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ATSISVEIKINOME SU JONU KARDELIU

Šimtai montrealiečių lietuvių 
lankė mirusį Joną Kardelį, pa - 

1 šarvotą laidotuvių koplyčioje 
ketvirtadienį ir penktadienį. Jie 
atsisveikino su velioniu už vi
sus lietuvius plačiame pasau
lyje ir tėvynėje-už visus, kurie 
myli savo tėviškę,tiki jos švie
sesne ateitimi ir kovoja už jos 
laisvę ir nepriklausomybę.

Š.m.vasariomėn.l4d. .penk
tadienį, 8 vai. vakaro, Aušros 
Vartų parapijos salėje įvyko 
oficiali atsisveikinimo akade
mija. Atnešus salėn, Lietuvos 
trispalve pridengtą karstą, kurį 
lydėjo našlė Lietuvos Operos 
solistė Elzbieta Kardelienė ir 
aukštieji svečiai,atvykę iš JAV- 
ių,Toronto ir daugelio kitų Ka
nados vietovių,buvo pradėta iš
kilmingoji atsisveikinimo aka
demija. Ją atidarė "Nepriklau
somos Lietuvos" Spaudos ben
drovės ir Jono Kardelio fondo 
pirmininkas, velionies bendra
mintis Leonas Girinis. Pirmuo
ju kalbėtoju buvo pakviestas 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo komiteto vicepirmininkas , 
buv. Lietuvos vyriausybės mi- 
nisteris ir Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Centro valdybos 
narys Juozas Audėnas.Paminė
jo jis velionies nuopelnus savam 
kraštui ir kiekvienam lietuviui, 
taip pat jo nepaprastą meilę 
kiekvienam žmogui bei toleran- 

( eijąkito idėjoms. Jonas Karde
lis buvo tarsi mūsų laikmečio 

dr. Vincas Kudirka,nesigailėjęs 
laiko nei sveikatos savam žmo
gui ir kraštui.

KLBKrašto valdybos pirmi
ninkas S. Čepas, atvykęs iš To
ronto, kalbėjo po J. Audėno.

Turiningą žodį tarė Lietuvos 
konsulas Kanadoje dr. J. Žmui- 
dzinas.

Kolegišku, nuoširdžiuir giliu 
žodžiu su velioniu atsisveikino 
Toronto "Tėviškės Žiburių" 
redaktorius kun. dr. P. Gaida.

Po jo kalbėjo dabartinis "Ne
priklausomos Lietuvos" redak
torius dr. H. Nagys.

Aušros Vartų parapijos kle
bonas Tėv.L. Zaremba, SJ, tarė 
paskutinįjį žodį savo parapijie
čiui, prašydamas jo, išėjusio 
Anapus,melstis kartu su tuo.su 
kuriuo buvo meldęsis šiame gy
venime.

SLA 123 kuopos vardu su savo 
mirusiu pirmininku jautriai at
sisveikino S. Kęsgailą.

Toronto Šv. Jono Krikštytojo 
parapijos klebonas kun. P. Ažu
balis atsisveikindamas, iškėlė 
velionio socialinį teisingumą ir 
jo meilę kiekvienam žmogui.

Tėvų jėzuitų ir buvusių Auš
ros Vartų klebonų jėzuitų (Tėv. 
J.Kubiliaus, SJ, Tėv. J. Borevi- 
čiaus.SJ ir Tėv. K. Pečkio, SJ) 
vardu kalbėjo Tėv. J. Aranaus- 
kas,SJ.

Su velioniu Lietuviškųjų mo
kyklų ir tėvų komitetų vardu at
sisveikino dr. P. Lukoševičius , 

vienas šios iškilmingos atsi
sveikinimo akademijos rengė
jų-

Nekalto Prasidėjimo vienuo
lijos seselė Margarita,slaugiu
si ir prižiūrėjusi ligonį visu jo 
sunkios ligos metu ir budėjusi 
prie jo mirties valandą, keliais 
jautriais sakiniais paminėjo 
mirusiojo šviesią asmenybę.

Lietuvių Savanorių - kūrėjų 
vardu atsisveikino su Jonu Kar
deliu,vienu nepriklausomos sa
vo valstybės kūrėjų, savanoris- 
kūrėjas, Vyčio Kryžiaus kava- 

J. Kardelio laidotuvių metu, karėta* išnešamos iš bažnyčios.

lierlus, Jonas Viliušis.
Šeštadien. lietuviškųjų mo

kyklų mokytojų vardu atsisvei
kinimo žodį tarė Lituanistinių 
Kursų vedėja Br. Lukoševičie
nė.

Lietuvių Skaučių ir Skautų 
tuntų vardu Vincas Piečaitis,at
sisveikindamas su mirusiuoju, 
pažadėjo velionies žmonai 
skautišką pagelbą jos ateities 
gyvenime.

Lietuviškojo radijo pusva
landžio vardu atsisveikino jo 
vedėjas L. Stankevičius.

Lietuvių Šaulių sąjungos 
tremtyje vardu su Jonu Karde
liu atsisveikino ilgametis jo 
bendradarbis bei talkininkas 
Juozas Šiaučiulis.

Višų buvusių Jono Kardelio 
mokinių vardUydailiu lietuvišku 
žodžiu atsisveikino jo buvusi 
mokinė L.Blauzdžiūnaitė. Įspū
dingas ir graudus buvo momen- 
4 q kai velionio buvę mokiniai 
tada padėjo prie jo karsto gyvų 
gėlių puokštes.

Dr.S.Daukša atsisveikino ve
lionies artimųjų vardu.

Mažosios Lietuvos bičiulių 
vardu tarė žodį A.Lymantas, 
primindamas,kad velionis ypa
tingai suprato Mažosios Lietu
vos aspiracijas ir gyveno jų 
idėjomis bei likimu. Jis buvo 
taip pat vienas šios organizaci
jos steigėjų.

O.Indrelienė iš Toronto atsi
sveikindama su velioniu, pri
minė iškilmingos atsisveikini
mo akademijos dalyviams, kad 

Jonui Kardeliui,“ Nepriklausomos Lietuvos“ garbės 
redaktoriui mirus, liūdime kartu su jo žmona, Lietuvos Operos 
soliste Elzbieta Kardeliene, visais giminėmis, artimaisiais ir 
lietuviais plačiame pasaulyje ir tėvynėje, netekę artimo ir 
brangaus bičiulio, ir taurios, tyros širdies lietuvio.

“ Nepriklausomos Lietuvos“ Spaudos 
bendrovė, valdyba ir redakcija.

DIDŽIAM VARPININKUI, MŪSŲ SPAUDOS VETERANUI 

JONUI KARDELIUI

mirus, jo žmonai Elzbietai, giminėms ir 
artimiesiems reiškiame gilių užuojautų,

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
Centro Komitetas.

Nepriklausomosios Lietuvos“ redaktoriui, įžymiam publicistui, 
nepaliaujamam Lietuvos laisvės kovotojui,

GĄRBĖS NARIJJĮ

A. A.
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jo žmonai poniai ELZBIETAI KARDELIENEI ir ortimiesiems 

gilia užuojauta, reiškia, ir kartu liūdi,
LIETUVIU ŽURNALISTU, SĄJUNGOS CENTRO

V A L D Y’B A.

K.L.B. Krašto Tarybos nariui JONUI KARDELIUI 
mi rus, jo žmonai, Lietuvos Operos so lis te i p.E. Kardei ienei 
ir visiems artimiesiems gilių ir nuoširdžia, užuojauta reiškia

K.L.B. Krašto Valdyba ir 
T a r y b a.

ir visi senesnės išeivijos lie
tuviai nustojo Jono Kardelio as
menyje brangaus ir artimo 
žmogaus, supratusio jų buitį ir 
nuolat buvojusiu jų tarpe.

Paskutinysis kalbėtojas .Pra
nas Paukštaitis,atsisveikino su 
mirusiu redaktoriumi, artimų 
jo bendradarbių,praleidusių il
gas valandas su juo redakcijo
je, vardu.

Tada dar kalbėjo Leonas Gi
rinis,bendraminčių liaudininkų 
bei varpininkų vardu. Po to pa
minėjo gautus užuojautos laiš-

DIDŽIAI GERBIAMAM VISUOMENININKUI

A. A.

JONUI KARDELIUI

mirus, jo žmonai ELZBIETAI KARDELIENEI ir artimiesiems 
gilia užuojauta, reiškia

Kanados Lietuvių Centro Taryba.

Didžiam ir garbingam lietuviui

JONUI KARDELIUI atsiskyrus iš mūsų tarpo, 
p. E. Kardelienei giliausio, užuojauta reiškia visi 
Ottawos lietuviai K.L.B. Ottav os apylinkės

Valdyba.

MYLIMAM VYRUI
Jonui KARDELIUI /‘Nepriklausomos Lietuvos* 

redaktoriui mirus, jo žmonai, buvusiai Lietuvos operos 
solistei Elzbietai Kardelienei gilių užuojauta, reiškia

KLB Hamiltono Apyl. Valdyba.

Laikraštininkui ir visuomenininkui, 
savo gyvenimų pasišventusiam Lietuvos spaudai ir švietimui, 

redaktoriui A.* A. JONUI KARDELIUI 

mirus, žmonai Lietuvos Operos Solistei ELZBIETAI KARDELIENEI 
gilia užuojautų reiškia ir kartu su visa išeivija liūdi

Pasaulio Lietuvių Inžinieriųir Architektų Sujungęs 
____________________ Montrealio Skyrius. _______  

Mūsų Kredito Unijos nariui

A.tA.

JONUI KARDELIUI 
mirus, jo žmonai Elzbietai ir artimiesiems nuoširdžių 
užuojautų reiškia Montrealio Lietuvių Kredito

Unijos“ Lito“ V o I d y b a .
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SU JONU KARDELIU ATSISVEIKINANT.

