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LIETUVOS NEP R- I K L A U S O M Y B E_ _S

APSKELBIMO AKT A S

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu 

balsu nutarė kreiptis ą Rusijos? Vokietijos ir kitą valstiją 

vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba? kaipo vienintele lictuvią tautos atsto

vybe? ręmdamos pripažintąją tautą, apsisprendimo teisę ir lietu- 

vią Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo men. 18-23 d. 1917 

metais skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais 

sutvarkyta Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybą 

atskirianti nuo visą valstybinią rysią? kurie yra būvą su kito- - . • * • 
mis tautomis. . , •

. t J.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškiu? kad Lietuvos valstybes 

pamatus ir jos santikiųs su kitomis valstybėmis privalo galu

tinai nustatyti? kiek galima greičiau sušauktas- steigiamasis 

seimas? demokratiniu budu visu jos gyventoju išrinktas.

Lietuvos Trryba pranešdama apie tai ..................... vyriausybei?

prašo pripažinti nepriklausoma Lietuvos valstybą.

Vilniuje? vasario 16 d. 1918 m.

Dr. J. Basanavičius - S. Banaitis - M. Biržiška - 
R. Bizauskas - Pr. Dovidaitis - S." Kairys - P. Klimas- 
D. Malinauskas - VI. Mironas - S.^Narutavičius - 
A. Petrulis - K. Šaulys - Dr. J. Šaulys - J. Šernas - 
A. Smetona - J. Smilgevičius - J. Staugąitis - A. 
Stulginskis - J. Vailokaitis -J.- Vileišis.
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Sutinkame dvidešimts septynoriy motę, sukaktuves, nuo Lietuvos 
nepriklausomybes paskelbimo. Vasario 16-toji yra įėjusi mus 
rijon, kaipo Švente skirianti tamsa nuo sviesos, kaipo t 
griovį, kuris aiškiai atskiria du lietuviy tautos laikme 
goves nuo laisvojo.

isto- 
ver-

1918 metais, Vasario 16-ta diena, Lietuviy Taryba Vilniuje, 
paskelbė pasauliui Lietiivę, kaipo laisvu ir nepriklausomu valstybę. 
Ta nepriklausomybe ji dziaugesį_iki birželio 15 d., 1940 mėty*. 
Nepriklausomybę Lietuvai išplėšė du jos plesrus kaimynai: .rusai, ir 
vokiečiai. Tamsiais šunkeliais atkeliavę į musy Tėvynę piktos va
lios bolševikai, teriojo mus gimtinį krasta, naikino visę tę, kę 
kantrusvlictuvis per sunky darbę ir vargę sukure-dasįgyveno. Zeliau 
naciai šiauriausioje priespaudoje, kaip kokie pikti žvėrys, išlaikė 

• iki birželio menesio 1944 metę. Dabar Lietuva vėl rusę vergijoje.
Nežiūrint to, nežiūrint kad Šiuo laiku galioje baisi neteisy

be - lietuviy tauta nenuleidžia ranky. Lietuviy tauta dar ir šiuo 
kritišku momentu turi daug vilciy_atgauti laisvę ir savitę gyveninę, 
kaip kad gyveno po atgavimo laisves 1918 met. Vasario 16-ta.

širmasis pasaulinis karas buvo vienintele per ilgus dęsimt- 
meciys pasitaikiusi proga pavergtoms tautoms pasiliuosuoti is Rusi
jos žiaurios vergijos. 1831 ir 1863 m. buvo mėginama lietuviy ir 
lenky tai padaryti,.bet be pasisekimo. Šie du mėginimai parodo, 
kad be didelio sukrėtimo, kuris atėjo pirmojo pasaulinio karo pavi
dalu, daug tauty, o kartu ir mus tauta, but neišvydusi laisvos.

Sis antrasis Pasaulinis sukrėtimas pagimdė dėsnius, kurie 
aiškiai be jokiy išsisukinęįimy išdestiti Atlanto Certcryje ir 
Keturiose Laisvose. Tuos dėsnius Šiandiena garbingai gina mili
jonai vyri jos baisiame karo fronte. ĮJz juos aukojama neapskaito- 
mos vertybes turto ir milijonai gyvasciy. Atlanto Gerteris ir 
Keturios laisves nieko daugiau nereiškia, kaip laisvę visoms tau
toms, laisvę MUSŲ LIETUVAI.
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Tai štai į Ką nQs tikime. Tai štai kame jnūsę viltis.
Tiesa, išsilaisvinimo sąlygos nebus mums lengvos, reiks 

sunkaus darbo ir pasiaukojimo, reiks didelįę aukę. Lietuvos kai
mynai buvo ir bus tie patys ir- su *tomis pačiomis grabuoniskomįs 
užmačiomis. Niekas kitam neduoda laisves taip sau, is geros sir- 
diesj, o ypač to nepasitaiko tautę gyvenime, kur vaduojamas! visai 
priešingu principus — grobk laisvę is kitę, jei esi pajėgesnis^ _ 
galingesnis. Ši brandos egzaminu lietuviu tauta išlaikė ir laisve 
jai buvo pripažinta. Pries_27 metus mus padėtis buvo daug sunkes
nė nei dabar1 Tada nieks musę nepažino^,, niekas apie mus nežinojo. 
1918 met. 16-ta ja Vasario tartas žodis tapo kunu, taip pat bus ir 
šiame momente.

Nebereikalo šiais metais visose lietuviu kolonijose rengia
masi minėti 16-tęję Vasario. §ios lietuviu tautos šventes proga, 
Lųs vėl vieningai pasisakyta už Lietuvos laisvu ir nepriklausomybę, 
bufe išreikštos grioštos rezoliucijos, smerkiant naujuosius okupan
tus uz daromas lietuviu tautai skrandas, uz persiakiojimus ir audimus musę, tautos zmonię, vien už tai, kad jie nori gyventi taip, 
kaip jiems patinka, o ne taip, kaip koks kruvinas diktatorius nori.

Kanados lietuviai, ypatingai siais metaįs-taikos isvakarię 
metais, turėtu visi kaip vienas susieiti į minėjimo sueigas ir 
prieinamose rezoliucijose, didingu balsu paroiksti: .

Šalin diktatoriai is musę žemesi
Lietuva turi būti laisva ir demokratine!

Skaitykite ir platinkite ”NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ”.

R3MKITE LIETUVIUS BIZNIERIUS
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Šimtus kilometru vingiuoja rėžis. 
Kaip piktas kirminas per žemg mylimu; 
Ji smurtas ir klasta krauju nukrėstas - 
Nukirto vieškelius, plentus ir pylimus.
Sustok keleivi! Čia ne "borą kelio - 
Prarijo ji šiaudiniu gairių karas. 
0 ton toliau, už to skaidraus upelio - 
Lietuvio širdį drasko plėšrus aras.
Pažvelk, koks nuostakiaį gražus ten kraštas, 
Kur Ančia, Gauja ir Be r žūna plaukia! ...
Bet žmones ten nesą verguvės naštž}, 
Saulėtos laisves išsiilgę laukia.
Apmirė miestai., ^Skurdo dūmais dvelkia.
Apsegu- mūrai, lusnos susigūžę..• - *
Buokcri vieškeliai, lyg klampios pelkes,
Keleivius gąsdiną tiltai sulužę.••
Klaiki dvasia ten viešgatauja kaime - 
Žandaru durtuvai ’subadė knygas. _ 
Kankina žmones neviltis ir^kaine, 
Nek žmoniškumas ir tiesa užmigo...
Pikta, akis kiekvieną. žingsnį seka, . 
Slagta ausis kiekviena žodį gaudo:. 
Kalėjime tėvus ir krolius plaka. 
Namuose motinos ir žmonos rauda...-
Visa gamta ten liūdesiu alsuoja, 
Skaidrieji ežerai skausmu aptemę. 
Ir žiauriai kertami miškai dejuoja, 
Ir verkia rytmečiais gimtoji žeme...

t

Nuo Lydos, Krėvės ligi Vilniaus Bokštu.
Nuo Vygriu, Vy.džių. ligi Ašmenos’ - 
Visi laukai, visi kalneliai trokšta, 
Visais upeliais plaukia aimanos.
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Parnešk keleivi savo kraštui žinią? 
Kad yra čia šiaudiniu gairią baras? 
0 ten kur dunkso kalnas Gedimino — 
Lietuvio širdį drasko plesrus aras.

Ir pasakyk visiems tą žiaurią klastą? 
Kuri pagimdė čia ta klaiku vaizdą: 
Del to^trys milijonai sirdzią^plasta 
Ir jaučia visuomet te) baisią zaisdą.

Visu troškimai^- tik vienas troškimas? 
Visi viena didžia viltim.gyvenai 
Mes atvaduosim^sosta Gedimino?
Ir tėvą, žemes širdį - Vilnią seną.

