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Politinė įvykių savaitė
TAIKOS NĖRA IR JI ARTIMOJE ATEITYJE NENU 

MATOMA. VYKSTA DIDELIS PASIRUOŠIMAS 
LEMTINGAI KOVAI.

Paskutiniu metu daug kalba Iš kitos pusės, visur, visame 
ma ir rašoma apie taiką, Ta pa pasaulyje, 
čia tema Londone vyksta didž 
iųjų valstybių

NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJA.

Bet tas vienas jau faktas, 
kad konferencija vyksta už už 
darų durų, parodo, kad tai yra bomb garnyba. jAV, įspėta 
tiktai politinis žaidimas. Jeigu jviolotovo, taip pat susirūpino UCb UdbK< 
rimtai, butų ruošiamasi pusi A bombų tobulinimu ir bandy vaikščioji 
ginkluoti, tai gi nereikėtų slep vIir;n t ' 1
tis. Todėl, iš anksto jau galima ’ ikia darvti“ kad eahma a 1tvirtai teigti, kad iš tos nusigin j -S le‘kia paryti, kad galima St. Matthews Katedroj 

'klavimo konferencijos 
neišeis.

Maža to.
SUKTI RUSIJOS 

PASIŪLYMAI
rodo, kad komunistai apie 
ginklavimą ir negalvoja.

nieko

NEPASIDUOKIME DIK TATORIŲ KLASTAI.
IŠ Baltų Federacijos pranešama:

Einant kanadiškų laikraščių tarimą uždrausti atominį karą 
' i ir kiti P-bės pranešimais bolševikų vadovau ir sumažinti apsiginklavimo 

personalo nariai ir daugelis vie jamas Kanados „Taikos Kong lenktynes. Visos šitos pasta i 
tos lietuvių. resas“ (Canadian Peace Cong gos išėjo niekais, kadangi S j

Po pietų nuo 3.30 iki 7 vai. ress) kovo 5 d. visoje Kanado vietų Sąjunga nenori pripažin 
vakaro, Draugija suruošė Va je pradės rinkti parašus už ar ti pasaulinę šitam kontrolę, 
sario 16 minėjimą, 2 Scoott Čir ba prieš pasiruošimus atomi kad jai nebūtų paimta arba ap 
cle, N. W., Washington, D. C. niam karui. „Taikos Kongre ribota galimybė pravesti laisvo 

perduota keletas plokštelių, re Minėjimas buvo pradėtas Ame so” žmonės eis per namus ir pasaulio užkariavimą, 
prezentuojančių liaudies dainą, rikos Himnu. Invokaciją per prašys pasirašyti tam tikruose T’ *’ J

Šiais metais, kaip ir praeity skaitė kun. A. Znotinas. Atida lapeliuose. i
je, Washington© Lietuvių Dra romąjį žodį tarė B. Paramskas, Lietuviai, kuriuos pasieks ši ginkluoti laisvąjį pasaulį, pa 
ugija irgi turėjo minėjimą 3 7 einąs Dr-jos pirm, pareigas ir tie iš Maskvos diriguojamieji tiems likti gikluotais ligi dan 
m. Lietuvos Nepriklausomy pakvietė programai pravesti J. „taikos angelai“, prašomi ne tų, kad tinkamame momente be 
bės paskelbimo proga. Tas ap Žemaitį. Tame Draugijos minė įsirašyti anuose lapeliuose, no rizikos galėtų paimti ir liku:,į 

jimas taipgi įvyko jime taip pat dalyvavo Lietu rs jie ir pasireikštų už pasiruo laisvą pasaulį.
tikslas nustatyti, 1955 m. vasario 13 d. Iš ryto vos Įg. Ministras P. Žadeikis Šimus atominiam karui, kad ne Kas lapeliuose įsirašys, p .1 

1—.1 1 __ . ku su ponia. Po Ministro kalbos susidarytų įspūdis, jog „Tai darys ir nenorėdamas bolšev :
“ turi už 

i vardu sveikino pasaulio opiniją, paremtą 
Latvių Ministras Dr. A. Spėk ktais parašais.
ke. kiti kalbėtojai buvo: Mi Prie tos progos parašų 
chael A. Feighan, kongresmo jams prašoma aiškiai ir 
nas iš Ohio ir buv. Kersteno prasmiškai pasakyti, kad kad vas anksčiau įvykdęs metinį 
Komiteto narys; — lietuvių parašų rinkimas yra naujas Ma ūkiams ir MTS plėšinių pi - u 
draugas Edward M. O'Connor, skvos šalto karo žygis, sūkiai nių įsisavinimo rajonuose. M > 
buv. D.P. Commissioner ir buv. dinti demokratinio pasaulio gy torų remonto fabriko kolekt. 
Kersteno Komtieto Staff Direc ventojus 
tor; — ir kapitonas J. M. Ba vikinio 
chulus, buv. d-jos pirm. Prašoma 

Meninę dalį atliko Barbara atominių
Darlys, padainavusi kelias lie apribavimui kompetentinga įs no ir pasiųsti jas j plėšinių įsi 

Jie apie taiką kalba, bet kai tuviškas dainas. Programa bu taiga yra United Nations orga savinimo rajonus Kazachstane, 
laikraštininkai jiems uždavė vo baigta Lietuvos Himnu. nizacija, į kurią įeina ir bolše Sibire, Pavolgėje. Šiomis dieno 
konkrečius klausimus, kaip tai Po programos, ten pat, įvy vikinis pasaulis. Čia yra geriau mis išsiųsta pirmoji 15 staklių 
ką padaryti realią, tai jie atsako reception-priėmimas su pun šia vieta iškelti atominių gink partija. Kuragano, Kazat t 
kė, kad nesutinka praktiškai chu, kava ir užkandžiais. Daly lų gaminio ir vartojimo apribo jaus ir kitų sričių mechanizat > 
vykdyti. Jie tiktai tuščiai plepa vavo arti 100 lietuvių ir jų dra jimą. Jau iš 1945 m. laisvasis riams pasiųsta apie 100 vulka 
apie taiką. Žinant principinį ugų, praleidusių tris valandas pasaulis stengiasi pravesti susi nizacijos aparatų. 
Maskvos nusistatymą ir turint šventiškoje nuotaikoje L. P-hė. 
šiuos konkrečius diktatorių at MINISTERIO P. ŽADEIKIO 
sakymus, neabejotinai yra aiš 
ku, kad apie taiką nereikia nei 
svajoti. Ne apie taiką reikia gal 
voti, bet apie karą arba jo išsi 
plėtimą, kurį daro ne kas kitas, 
o komunistai. 

TRUMPOS ŽINIOS.
— Italijos seimas priėmė 

riausybės planus kelti ūkinį 
ašte, persitvarkymą.

— JAV seimui pasiūlytas įs komjaunimo suvažiavimas, ku 
Kad tas gynimas būtų efek tatymas padidinti imigraciją Ii riame buvo svarstomas Kazaks 

gi 100.000 asmenų per metus, tano/ kolonizavimas. Svarbiau 
— Turkijos seimas patvirti siuoju kalbėtoju buvo Nikita 

no susitarimą dėl sąjungos su Chruščiovas. Jis reikalavo, kad 
Iraku. būtų paspartintos masinės de

— Japonijos seimo rinkimuo portacijos jaunimo iš pavergtų 
se demokratai gavo 92, libera jų kraštų, su tikslu greičiau ko 
lai 50, deš. socialistai 29, kair. Jonizuoti Kazachstaną. Ukrai 
soc. 21. niečių jaunimo kvota skirta de

— Dulles iš Bangkok© lan portacijoms: 500.000. Sovietai 
kėši Laoso sostinėje ir Formo šią operaciją vadina „savanoriš 
zoje.

— Kubos prezidentas Fui 
gentio Batista užėmė pareigas.

— Prancūzijoje uždaryta 
B N.

— Radikalsoc. E. Faure 
darė Prancūzijos valdžią.

— Čiangkaišekas mobilizuo 
ja pusę miliono karių, kai vy 
ksta kovos su Formozą puolan 
čiais komunistais.

— 100 milionų atsišaukimų nėjimas įvyko pereitą 
balionais paleista į sovietiją.

VYKSTA DIDELI 
APSIJUNGIMAS, 

KOVAI.
Molotovas pasigyrė, kad 

sija atominių ginklų gamyboje 
yra pralenkusi Ameriką. Angli 
ja, tai išgridusi, susirūpino H.

i. JAV, įspėta

Ru

VASARIO 16 WASHINGTONE.
Vasario 16 proga Lietuvos pamokslą. Mišiose dalyvavo 

Ministeris, P. Žadeikis, be sa Lietuvos Įg. Ministras P. Ža 
vo kalbos, perduotos lietuviš deikis su ponia i 
kai per Amerikos Balsą, dar tu 
rėjo kalbėti angliškai per vie 
tos radijo stotį WGAY, taip 
vadinamoj „United Nations Me 
lody Hour“.

Kalbai pasibaigus, buvo

Kremliuje sėdinčiųjų raudo 
nųjų uzurpatorių notas yra nu

: Kas lapeliuose įsirašys, p.-.d 
„Tai darys ir nenorėdamas bolšev : 

savęs mo propagandos įrankiu.
surin Grobti lietuvių darbo vaisiu.: 

gerai moka.
rinkė Iš Kauno stoties dažnai h 
nedvi siunčiami vagonai su įrengi

būtų nuo A bombų gintis ir rjos klebonu yra Msgr. Cartw kalbėjo lietuviškai p. J. Kajec kos Kongresas' 
i i , right, buvo laikomos iškilmin kas ir latvių vardu ! “ ‘ -- — _

gos Šv. Mišios už Lietuvą, ku 
rių metu pats Msgr. Cartwrig 
ht pasakė tai dienai pritaikintą 
te

Tai yra eilė pasiruošimų, ku 
rių tikslas yra ateitis. JAV lai 
kraštininkų gauti Maskvoje pa 
sikalbėjimai nedviprasmiškai 
įrodė, kad

RUSIJOS DIKTATORIAI 
TAIKOS NENORI.

kaip galima apsaugoti civilius 
gyventojus nuo A bombų 
džiojo naikinimo?

Greta to,
VYKSTA VALSTYBIŲ 

APSJUNGIMAS,

di

XX

nusi
jųes kurio tikslas pasipriešinti agre 

jie kalba viena, o°daroJvisai ką siJai viską pasiryžusiai nugalė 
kita. Jeigu jie paskutiniu metu tl 
pradėjo garsiau šūkauti apie 
taiką, tai tiktai todėl, kad Mas 
kvoje negerai, kad 
tarpusavė kova ir 
reikalingi taikos.

MOLOTOVAS 
TAIKĄ.

Turkija susitarė su Iraku ir 
Europos vakarų apsigynimo 
sistemą pamažu plečia į Arti 
mųjų Rytų sritį, kurion ir Pa 
kistanas jau įsijungia. Braška 
Arabų lyga, norėjusi „neutralu 
mo“, kurstomo sovietijos.
V. VOKIETIJA ĮSIJUNGIA

Kai Herstas ir Smitas kalbė Į VAKARŲ APSIGYNIMO 
josi su Molotovu, kuris pasakė SISTEMĄ.
Rusijos valodvų nusistatymą, Bonos seimas priėmė Pary 
paaiškėjo, kad Rusija karo ne žiaus susitarimus visais punk 
sulaikys Tolimuosiuose Rytuo tais. V. Vokietija atstato suve 
se. O ten karas vyksta. Ir Lon renumą, įsijungia į Šiaurės At 
dono nusiginklavimo konferen lanto apsigynimo paktą ir j 
cijoje rusai pareikalavo, kad Europos Vakarų Sąjungą, gre 
Vakarai sunaikintų atomines ta to patvirtinusi ir susitari 
bombas, o patys to nedarys ir mus dėl Saaro sriteis.
nesutiks įsileisti tarptautinės Bangkonge įvykusioje Mani 
kontrolės, žodžiu, kalbos apie los pakto valstybių konferenci 
taiką ir nusiginklavimą yra vei joje nutarta 
dmainystė ir blefavimas.

KOMUNISTAI SIEKIA 
UŽKARIAUTI

visą pasaulį, — tai kaip jie ga
Ii atsisakyti atominių bombų ir tingesnis, sudarytas ekonomi 
kaip jie gali nusiginkluoti? Jie nis planas, kurio tikslas Azi 
laužo Korėjos paliaubų susita jos pietryčiuose įvykdyti žy 
rimus, ginkluoja korėjiečius, mias reformas, kelti kraštų kul 
veža ten ginklus, lėktuvus. turą ir gerbūvį.

ten vyksta 
komunistai

PRIEŠ

josi su Molotovu, kuris pasakė 
Rusijos valodvų nusistatymą,

KARINĖMIS JĖGOMIS 
GINTI AZIJOS 

PIETRYČIUS.

vy 
kr

PADĖKA.
Įgaliotas Lietuvos ministeris 

JAV P. Žadeikis atsiuntė Mon 
trealio miesto majorui p. Jean 
Drapeau padėką už jo paskelb 
tą proklamaciją Vasario 16 die 
ną.
MASINĖS DEPORTACIJOS 

Į KAZACHSTANĄ.
Sausio. mėn. įvyko Rusijos

apie tikruosius bolše mas anksčiau įvykdęs metini 
režimo
toliau pabrėžti, kad duotj, nutarė iki metų paba. 
ginklų

užsimojimus, vertikalaus gręžimo staklių už

pavartojimo gos 50 staklių išleisti virš p'a

Kanados karo aviacijos Vyresniam Leitenentui

ALGIMANTUI NAVIKĖNUI
tragiškai žuvus atliekant tarnybos pareigas, gilią už 
uojautą tėvams ir giminėms reiškia

Daukšų šeima.

Karo aviacijos lakūnui
VYR. LEIT. ALGIMANTUI NAVIKĖNUI, 

tragiškai žuvus, jo tėvams pp. Navikėnams, seseriai ir 
broliui, pp. Kudžmams ir giminėms reiškia gilią nžuo 
jautą ukmergiškiai —

Kličių, Keturkų ir Baršauskų šeimos.

Lietuvos Kūrėjų-Savanorių Sąjungos Pirmininkui
JUOZUI NAVIKĖNUI SU ŠEIMA, 

tragiškai žuvus Jų mylimam sūnui Kanados aviacijos 
karininkui

VYR. LEIT. ALGIMANTUI NAVIKĖNUI, 
skausmo ir liūdesio valandoje, reiškia gilią užuojautą

Lietuvos Kūrėjų-Savanorių Sąjunga Montrealyje.

Aviacijos Leitenantui karo lakūnui

ALGIMANTUI NAVIKĖNUI

tragiškai žuvus, skausmo prislėgtiems tėvams ir visiems 
giminėms gilią užuojautą reiškia

LAS Montrealio skyrius.

Tragingai žuvus Kanados karo lakūnui 
VYR. LEIT. ALGIMANTUI NAVIKĖNUI, 

tėvams, broliui, seseriai ir giminėms reiškia užuojautą

Jūros Skautui, Karo Lakūnui, Vyr. Leitenantui

ALGIUI NAVIKĖNUI
einant tarnybos pareigas žuvus, tėvus, sesutę ir brolį 
nuoširdžiai užjaučia

Jū Skautų Rėmėjų Būrelis Montrealyje.

ku persikėlimu“. Šios deporta 
cijos Ukrainoje jau prasidėjo. 
Lvove ir Stanislavove jaunim 
as pasipriešino ir ten įvyko kru 
vinos riaušės. Iš Lietuvos irgi 
gabenamas jaunimas į „plėšimi 
nes sritis“.

ESTIJOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

paskelbimo (1918. II. 24) mi 
i sekma 

dienį D'Arcy McGee salėje,
— JAV aviacijos štabo' virsi kurios parteris ir balkonas bu

ninkas pranešė apie nepapras vo pilni gausių dalyvių. Gar 
tą, naujai išrastą, atominę ra bės svečių tarpe buvo Emigra 
ketą, kuri pataikys į taikinius cijos Viceministeris, U. S. A. 
už 5.000 mylių. Vicekonsulas, parlamento na

— Harvardo taikos tyrinėto rys Hamiltono ir įvairių tautų 
jai teigia, kad Rusija ligi 1960 atstovai. Iš lietuvių tarpo minė 
metų Vakarų dar nepuls, ypač, jiman buvo nuvykę P. Povilai 
jeigu jai seksis ir be karo eiti tis ir A. Vazalinskas.
pirmyn. Montrealio Lietuvių Bend

— Formozos valdžia užlei ruomenės vardu draugingą es 
džia komunistams artimas Ki tų tautą pasveikino trumpu žo 
nijos pakraščio salas.

— JAV kongresas nutarė pa 
kelti nariams algas iš 15.000 
iki 22.500, o kiekvienam pilie 
čiui .sumažinti mokesčius 20 
dolerių.

— Kinijos komunistų karo yra netoli.
ministeris pareiškė, kad Rusija Meninėje programos 
Kinijos komunistams duos rei buvo: solistė Linda Uusimaa— 
kalingą karo pagalbą. sopranas, muzikas A. Maiste

— Anglijos seimas leido vai —piano ir net du chorai—miš 
dŽiai komikų leidėjus 
didelėmis piniginėmis 
mis.

— Burma pasižadėjo 
tinti Rusiją ryžiais.

A

su

džiu A. Vazalinskas, linkėda 
mas jai geriausios kloties ir pa 
reikšdamas viltį, kad ta diena, 
kai Estija atgaus laisvę 
priklausomybę ir taps 
teisiu Jungtinių Tautų

bei ne 
' pilna 
nariu,

dalyje

bausti rus ir vyrų. Didelį įspūdį darė 
baudo sutartinis visų minėjimo daly 

vių giedojimas himnų. Šventė 
pamai praėjo gražiai, jos organizacija 

buvo gera.

Aviacijos Vyr. Leit.
ALGIMANTUI NAVIKĖNUI

tragiškai žuvus,
tėvus p. p. Navikėnus ir p. p. Kudžmų seimas šioj 
didžioj skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime.
Liesunaičių šeima.

ESKSi

Kanados Karo Aviacijos lakūnui leitenantui 
ALGIMANTUI NAVIKĖNUI 

tragiškai žuvus,
P. p. NAVIKĖNŲ ir KUDŽMŲ ŠEIMOMS 

reiškiu gilią užuojautą
Juozas Lukoševičius.

A. A. Aviacijos
VYR. LEIT. ALGIMANTUI NAVIKĖNUI 

tragiškai žuvus, jo tėvus, brolį ir seserį skausmo valandoj 
nuoširdžiai užjaučia

S. ir A. Ališauskai.

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

tėvams pp. Navikėnams ir pp. Kudžmų Šeimoms reiškia . 
me gilią užuojautą

Paužėnai ir Murauskai.

PONUS NAVIKĖNUS, 
jų brangiam sūnui 

VYR. LEITENANTUI ALGIMANTUI 
tragiškai žuvus, nuoširdžiai Jus užjaučiame. 
_______________Puzarauskų šeima ir Irena Žakevičiūtė.
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Aviacijos Leitenantui karo' lakūnui

ALGIMANTUI NAVIKĖNUI
tragiškai žuvus, skausmo prislėgtiems tėvams ir visiems 
giminėms gilią užuojautą reiškia

Baltuonių šeima.

VIENYBĘ IR TAUTINĮ SOLIDARUMĄ VIS DĖLTO 
PASAUGOKIME.

prida 
nebus

Politinė fermentacija yra na Neatsargus ėjimas gali 
turalus žmonėse reiškinys. Vi ryti daug žalos, kurios 
sur ji reiškiasi. Net žiauriau galima nei atitaisyti, 
siose santvarkose, kaip kad bu 
vusi nacių, arba fašistų, arba 
dabartinėje komunistų diktotū 
roję, kur tėra, anot kaikurių, 
tiktai viena partija, vis dėlto ir 
ten neišvengiama fermentacija.

Nenuostabu, kad ji reiškiasi 
ir pas mus, lietuvius. Priešin 
gu atveju mes turėtume save 
laikyti išmirštančiais, be min 
čių, be idėjų žmonėmis. Visai 
natūralu, kad mes savo daugu 
moję daugiabūdiškai ir pasireiš 
kiame.

Tiktai 
ta mūsų 
reiškiasi, 
ringomis 
išeina. Ar mes paklunsame dau 
gumos valiai, ar mes, į nieką 
nežiūrėdami, naudojame leisti 
nas ir neleistinas priemones ir 
einame žūtbūtiniu keliu ir šie 
kiame tiktai savo, užmiršdami 
bendruosius, visiems lygiai 
svarbius reikalus.

Žinoma, gyvenime yra, kaip 
pavienių asmenų, kaip ir sro 
vių bei susigrupavimų, linkusių 
į kraštutinumus, kurie nepaiso vieningi, 
„auksinio vidurio“ ir eina sa Tas nereiškia, kad uždarytu 
vais keliais. me akis preiš trūkumus, neto

Vis dėlto, kažkaip daugumui bulumus, netinkamus reiški 
žmonių priimtinesnis „auksinis nius. Ne. Visa tai reikia taisy 
vidurys“. Gal gyvenime reika ti, tobulinti, papildyti, ir tam 
lingi ir kraštutinumai; gal jie nereikia gailėtis ir kritikos; tik 
ne tiek reikalingi, kiek jie ne 
išvengiami; gal savo būvimu

Karininkui-lakūnui

ALGIMANTUI NAVIKĖNUI
tragingai žuvus, tėvams, broliukui ir p. Kudžmienei 
reiškiame giliausią užuojautą.

Meškauskai ir Siemaškai iš Sudburio.

minėji

visas klausimas, kaip 
politinė fermentacija 
Ar ji reiškiasi kultu 
formomis, ar ji iš jų

Vasario šešioliktosios 
mas šiais metais atidengė visą 
mūsų lietuviškosios būsenos 
trapumą. Darant praėjusios šv 
entės faktų suvestinę, yra pa 
grindo pasidžiaugti, kad lietu 
viai savo masėje gražiai susior 
ientuoja. Tai parodo ir deda 
mieji mūsų spaudos atsiliepi 
mai.

Tiesa, yra išimčių, bet jos pa 
lyginti nežymios. Jos nesudru 
mstė bendros mūsų Didžiosios 
šventės nuotaikos, nors jos, 
kur tiktai reiškėsi, ypač stengė 
si save 
pūsti, ir 
nkutės.

Labai 
me vieningi. Žinoma, tektų ap 
gailestauti, jeigu būtų nors ir 
menkų nubyrėjimų, bet tokiais 
atvejais tai yra beveik neišven 
giama. Tačiau savo masėje mes 
liekame, visame pasaulyje, — 
tai reikia pabrėžti, — liekame 
vieningi I

Kaip ten bebūtų, ir likime

išreklamuoti ir net iš 
vis dėlto liko visai me

svarbu, kad mes lieka

tai kultūringos, rimtos, ne de 
magogiškos, ne melais pagrįs 

jie kartais sukelia ii’ naudingų tos. Negeroves taisykime visu 
srovių bei sūkurių, bet kai gal atsidėjimu. Tiktai vis dėlto bū 
vojame apie gražesnį, tobulės kime vieningi. Tada ir mūsų 
nl gyvenimą, kažkaip galvoja pastangos tobulinimosi ir tobu 
me apie „auksinį vidurį“. Įėjimo kryptimi bus sėkminges 
Ir sūkuriams bei audroms pra nės ir vaisingesnės. Visko ge 
einant vis grįžtame prie to „au riau ir greičiau atsieksime vis 
ksinio vidurio“. dėlto laikydamiesi vienybės ir

Taigi, reiškiantis ir mūsų lie tautinio solfdarumo, kuo ,jlig 
tuviškiems sūkuriams dėl mū šiol buvome žinomi ir net gar 

trapumo būsenos sūs ir kas imponuoja ir kitatau 
ypač atsargiems, čiams. J. Kardelis.

su padėties 
reikėtų būti

VASARIO

Ką rašo kiti
16 AKTO SIGNA TARAS PROF. STEPONAS 

KAIRYS APIE VIENYBĘ.
„Vieningoms pastangoms las. Už jo sėkmingą rūpinimą 

reikalinga vieninga vadovybė, ir mes esame atsakingi prieš 
Mes mokėjome ją sudaryti žia 
urios Hitlerio okupacijos me 
tais ir ją išlaikyti iki šiai die 
nai. Ta mums vadovybe yra 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini 
mo Komitetas. Išlaikyti vienin 
gą vadovybę ir toliau, kuomet 
v ..amoji padėtis gali dar metais 
tęstis, kuomet ir Vliko uždavi 
. *ai vis sunkėja, šiandien mu 

a labjau būtina, kaip kada no
. - praeity. Vlikas, daug iki 
s.oi nuveikęs, nėra be ydų. 
. iek sąlygos, kuriose Vlikas 
dabar dirba, tiek ir jo pajėgu 

as neleidžia jam pilnai atlikti 
i pavestąjį uždavinį. Vii

LEITENANTUI ALGIMANTUI NAVIKĖNUI 
tragiškai žuvus, jo tėveliams gilią užuojautą reiškia 

Petro ir Broniaus B u n i ų šeimos.

