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Montrealio miesto Majoras 
JEAN DRAPEAU,

Vasario 16 dieną paskelbęs Lietuvos nepriklausomybės pa 
skelbimo 37 sukaktuvių proga Proklamaciją, kurią matome 

antrame šio nr. puslapyje.

KOKI VEjAI VEIKSNIUOSE?
(Specialiai Nepriklausomai Lie tuvai iš New Yorko).

VLIKO PERKĖLIMO KOMI SIJAI DARBĄ PRADE
DANT. TRUMPA ANALIZĖ. KAS SU KUO IR SU KUO 

VISUOMENĖ? IŠEITIES BEJIEŠKANT.
Sužinota, kad politinių gru tovė, kur VLIKas iš Pfullinge 

pių pasitarimo š. m. vasario 5 no turi būti iškeltas nėra nutar 
dė New Yorke nutartoji komisi ta. Perkėlimui į JAV ar kur ki 
ja pirmo posėdžio susiiinko va tur nutarti, reikia išsiaiškinti 
sario 22 d. Tautininkai u lais visa eilė sąlygų. Į tas sąlygas 
vės kovotojai atsisakę savo ats ne visos politinės grupės vieno 
tovus į komisiją siųsti, kol ano dai žiūri. Tautininkai, laisvės 
ji nenutarsianti VLIKo perkeli kovotojai, Ūkininkų partija ir 
mo į JAV ir nepradesianti ap socialdemokratai už besąlyginį 
tarti konkrečius pačio kėlimo VLIKo- j JAV kėlimą pasisakė 
reikalus. Tautininkai tuo reika grupių pasitarime. Liaudiniu
lu savo nusistatymą jau buvo 
padalinę politinių grupių pasita 
rimo dalyviams raštu. Svarbiau 
si nusistatymai: ir VLIKas ir 
jo Vykdomieji organai turi bū 
ti JAV, o Europoje įstaigoms 
prižiūrėti skiriamas tik vienas 
administratorius; į VLIKą kvi 
ečiami įsijungti LAS, LF, LR 
S, Vilniaus KLS; į tarptautines 
ar valstybines institucijas VLI 
Kas kreipiasi per Lietuvos Dip 
lomatinės Tarnybos pareigu 
nūs. Natūralu, kad vsiais šiais 
punktais siūlomąja prasme susi 
tarimas nebus pasiektas. Kuri 
politinė grupė galėtų sutikti, 
kad perkėlus VLIKą į JAV bū 
tų sudarytas Europoje vakuu 
mas ir tuo pačiu metu leidžiant 
tautininkams pačiame VLIKe 
susidaryti 4 ar net penkių balsų 
bloką ir tuo pačiu mūsų veiks 
nių demokratiškumą išstatyti 
galimiems pavojams?

' —Iš visko aišku, kad komisijos 
darbas nebus lengvas ir kad 
vargu per nustatytus du mene 
sius ji galės savo darbą užbaig 
ti prieidama prie vieningesnių 
sprendimų. Kiek žinoma, į ko 
misiją įeina: V. Sidzikauskas 
(ŪP), P. Vainauskas (KD), A. 
Devenienė (VLS), M. Brakas 
(ML), J. Pažemeckas (VS), J. 
Valaitis arba A. Skėrys (DF), 
J. Kaminskas (SD). Ūkininkų 
S-ga savo atstovo dar nesanti 
paskyrusi, nes jos pirm. Dr. A. 
Trimakas po širdies priepuolio 
guli ligoninėje, bet tikimasi, 
kad iki posėdžio atstovas bū 
siąs paskirtas.

Savaime aišku, kad pagal gr 
upių pasitarimo nutarimą, vie

kai pageidauja išaiškinti perkė 
limo sąlygas susižinojus su L. 
Pasiuntiniu Washingtone, su 
JAV administracinėmis įstaigo 
mis, su ALTu. Krikščionys De 
mokratai pareiškė, kad jie no 
rį išsiaiškinti taip pat sąlygas 
Europos kraštuose, ką turėtų 
atlikti VLIKo sudaryta komisi 
ja. Mažosios Lietuvos atstovas 
grupių pasitarime taip jau pa 
sisakė, kad kito kelio nesą, kaip 
tik kelti VLIKą į JAV‘

Įsigilinus į visus tuos pasi 
sakymus, aišku, kad pačiu VLI 
Ko į JAV perkėlimo klausimu 
balsai taip susiskirstys, kad po 
zityvaus sprendimo laukti var 
gu ar tenka. Pagaliau, vien 
balsavimu šio klausimo neiš 
spręsi, jei nėra susitarimo ir 
vieningumo išanksto. Tautinin 
kų ir laisvės kovotojų dalyvavi 
mas ar nedalyvavimas komisi 
joje šį klausimą sprendžiant nė 
ra lemiantis. Pagaliau, be gru 
pių, kurios komisijoje dalyvau 
ja, yra dar grupės, kurios susti 
prino tautininkų užnugarį, su 
darydamos su jais koordinaci 
nį centrą ir įsteigusios atskirą 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondą. Taip pat neaiškūs sai 
tai, kurie palaikomi tarp ŪP 
ir LF pirmininkų. Nežinomi įsi 
pareigojimai tų grupių, kurios 
yra VLIKe, toms grupėms, ku 
rių VLIKe nėra. Nesijaučia in 
tencijų nuoširdumo klausimui, 
kuris be tikro nuoširdumo ne 
gali būti išspręstas.

VLIKo perkėlimo klausimu 
beveik matosi, kas eina su kuo. 
Vieni blokuojasi derindamiesi 
prie savo princpų, kiti eina į

MONTREAL, 1955 m. VASARIO-FEBRUARY 23 d.

Politinė įvykių savaite
DIDELĖMS KALBOMS IR
Po didelių kalbų Kremliuje, 

kurių metų Vakarams grasino 
Molotovas H bomba, Konevas 
moderniais ginklais ir kiti krem 
liniai satrapai kitokiomis baisy 
bėmis,

ANGLIJA SUSIRŪPINO 
TAIP PAT H BOMBA.

Molotovas gyrėsi, kad sovie 
tai H bombos gamyboje pralen 
kę Ameriką, o Anglija pasisa 
kė, kad ji H bombos neturinti, 
bet kai Rusija pradėjo grasinti, 
tai ir Anglijai reikia susirūpinti 
H bomba.

Po to kalbėjo JAV sekr. D. 
F. Dulles, kuris savo kalbą tai 
kė netiesiogiai Maskvai, nors 
tiesiogiai kalbėjo apie Kinijos 
komunistus. Jis dar kartą pa 
tvirtino, kad
AMERIKA GINS LAISVĄJĄ 

KINIJĄ,
esančią Taivano ir Pikadorų sa 
lose. Kad kynyba būtų stiprės 
nė, Tailande, Bangkoke, sušau 
kta Azijos pietryčių konferenci 
ja, kurioje dalyvauja ir DB su 
Prancūzija.

Kitas Azijos blokas, kuris ko 
munistų bijo, kaip skelbiama, 
rinksis Jakartoje, Indonezijoje. 
Ten dalyvaus ir komunistai.

Molotovo kalbos atgarsiu 
tenka laikyti tai, kad

GRASINIMAMS PRAĖJUS, 
neišvengiamas? Juk ne tiktai 
Molotovas grasina H bomba, 
bet Rusija ir Malenkovą sulik 
vidavo, kad jis žmonėms ban 
dė duoti gyvenimą, bet Chrus 
čiovas pradėjo didžiausiu tem 
pu sunkiąją pramonę, kuri ga 
mina patrankas, atnkus ir kitus 
ginklus, — o ginklai, kiekvie 
nam aišku .gaminami tiktai ka 
rui.

Labai Įdomus šių dienų neaiš 
kūmuose labai aiškus
RUMUNIJOS PARTIZANŲ 

ŽYGIS BERNE.
6 Rumunijos partizanai Švei 

carijos sostinėje okupavo ko 
munistinės Rumunijos atstovy 
bę, nušovė šoferį, kuris iaktinai 
buvo atstovybės šefas, paėmė iš 
jo raktus, atrakino slaptas spin 
tas ir išėmę svarbius komunistų 
dokumentus, pabėgo. . . Beje, iš 
6 suimti 4, bet pabėgusieji 2 
kaip tiktai išsinešė dokumen 
tus... Įdomu, kad partizanai ats 
tovybę išlaikę okupavę 3 d.

TRUMPOS ŽINIOS.
— V. Vokietijos seimas šią 

savaitę 3-čiu skaitymu svarsto 
Paryžiaus susitarimus.

— Susitarta, kad Japonijos 
taikos sutarčiai sudaryti Japo 
nija, Rusija ir kitos valstybės 
susirinks New Yorke.

AMERIKA PASIRYŽO — Italijos premjeras Scelba 
TĘSTI A BOMBŲ TYRIMUS lankėsi Londone.

Numatyta visa eilė pratimi — Aliaska ir Havajai priim 
nių sprogdinimų; žmonės plati į JAV seimą tikrais nariais, 
čiau supažindinami su A bom — Bevano pasiūlymas DB 
bomis ir jų sprogimų padari seįmuį pradėti su Rusija dery 
niais- . . _ . bas anksčiau, negu bus patvir

lame pasiruošimų susirupi tinti Paryžiaus susitarimai, at 
nime ir baimėje, kai ties Formo mestas, pačių darbiečių.
za jau vyksta mūšiai, DB užs. — Otto Sstrasseris, Hitlerio 
reik. min. Edenas pareiškė, dešinioji ranka, pabėgęs ligšiol 
bad gyveno Kanadoje, bet dabar iš
DĖL FORMOZOS 3 PAŠAU vyko j Londoną, kur tikisi gau

LINIS KARAS NEKILS. ti teisę sugrįžti į Vokietiją, kad 
Atrodo, kad Maskva, nežiū ten galėtų organizuoti „juodą 

rint grasinimų ir Peipingas, jį frontą“.
nežiūrint tūlų karo veiksmų, — Norkus, boksavęsis siekda 
greičiausia apsiramins ir nepra mas pasaulinio čempionato pra 
dės naujo karo. Tačiau klausi laimėjo negrui 9:1. Išlaikė 10 
mas liks klausimu: kada gi 3 rundų ir tiktai vieną kartą bu 
karas prasidės, nes jis vis vien vo suklupęs ant vieno kelio.

Ir ne vieni politinų grupių cent 
rai New Yorke turi tų kelių 
jieškoti, bet ir pats VLIKas. 
Iniciatyva iš jo pačio išeinanti, 
būtų su džiaugsmu sveikinama. 
Pagaliau, jam ir privalu tą ini 
ciatyvą rodyti, nes kai laisvini 
mo reikalai atsiduria kryžkelė 
je, tik jis vienas pagal politinių 
grupių nutarimą gegužės mėn. 
1954 metų yra „vyriausias Lie 
tuvos laisvinimo reikalų spren 
dejas“. Po šiuo nutarimu yra ir 
tautininkų parašas. h.

MONTREALIS
KONCERTAS E. Kaidelienės 
muzikos studijos mokinių pa 
skirtas gegužės 1 d. dienos me 
tu McGee salėje 220 Pine Avė. 
KUN. J. BOBINO sesers ves 
tuvės buvo labai iškilmingos ir 
gražios.
AV KLEBONAS kun. dr. J. 
Kubilius išvyksta į Čikagą n 
Detroitą rekolekcijų, Jkur išbus 
apie mėnesį laiko.
BAŽNYČIOS A V kertinį akme 
nį pašventinti Montrealio Kar 
dinolas J. E. P. E. Leger suti 
ko balandžio 3 d. su tam tikro 
mis iškilmėmis. Bažnyčia bus 
pabaigta statyti Velykoms. 
AKADEMINIO sambūrio susi 
rinkimas, privalomas, įvyks va 
sario 25 d., 8 v.v. 4225 Berri 
St.
LUKAS Kazimieras jau išvyko 
į savo farmą, kur po 3 savaičių 
pradės auginti kalakutus, šie 
met jau 5.000.
CANADACAR pradėjo šaukti 
i darbą jau prieš kelis mėnesius 
atleistus darbininkus.

blokus su savo principais prasi 
lenkdami. Viskas daroma var 
dan tos Lietuvos. Ir vardan vi 
suomenės, kuri šiandien jau pa 
statyta prieš du faktus. Su kuo 
gi eina vsuomenė? Ar turi ji 
VLIKo klausimu tokį aiškų nu 
sistatymą, sakysime, kaip tauti 
ninkai, arba kaip ūkininkų par 
tija, arba kaip socialdemokra 
tai? Kiekvienas tai gali patik 
rinti pats, pasikalbėjęs su sa 
vim ir su kitais, kurie ne New 
Yorko veiksniuose sėdi, bet dir 
ba fabrikuose, verčiasi laisvo 
mis profesijomis ar kaip kitaip 
sau duoną pelno. Nors sėdi 
New Yorko veiksniuose ir kai 
ba jų vardu neatsiklausę, bet 
toji visuomenė savo aiškios nuo 
monės VLIKo kėlimo klausi 
mu dar nėra susidariusi. Vėl 
tui „Laisvoji Lietuva“ stengia 
si tąją visuomenę įtikinti juo 
dindama gyvuosius ir mirusius, 
veltui stengiasi „Dirva“, bet 
nei visuomenė, nei daigi Anta 
nas Olis, kuris vasario 13 d. 
Bostone šaukė visus pasilikti 
vienybėje, nėra įtikinti

Šiemet Vasario 16 parodė, 
kad lietuvių išeivija, nežiūrint 
kurstymų ir išsišokimų, yra vie 
ninga. Tikimės, kad ji tokia ir 
išliks. Tikime, kad Lietuvos 
Laisvinimas turi būti šventas ir 
jungiantis akstinas, bet ne skal 
dantis. Jei kas mėgina jį panau 
doti mūsų skaldymui, turi su 
šliaukti visų lietuvių pasmerki 
mo.

Norime ir turime būti opti 
mistais. Jei esama nesutarimo, 
reikia jieškoti kelių jį nugalėti.

PRICE 15 ct. XV METAI

kęs, modernius aviacijos moks 
lūs išėjęs lakūnas, kuris pats 
daug tikėjosi nuveikti ir visuo 
menė, žinodama jo entuziazmą 
ir nepaprastą oreivybei meilę. 
Žuvo pačioje jaunystėje, pačia 
me jėgų išsiskleidime.

Drauge su juo žuvo kitas mo 
ntrealietis, Lt. Mace, 24 metų. 
Susidūrus lėktuvams ore jie žu 
vo ties Zweibriuckenu, Vokie 
rijoje.

Algimantas Navikėnas buvo 
gimęs 1928 m. sausio 18 d. Ma 
žeikių mieste, Lietuvoje, Kana 
doje baigė aviacijos karo mo 
kyklą 1954 m. bal. 1 d. jaunes 
nio leitenanto laipsniu, o rugsė 
jo 1 d. pakeltas į vyresniojo iei 
tenanto laipsnį. Lygiai prieš 
mėnesį buvo perkeltas į Euro 
pą ir tarnavo Kanados karo avi 
acijoje 3 eskadrilėje, 413 eskad 
rone.

Pp. Navikėnai prašė, kad ka

Algimantas Navikėnas,
Vasario 19 d. buvo gauta iš 

Europos telegrama, kurioje ka 
ro aviacijos dalinio, esančio Eu 
ropoję, vadas pranešė liūdną ži 
nią, kad Vyresnysis Leitenan 
tas karo lakūnas Algimantas 
Navikėnas, išskridęs pratybų, 
tragingai žuvo vasario 19 d., 
9.16 ryto Europos vidurio lai tastrofos ištiktojo sūnaus kū 
ku (mūsų laiku 3.16) ; Jo kūnas nas būtų atvežtas laidoti į Mon 
bus laidojamas karių kapuose trealį, tačiau prašymas nepaten 
vasario 23 dieną (A. V. bažny kintas, galimas dalykas — lai 
čįoje tą dieną rytą bus gedulin kinai.
gos pamaldos). Montrealio lietuviai sk

Žinia žaibo greitumu apibėgo audžiai pergyvena šį tragišką 
visus Montrealio lietuvius ir vi įvykį. Tėvams, Navikėnų šei 
sus nepaprastai sujaudino. Žu mai ir giminėms reiškiama užuo 
vo jaunas, vos 27 metų sulau jauta.

A. A. Aviacijos Vyr. Leit.

ALGIMANTUI NAVIKĖNUI
tragiškai žuvus, jo brangius tėvelius, broliuką ir sesutę 
su šeima šioj didžioj skausmo valandoj nuoširdžiai už 
jaučiame ir liūdime kartu

Elena Kudžmaitė,
Augustinas Kudžma,
Rugienių ir šeštokų šeimos.

Tragiškai žuvus karo aviacijos lakūnui
VYR. LEIT. A. NAVIKĖNUI,

tėvams, pp. Navikėnams ir p p. Kudžmų šeimoms reiškia 
užuojautą

Norkeliūnų šeima.

Ponų Navikėnų šeimą, Jų mylimam sūnui

ALGIMANTUI
tragiškai žuvus, nuoširdžiai užjaučia

Januškevičių šeima.

Tragiškai Žuvus pildant pareigas Aviacijos Leitenantui
ALGIMANTUI NAVIKĖNUI, 

jo tėvams,
ELENAI ir JUOZUI NAVIKĖNAMS, 

gilią užuojautą reiškia 
_____________________Konstancija ir Leonas Balzarai.

PONŲ NAVIKĖNŲ ŠEIMAI, 
sūnui ir broliui lakūnui Leitenantui 

ALGIMANTUI NAVIKĖNUI, 
tragingai žuvus, užjaučia

A. ir P. Paukštaičiai.

Su pp. Navikėnų ir pp. Kudžmų šeimom, žuvus jų 

MIELAM ALGIUI, 
kartu liūdi
 Jūratė ir Birutė Ciplijauskaitės.