- iš Musą Vilnius

KAIP PRIEITA PRIE NE PR IKLAUSOMYBES PASKĖLĖ IMO

Jau seniai buvo rengiama dirva Lietuvos nepriklausymuį. Dirbo 
visi Tėvynės veikėjai. To darbo sįrdis buvo patsai lietuviškumas. 
Kur tik gyveno lietuvią? visur viro kova del savos nepriklausomos_ 
valstybes. Bet pats branduolys susidarė senojoje Lietuvos sostinėj© 
Vilniuje. Čia dar rusą, laikais įkurtas centralinis. lietuvią komi
tetas nukentejusiems nuo karo šelptiDaug dirbta ir Šveicarijoje. 
1915 m. čia tam tikras komitetas tik selpe lietuvius? patekusius į 
vokiečiu nelaisve. Jojo nariai? _joav. ? a.aj__d-ras J. Purickis. A. 
Steponaitis ir kiti patys kale dozes ir rase adresus? pagal kuriuos 
duona? šokoladas? pienas? vaisiai ir^kitoks maistas buvo siunčiamas 
nelaimingiems broliams lietuviams sušelpti. Vėliau sveicarieciai 
lietuviai? ypač Purickis vazinejo^Prancuzijoje? Ispanijoje ir Angli
joje? rūpindamasis įvykdyti popiežiaus Benedikto XV paskelbtąją rin
kliavą karo sunaikintai Lietuvai ir lietuviams šelpti. Dalą tą 
auką paskui išdalino vysk. Pr. Karevičius.

Tuomet Šveicarijoje susispietė beveik visas lietuvią politinis 
veikimas. Čion buvo atkeltas Lietuvią informaciją biurasL Viename 
lietuvią komitete 'dirbo net kunigaiksiis Juozas Puzyna? būtent? žy
mus lenką istorikas? kuris vienintelis visoje Lenkijoje pakele balsą 
pries Jogailą ir uniją. 1915 m. Berno mieste įvyko konferencija net 
su latviais? vadinasi? jau anuomet pasireiske pirmoji Pabaltijo užuo
mazga. Šia proga galime pastebėti? jog ir su estais nuo seniai bi
čiuliautas!. Bene dar pries Didįjį karą Šviesusis Tumas - Vaižgantas 
dalyvavo atidarant ją teatro rumus•
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Pagaliau., sveicariecią veikimas^susimete į Vyriausią j ę .Lietu

viu Tautos Tarybą, -Daugiausia buvo rūpintasi^politika. Čia musą, 
veikėjams reikėjo parodyti ryžtumo ir nepalaužiamos dvasios*. Rusijos 
pasiuntinys Šveicarijoje Bibikovas kietai pagrasino, po karo neįei
siąs jiems, grįžti į Tevyną,1 jei nesiliaus yeiką lietuvią tautos la
bui (mat, anuomet Lietuva buvo Rusijos dalis). įdomiausia betgi, 
jog nepriklausoma Lietuva pirmiausia buvo paskelbta 1916 m. Berno 
mieste, ^Šveicari jo ję,. Čia .lie.’tuvią tautos atstovai pareikalavo sa
varankiškos valstybes. Tokis’pat nutarimas padaryta ir 1916 m...ba- 

? ląndžio'menesį Olandijos mieste. Hagoje.^ Dar buvo pigi tarimas Lozanos 
mieste,. į kuri atvyko Rusijos lietuvią atstovas M. Yčas, Junt. Ame
rikos Valstybią atstovai d-ra§ Bartuska,vd-ras Bielskis ir kiti.. 
Bet tuomet Lietuva jau buvo.užimta vokiečią-kariuomenes. Ir štai, 
tą pačią metą birželio menesį Tėvynes reikalais is užimtosios Lietu- 

' vos į Šveicariją atvažiuoja Antanas Smetona, dr. Jurgis Šaulys ir
. ■Steponas Kairys. Taigi, galimą s'akytįį viso pasaulio lietuviai suėjo 

į draugą, bendrą tautos ateitį sprendžiančią reikalą aptarti.. ..
. . r i- : ė ■ ■ . w

\ • Suvažiavimą buvo ir^ daugiau. _ Pąv., 19iy*metaig Švedijoj Stok- 
holnib, o 1918 in. bene porą kartą vėl Šveicarijoje. _Šį kartą'Šveica
rijos lietuviai politikai?jau tarėsi su- Lietuvos. (vėliau valstybes) 

. Tarybos pr^zįdįpmu. .' : 2 ■ p- v
■\z- ■ . < . ' ..
Iš kuritas^Švėicarijos musą vyrą,politinis ir s^lpiamSęiš vei

kimas gaudavo.lesu? - Atsakymas trumpas■> ir aiškus: iš brolią Ameri- 
' kos. lietuvią. Apytikriai imantį, jie bus sumėtą vieną .milijoną-Jdble- 
’-•i»ią. Kai buvo sudaryta-Lietuvos vyriausybe, tie . patys : tiz jurio lie
tuviai išpirko paskolos bonąjnaždaug už 2 milijonus dolerią. Be to, 
jie pagelbėjo, kad mūsą valdžia gautą Amerikoje milijoną paskolą. 
Ir ginklai sū maistu-bei kitomis reikmenemis is Jungtinią Valstybią 
valdžios buvo gauti tik per amerįkiecią lietuvią tarpininkavimą. 
Jei <jar prisiminsime,-kad tenykščiai"mąsą broliai surinko milijoną 
parašu uz Lietuvos nepriklausymo pripažinimą ir juos nusiunto Ameri
kos prezidentui, tai turėsime nulenkti galvas pries brolius amerikie
čius, parodžiusius tikrai lietuvišką prisirisimą prie savo Tėvynės 
ir tautos.* .— Jie-buvo- sudarą-net-Amerikos Lietuvią’-Tautos Tarybą.

Labai svarbus nepriklausymo darbas buvo dirbamas Rusijoje. 
1917 m. kovo 13 d. tenykščiai .musą veikėjai sudarė Lietuvią Tautos 
Tarybą Rusijoje. Ji tarėsi su Kerenskio ir paskui bolševiką valdžia, 
kaip reikeš organizuoti-Lietuvos administracijos įstaigas. Bet; di
džiausias 'Rusijos lietuvią įvykis tai gegužes 27d. sušauktas suva
žiavimas arba seimas. Tais pačiais metais Kijeve buvo Rusijos impe
rijos tautą korifdrencija, kurioje Lietuvai pripažinta teise būti 
nepriklausomai. '

Bet, nors Lietuvos nepriklausymo darbas buvo’dirbamas Europoje 
ir Amerikoje, vis delto_kunu stojosi jisai pačioje Lietuvoje, atsieit, 
Vilniuje. 1917 m. rugsejo_Į3v- 22 d. čia susirinko Lietuvos atstovą 
konferencija, kuri pasisakė už nepriklausomą valstybe. Tai buvo 
stiprus ir oficialus 214-os rinktinią vyrą balsas. Tuomet išrinkta 
Lietuvos Taryba, kurios pirmininku buvo Antanas Smetona. Ilgainiui, 
nepaisydamas. vOkiešią draudimo, ji pasivadino tiesiog Lietuvos Vals
tybes Taryba. Norėdama'būti daugiau nepriklausoma, Taryba buvo
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pakvietusi Lietuvai ne t ^karalię Uracha.. Pagaliau, Lietuvos Valstybes „ 
Taryba zenge paskutinį žingsnį ir 1918 m. vasario 16 d. paskelbė visiš
kai nepriklausomu Lietuvą. ' . • ,

Toliau prasidėjo tikras nepriklausomas valstybes gyvenimas* 
Daugybe vargiu rūpesčiu ir pavoju užgulė jaunę valstybe, įvairiu Įvai
riausi priešai stengėsi ja' sužlugdyti ir palaidoti,-bet vis dėlto ji 
augo ir stiprėjo. Mat, ję rome ir ugdė visi lietuviai ir visos^lie- 
tuves. Visi lietuviai, kur tik jieįgyveno ir_krutejo, tikra žodžio 
prasme pasaulio lietuviai - Siaurines, Pietines Amerikos, Kanados, 
Anglijos ir Latvijos. •

Kaip matome, Tėvynę į nepriklausomu gyvenimu atvedė ryžtas ir 
dar kart?) ryžtas. Čia savaime prašosi vienas garuojamasai pavyzdysr 
Kuri papasakojo arkiv. Pranciškus Karys - Karevioius,.saikdinęs pir
muosius savanorius. Valstybes Taryba jį pasiuntė į Vokietiją, kad 
tartęsi_nepriklausymo reikalais. vJis aplanke, be'kitu, vyriausiu ka
riuomenes vad$ Hindenburg^ ir jo stabo viršininku Liuden<io£fę (abu Pau 
mirę). Anoį arkivyskupo, generolas Liudendorfas į^jį įrėmė plieninį, 
viską skrodžiantį žvilgsnį ir skverbėsi į savo svečio dvasios gelme. _ 
Bet lietuvis vyskupas nesumiso ir akiu nenuleido. Pirmasis tai padare 
Liudendorfas. Čia Senųjų lietuviu palikuonis lietuvis.bažnyčios kuni
gaikštis įtikino grieziQ3į generolu, atstovaujantį keliasdešimt mili
jonu tautai, jog ir mažos, bet ryžtingos tautos turi teisę gyvuoti. 
Tik toki lietuviai išsaugos Tėvynės nępriklausymę!

