijos 
sąjungos prisidėjo ":dar Turki ja-ir Bulgarija? o 'prie, santarvininkų - 
Italija* Vėliau beveik viso pasaulio valstybes paskelbė karų Vokie
tijai? nors ^tiesiogiai su Ja. nekariavo? bet smerke moraliai.p;

Karui įpusė jus palengva- jįą, -įgauna naujų idėjų: iškeliama lais
vo tautinio apsisprendimo ; te i še?'/ir sis karas tampa tautų išlaisvinimo 
karu. Si idėja dar labiaųp.šus tipre ja? kai Rusija? apimta vidaus su
puvimo ir suirimo? negali karo pakelti ir pradeda netvarkingai kapi
tuliuoti. Tada santarvininkai stiprina moralinius rysius su paverg
tomis tautomis? tikėdamiesi jų paramos? kartu keldami jų nepriklausomo 
gyvenimo viltį. Lietuvos Brastos taika galutinai atpalaidavo juos 
nuo nevykusio sąjungininko gusi jos ir davė^progos pasiskelbti kovoto
jais del pavergtųjų tautų išlaisvinimo ir žmogiškųjų teisių. Jų.di
plomatijai tai buvo svarbus motyvas? žymiai palengvinus patraukti į 
karų pries vokiečius J.A.V.? kurios 1917 m. balandžio 6 d. paskelbė 
Vokietijai karų. Daugelio pavergtų ir^konvulsijose bemerdincių tautų 
’akys tada džiaugsmingai"įsmigo į žvaigždėtųjų vėliavų? kurios pergale 
turėjo suteikti joms išsvajotų laisvų. Šios jų viltys išsipildė:. 
1918 m. lapkričio 11 d..karo laukas staiga nurimo - prasidėjo paliau
bos ir taika.

IŠ sutrupėjusias Rusijos ir Austro-Vengrijos imperijų griuvėsių 
pakele galvas pavergtosios tautos? kurių tarpe atsirado ir musų miela 
tųvyne. Mesti laisvo apsisprendimo šūkiai visų buvo.sutikti su di
džiausiu entuziazmu? bet .«. smurtas ir grobimas? kaip devyngalvis 
slibinas? vėl atgijo? ir buvo maitinamas- tų pačių tautų?^kurios nese
niai skelbė laisves ir teisingumo idėjas? žinomą? kol pačios kęnte 
smurtų ar buvo pavergtos. Žūtbūtine kova užvirė.is naujo ir tik kietu 
savanorių pasiryžimu? jų didvyriškomis pastangomis? jų krauju? laisve 
buvo atpirkta.

Taip kartojasi istorija ir^ galimas daiktas?.to.pasikartojimo 
naujas periodas vis&i arti? todėl mokėkime jį sutikti*

- V. Zumaras. -



O saules spinduly, tamsybėj sumirgėją! t>.
Ir sušvitai Širdies liūdnoj gelmeje•
Rodos9 paliovė putą siaurus vejai,

•• * *. « * • “ * •Rodos, ir vėl pavasaris atėjo.
“ • . I .

Gelsvom purienom pelkes nusagstytos* . .
Ir švelnučius žalius pirštus žolyte rodo*

> . . * 
iIr su rasa ir su migla išaušta rytas* . • " . * *"* .Ir iš nakties svajonių bunda mano sodas*

Kai iŠejuu į platę. svietą, beržai lydėjo. 
Baltaliemeniai žaliom skarytėm: grįžki, mojo. 
Svajones tik pavyti nesuspėjau,
Ir kad sugrįžt jau negalėsiu - - nežinojau.

Svety skaistus, dažniau mane-lankyki
Ir nepalik manęs vienos ant salto kelio, 
Kame nei ąžuolu, nei beržo ant kalnelio, 
Nei tėviškės dar nematyti, nematyti.
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J A U NA M ARTĖS D A I N A . -p-,

Sonja Pipiraitė
■ i . : '-i . : t

Sese rūtą isdaigino.

As gi - - pasisėjai liną. . • H
4 i 

Prašiau saules sviesti^ -sviesti^ 

Prašiau vėjo nepaliesti^ 

Nepalaužti gelsvo lino - - 

Mano lino.

Sese rūtą ravi9 lieja. 

Mano linas pražydėjo. 

Melynlapis zvaigždunelis 

Ant stiebelio pasikėlęs 

Širdin laimę įsvadino.

Ak$ del lino ... . .

Sese vainikėlį pina.

Mane drobe, padabino.

Sega nuometą balčiausią 

Ir valužes nebeklausia.

Laime? Vargas už to lino? - - 

Kas tą žino . . .

Nauja laime klevo vygej.

Supa rankos lygiai<> lygiai • . . 

Vėliai laimę atvadino 

Melynžiedes akys lino - -- 
Mano lino.
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KALĖDOS bažnyčioje

Viena reikšmingiausių Bažnyčios Švenčių, yra Kalėdos. Kalėdos 
suristos su Adventuo _ Adventu prasideda Bažnytiniai metai. Adventas 
lotyniškai reiškia atėjimų? primindamas laikus? kada z$one,s lauke 
ateinant Atpirkėja. Adventas yra atgailos laikas. Bažnyčia vartoja 
žydrios spalvos drabužius? vargonai mažiau groja? nesigirdi "gloria" 
nei "TeJDeum laudamus". Sekmadieniais pries aušrų laikomos ankstyvo
sios mišios Ivjarijos garbei - rarotos.^ Giedama giesme: "Rasokite 3 . dan
gus , iš aukštybių ir tegul debesys islyja Teisųjį? tegul atsiveria 
žeme'ir teišzeldo gelbėtojų". Senoveje Adventas prasidėdavo negvienų 
laiku. Kai kur trukdavo keturias savaites? kitur - penkias ir sesias. 
Musu krašte rarotos įvestos 1628 m.

Paskutine Adventų savaite vadinama Kalėdinė savaite ir pasku
tine dienagpries Kalėdas yra Kūčių dieną., Visų dienų ispasninkavus? 
vakare ruošiama iškilminga vakariene? Kucia vadinama? o lotyniškai 
Agape? reiškianti Meile. _Ta vakarų susirenka prie vieno stalo visa 
šeimyna? dalinasi plotmelėmis ir linki kitų Kalėdų sulaukti.

Senovėje kitokios Jduvo Kūčios. Senais laikais vakarienes metu 
buvo net girtaujama. Sestajam amžiui baigiantis? įsikišo vyskupų^ 
sueiga Laodiceos mieste ir nutarė visai Agape uždrausti. Imta Kūčios 
valgyti tik bažnyčioje^ Vėliau? - susitvarkius? - persikelia ir į 
namus. Kūčių vakarienes metu paprotys^po staltiese pakloti šieno pri
mena? kad Kristus gimė tvartelyje ant šieno.

Kalėdos Švenčiamos gruodžio 25 ir 26 d. Seniau jos būdavo net 
iki_Trijų Karalių. Tai matytį iš mišių kn^SV ir kunigų.poterių. Per 
Kalėdas kiekvienas kunigas laiko trejas misiąs. Krikscionybes pradžio
je? smarkių persekiojimų laikais? dažnai tekdavo laikyti misiąs slap
tai. Vienur atlaikius? tekdavo keliauti kitur. Net naktį tekdavo 
laikyti po kelias mišias. Persekiojimams nutilus? jiems atminti? vys
kupų sueiga Selingštate 1022 m. nutarė^ kad kiekvienas kunigas kasdien 
laikytų po trejas mišias,. Bet vėliau sis paprotys išnyko? ir liko, 
telaikomos vienerįos mišios. Tik_popiezius'Aleksandras II-sis paliko 
laikyti trejas mišias pirmųja Kalėdų ęįienų. Pirmosios misios vadinamos 
angelų? antrosios - piemenėlių ir treciosios - karalių.;
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m Senovėje krikščionys į bažnyčių atsinešdavo kvietines duonos- 
Tos duonos dalzį kunigas -paimdavo mišioms, o likusia išdalindavo tiems?, 
kurie neidavo tų dienų komunijos. 0 jei dar kiek likdavo, tai siųs
davo. į namus, kaipjneileg ir vienybes, ženklų. Dar pridėdavo ir laiska 
su linkėjimais. Vėliau sis paprotys persiręformavo į dabartinį paprotį.

Kalėdų antroji^diena,vyra Šventojo Stepono'diena,^minint jo 
mirtį. Ta dienų prieš sumų šventinamos avižos. ‘ Seniau šeimyna Kalėdas 
Migdavo antrųja diena^ peš ..algų gaudavo javais, •■•ypač_avišomis. £vizų 
dūlį atnešdavo į bažnyčių pašventinti. Trecioji Kalėdų dieną pasvųsia 
sv. jonui Evangelistui, minint taip pat jo mirtį. Taigi, Kalėdos baž
nyčioje dabar švenčiamos tik tris dienas, o kitų - tik dvi dienas. 
Antroji laikoma svečių diena-.

P A R A S I U T 0 ISTORIJA

Parašiutas - tai nedidelis stipriai prigrūstas Šilko maįselis, 
uždedamas lakūnui ant nugaros ir perjuosiamas per juosmenį diržų su 
rankenėlė’parašiutui^paleisti. Pavojui ištikus, lakūnas šoka iš lėk
tuvo, patraukia parašiuto rankenų., ir parašiutas atsidaro-

• \ . ...... . .

Paprastas parašiutas turi 40 Pagamintas ie_glaustai austo 
šilko. ^Prie šilko^plokštumos yra pristiprintos virveles, krentančiam 
su parašiutu pririšti. Juo didesnis parašiutas ir lengvesnis kūnas, 
tuo lėčiau krentama, ir atvirkščiai. Tarnybinis parašiutas su kūnu 
krinta 5 - 6 m per-sekundų. • • •......-......

XV a. Leonardo da Vinci padare parašiuto projektų ir 159-5 m. 
parodomasis bandymas buvo pademonstruotas Veranzio mieste. ^Jis buvo 
labai primityvus •• ir niekur nebuvo pritaikytas.__ Vėliau parašiutas už
tinkamas darniausiai tik fantastingojeį grozine'jė literatūroje.

Praktiškai buvo panaudotas parašiutas tik XVIII amžiaus gale. 
Prancūzų mokslininkai 1785 m. jau demonstravo šokimų su parašiutu nuo 
pastatų. . .. j r

Vėliau 1786 m. pradėjo parašiutų nagrinėti lakūnas Blanchardas. 
Norėdamas išbandyti parašiuto veikimą, išmėtė iŠ orapūsles avinų, kuris 
sveikiausia nusileido.

Paskiau prancūzų lakūnas^Sarnerinas padare visų eilę bandymų, 
ismesdamas iŠ-orapūsles su parašiutu gyvulius^!r įsitikinus, jo veikimu, 
1797 m. spalio 22 d. Paryžiuje atliko pirmų Įspūdingų šokimą su para
šiutu. Didžiausia minia žmonių gusirinko į Monceau sodų, Čia jis su 
orapūsle pakilo iki 1000 m ir iššoko. Tai buvo beveik stebuklas. Jis
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visiškai primityviu parašiutu puikiausiai nusileido ir išgarsėjo- po 
visų pasaulį,' • .. ’ • ’ ' r • . .

Tada sukruto anglai. Jie norėjo parašiutu padaryti pastovu. 
Deja, vienas pirmųjų ’bandytojas, lakūnas Cockingas šokdamas del netin
kamo parašiuto apskaičiavimo užsimušė. : •<

Visi Jie parašiutai ’buvo nesudedami. Juos^prisiriŠdavo pfcie 
orapusles./'Šokant nuplaudavo orapusles virvų ir šokikas su visu krep
šiu leisdavosi žemyn.

Kurį laika parašiutas buvo užmirštas. Prasidėjus didžiajam 
karui, ir padaugėjus lėktuvų avarijoms, vėl pradėtas 1914 m* pradžioje 
jis nagrinėtivir tobulinti. Prancūzas Itn. Juchmes sukonstruavo su
dedamąjį parašiutu.

1915 m. rudenį kariaujančios valstybes grade jo smarkiai naikin
ti orapusles. Ta darbų pirmieji pradėjo vokiečiai lakūnai. Jie už
degamomis kulkomis-apšaudydavo prancūzu lengvai_uzdegamo vandenilio 
pripildytas orapusles. Žvalgui telikdavo tik zuti. Čia ir atcjo^ 
Jachmes į pagalba ir 1916 m. prancūzų žvalgai buvo aprūpinti parašiu
tais. Tada prasidėjo vargai vokiečiams. Dabar prancūzai be pasigai
lėjimo degino ore_vokieciu orapusles, nes jie parašiutus pradėjo nau
doti tik metais vėliau - 1917 m.

Parašiutas lėktuvams galutinai buvo pritaikintas 1918 — 19 m.

Dabartiniu metu lakūnui paraJiutasjyra būtinas kaip išsigelbė
jimo priemonei lėktuvui pagedus - lūžus, užsidegus ir t.t.

MOKYKLOS SENOVINĖJE LIETUVOJE

P « » # # *

Į stiprius rėmus buvo įsprausti senoveje įvairiu sričių mokslai 
Mintis, besiveržianti į naujus atradimus, turėjo neprasilenkti su Sv. 
Rasto nuostatais, nes kitaip jai grėsė erezijos vardas. Nelengva buvo 
tiems, kurie drįso paneigti dogmatines tiesas. Visoje Europoje tais 
laikais kvietimo darbų prižiūrėjo arba jį tvarkė įvairiu ordinų, vienuo
liai.

Musų krašte pirmasiag mokykla^ įkurdino XVI amžiaus gale atvykę 
iŠ svetur jėzuitai. Jie norėjo paruosti sau talkininkus kovai -su besi
plečiančia reformacija ir^ iŠ dalies, papildyti iš vietos gyventojų nau
jus dvasininkų kadrus. Apie metus laiko jėzuitai leido po Vilniaus
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apylinkes šauklius? kurie ragino bajoru jaunimą stotį į atidaromą gim
naziją. Su negausiu pradžioje mokinią skaičium pradėjo jėzuitai gim
nazijoje darbą. Atiduotas auklėtoją globon jaunuokis gaudavo nemokamai 
butą? maistą ir visas^moksįo priemones. Ištisą dieną turėjo jis sėdėti 
suolo ir kulti lotyniškus žodžius. Gimnazija buvo padalinta į keteris 
pagrindinius skyrius: Infima? Gramatica? Sintajcis? Poetica ir Retorica 
Norėjusiems stoti į ordiną ir tapti kunigais buvo dar papildomus filo
sofijos ir teologijos- kursas. Mokė Vilniaus gimnazijoje svetimtaučiai: 
Škotui? italai? vokiečiai ir? is dalies? lenkai. Jie aukle jo_tik. vy
riškąją lytį. Mergaitėms mokyklos durys cLar negreit prasivėrė.

1580 m. jėzuitai įkūrė Vilniuje dar aukštąją akademiją. Ji 
galėjo duoti filosofijos bakalauro? magistro ir teologijos daktaro 
laipsnius, akademijai vadovavo Vilniaus vyskupas. Filosofijos fakul
tete buvo mokoma šią dalyką: logikos? _mctafizikos?_gamtos mokslą? 
istorijos ir geografijos. Be to? auklėtiniams reikėjo išeiti trumpas 
klasikines literatūros kursas. Teologijos fakulteto pagrindą sudarė 
Šv. Raštag? dogmatine ir moraline teologija? kazuistika., polemika? ka
nonai? bažnyčios istorija ir hebrają kalba. 1627 m. akademijoje buvo 
apie 700 klausytoją. Be Lietuvos piliecią ją lanke dar nemažas skai
čius ^.sve timtaucią. 1641 m. lenką karalius ir didysis Lietuvos kuni
gaikštis Vladislovas IV suteikė akademijai privilegiją medicinos ir 
teises fakultetams įsteigti. Bet jėzuitai ta previlegija nepasinaudojo 
Prasidėjus karui su Švedais? Vilniaus mokyklos sunyko ir jose darbas 
kuri laiką buvo visai nutrauktas.

Žemaičiuose didžiausiu centru tais laikais buvo Kražiai. Ten 
jėzuitai turėjo vienuolyną? kuriam priklausė didoki Gilvicią- ir Grei- 
tiskią dvarai. vlš gaunamo iŠ tu dvarą pelno XVII a. pradžioje jėzui
tai įsteigė Kražiuose aukštesniąją mokyklą. Joje kaip ir Vilniaus 
gimnazijoje? buvo mokoma lotyniškai._ Baigąs Kražių mokyklą gale jo 
būti pamokslininkas ar didžiūną garbes odzią kūrėjas. Užplūdę 1656 m. 
Lietuva švedai_visus mokinius išvaikė ir sunaikino mokyklos biblioteka. 
Naujai atsidarė toji įstaiga 1697 m. bursos pavidalu. Per istisą eilą 
metą bursoje buvo nuo SOOjlįgi 500 mokinią. Juos visus dovanai penė
davo? _uz nąsižengimus rykštėmis plakdavo ir mo^e tikybiniąjnokslą* 
Bet del kažin kokią skundą 1773 m. Romos popiežius bursą uždare ir visą jos turtą pavede lenką karalijos švietimo reikalams. Po to buvo 
įsteigta šešią klosią mokykla? kurią 1797 m. paėmė karmelitai. Kar
melitai? ją laike taip pat savo lėšomis. 1803 m. įsikūręs Vilniaus 
universitetas atsiuntė tai mokyklai įsakymą? kad be tikybos butą mo
koma gamtos ir_istori jos mokslą? kad būtą renkamos liaudies dainos ir 
kad mokiniai dėvėtą mundurus šviesiomis apikaklemįs. Pagaliau 1817 m. 
Vilniaus universiteto rektorius Malevskis atsiuntė Karmelitams Rusijos 
švietimo ministro kunigaikščio Golicino įsakymą perduoti mokyklą filo
sofijos magistrui Ignacui Daujotu!_(Doviatui). Nuo to laiko visi mo
kytojai nebe kunigai ir mokykla emc vadintis gimnazija. 1840 m. Kra- 
zią gimnazija buvo perkelta į Raseinius.