Kai sakome paskutinį atsi
sveikinimo žodį Jonui Karde
liui,sakome atsisveikinimo žo
dį vienai savo tautos epochai, 
kurią pasididžiuodami vadina
me nepriklausoma Lietuva. Jis 
neabejotinai buvo vienas iš tų 
šulų,kurį Vincas Kudirka minė
jo savo eilėraštyje, prilaikusių 
mūsų gimtuosius namus.Metai 
po metų, diena po dienos,mes 
juos prarandame ir pradedame 
būkštauti dėl pakaitalų, kurie 
prilaikytų griūvančią sieną. 
Pats likimas, atrodo, lėmė, kad 
Jonui Kardeliui teko kelis de
šimtmečius redaguoti laikraštį 
pavadintą tokiu prasmingu var
du - "Nepriklausoma Lietuva". 
Jam tasai savaitraštis, kaip ir 
jo laisva tėvynė buvo neatski
riama jo gyvenimo ir jo likimo 
dalis. Nesvyruodamas.be jokių 
kompromisų, jis tarnavo nuo
lankiai ir nuoširdžiai savai ne
priklausomai Lietuvai. Jis buvo 
sūnūs tos neužmirštamos kar
tos, atidavusios savo laiką, 
energiją, širdį ir protą savos 
žemės žmonėms. Kiekvienas 
lietuvis jam buvo brolis, kiek
viena lietuviškos žemės pėda 
jam buvo brangiausia savastis , 
kiekvienas lietuvio atsiekimas 
jam buvo vertas džiaugsmo bei 
pasididžiavimo, kiekviena nuo
skauda savam žmogui ir savai 
žemei jam buvo gelianti nuo
skauda. Nebuvo Jonas Kardelis 
abejingas jokiai lietuviškai ap
raiškai. Atvira širdim jis suti
ko savo idėjų kritikus, atlaidžia 
šypsena jis palydėjo mūsų že
mės pavergėjų ir prisitaikėlių 
nuolatos jam metamus nebūtus 
priekaištus.Tvirtai jisai tikėjo 
savo tiesa,nes žinojo,kad jo iš
pažįstama tiesa yra pačios jo 
žemės tiesa. Istorija tikrai pa
tvirtins-praeis vergi jos,praeis 
kasdienybės smulkios nesan
taikos, praeis vienadienių tei
sybių pardavinėtojai, bet ne
praeis liaudies sakytojų,nepra
eis kunigaikščių dainių, ne
praeis benamių gyvastimi ir 
krauju liudyta tiesa. Toji pa
prasta tieša, buvo ir Jono Kar
delio tiesa. Jis buvo paprastas 
savo žemės augintinis, todėl jis 
buvo, yra ir liks tol gyvas, kol 
mūsų žemė bus gyva.

Niekad jis nesiveržė į garbės 
postus. Jautėsi jis lygiai na

muos ir akademikų bei vadovų 
posėdžiuose,ir paprasto,eilinio 
tautiečio krikštynose,pagerbtu - 
vė s e, laidotuvės e ar vestuvėse . 
Visiems jis rado žodį, mintį ir 
širdį. Neskirstė jisai lietuvių į 
savus ir svetimus-visi jam bu
vo artimi. Atleido visiems ir už 
viską. Kaip tiktai todėl radome 
jį visų ir visuose parengimuo
se, senų ir jaunų, kairių ir de - 
šinių.jeijie tiktai tikėjo Lietu
va. Todėl Jono Kardelio nusto
jom visi. Todėl visi, be jokios 
išimties, stovime prie jo kars
to ir laidojame su juo tą savo 
tėviškę, kurią labiausiai mylė
jome.

Bet Jonas Kardelis, kovoda
mas už savo žmogų ir savo že
mę,kovojo lygiai neatlaidžiai už 
žmogų apskritai. Ki e kv i e no 
žmogaus laisvė jam buvo bran
gi. Kiekvieno žodžio laisvė jam 
buvo žmogiško apsisprendimo 
būtinybė.Nesisavino jis sau ab
soliučios tiesos monopolio, bet' 
buvo pasiruošęs išklausyt kiek
vieno nuomonę. Totalitarizmo 
ir neklaidingumo jisai nesupra
to ir nepripažino. Jis neteisė 
žmogaus. Jis neteisė tautų. Jo 
žemėlapis buvo ašarų, prakaito 
ir kraujo žemėlapis. Juo vienu 
jisai tikėjo, jį vieną jisai karš
tai gynė. Net jo oponentai, ku
riems nebebus progos su juo 
pasidalinti mintimis, turi šian
dien sutikti, kad jie niekad ne
buvo radę nuoširdesnio ir įtiki
namesnio diskusijų bendro.

Tokia lemtis, kad jaunes
niems yra skirta tęsti vyres
niųjų pradėtą ir vykdytą darbą. 
Mes galim tik prašyti Viešpa
ties nors dalį tų jėgų ir pasiau
kojimo, kur i uos turėjo mūsų se
noji ir senesnioji karta. Mes 
galim tiktai tikėtis, kad kai kiti 
apie mus kalbės - teranda jie 
nors dalelytę tiek pat šiltų ir 
nemeluotų žodžių apie mūsų nu
veiktus darbus.

Jono Kardelio nebėra mūsų 
tarpe, bet liko jo redaguotas 
laikraštis ir nuveikti darbai. Jei 
kas tikrai nuoširdžiai nori tęs
ti Jono Kardelio pradėtą ir vyk
dytą darbą, tegul paremia "Ne
priklausomą Lietuvą", tegul 
prisimena jo vardu įsteigtą fon
dą. Nors tokiu būdu, nebe vien 
žodžiais, vykdysime jo valią.

Henrikas NAGYS
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Lietuvos Operos Solistei 
Poniai E 1 z b i e t a i Kardelienei,

jos brangiam vyrui, “ Nepriklausomos Lietuvos Redaktoriui

A. t A.

JONUI KARDELIUI

mirus, reiškiame gilia, užuojauta, ir kartu liūdime

Janina ir Gediminas Rukšėnai.

DIDŽIAM PATRIOTUI IR TOLERANTUI

JONUI KARDELIUI

mirus, jo žmoną, Lietuvos op. sol. Elzbieta Kardei ienę 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiu

Dr. J. K a š k e 1 i s.

Tremties knygnešiui -"Nepriklausomos Lietuvos 

Garbės Redaktoriui

JONUI KARDELIUI

mirus, jo žmona, Lietuvos Operos soliste Elzbieta
Kardeliene užjaučia

Anastazija ir Antanas 
T amošaiciai.

Lietuviu Žurnalistu, Sąjungos Garbės Nariui, ilgamečiam 
laikraščiu, redaktoriui

JONUI KARDELIUI mirus,

jo žmonai Lietuvos Operos solistei
ELZBIETAI KARDELIENEI

ir artimiesiems gilia, užuojauta, reiškiame
Matilda ir Augustinas Kuolai.

MIELAM BENDRAMINČIUI

JONUI KARDELIUI mirus, soliste p.E.
Kardeliene ir artimuosius širdingai užjaučiame •>
ir drauge liūdime

Juzė ir Jonas Daugėlai. J

Brangiam bičiuliui JONUI KARDELIUI 
mirus, jo žmonai Elzbietai reiškiame nuoširdžia 
užuojauta ir kartu liūdime

Birutė ir Antanas N o v i c k i a i.

Tauriam lietuviui JONUI KARDELIUI mirus, 
jo žmonai p. E. K a r d e 1 i e n e i ir Ju artimiesiems, nuoširdžia 
užuojauta reiškiame ir kartu liūdime

Konstancija ir Leonas
B a 1 z a r a i, Chicago.

įžymiajam spaudos ir visuomenės darbininkui

A. A.

JONUI KARDELIUI

mirus, nuoširdžia, užuojauta, reiškiame žmonai Elzbietai 
Kardelienei ir artimiesiems Liudvikas ir Laimute

Šmulkščiai.

Tauriam lietuviui, Liet. Žurnalistu. Sąjungos garbės 
nariui, vienam iš Kanados Liet. Bendruomenės kūrėju,,

a.a.JONUI KARDELIUI mirus,

jo žmonai op. sol. E. Kardelienei reiškiame nuoširdžiausia, 

užuojauta j uze j, Antanas R i n k ū n a i.

Dideliam visuomenininkui JONUI KARDELIUI mirus, 
jo Žmonai Elzbietai, giminėms ir artimiesiems, reiškiame 

nuoširdžiausia užuojauta,
1__ 1. Novogrcdskiai

i r
J. V. Dagiliai.

Redaktoriui ir visuomenininkui

JONUI K A.R DELIUI mirus,
reiškiu nuoširdžia, užuojauta, Lietuvos Operos sol.

p. E. Kardelienei, giminėms ir visiems artimiesiems
'C < ... ■ - j .

j

Gerb. p. E. K a r d e 1 i e n ę , jos mylimam vyrui 

A.tA.

J. KARDELIUI mirus, 

šioje skausmo valandoje nuoširdžiausiai užjaučiame

Balys R u k š a.i asrnJBl ■ . ! daugeliu, ir Sablausku, seirnos.

Žurnal istu, veteranui, didžiam patriotui ir nusipelnusiam 
bendruomenininkui

JONUI KARDELIUI mirus, 
ponia, ELZBIETĄ KARDELIENĘ nuoširdžiai užjaučia ir
kartu liūdi E. J. S k a r d ž i a i ir

E. C h i n i e n ė .

Visuomenininkui ir Redaktoriui J. KARDELIUI mirus, 

nuoširdžiai gilia užuojauta, reiškiame 
p. E. Kardelienei.

Jūratė ir Charles Tanner.

“Nepriklausomos Lietuvos“ redaktoriui

a.a. Jonui KARDELIUI
mirus, didžiai gerbiamai ir mielai Lietuvos Operos solistei E.

Kardelienei, skausmo valandoje reiškiame gilia užuojauta,

ir kartu liūdime Smilgevičių, šeima.

Didžiam ir tauriam lietuviui, ilgamečiai“ Nepriklausomos 

Lietuvos“ redaktoriui, žurnalistui A.tA. J. KARDELIUI 
mirus, jo brangią žmona, oo. sol. p. Elzbieta, Kardelienę ir 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Janina, Jonas, Violeta, Gintaras 
Adomoniai.

JONUI KARDELIUI mirus, 

ponia E. Kardeliene giliai užjaučia 

Ona ir Česlovas 
Januškevičiai.

Tauriam lietuviui Jonui KARDELIUI mirus, 
gilia, užuojauta, reiškiame Didž. Gerb. p. E. Kardelienei

Gražina ir Stasys Daukšai.

“ Nepriklausomos Lietuvos“ redaktoriui .

JONUI KARDELIUI

mirus, op. sol. Elzbieta, Kardelienę nuoširdžiai 
užjaučia

, J. ir Pr. B a 1 t u o n i a i
V. ir V. R e m e i k a i.

Nepriklausomos Lietuvos' redaktoriui

JONUI KARDELIUI

mirus, jo žmoną E 1 z b i e t ą ir artimuosius nuoširdžiausiai 
užjaučiame

Į Jonas ir petronelė Y u š k e v i č i a i - Miller
su šeima.

Didžiai gerbiamam visuomenininkui

A.t A. JONUI KARDELIUI

mirus, jo žmona, Elzbieta, Kardei i e n e nuoširdžiai 
užjaučiame

L. M. G u d a i.

Didžiai gerbiamam visuomenininkui

JONUI KARDELIUI

mirus, jo žmona, Elzbietą Kardelienę ir visus ju artimuosius

nuoširdžiausiai užjaučiame Marija A r 1 a u s k a i t ė
i r Juozas Benius.

Didžiai gerbiamam, visuomet mielam ir nenuilstamam visuomeninin
kui - kultūrininkui, ilgamečiu! NL redaktoriui a.a.Jonui KARDELIUI 
mirus, jo žmona, miela, p. E. Kardelienę netekusia, mylimo vyro, nuo
širdžiai užjaučiame ir šioje didžio skausmo valandoje liūdime kartu

Vilgaliu, ir Kibirkščių,š e i m o s.

Lietuvos Operos Solistei
Poniai Elzbietai K a r d e 1 i e n e i, jos vyrui redaktoriui

A. A.
JONUI KARDELIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime
Magdelena ir Juozas Pakuliai, 
Silvija ir Vincas Piečaičiai.