- Dr. J. M. - .

' # :3c *jc >jc :> >> :> įt :Jc

ŠIRDINGAS" DRAUGIŠKUMAS

Širdingas įgyvenime draugas yra kaip tvirtove galinga, 
Jis yra malonus, kaip daina skambi, žavi paslaptinga. 
Jis visuomet pasiryžęs pagelbsti mums gyvenimo kelyje.

Vertybes ir svarbos tokio dęaugo-biciulionuoširdaus,_ 
Jo padrasinimę> paguodos, užuojautos, ypač pagalbos musę 
Reikaluose, sunku yra zmonię kalboje įkainuoti.

Auksiniai gyŠiai tokio nuoširdaus draugiškumo 
Riša musu sirdys,_mlntis ir darbus su jojo panašiais. 
Ir kiek daug laimes jaučiama tokiuose santykiuose!

Draugiškumas yra dalykas kiekvienam begalo svarbus
Ir kilmis - net ir po mirties jis nepasilieka bereikšmis. 
Bet ant mirties angelo sparnę jis nuskrenda amžinybėn.
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Jis nėra veidmainingas? savymeilus? lig.laikinas ar_modziaginis?
Jis neįsibrauna mūsų tarpan? kaip_vilkas kaily avįnelio?
Jis yra uz turtų brangesnis? uz jūres gilesnis? uz kalnus aukstesnis.
Tikrasis džiaugsmas? trykšta,iš draugistes tokios?
Yra tai dvasinis auksas? be griemaišo žemes purvų?
Jis randasi mūsų Širdyse? apsviestąis Kristaus mokslo spinduliais.
Tat Dieve brangus? laimink gausiai tokio^draugiškumo rysius? v 
Ne tik čiavtrumpai - laikinai? bet ir amžinatves slenkstį peržengus? 
Nes jis riša tampriai dangui ir ant žemes širdingus draugusl

"Po /Inno L r»n Q —

Į 

■ ■■ ■■ !■ ■■ ■ — * — ■ ■■ , — ■I - • — . •- ' .

■ _______ . . . . „ _ _ __________________________ _ ■I ' z .

Šiemet vasario šešioliktųjų sukanka lygiai 18 metų? kai Vilniuje 
mirė didysis lietuvių tautos žadintojas ir jos laisves kovotojas dak
taras Jonas Basanavičius.”' * .

Šio didžiojo lietuvių tautos ir savo gimtosios^zemes mylėtojo 
gimtine yra Ožkabalių kaimas? Bartininkų v,? Vilkaviškio apskr.

i

Ožkabalių kaimas yra labai įvairus ir nelygus: vietomių gana 
žymiai kalnuotas? kur-ne-kur išraižyta^ upeliukais? turi nemanai 
pelkių? didelių pievų ir nedidelį ezerelį. Visas kaimo paviršius - 
kalnų^sleniuose esu gausūs durpynai? plačios lygios lankos? kur-ne-kur 
dar už^ilikusips, žilvičiais Ir karklais apaugusios pelkes ir pats var- 

' ' das ’’Ožkabaliai” - rodo sį kaimų senų senove je buvus ".b alų irjniskų . 
karalystę Dar ir dabar? žmonėms kasant durpes? pasitaiko sį tų 
surasti^iš anų laikų^gyvūnijos ir augmenijos - elnio ragus? didelių 
ir nepažįstamų griaučių liekanas ir apipuvusių storų medžių stuobrius.
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Ta kaimo vienkiemiu linija, kurioje gimė ir augo Jonas Basana
vičius, yra vadinama Ahnenyciomiš. Akmenycios yra^nepaprastai akme
ninga ir labiausiai kalnuota.kaimo dalis. Dar ir šiandien ten kur-ne- 
kur riogso sukrautos dideles akmenių krosnys ir nedirbamu dirvonu rėžia! 
nes podirvio^akmens neleidžia jių išdirbti. Nors šio kaimo žeme nėra 
derlinga, tačiau daug duomenų, rodo, kad Čia žmonių jau nuo seno gy
venta.

Dr. J. Basanavičiaus gimtines ir jo gretimo kaimyno vienkiemiu, 
laukuose yra senos dideles kapines,^kur žmonių griaučiai randami visai 
paviršiuje žemes. Net ir seniausi šio kaimo gyventojai apie tas ka
pines nieko tikro_nepasako^ Kai kas sako, jog_ten yra palaidotivkaro 
metu sušalę prancūzai= Tačiau sunku tuo patikėti, nes ten griaučiai 
yra_iskasami ne grupėmis, kaip kad karo metu yra laidojama, bet yra 
išmėtyti go vis^ kalnę. Kai kur taip gražiai sudėstytu akmenų randami 
toki sutrūniju griaučiai, jog jie tikriausiai jau ne vięnę šimtą metų 
ten yra išgulėję. Dr. J. Basanavičius šiems seniems nežinomų laiku 
proseniams atminti savo gimtines laukuose pastate paminklu - kryžių.

Kad si vieta jau^seniai yra.zmOnįių gyvenama, rodo ir kai kurios 
paties dr^ J. Basanavičiaus atrastos iškasenos. Ant Akmenyciių lini
joje esančio ’’Gelezįnkalnio” dr. J. Basanavičius ^iškasė keletu gran
diniu, saguciių, aksciių, elnio ragus, gražiai iŠ žalvario nulietu stir
nos, gal v^ ir kitokiių senienių. Dabar ta dr. J. Basanavičiaus atrastas 
stirnos galva yra Krokuvos senių laikių muziejuje. Ta stirnos galva 
yrp nulaužta nuo stuomens ir, sakomu, kad ji esanti italines kilmes - 
italių menininko sukurta. Istorikas Sadovskis savo knygoje ’’Graikių ir 
romėnių prekybos keliai” sako: ’’Ožkabaliuose buvo rasta nulaužta bron
zine stirnos galva, kuri yra labai gražiai nulieta ir tikriausiai yra 
italines kilmes”. Taigi,-šie duomenys rodoį jog šio kaimo gyventojai 
senu senovėje gyveno ant didelio tautių prekybos vieškelio ir turėjo 
rysiių net su Viduržemio juros tautomis.

_Ši vieta senoveje•buvo tankia išgyvenama ^lietuviių ir, be abejo, 
sudarė_svarbių strateginį punktq pries kryžiuočius, nes čia randama 
daugybę apsigynimo punktių - piliakalniių: Kaupiškio, Pajevonio, Nau
jienėlės, Rudaminos, Laikymų ir kit.

-'Ši įspūdinga istorine ir tautine aplinka dr. J. Basanavičių 
žavėjo ir gunde iŠ pat mažens. Pats dr. J. Basanavičius savo autobio
grafijoje rašo, jog sic piliakalniai iš pat jaunystes jame įdiegė lie
tuviškumo dvasię ir savo gimtosios žemes meilę. Jis dažnai lankydavo 
netoli^nuo Ozkabaliių esantį Piliakalniių kaimo piliakalnį ir ten, ant 
jo viršūnes rymodamas,dažnai svajodavo apie, gars.ięję Lietuvos senovę, 
apie plėšriuosius’’kryžiokus” ir narsi as _lietūv.iių kovasj is apylinkes 
zmoniių girdėdavo daug pasakių apie :užkerotas ir tame _piliakalnyje 
uždarytas labai dailias mergas”. Visa tai kaitino busimojo tautos 
patriarcho vaizduote ir jame stiprino-lietuviškumo jausmu. Dr. J. 
Basanavičius-SU užsidągimu ir susižavėjęs tyrinėjo visus savo gimto
sios apylinkes piliakalnius, nes šilų piliakalniių akivaizdoje jis mato 
visę Lietuvos praeities gyvenimu:
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’’Tas pylimas laukuos, kę nuo amzię niukso. T-'"’

Kryžius apsenęs, kę prie kelio stūkso, ■ • '
. : ’ ’ '■ < i... . ■ ■ * ■ <

: ' Krūva akmeniu ;šukrauta >pric tako

Vis gyveninę lietuvię apsako". _ .. , . . ■
: Dr. J. Basanavičius pirmas įvertino- šię didžięję: garsiosios 

Lie-tuvąa praeities ’liudytoję reikšmę: . ’ ■

"Jei lietuva iki šiai dienai gyva (Jar liko, tuomi mes kalti esame 
stiprybei musę garbingę progenię bei ’pražilusiems musę paliakalniąms". 
Bet tai, ka dr. J. Basanavičius pasakė apie lietuvię tautas gyvybes 
išlaįkymę, tę pūtį mes galime ir jam pritaikyti: jeigu dr. J Basana
vičius pasidarė lietuvię taupos atgijimo tėvu, tai mes esame kalti 
musę garbingiems Suvaikę krašto pražilusiems piliakalniams s. kurie pir
mieji iš pat jaunystes dr. J. Basanavičiui įkvėpė kars tę ’tėvynė g meile, 
ir turime būti dėkingi tai palaimintai dirvai, į kurtę kritusi si lai
minga sėkla, lietuvię tautai išugdė šį didvyrį.