Didžios nelaimės ir sielvarto valandoje
ELENAI ir JUOZUI NAVIKĖNAMS, 

tragingai žuvus, pildant lakūno pareigas, 
LEITENANTUI ALGIMANTUI NAVIKĖNUI, 

gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškia
E. ir J. Dalmotai.
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Gražus Montrealio 
Majoro gestas

„Nepriklausomos Lietuvos" Lietuvos nepriklausomybės at 
skaitytojai jau žino, kad Mont kūrimo akto paskelbimo sukak 
realio miesto Majoras p. Jean tuvių proklamaciją, kurios ori 
Drapeau Vasario 16 dieną yra ginalus tekstas yra šis: 
išleidęs trisdešimt septintųjų
„PROCLAMATION FOR THE 37-TH ANNIVERSARY 

OF THE INDEPENDENCE OF LITHUANIA
WHEREAS

WHEREAS

WHEREAS

the independence of Lithuania was proclaimed on 
February 16th, 1918; and
Lithuania, one of the three Baltic Countries, re 
mained independent for 22 years until it was 
occupied by Russian troups in June 1940; and 
this brave country, since it fell beneath the 
ruthless yoke of their Soviet oppressors, has 
undergone dreadful sufferings; and 

WHEREAS Canadians of Lithuanian origin and ancestry will 
mark this occesion with special ceremonies and 
celebrations emphasizing their faith in the Ca

nadian system of government and living and de
monstrating anew their belief in the inalienable 
rights of freedom-loving peoples; and 

WHEREAS our Municipality joins with the rest of the froc 
world in a fervent prayer \hat the people of 
Lithuania and other enslaved nations will soon 
again be able to hold their heads high as free 
men;

I, Jean Drapeau, Mayor of Montreal, hereby request my 
fellow-cetizens to observe the day of February Sixteenth Nine 
teen Hundred and Fifty-Five, as the Thirty-Seventh Anniver 
sary of the Independence of Lithuania and ask them to join 
their Lithuanian Citizens and wish them success in the strug 
gle to retain their national heritage and to regain the indepen 
dence of their native land.

Jean Drapeau, 
Mayor of Montreal”.

Šią proklamaciją Montrealio ži sugestija ir Federaliniam 
miesto Majoras p. Jean Dra Kanados Parlamentui bent atei 
peau paskelbė Montrealio ang nančiais metais tą padaryti, ką 
lų ir prancūzų spaudoje, per dabar padarė Montrealio Majo 
Kanados radiją ir per televizi ras ir kas yra kasmet daroma 
ją. Jungtinių Amerikos Valstybių

Ši proklamacija paskelbta Ka kongreso, siekiant tautų laisvės 
nados Lietuvių Tarybos Mont ir jų teisės laisvai spręsti savo 
realio skyriaus pirmininko p. likimą.
Antano Navicko iniciatyva ir Kilnus Majoro p. J. Drapeau 
rūpesčiu. Tai yra pirmas atsiti žygis mums yra nepaprastai br 
kimas Kanados lietuvių istorijo angus ir niekuomet neužmirš 
je, kad oficialus asmuo oficia tarnas.
liai paskelbia Lietuvos laisvės Būtų malonu, jeigu šį Majo 
ir nepriklausomybės reikalu ro p. J. Drapeau žygį tautiečiai 
proklamaciją. įvertintų gausiomis ir nuoširdž

Mes šitą faktą tegalime tik iomis padėkomis, kokią malonu 
tai augštai vertinti ir nuoširdž viešai pareikšti p. Drapeau.
iai Montrealio miesto Majorui „Nepriklausomos Lietuvos” 
Ponui Jean Drapeau dėkoti. Mu redakcijos ir Kanados Lie
ms brangi yra iniciatyva ir gra tuvių Centro Taryb. vardu.

Mielam broliui JUOZUI NAVIKĖNUI ir šeimai 
reiškiame giliausią užuojautą skausmo valandoje, 

netekus sūnaus
A. A. Leitenanto lakūno ALGIMANTO NAVIKĖNO, 
žuvus jam lėktuvo nelaimėje.
______________________ _____ Navikevičių šeima.

Kanados karo aviacijos lakūnui

Jūrų skautui Vairininkui,
Aviac. vyr. Įeit. ALGAMANTUI NAVIKĖNUI 

tragiškai žuvus, tėvelius, broliuką ir sesutę su šeima 
širdingai užjaučia ir budėdami kartu skelbia keturių 

savaičių gedulą
Montrealio skaučių ir skautų tuntai.

Kalegei Genei Kudžmienei ir šeimai, jos broliui
Algiui tragiškai žuvus, nuoširdžiausią užuojautą 

reiškia
Lietuvių Akademinis Sambūris.

Mylimam sūnui ir broliui

AVIACIJOS VYR. LEIT. ALG. NAVIKĖUI 
tragiškai žuvus, Jo brangius tėvelius, broliuką n 

sesutę su šeima, šioje didžioje skausmo ir liūdesio 
valandoje, nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime drauge,

J. Kibirkštienė, Irena ir Justas.

Žuvus neužmirštamam sunui, broliui, svainiui ir dėdei
A. A. AVIAC. LT. A. NAVIKĖNUI,

p. p. Navikėnų ir p. p. Kudžmų šeimas, 
jų didžioje nelaimėje, užjaučia ir kartu liūdi

Rosemounto šeštadieninės mokyklos mokytojai, 
mokiniai ir Tėvų Komitetas.

Karo lakūnui, leitenantui
ALGIMANTUI NAVIKĖNUI, 

einant tarnybos pareigas, žuvus, 
p. E. NAVIKĖNIENĘ ir ŠEIMĄ 

nuoširdžiai užjaučia.
Montrealio Šalpos Komitetas.

Buvusiam idėjos broliui
LTN. ALGIUI NAVIKĖNUI 

tragiškai žuvus,
Jo tėavms ir giminėms reiškiame gilią užuojautą

D. L. |K. Gedimino Laivas.

Karo aviacijos lakūnui 
ALGIMANTUI NAVIKĖNUI, 

tragiškai žuvus, jo tėvelius ir gimines širdingai užjaučia 
L K. Andruškevičiai.

Lakūnui 
ALGIMANTUI NAVIKĖNUI, 

tragiškai žuvus, jo tėvus ir gimines giliai užjaučia 
 Lapinų šeima.

Pp. Navikėnus ir pp. Kudžmus
jų brangiam sūnui, braliui ir švogeriui

ALGIMANTUI NAVIKĖNUI,
tragiškai žuvus, jų nepaprasto liūdesio valandoje užjaučia

S. Zemlickienė ir P. ir E. Gerhardai.

Mylimam sunui ir broliui
A. A. ALGIMANTUI NAVIKĖNUI 

žuvus, gilią užuojautą skausmo prislėgtiems tėvams, 
Tiesutei su šeima, broliukui ir giminėms reiškia

J. ir J. Adomoniai.

Aviacijos vyr, leitenantui 
A. f A.

ALGIMANTUI NAVIKĖNUI,
tragiškai žuvus, jo tėvams, broliukui ir artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą
J, ir G, Rukšėnai.

MONTREALIO LIETUVIŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAS 
RINKIMAMS J MONTREALIO SEIMELI-

Eil. Pavardė Vardas Amžius Užsiėmimas.
Nr.

1. Adomaitis Jonas 1902. II. 4. Darbininkas
2. Adomonis Henrikas 37 metų Darbininkas
3. Adomonis Jonas 1903. XI. 2. Darbininkas
4. Alinauskas Gasparas 1914 metais Braižytojas
5. Andruškevičius Kostas 1910. IX. 24. Agronomas
6. Aniuolauskas Julius 1921. III. 20, Inžinierius
7. Baltonienė Jadvyga 1917. IV. 24. Bibliotekininkė
8. Beleckas Petras 1905. VI. 30. Karininkas
9. Čapkauskas Moris 1919 metais Laborantas

10. Čipkuvienė Teodora 39 metų Darbininkė
11. Jonuska Petras 1897 m. Biznierius
12 Judzentavičius Vytautas 1908. V. 5. Ekonomistas
13. Juškevičienė Petronėlė 1912. I. 9. Mokytoja
14. Juškevičius Jonas 1903. X. 27. Tel. technikas
15. Ivaškevičius Kostas 1897 metais Fed. polic. tam.
16. Kęsgailą Steponas 1910. XII. 8. Darbininkas
17. Kiškis Walteris 1905 metais Biznierius
18. Kudžma Augustinas 1917. VII. 8. Darbininkas
19. Lapinas Zigmas 1925. I. 16. Studentas
20. Leipus Kostas 28 metų Darbininkas
21. Lukoševičienė Irena 1924. IX. 24. Tarnautoja
22. Lukošiuvienė Eugenija 1911. V. 1. Šeimininkė
23. Mališkienė Dana 1925. IV. 10. Tarnautoja
24. Markevičius Albinas 1930. I. 25. Darbininkas
25. Matulis Antanas 1897 metais Biznierius
26. Naginionis Stasys 33 metų Dipl. inžinierius
27. Norkeliūnas Dominikas 1900 metais Kirpėjas
28. Norkeliūnas Albertas 1925. III. 16. Draudimo agentą
29. Parojus Juozas 1922 metais Be profesijos
30. Paukštaitis Pranas 1910 metais Darbininkas
31. Paulauskas Stepas 45 metui Darbininkas
32. Povilaitis Povilas 1927. I. 1. Prek.inžinierius
33. Puniška Jonas 1923. VI. 20. Darbininkas
34. Skučas Jurgis 35 metu Darbininkas
35. Strėlienė Julija 1915. V. 20. Mašininkė
36. Šimkus Juozas 1921. VI. 20. Darbininkas
37. Šipelis Antanas 1896. VI. 6. Darbininkas
38. Šulmistras Jonas 25 metų Darbininkas
39. Toliušis Kostas 1913. VII. 29 Darbininkas
40. Trasikis Algirdas 1922. X. 22. Banko tarnautoja
41. Valiulis Jonas 1924. VI. 24. Darbininkas
42. Valka Algirdas 32 metų Technikas
Vasario 13 d. Montrealio Rinkiminė Komisija.

Ponams Navikėnams, Jūsų brangiam sūnui 
LEITENANTUI ALGIUI 

tragiškai žuvus, nuoširdžiai Jus užjaučiame
Juozas Pakulis su šeima.

Tragingai žuvus
ALGIMANTUI NAVIKĖNUI, 

skausmo valandoje
p. p. NAVIKĖNAMS ir GIMINĖMS 

nuoširdžią užuojautą reiškia
 Gyvojo Rožančiaus Draugija.

Savanoriui-Kūrėjui
JUOZUI NAVIKĖNUI IR JO ŠEIMAI 

dėl jo sūnaus, Jauno Aro, aviacijos leitenanto 
ALGIMANTO NAVIKĖNO 

tragiškos mirties giliausią užuojautą reiškia

Kanados Karo Aviacijos karo lakūnui leitenantui
ALGIMANTUI NAVIKĖNUI,

Žuvus,
P. p, Navikėnų ir Kudžmų šeimoms 

reiškiame užuojautą.
M. J. Adomaičiai ir O. T. Stankūnaitės.

Tragiškai žuvus
p. p, NAVIKĖNŲ 

brangiam sūnui 
ALGIMANTUI NAVIKĖNUI,

gilią užuojautą reiškia e
Elena ir Pranas Bukauskai.

VYR. LEIT. A. NAVIKĖNUI

tragiškai žuvus, jo tėvams ir giminėms nuoširdžią 

užuojautą reiškia

Kanados Tautinės S-gos Centro ir Montrealio 
Skyriaus Valdybos.

Tėveliams,
ELENAI ir JUOZUI NAVIKĖNAMS, 

tragingai žuvus jų mylimam sūneliui 
ALGIMANTUI NAVIKĖNUI, 

didelio liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškia 
____________ Mamytė ir Marija Arlauskaitė.■

Kanados Karo Aviacijos lakūnui, 
vyr. Įeit. ALG. NAVIKĖNUI, 

tragiškai žuvus, jo mielus tėvelius, sesutę, broliuką ir 
visus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

J. ir S t p. K ę s g a i 1 o s.

Ponams NAVIKĖNAMS, Ponams KUDŽMAMS ir 
giminėms Aviacijos Leitenantui karo lakūnui

ALGIMANTUI NAVIKĖNUI,
tragiškai Žuvus, giliausią užuojautą reiškia

A. Gražių ir L, Čečkauskų šeimos,
P. Rudytė ir Dr, L, Ru d y s.

Ponams Navikėnams, Kudžmams ir Rimučiui, jų sūnui 
ir broliui

A. A. aviac. Įeit. ALGIMANTUI NAVIKĖNUI, 
tragiškai žuvus, nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime 

Naginioniai.

Ponų NAVIKĖNŲ ir Ponų KUDŽMŲ šeimoms 
giliam liūdesy širdingiausią užuojautą reiškia

J. ir P. Žukauskai.

A. A. ALGIMANTUI NAVIKĖNUI, 
tragiškai žuvus, jo tėvams ir šeimai, reiškia giliausią 

užuojautą ir drauge liūdi
Paulių šeima.

Kanados Karo Aviacijos lakūnui leitenentul

ALGIMANTUI NAVIKĖNUI,
žuvus, jo tėvams p. p. Navikėnams ir broliui Rimgaudui 
reiškiame gilią užuojautą

Petras Šukys ir Ant. Salądžius.

Aviacijos Leitenantui 
ALGIMANTUI NAVIKĖNUI 

tragiškai žuvus,
ELENAI ir JUOZUI NAVIKĖNAMS, ' 

taipgi ir pp. Kudžmų šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia 
 Baradinskų šeima.

Tragiškai žuvus Aviacijos Leitenantui 
ALGIMANTUI NAVIKĖNUI, 

liūdesio valandoje, gilią užuojautą
E. ir J. NAVIKĖNAMS ir GIMINĖMS 

nuoširdžiai reiškia
Povilas Kvietkau»ka«.
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Kanada tikisi geresniu sekančiu metu
EKONOMINĖ KANADOS ŪKIO APŽVALGA, PADARYTA TORONTO „PARAMOS 

” METINIAME SUSIRINKIME JOS PIRMININKO P. ŠERNO.
Vienus metus užbaigus ir pr vo 1.41 dol., o 1953 metų 1.35 Kanados finansų ministeris Ho 

adedant kitus, kiekviena ūkiš dol.
ka organizacija meta trumpą Padidėjęs nedarbas sudarė te 
žvilgsnį į praeitų metų įvairias ndenciją didėti laukų darbinio 
tautos ūkio šakas ir nurodo ten kijos skaičiui. Praeitais metais 
dencijas, kur jos linksta. Kaip laukų darbininkų padidėjo visu 
meteorologai kaikurių duome 
nų pagalba pasako, koks bus 
oras netolimoj ateityje, taip ek 
onomistai praeitų metų statist! 
nių duomenų ir sulyginimų su 
ankstyvesnių m. duomenimis pa 
galba gali apytikriai nustatyti 
prognozą tautos ūkiui sekantie 
ms vieneriems metams. Žino 
ma, reikia skaitytis ir su tuo, 
kad nelaukti įvykiai bei sukrė 
timai tarptautiniame ūkyje tei 
giamai ar neigiamai gali atsilie 
pti ir į atskirus tautos ūkius, iš 
mušdami juos iš 
žiu.

Kanados tautos 
1954 metai buvo 
metai, arba kaip 
vadina — „recession“. Prie to nt, bet atbulai, didinant darbi 
ūkio atoslūgio prisidėjo šios ninkams algas, sudaro naują 
aplinkybės. Korėjoje pasibai problemą. Tai problemai išsp 
gus karštam karui, sumažėjo gi ręsti padeda pramonės racioną 
nklavimosi reikmenų gamyba, lizacija, mechanizacija, nauji iš 
Ūkiškas atoslūgis J. A. Vals radimai, masinė gamyba ir tt. 
tybėse neigiamai paveikė į Ka Tenka pabrėžti, kad Šiaurės 
nados ekspotą automobilių, pi Amerika savo tautos ūkio poli 
ieno, geležies ir elektros išdir tikos istorijoje daugiau kreipė 
binių. Šių gaminių produkcija dėmesį į vidaus rinką, į savo gy 
praeitais metais sumažėjo 23 • '
proc. Taip pat sumažėjo ekspor 
tas į USA ir miško medžiagos.

Tekstilės gaminiai neišlaikė 
konkurencijos su užsienio gami 
niais. Jų produkcija sumažėjo 
20 proc. Tekstilės įmonių akci 
jų kursas nepaprastai nukrito.

Kviečių eksportas sumažėjo metais į Kanadą ir USA žymiai 
40 proc., nes nuolatinis kviečių daugiau įplaukė kapitalo iš Va 
vartotojas — Anglija — gavo karų Europos. Nepaisant suvar 
pigiau pirkti iš Australijos. To žymų, jis bėga aplinkiniais ke 
pasėkoje sumažėjo farmerių pa liais per Šveicariją daugiausiai 
jamos, sumažėjo jų perkamo iš Prancūzijos ir Italijos, nes bi 
ji galia pirkti kitus gaminius ir jo komunistinės nacionalizaci 
tuomi neigiamai atsiliepė į ben jos.
drą vidaus rinką. 1954 metai buvo Kanados 10

Bendrai paėmus, praeitų me didžiųjų bankų metai. Paklau 
tų Kanados eksportas buvo ma sa tų bankų akcijų buvo didelė, 
žesnis 8 proc. negu 1953 metų, todėl jų kursas pakilo tiek, kad

Kanados 1953 metų produk naujai jas perkantiems neša ne 
cija visų ūkiškų gėrybių, ku daugiau 3 proc. dividendo. Ka 
rias angliškai vadina -------’— J--!—. ——- —
gross national product' 
24.300.000.000 dol., o 1954 me das taip 
tų 23.800.000.000 dol., 
500.000.000 dol. mažiau.

