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Naujų laikų didžiose sąvartose
VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO 

GYVENIMO DUOMENYS

• 18 EUROPOS VALSTY BIŲ TARĖSI DĖL 
APSIJUNGIMO

• KAPITULIUOJA KON GO SUKILĖLIAI PRIEŠ 
TŠIOMBE

• AMERIKOS DERYBOS SU INDONEZIJOS 
VALDŽIA

® POPIEŽIUS PAULIUS VI APIE GIMDYMŲ 
KONTROLĘ

• POPIEŽIAUS LAIŠKAS PATRIARCHUI 
ATENAGORUI

• DIDELI MŪŠIAI VIETNAME IR PASIKĖSINIMAS 
PRIEŠ JAV

Pasirodo, kad žmonės gana 
lengvai, o gal lengvabūdiškai 
gali susigyventi su neramumais 
ir mirtimi. Amerikoje kas savai 
tgalis susisiekimo nelaimėse

ŽŪNA ŠIMTAI, O KANADO 
JE DEŠIMTYS ŽMONIŲ, 
ir nei žmonės, nei valdžia dėl 
to nei jaudinasi, nei rimtai rūpi 
naši. Panašiai yra ir su nėra 
mumais bei karais. Tai kasdie 
ninis reiškinys ir, atrodo, taip 
turi ir būti. Ankščiau, tiktai 
prieš 50 metų, dėl vieno žmo 
gaus užmušimo kildavo valsty 
bių konfliiktai; dėl vieno žmo 
gaus mirties susijaudindavo išti 
si žmonių sluoksniai. Dabar----
niekas ir dėmesio nekreipia... 
Žmogaus gyvybės vertė nukri 
to.Nenuostabu, kad net

POPIEŽIUS SUDARĖ SPE 
CIALIĄ KOMISIJĄ GIMDY 
MŲ KONTROLEI AIŠKINTI, 
žinoma, ieškant kontrolės gali 
mybių. Senas teiginys: daugin 
kitės, kaip jūrų smiltys, jau įgy 
vendintas. Tarptautinės organi 
zacijos susirūpinusios nepapras 
tai greitu žmonijos daugėjimu 
ir numatomu pavojum, kad 
grėsmingai artinasi laikas, kada 
nebus galima žmonių išmaitin 
nyčia ieško ti. Tat ir Popiežius, 
kalbėdamas į suminėtą komisi 
ją, patarė žiūrėti į realius nau 
jų gyvenimo sąlygų faktus ir 
rimtai juos vertinti. Aišku, kad 
ir katalikų bažnyčia ieško gali 
mybių išeiti iš abstinencijos, ku 
ri ligšol buvo praktkuojama.

NAUJI GYVENIMO 
REIŠKINIAI,

kylemtieji iš esmingai pakintan 
čiu gyvenimo sąlygų privertė 
nte pastoviausią organizaciją - 
-katalikų bažnyčią.

Šis procesas neužsibaigęs. 
Jis vyksta ir vyks toliau. Po 
piežius Paulius VI yra naujų 
laikų bažnyčios vadovas. Jo ini 
ciatyva ieškanti. Dabar

KARDINOLAS BEA NUVE 
ŽĖ JO LAIŠKĄ PATRIAR 
CHUI ATENAGORUI.
Tas nuvežimas reiškia dau 

giau negu laiško nuvežimą. Tai 
konkretūs žygiai suvienyti baž 
nyčias.

Bažnyčios suvažiavimai Va 
tikane padarė revoliucinių žy 
gių. Prieš Velykas išleistoji mal 
dų knyga - vienas tų kitimų 
faktas.

Senojo nusistatymo žmonės 
nenori to suprasti, jog gyvybei 
išlaikyti būtina pažanga., o 
stovėjimas vietoje veda į mirt}. 
Naujose sąlygose

KOMUNISTŲ PARTIJA 
TAIP PAT GYVENA

PERSITVARKYMŲ 
LAIKOTARPI,

nes įsitikino, kad užsikonservu 
oti dogmose taip pat yra nesi 
skaitymas su realybe ir atsiliki 
mas, vedąs į pralaimėjimus. 
Kas nori gyventi, tolydžio turi 
rūpintis pažanga, akyliai stebė 

ti sąlygų kitimus ir realiai su 
jais skaitytis.

Įvykiai Kongo respublikoje 
labai būdingi šiems laikams.

KETURI SUKILIMO VADAI 
PAREIŠKĖ 

KAPITULIACIJĄ.
Vienas jų, Lakonda, išmok 

slintas Maskvoje, kiti trys Peki 
ne - Lozete, Mantauga ir Arės 
ta. Jie, vedę kovas su Tšombe 
vadovaujamomis jėgomis, įsiti 
kino, kad kovomis galima tik 
tai išardyt šalies gyvenimą, bet 
nieko nesukurti. Todėl patys 
pasitraukia iš kovų ir kitus 
kviečia mesti kovas.

Žmonijoje neišvengiamai 
formuojasi mintis bei įsitikini 
mas, kad gyvenimą rimtai gali 
ma tvarkyti tiktai jį studijuo 
jant ir apsitariant.

Štai, Europos žmonės vis 
daugiau įsitikina, kad

TIKTAI VIENINGA EURO 
PA GALI BŪTI RIMTA 

JĖGA,
ir savo rėmuose ir santykiuo 
se su kitais kraštais. Ta minti 
mi 18-kos valstybių vyrai tarė 
si priie Komo ežero. Alpių kai 
nuošė ir visi sutarė, kad Euro 
pai reikia apsijungti. Europa 
turės apsijungti, nes tiktai vie 
nybėje — galybė.

Pagaliau,

ŽMONIJA PRIEIS PRIE 
MOKSLIŠKAI 

OBJEKTYVIOS 
GALVOSENOS

ir gyvenimo normas kurs išei 
dama iš mokslo nustatytų ob 
jektyvių duomenų, o ne pagal 
partinius trafaretus.

KITOS NAUJIENOS

— Indonezijos sostinėje JA 
V' atstovas aiškinosi santykius 
su prez.Sukamo ir užs. r. min. 
Subandro. Nesutarė dėl Vietna 
mo ir Malaizijos.

— Saigone š. Vietnamo tero 
ristai susprogdino bombą prie 
JAV atstovybės. Yra užmuštų 
ir per 100 sužeistų.

— Mirė garsi kosmetikė dr. 
Elena Rub’nštein 94 metų, pali 
ko 100 mil. dol.turto.

- Pietų Vietnamo lėktuvai 
bomborduoja Š. Vietnamo ka 
ro telkinius, tiltus ir kelius. Šia 
urės Vietname veikia rusų lėk 
tuvai.

— Rusai pasiūlė visumos nu 
siginklavimo konferenciją. JA 
V pritarė.

— JAV susitarė su Kanada, 
kad automobiliai ir jų dalys 
bus be muitų.

— DB min. pirm. Wilsonas 
sėkmingai tarėsi su de Gaulle.

— Rusų valstybinė - partinė 
delegacija - Brežnevas, Kosygi 
nas, Gromyko ir kt. atvyko į 
Lenkiją pasirašyti draugystės 
susitarimo.

— Ryt. vokiečiai trukdo Vo 
kietijos parlamento atstovams 
vykti posėdžių į Berlyną

LIETUVOS 
DIPLOMATINĖS 

TARNYBOS 
PASITARIMAS

Pasitarime kovo 19-21 d.d., 
S. Lozoraičiui pirmininkauja 
nt, buvo aptarti politiniai >r 
LDT administraciniai reikalai; 
konsulariniai ir teisiniai klausi 
mai, kurių svarstyme buvo pa 
kviestas dalyvauti prof.D.Kri 
viekas.

Pasitarimo dalyviai, išreikš 
darni visos diplomatinės Tarny 
bos nusistatymą, dar kartą pa 
brėžė savo ryžtą vieningai tęsti 
Lietuvos v--- bės atstovavimą
ir jos interesų gynimą bei veik 
ti jos nepriklausomybei atstaty 
ti.

LIETUVOS DIPL. ŠEFAS 
S. LOZORAITIS,

Lietuvos charge d'affaires a.i. 
J.Kajecko lydimas, kovo 22 d. 
buvo priimtas Valstybės Depą 
r t amen te p. Richard Davis, Vai 
stybės Sekretoriaus Padėjėjo 
Europos Reikalams Pavaduoto 
jo, Harold Vedeler, Rytų Eu 
ropos Skyriaus Direktoriaus ir 
Irwing l.Schiffman, Pabaltijo 
skyriaus vedėjo.

Kovo 23 d. ministeris S.Lo 
zoraitis buvo pakviestas lunch' 
ui Latvijos Diplomatinės Tar 
nybos šefo, ministerio Dr.A. 
Spekke. Tąja proga, daly vau 
jant J.Kajeckui ir dr.S.A. Bač 
kiui, buvo apsvarstyti kai ku 
rie Baltijos valstybes liečią po 
litiniai klausmai.

S.Lozoraitis, kartu su J.Ka 
jecku, matėsi su ambasadorių 
mi p. Bernard Gufler, savo lai 
ku buvusiu JAV Pasiuntinybė 
je Kaune, o dabar dirbančiu 
Valstybės Departamente.

© Rašytojai Aldonai Lioby 
tei vasario m. pradžioje suka 
ko 50 m. amž. Rašytojos bio 
grafija glaudžiai susieta su Vii 
niurni, jo istorija ir kultūra, su 
teatro scena ir literatūra, yra ir 
svetimos literatūros vertėja į 
lietuvių kalbą.

Bolševizmo aukos: ir Stalinas r Malenkova*.

KOLUMBIJOS
VALSTYBĖS VYRAI PRIEŠ 

LIETUVOS
OKUPACIJA

Liet. Dipl. Šefafs S.Lozorai 
t>s buvo nuvažiavęs į Bogotą, 
kur jį sutiko Lietuvos konsulas 
Dr. S.Sirutis su žmona ir gau 
sus Bogotos lietuvių būrys.

Min. Lozoraitis, konsulo Si 
ručio lydimas buvo priimtas 
Kolumbijos užsienio reikalų 
min’sterio Dr. Fernando Go 
mez Martinez, o vėliau Respu 

blikos Pre zidento Dr. Guiller 
mo Leon Valencia.

Šių audiencijų metu Lozora 
itis išdėstė Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo bylos pagri 
ndinius duomenis ir su jais su 
rištus mūsų pageidavimus. Pa 
sikalbėjimuose Kolumbijos Re 
spublikos Prezidentas ir užsie 
nio reikalų minister’s išreiškė 
visišką Lietuvos Valstybės pa 
dėtie-..- bei lietuvių tautos siekių 
supratimą, išplaukiantį iš Kolų 
mbijos Vyriausybės nusistaty 
mo, kad tarptautiniai santykiai 
privalo būti pagrįsti pagarba 
teisingumui ir tautų teisei į lais 
vę ir nepriklausomybę. Dėl S. 
Lozoraičio pateiktų pageidavi 
mų - buvo pažadėta juos išpil 
dyti.

Abu Kolumbijos valstybės 
vyrai labai pagiriamai atsiliepė 
apie įsikūrusius tame krašte lie 
tuvius.

© Dr. Jonas Balys žimusis 
mūsų tautosakininkas. sutiko 
skaityti paskaitą lietuvių tauti 
nių šokių grupių - vadovų kur 
suose, kurie prasidės birželio 
13 d. Dainavos stovyklavietė 
je.

Norintieji kursuose dalyvau 
ti, registruojasi LB Centro vai 
dybos sekretoriaus adresu : Kos 
tas JJanuška, 2646 West 71st 
St., Chicago, Illinois 60629.

Kursai tęsis dvi savaites.