Reformatai savo tikybines tvirtoves ture jo^Biršuose ir Kedai-. 
niuose. Tuose miestuose mokyklas įsteigė XVII amžiaus pradžioje Kuni
gaikštis Kristupas Radvila. Jose buvo mokoma rašyti ir skaityti? lo
tyną kalbos ir gramatikos? logikos? istorijos? aritmetikos? graiką
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__________ Reformatu, mokyklose moke teologijos dak- 

_____ , "1637 m. buvo Įvestą karo pratyba^.etika ir rusų 
Be paminėtų dalykų mokiniai.turėjo išmokti rašyti epitafijas?
' _  ; l1,. 1/: _ ' _ " į Biržus ir^Kėdainius svieštis vykoprotestantiški /jaunuoliai net iš Kuršių. Biržų mokykla turėjo papras- 

v ‘ ' izijos vardą. Jose buvo po
i o Egzaminus laikyti reikėjo mo- 

vieną kartą ąpie Tris Karalius.? antrą - 
Karas su švedais toms mokykloms buvo 

jos užsidarė• > •-

kalbos įr plataus katekizmo
tarai is Rytprūsių® 
kalba® 7 
pane girikas ^i r lotyni ška s/e ile s
tos gimnazijoj? o Kėdainių šviesios gimnazijos vardi 
rektorių, ir aštuonis devynis mokytojus. —
kiniams du kartu re r me tus ? _ ”pirmą savaitę po šv® Trejybe s o 
taip pat nelemtas: 1654 m

Praūžus karui, po seserių metų į mokyklas pradėjo rinktis vėl _ 
mokiniai. 1675 m. iš'.Kėdainių gimnazijos evangelikų reformatų vadovybe 
gašiųnte keturis ųokiniuš i Vokietijos miestus ruoštis pastoriais^ 
radžioje XVII amžiaus Kėdainių gimnazija kažin kodėl pragaišta® Ji 

atsigaivina tik 1769 m® ir nuogto laiko randame? kad joje buvo įrodoma 
teologijos trigonometrijos? fizikos, metafizikos a. prancūzų? vokiečių? 
žydų ir graikų kalbų® 1781 metais...gimnazijoje butą 128 mokinių.

Netenka abejoti, kad tiek reformatų? tiek katalikų mokykloje 
taisulaikais buvo ugdoma tikybine neapykanta. Į. Lietuvos kunigaikštijos 
Valdžios įstaigas yra patekusių nusiskundimų? kad.Kėdainių gimnazijos 
mokiniai organizuotais būriais retkarčiais puldavo katalikų maldininkus. 
Del tos priežasties gimnazija kelis kartus buvo uždaroma® -į

Tikybiniams kivirčams atėjo gal&s? kai gimnaziją pereme savo 
globon Vilniaus universitetas® Jis davė jai nuo 1893 m. pasaulietišką 
charakterį® ^Paskyrė mokytojus ne dvasininkus? atsiuntė daugelį Įmygu® 

. Mokinių slmicius. pašoko ligi 400® •
<• ' *■ • *

Po 1830 - 1831 m,® nepavykusio sukilimo buvo uždarytas1 Vilniaus 
universitetas. 0 su juo drauge, ib Visos jo prižiūrimos mokyklos®• At- 

o sidare jos vėliau su kitomis programomis ir su dėstomąją rusų kalba® 
Kėdainių gimnazijoje mokėsi daugiausia bajorų vaikai.: Jos^auklotinių 
tarpe randame Jonušą.Radvilą. Boguslavą Radvilą? Kunigaikštį Kristijone 

" §lonskį? grafą Čapskį, Zabielą ir visą eilę kitų didikų vaikų® Vargu 
Šie visi tituluoti auklėtiniai butų sėdėją viename suole su valstiečių 
vaikais® .• ■ ■ ’

Kitaip bųta Kražių bursoje. Ten_rasdavO prieglaudą net nuo save 
ponų pabėgą baudžiauninkai®’ Luomų lygybes? deja? negynė tų laikų įsta
tymai® Budingas- konfliktas yra buvęs 1769 metais, bursoje ® ’

Ilgąi ieškojo_po apyįįnkęs dvarus dingusio savo piemens bajoras 
* Gurskis. Išgraibė grūdus? išžiūrėjo miskus - lyg ugnyje butų sudegąs 

vaikezas. Važiuoja kartą pro Kražių bursą Gurskis ir pats savo akimis 
netilo:: jo piemuo vaikšto, su knyga rankoje po kiąmą. Saukia Gurskis 
savo piemenį?_ o tas nere į mokyklos vidų. Jėga, issitempe is. klases 
Gurskis auklėtinį, įsivertė kaip aviną į ratus ir parsigabeno į savo 
dvarą® ' •

Visi mokiniai nuėjo.tada pag, vedeją irvpareiŠke protestą? kad 
jų čia niekas bursoje neginąs®.į- Vedėjas pasiaiškino nebuvimų įstatymo? 
kuris neleistų ponui pasiimti sau priklausančio^žmogaus. Pasipiktiną 
tuo skaudžiu įvykių mokiniui apleido bursą ir^išvazinejo namo® Strei
ką jie^tąse apie menesį laiko. Bet nebesugrįžo pas juos pikto bajoro 
issivežtas draugas®
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Kražių mokykla ture jo visoje Lietuvos kunigaikštijoje gėrį var
dų. vJoje buvusi_mokslo skatinamoji dvasia* Is Kražių mokyklos išėjo 
nemaža žmonių? vėliau dirbusių tėvynės labui. Kėdainių gimnazija.nepa- 
ruoze jokio kultūros veikoje., jolęio poeto ar kokios nors knygos kūrėjo. 
Ji turėjo? matyt? siauresnius tikslus į, paruosti bųjorų savo paties rei 
kalams tvarkyti. .Koks nors visuomeniškas ar tautiškas pradas negi galėjo būti prie širdies pedagogams iš Rytprūsių.

Nežiūrint visų trūkumų svetimtaučių švietimo darbe? tenka pri- 
įjašiūti? kad tas jų darbas-šiandien vertintinas teigiamai? nes jis 
nlnte žmogaus akiratį? žymėjo ribų tarp apsisvietusįo ir neapsisvietu- 
sio uždegdavo ir kitus noru neatsilikti? tuo paruošdamas dirvų? kurio
je vėliau"gale jo augti ir brųsti. mūsų tautinis sųmonejimas.

Jungtiniu Amerikps^Valstyjų visuomene? vis dar labai pasigenda 
dviejų garbingų amerikiečių. - Smith ir Wilkie. Tuodu vyrai? buvų. 
kandidatai į.prezidentus? daug nusipelno,savo gražiu ir pavyzdingu 
•gyvenimu? nuėjo į amzinastį. ,

Smith ir Wilkie, mirtis? buvo skaudus smūgis visam demokratiniam pasauliui*. nes? kaip iš vulkanų veržiasi lava?Jsaip i§, Jų tyros šir
dies veržėsi doros ir tiesos principai? kurie žadino žmonijoje lais
vos ir demokratijos idėjas©

Lietuviškas priežodis sako: - Viena beda? tai ne beda... 
Sulaukus gilios senatvės ir ligos parblokštas Cordell Hull atsisakė 
nuo J.A.V. sekretoriaus pareigų.

Tai žmogus? kuris kaip uola į kurį atsimušdavo ir ištykŠdavo 
visokios pragaištingos bangos. Jam? lygiai? kaip Rooseveltui neap
suko galvos joks imperialistas^ kuris įeskodamas ”strateginių” sienų 
ėjo terioti ramiai sau gyvenančius kraštus. Jis pripažino ir garbin
gai gynė? kol galėjo? visų tautų? kaip didelių taip mažų? laisva ir 
nepriklausomų gyvenimų.

C. Hull visur ir visuomet smerke Stalino grobuoniškų smurto 
žygį ir į musų brangų tėvų kraštų - Lietuvų.
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Del siu vyry pasitraukimo is viešojo gyvenimo, yra nuliūdus 

kiekvienas geros valios žmogus. Taip - gaila Jy. Jie nebeužtars 
vargstanciy ir kraujuose paskendusiy tauty.

Tikėkime, kad Jy vietoje stos šimtai. Demokratija auklėja ga
liūnus ir tikėkime, kad Jy nebaigtas darbas, matyti pasaulio tautas 
laisvas ir laimingas bus įgyvendintas.

Pasaulio idijoty, kurie per krauja ir išžudytus lavonus eina 
laury ieškoti, galybe trūnija. Geltonieji Azijos sunes-japonai dau
žomi is visu pusiy. Buvęs Stalino draugas Himleris, kaip spauda pra 
nesą, jau isdurniaves. Musolinį - graužia vėžys.

- Nebus kitaip ir lietuviy tautos budeliui Stalinuil

t .
■ ...Ji , : •. •. • |

Vienas lietuvis, kuris laivais važinūdamas ilgus metus, atve
jais lankėsi Rusijos grieplauky miestuose. Lankydamasis Montreale 
malonėjo parašyti laišką į. mus redakciją, kur tarpe kitko rašo:

- ’’Apgailestaujama, kad randasi žmoniy, kurie garbina tą 
salį ir tuos i^tatymuskurįy visai nesupranta. Linkėtina kiek
vienam aukštaičiui ir žemaičiui kuris jaučiasi komunistu, matyti 
savo akimis ir pabūti’ tenais nė kaipo turistui, bet kaipo papras
tam kolhozo'darbininkui, tai tuomet paragavus jy maisto, pavilkejęs 
juoduotus drabužius, pavaitojęs savo prakaituotose rankose sunky ir 
beširdį darbo įrankį ir isklausąs nuo ryto iki vakarui drausmes pa
mokslo, tai tuomet tikrai suprastu kas tas per Stalino komunizmas. 
Tuomet tikrai užgestu meile “darbininku tėvynei“.”

, ,Tai zmoniy balsai, kurie yra matę savo akimįs sovietus. Tuos 
sovietus, kurie suka sau lizdą mūšy prigimtam krašte Lietuvoje. ...

Kiekvienam sąžinįngam žmogui darosi skaudu, kad toks žiaurus 
likimas, mūšy brolius ištiko.

' Dirbkime kiek kas isgalim, kad toji vergija, kaip greičiau 
pasibaigty. ..-i . ■
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Betgi ^rra žmonių? kurie įsikinką į kraujuotu komunyzmo gagrų? 

traukia jų ispustoiais akimis ir . viskas. Daugelis is jų turi čia 
"kapitalistinėje" salyje susikrovę ir turtelio ir neblogus darbus? 
bet ieško savo skurąi bizūno ir tiek.

* ’ , 1

Mums negaila durnių? kurie_savo galvas, daužo į sienass bet 
mums gaila? kad jie nesiliauna būti akyplesomis ir melagiais.

Komunistu "L. Balsas" nesišlykstį pavadinti mus fasistais- 
naziais. Kazin del ko? Gal tik savo širdį nuraminti.

. Mus vadinti fašistais - nėra faktų nėra senco,
Mes sakeme? sakom ir sakysim5 kad Hitleris kartu su visais 

diktatoriais? kartu su Stalinu yra biaurūs kraugeriai? kurie nesis
kaito su^tiesOE^principais? kurie nesiskaito sų^jokiomis sutartimis? 
kurie, ieško tuščios garbes eidami per kalnus išžudytu sau neištikimu.

Tai mūsų? tai Kanados ir viso pasaulio demokratinio nusistatymo 
lietuvių mintis!

Kad Malatpvas bučiavo Hitlerio rankas? kad Ribentropas gere 
vodka su Stalinu dar 1939 metais? tai mes_pamename. Pamename ir tų? 
kaip "Liaudies Balsas" Roosevelta? kuris ėjo į pagalbų Anglijai deS^ 
poratiskai kovojančiai pries Hitlerį? vadino kapitalizmo bernu ir 
kitokiais nepadoriais vardais.

Gruodžio 3 diena? Montrealc- svečiavosi^"Laisves" Mizara. 
Tai paprastas svečias? kuris daug sykių jau čia svečiavosi.

Kazin kų čia Montreale jie gero' suranda? kad kaip toje pasa
koje be galo? tai Bimba? tai Šalomskas? tai Mizara ir vis taip ir 
taip?

Si syki Mizara kalbėjo ant De Bullion. Ha? ha? ha? koks 
kalbėtojas? tokia ir vieta.



Is nęųtmenamų laikui nub žilosios, garbingos_senoves, 
Krikščioniu. Tarpe užsiliko _lab.ai gražus ir būdingas pavysdys, 
Kad dienų pries pačias Kalėdas^ bei Jėzaus užgimimą, švenčiama Kūčias, arba išvakares Išganytojo sulaukimo*

Toji dįena Bažnyčios viešai yra paskirta., garbingiems
Visos žmonių gimines pirmiesiems nelaimingiems tėveliams 
Adomįu_ir dievai paminėti, kurię del savo nepakįusnumo^ 
Sutvėrėjui, bei p.irmogriekio, is rojaus tapo amžinai išvaryti*

Šioji diena^mums primena taipgi ir 12 Izraelio^tautos ; A Padermių, is kurių, dar rojuje paties Dievo pažadėtas,
Turėjo ateiti pasaulin garbingas, tautų laukiamas Išganytojas,
Ir per savo šv. Kryžių ir kančių atpirkti- žmonijų is šėtono vergijos*

Kūčių dienoje, atsimenu gerai iš jaunystes skaisčios, 
Niekas nieko nevalgo peryklaura dienele ir tuomi 
§avo pasninku lyg pareikšdavo aiškiai, prakilniai,_kaip

. Žmonijos širdis ir siela per ilgus šimtmečius -lauke Atpirkėjo.
...............................  ' . -'-v ■ ■ ■ .■ ' / ■

Visų dienelų^praįeidus darbuose ir susikaupimo ^vašioje, A 
Vakare. buvo_svenciama Kūčios, kuomet prie papuošto stalo ?„ a;
Visa šeimynėle stiprindavosi net iš 12 valgių vakariene,
0 jų sudėtis tai tikrai primindavo primityvius valgius protėvių.

Visupirma plotkelis, arba 'Kūdikėlio pyragas, kur^ laužant 
Viems kitam duodavo paragaut su įvairiais Kalėdų linkėjimais. 
Čia žuvis, silke, aguonos, kukuliai, drebučiai, pasnikine sriubs 
Vaisiai, daržoves, medus, midus ir daugelis valgių visokių kitų.

Tas valgių įvairumas primindavo aiškiai, įrodziai visiems.
Koks didis dvasios ir kūno vargas, nelaime buvo pirmiesiems tėvams, 
Kuomet išvaryti iš visokių_gerybių vietos-rojaus ir apsiginti.• ■ 
Nuo bado, zemeje patys turėjo žuvauti, medžioti, rinkt "žoleles, grūdeli

Pasistiprinus social,_Kučias užbaigus bendra šeimynos malda, 
Nukraustytas stalas būdavo gražiai papuoštas baltutėlė 
staltiese, ant kurios_sieno kupstelis, sv* kryžius, beį
Sv. Šeimynos s.tovyleles ir maldingoje dvasioje laukta sv*. Naktis
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Kaįp linksmap džiugu būdavo, atsikėlus net pries aųsrinų, 
Važiuoto^ keliauti per^pusnynųs į sv. Bernelio.misiąs, 
Ir bažnyčioje, matant zavejančiai parengta Betliejaus stainelų, 
Širdingai pasimelsti prie kojų Kūdikėlio ir atsigauti kunu ir dvasia.

Šis gražus^paprotys yra užlaikomas netik tėvynėj Lietuvoj, 
Bet ir plačioj išeivijoj lietuvių, lenkų ir kitų tautų tarpe, 
Tačiau, Dievuli tu mano brangus! kada pavergtoji.Lietuva vel_^.
Susilauks tų laikų, • kuomet gales LAISVAI svestį linksmąsias Kūčias i•

Šiemet malonios Kūčios daugelio pasaulyj- žmonių yra praleidžiama
Skurde baisiame, ašarose^. karo frontuose, žiauriose kovose,
Pasilikę šeimos namie liusta-dejuoja be savo jaunųjų sūnų, dukterų,
Bet reikia tikėtis... kad tai yra PASKUTINES liūdnos Kūčios, sv. Kalėdos, 
Pasaulio ramybes ir taikos pastovios ateityje visiems belaukiant kantriai..

Kūčios 1944- iii. - Padanges Aras -

Šiandienų savo taurioje dvasioje esu toli-toli nuo_cia,
Net Palestinos zemeje, Betliejaus miestelio padangėj,
Kame aries pora tūkstančių metų įvyko meiles stebuklas. 
Tai užgimimas Dangaus Karalaičio maža Kūdikėlio asmenyj.

Tų garsųjį zenjeje įvykį paminėti, liūdyja Betliejaus žvaigžde, 
Nesuskaitomi pulkai angelu linksmaivir-džiaugsmingai Jam gieda: 
’’Garbe Dieviu aukštybėje ir ramybe zemeje geros_valios žmonėms".
Jį skuba taipgi pasveikint piemenėliai ir gyvulėliai-jautis, asilas, 

avinėliai.
Ęįtai Marijos maloniam, meilingam prieglobsty j ir sv. Juozapo, 
Žilagalvio senelio^ Kristaus globėjo, matosi linksmai besisypsantis
Jėzus kūdikėlis, užgimus no karaliaus rūmuose^ šilko pataluose, 
Bet apleistoje, kiauru stogu, be langų, gyvulėlių kūteleje•

Kaip anuomet-nėrangios dvasios, materijai!zme paskendų, 
Išdidūs, puikuoliai, veidmainingi-Erodas, Pilotas, žydų 
Aukščiausieji kunigai ir tautos vyresnieji, neatėjo prie
Jojo lopšelio... ta pati panorama kartojasi ir šiandien mumyse.

įsigyta valdžia^ turtas, puikybe, išdidumas, mokslas klaidingas,
Pasaulio Rūstybes, kūno^geiduliai-žmonių širdyse dažnai yra toji užtvara, 
Kuri^grieztai atskiria žmogų-šutverimų nuo savo Sutvėrėjo,
Lyg Šis gyvenimas būtu žmogaus tikslas, užmokestis, vietoj dangaus-amzino- 

sios buveines.
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Nenuostabu.tat, kad šiandieną žemes paviršius paraudo
Nuo žiauriąją, baįsiąįą karą, ^tauta tautai^ brolis "broliui
Tapo tikruoju, beširdžiu žmogžudžiu, kraugeringu gvęriu,
Nes pasaulio sieloj, širdyje užgeso prakilni meile šiam Kūdikėliui.

Vardan tos meiles galingos, Jis tampa visai į mūs panašus:
Laikinai lyg apleidus savo karališką sostą danguj, ateina pasaulin 
Neturte,' varguose, skausmuose^ kenčia Šiurpulingas Kryžiaus kančias, . 
Kad patį Di^vą palenkus prie žemes, p žmogą iškėlus iki vertybes dangaus

Jo. brangiu užgimimu pradžiugo dangus,. visas pragaras^sudrėbėjoj 
Skaistykloj sieloms nušvito'galinga^viltis ir žemes žmonėms

, Užtekėjo linksmybes ir džiaugsmo Aušrine, nes pats_Dievas
, Tapo žmogum, kad nuodėmingu žmoniją atpirkus iš šėtono vergijos.