Tragiškai žuvus karo aviacijos lakūnui 

VYR. LEIT. A. NAVIKĖNUI, 
tėvams, pp. Navikėnams, reiškia gilią užuojautą 

Juzė Dainienė, Eugenijus Dainius, 
Algirdas ir Aleksandra Vasiliauskai.

Aviacijos Vyr. Leit.
A. J A.

ALGIMANTUI NAVIKĖNUI,
tragiškai žuvus, jo tėvus, broliuką ir sesutę su šeima 
nuoširdžiai užjaučia

Adelė ir Petras Botyriai.

Mylimam sunui, broliui ir švogeriui

A. A. ALGIMANTUI NAVIKĖNUI 
tragiškai žuvus, p. p. Navikėnų ir p. p. Kudžmų šeimas 
nuoširdžiai užjaučia.

Kliorikaičiai ir Paulioniai.■■■■■■
i Wli i ii ill—MlilIli

Aviacijos Leitenantui
A j A 

ALGIMANTUI NAVIKĖNUI
tragiškai žuvus, pp. Navikėnams ir pp. Kudžmams 

reiškiame gilią užuojautą
, V. ir L. Balsiai.

Veda sktn. inž. J. B u loti

BSA SUKAKTIS
Boy Scouts of America or dovams dar kruopščiau vesti 

ganizacijai vasario 8 d. sukan jaunimą lietuviškosios skauty 
ka 45 metai. Per šios didžiulės bės keliu, 
organizacijos gretas iki šiol pra 
ėjo arba dar tebeskautauja 22. 
750.000 JAV-bių skautų bei jų 
vadovų. Turėdami per 3 milio 1.24. nutarimu (38) lietuviškai 
nūs aktyvių narių, ametikiečiai skautybei atsidavę asmens ir 
skautai kartu sudaro per pusę vadovai apdovanoti sk. ordi 
viso pasaulio skautų skaičiaus, nais ir ženklais.

Šiuo metu visame krašte ame Lelijos Ordinas suteiktas sk 
rikiečiai skautai turi skautų sa tn. Vac. Tallat-Kelpšai Chica 
vaitę. Jos metu yra propaguo 
jama skautybė, rengiamos paro 
dėlės prekylangiuose, bažnyčio 
se ir šventyklose atliekamos re 
liginės apeigos visų tikybų sk 
autams.

Šiemet žymūs skautybės vei Trečiokas, Kanadoje, sk. rėmė 
kėjai ir. rėmėjai bus pirmą kartą jas J. Tuinyla, Bostone ir vyr. 
apdovanuoti naujuoju Šv. Jur skltn. Ged. Vildžius, Vokieti 
gio aukso medaliu. joje.
NAUJI PASKAUTININKIAI.aXyn«i:GpaSi”° vS

LSS Tarybos Pirmijos 1955. Morkūnas, Toronte — Kanado 
1.24. nutarimu (38) vyresn. sk je, ir skautas Andr. Stasionis, 
iltininkai pakelti į paskautinin Australijoje.
kius: Australijos rajone— Vyt. Tėvynės Sūnaus Ženklu: sk 
Didelis; JAV 1-me raj. — Br. Itn. Vyt. Abromaitis, Kanado 
Aleksandravičius ir J. Raškevi je ir hartfordiškiai — skltn. 
čius, Hartforde, Romas Kezys Ged. Dragunevičius, skltn. Alg. 
—Brooklyne; JAV 2-me raj.— Pilvelis ir skltn. Alg. Zdancevi 
Zem. Rekašius ir Alg. Šimoliū čius.
nas, Detroite, St. Ilgūnas ir V. Vėliavos Ženklu — vyr. skl 
Žmuidzinas, Rochestery. JAV tn. Al. Iljaševičius, Detroite. 
3-me raj. — vyr. valtin. Ant. Pažangos Ženklu — skltn. 
Levanas, Chicagoje, tapo pask Vyt. Raškevičius, Hartforde, 
autininkiu. valtin. Ben. Urbonas, Chicago

Vasario 16-sios išvakarėse je, ir pskltn. Alg. Žilinskas, Bo 
linkime naujai pakeltiesiems va stone.

SKAUTŲ ORDINAI.
LSS Tarybos Pirmijos 1955.

goję.
Ordinu už Nuopelnus apdo 

vanoti: sk. rėmėjas J. Antanai 
tis, Austalijoje, sk. rėmėjas Pr. 
Bastys, Chicagoje, kun. Jonas 
Klimas, Bostone, pasktn. Juoz.

REIKŠMINGI MONTREA 
LIO KARDINOLO IR MIES 

TO MAJORO 
PASISAKYMAI.

Franco - Neokanadiečių susi 
būrimas turėjo susitikimą, ku 
riame dalyvavo keli šimtai viso 
kių tautų asmenų ir kuriame 
pagrindiniu pranešėju buvo 
Montrealio kardinolas J. E. 
Paul Emil Leger.

Kardintas, įkalbėdamas 
apie tautų susiartiniipo reika 
lą, lygino naujuosius ateivius 
ir vietinius prancūzus. Kardi 
nolas pasakė, kad naujieji atei 
viai iš Europos, kuri yra augš jų pasakymą" Be to, kun. Kubi 
tos kultūros ir tvirtų tradicijų iiuį tariame ačiū už gražų žodį, 

j minėjimo iškilmingoje 
, K . . vežę labai daug gearų savybių, dalyje.
d. iS-eiti kurias vietos prancūzams ręi ..

——is Svarbiausiam minėjimo kai 
j ... ............. , Lietuvos

Laisvės Komiteto New Yorke 
nariui, tarusiam iškilmingoje 
dalyje turiningus, labai įdo 
mius bei visiems neužmiršta 
mus žodžius ir pasiaukojusiam 
tolimos kelionės vargams bei 
nepatogumams, priklauso mū 
sų labai gili padėka.

Taip pat nuoširdžiai dėkoja 
me visiems menininkams, daly 
vavusiems minėjimo programo 
je: Lietuvos Valst. Operos so 
listei E. Kardelienei, visuomet 

Susibūrime kalbėjo ir miesto noriai aukojančiai savo didįjį 
majoras p. Jean Drapeau. Jis talentą tautos reikalams ir šį 
pasisakė, kad Montrealiui svar kartą, akomponuojant M. Sieg 
bu yra išlaikyti tautų pusiaus rišt, nepaprastai puikiai padai 
vyrą. Čia vyraują prancūzai, tu navusiai keletą šventei pritaiky 
rėdami daugumą, kai vyksta tū tų bei stiprių kompozicijų; A. 
la rivalizacija su anglais. Nau Piešinos diriguojamam A. V. 
jieji ateiviai, pasak jo, padedą parapijos chorui, giedojusiam 
palaikyti tautų santykio pusiau himnus minėjimą atidarant bei 
svyrą. Majoras p. Drapeau pa uždarant, pagerbiant žuvusius 
tarė naujiems ateiviams laiky bei gražiai padainavusiam me

PADĖKOS
Vasario 16 d. Šventei Re 

ngti Organizacinis Komitetas 
reiškia padėką visiems, aukoto 
jams savo brangų laiką, pastan 
gas bei lėšas 1955. II. 12. ren 
giant lietuviams taip svarbaus 
įvykio minėjimą.

Kun. J. Bobinui ir kun. J. 
Kubiliui, S. J. esame labai dė 
kingi už sekančią dieną - sek 
madienį iškilmingų pamaldų 
atlaikymą ir Nepriklausomy 
bės šventei pritaikytų pamoks

mybės fondo" vardu ir kad ei „1. Išplėsti Lietuvos laisvini
na agitacija už bendro darbo mo propagandą Prancūzijoje ir kontinentas? Kanadon yra atsi tartą 
skaldymą. Anglijoje, 2. Aktyviau dalyvau , - • - • - ■ • ą

Adv. A. Olis yra tautininkų ti Europos Sąjūdyje, •« " T ’’ _ . •,**,’* v aw P' * ***** **«»*»**« •
atstovas Amerikos Lietuvių la Sovietų Sąjungai bylą, remian ketu turėti kaip pavyzdį J

rx ----- -  teigė> kad augg bėtojm K. Bieliniui,
tai vertina šeimos židinius, yra 
taupūs ir praktiški. Jie, jeigu 
įsigyja nuosavybes, namus, tai 
iš jų sudaro šeimos židinius, 
kai tuo tarpu prancūzai į šios 
rūšies nuosavybes žiūri komer 
ciškai. Naujieji ateiviai esą tau 
pūs ir blaivūs, — todėl jie čia 
rimtai kurią gyvenimą. Išvado 
je, kardinolas siūlė savo tautie 
čiams rimčiau žiūrėti į šeimos 
reikalus, mažiau lankyti taver 
nas ir daugiau bažnyčias.

ryboje. Iš jo pasisakymų klau tis Kersteno Komiteto duome 
sytojai gavo Įspūdį, kad vienin nimis, Jungtinių Tautų Organi 
gas Amerikos lietuvių darbas zacijoje dėl pripažinimo agreso 
yra 
gas 
vei

labai svarbus ir reikšmių riumi Balstijos valstybėse, 4. 
mūsų senosios tėvynės lais Baigti „nesusipratimus“ tarp 
atgauti. VLIKo ir Diplomatinės Tarny

Adv. A. Olio pasisakymui bos. 5. Galimai greičiau sušauk 
pritars kiekvienas lietuvis, ku ti Pasaulio Lietuvių Seimą, 
riam Lietuvos laisvė širdingai Remti mūsų vadovaujančius 
rūpi.“ (Keleivis), organus Lietuvos laisvinimo

VIITYS viFNYRtir kovoje, duosniau aukoti Tau 
VILI i b VIENYBĖJE. tos Fondui — Lietuvos laisvini

Vasario 16-sios proga „Vie mo akcijai, propaguoti Lietu 
nybė“ įdėjo labai rimtą Jono vos bylą tarp svetimųjų, jų spa 
Miškinio straipsnį „Viltys vie ūdoje ir įvairiomis progomis vi 
nybėje“, kuris taip gražiai ir suomenėje. 
teisingai baigiamas: Pritarta pasiūlymui, kad Kr.

„Siekdami laisvės, nebūkim Valdyba ne tik vykdo Krašto 
šakoti. Daugiau vieningo dar Tarybos nutarimus, prižiūri 
bo, mažiau partinių peštynių, bei instruktuoja visą apylinkių 
daugiau vienybės. Daugiau pa veiklą, seka visą bendruomenės 
sitikėkim savim, negu sveti gyvenimą, bet ji turi teisę ir 
mais. Prie Lietuvos išlaisvini tvarkyti jį pagal mūsų tautos 
mo rikiuokimės ne su tuščiais siekimus: savo gyvybę, kalbą, 
žodžiais bei fantastiniais pla tautines ir valstybines tradici 
nais, bet su nuoširdžiais dar jas išlaikyti kurti ir ugdyti jas. . ...

Solidarumo mokestis yra vie tls ?.aY? k.albos’. savo. Papročių, mneje dalyje ; Z. Lapino vado

pavergtąją Lietuvą, prieš tuos 
mūsų brolius ir seseris, kurie 
vargsta ir žūsta Sibire, kuriem 
tenka pačioj Lietuvoj kelti sku 
rdo ir pavergimo neįsivaizduo 
jamai sunkią naštą. Stodami 
už VLIKo, kaipo vyriausiojo 
vadovaujančio organo.' išlaiky 
mą, turime jam kuo tik galėda 
mi padėti, sudaryti ir materia 
lines jo veiklai sąlygas, jį su 
stiprinti. 

Turime atlikti kas mums pa 
tiems pridera. Mes tik tuomet 
pūsime tikrieji Vasario 16- 
osios akto paveldėtojai, jo pa 
vedimo vykdytojai, verti mūsų 

. ts reikia visokeriopai remti, kovojusios ir kovojančios tau 
Hkas reikia sustiprinti ir pa tos, jei ypač dabar mokėsime baiVi/medTiaginrpaVama. Re*i ,. .. . . - - . .

t.krinti jam sąlygas, kuriose jis parodyti vieningą pasiryžimą kia kad visos srovės subėgtų į nas pagrindiniu lėšų šaltinių tradlclJM ir butl moderuotojais vaujamam „Lituanikos“ orkes 
. i —* - >_ . ’ ’ vicną vagą tautiniam savaran bendruomenės vadovybei orga ^antY ll2 tarP prancūzų ir ang trui, sutartinai su choru ir įs
. pareiga, vintąjį musų kraštą atkurtume kiškumui. Dirbkime, mokėkim nizacinius reikalus atliekant, ... pudingai grojusiems himnus;

kokiai srovei ar organizacijai nepriklausomam, pilnos demo dirbti ir kovokim dėl Lietuvos todėl prašomi visi tautiečiai šį . Mokyklų komisijos direkto V. Bruzgelevičiaus vadovauja 
kratijos pradu pagrįstam gyve laisvės, tai ir kiti, ne tik Dievas mokestį pilnai įmokėti. nui p. Gothier priminus M a jo mai Skautų Vyčių Būrelio tau

Deja, taip nėra. Vlikas jau nimui. Aš nuoširdžiai visiems padės Vadavimo viltys turi bū Prašyta kad lietuviai kape ro zySl» Įvertinanti naujus atei tinių šokių grupei, nenuilsta
-------- tį vienybėje., Ilonai pai;ikytų gražią kalėdoj8 lietuvius, paskelbiant pro mai reprezentuojančiai gražųjį 

Prie šito pasisakymo nebent jimo tradiciją ir bent vieną kar klamaciją dėl Lietuvos Nepri mūsų tautinių šokių meną; Dr
paryškinant šias mintis galima tą per metus aplankytų tautie klausomybes Vasario 16 d., vi amos I eatro aktoriui K. Vesel
pasakyti: nesiskaldykime, ne čius. ‘ 8as susirinkimas M—— - ’-------- - ----
skaldykime jėgų ir lėšų tam di Prašyti kiekvieną apylinkės ^raP^U POJO; . . 
džiam tikslui. Kas bloga — tai valdybą ir Kultūros Fondo sk ’ ”, “ 
sykime, bet negriaukime ir ne yrius organizuoti būrelius Va pakviestų ir apie 15 lietuvių.

I mes pavieniui sario 16 gimnazijai remti.
ar suskilę į grupes daugiau ga Plėsti soc. globos veiklą, kad

galėtų sėkmingiausiai veikti; Lietuvą laisvinti, ir kad išlais vjena vagą 
ir tai yra visų musų ------- ------ .----- *

bepriklausytume. kratijos pradu pagrįstam gyve

ištisi metai yra ne tik kritikuo linkiu, kad su kieta ištverme 
jamas, bet sistemingai puola atliktume pavergtos Tėvynės 
mas, prikišant jam būtus ir ne mums dedamą pareigą“, 
būtus nesugebėjimus ir net pra gą.“ (Naujienos),
sižengimus. Tai yra, Gerbia 
mieji, paraustinis darbas, šie 
kiąs Vliką nuvertinti, mažinti 
jo autoritetą, skaldyti vienin šioliktąją Bostone kalbėjo Am manykime, kadf 
gas mūsų pastangas. Ar to erikos Lietuvių Tarybos vice 6„ ........
kiais norais, vadovavosi^tie,ku pirmininkas adv., A. Olis iš Chi lėsime nuveikti, negu veikdami kiekvienas vargan. patekęs tau 

visi drauge. Tikrai gerai paša tietis jaustų jį globojančią ben 
kyta: Viltys—vienybėje.

OLIS UŽ VIENYBĘ.
„Šiemet minint Vasario Še

sas susirinkimas Majorui p. kai, niekuomet neatsisakan 
~ . čiam savo vertingos talkos mi

Šiame susirinkime dalyvavo nėjimų parengime, P. Juškevi 
čienei ir B. Ciplijauskaitei, gra 
žiai perskaičiusioms rezoliuci 
jų tekstus trimis kalbomis.

Šalia išvardintų programos 
dalyvių, šventės parengime tai 
kininkavo visa eilė asmenų. 
Mums yra maloni pareiga pa 
reikšti lygiai nuoširdžią pade 
ką: kun. J. Raibužiui už pagal

Nukelta j 9-tą puslapį.

(5-me puslapy po kliše klaida: 
ne kovo 6 d., bet kovo 19 dieną 

čiurlieniečių koncertas 
Hamiltone.

rie sutarė ir pasirašė Vasario cagos. Jis savo kalboje plačiau
16-osios aktą? _ _ . apibūdino Amerikos Lietuvių kyta: Viltys—vienybėje. druomenės ranką.

Neprivalome būti akli ir ne Tarybos darbo svarba ir skati Reikštai visuotinis atstovu * ’ —J
matyti mūsų negerovių. Nepri no klausytojus tą darbą remti AUSTRALIJOSi LIETUVIŲ pageidavimaS) kad būtų gražin vengti erzinančių pareiškimų, 
valome būti tų negeiovių abe ir nesiskaldyti. Kalbėtojas nu BAL5A . ta rjm^js jr susiklausymas ben kurie negali pasitarnauti lietu
jingi stebėtojai. Lietuvos laisvi rodė, kad dabar jau esąs įsikū AL Bendruomenės Kr. tary druomenėn ir prašyta būti san viškajam reikalui.”
nimo reikalas yra musų reika ręs naujas fondas „nepriklauso

AL Bendruomenės Kr. tary druomenėn ir prašyta būti san viškajam reikalui.
bos sesija štai kaip pasisakė: tūriems, neprarasti lygsvaros, („Tėv. Pastogė“).
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Rimtai susirūpirmim savim ir savo vaikais
3 PSL.

KAS YRA SLA? ir savo nariais, kuriems ligos, AGRONOMAS M Y K O I A s 1 IJ OiD VIRUS juS metus' SLA SVvybės aPdra West 30th Street, New York
SLA arba Susivienijimas Lie senatves ar mirties atveju yra KASO AGRONOMAS MYK OL AS J U O'D V IRSIS. uda yra iabai gera, nes narys N y

tuviu Amerikoje yra įsikūrusi duodama: . taupo savo pinigus, gauna dide Pavieniai asmenys, nesvarbu
1886 m. lapkričio mėn. 22 d. ir a) ligoje pašalpa iki 325 dole- by.vo pažadėta. Neseniai laikra nėra vietos. Šiuo metu SLA ka lę nuolaidą, jei moka pirmyn ir kur jie gyventų, gali stoti na
kitais metais jau svęs 70 metų 
amžiaus ir savo veiklos jubilė b) 
jų. Tai bus gal pati seniausia ir 
stipriausia ne tik savo „amžių 
mi“, bet nariais ir kapitalu. Ne 
žinau, kiek dar galėtų būti pa 
šaulyje lietuviškų draugijų, ku 
rios turėtų savo narių apie 15. 
000 ir kapitalą, kuris viršytų 
per 3.000.000 dol.?!

SLA savo veikimą pradėjo 
centais ir pasiekė milionų. Tas 
rodo, kad SLA turi ne tik gerą tuvių kultūra, apsaugo savo na savo sutartyse, 
organizaciją, bet ir gerus pag rius nuo nutautėjimo, drauge 
rindus. Tai pagrindas ir bus teikia savo nariams ir tokios 
SLA Konstitucija, kurios tiks naudos, kokios negali duoti jo 
las — lietuvybės išlaikymas ir kia kita draudimo kompanija, 
jos kultūros kėlimas. Tam rei 
kalui yra leidžiamas savaitinis 
laikraštis „Tėvynė“, kuris na 
riams duodamas nemokamai, 
spausdinamos lietuviškos kny 
gos, steigiamos bibliotekos, re nė organizacija ir jos nariai ga kompanijos negali duoti to, ką 
miami Lietuvos kultūrininkai Ii būti tik lietuviai arba jų miš duoda fraternalinės apsidraudi 
ir kasmet yra skiriamos nema rios šeimos. Svetimtaučiai gali mo draugijos, nes fraternalinė 
žos sumos Lietuvos atstatymui būti priimami tik tie, kurie yra se draugijose yra žymiai ma 
bei išvadavimui.

Be virš paminėtų kultūrinių 
tikslų, SLA rūpinasi nemažiau

ščiuose buvo paskelbta net 17 pitalas yra per 3 milionai do kartu yra apdraustas. Tai žy riais'į artimiausią SLA kuopą, 
miai yra geriau negu banke lai pav., Montrealio SLA kuopa tu 
kyti pinigus. ri savo narių iš įvairių provinci

Į ligoje pašalpą priimami na jų — Quebeco, Ontario, Saska 
riai iki 55 metų amžiaus. Mokė čavano ir Britų Columbijos. 
stis yra visiems vienodas nežiū 
rint nario amžiaus. Mėnesinis 
nario mokestis nuo 1 dol. iki
5 dol. ir ligos atveju mokama miai daugiau naudus suteikti ir 

. per mėnesį nuo 65 dol. iki 325 kultūrinį veikimą išplėsti, jei 
cių draudimas yra ne asmeni dol. Sveikam žmogui 1 doleris gu narių skaičius nuolatos aug 
nis, bet grupinis ir veikia tik ar 2 doleriai mokėti per mėn. tų. SLA organizacija todėl pa 
darbovietės ribose. Nustojai yra mažai juntamas dalykas, skelbė šiais metais vajų naujų 
darbo ir drauge nustojai draudi bet nelaimės atveju tauti 65 narių prirašymui ir nori 1956 
mo. laigi, klystatie,kurie galvo dol., ar 130 dolerių, tai jau ne metais savo 70 metų gyvavimą 
ja, kad jam pakanka darbovie - " - -
tės draudimo. Kada darbovie 
tės draudimas pasibaigia, tai į 
asmenišką draudimą pereiti da 
žniausiai būna per vėlu, nes dėl 
senatvės bei nesveikatos niekas 
nenori drausti- arba draudimas 
būna per brangus,

KAIP TAPTI SLA NRIU?
Į SLA gali įstoti nuo gimimo _ 

dienos iki 60 metų amžiaus vi biausia, kad lietuvių tėvų vai SLA kuopų valdybos. O senų 
si lietuviai, kurie yra sveiki, do kai į§ pat mažens bus lietuviš jų narių pareiga yra atkreipti 
ri ir kovoja už Nepriklausomą- kos organizacijos nariais, pare dėmesį į savo artimuosius bei 
-demokratinę Lietuvą. Visokio ms lietuviškus darbus ir bus lie 
plauko bimbininkams, kurie re tuviškos dvasios palaikytojai.

Mokestis tikrai žemas, pavyz 
džiui, vaiko vienų metų amžia 
us apdrauda per metus kaštuo 

. Draudimas 
vaiko SLA moderniška apdrau 
da, yra pavyzdingas pinigų tau

riu mėnesiui, !
senatvės pensija iki 300 do dideli* /raudimo ko,”PanijŲ’ leri^ 
leriu mėnesiui ir kurios dau& įdėdavo, bet ne

„ , . , , „ laimes atveju ne cento nemoke
c) gyvybes apdrauda 1 1 10. davo. Todėl norintieji apsidra

000 dolerių. ustį kompanijose, turėtų būti
Be to, nariams yra steigiami labai atsargūs ir greitai nesu 

įvairūs klubai, poilsio vietos sižavėti agentų pažadais, nes 
bei vasarvietės, duodamos sti yra sakoma, kad jie labai aiš 
pendijos mokslui eiti ir įvairios kiai ir didelėmis raidėmis labai 
paskolos bizniui, namų staty daug duoda, bet mažomis raidė 
bai ir t.t. mis ir labai kombinuotais išsi

Taigi, SLA, rūpindamasi lie reiškimais beveik viską atima

AR YRA BRANGESNIS 
SLA DRAUDIMAS?

Daugelis lietuvių, kurie ban 
de apsidrausti svetimose kom 
panijose, įsitikino, kad SLA dr 
audimas yra pats pigiausias. 
Tą patį patvirtino ir kitų kom 

SLA yra fraternalinė - tauti panijų draudimo agentai, kad

KUO SLA SKIRIASI NUO 
KITŲ DRAUDIMO 

KOMPANIJŲ?