Sumažėjus metinei produkci 
jai, žinoma, turėjo atatinkamai 
padidėti bedarbių skaičius. Bet 
įsidėmėtina, kad, nežiūrint į pa 
didėjimą bedarbių skaičiaus, 
1954 metais 
tarnautojams 
suma 1,8 proc. didesnė 
1953 metais. Ir vidurkis 
bio vieno darbininko per 
valandą praeitais metais 
didesnis negu 1953

100.000. Tuo tarpu nuo 1939 
iki 1953 metų darbininkai bėgo 
iš laukų į miestus.

USA ir Kanados tautos ūkio 
obalsis yra „nė vieno bedarbio“ 
„Full employment“. Praktiškai 
tas šūkis pasiekiamas, jeigu pa 
gamintoms ūkiškoms gėrybėms 
ir patarnavimams yra pajėgi n 
nka, viduje arba užsienyje. Vi 
daus rinkos pajėgumas suvar 
toti pagamintas prekes priklau 
so nuo krašto gyventojų perka 
mosios galios, nuo išmokamų 
darbininkams ir tarnautojams 
algų dydžio. Užsienio rinka — 
eksportas priklauso nuo koky 

stagnacijos bės ir kainos. Kaip pagaminti 
čia angliškai prekę gerai ir pigiai ne mažina DrJr, 4-^. . 1. _ -1 !_• .f. 1?  . 1 1 •

normalių vė

ukiui praeiti

darbininkams ir 
išmokėta

ventojų perkamos galios padi 
dinimą, negu į eksportą. Čia gal 
būt ir glūdi ta paslaptis, kodėl 
USA ir Kanada turi tokį augs 
tą pragyvenimo standartą, kokį 
mes patys čia matome ir pajun 
tame.

Įsidėmėtina, kad praeitais

we, kuris visuomet žiūri opti 
mistiškai į ateitį, numato, kad 
šie metai bus persilaužimo me 
tai gera linkme. Manoma, kad 
tokie gigantiški užsimojimai, 
kaip St. Lawrence jūros kelio 
pravedimas, vamzdžių nutiesi 
mas natūralioms dujoms pr 
avesti nuo Prairijos link rytų, 
geležies nauja pramonė šiaurės 
Quebece, aluminijaus planas 
Britų Kolumbijoje, statyba ko 
munalių mokyklų, ligoninių ir 
kiti vieši darbai paveiks teigia 
mai kitas privataus ūkio šakas 
ir tokiu būdu išjudins jas iš esą 
mos stagnacijos.

ŠIAIS METAIS TURIME 
ŽEMESNIUS PAJAMŲ 

MOKESČIUS.
Kanadiečiai mokės penkis su 

puse nuoš. žemesnius pajamų 
mokesčius šiais metais palygi 
nūs su 1954 metų pajamų mo 
kesčiais, nežiūrint to, kad ir 
jokių esminių pajamų mokesčių 
sumažėjimų nebuvo nuo perei 
tų metų balandžio mėn, biųdže 
te.

Tai įvyko jau 1953 metais, 
kada Finansų Ministeris paskel 
bė 11 nuoš. pajamų mokesčių 
sumažinimą. Šis nuostatas bu 
vo pritaikytas tik 1953 metų 
antrai pusei ir tokiu būdu mo 
kesčiai sumažės dar kitus pen 
kis su puse nuoš. šiais metais.

Asmeniui su 1000 dol. mokė 
sčiais apdedamom (ne visom, 
bet tik mokesčiais apdeda 
mom) pajamom tai reiškia mo 
kesčių sumažėjimas nuo 179 
dol. iki 169 dol. Asmuo, kuris 
turi 10.000 dol. mokesčiais ap 
dedamas pajamas, mokės 2.320 
dol. palyginus su 2.490 dol. pe 
reitais metais.

Tačiau laukiama, kad šiais 
metais mokesčių bus surinkta patogiu 
daugiau negu 1953 metais, ka 
dangi algos pakilo.

Tarp kitko, jūsų mokesčiai 
turi būti sumokėti iki balandžio 
mėn. 30 d. (CS).
NAUJIEJI SUPER-TRAUKI 
NIAI SUTRUMPINS TRAS- 
KONTINENTAL1NĘ KELIO 

NĘ 14 VALANDŲ.
Kanadiečiai geležinkelio ke

M;

Malonus prisiminimai
TAIKOS RŪMAI HAGOJE

Pietų Olandijos provincinė sostinė, Haga gali pasigirti savo išdidžia 
istorija kaip diplomatinis Europos centras. Ir vienas iš svarbiausių šių 
buvusių pasaulinių aferų istorijų paminklas, galbūt, yra bokštuoti T a i 
kos Rūmai... dedikuotas 1913 m. vad. Hagos Tribunolo vieta ir 
iki II-jo Pasaulinio Karo pradžios Nuolatiniais Tarptautinio Teismo 
rūmais. Nors dalinai okupacijos metu sužalota, Haga rodo Olandijos 
stiprybę ir veržlumą. . . su savo pastatais, kurie primena anuos laikus, 
anuos malonius laikus. Z

JŪSŲ MALONUMUI SPAUSDINA

BRADING'S
BRAD1NG BRE¥ 

Ottawa • Windsor ■
L IMI

„'TLa*-'4*' ".

Tariama: „B R Ė D I N G S“

CANADIAN SCENE 200-TASIS NUMERIS
Šiais metais vasario 11 d. Ca išleisti daugiau kaip pirmos sa 

nadian Scene atžymi savo 200- vo laidos.
jį leidinį. Balandžio mėn. 1 d. Šia savaitine naujienų agen 
ši žinių agentūra žengs į savo tūra pasinaudoja šiandieną 6b 
penktuosius metus. laikraščiai ir dvi radijo stotys ii

Ji buvo sukurta 1951 metais ji apima 
su tikslu suteikti žinias apie olandų, 
Kanadą valstybės didelei ir au vokiečių, 
gančiai etninių kalbų spaudai, lietuvių, 
Canadian Scene yra išdalinusi kų, rusų, serbų, slovakų, šlovė 
daugiau kaip 500.000 medžią nų ir ukrainiečių. (CS).
gos žodžių demokratiniams Ka 
nados laikraščiams, kurie leidž 
iami įvairiomis Europos kalbo 
mis ir šiuomi ji yra vienintelė Rašytojų Dr-jos Valdybos pak 
savo rūšies institucija. Cana viesti, jau sutiko įeiti į „Drau 

>“ romano 1955 m. Jury Ku 
ėmimui ir mašinų aptarnavi čjų piliečių, organizacijų ir in misiją.

dabartinėmis priemonėmis, bet 
nedaug laiko buvo galima atim 
ti iš kelionės, kadangi pakeliui 
jiems reikėdavo susitikti su jun 
giamais traukiniais šioje milži 
niškoje 3.000 mylių kelionėje 
ir kad jie atvyktų keleiviams 

laiku Winnipege ir 
Calgary. Be to, jie turėjo susto 
ti dėl ledų valgomam vagonui 
ir mašinų aptarnavimui.

Naujieji diseliai ir lengves 
nio svorio keleiviniai vagonai, 
kurie moderniški ir turi automa 
tinius šaldymo įrengimus, ne 
tiktai įgalina juos sutaupyti lai 
ką tarp stočių, bet taipogi pa___
šalina ilgus sustojimus ledo pa dian Scene yra išlaikoma priva go 
ėmimui ir i—"--------1 “• •" "• ...............................

liautojai turės greitesnes ir pa mui. Keliautojas galės dziautis dustriniu, finansų bei prekybos
firmų. Ji negauna jokios valsty JQ pAB£G£LIUS LIEČIAN 
bines paramos ir neturi jokių 
ryšių su politinėm partijom ar 
ba organizacijom.

Canadian Scene buvo suorga___ _
nizuota grupės kanadiečių vi Konvencija liečianti Pabėgėlių 
suomenininkų, kad patenkintų Statusą (pasirašyta Ženevoje 
tą reikalavimą, kuris buvo iš 1951.VII.28 d.). Atrodo, kad 
reikštas etninių laikraščių. Be socialiniais, darbo reikalais mū 

įvykių pastovių aukotojų paramos pas sų piliečių padėtis kiek pagerės

„The nadoje kas dešimt metų revizu 
siekė ojamas bankų veiklos pagrin 

vadinamas „Bank
t. y. Act“. Praeitais metais didžiųjų 

bankų veikimas buvo praplės 
tas ta prasme, kad jie tapo įjun 
gti į taip vadinamą „National 

temą naujiems rezidenciniams nuo balandžio mėn. 
namams statydinti. Metinis tų 
bankų suvestinis balansas jau prisimena, kelionė traukiniu iš Abu geležinkeliai pritaikė 
rodo per 100 mil. dol. tokių pas Montrealio arba Toronto į Van vo tvarkaraščius taip, kad ke 
kolų — mortgage.

Pagal ekonomistų išvedžioji

m________ togesnes keliones tarp Rytų ir pusės dienos ankstyvesnių atvy
Housing Act“ kreditavimo sis Pacifico pakraščio pradedant kimu Vancouveryje — ir kelia 

‘ ’ ------- 1'“1 ~A“. uti patogiuose, moderniškuose
Nes kaip dauguma iš mūsų vagonuose.

sa

17 kalbų gi upių — 
estų, suomių, latvių, 
vengrų, italų, žydų, 
maltesų, rumunų, len

DR. HENR. NAGYS IR 
JONAS ŽMUIDZINAS,

PRANCŪZIJOJE ĮS1GALIO

TI KONVENCIJA.
Nuo pr. metų spalio 29 d. 

įgijo galios Prancūzijoje Tarpt.
algų
negu 

uždar
vieną mus, bėgamieji metai, t. y. 1955
buvo m., bus neblogesni už praėju

„ metais: sius metus, nors ūkiškas atoslū _ _
1954 metų algos vidurkis bu gis, „recession“, tęsis ir toliau. Įėję važiuoti šiek tiek greičiau rų kraštą. (CS).

couverį užtrukdavo nuo 87 iki liautojai galės pamatyti tą di 
88 vai. abiejuose Canadian Pa dingą Canadian Rockies kalny 
cific ir Canadian National gele no panoramą dienos metu. Tai 
žinkeliuose. yra vienas iš didžiųjų į

Kanados traukiniai būtų ga šioje kelionėje per didelį ir įvai kutinių keturių metų bėgyje Ca -palengvės, nes jų statusas pri 
nadian Scene nebūtų galėjusi artės prie prancūzų padėties.

Teroro masino komunistu tarnyboje j
PASAKOJA

2.
Žukovo

Sekančią 
čiau generolo Šabalino Tįstai 
gon, kuris buvo vyriausiojo 
Rytų Vokietijoje ginkluotų pa 
jėgų vado maršalo Žukovo pa 
vaduotojas specialiai ekonomi 
niams klausimams. Už milžiniš 
ko rašomojo stalo aš pamačiau 
pražilusią galvą, 
energingą 
skendusias

Aš pastebėjau 
kaspinėlių ir dekoracijų 
tamsiai žalios generolo Šabali 
no palaidinės, tačiau vienas de 
šinėje krūtinės pusėje raudo 
nos ir auksinės spalvos ženk 
las, skelbė jį esant centrinio 
komunistų partijos komiteto 
nariu. Taigi, jis buvo ne fronto 
linijų generolas, bet augštas 
partijos pareigūnas.

Generolas tingiai studijavo 
mano dokumentus, retkarčiais 
patrindamas savo nosį. 1____
mai patenkintas mano dokume — Patikrink ir peržiūrėk — 
ntų turiniu, jis pasakė: išstudijuok juos. Diktuok turi

— Jūs dirbsite kartu su ma nį šios medžiagos mašininkei, 
nim Sąjungininkų Kontrolės kuri turi leidimą tvarkyti ir ži 
Komisijoje. Jūs privalote sup noti slaptus reikalus. Prista 
rasti dabar, kartą visam laikui, tyk man viską atgal tuojau pat 
kad visi jūsų busimieji bendra kai būsi užbaigęs, 
darbiai Komisijoje yra kapita 
listų špionažo agentai. Ų--r - .. . . . „
kad jūs privalote neturėti su jau bylos studijas. Du vokiečių jęs pasakė: vo priešų, kas yra kambario vi
jais jokios asmeninės pažinties profesoriai, anksčiau dirbę Nei — Žinoma, kad tai toji pati duje. Aš jaučiausi lyg šnipas.

SOVIETŲ KAR ĮNINKĄS G. KLIMOV.
ar santykių. Kalbėk kiek gali 
ma mažiau. Visos mūsų sienos 
turi ausis. Prisimink tai! Lošia 
te kortomis?

— Ne! — atsakiau trumpai.
— Ar geriate?
— Leidžiamose
— Hm, tai yra 

tus apibūdinimas.
liečia moteriškes? gauti iš amerikonų įstangų, tai

— Esu viengungis! buvo aišku, kad mes turėjome
Generolas giliai įtraukė eiga nematomą mums dirbančią ran 

retės dūmus ir išpūtė juos. ką amerikonų ekonominės žval
— Labai gaila, kad esate ne gybos vyriausioje būstinėje, 

vedęs, majore.
Aš žinojau, ką jis tuo laiku 

galvojo. Koledžas turėjo griež 
tą įstatymą: išskyrus okupuo 
tuosius kraštus, veingungiai ne 
galėjo būti siunčiami dirbti už 
sienin. Karininkas, paskirtas į 
užsienyje esantį postą, privalė 
jo būti vedęs — turėti žmoną, 
kaipo įkaitą ar užstatą.

Sekantį rytą generolas Šaba 
lin pasišaukė mane ir peikęs vi 

Mato s4 pluoštą dokumentų, pasakė:

pavaduotojas.
dieną aš prisista

veidą 
veide

keturkampį 
ir giliai pa 
pilkas akis, 

tiktai keletą 
ant

cho ekonominės statistikos ins medžiaga. Kažin, ar jie nenori Ir aš buvau pilnoje sovietų uni vietos lėktuvas su delegacijos 
titute, sakėsi, kad jie visai nese priversti save palaikyti draugiš formoje! Manyje susimaišė ne 
niai buvo pagrobti ir nugaben kus santykius su mumis? — Po patogios padėties jausmas su 

to dar sumurmėjo pro dantis: baime ir aš skubiai atidariau 
— Aišku, kad tai yra apgaulės duris į jų informacijos įstaigą, 
pokštas. Jie visi yra šnipai! 

Trumpai po to amerikonai 
pakvietė generolą Šabaliną ir 
jo štabą į konferenciją Frank 
furte prie Maino, aptarti vokie 
čių Į. G. Farben pramonės lik 
vidavimo. Generolas pasiuntė 
mane su mūsų delegacijos są 
rašų į amerikonų vyriausiąją 
būstinę, kur aš turėjau susitar 
ti dėl mūsų išvykimo ir trans 
porto priemonių.

Kada aš atvykau į amerikonų 
būstinę, aš išsiėmiau savo doku 
mentus, tačiau atrodė, kad sar 
gyba tuo visai nesidomi, tik ty 
liai man pamojo informacijos 
įstaigos kryptimi. Tai praėjęs 
aš galvojau, kad aš dabar turiu 
gerą progą apsidairyti

ti lėktuvu į amerikonų vyriau 
siąją špionažo ir ekonominės žv 
algybos būstinę Wiesbadene, 
kur jie buvo išlaikyti ir klausi 
nėjami tris dienas.

Nematomoji ranka.
Mano turimi dokumentai bu 

vo amerikonų raportų nuorašairibose!
labai lanks apie profesorių apklausinėjimą. 
O kaip kas Kadangi šie dokumentai buvo

Po kelių dienų, paketaš, adi e 
suotas generolui Šabalinui, ofi 
cialiu keliu atvyko iš ameriko 
nų vyriausios būstinės. Paketą 
atidarius, paaiškėjo, kad amen 
konai labai mandagiai suteikia 
mums žinių, (Kadangi Kontro 
lės Komisija buvo susitarusi pa 
sikeisti žiniomis, turinčiomis 
ryšio su vokiečių ekonominiais 
reikalais), jie norėtų atkreipti 
sovietų dėmesį į prisiunčiamą 
informaciją. Savo nustebimui jų 
prisiųsti dokumentai buvo tie 
patys, kurių nuorašus parūpino 
mūsų slaptoji tarnyba (žvalgy 
ba) ir kurie buvo pažymėti kai 
po „slapti“.

„Slapti“ dokumentai...
Aš parodžiau generolui Šaba ženklų! Mes sovietuose nerašo 

‘ j Aš užsidariau slaptame de linui paketą ir jo turinį. Jis pa me ant lentelių savo pavar 
Taip partamento kambaryje ir prade sikrapštė savo ausį ir pagalvo džių, kad neinformuotume sa

dalyviais bus pasiruošęs skristi 
į konferenciją. Niekas visai ma 
nęs neklausė parodyti sovietų 
delegacijos sąrašo. Vėliau aš 
turėjau daug progų pamatyti 
ir įsitikinti, kad tokiuose at 
vėjuose, kur sovietų įstaigos 
būtų reikalavusios „dokumen 
tų“, pasirašytų trijų generolų 
ir patikrintų vidaus reikalų mi 
nisterijos, amerikonams pakak 
davo telefoninio pasikalbėjimo.

Vieną dieną generolas Šaba 
lin pasiėmė mane kartu su sa 
vim į Drezdeną j konferenciją 
su mūsiškiais kariniais vadais 
Saksonijoje. Jie buvo sušaukti 
prisistatyti sovietų karinės vai 
džios augščiausiąjai vadovybei, 
kuri buvo apie juos gavusi išti 
sas mases skundų. Buvo susi 
rinkę apie 300 karininkų, prade 
dant majoru ir augščiau.

Generolas Bogdanov, Sakso

Ilganosis kareivis...
Ten, du gumą kremtą karei 

viai papraščiausiai nukeipė ma 
ne į generolo' Clay įstaigą. Ka 
da aš laukiau generolo Clay lau 
kiamajam kambaryje, ilganosis 
mažo ūgio kareivis išsiveržė, 
kaip iššautas, iš generlo kamba 
rio, prasiautė per laukiamąjį ir 
griebė savo kapurę nuo vinies, 
tuo pačiu laiku skubiai sakyda 
mas kelius žodžius sekretoriui 
laukiamąjame.