Jis atneše mokslą, kurio pasaulis iki tol dar negirdėjoj Jis parode 
Prakilniausiu meile kurios nebuvo dar patyrus žmonijos^sirdis,
Jis suteikė pavyzdį skaistu^ idealu, paliko priemones sy. Sakramentus j. 
Kad visas pasaulio tautas išganius ir sujungus po savo sv. Kryžiaus vėliavai

Subedievejps^pasaulįs tol klydo, • klysta ir klys amžinai,Kol Jėzaus ‘uz savo Šviesa, _kelią ir tiesą gyvenime nepripązys; 
Kitaip Dievas pats savo tvėrimo planams prieštarautą griežtai, 
Jei žmoniją vestą gyvenimo klaidingais keliais stačiai prazutin.

Be abejo... džiaugias ęiandieną-giliai'tikinčiąją pasaulis platusis, Ypač nelaimingi, beturčiai, ligoniai, nuskriaustieji, našlaičiai-tęs, 
Ir nelaime vargas^yra tiems, kurie Jo nęprįpažysta, bei kovoja pries Jį< 
Nes... dangus ir žeme praeis, bet Jojo žodžiai ir atpirkimo darbas omai-

- nai nepasikeis.
Šioje tat tylioje, linksmoje, Šventoje išganytojo užgimimo naktyje 
Kiekvienas "giliai susikaupę savo dvasios ir sielos gelmese, 
Skubėkim į Betliejaus stainelą prie koją, malonaus Kūdikėlio, Kurio rankos mažytes sutvėrė, atpirko ir valdo žemę ir dangę..

' Į i * *1 . ■ A.’**1 ..........

Ir prašykim karštai sau reikalingą kūnui ir sielai malonią,
- Įniršusioms tautoms-taikos, Ramybes ir karo greitos užbaigos, 
Pavergtiesiems-laisvą, valdovams-teisingumą, klystantiems-tiesos kelius 
Giliai pasitikėdami, kad galingas Mažutėlis visus, mus isgįrs ir maldų 

isklausys ’..

Kalėdos, 1944 m.
- Padanges Aras -

v.
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BALT I M O R E9 M D.

Is Lietuvai Vaduoti Sąjungos 4-to Skyriaus Veikimo.

Per vasarą kiek atsilsėjęs L.V.S. 4-tas skyrius, sulaukęs žiemos 

imasi už darbo, atlikti savo pareigu senosios Tėvynės Lietuvos labui. 

Nors tiesa, didžiuma skyriaus narią. nesedejo rankas sunėrę nei iki šiolei, 

jie turėjo pilnas rankas įvairiu darbi}, kaip tai rinkimas parašą. ir tvar

kymas peticiją, rengimą tarptautiniu bazari}, kuris buvo gana sėkmingas ir 

lietuviai gerai pasirodė ir atsižymėjo. Dabar vėl turi pilnas rankas dar

bo rinkime drapanus del suvargusią Lietuvos žmonių. Taciaus tie visi dar

bai, isskyrus peticijas buvo atliekami kitą organizaciją, o ne L.V.S. 4-to 
Skyriaus vardu. Dabar sulaukus rudenio ir besiartinant žiauriai žiemužiai, 

skyrius matydamas labai apleista tautinu dirvą įkurią reikia sėti gyvy 

ŽodŽią, demokratinio patrijotizmo ir meiles Lietuvai sėklą. Lapkričio 

28 d., laikytame savo susirinkime, nutarė rengti prakalbas, kurios turės 

įvykti apie vidurį sausio 1945 m. ir už kalbėtoja kviesti energingą sky

riaus vice-pirmininkę, ponia Julę Rastenienę, kuri jau ne kartu yra suža

vėjus, vietos lietuvius, savo jautriom patriotinėm prakalbom ir Dr. B.K. 

Venciu is Brooklyn N.Y. Beto dar liko nutarti rengti koki nors parengi- 

neli ir leisti karo boną laimėjimui. Išrinkta parengimo komisija is siu 

asmeną: susižinojimui su kalbėtojais ir surengimui prakalbą rūpinsis 

P.P. Jaras. ’.Leidimui islaimejimui Karo Bono, P-nios: J. Rasteniene, M. 

Milunaitiene, 0. Lukoševičiene ir A. Baudžione. Surengimui vakarėlio 

p.p; J. Gutauskas ir P. Jaras. Kiti visi nariai pasižadėjo padėti komi- 

si jai.

Tame susirinkime p. A. Karelaitis perstatė 4 naujus narius ir p. J. 

Gutauskas vieną. Visi tapo priimti ir užsimokėjo savo metines duokles po 

{2.00.
P.P. Jaras.
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is K, L< TARYBOS TORONTO SKYRIAUS VEIKIMO.

Spalio meų. 15, d®? įvyko mėnesinis skyriaus susirinkinjas, 
kuriame., apart- kitų bėgamų reikalų? buvo pasiūlyta? ateinančia^ 
Lietuvos Nepriklausomybes‘diena? įspūdingai paminėt. Sis pasauly- 

' mas netik buvo priimtas? bet ir plačiai aptartas. . . ; , /' p—

Nutarta kreiptis prie kitų. Toronte esančių, lietuviškų orga
nizacijų? kad visos prisidėtų ir bendrai paminėjimų paruoši.

Tam tikslui? - tapo išrinkta komisija, į kurių įeina: 0 Naru- 
siene, Z. Užemeckiene? Al. Augutis? L. Vekteris ir P. Kairys.

Si komisija? sugizinos su kitomis organizacijomis ir ves 
-. kitus? tų reikalų liečiančius darbus.

Buvo svarstomas^!r drabužių rinkimo reikalas? bet kol kas, 
dar tam dirva neparuošta - formalumai neatlikti ir-del to, tas 
reikalas paliktas atviru.

Kaip anksčiau buvo manoma suorganįziuoti K. L. Tarybos Sky
rius tarp tabako augintojų, tai pasirodė, kad tas nelabai įmanoma, 
nes tie zmortes? beveik visuomet yra apversti darbu. Vienok, jie 
pasižadėjo ..šį ...lietuviškų veikimų remt. į

■ - * • f

256 KUOPOS DEŠIMTMETIS . i. •.

Spalio 22 diena?^susivienijimo Lietuvių Amerikoje 236 Kuopa, 
. • »kuri randasi Toronte? švente savo gyvavimo dešimties metų sukaktį*

Ta proga? kuopos .„rengimo komisija? kurion įeina: E* Frenze- 
liene, Br. Kavolįuniene? Q. Indreliene, A. Kuniutis ir J« Yokubynas, 
pasiruošė tų šventų atzynet.
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Buvo suvaidintas veikalas ’’Susiprato” St. Vitaicio, kuriame 

roles turėjo: o. Indreliene,-0. Margo, J. Margo, J. Novogrodzkis , 
A. Frenzelis, L. Bieliauskaite ir Grinskią Jonukas.

Sufleravo J. Jokubynas. Veikalas suvaidintas gerai. Po _ 
veikalo sene J. Grinskio. deklamacija ir Aldutės Pundziutes dainele. 
Šiem dviem vaikučiam, nestinga nei gabumo, nei drąsos.

. ^abar, atėjo eile dviems S.L.A. narėmsįdainuoti• Jomis buvo 
Zose Uzemeckiene ir Stase Batkiene. Jos„gražiai ir harmoningai su
dainavo tris dainas duetu ir po to, z. Uzemeckiene, išpildė tris, 
•gana komplikuotas dainas solo. Jos dainuodavo visuomet labai gra
žiai, bet sį karta, rodos dar gražiau. Publika nenorejo_paleisti 
ją nąo scenos, _bet kadangi laikas jau gerokai buvo issisemes, o 
pries akis turėjom dar kalbėtoją, tai reikėjo pasitenkint rik tiekų.

Taip^ mes turėjome garbes, turėti svetį kalbėtoją, kurį, 
kuopai prašant, S.L.A. Centras įgaliavo, musą sverteje atsilankyt.

„ Juo buvo, S.L.A. vice-prezidentas P. Dargis is Pittsburgho. 
Svečio kalba, kuri paliete ne tik sus i vieni j imo'^re Įkalus, bet ir 
Lietuvos žmonią kančias - buvo turininga ir graži.

Po kalbos, seks užbaiga programos, bet pirm to, noriu pri
minti, kad pradedant programą, kurią atidarė kuopos jpirm. L. Vek- 
terįs, buvo sugiedota Lietuvos Himnas. Pirm, pasakė trumpą bet gražią kalbą ir perstatė J. Yokubyną, programos vedimui ir kuopos 
veiklos apibendinimui•

Užbaigiant, buvo giedamas anglą Himnas.
„ Po to,„žemutineje saleje, įvyko vakariene, kurioje dalyvavo 

svečias kalbėtojas, musą kaimynines kuopos Hamiltone,*pirm. Vilnonis, 
Balycia ir dar vienas narys, kurio pavardes nenugirdau. Na ir musą 
vietiniai svečiai ir nariai. Cią programos vedeja buvojo. Indre- 
liene,_o sekr. St. Batkiene, turėjo pagaminus ilgą sąrašą kuopos 
pareigūną ir visus issaukus, perstatė kiekvieno is ją užimtąsias 
ar užimamas pareigas.
„ 0. Indrelįene, kaipo finansą sekretore, išbuvo per visą de
šimtį metą ir uz tai, scenoje, jai buvo įteikta dovana nuo narią, 
amžina plunksna ir paišelis ir prisegtos gėlės.

Taip tai S.L.A. 236 Kuopa, įženge į vienuoliktuosius metus, 
su daugelio linkėjimais, gyvuoti per ilgus, ilgus metus

- M. F. Y-ne. -



Sii^. mėty Gruodžio men® 31 dieny t. y. Sekmadieny
' ‘ 8 Vai. vakare, Toronto Lietuviy R. Kataliky Šv. jono Krikš

tytojo Pašelpine Draugija Lietuviy Parapijos svetainėj, Nau
ji^ Mėty sutikimo proga rengia iškilmingu vakarienę ir sokius.

Visus Toronto ir apylinkies lietuvius-es maloniai 
kviečiame atsilankyti® Užtikrinu, kad visi busite patenkinti 
Musy darbščios ir geros seimininkes, kuriuos visuomet moka 
paruosti skanius valgius jau is anksto ruošiasi prie to.
' ’ • . , . : ■ • *; i . ? • • • . ■ • ’

* * <v -
Besivaisindami prie skanios vakarienes ir besi- 

linksmindami prie geros muzikos, visi bendrai paiy<3.©slmo 
senus ir sutiksime Naujus Metus®

><:: T . .i - Sekretorius S* Balčiūnas

’l

įkaitykite ir platinkite ” NEPRIKLAUSOM LIETUVĄ”*

• - -—— ■ - , • ____

. - •_ Remkite lietuvius biznierius. , . ' .
.. ■ .....■

---------------------------------------------  . . ——         ------------------------------------ —•-
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• . , ŽUVO KAPORALAS PETRAS J. STANIULIS

Spalio^9 diena, Belgijoje žuvo Petras Juozas Staniulis, 
■bekovodamas už laisvu ir demokratiją su žiauriuoju nacyrmu.

Petras buvo tik 26 metu amžiaus, sūnūs Domicėlės ir jau 
mirusio tėvelio Antano Staniulių. Jo mamyte yra apsivedusi su 
Stasiu Zakarausku ir šiuo laiku gyvena Abitibi, P. q.

... - .iA... ,
1943 met. 9 vasario, savanoriu įstojo į Kanados armija, 

ir tu pačių-metų rugsėju 2 diena, buyo isveštas į Angliju. į 
Franci ja buvo nuvestas šių metų rugsėjo 2 diena ir būdamas, pirmose eilese, dalyvavo visuose didziuosiose mūšiuose, kol pagaliau 
Spalio 9 diena padėjo savo jaunų gyvastį po Šio karo dievaičio 
kp-jomis. ■ . r

Jo sena' motinėlė, potevis, sesute Broge, broliukai: 
Poviįas, Jonas,. Juozas ir Pranas randasi didžiausiame nuliudime 
ir ašarose.

Ilsėkis ramiai garbingas Kareivi Šaltoje Belgijos^žemeleje, 
o visiems Jo giminėms ir draugams reiškiame giliausios užuojautos.

K.L.T.
sjt s$ fS >J» >!< >!< >!<

EDVARDAS MASNICKAS

Moiitrealo dįdžiuosiuose laikraščiuose tilpo atvaizdas, 
-visiems montrealieciams gerai pažystamo kario Edvardo Masnicko, 
kur sakoma, £ad jis bekovodamas su naaiais Italijos fronte,_buvo 
skaudžiai sužeistas. Šiuo laiku jis jau yra pasveikus ir vėl 
kovoje pirmose eilese tuose pačiuose Italijos frontuose.



S8- ..... i V •' ,!
Edvardas. xMaŠnickas, įau penki metai kaip isveštas į Užjūrį* 

Kol buvo namie,įtai visuomet dalyvaudavo vsu,,,116 tuviais, kurie ji 
nepaprastai mylėjo ir gerbė uz jo draugiškumu'Ir linksmu budų»

Edvardo tėvelis M. Masnickas, yra darbštus visuomenininkas 
ir Vyt. Kliubo veikėjas. > Į 'V

Linkime 
kad neužilgo s 
siilgų laukia

9 kad Edvardui nebe pas i taikytu, daugiau nelaimiu ię 
ugrystu į savo gimtinį miestu Montręalų, kur jo 'tė
jo -tėveliui.,. broliai ir visi draugai.

' ■ ' Į j : ' j K.L.T.
I Į ! / ■'!

f.t tjt $ >.’« *J» >>/>?• >!< * # .' .« I: / z : i I

JONAS MACIEJUNAS

Kuris tarnauja Kanados laivyne..už mekenikų, buvo sunkiai----
sužeistas. Per nelaime susidūrus dviemlaivam,--Jonui biuro šon
kauliai. sulaužyti i r šiaip'' sunkiai sutrenktas.

- Jli............
Kol Jonas gyveno civilinį gyvenimu, buvo žinomas kaipo 

labai gabus mekanikas, kuris nęt orlaivį buvo pasibudavojus ir 
pats jį.vairavo.. • ' / į "įį -•

_ ’■> — V s • * —
Jo sesute p. Silkauskiene yra žinoma visuomenininke ir 

meno mėgėja. - u "•;•
...? .i >.'■

*, • Jjt « >X »X >X * »5* « # # *• ' l L

METINES* SUKAKTUVES NUO ŽUVIMO KARIO §TANKAU$- . ..
■;‘V. ' ’ J -j .

Lapkričio 18 diena,- Gerb. KrA. Stankai* surengė gedulo 
pami^ejima mėtinėms sukaktuvėms ėavo mylimo sunaus Kazimiero, ku
ris ztrvcr-Cieili jos fronte.

Dalyvavo latrai daug Stankų Šeimos draugų ir pažystamų, ku
rie pasimeldė ir išreiškė tėveliams gilių užuojautų.

P.p., Stankai atsidėkodami už visų tai, visus dalyvius gra
žiai pavaišino. . .

$ « * i> >3< * ■> >X

PAliiLDOS UŽ A.A. KAZIMIERĄ JUŠKEVIČIŲ

Lapkričio 25 d. lietuvių bažnyčioje, buvo gedulo pamaldas 
uŽ mirusiojo Kazimiero Juškevičiaus vėlų.

Ta proga- to§ pačios dienos vakare, susirinko gražus būrys 
kviestų Juškevičių šeimos giminių ir draugų,.kurie įspūdingai pa
minėjo vienerių metų gedulo sukaktį. •
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Kazimieras JūŠkevi-cius? buvo vienas is gabiausių ir sumanin- 
giausių Montreal© _lie tuvių tarpe. Kol gyvas ir sveikas Jouvo? su 
didžiausiu ^atsidėjimu dirbo lietuviškame darbe kliubiecių tarpe. 
Jei Jurkevičiaus ir Šarkio Montreale nebūtu buvę? tai Vytauto kllu
bas? butų senai iš varžytinių parduotas.

. >

gaila?^bet darbšti Juškevičių seimą ir pats A.A. Kazimieras 
Juškevičius? šiuo laiku Vyt. Kliube nebesusilaukia tinkamo pagerbimo

• r

>!« >K >?C sjc # *

MŪSŲ MIRUSIEJI

Lapkričio 11 di^na? buvo palaidota širdinga moteris ir gera 
seimos motina Petronėle TAURAZIENE• - • .

• . ■

Jos vyras? sūnūs in-dukterys/ pasiliko didžiausiame nuli aidime 
ir agarose.

Reiškiame didžiausia užuojauta Taurazų Šeimai*
% *•••-•• ■» *' * i •*

:J« »Jt s;< s.V sj< :K * & #

Danatas ir Jonas Ylai?_apturejo labai liūdnų z indų > kuri 
praneša, kad jų. miela motinėlė jau mirusi Lietuvoje-*

Žinia gauta per Raudonąjį Kryžių..
• . .2 . <* ■

>;< :!<. sj< ❖ >!<

GARNYS AP SI LANKE

Ruslevicius ir jo žmonele (Dainiute) apturėjo didziausį 
džiaugsmų ir su dideliu dėkingumu aciuoja garniui? kuris jiem 
gražų ir sveikų sūnelį padovanojo.

Jaunąjį Ruslevicių lapkričio 5 diena? kun* Bobinas pakrikš
tijo: - Ronald - Andre - Joseph vardais.

Kaz. Vaškelis ir jo žmonele Laurette taipgi aplanke garnys 
ir padovanojo sūneli.

Kun. Bobinas ju mažaji sūneli pakrikštijo: Claude - Rejean 
Lorenzo vardais.

Velijame, visokiausių gerybių jauniesiems mūsų tautiečių 
sūneliams. ‘ ■

>!« >J« # aje >3»
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VESTUVIŲ VARPAI

. ' Emlli ja^Gėnovaite „Peckaiciute, gruodžio 2 diena, susituokė
•su Leo kan.coux!. < \ ■" ; ‘ ‘ • ■- ..

• - r - : • I * ■ •

- Gruodžio 16 diena, Alice Tereseviciute susituokė su Lucien 
Robichoud... •

Jaunosioms porelėms, linkime visokiausiu saldybių, jų gražiame 
gyvenime •

* »!« # -X « * *

GERAS SVETYS

Montreale lankėsi, 4merikos kagyg Pranas Miliauskas. Jam
- teko kovoti su japonais istiu s 27 menesius.

