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Už išlaisvinimą Lietuvos!* *
For liberation of Lithuania!

w.  —»«— 

*
Už ištikimybę Kanadai!
*

For loyalty to Canada! w

?EAL, 1950 m. (FEBRUARY) 23 d. PRICE 10 c. X METAI

Montrealio lietuviu protestas
MES REIKALAUJAME NUŠLUOTI NUO ŽEMĖS 

MONTREALIO 
imperializmas 
pančius visoms pasaulio lais
voms tautoms, kurios būtų vi
siškai nužmogintos ir pavers
tos į beteisius robotus.

Turėdami omenyje visus bai

LIETUVOS GENERALINIS
1949 m. pavasarį mirus Lie

tuvos Gen. Garbės Konsului p. 
Grand-Sut+ 
viai liko b 
įstaigos, k 
kala.s, jiemo patarnautų bei pa 
tartų. Kilo susirūpinimas, 
drauge ir troškimas turėti lie
tuvių ir Lietuvos atstovą.

Ilgai laukti neteko. Visus 
nudžiugino, žinia, kad nuo 1949 
m. gruodžio 1 d. yra paskirtas 
ir Kanados Vyriausybės pri
pažintas naujas Konsulas — 
Lietuvos Įgaliotas Ministeris 
p. Vytautas Gylys. Savaime 
tas džiaugsmas dar didesnis ir 
todėl, kad tose pareigose jau 
turime lietuvį, kuriam geriau
siai suprantami savieji gyvybi 
niai tautos bendri reikalai, dėl 
kurių ir teks palaikyti santy
kius su plačiąja visuomene ir 
skirti rūpest.ngų ir nuoširdžių 
pastangų.

Tam lietuvius džiuginančiam 
raktui paminėti š. m. sausio 
mėn. 28 d. Kanados Lietuvių 
Moterų Bendruomenės Toion- 

i uastangomis bu- 
■>radėjasiam sa- 
i Lietuvos Gc- 
šului p. V. Gy 

pagerbimo — su- 
pobūvis, kuriame

su

1950 m. sausio 19 d. Gesu Hali
Mes, lietuvių tautos žmonės, 

gyvenantieji Kanadoje, kur 
mums yra užtikrintos žmogaus 
r piliečio teisės, minėdami 32 
Lietuvos Nepriklausomybės at 
statymo sukaktuves, dideliu
sirūpinimu konstatuojame ir 
10-sius Lietuvos okupacijos me 
tus.

Per tuos 10 okupacijos me
tų beveik trečdalį lietuvių tau
tos žmonių rusiški okupantai 
arba išnaikino vietoje, arba iš
blaškė po visą žemės rutulį.

Lietuvos valstybė sunai
kinta, Lietuvos žmonių geibu 
vis, kurį jie buvo pasiekę ne
priklausomybės laikotarpyje, 
yra suniveliuotas ligi puslanki 
nių tautų lygio, koks šiuo me
lu yra komunistinėje Rusijoje.

Lietuvių tautos kultūra išnie 
kinta. Lietuvos žemė perpil
dyta atplūstančiais azijatais, 
kurie apgyvendinami deportuo 
tųjų į Sibirą lietuvių sodybose.

Lietuvos bažnyčiose įrengti 
sandėliai, klubai, šokių salės 
ir t. t.

Iš Lietuvos ūkininkų atim
ta švenčiausia jų nuosavybė— 
žemė. Jie visi iš individualinių 
ūkių suvaryti į kolchozus, ku
re yra sovietinės baudžiavos 
dvarai, primenantieji carinės 
baudžiavos dvarus, tiktai su 
dar baisesniu darbo žmogaus 
inaudojimu. Bendrai, kas šiuo 
metu sovietinių komunistų yra 
daroma Lieuvoje, yra baisu ir 
civilizuotam žmogui neįsivaiz-

Kraugeriškas komunistinis

Sparčiai bręsta karas
Komunistinė agresija pasku 

tiniais laikais ypatingai pasi- pc to, kai padėjusi daug pa
darė akiplėšiška ir ne tik nesi stangų tuos santykius išlygin- 
ska'itanti su didžiosiomis pa- ti, turėjo įsitikinti, kad Buiga 
saulo jėgomis, bet įies*°B Jas Kja, kaip Maskvos satelitas, jos 

diriguojamas, visai nelinkusi 
eiti į bet kokius kompromisus.

Visur komunistai kursto 
streikus, visur organizuoja sa
botažus, ir Maskva visa tai iai 
mina. Iš viso to spėjama, kad 
Maskva paskutiniu laiku yra 
pagriežtinusi savo laikyseną, 
nesiskaitymą su vakarų pašau 
■iu ir, galimas dalykas,, yra pa
sipuošusi avantiūroms. Kur ir 
kaip?

SoRS — KINIJOS SUSITARI 
MAS TURI PASLAPČIŲ

Achesonas pareiškė, kad va 
sario 14 dienos Sovietų sutar
tis su Kinija, be abejojimų, tu
ri slaptas klaiuzules, nes tai 
standartinei sutarčiai, kuri pa
skelbta, 9 savaičių Mao-Tse- 
Tungo viešėjimo Maskvoje tik 
rai nereikėjo.

Kai dėl 300 milijonų dolerių 
paskolos, tai yra labai mizer- 
nas reikalas. Karo metu JAV 
Sovietams paskolino 17 mili
jardų dolerių. O Kinija dabar 
yra bado akyvaizdoje.

Daug rimtesnis dalykas yra 
Kinijos užs. reik. min. Ču-En- 
-Lai pasikeistos notos su Vi
šinskiu, iš kurių matyti, kad 
Kinija turėjo išsižadėti Išori
nės Mongolijos, kurią ir forma 
liai dabar jau pasiima Sovietų 
Sąjunga.

— „Tagliche Runschau“ 
praneša, kad bus išvalyta Vo 
kietijos kompartija nuo to gai
valo, kuris nepasiduoda dis
ciplinai.

— Budapešte nuteisti JAV 
pil, Fogeler 15 metų kalėjimo, 
DB pil. Zander 13 m., du veng 

Tuo tarpu niekas taikos pu- rai — mirti ir keli kiti vengrai 
sėn dar nėra linkęs krypti. At
virkščiai, JAV, gerbdama savo 
prestižą, priversta buvo, nu
traukti su Bulgarija diploma-

provokuojanai.
Komunistų elgsena Kinijoje 

su JAV atstovais; Bulgarijos 
akiplėšiškumas dėl JAV atsto 
vo. Vengrijoje vykdomi teis
mai ir nuteisimai JAV ir DB 
piliečių; Kominformo visur or 
ganzuojamieji sabotažo veiks
mai, ypač nukreiptieji prieš 
šiaurės Atlanto pakto vykdy
mą, ginkluojant Europos vals 
tybes; Sovietų atsisakymas 
baigti Austrijos sutartį; jų pa 
sitraukimas iš atominės ener
gijos kontrolės komisijos, ant
roji Berlyno blokada ir tt. Vi
ta tai rodo, kad Sovietai pasku 
tiniu laiku darosi visiškai ne
sukalbami, su nieku nesiskai- 
tą ir drąstiški.

Šie visi faktai paskutinėmis 
dienomis Amerikoje sukėlė rim 
to susirūpinimo dėl taikos iš
laikymo. Dėl to sekė jau keli 
atsakingųjų JAV vyrų pareiš
kimai, kuriuose neslepiamas 
rimtas susirūpinimas taikos iš
laikymu. W, Churchillio ne
atsargiai mestas rinkiminis šū 
kis dėl susitikimo Trumano, 
Stalino ir jo, iššaukė didelę r 
akciją. Tiek yra opūs taikos 
klausimai,

JAV susirūpinimas tiek žy
mus, kad JAV prezidentas 
Trumanas turėjo net viešai pa
reikšti ir pabrėžti, kad Ameri
ka kiekvienu metu sutinka tęs 
ti derybas dėl atominės energi
jos kontrolės. JAV preziden
tas iškiliai net turėjo pareikšti, 
kad jis visuomet yra pasiryžęs 
priimti bet kurios valstybės 
atstovus, Vašingtone ir su jais 
rartis dėl taikos pastovumo.

tir.ius santykius. Ir tai padarė

kalėti.
—Varšuvos vyskupas Ko

valskis izoliuotas už priešini
mąsi valstybinti Caritas.

BERLYNAN PABĖGO DVILIETUVAITĖS IŠ KAUNO.
Vytauto bažnyčia parversta 

sandėliu.
Berlynas. („NL“ kor.). Vie 

tos spaudos užsimenama, kad 
per Sekmines pusė milijono jai, įžygiuoti į vakarinius sek- 
komsornolcų (vokiškų) ata
kuos Berlyną. Nors vietos 
spauda ir atitinkamos įstaigos 
ruošiasi į,,suyažiavimdl“, vie
šai mažai tam reikšmės teski
ria. Tai būsiąs rusų diriguoja
mas smūgis prieš vakarinį Ber 
lyną — pagrobti sektorių val
džią.

Girdėti, kad zonoj miklina
ma policija „be pavyzdžio isto
rijoj jaunimo demonstraci
joms“. Girdis, kad net jau įvy 
kę paskyrimai, kas kurią įstai
gą užimti turės.. Teks tik lauk ir plačiau jums pranešti.

ti, ar ištiktųjų Vakarai leis 
uniformuotoms Eislerio divizi
joms, taip vadinamai „Free 
Deutsche Jugend“ organizaci-

PAVIRŠIAUS XX-jo AMŽIAUS GĖDĄ — KOMUNISTINIŲ KANIBALU 
LIETUVIŲ VASARIO 16 D. REZOLIUCIJA 
kala vergijos sumus, kurie šiuo metu vyksta 

už geležinės uždangos, po visą 
pasaulį išblaškyti lietuviai, 

minėdami Lietuvos valstybės 
Nepriklausomybės 32 metų su 
kaktį, kreipiasi į viso pasaulio

REŽIMĄ.

Kanados lietu 
vo atstovo ir be 
rūpintųsi jų tei

KONSULAS KANADOJE

Generalinis Lietuvos konsulas 
. Kanadoje ministeris . .

Vytautas Gylys.

tautas ir valstybes ir prašo:
1) Gelbėti lietuvių tautą nuo 

visiško išnaikinimo ir padėti at 
statyti Nepriklausomą Lietu
vos valstybę;

2) Įspėja viso pasaulio lais
vas tautas, kad ir jas laukia pa 
našus likimas, jeigu jos nesusi
organizuos efektingai pasiprie 
šinti.

3) Reikalauja, vardan žmo
nijos ateities, nušluoti nuo ž“- 
mės paviršiaus 20-jo amžiaus 
gėdą — komunistinių kanibalų 
režimą.

ANTRA REZOLIUCIJA
1950 m. vasario 19 d.
Gesu Hali.

Mes, Montrealio miesto lie 
tuviai, susirinkę švęsti 32 me
tų Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį, reiškiame naikinimą.

didelį dėkin| ',umą Kanados Tau 
tai ir Vyriausybei už suteiktą 
Pradedant i akarą visi atsilan- 
tremtiniami komunistinio im 
perializmo i arkoms ir prašome 
neatsakyti j rieglaudos teisės ir 
tiems mūsų tautiečiams, kurie 
šiuo metu < ii r tebėra Voki e tu
joje.

Amerikos Balsas pakartoti
nai paskelbė, kad ryšium su va 
AMERIKOS BALSAS APIE

VASARIO 16.
sario 16 diena, visa.JAV spau 
da įsidėjo b. prezidento dr. K. 
Griniaus ir Vliko pirmininko 
prel. Krupavičiaus kreipimąsi 
į lautą ir visą civilizuotąjį pa
saulį su protestais prieš Lietu 
vos okupaciją ir lietuvių tautos

Naujas sąmokslas SSRS

Po visų sveikinimų, jaudi
nančiai gražų žodį taria pats 
Konsulas, 
gyvenimą 
Lietuvoje, perbėga mintimis 
tremties bei išeivijos lietuvių 
rūpesčus ir gražiai iškelia vie
ningumo, darnumo ir gražaus 
sugyvenimo reikalingumą. Pri 
mena mūsų kovojančius bro
kus partizanus, kurie nepaims 
ta religinių bei politinių nesan 
taikų ir aukodami savo gyvy
bę siekia Lietuvos išlaisvinimo. 
Paliesdamas patį paminėjimo 
vakarą, išreiškia, kad būtų vi
siems smagiau, jei čia būtų dar 
vienos partijos atstovai, tačiau 
nereikia imti to taip prie šir
dies ir tikėtis, kad jie Šią savo 
klaidą supratę eis į gražų ir 
darnų bendrą darbą. Gražiai 
nusako „tautos tarno“ parei
gingumą ir tą rūpestingumą, 
kurio vaisiai turi vesti į mūsų 
Tautos išvadavimą.

Turint galvoje šio pobūvio 
reikšmę, tenka pasigėrėti tuo 
darniu KLMB paruošimu pa
gerbimo, kuris buvo įrodymas, 
kad mes laikome gražią tradi
ciją — pagerbti tautai ir Tė
vynei pasidarbavusius asmenis.

Svečias.

POLITINIS VEIDRODIS

te apylinkės 
vo suruošti 
vo pareigas 
neraim.am 
liui su Ponia 
ripaž.nimo ] 
dalyvavo gausus organizacijų 
atstovų skaičius, būrys meni
ninkų, visuomenininkų, pirmo 
jo konsulu p. Grand-Sutiae 
buvusių lietuvių bendradarbių 
bei privačių p, p. Gylių bičiu
lių. Svečių tarpi; buvo iš Ha 
milrono lietuvių kolonijos ats
tovai su klebonu kun. dr. Tada 
ra.isku prišakyje ir lietuvių iš 
Delhi kolonijos. Visi atvyko 
su gražiausiais sveikinimą.s.

E. Garbuzaitė perduoda gra 
žiausius linkėj.mus KLMB To 
ronto apylinkės narių vardu ir 
perskaitei gautus raštus bei te 
legramomis pasveikinimus, ku 
rie ,,NL“ jau buvo suminėti.

Lietuvos įgalioto ministerio 
P. Žadeikio iš Washingtono ir 
B, K. Balučio iš Londono svei 
kinimai, iškelią p. Gylio asme
nybę, ypač vertingi ir įspūdin
gi-

Jis primena musų 
Nepriklausomoje

,,Montreal Star" cituoja iš 
Berlyno „Abend“ apie naujau
sius areštus Leningrade, kurie 
paliečia maršalą Leonidą Go- 
vorov'ą ir 200 kitų labai auKŠ- 
tų asmenų, apkaltintų sąmoks
lu nuversti „Stalino dinastiją“.

Paskutiniu laiku Sov. Rusi
joje buvo pradėta plati kampa
nija dėl mirties bausmės grą
žinimo į legislatūrą (mat, te
oretiškai, tuoj po karo ji bu
vo „panaikinta"), šio laikraš
čio komentarais, tai yra suriš 
ta su „degančiu reikalu“ su
naikinti šio naujai atidengto 
karinio pučo dalyvius.

Kiek žinoma, raud. armijos 
generolas Leonidas Govorov1 - 
as buvo pakeltas į maršalus 
1940 m. suomių - rusų karo me 
tu, kai jo pulkai pirmieji pra
laužę Mannerheimo liniją. Ve 
liau jis dar pasižymėjęs kovose 
prieš nacius Leningrado fron
te.

Žodžiu, tai lyg rodytų, Kad 
>aud. armijos drausmė neper 
daug stipri ir „tėvelis“ Stali
nas savo ruošiamą „pasivaikš
čiojimą“ į Vakarų Europą da
bar gali atidėti ilgesėliam lai
kui, bijodamas savo paties ge
nerolų, kol galutinai neišva
lys raud. armijos, kaip tai 
nartą jau buvo 1937 m. likvi
duojant maršalo Tuchačevskio 
sąmokslą.

Pirmosios kregždės tam jau 
yra, o tai pranešama iš Mask
vos, kad „Pravda“ (bolšev. ofi 
ciozas) vasario 16 d. laiuoje 
įsidėjo vedamąjį, kur rusų — 
amerikonų santykių pagerini
mas, taip pat kaip susitarimas 
dėl atominių bombų kontrolės 
laikomas logišku ir savaime su 
dėl atominių bombų kontrolės,

Ar mesis vėl amerikonai 
ant rusų meškerės, veltui jų 
naudai prarasdami laiką poht. 
šachmatų žaidime? Kiek rodo 
vėliausi Valst. Departamento 
komentarai iš Vašingtono, į šį 
„Pravdos“ vedamąjį norima pa

žiūrėti kaip į naują triuką—np 
muil nant akis vidut. Ameri
kos piliečiui — pasirodyti la
bai geru taikos balandžiu.

St. Jogaudas
4000 REIKALAUJA TIRTI 

SOVIETŲ BAUDŽIAVĄ
.JT Socialinių ir ekonominių 

veikalų komisija gavo 4000 pa- 
oėgėkų iš R ’ims parašais pa 
tv rtintą m u-andumą, ku 
riuo prašoma ištirti SSRS pri
verčiamojo vergiškojo darbo 
koncentracijos saovyklas. Me
morandume banuuia, kad SSRS 
ir dabar vykdo deportacija® iš 
Pabaltijo valstybių, Kaukazo 
ir kitų kraštų.

— Rumunijos atstovas Pa
ryžiuje oficialiai patvirtino, kad 
iš Rumunijos kompartijos iš
valyta 180 centrinių partijos 
narių, kas sudaro apip visą jų 
trečdalį.
JAV NUTRAUKĖ DIPLO
MATINIUS SANTYKIUS SU 

BULGARIJA
Kaip žinoma, Kostovo bylo

je buvo kaltinamas ir JAV ats
tovas Bulgarijai Hiss. Šios 
valdžia preiš kiek laiko paie-i 
kalavo atstovą išvykti. Tada ir 
JAV to pat pareikalavo, arba 
atšaukti savo reikalavimą. 
Klausimas užsitęsė ligšiol. Bit 
dabar JAV noaoje pareiškė, 
nutraukianti su Bulgarija dip
lomatinius santykius. Iš Bul
garijos ji atšaukia savo diplo
matinę misiją. Be ko kita, 
JAV vai. dep. komunikate sa
koma, kad Bulgarijoje nesiskai 
tema su elementarine tvarka. 
Bulgarai, kurie ’tarnavo JAV 
atsaovybėje, už tai buvo kan
kinami, ir prievarta bei kan
kinimais iš jų reikalaujama 
melagingų parodymų.

— JAV svarsto konstituci
jos papildymo klausim". N 
rimą juo moterims sudaryti 
kaikurių privilegijų.

— Iranas su Persija sudarė 
draugystės sutartį.

PAGAL NAUJAUSIĄ „NEWSWEEK“ 
PERISKOPĄ

pastangols susitarti dėl atomi
nės energijos kontrolės. Va
šingtone tikima, kad ligi Rusi
ja nesutiks leistis kontroliuo- 
j. ma, tol visi susitarimai nętu 
rėš jokias vertės. Rusija, pri
imdama naują kontrolės planą 
turėtų pakeisti visą savo pa
saulinę politiką.

Stalino ir Tito susitarimas?
Londonas iš savo slaptų šal

tinių patyręs, kad Stalinas Ti
rui davęs suprasti, jog sutiktų 
taikintis šiomis sąlygomis: 1. 
Tito privaląs grįžti į Komin- 
fermą ir atsisakyti savo prie
šiškas kritikos dėl Sovietų do
minavimo Rytų Europoj; 2. Ti 
tas galėsiąs sukurti Balkanų 
federaciją), kurios kiekvienas 
narys pripažins Rusijos pirmu 
mą ir jai ištikimybę. Tai. bū- 

, tų kaip ir priešinga prieš 2 me 
tus užimtai Rusijos pozicijai 

i Tada Rusija išbarė Dimitrovą 
, už Balkanų susivienijimo lė- 
i mimą.

Audra artėja
JAV gynybos pareigūnus pa 

siekiantieji žvalgybos praneši
mai vis labjau įtikina, kad Ru
sija greitu laiku turės kur nors 
smogti. Šią nuomonę patvir
tina nepaprastai greitas Sov. 
S-gos aviacijos stiprimmas V. 
Europoje. Kaip žinoma, karo 
lėktuvai gali pasenti beveik per 
metus laiko. Neabejojama, kad 
rusai puls Vakaruose, kur gali 
greit pasigrobti modernišką m 
dustriją ir ją išnaudoti savo 
tikslams, kas nebūtų galima 
Tol. Rytuose. Pavojingiausie- 
ji taškai yra: Suomija, Jugos
lavija, Berlynas ar Iranas (Per 
sija).
Jungtinių Valstybįų politūra

Amerika tęs dabartinę kie-

torius ir parodyti, „kaip reikia 
kovoti prieš Vokietijos engė
jus?“

Jau kek laiko ieškau dviejų 
neseniai iš Lietuvos į Berlyną 
atvykusių lietuvaičių. Sako, 
jos esančios tiesiog iš Kauno. 
Net girdima iš jų, kad Vytau
to bažnyčia paversta sandėliu, to laikymosi politiką, atsižvelg 
c Prisikėlimo bažnyčioj pamal 
dos tebevyksta, bet einant į 
bažnyčią reikia įžangg mokėti. 
Daugiau nieko neteko sužino
ti, bet vistiek tikiuosi. surasti

dama į nesutaikomą Rusijos 
laikyseną. Trumanas ir Ache 
sonas yra įsitikinę, kad tik tvir 
tas frontas galįs sulaikyti nuo 
karo su Rusija. Nemanoma, 
kad liūtų dedamos mažiausios

Sovietų nepasisek'mai 
Ukrainoje

Sovietų radijo stotys Vaka
rų Ukrainoje viešai prisipažįs
ti , kad kolektyvizacijos planai 
ten trukdomi „kietos klasinės 
nacionalistų buržuazijos lieka
nų kovos...“

Nepasiekia vokiečjų lygio
JAV gynybos pareigūnai 

liūdnai prisipažįsta, kad beveik 
po penkerių metų po šio karo 
dar~negalėję pagaminti tokios 
rakietos, kuri nulėktų tqliau 
ir tiksliau, kaip vokiečių V-2 
bomba...

Antiraudonasis sukilimas?
JAV užs. reikalų ministeri

jos pareigūnai kiekvienu mo-

žimo žlugimo Albanijoje. Eko 
nomiški sunkumai izoliuotoje 
Albanijoje toki žymus, kad 
kasdien auga nepasitenkinimas 
raudonuoju režimu. Pogrin
džio jėgos semiasi pasiryžimo 
iš vis augančio Tito revoliuci
jos preš Staliną. Sėkmingas 
sukilimas Albanijoje užbaigtų 
grandinę priešiškų valstybių 
sudarymo Viduržemyje.

SOVIETAI SUVARŽĖ 
DIPLOMATŲ JUDĖJIMĄ
Svetimų valstybių atstovai 

SSRS dabar tampa kaliniais, 
nes jiems yra uždrausta laisvai 
judėti. Jie turi gauti leidimą, 
jeigu nori kur nuvykti. Iš 
Maskvos ribų diplomatams 

mentu laukia komunistinio re- ’Švykti uždrausta.
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ELAGU ESTI!

Laimingais laikais., kai Lie
tuvių tauta buvo laisva ir pa
ti vald. savo nepriklausomą 
valstybę, vasario šešioliktoji bu 
vo džiaugsmo diena. Jos proga 
mes ypačiai džiaugėmės nuo

latine ir didele Lietuvos pažan 
ga, mūsų laisve, kurios dėka 
mūsų tauta galėjo taip giažiai 
tvarkyti ir tobulinti savo gy
venimą tiek dvasios, tiek so
cialinėj ar materialinėj srity-

$4.00
$4.50
$5.00
1.00.

Elagu Esti 
vija! Mes visi žinome šitą šū
kį ir laisvės laikais mums vi
siems malonu būdavo jį pasa
kyti estams.

Pasakyti kaip kaimynams, 
kaip geriems draugams, kaip 
vienai iš trijų Pabaltijo respub 
likų, kurios suprato savo 
padėtį, bendrą būseną ir bend
rą likimą.

Moderniaisiais laikais žmo
nijoje išaugo gražus tautų su
pratimas, iškėlęs kiekvienos jų 
savaimingumo vertę, — ir trys 
Pabaltijo tautos gabiai pasi
naudojo toms moderniųjų lai
kų idėjomis. Estai, latviai ir 
letuviai sukūrė (lietuviai atkū
rė) gražias savo valstybės, ku 
rios per trumpą laiką sugebėjo 
padaryti tokią didelę pažangą, 
kokios nepadarė nė viena dide
lė Europos valstybė. Tą gra
žiai matė didžiųjų valstybių 
atstovai, kurie stebėjo šių tri
jų valstybių gyvenimo raidą.