— Šis generolas turėtų būti 
labai griežtas viršininkas, jei 
gu jis taip gainioja savo žmo 
nes, — pagalvojau aš.

Tačiau tuo pačiu momentu 
gerą progą apsidairyti aplin tas beskubąs kareivis ištiesė 
kui, ir nuėjau išilgai koridorių man savo ranką ir užvertė ma nijos karinis gubernatorius, kr 
mi. Visų kambarių durys bu ne visu tvanu angliškų žodžių. ±~' ' ’ 1
vo plačiai atvertos ir visur bu ~ - —
vo tuščia, išskyrus keletą kam rmėjo sekretorius.
barius valančių vokiečių mote spėjau atsigauti iš nustebimo, 
riškių. Prie kiekvienų durų bu kai generolas pranyko. Jis ne 
vo lentelė su departamento ar buvo generolas, bet atominė 
skyriaus pavadinimu ir jame bomba! Viskas, ką aš iš jo kai 
dirbančio ar vadovaujančio ka bos galėjau suprasti, buvo „O. 
rininko laipsniu ir pavardė. Aš K.“ 
labai nustebau ir nežinojau, ką 
tai turėjo reikšti? Jokių atsar 
gurno ir saugumo priemonių ar

eipėsi į susirinkusius karinio 
kus, kviesdamas „pasikeisti 
nuomonėmis apie savo patyri 
mą“ ir iškelti komendantūrų 
larbo trūkumus, paverčiant 
juos į pasigailėjimo nežinančią 
savikritiką. Jis tuo pačiu davė 
suprasti, kad sovietų karinė vai 
džia yra geriau informuota ne 
gu jie galvoja. Kitaip sakant, 
jei kuris iš susirinkusių kari 

Tuo laiku pasirodė kitas ka ninku jaustųsi kaltas, tai toks 
rininkas, išklausė mane su šal privalėtų iškelti kiek galima da 
tu atydumu, linktelėjo ir išėjo, ugiau savo kolgeų — kaimynų 
Trupučiuką vėliau jis sugrįžo „nuodėmių", kad tuo uždengtų 
ir pasakė man, matyti sužino ir pritemdytų savasias. 
jęs telefonu, kada ir iš kurios Bus daugiau.

— Generolas Clay, — sumu 
Aš dar ne

Be dokumentų.
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PR. DOM. GIRDŽIUS.

Adomas Mickevičius pries 100 metu
(Vilniuje, Kaune, Maskvoje, Romoje, Paryžiuje, 

Konstantinopoly )
„Siek ten, kur vyzdis nepasiekia, ,
Laužk tai, ko protas nepajėgia.

Tikėjimas ir jausmas man daugiau sako, 
Nei akis ir išminčiaus stiklas.

1.
Jis buvo didis. Minties ir jau 

siho galiūnas. Lenkai jį laikė 
savo tautos pranašu-mesianis 
tu, mes — istorinės Lietuvos 
milžinu kūdikiu, svetimieji jį 
vadino Byron’o ir Chateaubria 
nd’o broliu. Jis buvojo pasaulio 
sostinėse, o palaužti tiemtiniai 
ir emigrantai pavydėjo jam vi vo Motinos globai. Iš kūdikio kas Vytis, 
zitų pas karalius, arkivyskupus pasidaręs milžinu, jis iki mir klausęs, tokių vietų pnsižiūrė 
ir Popiežius. ties laikysis motinos valios ir jęs, Adomas pakils galingais

Tai buvo 1798 metai, per pa pirmutinis Vilniaus Bazilijonų kūrėjo sparnais į platųjį pašau 
čias Kūčias, kai tik ką gimusį Vienuolyne, kalėjime, užčiaups lį, jo žodžio genijus nueis to 
mažąjį Adomėlį tėvai paguldė burnas burnojantiems, 
ant didelės „Lietuvos Statuto“ Ten šiaurės kontinente die 
knygos. Tai buvo pirmoji prie nos buvo sausos ir kvepėjo pu 
saika senoms krašto teisėms ir šynais; naktys ilgos, šaltos, šar 
papročiams. Ar dėl to, kad jo motos, su vos spingsinčia aušri 
tėvas Nikalojus Mickevičius bu ne. Prie pleškančios pliauskos 
vo advokatas? Iš tradicijų ėjo kamyne jis klausė seno namų 
tai, taip, kaip kad žmogus gims tarno ilgą pasaką. Rudenį, kai 
ta iš meilės. kaime tuoj popiet temsta, ir į

Toli už Vilniaus Naugardu lūšnas pasibeldžia vaiduokliai, 
i:o miestelis buvo menkas ir bie jis stebėjo, kaip žmonės Vėli 
anas. Girios ir tradicijos ilgai nių išvakarėse ruošdavo numi 
ten saugojo žmones nuo Rytų rusiems valgius, o jie prisikel 
kaimyno. Kalneliai ir pylimų davo. . . 
liekanos priminė seniau čia bu Tai buvo pirmas vaiko ne 
vusius mūšius su totoriais. Dar paklusnumas motinai: ji buvo 
toliau buvo kraštas, kur vyrai griežtai nusistačiusi pireš ža 
vilkėjo baltas rubaškas — Bal vingas pagonybės liekanas, 
toji Rusija. Didžiojo Lietuvos 1811 metais, sukeldama bai 
kunigaikščio Mindaugo vardu mę ir nerimastį širdyse, pasiro 
pavadinti piliakalniai liudijo vi dė danguje didžiulė kometa, 
sur, kad ten toli, toli yra buvus Vieni pranašavo marą, kiti ka 
mūsų tėvų žemė—Leituva. Ni rus. O metai buvo' tokie derlin

sa

Širdimi į širdį žiūrėk“.
VAIKYSTĖ.

kalojus Mickevičius kildino 
ve iš Lietuvos senų kunigaikš
čių ir saugojo Naugarduko raš 
tų archyvą, slepiantį balto len 
kų erelio ir lietuviško Vyčio 
tarpusavio misteriją.

Ten pamaldi motina pavedė 
būsimą poetą Čenstachavos Die sikirto

gi! Adomėlis buvo jau kone ga; rymo ant alkūnių, atstatę kyklos baigimo pažymėjimą, ir ko menas liudijo rimtą ų- nepa 
Adomas: jis buvo Naugarduko ūsus. jaunas neturtingas bajoras pra neigiamą mūsų tėvų civilizaci
Domininkonų mokykloj ir mo 
kėjo truputį prancūziškai. Jo tė Ii? Kodėl jūs palikote savo kra tada uždarė šventos Elenos sa 
vas skaitė laikraštį nervingai, štą? — klausė jų prancūziškai loję.
paskui žingsniavo skersai ir iš keturiolikos metų' Naugarduko- cTiinrNTA<i VII NIUIE zyuejime.
ilgai kambario, it Donas Kicho Domininkonų mokyklos moki "Vakarų Europos romantizmo
tas, kaž kam pasiruošęs. Bajo nys. ]
ras žinojo, kad kraštas bus grei — ] 
tai išlaisvintas iš tirono nagų, leisti. Mes negalėjome jo pa ta šaretka. Trankomas ratų ant auditorijas. 
Pasirodžiusi kometa jam buvo likti. 
Napoleono žvaigždė. Ir veikiai ]
traukė Napoleono pulkai pro Tų įspūdžių pagautas, mokinys 
Naugarduką, traukė link Rusi pirmą kartą suprato ir įvertino 
jos per visą Lietuvą, Jada gene kario pareigos jausmą. Jis va 
rolas Dembinski priėjo Nemu landomis norėjo juos sekti, jie 
ną, klausdamas: ms padėti, lyg nujausdamas,

— Ar antrasis upės ki antas jog Prancūzija bus ištremto po 
taip pat lenkiškas?

Tik nusivylė generolas, išgii 
dęs jam negirdėtus kalbos gar 
sus, negirdėtas dainas. Čia su 

lenkų erelis ir lietuvis 
Tokių garsų prisi

— Ko jūs atėjote iš taip to dės didžiąją kelionę. Napoleoną ją.
‘ •-------- ------------ , . , . • y-----.... Kunigaikščio Adomo Čarto

riškio globoje Vilniaus Univer 
sitetas buvo pačjame žydėjime

liau, audrins širdis labjau, nei 
Napoleono žygis.

Grįžo Napoleono karių tik Ii 
kutis—labjausiai patvarūs, lab 
jausiai užgrūdinti. Sušalo prie 
Dt?rezinos. Naugarduko skur 
džiam miestely visur pleška ug 
nys, namuose, kiemuose, gatve vės, tik žudynes ir gaisrus, 
se. 
riai.

Palaimino jį kelionėn motina, vėjai šėlo tarp miesto kalnų, vė 
Mes negalėjome jo vieno o vežė jį senas izraelitas papras dindami sunkių mokslo pastatų 

. Vokiečių Kanto, 
nelygaus Naugarduko grindi Hėgelio filosofija, Šileris ir Bai 

Mylėjo prancūzai savo vadą. nio, jaunas abiturientas spaudė tonas laukė godžių klausytojų, 
prie krūtinės mažą maišelį, tė Senieji sakė, kad jaunuomenė 
vo palikimą. Ten buvo vienuo pamišo. Poetas, baigęs universi 
lika aukso dukatų. Pravažiavo tetą, atsakys jiems garsaus as 
tankias girias, akmenuotus smė tronomo I. Sniadeckio asmeny: 
lynus, sustodavo naktimis kelio 
ms valandoms karčiamose. Ve 
žime po sėdyne buvo paslėptas 
pistoletas. Ar dėl to, kad tame 
poetingame krašte yra visados 
buvę daug valkatų, vagių ir 
ubagų? Vėliau poetas, kai sida 
bro' spalva pamargins jo žvilga 
nčius plaukų klodus, visados 
vertins ginklą. Jis organizuos 
legioną ir mirs kare, tikėdamas 
tvirtai krašto išlaisvinimą. 
Kaip ir jo tėvas.

Žydas, glostydamas ilgą ir vi Čius, Ig. Onacevičius. Vieni

„Tikėjimas ir jausmas man 
daugiau sako, nei akis ir moks 
lininko mikroskopas. Negyvas 
tiesas tematai. žvaigždžių ir 
dulkių tvarką regi: gyvų tiesų 
tu nematai... Širdimi į širdį žiu 
rėk“.

Ir universiteto profesoriai 
kliedėjo praeitimi. Kas tyiė 
Lietuvos istoriją, mokė jaunuo 
menę mylėti praeitį, tai, kas gy 
venime mirę, o dainoje prisike 
lia? I. Lelevelis, Ig. Danilavi 

ki 
Si 
pe 
už
ne

eto antroji tėvynė. Tik jo mo 
tina drebėjo dėl savo namų. Pa 
krikusiai kariuomenei traukiau 
tis, buvo plėšimų, žmogžudys 
čių. Drąsaus ir protingo tėvo 
jau nebuvo. Jis mirė per karą. 
Paskui armiją sekė palaidi šu 
nės, maisto jieškodami. Vienas 
didelis, nežinia iš kur, prisirišo 
prie našlės ir tėvo paliktų ketu 
rių našlaičių. Jis saugojo visu 
šuns atsidavimu namus nuo va 
gių ir plėšikų, nepaisydamas tą sai baltą barzdą, dėjosi viską tus kaitino, audrino. Ak, ir 
žiemą baisių šalčių. Mažieji suprantąs: 
žaidė su juo, o motina sakė, kad 
jį siuntė jiems pati Apvaizda.

Ir viltys sudužo. Nuostabioji 
komtea neatnešė tautoms lais

Šildosi seni prancūzų ka 1815 metų vasarą mokyklos 
Įpratę kare budėti, nemie direktorius išduos Adomui mo

I
 Nauja knygelė 145 pusi., angalviu:

ŠTAI JŪSŲ KARALIUS, — Jono. 19:14.
Platus ir žingeidus turinys.

Dievo paskirtieji amžiai. Atgaivinimo laikai. Žmogaus 
sūnaus ženklas danguje. Naujas dangus ir nauja žemė.

Prisikėlimas iš numirusiu, ir t. t.

H

Prisikėlimas iš numirusių, ir t. t.
Kaina 25 et., neturtingiems siunčiame veltui.

L. B. S. A. 3444 S. Lithuanica Ave. Chicago 8, Ill.

KRYŽIUOČIAI

H. SIENKEVIČIAUS 
garsų istorinį romaną 

savo puslap-se spausdina 

KARYS 
680 Bushwick Ave., 
Brooklyn 21, N. Y., 

pradėdamas 1955 metų 
sausio numeriu.

Siunčiu prenumeratą $ 5.00 už 1955 m., prašau siųsti 
man Karį.

Vardas, Pavardė .......................................... .. .............................

Adresas ................................ «..................... .. .............................

manas Daukantas, tas vargo
— Ponaiti, aš turiu daugiau lė, gi ten buvo, nusipirkęs 

pinigų, kaip tamsta, ir nesivežu pinigus bajoro vardą. Ir tai 
ginklo. kliudė jam karščiausiai rnyiėa

Už atvirumą ir tėvišką globą tėvynės praeitį, 
kelionėj poetas vėliau Paryžių 
je „Koncertų Koncerte’’ jamži 
ns izraelitą Jankelio asmeny ša 
lia generic Dombrovskio. Ir do 
ras žydas verkti pradės, palie 
tęs seno kario ranką.

Trečiąją kelionės dieną pasi nūs, mokėjo gerai daug Ęuro 
rodė Vilniaus bažnyčių bokš pos kalbų ir mėgo meną. T. Za 
tai. Didžiųjų Lietuvos kunigai ną studentai vadino lietuvišku 
kščių mieste. Vilijos ir Vilnelės Katonu. Jis buvo vyriausias iš 
santakoje, ant pakilių kalvų se filomatų.
no miesto masyvinių pastatų Siekti grožio, dorovės ir lai 
sienos alsavo sena praeitimi, o svės sau ir kitiems buvo studen 
Renesanso ir ankstyvojo Baro Nukelta į 5-tą psl.

Studentų Filomatų, Filaretų 
ir, Spinduliuočių būreliams pn 
klausė tie schonen Secien: I. j ; 
žovskis mėgo Kantą, I. čečeta 
buvo stoicizmo uolus sekėjas, 
Pr. Malevskis, sekretoriaus su

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, III. USA.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS
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L. GAUSE

Torpedų ugny
Mūsų laivas „Indianapol’’ lengvai skrosdamas Pacifico 

okeano bangas plaukė pietų kryptimi.
Staiga, dešiniam laivo šone pasigirdo milžiniškas spro 

girnas, nuo kurio laivas susvyravo lyg pašautas paukštis. 
_• uo metu aš ilsėjausi kajutėje ir iš savo lovos buvau meste iš 
mestas — skeldamas kaktą į laivo grindis.

Galvojau, ar jaugi mūsų laivas galėjo taip stipriai susi 
durti su kitu laivu, ar kliudyti povandeninę uolą? Tuojau po 
pirmo sprogimo sekė antras ir trečias, o su trečiu sprogimu 
laivas neteko šviesos ir nustojo bet kokios kontrolės.

Buvo aišku, kad japonų povandeninio laivo buvom kliu 
uyti dviejų torpedų.

Išbėgęs iš kajutės aš momentui nustojau orientacijos, 
blaškiausi tamsoje jieškodamas išėjimo į viršų. Virš savęs 
aš girdėjau kylančią paniką bei braškėjimą iš mirštančio laivo.

Mintyje man prabėgo paskutinių kovų vaizdai, kuriose 
nekartą buvom gan skaudžiai kliudyti japonų lėktuvų. • Tai 
buvo prie Iwo Jima ir Okinawa. Daug kartų mačiau ir girdė 
jau sužeistų bei mirštančių karių vaitojimus.

Skausmas apėmė apdaužytą kūną ir pusiau klupdamas 
skubėjau pasvirusio laivo šonu į komandos tiltelį, nes kaip 
navigatoriaus padėjėjas turėjau ten būti reikalui esant.

Užlipęs ant tiltelio radau ten stovinčius laivo kapitoną, 
jo padėjėją, navigatorių, bei kitus laivo vadovybės vyrus. 
Tų veidai blankioje mėnulio šviesoje atrodė bronziniai ir su 
sitūpinę. Nė vienas neištarė žodžio. Tie patys vyrai, su ku 
riais aš kartu praleidau didesnę dalį praėjusio pasaulinio karo 
— šiuo momentu stovėjo bejėgiai.

Taip neseniai mes kartu ant to pačio tiltelio palikome 
U.S.A veždami tas dvi paslaptingas dėžes. Aš pats buvau 
prie vairo, kai praplaukėm San Francisco „Golden Gete“ til 
to apačia. Laivas buvo taip paruoštas, kad išvysčius galimai 
didesnį greitį. Mūsų sustojimas Tinian sala.

Išskyrus laivo vadovybę, įgula nežinojo, kad tose paslap 
tmgose dėžėse buvo vežama atominė bomba — ta pati bom 
ba, kuri po kelių dienų buvo išmesta Japonijoje ant Hiroši 
mos.

Palikę krovinį Tinian saloje, mes išplaukėme į Onam. Iš 
čia maždaug po dviejų dienų kelionės — pakeliui į Leyte mes 
ir buvome torpeduoti japonų pov. laivo.

Tai buvo 1945 m. birželio mėn. 29 d. Laikas: 5 minutės 
po vidurnakčio.

Su dideliu vaitojimu laivas greit pradėjo skęsti ir per 
tas 5 minutes, kol aš atbėgau iki tiltelio, laivas pasviro dau 
giau kaip 20 laipsnių. Tamsoje pasigirdo radisto baisas, kad 
radijo kambarys yra kliudytas sprogimo ir bet koks šauksmas 
S.O.S. yra neįmanomas.

— Leiskite žemyn gelbėjimo valtis, — įsakė kapitono pa 
ciėjėjas.

— Deja — joms nuleisti jau nebuvo laiko, nes laivas jau 
pakrypo 45 laipsnių kampu. Kiekvienas rūpinosi tik savim 
ir šoko į vandenį su gelbėjimo juostomis.