® Vilniaus filharmonijos sa 
Įėję įvyko saviveiklininkų sim 
foninio orkestro ’’Vilnius“ kon 
certas. Orkestras sudarytas 
prieš penkerius metus ir jam va 
dovauja P.Bekeris.

KAS NAUJA KANADOJE
INSTRUMENTAI IR MUZI KOS PRIEMONĖS ŠIMTME 

ČIO REIKALAMS
Kanados nacionalinis Mu 

ziejus Ottawoj planuoja paro 
dą muzikos instrumentų ir prie 
monių, norėdamas pailiustruoti 
tradicines Kanados kultūras 
daugelio tautų visu jos plotu. 
Planuojamas kaip šimtmečio 
minėj, projektas. Paroda bus 
patalpinta naujame Nacionali 
n’o Muziejaus parodų salėj. Ši 
paroda skirta pailiustruoti vie 
nybei ir Kanados įvairumui 
kultūriniuose reikaluose.

Jei kas norėtų padovano 
ti senus muzikos instumentus 
ir tradicines muzikos priemo 
nes šiam nuolatiniam ir nacio 
naliniam reikalui - parodai tu 
retų parašyti Kenneth Peacock 
National Museum of Canada, 
Ottawa 4, Canada. Korespon 
deniai turėtų įdėti savo adresą, 
instumento pavadinimą, jo ori 
ginalę kilmę, ir kainą, jeigu ne 
sutiktų dovanoti. (CS).

WlMaf. P.Q.
ŠEŠTADIENINĖS 

MOKYKLOS 
šiemet mokslo metus baigs ge 
bužės 1 d. Tą dieną abiejose 
mokyklose vyks egzaminai.

Mokyklų užbaigimo aktas 
bus gegučės 9 d. 11 vai. Šv.Ka 
zimiero parapijoje.

Balandžio 17 d. Didž.Šešta 
dienį mokyklose pamokų ne 
bus.

DR. VINCO KUDIRKOS
Mokyklos visi mokiniai ren 

kasi repeticijos balandžio 11d. 
po 10 vai pamaldų į Šv. Kaži 
miero parapijos salę.

Mokytojai.

GELEŽINIO VILKO 
SKAUTŲ TUNTO 
posėdis buvo sušauktas naujo 
tuntininko, J.Piečaičio, ir jame 
dalyvavo visi skautų vadovai. 
Jų pareigų pareigų pasiskirsty 
mas: Tuntininkas - J.Pieča’tis, 
pavaduotojas A.Kličius, adju 
tantas S.Geležiūnas. Vyčių 
draugovės draugininkas V.Ru 
pšys ir jo adjutantas S.Baršaus 
kas, Skautų draugovės draugi 
ninkas R.Navikėnas ir jo adju 
tantas A.Ptašinskas, Aušros 
Vartų Vilkiukų draugovės d-kė 
D.Sibitytė, Stovyklavietės ats 
tovai V.Šipelis ir J.Kibirkštis. 
Be to dalyvavo V.Piečaitis 
(skautų lavinimo vadovas) G. 
Vazalinskas parengimų vad. ir 
A. Rudinskas (koresponden 
tass.

Posėdžio tikslas buvo paruo 
šti tuntą artėjantiems vasaros 
darbams. Artimiausi svarbes 
ni skautiški subuvimai: Jurgi 
nės balandžio 25 d.

Stovyklos Balius ir Skautų 
—Rama gegužės 15 d, A.R.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Misijas veda kun.J.Vaš 
kas, marijonas. Pamaldos: nuo 
pirmad. iki penktd. imtinai ry 
tais 9 vai. .vakarais 7.30 vai., 
šeštad. 9 vai. ryto, 7 vai. yak. 
Sekmd.,balandž. 11 d., misijų 
uždarymas - 11 vai., po to ka 
vutė. Auka - 50 et. Išpažintys: 
rytais 15 min. prieš 9 vai. mi 
šias; vakarais 30 min. prieš mi 
šias.

Vakarinės pamaldos bus su 
lietuvių kalba. Prašome dėl to 
g ausiai dalyvauti.

V.Ru
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Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
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LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.

DO 6-6220
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje............................... $5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
V isur kitur..............................$ 6.00
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

PASIRENGIMAS
KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESUI 
RAŠO RYŠIAMS PALAIKYTI ĮGALIOTINIS

E. DANILIŪNAS
15 Elmwood Ave,E. London Ont. Tel: 438-7694.

Šiuo kreipiamės prašydami 
talkos K. L. Jaunimo Kongre 
sui, įvykstančiam Padėkos die 
nos savaitgalį, spalio mėn. 8, 
9 ir 10 dd.

Lietuvių Dienos neįstengė 
užtenkamai sudominti mūsų 
Jaunimo. Gyvename ne tik ra 
ketų, bet ir reformų amžių. 
Mums irgi tenka ieškoti naujų, 
daugiau atitinkančių gyvenimo 
momento sąlygas, kelių. Auklė 
jimas jaunosios kartos pakeičia 
mas auklėjimus:. Jaunimas, ei 
damas studijiniu ieškojimų ke 
liu, stengiasi gauti atsakymą į 
rūpimą klausimą. Mūsų parei 
ga sudaryti dirvą tokioms jų 
studijoms. L.K. Jaunimo Kon 
gresas su plačia studijine dali 
mi kaip tik pasitarnaus šiam re 
ikalui ir palengvins jiems lietu 
viško kelio suradimą.

Klausimas ruoštj Jaunimo 
Dienas priklauso prie tų reika 
lų, kurie paskutiniame Krašto 
Valdybos ir Tarybos veiklos 
dešimtmetyje buvo labiausiai 
išdiskutuoti. Po tų ilgų studi 
jų du paskutinieji Kr.T-bos su 
važiavimai pasisakė už atski 
ra Jaunimo Dienų rengimą.

Yra atėjęs laikas jaunimui 
įsijungti ir į atsakingesnes lie 
tuviškos veiklos pareigas. Jam 
yra įdomiau būti aktyviu lietu 
viškos veiklos dalininku - savo 
šventės organizatorium ir šei 
mininku. Jaunieji, patys tvar 
kydami programas, galės pada 
ryti Jaunimo Kongresus mėgia 
mus mūsų jaunimo ir tas paska 
tins juos šiuos kongresus reng 
ti ir tada, kada mūsų įtaka jie

100 procentų nuolaida
PRODUITS C N PRODUCTS, Enrg ■ Reg‘d.

INDUSTRIAL CHEMICAL DIVISION

DIVISION 1NDUSTRIELLE, DEPT. CHIMIQUE

Urmo kainos:
5 lbs..................................... 1.00

50 ”.......................................8.50
Powder detergent (blue or white)

L.ow foam detergent automatic . . 
Liquid detergent (pink or amber) 
Liquid wax self shining..................
Paste wax................................................

Laundry softener...........................
All purpose cleaner spanex .... 
Javel water (bleach) 6% chlorine 
Javel water (bleach) 3% chlorine 
Moth chrystals......................................

Yearly Subscription Rates:
Canada............................$5.00
America'# S. America $ 5.50
Orher Countries . . . .$ 6.00 

ms jau nebus įmanoma. Ir čia 
išplaukia ir svarba kurią mes 
turime pripažinti šiam kongre 
sui. Tuo labiau, kad nuo šio 
pirmojo bandymo pasisekimo 
priklausys ir visų būsimų Jau 
nimo Sąskrydžių likimas, o iš 
dalies ir lietuvybės išlaikymas. 
Ar mūsų tauta pergyvens šią 
likiminę krizę, ar ji tebebus gy 
va ir kūribinga po vieno antro 
šimtmečio, - visa tai priklausys 
grynai tik nuo to, kaip mes ir 
mūsų broliai Lietuvoje dabar 
sugebėsime nuvesti mūsų jauni 
mą lietuviškuoju keliu.

Jaunimo Kongresas yra vie 
nas iš pirmų stambesnės kryp 
ties bandymų. Yra ženklų kai 
bančių už naujos linkmės sėk 
mingumą. Mūsų studentija ro 
do didesnį susidomėjimą, o kai 
kurie net labai entuziastingai 
sutiko naujuosius mėginimus, 
į juos įskaitant ir jaunimo kon 
greso idėją. Mūsų pareiga tą 
entuziazmą išplėsti į viso jau 
nimo eiles. Būdami įsitikinę, 
kad šis K.L. Jaunimo Kongre 
sas prisidės prie lietuvybės iš 
laikymo, kad nėra lietuvio, ku 
riam šis gyvybinis mūsų reika 
las nerūpėtų. Esame linkę ma 
nyti, kad K.L.Bendruomenės 
apylinkių valdybos ir lietuvis 
kosios parapijos bus šio kongr 
eso populiarinimo pirmose gre 
tose.

Konkrečiai štaj ko norime 
prašyti:

L Nuolat informuoti apy 
linkės tautiečius apie vykdo 
mus kongresui pasiruošimus.

Taip pat mes turime:
Mops- deodoriser blocs, air deodoriser, spray net, wax stri

per, rug shampoo, spray starch floor cleaner, congest jaid, 

furniture polish, toilet paper etc.,,
Nėra pristatymo perkant urmo kainomis.

Atdara nuo 10 vai. ryto iki. 5 vai. po pietų kiekvieną dieną. 
Adresas: 3932 Bannantyne Verdun, prie kampo Hickson.

Tel. 766-5181.

Lietuviu Klubui 
e

Monrealyje

persitvarkant
Įvairios aplinkybės užvilki 

no klubo statybos reikalus. Vi 
si paruošiamieji statybos planai 
ir kiti darbai buvo laiku užbai 
gti. Buvo prieita iki užbaigia 
mųjų derybų su kontraktoriais. 
Finansinis klausimas buvo lai 
komas kaip ir tikras - išspręs 
tas. Susirinkimuose buvo mini 
ma, kad šiuo reikalu reikia ma 
žiausiai rūpintis. Net trys v-bos 
nariai tikino tą patį, nes jiems 
iš vienos lietuviškos finansinės 
įstaigos buvę pažadėta. Deja, 
realybė pasirodė kita. Sugaištą 
laiką teko skubiai pasivyti. Te 
ko susirišti su Trust kompanijo 
mis, su kuriomis be didelių sun 
kūmų buvo besprendžiamas fi 
nansavimo klausimas. Vėliau 
pasigirdo palankesnių svarsty 
mų ir iš tų pačių lietuviškųjų f i 
nans’nių šaltinių, bet ir buvo 
ieškoma dar kitų būdų.

Praeitą sekmadienį, kovo 
28 d. įvyko šėrininkų visuotinis 
susirinkimas, kuriame visi be 
išimties pritarė valdybos ir sta 
tybos finansų komisijos siūly 
mu:: Sukeikime I-jų morgičių 
150,000 sumą saviškių klubie 
čių tarpe. Valdybos sekreto 
rius skaitydamas siūlomąjį pro 
tokolą, perskaitė jau pasižadė 
jusiu klubiečių pavardes ir su 
mas. Iš sąrašo sužinojome pir 
muosius pagarbos vertus šeri 
ninkus: Adomonis (Adams)J. 
40,000, Vanagas Jonas 10,000, 
Liubinskas J. 10,000, Leknic 
kas Kazys 5,000, Alekna P. 5, 
000 ir Bartašius Step. 5,000. 
Už paskolas nusitatyta mo 
keti 7%. Grąžinimo laiką ir 
kitas sąlygas palikta apsitarti 
patiems skolintojams savame 
susirinkime.