Trijų Pabaltijo valstybių eg 
zistavimas buvo naudingas ne 
tiktai jų žmonėms, bet visai 
žmonijai, nes jų tautos nciiko 
j? i skolingos ir jų indėlis į žmo 
nijos sukurtų vertybių tikrai 
didesnis, negu didžiųjų tautu.

Kas norėjo tai matyti, matė. 
Didelio proto ir nepaprastų ga 
bumų asmuo, kaip Winstonas 
Churchillis, Antrojo Pasauli
nio karo nugalėjimo organiza
torius, nors pats būdamas kon
servatorius, bet, kaip pasirodė, 
labai atydžiai sekęs ir domėję
sis mažomis Pabaltijo valsty
bėmis, buvo susidomėjęs ir jų 
modernia kultūrine, ekonomi

tegyvuoja Es ne ir ypač socialine raida ir tą 
labai gražiai įvertino. Socia
linę Pabaltijo valstybių sant
varką jis laiko pavyzdžiu w 
sam moderniškai norinčiam 
persitvarkyti pasauliui.

Eg, girtumės ir neteisybę sa 
kytume, jei save tiktai liaup
sintume. Ir Pabaltijo tautų, 
ypač valstybių, gyvenime bu
vo klaidų, net žymių. Bet svar 
bu tai, kad tose tautosę buvo ir 
gyvas, nenurimstąs noras ir pa 
siryžimas klaidas taisyti. Ir 
jos buvo taisomos. Įr jeigu im 
per.'alistai nebūtų uždėję Pa- 
baltijos tautoms vergijos pan
čių, visas gyvenimas būtų iš
ėjęs į plačiuosius vieškelius, 
kurie garantuotų toms tau
toms šviesią ir 'aiming^ ateitį.

Jos mes visi trys pasigenda
me ir ilgimės. Ne tiek mes bu 
voene patenkinti tuo gyveni
ni!, kurį gyvenome, kiek mes 
ilgėjomės ir vylėmės ateities 
gyvenimo, kurį kūrėme ir tu
rėjome visų geriausių ir ne
abejotinų vilčių sukurti tikrai 
gražų ir teisingą visiems žmo
nėms. Mes laukėme pilnutinio 
politinio, ekonominę , sociali
nio ir kultūrinio gyvenimo, ku 
rį palaipsniui ir kūrėme.

Toks gyvenimas yra įmano
mas tiktai laisvoms tautoms. 
Todėl nuoširdžiausis mūsų lin
kėjimas, kad ir estų tauta, kuri 
Estijos respublikos nepriklau
somybę paskelbė 1918 m. va
sario 24 dieną, kad tos dienos 
idealai būtų įgyvendinti visu 
pilnumu. Elagu Esti!

J. Kardelis.

KĄ DARYTI LIGOS BEI NELAIMINGŲ ATSITIKI
MŲ ATVEJU?

Daugeliui, tur būt, nebe šian pažiūras. Taip pat susijungę 
dien iškilo toks klausimas, į ku su lietuviais šeimos ryšiais ki- 
rį, deja, ne taip lengva surasti tataučiai gali įstoti į susivieni- 
atsakymą. Turėdama tai gal
voje, seniausia ir turtingiausia 
Amerikos lietuvių fraternalė 
savišalpos organizacija SLA 
(Susivien Lietuvių Amerikoj?) 
šiandien vėl kreipiasi į jus, 
kviesdama tapti jos nariu, tuo 
įsijungiau į broliškai kultūri
nę ir labdaringą jos veiklą — 
Jūsų pačių, visų lietuvių ir vi
sos mūsų tautos labui ir gar
bei. Svarbiausia tai, kad tuo 
Jūs apsaugosite save ir savo 
šeimą visų nelaimių atsitiki-

ESTŲ KELIAS Į SIBIRĄ
Praneša „NL“

rašo
koj Berlyne.
buvo, įsakė vykti į valdžios įs
taigų patalpas. .Šiems susirin
kus, valdžios įstaigas apsupo 
stiprios sargybos, kas truko ii 
gas valandas. Tuo metu salos 
gyventojams įsakė per 2 va
landas pasiruošti trėmimui. 
Viename Estijos uoste laukė du 
po 6000 to laivai. Į šiuos lai
vus sutalpino 3.000 žmonių. 
Buvo griežtai uždrausta kam 
nors artintis prie laivų. Lai
vai saugotini stiprių sargybų, 
išplaukė. Paskutinis kelio
nės etapas vyko gyvuliniuose 
vagonuose ir tai truko dauge
lį dienų. Tremtinius išskirstė 
kolchozų ir pramonės darbams.

Netolimoj ateity Estijoj lau 
kiama naujos trėmimų bangos, 
dėl ko gyventojus smaugia bai 
mė ir gilus nuliūdimas. Rusai 
Esaijoj mėgino verbuoti par
tizanus Graikijai ir Kinijai. 
Siūlė po 20.000 rublių, bet ma 
žai ką suviliojo.

Noks ir kaip sunku, tačiau

Pabaltijo kraštai 
šveicarų „National - Zeitung" 
— yra nuo išorinio pasaulio ak 
linai atskirti. Rusų izoliavimo 
priemonės tokios aštrios, kad 
tik retam pabaltiečiui pavyks
ta iš krašto išsprukti. Gauna
mos žinios iš bėglių, kurie daž 
niausią patenka į Švediją, yra 
vieninteliai šaltiniai apie įvy
kius, vykstančius Rusijos 

aneksuotuose Pabaltijo terito
rijose.

Atsižvelgdami galimo pašau 
Įinio konflikto, rusai savo pa
stangom siekia kaip galint grei 
čiau įgyvendinti Pabaltijo kraš 
tų surusinimą. Šiuo tiksiu 
vykdomi masiniai ištrėmimai. 
Senų švedų kaimų, esančių Es 
tijos pakrantėse, gyventojai vi 
sai išnaikinti. Trėmimų neiš
vengia nei seniai, nei moterys, 
nei vaikai, jei jie Švedijoj gi
minių turi. Be to, tremiami vi
si, kurie susirašinėja su užsie
niais, anksčiau į Sibirą ištrem
tų giminės ir gminės tų, kurie 
nuteisti 10 metų altikti Rusijoj žymesniam estų skaičiui laiku 
prievartos darbus bei kolchozi- pasisekė 
nimui priešingi ūkininkai. Į 
visus estų kaimus rusai atsiun 
tė NKVD agentus, kurie suda 
rinėja neklusnių ūkininkų juo
duosius sąrašus. Šie agentai 
kontroliuoja, ar ūkininkai lan
ko komunistų šaukiamus susi- 
rinkimus, kaip vykdo grūdų py 
iiavą, kiek perka valstybinių 
obligacijų. Vadovaujantis ste- aukštas premijas, 
bėjimais, sudaromi juodieji — 
sąrašai, kurie būna pagrindu 
trėmimams.

Vykdant trėmimus Oezelio 
saloj, alktivistams, kaimų se
niūnams, savivaldybių tarnau
tojams ir partijai patikimiems 
asmenims, nors nariais ir ne-

į Mano likimo BROLĮ VYTAUTĄ ir SESUTĘ ONUTĘ, » 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikinu ir linkiu § 
šviesiausio rytojaus čia ir aant Šventosios krantų!..

Bronius. M

pabėgti į sunkiai 
įžengiamus miškus ir prisijung 
ti prie partizanų vado Ehnaro 
l.Iilpo. Šis 28 metų vyras, net 
nė kariuomenėj netarnavęs, ap 
dairiai ir be jokios baimės va
dovauja visai Estijos pasiprie
šinimo veiklai. Jo vardas ži
nomas visiems Pab. gyvento
jams. Rusai už jo galvą siūlė 

bet veltui. 
Taip pat jie iki šiol nepajėgė 
likviduoti mažosios partizanų Belgijoje 
armijos. Hipas būk nužudęs 30 
žmonėms įsipykusių bolševikų 
funkcionierių. Dabar rusai pa 
skyrė didesnius kariuomenės 
kontingentus, kad išvalius nuo 
partizanų miškus. V.

jimą. Naujus narius SLA pri
ima nuo gimimo dienos iki 60 
metų amžiaus. Gauti ligoje pa 
šalpą nauji nariai priimami nuo 
16 iki 50 metų amžiaus. Pašai 
pos ligoje yra du laipsniai. 9 
del. pašalpa savaitėje (už ku
rią mėnesiniai miksčiai 70 ccn- 
ių) ir dvylika dolerių pašalpa 
savaitėje (už kurią mėn. nario 
mokesčiai 1 dol.). Taigi kaip 
matome, mokesčiai yra labai 
maži: susirgimo atveju už 1 
dol. per mėn. gali gauti ligi 50 

mais moderniausia gyvybės ir dolerių ir tt.
sveikatos apdrauda ir užtikrin
site sau labdaringą pagalbą sun 
kiam gyvenimo smūgiui išti
kus.

SLA (su centru New Yor
ke) gyvuoja jau 60 metų ir 
tūkstančiams savo narių išmo
kėjo milijonus dolerių gyvybės 
apdraudos ir ligoje pašalpų. 
SL(A sušelpė tūkstančius naš
lių ir našlaičių jų didžiausioje 
gyvenimo nelaimėje, išleisda
ma daug tūkstančių dolerių 
labdarybei.

SLA išleido daug naudingų 
knygų, albumų, brošiūrų. Be 
to, leidžia ir savo nariams ne
mokamai siunčia savaitraštį 
„Tėvynė“ (nepartinį).

Ne tiktai pats tapk SLA na
riu, bet pakalbink ir savo drau 
gus bei pažįstamus, kad ir jie 
prisidėtų prie šio broliško vei
kimo.

SLA turi net 350 kuopų vi
soje Amerikoje ir apie 15.000 
narių. Kanadoje kol kas veikia 
tik trys kuopos: Hamiltone, 
Rodneje, Ont. ir Toronte. Tu
rint galvoje naujus ateivius, 
kurių ateitis čia jokiais įstaty
mais nesaugoima nei ligų, nei 
nelamingų atsitikimų atvejais, 
yra laukiama, kad nauji sky
riai — kuopos įsisteigs Mont- 
realy, Winnipege, Vankuvery, 
Ottawoje ir kitur patikėdami 
savo apsaugą ne siauroms, 
smulkioms apsidraudimo orga- 
.azacijėlėms — susibūrimams, 

et centralizuotai ir tai — pa
čiai seniausiai, didžiausiai ir 
turtingiausiai Amerikos lietu
vių savišalpos ir apsidraudimo 
organizacijai SLA (kuri, tarpe 
kita ko, nedraudžia priklausy
ti nariu ir kitoms apsidr. oiga- 
nizacijoms). SLA apdraudi
mas apima taip pat tuberkulio
zės (džiovos) ir susisiekimo ne 
laimes — gatvių akcidentus.

Kas grali būti SLA nariu?
Visi abiejų lyčių, fiziškai 

sveiki, doro elgesio, geros va
lios lietuviai, neatsižvelgiant į 
tikyb. įsitikinimus ir politines

KIEK IR KUR DARBININKAI UŽDIRBA
Tūlos valstybės bei tūli re

žimai pučiasi dėl darbininkų at 
lyginimų, skaičiuodami juos tai 
rubliais, tai doleriais, ta dar ki
tokia valiuta. Tuo tarpu yra 
vienas labai geras mastas, tai 
darbas. Geriausia žmogaus už 
darbius lyginti darbo kiekiu 
tam pačiam vertės kiekiui. Tain 
tikslui imamas koks reikalin
gas žmogaus gyvenimui daik
tas ir jis apskaičiuojamas dar- 
oo kiekiu. Tokiam palygini
mui čia patiekiama kelatas da
lyku, kurių kainos paimtos iš 
k ilbamų valstybių sostinių.

Taigi, vienam tuzinui kiauši 
nių nupirkti darbininkas 
dirbti:

Į ligoje pašalpą gali įstoti 
tik SLA nariai, ty. kurie įsto
ja į apdraudą, arba jau priguli 
apdraudoje.

Susivienijimo apdrauda.
Apsidrausti galima ligi 5.000 

dolerių (kas nori gali pradėti 
r nuo možesnių sumų pav. 100 

del.) kaikuriuose apdraudos 
skyriuose, taupymo dėžučių pa 
vidale, ty. po tam tikro laiko 
pasitraukiant iš narių įdėti mo
kesčiai grąžinami atgal.

Visiems nariams leistina pa
keisti jų apdraudą ir keltis iš 
veno skyraus į kitą. Taipgi 
kiekvienas narys gali savo ap
draudą sumažinti ar padidinti, 
kada tik nori, jei nario amžius 
ir sveikata leidžia.
Kitcįs susivienijimo fmterna- 

lės naudos.
SLA — Susiv. Lietuvių Ame 

rikoje ne vien užtikrina moder 
nišką gyvybės ir sveikatos ap
draudą, bet taip pat šelpia lab
darybės būdu į sunkią padetį 
patekusius savo narius ir narių 
našles bei našlaičius. Susivie
nijimas teikia paramą nariams 
ir narių vaikams aukštojo moks 
io pasiekimui. Susivienijimo 
nariai turi užtikrinti visokią 
galimą moralę ir medžiaginę pa 
galbą visos organizacijos ir vi

jos narių.

įstokime į Susivienijimą 
šiandien

neatidėliokite įstojimo. Už

Norvegijoje . . . 
Čekoslovakijoje 
Bulgarijoje . . . . 
Sov. Sąjungoje 
JAV ..................
Svaras cukraus: 
Belgijoje ............
Norvegijoje 
Čekoslovakijoje 
Bulgarijoje . . . .
Sov. Sąjungoje 
JAV ........................

2,00
1,15
2,00

12,00
4,00
0,22

se. Sovietų užpuolimas ir oku Tam tikslui pasiekti mums rei 
pacija sustabdė Lietuvoje bet kia kilnių širdžių, nuoširdžos 

vienybės, išmintingos organi
zacijos ir duosnių aukų.

Galop tarptautinių įvykių 
raida, civilizuotojo pasaulio mo 
ralinių jėgų augimas ir galin
gų techniškų priemonių gamy- 
oa įkvepia ne tik viltį, bet ir 
įsitikimą, kad destruktyvinės 
jėgos, pavergusios pusę Euro- 
pos ir ruošiančios tolimesnes .3 
agresijas, bus pašalintos ir kad 
tokiu būdu teisinga kova bus 
laimėta. Būdamas Amerikoj, 
aš turėjau nemažai progų pa
birti tikrą simpatiją, su kuria 
sekama sunki Lietuvos padėtis 
ir jos karštas laisvės troški
mas.

Kad šitas troškimas Dievui * 
nadedant kuogreičiausiai išsi
pildytų, yra mano linkėjimas, 
kurį aš Nepriklausomybės šven 
tės proga reiškiu tautai krašte, 
mūsų tremtiniams ir visiems 
lietuviams užsienyje.

St. Lozoraitis

Kas griauna D. L. K. Vytauto 
klubą

kurie priduoti kun. Bobinui, ir 
kol kun. Bobinas negarantuos, 
kad visi reikalavimai yra išpil
dyti, leidimas nebus grąžintas. 
Sekančiame šėrininkų susirin
kime dalyvavo pats kleb. kun. 
Bobinas ir reikalavimus per
skaitė. Šiuo metu ir paaiškėjo, 
kad Vilkaitis per kelis kartus 
buvo pas kun. Bobiną ir tik 
per jo protekciją leidimas Vil
kaičiui buvo išduotas: Vilkai
tis šito niekad susirinkimuose 
nepranešė, kad turėjo pas kun. 
Bobiną kreiptis. Visi girdė
jom, kad be kitų reikalavimų, 
buvo vienas, kad 18 išvardintų 
šėrininkų būtų visai iš šėrinin 
kų tarpo pašalinti.

Po daugelio nesėkmingų dis 
kusijų su Q. L. C. ir su kun. 
Bobinu, buvo pranešta, kad 
gal užteks tų narių suspenda
vimo — nereikės jų visai iš klu 
bo išmesti.

Dėl suspendavimo buvo 18 
paliestų asmenų sušaukti pa
sitarimo su valdyba, jiems bu
vo aiškiai išdėstyta padėtis, ir 
prašyta jų kooperacijos. Vie
ni sutiko, o kiti sutikimo neda
vė — sakė darykit, kaip išma
not.

Kadangi su draugais neuu- 
vo galima geruoju susitarti B. 
D. ir v-ba nutarė, leidimo at
gavimui suspenduoti šiuos 
„draugus“. Taip ir buvo pada
ryta. Suspendavimo laišką pa 
sirašę visi direktoriai pridavė 
Q. L. C., ir tik po to klubui bu 

o grąžintas leidimas. Apie šį 
suspendavimo laišką žinojo tik 
tai 18 paliestų asmenų, (ku
riems posėdyje buvo pranešta), 
klubo valdyba ir direktoriai ir 
niekas kitas. Dėl įvykusio šė 
rininkų balsavimo valdybos nu 
tarimo suspenduoti 18 narių 
(laisnio atgavimo reikalu) sau 
šio 22 d., kurį patys „draugai“ 
iššaukę mėgino atšaukti, gali
ma pasakyti tiek. Kadangi bu 
vo metinis šėrininkų susirinki- 

(Nukelta į 8 puslapį).

kurią pažangą, kėsinasi nu
stumti Lietuvą į barbarišką 
lygmenį ir gręsia pačiai tau
tos egzistencijai. .Šitokiomis 
liūdnomis sąlygomis mes šven
čiame dabar Nepriklausomy
bės šventę, ir vis dėlto ji netu
ri būti gedulo diena. Tebūnie 
ji mums atsiminimo, pasiryži
mo ir vilties diena.

Atsminkime, jog savo ilgoj, 
garbingoj ir dažnai sunkioj 
.storijoj mūsų tauta visados 
nugalėdavo gręsiančius jai pa
vojus, išsaugojo savo sielą, ne
nustojo tautinio dinamizmo ir 
išlaikė savo dorybes, pagrįstas 
ypač mūsų tikyba. Šitas atsi
minimas ir dabartinės Lietu
vos kančios bei tvirta laikyse
na tepaskatina mūsų pasiryži
mą nenuilstamai, pasišventu
siai, be atodairos vykdyti aiš
kią, nepakeičiamą, galutinę 
Lietuvių tautos valią nusikra
tyti svetimu jungu ir atstatyti 
Lietuvos nepriklausomybę.

'C U

Perskaičius „L. B.“ 956 nu
merį apie naujienas „Vytauto 
N. Klubo“, prisimena komunis 
tų partijos gerai žinoma patar 
lė — „kuo didesnis melas, tuo 
daugiau žmonių patikės“ . Ir 
to straipsnio korespondentas*), 
kaip ir visi komunistai, nedrįs
ta nukrypti nuo linijos. Savo 
straipsnyje rašo, „Pereitų me 
tų pavasarį per pirmininko ir 
jo board direktorių žioplumą 
(o gal sąmoningai, su tikslu 
buvo padaryta?) Klubas nete 
ko gėrimams pardavinėti leidi
mo. Iš straipsnio visai aiš
ku, kad korespondentas nori 
pasakyti, kad ar sąmoningai ar 
ne pirm. Norkeliūnas prarado 
leidimą. Korespondentas ty
čia ir tikrai sąmoningai slepia, 
kad leidimas buvo atimtas ba
landžio 26 d., ko nė vienas klu- 
bietis neužginčys. Jis slepia, 
kad pirmininku iki gegužės pir 
mos dienos buvo Juozas Vilkai 
tis, kad Norkeliūnui perėmus 
klubo vadovybę gegužės 1 d. 
jau 4 dienos kai laisnis buvo 
prarastas. O dėl ko jie šį faktą 
slepia ir bėdą nori primesti pir 
mininkui Norkeliūnui, tai vi
siems aišku, kaip diena.

Šis reikalas prasidėjo prieš 
trejus metus, kada pirm, Vil
kaitis (kaip jis yra viešai susi
rinkime pasisakęs) buvo pa
kartotinai pašauktas į Q. L. 
C. dėl leidimo pasikalbėti. Kas 
jam ten buvo pasakyta, jis su
sirinkimuose niekada neiškėlė. 
Taip ir nieko klubiečiai nesu- 
uodė iki pirm. Vilkaitis aiškiai 
pasakė šermonų susirinkime, 
kad Q. L. C. prie jo kabinosi, 
kad B. D. yra nepageidauja
mų asmenų. Jis be jokio pasi
tarimo, visus šėrininkų išrink
tus direktorius „paliuosavo“ 
nuo pareigų ir vidury metų „iš 
rinko“ savo direktorius.

Smulkiau sužinoti, kas tik
rai Q. L. C. reikalaujama, šė- 
rininkai vienam savo susirinki 
me įpareigojo 3 valdybos na
rius, ižd. M. Mašnicką, A. Nor 
keliūną ir buv. sek. Mrs. Di- 
caire nuvykti pas Q. L. C. Ve 
Ii iu specialiame šėrininkų su
sirinkime ši komisija pranešė, 
kad jai žmonės neišvardinti, 
bet pirmininkui smulkiau pra
nešta, kad B. D. yra nepagei
daujamų asmenų ir patartina, 
kad jie geruoju pasitrauktų.

Taigi, Vilkaitis, nenorėda
mas užgauti savo draugų, ku- Januška P. 
ne susirinkimuose visus jo K'—x-"—

■ veiksmus išteisindavo, tylėjo ir 
kentėjo, kol jį prispyrė Q.L.C.

( imtis žygių reikalavimams iš
pildyti ; ir tai, vietoj, kad tik- 

( tai nurodytus draugus išmesti, 
jis išmetė visus direktorius.

Kadangi jįs su Q. L. C. nesi
— Tuo tarpu Tito veikia pa- sgkaitė, prieš pat savo termino 

drąsinančiai, kad žodis „komu 
nizmas“ būtų pakeistas „so
cializmu...“

— Vilniaus operos solistas 
Stasys Liepa apsigyveno Bos
tone, Mass.

— Poetė ir skautė J. Augus 
taitytė - Vaičiūnienė atvyko į 
JAV ir apsigyveno Cicero, 711,

sų

ir
mėnesio kito, ar už metų kitų 
— gali būti per vėlu, nes nė 
v’enas neturime užtikrinimo, 
kad mūsų sveikata dar ilgam 
laikui tarnaus. Be to juo jau
nesniu būdamas įstosite į SLA, 
juo mažesnes duokles reikės 
mokėti. Įstodami į Susivieniji 
mą ne tik užtikrinsite sau mo
dernišką apdraudą, bet ir pa- 
remsite lietuvių tautinį (nepo
litinį) veikimą. Dėl smulkių in 
formacijų kreiptis į SLA cent
rą: Dr. M. J. Vinikas, 307 W. 
30-th st., New York 1, N. Y. 
USA.

ninkai geriau atlyginami.

Gabalas muilo:
Belgijoje ................. 0,11 vai.
Norvegijoje .... 0,14 „
Čekoslovakijoje . . 0,20 „
Bulgarijoje ............ 1,00 „
Sov. Sąjungoje • . 1,03 „
JAV .......................... 0,04 „
Batukai odiniai:
Belgijoje ................. 14,00 „
Norvegijoj ............ 12,00 „
Čekoslovakijoj . . 40,00 „
Bulgarijoje ............ 25,00 „
Sov. Sąjungoje 108,00 „
JAV .......................... 4,30 „

Aiškinti neraikia. kur darbi

„NL“ PLATINTOJŲ 
LAIMĖJIMAI TAŠKŲ 

SKAIČIUM.
K. L. T. Sudbury sk. . .151%.

106 
122 
108 
100
89 M 
88

Jablonskis J. 
Skaistys J. Ged. 
Toronto skautai 
Dalius St.............
Gudas L. .........

turi

0,38 
0,13 
0,50 
6,00
3,00 
0,10

— JAV darbo federacija su 
rinko parodymus iš SSRS k i- 
cetuose buvusių rusų ir išleido 
knygą.

Kupčiūnas K. . 
Gumbelevičius E. 
Kojelaitis A. . . 
Indrelienė O. 
Smilgis E............
Noreika St. . . . 
Siiubiškis B. . . . 
Gudžiūnas K. 
Parojus J.............
Pilkauskas J. 
T’rielgauskas Kl. 
Jarašiūnas St. . 
Skirgaila VI. . . . 
Bilevičienė A. . 
'u'renzelis A. . . . 
JanuševTčius P. 
Balnius J.