Bejieškodarras patogesnės nušokimui vietos, aš pama 
čiau laivo navigatorių nešantis odinį maišą.

— Commander, laivas skęsta, — sušukau. — paimkite 
vieną gelbėjimo juostą.

Bet jis, atgrįžęs man nugarą, pradingo tamsoje, {eidamas 

į vairavimo' būdelę. Jo pareiga buvo sunaikinti slaptus laivo 
dokumentus. Jis neturėjo laiko apie savo išsigelbėjimą nė 
pagalvoti. Tai buvo paskutinis kartas kai mes jį matėme.

Nušokęs nuo tiltelio, aš šliaužiau prie laivo krašto.
Porą kartų gerokai pasitampęs pasijutau laisvas ir že 

myn galva įkritau į vandenį.
Aplink mane šimtai vyrų skubėjo kuo toliau nuplaukti 

nuo skęstančio laivo, kad nepatekus į sukeliamus sūkurius.
Atsigrįžęs aš galėjau tiksliai pasakyti, kad beliko tik ke 

lios sekundės, kol laivas visai pasiners.
A plink girdėjosi sužeistų dejavimai. Stąiga, kažkas pa 

matė toliau spindinčią raudoną švieselę ir visi, kaip vienas, 
pradėjo į ją plaukti.

— Galbūt japonų povandeninis laivas? — tarė vyras pla 
tikdamas arti manęs. — Tikriausiai jis laukia norėdamas pa 
leisti gerą seriją iš kulkosvaidžių mums priartėjus.

Mintis, kad raudona šviesa yra japonų povand. laivo, ap 
lėkė visą grupę ir visi tartum vadovaujami vienos minties pa 
sisuko plaukti priešinga kryptimi.

— Jūs esate navigatorius, — sušuko vienas. — Kaip 
toli mes esame nuo artimiausios salos?

Momentą galvojau apie tą klausimą, nes jo atsakymas 
man labai nepatiko. Artimiausia sala nuo mūsų buvo už 
250 mylių.

Mėnulis jau buvo truputį apšvietęs jūros paviršių, kai 
netoli savęs pamačiau besisukinančią kokios 12 pėdų ilgio 
shark (plėšri žuvis). Vandenyje mat buvo ir daug sužeistų, 
o iš jų žaizdų tekantis kraujas žadino joms „apetitą“. Žinoda 
mas, kad jos gan pavojingos, aš pradėjau rinkti vyrus, kad 
jie laikytųsi arčiau vienas kito.

Laivas buvo torpeduotas po vidurnakčio ir nuskendo per 
i 5 minučių.

Įskaitant keletą keleivių ir įgulą, laive tuo metu buvo 
per 1200 vyrų. Blankioje mėnulio šviesoje buvo sunku nusta 
tyti išsigelbėjusių skaičių.

Pradėjus aušti mes pastebėjom dar dvi grupes besisu 
pančias vandens paviršiuje. Viso galėjo būti 900 vyrų.

— Ei, ar girdite? — Atskrenda, — sušuko vienas iš mū 
sų grupės. Ir tikrai, išgirdome kaskartą vis didėjantį lėktuvo 
motorų ūžimą. Neužilgo pamatome ir lėktuvą sparčiai arte 
jantį į mus. Laukinis riksmas pripildė orą. Kiekvienas šau 
kė, mojavo ir mėtė gabalus rūbų augštai skrendančiam lėktų 
vui. Bet mūsų nepastebėjo ir dingo horizonte.

Pirmadienį saulei leidžiantis pradėjo mus smarkiai ata 
kuoti sharks plėšrios žuvys. Kaip priartėdavo jos prie mū 
sų, gindavomės taškydami vandenį. Bet tas jų nė kiek ne 
gązdino — jos dar atkakliau puldavo, nusitraudamos vieną 
kitą iš mūsų grupės.

— Rėkite ant tų velnių, — sušuko vienas. Ir mes prade 
įome rėkti, spardytis — sukeldami tuo didesnį triukšmą.

Mūsų nustebimui, jos pradėdavo trauktis.
Užėjus nakčiai saugumo sumetimais susigrupavome po 

tomis. Retkarčiais pasigirsdavo spiegiantis balsas ar pagal 
bos šauksmas. Tai buvo paskirų vyrų kova su sharks.

Reikalai pradėjo blogėti antradienį, nes gelbėjimo juos 
tos ir rūbai primirkę sūraus jūros vandens negailestingai try 
nė odą. Troškulys taip pat pradėjo kankinti.

Kažkokiu būdu laivui skęstant buvo išplautos peanuts 
dėžės. Kai kurie, alkio verčiami, pradėjo valgyti tuos sūrius 
riešutus, nežiūrėdami, jog vėliau teks gerokai apgailestauti. 
Sūrūs riešutai dar daugiau padidino troškulį, kurio verčiami 

vienas po kito pradėjo gerti sūrų jūros vandenį.
— Hey, draugai, — pradėjo šaukti vienas. — Plaukite 

čia, aš radau šviežio vandens.
Aš žinojau, kad jis jau pradėjo išprotėti, bet su atydu ’ 

mu aš stebėjau, ką jis darys toliau.
Atsargiai jis išlindo iš savo gelbėjimo juostos, pakilo 

iš vandens ir nėrė gilyn. Pamačiau, kaip virš vandens iškilo 
keletas burbulų. Galvojau, kad su juomi jau baigta. Pasiro 
Jo, kad aš klydau taip galvodamas.

— Sekite mane, — tarė jis iškilęs iš vandens. Apačio 
je apie 20 pėdų gylyje aš radau srovę šalto ir gelaus vai/ 
dens. Vienas po kito nėrė vyrai jieškoti to pažadėto gelaus 
vandens. Kai kurie neiškilo į paviršių iš po pirmo nerimo.

Trečiadienį rytą mes pastebėjom artėjant nemažą de 
besį. Džiaugėmės, kad netrukus turėsime geriamo vandens 
iš dangaus. Iškėlę rankas ir laikydami rūbų sklypelį laukė 
me kol pradės lyti.

Taip, pradėjo lyti, bet ne ant mūsų, o 200 jardų toliau. 
Ir vėl pasigirdo visa serija keiksmų ir aimanavimų.

Pavakary prie mūsų grupės priplaukė vyras — sakyda 
mas, kad tuojau už sekančios bangos jis rado puikią tropi 
kinę salą. Sala yra japonų užimta, bet joje pilna mergaičių, 
kurios jam prinešė daug maisto ir šviežio geriamo vandens. 
Vienas po kito tie ištroškę ir išprotęję vyrai pradėjo plaukti 
ton iliuzijų salon. Kai kurie dingo bangose, kita tapo shar 
ks aukomis atsiskyrę iš mūsų grupės.

Ketvirtadienio rytą aš pastebėjau šalia savęs plūduriuo 
jantį veidu į vandenį vyrą. Manydamas, kad jis nusilpęs — 
griebiau už pečių ir verčiau augštielninką, atvertęs jį augš 
tielninką aš nusigandau — jo krūtinė ir pilvas buvo apėsta 
sharks. Apskaičiavau, kad per tą laiką kas 12 vai. mes nusto 
davom 50 žmonių.

Ketvirtadienį apie pietus mes pastebėjom gan žemai at 
skrendantį Vega Ventura tipo lėktuvą. Mes vėl pradėjome 
laukiniškai rėkti ir mesti rūbų gabalus. Kad atkreipus jo 
dėmesį. Šį kartą mūsų neapsakomam džiaugsmui lėktuvas 
pradėjo žemėti ir sukti aplink mus. Aplėkęs kelis ratus ap 
link, jis pradėjo mesti imums reikalingus daiktus, kurių 
tarpe ir dvi dėžes geriamo vandens.

Valandą vėliau dar atskrido vienas lėktuvas ir sukda 
mas ratą stebėjo mus. Toli horizonte mes pamatėm baltus 
sparnus atskrendančio P.B.Y. Catalina hidroplano. Aišku, 
kad jis atskrenda mus išgelbėti.

Mačiau kaip apsukęs ratą, lengvai nusileido ant van 
dens ir artėjo prie mūsų. Vienas po kito sukaupę paskuti 
nes jėgas pradėjome irtis link jo. Pro atdaras lėktuvo duris 
man ištiesė ranką ir traukė į vidų.

Kiekviena laisva vieta viduje ir iš lauko buvo prilipusi 
vyrų. Taip pakrautas lėktuvas sukinėjosi vandens paviršiu 
mi laukdamas atplaukiant gelbėjimo laivo. Vėlai vakare prie 
mūsų priplaukė karo laivas Cecil C. Doyle, į kurį mes visi 
buvom ir perkelti.

— Duokite jiems po arbatinį šaukštelį geriamo vande 
ns, — įsakė laivo daktaras.

Aš mielai būčjau išgėręs ir visą galioną, bet turėjau nu 
oileisti. Mūsų kančios pasibaigė ir mes plaukėm atgal j savo 
namus.

— Kiek žmonių jums pasisekė išgelbėti, — pasiteira 
vau vizituojančio daktaro.

— Mes paėmėme visus 315 vyrų — atsakė jis.
Sulietuvino G. Žemaiti*.
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TĖVIŠKĖS TAUTINIAI ŠOKIAI 

Serijos N r. 4 — Lenkija.

OLD VIENNA

Didingas Lenkijos šokis

Mazurka šokis kilęs iš lenkų plovinei 
jos Mazovijos, kur jį seniau latu šok 
davo šešiolika arba astuonios poros. 
Per metų metus patyrę šokikai nuolat 
keisdami jo formą paliko daugel šio šo 
kio variacijų—imamai šią baliaus šo 
kio formą, kuriuo dabar iškilmingai už 
baigiami pokyliai.
Šis šokis kartu su kitais lenkų papro 
čiais ir kultūra gali turėti didelės reikš 
mės Kanados kultūriniame išsivysty 
me. Prisiminkite tai, kai galvojate apie 
savo tėvynę.

kulturwWkrcwika
KAM TEKS LRD 1954 M. 

PREMIJA?
LRD 1954 m. literatūros pre 

mijos balsų tikrinimo komisija 
(J.A. Vaičiūnienė, Gr. Tulaus 
kaitė ir Alb. Valentinas) vasa 
rio 12 d. patikrinusi rado atsiųs 
tus 54 balsavimo vokus. Atplė 
šus ir sumaišius vokelius, pasi 
rodė šie rezultatai:

J. Aisčio „Apie laiką ir žmo 
nes“ — 14 balsų,

J. Jankaus „Namas geroj gat 
vėj“ — 12 balsų.

N. Maazlaitės „Saulės takui“ 
teko 5 balsai, kitoms knygoms 
— po 3, 2 -—ar 1 balsą, o 2 la 
peliai rasti tušti. 9 knygos nega 
vo nė vieno balso. Balsavimui 
šiemet buvo pateikta net 24 kn 
ygos (pernai tik 12), tai pir 
muoju balsavimu vargiai įmano 
ma buvo kuriai knygai gauti ab 
soliutinę balsų daugumą. Ta 
čiau pirmosios dvi iš karto ne 
abejotinai išsiskyrė, ir LRD na 
riai antruoju balsavimu pasisa 
kys, katra iš šių dviejų premi 
juotina. Antrojo balsavimo la 
peliai rašytojams jau išsiuntinė 
ti. Premijos laimėtojas paaiš 
kės vasario pabaigoje. Laimėju 
šiam autoriui metinė LRD pre 
mija iškilmingai bus įteikta ko 
vo 13 d. Čikagos Lietuvių audi 
torijoje.

savo veikalo pavadinimą ir sla 
pyvardį.

3. Geriausią dramos veikalą 
atrinks New Yorke sudaryta 
jury komisija.

4. Teisė premijuotą veikalą 
vaidinti ir išleisti tenka „Dar

SMUIKININKĖ
E. KUPREV1ČI0TĖ

Frankfurte pasirašė sutartį tre 
jus metus koncertuoti Vokieti 
joje. Koncertus pradės rudenį, 
bet kur ir kaip — paaiškės atei 
nančių dviejų menesių laike. 
Tuo tarpu ji apsistojo Šveicari 
joje pas Lietuvos konsulą p. 
Garbačauską ir ruošiasi koncer 
tams, kaip ji rašo: .... Darbas,
studijos, naujų programų bei 
veikalų paruošimas, begalės rū 
pėsčių...“

Be to, dar numatomas jos di 
delis planas dėl Paryžiaus, bet 
tuo tarpu tai dar paruošimo sta 
dijoje, apie ką solistė nekalba.

VĖL SUSIORGANIZAVO 
ČIKAGOJE 

dramos teatras, daugiausia iš 
jaunesniųjų jėgų, kurių tarpe 
vyresnės kartos aktorių tuo tar 
pu nematyti, nebent vėliau jie 
bus įjungti. Esą naujasis kęlek 
tyvas jau pradėjęs darbą ir pa 
siryžęs veikti. Sėkmės.

„LIETUVIŲ LIAUDIES 
DAINA”

Įvyko paskaita, „lietuvių liau 
dies daina“, kurią skaitė muzi 
kas J. Zdanavičius.

Lietuvių liaudies dainos me 
no argumentacija buvo paįvai 
rinama Į juosteles [dainuotomis 
19 šimtmečio lietuvių liaudies 
dainomis, kurias Įdainavo Z. 
Perkunaitė, traliavimo grožį pa 
vaizdavo P. Pusdešris, o tralia 
vai.o muziką smuiku gražiai 
pavaizdavo P. Matiukas. Be to, 
„Adelaide Singers“ ir vietinio 
raaiofono orekstras giažiai pa 
dainavo ir pagrojo lietuvių liau 
dies dainų, kurių vertimus pa 
darė mokyt. Gavelis.

NORI, KAD DUKTĖ 
ATRODYTŲ, KAIP 

PRINCESĖ.
Lietuvės, užsakydamos pas 

dail. A. Tamošaitienę (R. R. 1, 
Kingston, Ont.) tautinius dra 
bužius, savo dukroms, prašo iš 
austi tokius puošnius tautinius 
drabužius, kad jais apsirengusi 
dukrelė atrodytų, kaip karalaitė 
Iš tiesų, kiekviena moteris sa 
vo šeimoj yra karalienė, o dūk 
relė princesė-karalaitė.

KĄ TURĖTUMĖTE ŽINOTI APIE KANADOS

PAŠTO TARNYBĄ

Aiškiai rašyti pilną vardą ir pavardę ir adresą, 

pažymint valstybę.

Rašyti savo adresą ant voko ar siuntinio 

vršutiniame kampe kairėje.

Įvynioti siutinį tvirtai, standriu popierių-, perrišant 
tvirtu raiščiu.

Pasitikrinkite, kad pašto siuntimas būtų pilnai apmokėtas i 

Jei abejojama dėl laiko ar siuntinio svorio, reikia pasverti ; 

pašto įstaigoje. Atsiminkite, kad už nedamokėtas siuntas: 

Jūsų giminės ar draugai turės apmokėti skirtumą dvigubai:

Užjūrio tarifai.

Oro paštu:

[Europon, Dodž. Britanijon. . . . 15 et. už % uncijos 

;Azijon, Afnkon........... . ...............25 et. už % uncijos

USA.................................................... 7 et. už pirmą unciją

5 et. už kiekv. sekančią unc.

Paprasti laiškai:

įPrancūzijon ir Ispanijon, 

Didž. Britanijon ir British 

Commonwealth, U.S.A.

5 et. už pirmą unciją

3 et. už kiekvieną sekančią.

;Į kitus Europos kraštus, 

Aziją ir Afriką................. j6 et. už pirmą unciją

4 et. už kiekv. sekančią.

A. E. McKAGUE!
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395
201 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

„DARBININKAS“ SKELBIA 
KONKURSĄ.

Rugsėjo 19 sueina keturios 
dešimtys metų, kaip Bostone iš bininkui“. 
ėjo pirmasis „Darbininko“ nu 5. Paskutinė data dramos 
meris. rankraščiui įteikti š. m. gruo

Jo leidėjai ir redakcija šią su džio 1 d. 
kaktį nori paminėti žygiu, ku 
ris prisidėtų prie 
dvasios ir kūrybos 
palaikymo.

Matydamas, kaip lietuvius 
suburia vaidinimas, kaip per mėn. per iškilmingą „Darbinin 
vaidinimą juos prieina lietuvis ko“ 40 metų minėjimo aktą, 
ka mintis, bet ir kaip hetuviš 
kų scenos veikalų trūksta, 
rbininkas“ skelbia dramos 
kalo konkursą, skirdamas 
dolerių premiją.

Konkurso sąlygos.
1. Veikalas turi būti iš lietu 

viško gyvenimo, dabarties ar 
praeities, drama ar komediją; 
prieinamas šių dienų žiūrovų 
daugumai ir, neprasilenkdamas 
su krikščioniška bei tautine dv 
asia, veikti žiūrovą pozityviai; 
įmanomas lietuviškai scenos 
technikai; pavaidinamas per 2 
—3 valandų spektaklį.

2. Veikalai, siunčjami dra du Traite d'Entente et de Col 
mos konkursui, pasirašomi sla laboration entre L‘Estonie, 
pyvardžiu; atskirame uždaryta Lettonie et La Lithuanie, 
me voke autorius turi pažymė ne le 12 septembre 1934 a 
ti savo tikrąją pavardę, adresą, neve.

Teisininkų ŽINIOS Ni.
gruodžio 1954 metų. Adiesąs: lauks bajorai pasirodant kome 
726 W. 55 St„ Cicago 9, III., U. tos. Veversėlio giesmės linksmi 
S. A. namas, Strazdelis pranašaus

ŽIBINTAS, religinės kultu aušrą. Lietuviškai.
ros žurnalas. Nr. 1. 1955 m. sau Tada buvo ir masonų era. 
sis. Redaktorius kun. Jonas Ku Liberalizmas jaunuomenei ne 
zmickis: 21, Ann Place, Brad buvo svetimas. Studentai skai 
ford 5, Yorks, England. Nei tė prancūzų Voltaire ir gėrėjo 
kaina, nei kaip jis bus leidžia si Ferney‘o Patriarcho kritiška 
mas nieko nepasakyta. Šis nr. ir ironiška dvasia. Kai Rytų ti 
34 pusi, mažo formato. ranijoj jaunuomenė nuėjo iki ni

Apie tarifus į kitus, čia nesuminėtus kraštus, 

teiraukitės pašto įstaigoje.