Tėvynes mylėtojui ir nepailstančiam jaunimo auklėtojui

A.t A. JONUI KARDELIUI

amžinybėn iškeliavus, p. Elzbieta Kardelienę, gilaus 

skausmo prislėgta , nuoširdžiai užjaučiame

Masevičiai, Vaikai ir Vaikaičiai. .
-z_____________ _____________________ ■

Norime nors maža dalelyte liūdesio ir skaudžia vienatve 
pasidalinti su brangia mūsą Lietuvos Valstybės operos 
soliste ponia Elzbieta Kardeliene, mirus jos vyrui, 
tauriam lietuviui, Jonui Kardeliui.

Jis tikrai nepraėjo be likusio ženklo, kad žmogumi buvęs.
Birutė ir Henrikas Nagiai.

Nesvyruodamas.be


JONO KARDELIO VEDAMIEJI:
( Pirmasis ii NL nr. 2(94), 1949 m. sausio mėn. 14 d.)

Įstojant tautos tarnybon 
Kanadoje

Kanados Lietuvių Centro 
Tarybos pašauktas redaguoti 
jos organo—"Nepriklausomos 
Lietuvos”, aš laikau save įpa
reigotą tiems didiems užda
viniams, kuriuos Vyriausia 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės konstitucijoje for
mulavo: “Lietuvių tauta, už
sigrūdinusi amžių kovose dėl 
teisės laisvai ir nepriklauso
mai gyventi savo tėvų žemėse, 
vieninga valia siekia savo gy
vybę, kalbą, tautines bei vals
tybines tradicijas išlaikyti ir 
kurti bei ugdyti savo tautinę 
kultūrą”, ir kaip Kanados 
Lietuvių Taryba savo statute 
užsibrėžia: “.apjungti šiame 
krašte gyvenančius lietuvius 
kovai už laisvą, nepriklauso
mą, demokratinę Lietuvą, 
Žadinti narių meilę lietuviš
kai kalbai ir savo tautos pra
eičiai, remti lietuvišką šeimą, 
mokyklą ir kitus tautinės kul
tūros židinius, ugdyti narių 
demokratinį susipratimą bei 
solidarumą”.

Prie šios programos, kuri 
įpareigojla nepaprastai svar
bių uždavinių, reikia suminėti 
principus, kurių Kanados 
Lietuvių Taryba laikosi ir ku
riuos jos organas — “Nepri
klausoma Lietuva.” gyvendi
na: KLT yra nepartinė ir ne- 
srovinė organizacija, jungian
ti visokių pasauliožūrų ir 
politinių įsitikinimų lietuvius, 
(išskyrus tuos, kurie ne pa
sisako už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę bei prieš bet 
kokią jos okupaciją), bend
riems didiesiems tautos tiksk 
lams siekti. Palikdama ideolo
ginius reikalus ir visa kita, 
kas mus gali skirti, šaly, ir 
vykdydama politinę vienybę, 
kad juo tvirčiau bendromis 
visų tautiečių jėgomis gali
ma būtų siekti aukščiau su
minėtų tikslų, “Nepriklauso
ma Lietuva”, turėdama prieš 
akis ir krikščioniškąjį dėsnį 
—• “Mylėk artimą, kaip pats 
save” ir humanistinį — “Ne
daryk kitam to, ko nenori; 
kad tau būtų daroma“, eis 
lietuvių vienybės keliais, kaip, 
to reikaulauja ir mūsų tautos 
Himnas: **Vardan tos Lietu
vos“.

Atsisakęs visų patogumų ir 
laisvės turėti ramų po darbo 
poilsį, kurį teikia šis didžios 
laisvės kraštas, už ką aš jį la
bai gerbiu, aš pasiryžau sun
kiam darbui ir nemigo nak
tims vien dėl tų tikslų ir už
davinių, kuruos kilniai paveda 
man Kanados Lietuvių Cent
ro Taryba.Be rezervų panau
dosiu visas savo jėgas ir visą 
savo 25 metų redaktoriaus 
praktikos patyrimą ir gera 
valia dėsiu pastangų “Nepri
klausomą Lietuvą” 
vertingu laikraščiu, 
Kanadoje gyveną 
tikrai bus vieningi, 
ir, palikę sau savo 
nius ir partinius 
nuoširdžiai ir kilniai, kaip 
tikri patriotai, sieks didžiųjų

“Nepriklau- 
i^ugdyti į 
gyvuoti są-

naują centrą ir jo vietą. 
Clevelandas labai gerai 
atliko šitas pareigas,daug 
joms aukodamasis. Pa
garba J. Bačiūnai, Barz- 
dukui ir kitiems! Cleve- 
lando-Detroito dvyniams 
ir dabar moraliai pri
klauso dėmesys. Čia yra 
pakankamai intelektuali
nių jėgų,mokėjimo dirbti, 
aukotis. Čia patariu rinkti 
ir naują PLB Valdybą. 
New Yorkas neimponuo
ja, o Čikagos reikia bijo
ti, nes ten žmonės pa - 
skendę intrigose, jie dar 
neišmoko skirti asmeniš
kų reikalų nuo visuome
niškų.Išvenkime bent ar- 
timiausiems penkeriems 
metams Čikagos.

3. A. Rinktinas siūlo 
rinkti PLB Tarybą. Man 
regis-tai bus nauja fikci
ja, nes ji bazuosis tiktai 
JAV ir Kanados lietu
viais. O jo siūlymas Ta
rybai pavesti veiksnių 
reguliavimą, - nepriimti
nas, nes ši funkcija pri
klauso Vyriausiam Lietu
vos Išlaisvinimo Komite
tui, kuris tas pareigas , 
kaip rodo Vašingtono kon
ferencija, vykdo labai 
sėkmingai.

padaryti 
ir, jeigu 
lietuviai 

solidarūs 
ideologi- 
siekimus,

tautos idealų, 
somą Lietuvą” 
dienraštį, kuriam 
lygy pakaks .

Tačiau turiu pasakyti, kad 
dabar turimosios priemonės 
yra nepaprastai kuklios, jei 
nepasakyti — skurdžios. Bet 
svarbu ir džiugu, kad ir tiek 
turima. Garbė ir pagarba vi
siems tatai sukūrusiems! Ta
čiau visa, kas turima, reikia 
stipriai papildyti ir moderni
zuoti. Tai galėtų padaryti 
turtingas mecenatas, o kai 
tokio nėra ir sunku besitikėti, 
tai lieka tiktai visų mūsų vie
ningas darbas ir pasiaukoji
mas, kuris — džiugu pasa
kyti — tautiečiuose jautriai 
gyvas. Medžiaginiam uždavi
nių ir darbo pagrindui suda
ryti reikia lėšų, o jos gali bū
ti sudėtos prenumeruojant 
"Nepriklausomą Lietuvą“, 
perkant jos bendrovės akci- 
jas-šėrus ir tiems reikalams 
aukojant. Todėl didelis mano 
prašymas į tautiečius — pre
numeruokite "Nepriklausomą 
Lietuvą*’ ir ją platinkite, kad 
neliktų Kanadoje nė vieno lie
tuvio, kuris jos ne prenume
ruotų; pirkite “NL” bendro
vės akcijas-šėrus, kurie jų tu
rėtojus daro konkrečiais tos 
organizacijos savininkais; kas 
galite, aukokite; rengkite va
karus, koncertus, piknikus ir 
kitokius subuvimus, kurių pa
jamas skirkite tam pačiam 
tikslui.

Laikraštis bus įdomus, nau
dingas ir būtinai reikalingas' 
tada, kai visi jame, kaip Iš
manydami, dalyvausime, bend 
radarbiausime, kai visi juo 
domėsime s.

Ypatingai didelis prašymas 
į kultūrininkus, intelektualus, 
kurie kuria idėjas, jas seka 
ir vysto. Jų bendradarbiavi
mas yra būtinas, nes, anot 
poeto, “Kai du stos visados 
daugiau padarys”. Maloniai 
prašau visus į lietuvišką kū
rybinę talką.

Nors kilniajai, teisėtumą, 
laisvę ir tvarką mylinčiai 
žmonijai grąsina pavojais ne
teisėtumas, prievarta ir smur
tas, bet drauge su tautiečiais 
aš tvirtai tikiu, kad galų gale 
teisėtumas, tvarka ir gera va
lia pasaulyje laimės, ir jeigu 
tautiečiai, paskelbę vieni ki
tiems amnestiją dėl praeities, 
tvirtai ir ryžtingai 1 
teisėtumo, solidarumo ir vie
nybės, tai galėsime būti tik
ri, kad JAV prezidento D. bet praėjo jau keli metai , 
Roosevelto pasakymai, jog o tie siūlytojai ligšiol ne- ««««. • - . • • • • •

. . . . pasiūlė jokio konkretaus____ , ——1
nepriklauso- tokių "demokratiškų rin- 
. plunksnos kimų" projekto. Dabar,

’ pasiėmę Jaunimo Kon
greso tą politinę rezoliu
ciją, Santaros - Šviesos 
organizacijos nariai te
bekartoja "demokrati
nius" VLIKo rinkimus ,

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITE

TAS
Jo klausimas tiesiogiai 

Seimo neliečia, bet iš kai 
kurių pastangų atrodo, 
kad jis gali kilti, nes yra 
pasišovėlių jį sugriauti. 
Šito siekia ir Lietuvos 
okupantas. Prieš kelis 
metus Amerikoje ir Ka
nadoje lankęsis Dr. Juška 
vieną šitą mintį labai įtai
gojo, siūlydamas VLIKą 
"išrinkti demokratišku 
būdu". Kai aš jį paklau
siau, kaip jis tą įsivaiz
duoja,jis atsakymo netu
rėjo. Panašiai buvo kons- 

laikysis tat uotą politinėj Jaunimo 
Kongreso rezoliucijoje ,

atsilankiusius Lietuvoje, 
tai per iš Lietuvos at
vykstančius žmones, tai 
perMontrealyj 1967 metų 
parodos metu atsilankiu
sius skaitlingus lietu
vius, tai laiškais, tai per 
spaudą. Ir esu patyręs iš 
eilinių Lietuvos žmonių 
ir nepriklausomybės lai
kų autoritetų, ir dabarti
nių autoritetų nuomones , 
kurias čia Seimui ir pra
nešu.

1. Visi, visi Lietuvos 
žmonės okupantų rusų 
neapkenčia ir jais nepa
prastai bodisi.

2. Visi, visi Lietuvos 
žmonės, neišskiriant nei 
komunistų, nei įvairiose 
pareigose dirbančių, lau
kia, kaip išganymo, Lietu
vos laisvės ir nepriklau
somybės grąžinimo.