I ) D. P. (Draugas Politru- Venckus V. . . 
kas). Andriuškevičius

užbaigimą, jo vardu išduotą lei 
dimą Q. L. C. policija su visu 
klubo inventorium ir išsivežė. 
Kada Norkeliūnas įstojo į Vil
kaičio vietą, jau klubas buvo 
tuščias. Jam nuėjus j Q. L. C., 
pasakė, kad yra reikalavimai,

52
45
44
42
40

35
34

29
28
25
24
19
16
12
8 
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Kaip gerai tvari >si ir gyvena lietuviai Anglijoje
This sunkiais tremties lai

ka:!, kuomet Vokietijos D. P. 
stovyklose, dar nebuvo nieko 
Ircnkretaus kalbama apie ma
sinę tremtinių emegraciją, žmo 
n ės nerimavo, nervinosi neaiš
kia sayo ateitimi. Anglija į r 
mesnioji sulig parengta „W 
ward Ho“ schema, pradėjo 
verbuoti tremtinius darbam į 
Angliją. Važiavo labai daug 
tremtinių; jų tarpe įvažiavo ar
ti 10-ties tūkstančių lietuvių. 
Pirmiausia buvo imamos mo
terys į ligonines ir tekstilės 
pramonę. Vėliau vyrai į žemės 
ūkio darbus, anglių kasyklas, 
metalo liejyklas ir jo apdubi- 
n o pramonę bei plytines. Esant 
rimtoms priežastims, darbas ga 
Įima pakeisti, tačiau pereiti į 
kitas industrijos šakas. Darbo 
ministerija ir Profesinės sąjun 
gos neleidžia. Kaip ilgai tęsis 
šis varžymas, nežinoma. Buvę 
tremtiniai, vadinami European 
Volunteer Workers, stengiasi 
patekti dirbti į tekstilę. Mo
terys dar priimamos, tačiau vy
rų priėmimas laikinai yra su
stojęs.

Uždarbiai Anglijoje bemaž 
visur be didesnių skirtumų. 
Moterys tekstilėje uždirba 3 
sv. 10 šlg. iki 4 sv. 10 šlg. per 
savaitę, vyrai dienos pamaino
je 5—6 sv., nakties — 7 sv. ir 
daugiau. Plytinėse, metalo fab 
rikuose ir kasyklose uždirba
ma 5 sv. iki 6 sv. 10 šlg. Pa
sitaiko, kad šiuose darbuose 
žmonės uždirba 7—9 sv. ir net 
daugiau, bet tai išimtys. Žemės 
ūky moka mažiausia — 4 sv. 
14 šlg. Gyvena hosteliuose, 
daugiausia pusapvalės formos 
skardiniuose barakuose. Duo
da maistą, kurą, šviesą, guoli 
ir už tai per savaitę atskaito 1 
sv. 10 šlg. Anglies kasyklose 
dirbantieji irgi daugelyje vie
tų gyvena hosteliuose. Gyve
nimas juose nuobodus ii vi
siems yra įkyrėjęs, ypatingai 
kur gyvenama mišriomis tau
tybėmis, pasitaiko įvairių ne

sklandumų. Mūsų vyrų dau
gelis sugebėjo patekti į kitus 
dirbus ir gyvena privačiuose 
lutuose.

Geriau kiek vegetuoja teks
tilės darbininkai. Visi gyvena 
privačiuose butuose. Gyvenau 
tieji šeimomis, dažniausiai turi 
pirkę namukus, kuriuos čia 
Anglijoj nesunku įsigyti, nes 
patogios išsimokėjimo sąlygos. 
Apsinaminusieji neblogai ver
čiasi, nes priima gyventi nuo 
mininkų ir iš nuomų išmoka 
bankui netik reikiamas paskos- 
los ratas, bet dar turi ir pelno.

Viengungiai nieko konkre
taus dar nėra įsigyję, tačiau vi 
si gerai apsirengę, dažnas turi 
įsigijęs laikradžius, radio apa
ratus, dviračius, kitas motocik 
lą ir pan. Visuose pastebimas 
taupumas, lengvabūdžių maža.

Daugelis mūsų smulkių 
amatininkų, kaip siuvėjai, i.lik 
rodininkai, mūrininkai, ė.J.t- 
kalvai, auto mechanikai i ••• kt. 
norėtų savistoviai verstis savo 
amatu ir gautidarbų savo spe
cialybėse, tai britų spec aps
tams konkurencijom nėšiui 'ry
tų, tačiau niekas mūsų pagei
davimų nepaiso. R ■’! :a dirbti 
ten, kur visuomet vietinių dar
bininkų būna stoka.

Kultūrinio gyvenimo žingsniai

Seniau Anglijoje lietuviškas 
judėjimas buvo visiškai silpnu
tis arba tik vietinio pobūdžio, 
kiek daugiau pasireiškęs Ško
tijoj esančiuose lietuviuose. At 
vykus į šį kraštą lietuviams iš 
tremties, lietuvių kultūrinis gy 
venimas įgavo stiprų impulsą, 
kuris plačiai išsišakojo visame 
krašte. Veikia stipri Lietuvių 
sąjunga, kuri savo pirmaisiais 
ir antraisiais egzistencijos me 
tais buvo suorganizavusi piatų 
lietuvių dainos koncertų tink
lą. Buvo surengtos kelios tau
todailės parodos, kurias ir vie 
tiniai turėjo progos lankyti. 
Praeitais meais didesnėse lietu

kolonijose, buvo rodoma iš l:ų terorą 1941 m. prieš nekal- 
z___ rikos atvežtoji brolių Mo- tus Lietuvos žmonės ir gyveni-
li:.pagaminta spalvota gar- rną tremtyje, Vokietijos DP 
r.i.„ Lietuvos vaizdų filmą su .-..uvykiose.
pr.eūais apie įvykdytą bolševi- iriet. S-gos rėmuose yra su-

...IR AUSTRALIJOJE
ALD VEIKLA MELBOURNE

Australijos Lietuvių Draugi
jos Melbourne Skyrius, pradė
damas antruosius si. o veiklos 
metus, išeina į lietu ių bend
ruomenę su Valdybos išdiibtu 
ir kultūrininkų pritartu nauju 
plačiu veiklos planu. Melbour 
no ALD Skyrius pradėjęs dar
bą su 35 nariais, kada buvo tik 
•j0 lietuvių Melbourne mieste, 
šiandien priskaito 180 narių. 
Šiuo metu Melbourne mieste 
gyvena apie 500 lietuvių. Sky
riaus Valdyba yra nusistačiusi 
savo veiklą plėsti ir įtraukti 
daugiau tautiečių į narių eiles.

Lapkričio 13 d. įvyko lietu
vių kultūrininkų pasitarimas, 
kur ALD Melbourne Skyriaus 
Valdyba patiekė metinės veik 
los planą. Draugijos veikimo 
ribose dr-jos tikslams siekti 
įsteigiamos šios sekcijos ir ko 
msijos arba jau veikiančios su
stiprinamos: 1. tautinių šokių, 
2. muzikos, 3. sporto, 4. dai
nos, 5. spaudos, švietimo ir 
meno, 6.- teisių, ekonominių ir 
socialinių reikalų, 7. religijos 
reikalų ir 8. pramogų. Kiekvie 
na sekcija paruošia savo veik
los planą.

Pramogų komisijai numaty 
ti šie darbai: lietuviškų šven
čių, koncertų, šokių, vakarų, 
bendrų vakarienių — arbatė
lių, ekskursijų bei piknikų ruo 
Šimas. Nutarta įsteigti fondą 
lietuvių klubui įsigyti. Tam 
tikslui kviesti draugijos narius 
apsidėti tam tikru mokesčiu, 
rinkti aukas bei organizuoti ki 
tus pajamų šaltinius. Fondui 
tvarkyti paruošti statutą. #pau
dos, švietimo bei meno sekei-

jai pavedama tuojau pradėti or 
ganizuoti knygyną, pravedant 
knygų rinkliavą bei supirkimą. 
Užvesti lietuvių kartoteką gy
venančių Melbourne ir apylin
kėse, imtis iniciatyvos pagel
bėti lietuviams suorganizuoti 
lietuviškas įmonės bei paruoš
ti statutą lietuvių savišalpos 
fondui ir., susirinkimui ji pa
tvirtinus, imtis iniciatyvos tokį 
savišalpos fondą suorganizuoti. 
Šiokį metini veiklos planą pri
ėmė ir papildė kultūrininkų pa 
sitarimas, sušauktas ALD Mcl 
bourno Skyraus Valdybos.

Šiems antriems veiklos me
lams išrinkta v-ba: pirm. K. 
Mieldažys, vicepirm. ir sekr. P. 
Baltutis,, ižd. V. Saudargas ir 
narys J. Kalpokas.

Lapkričio 19 d. įvyko šokių 
vakaras, kuriame grojo pirmą 
kartą naujai suorganizuotas 
lietuvių orkestras. Pažymėti
na, kad didesnę dalį muzikos 
instrumentų nupirko skyriaus 
valdyba.

Savo naujuoju planu ALD 
skyriaus valdyba nori sujungti 
mus lietuvius į vieną gražią 
cktingą šeimą. (TP).

SOVIETINIS JUMORAS
Mokytojas klausia mokinį: 

„Kas yra jūsų tėvas?“ — „Di
dysis Stalinas“, — atsako mo
kinys. „O Jūsų molina?" — 
tęsia mokytojas. Ir šį kartą mo 
kinys atrėžė: „Sovietų Sąjun
ga“. Ir kas Jūs būsite kai už
augsite?“ — teiraujasi moky
tojas. „Našlaitis“, —atsako ma

siorganizavę ir lietuviai sptuti Imansais. Dirbantieji teksti- 
ninkai, kurie sporte gyvai pa- Įėję perkasi namus ir taip pra
si. eiškia ir be to kaupia jėgas deda įsikūrimą. Tačiau visiems 
i'eiti stipriu vienetu į spoiio i psinaminti gal ir būt',’ nepe.- 
rasauli ir, jame rėkiamai ap- geriausia.. Smulkieji amatimn 
gini i Lietuvos galybę, bei aukš kai, galintieji savarankiškai 
čiau iškelti jos trispalvę vėlia- drbti, namų įsigyjimu gali kur 
vą. Veikia dar ir skautai, ku tis, nes jie, užėjus nedarbui ar
rie savo veikloje taipgi judrūs.

L. Sąjunga, be visa to yra
užsibrėžusi įsigyti nuosavus 
namus: platina jų įsigijimui ak 
ei jas, kurių išplatinta jau už 
2 700 svarų. Tačiau gerės
ią im namui nupirkti, kokį yra 
užs mota nupirkti, reikalin
ga virš 7.500 svarų. Prisieina 
imti iš banko paskolą, be to dar 
reikalingos lėšos į tuos namus 
□aidams nupirkti.

Numatoma įsigyti ir nuosa
va spaustuvė. Visi tikslai kil
nūs, visi sumanymai .geri, tik 
tam įgyvendinti reikia, laiko, 
nes trūksta lėšų.

Laikraštis „Bi. Liet." išug
dytas iki 6 pusi. Didesnėse lie 
tuvių kolonijose suorganizuoti 
chorai, tautinių šokių grupės, 
bei mūsų mažiesiems — musų 
tautos ateities žiedui įsteigtos 
tautinės mokyklos, kuriose šeš 
tadieniais vaikučiai mokomi 
Lietuvos istorijos, lietuvių kai 
L- s, dainų ir kt. dalykų.

Lietuviai Anglijoj turi gerą 
vardą. Policijai ir teismui su 
jais reikalų mažai tenka turėti.

Visuomenės sluogsniuose pa 
sūriausius, išgirstama {vairių 
nuomonių apie mūsų organika 
eini gyvenimą, žodžiu, trintis 
vyksta, bet skilimo nėra ir at
rodo, kad nebus.

Reikėtų visiems sttsibui ti Į 
Liet, Sąjungą ir per veikian
čius jos skyrius išsiaiškinti esą 
mus neaiškumus.

| s kūrimo perspektyvos ir 
ateities' planai.

Naujai atvykusiems ši pro
blema yra pradinėje stadijoje. 
Apsvarstant visas galimybes, 
pirmoje eilėje susiduriama su 

(Newsweek) mums taikomais varžymais irrelė.

kritus darbe suvaržymams, pil 
nai galės iš savo verslo pasko
lą išsimokėti.

Lietuva buvo žemės ūkio 
kraštas — lietuviai daugiausia 
žemės ūkio srities žinovai, ga
rantuotai žemės ūkyje girnių 
sugebėtų verstis. Kurtis Ang
lijos žemės ūkyje galimybes 
yra, jokie varžymai šia Šaka 
verstis netaikomi ir nereikahn 
ga didelės finansų investacijos.

Būtų labai pravartu smul
kiau ištirti kūrimosi sąlygas 
žemės ūkyje ir jei mūsų ištek
liai leistų, pradėti įsikūrimą. Kt 
tose gyvenimo šakose mums 
bemaž nėra galimybių įsu. 
o jei ir atsirastų, tai tik mažvf 
vertės.

Šiaip mūsų tautiečiai dar ku 
ia įvairius ateities planus. 

Dauguma galvoja likti Anglijo 
je ir čia pagal galimybes įsi
kurti, dar kiti rengiasi emi
gruoti Kanadon ar Amerikon. 
Viengungiai rūpinasi šeimų su 
kūrimu, bet dėl stokos lietu
vaičių, šis klausimas suniciai 
sprendžiasi.

Tačiau it.uej gyvenimas Ka 
i alinus žemėje, pamažu kalki, - 
liuojasi ir vis įeina į geresn 
formas.

Jonas Janulaitis.

LilRiil MKT. J POVILAI ITS
Sausio mėn. 15 d. savo įsi

gytame namelyje Bradioiue, 
širdies smūgio ištiktas, staigi, 
mirė mkt. J. Povilaitis.

Velionis mokytojavo Liriu- 
•»oje, Sudarge, Ząnavykijoj ir 
čia Bradforde lietuvių vaiku
čius šeštadieniais mokė.

Liko žmona ir jaunutė duk-
J- J-tis.
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Ar gali gydytojas, skausmų 
iškankintam, nepagydomam li
goniui nutraukti gyvybę, jei 
jis pats to prašo?

Turima galvoj tokie nepagv 
domi ligoniai, kuriems neilgai 
beliko gyventi, ir mirtis jiems 
būtų tiktai kančių sutrumpini
mas. Kitaip sakant, ar priim
tina yra vadinamoji „euthana- 
zijos“, arba numarinimo iš pa
sigailėjimo idėja?

Ji ne nauja. Ji kartkartėmis 
iškildavo ir pasidarydavo vie
šų diskusijų objektu. Ją daž
nai suaktyvindavo teismų by
los dėl kokių nors atsitikimų, 
kur „numarinimas iš pasigailė
jimo“ buvo praktiškai įvykdy
tas. Nevisada čia būdavo kalti 
gydytojai, dažnai vykdytojais 
būdavo artimiausi asmenys: tė 
vai nužudę vaikus arba atviikš 
Č.’ai — vaikai tėvus.

Vokiečių okupacijos metu 
Kaune buvo demonstruojamas 
propagandinis filmas, kuriame 
euthanazijos idė^a buvo patei
sinama.

Bet štai Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse neseniai šis.klau 
simas iškilo gana efektingoj for 
moj. Šį mėnesį bus svarstoma 
byla, kuri sukelia gan didelį 
nusiclomėjimą netiktai Ameri
kos kontinente, bet ir plates
niame pasaulyj, nepaisant, kad 
šiandien pasaulis turi daug 
svarbesnių rūpesčių.

Istorija tokia:
Hillsboro apskrities ligoni

nėj (Hampshire state USA) gu 
Įėjo 59 metų amžiaus moteris, 
Abbie Borroto, seraganti nepa 
gydomu vėžiu. Ji labai kanki
nosi ir prašė gydytoją ją grei
čiau numarinti. Jos prašymą 
palaikė jos vyras ir duktė. Gy 
dęs ją gydytojas dr. Herman 
N. Sander šitą prašymą paten
kino ilgai negalvodamas ir be 
svyravimų. 1949. XII. 4 d. ji
sai įšvirkštė ligonei į veną 10 
kb. ctm. oro ir per keletą mi
nučių ji mirė nuo oro emboli- 
jos. Jisai atliko tą veiksmą vie 
šai, dalyvaujant gailestingai se 
šutei ir įrašė į ligos istoriją.

Vyras ir dukra liko paten
kinti ir dėkojo gydytojui už jo 
gailestingumą. Be šio veiks
mo, ligonė, anot dr. Sander pa 
reiškimo, būtų gyvenusi dar 
tiktai keletą valandų.

AR GALIMA ŽUDYTI IS PASIGAILĖJIMO?
Kada dr. Sander buvo areš 

luotas įr tardomas, jisai nuste
bo dėl inkriminuojamo jam nu
sikaltimo ir tvirtai pareiškė, 
<ad jisai nenusižengė nei prieš 
įstatymus, nei prieš savo sąži
nę, ir kad jisai padarė tiktai 
gailestingą darbą. Mirusios 
vyras ir dukra taip pat buvo 
nusiminę, sužinoję apie jų ger 
biamo gydytojo apkaltinimą.

Dr. Sander 40 metų am
žiaus, 3-jų dukterų tėvas; kai
po gydytojas savo apskrity tu 
rėjo gerą reputaciją. Be to yra 
žymus sportininkas, buvęs ski 
čempionas, — žodžiu, žmogus 
populiarus.

Dr. Sander kaltinamas pada 
ręs apgalvotą žmogžudystę, už 
kurią gresia didelė bausmė: 
nuo kalėjimo iki mirties, ligi 
pakorimo imtinai. Tuo Jjirpu 
paleistas už piniginį užstatą. 
Bylos svarstymas nukeltas jki 
vasario 20 dienos. Matyt teis
mas bent kiek šokiruotas to
kiu kazuistiniu nusikaltimu ir 
paties nusikaltėlio laikymusi 
ir nori klausimą giliau išstudi
juoti.

Nors įstatymas aiškiai diau 
džia tokios rūšies nužudymą, 
bet imant galvon įvairias bylos 
aplinkybes, gali atsitikti, kad 
prisiekusiems teisėjams bus 
sunku šioj byloj nusistaty 
Bus moralinis spaudimas iš pu 
sės entuziastų — euthanasios 
šalininkų. Atsirado daug d- 
rO Sander užtarėjų, pasipylė 
peticijos.

Pati euthanasia jau tuiį sa
vo istoriją. Pasirodo, kad vei
kia. draugijos, propaganduojan 
čios euthanazijos legalizavimą. 
Piima tokia draugija susikūrė 
Anglijoj 1930 m. Jai priklau
so daug asmenų su žymiais var 
di'is: mokslininkų, aukštų ka
rininkų ir net dvasiškių. Bu
vo net bandyta anglų parlamen 
'e pravesti euthanasios legali
zavimo įstatymas. Kiek vėliau 
įsikūrė tokia pat draugija New 
Yorke. Kiek galima patirti iš 
spaudos, d-ro Sander bylai iš
kilus, tokia pat draugija kuria 
si ir Conneticut state. Iš spau 
dos patiriama, kad New Y-or- 
ka draugija turi per 500 narių.

RAŠO PROF. DR
Jai priklauso įvairių profesijų 
š/iesuomenė, daug gydytojų 
ir net gana daug dvasiškių, 
nors iš pastarųjų pusės ir kontr 
protesų netrūksta. Dabar, kaip 
tiK gera proga šioms orgiuniza- 
cijoms pavaryti propagandą už 
euthanazios legalizavimą, ir 
jos rodo didelį aktingumą, ža
da kreiptis net j UNO žmo
gaus teisių komisiją. Dr. San 
d<>r turi solidiškų užtarėjų.

Įstatymai aiškiai draudžia 
tokią gydytojo intervenciją, ko 
kią padarė dr. Sander. Var
giai šiandien rasime valstybę, 
kur žmogaus nužudymas iš pa
sigailėjimo būtų legalizuotas; 
bent man tokia nežinoma. 
Griežtai priešinga tam krikš
čioniškoji religija, ypačiai ka
talikų bažnyčia. Bet ir nekrikš 
čionys žmogaus užmušimą 
smerkia. Įsakymas „neuž
mušk“ atsirado daug anksčiau 
už krikščionybę, o kai kurios 
brahmanų skltys Indijoj net ir 
gyvulio neužmuša, atsisako 
žudyti bet kokią gyvybę

Žmogaus užmušimą smerkia 
x įsa civilizuota žmonija. Tai 
yra bendra civilizuoto žmogaus 
moralė.

Analizuodami cixrilizuoto pa 
šaulio psichologiją ir moralę, 
įsitikinsime, kad šiandien eut- 
hanazjjos legalizavimo idėja nė 
ra populiari. Betgi jj turi vie
ną gan stambų kozirį: mat ek- 
zistuoja ir Įegalizuoti nužudy
mai tiktai jau iš „nepasigailė- 
jimo“, pav., mirtin nuteistųjų 
nusikaltėlių. Čia veikia reliaty
vumo (sąlygingumo) momen
tas. Reikalingas yra vienas pa 
prastas dalykas — legalizavi
mas. Jeigu „nužudymas iš pa- 
s’gailėjimo“ būtų lepyilizuotas, 
tuomet jisai nesiskaitytų nusi
žengimu nei prieš įstatymus, 
nei prieš moralę, panašiai, kaip 
užmušimas kare ar mirties 
sprendimo vykdymas nusikal
tėliui.

Sunku yra numatyti teismo 
sprendimą d-rui Sander. Teis 
mų praktika rodo, kad pana
šūs nusikaltimai nebūdavo la
bai smarkiai baudžiami. Daž
nai būdavo bausmė švelninimą 
o.ioa nusikaltėliai priražįstam;

. V. KANAUKA.
bepročiais ir kaipo toki nebau
džiami.

Vargiai galima būtų d-rą 
Sander traktuoti kaipo pirmos 
lūšies nusikaltėlį — žmogžu
dį. Greičiau jį tektų kaltinti 
lengvabūdiškumu, atsakingu
mo jausmo stoka, gydytojo tei 
siu perviršijimu. Tai yra baus 
tinas nusikaltimas, bet ne taip 
smarkiai, kaip apgalvota ir pre 
ciziškai įvykdyta žmogžudys
tė. Čia yra ir švelninančių ap
linkybių, būtent, pasigailėji
mas ir ligonio prašymas. Bet, 
nusikaltimas palieka nusikalti
mu.

Kadangi šiame atsitikiu.e 
veikiantis asmuo yra gydyto
jas ir veiksmą panaudojo ex 
oficio eidamas gydytojo parei 
gas, tai pažiūrėkime, kaip tas 
veiksmas derinasi su gydytojo 
etika, su profesine morale.

'Gydytojo etikos pagrindus 
nustatė garsusis graikų gydy
tojas Hippokratas. Jis gyveno 
5-me šimtmetyje prieš Kristų 
vienoj graikų kolonijoj M. Azi 
joj, kur jisai sukūrė garsią 
anais laikais medikų mokyklą. 
Jisai skaitomas medicinos 
mokslo tėvu, nes pirmas padė
jo pagrindą medicinai, kaipo 
mokslui, išskirdamas ją iš tų 
laikų filosofijos mokslo, pa
grindė ją tikrais faktais, ku
riuos galėjo stebėti, patirti, pa 
rinti ir daryti iš jų logiškas iš
vadas. Jo pažiūros į medicinos 
dalykus dažnai stebina šių 
dienų mokslininkus savo aišku 
mu, tikslumu ir teisingu reika
lo supratimu.

Hippokratas taip pat padėjo 
gydytojo profesijai etikos pa
grindus susumuodamas juos 
„priesaikoj“. Ir šiandien, kiek 
vienam gydytojui yra žinoma,, 
kas tai yra ,,Hippokrato prie
saika“. Tarp kitų dalykų, ji
sai savo priesaikoj štai ką skel 
bia:

Gydytojas neprivalo slėpti 
savo žinių, negali turėti paslap 
čių, privalo jas perduoti tiems, 
kurie medicinos mokslo siekia. 
Gydytojas negali duoti ligoniui 
vaistų, netgi jam prašant, ku
rie galėtų jį numarinti. Gydy
tojui draudžiamą iššaukti abor

tą. Gydytojui draudžiama ko
rupcija. Gydytojas privalo iš- 
’a kyti, patikėtą jam ligonio 
paslaptį. Ir kiti...