AR SKIRIASI SLA DRAUDI 
MAS NUO DARBOVIEČIŲ 

DRAUDIMO?
SLA draudimas yra asmeniš 

kas ir galioja iki gyvos galvos, 
nežiūrint, kur gyventumei ir ką 
veiktumei. Tuo tarpu darbovie

SLA VAJUS.
SLA savo nariams galėtų žy

atšvęsti bent dvigubai padidėju 
šių narių skaičiumi. Geriausios 
įstojimo sąlygos yra vajaus me 

Prie SLA yra dar vaikų sky tu, nes naujieji nariai yra atlei 
rius, kur draudžiami vaikai nuo džiami nuo bent kokio įstojamo 
gimimo dienos iki 16 metų am jo mokesčio ir 70 metų jubilė 
žiaus. Tėvai savo vaikų gyvybę jaus proga dar bus apdovanoti 
gali apdrausti nuo 250 iki naudingomis knygomis. Taigi, 
1.000 dolerių. Mokesčiai žymiai naudokimės šiais metais vajaus 
mažesni negu komercinėse ap proga ir visi stokime į SLA. 
draudos kompanijose ir svar Smulkesnes informacijas duoda

maža parama.

VAIKŲ SKYRIUS.

nusipelnę Lietuvos labui arba žesnės administravimo išlaidos 
mecenatai. SLA tikslas — išlai ir daug darbų atlieka per savo 
kyti lietuvybę ir rūpintis savo kuopas patys nariai be jokio at 
narių gerove. Kiekvienas na lyginimo. Kadangi SLA turi 
rys turi sprendžiamąjį balsą ir 365 kuopas, tai lengvai galima 
kasmet renka kuopų valdybas, įsivaizduoti, kiek pinigų 
SLA Centrą — Vykd. Tarybą, sutaupoma ir lieka narių 
Iždo Globėjus - Kontrolierius, dai. 
Nariai kuopose iškelia sumany 

■ mus, pasiūlymus, daro nutari 
mus ir kas dveji metai siunčia 
savo įgaliotus atstovus į SLA
seimą, kuris yra pats vyriau draudžiasi svetimtaučių kompa jantysis į SLA būtinai turi pa amžiaus, galės atsiimti šutau
sias SLA organas, nes tik Sei nijose dėl to, kad SLA nepasi —-1- ——
mas gali keisti SLA Konstitu tiki ir galvoja, kad SLA šian 
ciją ir SLA Centras turi vykdy dien nors ir gerai veikia, bet 
ti visus Seimo' nutarimus. Visi ryt-poryt gali reikalai pablogė 
nutarimai, protokolai, pajamos ti ir narių kapitalai žūti. To 
bei išlaidos yra viešai skelbia kiem, kurie abejoja, reikia paša 
ma „Tėvynėje", kurią gauna kyti štai ką: kaip bankai, taip 
kiekvienas narys. Kitaip saka SLA ir kt. draudimo kompani 
nt, SLA narys yra pats šeimi jos privalo turėti Valstybės Di vybės apdraudos 1000 dolerių 
ninkas ir nė vienas centas nie audimo Departamento nustaty per metus mokės 18 dol. 39 et., 
kur nenueina be jo žinios. tus rezervus, kurių negalima o kitas už tą patį 1.000 dol. jau

Tuo tarpu kitose draudimo mažinti ir yra nuolatinėje Vals mokės 22 dol. 92 et., kadangi 
kompanijose niekas tokių šei tybės Draudimo Departamento jis įstojo į SLA 10 metų senes 
mininko teisių neturi, ypač fra Kontrolėje. Todėl, jokio pagri nis. 
ternaliniai — tautiniai reikalai ndo nėra abejoti, kad SLA na

mia Lietuvos okupantus, čia 
nėra vietos.

Kaip anksčiau minėjau, SLA
savo nariams duoda: gyvybes ja 85 dolFerio. 
apdrauda, senatves pensiją ir h -- - 
goję pašalpą.

Gyvybę galima apdrausti pymas vaiko gyvenimo pra 
Yra lietuvių, kurie mieliau nuo 100 dol. iki 10.000 dol. Sto džiai. Vaikas, pasiekęs 16 me

sakyti savo amžių ir kokiai su įytų pinigų °sumą7 Tai bus pui 
mai nori apsidrausti, nes pagal ki pėdžia jo gyvenimui. Taip 
amžių yra nustatomas mokes pat naudinga ir tėvams, kad ju 
tis, kuris visą laiką bus pašto vaįkai yra apdrausti. Tėvams 
vus ir nesikeis, kol bus SLA na patartina šio svarbaus reikalo 
riu. Pavyzdžiui, į SLA įstojo 2 neatidėlioti ir tuojau apdrausti 
nariai, vienas 20 metų amžiaus, — *
kitas 30 metų. Pirmasis už gy

AR SAUGUS SLA 
DRAUDIMAS?

yra 
nau

pažįstamus ir paraginti juos, 
kad jie stotų į SLA organizaci 
jų. M. Juodviršis.

žavios blondinės vi 
intriguojančią nuot 
čia keturios šviesia 
visos CBC televizi

Keturios 
sad sudaro 
rauką. Štai 
plaukės —
jos žvaigždės, pasirišusios plau 
kus lyg poni arkliukų uodegas. 
Iš viršaus yra šokėja Babs 
ristie, dainininkė Marilyn 
nt, šokėja Glenna Jones ir 
va vaidintoja Hollyhock.

Ch
Ke
ne

savo vaikus artimiausioje SLA 
kuopoje.

KAIP ĮSTEIGTI NAUJĄ 
SLA KUOPĄ.

Kanadoje, rodos, yra tik dvi 
SLA kuopos — Toronte ir Mo 
ntrealy. Jeigu kurioje vietovėje 

Gyvybės apdrauda paremta atsirastų bent 10 iniciatorių — 
niekam ten nerūpi ir visas pel riams apdrauda pražūtų ir ne taupymu ir nario- išmokėti mo jau gali steigti naują SLA kuo 
nas dažniausia suplaukia tik į laimės atveju nariams nebūtų iš kesčiai nežūsta, nes SLA narys pa. Informacijų gali suteikti ar 
atskirų asmenų kišenes. Be to, ko mokėti. Į SLA Įdėti pinigai gali juos atsiimti kada jis iš S timiausios SLA kuopos arba 
apsidraudusieji ne visada gau yra taip pat, kaip į banką. Sau LA išstoja. Pinigų atsiėmimo kreipkitės į SLA centrą šiuo ad 
na iš kompanijų tą, kas jiems gumas garantuotas, abejonėms teisė įgyjama išbuvus nariu tre resu: Dr. M. J. Vinikas, 307

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”
spaustuvė

ATLIEKA VISOKIUS SI ? ŪDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNES NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 George Street, Ville Lasalle, M >ntreal, P. Q.
arba

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmiock 7920.

372
Athletic 

S'port Shorts
Puikus Watson'o stilius. 
Visi vyrai įvertina Watson* 
o atletines ap. kelnaites su 
trejopu abdominaliniu su 
veržimu. Elastiškos per lie 
menį — nepalyginamas pa 
togumas vyrams. Ekspertiš 
kai pasiūtos. Lengvai skal 
biasi — nereikalingas pro 
sijimas. Ilgai nešiojasi. Pri 

taikinti ap. marškinukai.
W11-54.

Z, | , L • jas, — yra iSlcdti tokią begėdiš vieną žodį. forma. Planas žemės reformai, Vokietis bejėgiškai mankėįdleroro masina komunistu tarnyaoieg ką veiklą, kad šie kvailiai (vo Tai buvo keistas vaizdas ma taip demagogiškai tvirtnio ati savo portfelį ir paaiškino, kad 
* ™ kiečiai) suprastų ir įsitikintų tyti generolus ir pulkininkus st tinkamas įsakas, buvo sudary dabar siūlomas planas buvo su

PASAKOJA SOVIETŲ KAR ĮNINKĄS G. KLIMOV. proletariato teistumo egzisten ovinčius kaip pradžios mokyk tas pačių vokiečių. Tuo pačiu darytas tuo pagrindu, kad butų
3. Jis laiko daugiau tarnų negu

„Savikritika“. buvę pilies savininkai. Kiekvie
T,. ,, . . , , . ną rytą, kada majoras Astafiev
Vienas pulkininkas leitenan atmerkia savo, akis, jis išgeria 

tas atsistojo pirmutinis. Jis pa kibiro raugintų agurkų ra 
siziurejo aplinkui j savo drau salo (sunkos), kad prablaivėtu 
gus, lyg jieskodamas jų para jo sunki vakarykščio gk 
mos, tačiau visų jų akys aty tuokliavim£ galva. Tada, kaip 
dziai buvo nukreiptos j nuosa pridera tikram džentelmenui, 

bątus. J1S pradėjo labai ne jįs įgkiša savo švelnias letenas 
aiškiai: įr vįena vokietė užmauna jam , . , , .................. ... .

— Kai kurie komendantai kojinę ant dešinės, kita vokietė cukraus fabrike. Dantys ir lan žadėdami būti b _ _ . _ _
yra visiškai demoralizuoti ir ant kairės kojos, o trečia tuo .stiklai YraPrivati nuosavy ateityje. reigunas, sovietų karinės vaitai, ką pasakė vokietis
suburžuazėję. Jų moralinis šva laiku stovi paruošusi jam šilki *r tod^l neužsitarnauja sočia po konferencijos aš paklau džios leistas, atvyko į musų įs pai pasakė vertėjui:

’ ’ • nį chalatą Jis negali pats be listinili įstatymų apsaugos. Re siau generolo Šabalin adjutan taigą su vokiečių žemės refor — Pasakyk jam, kad jo pla
pagalbos net kelnių užsimauti zultate Yra taiP» kad visos tei to, kuris labai gerai žinojo visa mos planais Saksonijoje. Nuo nas turi būti peržiūrėtas ir pa 

Banga juokų perėjo visą sa sės — teisėtumo pajutimas yra ta procedūrą: lankiai lankstydamasis ir nusi keistas. Mes privalome dau
lę Toks galantiškas majoro žuv?s ir ieiSu šis procesas nu ‘ __ Kas atsitiks su majoru As tvėręs savo apiplyšusį portfelį, giau atkreipti dėmesį į vokie
gyvenimo stilius matyti padarė eina Perdaug toli, tai daromi žy tafiev ir kitais, kurie buvo cen atydžiai laukė koi vertėjas čių žemdirbių-kaimiečių intere 
didelio įspūdžio visai konferen g’ai ,1su.rast? ..atpirkimo ožiui", zūruoti? 
cijai. Kalbėtojas tęsė toliau: atgal ai-atsiteisimui uz bendras 

-kolektyvias „nuodėmės . Ta 
Teisėtumo egzistencija...” čiau labai menkas malonumas 
— Aš dar nepasakiau pačio būti tuo „atgailos ožiu“. Gene 

Majoras Astafiev rolo Bogdanovo apskaičiavimas

ei ja! los vaikus salės centre ir prisi laiku, aš žinojau, kad genero galima kuo daugiausia gauti iš
Su teisėtumo paminėjimu Ii pažįstančius savo nusižengi las Šabalin buvo davęs slaptas žemės. Jis dar bandė aiškinti 

nksmi žvilgsniai karininkų vei mus. Tai parodė jų „šiaudadū instrukcijas, ligi mažiausiųjų ypatingas Saksonijos žemės 
duose bematant dingo. Jų akys šiškumą“ ir menką intelektą, smulkmenų, kokia ta „žemės ūkio sąlygas ir savotiškus vo 
vėl studijavo savo batus. Sulig kas buvo pasėka absoliutaus pa reforma turėjo būti. Aš turėjau kiečių ūkių mechanizacijos br 
sovietinių įstatymų, žmogus ne klusnumo jų parengime įskie daug progų 
uždaromas kalėjiman už išmu pyto. Jeigu iš augščiau gautas „savanoriškoji reforma“ buvo 
Šimą kam nors dantų ar išdau įsakymas prisipažinti — atlikti įvykdyta.
žymą lango, tačiau jis gali gau savotišką išpažintį, tai visi ko „Žemės reforma.. .“ 
ti penkis metus kalėjimo už pa mendantai paklusniai atidengė 
vogimą socialistinio gabalėlio savo klaidas ir trūkumus, pasi valdininkas,

gerais vaikais administracijos vyriausias pa mu. Jis netgi neprašė išversti

matyti, kaip toji uožus.
Generolas pasiryžęs žemės 

reformą įvykdyti sulig savo 
slaptomis instrukcijomis, tuos 

skaitė 
gaišini

„Žemės reforma.. .
Vienas nepartinis vokiečių vokiečio paaiškinimus 

vietinio a.strikto tik bereikalingu laiko

ir trum

rūmas yra. . . imkime majorą 
X., pavyzdžiui...

— Prašau be jokių pseudoni 
mų, — nutraukė generolas Bog 
danov. — Mes visi čia esantieji 
esame draugai.

Sovietų karininkui vokietė 
mauna... kelnes...

— Gerai, tada, pavyzdžiui 
paimkime majorą Astafiev, — blogiausio, 
pradėjo pasakoti pulkininkas pavertė savo bendrą gyvenimą buvo teisingas. Pulkininko lei 
leitenantas. — Nuo jo paskyri su vokietėm moteriškėm specia tenanto atidarymo kalbą, kuri, 
mo komendantu, jis visai nuėjo lia sistema. Jis turi specialią beabejo buvo jau išanksto pa 
velniop! Jis turi pilį, kuri anks komandą, kurios uždavinys yra rengta, sekė visa eilė viens kito 
čiau priklausė princui, ir gyve apjieškoti visą rajoną, kad ap kaltinimų. Komendantai drabs 
na tokiame stiliuje, kokio nei rūpinus majorą moteriškėmis, tė vienas kitą purvu, tuo laiku 
caro laikų dvariškiai nežinojo. Mūsų pareiga, — baigė kalbėto kai sekretoriai užrašinėjo kiek nid Vokietijoje buvo žemės re su tuo sutikti!

išaiškino planą generolui. Ka sus.
da generolas šabalin sužinojo, Vokietis valdininkas apleido 
kad vokiečių siūlomas didžiau mūsų įstaigą labai nustebinta 

— Nieko! atsakė jis su šyp sįas plotas — nuosavybe, pati veido išraiška. Visi jo įrodinėji 
sena. — Blogiausiu atveju jie augščiausioji riba buvo nuo mai ir argumentai nieko nepa 
bus perkelti į kitas komendan 100 ligi 200 margų, tai jis sta dėjo. Taip žemės reformos pro 
turas. Šie pusgalviai yra per įįaį įsiuto. jektas buvo vis atmetamas ir
daug atsidavę ir pasišventę par — Idiotai užriko jis. - To atmetamas pakeitimui, kai „ats 
tijai, o tokiems daug kas yra do kia nuosavybė — didžiausias kiras" vokiečio pasiūlymas, su 
vanojama. plotas — yra perdidelė. Tre tinkąs kiekviena smulkmena

Vienas iš pirmųjų SMA (So čias žemės reformai planas ir su slaptomis instrukcijomis ge 
vietų karinės valdžois) žings dar vis negeras! Mes negalime nerolo seife, nebuvo priimtas.

Bus daugiau.

Pusgalviai...
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Graži mūsų kalba.
RAŠYTOJAI NEDARKYKI TE MŪSŲ KALBOS IR 

NEKLAIDINKITE SKAITYTOJŲ.
Negerai, kai žmonės be jo rė, kad moka sudrumsti ir raga 

kių vardų žymumo netaisyklin nu šluotas?... 
gai kalbo ir rašo, bet jau visai 
negerai, kai rašytojai didelius 
netaisyklingumus įterpia į sa 
vo raštus, iš kurių turi mokytis 
jaunoji karta, kai tie netaisyk 
lingumai per spaudą įsigali ir 
suaugusių tarpe.

Juk rašytojai, kurių kalba tu 
ri būti be priekaištų ir tokia įsi 
vaizduojama, yra autoritetai, 
ypač po kelis kartus premijuoti, 
kaip pav., Pulgis Andriušis.

Štai, tiktai dviejuose užbaig 
tuose sakiniuose Pulgis Andriu 
šis kiek privėlė klaidų sa 
vo „Vyrai, Mūrai - Nege 
rai“ straipsnyje, paskelbtame 
„Mūsų Pastogės” Nr. 9 (255).

Tai yra mūsų gražios kalbos 
darkymas. Darkymas jos es 
mės, jos savaimingų formų, jos 
grožio.

Kas kita „žaidimas su ugni 
mi“, nes, tiesa, galima žaisti ir 
ugnimi, žiūrint, koks yra žais 
ugnmi, žūriint, koks yra žais 
mas. Čia prileidžiama, kad P. 
Andriušis nori žaisti su ugni 
mi, ne žaisti ugnimi.

Keisčiausia, kad P. Andriu 
šis — tikras augštaitis — taip 
pradėjo rašyti. Augštaičiai taip 
nekalba. Tokios formos į mūsų 
kalbą braunasi iš vakarų. Ry
tai, kad ir tie patys rusai ir gu 
dai, su kuriais mums tenka su

„Tokios aliuzijos yra žaidi siliesti, tokių formų neturi. Jų 
mas su ugnimi, akivaros maišy neturime ir mes. O jeigu kur 
mas su raganos šluota, keliant jos įsibrauna, tenka jas rauti 
nuo dugno dumblą į paviršių, be jokio pasigailėjimo, kaip pi 
Abiejų teatrų menininkai labai ktžoles iš švarių javų.
jautrūs viešiems atsiliepimams, Kaikas piktinasi svetimais 
tad nedrumskime jų idealistis žodžiais, įsibrovusiais į mūsų 
kai degančių širdžių su purvi kaiba ar tai dėl stigliaus mūsų 
nom raganų šluotom .

Kaikas piktinasi svetimais 
i mūsų

lietuviškųjų, ar tai dėl tūlų mu
Tiktai pagalvokite: P. And su pačių neatidumo. Bet sveti 

rūšis akivara maišo su raganos 
šluota. Kad jis su raganos šiuo 
ta maišytų kitas šluotas, arba 
šluota maišytų su basliais, paga 
liais, tai būtų suprantama. Bet 
kaip galima maišyti ir dar su 
maišyti akivarą su raganos ši 
uotą, kada tie dalykai visiškai 
neįmanoma sumaišyti?

Arba: „nedrumskime jų ide 
alistiškai degančių širdžių su 
purvinom raganų šluotom...“ 
Kad P. Andriušis nenori, kad

RASTA MAŽIAUSIŲ 
NYKŠTUKŲ RASĖ.

Prancūzas Pierre Gerin ir 
šveicaras Marcei Pretre pada 
rė ekspediciją į Ispanijos kolo 
niją Gvinėją ir josios džiung 
lėse rado mažiausius žmones 
pasaulyje — mažiausią žmonių 
rasę. Ekspedicionieriai šitaip ją 
aprašo: „Pažvelgę į medžius, 
mes juose nieko kito nematė 
me, kaip porą akių. Pagalvojo 
me, kad tai beždžionė, bet ge 
riau įsižiūrėję pamatėm, kad 
tai ne ji, Mes pakėlėme ran 
kas ženklan, kad esame drau 
gai, bet džiunglių žmogiūkštis 
pabėgo, tikriau sakant, posislė 
pė medžio šakose. Tada mes pa 
dėjome mėsos gabalą, kaipo 
sveikinimo ir viliojimo ženklą. 
Tai mes padarėme tris kartus. 
Pagaliau veiną dieną mes rado 
me mėsos vietoje šaknelių, rie 
šutų ir vaisių, kaipo dovaną už 
dovaną. Tuo būdu buvo sueita 
į kontaktą.

Iš medžių nulipo 58 centimet 
rų augščio' būtybė. Tai nebuvo 
pigmėjai, bet nepaprasto mažu 
mo būtybės. Mes prisiartino 
me prie jų, nufotografavome ši 

>$ tą supernykštuką. Tai buvo mo t*riS)Pmažyutė; bet su didele gal 
GYVENTI 100 METŲ... va ir didelėm pėdomis. Jos 
Vienas Amerikos daktaru odos spalva “ varinė’. Iki. šio.‘ 

studijavęs 20 asmenų, sulauku antropologams T“ J”8™ 
siu 100 metų, gyvenimo istori Jai “ 128“160 au
jas, įsitikinęs, kad ilgas amžius SSC4° yra mi žinai, p ygi 
priklauso nuo siu dalyku: nus. su sia nykštukų rase, šios

, , . ‘ , . rases žmones europiečiams te
^1. Giedrumo ir humoro jaus ra truputį augščiau kelių.

2. Saikingų valgymo ir gėri Vėliau ekspedicionieriams
mo įpročių; teko pamatyti tos tautelės kara

3. Tinkamo svorio ir pakan lil?’ valdantį 320 Žmoniukų.
X A «-»«A mc daiX7Viai ro

Lewis kasmet duoda katalikų kamo poilsio; 
bažnyčios reikalams 100.000 
dol.; per 15 metų jisai davė pu 
santro miliono dol.

J. J. Lyn, iš Kansas City, do

* s • •

ŽMOGAU SU YRĄ ŽYMIAUSI!

Vien pranašusis Lager!
Kitchener

ESTABLISHED 1790

pOW BREWERY LIMITED Montreal

K|Ng

mi žodžiai ir lieka svetimi. Ta 
čiau vietoje to, kad pasakius, 
kaip kalba mūsų žmonės, mūsų 
liaudis, imti ir sudarkyti kalbos 
esmę, tai jau yra netoleruotina.

P. Andriušis labai gerai ži 
no, kad lietuviai akivaras gali 
drumsti, kaip ir pirkias šluoti 
(kuo?) tiktai 
viena šluota, 
msti (kuo?) purvinom raganų Rascob 
šluotom.

Rašytojai, atsargiau su tuo cezijai 615.000 dol. 
būtų sudrumstos idealistiškos mažu žodeliu SU. Nepasekite 
širdys, tai suprantama, bet P. Andriušio čia suminėtais pa 
kaip P. Andriušis gali sudrums vyzdžiais. O Pulgis Andriušis 
ti ir šluotas, tai jau tiktai jam patariamas gerai prisiminti au 
vienam suprantama, o, gal, Aus gštaičių kalbą ir nuo jos nenu 
tralijoje jis išradimą kokį pada klysti. J. K.

Iš visur ir ap.e viską
AUKOS BAŽNYČIAI.

John D. Rockefeller Jr. pa palų bažnyčiai milioną dolerių 
dovanojo 20 milionų dolerių įsteigti savo centrą Long Islan 
protestantų bažnyčiai plėsti te de.
ologinę apšvietą. Lea Feagin, naftos magna

Mrs. J. P. Corkoran, buvusi tas Teitas, padovanojo baptistų 
fundacijai Texe milioną dol.

Čikagietis biznierius Frank

šluotomis arba y- - — - - 
kaip ir širdis dru žmona kataliko finansininko J.

, padovanojo Tuscon
(Arizona) Romos katalikų dio

Clyde Harris, milionierius iš 
Oregon, padovanojo adventistą 
ms 7 milionus dol.

Milionierius Myron Taylor, 
buvęs Amerikos atstovas prie vanojo per milioną dolerių visų 
Vatikano, padovanojo epiško religijų brolijai.

Pašėlęs vėjas. . .Pičiuno nuotykiai.

Apie jį ekspedicijos dalyviai ra 
šo; „Tai buvo susipratęs ir in 
teligentiškas ponas ant 320 ny 
kštukų. Kalbėjome su juo ženk 
lais. Teiravomės, ar jis žino ug 
nį? Pasirodė, kad ne, bet jo 
valstybė buvo labai sociališkai 
sutvarkyta: niekaes neturėjo 
teisės kito skriausti, ypač glo 
bojamos moterys kai joms atei 
na sunkios valandos. Šitie žmo 
nės žino- ir naudojasi migdančių 

Tai Miss Liberty, kuri stovi kaikurių šaknų veikimu ir daro 
New Yorko uoste ir šį rudenį operacijas panašias į cezarišką

• • • - — pjūvį“.-
„Jie yra puikūs ir drąsūs 

medžiotojai: paleidžia krušą už 
nuodytų strėlių, kuriomis už 
muša net didžiausią dramblį,) 
kuris tuojau supjaustomas į ma 
žus gabalus, pradedant tai da 
ryti nuo pilvo“.

Šitie pigmėjai mažai turi bur 
- nepraktikuoja magijos, 

bet yra labai religingi.

4. Ekonominio saugumo;
5. Nuolatinės

Birmingham, Ala dr. Seale 
Haris, 80 metų amžiaus, tiki, 
kad kiekvienas asmuo, neturįs 
didesnių paveldėtų trūkumų, 
gali sulaukti 100 metų, jei vyk 
dys sveikatos taisykles.

68 MEJŲ JAUNUOLĖ

veiklos.

spalio mėnesį minės 68 metų 
sukaktį. Ji tebėra svaika ii- gra 
ži.

Prezidentas Clevelandas 18 
86 metais spalio 28 d. atidengė 
tą paminklą. Paminklo lėšos 
per 200.000 dolerių surinktos 
Prancūzijoje. Paminklą sukūrė 
prancūzų dailininkas Barthol 
di. Jo modeliu buvo dailininko tų ir 
motina.