Dr. J; Basanavičius iš pat mažens gaivališkai prisirišo prie 
savo gimtosios žemes ir visę jo gyveninę jokios svetinęję įtakos nepa
jėgė nuo jos atitraukti. Nedaug yra tokię zmonię, kurie, važinėdami 
ir gyvendami svetimuose kraštuose, visę^savo gyvenimu būtę taip išsau
goję iš savo gimtojo kaimo samanotos lūšneles išsinešta grynęjį orga
niška lietuviškumą.

Ne vien tik gimtosios apylinkes svajinga gamta ir_jos didingieji 
praeities paminklą i _dr. J:. Basanavičiaus dvasioje išūgde^się nepaįau- 
Žiamę gimtosios žemes meilę - dr» J. Basanavicię gaivališkai veike ir 
viliojo taip pat ir visa jo gimtojo kaimo.grynai lietuviška dvasia, 
gražios zmonię tradicijos ir jo paties tevę-grynas lietuviškas kraujas. 

J “Į- Seni žmones pasakoja, jog senove je.. šis kaimas buvo ’gyvenamas; 
tik keleto gyventoję, kurie buvę_labai turtingi. Per kaimę kryžmai 
ėjusios dvi gatves. Per pievas'e jusi gatve buvo^grį s taakmenimis, 
todėl dar ir šiandien kaimyninio dr. J. Basanavičiaus gimtines, vįten- 

Ikiėmio pievose, kasant durpes, pasitaiko surasti jau gįlokai žemoje, 
akmenimis grįsto kelio liekanę, užgriuvuėię akmeninię sulindę ir kit. 
Šiu.gatvię sankryžoje buvusi smukle, kur virte^viręs visas kaimo links
mas ir’ romantiskaę gyvenimas. Vėliau žmones, išėję gyventi į vienkie
mius, gyventoję skaičius padaugejęs_ir jie jau gymiai vargingiau gy
venę. Dr^ J. Basanavičiaus vaikystes laikais Qzkabalię kaime gyveno 
tik dvidešimts penki gyventojai. Šiandien ję jau priskaitoma lygiai 
dvigubai tiek. Tačiau., kaip' senove ję, taip ir šiandien, visame kaime 
gyvena tik lietuvię tautybes gyventojai. Siame_grynai lietuviškame 
kampelyje senoveje klestėte klestėjo įiaudies kūryba: dainos, pasakos, 
mįsles, įvairiausi anekdotai ir visa kitą. Dr. J. Basanavičiaus gim
tines vienkiemyje, atokiau laukuose stovėjo sena pirtis, apie -kurię 
po.visę kaimę sklido rudens tamsię vakarę baugus pasakojimai, .įvai
riausios jąunęję išdaigos, anekdotai, pasakos apie velnius,^laumes'ir 
raganas. Šiandien tos pirties stūkso tik griuvėsiai.Priešais šia 
pirtį atsiveria didžiule dauba - praraja, kuri, senę zmonię pasakojimu,
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'buvusi išgraužta žemoje ’’patalo” vandens. Ši dauba nuo seną senovės 
yra pagarsėjusi savo vaidinimusi ir visokiais pragaištingais įvykiais. 
Jos vagoje naktį bėgiojus šuniukas, ant nugaros uzsimetąą aukso mai
šiuką., Nelaime tam, kas susižavi auksu ir drįsta naktį lįsti į daubą 
žūva kiekvienas. Ilgainiui^, po dideliu nelaimiu, viename .daubos gale 
buvo pastatytas didelis kryžius ir vaidinimasis liovėsi.

Šioje romantiškoje ir lietuviškoje aplinkoje prabėgo J. Basana- ; 
viciaus kūdikystes ir jaunystes dienos ir brendo jo tautiškoji dvasia.. 
Ši pasakiška jo gimtosios aplinkos dvasia jį vaike visą jd gyvenimą ir’ 
jis visą savo gyvenimą paliko romantiku - svajotoju apie gražią? pasa
kiška praeitį ir garsią senovą.

Dr. J. Basanavičius ne tik stebejo’Šį.įvairią ir pasakišką Ozka- 
balią kaimo gyvenimą, bet, vaikas būdamas ir pats jame aktingaivdaly
vavo., S.avo autobiografijoje jis mielai mini savo kūdikystes, Ožkaba
liuose praleistas, dienas ir tuos laikus vadinu laimingesniaisiais sav 

* gyvenimo laikais. Jis^prisimena kaimo ’’alaunycią” ir tipingesniuosius 
ano meto pastatus”IŠ ano laimingesnio laiko, dar man mažam esant, 
buvo ’’gluosnyne” užsilikusi ’’alaunycia”, labai didele troba su re.ikali 
gaiš alaus-darymo padarais^, kur nekartą_man atsimenant, daryta dar sau 
alaus ir del šeimynos, ypač per rugiapiūtą ir ant Kalėdą; taipo-gi buv 
dar likęs didelis, labai senos architektūros, su didėlėmis palėpėmis, 
kluonas”. • -

Taip: pat su pasigerėjimu jis prisimeną ir savo- vaikystes pramogai Audenį? kai laukai būdavo jau nuvalyti, gražiomis, saulėtomis dienomis] 
besidriekiant ore voratinkliams, jis^, jau didoku vaikezu būdamas, sės
davo drauge su kitais kaimo berniūkščiais ir piemenimis ant žirgą ir 
jodavo kitą kaimo piemenų vaikyti, garsiai pliauškėdami botagais, sauk-l 
darni ”vaji ola” ir juos pravardžiuodami Šiaudadusiais, smailabambiais, 
degutpi.lviais ir panašiai. Apie Šias kadaise Ozkabalią apylinkėje bu
vusias madnas piemeną ’’vainas” vietos senieji žmones dar ir šiandien 
kai_ka papasakoja, o dr. J. Basanavičiaus atmintyje jos paliko gilą 
įapūdįt ’’Šitie vaikymai man visados išrodė kaip rudimentarinos vamosj 
kaip vainos en miniature iš laiko senovės lietuvią. Lenktynes, įmtyne^ 
rymavojimas, ritinys ir kiti žaislai tokie^jau kaip ir pas senovės 
Trojenus buvo, iš jaunystes laiko man iki šiandien atminime liekti”.

Taip iš_mazens santykiaudamas su liaudimi, jis pamėgo ir susigy
veno su jos kūryba, kurią vėliau įamžino ’’Ogkabalią dainose”, ”Is gy
venimo vėlią bei velnią” ir kituose savo rąstuose.