3^ Didžiausia nelaime 
ir didžiausiu pavojum 
Lietuvos žmonės, -visi, - 
laiko okupanto didžiau
siomis pastangomis ir 
didžiausiu spaudimu vyk
domą lietuvių nutautini- 
mą-slavinimą,kuris vyk
domas visokiomis prie
monėmis: a) Jeigu mo
kykloje atsiranda trys 
lenkai ar gudai ir nuta
ria, kad jiems reikalinga 
lenkiška, ar gudiška, ar 
rusiška mokykla, tai lie
tuviai balso neturi,ir mo
kykla išverčiama į sla
višką, b) Rusams atga
benti į Lietuvą sugalvoja 
kokį fabrikėlį ir jam neva 
"specialistus" atgabena 
rusus,tuo tarpu iš Sibiro 
atvykstantiem lietuviam 
neduoda nei darbo, nei 
butų ir jie priversti 
kraustytis atgal, c) Į ko
lūkius ir jau veikiančius 
fabrikus gabena "specia- 
listų"vardurusus, d) Gu-

siūlau priimti griežčiau
sią rezoliuciją, paremtą 
kad ir mano čia nurody
tais (žiūr.pastraipą 3)ar- 
gumentais, kurie šimtu 
procentų tikri. Šią rezo
liuciją pasiųsti pirmiau
siai Maskvai, Jungtinėms 
Tautoms ir visiems jų 
nariams ir visoms,be iš
imčių, valstybėms. Mas
kva atkreipia dėmesį tik
tai į didelį "triukšmą". 
Šitas žinias turiu tiesio
giai iš Lietuvos, gautas 
daugeliu kanalų, ir su 
prašymu-kelti protestus , 
ypač dėl lietuvių slavini- 
mo.

2. Turime būti gerai, 
tiksliai informuoti apie 
bėgamuosius įvykius Lie
tuvoje ir tam tikslui prie 
VLIKo reikia sukurti 
specialų studijų centrą, 
kad visada būtume tikri 
ką saką, ką rašą.

3. Niekas okupuotosios 
Lietuvos lietuvių, nei dr . 
Juška,netiki, kad jie mus 
galėtų palenkti Lietuvos

okupacijos ar komunizmo 
naudai, todėl mus prašo 
palaikyti jų viltis vis dėl
to atgauti Lietuvai laisvę 
ir nepriklausomybę, sti
printi jų lietuvybės nusi
teikimus,padėti gilinti jų 
lietuviškąjį sąmoningu
mą, kurį žiauriausiu būdu 
bando sužlugdyti okupan
tas.

4. BENDRA VIM AS, oku
puotosios Lietuvos, Euro
pos .Amerikos ir Kanados 
valstybėse,lietuvių įsiti
kinimu,patvirtintų jų an
samblio lankymosi pa
sekmėmis, yra vienas 
svarbiausiųjų palaikymo 
būdų. Priimkime jų an
samblius ir atskirus at
vykstančius paviešėti 
žmones .išsikalbėkime su 
jais.sužinokim iš jų apie 
Lietuvąir jos bėdas. Ne-1 
reikalaukime iš jų nega
limo : jie mūsų akivaizdo
je negali pasmerkti nei 
okupacijos, nei komuniz
mo. Būkime ir mes pro
tingi ir realūs.

5. Slųskime į Lietuvą 
savo ansamblius, savo 
sportininkus .ypač gi me
nininkus. Tegul Lietuvon 
nuvyksta Baras, Stankai- 
tytėir Vaznelis, tegul jie 
padainuoja Vilniaus ope
roje, į kurią suplauks 
tūkstančiai lietuvių iš vi
sų jos kampų, kels jiems 
ovacijas - kaip laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos 
atstovams ir tuo pasisa
kys ir patys už laisvę ir 
nepriklausomybę. Jie, ne 
mes,atkurs Lietuvos ne
priklausomybę. Palaiky
kime juos.

Daug dar turėčiau pa
sakyti Seimo nariams,bet 
pasakau šita,imdamas už 
visa pasakytą visišką at
sakomybę. Tuo ir baigiu 
linkėdamas geriausios 
sėkmės.

Jonas Kardelis 
1968m. rugp. 25d.
P.8- ; Atsiprašau, kad būdamas 

ligonis, neišbaigiau kaip reikiant 
minčių ir gal kapasakiau aštrokai.

J. K.,

Tada susikaupiusių tyloje bu
vo velionies veidas uždengtas 
karsto dangčiu. Garbės sargy
boje stovėję šauliai ir skautai 

, o žmo- 
------ dar ilgai būriavosi, tyliai 

Pasaulio Lietuvių Bendruo Mes, Kanados lietuviai, ga- dalindamiesi mintimis apie sa- 
menės organizavimas, kaip ro- lime laikyti save Pasaulio Lie- vo redaktorių ir nepamirštamą 
do jo eiga, nėra paprastas rei- "• 13—-------- - —
kalas. Tai yra gana sudėtin
gas uždavinys.

Tiesa, teoriškai galvojant, 
jis atrodo reikalingas, naudin
gas ir būtinas. Bet tai', kas te
oriškai atrodo gražu, kilnu ir 
naudinga, praktikoje dažnai 
pasirodo sunkiai įgyvendina
ma. Taip yra su daugybe gra
žiausių žmonijos problemų. 
Jos taip atrodo, paprastos, su
prantamos ir neišvengiamai bū 
tinos, o betgi net iš vietos 
nejuda. Toks, deja, yra žiau
rus kartais praktikos nesideri
nimas su teorijomis.

Panašiai yra ir su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės orga- 

dijai - Bielorusijai pri - nizavimu. Tegul vis dar nenu 
skirtose srityse, nors 
daugumas jų šimtu pro
centų lietuviškos, nė vie
nos lietuviškos mokyklos 
neleidžiama įsteigti,nors 
carų okupacijos laikais 
ten veikė lietuviškos mo
kyklos Vidžiuose, Vėlū- 
nuose, Pelekose, Apse , 
Brėslaukoje ir kitose vie
tose. e) Gudijai priskir
tose lietuviškose vieto
se neleidžiama steigti jo
kių lietuviškų 
mų, dainos ar 
samblių. Prieš 
tus Vilniaus 
aukštųjų mokyklų meno 
ansambliai buvo pradėję 
lankyti Gudijai priskirto
se vietose lietuvius, bet 
kadangi tie atsilankymai 
Išvirsdavo tautinėm 
šventėm, į kurias su
plaukdavo lietuviai iš to
liausių Gudijos vietų, tai 
Lietuvos okupantas tą 
lankymąsi uždraudė, ir 
dabar ten vyksta tiktai ty
lus, sunkus pasipriešini
mas,visus žvilgsnius nu
kreipusį okupuotąją Lie
tuvą, kur lietuviškasis 
reiškimasis dar vyksta.

4. Akivaizdoje čia iš
dėstytų faktų, kurių, ma
nau,Seimo nariai turi dar 
daugiau, visi, visi Lietu
vos žmoriės laukia iš mū
sų, laisvėje esančių PA
GALBOS.

( Iš NL nr. 16(159), 1950 m. balandžio 20 d.)

Dėl Pasaulio Lietuviu
Bendruomenės organizacii oslšlyd?j° karst^ įš salės

O J nes dar ilgai būriavos

tuvių Bendruomenės kūrimo 
pionieriais. Mes pirmieji kon
krečiai pradėjome organizuoti 
PLB-nės dalinį — Kanados 
Lietuvių Bendruomenę', kruopš 
čiai, pagal statutą. Mūsų ta 
kryptimi darbas, tiesa, nėra la
bai skubiai daromas, už tai jis 
daromas labai nuosekliai, tai
syklingai ir, gali būti, kad taip 
yra pasirinktas labai geras me
todas ir kelias. Apie tai gerais 
liudininkais gali būti patys gy .Ažubalio ir Tėv. J. Aranausko , 

SJ. Gilų ir prasmingą pamokslą 
l pasakė kun. dr. P. Gaida. Gedu
lingų pamaldų metu giedojo LI
BERA ir kitas giesmes Aušros 
Vartų parapijos choras ir at
skirai solistas A. Keblys. Prie 
karsto garbės sargyboje stovė
jo šauliai ir Savanorių-kūrėjų 
bei Šaulių vėliavos, perrištos 
gedulo kaspinais.

Po pamaldų mirusiojo palai
kai buvo ilgiausios mašinų vilk- 
tinės palydėti į Cotedes Neiges 
kapines. Tenai patį paskutinįjį 
atsisveikinimo žodį pasakė J. 
Audėnas. Po jo kalbos visi su
giedojo Tautos himną.Lietuviš
koji trispalvė, dengusi Jono 
Kardelio karstą,tada buvo įteik
ta velionies našlei.

Po laidotuvių Aušros Vartų 
parapijos salėje buvo paruošti 
pusryčiai visiems dalyviams. 
Pusryčius pradėjo malda Tėv . 
L. Zaremba, SJ. Jų metu dar 
kalbėjo: Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas lam. dr. F. Jucevi
čius, KLB Montrealio seimelio 
prezidiumo pirm. J. Lukošiū
nas, dr. M. Ramūnienė, Ottawos 
lietuvių vardu ir dail. A. Tamo
šaitienė,Kingstono lietuvių var
du.

Tada jautriu žodžiu, kuris 
dažnai priminė tikrą raudą, pa
dėkojo visiems velionies žmona 
Liet. Operos solistė Elzbieta 
Kardelienė. Ji priminė visiem , 
kad tiktai Jono Kardelio, jos vy
ro, dėka - ji tapo soliste. Kad ji 
turėjusi laimingiausią gyveni
mą ir tai prisiminsianti visą 
savo likusį našlės vienatvišką 
gyvenimą. Ji kelis kartus pa
kartojo prisiminsianti visiems 
laikams savųjų žmonių nuošir
dumą ir paramą, aukojant Jono 
Kardelio fondui ir teikiant jai 
visokeriopą pagelbą. Mirusiojo 
jos vyro pelenai būsią padėti 
Čikagos Lietuvių Tautinėse ka
pinėse šalia bendraminčio ir 
bičiulio, buvusio Lietuvos res
publikos prezidento dr. K. Gri
niaus urnos ,iki bus juos galima 
parvežti į jo išlaisvintą gimti
nę.

tautietį.

Šeštadienio saulėtą ir šaltą 
žiemos rytą vėl minios žmonių 
užpildė Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią. Gedulingas pamaldas 
už mirusįjį laikė Tėv. L. Za
remba,SJ, asistuojamas Šv. Jo
no Kr.parapijos klebono kun. P.

veninio faktai.
Kur gyvenimas negali būti 

tvarkomas privalomais įstatv-' 
mais, kur reikia tautiečių ge-' 
ros valios, išjudinamos jų įti
kinimu, ten tas darbas, jeigu 
norima, kad jis būtų visai rim 
tas ir nuoširdus, jis negali cūti 
skubiai nudirbtas. Štai, tiktai 
dviem mėnesiam po pirmojo 
aplinkraščio pasirodymo praė
jus dabar, su mažomis išimti
mis, pradeda reikštis pirmieji 
konkretūs žygiai vietose. Jau 
daugelis vietovių, bet toli gra
žu ne visos, yra sudariusios 
apylinkių laikinuosius organi
zacinius komitetus. Tiktai pa 
vienįai komitetai yra pradėję 
konkrečius organizavimo dar
bus. Kitų apylinkių laikinųjų 
organizacinių komitetų suda
rymas yra sutikęs kliūčių, 
įklimpęs ir jam išpainioti dar 
reikės pastangų. Yra ir tūlo 
sąmoningo nenoro reiški
nių, nors ir menko, ir dar no 
viešo. Dejaį bet taip yra. O 
kur dar visų lietuvių konkre
tus įsijungimas į tą uždavinį?