Nepaprastas išradėjas
DIDYSIS INŽINIERIUS TO MAS A. EDISONAS

Visas civilizuotas pasaulis Tėvam buvo likimo lemta ap 
paminėjo 75 metų jubilėjų ele leisti Kanados žemę. Prasidėję 
ktros lemputės, kurią išrado sukilimai prieš anglus, privertė 
Tomas A. Edisonas. bėgti į Amerikos Jungtines V-

Šias svarbias sukaktuves am bes; 1842 m. apsigyveno Milą 
erikiečiai sutiko su išklmingu no miestelyje, Ohio valst. Čia 
mu: jubilėjiniais leidiniais, su gimė Tomas Edisonas 184 7 m. progom, 
ruoštom akademijoms ir gra vasario 11 dieną, 
žia programa per televiziją.

Kas nežino Tomo A. Ediso 
no! Amerikiečiai jį vadina ste 
bukladariu iš Menlo Parko.

kiškų entuziazmu dirbo maža mą nuo suvažinėjimo trauki radimas šioje srityje — Auto perrašo ir kada norint galima 
sis Tomas. Motina leido jam niu, pamokino telegrafijs pag matinis telegrafo pakartotojas, toliau persiųsti. Šis aparatas bu 
gyvenamojo namo rūsyje įsire rindų. Tai buvo jo pirmas susi automatiškai rašantis telegra vo panašus į vėliau išrastą gra 
ngti laboratoriją.

Tomas, tėvų ir pažįstamų, 
trumpai buvo vadinamas Al. Di 
džiausią kesdieninį rūpestį tu 
rėjo Al nusipirkti daugiau che 
mikalų, nes neužtekdavo smul 
kių pinigų, gaunamų įvairiom

pažinimas su elektros srove ir fu, perduodamus ženklus. An mofoną: turėjo ant skridinio 
pradiniai žingsniai svarbiems ksčiau tas buvo atliekama ran uždėtą popierį, išbadytą Mor 

zės ženklais; elektromagneto 
pagalba, adata, sukantis skri 
diniui perduodavo telegramą į 
laidus.

Jam kilo mintis padaryti to 
kį aparatą, kuris užrašytų žo 
džius ir garsus. Kai jis papasa 
kojo apie sumanymą artimiesie 
ms, visi tvirtino, kad mašina ne 
gali kalbėti. Edisonas stoja į 
darbą. Po ilgų tyrinėjimų, kai 
tą sėdėdamas prie mašinos su 
kė plono alavo ištemptą plokš 
telę per tūtą dainuodamas dai 
nelę: „Mary had a little lamb“. 
Sukdamasis aparatas pakartojo 
kelius kartus padainuotus vai 
kiškos dainelės žodžius. Uždai 
navusios mašinos buvo didžiai 
nustebintas. Nė vienu išradimu 
nebuvo taip sujaudintas, kaip 
šia kalbančia mašina.

ateities darbams. Būdamas 15 kiniu Morzės aparatu, perduo 
metų stojo dirbti telegrafistu dant vos 40 žodžių į minutę. 
Port Hurone. Prasidėjo penkių Kitas didelis jo telegrafijai 
metų kelionė po plačią Amen įnašas — telegrafo aparatas su 
ką, stumdant darbdaviams iš raidėmis. Šis aparatas jau per 
vietos įvietą. Didžiąją dalį liu duodamą telegramą priima už 

_ ._ ..... ra§y(jamas godžius.
Jo vienas svarbesnių patobu 

tinimų telegrafijai —- suradi 
mas būdo ta pačia viela perduo 
ti keturias telegramas vienu 
metu.

TELEFONAS SURIŠA 
TOLIMUS MIESTUS.

Išradimas elektros srove per 
Kartą tėvai pasigedo šešių są, įsitaiso prekiniaipe vagone sugalvoja balsavimui mašiną, duoti balsą, buvo jau seniau ži

apie šį Didįjį Išradėją esą at metų berniuko ir surado jį dar mažą spaustuvėlę, patsai leidžia tinkančią parlamentui ir užpa nomas. Pirmo telefono išradę
spausdinta, sudarytų rinkinį žinėje kantriai tupintį anties laikraštį „Weekly Herald”, par tentuoja išradimą, kuris tačiau jas yra vokietis Philipp Reis’
1000 tomų vidutinių knygų. gūžtoje ant kiaušinių, su ryžtu duodamas traukinyje po 3 cen neturėjo pasisekimo. as. Šiuo telefonu buvo galima

udadimii susikalbėti trumpais atstumais.
IŠRADIMŲ Tolimesniems miestams susi

Edisoną viliojo didmiestis, kalbėti telefonu buvo dar nega

bėgti į Amerikos Jungtines V-

oslaikio skyrė skaitymui ir tyri 
nėjimo studijoms.

Nors turėjo geležinę sveika 
gyvenimas 

atimdavo daug laiko ir energi

Vienuolikos metų Tomas pa 
tsai užsidirba pinigus pardavi 
nedarnas laikraščius ir vaisius 
traukinyje tarp Port Hurono ir tą, bet nepastovus 

Tomas nuo pat mažens pasi Detroito.
Tai nepaprasto talento genia reiškė skirtingomis dvasinėmis rAIąn*c k'Pi į ai j lANrin j°s- Apsidžiaugė gavęs pašto 
lūs išradėjas, davęs žmonijai savybėmis, skirdamasis iš kitų ŪA15RA5 KLL1AUjainciu „„ 
1190 įvairių technikos išradi vaikų. Jau vaikystėje turėjo sv 
mų bei patobulinimų. arbiausią troškimą: bet ką pa

Amerikos bibliografai sako: č,iam tirti ir bandyti, 
surinkus viską, kas iki dabar

PIRMASIS BANDYMAS 
IŠPERĖTI ANČIUKUS

JE LABORATORIJOJE ' vų telegrafisto darbą Bostone, 
nes turėjo daugiau laiko megia 

Penkiolikos metų Tomas įsi miems bandymams.
gyja rankinį spausdinimui pre 21 metų jaunuolis, 1868 m.

1000 tomų vidutinių knygų.
Henry Fordas yra jam pasta išperėti ančiukus. tus numerį apie 400 egzemplio

tęs Diarborne, Michigan valst., Tomas viešą mokyklą telan rių į mėnesį. Vagono kampely 
paminklinį muzėjų, kuriame kė tris mėnesius ir turėjo aplei je įsirengia bandymų laborato
įrengtos jo turėtos laboraton 
jos ir dirbtuvės, tai reikšmin 
gas technikos istorijoje vingis. 
Šiam Didžiajam Išradėjui mo 
ksliškai pagerbti, to paties For 
do yra įkurtas Tomo Edisono 
vardo Technologijos Institutas.

TRUMPA EKSKURSIJA 
PAS GIMINES

Edisonų ainių kamienas Ola 
ndijoje; prie upės Zuiberree jo 
protėviai turėjo malūną. Jo pro 
senelis, Jonas Edisonas atkelia 
vo į Ameriką 1730 m. Neilgai 
jam čia teko gyventi, nes, prasi 
dėjus karui prieš anglus, ture 
jo bėgti į Kanadą; įsikūrė ma 
žame Vienos miestelyje prie 
Erie ežero. Jono Edisono pali 
kuonis Samuelis, Tomo tėvas, 
gimė 1804 m. Tomo motina bu 
vo jautrios sielos mokytoja.

sti. Guvaus talentingo berniu 
ko, išsiskiriančia iš kitų origi 
nalumu, nesuprato trumpare 
gis mokytojas, radęs jį niekam 
tikusiu. Tėvas savo sūnaus sly 
pinčių gabumų taip pat neįver 
tino. Tomą suprato tiktai jaut 
rios sielos motina. Motina, 
kaip buvusi mokytoja, pavada 
vo sūnui viešą mokyklą. Jis 
jai buvo stropiausias mokinys, 
kiek mokytojos darbe buvo su 
tikusi.

PIRMOJI LABORATORIJA 
GIMTOJO NAMO RŪSYJE

Tomas mėgo daug skaityti. 
Berniukui įgimtą talentą tyri 
nėjimams sužadino perskaity 
mas knygos: „Šimtas pavyz 
džių mažų bandymų“, lengvai 
atliekamų paprastom priemo 
nėm. Šiuos bandymus su vai

riją. Jaunasis tyrinėtojas nema 
žai skyrė laiko keliaujančiai la 
boratorijai.

Kartą blogu geležinkeliu ei 
nantis traukinys supurtė jo ch 
emikalus ir nuo fosforo užside 
gė vagonas. Gaisro priežastis 
greit buvo išaiškinta ir arti 
miausioje geležinkelio stotyje 
jo laboratorijos likučius išmetė 
ant geležinkelio bėgių. Įtūžęs 
mašinistas apmušo tyrinėtojui 
antausius, nuo ko Edisonui su 
silpnėjo klausa visam gyveni 
mui. Po šio įvykio bandymo la 
boratoriją įsirengė namuose.

PIRMASIS 
IŠRADIMAS

Važinėdamas traukiniu atkr 
eipė dėmesį telegrafui. Vienas 
telegrafistas, atsidėkodamas 
jam už savo sūnaus išgelbėji

su platesnėmis pasireiškimo 
galimybėmis; 1869 m. persike 
lia į New Yorką be pinigų, tik 
tai su ryžtu ir energija. Gana 
gerai apmokamą darbą. Daug 
laiko skiria skaitymui ir tyrinę 
jimams. Iš pagrindų patobuli 
nęs pinigams skaičiuoti mašinė 
lę, parduoda patentą už 40.000 
dolerių.

23 metų jaunuolis, įsteigia 
pirmą dirbtuvę su 50 darbinin 
kų Newarke, išrastai pinigams 
skaičiuoti mašinėlei „Tickers“ 
gaminti.

Dirba toliau telegrafijos pa 
tobuliniame. Tarp 1870—1876 
m. pasipylė visa virtinė naujų 
išradimų Edisono vardu įregis 
truotų Washingtono patentų įs 
taigoje. Per šešerius metus ga 
vo 122 patentus, daugiausia iš 
telegrafijos. Žymiausias jo iš

Įima, vietoje žodžių girdėdavo 
si tiktai ūžesys.

Ir čia ateina Edisonas su pa 
tobulinimu , išrasdamas angli 
nį mikrofoną — tolimų atstu 
mų telefoną. Šį išradimą labai 
įvertino Western Union telefo 
no kompanija ir nupirko paten 
tą už 100.000 dolerių.

Edisonas, būdamas 25 metų, 
apsiveda Maria Stilwell, aplei 
džia pramogingą Newarką, per 
sikelia arti New Yorko į Men 
lo Parką, kur tuo metu tebuvo 
tiktai septyni namai; čia ramio 
je aplinkoje pasistato gyvena 
mą namą su laboratorija ir dirb 
tuve.
KALBANTV-DAINUOJANTI 

MAŠINA
Edisonas 1877 m. išrado apa 

ratą, kuris Morzės telegramą

Žinia apie šį nepaprastą išra 
dimą tuojau visur pasklido, bet 
mažai kas tikėjo.

Žmonės užplūdo Menlo Par 
ką įsitikinti, ar tas yra tikreny 
bėję, kas rašoma spaudoje. Mo 
kslo įstaigos norėjo turėti šią 
nepaprastą naujieną. Edisoną 
vadino Menlo Parko stebuklą 
dariu.

Vertelgos siūlė pinigus už iŠ 
radimą, tikėdami gerai uždirb 
ti. Pagaliau išradimą perleido 
specialiai susitvėrusiai kompa 
nijai.

Pirmame patente išradimas 
pavadintas — Kalbanti Mašina 
na, vėliau — Fonografu ir Gra 
mofonu. Gramofojpą patobuli 
no iki dabartinio patefono.

Nukelta į 6-tą puslapį.
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PR. DOM. GIRDŽIUS.

Adomos Mickevičius pries 100 metu

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA a PSL.

(Vilniuje, Kaune, Maskvoje, Romoje, Paryžiuje, 
Konstantinopoly)

2. svetima. Jis visą amžių ir visur
3. LOTYNŲ KALBOS USėsis 1 uchanovicjų.
MOKYTOJAS KAUNE. -Vieną dieną Marilė, išklau

siusi labai įdomią žvejo pasaką, 
Menkas žmogus stato visą sta*ga sušuko, atsisukdama į 

amžių, kas akimirksniu sugriū Ui,ane. >>Stai kur poezija! Para 
va. Genijus greitai suukuria pa šyk ką nors> kas būtu j tai 
tvarius kūrinius. Senajame Kau našu”, 
ne, vos kelių šimtų pastatų mie Toli ežero miglose uankian 
ste Neries ir Nemuno santako aį tinklą žveją ir jo besiklausan 
je, jaunas mokytojas pasidarė č1os Marilės liekną siluetą poe 
nemirtingas. Gajam ir kūrybin tas labjau prisimena ir mato, ne 
gain sunku numirti. Ir „Vėli gu Jengvabūdę ponią Kovalskie 
nių Gustavas, ir baladžių vai ir Kauno apylinkes. 
duokliai, ir poeto pirmoji meilė Ir paianga jo didžiai nenuste 
gyvens nemirtingoj giesmėje, bino.

Kaunas buvo biednas. Nei „Mon tres cher, Ich liebe mir 
mokslo įstaigų, bibliotekų, nei ein lebendiges Keben. Immer 
draugų, iškylose šaukiančių Schwimment schwanken und 
„Vivat Adam!“ Miesto mokyk schneben auf den steigenden 
los lygis su 174 mokiniais buvo fallenden welien (a Poiogna) 
menkas. Trūko knygų, moky der Welt... Peut-etre que je 
mo metodai buvo pasenę, arba rancontrerai des sirenes dans 
nebuvo jokių. Dažnai grįžęs iš la Baltique...” 
klasių susikrimtęs, pradedąs 1820 metais mirė jo motina,
mokytojas mesdavo apsiaustą Poetas buvo toli ir negalėjo iš Čia matome Čiurlionio vardo mblis yra dąug koncertavęs Lie niam orkestrui, lėktuvais atvež Malonu pasveikinti 15 metų
ant galvos ir krisdavo lovon, girsti paskutinio sudiev. Tada meno ansamblį, vadovaujamą tuvoje, sostinėje Vilniuje, Vo tam iš Paryžiaus. sukaktuvių proga Čiurlionio
skųsdamasis niekados neišmo keliaudavo arkliais ištisomis sa muziko Alfonso Mikulskio, per kietijoje, kur ypač iškilmingai Persikėlęs į Ameriką, Čiurlio vardo ansamblį, jo vadovą A 
kysiąs tų bukapročių žemaičių, vaitėmis. Žiema tais metais bu vidurį pirmos eilės — kanklių koncertuota pasibaigus Antram nio vardo ansamblis koncertą Mikulskį ir jo dalyvius dirban 
Iš Vilniaus jam buvo patarta vo negirdėtai šalta. Skeldėjo vadovę Oną Mikulskienę. An Pasauliniam karui, Prancūzų vo didžiuosiuose JAV miestuo čius vertingą kultūros darba, ir 
skaityti Plutarchą ir Seneką nuo šalčio akmens, paukščiai samblis yra įsteigtas Lietuvos zonoje, koncerte, suruoštame se ir Kanadoje. palinkėti jėgų, ištvermės ir sėk
ramumui palaikyti. krito sušalę gatvėse, išbadėję sostinėje Vilniuje. Jam dabar Prancūzijos Generalinio štabo Dabar, kovo 6 d., Čiurlionio mės, galimas dalykas, aplanky

— Nei vienas, nei kitas iš jų vilkai bandomis puolė mieste sukako 15 metų. viršininko gen. de Tessigny, da vardo ansamblis koncertuoja ti ir Montreal}, nors jis nuo Cle
neištvertų ilgesnio laiko Kau liūs. Tąją žiemą per Grabny Per savo veikimų laiką ansa lyvaujant Paryžiaus simfoni Hamiltone. velando ir nearti...
ne, — atsakė jis, — nusiskan čias, Marilė turėjo ištekėti už
dintų. grafo Putkamerio, 1812 Napole

Ne savo noru jaunas mokyto ono žygio Rusijon dalyvio.
jas čion atvyko; kaip stipendi „Jaunoji buvo išbalusi, kaip
n.in niaus Universi e as at vestuvine suknia, kaip oranžų jai4ną pOetą jo paties skausmui tuziazmo, heroizmo ir aukoji si vis labjau egzaltuota. Jis rū gę, į lavoną.

^e,^a1’ nva^^°Į^. . SV1JS14 įr vienatvei. Jean Jacques Rou mosi kilni apoteozė. kė be perstojimo, pasidarė per — Meluoja, kas sakosi Ta
- . KT , ■5:°. - x ~ y - - . - oneau iiuoiuuuu. xi ucpaaigvuO „Tegu, kuriuos jau amžius nelyg liesas ir kosėjo. Atidžiai ve, (Dieve), pažįstąs! — sušun

trajkf . Sa Naugardukas toli pimas. Šaltis per didelis buvo, nįekas gja daugiau saldžių len tremia, tiek užsibrėš gamtinio skaitė Gėtės „Verterį“ ir daž ka poetas Dresdene savo di
rato, kiek siaurareges akys ma nai gėrėjosi Šarlotės mylimuo dziojoj improvizacijoj. Jis duo

i raison d‘el

Prancūziškas Voltaire kan ntojas, „Odę Jaunystei“ pava Draugai filomatai sekė poetą ti buvo nesuprantama tam, ku 
durnas priklauso Vilniui. Jis ne dino Šilerio krikštadūkra. „Odė iš Vilniaus. Jie jį mylėjo. Jie ži ris dulkių ir žvaigždžių tvarką 
sišaipė daugiau Kaune, o paliko Jaunystei“ buvo jaunystės en nojo, kad poeto vaizduotė darė teregi, kuris įsikneibęs į nau

. • rri L. j .. , .... 11 vienatvei, j vun jaouuvo
ilgėjosi Tuchanovicių dvaro, jį galvą. Bažnyčioj jai užėjo nual s§^au nusibodo. Ir nepasigedo

gudiškoje Lietuvoj. Ar čia prie iakė“............................................ kų ir prancūzų sentimentalinių_____________________ „_____ 7________ .................................... .. ......„ u.............
žemaitiško• Nemuno, kai sun Įvykių palaužtas moKytojas dainelių .Vargšas mokytojas pa to. Jaunyste, tu skrisk į augšt y ju .T .'Zanas pridūrė: Jo širdis da jausmininkams
kios ir tirštos miglos svyri Ve 1821 metų vasarą paprašė ku sidarė išdidus ir pakėlė sparnus, bes, viršum augščiausio idealo, ir dvasios būklė panaši į gaisro re. Iš astronomų, inžinierių, gy 
linių išvakarėse,~ ir gi ei ai po nigaikscio Čartoriskio vienerius )(Qdėje Jaunystei“ jis prabilo Žmonijos visą daugybę nuo ga nusiaubtą mišką“. Vienas žin dytojų jis nelaukė supratimo.
P^^e™^3^31 taip metus atostogų pataisyti syei svariu žodžiu, negirdėtu entu lo perverk iki galo“. gsnis buvo iki nusižudymo. Bet Poetas ir Šį kartą triumfavo.

ziazmu, neregėtais vaizdais. Jis pirmąjį Kaune parašytų jis buvo tikintis. 1823 metų pavasarį jo antra
Und die alten Formen sturzen eilėraščių rinkinį išleis 1822 Vii Draugai nežinojo, kad kūnui sis raštų tomas buvo išleistas
auf! Lyg senais kryžiuočių ke niuje ir dedikuos Marilei, po esant arti nebuities, poeto vaiz Vilniuje ir tuoj išpirktas. Jį
bais, Nemunu, Kauną pasiekė niai Putkamerienei. Seniai au duotėj siautė didelės pakriku pavadino antruoju Waiter Sco
vokiečių, romantizmas: Gėtės toritetai sujus. Jiems poetas pa sios galios, traukdamos į nusi tt.
„Jaunojo Verterio Kančios“, Ši sirodys chaotiškas ir net barba žudymą ir kartu atgimdamos Antrajame tome be „Vėli
lerio „Plėšikai“, Klopštoko riškas. Greitai „Vėlinės“ jiems pagoniškos Lietuvos mirusiųjų nių“ buvo ir „Gražinos“ poe 
„Mesiada“. Poetas buvo pirmas suduos galutinį smūgį. Ar dėl šventės vaizdus. ma, Kauno prošvaistėlių vai
čia juos pasikviesti. Pr. Malevs to, kad jie blogai išmokė jaun Tamsų vidunaktį kaimo kop kas. Miesčionys savo „Graži 

lyčioj buvo sudėti valgiai ir gė ną” buvus parašytą Kauno Ad. 
rimai. Baudžiauninkų ir pono Mickevičiaus Slėny. Poetas 

ii vėlės grūdosi kartu. Ii slankio taip pasisako:
11 jo nusižudžiusio iš meilės Gus „Kaune mane mėgo, bet nie 
x tavo vaiduoklis. Gustavas kiek kas nesidomėjo mano 
J vienais metais Vėlinių naktį at Net nežinojo, kai ji 

eina pas kunigą Petrą ir iki gai leista Vilniuje“.
* džiui sugiedant pasakoja su sk Mokytojas paprašė 

ausmu savo nelaimingos meilės nerius metus atostogų, 
istoriją. Tik meilės kančioms Bus daugiau,
niekas negali padėti. Nei vai — Čikagos rašytojų

5 šės, nei išpažintis. je, kuris įvyko vasario 20 d.,
Mirties misterija ir žavus lū S. Tamulaitis skaitė referatą.

I kestis grįžti vieną kartą metuo „Lietuvių būdas tautinės kultu 
į se žemėn mylimo veido įieško ros perspektyvose“.

pat tiekdavo numirėliams vai katai. Jis turėjo pamatyti tas 
gių, žemaitiškai vėles iššaukda vietas, kur likimas iš jo pasity 
mi ir užkeikdami? Ar vėlės pasi čiojo, ir kur jis pralošė. Buvo 
rodydavo .šmėklos slankioda Naugarduky. Savo tėvų namus 
vo? Kaune parašytų „Vėlinių” rado visiškai apleistus. Broliai 
pirmosios dalys bus Rytų Lie buvo išsikraustę kitur. Seną 
tuvos kūdikis. Poetas, sielvar tarnaitę vos beatpažino priete 
to apimtas, lauk ilgus vakarus, moj. Ji visą savo amžių yra 
iki išnaktų gydytojo Kovalskio ten buvus, dabar pavalgyti ne 
bute su jo jauna kokete ponia buvo ko. Jo niekas nepasitiko, kis> vokiečių romantizmo garbi uomenę? rr• i rr 4-o m ♦- n »-» m *-m • m « m - . ~ ~ . X 1 J  — a. t  — _ 1—1 _sugrįžtant malonaus šeiminiu jis neišgirdo motinos balso ma 
ko, vyro ir tėvo, jis trankysis, loniai šaukiant: „Adomai! Ado 
kaip Verteris, po Kauno slėmai!“ Pernakvoti turėjo eiti 
nius Marilės padovanotu jodi pas svetimus.
nėjimo arkliu, — Neries ir Ne Vargšas mokytojas! Jis buvo 9 
muno santakos pilis jam liks ir Tuchanovičių dvare.

‘ Pernakvoti turėjo eiti 
ivetimus.
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SKAITYKIME KELEIVI”
Ar gyvename Kanadoje, ar Amerikoje, ar jei kada nors 
grįšime į Lietuvą, svarbiausias dalykas kiekvienam žmo 
gui yra ir bus gyventi padorioje, demokratiškoje tvaiko 
je, kur valdžia priklauso nuo pačių žmonių, o ne nuo 

visokių raudonų, juodų ar uniformuotų diktatorių.
Kas trokšta savo tautai tikros laisvės ir pats nori būti 

laisvas, tas turėtų skaityti kovingos demokratijos 
savaitraštį „KELEIVĮ1*.

KELEIVIS visais klausimais turi aiškią nuomonę ir ją 
nevengia pasakyti.

Norintieji prašome atsiliepti, laikraštis bus siunčiamas 
susipažinti 4 savaites. „Keleivio“ kaina visame pašau 

lyje metams 4 doleriai, pusei metų 2 doleriai.
Jo adresas:

KELEIVIS,
636 E. Broadway. So. Boston 27, Mass. U. S. A.

SUSI F ĮEIS LJ1MAS 
LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA
J k u r t a 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstymų ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,p0 iki 
$ 5.000,00. Nariais priimatni abiejų lyčių lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 
IŠ Susivienijime Labdarybės Fondų Šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

'Wk'" .........-MW............ tfV----- - ----- ----------------
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Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, 111. USA. •
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS

107 N. 20 Ave., Melrose Park, Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 2 dol. metams.

THOR HEYERDAHL

Susitikimus su pabaisomis
Terra yra išleidusi Thor Heyerdahl knygą 

KON-TIKI, kurioje aprašoma nepaprasta kelių vy 
rų kelionė primityviomis priemonėmis-rąstų plaus 
tu per Ramųjį vandenyną; kelionė neįsivaizduoja 
mai sunki, pavojinga ir nuotykinga. Čia yra duoda 
ma viena būdingesnė iš tos knygos ištrauka.