Šės Didysis gydytojas dar 
prieš du su puse tūkstančių 
metų gerai suprato, kokias ga
lingas priemones paduoda į ran 
kės gydytojui medicinos moks 
lūs. Taip pat suprato, kad gy
dytojo profesija gali nueiti sli
džiais ir negarbingais keliais ir 
užtat rado reikalinga suvaržy 
ii ją griežta profesine morale.

Šios moralės dėsnius jis iš
reiškė priesaikos formoj ir pa
liko kaipo testamentą gydyto
jų profesijai. Ir šis jo paliki
mas, gimęs Graikijoj jos moks
lo ir meno žydėjimo laikais, 
pergyveno Romos imperijos 
žlugimą, barbarų užplūdimo lai 
kus, viduramžių smukimą, nau 
jų amžių persiformavimus ir 
pasiekė mūsų laikus. Ir mo
derniais laikais gydytojo pro
fesija priėmė ją, kaipo pagini 
Ją savo profesinei moralei. Ši 
moralė tinka visiems laikams, 
čia nčra ko nei pridėti nei atim 
ti. Jinai pradėjo gydytojų pto- 
icsijai išlaikyti savo orumą tin 
karnoj aukštumoj.

Tr šiandien gydytojai, gandu 
im diplomą, duoda priesaiką, 
kuri yra ne kas kita, kaip sti
lizuota, gal būt kiek modifi
kuota, Hippokrato priesaika. 
Jinai taip ir vadinama — „Hip 
pokrato priesaika“. Ji nuo se
nų laiku privaloma yra Euro
pi s universitetuose, manau, 
vad ją vartoja didžiuma Ame
rikos kontinento universitetų, 
arba tų institucijų, kurios duo 
da gydytojams leidimus piak- 
tikuoti. Jinai ir nepriklauso
mo- Lietuvoj buvo privaloma.

Kaip teko patirti, rusų oku
pacijos laiku 1940 — 1941 me 
tais, Sovietų Rusijos mediciniš 
kos mokyklos yra atpalaiduo
tos nuo Hippokrato priesaikos. 
Bet kiek teko susidurti su jų 
gydytojais, ypač su senesniai- 
eiais, jie labai gerai ją pažįsta, 
ją gerbia ir taip pat laiko sa
vo profesinės etikos pagrindu.

tšiandien visuose civilizuo
tuose kraštuose nrofes'nė gv- 
dyto.ja etika maždaug tą pati it

,...vo esmėj remiasi Hippokra 
to priesaikos pagrindai!:. Pa-
staro,ji gi draudžia gydytojui 
ligonį sąmoningai numarinti, 
netgi jam pačiam prašant ir 
net pavartojus labai humaniš
kas ir rafinuotas numarinimo 
priemones. Dirbtinai nutrauk 
.i žmogaus gyvybę yra drau 
dziama.

Pagrindinis gydytojo pasau
kimo principas yra palaikyti 
žmogaus gyvybę, bet ne nai
kinti. Je'gu jisai negali ligonio 
pagydyti, tai bent prvalo jam 
gyvybę pratęsti, atitolinti mir
tį. Tam jisai privalo panaudo
ti visas žm as, patyrimą, ener
giją. Jisai gali padaryti klai
dų ir tikslo nepasiekti arba net 
pakenkt; jo klaidos gali būii 
net mirties priežastimi. Bet 
jo norai turi būti kuo geriausi, 
intencijos švarios, be jokių už
pakalinių tikslų ir tuomet pa
kenkimas bus tiktai nelaimė, o 
ne nusižengimas. Jeigu žmo
gaus gyvybės palaikymui gy
dytojas neišnaudoja visų jam 
prieinamų galimumų, jeigu ji 
sai nusistatė- skeptiškai ir lai
kosi pasyviai, tai jisai yra men 
kas gydytojas. Bet jeigu jisai 
lyžtasi žmogaus gyvybę dirbti 
nai nutraukti, tai jisai visai ne 
gydytojas.

Skausmų nuraminimui Šių 
dienų medicina turi daug geru 
priemonių: vaistai. Rentgeno 
spinduliai, radium ir net o;>e- 
raciški būdai, perpjaunant jun 
tamuosius nervus ir net jun 
tamuosius laidus nugaros sme
genyse (chordotom'ja). T,b.;; 
retai atsitinka, kad visos pa 
naudotos priemonės negelbsti. 
Jegu turėti galvoj vėžį, kurio 
taip perdėtai visi bijo, tai rei
kia pasakyti, kad vėžys mažai 
skausmingas, labai dažnai ji- 
s-.i būna visai neskausmingas. 
Pagaliau, stenkimės vėžį anks 
ti atpažinti ir anksti pradėti 
gydyti, tuomet jisai neatrodys 
baisus. Išsikaštuokime šiek 
iek daugiau socialiai medici

nai, gydymo ir moksliškų tyri
mų institucijoms, o no pasuo
kime „užmušdami iš pasigailė 
jimo“,.

Ligonio norus ir pr-ymnn 
greičiau jj nurfiarinti, ta'.p pit 
nėra argumentas. Ligonio nuo 
l-a.ka nepastovi. Užėjus

(Nukelta į 7 puslapi)
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Penicillin, Streptomycin, 
Neomycin

Plačiau penicilliną medicmo Penicilliną tenka laikyti vie

KULTŪRINE KRONIKA
je pradėjo naudoti neseniai, 
antrojo karo metu, 1942 — 43 
metais. Iki to laiko apie jį bu 
- o paskleistos tik teoretiškos 
žinios.

Penicillino išradėjas buvo 
anglas, Londono šv. Marijos 
College bakteriologijos kated
ros vedėjas dr. Aleksandras 
Flemingas. Flemingas su pe
nicillino pelėsiais pirmuosius 
pozityvius bandymus atsiekė 
1928 metais. Tačiau visai de
šimčiai metų bandymų duome
nis paliko savo užrašų knygu
tėje.

1938 m. Dr. Flemingas ban- 
tymus atnaujino. Šį kartą į šį 
darbą buvo įtrauktos stipriau 
sios mokslo pajėgos: žymūs 
chemikai, Oxfordo universite
to prof. dr. E. Abraham ir iš 
Vokietijos nacių ištremtas dr. 
E. Chain. Jie su savo asisten
tais tyrė penicilliną gamybos 
cheminę srytį, o prof, H. Flo
rey biologinę ir pharmokologi- 
nę sritį. Be to, dar buvo įtrauk 
tas visas štabas kitų mokslinin 
kų. Visiems jiems po dvejų 
metų intensyvaus darbo pavy- 
lo galutinai nustatyti jo vei
kimą ir gamybos metodus.

Penicillinas gaminamas iš 
pelėsių (grybelių) lotyniškai 
vadinamų penicillium notaturn. 
Šie pelėsiai dirbtinu būdu augi 
narni bankose, pripiltose spe
cialaus buljono. Aukščiausias 
pelėsių dauginimosi laipsnis 
pasiekiamas po 6 — 8 dienų. 
Tuomet buljonas perkošiamas, 
o iš atkoštų pelėsių cheminiu 
būdu gaunamas rusvas milte
lis, kurį dr. Flemingas pavadi
no penicillinu.

Karo aplinkybės anglams ne 
leido išvystyti penicillino ma
sinės gamybos pas save. Rei
kėjo ieškoti saugesnės vietos. 
1941 m. birželio mėn. dr. Flo 
rey su savo asistentais ir ban
dymų duomenimis vyksta į tuo 
met dar neutralias USA. USA 
jie tuoj suėjo į kontaktą su 
stambiomis amerikoniškomis 
firmomis, o su pagalba USA 
specailistų, vietoj būljono, ku 
riame penicillino pelėsiai dau
ginami, buvo surasta kita me
džiaga, daug našesnė, ir prade 
ta penicillino masinė gamyba.

nu iš vertingiausių vaistų žmo 
nių mirtingumui sumažinti bei 
sveikatai palaikyti. Jis prie 
daugelio ligų, kurias sukelia 
įvairūs mikrobai, nūdien yra 
nepamainoma gydymo priemo 
nė.

Penicillino išradėjas dr. A. 
Flemingas ir jo artimiausi ben 
dradarbiai: dr. E. Chain ir dr. 
II. Florey yra apdovanoti No 
helio premijomis.

Tačiau, kaip praktika paro
dė, penicillinas nėra viską gy
danti priemonė. Jis, panašiai 
kaip ir sulfonamidiniai prepa
ratai, veikia taip vadinamas 
grampozityvias bakterijas, to
dėl bakteriologams liko neiš
spręstas uždavinys: surasti tin 
karnas priemones, kurios nai
kintų gramnegatyvias bakteri
jai, kurios sukelia vidurių šil
tinę, kokliušą, gripą, slogą, di
zenteriją ir kitas pan. ligas.

Prieš penketą - šešetą metų, 
USA N. Jersey valstijoje vie
nam ukrainiečiui dr. E. Waks- 
manui iš artimų penicilino pe
lėsių, vadinamų Actionomyces 
grisens, pavyko gauti chemi
nę substanciją, kurią jis pavadi 
no Streptomycin. Šiandie strep 
tomycin plačiai jau paplitęs ir 
kai kuriais atvejais sėkmingai 
naudojamas prieš gramnegaty 
vines bakterijas.

Neseniai, vienam prancūzų 
bakteriologui iš giminingos 
Actinolmyces grisens pelėsių 
grupės pavyko gauti kitą sub
stanciją, kuriai jis davė vardą 
Neomycin. Neomycin dai nė 
ra plačiai paplitęs vaistas, bet 
jam kreipiamas labai rimtas dė 
mesys, nes veikia tuberkuliozi 
nes bacilas. Bandymuose prieš 
TBC jis daręs nuostabių rezul
tatų. Po padarytų su Neomj- 
cinu bandymų Toronte, Toron 
to Universiteto medicinos fa
kulteto prof. dr. R. Farquhar- 
son apie Neomyciną spaudai 
pareiškė: „Tuberkuliozinėms 
< Kocho) baciloms po Neomyci 
no panaudojimo nelemta dau
giau atsigauti“.

S. Juozapavičius,

IŠKILMINGAI ATIDARYTA 
T. VALIAUS PARODA

GYVAS VIENO GERO TE
ATRO KLAUSIMAS

NAUJAI ATVYKUSIEMS 
“N. Lietuva” siunčiama sko
lon. tik praneškite savo adresus

Nepriklausomybės šventės 
proga Montrealio YMCA salė 
je, 183 St. Catherine E., vasa
rio 16 d. vakare iškilmingai 
atidaryta grafiko Telesforo Va 
l’.ius dailės darbų paroda. Ati
daryme žodį tarė dail. prof. A. 
Tamošaitis; paroda ir dail. Va 
liaus darbais apsidžiaugė YM 
CA vedėjas p. Taylor ir „NL“ 
red. J. Kardelis, pažymėjęs, 
kad dail. Valiaus paroda, nepa
prastai puošia mums didžiai 
brangią dieną. Dail. A. Ta
mošaitis po to kiek plačiau ap 
sistojo ties T. Valiaus kūryba, 
kurią apibūdino kaip labai tau 
tišką, semiančią sau temas iš 
lietuviškos tautosakos, artimą 
ekspresionistinei krypčiai. My 
Ūmiausia dailininko technkos 
premonė — raižymas medy, 
bet jis raižo ir linoleume ir nau 
dojasi litografija. Medžio rai 
žinių, linoraižinių ir litografi
jos (spalvotų) kūrinių parodo
je išstatyta apie 40.

Parodos atidaryme dalyvavo 
apie 100 tautiečių. Ją jau ap
lankė Montrealio spaudos ats
tovai, kurie labai ja sudomin 
ti ir daro nuotraukų. Paroda 
tęsis apie savaitę laiko ir vėliau 
numatoma perkelti į Montre
alio muziejų — visam Montre- 
aliui parodyti.
P RUTENIO IR RŪKŠTE- 

’LIENĖS KONCERTAI
Australijoje kol kas girdima 

tiktai apie P. Rutenį, buv 
Kauno operetės artistą ir baigų 
šią Kauno konservatoriją E. 
Valiušytę - Rūkštelienę, kurie 
iškilmingomis progomis kon
certuoja — dainuoja. Rūtenis 
dar ir draminiuose parenginiuo 
se dalyvauja, jiems režisuoja.

Dailininkas p. Rukštelė ten 
pasirodo su savo dailės dar
bais. Bet apie kitus nieko lig- 
šiol negirdėti, nors ten nuvy
ko pav., Gabriolavičių pora — 
-muikininkas Gabriolavičius ir 
išraiškinioi šokio šokėja D. Nas 
vytytė - Gabrolavičienė ir kt.
REVUE PARLEMENTAIRE 
sausio 15 d. įsidėjo ilgą Social
demokratų memorandumą apie 
sovietinę Lietuvos okupaciją, 
persekiojimus, deportaciją ir 
lietuvių tautos naikinimą.

JAV lietuviai vis nenurims 
ta dėl vieno gero teatro Čika
goje, kurioje veikia du dramos 
teatrai — Pilkos ir Blekaičio. 
Amerikiečiai mano, kad butų 
daug geriau, jeigu visi esamie 
ji aktoriai sudarytų vieną, bet 
stiprų, dramos teatrą.

Pasiūlymas geras, bet su
vesti teatralus į vieną būr{ ga 
lėtų tiktai geras menadžeris, 
kuris visiems jiems prieš akis 
pakratytų žvangančią pinigų 
mašną.

VENECUELOS LIETUVIAI 
VEIKIA

Venecuelos sostinėje Cara
cas, kurioje gyvena 32 šeimos, 
jau spėjusios įsigyti nuosavus 
namus (tik 7 dar neturi), vei
kia ir meno srity. Ten dirba 
muzikas Dapšys, akordeonis
tas Pavasaris, tautinius šokaus 
veda Roma Jaloveckaitė. Lietu 
viai, gražiai sugyvendami, da
ro visokeriopą pažangą .

„EGLUTĖ” SKELBIA 
RAŠINIŲ KONKURSĄ

Vaikų laikraštis „Eglutė” 
vasario (Nr. 2) numeryje skel 
tla rašinių konkursą. Geriau
siai parašiusiems rašinį tema 
„Tėvynė” skiriama 3 premi
jos pinigais, viso 30 dolerių.

Premijos bus skiriamos tik 
„Eglutės” prenumeratoriams. 
Tėvai, kurie dar neužsakė sa
vo vaikams „Eglut ės“, kvie
čiami paskubėti užsakyti ir 
duoti progą savo vaikams daly 
vauti prasmingose lenktynėse. 
Rašinys turi būti 1 — 2 ,JSgbi 
tės“ pus.l. didumo. Plačiau 
apie konkursą ir sąlygas pa
čioje „Eglutėje“. Neprenume 
ratoriai, siųsdami rašinį kon
kursui gali kartu pridėti pre
numeratą, ir jų rašinys bus 
svarstomas. Rašinių vertini
mo komisiją sudaro: 1. Dr. J. 
Leimonas, 2. Daumantas Ci
bas, Lietuvoj buv. vaikų laikr. 
„Vyturys“ redaktorius ir 3. 
„Eglutės” redaktorius.

Kitame „Eglutės” numery 
bus paskelbtas piešinių konkur 
sas patiems jauniesiems „Eg
lutės” skaitytojams.

„Eglutės” adr.: Eglutė, 
'.07 Cofncord St., Lawrence, 
Mass.

Del tautiniu rubli dėvėjimo
Tautinio kostiumo dėvėjimas nekukliai elgiantis. O vis tik 

jautriau iškilo tremtyje. Bū- dažnai tenka tokį faktą stebėti, 
dingą, kad kaip tik tada, kai Taip pat netinka pasilikti tau- 
buvo sunku ir beveik neįmano- tiniuose rūbuose po programos 
ma ką nors panašėtus į tikrąjį išpildymo, nesant ypatingai 
tūbą pagaminti. Pradžioje tie šventei ar minėjimui. Šiuo at- 
rūbai buvo tik „erzatz’as“. Bet veju tautinis rūbas naudojamas 
pamažu buvo prieita prie gra- meniniam programos išpildy- 
žaus, meniško darbo atlikimo, mui, o ne pasipuošimui, 
tos srities menininkų A. lamo- Tuo pačiu noriu pasisakyti 
Šmitienės, Prišmanto ir kt. dėl taut, švenčių ir minėjimų.

Toks rūbas sunku buvo įsi- Mūsų tautinių švenčių minė- 
gyfl tremtyje, bet ir tai kai- jimai kai kur nė kiek nesiski- 
kas tas kliūtis nugalėjo. Kur ria nuo paparastų savaitinių 
kas lengviau yra įsigyti pramogų (parengimų), kurių, 
Kanadoįje, ypač mergaitėms, programą sudaro: šakiai, gera7 
Joms tik tektų atsisakyti poios muzika, minkšti ir kieti gėri- 
lyškiaspalvių kanadiškų sukne rnai, skanūs užkandžiai. Pri- 
lių ir turėtų savo nuosavą bran siderinimas prie standarto yra 
gų rūbą. Reikalui esant, ne- neblogas daiktas, bet žiūrėki- 
teikėtų skolinti, kas skolinto- irę, kad nenustotume savo cha 
jai sudaro nemalonumo. Mc- rakterio ir tradicijų. Mūsų tra 
niškai išaustas tautinis rūbas dicijos yra per daug gražios, 
yra tartum relikvija, kurią kad jų būtų galima taip greit 
kiekvienas savaip brangina. ir lengva, širdimi išsižadėti.

Neužtenka tautinį rūbą įsi- Taigi jei dar turime ką nors 
gyti, reikia mokėti ir žinoti, brangaus, šventiško, gražaus, 
kaip ir kur jį dėvėti. Nepap- nesuplakime su pilka kasdieny 
rastai nesmagu matyti tauti- be. Ne visada reikia žiūrėti į 
niais rūbais apsirengusią mote pelną ir ne visada bijoti nepa- 
rį ar mergaitę įsigėrusią, ąx su sisekimo.
cigarete, ar kaip nors kitaip E. Šiumienė,
VKitncKtCtCeClCtctctCWVtCKWecKiCKtcwiClClcecctWWlCVWWlfiCVIWmmtcmiClC*

LIETUVAITĖ PARYŽIAUS nutoltų nuo Mickevičiaus po- 
BALETE emos“.

Kaip matyti, tas „perredaga
Jau Lietuvoje pasižymėjusi v.imas” t.ai yra klastojimas, 

gabumais jauna balerina Aido- r fS bolševikams reikėjo tą ope 
na Šlepetytė, kuri tremtyje dir pritaikyti savo reikalams, 
oo su baletininku Liepinu (da- užtempti ant bolševikinio kur- 
bar JAV) ir dalyvavo Lietuvių pa]į0 '
Tremtinių Balete, dabar dirba yr norėti, kad net Karna- 
Paryžiuje, kur prieš dvejatą vičiaus operas reikia klastoti, 
metų nuvyko pastudijuoti. A. gį( į§ grabo kompozitorius 
Šlepetytei tiek sekasi Paryžių neatsikels. . . Tiktai, kam 
je, kad ji yra kviečiama šokti pakilo ranka klastoti tą darbą? 
Paryžiaus baletuose pirmaeiles — Cleveland© „Dirva“ {ve 
partijas. dė kalbos skyrių, kurį veda

prof. P. Skardžius.„PERKLASTOTA” KARNA- 1
VIČIAUS „GRAŽINA”. . NAUJI RAŠTAI

.A. Vilainis. ŽMOGUS, KU-
Spalio perversmui paminėti RIS AMŽINAI KELIAVO. Re 

tarybinis Vilniaus operos ir pOrtažai iš kelionių po Lietuvą, 
baleto teatras pastatė Karnavi- viršelis ir iliustracijos dail. J. 
čiaus operą „Gražina . Ji bu- Pauteniaus. I sąsiuvinis. Išlci 
vo parašyta 1933 metais ir tais do knygų leidykla „Nemunas“, 
pat metais pastatyta. Tai pa- ;g50 m/Cicero, III. (5300 W. 
iriotinė opera, parašyta pagal 25th Place, Cicero 50). 6 są- 
Mickevičiaus to pat vardo po- siuvinių kaina $ 3,50.
emą. „VILTIS — sausio — vasa-

Dabar ta opera, kaip rašo rio 1950 m. Šokių folkliorinin 
bolševikinė spauda, esanti „per ko p. Bieliajaus leidžiamas gra- 
redaguota“. Stengtasi, kad ji žus iliustruotas žurnalas (V. 
būtų istoriniu ir idėjiniu - mc- F. Bieliajus, 1028 E. 63rd St., 
niniu požiūriu teisinga ir ne- Cnicago 37, 111. USA).

KAZYS VESELKA
2.
Geras buvo tas vakaras. Mes 

daug ką prisiminėm, daug ką 
išsikalbėjom. Taip sužinojau, 
kad Aliutė dabar dirba mies
telio pašte ir tik šeštadieniais 
atvyksta namo. Jis, Andrius, 
dažnai ją susitinkąs ir kartais 
kalbėdami prisimeną ir mane.

Tai kalbėdamas Andrius žiū 
rėjo kažkur į šalį, bet iš ma
žo paraudimo veide ir vos pa
stebimo drovėjimosi supratau, 
kad juos riša kažkas daugiau 
nei p'aprasta vaikystė® metuo
se prasidėjusi draugystė. Bit 
dėl to visai nekvaršinau gaivos 
ir, nuoširdžiai džiaugdamasis, 
pasakojau, kaip niekais nuėjo 
mano gyvenmas, nes užuot mo
kęsis, dvejus metus kovojau po 
grindyje, už tai buvau sekamas 
ir kiekvieną dieną grėsė suėmi
mas.

— Pagaliau ir pats grįžimas 
namo, — kalbėjau — tėra tik 
bandymas nutęsti nelaimę, arte 
jančią matematinės formulės 
tikslumu, nes šiaip ar taip, veik 
kiekvienas slapstymasis baigia 
si suėmimu. Savo gyvenimą 
ne taip jau labai vertinu, bet 
visa blogybė glūdi tame, kad traukė Andrius, iki šiol klac- 
r.elaimė palies ir tėvus. O jie sęs su mokinišku atidumu. — 
į mane sudėjo visas viltis, ti- Tuos laikraščius tikrai pavojin 
kėdamiesi iš manęs tikrai ko 
nors sulaukti. Kad su manimi 
kažkas negerai, tėvai aiškiai 
nujaučia, tačiau mano laisvas 
nerūpestingas laikymasis juos 
šiek tiek ramina, ir aš matau, 
kad jie stengiasi save apgaudi- tik mums ne taip gerai vyksta, 
nėti. Tai ėdė mane ir baisu da- Miestai toli, o savo jėgomis 
rosi pagalvojus, kad staiga už mažai ką galime išspausti. Tė- 
klupusi nelaimė, gali būti per 
sunki jų pavargusiems ir vie
nišiems pečiams. Ir vistik ne
galiu bent vienu žodžiu patvir 
tinti jų įtarimą ir dėlto darau di 
džiausią beprotybę laikydamas 
namuose lagaminą, pilną nele- tęs, — senukų veiduose paste-

bedavau sumišimą, kaž kokią uus, pareikšdamas, kad jis jau 
gėdą ir jie lyg teisindamiesi sa skirias.
kydavo, kad nieko panašaus iš 
tavęs nesą girdėję. O dėl su
ėmimo, čia yra daug saugiau 
negu pats manai. Mūsų vien
kiemiai yra įsispaudę į Švento 
sios miškus ir kelių kilometrų 
blogo kelio tarpas ne taip jau

O vi

gelių laikraščių, kuriuos turiu 
paskleisti į>o žmones. Kvaila, 
bet man kažkodėl ramu, kai 
matau, jog tėvai stengiasi gal 
voti, kad ten tėra knygos ir lengvai nuvažiuojamas, 
kad vieną kartą jas išsikrausiu sų miestelių policijoj yra savi 
ir pradėsiu mokytis. O kelio žmonės. Vos žandarai, kur 
atgal nėra, juk kas nors turi nors pasirengia, koks nors ūki 
parodyti, kad nežiūrint oku
pacijos, tautos sąmonė tebėra 
gyva, kad tauta galvoja visai 
kitaip, negu ją bando įtikinti 
prisiplakėliai. Tai nėra lengva, 
’r dėl to atsilikau nuo drau
gų, su kuriais drauge įstojau į 
universitetą, nes neturėjau lai 
ko ilgoms paskaitoms, praty
boms ir ypatingai skaitymui.