AerOgramos: 10 et. kiekviena, j visus kraštus.

Oro pašto siuntiniai: teiraukitės informacijų pašte.

6. Konkursui veikalai siunčia 
lietuviškos mi šiuo adresu: „Darbininkas", 
tolimesnio Dramos Konkursui, 690 Bush 

wick Ave., Brooklyn 21, N.Y.
Premija bus įteikta gruodžio

— Adelaidės lietuvių teatro 
,,Da mylėtojų grupė Australijoje re 
vei petuoja A. Škėmos diamą „Ži 

vilę“, kuri pirmiausia buvo pa 
statyta Montrealy.

ATSIŲSTA PAMINĖTI.

500

Įst. OL 7543. Namų MU 9138

M. D. MORTON, 
B. A., LL. B. 

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.) 

1052A Bloor St. W. Toronto.

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ! 
į Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELU X PATARIMAI DUODAMI

užbaigimas. NEMOKAMAI.
Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai.
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai.

561-567 KEELE ST. TEL. JUnction 4773
iy2 Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444.

TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS.

Dr. A.PaceviČius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto
Telef. kabinetas EM 6-2696. Namų OL 4778
Rentgenas. Physioterapjja. Laboratoriniai tyrimai.

Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 
2—4 v. ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai.

A. MICKEVIČIUS...
(Atkelta iš 4-to puslapio), 

tų gyvenimo šventės programa. 
Bet jie nepamiršo' Šventos Ele 
nos salos Tremtinio'. Gimę dės 
potizmo gadynėj, vaikai nuo

revoliucines idėjas, joms bran 
dino ir grūdino širdis.

„Kai tu pajusi savyje trau 
kimą prie gimtosios žemės, mei 
lę tavo artimui ir įžvelgsi pats 
i save, tu galėsi būti tikras, kad

Lietuvių šeštadieninė MAI padarei pirmą ir didelį žingsnį 
RONIO MOKYKLA Brookly savo dvasios tobulinimo kely 
ne, N. Y. mokyklos penkerių je* ■
metų sukakčiai paminėti. Spau Šitą sakinį iš Spinduliuojan 
dai paruošė A. Bendonus ir čio statuto okupantas guberna 
Pr. Naujokaitis. Gražus leidinė torius Novosilcevas įrašys į spe 
lis, nušviečiąs vargo mokyklos 
penkerių metų darbą ir kelius.

XX-me ANNIVERSAIRE

cialu pranešimą krašto laikina 
jam rusi] valdytojui Kniaziui 
Konstantinui Varšuvoje, ir 
1824 metais ištrems dvidešimt 
studentų, atleis keturius univer 
siteto profesorius, o vėliau už 
darys ir patį Vilniaus universi 
tetą.

Ir gyvenimo šventė bekylan 
10, čiam poetui bus trumpa. Ir vėl

La 
sig 
Ge

JONASČEGYS. 
MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS
Priimu visokius užsakymus. Didelis pasirinkimas ang
liškų medžiagų. Ilgametė praktika. Rankų darbas.

Skubus patarnavimas.
Telef. 7-5228. 224 WILIAM St., LONDON, Ontario.

Dundds-Dovercimrt įoratas
1244 DUNDAS ST. W., TORONTO

Įsteigtas prieš 27 metus
24 valandų patarnavimas.

Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — .

patikrinimas. <
Auto korpuso darbai (Bod; &Fender). Vilkiko pagalba. >

Ontario Motors League patarnavimas. |
Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav:mą. j

CANADA POST OFFICE

Hon. Alcide Cote, Q. C.,

Postmaster General

M. P. W. J. Turnbull

Deputy Postmaster Gener:

hilizmo, Vilniaus universiteto naruose kalbėdavo lotyniškai, 
studentai nemėgo pasijuokti iš 1818 metų vasaros atostogų 
religijos. Perdaug buvo didelės kelias savaites Adomas viešėjo 
čia patriarchalinės tradicijos. Tuchanovičių dvare. Mykolai 
Bajoro ar aristokrato sūnus, st Vereščiaka, Marilės brolis, mė 
udentas, laikė labai gražiu ges go arklius ir praėjusią riterių 
tu, pabaigus pietų desertą, pa gadynę. Marilė gerai jodinėjo, 
bučiuoti tėvui arba profesoriui skambino pianinu prancūzu ro 
ranką. mansus, meškeriojo ir lošė ..ach

Tokiam mieste būsimas poe matais. Dažniausiai partner.u j. 
tas rimtai ugdė savo jėgas, ne kviesdavosi svečią. Ir juodu ioš 
siblaškydamas, nepakrikdamas. 
Iš visų filomatų jis buvo jau 
niausiąs. Jis turėjo greičiau ta 
msios spalvos veidą, truputį iš 
blyškus;, tamsiai pilkas akis ir 
labai malonų balsą. Dėl to jis

davo šachmatais, palinkę v it 
nas į kitą. Juodu, vienu du 
skaitydavo „Naująją Elv. ;ą“ »r 
Krudenerienės „Valeriją". To 
kią nutolusią Lietuvos proginei 
ją pasiekė Jean Jacques Rous 

turėdavo susirinkimuose dėklą seau, rimtai priversdamas vir 
muoti draugams. Visi šaukda pėti jaunuolių širdis veronika 
vo: „Vivat Adafa! Vivat Mic aistra.
kiewicz!“ Lotynų kalbos semi Bus daugiau.

W. A. L E N C K I

TEISININKAS
Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
*1 mefonas EM. 6-4182 

Toronto
tttimtttttttttttttttttttttttmtttmtttttr.t

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET1 

& SEGUIN 
Barristers, Solicit™*. 

Notary Public.
38 King St. W. Suite 46 

Toronto, Ont.
Tel.: Office EM 3-7481 

Res.: BE 3-0978

HAMILTONUI, TORONTUI ir APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai angli
mis arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, 
moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. 
Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) j senas 

krosnis irtaihomi seni apšildymai.
: Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių 

Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, 
be jokių tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI 

ŽYMIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS 
ir IŠSIMOKĖJIMU1 DVIEMS METAMS.

j VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymaipriimami:

| Hamiltone: 18 Spadina Avė. —— Tel. LI 9-2035 
t Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telef. LO 8951.
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MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

v

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS 

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL.

UŽRAŠAS: RENE BOURDAGES 
TELEFONAI: BIZNIO CH 7363, NAMŲ RA 2-1726

don o lietuvių nepraleisti šios 
retos progos ir gausiai spektak X 
lyje dalyvauti. Taip pat labai g 
.. ūkiami svečiai iš kitų lietuvių 
apylinkių bei vietovių. 
Ludaryta Apylinkės Valdyba, 

kaip ir kitur, londoniškiams 
sunkiai sekėsi sudaryti Apylin 
kės Valdybą 1955 melams, bet 
pagaliau — antrame susirinki 
me, vasario 6 d., valdybon įėjo 
trys senieji nariai ir pririnkta 
du nauji.

Linkėtina sudarytai Apylin 
kės Valdybai sėkmės n našaus 
darbo.

Susiorganizavo kvintetas.
Po muz. Bagdonavičiaus iš ’> 

vykimo prieš trejetą metų, lo 
ndoniškiams vis nesiseke suda kurįe jo dalyviai pagieda ir so utų įneštos Lietuvos ir Anglų rio atvykęs p. Jankus, Jis nu 
ryti choro ar kito vieneto, kuris jo vėliavos. Maloniai praskambėjo rodė, kad kiekviena lietuviška
galėtų giedoti per lietuviškas primasis viešas kvinteto pa solo p. Paulionienės giedant organizacija, nežiūrint pažiūrų 
pamaldas bei pasirodyti per mi sįrodymas — Vasario 16-tosios „Avė Maria“ Gounod ir Avė skirtumo-, tautai yra i tikslinga 
nėjimus ar parengimus. minėjime. Tuoj po Velykų kvi Maria“ Schuberto. Dar iškilmi ir visų lietuvių turi būti remti 

Tik paskutinių Kelėdų metu, ntetas žada londoniškiams kon ngiau būtų, jeigu būtų pajieško na, o jų daugumas paiodo mū 
muz. J. Petrausko vadovauja centą. tas geresnis akomponiatorius sų tautos kultūrėjimą. ’ Sako:
mas, susiorganizavo kvintetas Malonu iš visos širdies pa solistui. ruoškimės jau dabar prie grįži
ir jau gražiai gieda per lietu linkėti geriausios sėkmės šiems Antroji dalis sekė St. Catha mo savo tėvynėn, nes mes turi 
viskas pamaldas. Balsinė kvin šauniems dainos populiarinto rines radijo stoties CKTB, ban me taip pasiruošti, kad būtu 

Šiaurės Paranoje, Maringa, riui pareikalavus, jų komanda teto medžiaga tikrai gera: kai jams. L. E-tas.
Brazilijoj, mieste veike šachma apleido aikštę normaliam rung b-įb i-o o
tininkų klubas, kuris turi kele tynių laikui dar nepasibaigus. St. CATHARINES, Ont. 
tą dešimčių narių ir gražiai įr Tokiam savo gestui rimtesnių ”
engtas patalpas. Šio klubo pir motyvų svečiai nenurodė. Eili BENDRUOMENĖS BIULETENIS IR 16-TOS VASARIO 
mininkas yra Pranas Ratkevi niam žiūrovui susidarė įspūdis, 
čius. P. Ratkevičius Maringa kad svečiai pabūgo aiškaus pra 
mieste jis yra dalininkas vienos laimėjimo, kuris juos neišven 
firmos, kuri turi įvairių maši giamai laukė. Visą antrą kėlinį 
nu ir elektros reikmenų krau kaip puolime taip ir gynime ryš 
tuvę.
„KOVAS“ ORGANIZUOJA

ORINIO SEKCIJĄ
Australijoj, Sydnėjaus Lietu 

vių sporto Klubas Kovas orga 
nizuoja vyrų ir moterų orinio _ 
sekciją. Dalyvauti registruojasi TAURAS—GLENELG 53-28. 
pas Nijolę Gudeikaitę.

Greitu laiku „Kovas“ numa 
to suruošti didelę gegužinę su 
įdomia programa. Gegužinėn 
bus kviečiami visi Sydnėjaus lie 
tuviai.
„KOVAS“ — C. I. M. SAN

ISIDRO 25—25 __ _____ ______ r________ _ _____ ............................
Lietuvių parapijos sporto ai ntre, o jam pailsėjus, vėl sugrį tikrai būtfų atsiekta. Tačiau pa vietos Lietuvių Bendroumenės vėliavėlės, lietuvių, latvių, estų, tė du dalykėlius paskambino pi 

kštėje įvykusios krepšinio run žo į gynimą. žiūrėjus iš kitos pusės ar nebus valdybos rūpesčiu. Š. metais ukrainų ir anglų sustatytos ant aninu. Loliau A. Paulionis su
gtynės tarp sp. klubo „Kovas“ Taškus pelnė: Visockis 12, tų biuletenių mūsų nedidelei čia 37-tos metinės Lietuvos Ne prezidiumo stalo. Trūko tik Vy dainavo solo dvi liaudies daine 
ir C. I. M. San Isidro pasibaigė Gurskis, Jačiunskis ir Merūnas kolonijai perdaug, kas sudaro priklausomybės šventės minėji čio. Pradedant iškilmes, pii les Šimkau^ ir vieną angliškai, 
lygiomis. Antro kėlinio vidury no 9, Alkevičius 8, Pyragius 4, didelį susmulkėjimą, o tam da mas įvyko vasario 13 dieną pra mučiausiai buvo įnešta į sceną Gražus ir stiprus bosas užpildė 
je San Isidro komandos trene Urmonas I 2. romos išlaidos ar negalėtų nau dedant 10 vai. pamaldomis. Pa Lietuvos ir anglų vėliavos. Vė pilnai salę, lik gaila, kad bu

dingesniam reikalui būti panau maldas laikė vietos klebonas iiavas įnešė ir prie jų garbės ta permeža dikcijos laojausiai 
dotos, kad ir paremti mūsų ben Tėv. B. Mikalauskas, pasakęs sargybų ėjo vietos skautai. Pik angliškoje dainoje, net sunku 
drą spaudą? Mūsų spauda ga tai dienai pritaikintą pamokslą, keistai, kad musų skautai ne buvo išskirti, kad yra dainuoja 
nėtinai ir pilnai apie bendruo Pamaldų metu buvo vietos ska kantrus ar nesveiki esą, nes kas ma angliškai. Pasirodė ir tauti

Augščiausia drabužių vertė Kanadoie 
Seni ar nauji klijentai—kiekvienas naudojasi 
ta pačia žema kaina, tuo pačiu patarnavimu 
Kanados didžiausioje, seniausioje, geriausia 

žinomoje pagal užsakymą vyriškų ir 
moteriškų drabužių pramones grandyje.

Krautuvės ir atstovybės kiekviename miest 
nuo vandenyno lig vandenyno.

Visur yra TIP TOP krautuvė ar atstovybė. tailors

mxwWportas’
LIETUVIS ŠACHMATŲ KLUBO PIRMININKAS

ga 620 nuo 2 vai. 30 min. 15 mėm naudingi atsistatant Lietu 
min. programa 16-tos Vasario vai. Jaunimas — tautos ateitis, 
prog. kanadiečiams anglų kai Ragino labjausiai'-visiems juo 
ba su lietuviškomis dainomis, rūpintis, nes tos jaunos jėgos 
Tiesa lygiai 2,30 v. užgir dome bus reikalingiausios alsikurian 
radijo „spikerį“: „dabar lietu čiai mūsų brangiai Lietuvai/ 
vių Nepriklausomybės šventės Po paskaitos sekė atstovų ka. 
proga bus specialiai lietuviška bos. Gražiai kalbėjo skautų ats 
muzika“, bet užgrojo nelietuvis tovas p. Balsas primindamas 
ką dalykėlį. Matyti apsiriko, mūsų sostinę Vilnių, Klaipėdą 
Po himno dar buvo trys liau ir Kauno miestus. O ypatingai 
dies dainelės įdainuotos „Čiur gražiai su pakeliančia dvasia 
lionio” ansamblio. Išrodo, kad kalbėjo ukrainų atstovas. Jis 
toks rimtas eterio bangomis mi nurodė, kad lietuvius ir ukrai 
nėjimas reikalauna daugiau ko nūs riša istorijos protarpiai, vė 
nors. liau bendras lenkų okupacijos

Iškilmingas posėdis sudarė ukrainų žemių ir lietuvių su sos 
trečiąją dalį šventės minėjirpo. tine Vilnius ir kova už tai, da 
Po pietų 4-tą vai. nemažoje slo bar irgi bendras raudonasis 
vakų salėje kupinai užpildžius priešas ir bendra kova prieš jį. 
vietos lietuviškai visuomenei. Tikiuos, sako šią kovą bend 
Salė iliuminuota ir papuošta Vy rai laimėsime ir mūsų ilgalaikis 

Kaip tauto Didžiojo, Kęstučio ir Ba kaip politinis taip ir kultūrinis ... Z— z-» w • • X « — v z-. « n « O — L. A 2. . 4. a . • 4- « ■ .r. z-. i , -4 « l-rl

ŠVENTĖS MINĖJIMAS.
Jau antri metai kai St. Catha menės gyvenimą informuoja, 

rinėje yra leidžiamas rotato Jeigu kas neskaito spaudos, tai 
rium spausdintas Lietuvių R. tikrai ir to biuletenio neskaitys. 
K. Parapijos Biuletenis. Pa Tiktai daugiau dėmesio savo 
maldos lietuviams buvo per mė esamai spaudai. Ją stipriau pa 
nesį 2 syk, tai ir biuletenis pa rėmę matysime, kad daug di 
sirodydavo kas antras sekma dėsnį ir geresnį tikslą atsieksi 
dienis, kuris ta pačia proga bu me. Būtų ne mažai kolonijai 
vo išdalinamas informacijos rei atliktas darbas, o bendrai vi 
kalais. siems lietuviams.

Sausio 20 d. to pačio formato Keletas lietuvių minimo biu 
ir taip pat rotatoriumi spausdin letenio- nebegavo. Kažin kodėl?

Vasaros turnyre Australijo tas pasirodė antras St. Cathari Plačiai lietuvių spaudoje bu 
je, Tauras, sulipdytas iš Vyties, nės Lietuvių Bendroumenės vo reklamuota, kad šiais metais 
puikiai sužeidė jau antras rung vardu biuletenis. Tas biulete 16-tos Vasario šventės minėji 
tynęs. Pirmas kėlinys baigėsi nis jau išsiuntinėtas paštu. Jo mą St. Catharinėje ruošiamasi 
14 taškų persvara. tikslas, taip jame rašoma, palai surengti savo jėgomis. . - - - .. ..

Antram kėliny žaidėjai buvo kyti glaudų ryšį tarp bendruo kiekvienais metais, taip ir šiais sanavičiaus paveikslais. Sceno abiejų tautų ryšys nenutruks, 
daugiau keičiami. Gurskis laiki menės ir valdybos. Puikus su metais toks iškilmingas šven Je iškabintos dvi dideles Lietu Po pertraukos sekė meninė 
nai buvo pakeitęs Alkevičjų ce manymas ir tikslas, jeigu taip tės minėjimas buvo ruošiamas vos. vėliavos ir net kelios mažos dalis. Pirmučiausiai p. Pilipony

kiai dominavo koviečiai.
Žaidė ir taškus laimėjo: E. 

Cepelevičius — 3, V .Petronai 
tis — 6, R. Vedegys — 4, A. 
Arlauskas’ — 2, J. Bandžius — 
8, Dijokas — 0, L. Šaulys — 
2. Viso 25.