J.’Basanavičius visuomet, kada tik galėdavo, lankydavo savo gim
tiną ir savo apylinkes žmonėms, kuo galėdamas^, stengdavosi padėti. 
Vasarą, kai jis parvažiuodavo į Ožkabalius, is visos apylinkes dide- 
liausi būriai sergančią traukdavo į jo namus, kur jis visiems nemoka
mai teikdavo medicinos pagalbą ir patarimus. Geri ir naivus kaimo 
žmones norėdavo geradariui kuo nors atsilyginti, ^tačiau jis niekuomet 
iŠ ją^jokio atpildo neimdavo. Todėl J. Basanavičius visoje apylinkeje 
buvo gmonią didžiai gerbiamas ir užtat Bartninką valsčiuje jį išrinko 
į trecią durną elektorium. ■
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Mylėjo dr. J. ^Basanavičius ir savo brolį. . Kd į, sis susirgo džio
va^ dr. J. Basanavičius, specialiai parvažiavęs į Ožkabalius, apie 
sesias savaites budėjo prie jo lovos.

g;; Dr. J. Basęįhavįciiis nebuvo išdidus ar nevengdavo net su papras
čiausiais kgimb^zmonemis pasikalbę tį. Taip pat, jis? po savo gimtines 
laukus vaikštinėdamas, nevengdavo užkalbinti piemenis ir mėgdavo juos 
pamokyti ganyti bandas.Pasakojama, jog tokio pamokymo metu kartę 
j^m ir savotiška nelaime atsitikusi. Ne per toli nuo^kaimyno eziosj 
uz kurios augusios avižos-? jo brolio piemenaite ganė^zęsiukus. Jis, 
pęie jos prisiartinęs, jai„patarė zęsiukus_vurytį arčiau prie kaimyno 
ėžios9 kur esanti didesne žole. Piemenaite prieštaravo ir nenorėjo 
sutikti. Tada jis nusprendb^ję pamokyti - jai liepe atsitrauktivnuo 
kaimenes ir pats eme ganyti zęsiukus.■" Prisivarius arčiau prie ežios, 
žąsiukai pakriko ir pasileido bėgti į avižas. JKai, vienus is avižų 
■išvaros^ jis eidavo kitu varyti, Jie vėl sugrįždavo atgal į avižas, 
įsikarščiavęs jis netyčia vienam žąsiukui pataikė remontu per galva, 
ir žąsiukas krito negyvas.- Taigi is jo ’’piemenavimo” _niekas išėjo. 
Piemenaite už gera ganymę gavo is jo rubli, o jis turėjo nesmagumo - • 
prieš brolienę del žuvusio zęsiuko. < ■ '

’ 1 Dr, J. Basanavičius ir senatvėje nepamiršo savo gimtines.Par
važiavęs pasisvečiuoti jau^į Nepriklausoma Lietuva, jis visuomet ap
lankydavo ir Ožkabalius. Się eįįucię. autoriui, dar mažam tebesant, 
ji dažnai tekdavo matyti bevaikšciojąnti^ rementū pasiremiantk po . 
savo numylėtos gimtines laukus. Jis dėvėdavo ilga rusvę. apsiaustę 
ir turėjo didingę, kartu ir malonię, isvaizdę., Retkarčiais jis susi—p- 
mąstęs rymodavo prie sudegusios pirties griuvesię...

Tur but, svajodavo apie savo mielaję vaikyste, apie anas gra
žiausias pasakiškas Ozkabalię. gyvenimo dienas. •• -- ~

Dabar Ozkabalię kaime jau.kįta^dvasia- jaunimas^jau nebe tas 
dainuo ja _dninaskurias kadaise -užraše dr. J. Basanavičius; lyg nak
ties seseliai^isnyko visi tie mohai, dvasios ir laumes, kurios pirmiau 
pripildydavo žmonię. vaizduotę, "tik viena_Ozkabalię kaime nesikeičia 
ir neišnyksta — nuolat skamba zmonię. lupose dr. J. Basanavičiaus 
vardas. • -

- A. Sirutis. -
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Brangus Kanados Lietuviai ir lietuves. Palydėjus senuosius 1944 
ir sutikus naujuosius 1945_metus kviečiu visus Kanados, lietuvius ir lie
tuves prie didesnes vienybes ir broliškumo.

' ..r Pradeje Naujus • Metus, padeki^ į salį visus savo asmeninius ir 
partinius nesusipratimus, kurie dažnai pakenkia musę vienybei, broliš
kumui ir net lietuvybės darbui.- i

■ — * . • ! - . . •• f * . • f.

' Pradėję Naujus Metus,^būkime-gerais lietuviais,:, gerais patri jotais 
savo tėvynės^Lietuvos. Ypač del mūsų visę labai^svarbiu^laiku. Kuomet 
musu brangi_tevyne Lietuva nuolat teriojama priešu tai is vakaru, tai 
is rytu puses, kuomet Lietuvos turtas yra draskomas^ naikinamas, min
džiojama po kojini Lietuvos kultūra ir 1.1. -Kuomet musę, broliai ir se
ses neša sunkę okugąntę jungę, ..be pasigailėjimo kankinami,_kisami į 
kalėjimus, tūkstančiais grūdami į'-Sibiro tundras, is kur nėra jau vil
ties sugrįžti. Žūdomi t>e mažiausio nusikaltimo, vien tik dėlto, kad 
jie yra lietuviai, myli savo teVynęir laisvę.

Todėl brangus’lietuvi ir lietuve, reikalinga mums vienybe ir 
broliškumas. Mes dažnai pavartojam priežodį - - kur vienybe, ten ir 
galybe. Nors ir neskaitlinga mūsę tauta, bet, jei mes visi kaip vienas 
stosim už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, siųsdami protestus pries 
savo pavergėjuę, kaldami pasauly Lietuvos balsę, skelbdami pasauliui, 
kad mes niekuomet nesutiksim būti pavergtais, nes mes, .lietuviai esam 
kultūringa tauta ir mokam patys save tvarkyti. . / . .

_Be to, brangūs -lietuviai, jei mes patys nekovosim šiokiu ar kito
kiu būdu už Lietuvos i'slaisvinimę', niekas kitas neiskovos mums tos lais
ves, kurios mes trokštame, kaip neiskovojo po didžiojo karo, jei ne mes 
patyse • .

Tad, brangus brolau ir sese, jei myli savo tėvynę ir laisvę, rei^k 
Kanados Lietuvię Tarybę,^nes Kanados Lietuviu taryba vien tik dirba uz 
islaisvinimę Lietuvos, už Alijantę laime jimę., uz istikikybę Kanadai. 
Remk Tarybos leidžiamą ’’Neprikląusomę Lietuvę”.

Tik glaudžiai^bendradarbiaudami sū Kanędos Lietuvię Taryba parem- 
sim Lietuvos kovę už laisvę ir gausingiau suselpsim Lietuvoje del karo 
nukentėjusius musę brolius ir seses, kuomet pribręs laikas,^kurie senai 
laukia ištiestomis, sudžiūvusiomis savo rankomis pagalbos is mūsę už
sieny gyvenąnčię lietuvię.

M. Dervinis.
:!« # sft s!< £ ••:< :Jc :Jt
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MINĖDAMI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ, •’ • ' -7
APDOVANOKIM NUKENTĖJUSIUS LIETUVIUS

I§ visą Amerikos dalią pundai rūbą kasdien gaunami.Musą sis 
vajais užsimojimas - milijonas svari/ - dar nepasiektas. Džiugu, pa
reikšti tačiau, kad rūbus jau gauname gerai aptvarkytus, paruostus. 
Tai žymiai paspartina’ darbą sandely.

Vasario_16 d. mines visi Lietuvos draugai Amerikoje. Lietuvos 
nepriklausomybes paskelbimo šventes minėjimo proga užsimokim sutelkti 
jėgas rinkti rūbus Lietuvai ir lietuviams. Tai geriausias ir, kaip 
tik laiku, paminėjimo apvainikavimas. Kiekvienas kalbėtojas, kiek
vienas laikraštis, kiekvienas radijo vedėjas, organizacija prašomi 
mušti į ta tašką. Kiekvienas lietuvis teprisideda šiam didžiajam .. 
darbui - ‘ rūbi/ vajui Lietuvos nepriklausomybes minėjimo proga. 
Tebus teikiama lietuviams dovana - rūbai - -.sujungta su Lietuvos 
nepriklausomybe. :

J. Siųsdami rūbus, pasįstenkite apmokėti iš anksto, ypač kai 
siunčiate trekais - sunkvežimiais. Jie vietoje išlaidį negalite •; 
apmdketi, prisiąskite mums sąskaitą. Tai žymiai palengvina darbą* 
Visos sąskaitos taip pat ko greičiausiai reikia pasiąsti į mūši/ 
rastiną. • .

Ruoškimės Lietuvos nepriklausomybes minėjimams praktišku 
būdu - pagelbekim lietuvius apdengti, aukokime rūbus. UŽ pinigi
nes aukas nupirkite rūbą. ^Labai mažai gaunam vyrams kostiumą-siutą, 
avalynes, vaikučiams drabuželią. Daugiausiai gauname moterims suk- 
nelią ir’ batelią.

Nupirkdami vyrams siūtą ir vaikučiams drabuželią, atliksite 
labai kilnu, praktišką,^reikalingą darbą. Jei^taip padarysite, Lie
tuvos nepriklausomybes švente bus labai praktiškai paminėta. + : ■■

UNITED LITHUANIAN RELIEF'FUND OF AMERICA, Inc.
WAREHOUSE-.. ' ’ '

't *.

101 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y.