Dažnai ne be gailesčio klau
siau jų moksliškų išvedžiojimų, 
kurie man tebuvo ir tebėra to
limi ir nesuprantami. Tačiau 
visdėlto ir savo darbe aš paju
tau, kažkokią ugnį, kažkokią 
srovę, kuri veržės ir nešė. Ir 
keista, kai dabar žiūriu į šį, ro
dos, lyg veltui praleistą laiko
tarpį, aš nerandu nė vienos die 
nos, kuri būtų buvusi tuščia ar 
neiprasminta.

— Žiūrėk, Edvardai, — per

ga laikyti namuose. Jei tu pa
tikėtum man, aš juos paslėp
čiau, o taip pat pasirūpinčiau ir 
išplatinimu. Jie čia gaudyte 
gaudomi. Matai, ir mes čia tu 
rime, tokią neva organizaciją,

vų savo veikla irgi per daug ne 
nustebinsi. Jie jau gerai šiuos 
dalykus pažįsta. Ir ne kartą, 
kai nunešęs jiems pogrindžio 
spaudą, paklausdavau, gal ir 
Edvardas yra ką nors atsiun-

ninkas, ar pagaliau ir pats po
licininkas tiesiausiu keliu, per 
pievas ir ganyklas atneša ži- : 
nią ir vėliau atvykę žandarai 
nieko nepešę grįžta tuščiomis.

Andrius kalbėjo ir kalbėjo. 
Paskui rodė mažus, šapirogra- 
fu spausdintus atsišaukimus ir 
man žiūrint į juos pasidarė kaž 
ko pasiutusiai gaila. Gaila, kad 
dvejų metų laikotarpyje aš ne
buvau pagalvojęs apie šį toli
mą, gimtąjį kraštą, kuris vis 
tik gyveno, kovojo, galvojo, 
taip pat, kaip Kažkada, kuris iš 
savo išklydusių vaikų laukė pa 
ramos, stiprybės, — deja lau
kė ir nesulaukė. . .

Jau sutemus upės pakrantė
je slėpėme laikraščius ir palcng 
^’ėjusiomis širdimis traukėme 
namo.

Šaltas vakaras virš upes 
skleidė rūko sparnus ir blyš 
kiom švieselėm žvilgėjo virš 
mūsų galvų. Sodri rasa plovė 
kojas, liūnuose klykavo antys.

Tylėdami ėjome ežiomis ir 
galvojome kiekvienas sau. Ir 
tuomet, kaip niekada anksčiau, 

. buvau užpiltas neišpasakytos 
, meilės savo gimtąjai žemei: 

jos lygumoms ir upei, bekraš
tėm pievom ir kylančių rugių 
ziukieliams, tamsia siena su-

■ stojusiems miškams ir vienkie- 
, miams, auginantiems_ pulkus 
, vaikų, kurie vėliau iš jų iškly- 
> dę, metų metais svajoja sugrįž
■ ti atgal, nes juos slėgęs ilge-
■ sys būna praaugęs medžius.

Mano mintis nutraukė Andr

aukštas ir žydras su balzganų kurion, pasiėmusi milžtuvę, nu 
debesų spurgomis. ėjo motina, dvelkė vėsuma.

Ilgas valandas prasėdėdavom Tačiau tai dar nebuvo vis
tu Aliute gonkose, nes jos lan kas. Nelaimė dar turėjo atei- 
kymasis namuose darėsi vis daž ti. Ir ji artėjo. Atsargiai, vos 
•lesnis. Keli kilometrai prava- juntamai, kaip lapės žingsniais 
žiuoti dviračiu, jai tesą vienas audringoje artėjančio fronto 
malonumas, o be to buvo ir dekoracijoje. Buvo prasidėju- 
priežasčių: slapti siuntiniai su sios iš tikrųjų sunkios dienos, 
spauda ar net ginklais. Tačiau Fronto dundėjimas kasdien 
vienkiemiuos mūsų draugystė aiškėjo, o rytų danguje, sukel- 
buvo kitaip suprasta ir sklido damos šiurpų įspūdį liepsnojo 
gandai, kalbos apie būsiančias tolimos gaisrų pašvaistės. Siau 
mano ir Aliutės sutuoktuves, binga tyla viešpatavo apyho
nors mūsų poelgiai tebuvo kės vienkiemiuos ir kiekvienam 
kc ntroliuojami, santūrūs ir, ro veide buvo įsirėžęs nerimas, 
dos, nesirengė pažeisti lengvai susirūpinimas dėl to, kas turė- 
įsivaizduojamos draugiškumo jo ateiti.
ribos. Mūsų ryšiai su pogrindžio

Kalbos pasiekė ir motiną. Ir vadovybe nutrūko ir gavosi iš
kartą, kai namuose likome vie- pūdis, kad ir protingiausieji ne 
ni — ji pradėjo. Girdi, labai drįsta ką nors kitiems patarti 
negerai, kad aš įsimaišęs į And ir lieka veikti pačiam, vadovau 
riaus ir Aliutės draugystę. Jų jantis savo išmone ir patirtimi, 
ir vestuvės jau buvusios star- Sąjūdžio vyrai, įvairaus rango, 
tos, tik mano atvažiavimas jas amžiaus ir padėties žmones at 
suardęs. Dar kokią nelaimę ga- sidėję ruošėsi galimiems netikė 
lįs užsitraukti, ne tik sau bet tumams. Mūsų vienkiemiai ta 
ir namams, nes Petrėnų būdas po nuolatine susirinkimų ir 
staigus — užsidega ir nežino apmokymų vieta. Artimiausio- 
ką daro. Taip kąžkada And- je giraitėje, 
riaus tėvas vien dėl mergos su 
pleškino Venckų klffjimą ir 
tiek, o obuolys nuo obelies ne
toli tenukrinta. . . Taip, taip 
už rankos niekas nepagavęs, 
bet žmonės kalbėję, kalbėję, o 
ir mirtis buvusi tokia keista. . .

Aš klausiausi jos susirūpinu 
šių žodžių ir jutau kąžkokį gai 
lesį, kažkokią gėdą, nes supra
tau, kad be to, kas buvo pa
sakyta, slepiasi ir dar kai kas: 
— motinų pervertinimas savo 
vaikų, galvojant, kad kitas jos

■ vaikui yra per prastas — žo- žandarai kažin kam rengiasi, 
džiu ne pora.

i Nieko nesakęs, išėjau lau- 
i kan ir mintyse dėliojau netoli

mus vaizdus. Tš tikrųjų m.in 
atrodė, kad esu kažkam nusi
kaltęs, kažką sudaužęs, ko ne-

— Kur tu dabar, — nuste
bau, iki namų dar buvo gero
kas kelio galas. 1

— O, aš čia pat, netoli. Tu 
riu reikalą pas Aliutę, — kal
bėjo sumišęs. — Ne pas ją. Pas 
tėvą...

Ir dar visokių niekų butų pn 
vainiojęs, jei nebūčiau juokda 
masis nutraukęs:

— Na, nesitikėjau, kad tu 
palikęs draugą vienas skubė
tum pas merginas. Juk galėtu 
me ir drauge nueiti. Matai, 
nes jau visą savaitę bastausi 
po namus, bet pas Aliutę taip 
ir neprisirengiu nueiti.

— Tikrai, dar nebuvai, — 
Andrius pagavo paskutinius žo 
džius ir jau nurimusiu balsu 
pridūrė. — Jei šitaip, tai kągi? 
Eime.

Ten vėl gėrėme alų, dainavo 
me ir pliauškėme niekus, kaip 
visi linksmi ir nerūpestingi 
berniokai. Aš pavadinau Aliu 
tę šviesiu debesiūkščiu, paskui 
saulės spinduliu, kuris sekė ma 
ne visą gyvenimą, bet vis toks 
tolimas ir nepasiekiamas, kaip 
klajojanti pelkių ugnis.

— Nebent sapne, — mėgi
no juokauti Aliutė, o akys-žė
rėjo nauja iki šiol nematyta 
liepsna.

Andrius pastebimai paniuro. 
Jo nuotaika pasitaisė, tik tada, 
kai atsisveikinom ir dainuoda
mi nuėjom keliu, šaukdami pil 
r<u balsu ir lėtai linguodami { 
abi šalis, lyg šienpjoviai dide
lėje žolėje.

Prieš mano akis skleidėsi 
vasara. Paskutinė šviesi vasa
ra mano gimtojo krašto lau
kuose. Dirvos kėlėsi ir pastebi

• mai krovė derlių, Šventosios 
pievos posmavo žiedais ir mar

i gavo tarytum pasakoj. Aš gė- 
■ rėiausi kiekviena spalva, kiek 
: vienu garsu, ir džiaugsmas vib begalima, suklijuoti taip, kad
• tavo gyslomis platus ir neaprė vėl galėtum gėrėtis ir džiaugtis.

piamas, kaip nesibaigianti Vakaro gaisras liepsnojo pa 
Šventosios juosta, kaip dangus sodės topuose,

užimančioje vos 
trijų hektarų plotą, atsargos 
karininkai mokė vartoti gink
lus, jaunus dar netarnavusius 
kariuomenėje vyrus.

Veik kasdien dviračiu nuva
žiuodavau miestelin ir grįžęs 
pasakodavau paskutines žinias 
«pie frontą, nuotaikas okupan
to įstaigose ar pasitarimus su 
kaimyninių valsčių pogrindžio 
vadovybėmis. Kartą jau ties 
pirmaisiais miestelio namais 
pasitiko Aliutė ir su didžiausia 
panika paskelbė, kad miestelio

Nuovados viršininkui jie įsakė 
nurodyti tikslų kelią į mūsų 
vienkiemius ir nubraižyti aiškų 
situacijos planą. Jau esą pil
nai pasiruošę išvykti, atrodo, 
kad lūkuriuoja pastiprinimų. 
Tiesa, policininkas sakęs, kad 
Andrius šįryt buvęs žandarme 
rijoj ir ilgai per vertėję kalbė- 

o nuo pievos, jęa su žandarų vyresniuoju,
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Džiova ir jos gydymas
RAŠO DR. B. MATULIONIS

4.
Tik trumpais ir bendrais 

bruožais paaškinau tuberkulio
zės plėtimąsi žmogaus kūne, 
visų pirma plaučiuose.

Tikrumoje tuberkuliozės, 
ypač plaučių tuberkuliozės, ei
ga esti daug sudėtingesnė.

no, kodėl ligonis sanatorijoje 
gali pagyti. Daugumas mano, 
Kad sanatorijoje ligonį gydo 
geras oras, geras klimatas ir 
gausus maistas. Tai visai Idai 
dingas supratimas. Tiesa, prieš

„ „ keletą dešimčių metų taip gal-
Taip pat ir džiovos gydymus ypjo ir gydytojai. Šiądien pa- 
daugumoje atsitikimų esti pai 
nūs, sudėtingas. Laikraščio 
.straipsnyje apžvelgti visus var 
tojamus džiovai gydyti būdus, 
o ypač kiekvieną iš jų įvertin
ti, neįmanoma. Šį klausimą, 
kuris daugeliui gali būti svar
bus, paliesiu tik bendrais biuo 
žais. Kalbėsiu beveik išimti
nai apie plaučių džiovą.

Visus džiovos gydymo bū
dus galima suskirstyti į dvi 
grupes: mechaninį džiovos gy
dymą ir gydymą vaistais. Šiuo 
metu vis dar tebevyrauja me
džiaginiai gydymo būdai; jų 
daug ir paminėsiu, tik pačius 
svarbiausius.

Mechaninio gydymo princi
pas labai paprastas ir kiekvie
nam suprantamas. Jei lūže 
kaulas, reikia jį taip sutvars
tyti, kad lūžimo vietoje jis ne
judėtų kol suaugs. Priešingai 
elgdamiesi, lūžusio kaulo nie- 
kadejs nesugydytumėm. Jei 
yra žaizda, ją reikia aprišti ir 
duoti jai ramybę, kol ji sugys. 
Trumpai kalbant, bet kuri ser 
ganti kūno dalis ar vieta, turi 
būti rami; tiktai taip laikoma 
ji gali gyti.

Lygiai tas pats ir su sergan
čiais plaučiais esti. Tik čia 
esti daug sunkiau suteikti ser
gančiai plaučių daliai ramybę, 
*ies plaučiai negali sustoti kvė
pavę; todėl gydant sergančius 
plaučius tenka imtis ypatingų 
priemonių. Mes žinome, kad 
žmogus kvėpuoja retai ir negi
liai, kai jis nieko nedirba ir 
ramiai guli; bet juo daugiau 
žmogus juda (vaikšto, fizinį 
darbą dirba), juo labjau jis kuo 
nors sunervintas, juo plaučių 
alsavimas darosi gilesnis ir daž 
nesnis. Fizinis darbas, kūno 
Judėjimai, susinervinimas di
dina plaučių judėjimą ir nelei
džia sergantiems plaučiams gy
ti.

Visi žino, kad susirgusius galima pagydyti tik dalį <įžio- 
plaučių džiova siunčia gydytis vininkų. Labai daug, gal di- 
į sanatorijas, bet terai kas ži- desnė dalis ligonių atvyksta į

žiūra į sanatorijų paskirtį yra 
pagrindinai pasikeitusi. Tie
sa, geras oras turi teigiamos 
reikšmės plaučių gydymui, bet 
sanatorijų klimatinė reikšmė 
yra tik antrinis dalykas. Pa
grindinė sanatorijos gydomo- 
j: reikšmė yra ligonio režimas 
(jo laikymas) ir auklėjimas. 
Sanatorijoje ligonį gydo visų 
pirm ne oras, ne klimatas, bet 
ligonio fizinė ir dvasinė ramy
bė. Ligonis visą laiką turi bu
ri tiek ramus, kiek tas įmano
ma. Jis turi gulėti ir ilsėtis die 
ną, naktį, kol procesas aštius, 
jam neleidžiama iš lovos kel
tis nei apsiprausti; jis prausia
mas lovoje ; jam patariama kiek 
galint mažiau kalbėti, neskai- 
kyti jaudinančių raštų ir tt.

Sanatorija, ligoniui yra gy
dykla ir mokykla, čia jis iš
moksta, kaip reikia elgtis, o 
paskui gali panašiai elgtis ir sa 
Vo namuose, jei jis negali sa
natorijoje išbūti iki galutino 
pasveikimo.

Maistas džiovininkui irgi ne 
turi didelės gydomosios reikš
mės, nes džiovai gydyti dije- 
tos nėra surasta. Visai klai
dinga nuomonė, kad džiovinin
kas turi gausiai ir riebiai val
gyti. Ligonio nutukimas tu
berkuliozinio proceso negydo, 
c per - riebus valgis slopina li
gonio apetitą ir tuo būdu daro 
jam tik žalą.

Bet iš antros pusės, nedaval 
gymas, blogas ir nepakanka
mas maistas liogniui neabejoti 
nai gali pakenkti. Trumpai su 
glaudus galima pasakyti, kad 
sanatorinio gydymo pagrindi
nis uždavinys yra taip sutvai- 
kyti ligonio gyvenimą, kad jis 
visą laiką, be jokių pertraukų, 
savo plaučius naudotų kuo ma 
žiausiai, ir kad plaučių ligos ži 
oinys greičiau pradėtų gyti.

Bet vien sanatoriniu gydymu

LONDONO KLT SKYRIUS 
TURĖS NAMUS

London, Ont. KLT Londo- apylinkėje 
skyrius turėjo metinį šusi- 

i xii.imą, kuriame buvo prane- 
š <..as ir išrinkta nauja skyriaus 
v' iclyba ir revizijos komisija. 
Revizijos komisijos pirmiibn- 
kas J. Jacyna ir kasininkas A. 
Sungaila įgalioti sutvarkyti 
skyriaus kasos reikalus.

Ūkininkas p. Buzas pažadė
jo nupirkti Londono KLT sky
riui namą, kuri tiktai patiems 
įeiks įsirengti viduje.

Valdyba.

sanatoriją su toli nuėjusia li
ga, su plaučių kavernomis (tuš 
čios vietos, skylės, iš kurių nu 
mirę plaučių audiniai iškrito). 
Tik dalis ir tai visai naujų ka
vernų gali užgyti pamažu, il
gesnį laiką vartojant sanatori
nį režimą. Daug dažniau ka
vernos, nežiūrint sanatorinio 
gydymo, nerodo palinkimo gy
ti, bet laikui einant dar didėja 
ir ligos židinys plaučiuose ple
čiasi. Šitokiais atvejais sten
giamasi nesveikos plaučių da
lies alsavimą visr; tsustabdyai 
ir kaverną visai suspausti, kad 
ji, nei kiek nejudėdama, pama 
žu užgytų. Lengva lūžusį ran 
kos ar kojos kaulą aptvarstyti, 
ir padaryti jį nejudomu, bet 
daug sunkiau dalį plaučių pa 
daryti nejudoma.

Būdą, kaip tatai padaryti 
prieš 58 metus pirmą kartą su
galvojo italas gydytojas Forla- 
nini. Žinodamas, kad plaučiai 
nėra priaugę prie krūtinės sie
nų, bet guli tiktai prisiglaudę 
niie jų, jis pradėjo į krūtinę 
įl< isai oro taip, kad jis patektų 
į laisvą tarpą tarp krūtinės sie
nos ir plaučių paviršiaus. Ta'p 
įleistas oras pradeda spausti 
plaučius, Fe t ne visi plaučiai 
vienodai susispaudžia; tos plau 
čių vietos, kur yra ligos židi
nys, kavernos, susispaudžia pir 
mosios, anksčiau, o sveikosios 
plaučių dalys dar tebealsuoja, 
jei tik į krūtinę pripūsta oro ne 
perdaug. Galima į krūtinę 
įpūsti tik tiek oro, kad jis su
spaustų tik nesveiką plaučių 
dalį ir nebeduotų jai alsuoti, o 
taip pat spaustų ir kaverną. 
Dabar šitas gydymo būdas var
tojamas visame pasaulyje ir pa 
gydo daugelį džiovininkų. Jis 
vadinamas Pneumatoraksu.

(Bus daugiau)

GERI LIETUVIAI
Mt. Bridges - London. Šioje 

gyvena ūkininkas 
lietuvis Š. Kačiulis, kuris savo 
gražiame ūky augina tabaką. 
Kaip pats' Kačiulis, taip ir jo 
žmona, yra labai nuoširdūs 
žmonės ir užjaučia tremtinius. 
Prieš kurį laiką sudarė afidevi- 
tus trim šeimom Vokietijoj, o 
šiomis dienomis sudarė dar vie 
nam lietuviui, gyvenančiam damas atvykstančių į Kanadą 
Anglijoje. paskutinį sąrašą, ieškojau pa-

Nors Kačiulius praeitą rude- žįstamos pavardės, bet nera- 
nį ištiko skaudi nelaimė, sude- dau nė vienos. Bet pasirodė, 
gė kluonas, jame sudėtos maši kad vienintelis kunigas Sabas, 
nos ir apie 30 tonų tabako, bet 
Kačiuliai energnigi žmonės, 
rankų nenuleidžia ir, betvarky rūmų prieglobstyje, 
darni savo rūpesčius, neužmuš
ta ir tremtinių. A. Klevelis.

NORT BAY DIDĖJA LIETUVIŲ KOLONIJA, 
pas jau nepirmą lietuvį kunigą 
a* kviečia.

Nors ir labai trumpai su gerb 
kunigu Sabu teko kalbėtis, bet 
norisi tikėti, kad jis atstos dau 
gumą — ir bendromis jėgomis 
bandysim stiprinti kolonijos 
augimą.

Nort Bay. Daug kas pasi
džiaugia nuolat didėjančiomis 
lietuviškomis kolonijomis. Ir 
pavydas beskaitant ima, ir nu
sivylimas atlanko, ir galvoju
si, nejau į šiaurę neatskris nė 
vienas „Dievo paukšaehs *, pa
didinti negausios mūsų lietuviš 
kos kolonijos?

Bet štai staigmena. Skaity-

geraširdžio anglo vyskupo at
kviestas, suglaudė sparnus jo 

Atvykęs 
Į North Bay vasario 11 d., jau 
12 d. jis, vyskupo padedamas, 
mumis susirado.

Pažymėtina, kad šis vysku-

Šiaurės Sūnus.

SUNKIAI SERGA 
LIETUVAITĖ

Kingston, Ont. Čia ligoni
nėje guli lietuvaitė Marija Pa 
beržienė.

Ji atliko darbo sutarti, bet 
pasirodė sunkiai serganti, to
dėl turėjo gultis ligoninėn, ku 
lioje jai padaryta didelė opera 
cija. SE.
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KAMBARYS 
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IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

vedusių porai arba 
2 merginoms.

— 10 Ave., Rosemount.
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BALDAMS ĮSIGYTI 
skambinkite E L 2567
B. LACAILLE, 

SPECIALI NUOLAIDA, 
LENGVOS SĄLYGOS.

X......... If —a

SIUVĖJAI
St. Morkūnas ir Ip. Kazlauskas 
siuva ir taiso iš savų ir klientų 
medžiagų vyr. ir mot. rūbus.

1109 Brown Blvd. Verdun.

BALTICKA
Lietuvis batsiuvį s.

Pataisymai ir užsakymai.
5355 Verdun Ave., VERDUN. 
Tel. YO 0669.

VICTORIA 
CLEANERS 
&. DYERS CO.

EXPERT CLEANING a DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. I 
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \ 
CITY-WIDE PICK-UP

AND DELIVERY \ 
’fur and garment storage

Mes valome ir dažome 
įvairius, ka-p vvriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsfaustus nuo lietaus 
uždedami jiems “Drex”, 
kad neperleistų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūš*es karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me sagas >r pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.

Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

liėl informacijų prašome 
telefonuoti TRemnore 1135 

(galimą (šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
f. Kriavčeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

MONTREALIS 2832 Allard

Pasiutimas! Sunkia širdimi, kė cigaretę ir nervingai gmau- 
galvotrūkčiais per ganyklas ir žė revolverio kabūrą. 
pievas spaudžiau atgal. Neri
mas sruvo gyslomis, o prieš 
•įkiš, vis ryškiau įsivaizduoja
ma stovėjo artėjančios nelai
mės baisa. Aš negalėjau ra
miai galvoti. Buvau užklup

tas staiga, netikėtai ir kad iš
tverčiau, turėjau įtempti vi
sas jėgas. Paklaikusiom aki
mis , sudarkytais . plaukais 
įtempdamas kiekvieną kūno au 
dinį skridau takeliu ir mėgi
nau raminti save, kad žandarai 
taip greitai nepasiruoš ir man 
pavyks perspėti dvidešimtį vy
rukų, giraitės aikštelėje atlie
kančius pratimus. Kvaila mintis ti Šventosios liepta, stovintį vi 
aš dar galvojau, kad lenkty
niauju su žmonėmis, o ne su 
likimo užgaidomis^ norinčio
mis žiauriai iš manęs pasit

Vieną 
valandėlę sekėme viens kito 
akis. Tada man dingtelėjo 
pirmoji ryški mintis: kodėl jo 
nepuolu ir nebandau pasmaug 
ti. Baimė dėl revolverio? Ak, 
ne! Panašiose dvasios sukrėti
muose aš niekada ginklui ne- 
skirdavau ypatingos reikšmės. 
Tačiau tada? Tada galvoje jau 
buvo susiformavęs planas, ku
rį įvykdžius giraitės vyrai bū 
tų išgelbėti O tai buvo visiš
kai paprasta ir aš keikiausi, 
kodėl negalėjau sugalvoti to 
anksčiau.

Reikėjo tik ramiausiai priei

Ir taip, esant vos kilometrui < 
iki namų, sprogo dviračio pa- i 
danga ir aš dusdamas iš piktu- 1 
mo ir susijaudinimo per lau- ] 
kus skubėjau namo. Deja! Jau 
buvo pavėluota. Žandarų au- i 
tomobiliai stovėjo ties And- i 
riaus namais, ir blogiausia — 
jų negalėjo pastebėti giraitė
je susirinkę vyrai, nes vaisme
džių krūmais ir obelimis apau
gusi sodyba buvo puiki prie
danga. Norint pasiekti giraitę, 
reikėjo nepastebėtam praeiti 
Andriaus sodybą, kas šiuo at
veju nebuvo įmanoma.

Kraujas plūdo į veidą ir aš 
nežinojau ko tvertis. Mintys 
prabėgdavo kaip žaibas, bet ne 
galėjo sukurti jokio viltingo 
vaizdo., kaip atsvaros artėjan
čiai grėsmei.