Beto, buvo nutarta žymiai 
praplėsti finansinės komisijos
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2. Sukelti entuziazmą tiek 
jaunimo, tiek ir senimo greto 
se, raginant visus vienu ar kitu 
būdu paremti kongreso organi 
žavimą ir paskui jame kuo ska 
itlingįausiai, ypač jaunimui, da 
lyvauti.

3. Stengtis surasti kuo dau 
giausiai bičiulių, pritariančių 
kongreso idėjai.

4. Prašome apylinkę kon 
gresan atvykti organizuotai. 
Būtų gera, jei iš anksto sudary 
tumėt vykimo planą ir savo 
apylinkės tautiečius painformu 
otumėt apie vykimo priemo

10 ”.................
1 gal- 160 ozs.
1 gal. 160 ozs
2 lbs..................
5 ” ■.............
1 gal. 160 ozs.

10 lbs. . . .
1 gal..................
1 ’* ”
2 lbs.................. 

2.00
1.75
2.65
.95

1.90
1.00
2.00

.40

.20

.70

sąstatą, papildant naujais žmo 
nėmis. Čia pat buvo pasiūlyti 
kandidata;. W.Kiškis apdova 
notas gražiu žodžiu pravedė 
mintį, kuri suglaustai skambė 
jo taip: Tik dabar yra atėjęs 
laikas mums visiems klubiečia 
ms įrodyti, kiek mes galime pa 
dėti savajam klubui. Kiekvie 
nas turime savųjų rekalų. Pra 
eityje, jei nebūtų remta finan 
sais ir laiku, nebūtų atsiekta, 
ką šiandien turime. Visi neatsi 
sakykime ateiti klubui į talką...

Patvirtinus senąjį statybos 
finansų komisijos sąstatą dar 
išrinkti sekantieji: Manstavi 
čius J.,Bakanavičius J., Adams 
Jonh, Adakauskas J.,Baršaus 
kas J., Bernotas A., Leknickas 
K., Tamkevičius A., Lesev>čius
J. , Vanagas J., Gudas Myk., 
Žilinskaitė O., Majauskienė A. 
Ambrasienė Izab., Bohemier 
Josepina, Lukošius M., Žvirgž 
dinas J., Šalčiūnas B., VasHiau 
skas J., Kriaučeliūnas J., Juška
K. , Vilkaitienė O. irMickus K.

Diskusijose dėmesio vertų 
ir gražių minčių iškėlė: J.Baka 
navičius, J.Lesevičius, J.Skin 
kis, Norkeliūnai, J.Lukoševi 
čius ir daugelis kitų šėrininkų.

Atidarius paskolų sąrašą, 
čia pat vietoje pasižadėjo sko 
linti: Yaspelskis St. $500, Pet 
rulis J. $1,000, Girinis L. $500 
Žukauskas P. $500, Mozuraitis
J. $1,000, Mozuraitis S. 1,000, 
Ambrasas K. $1,000. Ambra 
sienė Izab. $1,000, Martinėnas
K. $500, Norkeliūnas Alb. $1, 
000, Bohemier Josephina $1, 
000, Milienė M. 1,000, Kauša 
kis F. $1,000, Vanagas VI. $ 
500, Mekšriūnas St. $500, Vie 
raitis J. $1,000, Čerkus O. $ 
500, Bukauskas V. $500, Ben 
džiuvienė M. $500, Jakubka P.

nes, laiką ir pan.
5. Pasirūpinti, kad koloni 

ja būtų tinkamai atstovaujama 
Talentų popietėj — apylinkių 
pasirodyme. Mes labai prašo 
me visas kolonijas šioje progra 
moję dalyvauti, kad galėtume 
pajusti, kad tai yra ne kelių 
apylinkių, bet visų mūsų ben 
dra šventė. Sudarykime progą 
kongreso dalyviams pasidžiau 
gti apylinkių pažanga ir tuo, 
kad mes esame viena darni šei 
ma, per savo narius aktyviai 
besireiškianti kuo-ne kiekviena 
me Kanados kampelyje. Apie 
dalyvavimą Talentų popietėje 
prašome pranešti E.Daniliūnui, 
adresu, jau minėta tvarka nu 
rodant pasirinktus atlikti daly 
kusi.

6. Paraginti jaunimą reikš 
tis savo kūryba, poezija ar pro 
za, kongreso proga išleidžiama 
me ir studentės A.Bušinskai 
tės redaguojamame leidinyje. 
Medžiagą siųsti greičiau adre 
su: stud. A.Bušinskaitė, 518 
Glenlake Avė., Toronto, Ont.

7. Paskatinti jaunimą daly 
vauti meno parodoje, apiman 
čioje tapybą, skulptūrą ir lietu 
viškąją tautodailę su medžio 
drožiniais, tautinių raštų audi 
niais ir tt. Bus priimami darbai 
dk savos kūrybos. Iš anksto 
apie dalyvavimą parodoje 
pranešti, nurodant savo tikslų 
adresą bei telefoną, ir kūrinius 
siųsti adresu : stud. M. Aštraus 
kas, 47 Glenlake Ave, Toron 
to, Ont.

Laba; prašome mūsų pagei 
daujamus reikalus atlikti pagal 
galimybę greičiau. Prašoma at 
sakyti skubiai, todėl, kad iš vi 
so yra likęs labai trumpas dar 
bingas laikas ligi kongreso.

Jeį kuri apylinkės valdyba 
dėl laiko stokos negalėtų pas: 
imti šių Jaunimo Kongreso 
propagavimo pareigų, tai tuo 
atveju tokia valdyba yra pra 
šoma sudaryti specialų šiam 
reikalui komitetą iš vietos įta 
kingų ir energingų, asmenų,pri 
tariančių jaunimo kongreso idė 
jai.

$1,000 ir X $1,000.
Šiuo metu balansas atrodo: 

Statybaj reikalinga $250.000 
1-jų morgičių - pask. $150.0o0 
Pas>žadėjmais sukelta $92,500 
Trūksta $ 57,500

Keletas minčių iš pasikal 
bėjimų su skolintojais: Šėrinin 
kė Bendžiuvienė: esu nebėjau 
na, visą gyvenimą talkininką 
vau savajam klubui. Naujose 
patalpose gal man nebeteks ii 
gai lankytis. Skolinu 500 dol. 
vėliau gal daugiau, ir tikiu, 
kad mūsų naujai priauganti lie 
tuviškoji karta įvertins mūsų 
darbus ir seks mūsų pavyz 
džiu. Šėrininkas Vieraitis: Šiuo 
metu neturiu liekamo cento, 
bet vieną tūkstantinę dolerių 
pasiskolinsiu ir duosiu klubui. 
Nors ir pats mokėsiu procen 
tus, bet ir iš klubo gausiu. 
Dėl to neturėsiu nuostolių, bet 
klubui bus parama.

Iš aukščiau paminėtų skait 
linių matome, kad pradžia pa 
daryta didelė ir graži. Be abe 
jo atsiras vienas kitas šėrinin 
kas, kuris negalės suteikti pa 
skolos. Didelė dalis turime pir 
kę namus, turime morgičius, 
’’savi kailiniai visuomet arčiau 
dūšios.“ Bet ir klubas savas ir 

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS 
KAPITALAS IR PALŪKANOS 

BESĄLYGINAI GARANTUOTOS

5
S z

I z °

GARANTUOTI INVESTAVIMO PAŽYMĖJIMAI 
3, 4 ar 5 metai 5yz% 1 ar 2 metai 5%

6 iki 10 metų 51/4%.
Teirautis: 875-2800 1

Eastern & Chartered
T rust Company J

625 Dorchester Blvd. West islaf
Montreal. Į f 1

TARNAUJA KANADAI VIRS 70 METŲ

Canadian Vickers Ltd

Machine Shop pasiūlymai

@ Milling Machine Operators
Turret Lathe Operators

@ Radial Drill Operators
U Toolmakers

© Ingersoll Operators

© Planer Operators
@ L the Operators
® Too§ Designers

Vertical and Harizcnta?
@ Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo
tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 
4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

jam reikalingi morgičiai...
1967 - taisiais parodos me 

tais mūsų klubas švenčia 60 - 
ties metų gyvavimo sukaktį. Ži 
bančios ■ ir moderniškos patai 
pos trauks gausybę lankytojų. 
Be lietuvių iš USA, Kanados 
ir kitų pasaulio kampų čia gau 
šiai lankysis ir kitų tautybių 
žmonės. Klubas pasidarys Ka 
nados lietuvių reprezentacinis 
centras. Nesinorėtų būti prana 
šu. Bet tenka sutikti su dauge 
lio nuomone, kad klubas per 
porą parodosmetų gali taip pa 
kilti, kad lengvai išmokės savu 
osius morgičius, žymiai pakels 
šėro vertę ir taps pajėgus mo 
keti gražius dividendus.

Prieš 58 metus, 1907 m. 
sausio 13 d. pirmame klubo 
steigiamąjame susirinkime, pir 
mininkavęs Petras Letukas (se 
niai išėjęs amžinybėn) susirin 
kusiems 27 - niems neturtingie 
ms lietuviams pasakė : ’’Turi 
me užmanymą sutverti neprigu 
lingą klubą ar draugystę lais 
vės ir mokslo.“

Linkėčiau, kad anų 27 vie 
ningų lietuvių dvasia gimtų mu 
myse prieš naujus statybos už 
davinius.

L.Girinis.
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PIRMASIS KANADOS 
LIETUVIŲ JAUNIMO 

KONGRESAS
įvyksta spalio 8—10 d.d., To 
ronte. Svarbiausias kongreso 
tikslas yra išjudinti mūši} jauni 
mą ir paskatinti jį daugiau įsi 
jungti į lietuviškąją veiklą. 
Kviečiame jaunimą programo 
je dalyvauti ir tam iš anksto 
ruoštis.

Talentų pasirodymo popie 
tė įvyks šeštadienį, spalio 9 d. 
Būtų gražu, kad tame pasirody 
me dalyvautų jaunimas iš visų 
Kanados liet, apylinkių. Pasiro 
dykime su viskuo — dainavi 
mu, instrumentine muzika, vai 
dinimu, deklamavimu, šokiais, 
komiškais numeriais. Pasirody 
kime pavieniui ir grupėmis. 
Registruotis pas E.Daniliūną, 
15 Elmwood Ave. E., Lon 
don, Ont.

Leidiny stengsimės aprašy 
ti Kanados liet, jaunimo gyve 
nimą, o taip pat dėsime jaunų 
jų kūrybą ir nuotraukas. Leidi 
nio redakcija laukia apylinkių 
jaunimo veiklos, įskaitant orga 
nizacijas ir p^vienus asmenis, 
aprašymų. Poetai bei literatai 
--- pasirodykite. Medžiagą siųs 
ti stud. A.Bušinskaitei, 508 Gle 
n lake Avė., Toronto, Ont.

Meno paroda taip pat orga 
nizuojama. Joje bus tapybos, 
skulptūros ir tautodailės sky 
riai. Registruotis pas stud. M. 
Astrauską, 47 Glenlake Avė., 
Toronto, Ont.

Kongresui Rengti Komitetas.

ŠOKIMO KURSAI
Zita Burneikytė, gyv. 3613 

So. Union Ave., Chicago, Illi 
nois 60609, užsiregistravo į lie 
tuvių tautinių šokių ratelių mo 
kytojų - vadovų kursus, kurie 
prasidės, birželio 13 dieną Dai 
navos stovyklavietėje ir tęsis 
dvi savaites.

Norintieji kursus lankyti, 
prašomi registruotis LB Centro 
valdybos sekretoriaus adresu: 
Kostas JJanuška, 2646 West 
71st St., Chiiago, Illinois 
60629.