JTa grogą aplankę, savo meilužę Bronę Rausciutę ir •kuriai” 
įteikc sužieduotuvių žiedą. y-

•* r • . z V j ’ ' «• * - - - • *

Linkime, kai kitą sykį apsilankis, tai kad ir vestuvių žie
dą atsivestų. .

>jt >;* # >x ?x >x
... . .• .. . - • • : ■■■■ ■' ■ 

.. . r—........ ■ - . . ; . . ..

r NEMALONI LIGA
■ *

<Jau kūgis laįkas, kaip nemaloni liga kamuoja musų malonaus 
.tautiečio Račiūno žmonelę Antosę.

Šiuo laiku randasi į ’’Sacre - Coeur” Ligoninę Oartierviįle. 
Linkime greičiausiai pasveikti Lr-kaip-galint skubiau sustiprėti.

—■ . . • . — —- —• • • * ••• •

>X >X sje XX # :X
f • • : A-. H - : • J ' , " ■ ' ' ■■ ........ ::

’ ■ ANTANAS VAITKUS > r~ ' - '
. • v ; i s s ' • ’ .

Viso Montreal© lietuviams gerai^pazystamas Antanas Vaitkus, 
šiuo sykiu randasi Amerikos kariuomeneje. :

Jis yra labai pasiilgęs Montrealo lietuvių ir Vytauro kliubo, 
kuriam jis taip nuoširdžiai-, per eil’ę metų, pasekmingai darbavosi.

. Antanas buvo geriausias kliubo darbuotojų ir tik -jam vado
vaujant įvykdavo pasekmingiausi visoki parengimai iŠ kurių Kliubas 
nevieną tūkstantinę pelne.

Šiuo laiku Kliubas pasirengęs visokioms "asabomsll siųsti 
kalėdinius pasveikinimus ir tam tikslui skirti vieno menesio pelnę. 
Kažin ar prisimins Antanę, tarnaujanti karuomeneje?

»X »Jt >x >x
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P A J I E Š K O J I M A I

Giminaitis iŠ Lietuvos, dabar gyvenantis Amerikoje, pajies- 
ko Balio Eiduko, arba valesne pavarde Bob Edwards, kurs 1932 met* 
gyveno 101 Sherbrooke .St., Winnipeg, Man.

Prašome žinias apie jį pasiusti -"Nepriklausomai Lietuvai“ 
6642 - 3rd. Ave.? Rosemount, Montreal 36, Quebec.

Generalinis Konsulas Jonas Budrys, pajiesko Kr. Joe Apalo
vi ch (Apanavičiaus), kuris kur tai Apibertoje turi farma. Prašoma ? 
paties, ar kas apie jį žinote pranešti konsului arba “Nep. Lietuvos” 
redakcijai.

Busime labai dėkingi.

»J» & »!<
•A • • «r

Ž o, D'I S . I Š RE D AKCIJOS

Kanados Lietuviu. Tarybos Valdyba, su “Nepriklausomos Lietu
vos” redakcija ir administracija, sveikina^kiekviena lietuvį, kuris 
parėmė musŲ darbuotu, kuris neatsisakė padėti mums vieningai dirbti 
del šviesesnes lietuvii} tautos ateities, su

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir . NAUJAIS METAIS.

K.L.T. ir “N.L.“ Štabas,

* »» >> >!• # #

REDAKTORIAUS ŽODIS.

Gerbiamieji “N. Lietuvos“ skaitytojai ir bičiuliai ’•

Man su didele širdgelę tenka prabilti į vis^s malonius lie
tuvius, į visus mūs^ vienintelio Kanados lietuviu žurnalo skaitytojus 
ir prietelius, kad šioji laida, tai bus paskutinioji, kuriai man 
tenka vadovauti.

Esu pilniausiai tikras, kad gis darbas nei žingsniui nebus 
sustabdytas ir toliauk nes jis yra šventas ir kilnus, todėl atsiras 
kiti, kurie gal ji geriau ištobulins.

Nebuvo įliuciŲ, o_prieteliŲ ir draugu buvo daug, todėl ir šis 
darbas, kiek as jį sugebėjau, buvo malonus ir nesunkus, bet kad gyve
nimo aplinkybes, kurios yra grynai asmeniškos, neleidžia man jo Įpai
kinai dirbti, tai kq gi padarysi. Vienok ateityje, kiek mano laikas
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įeis, visuomet būsiu suvsiuo žurnalu ir visuomet dirbsiu, kad sis 
,sviesos spindulėlis neužgestą.

Širdingai dėkodamas visiems marp bendradarbiams ir rėmėjams^ 
kurie tiek man daug, padėjo tęsti šio žurnalo leidimą, tariu viso 
geriausio.

- Jonas Yla -w I,5 .’. T.... J • ■ y' ■ ■ ■ . . ■ . . -... ,

*«» • • i -. • ’ •, •/ r ’ ». • • ' 41
•'•Xi'vny'. < ..•••. • e- ... »

» • PR A N E S I M A 3 * .

Šiugmi pranešame, kad siais metais liauju Mėty- sutiktuves 
įvyksta.bažnytine je svetainėje. ;; .7 ■ '

‘ 'Prašome Montreal© lietuvius maloniai dalyvauti,, kur. užti
kriname, kad visi bus užganėdinti.

Pradžia 8:30 vai. vakare.

Rengia: Kanados Lietuviu Sąjunga

VAIKUČIAM________ EGLUTE . .
-< . ’ . . 1-—-- — — . • "7.77 4 ::

. -.1-. : . . • . .. ■ ■

Kanados Lietuviy Sąjunga, kaip kipkviėnais metūiš', taip ir

šiais, ruęšib. vaikučiams eglutę -su visokiaūs'lais pas 11
Vxdovanomis. r.n-.. Vir

ie t
— : • V./ »>’- ;

Eglute įvyksta 7 diena sausio men. 3:30 vai. po

........ . • - ■ • .. ,a-.. .

Sąjungieciai kviečia visus montre.alo įie.tuviuku£-es dalyvaut: 

kartu visiems bendrai pasidžiaugti Kalę.du dieduku.
J



33.

Visiems ’’Nepriklausomos Lietuvos” skaitytojams* rėmėjoms. ir 

bendrais visiems demokratiniu isitikinimu lietuviams.

11 diena, Vasario menesi, 1945 metais, bažnytinėje svetai

nėje yra saukiamas, vieiį lietuviu mitingas^ kur bus apsvarstyta 
Kanados lietuviu bėgamieji reikalai.

Beto bus perrinkta Kanados Lietuviu Tarybos valdyba ir kiti 

.^neatideliojami reikalai aptarta. 
& i.

Kvieciamevisus skaitytojus ir visus dorus lietuvius būtinai 
atsilankyti.

Pradžia: Tuojaus po pamaldų.
*■ ■ ■

į s^ svarbu susirinkimu, prašoma vis-^- Montreal© lietuviu 

draugiją, kad pasiustu savo atstovus.

- K. L. Taryba -





■
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
• ..................................................................... .... — — ~ ~ •• ~~~ ■ ' ’ ~ ■

(INDEPENDENT LITHUANIA) . • /

Kanados Lietuviu Kultūrinio’Gyvenimo žurnalas > '
i ■: v. .-r ■ •' - ’ ; r .. ..... ,

Nr.•30, Montreal, Spalis, - Oct., men.9 1944 mėty

.■ Uz išlaisvinimai .Lietuvos l
Uz ištikimybę Kanadai!

Uz Santarvės Pergelę!

For Liberation of Lithuania!• ... ...«•■
For Loyalty to Canada!

For the Victory of the Allies!

Leidžia Kanados
Lietuviy Taryba

Montreal©.

■j
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

r-.L?.. Kanadoje..........$1.00 Canada.a....$1.00

Užsieny........... 1.50 Other Countries.-.-. i .1.50

j.f /• ■ .'V'.: ..r ......  /■ ' ■ " ■ ■. ,.A:a'.'J-
Redakcijos Antrašas

. .x ■ . ; .' ■ 1 

6642 Third Ave. Rosemount, 
, j/- 1 • Montreal 56-Quebec, ■ • •■ ž / .j ■ < A

Canada. 
: .hx-i to ’

Redaktorius. . » • ... • JonasYla. ,‘a.
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B A L P SKYRIAMS IR VISUOMENEI

Bendram Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo Centrui labai svarbu turėti 
visas ditales žinias liečiančias" Šalpų. Todėl malonėkite siusti į 
.centro ofisų šias informacijas:

1. Anglų ir lietuvių kalba laikraščių iškarpas, pažymint 
laikraščio vardų ir datų.

2. Fotografijas iš skyrių veiklos bei.vaizdus iš lietuviu 
darbuotes del Community War Chest -National War Fund.

! 3. .Spaudos ištraukas ir fotografijas? darant drabužiu vajų
Lietuvai• • ■ . • u--,

Lietuviai ir /įnorican Council

Mes priklausome prie ’’American Council for Foreign Service”. Šioji 
organizacija yra valdžios žinioj ir jį parūpina tinkamus žmones vykti 
į Europos, Azijos ir Afrikos šalis? atstovavimui Šalpų organizacijas. 
Į Šių organizacijų skaičių įeina United Nations War Relief Agencies 
ir United Nations Relief and Rehabilitation Administration. American 
Council dažnai pasiunčia vieni) is delegatų į bei kuria sali> kuriam 
pavedama atstovauti kelių tautų šalpos reikalus. Be to, American 
Council parūpina ir rekomenduoja atatinkamus asmenis tarnybon į UNRRA 
bei atskirų tautų Šalpoms įstaigoms. Lietuvių kilmes asmens, mokanti 
keletą kalbų ir norinti šioj srityj dirbti? prašome kreiptis su apli
kacijomis sekančiu antrašu:

Dr. Joseph B. Končius, President of the United
• N • ? •

Lithuanian Relief Fund of America? Inc.?
19 W. 44 St., New York 18? N.Y.
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• Mums-neilgai teko, džiaugtis kuriamąja Pasaulio dvasia; Prięsįngę 
taūtu^interesai susikirto ir siąndiena, esame liudytojai įvykdę vaizdžiai 
rodančiu? kaip dar žmonijai trūksta išminties ir kultūros. Milijardai 
lesę ir nesuskaitomos daugybes gyvascię aukojama valstybię santykię pro
blemoms spręsti. - (. >' ■ ' . • ,.

Kiekvienam protaujančiam žmogui aišku? kad toji baisioji nelaime - 
karas? kuris beveik nerijodiskai kartojasi žmonijos gyvenime? nieko be 
didžiuliu, nuostolių žmonėms nesuteikia. Dar nęisdilo. atmintyje pirmasis 
pasaulinis karas^ dar ne visos jo zaisdos iki šiam laikui uzgi jusios? 
žmoniją dar nespej-o kaip redkiant atsikvėpti.' ir? štai?' matome vėl baisię. 
katastrofę. . ' ; " . . . \..

^Musę_prigimtam__krastui Lietuvai? likimas leme būti prie didžięję 
tautę vieškelio. Todėl daug amžię per ję ritosi bangos?. stumiamos sve- 
timęję. interesų? sVeti'męję zmonię. . Tos.'tautu po tv in i o. bangos alino musę . 
kraštai? praūžę palikdavo daug pedsakę_ne tik musu krašto kūne? bet ir 
gyvenioję^dvasioje. Daug tokię bangę musę, tėvynė _y r a mačiusi? kol pa
galiau? iškovojusi sau nepriklausomybę9 Lietuva vėl grįžo gyventi jaisvo 
-gyvenimo ir savarankiškai valdytis. 1 "?

• . ■ ■ •/ . ■ ■ ■■

^Prabega_atminty musę, tautos praeitis? kada, lietųvię. tautos vadai ; 
buvo išplėtę musę_valstybes rybas-nuo Balti jos iki Juodosios jurė.ši pas*-' -j 
kum atėjo valstybes menkojimas9_Lietuvos. pavergimas? svajones ję vėl . 
matyti laisva? sukilimai? knygnesię_laikai ir?’pagaliau? kruvinos kovos 
už laisvę. Ar neprimena mums tie musę tautos išgyvenimai juros bangavimo? 
kada po nepaprastos- ramybes sukyla audra ir viską ištaško? kol ve 1. nu
rimsta iki naujos audros.

Deja? turime^liudedarni pasakyti? kad is zinąmę istorijai 6?00.0 . . 
metę? dokumentuotę žmonijos kultūrinio gyvenimo metę? tik keliata šimt
mečiu apsieita be karu. Visa kita laika vyravo karas.' Tad? ka ir bes
vajoji. apie taikos išlaikymą dorais principais ir etikos dėsniais? jei 
visos valstybes ligi dantų apsiginklavusios tuos dėsnius gina ginklais.

Betgi manome1? kad fiziškas ginklas yra tik. laikina priemone. 
Amžina savisaugumo priemone yra aukšta -žmogaus^kultūra? stipri dvasia? 
nepaldusta moralu .tautino savigarba ir gilus zmogiskumas. . Tik šitokias 
dorybes turėtu užlaikyti lietuvię. taut^? tik jomis galim remti savo atei
ti. Bet kad galėtume laisvai gyventi ir teisybes viespatavimę. vykdyti? 
neturime užmerkti akię į vyraujančius dabar budus teisybei^apginti. 
Gražiausi žodžiai liks be vertes? jei nebus paremti pavyzdžiais.



Netiesa$ kad. esame mazį ir negalime turėti įtakos dideliems pašau, 
lio įvykiams. Kaip svarstyki©je gramas persveria? tai ir įvykiu raidoje tinkamu momentu tartas žodis ar atliktas veiksmas gali turėti reikšmingos 
i, takos s lemtingos mums ir musų tautos siekiams.

^Dvidešimts vienerius metus? musų tauta? įgyvendama laisvų gyvenimų 
yra mačiusi tiek pavojų? kad silpnesnių nervų žmones but neišlaikę^ Musų 
brangi tauta įsliko^gyva? pasimokė ir bręsdama^valstybiniu ir kulturiniu 
mastu ėjo aukštai iškelta galva į tų ateitį? del kurios daug gyvybių-Pa
aukota, kuria svajojo-šviesiausi musų tautos protai, del kurios plake ir 
tebeplaka geriausių Tėvynės sūnų ir dukrų širdys.

Tas kelias mums visiems yra^aiskus: lietuvių tauta svetimo nieko 
nenorėjo, bet kartu ir savo neissįzadejo ir neissizades^ Ne tik savo 
žemių? bet savo kultūros? lietuviškumo? kalbos ir papracių.

Neslėpsime. Yra musų visuomenes tarpe tokiųL kurie ’’pametu galvas 
Tiom§,į. kurie dirba del savo tautos laisves ir geroves? jie nesigaili 
šlykščių ir melagingų priekaištų. ^Jie parsidavę,iki ausų melagingai dik
tatorių propagandai^ daro mirtinų zaišdų musų tautos kūne. Tai vieni is 
pavojingiausių priešų? nes jie yra savi. Tai sunki našta krauje skes.tan- 
ciai musų tautai.

^Turime kovoti su tokiais išgamomis^ kurie? gal^but? ^nesuprasdami 
visos žalos? kuria jie daro? savo•šiaudines dvasios išauklėjimu? tokiame 
rimtame momente. •

Žodžiu? žalų?, kuria sukelia toki išgamos - svetimos valstybes 
agentai? galima bent dalinai ištaisyti. Visų pirma neverta ir tuscias 
dalykas klausytis jų -plauš'keįimų? nes jie patys nežino kų kalba. . Gal 
but? jie yra papirkti? :gal but? tai sųmoningai daroma? anot^zmoniu? 
’’vandeniui drumsti”? kad paskui naudotus! žuvimis. ^Naujoviškai-propa
gandai? atrodo viskas galima. Nesiduokim©. apgaudinėjami? ‘nebūkime jos 
vergai. Šiuo momentu? kaip tik turime parodyti visa savo subrendimą? _ 
visa lietuviška būdų? stiprių valių? nes tik stiprios dvasios tvirtove 
yra nepaimama.

Suglaudę ryžtingai musų išeivijos eiles? isguję baimes ar nepa-, 
sitikejimo jausmų? pilnai pasitikėdami savimi?, busime, toji uola? į kuria 
sudus įvairios .priešingos bangos.

Nudekime ne tik savo Tėvynės sargyboje? bet ir savo.sielos lais
ves sargyboje. Tvirta? pasiryžusi lietuviška dvasia - štai ko_is mus 
dabar reikalaujama. 0 ateitis? Ateitis bus tokia? kokios ilgėsimos? 
kokios lauksime? kokia vaizduosimos..

Tad drųsiai ir ryžtingai dirbkime 'Šviesiai Tėvynės ateičiai ir 
tikėkime? kad. visi musų siekimai, bus tikrove.



5.

Oi meilioj,. malonios^ džiugios ir begalo linksmios yra 
Tos skaisčios' dieneles gražios? skaistaveides Vasarėlės? 
Kuomet viskas auga? žydi? kvepia? žaliuoja^ vylioja, 
Tarsi tai butų koki sapnų karalyste? o ne žeme tikroji!

Paukšteliai - giesmininkai girias pripildo savo balsais? 
Žmones laukuos prie darbo sunkaus mirga - marguoja? 
Sodnuose? darželiuose?^pievose gėlės gamtai, atskleidžia 
Stebuklingąjį savo grožį? o jų tarpe darbščios biteles lakioja.

Kas gali apsakyti visos vasaros -^Karalaites puikumų,
Visa jos stebėtinų harmoniją? grožį-dausose? zemeje^ __
Vandenyse? kalnuose? laukuose? nebent tik pats Sutvėrėjas? 
Kurio rankų darbas, visa tai yra taip puikiai sure.d^s.?.!!

Bet štai... viųai neilgai telinksmina? džiugina mus visus 
Toji skaisti? žavij, meili ir vylių^pilna Karalaite..... j ... 
Praslinkus trims menesiams šių gražiausių dienelių?
Jinai tolsta nuo musų greit ir pranyksta visai. 

*■ *Nuo tamsiųjų girių? aukštų kalnų ir marių plačiųjų?
Vietoj jos pamažu atslenka nerangus ir paniuręs
Patėvis - Ruduo, ir visokį gamtos grozį^ skaistų žavimų- • ,
Sutrypdamas? paskleidžia zemeje savo beširdžius darbus.

Užstojus oriu saitam? lietingomis ir ruko dienoms?
Visų girių? laukų? darželių ir žalumįjos gražios _ _
Skausmo prislėgta^ sunkiai? vaitojanciai_alsuojakrutinę? o 
Nes savaime nujaučia artimų galų puošnybes savos.