Ak, jeigu tą momentą bū
čiau įstengęs protauti, kaip 
paskui! Visa nelaimės eiga, ei 
dama, nors ir panašia linkme, 
būtų turėjusi visai kitokį at
spindį.

Deja, mintis pradėjau su
regzti tik kai įėjęs trobon pa
mačiau laukiantį Andrių. Jis 
stovėjo tulžiuose namuose,

vųjų turėjo leisti man pasiekti 
li«-ptą, o po to — tebūna kas 
turėjo įvykti. Deja, tuojau pat 
išgirdau:

— Ir vis dėlto tu pasiliksi 
čia! Suradę anuos atvyks ir 
tavęs pasiimti. — Ir su balsia 
ironija pridėjo.

— Aš nenoriu, kad tave su
šaudytų ant liepto.

Nežinau kas dėjosi tuomet 
manyje. Aš nogėjau šaukti bai 
siaustus žodžius. Mano krau
jas garavo ir virė. O namuose 
buvo tyla, nors taip norėjau, 
kad pasigirstų kieno nors žings 
niai ir bent sekundei nukreip
tų Andriaus dėmesį Mano sun 
l.us žvilgsnis nuslydo trobos 
sienomis ir sustojo ties sena, 
pradžios mokyklos laikų foto
grafija. Mokykla buvo baigta 
ir mes visi trys: Andrius, A.iu 
tė ir aš su pažymėjimais ran
kose stovėjom prieš mokyklos 
duris.

Nežinau kodėl, tada su di
džiausia panieka nuplėšiau ją 
nuo sienos ir sviedžiau į žemę, 
tarsi norėdamas sumindžioti. 
Andrius, lyg saugodamas, kad 
neužminčiau, paėmė fotografi
ją nuo žemės ir labai keistai į 
ją įsižiūrėjo. Jo veidas prade 
jo drebėti ir atrodė, kad gali 
pravirkti. Tuo pasinaudoda
mas mečiausi į duris, bet tuo
jau pajutau revolverio ranke
nos smūgius, vien j,, antrą. . . 
Po to viskas aptemo.

Atsipeikėjęs girdėjau šūvius 
ir pribėgęs prie lango mačiau, 
kaip Andrius bėgo per lieptą 
suklupo, pakilo, susvyravo į 
abi šalis ir krito į vandenį. Dar J , 
sekundė ir žvilgterėjęs gilaitės ’ 
pusėn mačiau susilenkusius si 1 
luetus slenkančius rugių ežio
mis, perbėgančius plyną pa
krantės aikštelę ir dingstan
čius miškų žalumoje.

Dvidešimt gyvybių buvo iš- | 
gelbėta, bet viena? Viena buvo «

siškai priešingame šone ir su- . 
kaupus jėgas perbėgti į antrą 
upės pusę, tuo nukreipiant žan j 
darų dėmesį. Žinoma, pastebė j 
ję jie pradės šaudyti, kas ne- 1 
abejotinai girdėsis ir giraitėje. ] 
Kol žandarų dėmesys bus liep- I 
to pusėje, vyrams užteks laiko 
pasiekti netoliese išplaukusių , 
rugių laukelį, o iš jo ir už, pu- . 
sės kilometro begalinis Švento 
sios miškas.

Tas buvo lengvai įvykdoma, 
kol dar nebuvau namuose, ta
čiau dabar padėtis buvo visiš
kai pasikeitusi ir mes žiūrėjo
me į viens kitą, lyg vilkai, ku
rie, rodės, tuojau susikibs ir 
kandžiosis iki mirties. Aš jau
čiau, kad reikia ką nors kalbė 
ti, ką nors, kas išblaškytų mus 
supančią tylą, kurią gali nu
traukti vieno ar antro neapgal 
votas pasielgimas..

Ir taip su beviltišku pasiry
žau pradėjom, Kokia pasiu
tusiai sunki kalba! Vėliau 
man teko kalbėti įvairiose ap 
hnkybėse, bet niekada nejau
čiau tokios baisios įtempties 
didumo. Aš neradau žodžio. 
Klupau ties kiekvienu žodžiu, 
sakiniu, ir kol, veik maldauda 
mas išdėsčiau visą sugalvotą 
planą, buvau pavargęs ir su- _ 
prakaitavęs, kaip niekada gy- užgesus.

, vepime. Taip, jin dil visų Sven Galas.

5505 13th Ave., Rosemount, *
Montreal 36, Que. J

MONTREAL ENTERPRISES REG'D
Parduodam namus — Parūpinam visokiausią apdraudą 

Darom raštų ir dokumentų patvirtintus vertimus ir tt. K
NUOLATINIS PATARNAVIMAS |

ALBERTAS J. NORKELIONAS, c. s. c. |

Tel, AMherst 0342

j

PHARMACIE MONTREAL
Turite giminiu ar draugu,

kenčiančiu nuo ligų

jusu gimtojoj saly?

PALENGVINKITE JŲ KANČIAS PASIŲSDAMI JIEMS VAISTŲ IR MEDICINIŠ

KŲ REIKMENŲ.

ATSILANKYKITE PAS MUS ASMENIŠKAI ARBA RAŠYKITE MUMS SAVO 
GIMTĄJA KALBA. KREIPKITĖS PAS MISS MARIA MICHAILOW, BAIGU
SIĄ FARMACIJOS MOKSLĄ BEIRUTE, J.A. VALSTYBĖSE. JI YRA SPECIA
LIAI PASKIRTA JUMS ASMENIŠKAI PATARNAUTI JŪSŲ GIMTĄJA KALBA.

MES TURIME PILNUS RINKINIUS AUKŠTESNĖS KOKYBĖS EUROPIETIŠKŲ | 
GAMINIŲ, TAIP PAT STREPTOMYCIN©, PENICILLINO IR jVAIRIŲ SERUMŲ^

RECEPTAI MŪSŲ SPECIALYBĖ

MONTREAL PHARMACIE
916 ST. CATHERINE EAST, MONTREAL, P. Q.

Savininkas — vaistininkas C. E. DUQUETTE.

DIDŽIAUSIA PASAULYJE VAISTŲ KRAUTUVĖ

HA. 7251 HA. 7251
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LIŪDNA VIENO ATEIVIO ISTORIJA, mane su kaukėmis.
. x . . visiems pavojingas,
bet labai pamokanti ,_v. - ,r ■ Mano dusios gelbėjimui dva

Buvau sveikas ir stiprus, nėję mano pilvas buvo skrodžia s^kiai susirūpino, 
sirgti ir mintis galvon neatei- mas. Po to, ilgai sergu. Pa- 
davo. sveikstu, bet du mėnesius fab

Man tiesiog nesupranta- takas neduoda darbo. Gyvenu 
ma buvo, kad mano pažįstami iš savo menkų santaupų. Gau- 
nuolatos visokiausių kvarabų nu ligoninės sąskaitą, kurią 
kankinami. skaitant išpylė prakaitas. Pa-

Aš, kilęs iš vidurio Žemaiti sirodo, kad aš skolingas net 
jos, mužiko vaikas, nei vaikas trims gydytojams. Mano as- 
būdamas ,nei užaugęs jokia Ii- meniškas gydytojas, antras chi 
ga nesirgau.

Man buvo pažįstamas šaltis, 
badas, ištisų savaičių nemigo 
naKtys. Buvau visus metus 
..Stalino kurorte“. Kas tą pats 
pergyveno, tas supranta ką 
reiškia sovietinis kalėjimas. 
Nebuvusiam jame — neįtiki
ma pasaka, o raudonskūriui — dus Kanadoje sirgti. Čia bran 
propaganda.

Pergyvenau praėjusį karą su 
visais pavojais. Daug kartų 
buvau tokiose sąlygose, kad, 
rodos, iš giltinės nagų nebeis- Jei jau patekai jiems, tai velka 
truksiu. Bet... jei tau nelemta 
galas gauti, visur randi išeitį.

Pralindęs pro emigracines 
komisijos filtrus, atsiradau Ka 
nadoje. O čia mes reikalingi 
tokiems darbams, kurie vieti
niams per sunkūs, arba svei
katai pavojingi. Bet ir už lai 
turime būti dėkingi. Čia gali
ma gyventi. Dirbau įvairiau
sią darbą, kokį tik gaudavau. 
Na jau mano tokia laimė, vi
sur gaunu tokį darbą, kad nuo 
jo ir arkliui būtų nugara įlin
kus!. Dirbau kantriai.

Apie ligas ir kokį apsidrau
dimą ir negalvojau. Gaila tam 
buvo pinigo. Tai buvo klaidin 
giausias mano galvojimas, ku
rio pasekmės gana liūdnos.

Staiga darbo metu susergu. 
Baisus skausmas viduriuose, 
jaučiuosi lyg kastuvą prarijęs. 
Nuvykstu pas artimiausią gy
dytoją, kuris konstatuoja — 
apendicitą. Po valandos ligoni

MUSU SPORTAS
VANCOUVER IO SPORTI

NINKAI SUKRUTO!
Grupė inciatorių susirinkus, 

įsteigtas Vancouverio lietuvių 
sporto klubas „Tauras“. Šiuo 
metu aktyviau vyrai tegali kul 
t.vuoti krepšinį, stalo tenisą 
bei šachmatus. Ypač geras są 
lygas sudarė vietos YMCA 
krepšininkams, duodama kas 
dien po 2 valandas nemokamam 
naudojimui krepšinio salę.

Greitu laiku ir moterys ak
tyviau įsijungs. Gaila, kad 
dauguma vyrų dirba miškuose, 
dėl ko jų bendradarbiavimas 
yra labai ribotas.

Tauras jau spėjo surengti 
pasilinksminimą, kuris pavyko 
labai gerai.

Aš baisiaiv-ršutinė žmogaus išvaizda la
bai dažnai gali apgauti. TB 
serga įvairiausio amžiaus, pro
loguos ir lyties asmens, 
si tokių vyrų, kurių 
kūno sudėtis, sveika 
ir jaučio jėgo 

Išsikalbu su savo 
draugais, pasirodo, kad susir
gimas TBC beveik kiekviena* 
yra. skirtingas. Vienas serga 
ir pats nežino, tik kada pada
ro plaučių nuotrauką, dažnai 
būna smarkiai plaučiai palies- < 
ti. Kitas tik tada pajunta, ka
da jau atviros kavernos ir 
spjaudo kraujais. Rečiau pa
sitaiko tokie staigūs ir sunkūs, 
susirigimai, kaip yra su mani
mi.

Per tuos šešius mėnesius 
daug Čia. įvyko pasikeitimų 
Vieni mirė, kiti pasveikę išva
žiavo. Kitiems pasveikusiems, 
kurių plaučių kavernos užkal
bėjo, darė operacijas, ėmė lauk 
užkalkėjimus. Mačiau, kaip at 
iodo žmogus po operacijos ir 
koks pjūvis. Jei man bys rei
kalinga tokia operacija, aš pra 
Žysiu chirurgo, kad geriau pci- 
lį patrauktų...

Išėjęs iš ligoninės, vos kojas 
pavilkdamas, be cento kišenių '■ 
ie, visvien pasmerktas bado 
mirčiai, nes svetimšalis neturi 
teisės į pašalpą.

Aš čia galiu gyventi tik ta
da, jei galiu savo raumenų jėgą 
iškeisti į dolerį.

Klastinga liga, laikini page
rėjimai nieko dar neparodo. Čia 
yra ligonių, gulinčių po 10 ir 
daugiau metų, chroniški džio
vininkai.

Gyvenu lyg geležinkelio sto 
tyje: vieni išvažiuoja, kiti lau
kia traukinio, treti atvyksta. 
I'gesnį laiką pabuvus ligoninė
je apsipranti su ta aplinkuma 
ir ai rodo, kad viskas turi taip 
ir būti.

Koks mano likimas? Tikiu 
lik viena: jei mano likimo lem 
1a gyventi, tai pasveiksiu.

Pabandysiu dar šį kartą ne
mirti. Bet baisiai nuobodu.

CICERO LIETUVIŲ 
KREPŠININKAI.

Cicero lietuvių kęepšininkai 
turėjo šešetą pirmenybių susi
rinkimų 1949-50 m. Cicero Na 
nonai Lygoje. Priešininkas 
buvo Cicero ,,Boozers“ koman 
da, kurią lietuviai visai pelny
tai įveikė rezultatu 33 :27 (20: 
17).

Rungtynių pradžioje pasek
mė visą laiką svyravo vienų ar 
oa kitų naudai, bet nuo antra 
kėlinio lietuviai atsiplėšė po
ros metimų skirtumu, kurį iki 
jo galo dar labjau padidino.

Komandoje žaidė 
pelnė: Baranauskas - 
nius — 8, Kubilius,- 

4, Sodeika — 
lis — 2 ir Buzėnas — 0.

Iki šiol Cicero lietuvių spor- 
Tikimės, kad naujai įsikūręs 'o klubo krepšinio komanda 

,.Tauras“, kiek sąlygos leis, pirmenybėse eina su 2 lairnė- 
įneš aktyvumo į iki šiol labai jimais ir 4 pralaimėjimais ir 
apleistą sportinį gyvenimą krepšinio santykiu 183:256.
Vancouvery. V. L. (N)

Kalėjime žmogus sėdi, žino ka už gydymą. Neapsidraudus 
kiek ilgai, bet čia tas nežinoji 
mas tiesiog į pasiutimą veda.

Visos metinės santaupos, už 
kaltos ščyru prakaitu, ištirpo 
lig mano prarytos tabletės. 
Vartau banko knygutę, dar aiš
kiai ir gana didelėmis skaitli
ni mis įrašyta 51 centas.

Na ir gyvenk, tu mielas Die 
vo paukšteli.

Turėjau galybę draugų ir ke 
lis tuzinus prietelkų, kalbančių 
visokiais liežuviais. Tikėjausi 
turįs daug tikrų draugų, bet ap 
surikau. Susirgau, išsislapstė 
visi lyg žvirbliai nuo vanago.

Sirgdamas galvoju ir medi
tuoju: ir sveikiausiam žmogui 
reikia čia apsidrausti sveikatą 
nors draudimas ir brangus — 
lai draudimo kompanijos mo

Čia ra 
atletiška 
išvaizda,

Buvo net 
man nežinomos sektos dvasiš
kis, kalba tik angliškai. Jo mi 
sija — mane esą apkrikštyti. 
Aš jam aiškinu, kad esu lietu
vis — R. Katalikas, krikštytas. 
Iš jo kalbos suprantu, kad jo 
žiniomis ir dabar lietuviai gar
biną saulę, perkūną, žalčius ir 
t. t...

Tai ne pirmas čia sutiktas, 
kuris apie tuos dalykus nė ma
žiausio supratimo neturi.

Dėl gydymo nusiskųsti ne
galiu. Vaistų, tai tikrai nesi
gaili. Kasdien nuryju 21 tab
letę įvairaus kalibro ir spalvos. 
Dvi injekcijos „streptomyci- 
not‘, Praėjo mėnuo laiko jau 
Čiausi puikiausiai. Darė piau 
čių nuotraukų. Klausiu gydy
tojo, kiek man dar liko gyven
ti? Atsako: nepaprastas page
rėjimas. Aš kitibms nepavo
jingas. Tuoj ir nursės pradė
jo mane lankyti be kaukių. Ka 
da atėjo numatytas terminas 

Apsidraudžiau nuo man mirti, jaučiausi puikiau
siai, svoris normalus, jokių ne 
galavimų. Tokia mano savy- 
jauta. Bet gydytojai galvoja 
kitaip, nes ir toliau esu šeria
mas tabletėmis.

jau šeši mėnesiai kai čia 
giltinės laukiu ir sulaukti ne
galiu. Matyti, dabar, užveista 
darbais Kinijoj. Teks, atrodo, 
palaukti. Na, o ko gero, gali 
ir visai pamiršti.

Ligoninėje esu tik vienas lie 
tuvis, didžiausiam svetimtau
čių jovale. Na ir publika, Kiek 
vienas beveik turi radio apara
tą, kiekvienas aparatas spiegia, 
žviegia vis kitokiais džaso gai
sais, tik su trumpa nakties per 
trauka. Tai tikra kančia.

Nusibodo iki gyvam kaului. 
Kada kančia baigsis, visiškai 
neaišku.

Aš sveikas būdamas galvo
davau, kad tbc. suserga tik silp 
ros sveikatos asmens. Tokia 
nuomonė didžiausia klaida. Pa

i urgas ir trečias narkozę da
lęs. Nustebau, kad tokia men 
a a operacija tiek daug kainuo
ja. Vien narkozas $ 15. Ar 
Čia jis toks brangus, ar tokio 
didelio kiekio man reikėjo iš 
klumpių išversti. Nelinkiu to 
dėl neprieteliui, neapsidrau-

gus malonumas. Neapsigauki
te — čia ne Europa. Neužmirš 
kite, čia biznio kraštas. Dak
tarams nėra nustatytos taksos.

paskutinius marškinius.
Kada vėl pradėjau dirbti, bu 

vau visų metinių santaupų at
sikratęs.
pirmos dienos. Nors čia drau 
dimas nepigus.

Trys mėnesiai, aš vėl ligoni 
nėję. Šį kartą sunkioje formo
je plaučių uždegimas: sergu la 
bai sunkiai su maža viltimi pa 
sveikti. Visą laiką temperatū 
ra 101 — 2.

Po kiek laiko išgabena į sa
natoriją. Čia padaro plaučių 
nuotrauką ir konstatuoja sun
kiausioje formoje tuberkuliozę, 
ligiausia man likę gyventi 2 — 
3 mėn. Beį su mintimi, kad 
reiks mirti, niekaip negaliu su
likti. Buvau visą laiką svei
kas ir staiga maža velniava ir 
aš turiu mirti. Tiek gyvenime 
pakėliau vargo ir nemiriau, — 
nemirsiu!

Ligoninės personalas lanko

Lietuviška moterų kirpykla
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri-

• žavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

(B. M. Dodon)
2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208
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čius

ir taškų 
-13, Gri-
- 4, Vai-
2, Mažu-

— visai bloga.
Liudast

Brant Sanatorium.
Brantford, Ont.

—- SSRS atstovybės tarnau
tojas Ankaroje pasitraukė iš 
pareigų ir paprašė Turkijos 
prieglaudos.

— Japonijos valdžia pradė
jo akciją prieš kraštutines sro
ves — komunistus ir kraštuti
nius dešiniuosius, kurių yra pa 
leistos kelios organizacijos.

— RakoŠi pareiškė, kad 
Vengrijos kompartijos poi.it- 
biuras bus paleistas ir sudary
tas naujas, nes senasis išėjęs 
iš kelio ir nuėjo Tito krypti
mi.

HAVER
Senas, patyręs vyriškų

LIETUVIS SIUVĖJAS I
JUOZAS

ir moteriškų rūbų Oadio Tarnyba
SKINKIS

CRANK GRINDING CYLINDER BORlNC
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED 
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

corner St. Catherine

Siuvimas geriausiomis ir prieinamiausiomis sąlygomis.
Didelis pasirinkimas įvairių medžiagų.

2540 Sherbrooke East, Montreal. Telefonas: FR 8493

T aisomi
TELEFONAS

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO.

£

I SIUVĖJAS AP. BERESNEVIČIUS 'o

visų rūšių aparatai.
RAndolph 4708.

Priimu vyrų bei moterų rūbų užsakymus iš savo ir kli- 
jentų medžiagų. Darbas atliekamas pagal naujausias 
madas. — Klijentai priimami: kasdien vakarais nuo 5 v 
30 min., šeštadieniais visą dieną, šventadieniais iki 10 

vai. ryto ir po pamaldų iki 2 vai. po pietų. 
2471 MESSIER ST. MONT REAL, QUE.

(visai arti lietuvių bažnyčios).
t

: a... — ■»<- ■ -M~”~

Is Teviskes
Jūs turite nuotraukų neperdaugiausia, nors tai bran
giausia atmintis. Dėl to duokite paveikslus perfoto
grafuoti ar padidinti.
Pigiausiomis kainomis geriausiai darbą atliks

„L UN A“ Foto Studija
Toronto, 575 Wellington W. Tel PL 5717

(studija seniau buvo Kaune)
Atliekame visus fotografijos darbus. Paveikslus per
fotografuoti ir mėgėjų darbus, siųskite paštu.
—------ ■>«

°

2450 ST. CATHERINE E.--------

S. MAZULAITIS
Lietuvis siuvėjos

; Priimu vyrų ir moterų drabužių užsakymus iš
J savos ir klijentų medžiagos. Vėliausios Europos ir
J Kanados mados. Kaina prieinama.
! 6920 Monk. Blvd. Ville Emard, Montreal, Tramvaj. 36

— MONTREAL 
Viena minutė kelio nuo Lietuvių Klubo

MIKE GROCERY
SAV. MIKAS REINETAS TEL. CH. 0989
Alus. Didžiausias įvairių prekių pasirinkimas. Geriau
sia vieta siuntiniams paruošti siuntimui į Europą. Vie
toje supakavimas ir pašto patarnavimas be atskiro 

atlyginimo.

---------- XI IX "~-XK ' :"~XI xi x~:.„ xx__ .zthk

TONY’S RADIO SERVICE
V^ų rūšių pataisymai.I SAV. TONY MASY3

1728 FRONTENAC ST.
| Telefonas: GR. 1249. MONTREAL.

tx XX ZXX .. -J-XX

X

LIETUVIS SIUVĖJAS
J. INDRELĖ

priima vyriškų rūbų (paltus ir kostiumus) užsakymus. 
Didelis pasirinkimas įvairiausios medžiagos-. Prieina
mos kainos.

202 St. Clarens Avė., Toronto. Tel. ME 8522
xx .r:1,:,*;

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL 
TEL. FA 0209

XX~~~~XK

Siuntinys Nr. 1—$6.90
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. saliami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarin. (400 g)

Siuntinys Nr. 3—$6.60
4 sv.. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$2.10
B. 20 sv. cukraus—$3.95

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kvt. miltų $2.60
B. 20 sv. kvt. miltų $3.40

Siuntinys Nr. 10—$6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. degintos kavos
1 sv. šokolado

Siuntinys Nr. 12—$5.95
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. degintos kavos
2 sv. cukraus

Siuntinys Nr. 14—$5.80
2 sv, rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. cukraus
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gab. tualet. muilo

Siuntinys Nr. 19—-$9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
4)4 sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

SotusAlkanam Padėk
AID OVERSEAS, INC., 2244 W. 23rd PLACE, CHICAGO 8, ILL., USA.
Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 
Prašykite pilno siuntinių sąrašo. Pristatymas trunka, apie 18 dienų. Užsaky

dami aiškiai parašykite savo ir gavėjo adresą, siuntinio nu merį ir jo kainą.
Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pūkuojami Europos sandėliuose, 

o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL.
UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.

1 dėž. (385 gr.) sviesto
1 d. (415 gr.) kiaul. mės.
2 sv. 3 ozs. cukraus
)4 šokolado
4 ozs. arbatos
2 sv. degintos kavos

2 sv. (be 2 ozs.) j. mėsos 
taukų ....... $ 6.40

D. 37 sv. grynų kiaulinių 
taukų ....... $10.95

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių 

taukų ....... $ 4.60
C. 15 sv. grynų kiaulinių

Siuntinys Nr. 30
A. 5 sv. deg. kavos $ 5.50
B. 5 sv. degintos ka

vos 5 skard, dėž. $ 5.80

Siuntinys Nr. 34—$5.80
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. degintos kavos
1 sv. 2 ozs. šokolado
1 sv. 2 ozs. cukraus
1 dėžutė apelsinų xnarmel.