RAŠYTOJO K. BORUTOS 
paaiškėjo neužbaigti kūrybi 
niai planai. Pagal J.Baltušį, mi 
ręs rašytojas neužbaigęs apysa 
kos—epopėjos apie ’’lietuvių 
tautos istorines kryžkeles“ ’’Va 
karykštė diena“ ir romano iš 
1926 m.perversmo Lietuvoje 
dienų ’’Pašešupiai“. Be to, dar 
l.’ko dramos, poemos, apysa 
kos, eilėraščiai.

e Jaunimo literatūros pre 
mijai atrinkti komisijai prisiun 
tė savo veikalus, J Janina Naru 
nė, Joana Pautienius ir Lietu 
vių Dienų leidykla D.Buidokie 
nės ’’Keturkojis Ugnegesys“.

AUSTRALIJOS 
STUDENTAI LEIDŽIA 

LAIKRAŠTJ.
Gražina Reizgytė, redaguo 

janti Australijos lietuvių ”Stu 
dentų Žodį“, per ’’Mūsų pašto 
gę“ pasidžiaugė, kad jai gerai 
sekasi leisti studentų laikraštį.

MOKSLŲ KANDIDATAI
Vilniaus universitete, Istori 

jos ir filologijos fakulteto tary 
boję kovo m. pabaigoje apgy 
nė filologijos mokslų kandi 
dato laipsniui įgyti: Aldona 
Paulauskienė ’’Dabartinės lietu 
vių literatūrinės kalbos veiks 
mažodžių veikslai“ ir Vitas La 
būtis ’’Dabartinės lietuvių kai 
bos dalelytės.

KA VEIKIA VILNIUJE 
A. MORKUS ?

”Komj. Tiesa“ (nr. 31) in 
formuoja, kad prieš metus iš 
JAV į Lietuvą grįžęs Albinas 
Morkus ėmė ruošti antrą nove 
lių rinkinį ’’Susitikimas“ (pir 
masis buvo ’’Baltasis mieste 
lis“). Esą ir naujame rinkiny 
je Morkus nagrinėjęs ”jį jaudi 
nančias emigrantų gyvenimo 
problemas“. Pastaruoju metu 
jis baigiąs versti į lietuvių kai 
bą vieno anglų rašytojo romą 
ną ’’Mido prisilietimas“. (Kiek 
žino p.Kuraitis, Morkus anglų 
kalbos nemoka, --- kaip jis ga
Ii versti?)

LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ INSTITUTAS 

įsteigtas po pirmosios tautinių 
šokių šventės Čikagoje, veikia 
jau aštuntus metus.

Per tą laiką Institutas yra 
suruošęs eilę kursų šokių vado 
vams, peržiūrėjo ir išstudija 
vo 50 lietuvių liaudies šokių, iš 
kurių atrinko 20 ir išspausdino 
Mūsų šokių knygą iri II ietuvių 
šokių dienos repertuarą. Šiuo 
metu Institutas renka medžią 
gą žaidimų ir ratelių leidiniui, 
o taipgi ir JAV ir Kanados 
bendruomenių ruošiamiems šo 
kių kursams. Institutas veikia 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
rėmuose.

VEIKLI LOS ANGELĖS 
PARAPIJA

Už veiklumą Los Angelės 
parapijos klebonas J.Kučingis 
Popiežiaus pakeltas į prelatus. 
Parapijos choras, vedamas ko 
mpozitoriaus B.Budriūno, ko 
vo 7 d. turėjo gražų koncertą. 
Antrą koncertą turėjo balan 
dž.io 4 d. Dabar buvo išpildyta 
Dubois oratorija ’’Septyni Kri 
staus žodžiai“.

TAUTINĖ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
AUSTRALIJJOJJE

Šventėje dalyvavo 6. gru
Nukelta į 4 pusi.

Poetas Antanas Miškinis J. 
Baltušio indokrinavimo karštu 
vuose. Miškiniui dabar suėjo 
60 metų amžiaus ir 40 metų 
poetinės kūrybos. ’’Gerai, kad 
aš ne emigrantas“. Bet kuris 
gi lietuvis, ištremtas 
prievartos darbams į Sibiro 

katorgas vadina save emigran 
tu? Ir kaip Miškinis, apie 10 
metų kankintas Sibire, gali va 
dintis emigrantu? Bet A.Miški 
nis yra tikras kultūrinis ir tau 
tinis emigrantas, nes yra prie 
varta išemigruotas iš normalių 
kultūrinių ir tautinių sąlygų.

VEDA D R

NESUSIPRATIMAS 
DĖL PAVARDĖS

Pietų Amerikos biznierius 
Paryžiuje beatostogaudamas 
vieną vakarą viešbutin sugrįžo 
vėlai. Snaudžiantis portjė pa 
klausė: —Kasten?

— Chuan Rodrigez Karam 
ba de Pepeto ji Gonzalez...

— Na gerai, ----atsakė port
j e, ----tiktai tegul paskutinis jū
sų uždaro duris...

GYVENIMO PROBLEMA
Rašytojas pasiuntė žurnalo 

redakcijai poemą ’’Kodėl aš gy 
venų“? Redakcija atsakė: ”To 
dėl, kad rankraštį atsiuntei paš 
tu“...

GALVOS PROBLEMA
Vienas vyras guodėsi kitam:
— Aš didžiuojuosi savo 

žmonos galva. Vakar ji gavo 
pirmo laipsnio premiją.

— Už ką gi ji gavo?
— Už šukuoseną, kurią jai 

padarė kirpėjas...

GAISRININKO ĮSPĖJIMAS
Gaisrai ir Montrealyje — 

didelė nelaimė, bet dažni. Vie 
nas gaisrininkas, galvodamas 
apie gaisrų sumažinimą, sugal 
vojo tokį skelbimą: ’’Nerūkyki 
te lovoje, nes pelenai, kurie po 
to bus surenkami, gali bū 
ti kaip tiktai jūsų pačių pele 
nai“...

MINIATŪROS
— Kaip kartais žmonės ne 

gali įsijausti į kito padėtį, — 
pasako vilkas, suėdęs ėriuką.

- Joks darbas nežemina 
žmogaus, — samprotavo advo 
katas šlaviko rolėje...

— Paskaitęs pasakėčią apie 
asilus, net ir Asilas suprato, 
kad kalbama apie žmones.

— Jei musė ir žmogus valgo 
iš vienos lėkštės, tai tas dar ne 
reiškia, kad jie draugai didžiau 
si.

— Optimistas, ----jeigu pir
ma įsigyja piniginę, o paskui 
galvoja apie pinigų įsigijimą...

— Jeigu esi viršininkas, tai 
nespręsk apie tarnautojų man 
dagumą...

bet Šiluvos vardo koplyčia. 
Lietuvos okupantas šiemet taip 
pat susirūpinęs Aušros Vartais 
ir net jais vilioja iš užsienių 
lietuvius: girdi, atvažiuokite į 
Lietuvos okupacijos ’’šventę“, 
ta proga galėsite aplankyti ir 
Aušros Vartus...

GUMBAS
TEPALAUKIA 
GYDYTOJAS

Kalbasi šeimos nariai apie 
kasdieninius reikalus.

Vyras: Begalės išlaidų, be 
galės sąskaitų, ir nežinau kam 
pirma mokėti ----gydytojui ar
elektros kompanijai?

Žmona: Antanėli, kaip gi 
nesupranti ? Aiškų aiškiausia, 
kad reikia mokėti elektros kom 
panij.ai. Gydytojeis juk tikriau 
šiai neateis išjungti mums krau 
jo apytakos...

DARBAS BE POILSIO
Teisėjas sako teisiamajam:

— Per vieną savaitę įšilau 
žei septynius kartus į butus... 
Tai baisu!..

— Ką gi darysi, pone teisė 
jau, dirbu piecework, poilsio 
neturiu..'.

SUSIKALBĖJO...
Egzaminuojantis profeso 

rius kalbasi su studentu:
Profesorius: — Su tiek ži 

nių jūs toli nenuvažiuosite...
Studentas: —Gerai, tada 

aš pasiliksiu Montrealyje...

PINIGAI IR MIKROBAI
Išmokėdamas algą, kasinin 

kas gavėjui sako:
Atsiprašau, kad pinigai su 

glamžyti ir nešvarūs, bet ma 
nau, kad jūs mikrobų nebijo 
te?

— Ką jūs! Su tiekiu pinigų 
nė vienas mikrobas ilgai neiš 
gyvens, o aš juk vyras ne puri 
ras...

POKALBIS SU KIRPĖJU
Kirpėjas: Man atrodo, kad aš 

jus skutu jau ne pirmą 
kartą?...

Klientas: Jus klystate, miela 
sis. Šitie randai nuo muš 
tynių...

Kirpėjas: Tai, atrodo, jūs ge 
rai gavote!...

Klientas: Gerai ar ne, bet dau 
giau man nepridėkite, 
užteks...

BIBLIOTEKA...
Laisva mintis ir laisvas žo 

dis visais laikais, ypač, nelais 
vės šalyse, buvo persekiojama 
visokių tamsybės ’’apaštalų“.

Savo metu garsus vokiečių 
rašytojas Heine grįžo iš užsie 
nio į Vokietiją. Muitininkai pa 
siteiravo, ar jis kartais neveža 
uždraustų knygų.

-— O taip, vežuosi visą bib 
lioteką, — atsakė Heine.

— Bet kur gi ji? —susido 
mėjo nustebę muitininkai.

— Čia, —Heine parodė sau 
pirštu į galvą...

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
26.

XI. AUDRA
Naktis buvo tvanki, nerimastingai virpanti virš ’’Taikos“ 

kolūkio laukų, tamsiame dangaus pakraštyje raižomi žaibų. 
Viename kolūkio valdybos lange tebemirksėjo elektra, lyg bu 
dri akis, žiūrinti į tamsią laukų platybę. Vienur kitur amteldavo 
šuo, mieguistas, nuilsęs nuo vidurvasario kaitros; nusižvengda 
vo lankoje arklys.

Klėtelėje buvo tvanku; įkaitusiis sienos dvelkė kmynais ir 
suplėkusiais grūdais. Stasė išėjo iš klėtelės ir atsirėmė į lieptą 
Ilgais baltiniais, palaidais plaukais, nusidriekusiais ant siaurų 
pečių, ji buvo panaši į laumę.

Žaibais nupliekstas dangaus pakraštys greitai slinko aukštyn. 
Jis perkopė tris pušis, stovinčias ant Girulių kalnelio, miško 
pakraštyje. Prie būdos žvangtelėjo grandine Meškius, pasipur 
tė ir suunkštė. Lengvas vėjelis nubėgo lapais ir nurimo.

Jau savaitė laiko kai Stasė atostogauja, o nuo Jono tega 
vo vieną laišką. Jis šį mėnesį poilsiauja Rygos pajūryje, Majo 
ruošė. ”Aš Tavim alsuoju, Tavim gyvenu“, — atsakė Stasė. 
J,ai atrodė, kad rašė tiesą.

Šią naktį Stasė negirdėjo antrojo, ją smerkiančio balso.
’’Tu— puikiausia mano gyvenimo daina...“ —rodos, kar 

tojo už liepos pasislėpęs Jonas.
Glausdama veidą prie liepos kamieno, ji vėl visa siela ver 

žėsi prie jo. Stasė žinojo — eitų su Jonu į patį pragarą, kad 
tik kartu su juo. Tai buvo jos gyvenimas.

Kažkur tolumoje dainavo jaunimas. Ilgesingą ’’Antelės“ 
meliodiją pakeitė Stasei nežinomos dainos žodžiai:

Sumirgės prie laužo akys
Pirma meilės šiluma...
O, jūs naktys, šviesios naktys!..
O, lankelių žaluma!.,

’’Pirma meilė... Man vis tiek — pirma ji ar paskutinė...“— 
galvojo Stasė. Jai taip norėjosi su kuo nors pasikalbėti apie 
Joną! Tačiau nebuvo su kuo.