Štai lapai jau vysta? keičia savo žaviųjų_spalvų į rudų?
Geltonų, raudonų^ net melsvų - krinta: gėlės nuleidę 
Galveles jau mirštu pamažu? vysta diena įs dienos^. 
Ir linksmieji paukšteliai pulkais apleidžia jau mus.

Pats rudenėlis turi irgi savybių gražių^ nuostabių:
Turtingas- jis yra? javais? grybais? daržovėmis? riesatais? 
0 vaisių visokių soduose•- džiugų net pažiūrėti? 
Tas viskas yra darbų užbaiga gražios vasarėlės.
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Jau žmones nuvalė jgvus nuo lauku? sukrauna juos į pastogy? 
Vaikučiai? apieįdy žaislus? ^tinginysty? imasi knygy. sunkiy? 
Bendrai - visi žmones pakeičia vsavo; darbus-? Įvairius planus? ' 
Nės laukia greitai visai neprašytos. - Žiemužes šaltos.

.1 . . • • • • . • .............. ‘

Kaip' liūdi skaudžiai-gamtąvsavo grožybes? apgailestauja? 
Taip ir kiekvieno žmogaus širdis rudonij vis nerimauja: 
Visur pasidaro tyku? be gyvybes? nyku? ilgėja nakteles? 
Lyg zemeje būtu užslinkus' visai lėtos-mirties šeselis...

Vasarėlė gražioji? skaistaveide Karalaite? meilioji?
Ilgai neužtruk tu tenai karalystėj užburtu sapny?
Nes^mes^visi čia-vaikučiai? jaunimas^ pagaliau ir senimas?
Karsta širdimi laukiam tavos atgal-vėl sugryztant pas muši 1'

■ • * * f • • • I* • ■

■ 1 - Padanges Ąras - . ■
" , (Kun. S. J. Vembre)

RŪBUS LIETUVAI LINKTI PASIMOKYKIME iŠ GRAIKŲ

Gjraiky šalpa vykdoma plačiu, mastu • .
Septyniy. milijony. graiky. tauta? kurios sūny Amerikoj yra 

400?000? Šalpos darbe, yra viena^pavyzdingiausiai susitvarkiusiy. 
Jie darby prado jo" kaijtik vokiečiai .Graiki’jy užpuolė’. Tuo momentu/ 
graikus gelbėti, susirūpino visas pasauliu - ir per tris metus grai
ky Šalpos įstaigą savo veik.imy suspėjo išvystyti iki kolosali© • į/ 
laipsnio. • ’ . ••..-.og.-

Graiku nauju sandėliu? 420 E. 54th St<? prie_East River New 
Yorke? atidarymo proga.? BALF pirmininko dr. Juozo B., Končiaus pas
kirtas atstovavau Lietuviy Fondu. Atidarymas įvyko rugsėjo 12 d. 
Dalyvaut buvo1 įdomu? ky pavadinčiau "šalpos ir rūbams tvarkyti 
universitetu". . ....

■ j:- • ' k

Rūpinasi nazyjy valstybiy ateitim '
Aukštieji graiku dvasiškiai atidarymo ceremonijas prade jov' 

pamaldomis. Graiku ministras sveikina telegrama? kurioj atsipraso 
negalįs.iškilmėse dalyvauti? nes ,išvyksta į Kanady .tarptautiniams. 
pasitarimams del mašyjy tautu pokarinio susitvarkymo. .Sis.klausimas 
ir lietuviams yra opuš._ Graiky generalinis konsulas nupasakojo savo 
tautos bedas ir valstybes vargus.
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FlImos gelbsti graikų šalpai

Filmoj apie Graikija, kokia ji buvo graži, viso pilna pries 
,^arų, palyginama dabartine Graikija, kurios parodyti paveikslai 
apie vargų, skurdą ir šaipos^reikalingumu.- Parodyti šalpoj-dar
bai Amerikoj: moterys tašančios ir rūšiuojančios rubus, vaistų 
siuntinius ir veikėjai. Ir filmoj, kalbėtojas baigia sakydamas: 
’’Kur yra bent trys graikai, jie uz Graikija kovoja ir 'laiko savo 
pareiga Graikijai dirbti. Vienas graikas laiko save graikų kolo
nija.”

Okupuotuose kraštuose skurdas, ligos? badas
• ' . ’ * • •

Komiteto pirmininkas'Spyros P. Škouras, teatrų magnatas, 
rūbų rinkliavos vedojojJharilaos G, Raphael perstatytas dideliu 
optimistu, kaip *pusryšiaujųs pasitikėjimu1... • ' ■ • .

Kalbėtojas pareiškė, kad kare žuvusi gal puse graikų tautos 
o pusantro milijono aktualiai badaujaSiaučiančios ligos, kūrių 
šiauriausia - malarija. Bet amerikiečių pagalba graikams vargūs 
perkasti pagelbstinti. _

Rūpinasi atvežti 5,000 našlaičių

Prie Šalpos, kuri įvairiais budais teikiama, gkouras numato 
kasmet į Amerika atvežti bent po 5,0.00. Graikijos našlaičių. Ta 
kryptim jau prade jų dirbti ir greit pasirodysiu rezultatai.

• *• , ■ - *

išorines Šalpos rekordas

Šalpos srity gal darbščiausias graikams šelpti fondo vykdan
tysis vicepirmininkas Oscar Bronneer pabrėžo, kad Graikija dabar 
gaunanti daugiau pašalpos, negu bet kada yra gavusi: Graikijai- 

’šelpti pasiektas net istorinis rekordasl

Ypatingai kalbėtojas džiaugėsi, kad amerikiečiams,kooperuoja 
kanadiečiai.

Okupacijoj šalpų prižiūri Švedai ir šveicarai v.

Šalpa Graikijai labai pagreitėjo, kai Washingtonas ir Londonas 
įsitikino, kad pagalba patenku patiems graikams, o ne jų okupantams 
vokiečiams. Pašalpų okupuotoj Graikijoj^prižiūri neutralių valsty
bių, Švedijos ir Šveicarijos atstovai. Šalpų Graikijos išdalino; 
patys graikų komitetai.

. f,
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Pašalpa pasiekia par monosį laiko

t New Yorko sandeliu nusiustuosius rubus naruošia ir persiun
čia i St. John's, Kanada?vis kur laibai su paradais "Mercy Ship to 
Greece” alijantų ir vokiečių praleidžiami į Graikijų. Pašalpa grai
kus pasiekia? palyginti greit. Pav. laivas issiųstas sausio 1 d., 
Graikijų pasiekia vasario 2d. '

Uz porų batelių dirba 3 menesius laiko! ' .

Pasiusta 250?000 porų batelių? kas prie dabartinių salygų__ 
Graikijoj įvertina trims-ketvirtadaliams 'viso Graikijos valstybes 
turto1. Siaučiant pasibaisėtinai infliacijai? batų pora Graikijoj 
kaštuoja net 30?000?000 drahmų. Tuo tarpu universiteto profesoriaus 
mėnesine alga esanti_10?000?000 drahmų. Neatsižvelgiant milijonines 
algos? mokslo skleidėjas vistiek turi dirbti tris menesius laiko uz 
viena poru batų1. įsivaizduokite? kokia pagalba - gauti porų batų 
dovanų! ’ Netaip bloga juodo darbo darbininkams. Mat? okupantai nori 
užimtųjų kraštų inteligentus suvaryti į juodo darbo kategorijų. 
Pav.? batų valytojas uždirba šesis kartus daugiau? negu profesorius? 
bet ir tam sunku issiversti.

Vargas ir Lietuvoje .. f
Lietuva taip pat pergyvena tokių pačių okupacijų: panašus 

gyvenimo sunkumai yra užgulu musų senųjų teyyner. .Pereito karo metu 
gyvenau Lietuvoj. Atmenu kai mano^tcvas? išgyvenus -Amerikoj 25 me
tus? iskoitųs $4000 sutaupų į vokiškas markes? vokiečių okupuotoj 
Lietuvoj? uz man dar tada nesuprantamų bilijoninų markių bumų? viso 
labo' nusipirko - lazdų. . Į ■

Cukraus svaras $50.00

Kad dedasi Lietuvoj? kurių Sovietai baigia okupuoti? taip 
..Pat gulimo įsivaizduoti. Rugseao 11-d. Life žurnale? Amerikos biz
nio atstovas Eric Johnson? pabuvojus Sovietų S-goje keletu menesių? 
raportuoja savo patyrimus. Jis sako? kad be valstybinių racionuotų 
maisto įstaigų? įsteigtos Jkomerėiales krautuvėlės Maskvoj? Leningrad 
ir Kijeve.v Tose krautuvėlėse galima nusipirkti maisto. Kaip visur 
Eurppoj? išskyrus Angliju? naudojama metrine•sistema. Tad? skait
lines paduoda kilogramais. Kilogramas yra lygus 2.2vsvarams (du 
srrarai ir penktadalis svaro). Cukraus kilogramas kaštuoja 700 ru- 

’moliu? kad lygu $133.00. Lašinukų kg. 650 rub. ($123.50).- Šokol.a- 
dos 1800 rublių ($342-/00). Vista 350 rubliai ($66.-50)• Kava 400 
rublių ($76.00). Makaronai 250 rub. ($47.50).

" M- Z- . • • ‘

..W;,menėsinų alga - svarus, cukraus
ųohnsonas toliau raportuoja? kad darbininkp^alga^tarp 800 ir 

900 rublių per menesį (tarp $152 ir $171).' Bet išskaičius bonus? 
unijos mokesčius? nuoma ir kitas išlaidas? darbininkui lieka 400 
rublių ($76.00^. Uz tuos pinigus iš komercijales krautuves sovietų 
pilietis 'gali šiandien nusipirkti svarų cukraus per menesį. Beje? 
Raudonosios Armijos karininkai viskų perka puse kainos.
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Panašios sąlygos Lietuvoje

Lietuva . "baigiama sovietu, okupuoti. Pan .šios ekonomines? kaip 
ir kitokios sąlygos gyventi? Lietuvoje sulyginamos su sovietą sąly
gomis. Dar’ blogiau? Lietuva yra pačiam karo fronto? aišku? kad fronte 
ekonomines sąlygos Lietuvos gyventojams yra dar blogesnes. Tas aiš
kiai atsako į klausimą? ar Lietuvai reikia pagalbos.

Graikai susitvarką ruby sandelius

Graiką sandelią vedėjai buvo malonus aprodyti milziriiskas 
patalpas rūbams Graikijai paruosti. Sandelį pasisūmdą penkiems 
metams. Tas parodo? kad jio pašalpos darbą mano tąsti gana ilgai. 
Vien,ztik sandeliuose dirba 40 darbininką. Be "to? graikių turi

* panašius sandelius San Francisco? Bostono ir kituose miestuose.
Siuva naujus -rišbus

Graikams daug sudovanoja naują medžiagą. Joms kirpti san
dely įsteigtas kirpimo skyrius. Nusistebėjau? kad iŠ naujos med
žiagos Šia? kur” darbininkas daug brangesnis? negu Graikijoj? siuvami 
nauji rubai. Sandelio Uzvaizdos įrodinėjo? jog tai užsimoka? nesv 
dirbama dideliu mastu? prie to medžiagą aukotojai nori pamatyti už
baigtą produktą. , _
Rūbą paruošimas

Rūbą iš .Amerikos ir Kanados žmones ir įstaigos siunčia medi
nėse? popierinėse dežese ir maišuose. Vilnonius drabužius suvynioja 
su naftalina. Graiką sandelis turi sutartį _su valykla ir skalbykla? 
kurios nebrangia kaina? mokant nuo svaro? rūbus išvalo. Be samdomą 
darbininką? kurie atlieka sunkesnius darbus? jie turi daug savanorią? 
kurie nemokumai? atliekamu laiku? šiam kilniam darbui prisideda.
S uruo Št i r ūba i sus pa ud ž i am i

Moterys ir merginos rūbus surūsiąoja pagal rusis: .V'^ramge,, 
moterims? vaikams vilnoniu^ ir kitą^medziagą drapanas?^ranksluoscius? 
paklodes ir kitokius drabužius ir užklodalus. Suspaudžiama 80 vy
rišką kostiumu arba 30Q vaikučiams drabužiu i viena pundą. Spaudžia
moji mašina pundą suspaudžia į plytos pavidalo keturkampį siuntinį. 
Šimtui svarą rūbą vartoja 6 uncijas naftalino? kad kandys vilną_ne- 
suestu. ^Rubai savyje turi drėgmės? todėl^apvyniojami stora? drėgmė 
sugeriančia popiera. Antras popieros lakštas drėgmės iŠ oro į pundą 
neįleidžia. Pundas ^suveržiamas metaliniais lankais? įvyniojamas i 
stipęą audeklą ir užrišamas. Ant pundo uždedamas trafaretiniu budu 
parašas: iš^kur? kam ir kas siunčiama. Tokią pundą trimis spau
džiamomis mašinomis graikai per dieną paruošia^per pusantro šimto. 
Iki d^bar? į Graikija jie jau yra pasiuntė virs keturią milijoną 
drabuzią.
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Avalynes paruosimas ■

Daug suaukota ir sva^lynes, Labai nudėvėtos avalyne.s graikai 
netaiso. Didžiausia? tačiau ^problema? avalyne s .porų nesumaišyti. 
Todcd? kai siųsite avalynę musų įstaigai? malonėkite taip, pat porų 
nesumaišyti. Geriausiai poras suristi. ...valinę suspauti sunkiau^ 
del to reikalinga daugiau laiko. Panaši problema yra ir su skrybė
lėmis ♦
Pasiruoskim saviškiams gelbėti /■ ...adl,

Graikų Amerikoje tėra puse kiek yru lietuvių. Laime?_kad jie 
yra geri biznieriai ir su svetimtaučiais palaiko kontaktų? del to 
gaunu jų paramos, Bet tų. galime padaryti ir mes? lietuviai, -

Graikai pradėjo salpbš darbų? kai tik vokiečiai juos užpuolė. 
Šiandien ir Lietuva yra pačiame žiauriausiame karo ironte, Kiek 
Lietuvai šiandien reikia pašalpos? visi žinome. SakOria? kad Lie-tu— 
voj net užpuldinėjami ir išrengiami vyrai? tiek desperatiškai kai 
kuriems reikia rūbų! • .

. . • : ■ r ! ■ -1 s .O :’?Kaip tada graikai? taip dabar .lietuviai gali ir privalo^prap’ 
dėti įdirbti: praktiškai? vieningai? konstruktyviai. Amprikieciųi?r 
gelbėdami.kitoms tautoms? gelbsti 'ir lietuviams. .Lietuvių .Amerikoj 
ir Kanadoj gyvena veik kiekvienam centre. _Kiekvįena^s; turime .sye-. 
timtaucių? kuriu nori ir gali Lietuvai gelbsti. Siaridien Lietuvai 
pagalba neatidėtina. Pagalbų Lietuvai šiandien ir duokim. .Belauk
dami rytojaus? galim daugeliui neisgelbct net gyvybes. Duodami 
National War Fondui? per .ji duodame ir Lietuvai...

' Jonas Valaitis?
•k BALF Rūbų Vajaus vedėjas,- •

NE VYKU S. BANDY MAS.

Vienturte škote žadėjo ištekėti?^bet jai rūpėjo patirti? kų. 
daugiau mylį_jos sužieduotinis: jų pačių ar jos turtų? Vienų die
na, -ji .pranešu jam? kad jos tėvai subankrotavo ir ji liekanti be 
skatiko. Sužieduotinis? kaip peiliu nuplauk? nuo tos dienos lio
vėsi jų. lankęs.v Bet ir patį turtuole nuo to laiko pradėjo jausti 
pasibiaurejimų žmonėmis? išėjo iš namų ir negrįžo.



Esame įsitikinę^, kad įvairios neigiamos smulkmenos musę gyve
nime} į kurias mes mažai kreipiame demešio - lemtuoju jmomentu būva 
didžiausi musę priešai,. Argi bereikia aiškinti, kad žodis žmogui : 
yra neįkainojamas■turtas, tai didžiausia Kūrėjo mums suteikta dovana, 
tai ryški ypatybe, skiriantį mus nuo gyvulię pasaulio. Žodis tai 
gydomieji vaistai, pakelię žmogių is mirties patalo ir sugręzinę jį ^aule tam gyvenimui o Žodis taip pat.'ir aštrus peilis, papiaunęs 
zmogę ir" stumięs jį į bedugnę.

Viepę lupose žodis virsta šventęja_poezija ir puošniausiu 
naudingiausiu gyvenimo reiškiniu, Jsitę’ lupose - jis nuodingas gin
klas, del^kurio gmonię verkiama, zudomasi, nusikalstama. Nuo pir
mojo reikšmingo žodžio ’’mama”, kuri taria kiekvienas vaikas ligi 
svajonėmis apsupto žodelio ’’myliu", dažniausiai girdimo jaunuoliu 
lupose, - didžiulis laiko tarias, kuriuo formuojasi žmogaus asme
nybe. Ir^kaip liūdna, kad dažnai gyvenime, po^daugelio metę, jau 
sakydami žodį "mirštu" vis dėlto jį sakome didžiai susirūpinę ir 
gailėdamies*) nes lemiamę mirties akimirką aiškiai pajuntame, kad 
nemokėjome gyventi.

Kokia tai yra nelaime, kad gyvendami mes viso ko išmokstame, 
bet neišmokstame gyventi. Mes turime daugybę mokyklę, daugybe žmo
nių, mums daro pastabas, norėdami, kad.butumę tobulesni ir vis dėlto. 
prie gyvenimo pabaigos dažnai einame pasvirusia galva, nes mus slegia 
jausmas, kad galima buvo gyvenimu kitaip praleisti: laimingiau, pras
mingiau, protingiau. , ■
v Jei mes norime ’ turėti mažiausia priek&ištę, -derinkime savo. • •
žodžius_ir darbus. Derinkime taip, kad musę pasakyti godžiai ati-. 
tiktę musę galvpsenę, sęžine, ryztingumę._ Neduokime ne vieno žodžio, 
kuris butę nenuoširdus, o davę žodį J- tesekime, lyg tai butę pasira
šytas vekselis. . Ar. . /r ' j '
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Kiek "butų sutaupyta lesę? pinigu ir žmonių gyvybių? jei pažadė
tas žodis butą'būvąs tesėtas? Deją? nę tik žodžiai? bet ir vadinami 
garbes žodžiai dažnai šiandien laužomi ir štai kodėl turime tokię 
liūdną. valandą- gyvenime: didžiausias tarpvalstybiniu santykiu pai
niavas <> kari), pavojus? menkę pasitikęjimą sutartimis? žodžio klasto- 
timą agitacijomis ir savanaudiškumu.