Siuntinys N r. 42—$6.95
2 s v. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. šokolado
1 sv. 2 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. degintos kavos

Siuntinys Nr 43—$7.50
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. (be 2 ozs. j kumpio
1 dėž. (400 gr.) grietinės
1 dėžutė kepen. dešros
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 3 ozs. kiaul. taukų

Siuntinys Nr. 63—$9.95
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. piln. rieb. sūrio
2 sv. 3 ozs. cukraus
2 sv.3 ozs. ryžių
2 s v. (be 3 ozs.) k. taukų
2 sv. (be 2 ozs.) margarin.
1sv. kakavos
1 dėž. (400 gr.) grietinės
1 sv. pieno miltelių
2 sv. degintos kavos
4 ozs. arbatos
y2 sv. šokolado

Siuntinys Nr. 69—$6.80
2 sv. 3 ozą. rūkytų lašinių

Siuntinys Nr. 74—$4.70
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. nedeg. kavos
1 sv. 2 ozs. avižinių dribs.
1 sv. 2 ozs. cukraus
Isv. 2 ozs. pilno rieb. sūr. 
y2 sv. šokolado
1 dėž. (400 g) margarino
1 sv. pieno miltelių

Siuntinys Nr. 90—$5.00 |
1 sv. 2 ozs. kiaulin. taukų’
1 sv. 2 ozs. rūkytu lašinių
1 sv. 2 ozs.. dešros
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavo»
1 sv. ryžių

Siuntinys Nr. 77—$6.90
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. (be 2 ozs.) k. taukų
1sv. kakavos
1 sv. šokolado
1 sv. ryžių
2 sv, 3 ozs. rūkytų lašinių

Siuntinys Nr. 93—$6.95 
5 sv. degintos kavos 
5 sv. kiaulinių taukų

Siuntinys Nr. 94
A. 5)4 sv- šokolado $4.50
B. 8 sv. bičių med. $4.80
C. 5 sv. kakavos . . $3.40
D. 10 sv. ryžių . . . $3.30 
S. 10 sv. džiov. slyv. $3.60 
I. 5)4 sv. margar. $3.50 
K. 8 sv. apelsinų marmala-

do ........................ $.300
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PADĖKOS
Dėkojame mūsų mieliems 

menininkams ir visiems piisi- 
dėjusiems Tautos šventės vasa
rio 16 dienos surengime: Liet, 
vai. op. sol. E. Kardelienei, sol. 
p. Žaganavičiūtei, dramos ak
toriams: B. Pūkelevičiūtei, A. 
Dikiniui, J. Akstinui ir Lb Ba
rauskui, dail. K. Veselkai, DLK 
Vytauto klubo chorui ir jo di
rigentui A. Piešinai, prane
šėjai O. Šarkaitei, tautinių šo
kių trupei, skautėms Vaivoms 
ir skautams Vyčiams.. Taip pat 
dėkojame P. Juškevičienei ir 
(Ir. Daukšai.

Montrealio Tautos šventei 
ruošti komitejtas^

JANKEVIČIŲ GIMINĖSPADĖKA
Antanas Jankevičius, sūnūs 

Vladislovas ir Steponas ir duk- 
i įerys — Bronia ir Ieva, taria 

ačiū visiems, kurie lankė miru
sią mūsų motiną Mariją namie 
ir koplyčioj, o taipgi už vaini
kus ir palydėjimą bažnyčion ir 
iki atilsio* vietos žemelėje. 
Ačiū Motuzienei ir visai drau
gija. # ,

Mano mylimai mamytei štai 
ga mirus, visiems marų? užjau- 
lusiems moraliai ir material.ai, 
nuoširdžiai dėkoju, ypač kun. 
k'eb. Bobinui, kun. Vilkaič:ui. 
p. Juškevičienei, pp. Gedvi
lams, p. Kvietkauskuį, p. Al
bertui Rusinui, pp. Kibirkš- 
čiams, pp. Kirstukams, sesėms 
Vaivoms, broliams Vyčiams. 
Montrealio taut, šokių grupei, 
akademiniam sambūriui, KLS 
Montrealio skyriui ir visems 
man tap nuoširdžiai padėju
sioms, kurių pavardes išvaidin 
ti neįmanoma.

Jūsų visų parodyta lietuviš
ka širdis tikrai palengvino 
skaudžiausią mano gyvenimo 
momentą.

Ona Šarkaitė.
* *

Nuoširdžiai dėkojame kil
niam ir geros širdies vietiniam 
lietuviui p. Antanui Matuliui, 
gyv. MOntrealyje, Ville Lasal- 
le, 7682 Edward, sudarusiam 
mums taip svarbias ir dideles 
•urto ir darbo garantijas, su 
kuriomis mes galėjome atvyk
ti iš skurdžių DP lagerių Vo
kietijoje j laisvą Kanados ša
lį. Juozas ir Kazys Mažeikos.

Esame labai dėkingi p. An
tanui Matuliui, kuris vienin
telis Montrealyje mielai sutei
kė tokias dideles garantijas, 
kad galėjo atvykti iš Vokieti
jos senas tėvelis — uošvis ir 
brolis Juozas ir Kazys Mažei
kos.

Antanas ir Anastazija 
T amošaičiai, 

Aldona Mažeikaitė.

VIEŠA PADĖKA
Įsigijome nors kuklią, bet 

nuosavą pastogę. Ta proga 
skaitlingas mūsų vienminčių bū 
rys padarė mums neužmiršta
mą netikėtumą, surengdami 
mums nežinant įkurtuvių po
būvį ir įteikdami stambią fi
nansinę dovaną.

Neminėdami pavardžių (ku
rioms reikėtų ilgo sąrašo), be 
jokių saldžių žodžių, pobūvio 
organizatoriams ir visiems prie 
to pobūvicį prisidėjušiems ir 
atsilankiusiems tariame mūsų 
tikrai širdingą ačiū.

Gyvenant ir dirbant visuo
menėj, vieni kitiems esame rei 
kalingi ir kai mes būsime rei
kalingi Jums — su tokiu pa* 
širdingumu mes Jums pabosi
me ranką.

Lydija ir Jo Novogrodskiaų

PAIEŠKOJIMAI
— Justas Vaičius, atvykęs 

Kanadon 1948 m. rug. 3 d. lai
vu ss. „Continental“, prašo at
siliepti L. Mackevičius, 256 
'.Vest Ave. N Hamilton, Ont., 
arba žinantieji jo adresą, pra
nešti. Reikalas laba?svarbus.

Ieškau Gelčiutės - Gelčylės, 
kilusios nuo Prienų.

Prašau atsiliepti, arba jos 
adresą žinančius pranešti Ka
ziui Gelčiui, 2453 Coloraine 
St., Pt. Ch., Montreal.

— Juozas špakauskas ieško 
savo brolio Kazio (Špakausko. 
Prašoma atsiliepti ar žinančius 
pranešti: The Canadian Red 
Cross Society National Enquiry 
Bureau 95 Wellesley St. E.. 
Toronto, Ont.

— Alfonsas Slatkus ieško 
savo tėvo Jurgio Slatkaų^ (Zlat 
kaus) ; paskutinis jo adresas 
buvo Edmonton, Alta. Pra
šoma atsiliepti: The Canadian 
Red Cross Society, National 
Enquiry Bureau, 95 Wellesley 
St. E., Toronto, Ont.

— Cibauskas Juozas. 2. 
Wickens Terrace Livingston 
st. Nottingham, England, ieš
ko Jono Tamulaičio, atvykusio 
Kanadon 1949 m.

VOKIEČIŲ TEISMAS NUBAUDĖ VILNIAUS 
ŽYDŲ ŽUDIKUS

i.ai kas kėlė aliarmą ir kai 
■ lietuvius dėl žydų žudy
ti.■ , nors visam pasauliui liii- 
le s buvo paskelbęs, kad visus 
ž is išnaikins. Ir naikino — 
Zuuė. Bet atsirado asmenų, ku 
rie ėmė teigti, kad žydus žudė 
lietuviai.

Neseniai Vokietijoje, Wucrz 
burge, pasibaigė pačių vokie
čių teismas, kuris teisė vokie
čius Martin Weiss ir August 
Hering už Vilniaus žydų išžu
dymą. Teismas bužo : ššau- 
kęs 60 liudininkų, k irie įrodė 
jų kaltę. Teismas kaltinamuo
sius, kurie buvo Gestapo valdi 
ninkai Vilniuje, pripažino Kal
tais ir nuteisė kalėti ligi jie 
bus gyvi.

Taigi, pats vokiečių teismas 
pripažino, kad Vilniaus Ghetto

žydų žudikai buvo Vokietijos 
Gestapo valdininkai Vilniuje 
Martin Weiss ir August Hi - 
ling.

TAUTIEČIAI! Rašykite “Ne
priklausomai Lietuvai” iš visų 
plačiosios Kanados vietų. Ra
šykite apie savo gyvenimą, 
darbus, uždarbius, vargus ir 
pasisekimus. Kelkite sumany 
mus. Siūlykite proj'ektus. Ra 

šykite — kaip galite.
i. - ----------............ x  —J

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

Visi patogumai - netoli lietuvių 
bažnyčia ir klubas. Kreiptis va 
karais 3579 Hochelaga arba tol.

TU 4118.

I KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA? g
I -----—------------ --------— f
| MES SUTEIK AME JUMS |

| TEISINE - KALBINE PAGALBA |

į
 Surandame geresnį darbą. Tarpininkaujame namus & 
perkant ir parduodant. Pa rūpiname paskolą ir ap- § 
draudą. Atstovaujame įstaigose ir įmonėse. Sudarome §

'ij dokumentus bei patvirtintus vertimus. Giname lietuvių S
; ; interesus Kanadoje ir kituose kraštuose. Jums patar- S
i ! navimus atlieka teisininkai ir kalbininkai, studijavę Š. S
i ! Amerikos bei Europos universitetuose. §

t JONAS JUŠKAITIS |
H 108 St. George St., Toronto, Ont., Canaua, Tel. Kf 1494 fi
§ Skyrius: 750 Dundas St. W., Toronto; Tel. WA 0006 g

ŽYMIAI NUMUŠTOS KAINOS SUTAUPOMS IŠ

GAUTI LAIŠKAI
Normantaitė Sofija.

SKELBIMAS ■
Mergužėlės, našlės ir 

gyvanašlės.
Du draugai, Kęstutis Razmi

nas ir Vytautas Kanaitis ieš
ko vedybiniu tikslu gyveninio 
draugių, ne vyresnių kaip 28 
metų amžiaus. Mes per du 
turime 51 metus, be to, turime 
geras tarnybas ir mėnesinis at 
lyginimas peršoka per $ 200. 
Prašom nepraleisti progos. Ra 
šykite šiuo adresu: 203 Shaugh 
ncssy St. Sudbury, Ont.

KiCtctctctctctctCMtCMCMtcvtcicKecicNKtctcVWtCWlKVlCWtCKKtmtctftctctctcvicicv*

AR GALIMA ŽUDYTI Iš PASIGAILĖJIMO?
(Atkelta iš 3 psl.)

presijai, jisai nuoširdžiai nori 
numirti, bet kitą deną jau jisai 
Kitaip galvoija, dar nori pagy
venti, pasigrožėti saulės spin
duliais, pasiklausyti gražios 
muzikos, pasidžiaugti žydin
čiais medžiais, pavasariu ir tt...
Pas beviltiškus džiovininkus 

prieš pat mirtį pakyla ūpas, 
gimsta nauji planai ir viltis to
liau gyventi. Gydytojas pnva 
lo kovoti ir su ligohio depresi
ja, paveikdamas jį psichologiš 
kai,ar mediciniškai. Tam ji
sai yra gydytojas, kad padėtų 
ligoniui visokiausiais būdais.

Net nepagydomai apkrečia
momis ir sveikiems laŲai pavo 
jingomis ligomis sergantieji, 
pav., raupsais (lepra), nežudo 
mi. Padavimai sako, kad ka
žin kada, kaž kur, žmonės juos 
užmušdavę akmenimis, savi
saugos sumetimais. Bet mūsų 
laikais jie tiktai izoliuojami 
leprqzorijumuose ir ten jiems 
sudaromos sąlygos, kad galėtų 
naudotis normaliu gyvenimu.

Bet eikime iki galo. Prileis- 
kime, kad euthanazia gali būti 
vienur kitur legalizuota. Kas 
seka toliau? Po to< iškiltų kita 
problema: kaip nustatyti jos 
reikalingumą atskirais atve
jais? Kaip atskirti, kada ji rei 
kalinga ir kada galima be jos 
apsieiti, kad nebūtų pavartota 
per dažnai ir be būtino leika- 
lo? Juk užtenka užtvankoj pa 
daryti mažą plyšį, o toliau van 
duo patsai jį praplečia. Čion 
reikalingas būtų kitas ir labai

apdairus įstatymas, kuris regu 
liuotų pritaikymo procedūrą. 
Bet pileiskime, kad ir šita pro 
blema būtų tinkamai išspręsta.

Toliau seka patsai egzekuci
jos vykdymas. Kas apsiimtų 
vykdyti? Nejaugi gydytojai 
DŪcų įpareigoti tai daryti? At
sirastų tokių, kurie apsiimtų, 
bet manau labai nedaug. Ka.p 
šį reikalą legalizuotum, kaip jį 
beteisintum, pačiame jo įvyk
dyme vis dėlto pasiliks žymi 
budelizmo dozė. Prokuroras ir 
teisėjas nuteisia nusikaltėlį 
mirti, bet jeigu jiems patiems 
pavestam egzekuciją įvykdyti, 
tai jie be abejonės atsisakytų 
su pasibjaurėjmu. Tą daibą 
atlieka specialus egzekutorius, 
jo niekas už tai nekaltina, bet 
ir rankos jam nieks nepaduoda.

Dr. Sander tą nelemtą veiks 
mą atliko savo atsakomybe ir 
rizika, būdamas įsitikinęs, kad 
jisai elgiasi teisingai. Čia net 
galima konstaauoti jo civilę 
drąsą ir ryžtingumą ir, jeigu 
jisai būtų už tai žiauriai nu
baustas, kai kas gal jį pavadin 
tų kankiniu už savo įsitikini
mus. Bet jo garbės pozicija bū 
tų daug silpnesnė, jeigu jisai 
būtų veikės tiktai kaipo pasam 
dytas vykdytojas, pagal lega
liai ir formaliai apspręstą pio- 
sedūrą, patsai niekuo nerizikuo 
damas.

Nėra motyvų, kurie eutha- 
naziją pateisintų ir jos legaliza 
vintą paremtų.

& Žg Jei kartais link Verduno kada keliausi, neužmiršk 
sustabdyti arklių. . .

APSILANKYK «

! lietuviškoj valgykloj į
a . .. .... į

Įvairus užkandžiai ir gėrimai. *
Valgių pasirinkimas.

g Čia pat įsteigtas lietuviškos knygos platinimo centras.
n Pasirinkimui naujausi ir vertingiausi leidiniai. Taip pat « 
w čia gaunamos pirmosios Kanadoje lietuviškos plokštelės. « 
g Atdara nuo 6 valandos ry'o iki 1 valandos nakties. $ 
g 749 ATWATER ST, TEL. WE 0619. |
§ SAV. L GIRINIS ą
w " " 5
ter.-- MW- xx---------- xw----------- xv-----------uw---------- xw--------------------------w
| ATIDARYTA NAUJA LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ .« 
g YAREK‘5 DELICATESSEN ž
s U
y Toronto, 1330 Dundas Str W. (kampas Rusholme Sir 1. K W . * • • v "My Maistas gaminamas lietuviškai iš aukščiausios kokybe?, « 
g ir šviežių produktų. *

Mielus tautiečius kviečiame atsilankyti. a

g Žemiausius kainos. M
tf . . . 41y Ateikite, pamatysite, įsitikinsite. S
’’x— — — xx XX----- —XX— MX------------ XX------- ^.-m

I
 LIETUVIŠKA |

baldu krautuve
IR DIRBTUVĖ |

Parduodame sofas, fotelius, — sėdimus ir miegamus, g 
Taipogi taisome ir aptraukiame naujai senus baldus ir Z 

keičiame į naujus. S
Priimame užsakymus. a

SAV. JOHN KAMICHAITIS, j
ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO X 

. .899 BLOOR ST. prie Ossington g-vės. TORONTO, f

Ont. Telefonas LO 1438.

VISIEMS LIKTUMAMS GERAI ŽINOMAS 

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Į 
Funeral Director j

NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI

2102 FULLUM ST AMherst 0694

MARŠALO PLANO
Tučtuojau pasiunčįame siuntinius į 'vakarines zonas

Pristatymas
5 sv. grynos kakao, $ 3.50
4 , degintos, nemaltos

Lavos ...................... „ 4.75
8,8 ,, ger. valg. marg. ,, 3.95
10 ,, gryn. raf. taukų ,, 2.90
16 ,, gryn. raf. taukų „ 5.10

garantuotas.
37 sv. gr. raf. taukų $ 8.85
20 „ cristal. cukraus „ 3.15
20 „ amer. kv. miltų „ 2.60 

'■00 ,, amer. kv. miltų „ 10.00 
Telefunken super radio

„Tango“ ..................... 52.00
ir didelis kiekis rūpestingai parinktų siuntinių. Siūlome žy
miai papigintomis kainomis dviračius, motocikliu, rašomą 
sū’.s mašinėles, skalbimo mašinas, šaldytuvus, vaistus, vokiš 
kus pinigus (DM) ir t. 1.
Reikalaukite mūsų kainoraščių! Rašykite mums anglu ar vo
kiečių kalbomis.
Po kanadiško dolerio devalvacijos, išpirkite Money Order ar 
Bank Cheque „Gramercy Shipping Co., New York, N. Y., 
U. S. A.“ amerikoniškais doleriais ir siųskite kartu su 

užsakymu:
ARNOLDS BERZINS,

P. O, Box 685, Dunnville, OnĖ

Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite ;

VIRBALI ELECTRIC REG’D
; TEL. DO. 3655 į
! Lietuvis Elektros Kontraktorius
* Darbas ga ratu notas — (beitas patarnavimas
' Visokios rūšies elektros įtaisymas bei pataisymas >
' Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis ■'

Savininkas: STASYS VIRBALAS, TEL. DO. 3655 j
' 816 JEAN TALON, W, MONTREAL \

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1664 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que. Tel.
TR 5929, priima pataisymams įvairius laikrodžius. , 
Daibas atliekamas greitai ir sąžiningai Kainos že- | 
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus garantuoja. Į

Kreiptis vakarais po 6.30 vai. S
*■ X1C .IKI . —...... -----------

1. ;inkvi!:imi gražiąją Montrealo vasai virtę Ville Lasalle aplankykite

LIETUVIŠKA SVETAINE
SAVININKAS ANTANAS MATULIS

Edwnrd ^t. 76X2. Montreal
Įvairūs užkandžiai, šmi ir ->aiu gėrimai. lictuvižKa mimk»

Aukšta kokybe - žema kaina
Siuntiniai į visus Europos kraštus išskyrus SSRS 

per US Parcel Post.
Užsakymuose prašoma rašyti AIŠKIAI siuntėjo ir gavėjo 

adresą, pakieto numerį ir jo kainą.
STANDARTINIAI P AKIE TAI:

2 sv. dešros Saliami
2 sv. kiaul. taukų
2 sv. maltos pup. kavos 

(skardinėse po 1 sv.)
2 sv. cukraus
1 sv. džiov. vaisių

2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. kiaul. taukų
2 sv. maltos pup. kavos 

(skardinėse po 1 sv.)
sv. arbatos (Lipton)

1 sv. pien. šokolado 
(plytelėmis)

2 sv. cukraus

Nr. 1 

$ 
6.10

5 sv. kiaul. taukų
2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. deg. pup. kavos 
% sv. arbatos (Lipton)
3 gab. tualet. muilo

Nr. 4 

$ 
5.95

Nr. 2

$

5.65

1 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

y2 sv. kakao
yz sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)
2 sv. cukraus
1 sv. džiov. vaisių
y2 sv. sūrio
2 sv. alyvos (Mazola)

Nr. 5

$

5.85

2 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėse po 1 sv.)

1 sv. kakao
y2 sv. arbatos (Lipton)
1 sv. džiov. vaisių
2 sv. cukraus
2 sv. kiaul. taukų

Nr. 3

$

5.30

1 sv. kiaul. taukų
1 sv. rūkytų lašinių
1 sv. malt. pup. kavos 

(skardinėje)
1 sv.cukraus
1 sv. pien. šokolado

Nr. 6 

$

4.45

(plytelėmis)
% sv. arbatos (Lipton

1 sv. džiov. vaisių
-

5 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų
5 sv.cukraus
1 sv. razinkų
L sv. malt. pup. kavos 

(skardinėje)
'4 sv. arbatos (Lipton)

N r. 9

$

6.00
2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. kiaul. taukų
1 sv. ryžių
5 sv. kviet. miltų
5sv. cukraus
1 sv. razinkų
1 sv. deg. pup. kavos 
V2 sv. arbatos (Lipton) 
l sv. džiov. vaisių
1 sv. razinkų
l sv. džiovintų vaisių

Nr. 7

$

6.75
5 sv. kiaul. taukų
5 sv. malt. pup. kavos 

(skardinėse po 1 sv.)
? sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)

Nr. 10 
$ 

7.10

10 sv. kiaul. taukų
5 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėse po 1 sv.)

Nr. 11 
$ 
7.103 sv. kiaul. taukų

|5 sv. kviet. miltų
15 sv. cukraus
2 sv. deg. pup. kavos

1 sv. razinkų
1 sv. džiovintu vaisių

1
Nr. 8

$
5.65

18 sv. kiaul. taukų Nr. 12
$

5.95
Pagal atskirą kainoraštį ruošiame INDIVIDUALIUS 

maisto pakietus.
Teiraukitės dėl siuntų didesniais kiekiais.

KITI SIUNTINIAI
Vaistai penicilinas ir kt. Pinigai j visus Europos kraštus.

Į Vakarų Vokietiją 100 DM — $ 22.00,

REIKALAUKITE MSŲ KAINORAŠČIŲ! 
HONEST AID, REG’D

456 West 63rd Street, Chicago 21, Ill. Telefonas Wentwo 
rth 6—4107.
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Montreal
MONTREALIO LIETUVIU KULTŪROS FONDAS

Šį ketvirtadienį susituokė 
nauji montrealiečiai Ona Grįš 
kelytė su Vytautu Sabaliu. 
Vestuvės, kaip naujakurių bu 
vo kuklios. Bet naujoji pora 
yra gabi ir meniška. Abu jau 
navedžiai yra KLCT Meno ko 
lektyvo nariai. Abu labai ga
būs menui žmonės. Nuošiidūs 
jiems linkėjimai geriausios šei 
myninės kloties.

DAIL. T VALIAUS 
DARBŲ PARODA 

kasdien atidaryta YMCA salė
je, 183 St. Catharines E., nuo 
10 vai. ryto ligi 10 vai. vaka
ro. Paroda bus uždaryta pir
madienį, vasario 27 d. Įėjimas 
į parodą visiems laisvas. Ne
praleiskite progos, kas dar jos 
nematėte.

SKAUTAMS VYČIAMS
Ateinantį sekmadienį, vasa

rio 26'd., 12.30 vai. skautų buk. 
le 3703 De Bullion st., įvyks 
skautų Vyčių sueiga.

Draugovės vadas.
GRAŽIOS PP LUKOŠIŲ 

SUKAKTUVĖS
Vasario 14 dieną suėjo 20 

metų kai susituokė pp. Eugcni 
ja ir Mykolas Lukošiai. Ta 
proga jų draugai bei bičiuliai 
suruošė jiems vaišes ir gražiai 
juos apdovanojo. Tai buvo 
ypač pravartu, nes pp. Luko- 
šiai persikėlė į nuosavus na
mus, 2005 Holy Cross St., Vil
le Emard. Sukaktuvininkams 
svečiai, kurių buvo kelios de
šimtys, linkėjo ilgiausių metų, 
geriausios kloties nuosavame 
name, kuris yra gražus ir ištai 
gus.

LIETUVIŲ PARAPIJOS 
VAKARIENĖ

Lietuvių Šv. Kazimiero pa 
rapijos tradicinė metinė vaka
rienė įvyksta kovo 5 dieną, sek 
madienį, 4 valandą po pietų 
Parapijos salėje po bažnyčia. 
Įžanga 1 dol. ir 25 centai. Kvle 
čiami visi parapijiečiai kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti*

Parapijos Komitetas

SUSIRGO
P. M. LEKNICKIENĖ

P. M. Leknickienė paguldy
ta į Victoria ligoninę ir grei
čiausia turės būti operuojama.

SUSIRGO P. JURGUTIENĖ
,,NL“ metrampažė ir maši

ninkė p. Jurgutienė susirgo 
gripu, kuris paaštrina reuma
tizmą. P. Jurgutienei teks pa
gulėti kurį laiką lovoje.

UŽŠALO UPĖ
Visą žiemą buvusi laisva Šv. 

Lauryno upė, vis dėlto per pas 
kutinius šalčius, kurie tęsiasi 
jau antrą savaitę, visai užšalo. 
Tiktai garuoja tebekunkuliuo- 
ją laisvi jas kriokliai.