Taigi, jeigu mes norime, kad 
tas tikrai didelis ir svarbus rei 
kalas būtų tobuliau atliktas, 
reikia labai daug geros valios, 
nuoširdaus jam atsidavimo ir 
visų tikrų lietuvių patriotų su 
tartino bendro darbo. Organi
zacijos padarys labai daug, jei 
gu vieton kaišiojusios viena ki 
tai j pašones adatas, imsis pozi 
tyviž prasme aiškinti to dide
lio reikalo svarbumą, būtinu
mą ir galimai veiksmingai im
sis dirbti tą organizacijos dar
bą.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės organizavimas yra labai 
svarbus uždavinys, turįs labai 
rimtų ir kilnių tikslų. Todėl 
dirbkime tą darbą visu nuošir
dumu ir atsidėjimu. Nekaltm- 
kim vieni kitų, bet vieni ki
tiems patarkime, padėkime ir 
juo daugiausiai lietuvių į bend 
ruomenę sutelkime.

J. Kardelis.

sitojama vilčių, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė bus, 
įkurta, įgyvendinta. Bet tas 
uždavinys, atvirai kalbant, nė
ra sėkmingas, jeigu nepasaky
ti, kad stipriai nesėkmingas.

Jau nepasisekė sudaryti Vy
riausiojo laikinojo organizaci
nio komiteto, kurto sudarymo 
ir terminai buvo nurodyti. Da
bar tą darbą pasiėmė VLIKo 
Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba 
arba pats VLIKo pirmininkas. 
Ta tarnyba, kaip iš kaikurių 
duomenų atrodo, dar nėra įėju 
si į reikalų kursą. Pav. ji pa
geidauja, kad jai būtų pasiųsti 
patvirtinti krašto bendruome
nės įstatai, ko tačiau laikinasis 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės statutas nenumato. Tai, 
gal, netaip svarbu, bet tuo jau 
sudaromas naujas neaiškumas, 
painiava, o tai reikalui jau ne
gali patarnauti.

ILigšiol tiktai Australijos. 
Vokietijos ir, regis, Venecuclos 
lietuviai pasisakė įeiną į Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenę. O 
kur didžiosios kolonijos—Jung 
tinės Amerikos Valstybės, 
Ąnglija, Brazilija, Argentina? 
Ten jokio judėjimo ta krypti
mi nematyti. Turimais duo
menimis, pati didžioji lietuvių 
bendruomenė užsieniuose — 
JAV lietuvių bendruomenė — 
nėra palanki PLB organizaci
jai, gal tiksliau — persioiga- 
nizavimūi PLB statuto pagrin
dais. Iš jos kol kas tesigirdėjo 
tiktai neigiamo nusistatymo 
balsų. Ir tos bendruomenės, 
kurios pareiškė solidarumą Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
minčiai, nedaro jokių žygių, 
kurių reikalauja PLB statutas. 
Tai vis sunkumai, kuriuos 
reiks įveikti, nugalėti. Ir tai, 
deja, greit nesidaro.

“Lietuvių tauta yra vienintelė 
visame pasaulyje tauta, kuri 
savo valstybės i . 
mybę iškovojo ... 
pagalba”, ir ateičiai bus rea
liai ir efektingai patvirtintas. 

Lojaliai vykdant Kanados 
įstatymus ir gerbiant jos 
demokratinę santvarką, kaip 
sako Kanados Lietuvių Tary
bos statutas, visi į bendrą są
jūdį už lietuvių tautos idealus 
ir Lietuvos Nepriklausomybę! bet tai tiktai tuščia kalba 

ir nieko konkretaus ne
siūlo. Demokratijoje gi 
taip yra: paruošiamas 
projektas, atiduodamas 
visuomenei svarstyti,su
sirinkimuose ir spaudoj, 
ir tada, jeigu išryškėja 
kokia rimta mintis, jau 
svarstomas atatinkamuo
se organuose. Kol to nė
ra, nėra ir klausimo, ku
ris galima būtų svarstyti 
Seime.

Be to, dabartinis VLI- 
Kas labai gerai organi
zuotas. VLIKan įeiti ati
darytos plačiai visos du
rys-per jo seimą ir jo ta
rybą. Jeigu jaunimas nori 
tikrai dirbti, o ne tuščiai 
plepėti,jam atviri keliai į 
Vyriausiąjį Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą. Tas 
pat ir Santaros - Šviesos 
organizacijos nariams. 
Dirbti -prašome. Griauti - 
ne!

J. Kardelis.

susibūri- 
šokių an- 
kelis me- 
ir Kauno
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SVEIKINIMAS
JUBILIEJINIAM PASAULIO LIETUVIU 

BENDRUOMENĖS SEIMUI

Nuoširdžiai sveikinu 
visus Trečiojo Pasaulio 
Lietuvių Seimo, susirin
kusio Lietuvos Jubilieji
niais metais, narius ir 
dalyvius ir linkiu rimties 
ir darbingumo visuose 
darbuose, nepasiduodant 
dešinės ir kairės kraštu
tinumams,rūpinantis pa
galba pavergtai Lietuvai 
ir jos žmonėms ir lietu
vybės stiprinimu laisvėje 
esantiems.

Labai apgailestauju, 
kad likimas neleido man 
dalyvauti Seime ir atlikti 
Kanados Lietuvių Ben
druomenės atstovo, Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos įparei
goto Rezoliucijų Paruo
šimo komisijos nario, 
"Nepriklausomos Lietu
vos” redaktoriaus ir ei-

linio Lietuvių Bendruo
menės, kurios esu buvęs 
vienas iš organizatorių, 
kurią labai aukštai verti
nu kaip visų lietuvių tei
kėją ir organizatorę, pa
reigų. Dėl to jaučiuosi 
moraliai labai nuskriaus
tas.Deja, visa tai ne mano 
valioje.

Dėl to,kas čia pasaky
ta, labai maloniai prašau 
Seimą išklausyti mano 
pasisakymų pačiais svar
biausiais klausimais:

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ:

LJi neišbaigta organi
zuoti, nesuderintos su vi
suma atskiros lietuvių 
kolonijos. Patobulinkime 
šitą nepaprastai svarbią 
organizaciją.

2.Labai svarbu išrinkti

OKUPUOTOSIOS LIETU
VOS PROBLEMOS SEI
MUI PA ČI OS S VAR BIAU- 

SIOS
Apie okupuotąją Lietu

vą nuo 1945 metų viso
kiais kanalais rinkau ži
nias: tai per tremtinius,

KUOIR KAIP MES, LAIS
VĖJE ESANTIEJI, GALI
ME PADĖTI OKUPUO
TOSIOS LIETUVOS LIE
TUVIAMS ?IR AR GALI - 

ME?
Taip-galime. Ir ne tik

tai galime,bet ir PRIVA
LOME.

1. Visų pirma Seimui

Atkelta is i psi. kusbėi telegramas iš Lietuvos
ATSISVEIKINIMAS SU pasiuntinybės ministerio J. Ka- 
JONU KARDELIU... jecko, vyskupo V. Brizgio, buv .

Qnebeco teisingumo ministerio 
Claude Vagner ir kt.

JONUI KARDELIUI mirus, p. E. Kardelienei pergyvenant 
skausmingas valandas, suprantame ir kartu liūdime

Paukštaičių šeirros.
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ANTRAŠTES JONO KARDELIO REDAGAVIMO LAIKOTARPYJE:

NEPRIKLAUSOMA
1.1

LŽS GARBĖS NARYS JONAS KARDELIS JONAS KARDELIS, 
LŽS Garbės Narys.

Po to vizito su didesne pagarba 
ėmiau redaktorių traktuoti. Ir nebe- 
pykau tiek, kad karpo, trumpina.

Biografiniai faktai? Varge, ar aš 
galiu rašyti biografiją už mane be
veik dvigubai vyresnio žmogaus, ku
rio pėdsakai yra palikti daugelyje 
gyvenimo sričių. Jis buvo ii' gydyto
jas, ir visuomenininkas; ir karys, ir 
rezistentas su plunksna; ir didelio 
pajėgumo publicistas, ir dar dides
nio masto redaktorius.

Žurnalistas ir redaktorius! Štai dėl 
ko, svarbiausia, šiandien jį LŽS 
Centro Valdyba kelia ant pjedestalo. 
Ši biografijos dalis čia ir rūpi la
biausiai. Naudojuosi LE dešimtu to
mu ir žvejoju apie J. Kardelio žur
nalistinį darbą. Štai, svarbiausieji 
faktai:

Spaudoje, Lietuvos Ūkininke, pra
dėjo rašyti 1908 m. Paskui — Rygos 
Garse, Viltyje, Aušrinėje, Ateityje, 
Santaroje, Sandaroje, Naujienose, 
Dirvoje, Keleivyje, estų ir latvių 
spaudoje. Visuomeniniais, politiniais, 
kultūriniais ir kitais klausimais. Za
rasuose, su J. Norkum 1920 m. re
dagavo šapirografuotą laikraštuką 
Akstiną. Lietuvos Žiniose nuo 1923 
iki 1940-jų metų (čia nuo 1928 m. 
vyriausiuoju, o nuo 1936 m. atsa
kinguoju redaktoriumi). Iš dešimčių 
tūkstančių litų deficito dienraštį iš
traukęs, jį pavertė plačiai skaitomu, 
vidaus ir užsienio korespondentais 
aprūpintu. Pridėkime dar redaguotą 
Savivaldybių Balsą, o Vokietijoje, 
Detmolde, Lietuvių Žodį, tai ir pri- 
sikasime iki Montrealio.

Nepriklausomą Lietuvą J. Karde
lis redaguoja nuo 1949 m. sausio 5 d. 
Virš tūkstančio savaičių, virš tūks
tančio numerių, dešimt tūkstančių 
didelio, Kanados papročiu, formato 
puslapių, milijonai žodžių. Žodžiai 
pergalvoti, persvarstyti, dažnai tai
syti ir braukyti, dažnai jo paties ra
šyti ir polemikas sukėlę.

Čia, šalia N. Lietuvos, dar keletas minėjau. Vyrą, kuris nuo pat LŽS 
šalutinių leidinių, paties vieno re
daguotų (Kanados lietuvių kalendo- __ ___ _ _ ____
rius. arba Trečiosios Kanados Lie- LŽ Sąjungai egzilėje visa širdimi 
tuvių Dienos metraštis), čia su ki- pritaria, 
tais, kolektyve (knyga Kanados lie
tuviai angliškai). Ir Kanados Lietu
vių Bendruomenės vadovybėje, ir

J99 0^99 9 9 f /t i* 199999 Man buvo pavesta parašyti apie
f i 9>l9 ^-999^9^^>:■ spaudos veteraną Joną Kardelį. Apie^^9 tokį didelį publicistą ir redaktorių

MH HHH MB rašyti man labai nedrąsu. Nedrąsu,TBjjBF Te8 9 kad mano plunksna čia persilpna,
™ HH ■ 9 kad asmeniška pažintis per-

9
H akių aukštes-

HĮC JS jffi LAK gražiai sudėtas, plikai skusta
■HHb bW®V BBnBl ^^^99 Vi ^^^■gaiva vyras. Slen

ka jis per minią, kairėj rankoj laiky
damas portfelį, o dešine sveikinda
mas vieną, kitą, trečią. Jis vengia 
sustoti, nes kai sustos, tai tuoj bū
rys aplink jį susirinks.