R e d.
Nepraeidavo nei vienos dienos, kad jūros paviršiuj ne 

pasirodytų smalsių svečių, nardančių aplinkui, o kai kurie iš 
jų, kaip makrelės ir locų žuvys taip apsiprato, kad lydėjo 
plaustą per vandenyną, neatsiskirdamos nei dieną, nei naktį.

Kai ateidavo naktis ir ant tamsaus tropikinio dangaus 
sužibėdavo žvaigždės, su jomis pradėdavo lenktyniuoti mir 
guliuojančios šviesos jūroj. Paskiras šviečiantis planktonas1) 
atrodydavo kaip apvali, deganti anglis. Mes nesąmoningai 
įtraukdavome savo basas kojas, kai sėdint užpokalyje iš 
plaudavo tokią šviečiančią kulką. Pagavus pasirodydavo, 
kad tai tam tikra vėžiukų rūšis. Tokiomis naktimis dažnai 
nugąsdindavo dvi apskritos šviečiančios akys, staiga išnėru 
šios prie plausto ir pradėjusios mus hipnotizuoti, tartum jos

’) Planktonas jūrose-vandenynuose yra gyvybes palai 
kymo šaltinis. Planktoną sudaro jūrų dumbliai (augalai), 
kuriais minta mažiausi gyviai — vėželiai, vėželiais minta sil 
kės, silkėmis — banginiai ir kiti jūrų gyvūnai. Kaip matome, 
;r jūrose, kaip ir sausumoje, gyvybės pagrindą sudaro augme 
nija, kuri viena saulės šviesoje, chlorofilo pagalba iš neorga 
ninių medžiagų gamina organines. Čia planktono^ sąvoka tai 
koma milžiniškai daugybei mažų gyvių, daugiausia — vėžlių.

būtų pačios vandenų šmėklos. Neretai iškildavo aštuonkojai 
ir irdavosi, išplėtę savo velniškas žalias akis, šviečiančias tam 
ooj kaip fosforas. Bet pasitaikydavo, kad šviečiančios akys 
būdavo gelmių žuvų, kurios iškildavo tiktai naktį ir žiūrėda 
vo, kaip užburtos, į degančią liktarną. Keletą kartų, esant ra 
miai jūrai, staiga tamsią naktį prigužėjo pilna apvalių gal 
vų, dviejų-trijų pėdų storumo, ramiai besilaikančių paviršiuj 
ir žiūrinčių į mus iššokusiomis šviečiančiomis akimis. Pasitai 
kydavo naktų, kada vandenyje pasirodydavo šviečiančių ru 
tūlių, metro ir daugiau storumo, trumpai ir nuolat bhkstelė 
jančių, tartum kas ten vandenyje spaudytų elektros migtuką.

Pamažu apsipratome su tais jūrų gyvūnais, slankiojan 
čiais po grindimis, bet kiek nustebdavome, kai pasirodydavo 
naujų išvaizdų. Vieną apsiblausiusią naktį apie antrą valan 
dą, kai vairuotojai turėjo vargo atskirti tamsų vandenį nuo 
tamsaus dangaus, jie pastebėjo silpną šviesą, iš kurios pama 
žu pasidarė didelio gyvio formos.

Buvo sunku pasakyti, af- gyvio kūnas švietė nuo plank 
tonų, ar jo paties oda buvo fosforiškai šviečianti. Šviesa van 
denyje mirgėjo vaiduokliškai, priduodama gyviui netiktas ir 
besikaitaliojančias formas: jis rodėsi tai apvalus, tai pailgas 
arba trikampis, kol galiausiai išsiskyrė j dvi dalis, kurios pi a 
dėjo atskirai landžioti po plaustu. Galiausiai atsirado trys 
toki stori, šviečiantys \ aiduokliški sutvėrimai, plaukią pama 
žu ratais po mumis. Jie buvo tikros pabaisos, nes vien jų kū 
nai atrodė nuo šešių iki aštuonių metrų ilgio. Mes visi sku 
biai susirinkome pasižiūrėti tų vaiduoklių šokio'.

Ėjo valanda po valandos, bet jie neatsiliko nuo plausto 
judėsiu. Mūsų šviečiantieji palydovai, tylūs ir paslaptingi, 
laikėsi keik po vandeniu, daugiausia stirbordo (dešinėj) pu 
sčj, kur kabojo liktarna; bet dažnai jie palįsdavo po pat plaus 
to užpakaliu arba pereidavo ir į bakbordo (kairę) pusę. Sp 
rendžiant iš šviečiančių nugarų, atrodė, kad bestijos turi būti 
ir už dramblį didesnės. Įtarti juos banginiais negalėjome, nes

nei karto neiškilo į paviršių įkvėpti oro. Gal tai buvo baisūs 
aštuonkojai, kurie, voliodamiesi ant šono, pakeisdavo for 
mas? Jie nesidavė suvedžiojami, kai prikišdavome liktarną 
prie pat vandens jiems primasinti. Taip mums ir nepaaiškėjo, 
kas tai per sutvėrimai. Kaip ir visi tikri kerėtojai ir vaiduok 
liai jie nugrimzdo į gelmes, kai tik pradėjo švisti.

Mes ir vėliau nesuradome patenkinamo paaiškinimo apie 
šių trijų žibančių pabaisų pasirodymą tamsią naktį. Bet gal 
būt jie turėjo ką nors bendra su kitu svečiu, pasirodžiusiu už 
pusantros dienos, šį kartą gražiai šviečiant saulei.

Buvo gegužės 24. Mes ramiai sau šokinėjome per ap 
valias vilnis maždaug 95 laipsnius į vakarus ir 7 į pietus. 
Apie pietų laiką išvertėme į vandenį vidurius dviejų didelių 
makteliu, pagautų iš ryto. Kai šoktelėjau nuo rago j vari 
denį kiek atsigaivinti, prisiminiau, kad jau vien dėl tų išmes 
tų vidurių man reikia būti atsargiam ir dėl to pasitveriau vir 
vės galą. Čia pamačiau kokių dviejų metrų ilgio, storą ir ru 
dą žuvį, kuri susidomėjusi leidosi krikštoliškai skaidriu van 
deniu į mane. Vikriai užšokau ant plausto, atsisėdau į saulę 
ir stebėjau, kaip žuvis pamažu praplaukė pro šalį. Šią akimir 
ką išgirdau užpakalyje palapinės karingą Knuto šauksmą. 
Jis taip riktelėjo „ryklys“, kad net balsas užkimo, bet kadan 
gi rykliai būdavo kasdieniniai lankytojai, nebedarą Įspūdžio, 
mums dingtelėjo, kad čia turi būti kas nors nepaprasto ir 
visi Šokome žiūrėti.

Knutas sėdėjo užpakalyje ir plovė bangose kelnes. Kai 
akimirkai pakėlė akis, jos įsibedė į didžiausią ir šlykščiausią 
galvą, kokios nei vienas iš mūsų dar nebuvo matęs. Tai bu 
vo kiaušas tikros jūrų pabaisos ir toks milžiniškas ir bjaurus, 
kad mus nebebūtų nustebinęs net tikras gelmių vaiduoklis. 
Galvą turėjo, kaip milžiniškos varlės — plačią ir plokščią, na 
arus kaip rupūžės, tik pusantro metro platumo ir kabančiais 
ūsais ir lendančiais Į burną. Užpakalyje galvos tęsėsi siati 
bingas kūnas, pasibaigiąs ilga laiba uodega. Viršutinė uodę
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kultūrlve^Kko^ika
DAIL. VARNO DARBŲ PARODA IR 

MONOGRAFIJA
Vyriausiam lietuvių dailmin chorą. Paskutiniu laiku vyrų 

kui, jaunųjų mūsų dailininkų choras smarkiai dirba — ruošia 
daugumos mokytojui, prof. Ad si savo veiklos penkmečiui, ku 
omui Varnui, jo 75 metų sukak rio minėjimas įvyks balandžio 
ties proga, pagerbti yra ruošia 24 d.
ma Čikagoje jo darbų paroda ir, 
ta pat proga, leidžiama jo mo 
nografija, kuriai redaguoti yra 
išrinkta komisija, Kultūros Ta 
rybos pirm. kun. A. Stašys ir 
tos monografijos leidimo suma 
nytojai — dail. J. Pautienius ir 
muz. J. Kreivėnas. Redakto 
riais - autoriais pakviesti: prof, 
dail. Ig. Šlapelis ir prof. dail.V. 
K. Jonynas.

LIETUVĖS, APSIRENGU 
SIOS TAUTINIAIS DRABU 

ŽIAIS DAUG PUOŠNESNĖS.
Pastebėta, kad tautiniai dra 

bužiai, savo stiliumi, raštų tur 
tingumu ir spalvų grožiu labai 
puošia moteris. Nėra moters ar 
mergaitės, kuri nenorėtų jaunai 
ir gražiai atrodyti.

Dail. A. Tamošaitienė, savo 
Dailės Studijoje (R. R. 1. Kin 
gston, Ont.), taip puikiai išau 
džia ir prirenka spalvas tauti 
niams drabužiams, kad moterys 
ir mergaitės puošniausiais kai 
šytiniais rūbais atrodo, kaip 
pasakų karalaitės .
LIETUVIŲ — ESTŲ PARO 

DA NEW YORKE
Nepriklausomybės šventės 

proga New Yorke suruošta 
lietuvių ir estų paroda, kurią 
atidarant kalbėjo A. Devenie 
nė ir estė p. Korjus. Su paroda 
supažindino dail. A. Kašubie 
nė.

Paroda mišri: yra dailės kū 
rinių, knygų ir žurnalų. Iš dai 
lininkų dalyvauja Bielskis, Gal 
dikas, Jonynas, Kiaulėnas, Ka 
šubos, Viesulas. Parodos ren 
gėjus sveikino Europos laisvės 
k-to vicep. p. Yarow.
ČIKAGOS VYRŲ CHORO 

SUKAKTIS.
Lietuvos operos solistas, Šv. 

Jurgio (Čikagoje) parapijos 
vargonininkas, Vladas 
Baltrušaitis, vadovauja ir 
ateitininkų chorui, neseniai per 
ėmė vadovauti Čikagos vyrų

PROF. VACLOVAS 
BIRŽIŠKA

yra baigęs Aleksandryną, kurin 
yra sutraukęs žinias apie senuo 
sius mūsų rašytojus. Jis taip gi 
perredagavo Lietuvių Bibliog 
rafiją ligi spaudos draudimo 
laikų.
KNYGŲ LEIDIMAS 1954 M.

Liet. Bibliog. Tarnyba sura 
šė 178 knygas ir brošiūnas, iš 
jų 118 išleista JAV-se, po 10 
Vokietijoje ir Kanadoje, 9 Aus 
tralijoje, po 7 Anglijoje ir Ar 
gentinoje ir tt. Daugiausia iš 
leista literatūros veikalų — 43, 
visuomen. mokslų reikalams sk 
irtos 39 knygos ir knygelės, be 
ndrybėms 28, religinių knygų 
27, meno 16, kitų skyrių ma 
žiau. Paskutinių 5 metų laiko 
tarpyje išleista: 1950 — 141, 
1951 — 164, 1952 — 190,
1953 — 187, 1954 — 178, ne 
period, leidiniai. Laikraščių
1954 m. buvo leidžiama: JAV 
55, Vokietijoje 9, Kanadoje 5, 
Anglijoje 4, Australijoje 5, 
Kolumbijoje 3, Argent., Ital., 
Prane., Brazil., Venecuelpje po 
2, Urugvajuje, Austrijoje, N. 
Zeland. ir Indijoje po 1, iš viso 
pasaulyje 95.
KULTŪRINIS N. ZELANDI 
JOS LIETUVIŲ 

GYVENIMAS.
Skaitytos 4 paskaitos: 50 me 

tų spaudos atgavimo sukaktu 
vių proga skaitė paskaitą Z. Pie 
žaitė. VLIKo dešimties metų 
sukaktuvių proga skaitė paskai 
tą J. Piečiulaitis, kun. dr. J. Pr 
unskis skaitė paskaitą apie ke 
lionės įspūdžius po Tolimu© 
sius rytus ir lietuvių gyvenimą 
Amerikoj, ir G. Procuta skaitė 
paskaitą apie rašytoją V. Krė 
vę.

Suruošti trys pobūviai.
Lapkričio 13 dieną lietuvis 

kų patefonų plokštelių koncer

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 .......................... .....................  ............................

NEPAPRASTAS IŠRADĖJAS...
(Atkelta iš 4-to puslapio).

UŽSIDEGĖ ELEKTROS LEMPUTĖ
Elektros lemputė seniau ki Permalęs nepatogumą mies 

tų išrasta buvo netobula, garny to gatvėms viršutinio elektros 
ba brangi. Kiekvienai lemputei, tinklo, suranda 1882 m. pože 
beveik, reikėjo dinamo maši minį kabelį, elektros linijas ve 
nos. Elektros šviesa buvo pras dant greta gazo vamzdžių, 
ta. Edisonas ir čia pramatė at 
eities viziją. Kilo noras elekt 
ros šviesą 
prieinamą: 
gatves ir aikštes. 1878 m. pra

te dalyvavo didžioji dahs lietu — M. Aleškevičiūtė, Lionkos 
vių kolonijos.

Šiais metais veikė sekmadie 
nio mokykla, trys grupės. Pir 
mą pusmetį vyresniąja! grupei 
lietuvių kalbą dėstė E. Petras 
kienė, bet dėl laiko stokos atsi 
sakė. Vidutinei grupei iki gegu 
žės mėnesio vidurio lietuvių 
kalbą dėstė G. Procuta, bet pa 
keitęs darbovietę irgi atsisakė. 
Po to abiem grupėm lietuvių 
kalbą dėstė Č. Liutikas, be to 
visą laiką dėstė abiem tom gru 
pėm Lietuvos 
(geografiją ir Lietuvos istori 
ją). Jauniausią grupę lietuvis 
kai skaityti ir rašyti mokino E. 
Liutikienė. Mokslui pasibaigus 
buvo padaryti patikrinamieji 
egzaminai. Jauniausiosios gru 
pės mokinių mokslo rezultatai 
geri.

Suorganizuota jauniausiųjų 
vaikų tautinių šokių grupė Jau 
spėjo du sykius mūsų jaunieji 
pasirodyti viešai. Visur buvo 
maloniai sutikti. Vadovauja J. . . . __„__ _______ __ r__ , „ _____________ ___ . „
Paplauskas. se> taiP Pa* tarptautinių Augš Sumažėjo reikšmė ga vyko surasti. Naują akumulia

zo lempų, smarkiai krinta gazo tonų sėkmingai pritaikė auto 
akcijos. Elektros apšvietimo mobilio motorui uždegti, prisi 
reikalams įsteigia savo vardo dėdamas prie automobilių pra 
milioninę bendrovę. monės išsivystimo.

Mirus žmonai apleidžia Men 1886 m. veda antrą žmoną 
lo Parką, parduoda namus ir Minia Miller, persikelia į West 
dirbtuves perkelia į New Yor Orange, New Jersy. Ramiojo 
ką. Elektros srovei parduoti iš parko aplinkoje pasistato gyve 
randa skaitliuką, o tinklo apsa namą namą, įsirengia dirbtu 
ugai saugiklius. ves ir pasišvenčia išradimams.

New Yorko miesto gatvėse cviFSA ItfCFSn
— Dail. V. Ratas su žmona pasirodo pirmas elektros tink sviloa uzucju 

balerina persikėlė iš Perth į Sy las. Elektros reikalams sudėjęs Edisonas tyrinėjo ir radijo 
dney, kame tikisi geriau prasi visus pinigus, atsiduria tokioje sritį, bet praktiškų laimėjimų 
kurti. Perthe V. Ratas dirbo ke padėtyje, kad nebeturėjo iš ko jam čia nepavyko surasti. Tyri 
ramikos įmonėje, o žmona ve darbininkams sumokėti. Elekt nedarnas cemento sritį yra su 
dė baleto studiją. ros bendrovės akcijos pi adė jo radęs praktiškų būdų betono

— Melbourne, Australijoje, kristi. Piniguočiai nepadeda, ti trobesių statybai.
įvyko „Šviesos” suvažiavimas, kėdami vėliau iš to pasipelnyti. Būdamas jau 80 metų tyrinė 
Ši organizacija Australijoje la Padėtį išgelbėjo Paryžiaus tar jo gumos sritį.
bai gražiai veikia ir turi jau 3 ptautinė elektros paroda 1881 Pinigai nebuvo jam gyveni 
skyrius — Sydnėjuje, Melbour m. Edisonas joje išstato 1000 mo tikslas, o priemonė naujie 
ne ir Canberroje. elektros lampučių, apšviestų ms sumanymams įvykdyti.

— New Yorko liet, gydytojų sava dinamo mašina. 1929 m. spalio mėn. 31 d.,
susirinkime, kuriam pirminin Paryžiuje buvo didele sensa iškilmingai buvo atšvęstas ele 
kavo pof. V. Kanauka, dr. V. cija, kai lemputės vienu įjungi ktros lemputės auksinis jubilė 
Terrcijonas pranešė apie dr. J. mu iš karto užsidegė. Europos jus.
Staugaitį, dr. Ingelevičius apie spauda aprašė šią nepaprastą Geležinkelio stoties pastatas 
dr. V. Nagiu, dr. V. Avižonis naujieną, iškeldama didelę ele Smiths Creek, kurioje Ediso 

nas būdamas 15 metų buvo iš 
mestas iš traukinio su savo la 
boratorija, buvo perkelta į De 
arborn, Michigan. Jubilėjaus iš 
kilmių dieną, JAV prezidentas 
Hooveris iš traukinio atvedė se 
nelį Edisoną į tą pačią stotį, ku 
rioje jis buvo išmestas su labo 
ratorija iš traukinio būdamas 
15 metų berniukas. Stotyje lau 
kė toji pati laboratorija.

JAV kongresas įteikė Ediso 
nui aukso medalį už nuopelnus, 
įvertindamas jo išradimų įnašą 
žmonijai 15.599.000.000 dole 
rių.

Tomas A. Edisonas mirė 
1931 m. spalio mėn. 18 d. Pa 
gerbimui atminimo šio žymaus 
išradėjo, JAV prezidentas pa 
prašė visų išjungti elektros lem 
putes vakare 10 valandą vienai 
minutei. Ir milionai milionų 
lempučių užgeso. (Techn. 2.).

Krašto mokslą

mylimosios vaidmenį J. Petrai 
kevičiūtė, Natalijos tėvo vals 
tiečio Frolo Bajevo — A. Lie 
tuvninkas, jo draugo Andrie 
jaus — A. Satkūnas, „banditų“ 
būrio vado Antonovo — G. Gu 
tauskas „buožę“ Storoževą—H. 
Zabulėnas.

NETEKOME DRAUGO.
Vasario 2 d., 83-čiuosius me 

tus eidamas, Paryžiuje mirė 
prof. Albert de Geoufire de la ____ ___  ... r._
Pradelle, davęs mums palankią ^eda praktiškos elektros lempu

tęs išradimo darbą.
Sunkiausias buvo klausimas aukiasi į nuošalų tyrinėjimo 

atrasti lemputei vidaus siūlą darbą, kurdamasis iš naujo.
ms tinkamą nebrangią medžią Pradeda tyrinėjimą surasti 
gą. Po didelių pastangų pavy praktišką lengvą akumuliato 
ksta surasti anglies siūlelius, rių, atsparų visokiems sukrėti 
Pirmoji tokia lemputė užside mams. Atliko kelius tūkstan 
ga 1879 m. spalio mėn. 21 d. čius bandymų, kol pritaikė ni 
ir šviečia 40 valandų. kelio plokšteles akumuliatoriui.

Atsiskleidžia plačių galimy Norėjo surasti todeį akumuliato 
bių horizontas elektros ener rių, kurio srovė galėtų sukti 
giją panaudoti apšvietimui. Pr automobilį. Tokio galingo leng

padaryti visiems 
apšviesti namus,

Išvargintas piniginių makle 
rių, per jų kombinacijas neten 
ka, beveik, visų savo santaupų 
ir didžiulių dirbtuvių. Nebeno 
ri su jais daugiau turėti reika 
lų, tiktai atsiskaityti už jo var 
do panaudojimą bendrovei, Trkonsultaciją Vilniaus klausimu 

kartu su prof. L. Le Fur ir 
prof. A. Mandeslstam. Tai pas 
kutinis iš trijų išvardytų konsul 
tantų. Pažymėtina, kad prieš ke 
lis metus jis palankią nuomonę 
davė latvitms pasų reikalu. Ka 
ro metu yra parašęs „Marxis 
me Tentaculaire“ nukreiptą 
prieš komunistus. Profesoriavo 
prieš karą Paryžiaus Universi 
teto Teisių Fakultete — dėstė 
tarptautinę teisę doktorato^ kur asįdeda masinė lempučių ga vo akumuliatoriaus jam nepa

Įsigyta lietuviškų patefono t M j k1 Mokslų Institute.^ 
plokštelių.

Biblioteka naudojasi
metais 17 asmenų iš visu 68.

Sudarytas anglu kalba kny srityje, kaip Diplomatinių Stu 
gu sąrašae, kuris liečia lietuviš diJU ir Tyrimų Instituto Direk 
kos kultūros, meno, dailės bei torius, ryšiuose su UNESCO, 
mūsų vargstančios ir kenčian 
čios tėvynės reikalus.

Rugsėjo mėn. išsiųstos trys 
dėžės rūbų lietuviams Vokieti 
joj. N. Z. Raudonasis Kryžius 
apsiėmė persiųsti savo lėšomis 
siuntinius mūsų nurodytu ant 
rašų. Per metus turėta 160 sva 
rų apyvartos. Šiuo metu kaso] 
yra 12 svarų 10 šilingų 1 p.

Valdyboj vėl liko A. Mitke 
vičienė, Č. Liutikas ir G. Procu 
ta, kandidatais J. Žignskais ir 
V. Paplauskienė.

Leidžiamas biuletenis: Nau 
josios Zelandijos Lietuvis, 68 
Haslett St., Eden Terrace, Auc 
land, New Zeland.

DAIL. A. RŪKŠTELĖS 
KŪRINIŲ PARODA.

Gruodžio 18 d. dail. Antanas
Rūkštelė atidarė savo kūrinių apie naujus faktus ir akių ligų, ktros apšvietimo ateitį.

Nuo
1938 metų bebuvo garbės pro 

šiais fesoriumi. Ligi pastarųjų savo 
gyvenimo dienų dirbo mokslo

Jis buvo daugelio svetimų kraš 
tų akademijų narys ir Tarptau 
tinės Teisės Instituto Pirminin 
kas.

parodą Adelaidėje, šv. Juozapo 
bažnyčios salėje. Išstatė apie 
40 aliejinės ar akvarėlinės tapy 
bos darbų. Ši paroda yra jo tie 
čioji Adelaidėje.

BOLŠEVIKINĖ OPERA 
„AUDRA” VILNIAUS 

OPEROJE.
Lietuvos operos teatras Vii 

niuje pastatė T. Chrennikovo 
operą „Audra“, dalyvaujant pa 
čiam kompozitoriui, kuris bu 
vęs labai patenkintas Lietuvos 
operos teatro- kolektyvo darbu. 
Opera vaizduoja bolševikinio 
perversmo įvykius tūlame Rusi 
jos kaime'.

Pastatyme dalyvauja pag 
ringinės teatro meninės jėgos: 
režisierius — J. Grybauskas, 
dirigentas—I. Akermanas, dai 
lininkas — J. Jankus, chormeis 
teris — J. Dautartas, baletmeis 
teris M. Moisiejevas. V. I. Lėni 
no vaidmenį atliko P. Zulonas, 
partizanų būrio vadą Listratą 
J. Stasiūnas, jo brolį Lionką — 
V. Čėsas ir jų motiną Aksiniją

Dalis jūsų, kurie šiandien įsikūrėte Kanadoje ar kuriame nors 
kitame patogesniame krašte, buvote kadaise D. Britanijoje, o 
beveik visi iškilote iš Europos. Ar jums nebūtų įdomu, kaip 
čia gyvena, dirba, kovoja ar lietuviškumo kibirkštėlę tebe- 

pūkšto tie, kuriuos jūs palikote čia gyventi gal ir ne taip 
patogiai, gal ir ne taip sočiai?!