’’Jonai...“ —ji šnabždėjo tyliai, apkabinusi gruoblėtą lie 
pą, lyg jis galėtų išgirsti ją už šimtų kilometrų.

”Jon...“ — Stasė neišlaikė ir, sukniubusi prie liepos kamie 

no, prapliupo ašaromis. Ašara lyg rasos karoliukas sublizgo 
ant žolės stiebelio ir nuriedėjo žemėn. Ilgesio ašaros. Sako 
nuo jų palengvėja, tačiau Stasei nebuvo lengviau. Tik išsiver 
kusi ji galėjo galvoti šiek tiek ramiau.

’’Gerai, kad nieko nežino mama... Užsiverktų... Užsiverk 
tų, kad aš laiminga... Ne, nei ji, nei niekas kitas to nesupras. 
Su savo laime ir skausmu aš viena. Tur būt, visi taip... vieni, 
kai laimingi...“

Stasę slėgė tvankuma. Ji atsisegė baltinių apikaklę, perbra 
ūkė delnu per žolę. Žolė buvo sausa.

Pakilo. Nenusišluoščiusi paskutinės ašaros, gailiai nusišyp 
sojo: ’’Kokia gi aš kvaila! Verkiu, pati nežinodama dėl ko...“ 

Galulaukėse tebedainavo. ’’Ech, kad taip viską užmiršus!.. 
Prisidėjus delnus prie burnos, iš visų jėgų šūktelti dainuojan 
čiųjų pusėn: ’’Ateinu-u-u!..“

Sududeno griaustinis. Vėjas nušnarėjo. lapais. Daina nutilo. 
Stasė grįžo atgal į klėtį. Užsklendė duris ir atsisėdo ant lovos. 
Griaudė visai arti. Sode šlamštė medžiai. Biro pirmieji lietaus 
lašai: papsėjo į langą, į duris, o praskrendančio vėjo šuorai 
gūdžiai šniokštė klėties sąsparose.

” Jonas Majoruose gal taip pat sėdi, audrai siaučiant, ir 
prisimena mane...“

Staiga visiškai netoli, rodos, čia pat už klėtelės sienų, drio 
kstelėjo baisus smūgis. Pro m.ažą langelį akinamai balta švie 
sa nutvieskė klėties vidų. Po jo sekė antras smūgis, pripildęs 
orą dar šiurpesnio traškesio, kurčiai dunkstelėjęs į žemę. Sta 
sė aiktelėjo ir palindo po antklode. Palaukusi .atsargiai pake 
lė antklodės kraštą, iškišo galvą; gal į klėtelę ar į jų trobą įspy 
rė? Langelyje nesimatė rausvo atšvaito, o tik neperregima tam 
si naktis. Pliaupė lietus. Dar vienas smūgis. Nuo skrynios nu 
krito duonkubilis ir nuriedėjo per grindis. Stasė suvirpėjo, in 
stiktyviai dešinės rankos pirštų galais palietė kaktą ir persiže 
gnojo. Vaikystėje perkūnijų metu žegnodavosi kartu su moti 
na. Tebegriaudė — tik jau kažkur toliau, už miško.

— Ai... ai... ai!., — pro lietaus teškesį Stasė išgirdo žmo 
nių balsus. Jie sklido iš visų pusių. Trinktelėjo trobos durys. 
Stasė įsiklausė, ir jos ausis pasiekė tas baisus žodis, kurį šaukė 
bėgdami žmonės:

— Gaisras!
Pagal nerašytą, šventai vykdomą kaimo įstatymą gaisro ge 

sinti bėga visi, kas tik išgirsta apie jį. Stasė, nė akimirksnio ne 
dvejodama, iššoko iš lovos. Greitai apsivilko suknelę, užsime 
tė senus motinos kailinukus ir pravėrė duris. Vėjas nubloškė 

ją prie sienos, šalti lietaus lašai tėškė Stasei į veidą. Netoliese, 
už tvarto kampo, degė kaimyno Andriulio troba. Liepsnas, 
praplėšusias nakties tamsą, plakė prie žemės stiprus vėjas. 
Stasė lėkė prie jų, slidinėdama patižusia žeme.

Baigė degti gontinis trobos stogas. Andriulio kiemas buvo 
pilnas žmonių. Tarškėjo kibirai, protarpiais girdėjosi trumpos 
moterėlių aimanos. Prie trobos langų netvarkingoje žmonių 
kamšatyje pasigirdo kaip atodūsis:

— Išlindo! Išlindo!
Stasė, nieko nesuprasdama, paklausė šalia stovėjusio ber 

niūkšio:
— Kas išlindo?!
— Blazgių kareivis išlindo! Tiesiai pro langą išlindo! — tra 

tėjo šis.—Dega, ir Andriulis vis šneka: ’’Knygos mano kny
gėlės liko!“ Tai Blazgių kareivis įšoko ir išnešė...

Prie trobos pasigirdo skardus, valdingas balsas:
— Ko grūdatės! Marš į eilę ligi prūdo! Per rankas paduoti 

kibirus! Marš!.
—Tai jis! —kupinu susižavėjimo balsu šnabždėjo berniūkš 

tis, sekdamas akimis vyriškį, nuo tvoros užšokusį ant neapimto 
liepsna stogo krašto.

— Kaip tau ne gėda... džiaugtis!... —pasipiktino Stasė.
Berniukas šniurkštelėjo nosimi ir nustraksėjo prie prūdo. 

Stasė greitai įsijungė į nusidriekusią žmonių eilę ir perdavinė 
jo nui prūdo atkeliaujančius pilnus vandens kibirus. Iš deši 

nės priimdama, į kairę perduodama kibirus, ji netgi nepaste 
bėjo, kad kibirą priima iš tėvo rankų. Saugojo, kad nė vie 
nas vandens šlakas neišsilietų iš kibiro. Stovintis ant stogo žmo 
gus pasilenkdavo, pastverdavo kibirą ir tuojau pat ilga van 
dens juosta prasmegdavo į šėlstančios liepsnos nasrus. Liepsna, 
nieko nebodama, pėda po pėdos artėjo. Tuo metu pasigirdo iš 
miestelio atsKuoėjus os gaisrininkų mašinos signalas. Per kie 
mą nusitiesė dvi pilkos juostos, sutuksėjo siurblio motoras, ir 

stiprios vandens srovės pradėjo raižyti liepsną. Dūmai ir garo 
kamuoliai, apsiaubė stogą. Pro juos dar iššokdavo liespnos lie 
žuviai, bet jau nedrąsūs, nugalėti, kur pagaliau kur-ne-kur 
lyžtelėdavo tik vienas kitas. Stasė tik dabar pajuto, kad pro 
kailinukų siūles persisunkė vanduo, sušlapo suknelė, o kasas 
tiesiog galėjai gręžti.

Aprimo lietus, nors tebekrapnojo smulkiais lašeliais, bet jau 
be vėjo ir perkūnijos. Prie pajuodusių trobos sienų susirinko vy 
rai. Žybčiojo suktinės.

Bus daugiau.
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Raudonės buvusio dvaro pilis, kurioje Nepriklausomos 
Lietuvos laikais buvo vaikų prieglauda.

WINNIPEG, Man.
AUKOS TAUTOS FONDUI

Vasario mėn. 21d. Vasario 
16-tos dienos minėjime, Winni 
pege Tautos Fondui, aukojo: 
Po 5 dol.—A.Maciūnas, Eg. 
Kalasauskas, Jurgis Januška, 
M.Januška, Br.Bujokienė ir M. 
Barauskas; po 3 dol: A.Ge 
nys; po 2 do:. Jauniškienė, 
kun. J. Bertašius, J.Timerma 
nas, St.Ramančiauskas, J.Mali 
nauskas, P.Žiminskas, V.Simą 
navičius ir J.Demereckas; po 
1 dol. Dielininkaitienė, A.Lin 
gė, Zaveckas, V.Zaveckienė, 
K.Strikaitis, P.Jurgelevičius, A

Radzevičius, H. Barkauskaitė, 
J.Barkauskaitė, V. Stankevi 
čius, St.Bartininkienė, T.Lukas 
V.Galinaitis, P.Bagdonas, Vyt. 
Kriščiūnas, V. Rutkauskas, A. 
Kuncaitis, B.Vaičaitis, L.Barti 
ninkas, St.Zalba, V.Marozas, 
J.Mikalauskas, Virkutienė, E. 
Federas, K.Žentelis ir A.Kon 
čius; po 0.25 dol. - Galminas. 
Viso suaukota 75 dol.25 et.

Aukojusiems nuoširdus ašiū. 
Tautos Fondo Atstovas 

Winnipege.
J. Demereckas

«>•■»<> c* «M» <a «M» i >«■» O <>«■•'> «■»

AUKOS MONTREALIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
STOVYKLAI

Po $5.00 : Efertienė V.,Gudžiū 
nas K., Girdžius P-. Gorys J., 
Gentemann, Gražys J., Gegu

žisP., Geležiūnas V., Gečas 
S., Geležiūnas S., Gerhardas, 
Gabrusevičius, Išganaitis J., Ig

1 SIUNTINIAI LIETUVON Į4 p e r iBaufman’s Woollens ^Textiles
i 3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. zz 

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems »
garantuotai skubiausiai ir «

| urmo kainomis į
(30—40% žemiau rinkos kainų) «

g IMPORTUOJAME iš ANGLIJOS^ . «
>> geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems -r « 
i, moteriškiems kostiumams ir suknelėms. |z
g Turime didžiuli pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių g 
« Apeikite ir Įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. g 
r PRIIMAME UŽSAKYMUS |

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams ??
■ Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų g 

»' iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10. « 
' SAVININKAS C H. KAUFMANAS | 

.; Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune & 
vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai. 1 »

-o- . -«> o- y.:. --o

M. MAČIUKAS I
5 VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ | 

į SIUVĖJAS I 

į AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS
< ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS s|
“> Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. \ 
? Atskiros kelnės nuo $15 iki $25.
) 79 ir 81 St. Zotique St. E. $
į Tek CR 7-0051. MONTREAL .

natavičius B., Jasut’.s F., Jance 
vičius V., Jonelis A., Januške 
vičius Č., Jokūbaitis M., Juod 
viršis M., Kcrbelis V., Klezas

Jotkus, Kudzma A.
P., Kačergius V., Kiaupa M., 
Kličius , Kęsgailą S., Kalakaus 
kas J., Koskus V., Laimikis J., 
Lukoševičius J., Lapinas Z., La 
pinas R., Linkonas D., Ladyga 
J., Leipus K., Mozūras P., Mor 
kūnas A., Matijošaitis J., Myla 
sius K., Martlnėnas K., Montvi 
la P., Mankus P., Mačiulis J., 
Markauskas V., Mozuraitie 
nė, Navikėnienė, Otto K., Otto 
R., Paukštaitis Pr., Pavilanis 
V., Petrauskas S., Petrauskas 
A., Ptašinskas A., Paunksnis 
j., pūkienė A., Renkytė E., Ru 
sinas A., Rupšys D., Stankevi 
čius V., Sabalys V., Smilgevi 
cius K., Styra P., Sibitis G., Sta 
nkienė, Šuščevičius J., Stropus 
J., Šaltenis J., šeidys, Stanke 
kys P., Šiaučiulis J., Tumas J., 
vičienė V., Stankaitienė M., Su 
Tauderas L, Tanner J., Urbo 
nas L., Valinskas Z., jr. Valins 
kas Z., Vaitkutis J., Vazalins 
kas A., Vizbaras P., Valiulis J. 
Verbyla R., VieraitisJ., Zabie 
liauskas J., Žiurkevičius S., Že 
mgulytė B., Žitkus V., Žitkus 
J., Zinkevičius Z. Zemlickienė

Po $4.00: Taparauskas M.
Po $3.00: AlenskasW., 

Dargienė K., Gečas, Mecelis 
A., Mikėnas K., Šimonėlis L., 
Sinkevičius L., Viliušis J.