Kažkas su Jonu Kardeliu mane 
suvedė 1962 metų rudenį Windsore. 
Buvo ilgas Darbo Dienos savaitgalis. 
Buvo Devintoji Kanados Lietuvių 
Diena. Buvo visokį lietuviški dyvai 
Cleary Auditorium rūmuose. Jis 
tuomet man pasiūlė Nepriklausomą 
Lietuvą, o mainais paprašė parašyti 
po keletą eilučių retkarčiais apie De
troitą. Maniau, kad pamirš, bet greit 
N. Lietuvą ėmė mane lankyti. Tad 
ir iš savo pusės turėjau tęsėti. Ta
pau N. Lietuvos bendradarbiu. Vie
nintelio laikraščio, kurin pasiųsti 
mano straipsniukai sutrumpėja, pa
sikeičia . . .

Buvo dar keletas nereikšmingų 
susitikimų. Windsore, berods Detroi
te, Čikagoje — vis per visokius lie
tuviškus atlaidus. Tik pasisveikin- 
davom, tik po kelius žodžius persi- 
mesdavom.

Bet vieną kartą red. J. Kardelį 
ilgiau užgaišinau Montrealyje Expo 
67 metu. Irgi Darbo Dienos savait
galyje. Irgi Lietuvių Dienos proga. 
Ir ne bet kur, o N. Lietuvos ’’rū
muose”. Nors jo diena tikrai buvo 
išeiginė, nes šeštadienis, bet į tele
fonu užprašytą randez-vous atėjo. 
Kad įniko jis man rodyti reikalin
gus ir nebereikalingus presus, baig
tus ir nebaigtus savaitraščio nume
rius, krūvas mašinų, krūvas popierių 
rūsyje ir viršuj! Dabar jo akys ži- 
ėjo ir jo balse nebuvo abejingumo, 

dieną galėjau ten būti, 
aiškintų. Mandagiai,

pašaukdamas, tartum 
lygus su lygiu.' Štai, 

suivvjou. kur redaktorius ir diplo
matas! Ir spaustuvininkas, kuriam 
raidžių dažai kvepia, lyg parfumai.

iiiiimmn
Juozas Audėnas.

APIE JONĄ KARDELI

(Žodis iš Romos radijo)
Malonūs klausytojai Lietuvo

je ir laisvajame pasaulyje!
Jonas Kardelis, vienas iš žy

miausių Lietuvos žurnalistų, 
mirė vasario 10 dieną, 8 valan
dą 10 minučių vakaro, Montre- 
alio mieste, Kanadoje. Prie 
mirštančiojo buvo jo žmona 
Elzbieta Kardelienė, garsioji 
Lietuvos operos dainininkė. Ji 
savo mielajam Jonui nušluostė 
paskutines ašaras, ji jam ir akis 
užmerkė.Tai buvo mylimo žmo
gaus švelnių rankų paskutinis 
nuoširdžiausias patarnavimas.

Jonas Kardelis atsigulė į pa
talą,kuriame išgulėjęs per aš- 
tonius mėnesius, nebeatsikėlė . 
Vėžio liga buvo apėmusi jo visą 
kūną, nuo kurios jis ir mirė. VLIK'o vicepirm. J. Audėnas krematoriume prie

Jono Kardelio karsto.Kas iš klausytojų Kardelį pa-

AKTAS
Kadangi Jonas Kardelis nuo 1908 

m. iki šiol dirba spaudos darbą kaip 
publicistas ir redaktorius;

kadangi Jono Kardelio žurnalisti
nė veikla visada tarnavo ir tebetar- 
narija Lietuvos bei išeivijos lietuvių 
ir lietuvybės interesams;

kadangi jis buvo ir yra vienas 
veikliausių Lietuvių Žurnalistų Są
jungos narių nuo pat jos įsisteigimo 
ir

kadangi Jonas Kardelis yra vienas 
veikliausių Lietuvos Žurnalistų Są
jungos narių tremtyje,

mes, Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos Centro Valdyba, susirinkusi po
sėdžio lapkričio 22 d. 1968 m,, nuta
rėme Nepriklausomos Lietuvos Re
daktorių JONĄ KARDELĮ 
pakelti Lietuvos Žurnalistų Sąjun
gos GARBĖS NARIU.
Detroitas, 
lapkričio 22 d. 1968 m.

visokioj kitokioj visuomeninėj veik
loje, Ak, sakiau, kad kalbėsiu tik 
apie jo žurnalistinę veiklą, kad kitų 
dalykų neliesiu. Gana.

Tik minutėlei j pačią pradžią. Tik 
kur ir kada. Ogi gimė Jonas Karde
lis Girdžiūnų kaime, Rimšės vals
čiuje, Zarasų apskrity, 1893 metų 
gegužės 26 dieną. Toliau nebaigti jo 
biografiniai duomenys LE 10-to to
mo 530-31 puslapiuose. Ir dar toli 
už jų, nes gyvenimas didžiojo vyro 
biografiją dar teberašo.

Manau, kad niekam nekils abejo
nės, jog LŽS dabartinė Centro Val
dyba gerai pasielgė, savo pirmuoju 

I garbės nariu pasirinkdama redakto
rių Joną Kardelį. Vyrą, kurio bio
grafinių faktų dalelytę tik ką su-

jsteigimo Lietuvoje buvo jos valdy-.. 
bų narys. Vyrą, kuris ir dabartinei

Alfonsas Nakas

„...į
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žinojote, gerai atsimenate jį 
aukštą,tvirtą,statų, stambų vy
rą,geroje sveikatoje. Tačiau li
ga nugali ne tik žmones,bet ir 
tvirtus ąžuolus. Bet skirtumas 
tarp jų labai didelis - žmogus 
palieka savo darbus, ir savo 
dvasinio bei idėjinio gyvenimo 
pėdsakus. Jonas Kardelis paliko 
jų Labai daug, dėl kurių tur būt 
ir Vincas Kudirka neabejotų 
Kardelį pripažinti - žmogumi 
buvus. O Jonas Kardelis buvo 
labai tvirtas ir savo ideologi
niuose principuose ir visame 
savo dvasiniame gyvenime.

Šis garbingas lietuvių tautos 
sūnus visą savo 75 metų gyve
nimą atidavė Lietuvai, jos kul
tūrai, jos demokratinei santvar- 
kai. Buvo griežtas kovotojas 
prieš bet kurį totalizmą, o tuo 
labiau prieš okupantus.

Labai gerai pažindamas ir 
suprasdamas tautos kultūros , 
liaudies socialinius, ekonomi
nius ir demokratinius reikalus , 
Jonas Kardelis, pats, kaip išti
kimas liaudies vaikas .visuomet 
tais reikalais sielodavosi ir 
pats save juose paskandinęs,dėl 
jų gerovės pakėlimo, gyveno, 
dirbo ir kovote kovojo. Supra
tęs,kad vienas žmogus,kaip be
sistengtų, tuose dideliuose tau
tos ir valstybės reikaluose ne 
ką tenuveikęs, gali visai juose 
paskęsti. Jam buvo aišku, kad 
gerai organizuotu kolektyviu 
būdu yra galima daug kas pada
ryti, daug ko pasiekti ir visame 
tautos bei valstybės gyvenime . 
Ir Kardelis pasirinko Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų Sąjungą, 
kuri jo giliu įsitikinimu savo 
paskirtimi ir uždaviniais sto
vėjo arčiausia visos tautos in
teresų, o ypač kaimo liaudies 
interesų.

Atėjęs į valstiečius liaudinin
kus, Kardelis tuojau pasirodė 

esąs vertas įtraukti į pirmąsias 
šios demokratinės organizaci
jos eiles, kuriose jis išbuvo iki 
pat savo mirties.Mirė būdamas 
nariu Centro Komiteto, egzilėje 
esančio.

Bet Kardelis visam plačiajam 
lietuvių pasauliui geriausiai ži
nomas ir pažįstamas, kaip pir
maeilis žurnalistas, bent 60 
metų tvirtoje savo rankoje lai
kęs žurnalisto plunksną, ir per 
40 metų buvęs įvairių laikraš
čių redaktorius. Rašyti spaudai 
jis pradėjo dar būdamas moki
niu ir teturėdamas vos 15 metų 
amžiaus.

Nepriklausomoje ir laisvoje 
Lietuvoje Kardelis ilgiausia 
redagavo Lietuvos Žinių dien
raštį, ėjusį iki 1940 metų vidu
rio t. y. iki rusų okupacijos , 
kuomet okupantai jį uždarė. Vo
kiečių okupacijos metu Karde
lis redagavo valstiečių liaudi
ninkų pogrindyje leistą Nepri
klausomą Lietuvą. Ir koks įdo
mus supuolimas. Maždaug tuo 
pat metu Kanadoje buvo pradė
tas leisti laikraštis taip pat 
"Nepriklausomos Lietuvos" 
vardu. Ir kai tik Kardelis 1949 
metais atvyko į Montrealį, tuo
jau į jo rankas buvo atiduotas 
redaguoti šis nedidelis laikraš
tis, kurį jis išugdė ir dabar yra 
vertingas savaitraštis. Karui 
pasibaigus, gyvendamas pabė
gėlių stovykloje, Detmolde, Vo
kietijoje, keletą metų Kardelis 
redagavo "Lietuvių Žodį".

Jonas Kardelis viešoje spau
doj nebendradarbiavo nei 1940- 
1941 rusų okupacijos metais, nei 
1941 -1944 vokiečių okupacijos 
metais. Tada visa spauda oku
pantų,pirmuoju atveju buvo pa
versta rusų ir komunistų pro
pagandos įrankiais, o antruoju 
atveju vokiečių karo mašinos 
patarnaujančiais popieriais. 

Tada laikraščiai negalėjo pa
tarnauti nei lietuvių tautos, nei 
Lietuvos valstybės interesams. 
Kardelis jiems nerašė.

Tačiau 1940-1941 sovietij oku
pacijos metais Kardelis pastatė 
Vilniuje labai svarbų ir labai 
reikšmingą kultūros paminklą: 
suorganizavo Filharmonijos 
ansamblį, kuris ir dabar sėk
mingai veikia ir, laisvės išsiil- 
gusiems tautiečiams yra dide
lis šia muzikine institucija pa
sigerėjimas.

Kaip žmogus, Jonas Kardelis 
buvo aukštos kultūros asmeny
bė. Labai švelnaus būdo, drau
giškas, niekuomet nieko nei 
raštu, nei žodžiu neužgaudavo , 
kitų pažiūrų žmonėms įsikūni
jęs tolerantas. Visada pilnas 
gerų norų, didelių sumanymų , 
kurie iš po plunksnos trykšte 
tryško iki jį patį mirtis sau nu
siskynė. Jo kūnas sudegintas 
kr ematorijume, o pelenai palai
doti Čikagoje tautinėse kapinė
se. Kardelis yra kilęs iš Zara
sų krašto ir pradėjo mokytis 
Rimšės pradžios mokykloje.