Viskas gyvenime grindžiama savitarpio pasitikėjimu. Jei to 
pasitikėjimo nebūtu.? _dar gyventume pirmykštę laukiniu zmonią gyvenime 
Tą savitarpę, pasitikėjimą išreiškiame žodžiais ir atitinkamais dar
bais. Tie godžiai ii’ darbai yra mūsą. visa asmenybe? nes pagal juos 
kiti sprendžia apie mus. Jei mes norime? kad apie mus susidarytą, 
teigiama nuomone - musę.' darbai ir žodžiai turi būti teigiami. Bet 
nienkai galvotu tas žmogus? jei gyventą tik del to9 ką^apie jį kiti 
žmones pagalvos? ką pamąstys. .. Kiekvienas sąmoningas žmogus gyvena 
taip? kaip jam sąžine liepia? elgiasi taip? kaip jo išauklejimas lei
džia ir kalba tiap? kaip moka. ....

Imkime du pavyzdžiu.

_geniai seniai kagin kurioj valstybėje tironas sueme_zmogu ir 
įmete jį į kalėjimą. žmogus jautėsi esąs nekaltas ir tpdel dvigubai 
nusiminu? išgirdęs sprendimą? jog jis busiąs pakartas. Tada pasmerk
tasis -paprašė tironą: y '

Leisk mane trims .dienoms į laisvą? as noriu pareiti į namus 
ir atsisveikinti su seimą. ■„ '•

0 kas man garantuos? kad tu grįši? - pasakė tironas.

'■■..j - Mano žodis - aš pasižadu. s •'

j.Bet tironas nepatikę.jo ir neleido. Apie tai išgirdąs suimtojo 
draugas atėjo ir pasisiūlė tironuiJ

- AŠ; sėdėsiu tris dienas kalėjime? kol išnamą sugrįš mano-. -
draugas. ‘ >

Tironas sutiko išleisti suimtąjį? jei jo vieton atsisės į ka
lėjimą draugas? bet dar pagrasė: ” - • '

- Jei į trecią dieną negrįš draugas tu-busi ' pakartas jo vie-^
to je. ..

Praėjo viena diena? antra. Jau ir trecioji^įpusejo. Jau ren
giamos kartuves ir renkasi minia? o kalinys negrįžta. Sargybiniai 
tyčiojosi išdraugo. ’’Pasitikėjai? pasilikai? mirsi”.

Jau ir pavakarys - kalinio nėra*. Jau saule.leidžias - kalinio 
nėra. Sargyba‘jau vedasi draugą į.bausmes vietą? veltui jis dairosi 
į-apylinkes kalnus ir kelius? bene pamatys grįžtantį. -Ir kai jau 
nare kilpą ant kaklo - tolumoje pamate skubantį kalinį.
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. O saule Jau leidžiasi. .Visu akys sužiuro į_tironę. Kę jis 
pasakys?' O^kalinys iŠ "tolo mojuoja ranka. Jis "bėga sujaudintas ir 
Uždusęs ir saukia: . .

;- Palaukite. AŠ grįžtu! - •

— Ir jis nustebusiam^tironui ^paaiškino, pavėlavus del to, kad 
nnvasario audros buvo išnešę, tilta per kalnu upelį.... Jis turėjęs sugini visę dienę, kol radęs,kitę! - . ■ _

- .Dabar ramiai gali mane pakart. Tik paleisk mano draugę.

Ir pasruvo ašaromis tirono veidas ir jis susirinkusiems tarė:

- Žmonos, argi jūs nematote? Ar tas vyras gali būti kaltas?

- Ne, ne,' - eme saukti minia ir tur būt šaukė ir skundikas,
kuris buvo jį tironui įskundęs. . ..

Ir nieko geresnio negalėjo sugalvoti tironas,^kaip .padėkoti 
abiem draugams. Vienam už žodžio tesejimę, kitam uz pasielgimo 
kilnumu.

Taip pasakoja seni padavimai. '

Daba'r pavyzdys iš šię dieniu. Neseniai, kaip laikraščiai rašū, 
Indijos mieste Kalkutoje buvęs toks atsitikimas. Vięnaa amerikietis 
pasamdęs Šoferį indę, skubėjo į laivę, po keįię minucię išplaukiantį 
į Amerikę. Nuvažiuoti suspėję, bet kai reikėjo šoferiui atsilyginti, 
amerikietis pamate, jog turįs tik stambię pinigę.

- Palauk truputį, - pasakė jis šoferiui, nusprendęs, jog kol 
laivas nuo krantines atsistums, jis galėsiąs pinigus iškeisti ir 
pasiusti atlyginimę. Bet ar amerikietis užmiršo,_ar jam kas sukliu
dė, — šoferis atlyginimo negavo. Laivas po minutes išplauk^ o šofe
ris paliko laukt. Lauke dienę, antrę, trecįę, savaitę. Kai visi 
stebėjosi ir klausė jį, kodėl nevaziuojęs, šoferis atsakydavo:

' - - gaibas lieps man palaukt. ’ . •

Apiė nepoprastę Šoferio ištvermingumę ėmę rašyti laikraŠaiai, 
pranešdami per radiję ir^ sužinojęs apie tai neatsilyginęs amerikie
tis, susijaudinęs, tę pacię diena pasiuntė šimteriopai didesnę sumę 
šoferiui, kuriam jis' netesėjo žodžio...

■j , „ v- : „ ”
Ko pamoko mus šie pavyzdžiui? Jie parodo mums žmones,’kurie 

įvertina žodžio reikšmę. .

Ir dar vienas paskutinis pavyzdys. Vienas įžymus rašytojas 
turėjo daug^skolu. Skolintojai nuolat lankydovo jį. Jis kiek 
galėdamas išpirkdavo savo duotus vekselius.
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Ir kartoj kada rašytojas uz nauję savo knygę buvo gavęs atlygi- 
nima, susirinko daug skolininkę. Ketvirtam ję paprašius atlyginti 
skolę? rašytojas pasako:

- Mielasis? negaliu. Štai atidėjau du tūkstančius? juos reikes 
atiduoti X. ? peš tai garbes skola.
•. * • ■ ’ . * . . ‘ . ■ . ...

v— Bet man Kaip tyčia šiandien labai reikia pinigę? - spyrėsi 
skolintojas? - ir kaip tyčia 2-ję tukstancię.

* * *" ■

- Bet suprask? bičiuli? - aiškinosi rašytojas? - tai juk mano
garbės skola. ' :

- Ka tai reiškia garbes skola? ••• •
— Tai? kad aš tuos pinigus paėmiau be raštelio.
- Tai tamsta visuomet pirmon galvon apmoki skolas be raštelio?

* ■ * ■

- Taip. =•; ’ . •
- Na? tad tamsta ramiai gali man išmokėti? nes ir aš savo pas

kolą tamstai paveršiu garbes skola.
Taip sakydamas skolintojas -supleŠe rašytojo vekselį.
Ir rasytoįas.? ..žinoma? tučtuojau išmokėjo du tukstanciu skolin

tojui? kuris tikėjo jo žodžiu. . r:-. .
Tag, ar galime' kasdieniniame gyvenime užmiršti žodžio? ypač pa

žadamojo žodžio? galię? . ’ . ■ '
Daug geriau^yrą mažiau žadėti? bet te,seti?. negu tik pažadėti? 

bet nevykdyti. Pažadėti ir be svarbię prieza§cię_pazado neįvykdyti 
lygu a-Pgauti kitę zmogę? o kaip vadinami tie žmones-? kurie sąmoningai 
apgaudinėja kitus?

Tad Padarykime išvadas: žodis yra neatskiriama dalele musę AŠ. 
Jis? išreikštas raštu? pasilieka^ mums mirusj. kaip asmens įdvasino ^fo
tografija? kaip sustingusi dalele gyvosios musę sielos. Štai kodėl 
tokie brangus rankraščiai jnusę tevę? bičiuliu? ,įzymięję^pasaulio žmo
nių. Per raštu įamžinta žodį seniai išėję is pasaulio žmones lieka 
gyvi ir kalba mums mokydami? -guosdami? ramindami.

Ar negalvojome kada: ’’Kas^gį mes esame?” Poetas galetę atsa
kyti: ’’Mes esame dieviška kibirkštėlė”. _Kitas atsakys': ”Mes gamtos 
dalele”. 0 trecias? kiek auklėjimu ^usirupirięs žmogus pasakys: ”Mes 
esame didvyriškę zmonię darbo pavyzdzię atspindys”.
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_ Tik pagalvokime. Is mažens jau mes pasirenkame idealę .is „li
teratūros arvgyvenimo, .Vienas „vaikas nori būti lakunu? nes girdėjo 
apie didvyriška Dariaus ir Girėno .skridimą per Atlantą? kitas poetu? 
nes girdėjo apie Strazdelį? Maironį?^Puskmę, Gėtę. Trecias karo 

ir jo kambary dažnai rasi didžiojo.prancūzę imperatoriaus 
Napoleono biustę. Dar kitas - kalbėtoju? tas domėsis Demostenu? Ci
ceronu ir t.t. ■'

Net nejaučiame? kad nuolat kę nors pamegdžiojame. Vis. tiek? 
ar bus kuris- filmos artis.t_a.s7?~ar. .garsus karo vadas? „ar geras rasyto- 
jaš'."” .Net tokioj kasdieninėj gyvenimo srity? kaip rodymasis? ir tai 
mes aklai sekame madomis.

Lygiai tas paįrs;. yra žodžiu įr darbu srity. Ketas kuris .drįsta 
pasakyti’ kitonišką negu visi kiti žodį? atlikti kitonišką negu visi 
kiti darbę. Bet atsiranda tokię? kurie pasako. '

Keistas tuo atžvilgiu musę, pasaulis? keistas žmogus?, sukūręs 
tokia* tvarkę pasauly. Jei šiandien yra daug zmonię? kurie„sakosi 

‘ ateisią 5 vai.? ateina pusę šesię ir kai prikiši^jiems pavelavimę? 
tai jię. n^t pyksta..• Atrodo? belieka ir tau pačiam? kuris laikais 
duoto žodžio ir punktualumo? pamoti ranka ir vėluoti.' Bet ,ar„tai 
teisinga? Jokiu būdu’. .Reikia su tuo ištižimu..kovoji? nors būtum -ir 
vienas pries simtę. Nes čia nusileidus? teks nusileisti ar tikriau 
apsileisti ir kitose gyvenimo srityse. Apseleidimo keliu eidami?, 
kažin kur nueisim. 0 juk smulkmenose apsileisdami - apleidžiame ir 
didelius dalykus. Reikia „griežtai ir^aiškiai nusistatyti : ^’’.Brangin
siu žodį. Geriau nepažadėsiu? bet pažadėjęs tesėsiu. žodžiai ir 
darbai turi būti dermingai sujungti. Jei kalbu apie blaivybę? turiu 
tai parodyti pavyzdžiu^ pats negerdamas. Jei kalbu apie uzjautimę 
ir^pagalbę? turiu gelbėti ir užjausti kitus. Jei kalbu apie pasi- 
ryžimę ir kova? turiu ryžtis ir kovoti”. Tada tavo pavyzdžiu seks 
kiti? neklausdami ir neabejodami.

Nieko nėra biauresnio^kaip melas. Kalbėjome? kad žodis ir 
gaivina^ir žudo. Geriau žodžiu gaivinkime? nei žudykime. Kiek^zmo- 
nię. pražudo apkalbos? ne vietoj pavartota pašaipa? neatsargus įžeidi
mas. No- vienas išauklėtas gmogus^neįgeis. kito? ypač silpnesnio. Tik 
nepraustaburniai? nieko neišmanę žmones švaistosi koliojimais ir 
šmeižtais. Žinoma? mos nesame dievai. Dažnai galime suklysti. Bet 
geriau kelis kartus suklysti? nei kartę pasmerkti.

Yra daug žmonių? į kuriu veidę pažvelgus? matai ję visas do
rybes ir ydas. įr dažnai is pirmovįspūdžio susidarai nuomonę apie 
juos. Kadangi mūsę. mintys gauna išraiškos mūsę. veide ir pasielgiu 
muose? belieka visuomet budėti savojo AŠ tobulmimo_sargyboje - ir 
kiekvienę dienę pagalvoti? ar mūsę darbai atitiko musę, žodžius. Jei 
taip" - galime ramia„sęžine eiti tobulinimosi keliu? kovoti su ydomis? 
ligi tas ydas nugalėsime,.

: Ir po kurio; laiko nustebę pamatysime? kad imame keistis? imame 
labiau gerbti kitus ir save? imame’prasmingiau gyventi. ‘ 0 atradus 
gyvenimo prasmę? ir gyvenimas darosi mąlonus ir mielas.

- P. B. -
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Spalio menesi 10 diena, suėjo penki mestai, kaip^tuo laiku 
buvęs Lietuvos užsienio ministeris Juozas .Urbsys pasirase au Sovie
tu Sąjungos ministeriu Viaceslav Mąlatovu, iškilminga tarpusavio 
pagalbos ir draugiškumo sutartu. Sovietai tuomet sugražino Lietu
vai jos sena sostinę Vilnią ir^pasizadejo nesikišti į Lietuvos 
vidujinį gyvenimą, o jei kas'užpultu, tai net pagalbę pasiūlė. 
Lietuva sutiko leisti Rusijai įsisteigti keliose vietose karo bazes

Nepraėjo nei vieni metai, kaip Rusija .spiove ant savo is- 
kilmingę. pazadę,'^užpuolė kaip zulikai Lietuvos salį, sunaikino 
nepriklausomybę šlykŠciausiomis priemonėmis.

Lietuvis to biauraus Rusijos žygio nepamirs -^nepamirš jo 
ir kiekvienas, bent kiek apsišvietęs, ar kultūringas žmogus.

.. Spalio menesio antroji diena, taip pat bus atmintina ne 
tik lenki/ tautai, bet ir visam pasauliui, kaipo didžiausio smurto 
ir apgavystes diena. . •. /: .. ./'Į ’ ’

Siu metę, spalio 8 d; 8 vai. vakare, pritrukę maisto ir 
paleidę paskutinį šūvį, krito Varšuvos sukilimas pries nazius, is- 
silaikęs 63 dienas; pavertos simtus tukštancię gyvybi.ę lavonais 
ir mie-stę griuvėsiais.

Varšuvos sukilimas prasidėjo rugpiucio 1 d., kai Rusijos 
kariuomene buvo prisiartinus i^prie Varšuvos. Tuomet Rusijos radios 

"ragino sukilti ir'mušti vokiečius.

Lenkai paklausė. Jie sukilo ir kovojo. Rusi jaune tik 
neatėjo į pagalba, bet dar neViiuo Varšuvos vartę. prasisalino. Ru
sija sąmoningai neleido nutūpti'. Ali jantę orlaiviams, nesantiems, 
sukilėliams pagalbu, savo teritorijoje.-

Rusija nenorėjo, kad Varšuvos sukilėliai laimetę, bet kad 
jie butę išžudyti. Jie išpravokąvo sukilimę^tik tam, kad lenki jos 
patrijotai but sunaikinti ir nebutę kam priešintis Stalino valiai.
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Ši^ faktai tik trupinėlis alkanam. Jei^prisiminti 
“Smolensko miskus, kur 10,000 lenkiu karininkę buvo išskersta, jei 
prisiminti 1939jnet. Suomijos užpuolimų, jei prisiminti, milijonus 
Rusijos valstiečių badu ir kalėjime išmarintų ir pagaliau net musų 
pačių brolių kančias ir masinius trėmimus į Sibirijų 1939-40 metų 
laike, tai apie raudonųjų komunizmų, sveikas protas diktuoja taip 
pat, kaip apie rudųjų nacyzmų. ■' •

Kam ne kam, bet lietuviui bernauti komunizmui ar fasįzmui 
visai butų_nepadoru. Nei vienas, nei antras lietuvių tautai išsky
rus nelaimes ir priespauda, nieko nežada.~

Vienok yra_tokiu, ypatingai tarnaujančių komunizmui, kurie 
.lyg.,apakę, lyg sųmoncs nustoju, laižo kruvinojo diktatoriaus padus. 
■•Apgailėtina yra, ir gal, daugiausia^tokių, kurie visai nesuprasdami 
'su fcučdraugauja, lengvai aukoja dėsimtes, lengvai atiduoda, savo 
atliekamas drapanas. '

-Nei tavo aukotas centas, nei tavo aukota drapana lietuvių 
liaudies t nepasieks . Komunizmas ...lietuvių tautų yra pasmerkus mirčiai 
Sibire.' Jei kas pasinaudos, tai bus kamisaras, Čekistas ar kuris 
nors agi t orius. r. r

Didžiausi, monelninkai ir Kanados lietuvių apgavikai ir 
-mulkinto ja i - tai' "Liaudies Balso’.’, redaktoriai. :
....... Gal . jiems, rupi darbo žmonių reikalai?/ 'Gal jiems1'rupi ■ 
Lietuvos kraujuose paskendusi, liaudis? Ne. Jie bijo darbo. Jiė 
myli tinginiauti, mylijninkstas karpetųs ir_gerus karus.. Jie apie 
Lietuvų nenori ir girdėti. ^Jie:i Lietuvų nėra' pasiuntu nei.vieno 
cento savo seniems tėvams,’žmonai ir vaikams. Jie Čia turi kitas 
žmonas, kitus vaikus. .

Gal jiems rupi tik, kad Čekistai sunaikintų jų asarbse 
paskendusių gmonų ir vaikus, kad nušluotų is kelio tuos, kurie gal 
but stovi sužinoję.

■ - Tai■tiek jiems Lietuva te rupi! ......
: ■ . • . , t .. ■ ■ - * • ’ ■

■ ....................v . . • - ,e
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"L. Balso" paskutįniose laidose? vėl gausiai- rašoma? kaip 

vežimai prikrauti visokię gerybię? traukia is vįsę Lietuvos provin
cijų į Kauną? sveikinti raudonarmiečius. Esą istisos. procesijossu 
vežimais prikrautais .vištomis? žąsimis? sviestu ir sūriais sveikina 
išvaduotojus. : \ •' • ' .

• - . . ••••—* .. .j

Argi pritiktą taip meluoti?’■■ ■'
Bolševikai ir_naciai per penkius metus •isvęde paskutinę 

lietuvio karvutę3 užmušė paskutinę vištele? o nelaimingą lietuvį pa
liko ir nuoga ir alkana. Is kur gi pas lietuvį tiek sviesto ir surii 
kad net vežimais reikia vesti raudonarmiečiams?