Tel. EVergreen 8-6203
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ITALIJOS LIETUVIŲ DRAUGIJA ’’LIETHUANIA” KREIPIASI Į LIETUVIUS L

Sausio 3 d. LA'IC yra gavęs sekančio turinio laišką is Italijos:

Roma, 1944 m. lapkričio 21

’’Atsidarius pašto susisiekimui tarp Europos if Amerikos,’ Italijos- 
Lietuvią Draugijos “Lithuania” Valdyba (Associazione. Tra i Lituani 
Resident! in Italia) panaudoja pirmą progą pasiusti Jungtinią Ame
rikos Valstybią lietuviams savo -Širdingiausius sveikinimus ir kartrikos Valstybių lietuviams savo -Širdingiausius sveikinimus ir kartu 
turi garbes painformuoti Amerikos Lietuvią Centru apie savo vado
vaujamąją Draugijoj su viltimi, kad Gerb. Informacijų Centras irtalo- 
nes; perduoti- žinias visoms Amerikos lietuvią organizacijoms®
v.ąujamają Draugiją, su viltimi, kad Gerb

’’Lithunia” y^a.įsikūrusi 1926 metais Rokoje, ir nuo to -laiko; veikia 
kaip_viėnintelę visą Italijoje gyvenančiu, lietuvią organizacija. 
Ji nėra partine: neatstovauja kuriai nors srovei, bet priešingai 
jungia be išimties visą lietuviu koloniją ir kaipo .tokia teisėtai 
ja visame kame atstovauja^ Šiais sunkiais Lietuvai laikais jai 
tenka nuveikti ir nauji uždaviniai. Ją tobulesniam įgyvendinimui 
ir mūsų visą bendros tautines kovos_didėsni am suvienodinimui^' ’’Lith
uania”/Draugi jos Valdyba mielai-.norėtą bendradarbįąuti su kitomis 
Lietuvią organizacijomis. Tuo tikslu Valdyba norėtą sužinoti apie 
Amerikos lietuvią organizacijas. ,

"Lithuania” -Dr-jos Valdyba tikisi,^kad Amerikos Lietuviu Informa
cijos Centras neatsisakys kiek plačiau..painformuoti, apie savo vado
vaujamo Centro^veikimą, o taip pat malones pranešti' apie kitas Ame
rikoje veikiančias lietuviu. Draugijas: ją veikimo- bendrą pobūdį,-' 
ją adresus ir 1.1.

’’Lithuania” Draugija butą labai laiminga galėdama gauti is^J.A.V. 
lietuvišką laikrašcią biuleteniu bei kitą leidinią liečiančią mums 
opius klausimus. Jie sudarytą^svarbą veiksnį Draugijos varomame 
spaudos darko bei suteiktą nemažo džiaugsmo Idalijos lietuviams, 
kurie jau kelinti metai kai nėra matą lietuvišką spaudinią.

Kazys Gabriunas
Valdybos Pirmininkas”

# * # * #
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Kaig kiekvienais motais, taip ir siais, visose demokra
tiškose salyse, kur randasi lietuvię išeivijos, stengiamasi kaip, galint iškilmingiau paminėti "brangiu lietuvio širdžiai 
Tautos šventę - 16-tęję vasario.

Laimingą buvo musę., tauta ir Lietuvos valstybe iki 1940 
metę, kol ugejusi pasauline karo audra sudrumstė daug laimin
gai gyvenančiu, kraštę, kartu ir musę brangią Lietuvę.
■j’ ... • ' ■ ■ " •„ ., >

Lietuvai brangiai kainavo išpirkti sau nepriklausomybę.
Daug jos §unu_padejo savo galvas, daug kraujo.pralieta, tik tam, 
kad mus Tėvynė Lutę laisva, kad atsikračius svetimęję. jungo.

-■»■ —- — -• - ----- . . - — y • — ..y ~ * ■ " * t ,
•: •_ f : .• ■ ” v ’ ’ ’ .

Šiandiena grįstame vėl į tuos pačius grieš 1918.metus. 
Veligrįžtame į tokius pačius kovos budus uz Lietuvos laisvę 
ar amžiną^vergiją ir lietuvįę tautos mirtį. Šiandienas kaip 
iy-pėr amžius lietuvis trokšta būti laisvas, todėl visai ne— 
nubėtąbu ir natūralu, kad visame pasaulije, kur ęandasi sau
jele ^lietuvię, taip aktingai kovoję uz savą tautos gyvybe.. 
Visokiais„Šaltiniais pla.ukianc.ios žinios įs rausę gimtinės sako 
kad ten musę broliai laukia isganimo ne is diktatorięs bet is 
musę užtarimo. ‘

Per penkius metus sunkioj, vergijos Lietuvą? negales minėti 16-tos vasario, negales papuošti savo riamę gražia trispalve,v 
negales giedoti savo tautos himno? nei kitę maloniai skambancię 
dainų. Surakintos jos rankos užčiauptos jos lupos.

Kanados lietuvi! Šiame svarbiame momente, turime daug 
progę užtarti, savo brolius.Turime daug progę kolti^Lietuvos 
gražu varda tarpo svetimtaucię. 16ptos vasario, didžiosios 
lietuvię šventes proga, visi kaip vienas susieikime į rengiamą 
minėjimo šventę ir pavidale^rezoliuciju pareiškime pasauliui 
dar syki, kad lietuvis trokšta bęti laisvas ir neįrigulmingas. 
Reikalaukime, ka<j. pasaulis mūs užtartu ir sustabdytu diktatorię 
sauvaliavima, kurie be pasigailėjimo terorizuoja musę tautę.

- A. Navickas. -
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Pereitu metu gruodžio 29 da.uota.me .laiške, vienus asmuo is 
Londono privačiai mums praneša:

• ’ Keliu Anglijon patekusiu lietuviu parodymais, išlais
vintoje Prancūzijoje es£} apie 8,0OO lietuviu darbininkių. 
Juos ten įvairiu laiku atgabeno^vokiškioj i. ”Arbeitsąmtai” 
(£arbo rekrutavimo įstaigos). Šiuo metu jie laikomi

• ’uždaryti įvairiose stovyklose ir traktuojami kaipo karo 
. ' belaisviai. Tas pats šaltinis mums praneša* kad po tas 
_• stovyklas- nuolatos vaikštinėja įvairiių svetinių valsįybiių 

. r pareigūnai, lietuvius kalbindami samdytis į j tų kariškus 
vienetus. įpatingo veiklumo rodo lenkai. Vicnas-kitas 
.lietuvis jau ir pasisamdė* jSavo ruožtu, so vie tių parei
gūnai lietuvius kalbina gryžti Lietuvon.

Londone turimomis informacijomis, Lietuve joliko labai 
mažai žmoniiu: pati biednuomene ir paliegėliai.

Apie 500,000 pabėgo į Vokietiją.

; Lietuvoje liljusiug žmones sovietai deportuoja. Kraštas 
piešiamas nežmoniškai. _Lietuvoje esančiai sovietu ka
riuomenei įsakyta apsirūpinti duona ir mesa iš ’’vietos 
ištekliu”.

t

Ukiių kolektivizacija vykdoma pilnu^tempu. Steigiamus 
kolchozus bei sovehozus, dalimi, užpildo dar vokieciių 
atvaryti rusai.

1 *• • .

Lietuviškojo požemio partizanai ve ik ia tolįaus• .Kitur 
siaučia vokiečiu diriguojamos gaujos (parašiutininkai) 
ir ginkluoti dešertyrai iš Raudonosios Armijao. Pra- 
nešama, kad be Arkivyskupe' Skvirecko, Vienoje gyvena 
ir Kun. M. Krupavičius.
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MILDOS UŽ LIETUV> NEW YORKO KATEDROJE
■ C* • . . . • *

Z 1 —

New York’o Lietuvių Taryba praneša, kad Kunigų Vienybes Rytų Provincija išrūpino New yorko Arkivyskupo Francis Spellman sutikima suruošti D^Y OF PRAYER FOR LITHUANIA Šv. Patricko Katedroje.
Pamaldos įvyks sekmadieny, vasario 18 d. 4 vai..popiet.. 

Dalyvaus Arkivyskupijos'atstovas, asistuojant preletui Ambotui is 
Bartford, Conn. Giedos klierikų choras. Pamokslų pasakys Savaitraščio "America" redaktorius, kūn. John La Farge, S.J. Po^pamal
dų bus sugiedotas Lietuvos Himnas. Dalyvaus lietuvių dvasiški ja 
is Nųw York’o, New Jersey ir Connecticut vyskupijų. Tvarkdariais kviečiami lietuvių choristai. Į pamaldas kviečiami draugingų vals
tybių ir miesto atstovai, bei visa patriotiškoji lietuvių amerikie
čių visuomene.

v _Tuo būdu,^New Yorko lietuvių visuomenei, vasario 16 d. sukaktį 
pažymės dviem iškilmėmis: Vasario 11d. 3 vaU. popiet Webster Hali 
saloje, kame kalbės Lietuvos,-Latvijos ir Estijos atstovai ir vie
nas lietuviu amerikiečių kalbėtojas. Muzikalų programa išpildys 
Sue Griškaire.
A * Vasario 18 d. 4 vai, popiet. New Yorke St. Patrick’s Cathedral 
kame bendradarbiaus^Kunigų Vienybes Komisija, pirmininkaujama kun. 
Jurgio Gurinsko, Aušros Vartų parapijos New Yorke--klebono, ir New Yorko Lietuvių Tarybos Komisija, vadovaujama Jono Buivydo.