čio. Pradedant iškilmes, pir les Šimkau^ ir vieną angliškai.

je San Isidro komandos trene Urmonas I 2.

LONDON, Ont
AUŠROS SŪNŪS.

Kovo 5 d., šeštadienį, Maž. Detroito lietuvių meno mėgėjų 
Lietuvos Bičiulių D-jos Londo būrelis, režisuojant p. Z. Aria 
no skyrius miesto bibliotekos uskaitei - Mikšienei, suvaidins 
salėje, Queen’s gt. 305 nr. ren „Aušros Sūnus“ patriotinę 4 
gia labai malonią kultūrinę pra veiksmų dramą iš knygnešių ga 
mogą-spektaklį. dynės. Pradžia punktualiai 7 v.

Minėto skyriaus pakviestas 30 min. vak.

lietuviška moterų kirpykla
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA | 
| LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. g 
f Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).
t 2521 CENTRE St.. Montreal Fltzroy 3292.

įnešė ir prie jų garbės ta permeža dikcijos labjausiai

Tel.TR. 1135

LIETUVIS LAIKRODININKAS

i ŽUKAS ANTANAS I
a 359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321 S

Kreiptis vakarais po 6,30 vai. g

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalba lietuviškai
Tel.: WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

L

OYERSCo.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

. . 0.95
0.95

. . 0.90
. . 0.85

Kostiumas . . . .
Paltas (lengvas)
Suknelė .............
Skrybėlė .............

ir t. t., ir t. t,
Paimam iš namų ir pristatome j visas Montrealio miesto 

dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“ 

NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse.
PASKOLOS: — 5%% užbaigtiems namams ir 6% 

statybos eigoje. Parūpiname paskolas iš 6% be atsk. atlyg.
ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni 

plotai.
ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje.
Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai 

mingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate 

tikslas — Jums padėti!
Agentai: A. Markevičius OR 1-9816.
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
Res. P. Adamonis PO 6-6495 A. Budriūnas RA 7-2690.

utttttuxuuuuttttuututttuutt
££$$$$$$$$$$$£$$$£$$$£$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ l.oo

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 
ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.

Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui. 
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

MOTERŲ DIENA: telef.:
kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094

Masažistės Jūsų patarnavimui. 
Susitarimas B anksto nereikalingas.

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.
(2 g. į rytus nuo St. Laurent B1.)Į

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

kelias minutes kaitaliojosi. niai šokiai. Ypatingai buvo su 
Atidarė minėjimą ir jį tvai nekantrumu laukta pasirodant 

kė Bendruomenės pirm. S. Šet vietos naują chorą. Su savo 
kus. Prezidiumą scenoje suda vadovu A. Paulioniu pasirodo 
rė: pats Bendr. pirmininkas, 28 asmenų (12 vyrų ir 16 mo 
latvių atstovas, estų atstovas, terų) mišrus choras. Sudainuo 
vietos klebonas, skautų vado tos buvo penkios dainelės.
vas, ukrainų atstovai ir kultūri Pats išpildymas dainų praėjo 
nis vadovas, trūko VKLS St. silpnokai. Bendrai, visose dai 
Ceth. skyriaus ir senesniųjų 1. nose labai dar mažas darnumas, 
kanadiečių atstovo. Kaž kodėl Bet bendrai paėmus, jeigu 
jie buvo iššaukti, bet savo vie nebus sustota ir ryžtingai dar 
tų neužėmė. Šventės progai ii bas varomas pirmyn, tai su lai 
gą paskaitą skaitė iš Richeste Nukelta į 7 psl.

I
Groseriia - alus l

DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.
LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų. F 

64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. 3E 0400. g 
Sav. E. BAIKAVIČIUS. |

TR 5151 ...-u, Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George SL,

D. E. BELANGER & SON
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUfiROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS g 
| 4500 VERDUN AVE, VERDUN. T«L YO 3440 I

Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti jv. 
medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

A d r e s a st 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, 
Tel.; HU 8—0162.
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HAMILTON/
HAMILTONE JAU VEIKIAKOPERATYTVAS „TALKA”

Šio mėnesio 13 d. įvyko Ha kas nuoširdžiai remia šį gražų 
miltono kooperatyvo „Talka“ pirmąjį ekonominį lietuvių žy 
steigiamasis susirinkimas. Su gį ir mielai leido be atlyginimo 
sirinkime dalyvavo nemažas sk kooperatyvui naudotis esančia 
aičius lietuvių. Be pavienių lie prie parapijos salės skaityklos 
tuvių, kooperatyvo nariais gali patalpa. Todėl, kooperatyvas 
būti ir organizacijos. Įstatai ne jau pradeda darbą ir kiekvieną 
draudžia būti nariu keliuose sekmadienį tuojau po antrųjų 
panašiuose kooperatyvuose, pamaldų bibliotekos-skaityklos 
Tokių narių indėliai atskirai kambaryje bus „Talkos' žmo 
kiekviename kooperatyve yra gus, kuris atlikinės visus reika 
apdraudžiami. lūs. Tuo laiku kiekvienas gali

Į kredito' kooperatyvo „Tai įstoti nariu įmokant 25 centus 
ka“ Valdybą išrinkti ir parei įstojamojo mokesčio, ir 5 dol. 
gomis pasiskirstė: Juozas Gied už šėrą (pastarasis gali būti 
raitis — pirm., A. Vainauskas sumokamas ir dalimis). Ten 
—vicep., P. Vaitonis — sekr., pat, jau priiminėjami ir indėliai. 
E. Lengnikas — ižd., (treasu Apie paskolų išdavimą bus pra 
rer) ir A. Repčys —narys. Kre nešta vėliau.
dito Komitetan išrinkti: J. Mik Kooperatyvas jau atidarė ein. 
šys, K. Stanaitis ir A. Šukaitis. sąskaitą Bank of Commerce. 
Rev. K-ją sudaro: A. Jankūnas, Pašto 
P. Lukošius ir P. Savickas.

Visi valdomieji organai susi Homewood Ave., Hamilton, 
deda iš patyrusių finansų srity Ont. Tel. JAckson 92114.
je asmenų ir jau Lietuvoj dirbu 
šių kredito kooperatyvuose.

Tuojau

susirašinėjimo reikalu 
kreiptis: Mr. E. Lengnikas, 15

„Talkos“ pariais gali būti 
ne tik Hamiltone gyvenantieji 

Tuojau pat į kooperatyvą lietuviai, bet ir už Hamiltono ri 
„Talka“ įstojo 35 nariai ir be bų. . E. .S
veik visi įnešė pirminius pajus- 
-šėrus. H

Kleb. kun. Dr. J. Tadaraus

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKA AB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

PASIKEITIMAI EUROPEJI 
NIO SĄJŪDŽIO 
VADOVYBĖJE.

Nuo sausio galo Eurdpėjinio 
Sąjūdžio Tarptautinio vykdo 
mojo komiteto pirmininku yra 
išrinktas J. Drapier, belgas, 
Briuselio advokatas, vietoje P.

PERKATE ar PARDUODATE?
DIDOUT
■vniuinaiaEr ’"Namai * Ūkiai * Sklypai

Bizniai *Pramoninės nuosavybės

Kompetetingo
A.

J. GRAŽYS

3910 St. ZOTIQUE St., E.
RAymond 1—6005. 

šeštadieniais — visą dieną.
Kreiptis po 6 vai. vakaro,

I KAINOS PIGESNES 
KAIP KITUR.

patarnavimo kreipkitės pas ; —
PRANCKEVIČIŲ .. . LI 9-4121. 

Hamilton Office .... 913 Main St. East.

R I D O U T re^stteadete
KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI 

Skyriai visoje Ontarijoje.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

I NUOSAVUS NAMUS
NUOSAVA SKLYPĄ

Laikas, apsunkintas nuomų mokėjimais, prabėga negrįžtamai! Bėga laikas, kai 40, 50 ar 
60 dolerių kas mėnesį beprasmiškai išmetama per langą.

Įsigydamas nuosavą SKLYPĄ, KIEKVIENAS ar seniau ar vėliau atvykęs, gali sudaryti di 
džiules santaupas ir grįsti savo gerbūvį!

MONTREAL. TELEFONAS: PL 6873,6874, 6875, 6876 
įmokėjimu sudaro galimybę išsipildyti Jūsų svajonei.

UNITY LAND & HOUSING LTD
1470 PEEL ST.,

Mažiausiu
ST. FRANCOIS DE SALES, 6 MYLIOS NUO MONTREALIO,

malonioje aplinkoje su 2 mokyklomis, banku ir paštu, su puikiomis maudynėmis, tvar 
kinga kanalizacija, geriamu ir ūkišku vandeniu, su greituoju susisiekimu su Montrealiu 21 
kart į dieną, UNITY LAND & HAUSING LTD. siūlo Jums puikius 6000 kv. pėdų sk 
lypus (17X40 metrų), mėnesiniam išsimokėjimui (be nuošimčių) tik po

$lO.oo
įmokant tik $ 30.—, kurių kaina pradedant nuo tik $ 300,— 

Čiupkite šią VIENINTELĘ irNIEKAD nesugrįžtančią galimybę taip pigiai 
tapti Š E I M I N l N K U ant NUOSAVOS žemės.

Be jokių įsipareigojimų iš Jūsų pusės, galite nuvykti mūsų automobiliais apžiūrėti sklypus. 
Mes Tamstas nuvešime į vietą ir parvešime namo.

Įstaigos valandos kasdien: nuo9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

TUKITl
DRAUGU?

ar pažįstamų, kurie norėtų 
įsigyti gerų sklypų netoliese 

Montrealio ir dar mažais 
išsimokėjimais?

Taip? Tuomet tik praneškite 
mums jų pavardes ir 

JŪS, 
pirkimui įvykus, gaunate 

garantuotą 
pilną komisą.

bet prisiminus faktą, kad sausi punktualūs, 
ar šabloniški minėjimai ar pa 
rengimai ypač be bufeto ir lin 
ksmosios dalies nėra gausiai , . -
lankomi, praktiškoji pusė buvo ?Pyhnkj?. valdyba padare gra

UNITY LAND & 
HOUSING LTD.

1470 Peel St., Montreal. 
Tel. PL 6873, 6874, 6875, 

6876.

SAU LT STE. MARIE, Ont.
NEPRIKLAUSOMYBĖS PA SKELBIMO MINĖJIMAS.

Vasario 12d. Bay View uk lyje buvo ir malonus netikėtu ti neblogo choro, 
rainiečių parapijos salėje apy mas —< loterija, kurios pelnas esama neblogos, 
linkės valdyba suruošė Lietu bus skiriamas Tautos Fondui. Protarpiais tarp dainų p. Sk 
vos Nepriklausomybės paskelbi Vienintelis priekaištas, kurį aistienė iš Wellando skaitė sa 
mo minėjimą, kuris buvo sujun svečiams, o gal net ir rengėja vo parašytą šios dienos šventei 
gtas, teisingiau pasakius užbai ms padaryti, tai yra nepunktu pritaikytą deklamaciją, 
gtas, su paskutiniu prieš užgavę alumas. Mes mėgstame pajuo Minėjimas baigtas chorui su 
nes pasilinksminimu. Nors ne kauti iš žydiško „punktualu giedojus Anglų Himną ir Lietu 
priklausomybės paskelbimo mi mo’ > be* patys ne* kiek nege vos Himną.
nėjimas, mūsų Tėvynei tos ne riau darome, tuo gadindami ir Pertraukos metu ir visko už 
priklausomybės nustojus, ture prie to įpratindami ir tuos tau pakalyje buvo įrengtas aukų 
tu būti liūdnas, o ne linksmas, tiečius, kurie yra pavyzdingai stalas, prie kurio budėjo T.

Fondo atstovas p. M. Šorius, 
Bendroje išvadoje šiuo pasi kiekvienam norinčiam šventės 

sekusiu minėjimo parengimu ir proga Tėvynės labui auką su 
„užsigavėjimu“ mūsų naujoji dėti mielai buvo patarnauta.

i Negerai, kad vaikams salėje 
atsižvelgta, ir tai neapvylė nei žią pradžią. Kiek teko girdėti, leidžiama triukšmauti. Susidaro 

.. . v. r . ... valdyba turi numačiusi ateičiai du teatrai: vienas scenoje, orengėju nei svečių - minėjime labaf plačią įr didelę veiklos įr antras vaikų salėje. 
dalyvavusių, Taigi, minejiman paren&imų programą, kaip bai Be to, šį kartą pranešėjas 
susirinko labai daug tautiečių, siojo birže]įo i§vežimų minėji pranešinėjo tik pats sau.
urių tarpe ypa ingai uvo gau tautiškų šokių vaikučiams Bendrai reikia pastebėti, kad 

su musų jaunosios ar so mc>kymą įr net, gaių gale, šeš šiais metais buvo daug iškilmin 
VU’ tadieninės lietuviškosios mokyk giau programa išpildyta negu

Minėjimo programa, kuri su los įsteigimą ir tt. Visi projek anksčiau būdavo. Ateityje tiki 
sidėjo iš tokiai dienai pritaiky tai ir planai yra sveikintini, lau mės susilaukti dar geriau ir pil 
to vaidinimo ir eilėraščių dek kiami ir palinkėsime pasiseki niau visų pasiliks širdyje tie 
lamavimo, reikia skaityti visai mo juos vykdyti.

Korespondentas.

Nepalikime nežinioje savo 
kolonijos — rašykime 

„Nepriklausomai Lietuvai“. 
Visi mokame rašyti,—lašykime

„Nepriklausomai Lietuvai“, gerai pavykusia. Linksmoje da

RAINBOW
Distributors! Co.
Savininkai-panevėžiečiai

I. CHAZANAS ir A. ANŠELEVIČIUS.
Visokiausi namams* ir jų apstatymui reikmenys.

Lietuviams specialios nuolaidos.
597 NOTRE DAME St. W. Tel.: HA 2239 ir EM 6-2603

lankiai nusiteikęs pavergtųjų
tautų atžvilgiu, | Carlton Clothes Shot) t

I
 Carlton Clothes Shop

LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!
Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų a 

rūbų siuvykla. x

Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai! 0

Kaip dalininkas pas mus dirba prityręs lietuvis siuvėjas. & 
Jau 5 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus S 

ir nesame patyrę nusiskundimų. »

Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, v 
ukrainietiškai, rusiškai lenkiškai ir tt.

281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT.Telef. J. A. 2-6439. f

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai.

Jonas Zmuidztnas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

3420 Drummond, Montreal, P.Q. Canada. Tel.: PL 6580

DETECTO T. V. & RADIO SERVICE REG’D. 
3994 Wellington St., Verdun. Tel. TR 7798. 

TAISOME RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS. 
Vai. 10 ryto iki 11 vai. vakaro. 

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.

DE LUXE DRY CLEANERS;
143—8th AVENUE, LACH1NE

ME 7-6727 Sav-: p-Rutkauskas.

7 PSL.

ST. CATHARINES...
Atkelta iš 6 psl.

ku St. Catharines gali susilauk 
Medžiagos

Vasario 16 gimnazija pavojuje! 
Skubiai jai aukok!!

gaivininatieji žodžiai ir vilties 
pareiškimai, kad mūsų Tėvynė 
nebus amžinai okupanto min 
džiojama ir engiama, kad jai 
vėl tikrai ateis pergalės ir lais 
vės dienos. >—s—s.

Sekite naujas madas — užsisakykite S
KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ.

Speciali nuolaida užsakant dabar. X

Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių
Pritaikome kelnes prie jūsų švarko. 9

Garantuotas darbas — galima ir kreditan. S
VALOME —PROSIJAME. |

Paimame iš namų ir pristatome. X

NICK'S TAILOR SHOP |
PATAISYMŲ EKSPERTAI. |

616 Charron, Montreal. •— — — — WI 8013 f

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

A. J. Norkeliunas
(COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI 

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS | 
per X

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d I
Tel. RA 7-312 0 j

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 34 g
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MONTiREAL
PRANEŠIMAS VISOMS ORGANIZACIJOMS

Vasario 27 d., tuojau po pa tikos kursuose J. Kardelis ture 
maldų, A. V. parapijos salėje jo paskaitą apie Vasario 16 ir 
kviečiamas visų Montrealio lie Vilnių.
tuvių organizacijų pirmininkų KURSAI Lituanistikos šį šeš 
arba jų atstovų susirinkimas tadienį turės istorijos, geogra 
šiai dienotvarkei apsvarstyti: fijos ir muzikos pamokas. Kvie

1. Paskutinio organizacijų Čiami atsilankyti visi kursantai, 
posėdžio, sausio 29 d., protoko 
lo skaitymas ir patvirtinimas;

2. Steigiamojo seimo 35 me
tų sukakčiai paminėti komisijos 
išrinkimas;

3. B. K. Balučio 75 metų am
žiaus sukakties paminėjimas;

4. Darinkimas kandidato Mo
ntrealio rinkiminei komisijai pa 
pildyti;

5. Rinkimams į Montrealio 
seimelį datos nustatymams;

6. Rinkimams į seimelį busti
nių ir rinkimų plano nustafy 
mas.

Visų kviečiamųjų dalyvavi
mas būtinas.

KLB M. Ap. V-ba.
VYTAUTO KLUBE
20 d. buvo gausus šer
susirinkimas, kuriame

BANKELIO „LITAS“ 
PRANEŠIMAS.

Lietuvių kooperatyvinio ban 
kelio „Litas“, Montrealyje, vai 
dyba kviečia visus tautiečius, 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti į 
šaukiamą informacinį susirinki 
mą tuoj po pamaldų Šv. Kaži 
mieto parapijos salėje, vasario 
mėn. 2 7d. Parapijos klebonas, 
gerb. kun. Bobinas, yra davęs 
tam savo malonų pritarimą. Su 
sirinkusiems bus išsamiai iš 
aiškinta bankelio „Litas“ įstei 
gimo eiga, jo reikalingumas ir 
tikslas, bendri nuostatai ir tei 
sės, — ir bendrai — visi klausi 
mai, kurie iškils sąryšyje su 
šios lietuviams labai naudingos 
ir rimtos ekonominės organiza 
cijos įkūrimu Montrealyje.