„ę . Spali0.^6 dienos?. "L...B. " stambiomis raidėmis užraše? kad į 
Vokietiją buvo išvesti kunigai St. Yla ir M. Krupavičius? -kurią esą 
visas nusižengimas buvęs tas? kad sunkiausiomis valandomis buvo su 
savo žmonėmis.

V** Vui Vienok sekančioje laidoje "L. B." vėl-mėgina is pasalę
kąsti tiems vyrams? vėl mėgina sksreciotis su."smetonižmu". . •

Kuomet "L. B." redaktorius Jonas Yla? buvo paprastas kaimo 
berniokas? nebaigęs nei pradines mokyklos? tai minimas Kun. St. Yla? 
buvo mokinys-studentą s. plr tik jo- raginamas" ir lavinamas kaimo arto
jėlis Jonelis pramoko rašto ir nusįsluoste nosį. Bet dabar - na tai 
ką jau - buvęs geradejas galima fasistuoti ir smetonuoti.

u Kun.tąsys Yla?, niekuomet nėra tarnavęs Smętonai_ar jo. 
klikai. Jis už savd darbuotę katalikę visuomenėje buvo atvejais Sme
tonos -policijos trukdomas. Jis dirbo K.V.C.?.jis buvo vienas is "20 
Amžiaus" rėdaktorią?.'. jis_veik,e .tarpe pąvasarininkę^ir .'ateitininkę. 
Jis nei s;ū vienu centu nėra prisidėjęs -Smetonos režimui palaikyti.'

1 fTąi"i;š kur "L. B." redaktorius?” kuris puikiai žinodamas kun« 
St.: -įY.lę?: guli’ jam/primesti "šmetonižmę"? 1 ..... ' • .

Jonelio raudonoje vaizduotėje yra valia šmei.sti savo gerus 
draugus’ ir.prįetėlius. . Maksvos politika-jam Uz viską-brangiau..

Kun. St. Yla? yra bėgęs iš Lietuvos pirmosios bolševiką 
okupacijos laikais,. Jam buvo pranešta? kad bolševikai įtraukė jo var
dą į juodąjį sąrasą. Jis atsisakė važiuoti į Ameriką ar Kanadą? kur 
jam buvo paruosta kelione ir buvo^maloniai kviečiamas. Jis neapsakoma 
mylėjo savo gimtinį kraštą ir norėjo kuo arčiausiai jojouti. Jis my
lėjo tą liaudį iŠ kurios buvo kilęs ir tik jai jis norėjo ir turėjo 
energijos dirbti.
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— -- Požeminis Lietuvos judėjimas., praeitos^ziemos laįke^pra-
nese Amerikos^visųomenei, kad vokiečiai ji suareštavo ir isveze į 
Vokietijai Isvėže už tai, kad jis išdrįso kovoti už Lietuvos liau
dies interesus. '

Kuomet nuo bolševiku jis bego, ”L. B.” redaktorius ji 
vadino - naciu, kuomet naciai ji suareštavo ir kažin kų padare su 
juo, tai tas pats redaktorelis vadina - šmetonihinku. ' '

Na, pagaliau ir suprask, kokios kosės to žmogelio galvoje 
yra pripilta.

Montrealp miesto ’centre, randasi svetaine, ant-kurios 
užrašyta ’’Dom Polski”. Tuose ”Į)om Polski” namuose, lietuviški bol
ševikai rengdavo įvairius biznius.

■ Kuoftiet ”L. B.”,reikdavo pinigų, kuomet Salomskis atvažiuo
davo, ' kuOmė t raudona jai^armijai pritrukdavo' ambuiansų ar ’’opereiŠį- 
nui” stalių, ’ tai mus bolševikai drosdavo pas lenkus ir klausdavo is- 
renduoti jiems salų. Nuejų. pas lenkus niekuomet nesisakydavo, kad 
atėjo bolševikai, bet ’’demokratinio nusistatymo’1 žmones.

Kuomet lenkai sužinojo kas per ’’demokratai”tai pasakė 
eiti ir daugiau niekuomet nebeateiti.

Vargšai, kur bepasideš? Gal į lietuvių Vytauto klįubų_ 
mėgins? Gal. Juk kliube_jau treti metai, kaip kažin kas ’’išvogė” 
Lietuvos vėliavą ir vis nėra pinigu nupirkti kitų.

- ■■ Kadaise adv. vBagoc i us kalbėdamas apie komunistus pasakė:
kiekviena tauta turi išgamą kaip kiekvienas šuva turi blusų.

...... • BagociaUs -palyginimas yra teisingas, nes kaip žinoma nei 
vieno šunies blusos nėra papjovusios. Taip lygiai komunistai kurie 
da*ųg rėkia, lietuvių teisingu siekiu nenustelbs.

Tegul jie sau varo pragaištingu darbų, o mes lietuviai, 
kurie norime patys laisvėje gyventi ir kad musų broliai ten Lietu
voje turėtu laisvų ir nepriklausomu gyvenimu, turime eiti tuo keliu, 
kuri mums rodo musų broliai amerikiečiai susispietų po Amerikos Lie
tuvių Tarybos vėliava.

Tuo keliu eidami, tikrai išlaimesime!
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20.
Amerikos Lietuviu Taryba apginti Lietuvos bylę į nepri

klausomu ir demokratinį gyvenimu yra daug atsiekus.
Vienas iš svarbiausiu punktų šioje byloje? tai pripažini

mas Bendr ©^Amerikos,. Li.etuvių Fondo ir jam suteiktos puse milijono 
dolerių pašalpos į metus. ?. '

Tai milziniskas ir daug vilties teikiantis žygis.

Bendro Amerikos Lietuviu. Fondo užduotis yra: sušelpti 
kiekvieną lietuvį? kuris yra nukentėjos nuo Šio baisaus karo. 0 
sušelpti reikalinga visa lietuviu taura išskyrus musŲ kontinente 
gyvenančius* .■ Būtinai jie reikalingi pavalgi.dinti ir apvilkti.
v Bendras Fondas tQ jau atlieka.^ Jis yra pasiuntus paŠalps
šimtams .pabėgėlių į Švedija ir kitus kraštus. • Jis pasius Širdingu 

-- paramą ir į tėvynę? kaip tik pirmoji proga :pasitaikis. ?. v..
- ■ \ Mums kanadiečiams? kurie dar.turime -nors mažų meiles , lie]
nelų link .savo broliu butų prakilniausia paremti-su musų darbų ir 
auka Bendrąjį Amerikos Lietuviu Fondų.

Šios laidos ’’Toronto Žiniose” rasite? kad ten musų tau
tiečiai jau suskubo įsteigti BALF skyrių.

Sveikiname kiekviena Toronto lietuvį? kuris įstojo į Šį 
kilnų^darbų. Jūsų paramų? Jūsų aukų? lietuvių tauta niekados ne- 

• pamirš-. . ■ ’ * ■ • ’
. Bet kodėl dar snaudžia Montrealas ir kitos kolonijos?

Pabuskite broliai ir .stokite į mielaširdingųjį darbų!

V.

Pirkdamas Karo Bonus turi galimumo naudingiausiai su
naudoti savo pinigus.
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ĮSTEIGTAS B.A.L.F. SKYRIUS

fondo 
darbo

Visu vieningu rimtumu Įgyvendinus oficialu veikimą, minimo 
Jungtinėse Valstijose ir paskelbus^visuotinų vajų gausingesnio 
dalei, fondo pareigūnai paskleidė širdingus atsisaukimųs Įa ' lietuvių išeivi jų,_jautrius raginimus,, kuoskubiausiai prisidėti dar

bu ir aukomis gelbėjimui nelaimes paliestiems, kuriems skubiausiai 
pagelba reikalinga. ' ■.

_ Ir, kaip jau matome, darbo pasekmes plinta visu smarkumu# . 
Visur, kur .tik randasi lietuvių, steigiasi : skyriai.burdami.visus 
kilnaus’tikslo.darbui. Turbūt? dar nei viena Lietuvos nelaime ir 
tautos skaudi buitis praeityje, nebuvo taip jautriai suprasta'ir 
užjausta, ka.ip dabartinio karo nelaime, kuri is dviejų galiūnų, 
malone s, pas ike i c iant, tramdoma ir na ikinama .

v Suprantama, kad lietuvis sugebėjus savarankiškai tvarkyti 
savo reikalus, sugebėjus Įrodyti pasauliui savo salios ūkio, pra
mones,, kultūros ir_mokslo plėtimosi-^progresą - ramiai, be' sielvar
tingo skausmo žiūrėti, kaip virsta, pelenais jo gimta sodyba, _kaip 
naikinama tautos prakaitu Įsteigti gražieji salies ištaigu rūmai, 
kaib^beširdžiai išniekinami ir deginami taip brangiui įgyti meno ir 
kultūros lobynai. ^Pagaliau, kaip be jokios kaltes žudomi ir tremia
mi, tautos vaikai-ateitie s - kūrybos žiedai,' negali.

. Todėl, ^kiekvieno gero lįetuvio^ nežiūrint, kur jis^bebutu, _ 
jei tik jo sąžines balso nevaržo' griesti varstai, jei rodžio laisves 
sparnaį dar nepakirsti, jo prievolę ir pareiga yra, kelti balsą^ 
Žodžiu ir darbu Įrodyti, kad Lietuva yra verta būti laisvai



Jungtines© vaiste mūsų patritingo J į inteligentija tais^pagrin- 
dais ir veda sį prakilni], darbų. Ji] pareiškimai, visad būna išklau
syti salios pareigūnu.v Suraminimas, užuojauta ir viltis suteikiama. 
Tad, tik ir lieka, ruoštis atstatyti Lietuvą naudam gyvenimui, iš
tiesti parblokštai tautai duosnių rankų ir broliška širdį naujai kū
rybai.
v Į šį kilnų darbų mūsų brolių amerikiečių, mes kanadiečiai, 

išeiviai, visad žiūrime _su jdžiaugsmu, vienok,, įkartu ir apgailestau
jame, kad likimas nelcme mūsų niūrioje padangėje apsigyventi, bent 
porai gabių visuomenininku-«inteligentų, kurie sugebėtu ir mus su
jungti bendram darbui, grupelėmis susiskirstė, kad ir dirbame neva, 
bet toks darbas labai mažai teneša naudos, nes nesutvirtintam visuo
meniniais pamatais darbui mažai tėra ir pasitikėjimo.

Todėl, kai iŠ BALE pastoges atsišaukimai pasiekė ir mus, į 
tai tapo skubiai-atkreiptas dėmesys ir .pasidalinimas gauta informa
cija. Po trumpo pasikalbėjimo keliolikos asmenų susidarė^vieninga 
mintis-remti BALE. Kadangi, keliolikos asmenų valia reiškia dau
giau negu pavienių asmenų rėmimas, todėl,buvo pasiūlyta atsiklausti 
BALE pareigūnų, ar skyriaus įsteigimas Toronte butų įmanomas ir, ar 
tai, nesudarytu kliūčių pačiam fondui? I tai, buvo gautas skubus 
•atsakymas ir sutikimas skyrių steigti, kurs grašiais linkėjimais uz- 
giriamas.

_Po džiugaus, Visuomeniniu Reikalu Vedėjo Dr. K. Pakšto laiško, 
neatidėliojant (kol vajus nepasibaigė} tapo sukviesti tie, kurie 
pareiškė norų savo kuklia_taka prisidėti prie minimo fondo pas ponus 
Frenzelius, rimtai apkalbėti skyriau steigimo reikalingumų. Tai įvy
ko 15 d. spalių. Susirinko arti dvidešimts asmenų, kurie visų po . 
pietį rimtai gvildeno šį klausimų ir reiške savo nuomones, kiekvie- 
nas atskirai, paliesdami nekuria©' praeities, klaidas, taipgi ir da
bartines ydas, kurios trukdo ir kenkia bendrai veikti ir, priėjo 
galutinos išvados, kad BALE skyrius yra būtinas steigti, nes-tik jo, 
(fondo) įstatai mus bendrai jungs ir neleis tarp Saves rietis.v Visi 
pabrėždami pareiškė, kad būdami fondo nariais sugebėsime glaudžiau 
tarp savus sugyventi, nes jį sudaro įvairių srovių ir tikybinių įsi
tikinimų žmones, kurtus visi įvertina ir’ brangina, to,del daugumos 
nuomone ir liko^ jei mūsų vadaivsugeba tarp savus sugyventi, tai.mes, 
privalom imti is }ų Pavyzdį ir šio brangaus tikslo dęlei, pamiršti 
senas klaidas ir šiame darbe, būti tik gerais lietuviais* ^Poto, 
penkiolika žmoniu susimokėjo- po du. dol. metinių duoklių, iš kurių 
buvo sudaryta ir valdyba. Dauguma balsų vald^ba_šudaro sekami nariaiJ 
girnų Augustas Frenzelis, vice-pirm. Antanas Cirūnas, sėk. Stasyte Bal
čiūnas, spaudos sekr. Ona Indrc-lione, izd. Jonas Mankus, ir du kon
troles kom., Stasys Taur.inskas ir Jonas Margevicius. Taipgi liko 
išrinkta ir rūbų komisija; kuri rinks, taisys, prosys ir tinkamai 
saugiai juos prirengs siuntimui. _RŪbų kom. sudaro; Elze Frenzeliėne, 
Ona Taurinskiene, Ona Margeviciene, Jonas^Indrele ir Ona Indreliėne. 
Pastaba; Šių komisijų reikės pagildyti, išrenkant dar kelis asmenis 
ateitoje. Smagu paminėti, kad sios kom. moterys^jau turi įvairių 
drabužių apie penkis simtus kavalku. Visi drabužiai geroj tvarkoj.
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Su sekančiu susirinkimu? kurs įvyks 26 d. lapkričio men., 

naujoji vald. pradeda savo rimtą pareigą. Primenama? kad sekantis 
susirinkimas? bus saukiamas viešai ir įvyks? toj svetainėj? kuri bus 
lengviau prieinama. Jomis pasirūpintlapavęstą.A. Frenkeliui ir St. 

‘ Balčiūnui. Tiksli Vieta bus pranešta vėliau. Tuo tarpu? sis naujas 
pilniu užsimojimu skyrius? maloniai kviečia, visus lietuvius?, be .pa
žiūrą skirtumo dėtis į bendrą talką ir is anksto ruoštis„paramai? 
kurį nepaprastai skubiai turės bąti suteikia. O^jei? atėjus galemy- 
bei siusti? dar busime ne pasiruošė - biis musą pačią kalte •_ Matant? 
kaip musą patriotingą lietuviu jausmais dabar naudojasi musą tautos 
atskalūnai? rinkdami aukas griestai skirtingam tikslui? negalima ii-_ 
giau laukti ir leisti? kad musą brolią aukomis butą keliami ir ukdomi 
svetimos Šalies interesai? tykojantys pavergti musą salį.

Šio skyriaus pasekmėmis ir darbuote? visad^ su visuomene bus 
dalinamasi per sekančius laikraščius? kurius numatė ir nutarė laiky
tis teigiamasis susirinkimas. Būtent:?? Naujienos?? ??Draugas?? 
??Vienybe?? ir ??Nepriklausoma Lietuva??. ■ ? . A

- Susirinkimas numatė? dar .pries jKa leda suturėti viena viešą 
parengimą kurio pelnas ..eis BALF ir maža dalele bus palikta skyriaus 
Veikimo pradžia i c '; u? ? A

Visi nariai užbaigą susirinkimą?. linko jo gražią pą se km i ą dar
bui? reiške pasižadėjimą kuovienįngiau sugyventi ir^niekad nereikšti, 
tarpusaves neapykantos ir asmenišką užgauliojimą. Gia^privalome būti 
visi lygus ir vienteisiai. Vargas skurdas ir asaros musą tautos — 
privalo būti aukščiau visko. Kuopos narią gori darbąį? j.grabus- troš
kimai ir jautrūs norai? privalo but visą? vienodai vertinami? neziu- 

• rint kokią pareigą narys eina.
' 'Taipgi? kad abejingumai? be -rimtą pamatą ir nepasitikėjimai
kitokią įsitikinimu nariais? šiame skyriuje nesireikstu? nes jie ne
bus ■’toleruojami*, ' < ..•■r
• - •' - Visa tai? ka cįa? iŠ steigiamojo susirinkimo turo jau. malonumo
perduoti visuomenei? širdingai linkiu? kad kuovaisingiau prigytą musą 
»darbe ir tarpusaviam sugyvenime.

Reiškiu nuoširdžią padėką BaLF parei^ūnacis uz suteikimą progos 
ir galemybes prijungti musu kuklią? bet nuoširdžią talką? prie Jusą. 
galingo ir garbingo darbo? ro skyriui linkiu? augti nariais ir bujoti 
sėkmingais darbais v-: . .

Saudos Sekr. - Ona Indrelieno -
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ATSIDARĖ AKIŲ EGWmiAVIKCO OFFISĄ.

(.P-le* Brone Bukauskaite užbaigė akię egzaminavimo mokslu 
ir atsidarė offisę savo tevę rezidencijoj, esančioj Toronte, 284 
Crawford Street,

Paneles Bukauskaitės tėvai yra kilę iŠ lenkais, dabar 
rusais okupuoto krašto, Vilniaus radybos, iŠ kur prieš 17 metę, 
atvyko į Kanadę.

Pries karę p. Bukauskai nusipirko Lietuvoje, E še renę 
apskr. grąžę ūkę, : *•

Ant kiek as pažįstu p. Bukauskus, yra labai malonus 
ir nuoširdus žmones. Nekuomet neatsisakė kviečiami atsilankyti 
į lietuviškus parengimus. Jei kuomet negalėjo atsilankyti, tai 
nors parengimo tikietus nupirkdavo, palaikymui lietuvišku, or
ganizaciją.

Todėl pranešu Toronto ir apylinkes lietuviams, jei kas- 
taip sakant, turite kokį, nors trobelį su savo akimis, malonėkite 
kreiptis pas aklę specialistę Bronę Bukauskaitę.•• As tikras, kad 
jos maloniu ir nuoširdžiu patarnavimu pilnai busite patenkinti.

Priėmimo offisas buna adaras darbo dienomis nuo 9 vai. 
ryto ligi 8 vai. .vakaro. • ..