Po $2.00: Adams J., Ado 
maitis J., Aleksiejųnaitė E., Ba 
Ičiūnaitė V., Dikaitis V., Gau 
rys J., Janušauskas V., Jurgu 
lis A., Jasutis C., Jotkus J., 
Kalpokas, Latvaitis P., Macke 
vičius, Mickus K,, Morkūnas, 
Motečienė, Motuzas J., Pakulis 
J., Peleckas P., Pocauskas S. 
Rimkus P., Sinius J,, Svotelis 
Ūsas W., Vilimas A., Viskan 
ta, A..Zinkevičius B. Mačionie 
nė.

Po $1.25 : Cebanauskas.
Po $1.00 : Allen T., Andriu

Braknys J., Bunys W., Čepulis 
A., Čerkus O., Čičinas E., Da 
nauskas, Gordon E., Gurklys 
P., Kalinauskas V., Kirkus A., 
Kirkilionis H., Kiškis V,, Ma 
čionienė J., Palubinskas P., Pa 
škevičius P., Plioplys M., Pluš 
čiauskas P., Siekis V., Stanke 
vičius A., Serevičius J., Valan 
čiūnas M., Vaškienė, Vitas M.

Po $0.75 : Juodienė S.
Po $0.50: Laurinaitis A., 

Radzevičius C.
Valdyba.

KULTŪRINĖ KRON. ..
Atkelta iš 3-čio psl.

lionis J., Balnius, Bendikas J., 
pės: Melburno dvi, Geelongo 
dvi ir Sydnejaus dvi. Šokius 
vedė B. Lapšienė ir E. Ka 
razijienė. Šokių pasisekimas 
buvo didelis. Lietuviškųjų šo 
kių pasižiūrėti buvo susirinkę 
labai daug žmonių.

® A. Krausas Australijos 
Bendruomenės pavedimu įstei 
gė lietuvių biblioteką, kurioje 
telkiamos ne tiktai lietuviškos 
knygos, bet ir patefoninės plo 
kštelės, filmai ir kultūrinė me 
džiaga.

® Tėvų Marijonų bendra 
darbių seimas įvyko Čikagoje 
balandžio 4 dieną.

® Ryšium su M.K. Čiurlio 
nio 90-mis gimimo metinėmis, 
Lietuvoje numatoma surengti 
pirmąjį M. K. Čiurlionio vardo 
pianistų konkursą, šių metų pa 
baigoje. Konkurso vertinimo 
komisijai vadovauja E.Balsys.

@ Kovo vidury Vilniuje įvy 
ko Vilniaus ir Kauno lėlių te 
atrų darbuotojų konferencija.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
’’Gimtoji kalba“ - bendri 

nės kalbos laikraštis. 1964 m. 
spalio - gruodžio nr. 4(26). 
Adresas: 4314, 40th St., Brent 
wood, Maryland, USA.

Petra Burka, iš Toronto, 
bet gimusi olande, nugalėjusi 
trečią klūtį figūriniame čiuoži 
me. Laimėdama pasaulinio fi 
gurinio čiuožimo čempiono ti 
tūlą šiaurės Amerikai tuo pa

čiu tapo ir Kanados čempione, 
18 metų. Ji mokosi Lawrence 
Koledže ir yra žinoma savo 
stebinančiu laisvu čiuožimu. 
Telegram Photo.

ST. CATHARINES, ONTARIO
K.L.B. SKELBIMAS

KLB St.Catharines Apylin 
kės Rinkimų Komisija skelbia 
St.Catharines, Niagara Falls, 
Ont. ir apylinkių lietuvių visu 
omenės žinai, kad Kanados

’’Tėvynės Atgarsiai“ 2 nr. 
Čikagos aukštesniosios lituanįs 
tikos mokyklos mokinių laikra 
štiš. Iliustruotas, gražiai išleis 
tas. 1965 m. kovo - balandžio 
mėn. Nr. kaina 20 et. Adresas: 
2345 West 56 th Street, Ill.,60 
629, USA.

Krašto Tarybos rinkimai įvyks 
gegužės mėn. 2d. ir tęsis nuo 
9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
(su vienos valandos sekmadie 
nio pamaldų pertrauka). Bal 
savimas vyks Tėvų Pranciško 
nų Vienuolyno Koplyčios ma 
žoje salėje, 75 Rolls Ave., St. 
Catharines, Ont.

Balsuoti turi teisę kiekvie 
nas lietuvis ne jaunesnis kaip 
18 metų amžiaus. b

Balsuoti yr.a kiekvieno tau 
tiškai susipratusio lietuvio pa 
reiga, tad ją ir atlikime!

Rinkimų Komisija.

Slidinėkim Mėlynajam Slėny
Vallee Bleue, Vai David, prie 11 kelio

2 KELTUVAI, 8 PUIKŪS TAKAI

ČIUOŽIMO AIKŠTĖ, KALNAI ROGĖMS
SKI MOKYKLA, MODERNIŠKAS

RESTORANAS SU ŽIDINIU IR MUZIKA.

I
 JOE’S BUTCHERY & GROCER ii

J. L A U R I N A I T I S <
ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. '

ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ ?

DEŠRŲ GAMYBOJE.

VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA I PARENGIMŲ VIETAS. 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I VISAS MIESTO 

DALIS.

« 1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209.

A. iNOKKELlONAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6693—33-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

I ME 7-6727 |

I DE LOME CLEANERS |
H Sav. P. RUTKAUSKAS
p 117—6th Avenue, Lachine. Į;

< balhc woodwork co. s
į DAROMOS JVAlRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABĖTAI- » 
į IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. |

;į K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS. g
| Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle. J
| Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884. |

Tel. 525-8971

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q 7’. Laurinaitis

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS - MAŽAMEČIAMS

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis. P. Keršulįs, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120 000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 I<966 44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus .r že ,ię l'J-miieąlyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8% dividendą

LaS UJ E AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tek: garažo 366-0500

. namų 366-4203

■ JC ■" JC -JT..... =Įį ..M.!'.'.-

SIUNTINIAI LIETUVON I
IR USSR KRAŠTUS |

Įvairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai iš Anglijos ir sandė-x 
lių, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai: £ 

automobiliai, motociklai, šaldytuvai ir t. t. Pačių klijentų> 
sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti.

Janina Adomonienė £
1674 Couvrette, St. Laurent. 9. Tel. RI: 4-6940. '
----- 3?------- ------------------ K-------- -------- ------------------ ~.C-

BELLAZZI - LAMY.IN1C-
a DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
v$ Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
įj Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.
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H A T OM
VANCOUVER. B.C.

KLB APYL. VALDYBOS PERMAINOS

HAMILTONO ŠALPOS 
PRAVESTOS

FONDO KOMITETO
RINKLIAVOS

ln64 metais, rinkėjų sąrašas pa 
gal jų surinktas sumas: 
J.Pleinys...................... $ 125.00
O.Kačinskienė .... 69.00
M.Šiulienė..................... 60.00
J.Astas......................... 60.00
D.Stukas........................... 60.00
D.Deksnytė................... 54.00
J. Tirkšlevičius.............. 52.00
A. Pilipavičius.............. 46.00
K. Lukoševičius .... 45.00
D. Juškevičienė.............. 44.00
G.Vindašius........................43.00
J.Bajoraitis ir Z.Puli- 
nauskas.......................... 39.00
A.Pilipavičienė ir M.Keži- 
naitytė............................... 38.00
F.Rimkus................... 35.00

P.Kažemėkas.............. 33.00
J.Karaliūnas ....... 30.00
P.Ščegauskas - Segas . . 27.00 
A.BugaiBškis...................... 24.00
V.Kežinaitis 10.00
Iš apylinkių:
A.Brog.a išKitchener . . 43,00 
A. Kuzmickas iš Paris ir
Brantford.............. 28.00
A.Aisbergas iš Bur
lington ......................... 10.00

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis:
Dr. jur. W. Mastis

Namų, farmų, ar bet kurio 
biznio pirkimo - pardavimo 

dokumentų sudarymas.
Morgičiai. Sutartys ir visi kiti 

teisiniai reikalai.
Toronto:

220 Roncesvalles Avė.
LE 6-3750 (1—5 v. p. p.)

LE 7-1708 (7—9 v. v.) 
Hamilton: 21 Main St. East:

JA 7-55-75: FU 3-8928.
Dėl pasitarimo susitarti tel. 

minėtu laiku.

Viso surinkta $ 975.00 
Šia proga Hamiltono Šal 

pos Fondo K-tas nuoširdžiai 
dėkoja visiems rinkusiems šal 
pai ir tuo padėjusioms telkime 
taip reikalingų šalpai lėšų.

LN BALIUS 
ruošiamas gegužės 8 d. šešta 
dienį, puikiausioje Hamiltono 
salėje Town Casino, 157 Main 
St. Ė. Mašinas galėsime statyti 
LN sklype, kuris yra 3-jų mi 
nučių atstume nuo šios salės. 
Salė labai puikiai dekoruota ir 
talpina 510 svečių, šokiams 
gros puikus ir padidintos sūdė 
ties Benny Ferri orkestras.

MANO ATSAKYMAS 
TIESAI !

Į Tamstos rašinį Naujieno 
se Nr.77, kas liečia mane gale 
čiau tinkamai atremti, bet skai 
tau žeminančiu dalyku disku 
tuoti su spaudos dizertyru - in 
trigantu, bijančiu spaudoje pa 
sisakyti, kas do vienas toks.

K. LukošeVičius.

Kovo mėn.21 d. visuotinis 
metinis susirinkimas išrinko 
naują Bendruomenės Valdybą 
iš penkių asmenų.-Išrinkti: J. 
Raudonis, F.Valys, dr. J.Saka 
lauskas, A.Smilgys ir A.Baro 
nienė.

Buvusioji Valdyba per me 
tus laiko surengė Nepr. minėji 
mą, Motinos Dienos minėjimą 
ir Kalėdų eglutę vaikams, ketu 
ri šokių vakarai. Naujų Metų 
sutikimas ir trys- gegužynės. 
Šie parengmaj atnešė gražaus 
pelno. Mirus Lietuvos savano 
riui - kūrėjui Petrui Stalioniui, 
Valdyba prisidėjo pre laidotu 
vių paminklo statymo ir suor 
ganizavo iškilmingą paminklo 
pašventinimą.

Suorganizavo lietuvių jauni 
mui sekmadieninę mokyklą, 
kuri veikia nuo praeitų

metų lapkričio 1 dienos.
Nupirko bėrą garsiakalbį 

’’Gipson 400“ ir bibliotekai 
knygų.

Visas minėjimų ir eglutės 
išlaidas Bendruomenė paden 
gė iš savo kasos be jokių rink 
liavų, išskyrus Tautos Fondui.

Pasiuntė: Kanados Krašto 
valdybai $50.00, Lituanus$15. 
00, Tėviškės Žiburiams $10.00 
ir Nepriklausomai Lietuvai 
$10.00.

Senoji Valdyba dėkoja p. 
Smilgienei, p.Vileitienei ir p. 
Gumbelienei už paruošimą už 
kandžių parengimams ir p. 
Danguolei Radzevičienei už 
mokytojavimą.