Sudiev Jonai, mano mielasis 
Bičiuli!

ŽODŽIAI PASAKYTI 
IŠKILMINGO ATSI
SVEIKINIMO AKADE
MIJOS METU

K.L.B. KRAŠTO VALDYBOS

pirm. dr. S. Čepo:

Liūdna žinia pasiekė mus To
ronte pirmadienio vakarą. Ilgos 
ir sunkios ligos iškankintas, 
savo' mylimos žmonos nuolati
nėje globoje slaugytas.su šiuo 
pasauliu atsiskyrė p. Kardelis . 
Tai buvo liūdna žinia netik jo 
buvusiems prieteliams, drau
gams, vienminčiams, bet ir vi
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sai lietuviškąja! bendruomenei. 
Velionis nebuvo eilinis narys 
mūsų bendruomeniniame gyve
nime. Jis buvo vienas iš pirmų
jų Kanados Lietuvių Bendruo
menės kūrėjų - organizatorių. 
Kas dar šiandien iš mūsų atsi
mename tas sunkias organiza
vimosi dienas, kas prisimenam 
tas nuotaikas, kuriomis gyveno 
49-50 metais tikį Kanadą suva
žiavę ir kurtis bepradedą mūsų 
lietuviai, tas šiandien tik gali 
suprasti, kiek takto, rūpesčio , 
nuolaidumo, pasiaukojimo ir 
darbo teko velioniui įdėti ban
dant Kanados lietuvius apjungti 
vienoje organizacijoje. Bandy
mas pavyko. Kanados lietuvių 
bendruomenė tapo suorgani
zuota ir štai mes velionį randa
me stovintį priešakyje šios or
ganizacijos ir besirūpinantį ja 
iki paskutiniųjų savo gyvenimo 
dienų.Velionis buvo išrinktas į 
pirmąją Krašto Tarybą ir po to 
be pertraukos buvo perrenka
mas atgal ir joje išbuvo iki pa
skutiniųjų gyvenimo dienų. Mes 
velionį matėme dirbantį Krašto 
valdyboje, Politiniame komite
te bei kitose komisijose-visur 
jautriai, aktyviai ir su pasiau
kojimu įsijungusį į darbą, dir
bantį visur kur tik jo pagalba 
buvo reikalinga,ar tai kovoje su 
mūsų tautos pavergėju, ar tai 
kovojantį už lietuvybės išlaiky
mą mūsų išeivijoj. Bendruome
nės rūpesčiai tapo velionies rū
pesčiais. Bendruomenė nebuvo 
pamiršta ir jo redaguojamo 
laikraščio puslapiuose ir ten 
mes radome daug straipsnių 
pasisakant jos reikalais, ar tai 
džiaugiantis ir užgiriant pa
siektais laimėjimais ar tai pa
peikiant ten, kur neviskas ar ne 
taip buvo padaryta.Tarybos su
važiavimuose mes matėme jį

tarti atsisveikinimo žodį, pa
skutinį žodį išplaukiantį iš jaus
mų gilumos.

Žmogui,dideliam žmogui,ku
ris visą savo gyvenimą atidavė 
savo numylėtai motinai-gimta
jai žemei.

Žemei, kurią mylėjo daugiau 
kaip savo gyvenimą, dėl kurios 
neatlaidžiai kovojo, aukojosi ir 
mirė, palikdamas mums savo 
testamentinį žodį, kaip reikia 
kovoti ir ginti tai, kas priklauso 
tautai,žmogui ir visai žmonijai. 
Žemei, kurios himno žodžiai , 
buvo jam priesaikos žodžiai.

Jo šviesus atminimas tebūnie 
mums likusiems,didžiuoju kel
rodžiu, didžiuoju negęstančiu 
švyturiu, jungti mus siekiant 
Lietuvai netektos laisvės.

Lietuvos Šaulių Sąjunga 
tremtyje giliai liūdi netekus di
džiojo savo brolio, nenuilstan
čio kovotojo.Kovos didžiojo tri
mito,kuris savo spausdintu žo
džiu kovojo šalia žuvusio parti
zano, šalia į taigas nutremto 
kankinio mirtimi mirusio bro
lio. Visi broliai ir sesės šauliai 
jo didžiai pagarbai lenkia savo 
galvas.

Mielas Jonai, ilsėkis ramy
bėje.Šioje svetingoje žemėje iki 
didžiojo laisvės ryto, iki sugrį - 
žimo prie gintarinių Riešės 
krantų. Šalia savo bočių, šalia 
didžiųjų tautos didvyrių, sava
norių, karių, šaulių, partizanų, 
kad amžiams paliktum ei negęs
tančia laisvės ugnimi, švyturiu 
sargyboje ateinančioms lietu
vių tautos kartoms.

su pieštuku vienoje ir bloknotu 
kitoje rankoje rašantį praneši
mus savo redaguojamam laik
raščiui,kartu aktyviai dalyvau
jantį diskusijose bei sumany
muose bei savo autoritetingu 
balsu raginantį nepavargti lie
tuvybės darbe.

Šiandien štai stovime prie jo 
karsto. Gyvųjų tarpe jo jau nė
ra.Negirdėsime daugiau jo bal
so ir greit nematysime jo vei
do. Tačiau šviesus jo atmini
mas pasiliks ilgai mūsų tarpe. 
Prisiminsime jo meilę, darbą , 
rūpestį ir sielvartą mūsų tautos 
reikalais,prisiminsime jo nuo
pelnus mūsų kanadiškajai lietu
vių bendruomenei, prisiminsim 
kaip netekę didelio lietuvio tau
tai, vyro žmonai, daugeliui as
meninio draugo ar prieteliaus.

Mūsų visa išeivija pasiges 
plunksnos kovotojo su mūsų 
tautos pavergėju laisvojo pa
saulio lietuvių spaudos pusla
piuose.Nuolat keliančio tą dide
lę neteisybę ir skriaudą pada
rytą mūsų brangiam tėvų kraš
tui.

Maloni ponia Kardeliene, Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos vardu reiškiu 
Jums nuoširdžiausią užuojautą. 
Jūsų skausmu, liūdesiu ir siel
vartu šią valandą dalinamės 
mes visi - visa Kanados Lietu
vių Bendruomenė.

dr. S. ČEPAS 
KLB Krašto Valdybos 

pirmininkas.

LIETUVOS ŠAULIU SĄJUNGOS 

TREMTYJE VARDU - Juozo 
Ši auči ui io:

Žmogus,kaip ta dangaus švie
sa, kaip ta tamsios nakties 
žvaigždė, kuri sušvinta ir pra
nyksta amžinybės kelyje.

Nieko nėra sunkesnio, kaip 
prio 19^d.

J. ŠIAUČIULIS

slaugytas.su


Jonas Kardelis už savo “Nepriklausomos Lietuvos“ redaktoriaus stalo, 1955 m. 25 metų vedybinės sukaktuvės 1947 metais, Vokietijoje.
Vizitas pas Montreclio arkivyskupų kardinolų P.E. Lege
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ŽODŽIAI ATSISVEIKINANT...

"NL“ REDAKTORIAUS dr.

Henriko Nogio:

Tie, kurie žodžiui gyveno, ži- 
no-yra valandų, kai žodis bejė
gis. Yra valandų, kai tyia-iškal- 
bingiausia.

Tie, kurie žemę mylėjo, žino 
-atsisveikinimo sekundę žemės 
daugiau nebebus.

Tie, kurie žmogų mylėjo,žino 
-prie amžinybės vartų būsi vie
nas.

Senųjų prūsų raudotojos ga
lėtų šį vakarą išverkti aisčių 
giminės liūdesį.

Pilki žemdirbiai ir beraščiai 
baudžiauninkai, bevardžiai sa
vanoriai ir tylūs miško broliai 
turėtų stovėti prie Jo atviro 
karsto.

Turėtų budėti topoliai ir lin
guoti svyruokliai beržai.

Turėtų tyvuliuoti skaidrus ir 
permatomas, kaip ašara, šiau
rės Aukštaitijos ežero vanduo.

Pilka pelenų spalvos skara 
apsigaubusi sukilėlių motina, 
turėtų Jo veidą užkloti linine 
marška.

Geltonas,kaip gintaras .Aukš
taičių smėlis guli smėlio laik
rodžio dugne.

Valanda yra atėjusi.
Kartu su Jonais Bežemiais 

gulės ir Jis kada nors po sava 
lengva velėna.

Nieko nepasiėmė Jis su sa
vim, nes Jo žemė ir žodis am
žini.

Tie, kurie žodžiui tarnavo , 
žino-yra valandų, kai žodis be
jėgis.

Henrikas NAGYS

Monika ir Vytautas JONYNAI

“PASKUTINE PAMOKA“

Yra prancūzų rašytojo Al
phonse Daudetnovelė, kurią pa
žįsta visi besimokantieji pran
cūzų kalbos svetimtaučiai. Va
dinasi ji "La derniere classe" .

Kažkur vokiečių okupuotame 
Elzaso miestely švilpauja pa
vasarį strazdai ir vienas vaikas 
rungiasi su pagunda praleist 
pamokas. Staiga jis pamato 
miestely kažkokį sujudimą, be
sibūriuojančius žmones. Smal - 
sumo vedamas, jis pasuka mo
kyklos link, nors ir baiminda
masis būti nubaustas už vėlavi- 
mąsi.

Betįėjęs į klasę, jis nustem
ba.Suoluose šalia jo draugų, sė
di ir suaugę, prigulę prie vado- 
vėlių,sunkiaibesuspėją su vai
kais.

Tada jis sužino,kad mokytojo 
nebebus. Jis iškeliamas.Tai pa
skutinė pamoka gimtąja pran
cūzų kalba. Ir paskutinis saki
nys,kurį užrašo mokytojas len
toje yra: "Vive la France".

Nežinau, ar sujaudina jauni
mą šis patriotinis apsakymėlis. 
Gal jie tik vėliau, daug vėliau 
supras, ką davė jiems lituanis
tinė mokykla. Bet mums visiem 
ji-anapus "Kregždutės','diktan
tų ir atpasakojimų. Tai ištver
mė ir darbas. Tai tikėjimas 
Lietuva.Tai a.a. Jonas Kardelis 
klampojus per pūgą į lituanisti
nius kursus. J savo pamokas. O 
kartais ir pavaduoti susirgusio 
staiga mokytojo.("Gerai,ponia , 
aš galiu, aš ateinu".) Tai a. a. 
Kardelis aiškinąs Lietuvos sie
nas, su visais intakais ir eže
rais, tarsi tai būtų jo plaštakos 
linijos .Tai nenumaldomas troš
kimas įrėžti į vaikų širdis tą 
sakinį "Vive la Lituanie.*"

Per šiuos dvidešimt metų 
matydavom velionį visur: re
dakcijoj, minėjimuose, koncer
tuose, vaikų eglutėse. Bet tik
rieji jo namai buvo Mokykla.

Laikraštis .lituanistiniai kur
sai, aktyvus dalyvavimas Ben
druomenės kūrime ir jos tobu
linime, buvo to polėkio dalis . 
Niekas kitas Montrealy taip ne
sirgo mintimi sukurti liaudies 
universitetą, kaip a. a. Jonas 
Kardelis.