> - M. Dervin -
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IS TORONTO LIETUVIŲ GYVENIMO

Nuo . Spaliy'men. 17 d. prasidėjo lietuviu kalbos parapijine 
mokykla* Pamokos duodamos du sykiu savaitėj; antradieniais ir ket- 
Virtadienįais^nuo 6 v. 30 nj, vakare. Nors dar tik pradžia mokslo, 
bet vaikucii} žymesnis skaičius lanko negu pereitais metais. Minėta 
mokyklą lanko ir svetimtautes mergaites: (aukštosios. anglį} mokyklos) 
dvi anglių tautos ig viena ukrainiete, kurios labai džiaugiasi, lead 
gauna proga susipažinti su lietuviu kalba. Mokyklos vedėjas yra S. 
Balčiūnas.

Lietuvii} klebonas V. MacGivney suteikė moterystes sakramentu 
Jonui Sakalauskui su Francis Rubino. Jonas yra geras katalikas ir 
geras darbuoto jas Nijo pat lietuvii} parapijos įsikūrimo^ visuomet 
aptarnauja prie bažnyčios be jokio atlyginimo. Jaunavedžiams.lin
kę ju laimingo gyvenimo.

Juozas Lisauskas susiziedavo_su Elena Karasauskaite ir ren
giasi greitu laiku priimti moterystes sakramentu.

Ponia Agniete^Grubevįciene su dukrele Izabelex lankėsi De
troite savo giminieteš Katrės Tainos iuniene s laidotuves. Labai ap
gailestauja, kad del laiko stokos negalėjo aplankyti savo visi} gi
miniu. ir draugu, kurii} turi - labai daug. s

Padekavones dienoj pp. Grubevielai surengė iškilmingas vaisas, 
* kaipo išreikšdami padėka visiems savo_prietoliams ir draugams,^ypac 

tiems, kurie pasidarbavo laike dukreles Suzanos vestuvii}. Svecii}^ 
buvo daug, net per dvi dienas vaišinosi. p. Grubevicius man pakuž
dėjo, kad ateinanty pavasary surengs vėl kokia tai negirdėta pramogą. 
Man rodos^ ar tik nebus kQ nors^bendro su naujai ir puošniai įrengtu 
gelii} darželiu. Mat p. Grubevicius prie savo nauji} narni} įrengė ne
paprastai puošnu geli!} ir įvairiausi!} medeli!} darželį. Ypatingai 
gėlės pritaikintos savo sezonui, kurios žydi nuo ankstyvo pavakario 
iki vėlyvo rudens. Nemanau, kad rastus Toronte kitas toks„gražus 
geliu darželis su nepaprastai gražiom ir dar nematytom golems, kurios 
labai tvarkingai susodintos ir surikiuotos, kad is tolo^ziurint dau
gumoj sudaro lietuviški} tautišku trispalvę. p. Grubevicius visi} 
liuoslaikį praleidžia besidarbuodamas savo numylėtame gėlyne.
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.Ps. M. Dervinis užsisakė dienrašti "Draugą11,, kuri visa jo 

seiminele skaito su -didžiausiu, -malonumu. p. Dervinis sako, kad 
"Draugas” yra_geriausiąs laikraštis: pilnas įvairiausią gražią 
aprašymu ir vėliausiu žinią. Sako,-visi, ypač_katalikai turime. 
"Draugą1^ skaityti rėmti “ir platinti, ne's tai .musą-visą yra pareiga* 
p. Dervinis yra"Vilniaus krašto. 1919 metais pabėgo nuo lenką 
okupacijos į Lietuvą ir savanoriu įstojo į Lietuvos kariuorneną. . 
Man’pačiam teko sykiu^dąlyvauti su p. Derviniu viename,fronte • prieš 
lenkus netoli Saldutiškio.. 1920 metais. s

» Korespond.

Labai skaudžią žinią apturėjo pp. Balsiai, kad ją numylėtas 
sūnūs Pranas tapo skaudžiai sužeistas 8 d. Spalio, Franci jos fren o, 
kautynėse su naziais.

Balsiai - tai nepaprastai maloni seimą. Jie vieni is tą, ku- 
rie niekuomet nepavargsta dirbę visuomeniniame gyvenime, vieni is 
tą, kuriems lietuviški reikalai visuomet arčiausiai prip ją Širdies*

Gaila Prano, kad jam tenka pergyventi^taip skaudus įvykis v.
' bet kartu'gaila ir jo seną tevelią, -kąrie užauginą.suną, kaip ąząo ą 

tikėjosi turėti senatvėje ramstį ii?dzidugsmą, bet .vietoje to - sta 
kokia žinia. • •. ...* ■ s ■. ’ > . ■ - ’ ■ . .. . ... • f

Vienok,_nors pries likimą^sunku išsisukti, tačiau linkime ir
. tikimej kad musą malonus tautiečiai Balsiai, sulauks linksmesnes 
žinios, būtent: .. Ju sūnūs sveikas ir linksmas.
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, IŠKILMINGOS PAMALDOS UŽ KAPITONĄ CERNAUSKĄ.... , v — _ — . 
’ t - *,v .

Spalio 21 d. Lietuvių bažnyčioje? įvyko nepaprastai; iskilmin- 
SOs? mįlitarinio pobūdžio,.pamaldos? del žuvusiojo laivyno* kapitono 
Prano Cernausko. • . -r ...

* • . . . **’•*■• *■ ••

Tokių iškilmingų^geijulo pamaldų? tikriausiai dar norą matę 
montrealieciai savo 'bažnyčioje.

Pagerbti savo žuvusį vadę? savo draugę ir malonų bei garbingų 
lietuvį? dalyvavo visas dalinys laivyno karių su savo kapelionu ir 
orkestru? labai daug jo pažystamų draugų ir visi gimines.

Gal'nebuvo kas apverktų^žuvusį karį? kuomet ji.laibojsusal
toje Anglijoj žemeleje? bet uz tai - uz tai nebuvo kietaširdžio 
visoje bažnyčioje.. •. * • •

PranaiI Tų padėjai savo jaunę gyvąstį? kad mes butume laimin
gi ir laisvi - užtai mes Tavo vardų.minėsime? kol busime gyvil

ALGIRDAS NAVIKEVIČIUS

Mums visiems gerai žinomos rašytojos ir buvusios šio žurnalo 
redaktores Marijos Aukstaitos sūnūs Algirdas? įstojo į Marijonų vie
nuolinę. . •

Algirdas? o taip pat ir jo brolis Antanas? kuris tarnauja šiuo 
laiku Kanados armijoje? yra nepaprastai malonus jaunuoliai? kuriais 
gali didžiuotis ne vien_jų tėveliai? bet kiekvienas lietuvis. Kiek
vienas kas su jaių kalbėjosi? ar kas pažino? tai visi pasakė: tie 
jaunuoliai iseis žmonėmis ė ••••— ■ ■

Algirdas yrą baigės aukštąja mokytojų seminar!jų ir būt galė
jęs imti aukštesnėje mokykloje mokytojo darbų?_ be t pasu insc juodų 
rūbų arba nuėjo tuo keliu? kur ji pasaukimas kvietc.

Antanas? nors ir tarnauja armijoje? bet vis tiek suranda gali
mybių lankyti Britų Kolumbijoje^universitetų? kup stud J oųa e. ja 
ir ruošiasi patapti chemijos inžinierium.
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ANELE JAKUBnUSKIUTE

Jakubausku seimą, Šiomis dienomis apturėjo didelį džiaugsmą, 
kad ją dukrele Anele siomis dienomis tapo- priimta į McGill garsųjį 
universitetą.

Taigi ^žiūrėkite lietuviai! Bar viena iŠ mūsų taucią kopia 
į nidksio aukštybes. Garbe tėveliams - garbe ir Anelei!

Anele Jakubauskįute, be kitą geri/ įpatybią, yra labai gabi 
muzikoje. Kiekviename lietuvi;/ parengime ji su malonumu savo talen
to gabumais padeda paįvairinti programą.

?A'A • Praeita pavasari, kuomet mus malonus dainininkas-Vincas / 
’Kajackas su savo grupe nuvyko į Torontą, Anele ir malone jo kartu 
vykti ir-savo mikliais' pirštukais ten paskambinti pijantį*

...............................................................................  * t. ■ ■ . •: . k-/

E. LUKOŠIŪTE•ir E. VOPŠIUTE -J: P

Visiems Montrcalo lietuviams, gerai, pažystami/ teveįią Lukosą 
ir VopŠą dukreles įsto'jo į St. Augustin of Canterbury aukštąją mo
kyklą . ‘

• • .. • • • • ♦ *...• • • •

. A. VAITEKŪNAS ir J,. MOTUZAS

Įstojo į Catholic aukštąją mokyklą,

! . ;< . • • • • • • • •

- ‘ ■?v R. KAZINAUČIUTE ir J. SPAICYS . ' /

Įstojo Į D^Arcy McGee aukštąją mokyklą.

■ ARNĄ RAITERIUTE

t,.' Įstojo Į Montreal aukštąją mokyklą.

Visiems jaunuoliams pradejusiems_sioktį aukštąjį mokslo kursą: 
linkime geriausią pasisekimą ir ištvermes. Tėveliams, kurie leidžia
te savo vaikučius, į šviesesni gyvenimą, velijame ir tikime, kad jusi 
vaikučiai ne tik jums -suteiks garbą, džiaugsmą ir pasididžiavimą, be' 
kartu jie tokiais taps visai lietuvią tautai.
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DAKTARAS E. ANDRIUKAITIS

Pirmutinis Kanados lie tuvis, kuris taip pasekmingai yra 
uziaiges medicinos mokslus ir tapąs -gydytojum.

Šiuo laikus jis tapo paliuosuotas is.laivyno tarnybos, todėl 
atsidarė savo privatų ofisą ant -2552 Rouen ir Frontenac gatvių kampo.

Dr. Andriukaitis, yra malonus vyras ir geras lietuvis. Jis 
mokslą yra užbaigęs ir dasickąs B.A. ir M. D. laipsnių per savo dide
lį darbą ir- palinkima studijuoti toje mokšlo^sakoje, todėl kiekvienas 
•turi suprasti,';kad jo 'diplomą i ne pinigais išpirkti-, bet tikru, ta
lentu. Kaipo toksai, jis yra puikus arba daug nusimanantis gydyto
jas*

Lietuviai turėtu visokeriopai paremti 4šį musų, jaunąjį pro
fesionalą.

Bet su kokia liga, pirmučiausiai kreipkimės pas Dr. Andriu
kaitį, 2552 Rouen St., Tel. Fr. 9265. Jo namų telefonas AM. 9324.

• • • • • • • c • ' • . .

MŪSŲ MIRUSI E J I

A•A. •VIa di slovas KATINA S.

Spalio 19 diena, pasiskyrė su šiuo pasauliu, palikdamas 
didžiausiame nuliudime£savo žmoną Karoliną ir dvi dukreles: Vikto
riją ir Mariją ir du sūnūs: Povilą ir Stasį.

Katinas, buvo senas-ir visų mėgiamas žmogus, kuris į šią 
Šalį atvyko 1913 met. rugsėjo 27 diena. Is Lietuvos paėjo nuo Bal
ninkų iŠ PetriŠkių kaimo. Gia gyvendamas beveik visą laiką dirbo 
į Canada Bridge Co. Ltd. Visą laiką gyveno į Lachine, kur buvo 
ir palaidotas. ■

i • ’ -4

•- '• A.A. Juozas GRINIUS*

Spalio 29 diena, 'į^St.Luke’s ligonine į'ąmzinasti nukeliavo 
Juozag, Grinius 61 motų amžiaus. Jis paliko didžiausiame nuliudime 
savo žmoną, po tėvų-vardu Agotą Stratkauskiutą.’

Palaidotas^iš lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios, su gražiomis 
apeigomis, lapkričio 2 diena. .. ...

v Musų mirusiujų^tautiecių, visiems giminėms ir jų draugams, 
reiškiame giliausią užuojautą.*
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PA D E K A

Šiuomi nogime'padekavoti visiems musę geriems priedeliams* 
kurie dalyvavo šermenyse* laidotuvėse* užpirko gedulo misiąs ir 
atsiuntė gražius geliu vainikus.

.1 , * • • •

Ypatingai išreiškiame savo nuoširdžiu gedeką ponams Salte- 
niams ir Janulevieiams* kad mums pagelbėjo musę liūdnoje valandoje.

K. Katinienc ir Šeima.

GARNYS* APSILANKĖ '

Pas Joną ir Augusta Gyvius* kuriems paliko labai dailiu du
krelę* vardu Constancija ir Barbara.

Tėveliams sulaukusiems tokios brangios viešnios ir viešniai 
linkime visokiausiu laimię ir gerybių.

PETRONĖLE MILLER-JUŠKEVIČIENE — ■■■ ■■■ ■■ ■ — —  - " '

Kaip visiems yra jau žinoma* kad praeitais metais puikiai, 
pasidarbavo tarpe lietuvię Raudonojo Kryžiaus labuig, šiai s metais 
vėl yra užkviesta R. K. Pareigūnę* atlikti tąiiD grazię pareigu* 
kurios reik manyti* ponia Miller-Juskeviciene neatstums, ir iskels 
tarpe svetimtaučiu* lietuviu, grąžę vardę.

Skaitykite ir platinkite ’’Nepriklausoma Lietuvę”.

Remkite>lietuvius Biznierius
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VESTUVIŲ V.xRPAI SKUBĖJO..

Ponu J-V. Ramanauską dukrelei Juliai su Jonu Beneviciu? spalio 
24 diena.„ Jonas Benevicįus„yra amerikietis? todėl ir savo jauną bei 
grakščią žmonelę issiveze is montrealiecią tarpo.

Vestuvių puota? buvo nepaprastą! iškilminga? kaip bažnyčioje? 
taip namuose. • . j

Linkime laimes ir pasisekimo naujame gyvenime.

JUOZAS ARLAUSKAS

Spalio 13 diena?^užbaigė apiekunystes .pareiga? Juozui? Onai? 
Bronei ir Stasiui RaUsciams. Buvo atiduota pilna atskaita ir namą, 
nuosavybes popieriai su pinigais į ją rankas.

Jaunieji Rausciai viską priėmė su didžiausiu dėkingumu ponui 
Arlauskui? nes viskas buvo sutvarkyta labai gerai ir Sąžiningai.

Arlauskas ąpiekunyste.s pareigą sąžiningai ėjo per 12 metą?, 
kol jauniausias šeimos narys pasiekė pilnus metus.

Tenka pažymėti? „kad ii.rlauską šeima turėjo del to daug„rupes- 
cią? bet dabar gali iŠ to gauti ir grąžą nusiraminimą arba širdies 
paguodą? kad ją auklėtiniai užaugo labai gražiai ir pavyzdingais 
jaunuoliais. ' ■ • ' '

JŪREIVIS F. BULKAITIS • ,1 • 'j7-

Šiuo laiku jau yra apleidęs ligoninę ir kol kas ilsisi Mont
real©. Neužilgo žada pasirodyti ir lietuvią tarpe? kuriuos jis_ 
nepaprastai myli ir gerbia. F? Balkaitis yra tikras Lietuvos sūnūs? 
gerbiąs savo tautą? kalbą ir jos papročius.

•v ,Linkime geriausios sveikatos ir daugiau nebematyti„tą. skaudžią? 
sunkią ir pavojingą valandą? kokios jam teko pergyventi šio baisaus 
karo sūkuryje. •
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ŽODIS IŠ REDAKCIJOS IR ADMINISTRACIJOS

K. VIDIKAUSKUI esame labai dėkingi? uz vis^ mums prisiųstą medžiagą* 
naujienas ir labai malonius linkėjimus. Labai aciu.
JACK GANS ON * ui dėkingi esame ūžimaionu laišku ir linkęjimps. Mums 
bus vienas malonumas ir pasididžiavimas nueiti ir pamatyti Tamstą 
ritantis_ir laužant kaulus svetimtaučiams. Kanadiečiai visuomet 
laukia JŪs’U- su p. Razela atsilankant.
TAUTIEČIAMS IŠ DELHI? ONT, o būtent Juliui 'ir Onai Stradomskams? Ele
nai Tuivylienei ir Stoniui esame labai dėkingi už apsilankymę į 
Montreal^, ir kartu į šio žurnalo administracija.

Gerb. J^ Strodomskis_ne tik uzsiprenumeravo^”N. L.”? bet kartu 
paliko ir gražios financines paramos tolimesniam žurnalo gyvavimui.

0. VIZBARIENE? nenuilstanti visuomenininke^nenuilstanti Montreaįo 
korėsĮ)onde~nte į daugelį pinerikieciu laikraščiu? teikėsi paremti sį 
rausiu žurnalu su labai gražia financine auka.

* * . t. , : • . į ■
B. A. L. F. ir A. L. I. B. mes esame begalo, dėkingi uz teikiamu 
mums paramą savo veiklos informacijomis.

^Kanados lietuviai visuomet turi .savo žvilgsnius nusuku_į ame
rikiečius ir visuomet laukia iŠ j^ pavyzdžio. Mes jaustumėmės visai 
bejėgiai jei būtume vienišiai? bot kartu^zingsnis į žingsnį eidami? 
atliksime to didžiojo darbo dalį? kokio šiandiena reikalauja is mus 
išeiviu? mus'ę gimtoji salis.

s. L. A. sekretoriui Vinikui? esame dėkingi už prisiuntimę. vis^-in
formacijų? kaip patapti Susivienijimo nariu.

Gaila? kad Montreal© tos organizacijos skyriaus nesiranda* 
O tai viena iš garbingiausiu pasaulio lietuviuose organizacija.
PATYRĘS - taip pasirašiusiam korespondentui? esame dėkingi už gražiu 
rasta. Nespėjom talpinti šiame, numeryje. < Liks sekančiam.

PADANGES ARUI mes visuomet esame neužmirštamai dėkingi Jums už 
nuolatinį bendradarbiavimu ir už’aukso mintis. Gerbiamasis* Teikite; 
mums atleisti? kad spalio menesiui taikytos poezijos nesimaudo jom* 
Mat? jau mūsĘ. toks keliasi A
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Sekmadieni Lapkričio - Nov. 26 diena 194-4 m.

4:30 po pįe-įU parapijos svetainėj.

KANAPOS LIETUVIŲ SĄJUNGA

RUOŠIA

Koncertas kurio pelnas skiriamas Kaledy Eglaitei.

Koncerto programa bus sudaryta vadavaujant P-nei 

Elenai Jesutienei ir prigelpstant Varg. K. Ziziunui dailiai 

išlavintam chorui.

Kitu Montrealo Lietuviu draugijų tQ dienę. prašome 

susilaikyti nuo kitokiu parengimu kad visi lietuviai turėtu 

progos ateiti ir paremti Šį graz^ ir jau tradicijon iejusį 

dalyku - Kalėdų Eglaitę Vaikučiams.

PRAŠOM NEPAMIRŠTI DIENOS IR LAIKO.

rengėjai
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