Todėl palaikykite nuolatinį ryšį su mumis — prenumeruoki- 
tės ir skaitykite

EUROPOS LIETUVĮ
vienintelį Europos kraštų ir D. Britanijos lietuvių savaitraštį, 
kuriame atsispindi mūsų gyvenimas ir kuris taip pat plačiai 
ašo visais svarbiausiais klausimais. EUROPOS LIETUVYJE 
įasite daug medžiagos, kurios kituose neužtiksite. Europos 
Lietuvį šiandien skaito visame pasaulyje pasklidę lietuviai: 
Anglijoje, Australijoje, Amerikoje, Argentinoje, Kanadoje, 

Belgijoje, Olandijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, 
Šveicarijoje, Vokietijoje.

Paprašykite susipažinimui, parašydami Europos Lietuvio 
atstovui Kanadoje:

Mr. A. KUOLAS, 143 Claremont Str., Toronto, Ont.
Arba užsisakykite bet kuriam laikui „Europos Lietuvio“ 

administracijoj: %, Ladbroke Gardens, London W. 11.
England. Metams — 6 dol.

Vasario 16 gimnazija pavojuje! 
Skubiai jai aukok!)

gos dalis, kyšanti statmenai, rodė, kad ši jūrų pabaisa nepri 
klausė kokai nors banginių giminei. Gyvūnas vandenyje at 
lodė rusvas, bet ant galvos ir kūno matėsi balti plėmai. Pa 
oaisa plaukė mums iš užpakalio, pamažu ir apsnūdusi. Ji 
šnairavo į mus kaip buldogas, ramiai mušdama uodega. Di 
delis apvalus nugaros pelekas laisvai kyšojo iš vandens, kar 
tais išsikišdavo ir uodegos pelekas. Kai ateidavo banga, van 
duo atsimušdavo į plačiąją nugarą, kaip į povandeninę uolą 
ir paskysdavo aplinkui. Pryšakyje plačiųjų nasrų plaukė vi 
sas būrys zebriškai dryžuotų locų žuvų, išsidėsčiusių vėduok 
lės forma, o didelės remoros žuvys ir kiti parazitai laikėsi 
įsisiurbę į baisųjį kūną ir jojo juo per bangas. Visa kartu pa 
ėmus išėjo nuostabi gyvūnų bendrija, primenanti plaukiojau 
Čią povandeninę uolą.

Ant šešių pačių stipriausių meškerių vilkosi pakabinta 
dešimties kilų makrelė rykliams masinti. Būrys locų žuvų 
tuoj nėrė tiesiai prie makrelės ir apuostė, bet nepalietė ir tuoj 
grįžo prie savo pono ir valdovo, jūrų karaliaus. Užsivedė 
baisoji mašinerija, kaip pas tikrą mechanišką pabaisą ir ji pa 
mažu ėmė artėti prie velkamos makrelės, kuri pabaisos pa 
omakrėje atrodė, kaip mažytis trupinėlis. Pabandėme mak 
relę įtraukti; pabaisa pamažu slinko iš paskos ir priėjo prie 
plausto. Kai pasiekė makrelę, pabaisa nepravėrė nasrų, leis 
dama kurį laiką jai brūžuotis ir kutenti palupę. Tur būt jai 
nesinorėjo dėl tokio menko kąsnio praverti visas daržinės du 
ris. Milžinas šitaip atsirado prie pat plausto užpakalio, pa 
trynė nugara sunkųjį vairavimo irklą ir iškėlė jį iš vandens. 
Mums susidarė proga studijuoti gyvūną iš pat arti, iš tokio 
atstumo, kad man pasirodė, jog pametame protą, nes prade 
jome garsiai juoktis ir susijaudinę rėkauti, žiūrėdami į visiš 
kai neįtikimą vaizdą. Net ir Walt Disney su visa savo fan 
tazija nebūtų galėjęs sukurti nuostabesnio gyvio kaip šitą, 
staiga atsiradusio prie plausto šono ir spoksančio į mus.

Pabaisa buvo banginis ryklys, didžiausias ryklys ir di 
džiausią žuvis, kokia tik mūsų laikais žinoma. Jų yra labai

maža, bet vieną kitą yra pasisekę tai šen, tai ten užtikti pašau 
lio tropiniuose vandenyse. Banginis ryklys yra vidutiniškai 
penkiolikos metrų ilgio ir, pagal zoologų tvirtinimą, penkio 
likos tonų sunkumo. Prileidžiama, kad patys didžiausieji ga 
ii būti net dvidešimties metrų. Harpūną nuduobtas vienos 
pabaisos vaikas turėjęs net tris tūkstančius dantų; vien jo 
Kepenys svėrė tris šimtus kilų.

Baisenybė buvo tokia didelė, kad jai pradėjus plaukti 
aplink plaustą, jos galva pasirodė vienoj plausto pusėj, o visa 
užpakalinė dalis dar buvo kitoj. Ir taip neįsivaizduojamai 
keistai atrodė jos galva, tingi ir kvaila, kad negalėjome susi 
laikyti neplyšę juokais, nors ir gana gerai žinojome, kad jai 
užtektų jėgos sudaužyti į šipulius baisos rąstus su visais 
raiščiais, jei ji užsimanytų pulti. Ji sukosi vis ratu, neatitol 
dama nuo plausto, mums žiūrint, kuo tas baigsis. Ji ramiai 
pralįsdavo pro vairavimo irklą, pakeldavo jį į viršų ir nuskle 
mdavo sau per nugarą. Mes stovėjome su paruoštomis har 
pūnomis rankose, bet jos, palyginus su didžiuoju gyvūnu, at 
rodė kaip degtukai. Nebuvo! jokio ženklo, kad jis manytų 
kada nors mus apleisti. Jis darė aplink ratus ir sekė kaip 
ištikimas šuo. Ką nors panašu mes dar nebuvome pergyvenę, 
net nepagalvoję pergyventi. Visas šis nuotykis su jūrų pa 
baisa taip nenatūraliai veikė, kad nepajėgėme susigaudyti, 
koks pavojus grėsė. Tikrovėje jis slankiojo aplink plaustą 
ne taip jau ilgai, bet mums padarė įspūdį, tartum būtų pra 
ėjusi ištisa diena. Galiausiai Erikui, stovinčiam ant kampo, 
pasidavė perdaug. Neapgalvotų šūkavimų raginamas, jis iš 
kėlė pustrečio metro ilgumo harpūną. Kai banginis ryklys 
pamažu slinko pro šalį ir kai jo galva pasirodė prie pat plaus 
to kampo, Erickas smogė visa savo milžiniška jėga harpūną 
gyvūnui giliai į makaulę. Praėjo pora sekundžių, kol milži 
nui paaiškėjo, kas atsitiko. Bet tada iš nerangiojo bukapro 
čio staiga pasidarė visas raumenų kalnas. Ausyse suūžė per 
plausto kampą bėganti harpūnos virvė, akyse pasirodė van 
dens fontanas, kai milžinas stojosi ant galvos ir davė šuolį į 
dugną. Trys iš mūsų, arčiausiai stovėję, parvirto nuo vir

vės, dviem iš jų zvembianti virvė nutrynė ir nudegino odą. 
Storoji harpūnos virvė buvo pakankamai stipri, kad išlaikytų 
gelbėjimosi valtį, bet užrišta už plausto šono ji nutrūko, kaip 
siūlas. Už keleto sekundžių pamatėme apie porą šimtų met 
rų nuo plausto plūduriuojantį harpūnos kotą.

Spiečius locų žuvų, siaubo pagautų, šovė kaip strėlė, 
per vandenį, turėdamos žūtbūt pasivyti savo senąjį poną ir 
valdovą. Mes ilgai laukėme kada pabaisa grįš, kaip koks po 
vandeninis laivas, pasiruošęs pulti, bet daugiau jo nebeišvy 
dome.

Kartą užtikome milžinišką vėžlį, besidaužantį galva ir 
vieną lepšę viršum vandens. Kai banga iškėlė jį į viršų, pa 
matėme apačioj jo mirguliuojant žaliai, mėlynai ir geltonai, 
ir tuoj supratome, kad vėžlys vedė žūtbūtinę kovą su eldora 
do makrelėmis. Kova buvo labai nelygi, nes vėžlį puolė ko 
kia 12—15 didžiagalvių spalvingųjų makteliu, taikydamos 
vėžliui į galvą ir letenas ir bandydamos jį nuskandinti. Anks 
čiau ar vėliau vėžliui turėjo ateiti galas, neduodant jam pro 
gos iškišti galvos ir kojų iš po saugiojo šalmo.

Kai pamatė plaustą, vėžlys nėrė į vandenį ir pasileido 
tiesiai į mus, vejantis blizgančioms makrelėms. Pasiekęs pla 
ustą, vėžlys jau buvo bemanąs kartis ant rąstų, bet pamatė 
mūsų šešiukę sekančią, jo kovą. Nuleidome į vandenį guminį 
plaustą.

Į jį sušoko mūsų vyrai ir pradėjo vytis jūrų vėžlį, atro 
dantį mažai ką didesnį už medžiotojų plūduriuojantį keva 
lą. Ūkvedžiui jau vaidinosi didelė statinė mėsos ir gardi vėž 
lio sriuba, bet vėžlys staiga dingo be pėdsako. Medžioklė vis 
tiek išėjo į naudą. Kai guminis plaustas grįžo šokinėdamas 
per bangas atgal, iš užpakalio sekė visas makrelių būrys. Jos 
sukinėjosi ratu apie naująjį „vėžlį“, o pačios įžūliosios griebė: 
už irklų menčių, vandeny atrodančių, kaip vėžlio- letenos. 
Tuo tarpu taikusis vėžlys laimnigai atsikratė visų įžūliųjų 
persekiotojų.
(Kon Tiki knygą galima gauti „NL“ redakcijoj. Kaina 3.50),
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Į NUOSAVUS NAMUS
nuosavąrsklypą

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! '

UNITY LAND & HOUSING LTD.
1470 PEEL ST., MONTREAL. TELEFONAS: PL 6873,6874, 6875, 6876 

Mažiausiu {mokėjimu sudaro galimybę išsipildyti Jūsų svajonei.
ST. FRANCOIS DE SALES, 6 MYLIOS NUO MONTREALIO,

malonioje aplinkoje su 2 mokyklomis, banku ir paštu, su puikiomis maudynėmis, tvai 
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 VIENINTELŲ irNIEKAD nesugrįžtančią galimybę taip pigiai 
tapti ŠE I M I NINKU ant NUOSAVOS žemės.

Be jokių jsipareigojimų 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.

TUOJAU REIKALINGAS
SKLYPŲ PARDAVĖJAS

išsimokėtinai, netoliese Montrealio
Augštas atlyginimas!

UNITY LAND & HOUSING LTD.
Tel. PL 6873, 6874, 6875, 6876. 1470 Peel St., Montreal.

- ma, tuometinė Kanados Lietu 
vių Taryba 1948 m. lapkričio 
12 d. sudarė T. F. Atstovybę 
Kanadoje.

2. Lėšų Tautos Fondui telki

” xa.
GRAŽIAI PAMINĖTA VASARIO 16-TOJI

___ t _______ Nepriklausomybės šventės Meninėje programos dalyje 
mas. Kanadoje lėšos TF telkia minėjimas Wellande įvyko va pasirodė tautinių šokių grupė 
mos laisvo įsipareigojimo tvar sario 20 d. Pamaldas už Lietu „Gintaras“, vadovaujama J.

Yra prigi va ir pamokslą tai dienai pri Bieliūno. Gražiai šoko „Lenciū 
-- --1 t ivr: „Kalvelį“ ir „Žiogelius".

TURIU
DRAUGU?

ka — aukos forma. ' . „ . _
jęs kiekvieno lietuvio širdyje pa taikytą pasakė T. Barnabas Mi gelį“, _
reigos jausmas metų begyje pa kalauskas, O. F. M. Tuojau po Akordeonu palydėjo J. Lianga. 
aukoti TF bent 1 dol. Paskuti šy. mišių sekė Vasario 16-to Solo padainavo. R. Ramanaus 
niaisiais metais ypač buvo krei si°s minėjimas, kurį atidarė vi kaitė, jaunutė, bet kylanti šios 
piamasi į pajėgius dirbti, kad cepirm. J. Blužas, pakvietęs į kolonijos solistė. Niagaros pu 
mažiausiai paaukotų bent vie garbės prezidiumą pulk. J. Gie siasalio lietuvių choras, vado 
nos dienos uždarbį (apie 5 dol.) draitį, centro v-bos vicep. J. vaujamas solisto A. Paulionio, 
arba atsisakytų nuo vieno ba Kšivicką, kleboną kun. B. Mi puikiai išpildė: Tekėjo saulelė 
liaus, tuo pagreitindami mūsų kalauską ir laisvės kovų sava ir Oi liūdnas berželis, Šim 

Aktyvas: Saldo 1955 m. sau Viso turėta išlaidų . .4066,47 išlaisvinimo bylą ir sutrumpin norį P. Naiduškevičių. kaus; Eisim girion ir Leiskit į
darni tautos kančias. Minėjimas pradėtas invokaci tėvynę, Banaičio; Subatos va

Nuo TF Atstovybes Kanado ja, po kurios sekė giliai jaus karėlį, liaudies dainą. Padėkos

$$ draičio paskaita. Sveikinimo žo tą choro vedėjui įteikė R. Ra 
.................. 132,00. dį tarė: J. Kšivickas, J. Blužas manauskaitė. Įžangas daino 
................... 1237,40. ir P. Naiduškevičius.----------------- ms, parašytas p. A. Skaistie 
..................2920,02......................---------- -------- , nės, labai gražiai paskaitė N. 
................... 6836,62 nais metais skelbiamą TF Va Bersėnaitė. Meninę programą 
................... 6790,68 sario 16 d. vajų dviejų mėnesių pravedė P. Tamulėnas.
................... 4848,51 laikotarpyje. Vietovėse, kur vy 
...................4550,85 rauja kitokios tradicijos ir va 
Viso $ 27.316,08 jaus pravedimas nėra nusisto

TAUTOS FONDO ATSTOV YBĖS KANADOJE 1954 M. 
VEIKLOS APYSKAITA.

Vasario 16-to Solo padainavo. R. Ramanaus

šio 1 d. $ 2298,54; išlaidos $ Saldo 1955.1.1...................2298,54
4066,47. Prie apyskaitos:

Pasyvas: Saldo 1954 m. sau 1. Tautos Fondo istorija. Jo je pradžios, Kanados lietuviai minga ir turininga pulk. J. Gie žodį tarė J. Blužas, gėlių buke 
šio 1 d. $ 1814,16; Gauta 1954 šaknys siekia 1914-1918 metų suaukojo: — *■-
m. aukų $ 4531,84; procentai laikotarpi, kada didesne mūsų 1948 metais, 
banke $ 19,01. Balansas $ 6365, Tautos dalis, atsidūrusi ypač 
01. Amerikoje, stipriai rėmė netik

Pajamos: $$ Lietuvos išlaisvinimo bylą, bet
1. Hamilton, Ont. . . .1330,25 ir jos pastatymą ant tvirtų eko
2. Toronto, Ont............. 781,00 nominių pagrindų. Tačiau pil
3. Montreal, Que..............664,01 nesnę prasmę T.F. įgauna tik
4. Sudbury, Ont............. 299,97 netekus valstybės formos ir įkū

ar pažįstamų, kurie norėti 
įsigyti gerų sklypų netoliese 

Montrealio ir dar mažais 
išsimokė jimais?

Taip? Tuomet tik praneškite 
mums jų pavardes ir

JŪS,
pirkimui įvykus, gaunate 

garantuotą
pilną komisą.

1949
1950
1951
1952
1953
1954

UNITY LAND & 
HOUSING LTD.

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

6876.

5. Winnipeg, Man. . . 252,70 rus 1943 m. Vyriausią Lietuvos
6. Edmonton, Alta . . 246,65 Išlaisvinimo Komitetą. Tautos
7. Welland, Ont........... 180,65 Fondas yra mūsų tautiečių su
8. Ft. William ir Kows dėtas piniginis rezervuaras ir

kash, Ont.................... 164,70 panaudotinas tik gyvybiniams
9. Vancauver, B.C. . . 138,19 Tautos interesams išlaikyti, iš

10. Lethbridge, Alta. . . 121,00 kurių svarbiausias yra išsikovo
11. Sault Ste-Marie, Ont. 79,56 jimas pilnos nepriklausomybės
12. St. Catharines, Ont. 74,75 arba prikėliams tautos į valsty

Kitos kolonijos sulinkę
mažiau $ 50
Procentai banke .... 19,01

Išlaidos: $$
1. Pasiųsta VLIKui ..4015,00
2. Paštui ir telefonui .... 11,00
3. Rašomąjai medžiagai ..8,67
4. Susisiekimui ..................24,30
5. Kitos išlaidos .................7,50

Viso ... $ 4066,47
Ataskaita:

Saldo iš 1954.1.1..............1814,16 tui ir TF lėšų telkimą teko per
Aukos iš 1954-5 m. ...4550,85 kelti į kraštus, į kuriuos emi

Viso $ 6365,01 gracija krypo. VLIKo prašo

Minėjimas baigtas Anglijos 
ir Lietuvos himnais, kuriuos 
keturiais balsais sugiedojo cho NUSIŽUDĖ DU LIETUVIAI

binį gyvenimą. Kadangi šiuo ti 
198,47 kslu tiesioginiai rūpinasi VLI 

Kas, tad ir TF yra jo nuolati 
nis, tylus bet pastovus, palydo 
vas.

I 
Ko 
TF 
tinis jo pajamų 
Amerikos lietuviai ir mūsų tre 
mtiniai. Atėjus emigracijos me

Vokietiją, kartu su VLI 
nariais, buvo atkeltas tik 
vardas. Vienintelis tuome 

šaltinis buvo

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai ;!

I. CHAZANAS ir A. ANŠELEVIČ1US.
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

S KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

i 3910 St. ZOTIQUE St., E.

» RAymond 1—6005.
« šeštadieniais — visą dieną.
g Kreiptis po 6 vaL vakaro,

Paskutiniais sutarimais TFA vėjęs, pageidautina aplankyti 
atskirai nuo kiekvieną lietuvį namuose ir pa 

klebenti jo sąžinės duris bend 
riems tautos reikalams.

TFA Kanadoje yra tos pa 
čios sudėties: p-kė M. Aliaus 
kaitė, pav. A. Lapinas, nariai: 
D. Jurkus ir L. Girinis-Norvai 
ša, sekr. P. Adomonis.

TFV yra pasikeitusi ir dabar 
tinė jos sudėtis yra: p. V. Gai 
liūs, p. A. Liutkus ir p. Jakš-

Kanadoje veikia
KLB-nės, bet su ja glaudžiai 
bendradarbiauja lėšų telkimo 
darbe. TFA turi 12 skyrių, ku 
rie yra prie visų didesnių B-nės 
Apylinkių.

Pajėgiausias ir daugiausia au 
kų surinkęs yra Hamiltono sky 
rius, kuriam užpelnytai tenka 
garbės vainikas.

3. Dabarties keblumas. Daba _ _ _
rties momentas nedaro išimčių yris.
nei vienam ir neįgalima sakyti 5. Ateities reikalai ir perspėk 
„Ne“. Prieš Lietuvą mes nesą tyvos. Mums aišku, kad be ka 
me nei senas, nei naujas atei ro Lietuvos laisvės reikalas ne 
vis. Prieš Lietuvos laisvinimo ^us išspręstas. Debesys niaukia 
reikalą nėra nei D. šefo, nei S1» tad ir viltys kaskart didėja, 
VLIKo ; nei tautininko nei co mintys dažniau nuskrenda bran 
cialdemokrato bei kito partie 
čio —- visi sudarome vieną avan 
gardą. Visi esame vienodai at 
sakingi už laisvinimo darbą.

4. Organizaciniai ir darbo rei 
kalai. Atstovybės veiklos apara 
tas yra pilnoje sudėtyje ir tvar 
koje. Belieka tik praplėsti sky 
rių veiklos barą. Būtų gera, 
kad ir mažesnėse apylinkėse at 
sirastų Atstovybės skyriai ar 
bent jos Įgaliotiniai. Reikia kre 
ipti daugiau dėmesio. į kiekvie

5. Ateities reikalai ir perspėk

gion tėviškėn pas savuosius ku 
rių gal nėra. Tai 
bą suaktyvinti, o 
gos lėšos, kitaip 
mūsų laisvinimo 
dos lietuviai lengvai gali ište 
sėti metinę TF sąmatą $6.500, 
o likusius pinigus laikyti Lietu 
vos atstatymui, ar mūsų kultu 
ros pakėlimui bei lietuvybės iš 
laikymui.

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje.

verčia ir dar
tam reikalin

kasgi gins 
bylą ?! Kana

ras" Adelaidėje nusižudė pasikar
Pietūs solidarumo ženkle. damas Jonas Zagorskis, 42 me 

Su K. L. B. Centro V-bos amžia“t 
nariais, pietaujant pas K. Stan 
kevičių, įvyko jaukus pobūvis, 
kurio metu auksines patriot! 
nes mintis pasakė: J. Kšivic 
kas, pulk. J. Giedraitis, J. Blu 
žas, J. Paužuolis, J. Staškevi 
ėjus, S. Janušonis ir T. B. Mi____
kalauskas. Visų buvo viena do įj aktyviai dalyvavo bendruo 
minuojanti mintis — dirbti meniniame gyvenime, 
vieningai Lietuvos laisvinimo .
veikime. Poniai S. Stankevičie ® metais Popiežiaus Ko 
nei tenka nuoširdi padėka už misija Palestinoje atidarė ara 
skaniai paruoštus pietus. bų vaikams mokyklą, į kurią 

, . pirmaisiais metais įsirašė 120Išvyko kanuomenen £aįkų šiais metais mokini^ sk 
Prieš porą savaičių savano aičius pasiekė jau 500. Toji pa 

riu išvyko kariuomenėn Algir ti Popiežiaus Komisija parūpi 
das Šurka. Tautinių šokių gru na mokiniams visas knygas ir 
pė apgailestauja netekusi gero duoda pietus. Neseniai arabų 
šokėjo' ir bendrai nuoširdaus mokykla persikėlė į naujas ir 
šios kolonijos veikėjo. gražias patalpas, pastatytas Šv.

Koresp. Tėvo lėšomis.

dieną turėjo stoti į teismą. Jis 
buvo kaltinamas važiavęs gir 
tame stovyje.

Brisbanėje, nervams pakri 
kus, nusižudė Juozas Blanys, 
36 metų, amžiaus. Buvo ra 
maus būdo, gyveno tvarkingai

ME 1-6121 SaV*: P- RUTKAUSKAS.

DE LUXE DRY CLEANERS Į
143—Sth AVENUE, LACHINE f ?!

DETECT© T. V.
3994 Wellington

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

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.

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

& RADIO SERVICE REG’D. 
St., Verdun. Tel. TR 7798.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. | 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. :? 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623. Į

Valandoj- Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. $

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

DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per S

MONTKEAI L M I RPRISES Reg’d |
TU. RA 7-?120 |

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL M |
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MŪSŲ įf>SV ORTAS
NAUJAS PR. MIKAUS LAIMĖJIMAS.

Sausio pradžioje Australijos „Kovui“ taškus pelnė: Šutas 
vidutinio svorio bokso čempio 13, Kriaucevičius 6, Vasaris 6, 
nas Pr. Mikus kovojo prieš to Koženiauskas 4, Bernotas ir 
paties svorio N. Zelandijos če Bačiulis 0. „Varpui“ — Kala 
mpioną Ross Saddla, dėl Aust dė 12, Giničiauskas 9, Bacevi 
ralijos — Naujosios Zelandijos čius 5, V. Kuncaitis 1, J. Kun 
vidutinio svorio čempiono var caitis 0.
do. Rungtynės įvyko N. Zelan
dijoj. Po gražios kovos, kurią ŠACHMATŲ TURNYRAS 
visą laiką vedė Pr. Mikus, tri 
jų teisėjų komisija aiškiu laimė 
toju pripažino Mikų. Tokiu bū 
du Pr. Mikus išsikovojo ir N.
Zelandijos čempiono vardą.

Vasario mėn. pradžioje Pr. 
Mikus Sydnėjuje gins savo ti 
tūlą, greičiausia prieš italą Car 
lo, Marchini, kietą ir patyrusį 
varžovą.

SYDNEY-MELBOURNE
Sydnėjuje viešėjo Claytono 

(Melbournas) „Varpas“ krep 
šininkai turėjo draugiškas run 
gtynes su Sydnėjaus „Kovu“. 
Rungtynės vyko aikštelėje ir 
jų pasižiūrėti susirinko gražus 
būrys Sydnėjaus lietuvių.