Buvusioji Valdyba linki nau 
jajai Valdybai daug sėkmės.

B.V.

SUDBURY, ONTARIO
” GELEŽINIS VILKAS “

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės. 

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas. 

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

žvejotojų - medžiotojų klubas 
balandžio 24 d., 7 vai., šešta 
dienį, Serbų salėje Bloor St. 
231 W. rengia šokių vakarą. 
Programoje: 1. 1964 m. klu 
bo veiklos apžvalga ir gairių 
nustatymas 1965 m.,

2. Nusipelniusiems dovanų 
įteikimas. 3. šokiai.

Gros geras orkestras, veiks 
turtingas bufetas, loterija. Visi 
Sudburio ir apylinkės lietuviai, 
nariai ir nenariai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti ir pasikvie 
sti draugų.
”GV" klubo sekretorius
St. Krivickas.

TAUTOS FONDUI 
AUKOJJO

$ 15 :J. Vaičeliūnas, $13: 
meikis, St.Jackus, $10:

ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

STALO TENISO
1965 M. PABALTIEČIŲ 

PIRMENYBĖS
Įvyks gegužės 8-9 d., Clevelan 
de, Ohio.

Ryšium su kai kurių latvių 
žaidėjų ir mūsiškės E.Sabaliau 
skaitės išvykimu į Pasaulines 
stalo teniso pirmenybes atsto 
vauti Kanadą balandžio pabai 
goję Jugoslavijoje pirmeny 
bės buvo atidėtos.

Pirmenybėse dalyvavimas 
yra atviras visiems lietuvių, 
latvių ir estų žaidėjams. Daly 
vių skaičius visose individuali 
nėse varžybose yra neriboja 
mas.

Komandinėse vyrų bei mo 
terų varžybose kiekvieną tauty 
bę gali atstovauti tik viena rink 
tinė komanda.

Pirmeybės vyks Danny Veg‘ 
h‘s Table Tennis Club, 1907 
Euclid Ave., Cleveland, Ohio.

Dalyvių registracija vyk 
doma per sporto klubus, iki ge 
gūžės 4 d., šiuo adresu: A.Biel 
skus, 15321 Lake Shore Blvd., 
Cleveland, Ohio 44110 (telefo 
nas 486-6177).

Klubams nepriklausą sporti 
ninkai registruojasi bei inf or 
macijas gauna tiesiai pas rengė 
jus, .aukčiau nurodytu adresu.

P.S.F.-jos Lietuvių Sekcija.

1965 M. Š.A. PABALTIEČIŲ 
KREPŠINIO IR TINKLINIO 

PIRMENYBĖS
įvyks gegužės 15-16 d. Chica 
goję, 111.
Pirmenybės pavesta ruošti lie 
tuviams, šALFASS-gos C. V- 
bos ir PSF-jos Lietuvių Sekei 
jos pavedimu, varžybas vykdo 
Chicagos LSK Neris.

Varžybų programa: Krepši 
nis vyrams, moterims ir jau 
niams (1946 m. gimimo ir jau 
nesniems) ; Tinklinis - vyrams, 
moterims, juniorams (1944 m. 
gimimo ir jaunesniems) ir mer 
gaitėms (1946 m. gimimo ir 
jaunesnėms).

Kiekvieną tautybę paskiro 
se runktynėse atstovauja repre 
zentacinė komanda - rinktinė.

Lietuvių tinklinio rinktinės 
bus sudarytos po 1965 m. vid. 
vakarų sporto apyg. pirmeny 
b>ų, balandžio 10-11 d, Chica 
goję.

Lietuvių krepšinio rinktinės 
bus sudaromos po XV-jų Š.A. 
Lietuvių sportinių žaidynių - 
krepšinio varžybų, kurios įvyks 
balandžio 24-25 d. Detroite, 
Mich.

PSF-jos Lietuvių Sekcija.

PADĖKA
Mūsų brangiai mamytei mi 

rus, reiškiame nuoširdžią pade 
ką Tėvui J.Vaišniui, N.P.Mari 
jos seserims, ypatingai motinė 
lei Augustai, seselei Bernade 
tai, seselei Jonei, ir Montrea 
lio Katalikių Moterų Draugijai 
už didelį nuoširdumą skaudžio 
je valandoje.

Taip pat dėkojame p.p. Kau 
lakiams, p.p. Viliušiams, p.p. 
Čapkauskams, broliams Joca 
ms, p.p. Joneliams, p.p.Kuzai 
čiams, p.p. Kringeliams p.p. 
Viskantams, p.p. Skersiams ir 
visiems draugams ir pažįsta 
miems, užjautusiems mus sun 
kioje valandoje.
Baltuonių, Gurčinų ir Selenių 

Šeimos.

TORONTO
NAUJOS JAUNOS JĖGOS AKADEMIKŲ DRAUGIJA

Į KLB Toronto apylinkės 
valdybą išrinkti ir stud. G.Be 
resnevičius, š'emet baigiąs Tor. 
Universtetą, ir J. Karasiejus, 
skautų veikėjas. T.K.L.B. apyl 
p-ku dabar yra ekon. Augusti 
nas Kuolas vicep. kun.P.Ažu 
balis, sekr. J. Dvilaitis, ižd. inž. 
P.Lelis, sold. K.Kregždė, ry 
šiams su jaunimu stud. G.Beres 
neviešus, pareng. J.Karasiejus.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

STATYBA

suruošė paskaitą, prelegentu 
buvo J.J.akštas, buvęs Kauno 
ir Vilniaus universitetų istori 
jos docentu. J.J. skaitė apie Si 
mano Daukanto Lietuvos isto 
riją. Buvo įdomios diskusijos. 
Tarp kitų klausimų buvo iškel 
tos gudų ’’pretenzijos“ į Lietu 
vos istoriją, kunigaikščius, her 
bą ir kt. J.Jakštas, dr. M.Any 
sui pritariant, išaiškino, kad gu 
du skleidžiamos pretenzijos ne 
turi jokio istorinio mokslinio 
pagrindo. Tai daugiau yra iš 
galvotos romantiškos svajonės.

kas, J.Kibickas, $8: L.Kulnys, 
J.Valančius, P. Venskevičius, 
$5 : A.Raškevičius, P.Semežys, 
V.Šadreika, K.Tutinas, A.Žilė 
nas, P.Jutelis, kun.A.Sabas, 
J.Jasinskas, K.Rimas, $3: V. 
Bružas K.Daunys, P.Gustas, V 
Juška, P.Mazaitis, K.Narbutas, 
J.Paulaitis, A.Rukšys, E.Pau 
lauskas, A.Seskauskas, A.Staš 
kevičius, A.Jasiūnas, P.Griško 
nis, Vl.Kriaučeliūnas, St.Tol 
vaiša, Ig.Bružas, M.Pranskūnas 
J.Stankus, P.Gabrėnas, J.Batai 
tis, S.Krivickas, K.Ramonas, J. 
Stapčinskas, P.Jutelis, A.Kusin 
skas, A. Juozapavičius, $2 : A. 
Gatautis, Kl.Žukauskas, V.Ste 
pšys, K.Šviežikas, J.Jonaitis, Z 
Danilevičius, Pr.Kraujai s, V. 
Lumbys, J.Martišius irpo$l: 
11 asmenų. Viso $237.00.

[.Re
•Žiu ”TF“ atstovybė.

gyvėja, vajus pasisekė. Tik per 
kebus mėnesius surinkta $38, 
000 grynais, 12,000 pasižadėji 
mais, ir dar neaplankyta 300 
šeimų. Parapijiečiai pastatys 
kleboniją, jaunimui sales, ban 
kui patalpas.

~-----------r---------------------------- ji j

’’Dainos“ D — JA

Šv.Jono parapijos salėje rodė 
kultūrinius filmus tikslu sukelti 
lėšų Velykų siuntiniams į Voki 
etiją sušelpti ligonius, senelius, 
nepajėgius. ’’Daina“ atlieka di 
delį karitativinį darbą, sušelp 
dama į vargą patekusius lietu 
vius.

Apmokėtas 
ske!b:masNr.23
Dievo karalystė

(Tęsinys)

Pranašas Danielis taipgi pra 
našavo apie mirusijų prisikėli 
mą ir parodė kad tai turės 
įvykti po didelių priespaudų, 
su kuriomis dabartinis amžius 
turi pasibaigti. Jo pasakyta 
taip : ’’Daugelis tų kurie miega 
žemės dulkėse, pabus. Atsime 
nate kaip Dievas ištarė mirties 
bausmę prieš pirmuosius mūsų 
gimdytojus, sakydamas: ’’Nes 
dulkė esi ir į dukę vėl pavirsi.“ 
Taigi, aišku, kad visas Šventą 
sis Raštas yra sandermingas ir 
pilnas brangių pažadėjimų apie 
išvedimą iš kapų mūsų mylimų 
mirusiųjų, kuriuos Viešpats Jė 
žus atpirko savo brangiu krau 
j u.

Kalbėdamas į savo moky 
tinius apis Dievo meilę, kurią 
parodydamas Jis siuntę Jėzų į 
pasaulį atpirkti žmoniją, pat 
sai Išganytojas pasakė: “Nes 
Dievas taip mylėjo pasaulį, 
kad davė savo vienatinį Sūnų, 
kad kiekvienas, kurs į Jį tiki, 
nepražūtų, bet turėtų amžinąjį 
gyvenimą.“ (Jono 3:16). Čia 
ir vėl pasakyta, kad amžinasis 
gyvenimas bus gaunamas tikėji 
mu į Dievą ir į Kristų, Atpirkę 
ją-

Atsteigtosios Žmonijos
Gyvenimo Vieta — Žemė.

Bet kai kurių mintyse gali 
atsirasti klausimas, Ar užteks 
ant žemės vietos visiems gyvie 
siems ir prikeltiesiems milio 
nams žmonių, kurie gyveno ir 

r,' v i
A. E. Me KAGUE, Q. C.

Barrister and Solictoi
Advokatas ir Notaras.

i ei. EM 4-1394, EM 4-1395
1003 Northern Ontario Bldg

330 Bay Street.

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
SĄJUNGOS

p-kas Andrius Šileika ir stud. 
G.Rinkūnaitė pakviesti į P.L. 
jaunimo kongresui ruošti komi 
tetą. P.L. jaunimo kongresas į 
vyks 1966 m. Chicagoje.

mirė bėgyje šešių tūkstančių 
metų? Taip, mieli prieteliai. 
Pradinis Dievo tikslas buvo 
pripildyti žemę sveikais, links 
mais ir laimingais sutvėrimais, 
panašiais į Dievo veidą, vadi 
naši, turinčiais Dievui panašų 
jausmą, tokių kai: meilę, teisy 
bę, išmintį, pasigailėjimą, duos 
numą, geradarystę, ir t. p. Pa 
šaulio žemėlapiai parodo, kad 
ant žemės yra dar daug tuščių 
ir neapgyventų vietų, tyrų, lie 
knų, balų ir išdžiuvusių vietų.

Šventas Raštas parodo, kad 
Kristaus karaliavimo metu, Tū 
kstantmetinėje Teismo Dieno 
je, žemė bus gerinama, tobuli 
narna ir prirengiama žmogui 
gyventi, nes iš jo bus atimtas 
pradinis prakeikimas. Pasiklau 
sykite ką sako apie tai Dievo 
pranašas Izaijas, trisdešimts 
penktame savo pranašystės 
skyriuje: ’’Apleista ir neperei 
narna šalis linksminsis, tyruma 
džiaugsis ir žydės kaip rožė.“ 
’’Aš duosiu tyrumoje kedrų, 
akacijų, myrtų ir alyvmedžių, 
kad visi kartu matytų ir supras 
tų, jog tai padarė Viešpats.“ 

Bus daugiau.
Kas įdomaujasi apie Tiesą, rei 

kalaukite knygų katalogo. Netur 
tingiems siunčiam veltui mažas 
knygeles ir traktatus.