ELZBIETIEČIŲ 
VAKARIENĖJE 

kažkas paliko gražų moterišką 
skėtį (umbrella), kur| galima 
atsiimti pas p. Vaupšienę, 
6347 Hodley St., tel. TR 9971.

SPAUDOS B-VĖS „N. L“ 
PRANEŠIMAS

Visi akcininkai, negavę iki 
Šiol savo akcijų, maloniai pra
šomi nedelsiant pranešti savo 
dabartinį adresą, pažymint se
ną adresą, akcijų pirkimo metu, 
nes neturėjimas adresų, užvil
kina akcijų išsiuntimą.

Taipogi visi, gavę akcijas, 
maloniai prašomi grąžinti pa
sirašytas šakneles, nes jos yra 
būtinos atskaitomybei.

Visais šiais reikalais prašom 
kreiptis į B-vės Šerų sekreto
rių p. Leomą Gudą, 2412 
Springland Ave., Ville Emard, 
Montreal 20, P. Q.

Bendrovės Valdyba.

Pernai apie šį laiką buvo su
darytas Lietuvių Kultūros Fon 
dc branduolis Montrealy (J. 
Kardelis, L. Girinis, ir kt.), 
bet organizacinis darbas netu
rėjo palankių sąlygų. Dabar 
po Vasario 16-tos dienos mi
nėjimo, atsirado daugiau entu
ziastų, kurie pareiškė mielai 
pnsidėsią prie šio tikslo. Yra 
apsiūlymų tam tikslui surasti 
bent 2.000 Montrealio tautie
čių, kurie kas mėnesis LKI’on 
dui aukotų po vieną dolerį, 'lai 
per metus susidarytų 24.000 
dol., už kuriuos galvojama su
kurti profesionalinį teatrą, pa
remti lietuviškas 'mokyklas ir 
kitus kultūrinius tautiečių rei
kalus. Tuo reikalu (pasižadė
jimus siųsti ir kt.) praome 
kreiptis „NL“ redakcijos ad
resu arba telefonu. LKF, ži
noma, pere’s KLB-nei.

LIETUVIŲ MOKYKLA 
VILLE LASALLE

vasario 18 d. minėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę. Mo 
kytojas p. A. Ališauskas gra
žiai vaikučiams papasakojo Lie 
tuvos atsikūrimo istoriją, pri
minė dabartinę Lietuvos oku
paciją ir skatino juos mylėti 
savo tautą, savo kalbą. Nors 
ir „vargo mokykloje“, — sa
kė mokytojas, tenka mokytis, 
bet mokslas veltui nenueis ir 
duos gražių, naudingų vaisių. 
Paskui vaikučius pasveikino 
kun. Vilkaitis ir „NL“ red. J. 
Kardelis. Mokiniai labai gra
žiai padeklamavo šventei pri
taikytų eilėraščių ir pabaigai 
padainavo.

Klasė turi jau 28 mokinius, 
kurie dirba gražiose anglų ino 
kyklos patalpose. Lietuviška 
mokykla daro labai gerą įspū
dį. Ji ruošiasi ir viešam pasiio 
dymui, kuris numatomas į pa 
vasarį. Geriausios sėkmės mo
kiniams, atsidavusiam savo 
darbui mokytojui ir visai mo
kyklai. (k).

LIETUVIŠKAS PUSVALAN 
DIS PER RADIO

Montrealio radio stotis CK 
AC (banga — 730) duoda lie
tuviams pusvalandį, kuris su
tartas kovo 5 dieną, sekmadie
nį, nuo 2 v. 30 min. ligi 3 vai. 
po pietų. Pusvalandžio pro
gramą išpildys Lietuvos ope
ros solistė E. Kardelienė ir A. 
Piešinos vedamas oktetas.

DLK VYTAUTO KLUBE 
šeštadienių šokiai yra' atšau
kiami visam gavėnios metui.

DLK Vytauto klubo šėri- 
nmkų susirinkimas įvyks va
sario mėn. 26 d. įprastu laiku 
(2 v. p, p.). Šis susirinkimas 
atkeltas iš vasario 19 d. ryšyje 
su Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimu.

Visi šėrininkai prašomi da
lyvauti.

LOK POSĖDIS
KLB Laikinojo Organizaci

nio Komiteto posėdis, kaip nu
tarta praėjusį susirinkimą, 
įvyks penktadienį, vasario 24 
dieną, 20 valandą, „NL" redak 
ei joje.

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS
Vasario 18 d. Montrealio 

lietuvių bažnyčioje kun. Vil
kaitis sutuokė Stefaniją Set- 
kaitę ir Petrą .Šukį. Jaunuo
sius į bažnyčią atlydėjo jauno 
jo dėdė P. J. Gricius ir būrys 
draugų. Visos pamergės buvo 
pasipuošusios tautiškais rū
bais. Vestuvių pokylis įvyko 
P. J. Griciaus namuose, kuris 
tėviškai rūpinosi juąnaisiais ir 
svečiais. Vaišėse be artinųjų 
inontrealečių dalyvavo taip pat 
iš Quebeco ir iš tolimųjų 20J0 
tr.il. aukso kasyklų jaunųjų 
draugai.

Kas met Montrealio lietuviui 
gyvenimas darosi įvairesnis ir 
įdomesnis, ypač čia susiburiant 
meno jėgoms. Ir Vasario 16 
sios minėjimas šiemet palygi
nus jau vien su praėjusių me
tų minėjimu, yra padaręs mil
žinišką pažangą.

Šiemet Lietuvos Nepriklau
somybės šventė išėjo labai gra- 
žį, kupina rimties ir kultūrin
gumo.

Vasario 16 d. YMCA patal
pose iškilmingai atidaryta mū
sų žymiausiojo grafiko prof. 
Telesforo Valiaus meno darbų 
paroda, kuria susidomėjo ir 
svetimtaučiai. Paroda kilniai 
papuošė gražiais kūrybos dar- 
b lis Nepriklausomybės, šventę.

Vasario 18 d. vakare p. Ire
na Kemežytė per Montrealio 
prancūzų radio turėjo pasikal
bėjimą apie Lietuvą ir trisde
šimt antrąsias Lietuvos Nepri 
klausomybės sukaktuves. Tai 
buvo gera t pie Lietuvą infor- 
macij ii, beje, vietos da
vė ir vietinė spauda.

Vasario 19 d. Lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
buvo šventei taikytos pamal
dos.

Visos šventės kulminuotę su 
1200 Bleury St., aktas - kon
certas.

Pirmiausia į pusantro aūks- 
tančių asmenų perpildytą salę 
trumpa paskaita kreipėsi KL 
CT vicep. prof. Antanas Ta
mošaitis, kuris savo mintis re 
ziumavo labai konkrečiais ir 
praktiškais pasiūlymais: 1. bū 
ti lietuviais, 2. būti vieningais 
ir 3. aukotis didiesiems tiks
lams. (Jo kalba bus pat. sky
rium). Iškeldamas kovotojų 
už laisvę ir Lietuvos neprikiau 
somybę, ypač savanorių - kū
rėjų nuopelnus, A. 'Įjamošaitis 
didele pagarba ir aukštu įver 
tinimu suminėjo už Lietuvą ir 
tautą kn’r«i»»tčius partizanus, 
kurių kritusieji pagerbti, ty
los bei susikaupimo minute.

Tuojau po paskaitos buvo 
priimtos dvi rezoliucijos (pir
mame puslapy), kurias angliš
kai paskaitė LKCT pirmininkė 
P. Juškevičienė ir prancūziškai 
dr. St. Daukša.

Po to sekė sveikinimai. Pir
masis gražiai į susirinkusius 
prabilo J. E. Kan. Drouin, pri
minęs tą bendrą, kas jungia lie 
tuvius su Kanados prancūzais 
— krikščionybę, katalikybę. Po 
jo įspūdingai tarė žodį Montre 
alio miesto atstovas p. Savig- 
ne, kuris pareiškė įsitikinimą, 
kad lietuviai pastoviai bus ge- 
“i piliečiai ir pramoks ir pran 
cūzų kalbos. Toliau gražius 
sveikinimus pareiškė latvių, es 
tų, lenkų ir ukrainiečių atsto
vai. Visos kalbos buvo neil
gos, suglaustos ir publikos ne
išvargino.

Po trumpos pertraukos sekė 
koncertinė dalis, kurią pradė- 
j dramos aktoriai — B. Pūkc- 
JeviČiūtė, J. Akstinas, L. Ba- 
lauskas ir A. Dikinis suglaus
ta antologija, kurios dalyviais 
buvo lietuvių poetai: J. Aistis.

1
LALĄ VIRB1CKAITĘ ii ZIGMĄ BALNIŲ sukūiu- 2 
sius tremtyje lietuviškos šeimos židinį, sveikinam ir lin- 5 
kim gražios ateities naujame gyvenme.

Ona Dranginienė, g
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„PALANGA“ RESTORANAS 
vėl perėjo j lietuvių rankas.

Visus kviečiame kiekvienu metu atsilankyti. Atdara die
ną ir naktį. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Gali
ma prisivalgyti lietuviškai ir kanadiškai. Puiki muziku ( 
laisvalaikius galima praleisti kaip Palangoj.

SAV. DU PRANAI.
2575 Ontario St. E. (prie Frontenac st.) Tel. CH 0554
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įspūdinga Nepriklauso 
mybessv e:.te k.ontreaiY

l<. Bradūnas, B. Brazdžionis, 
K. Inčiūra, A. Mickevičius ir 
A. Miškinis. Tai buvo leng
va vaidyba papuošta deklama
cija, tinkamai tam tikslui dail. 
K. Veselkos paruoštame deko
ratyviniame fone. B. Pūkelcvi 
čiūtės, daugiausia, ir K. Ve
selkos paruoštas toks gražus 
eilėraščių p arinkimas ir sude
rinimas, kad susidarė ištisa 
g aži vaizdų ir nuotaikų pynė, 
kuri, stipriai aktorių įesminta, 
d irė jaudinančio įspūdžio. Pu 
b'ikoje tikrai buvo daug apsi- 
i Parojusių.

Po to sol. B. Žaganavičiutė 
dainavo S. Šimkaus „Kur ba
kūžė samanota“ ir A. Kačanaus 
ko „Mano rožė“. J. Akstino 
vedama tautniių šokių grupė 
pašoko „Malūnėlį“, Lietuvos 
operos solistė E. Kardelienė 
dainavo eilę dainų: Tallat-Kelp 
os „Mano sieloj šiandien šven 
tė“, A. Pociaus „Daržely ry
mojau“, A. Kačanausko „Pa 
tekėk, aušrine“, S. Šimkaus 
„Oi, greičiau“ ir N. Martino- 
nio „Ramu“. Tautinių šokių 
trupė pašoko „Jonkelį“. Miš
rusis DLK Vytauto klubo cho 
ras, vedamas A. Piešinos, dai
navo: S. Navicko; „Leiskit į 
rėvynę“, S. Šimkaus „Ko liūdi, 
sesele“, J. Gudavičiaus „Kur 
giria žaliuoja“, J. Štarkos „Nu 
davė dukrelę“ ir A. Vanagai
čio „Oi skambink“.

Kaip matome, visa programa 
buvo lietuviška, be mažiausių 
priemaišų, ir tai davė koncertui 
grynai lietuvišką veidą ir vįe- 
n ngai išlaikytą tautišką, pa
triotišką stilių. Tai buvo rim 
tas, gero lygio ir gražus kon
certas. kokių Montrealis dar 
neturėjo.

Aktas - konceitas užbaigia
mas Kanadso ir Lietuvis Him 
na.is, kuriems, kaip ir solis
tams, akompanavo muz. K. 
Steiner, o šokiams — p. Navi- 
kėnas.

Už tokio minėjimo surengi
mą tikrai verta padėkos Šven
tei ruošti komisija, kurią su
organizavo KLB—LOK ir ku
rią sudarė KLCT atstovai prof. 
Tamošaitis ir J. Leknickas, ku 
ris, be to, buvo skirtas atsto
vauti ir senuosius Kanados lie 
tuvius (per klaidą ar tyčia tū
los spaudos vadinamas social
demokratų atstovu), KLS-gos 
p. L. Balzaras, savanorių - kū 
rėjų atstovas A. Matulis, skau 
tų atstovai — Vaivų p. I. Ke
mežytė ir Vyčių inž. Naginio- 
nis, kuris buvo komisijos pir
mininku.

ŠĮventės užbaigimui per 
Montrealio prancūzų radio sto 
tį prancūziškai ir lietuviškai 
kalbėjo klebonas kun. J. Bobi- 
nac ir giedojo lietuvių bažnyti
nis choras, vedamas p. žižiūno.

Tokiu būdu, lietuvių tautos 
Didžiąja! šventei buvo panau
dotos visapusiškos priemonės. 
Kadangi akte - koncerte daly
vavo labai daug svetimtaučių, 
tai ir tikslas atsiekiamas. Jau 
visa Montrealio spauda įsidėjo 
akto - koncerto aprašymus ir 
priimtąsias rezoliucijas.

te Egipte tc><i<tetc%tgigtct«Kia:tctctaect«iciciccci<icisicccicic<i«taBi 
į STEFANIJĄ SETKAITĘ ir P. PETRĄ ŠUKĮ, suku- § 
s rus lietuvišką šeimos židinį, sveikina ir linki daug lai- B 

mės: ą Saladžus, J. Purtulis, J. Ur-§
g bonas, R. Vabolis, A. Rubinas g
S* ir P. Lauruonjs. S
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KLUBO ADVOKATAS AT SISAKĖ VESTI KLUBO 

REIKALUS.
Ikišiolinis Winnipii^p Lietu 

vių klubo advokatas G. Stubbs 
klubo konstitucijos pataisymo 
komisijos buvo painformuotas 
apie visus klubo reikalus, ne
išskiriant ir paskutinio susu in 
kimo nutarimo nepriimt naujų 
narių.

Konstitucijos pataisymo ko 
misijos narys K. Beniušis sa
vo pareiškime advokatui pabrė 
žė, kad norintieji į klubą įstoti 
esą nacionalistai ir k. nepagei
daujami. Be to, visa ta grupė 
asmenų su kunigu priešakyje 
savo įstoĮjimu į klubą norinti 
dabartinį kultūrinį klubą pa
versti bažnyčia.

Šiomis dienomis buvęs klubo 
advokatas G. Stubbs prisiuntė 
klubo pirmininkui savo laišką,

kuriame praneša, kad iki klu
bas savo reikalų nesutvarkys, 
jis atsisako tolaiu būti šio klu
bo advokatu.

KLUBO KOMITETAS IŠSI
RINKO VALDYBĄ.

Klubo komitetas paskutinia
me savo posėdyje po ilgų dis
kusijų baigė valdybos rinki
mus. Naujos valdybos sudėtis 
d įbar yra: pirm. L. Jasiulio- 
n’s, vicep. V. Steponavičius, 
s< kr. JG. Paliliūnas, fin. sekr. 
P. Januška ir kasininkas M. 
Vidrikas. Klubo valdyba kovo 
mėnesio pradžioje yra numa
čiusi sušaukti visuotinį narių 
susirinkimą konstitucijai papil 
dyti ir kitiems klubo reikalams 
aptarti. J. Tgn.

Toronto
DIDĖJA LIETUVIŲ 

tai yra naujai atvykusieji tiem 
tiniai. Jie atlikę darbo sutar
tis provincijoje, dažnai miške 
ai farmose, be dešimties mene 
šių ar metų yra išsiilgę miesto. 
Jie norėtų gyventi kolonijoje, 
kurioje yra didesnis skaičius 
savo žmonių. Bet atvykę čia, 
neturėdami pažinčių įmonėse 

Nemaloni tai žinia, bet šią 
ž.emą yra daug mūsų tautiečių 
Toronto mieste, kurie negali 
susirasti darbo. draugiausia 
ir įstaigose, turi nusivilti, nes 
darbo tuo tarpu nėra. Priešin
gai, net tokios įmonės, kaip 
Massey - Harris ir Neilson 
Ltd., kuriose dirba didokas skai 
čius lietuvių, dėl darbo stokos 
kartu su kanadiečiais darbinin
kais atleido ir tma tikrą lietu
vių skaičių.

Artėjant pavasariui ir daibo 
perspektyvos darosi giedres
nės. Bus didesnė statyba ir 
žemės ūkio pramonės darbinin 
kų paklausa. J. J-tis.
TORONTO PLEČIA RIBAS

Jau kuris laikas kai Toron
to miesto savivalė įe buvo 
gvildenamas miesto ribų išplė- 
iimo klausimas. Dabar bur
mistras McCallum išėjo viešu
mon su konkrečiu pasiūlymu: 
kad 13 Toronto priemiesčių, 
kurie šiuo metu dar tebeturi 
atskiras savivaldybes, prisi
jungtų prie Greater Toronto. 
Tuomet Toronto gyventojų 
skaičius pašoktų gerokai per 
milijoną.

Prisijungimas 13 priemies
čių prie Toronto atneštų teigia 
mų rezultatų tiek miestui, tiek 
ir paliestosioms savivaldy
bėms : sumažėtų administraci
nės išlaidos, būtų galima efek
tingiau kovoti prieš nusikal
timus, sudarius vieną metropo 
linį policijos aparatą, paleng
vėtų butų statybos roblemą.

Tuo tarpu vyksta derybos 
tarp priemiesčių ir Toronto. 
Onterio provincijos premjeras 
miesto praplėtimo planui pri
taria. ~ -tis.. .
NATŪRALINIS TORONTO 
GYVENTOJŲ JUDĖJIMAS

Toronto lietuvių parapijos 
klebono pranešimu, 1949 me
tuose pakrikštyti 22 vaikai, 
sutuoktos 88 poros ir palaidoti 
4 asmenys. Iš 88 susituokusių 
porų, 81 įvyko grynai lietuvių 
tarpe, o 7 poros mišrios. (D).

DINGO LIETUVAITĖ?
Genutė Katasanovaitė išvy

ko mašina iš savo darbdavių 
Mr. & Mrs. Ross Preston, Bed 
ford'o miestelio, Quebec'oprov 
ji buvo numačiusi vykti pasto
vaus apsigyvenimo į Toronto, 
bit į Toronto neatvyko ir apie 
jos likimą neturima žinių. As 
menys, turinieji informacijų,

KAS GRIAUNA D. L.
(Atkelta iš 

mas ir kadangi visi šėrininkai 
žinojo,, kad metinis susirinki
mas tą dieną įvyksta ir jų prie 
dermė yra dalyvauti; už jų ne
dalyvavimą jie patys atsakin
gi. O iš 140 dalyvavusių, bal
savo sekančiai: 80 už valdybos 
tarimą su 237 balsais, 2 prieš 
tarimą su 6 balsais ir 9 balotai 
su 26 balsais komisijos pnęa- 
žinti netinkamais. Taigi, bal
savo viso 91 asmuo, su 269 bal 
sais arba du trečdaliai susirin
kusių.

Apie 50 narių nuo balsavi
mo visiškai susilaikė. Taigi, 
aiškiai matyti, kad didžiuma 
šėrininkų remia jų išrinktos 
valdybos ir direktorių nutari
mą, ne dėl to, kad jie tų 18 
šėrininkų nepageidauja, bet dėl 
dėl to, kad leidimo gavimui ir 
jo išlaikymui tas reikalaujama.

„L. B.“ taipogi nachališkm 
meluoja apie konstitucijos pa
keitimo klausimą. Jis rašo, 
kad „konstitucijos taisymo ko
misija atneša naujos konstitu
cijos projektą“, bet tikrumoj 
konstotucijos komisija niekad 
pilnai nesutiko ir ji įnešė ne 
vieną, o du projektus, kurie se 
ną konstituciją kiekviena sa
vaip norėjo pravesti. Ir balsa
vimo metu klubo abudu siūlo
mi projektai atmesti ir pasili
ko sena konstitucija.

Taigi įdomu, kiek dar anlau 
šių mūsų „Draugai“ Polilru- 
kai „užduos“ klubo vajdybai ir 
direktoriams?

BEDARBIŲ SKAIČIUS, 
prašomi susirišti su artimiau
sia policijos nuovada ir teisi
ninku J. juškaičiu (108 St. Ge 
orge St., Toronto, Ont. KI 
1494). N. N.

LINKSMI ŠOKIAI
Kovo 4 d., šeštadienį, 8 vai. 

vakaro, YMCA (Colege ir 
Dovercourt) gražioje salė
je, Toronto lietuviai Socialde
mokratai rengia.

LINKSMUS ŠOKIUS.
Šokiams grieš pulkus orke>‘ 

ras, todėl jaunimas ir vy£<ft^ 
nieji turės progos prie geras 
muzikos praleisti ketvertą va
landų linksmo laiko.

Socialdemokratai remia ir 
dirba bendrai su kitomis orga
nizacijomis Lietuvos išlaisvini 
mo darbą, remia siuntiniais V ■ 
kusius lietuvius tremtinus I 1 
kietjoje ir dirba kartu su kana 
diečiais socialdemokratais, kad 
ir čia, Kanadoje, darbo žmo
nių gyvenimas būtų geresnis ir 
gražesnis. Todėl tikime ir 

prašome tautiečių paramos, o 
prašoma parama nedidelė. At- 
salankydami į Toronto lietuvių 
Socialdemokratų šokius, pri
sidėsite prie didelio, drąsaus ir 

garbingo darbo. Dar kartą 
kviečiame visus ir visas, šešta 
dienį, kovo 4 d. YMCA Colle
ge ir Roverscourt puošnią salę
— linksmus šokius.

z Parengimų Komisija.
LIET. EVANGELIKŲ SUSI

PAŽINIMO VAKARAS, i
Liet, evang. susivienijimas 

Toronte vasario 4 d. suruošė 
jaukų susipažinimo vakarą. 
Pradedant vakarą visi aasilan- 
kiusieji buvo pakviesti prie 

turtingai ir gražiai paruošto 
stalo. Užkandžiaujant buvo 
perskaitytas įdomus kurato
riaus p. Kregždės referatas, 
išklausytas pirm. p. Preikšai- 
čio pranešimas, ir tt. Linkėji
mais žinomų Toronto liet, vei
kėjų pp. Indrelių, pp. Mankų, 
PP- Cigarų bei p-lės Garbuzai- 
tės baigiamos vaišės. Tarp 
svečių matėsi net ir būrys lie
tuvių iš JAV.

Gretimoje salėje suskambė
jus žinomom europietiškom 
melodijom, prasidėjo lįnksmo- 
ū vakaro dalis. Gėlių valsas, 
skrajojantis pašaas, šokis su 
šluota, loterija įnešė daug įvai 
rūmo ir gyvumo šiame parengi 
me. Dalyvis.

DAIL. A. DOCIAUS 
PASKAITA

Paskaita sutraukė nemažą 
būrelį žmonių, kurie šventa
dieniškai nusiteikę išklausė 
paskaitą, pabaigoje savo dėkin 
gumą išreikšdami šiltu plajimu.

Klausytojas.

K. VYTAUTO KLUBĄ
2-ro pusi.)

Užbaigdami, komunistai šau 
kia: „Bet Klubas turi gyvuo
ti“. Keli „draugai“ dalyvavo 
klubo metinėj vakarienėj, jei 
klubo likimas taip įdomus? 
Ekonomiškai mūsų „progresy- 
viečiai“ klujro neremia ir visai 
boikotuoja. Jiems rūpi klubą 
pasiimti, kaip visame pasauly
je komunistai bando, ir visas 
organizacijas su tikslu, kad jas 
užvaldytų.

Tad visi lietuviai, kurie yr?y 
lietuviais ne tik vardu, bet ir 
dvasioj, kuriems rūpi lietuvy
bė ir jote dvasios išlaikymas, 
Įjunkykite klubo susirinkimus 
ir ginkte klubo teises. Žodžių 
ir gerų norų neužtenka. Rei
kia budėti. Reikia veikti. Klu 
1 as yra vienintelė lietuvių už 
eiga Montrealyje. Būkime ver
ti garbingo klubo vardo.

Klubietic.

PRANEŠIMAS HAMILTO
NUI

L. B. Hamiltono apylinkės 
Valdyba kviečia visuotinį na
rių susirinkimą, š. m. vasario 
mėn. 26 d. 2 vai. 30 min. po 
pietų.

Susirinkimas įvyks Ukrainų 
Ortodoksų salėje, 855 Barton 
St. East. Hamilton.

Kadangi susirinkimas labai 
svarbus, todėl prašome visus 
narius kuo skaitlingiausiai da 
lyvauti.

Hamiltono L B. Apylinkė* 
Valdyba.
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