* * ’• A i O

; , ( L.;A. I. c. )

Senas Montreal© visuomeninkas, didelis Lietuvos patrijotas 
ir labai malonus žmogus, taigi didelis^"Nepr. Lietuvos" priedelius< Juozapas Žemaitis, paraše keliata eilučių, kurias čia patalpiname.

’ (Red.)
Kas neturi artimo meiles krūtinėj, . . . ■ ...
Tas hegali naudingai tarnauti tėvynei.

■ Visi musu troškimai
Turi būt doringi ir kunu ir siela
Ir turi but tikrai išmintingi. '.A“
Kas doras Širdy giliai nepaseja ; •'

... Negerų palinkimų, daugiausiai auklėja. ... - ‘ . .
<■ Meile yra panaši vaisiams dirvoj augantiems :

Juo daugiau pasėsi jos^ tuo daugiau.naudos visiems.
Tas kuris turi .jos^ mažai, *
Jos visai neteks vėliau.

‘ Paraše Juozapas Žemaitis.
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' . • - Sausio men. 21 d., įvyko K.L., Tarybos Toronto Skyriaus 

mėnesinis susirinkimas.- Apart nuolatinių skyriaus reikalų, šiame
• ^•susirinkime, teko išgirsti -raporta-s Centro veikimo . reikalais, kurį 
išdavė siustas Montrealin atstovą, M..Dervinis. •- >

Raportas buvo išsamus ir vienbalsiai užgintas. Atrodo, 
kad pasimatymas Torontiecių su Montrealieciais ar atbulai, visuo- 
met atneša gerų vaisių, ypač reikalų pažinime, ira ir draugiškumo

’ ,Buvo nemalonu išgirsti, kad musų gerbiamas ”N. Lietuvos” 
redaktorius, Jonas Yla, turėjo vėl smarkiai nukentet, nuo ligos. 
Ypač, kad jis buvo tik išvakarėse vedybinio gyvenimo. Na, bet 
kain visi vargai ir kliūtys užsibaigs, tuomet tikrai bus malonu
gyventi. .

Visi nariai, prašė sekretorę, pasiusti nuo skyriaus, 
geriausių linkėjimų gerai sveikatai artimiausioj ateity.
. ginme susirinkime,' nauja valdyba turėjo perimti parei
gas, bet šiV metų valdyboje tik vienas pirmininkas pasikeitė.

■>
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Taigi, praeitų metiį pirm. P. Kairys-, perstata šių metų 

pirm. J. Yokubyna, linkėdamas jam geriausią pasekmių.

J. Yokubynas, savo žody-, pasižadėjo, dirbt Tarybos naudai 

kiek išgales ir kvietė visus narius kooperuoti-, nes esu tik vieiems 
bendrai dirbant, mes pasieksim savo tikslo. Jis taipgi kviete kiek

viena narį, atremti užsipuldinėjimus ant Kanados Tarybos veikimo 

nes sis veikimas, yra graziausis, kokį tik lietuvis gali atlikt.

iš komisijos bendram 16 d. vasario minėjimui, paaiškėjo, 

kad ruošiamasi kiek išgalint prie gražesnes programos. Žadama 

turėti žymių kalbėtoją ir 1.1.

Siu metų korespondento reikalas, buvo sunku išspręst, 

bet vargais negalais apsiėmė būti du. A. Augutis, rasys į ’’Draugų 

’’Darbininkų” ir ’Limerikų”, o M-F. Yokubynienš į ”N. Lietuvų” ir 

’’Naujienas”.

Rengimų Kom. nare J. Pilkauskiene, praŠe, kad prie jos? 

darinkti dar nors porų, moterų nes. ji viena tarp dviejų vyrų neturės* 
pakankamai pagelbos prie ruošos. Šio reikalo sutvarkymas, atidė

tas ateinančiam susirinkimui.

Ateinantis susirinkimą, įvyks vasario 25 dienų, nes 

treciame sekmadienv, t.y. 18 d. bus 16 vasario paminėjimas.

Taigi, visi nariai prašomi įsitemyti laiko pakeitimų. 

Susirinkimas įvyks Ukrainų svetainėje, treciame aukšte, 3 vai. 

po pietų.

- Korespondente - *
• ’ K’ • • ■» . •
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KARYS JONAS KALINAUSKAS, kurio atvaizdas tilpo Montreal© laikraš
čiuose, yra ^įžeistas Italijos fronte. Jo brolis taipgi kariauja 
su naciais užjūryje.

’Linkime Jonui Kalinauskui greičiausiai pasveikti^ o jo Motinai, 
sesutei ir broliams reiskiame_gilių užuojautoj del ištiktos, ju 
malonios Šeimos nario, nelaimes.

KARYSv JUOZAS STARKAUSKAS, kuris ištarnavo penkius-metus uzjury, 
parvažiavo į savo gimtinį miesto Montrealų. '■ Jis atvažiavo is Ita
lijos.
Juozo brolis Antanas, praeitais metais sugrįžo iš Anglijos, -ten 
ištarnavęs tris metus.
Šiuo laiku abu broliai tarnauja Montreal© apylinkėse.-

KARYS ANTANAS MIKALAJŪNAS, 29 d. sausio, po trumpų atostogų atsis
veikino su savo tėveliais broliu ir sesute, kuris greitu laiku bus 
isveštas į uzjuri.
Ant. Mikalajūnas su savo mamyte, broliu ir sesute pries pat karų 
atvyko is Lietuvos pas gavo tevelį, kuris jau nuo seniau čia gyveno 
ir lyg jausdamas ta didžiųjų Lietuvos tragedijų, persikviete savo 
grašių šeimynų į saugesne.Kanados salį. Likimas matomai kitaip 
skyrė ir jaunųj į Antanų vėl gruziną į tų patį žemynų, kuriame jis 
augo ir kuriame Šiuo laiku toks baisus karas eina.
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Vienok linkime Antanui? kuomet nuvyks tenai? atlikti pasekmingai 
savo darbo dalį ir laimingai sveikam sugrįsti pas savo brangius 
tėvelius.

KARYS _BLuADAS VASILIAUSKAI, taipgi atsisveikino su savo tėveliais, 
sesutėm ir^broliais įr_isvaziavo į savo dalį, kuri greitoje atei
tyje "bus išvesta į uzjuri.
Linkime Bladui kaip, galint greičiau sugrįsti pas savo verkiančius 
tėvelius ir nuraminti juos.

ALF. STANKUS ir MYK. MILIUS, buvo paleisti trumpoms atostagoms 
is karuomenes, kuriu apsilankimu, labai džiaugiasi jy. tėveliai.

JŪREIVIS STANYS RAUSTIS Šiuo laiku yra parvažiavęs pas savo brolį 
ir sesutes menesiui atostagi^.
Linkime smagiai laika praleisti.

KARYS PRANAS K A ZENEVT C T US neperseniausiai tapo pasiustas į užjūrį 
kovoti su Hitlerio gaujomis.
Linkime jaunajam kariui viso geriausio.

A. + A. JUOZAS STOCKUS 
. • > • o f?

Sausio 22 d. buvo palaidotas per lietuviu Šv. Kazimiero 
bažnyčia A.A. Juozas Stockus.

Jis paliko didžiausiame nuliudime žmona, sunu ir dvi 
dukteris.

Lai buna lengva Jam Kanados žemele. '
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SUNKIAI S B R G A

Po sunkios operacijos į Royal Victoria Hospital randasi
A. Ramanauskiene.*

; ; Linkime greit sustiprėti.

Juozas Pa ta pas’j po sunkios operacijos., taipgi randasi 
į Rojai Victorija Hospital.

Linkime* geros* sveikatos.

MIRĖ A. A. U. CERNAUSKIENE
’ ------------ ■■------------ ------------ s-------—!----------- :------------:------------ :----------- t----------- !---------------------- -

v Neperseniausiai šio žurnalo puslapiuose :tilpo aprašymai apie 
tragingai mirusiojo karo lauke jūriy kapitono Prano _G e maus ko mirtį, 
Tai buvo baisus_smūgis jo visiems draugams ir giminėm^, o mielai 
motinėlei gal "būt buvo priežastimi9 del kurios pati iškeliavo į 
.amzinastį.