Pareikalavus, siųsiu te šiuo ad 
resu:

L. B. S. A.
212 East 3rd Street

Spring Valley, Illinois 61362

Lietuviai advokatai
NEIMAN. BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors.

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge)
Toronto 5. Ont

Tel. Office WA 4-9501
Res. BE 3-0978

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAM A

Vienas gražiųjų dailininkės A. 
daugelyje jos

* Akademinis dramos tea 
tras Vilniuje pastatė sovietų 
dramaturgo J.Edlio pjesę apie 
jaunimo brendimo procesus 
’’Sidabrinis šilas“. Režisieriu* 
A. Galinis, dailininkas J. Sur 
kevičius.

Tamošaitienės kilimų, matytų 
meno parodų.

Vilniuje esama 11 mil. kny 
gų, bet Kauno bibliotekose kny 
gų yra vos 2 milijonai. Dauge 
lyje rajonų trūksta vaikiškų 
knygų, ypač silpnos mokyklų 
bibliotekos.

Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723

Už depozitus „Parama“ moka 4J4% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7 % %.

Už paskolas ir — morgičius — 0J-į%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 
bet nedaugiau $ 2,000.0T

„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 
gyvenantis Kanadoje.

Kasos valandos :
Hienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną 

išskyrus sekmadienius;
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai.,

" vakare nuo 4 vai 30 min iki 8 vai. 30 min. 
tiktai pirmadieniais r penktadieniais.
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AUŠROS VARTŲ IR ŠV. KAZIMIERO PARAPIJŲ

JUNGTINIO CHORO DIDELIS KONCERTAS
ŠV.KAZIMIERO PAR. MARGUČIŲ VAKARIENĖJE, 

Š.m. balandžio 24 d. 7:30 vakaro Šv.Kazimiero parapijos 
salėje.

Koncerte dalyvauja Lie tuvos Valstybės operos 
SOL. E. KARDELIENĖ, PIANISTAS K. SMILGEVI 
ČIUS, SOL. A.KEBLYS IR JUNGTI NIS CHORAS 

VEDAMAS MUZIKO A. AMBROZAIČIO
Koncertas prasidės tiksliai punktualiai. Todėl svečiai turi 

susirinkti dar prieš 7.30 vai. Chorų V - ba

ŠV.KAZIMIERO PARAPIJOS

Margučiu Vakarienė
Koncertą išpildys abiejų parapijų chorai.

Bus 3 dovanos už geriausius margučius.

Šokiams, gros gera muzika

Balandžio 24 d. Šv. Kazimiero parapijos salėje, 

įžanga $ 3. Pradžia 7.30 vai.

Ruošia ir kviečia Šv. Kazimiero

Parapijos Komitetas.

JEI NORI BŪTI SAUGUS

NELAIMES; GAISRAS, AUTOMOBILIŲ KATASTROFOS, 
MIRTIS, ATSAKOMYBĖ — DAŽNAS 
GYVENIME ATSITIKIMAS.

MOWT«REAL
APDRAUDA

TURI BŪTI PILNA IR P AK A NKAMA.

STOVYKLOS REIKALAI
Stovyklos Metraščo Knygą 

daro dailininkas Romualdas 
Bukauskas. Knyga su fundato 
rių bei rėmėjų vardais bus iš 
statyta Aušros Vartų parapijos 
salėje. Rėmėjų vardai bus įra 
šomi paramos pasižadėjimų ga 
vimo eile.

Stovyklos Statybos vajus 
vyksta pilnu tempu. Stovyklos 
Valdybos pasiūlytas lėšų telki 
mo būdas, — išdėstyti mokėji 
mus iki 5 metų — randa visuo 
linio pritarimo.

Atsišaukimai vajaus reikalu 
su pastatų projektu ir kita f in 
formacija jau išsiuntinėti vi 
siems lietuviams. Kas gali savo 
pas'žadėjimus prašomi siųsti 
paštu, kad pagreitinus ir supr 
astinus vajaus vykdymą.

Vajaus reikalas yra skubus 
reikalas. Jeigu jis nepasisektų 
iki balandžio mėn. galo, tai 
stovyklos valdybai tektų staty 
bos dalį atidėti kit.met. Tačiau 
reikia tkėtis, kad tokia didelė 
kolonija, kaip Montrealis, bus

DB, J. ŠĖMOGAS
5 ’41 BANNANTYNE, Verdun

^Pirmadienį ir . . - „
’.elvirtadienj M ’ 7"9

antradienį ir, .. . 2—4 p. m.penktadieni
trečiadienį 7----9 p. m.
šešmdienį 1 1 — 1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582

Dr. E. ANDRUKAITIS
933 SHERBROOKE E.

lelLA 2-7236

DR. IRWIN COPNICK
Dantų Gydytojas 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191 

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ,

BANGA 1410, 5.30 VAL. VAKARO,
Programos vedėjas L. Stankevičius.

Telef.: 669-8834

„LITAS“ Adresas: 1465 De Seve Street, 
Montreal 20, P.Q. tel. 766-5827

4.5% Už INDĖLIUS
4.0% Už EIN. S—TAS.

Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2000.

7.6% Už ASMEN. PASKOLAS
6.5% Už NEK1LN. TURTO PASK.

Visos paskolos atviros,
Pigus paskolų draudimas iki $10,000.

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St. sekmadieniais nuo 
10 30 iki 12.30 v., darbo dienomis—nuo 10 iki 3 v., išskiriant 
pirmadienius ir šeštadienius: vakarais — trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722- 2472 dieną — penktadieniais 
nuo 1 iki 6 vai. ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

pajėgi sudėti $8,500, ypač kai 
mokėjimai išdėstomi penke 
riems metams.

Stovyklos Loterijos bilietų 
pardavinėjimas vyksta lygia 
greta su vajumi. Loterijai savo 
kūrinius davė dailininkai D.A. 
Aneliūnaitė, B.Abromonis, P. 
Baltuonis, J.Blauzdžiūnas, R. 

. Bukauskas, V.Daniliauskas, V. 
Remeika, O.Šablauskienė, A. 
Zubienė, A.Vazalinskas ir G. 
Vazalinskas. Knygutė iš 3-jų 
bilietų kainuoja tik $1.00.

Pr. R.

MONTREALIO 
LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS 
STOVYKLOS

Fundatoriai: po $400 : ’’Litas“, 
po $250: KLB Montrealio A 
pylinkės Seimelio Prezidiumas, 
po $200: Montrealio Skautų 
Rėmėjų Būrelis, po $100: ”Ne 
ringos Skaučių Tuntas, ”Gele 
žinio Vilko“ Tuntas, Julija ir 
Petras Adamoniai, Noela ir 
Justas Kibirkščiai, Gada ir Pra 
nas Rudinskai, Cecilija ir Jonas 
Ladygai, Barbora ir Domas Jur

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA
1396 St. Catherine St. W.
Suite 419, tel. UN 6-8235

Residence MU 1-2051

DR. V. GIRIŪNIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 

3938 Rosemount Blvd.
T..'. 7-5552; namų RA 1-0656

DR A. O..JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy St., la 11 kamb.

WE 2-6662; namų 737-9681 

kai, Margareta ir Donatas Bal 
trukoniai, Ina ir Algirdas Kli 
čiai, Stasys Naginionis, Danu 
tė ir Jonas Mališkai, Povilas 
Narbutas.

Garbės rėmėjai: po $50: 
Stasė Danaitis, Petras Beleckas

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL, D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903
Tol.: 861-8478 ir

861-8479

A DVOK A TAS

JOSEPH P. MILLER
B. A.. B. C L.

Suite 205
168 Notre Daine Si. I'..'

UN 6-2063 ir UN 6-2064

NOT \ R /\ S
J. B E R N O T A S

B. A.. B. C L.
Sun 1 i e Building

Suite 20 79
"’el : UN 6-436)

ALLIANCE
REALTIES INC. 
Montreal Real Estate 

Board Nariai.
D. Baltrukonis . . RE 7-0844 
P. Rudinskas . . HU 1-2957 
J. Skučas .........RA 2-6152

Sklypai, rezidenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

LAIKRODININKAS
ANTANAS Z ŪKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-C644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS

Adomonis Insurance Agency Inc.

Tel: 722-2472

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS.

ATSTOVAUJA ROYAL LONDON LANCASHIRE APDRAUDOS

BENDROVIŲ GRUPEI.

kun.V. Stankūnas, Barbora ir 
Jonas Jurgučiai, Sofoja Zemlic 
kienė, Aldona ir Izidorius Ma 
liškai.
Rėmėjai: po 25 : Eva ir Kostas 
Andruškevičiai, Povilas Bagu 
šis, Julė ir Pranas Mickai, Biru

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU. PARDUODU 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas.

(storidžia: >.
6396 Bannantyne, Verdun 

PO 7-6183.

I.G.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R C I N A S 

889 — 56 Aver.ue
Lachine. Tel. 631-0882.

District Estate 
Brokers Inr, 
MONTREAL REAL ESTATE

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos 

A. Gražys — 739-9328 
P. Jasutis — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

Tel.: 722-2472.
ir 722-4735 

— ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ. 
3907 Rosemount Blvd. 

Tikslus ir greitas patarnavimas. 

tė ir Henrikas Nagiai, Veroni 
ka ir Kazys Stirbiai, Jadvyga 
ir Stasys Aneliūnai, Aldona ir 
Romas Ottai, Romualdas Va 
bolis.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Rekolekcijos prasideda 
bal. 4 d. 5 vai vakaro. Savaitės 
vakarais 8 vai. bus pamokslas,

INCOME TAX
PRANAS TAUTKUS,

buvęs mokytojas, 
turi daug prityrimo užpildyti 
visokius Income Tax blankus.

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

nomis ir valandomis:

Šeštadieniais nuol—5 v. PM. 
A. Matulio bute:

7686 Edward St., LaSalle.

Tel. 366-3805.

Sekmadieniais 1—5 v.PM. 
Restorane Kaunas.

2587 Ontario St.East.

Tel. 525-0196.

Taigi jis užpildo visokius 
pensijų ir emigrac. blankus.

KEATING FORD 

Sales Limited

4415 Bannantyne Ave 
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD 

MUSTANG -- TRUCKS

Used cars

1 year guarantee

Kreipkitės i

LEO GURECKAS

Keating Ford Sales Ltd

Jūsų lietuvis atstovas 

769 - 8831 

o po jo Šv.mišios. Rėki, užsi 
baigs šeštad. vakare 8 vai., mi 
šios su palaiminimu, išpažinčių 
bus klausoma kiekvieną vaka 
rą.

MADAM ZOLA
SPĖJĖJA IR PATARĖJA.

Ji pasakys jūsų praeitį, dabartį 
ir ateitį, pagelbės ir išspręs 
Jūsų problemas meilės, sveika
tos, vedybų ir biznio. Paslap- 
tos išlaikymas.
Telefnas: 271-7396, skambinti 
bet kuriuo laiku.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERB Y LA

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos

(1967 m. pas. parodos vieta). 
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.
Adresas: 5974 Turenne,
Montreal 5, Que.

ANTANAS GRAŽYS
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas. 
Aliejus ir įrengimai apšildymui.
Nemokamas krosnių vnlvmas ir 

Tel.: 739-9328. aptarnavimas

Keating Ford Sales Ltd.
Tel. n. mu DO 6 - 23 18 
1 ' •: g >s 7~9 8529
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