Pirmas puslaikis po įtemp 
tos kovos, kuri pradėta didele 
sparta, užbaigiamas 12:10 
„Varpo“ naudai. Antram pus 
laiky lygi kova vyksta ilgą lai 
ką. Tik pabaigoj „Kovas“ dar 
keletą gražių metimų ir rung 
tynės laimi 29:27. ______

KETURI LIETUVIAI 
KREPŠININKAI ŠIAPUS 

„GELEŽINĖS“ UŽDANGOS.
Prieš kelis mėnesius gastro 

liavo Italijoj dabartinis Euro 
pos krepšinio' meisteris Rusija, 
į kurios pagrindinį penketuką 

’’ įeina keturi lietuviai krepšiniu 
kai: Butautas, Kulikauskas, 
Petkevičius ir Senkus. Jie žai 
dė Milane ir kaip buvo prama 
tyta turėjo žaisti Romoje, bet 
italų valdžia, dėl kilusių prieš 
ir antikomunistinių pasireiški 
mų, šioms rungtynėms duotą 

Sydnėjaus „Kovas“ surengė leidimą atšaukė ir rusų koman 
vasaros šachmatų turnyrą, ku da išvažiavo atgal. Visi lietu 
riame dalyvauja 15 geriausių viai žaidėjai buvo stropiai rusų 
Sydnėjaus lietuvių šachmati politrukų saugomi ir kiekviena 
ninku. Šiuo metu pirmauja Pa proga kai tik vietos lietuviai 
tašius, Maščinskas ir Koženiau mėgindavo' su savasiais susitik 
skas. Ateityje numatoma lietu ti tuoj įsikišdavo politrukai ir 
vių rinktinę įstatyti į Sydnė mėginimas pasikalbėti turėda 
jaus australų pirmenybes. vo būti nutrauktas.

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO' Ont

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $ 1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $ 1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $ 1.50 dėžutė.
Kosmetika: Tussy — Du Barry — Chanel — Yardley.

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ 

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

OfiKVIUe, Ont.
VASARIO 16-TOJI OAKVILLĖJE.

Nežiūrint, kad lietuvių skai jus, jei ne mes patys, tai mūsų 
čius šiame mieste yra labai ne vaikai moraliai ir materialiai 
didelis, Vasario 16-sios minėji mūsų tautai padėtų. Čia pat V. 
mų tradicija yra stipriai prigi Ž. pabrėžė, kad trokšdami sa 
iusi. Šiais metais šis reikalas vo kraštui laisvės, į laisvės žo 
buvo' nemaloniai užkliuvęs dėl džio sąvoką turėtume labai įsi tuo savo atsilankymu, dauge
vietos stokos. Bet naujiems gilinti, kadangi mes žinome pa liui suteikė didelio dvasinio pa
Oakvillės lietuviams gerb. Ma šaulyje daugelį tautų, kurios kjbmo 
nkams nuoširdžiai sutikus už dėl žmonių nesubrendimo lais 
leisti savo namus, padėtis bu vės minčiai tą laisvę prarado jų

PRIIMAMI UŽSAKYMAI IR PAŠTU SU NEMOKAMU PRISTATYMU Į 
VISAS KANADOS VIETOVES.

SKUBIAM P RI STATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944
Jonas V. MARGIS, Phm. B

ta, o ne kaip kuris nors dikta 
torius nurodo. Kun. Tadaraus 

• kas labai gerai ir gražiai pasi 
elgė, kad apsilankė j savo para 
pijos taip tolimą kampelį, nes

SAU LT STE. MARIE, Ont.
Gerėja darbų reikalai.

Mūsų mieste buvęs labai di tų buvę galima laiku nusipir 
delis nedarbas, kaip vyriausybė kus šėrų per trumpą laiką savo 
tai gražiai apibūdindavo — „se įdėtą kapitalą padvigubinti, 
asonal and regionai unemploy Iš mūsų miesto :r Kaimyni 
ment“ — nors labai lėtai, bet nio „sesers miesto“ Sault Ste.

Iškilmingoji minėjimo dalis po truputį taisosi. Daugiausia Marie, Michigan bendra delega 
vo išgelbėta. Už tai visi Oakvi pačių rankomis ir, kad tokį ne buvo užbaigta sugiedotu Lietu tai priklauso nuo didžiausios vcija lankėsi Ottawoje tilto ar 
lės lietuviai lietuviai gerb. Man lemtą atvejį ir mes turėjome sa 
kains jaučia didelę padėką. Čia vo tautos praeityje, kuomet ne 
pat reikėtų pažymėti, kad šia atsakingų oportunistų grupė— 
me mieste, iki šiol svarbiausiu© pamynė po kojų tai, už ką bu 
se mūsų tautos reikaluose, dau vo taip sunkiai kovota ir tiek 
giau supratimo ir nuoširdumo daug gyvybių padėta. Visa tai 
yra parodę senieji Kanados lie būtų galima, dėl šventos ramy 
tuviai, iš kurių, mums naujai bės, pamiršti jeigu tie anksčiau 
atvykusiems, reikėtų pasinio minėti žmonės vėl nedarytų 
kinti. (J. Maukus jau penkios mūsų tautai skriaudos. Deja — 
dešimtys metų, kaip gyvena šiais metais, Vasario 16-sios 
Kanados žemėje).

Vasario 16-sios minėjimas 
Oakvilėje skyrėsi nuo didžiųjų išeivijoje, 
lietuviu sambūriu rengtųjų nu ČL« — --------- -< -------- --------- — . . - „ -
nėjimu tuo, kad jis buvo kuk kad tarp Oakvillės lietuvių nė ganizacijos ir socialdemokratų rity ) ir išbraukti is pensijų si sveikatą USA, po pusketvir 
lauš šeimyninio pobūdžio, savų ra jokių idėjinių nesantaikų ir, 
tautiečių privačiame name. Ne kad savo krašto laisvė, bei. gero 
žiūrint to, į jį atvykus kun. dr. vė suprantama ne kurios nors 
J. Tadarauskui ir KLB Kr. V- žmonių grupės, bet visos tau 
bos atstovui J. Mikšiui, iškii tos prasme ir, kad tik už tokią 
mingoji dalis buvo gan įspūdin laisvę buvo mūsų tautos kovo 
ga. Ši programos dalis prasidė ta ir tegali būti kovojama. Įžan

Vasario 
šventei artėjant, jie atsiskiria 
nuo bendro lietuvių kamieno

Čia pat V

NUO 1910
kanadiečiai patikėjo sa-o 
drabužių užsakymus T i p 
Top Tailors, nes Tip Top 
T ailors garantuoja
jūsų užganėdinimą ar gra 
žinami pinigai. Jūsų drau

gai jums pasakys, kad 
Tip Top Tailors yra
DIDŽIAUSIA Į-------------
DRABUŽIŲ 

VERTĖ
KANADOJE

Netoliese yra
TIP TOP 
krautuvė 

ar atstovybė

Tip
Top 

tailors

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.

vos Himnu. Po to sekė kuklios miesto darbovietės — plieno tunelio per St. Mary upę staty 
šeimyninės vaišės, grojant lie fabriko „Algoma Steel“, kuris mo reikalu. Atitinkami valdžios 
tuviškų plokštelių muzikai.

Reikėtų pažymėti, kad nežiū 
rįnt Oakvillės lietuvius palietu 
šio ilgo Fordo fabriko streiko 
bei nedarbo, Tautos Fondui bu 
vo gana gausiai aukota. Ypa 
tingą pagarbą reiktų skirti tie 
ms aukotojams, kurie šiuo me 
tu yra bedarbių būklėje.

Šis sėkmingas Vasario 16-os 
minėjimas Oakvilėje, buvo ruo

pamažu šaukia anksčiau atleis pareigūnai pažadėjo patiektus 
tuosius darbininkus, bet tuo tar delegacijos projektus panagri 
pu dar toli gražu negali susily nėti ir patiekti parlamentui, 
ginti su staigiu ir žymiu plieno Tuo tarpu tarp abiejų miestų 
pramonės pagerėjimu U.S.A, per upę susisiekimui nupirktas 
Paskutinėmis žiniomis, plieno naujas plieninis 114 pėdų ilgio 
fabrikas jau Šaukia atgal paleis ir 36 pėdų pločio keltas, kuris 
tuosius iš 1951 mt. ėmimo, ta sugebės vienu kartu perkelti 19 
čiau kartu ir nemaloni žinia: auto-mašinų ir apie 300 kelei 
tie atleistieji darbininkai, kurie vių.
išbuvo atleisti daugiau kaip me Seniausias Skaržinskų „fami 
tus laiko skaitomi nustojusiais lijos“ narys, našlė M. Skaržins 

ž. pasidžiaugė, štas lietuvių bendruomenės or visokio vyresniškumo („senio kienė lankiusi gimines ir taisiu

bendromis jėgomis, kas yra fondo ir atgal nebešaukiami. Ža to mėnesio sugrįžo atgal į sa 
gražus susiklausymo ir toleran dama, jeigu reikės, priimti to vo sūnaus farmą. Senelė, kuriai 
cijos pavyzdys. M. S. kių pavasarį, tačiau tokiems šiemet sukanka 70 metų am 

reikės pradėti dirbti kaip visai žiaus nors jau nėra tokia svei 
naujiems. Tai ir sudaro savotiš ka, gyva ir darbšti, kaip kad 
ką galvosūkį-mįslę kitur išvy buvo1 prieš porą metų anksčiau, 
kusiems tautiečiams ir tiems, bet dar vis nenustoja vilties 
kurie čia vietoje kitur susirado grįžti nepriklausomon Lietu 
darbus. Pradėti dirbti iš naujo von. Jos ilgokai užtrukęs vizi

JUDANTIS ŠALIGATVIS.
Jersy mieste JAV neužilgo 

jo V. Ž. Įžanginiu žodžiu, ku ginį žodį baigdamas V. Ž. pa pradės veikti pirmas judantis 
riame jis pažymėjo, jog ši, bu prašė visus minėjimo dalyvius, šaligatvis, įrengtas taip dviejų . , . . ~ - . . .
vusi didelio džiaugsmo šventė atsistojimu pagerbti tuos mūsų geležinkelio stočių, galėdamas ir Sautl geresni kaip mažesnėse tas USA aiškiai įrodo, kad no 
laisvoje Lietuvoje, šiuo metu brolius, kurie už mūsų myli pervežti 10400 keleivių į vai. darbovietėse atlyginimą butų rs ir nesant Kanados piliečiu ir 
mūsų tautai nešant sunkią bol mos Lietuvos laisvę yra atida Konvejerio ilgis 227 pėdos. žerai> ket būti rudeni ar žiemą be jokių kyšių, protekcijų ir be 
ševikų vergovę, yra gilios rim vę savo gyvybes. Diržas padarytas iš 6 sluogs Jras USA ^al.1™a_lsvykt2 j
ties ir susikaupimo diena. Pir Toliau kalbėjo Oakvillės L. 
maišiais pokariniais metais, tę B A Valdybos pirmininkas M. 
sė V. Ž., šių minėjimų metu pa Ramanauskas> vėliau K. L. B. 
sakytos kalbos, visuomet baig Kr V-bos atstOvas J. Mikšys 
davosi vienodais linkėjimais, — - __■___
kad jau sekančiais metais Va Kum Tadarauskas "savo žodį pr 
sano 16-ją švęstume laisvoje adėjo pacitUodamas V. Ž. žo 
savo žemėje Lietuvoje. Me j^ius apie tėvynės meilės svar 
tams^bėgant paaiškėjo, kad lais bą ir labai ryškiai nušvietė 

......... .  _ kįek kunigO darbas yra suriš 
tas su tėvynės meilės skiepiji 
mu žmonėse. Pažymėjo, kad 
pats Kristus yra labai mylėjęs 
savo gimtąją žemę — savo tau 
tą. Todėl kunigas sekdamas jo 
pėdomis, šalia religijos yra ir 
tėvynės meilės puoselėtojas. 
Gi, apie laisvės mintį išsitarda 
mas, labai teisingai pasakė, kad 
laisva šalis yra tik ten, kur ir 
bažnyčia yra laisva skelbti sa 
vo mokslą taip, kaip jį supran

Toliau kalhėin Oakvillės I niM gumos ir audinio, turi 5% tai darbą sutasti USA, ypatingai jei gyvena;
I ohau kalbėjo Oakvillės L. pėdas piatumo įr 54 coJio sto menkas malonumas. Kad atspe pasienio tarpe Kanados — 1 

’ rūmo, judės 1% mylios per Jus> kaiP_ geriau padarytį rei A mieste ir jei turima pažį 
vai. greičiu, < 
kaip einantis žmogus, 
niai turėklai judės kartu su dir 
žu, keleiviai galės lengvai nu 
lipti ir užlipti.

ir kun. dr. J. Tadarauskas.

vė į Lietuvą nežygiuoja nei Ko 
rėjos, nei Formozos karo ta 
kais. Todėl mes turime ruoštis 
ilgai — dvasinei kovai dėl savo 
tautos išlikimo. Tuo keliu eida 
mi visų pirma, mes — išeivijo 
je esantys, turime savyje tvir 
tai išlaikyti gimtosios žemės 
meilę ir ją mokėti perduoti sa 
vo vaikams, kad momentui atė
1 — .. X—■ M ------U  "į

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 t 
Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision | 
j Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI f 
£ užbaigimas. NEMOKAMAI. ®

į? Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai, v 
fe Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai. 8 
fe 561-567 KEELE ST. TEL. JUnction 4773 |
fe iy2 Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444. & 
§ TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS. j

Dr. A.Pacevičius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

dvigubai lėčiau kia> turbūt, į žvaigždes žiūrėti mų gydytojų USA.
Ranki ar uostyti orą ai nesijaučia dū Mūsų miesto gyventojai - 

mai iš tos pusės nuo Formo vyrai, kurie 100 metų prie mi 
zos... to esančių kanalų egzistam

Ta pačia proga reiktų prisi mo ruošiamų iškilmių — „C< 
minti, kad visos darbovietės tennial Celebration“ proga i 
yra geros ir jos jei ne „aukso nori auginti ūsų ar barzdų 
kalnus“, tai „steady job“ žada „bakenbardų” turi išsiimti si 
kol turi užsakymų ir kol darbo timuisi leidimus, kurie kaštuc 
vietei esi naudingas ir reikalin 2,5 dol. 
gas. Priešingu atveju darbiniu 
ko reikalai visai nesupiantami, 
į juos nesigilinama, neatjaučia 
ma, o į viską yra atsakoma tik 
mažyčiu žodeliu „sorry“...

Kitos naujienos.
Tarp mūsų miesto ir Sudbu 

ry esančios Algom uranijaus ka 
syklos, apie 90 mylių nuo mūsų 
mieste, prie dabartinės kompa 
nijos pridėjus 41 milioną dole 
rių britų Rio Tinto kompani 
jai, spėjama bus didžiausias ura 
nijaus gamintojas ne tik visoje 
Kanadoje, bet ir vienas iš di 
džiausiu visame pasaulyje. Spė 
jama, kad uranijaus kasyklų ra 
jone išaugsiąs naujas nemažas 
miestas, o kompanijos šėių kai 
na staiga pašoko nuo $5,0 ligi 
$11,0. Kad tai būtų buvę gali 
ma iš anksto numatyti, tai bū

W. A. L E N C K I, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
*1 mefonas EM. 6-4182

Toronto
. a. A A a A a. a A a A A — AAAA — A — AA. Ai A A A A A A
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Korespondentas.

Nepalikime nežinioje savo 
kolonijos — rašykime 

„Nepriklausomai Lietuvai“. 
Visi mokame rašyti,—lašykim 

„Nepriklausomai Lietuvai“.

GENERAL INSURANCE 
AL. DUDA 

Visų rūšių draudimas

WA 48539
SAVI PAS SAVUS I

I
JONASČEGYS.

MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ
S I U V Ė J ASPriimu visokius užsakymus. Didelis pasirinkimas ang

liškų medžiagų. Ilgametė praktika. Rankų darbas.
Skubus patarnavimas.Telef. 7-5228. 224 WILIAM St., LONDON, Ontario.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
38 King St. W. Suite 46 

Toronto, Ont.
Tel.: Office EM 3-7461 

Res.: BE 3-0978

O

DundiS’Doverctmrt įttrgiaĄ
| 1244 DUNDAS ST. W., TORONTO ' ;

fe Įsteigtas prieš 27 metus ‘ '
24 valandų patarnavimas.

Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų ! > 
A perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — i 
| patikrinimas. '
x Auto korpuso darbai (Body &Fender). Vilkiko pagalba. ' 
4 Ontario Motors League patarnavimas.
§ Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidaw’ ~ą.

HAMILTONUI, TORONTUI ir APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji visų rūsių namų apšildymai angli* 
mis arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, 
moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. 
Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į 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 IŠSlMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

Hamiltone: 18 Spadina Avė. ------  Tel. LI 9-2035
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telef. LO 8951.
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HAMILTON,
VISAIS NEKILNOJAMO TURTO REIKALAIS SU

PASITIKĖJIMU KREIPKITĖS I

J. VALEVIČIUS
ATSTOVAUJU DIDŽIAUSIĄ NEKILNOJAMO

N E P R į K L A U S OM A LIETUVA

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL.

UŽRAŠAS: RENE BOURDAGES 

TELEFONAI: BIZNIO CH 7363, NAMŲ RA 2-1726

TURTO ĮSTAIGĄ HAMILTONE

GORDON

TODD Ltd
I

REAL ESTATE

418 MAIN ST. E. TEL. JA 8-3636

Nemokamas Jūsų namų įkainavimas.

PERKANT: Didžiausias namų 

ir II mortgičių išrūpinimas, bei 

Paskolų suteikimas, įmokėjimui

pasirinkimas mieste. I 

esamų perfinansavimas. 

(Daw Payment) ir tt.

PARDUODANT: geriausios galimybės: mirmaujantys 

mieste Real Ėst. pardavėjai šioj įstaigoj, didžiausia 

skelbimų parama „Hamilton Spectator”.

ĮSIDĖMĖKIT TEL.:

įstaigos JA 8-6336

namų LI 5-3847

•®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®-

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. N. SKAAB 
iš Europos

3 Barnesdale S. (kmp.King) 
HAMILTON, Ont.

Tel. LI 4-6405

Kompetetingo
A.

*Namai *Ūkiai *Sklypai
Bizniai *Pramoninės nuosavybės

PADĖKA.
Atkelta iš 2-ro psl.

bą spausdinant rezoliucijas ro 
tatoriumi, J. Ladygai už see 
nos apipavidalinimą, I. Kibirkš 
tytei už leidimo salei parūpini 
mą ir talką garbės svečių kvie 
time bei priėmime, P. Povilai 
čjui už aktyvią talką ruošiant 
rezoliuciją ir įvairių raštų teks 
tus, painformuojant spaudą ir 
minėjime sutinkant garbės sve 
čius; A. Vaupšai ir L. Balsiui 
už pagalbą verčiant rezoliuci 
jų tekstus anglų kalbom, J. Ba 
kanavičiui ir poniai už suteiki 
mą pastovios globos minėjimo 
prelegentui, organizacijoms, 
prisiuntusioms savo vėliavas su 
palydais ir visiems čia dar ne 
paminėtiems, bet prie šventės 
rengimo prisidėjusiems, talki 
ninkams.

Baigdami tariame ačiū visie 
131 Kensington ms tiems lietuviams, kurie su 

prato reikalo svarbą, jautriai 
reagavo į komiteto kvietimą ir 
atliko savo tautinę pareigą sk 

kon aitli^ghll dalyvaudami minėji 
certo, kuris įvyks kovo 19 d., 
7 vv., bilietais iš anksto. Apy 
linkių lietuviai prašomi rašyti

ką. Ji maloniai prašo gerąjį ra 
deją jai pranešti. K. Baronas 
ten pat rado žiebtuvėlį. Pame 
tęs prašomas kreiptis tel. LI 5- 
0979 arba 
Avė. N., Hamilton, Ont.

VISUS KVIEČIAME
apsirūpinti „Čiurlionio“

HAMlflLTOIV
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖS AKADEMIJĄ 

ruošia Hamiltono Ateitininkų komisiją sudarė Kronienė, La 
kuopa kovo 6 d., 5 v. p. p. pa niauskienė, Urbaitis, Bulionis, 
rapijos salėje. Paskaitą skaitys "" 
A. Gurevičius (iš Toronto). 
Po to, meninė dalis.

Maloniai kviečiame visus sk 
aitlingai dalyvauti.

Kuopos valdyba.

PAVYKUS KAUKIŲ 
BALIUS.

Šiais metais TF ruoštas 
dicinis kaukių balius, po nela 
bai pavykusio pernykščio, ku kurio metu dovanas laimėjo Da 
ris buvo Armėnų salėje ir tetų na Čelkutė ir p. Valskienė, 
rėjo 289 svečius su 268.20 pel Balium, kiek teko girdėti, vi 
no, atgavo savo ankstyvesnį pa si buvo patenkinti. Vienas ki . .... .......
sisekimą, sutraukęs 44 7 lanky tas nesusipratimas dėl staliuku K.n cnci+iL-ti t-plpta Jeimn kuriu tojus ir davęs 468,10 pelno, rezervacijos rengėjų buvo iš mokyklinio amžilus vaikai lie 
Šeštad. lietuvių mokyklos tė lygintas. tuviš^ai kalba su anglišku ak
vų k-to turėta baliaus metu lo P. Juraitienė, 105 Cannon centu. Dabar pats laikas dar 
terija davė apie 260 dol. pelno. St. E., kaukių baliuje pametė juos atitiesti. Tik reikia tėvą

Premijų už kaukes skyrimo brangų mot. auksinį laikrodu ms noro, o jau priemonių visa 
^»®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®s da gahma rasti. Sk. St.

me. Komitetas.

ŠIRDINGIAUSIA PADĖKA.
Labai dėkavoju visiems, kad 

________ __ , kartu pride man surengėte priešvedybinę 
gimnazistės), II premija teko dant. Pini6us- Bilietai bus pa staigmeną ir apdovanojote to 

kiomis gražiomis dovanomis.
Dėkoju visiems už sveikini 

mus ir linkėjimus.
Daugiausiai tetai Burbienei 

ir, dėdienei Bendžaitienei, už 
tokį didelį darbą. Visoms daly 
vėms už gražias lietuviškas dai 
nas.

Taip pat dėkoju už vestu 
vių dovanas, kurios taip gra 
žios ir vertingos, ponioms Kun 
cevičienei, Rimkuvienei už gra 
žius tortus, ir poniai Marijai 
Slėnienei už gražų pašeiminin 
kavimą.

Onytė Bendžaitytė-Timmins.

Krištolaitis ir Venskevičius.
Komisija rado premijuotinais:
I premiją 25 dol. paskyrė „EI . _
getoms“ — Irenai Gaižauskai St. Bakšiui, 38 Stanley Avė., 
tei ir Jonei Eidukaitytei (abi Hamilton, Ont., j—-- - -- ’

„Piratui“, kuriuo buvo Algis siųsti paštu.
Giedraitis iš Toronto. Ir III GYD. DR. L. LEVINSKAS 
premiją gavo „Naktis“ — Žil 

tra vitienė Alina.
Buvo dar „Laimės valsas“,

Šešt. mokyklos tėvų k-tui pri 
siuntė 20 dol., tuo paremdamas 
mūsų svarbiausią tautinį židinį 
emigracijoj.

Gerb. tėvai, gelbėkime ir iš 
laikykime priaugančią kartą 
Lietuvai! Jau ir Hamiltone te

Carlton Clothes Shop
LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!

Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 
rūbų siuvykla.

Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai!
Kaip dalininkas pas mus dirba prityręs lietuvis siuvėjas.
Jau 5 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus 

ir nesame patyrę nusiskundimų.
Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, 

ukrainietiškai, rusiškai lenkiškai ir tt.
281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT. 

Telef. J. A. 2-6439.

PAJIEŠKOJIMAI.
— Jieškau, Boleslovo Luko 

ševičiaus, kilusio iš Kruonio v., 
Surgantiškių km. Trakų apskr. 
Gal kas Boleslovą Lukoševičių 
pažinojo, prašau pranešti: J. __ a
Korženiauskas, 816 Bridge St. ^*^®^^^^^*>®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®^® !* 
N. W., Grand Rapids, Mich., *®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®s 
U. S. A. LIETUVIS LAIKRODININKAS

PERKATE ar PARDUODATE? ŽUKAS ANTANAS
359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

patarnavimo kreipkitės pas: — ; ;
PRANCKE VI CIŲ ... LI 9-4121. ;;

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

[B O TT T REAL estaete V U U 1 LIMITED
| KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI
g Skyriai visoje Ontarijoje. 6
s®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®,

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

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

®®®®®®®®®®®®*z®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®<

Tel. TR. 1135

OYERSCO.
SPECIALIAI NUPIGINTA 

RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas .............. 0.95
Paltas (lengvas) 0.95
Suknelė ..................... 0.90
Skrybėlė ..................... 0.85

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

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

COLONIAL TURKISH BATHS | 
KN72 g VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
įfcyhK Viskas tik už $ l.oo

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago T 
n ( pU ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. 

A / Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui, 
’uy Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

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

® mmm Masažistės Jūsų patarnavimui. 
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.
(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)i

I

I

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

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausiu auukiių 

Pritaikome kelnes prie jūsų švarko.
Garantuotas darbas — galima ir kreditan.

VALOME — P R O S 1 J A M E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK'S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

>®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®*z<r-r®®®',>'z-z®’z'z®>®<

[Lietuviška motery kirpykla

fi

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.

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE. PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE. VIRDUN. Tel. YO 3440

C. Halpin Funeral Home Reg'd

< i DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- % 
;; LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 
| Sav. BIRUTĖ DODONA11 h (B. M. Dodon/
i 2521 CENTRE St., Montreal Fltzroy 3292. f
>®®s®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®.®®'. ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®* 
i®®®®®® ®®®®®®®®®®®®®®®®®® ®--®®®®®®®®®®®®®®®®®®'- ■

I
Groserija - alus

DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.
LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliarių kainų.

64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. -E 0400.
Sav. E. BAIKAVICIUS.

‘i

j BELLAZZI-LAMY, INC |
7679 George SL,TR 5151 ~*** Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langu rėmai.
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis pokeris.

::
GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. F < BELANGER & SON '
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
Ville Lasalle. TR 4588. Į259—3 Avė.,

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE i

Daiomos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti 
medžio dirbiniai.

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur S'r., Ville Lasalle, Montreal,
P. Q. Tel.: HU 8—0162.

iiiiuiiinnnonniiwnmui»wanw:t!!m:mmmtT.:a;r.mm«»I»Kwiw

ir J. ŠIAUČIULIS



10 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

MONT*
ORGANIZACIJŲ SUSIRINKIMAS 

MONTREALY
sekmadienį praėjo vienybės kū VAKARIENĖ Šv. Kazimiero 
rimo ženkle. Pirmininkaujant parapijos šį šeštadienį, 7 vai. v. 
Dr. B. Povilaičiui ir sekreto salėje po bažnyčia.
riaujant L. Giriniui, susirinki LITAS po sekmadienio susirin 
mas apsvarstė L. Balzaro pa kimo Šv. Kazimiero salėje ga 
tiektą dienotvarkę ir priėmė vo kelis naujus narius.
šiuos nutarimus: 1. Steigiamo IŠKILMINGOS PAMALDOS 
jo Seimo. 35 m. sukaktuves ruo Švento Kazimiero iškilmin 
šti, bet datą ir programą nusta gos pamaldos A. V. bažnyčioje 
tyti palikti kovo 20 d. išrinksi bus ateinantį sekmadienį 11 va 
mam Mjontrealio seimeliui; 2. landą. Pamaldas laikys ir pa 
Lietuvos atstovo Anglijoje K. mokslą sakys rekolekcijų vado 
B. Balučio 75 metų sukaktuves vas Tėvas Gutauskas. Organi 
ruošti, bet tvarka palikta, kaip zacijos dalyvauja su vėliavo 
ir 1 punkto nutarime; 3. Mont mis.
realio seimelio rinkimus nutar Švento Kazimiero bažnyčio 
ta daryti kovo 20 dieną ketu je iškilmingų pamaldų metu

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

HM P R/N)/HG COMPANY
| 4811 ESPLANADE AVĖ. J:
$ OFSETAS — LITOGRAFIJA — TYPOGRAFIJA.
:< Atlieka spaudos darbus pradedant vizitinėmis kortelė
;j mis, vokais, sveikinimais, sąskaitomis, laikraščiais, kny : ;

i|
 gomis, žurnalais baigiant dideliais plakatais viena ar ke

liomis spalvomis. Gaminami ir įvairūs gumos antspaudai. J:
Žinodami, kad tamstai bus reikalingas spaustuvės patar :i; 
navimas, *

patariame pasižymėt šį telefono Nr.
GR 8393.

Informacijos mielai suteikiamos gimtojoj kalboj.Savininkai: L. GIRINIS ir A. LYMANTAS.

1955. III. 2. — Nr. 9 (409)

LABDAROS KONCERTAS BALTŲ FEDERACIJOS 
TORONTE. PRANEŠAMA:

Toronto Apylinkės Šalpos Kovo 11 d., 8 vai. vakaro, St. 
K-tas kovo 6 d. sekmadienį 4 Andrew bažnyčios salėje, Carl 
vai. College teatro salėje ren ton ir Jarvis gatvių susitikime, 
gia įspūdingą dainų, muzikos įvyks Baltų Federacijos metinis 
ir poezijos koncertą, kuriame susirinkimas.
maloniai sutiko dalyvauti šie Dienotvarkė: pirmininko me 
menininkai,: A. Ščepavičienė, tinio veikimo apžvalga, kasinin 
S. Mašalaitė, V. Verikaitis, A. ko ir revizijos komisijos prane 
Paulionis, B. Rukša, Pr. Kozu Šimas, įstatų keitimas, naujo 
lis, V. Kastytis ir „Trimito“ or prezidiumo rinkimas.
kestras. Koncertui vadovauti 
ir solistams akomponuoti malo 
niai sutiko muzikas 
čius.

STOVYKLINIS LAUŽAS. GEDULINGOS PAMALDOS

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.
LIET. NAMŲ ŠĖRININKŲ 

SUSIRINKIMAS.
įvykęs sekmadienį, išrinko nau 
ją valdybą: J. Strazdas, O. Ind 
relienė, A. Kuolas, A. Kiršo

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ ^anehs^^revizfo^kom 
DEMOKRATŲ KLUBAS }Urkev^us, Jankaitis Ir

Toronte įsteigtas šiomis dieno kas. 
mis. J. Matulionis skaitė pas 
kaitą „Politika, partijos ir kata 
likai“. Nusistatyta partiniu klu 
bo požiūriu pakedenti liberaliz

1U in mą, marksizmą, kapitalizmą, 
_____ anarchizmą ir kt. Klubo v-bon

Si. Gailevi

ir įvairaus 
lietuvių vi

turtingo'
Toronto

.... .....    o . * __ ________ Sekmadienį, kovo 13 d., 4 v. už tragingai žuvusį vyr. Įeit. A. suomenė niekad ankščiau nėra 
riose vietose: Šv. Kazimiero ir Skautai-tės° minės savo patro P-P-’ Montrealio Skautų Tun Navikėną Aušros Vartų bažny girdėjusi. Visas koncerto pel 
Aušros Vartų salėse iki pietų na. Pamaldas laikys ir pamoks tas ruošia Stovyklinį Laužą su čioje buvo atlaikytos vasarienas skiriamas Vasario 16 Gim 
ir po pietų Ville Lasallle ir už lą sakys klebonas kun. J. Bobi Piačia ir įdomia programa. Lau 23 d. ~ ‘ ’ •• .......................
upės Langueuiloje ir Ville Jac nas.
ir po pietų Ville Lasallle ir už lą sakys klebonas kun. J. Bobi Plačia ir įdomia programa. Lau 23 d. Prie katafalko pagarbos nazijos rūmų skolai baigti mo
upės Langueuiloje ir Ville Jac nas. žo pabaigoje bus rodomas spal savo nariui sargybą ėjo skau keti. Taigi visi be išmties eina
que Carthier. Rinkimams pra 123 SLA KUOPOS MONT votas filmas iš paskutiniųjų ke tai. Mišias laikė kun. Kulbis, sušelpti vienintelę lietuvių gim
vesti papildyta rinkiminė komi REALYJE SUSIRINKIMAS, birių metų Montrealio skautų asistuojamas kun. Aranausko naziją išeivijoje,
sija šiais nariais — M. Vaišno šaukiamas šį sekmadienį. Pra vasaros stovyklų. Gautas pel ir kun. Raibužio.sija šiais nariais — M. Vaišno šaukiamas šį sekmadienį. Pra vasaros stovyklų, 
ru, A. Puzarausku, O. Stankų šomi visi dalyviai, nes bus pa nas padės musų skautams sto vargoninkaujant, 
naite ir J. Knystautu. Komisi daryti labai svarbūs nutarimai, 
ja pasiskirstys į dvi subkomisi liečią organizaciją.
jas, kurių viena bus Šv. Kaži Susirinkimas bus tuojau po 
miero salėje ir po to už upės, pamaldų AV bibliotekos kam 
kita — AV salėje ir po to Ville baryje. Visi prašomi atsilanky 
Lasallėje. Apie 6 vai. v. abi pa ti. Valdyba,
komisijos susirinks į vieną vie LAIŠKAS Ignui Gaigalui yra 
tą ir suskaičiuos balsus. Taip gautas pp. Matulių, Vilie La 
susiskirstyta todėl, kad visie šalie, vardu, iš Lietuvos Jonis 
ms tautiečiams būtų lengviau kio. Siuntėja pasirašiusi R. Ad 
šia pasiekti balsavimų vietas, omaitytė. Adresatas prašomas 
Visi tautiečiai prašomi infor atsiliepti.
muoti apie tai savo pažįstamus P. ANELIŪNIENĖ sunkiai su 
ir raginti juos skaitlingiausiai sirgo ir paguldyta įMemorial 
balsuoti. Susirinkmą pradedant ligoninę.
K. 2\ndruškevičius paskaitė pra VAUPŠAS Antanas, žinoma 
ėjusio susirinkimo protokolą, sis pedagogas, Rosemounte ga 
kuris ir priimtas su kaikuriais vo visai naują mokyklą, kurios 
papildymais.

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ 
VISUOMENEI.

KLB Montr. Apyl. V-bos 
šauktame liet. org. atstovų 
sėdy vasario 27 d. nutarė: 
Rinkimai į Montrealio liet, 
ganizacijų ir visuomenės rink 
tų atstovų seimelį įvyksta kovo 
20 d. b) kandidatų išstatyta į 
seimelį 42, kas yra paskelbta 
laikraščiuose. Kiekvienas rinki 
kas gali balsuoti ne daugiau 
kaip už 30 kandidatų; c) Rin 
kimine komisija susirinkimo 
Įpareigota savo darbe vadovau 
tis.'KLB tarybos sudėties ir 
jos rinkimo' tvarkos statuto pa 
cagrafų 5, 6, 7, 8, 9, 10; d) 
Apie rinkimines patalpas ir bal 
savimo valandas paskelbs Rin 
kimine komisija.

KLB M. Ap. V-ba.

su 
po

or

Advokatas
STASYS DAUKŠA, 1.L, D.

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E.

tel. UN 1-2013 ir BE 7296
Res. 5657—12 Avė., Rsm.

_________ RA 2-5229._________
KZL1.. MK '.XIT........ XX...............W

S

I
DR. J. ŠEGAMOGAS! :

CHIRURGINĖ ir ' ’ 
BENDROJI PRAKTIKA | 
office 4906 Wellington ! ( 
Verdun. Tel.: YO 3611. į: 

priėmimo vai.: 2—4; 7—9; T 
šeštadieniais 11—1 į;

arba pagal susitarimą. į ' 
namų 1038 Osborne Av. j1 
Verdv n. Tel.: P O 6-9964. į; 

K----- ’W.—-w ■■■■'■ " *

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I š K A

A. Piešinai 
_ . gedulingas

vyklauti pasaulinėje skautų mišias giedojo vyrų trio ir tar 
stovykloje Niagara Falls. Įėji puošė op. sol. E. Kardelienė, 
mas tiktai 25 centai. Vieta: Šv. pagiedojusi giesmių - maldų už 
Kazimiero parapijos salė, kam mirusius ,kaip Gounod Requi 
pas Sherbrooke ir Parthenais. em, Moniuškos ir kita.

Tunto Vadovybė LKMD, užjausdama
SKAUTŲ ŠVENTĖ. čius> suruošė kavutę. _________________ _______

Šį sekmadeinį, kovo 6 d., VASARIO 16 D. ŠVENTEI išrinkti J. Matulionis, V. Užu 
Montrealio Skautų Tuntas mi Rengti Organizacinio Komite pis, p. Pabedinskas ir p. Pus 
ni savo globėjo Šv. Kazimiero to veiklos baigiamasis posėdis vaškis.
šventę. Iškilmingos pamaldos įvyks vasario 6 d. A.V. parapi APYLINKĖS VALDYBA, 
įvyks 11 vai. Šv. Kazimiero ba jos patalpose tuojau po 11 vai.
žnyčioje. Po pamaldų parapi pamaldų, 
jos salėje įvyks iškilminga Tu 
nto sueiga. Visi skautai renka 
si pilnose žiemos uniformose 
10 vai. 30 min.

Tunto Vadovybė.
LATVIŲ SMUIKININKO 

KONCERTAS.
Kovo 5 d., 7 vv., šeštadienį, 

458 Lagauchetier E., prie St.

Valdybos pranešimą padarė 
Strazdas, revizijos kom-jos Ste 
paitis ir pajamų-išlaidų apyskai 
tą referavo Kiršonis. Narių da 
bar yra 431. 
pasižadėjimų 
moję. Dėl to 
ta. Kalendra 
vo rašyta visiems neišpirkusie 
ms šėrų, raštai, bet rezultate 

Norėdama įtraukti daugiau gauta tik 217 dol., kiti net ne 
žmonių į Bendruomenės darbą, atsakė. Margis siūlo nubrauk 

ŠVIETIMO KLAUSIMAMS nutarė paskirstyti miestą į 12 ti tą sumą ir nebejieškoti nie 
APTARTI. rajonų, kurie turės savo seniu ko Banelis siūlo dar palaukti

vasario 6 d. A.V. parapijos pa nūs. Jau paskirti seniūnais šie ir bandyti kalbėtis su parašų 
talpose, tuojau po 10 vai. mi asmenys: V. Bačėnas 3 raj., davėjais. Balsuojant, nutarta 
šių, įvyks posėdis, į kurį malo S. Banelis 5 raj., A. Paršeliū nenubraukti, bet pavesti Valdy 
niai kviečiu visus Augšt. litua nas 7 raj., A. Kantvydas 9 bai rasti būdą, kaip tą skolą iš 
nistikos kursų, šeštadieninių raj. ir B. Vaškelis 12 raj. jieškoti.
mokyklų mokytojus ir visų mo Seniūnų pareigos bus padėti 1954 m. namai turėjo 16.616, 
kyklų tėvų komitetų pirminin Apyl. Valdybai sudaryti liet. 60 dol. pajamų ir 15.371,88 d.
kus. kartoteką, surinkti solid, moke išlaidų. Didžiausios išlaidų po

K. L. B. M. A. V. stį ir bendrai palaikyti ryšį zicijos: algos 4919 dol., namų
Atstovas Švietimo Reikalams, tarp B-nės narių. L. remontas 2078 dol. ir amortiza

PAVARDES kandidatų sąraše TORONTIEČIAI, DĖMESIO cij® i.,u «r drvl
Kulbis išvyko į tvijos konservatorijos smuiko į Montrealio seimelį prašo pa

Neišpirktų šėrų 
liko 3.699 dol. su 
buvo ilgiau kalbė 
pranešė, kad bu

APTARTI.

vedėju jis yra paskirtas.
PIRMAGIMIO sūnaus sušilau 
kė pp. Intų šeima, Victoria Ii 
goninėje. Naujagimis ir motina 
sveiki ir laiminga visa šeima. 
REKOLEKCIJOS Aušros Va Denis įvyks smuiko koncertas, 
rtų partpijoje prasideda šį sek Programą atlieka žinomas lat 
madienį. Jas ves kun. V. Gu vių smuikininkas Janis Kalejs, 
tauskas. G. Kulenkampffo mokinys, La
KUNIGAS
Ameriką ir sugrįš po Velykų, klasės profesorius. Akompanuo taisyti E. Lukošiuvienė į E. Lu 
----------------------------------------—— ja pianistė F. Kalejs. košienę ir T. Čipkuvienė į Čip 

$ 70.00 MĖNESIUI---- Dabar jie yra Acadijos muz. kienę, nes žemaičiuose taip tos
Reikalinga prityrusi, gero bū universiteto profesoriai. Prog pavardės ištariamos.
do moteris ar mergina namų ramoje Vitalio Ciacona, Beet LITUANISTIKOS 1 
ruošai šeimoje su 3 mokyklinio hoveno sonata Nr.3, Bebus 2-ji §į šeštadienį bus Lietuvių lite 
amžiaus vaikais. Atskiras kam M ° " K>"

barys, liuosi sekmadieniai.
4382 Plamondon, 

tel. RE 8-6357
IŠNUOMOJAMAS kambarys 
su maistu Verdune. Skambinti 
vakare telefonu PO 6-0221.

PIGIAI išnuomojamas kamba 
rys vyrui. 2201 Maplewood, 
Apt. 12, telef.: RE 7-8646.

PARDUODAMA puiki delika 
tesu krautuvė. Pigu! Pardavi 
mo priežastis — išvykimas 
miesto.

ATWATER 751, 
nuo 12 — 3 p. p.

iš

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, va 
karais ir šeštadieniais bei sek 

madieniais visą dieną.

LOUIS MONGEAU 
KURO ALIEJUS 
No. 1 Imperial Products 

TR 323 7

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

Tel.: TB 4547

I
: NOSIES, GERKLĖS ir ;Į 
: AUSŲ SPECIALISTAS : 

ir CHIRURGAS
i DR. R. CHARLAND
: 956 SHERBROOKE E. ■: Tel.: FR 7684. EX 88224

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

Dr.E.Andrukaitis:
956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

zinpi lONUTI“ Likęs pelnas 1.244,88 dol. pa
„ČIURLIONIUI skirstyta: 4 proc. dividendui, o

Kovo 19 d., 7 v. v. ansamb likusius atsargos kapitalui.
lis koncertuoja Hamiltone. šiems metams samata priim 
Mes nuolatos aplankome Toro ta 16 100 dop sumoje. Nutarta 
r";, J-*— “ —1------ s '

kursuose atvykti pas mus.
_ 1 Biletų galima sįigyti iki ko 

sonata, Turiną 2-ji^sonata, Pa ratūra, Lietuvių kalba ir Tauti vo 12 d. pas p. Prakapą, „T.
Žib. administracijoj. Sk. St. įr pavedė Valdybai tą reikalą 
SOLIDARUMO MOKESTĮ

galima įmokėti Lietuvių Namu PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
ose, „Tulpės“ ir „Baltic“ vai 
gyklose, J. Beržinsko krautu 
vėj, pas knygyno vedėją A. 
Kuolą, choro „Varpas“ seniu 
ną J. Račį ir pas Apyl. Valdy 
bos narius: A. Vaidotą, V. Kas 
tytį, J. Jasinevičių, J. Gvildį, J. 
Jankaitį ir P. Lėlį — bet kur 
ir bet kada. Solidarumo mok.
40 proc. eina Apyl. Valdybai 
40 proc. Krašto Valdybai ir 20 
proc. Kultūros Fondui. L.
BANKELIS NETEKO AKTY 

VAUS DARBUOTOJO.
Dėl (įvykusių pasikeitimų

6351 

neju- 
mūsų

ganini sonatina ir Wienjavskio nįaį šokiai. 
Scherzo-Tarantella.

M. MAČIUKAS DARO 
NAUJĄ ŽINGSNĮ

Mūsų žymusis siuvėjas Ma 
mertas Mačiukas, kaip jau bu 
vo rašyta, pradeda abonentinį 
klientų telkimo vajų. Jis išlei 
džia pirmąją seriją abonentų, 
pirmąją šimtinę. Kiekvienas 
abonentas kas savaitę įneša po
2 dolerius. Tas vykdoma 25 sa 
vaites nuo to meto, kai susirin 
ks 100 abonentų. Kas savaitę, 
abonentams yra skiriama tam 
tikros loterijos būdu vena pre 
mija, kurią laimi tas abonen 
tas, kurio eilės numeris sutaps 
su penktadienio paskutinės 
„Staro“ skelbiamojo penktojo 
mirusiojo’ paskutinėmis buto sk 
aičiaus skaitlinėmis. Pav., tū 
las X mirė 15-oje gatvėje Nr. 
4503. Tai premiją laimi abo 
nento 3 nr. Piroms savaitės lai 
mėjimas bus 48 dol., sekančių 413864, 
savaičių kas savaitę laimėjimas 413842, 
bus mažesnis po 2 dol. ir pas 412155, 
kutinio laimėjimas bus tiktai 2 413763, 
dol. Premijas laimės tiktai abo 413403, 
nentai, kurių bus 24 iš šimto. 412745, 
Laimėjimas jo įnašams neken 413926, 
kia, nes per 25 savaites krovęs 412725, 
po 2 dolerius, kiekvienas abo 413800, 
nentas susidės po 50 dol., už 413932, 
kuriuos M. Mačiukas pasiūs 413709, 
kostiumą, paltą, vyrui ar mate 413326. 
riai, švarką ar kelnes ir tt., pa 
gal norą. Skirtumą susimokės 
atsiimdamas tai, kas bus užsa 
kyta pasiūti. Tokiu būdu, leng 
vai galima bus įsigyti pirmos 
rūšies kostiumą ir dar laimėti 
premiją, kurios bus daromos 
kas savaitę. Vajaus pradžia bus 
paskelbta skyrium.
3 TURGAVIETES: St. James, 
Ontario-Amherst, St. Lauren 
ce, tarp St. Catharine ir Craig

ntą, dabar gijnaloniai prašome steigti Liet. Namuose Klubą.
Ūkio įsigijimo klausimą refe 

ravo Strazdas. Didelė daugu 
ma pasisakė už įsigijimą ūkio

VYTAUTO klubo pašalpinė 
dabar yra pradėjusi narių pri 
ėmimo vajų. Pašalpinė gerai 
veikia ir yra patariama stoti 
visiems, kas gali, nariais. 
PREMJERAS p. St. 
atsakė į Montrealio 
nės pasiųstą Vasario 
tą rezoliuciją, kuri 
užsienių reikalu ministeriui. 
MAŽEIKA Juozas, dail. A. Ta 
mošaitienės tėvas, atvykęs NL 
redakcijon, prisipirko knygų ir 
NL paremti paaukojo 3 dal. ~ ‘ 
delis jam ačiū.

PRAŠOME ATSIIMTI 
IŠLOŠTUS FANTUS

Yra išlošti, bet neatsiimti, lietuvių bankelio „Parama“ pr 
šie numeriai, kurie dabar yra iežiūros komiteto' sudėty, L. 
NL redakcijoje, iš kur ii prašo Adomavičius iš priežiūros ko 
me išlošusius atsiimti:
412703, 413118,
412442 .. 413057, 

413058, 
412083, 
413033, 
412005, 
412520, 
413723, 
412084, 
412059, 
412434, 
412031, 
412714,

realizuoti. L.

Laurent 
visuome 

16 priim 
perduota

Di

ŽINIOS.
— Toronte lankėsi T. Jur 

gis Gailiušis, pranciškonų pro 
vinciolas ir ta proga jaunimui 
nupirko pučiamuosius instru 
mentus.

— Kovo 6 d. 11 vai. pamal 
domis prasideda metinės para 
pijos rekolekcijos. Jas ves T. 
Juvenalis, OFM.

ŠV. ANDRIEJAUS 
liuteronių bažnyčioje, Carlton 
ir Jarvis gt. kampe, kovo 6 d., 
1 vai. pp. lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.

miteto pasitraukė. Jis buvo dve 
412192 jus metus priežiūros komiteto 
412883, pirmininku ir turėjo daug paty 
412254 rimo revizavimo darbe. 
412748* •
412331 talpose įvyko pirmoji orkestro 
413752, pamoka.

Bs.
— Kovo 1 d. klebonijos pa

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.

prašome atsiimti ikiFantus
kovo 5 d. Ligtol neatsiėmus, 
fantai pereis kitų metų loteri 
jos fondui.

Tai yra paskutinis praneši 
mas.

Raštinė: O Liver 4451413150,
412560,
412750,

413929,
412783,

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

1082 Bloor W. Toronto 4.
i rytus nuo Dufferin St.

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimu.

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.

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

Rowdon vasarvietėje _ ___  __.........
12 kambarių namas su centri frSt? Jean Baptist, "ties* Rachel6, 
niu šidyrnu, laibai gerame sto miesto savivaldybė nutarė uždą 

ryti, nes jos neša nuostolius.
ANGLŲ kalbos kursai prade 
dantiems antradieniais ir ketvir 
tadieniais nuo 7 iki 8 v.v., vas. 
22 d. prasidėjo YMCA, 5550 
Park Ave.

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.

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko

JONO JJUŠKAIČIO, LL.B. 
naujas adresas yra:

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street

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

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

(kampas Bloor - Huron)
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. va 
(pagal susitarime'

Dr.A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves

ketvirtadieniais ir šeštadie 
niais 2—5 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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