_Gal nebuvo valandos, kurioje ji but neapverkus ir nesigrau- 
zus del savo sūnaus baisios mirties ir Štai- Naujy Mėty vakare jos 
kūnas sustingo, o siela nukeliavo ten, kur savo garbingu sūny at
ras.

U. Cernauskiene, su’labai iŠkilming'omis apeigomis, per lietu- 
viy Šv. Kazimiero bažnyčia, buvo palaidota Montrealo kapinyne.

Didžiausiame nuliudime paliko du sūnus, dvi dukterys: Ragu- 
liene ir Šakinskiene, anukus ir daug giminiy ir draugy.

Lai būna Jai lengva Kanados žemele.

GRAŽUS KONCERTAS

Vyt. Kliubo menininkai ir choristai, Sausio_28 diena, turėjo 
puiky koncerty, kurio pamatyti susirinko pilnutėlė kliubo svetaine, 
gražios publikos.

Programa susidėjo iŠ d^iny ir veikalo. Veikalas buvo trijy 
veiksmy įdomi komedija: ’’Mažas kryželis, bet sunkus”. Vaidinto
jais buvo šie Montrealo menininkai: D. Norkeliunas, P. Baltakyte,
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j. Mikaliunas,_J. Kvietinskas, Lukosa,. Ja. Mazūra it is, J. Strimas, 
O. Silkauskiene, K. Mitchel, J. Trumpa, T. Trumpa, I. Skikas.

I. Baublyte ir dvi jaunuoles: Daniuseviciute ir _ Labučiu t ę,. 
Programos vedeju buvo A. Norkeliunas ir sufleravo 0. Bileviciene.

Vienok, daugiausiai publika sužavėjo tai Pijaus Laudansko 
pasirodymas su puikia gitara. Publika buvo ji išsaukusi bene ketū
rius, kartus.

VAIKUČIŲ EGLUTE, kuri įvyko bažnytinėje svetainėje, sausio7 d. 
praėjo su dideliu pasisekimu.v Orui esant labai prastam, buvo mano
ma, kad mažai susirinks vaikučiu, vienok susirinko ganėtinai daug.

g. Lietuvių Sąjungos pirmininkui Sakaluivatįdarius parengimu 
buvo iškviestas klebonas Bobinas tarti keletą žodžių, kuris labai 
tinkamais žodžiais pasveikino susirinkusiuosius ir palinko jo’lai
mingu Naujų.Metų.

Po to seke mergaičių choras, kuris sudainavo pora,gražiu 
dainių. Kilimonyte padainavo solo ir.pašoko "tap dance". Mikalaus- 
kutis_su^Laurinaituku sudainavo pora duetų ir pagrajino su kaulukais 
Sesutes Zigiuniutes sudainavo taipgi pora duetų, o ju broliukas su 
Mikalauskucių, okampanudjant tėveliui Žiziunui, su kaulukais pagra
jino lietuviškų polkutų. Macelyte su gitara pagrajino "White Christ 
mas” ir Lukošiūte ant pijano "Longing for Home”.

' t • ■ r <7

Kilimoniutei padainavus "Ar tu žinai mano broli" ir F. Žiziu- 
niutei paskambinus ant pijano "Gipsy dance", pasirod^ Kalėdų diedu
kas, kurivpasitiko mergaičių choras su "Jingle Bells , kuria Žiziu- naš yra išvertės lietuviškai. - *

Visi vaikučiai buvo gausiai apdavonoti įvairiomis dovanomis, 
taipgi minkštu gėrimu ir saldainiais.

Po programos, kuri^visus pilniausiai užganėdino, mergaičių 
cho.rui buvo surengta graži ir linksma puota.

- A. N. -
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■ . P’A DE K OS ŽODIS
* - - - - -

Nieko šiame pasaulyje .nėra/brangesnio uz sveikatą Laimingi 
tie? kuriems nereikia kentėti skausmą, kuriems nereikia pernešti 
ligi} sunkumu.

Nėra nieko geresnio? kaip kenčiant skausmus? gauti gerą ir 
nuoširdų patarnavą ir draugu nuoširdžiu užuojautą. Tas rodąs 
padedą tau kęsti skausmus? rodos padeda greičiau sustiprėti ir 
pasveikti.

Man netikėtai ir staigiai atsigulus ant pavojingos operaci
jos stalo ir kenčiant didelius skausmus? mano draugai ir prietoliai 
pirmutiniai atėjo mane suraminti ir paguosti.

iš^sirdies esu dėkingas mano artimam draugui Antanui Vaitkui, 
•> kuris_suzinojęs apie mano ligą? net iš tolimos Texas valstijos pri
siuntė gražius linkėjimus. Taipgi Mrs. Vaitkus is Brooklyn, N.Y. 
Gerb. Kun. Vembrei is Athol, Mass.? Toronto, K.L.T. Skyriui ir vi
siems gausiai manę aplankiusiems Montrealo lietuviams.

»Jūsą užuojauta, o taip pat Jūsą dovanos padėjo man daug sus
tiprėti it greitai pasveikti.

$ ; * .

Negaliu praleisti nepadekavojes* mūsą gerbiamam Dr.’ E. Andriu
kaičiui, kuris daugiausiai rŪĮ>in,osi mano liga ir tik jo dėka, ope
racija pavyko puikiausiai. As žinau gerai, kad joks kitas gydyto
jos nesirūpina ir netrokšta^tiek gero ligoniui, kiek Dr. E. Andriu
kaitis rūpinasi savo tautiečiais.

5 Lietuviai ištikro^gali džiaugtis ir pasididžiuoti savo tau
tiečio Dr. E. Andriukaičio nepaprastu gabumu medicinos sritije.

- Jonas Yla -

ŽODIS IŠ ADMINISTRACIJOS

Randasi mūsą žurnalo skaitytoju, kurią prenumerata jau 
yra pasibaigusi.

Mes prašome atsiteisti su šiuo vieninteliu Kanados^lietu
viu laikrašcią, pratęsiant prenumeratą. Mokestis yra mažas? vos 
tik vienas doleris į metus, todėl skaitytojui skriauda maža, o 
žurnalui kuris turi nemažai išlaidą, parama bus didele.
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•- Taipgi prašome visus lietuvius, kurie dar nesate užsiprenu
meravę šio žurnalo, ^paremti musę. lietuvišku darbę ir paremti judė
jimu uz Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

... . 7 ; Adm. M. Arlauskiute<

LIE T U V I S G- Y D Y T OJA S

' ištikus bet kokia ligai, pirmiausia kreipkitės pas savo

Dr. E. 'A/il D EI Ū K'A I T Į, P. S. '&'M. D.
•. • .■ * : ■ ■■ '• - 1

OfTisd Vieta: ;
2552 Rouen St. kampas Frontenac St.,
Telefonas - FE. 9265 >'
Namęi Tėlf. - am. 9324 ■
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MONTREALO IR APYLINKES LIETUVIAI!

? Pasauline nieko nėra brangiau uz laisvę. Ję Y^i- Yer“. 
tina, kaipo brangiausię turtę. Laimingi tie, kurie gali džiaugtis 
laisve ir vargas tiems, kurie jos neturi., '

Mes lietuviai irgi turėjom savo laisvę Lietuvos salį. 
Uz ta laisvę, kurios šiandiena jau neturime, buvo daug kovota, daug*dirbta ir daug kraujo pralieta. Vienok nereikia nustoti 
vilties:

Mes geriausiai pagerbsime tuos, kurie savanoriais 
liejo krauja'uz Lietuvos salį,’ kūgie carę kalėjimuose supuvo ir 
kuriuos be pasigailėjimo naikina šiandieniniai barbarai bolševikai 
ir naciai, jei tinkamai paminėsime lietuvię tautos simbolinę lais
ves šventę

minėjimu, koks yra buvęs bet kuomet Montreale. _Jame dalyvaus net 
du žymus kalbėtojai iš Amerikos. Pirmuoju kalbėtoju bus Kun. 
Vembre iš Athol,.. Mass. , ir Antanas Jankauskas is Vermont vals
tijos.

Šie du garsus visuomeninkai, kalbės opiausiais siu dienu klausimais, kas bus ypatingai įdomu išgirsti kiekvienam lietuvi;
Koncertine dali atlikti yra pakviesta Vyt. Kliubo ir 

Baznitinis chorai, Kilimonyte ir k.
Minėjimas įvyksta parapijos svetainėje, 18 diena Vasario 

men. 3 vai. po piet.
Po programos, bus vieša vakariene.

ĮŽANGA: Ženkliukai prie durę.
itENGIA: Kanados Lietuvię Taryba.

Lietuvi! Palik visus reikalus salyje, nepatingėk ateiti į minė
jimą, nepatingėk pagerbti tę, kurie taip sunkiai dirbo, kovojo 
ir mirė, kad musę Tėvynė Lietuva butę laisva.
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