Čia pat bus priimami pareiš 
kimai norinčių įstoti nariais.

Ta pat proga primenama 
gerb. tautiečiams, kad visais 
bankelio reikalais galima dabar 
jau kreiptis į jo vedėją D. Jur

DLK
vasario 
monų 
konstatuoti klubo veiklos nesėk 
mės faktai. Klubo bizniui išves 
ti iš krizės išrinkta komisija — 
D. Norkeliūnas, J. Bakanavi 
čius i rp. Vilkelis, — kurie se 
kanciam susirinkimui paprašy į kas £ekm‘aįien{ tuJį

? £ Z' ,°S %* nnn maldM Aušros Vartų parapijos
metus klubas turėjęs 76 000 . jey ie k
dol. apyvartos bet pelno liko Ra„kpl;n Valdvba.
tiktai 1.600. Nežiūrint to, nutar 
ta visiems šermonams išmokėti
po 10 dol. dividendo. Kadangi draugijos skyriaus susirinki 
tam reikalui reiks apie 8 su pu mas įvyks pirmadienį, vasario 
se tūkstančių dol., kurių iš pel 28 d., 8 vai. vakaro Vytauto 
no neištenka, tai trūkstami pi klubo patalpose. Valdyba, 
nigai bus paimti iš klubo kapi SIRVYDAS junjoras, šiemet 
talo. Greibus su Petrausku aiš baigęs augštesniąją mokyklą, 
kinosi prieš susirinkimą dėl re yra priimtas į aviacijos Mokyk 
vizijos komisijos pavarymo-, kai lą Amerikoje.
tindami rev. k-ją, bet susirinki SERGA ir guli N. D. ligoninė 
mas revizijos komisijai pritarė je Dr. E. Andrukaičio priežiūro 
ir užgyrė jos nusistatymą lai je p. Pakulienė ir p. Sirutienė, 
kytis klubo konstitucijos.
VASARIO 16 LITUANISTI 

NĖSE MOKYKLOSE
Montrealio didmiestyje praėjo 
gražiai. Verduno ir Rosemoun 
to mokyklas aplankė LLK na ’Mikalauskienė' nukrito
rys Kipras Bielinis. Verdune nuo lai t ir išnarino ranką. Se 
švente! pritaikytą paskaitą skai j Vasiliauskas. Operuotas 
Le. ?r: H- Na&ys> kalbėJ° K- B Bulota.
Bielinis, p Tauteras kun. Ku PETRONIS Pov. iš kelionės į 
bihus, L. Balzaras. Jie visi ap Fioridą jau sugrįžo, įdegęs sau 
lanke klases. K. Bielinis pagy le ir „nksmas.
re montrealiečius, kad jie gra 
žiai organizuojasi ir gražiai dir 
ba. Augštesniuosiuose Lituanis

Bankelio „Litas“ Valdyba.
MONTREALIO INŽINIERIŲ

Dr. J. Šegamogas operavo A. 
Dženkaitienę ir G. Stankaitį, o 
p. Šatkauskas guli ligoninėje.
84 metų Grickiūnas suparali 
žuotas. Lachinės lig. guli B. 
Jermalavičienė, o N. D. J. Saru

STASYS DAUKŠA, lL. D.
Suite 25—26

152 Notre Dame St. E.
tel. UN 1-2013 ir BE 7296
Res. 5657—12 Avė., Rsm.

RA 2-5229.
K XX

S

v

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą, 

namų 1038 Osborne Av. 
Verdi'n. Tol,: PO 6-9964.

DR. J. ŠEGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 4906 Wellington 
Verdun. Tel. 1 YO 3611.

PARDUODAMI NAMAI 
už 10.500 dol., dupleks, 7 ir 6 
kambariai, per metus duoda 
1.380 dol. pajamų, Ontario ir 
Fulle mgatvių srity. Viršutinis 
augštas galima išnuomoti. Tei 
rautis telefonu RA 7-1238, šeš 
tadieniais ir sekmadieniais.

REIKALINGA MERGINA 
ar moteris namų ruošai, 

apsigyventi vietoj. Šeimoje tik 
vienas vaikas, nereikia virti, 

5 kambariai, visi iškloti. 
Teirautis tel. RE 7-5402.

REIKALINGAS tarptautinių 
žodžių lietuviškas žodynėlis, 
Ateities, Darbo, Kario, Lankų 
ir kitų žurnalų numeriai, kas 
nerenka komplektų. Prašau at 
siliepti adresu: P. Baronas, 637 
Vitre St. W., apt. 4, Montreal, 
Canada. Telef.: UN 6-6145.

DANTŲ GYDYTOJAS

LOUIS MONGEAU 
KURO ALIEJUS 
No. 1 Imperial Product* 

TR 3237
DR. J. M A L I Š K A

: priima: 9 a. m. — 10 p. m.
i 5303 Verdun A., Verdun,

Tel.: TR 4547

NOSIES, GERKLĖS ir 
AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS

DR. R. C H A R L A N D
956 SHERBROOKE E.

Tel.: FR 7684. EX8822

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board 

1410 Guy St, tel. FI 
Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas 

Lietuvį Atstovą 

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

6351
neju- 
mūsų

Dr.E.Andrukaitis:
956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

Birutė Vaitkūnaitė dalyvauja kaip šokėja ir choreografė 
Montreal Modom Dance Co. koncerte, įvyksiančiame McGill 
Universitete Moyse Hali 1955 m. vasari© 24 d., 8.30 vai. vak 

ro. Montrealio Modernaus Šokio grupė yra įsteigta ir 
vadovaujama choreografės ir šokėjos Jonės Kvietytės.

Gyvename laikotarpyje, kur retas šių dienų žmogus be « 
« spaustuvės pataranavimo gali apsieiti. ft

VCNVS PRIHUHG COMPANyl
4811 ESPLANADE AVE.

g OFSETAS — LITOGRAFIJA — TYPOGRAFIJA.
J; Atlieka spaudos darbus pradedant vizitinėmis kortelė 

mis, vokais, sveikinimais, sąskaitomis, laikraščiais, kny
<:■: gomis, žurnalais baigiant dideliais plakatais viena ar ke ; ■ 
ii; liomis spalvomis. Gaminami ir įvairūs gumos antspaudai. ; J

Žinodami, kad tamstai bus reikalingas spaustuvės patar : 
i; navimas,

patariame pasižymėt šį telefono Nr.
iii; GR 8393. ii
;Į; Informacijos mielai suteikiamos gimtojoj kalboj.

« Savininkai: L. GIRINIS ir A. LYMANTAS.

TUOJAU REIKALINGAS
SKLYPU PARDAVĖJAS

išsimokėtinai, netoliese Montrealio

Augštas atlyginimas!
UNITY LAND & HOUSING LTD.

Tel. PL 6873, 6874, 6875, 6876. 1470 Peel St., Montreal.

THE ROYAL BANK OF CANADA
$ 3.000.000.000,00 bendros vertės turtas.

Pajėgiausia organizacija krašto ekonominio lygio palai 
kyme ir atskiro indėlininko trumpalaikės paskolos 

muose rėmėja.
rė

Malonu pristatyti Verduno lietuviams

THE ROYAL BANK OF CANADA SKYRIŲ.
Mr. T. D. COLLINS, Manager

Verdun ir Woodland gatvių kampas.
TR 9441 — Jūsų patarnavimui.

ADAMONIS & BUDRIŪNAS

MONTRELIO MODERNAUS kaina 1 dol., studentams įėji 
mas laisvas parodant bibliote 
kos kortelę.
LANKĖSI pas pp. Mačionius 
A. Macevičius iš Rodney, Ont. 
LKMD-JOS Užgavėnių balius 
praėjo labai gražiai, bet nuotai

Rowdon vasarvietėje
12 kambarių namas su centri 
niu šidymu, laibai gerame sto 
vyje, didelis sklypas, 10 min. 

nuo ežero.
Prašo 8.000 dol. ir sutinka su 
1.000 dol. įmokėjimu. Sunki
savininkės liga verčia vasarna 

mį parduoti.
f. .....iinir M „ —c!tsa—J

ŠOKIO GRUPĖ,
Jonės Kvietytės vadovaujama 
yra pakviesta šokti McGill uni 
versiteta. Šio koncerto sponso 
riai yra studentų klubas „Sco 
pe“, tai yra studentų kultūri . _
nė organizacija, kuri tris kar ka buvo sudrumsta žinios apie 
tus per metus suruošia didelius lakūno^A^Nayikėno katastrofą, 
koncertus, pakviesdami žymius " ' A r"<T:'XTT - —
menininkus. Montrealio Moder 
naus Šokio Grupė laiko sau ne 
maža garbe šokti šiai organiza 
cijai. Koncertas įvyks ketvirta 
dienį, vasario 24 d., 8.30 vv. 
Moyse Hali, Universiteto patai 
pose.

Grupėje šiuo metu yra 10 šo 
kėjų, 3 pianistai ir dainininkė. 
Grupės choreografės: Jonė 
Kvietytė ir Birutė Vaitkūnaitė. 
Išskyrus du šokius, šoktus Ka 
nados Baleto Festivalyje, visa 
programa bus nauja. Tarp kit 
ko bus šokamos trys kanadie 
čių muzikų kompozicijos, para 
šytos specialiai šiai grupei. 
Taip pat Olivier Messiaen „Vi 
sion de L'Amen“, kuris bus ai 
liekamas dviem fortepionais pir 
mą kartą Kanadoje.

Bilietai gaunami prie įėjimo,-

11 ASMENŲ žuvo kilus gaiš 
rui apartamentiniame name St. 
Denis gatvėje.
NUKLYDĘS iš namų vaikas 
R. Guibeau rastas sušalęs lau 
ke.
L. PICARD, kuris pernai sup 
jauste 6 metų vaiką, vasario 10 
d. pakartas Bordeaux kalėjime.

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO 
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko 

JONO J.JUŠKAIČIO, LL.B. 
naujas adresas yra: 

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

i Vancouver 1, B. C., Canada. 
' Telefonas: Pacific 4511.

TORONTO
BALTŲ FEDERACIJOS LABDAROS KONCERTAS 

PRANEŠAMA: TORONTE.
Kovo 11 d., 8 vai. vakaro, St. 

Andrew bažnyčios salėje, Carl 
ton ir Jarvis gatvių susitikime, 
įvyks Baltų Federacijos metinis 
susirinkimas.

Dienotvarkė: pirmininko me 
tinio veikimo apžvalga, kasinin 
ko ir revizijos komisijos prane 
Šimas, įstatų keitimas, naujo 
prezidiumo rinkimas.

PLB Kanados Krašto Vai 
dyba šiuo prašom apasiųsti į 
susirinkimą reikalingą skaičių 
įgaliotinių.

Einant rotacine tvarka pir 
mininkavimas 1955-56 m. ten 
ka mūsų kaimynams estams. A. 
SLA KUOPOS pirmininkas 
Toronte J. Strazdas per radiją 
padarė pranešimą apie organi 
zaciją ir tą pačią dieną į SLA 
įsirašė 20 naujų narių.

LAS MONTREALIO 
SKYRIUS.

Vasario 13 d. A. V. parapi 
jos salėje įvyko visuotinis sky 
riaus narių susirinkimas, kuria 
me dalyvavo apie 25 žmonės. 
Jį atidarė sk. pirm. P. Baltuo 
nis, pakvietęs prezidiuman pir 
mininkauti Juozą Lukoševičių 
ir sekr. A. Kudžmą.

Pagrindinis sus-mo tikslas bu 
vo: 1. Atstovų į Vietininkijos 
suvažiavimą 11.19. Toronte rin 
kimas, valdom. Vietininkijos 
organams išrinkti; 2. Trūksta 
mų Montrealio sk. v-bos narių 
darinkimas; 3. Kultūros bei me 
no sekcijos steigimas.

Į suvažiavimą išrinkti: A. Ku 
džma, V. Čėsna ir P. Baltuonis. 
Sk. v-bon darinkti: O. Salalytė 
ir St. Baltauskas.

Kultūros bei meno sekciją su 
darė P. Simaniūkštis, V. Slėnis, 
A. Skrebutėnas, A. Kudžma, O. 
salalytė, P. Pinkevičiūtė, J. 
Baltuonienė, G. Matulytė, S. 
Baltauskas, A. Piešina, A. Di 
kinis, V. Liesunaitis, V. Juko 
nis, V. Čėsna, D. Baltrukonis. 
Ši sekcija jau yra pradėjusi ruo 
šti komediją „Kelias į Peklą“, 
kurią žada pastatyti tuoj po Ve 
lykų. Sekcija yra užsibrėžus at 
likti daug darbų. Sekcijos laiki 
nuoju vadovu, kol bus paruoš 
tas sekcijos statutas, yra išrink 
tas Arvydas Dikinis.

Gvildenant spaudos reikalus 
nutarta paskelbti „Laisvosios 
Lietuvos” laikraščio platinimo 
konkursas. Daugiausiai išplati 
nusiam prenumeratų bus skiria 
ma LAS sk. dovana. Konkursas 
prasideda nuo šio sus-mo die 
nos ir baigiasi š.m. gegužės m. 
1 d.

Susirinkimas nutarė artimiau 
siu laiku surengti uždarą sk. ar 
batėlę, į kurią sk. nariai galės 
atsivesti savo draugus ir pažįs 
tarnus. Šiam parengimui pra 
vesti sudaryta komisija, į kurią 
įeina: O. Salalytė, F. Pinkevi 
čiūtė, G. Matulytė ir St. Baltau 
skas.

Sus-me dalyvavę svečiai. G. 
Matulytė, D. Baltrukonis, A. 
Sutkaitienė ir A. Mylė — įsira 
šė sk. nariais.

Nuo N. Metų iki šiai dienai 
sk. narių skaičius padaugėjo 14 
žmonių. Šiuo metu sk. turi 40 
narių. P. B.

{
Raštinė: OLiver 4451 S

Dr. P.MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarai* ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

! 1082 Bloor W. Toronto 4.
; j rytui nuo Dufferin St. ®

Toronto Apylinkės Šalpos 
K-tas kovo 6 d. sekmadienį 4 
vai. College teatro salėje ren 
gia įspūdingą dainų, muzikos 
ir poezijos koncertą, kuriame 
maloniai sutiko dalyvauti šie 
menininkai,: A. ščepavičienė» 
S. Mašalaitė, V. Verikaitis, A. 
Paulionis, B. Rukša, Fr. Kozu 
lis, V. Kastytis ir „Trimito“ or 
kestras. Koncertui vadovauti 
ir solistams akomponuoti malo 
niai sutiko muzikas St. Gailevi 
čius.

Tokio turtingo ir įvairaus 
koncerto Toronto lietuvių vi 
suomenė niekad ankščiau nėra 
girdėjusi. Visas koncerto pel 
nas skiriamas Vasario 16 Gim 
nazijos rūmų skolai baigti mo 
keti. Taigi visi be išmties eina 
sušelpti vienintelę lietuvių gim 
naziją išeivijoje.

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMŲ

visuotinis narių (šėrininkų) su 
sirinkimas šaukiamas 1955 m. 
vasario 27 d., sekmadeinį, 3 v. 
pp. Lietuvių Namų didžiojoje 
salėje, 235 Ossington.

Numatyta susirinkimo darbų 
tvarka:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Valdybos ir Revizijos Komi 

sijos pranešimas,
3. 1954 m. apyskaitos tvirtini 

mas,
4. Valdybos ir Revizijos Komi 

sijos rinkimai,
5. 1955 m. sąmatos tvirtinimas,
6. Klubo steigimo klausimas,
7. Ūkio įsigijimo klausimas,
8. Einamieji reikalai.

Lietuvių Namų Valdyba.
GAUTOS KLB ŠALPOS 

FONDO CENTRO AUKOS
Tremtyje tebevargstančių 

mūsų tautiečių padėtis vis dar 
tebėra slegiama tos pačios niū 
rios nežinios, dėl giedresnio ir 
viltingesnio rytojaus. Jiems tad 
ir pagelba yra būtina. O kas gi 
juos supras ir užjaus, jei ne 
jautrus ir nuoširdus lietuvis, ku 
ris sulig išgalės savo pareigą ir 
atlieka suteikdamas auką per 
Apyl. Valdybas, šalpos k-tus, 
bei tiesiogiai Šalpos Fondui, 
kuris gautas aukas neatidėlio 
jant pasiunčia, kur jos labjau 
šiai reikalingos.

Nuo šių metų pradžios aukų 
gauta:

šalpai Vas. 16 g. 
Londono Ap. V. 94,50 61,50 
Sudburio Ap. V. 50,50 --------
Vai D’os Ap. V. 29,00 --------
Niagaros 1. choro 31,00--------
Montrealio Vas. 16 d.

gimn. rėmėjų ................. 19,00
Dr. J. Yčo To-to- 15,00 10,00

Viso 220,00 90,50
Visoms čia paminėtoms Ap. 

Vald., per jas aukavusiems lie 
tuviams, Niagaros lietuvių cho 
r o nariams, Mbntrealio Vas. 16 
gimn. rėmėjų būreliui ir Dr. J. 
Yčui Šalpos Fondas reiškia 
nuoširdų ačiū.

A. Stancikas 
TAISAU RADIO 

a p a r at, u s.
Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadienius nuo

6 iki 9 vai. vakrao
Toronto, ME 1602

Aparatai priimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga garantuojama.

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas. 

1554 A Bloor St. W. Toronto. 
Bendra praktika, moterų ligos 
su gimdymo pagalba specialiai. 

Priėmimo valandos: 
1,30—3,30 p. p. ir 5,30—8 p. p. 

arba pagal susitarimą. 
Tel.: namų WA 1-0537 

įst. LL 9184.

Dr. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St. West 

(kampai Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonai WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—42 ir nuo 2—9 vai. va.
(pagal susitarimai

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toron to 
priima ligoniui ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv., 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
niais 2—5 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas. 
Teh ME 2933
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