Šiandien svetima valia iškėlė 
mūsų mokytoją negrįžtinai. Ge- 

< i

Lietuvos Gen. Konsulas Kanadoje 
dr. J. Žmuidainas atsisveikina su 

velioniu J. Kardeliu.

PAGERBKIME TUOS, KURIE 
GYVENO IR MIRĖ DIEVUI IR 

TĖVYNEI .
LIETUVOS KANKINIU KOPLY
ČIA ŠV. PETRO BAZILIKOJE 
ROMOJE LAUKIA KIEKVIENO 
LIETUVIO ATSILIEPIANT SAVO 
AUKA.

LAIKO JAU NEDAUG.
Atsilieokite adresu:
LITHUANIAN MARTYR'S CHAPEL 

FUND
2701, W. 68 St. Chicago, III. 60629. 
USA.

1969 M. Š. AMERIKOS PABAL
TIEČIŲ IR LIETUVIŲ SLIDINĖ

JIMO PIRMENYBĖS
1969 m. Š.Amerikos Pabal- 

tiečių ir lietuvių slidinėjimo 
pirmenybės įvyks š. m. vasario 
22d.(šeštadienį),Blue Mountain 
Winter Park,Collingwood,Ont. , 
Kanadoje.Ši vietovė yra 65 my
lios į šiaurę nuo Toronto.

Programoje bus vykdomas 
slalomas ir didysis slalomas 
(Slalom & Giant Slalom).

Varžybos bus vykdomos šio? 
se grupėse: senjorų vyrų (virš 
45 m.), vyrų (18-45 m.), jaunių 
(14-17 m.imtinai), jaunučių (že
miau 14 m.); moterų (virš 17 
m.), mergaičių (14-17 m. imti
nai); jaunučių mergaičių (že
miau 14 m.).

Prieauglio klasių slidinėto- 
jamsyra leidžiama papildomai 
dalyvauti suaugusių ar vyres
nėse prieauglio klasėse.

Pirmenybes vykdo ŠALFASS 
-gos slidinėjimo komitetas.

Lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš pabaltiečių varžybų 
pasekmių,atskirų rungčių visai 
nevykdant.

Lietuvių slidinėtojai regis
truojasi per sporto klubus ar 
pavieniai, bet smulkias infor
macijas gauna šiuo adresu:

Mr. S. Kėkštas, 47 St. George 
Rd. .Islington,Ont.Canada. Tel. 
(416) - 223 - 1372.

S.Kėkštas yra lietuvių atsto
vas Pabaltiečių Sporto Federa
cijos slidinėjimo komitete.

Varžybų pradžia 10.30 ryto . 
Registracija nuo 9 vai.ryto, To
ronto Ski Club Chalet.

Smulkios informacijos bei 
instrukcijos išsiuntinėta vi
siems sporto klubams.

ŠALFASS-gos Centro V-ba

PRANEŠIMAS

"Laisvės žiburio" radio pro
gramos New Yorke laikas yra 
keičiamas. Pradedant vasario 
16 d. "Laisvės žiburys "bus gir
dimas kiekvieną sekmadienį 
nuo 2 iki 3 vai. po pietų per 
WHBI stotį (105.9 FM). Laisvės 
žiburio vedėjas yra Romas Ke- 
zys. Angliškąją dalį šiuo metu 
veda Pilypas Skabeikis.

dėdami jo,prisimindami jo tie
sią asmenybę ir nuoširdžią tal
ką viskam, kas skaidrina išei- 
viškąją mūsų buitį, mes siūly
tumėm įamžinti jo šviesų atmi
nimą, pavadindami Montrealio 
lituanistinius kursus:
Jono Kardelio vardo li
tuanistikos kursais.

Kad nei vaikai, nei tėvai ne
užmirštų,kad p as kutinę pamoka 
gali būti labai arti.

ITALIJOS MINISTERIS PIRMI
NINKAS UŽ LIETUVOS LAISVE

Naujasis Italijos minlsteris 
pirmininkas Mariano Rumor 
yra vienas žymiųjų Europos 
krikščionių demokratų vadų. 
Ilgą laiką jis buvo Italijos De- 
mocrazia Cristiana politinis 
sekretorius ir nuo NEI persi
organizavimo Europos Krikš
čionių Demokratų sąjungos pir
mininkas. Jis visuomet mielai 
palaikė ryšius su Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjunga 
ir buvo Lietuvos reikalų rėmė
jas.

Jam patapus Italijos minis- 
teriu pirmininku, LKDS Centro 
Komitetas pasiuntė išsamesnį 
sveikinimą, kuriame pakartoti
nai prašė jį ir Italijos vyriau
sybę atkreipti dėmesį į Lietu
vos ir kitų pavergtų kraštų li
kimą ir laisvės kovą.

Į šį kreipinį prieš kiek laiko 
CKpirm.A.J.Kasulaičiui atsa
kė pats min. pirm. M. Rumor . 
Jame jis dėkoja LKDS ir jos 
vadovybei už sveikinimus bei 
sėkmės linkėjimus ir kartu pa
kartotinai patikina, jog jis ir to
liau bus ištikimas laisvės ir 
demokratijos principams bei 
visų pavergtų kraštų laisvės 
siekiams. (KDI)

PIRKTI OUEBTC’D GAMINIUS

k. ' ?

tai skatinti apyvartą, 
tai pilnai išnaudoti 
kiekvieną dolerį, 
tai elgtis sumaniai.

PIRK QUEBEC’O GAMINIUS PIRMOJE EILĖJE

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
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Neabejotinai visiems išeivi
jos lietuviams dar ir šiandien 
skaudžiausia ir reikšmingiau
sia žinia lieka netikėta Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
ninko Juozo J. Bačiūno mirtis . 
Iš tiesų,tiktai jam pirmininkau
jant mūsų, išeivijoj įkurtoji, 
bendruomenė tapo pasaulinė 
tikra to žodžio prasme. Jis ap
keliavo daugelį pasaulio kraštų 
ir tokiu būdu ne tiktai simbolis- vitarpinei 
kai,bet visaikonkrečiai apjungė 
ir suartino mus. Nesavanaudiš-

kai naudodamas savo asmeniš
kai sunkiai uždirbtus išteklius 
jis parodė, kad vieno žmogaus 
pastanga galima išlaikyti dau-

pirmi- gelį gyvybinių lietuvybės ap-
raiškų ir, tokiu budu, pačią lie
tuvybę.Gebėjo jis taip pat savo 
paprasta, ūkininkiška (kaip jis 
pats save vadino) laikysena > 
praktišku patarimu ir lygiai ne
įmantriu žodžiu rasti būdus sa- 

pakantai. Gal tiktai 
dabar,deja, kaikurie jo kritikai 
supras kokia nepaprasta ir sun

kiai užpildoma tuštuma yra at
sivėrusi mūsų bendruomeninėj 
vadovybėj. Dirbančiųjų niekad 
nėra buvę perdaug,o su J. J. Ba
čiūno mirtimi mes tikrai nusto
jome vieno darbščiausiųjų. Mi
nėdami savo nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį .neišvengia
mai turėsime paminėti šio kuk
laus ir plačiaširdžio ūkininko 
išėjimą, nes kaip tiktai tokių 
žmonių dėka buvo mūsų gimti
nei iškovota laisvė.



Sumokėjo po $ 24. - šie būrelio 
nariai: J. Andrukaitis, J. Jasi-

Hamilton

PRĄNESAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

PARAMA LIETUVIŠKOMS 
GIMNAZIJOMS EUROPOJE

Hamiltone veikia vienas iš 
seniausiai įsteigtų būrelių 1955 
m.vadovaujamas Z. Orvido, ku
ris dabartiniu metu, kad ir su
mažėjęs narių skaičiumi, bet 
pastoviai teberemia Vasario 16 
gimnaziją. Š. m. sausio mėn. 30 
d.iš šio būrelio narių gauti įna
šai už du metus 1967 ir 1968 m.

mienė, A. Jasimas. Už vienus 
metus 1967 m. sumokėjo $ 12. - 
G. Martišius. Iš viso į Šalpos 
Fondo sąskaitą įnešta $ 84. 00 .

Z.Orvidas taip pat vadovauja 
ir Saleziečių gimnazijai Italijo
je paremti būreliui. Šis būrelis 
įsteigtas irgi 1955 m. ir nors su 
nedideliu narių skaičiumi, bet 
pastoviai siunčia aukas šiai 
gimnazijai. Šio būrelio nariai 
sumokėję už du metus 1967 ir 
1968 m.po $ 24.00 yra: J.Astas, 
A. Jasimas, J. Jasimienė, prel. 
dr. J.Tadarauskas, A. Urbonavi
čienė. Surinkti pinigai $ 120. 00 
įnešti į Šalpos Fondo sąskaitą 
"Talkoje" išsiuntimui Salezie
čių gimnazijai.

Šia proga reikia nuoširdžiai 
padėkoti Z. Orvidui, kuris, kad 
ir būdamas nestiprios sveika
tos,pastoviai be jokios pertrau
kos, jau penkiolika metų vado
vauja abiems būreliams, telk
damas lėšas gimnazijoms pa
remti.Taip pat j-o vedamų abie
jų būrelių nariams, kuriuos su
daro beveik tie patys asmenys . 
priklauso gili padėka.

St. J. DALIUS 
Šalpos Fondo narys.

i

MOKAME UZ:

Depozitus

Sėrus

Terminuotus indelius

SKOLINAME:
Asmenines paskolas iŠ 
Nekiln. turto paskolas ii

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—S v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Treė. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p.

5%

5.5%J 
6%

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių
Kredito Kooperatyve “TALKA"

21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.
Nemokamas gyvybės ir asm. paskolų draudimas

Nemokamas pilnas ?ekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers Čekius ir money orderius 
U ^tikrintas indėliu saugum :is 
Kapitalas viri’ $ 1,600,000.00

torontoj

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE

KAPITALAS vifš trijų MILIJONŲ DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGICIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje

MOKAME 
5 % už depozitus 
5/2% už Šerus

9% 

8Kj%

PARAMA
DUODAME 

rnortgičius ir asmenines 
paskolas iš 7%.

K A«SOS VALANDOS: kasdiena, nuo 10 vai. iki 3 vai. p. 
p.Išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadie
ni vakarais nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p.

BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. — • — Telefonas LE 2-8723

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
BE MUITO 

Vairios sudėties maisto siuntiniai, automobiliams motorai ir 
padangos, motociklai, dviračiai, SKalbiamosios mašinos, siu 
vamosios mašinos, televizijos priimtuvai, transistoriniai ra
dijo aparatai, laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas.

__  Lietuvą, Latviją, Estija, Ukrainą ir
U S. S. R. paprastu bei oro paštu. 

DOVANOS:
Turime naujus iliustruotus katalogus, kuriuose yra smul

kus aprašymas ir paaiškinimai. Pažymėtos kainos yra galu
tines.

Taip pat persiunčiame pinigus, uz kuriuos gavėjas gali nu- 
sinirkti įvairiu orekiu specialiose dolerinėse krautuvėse.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta 
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
'.r sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.

Jei Kanadoje 
nesate gyvenęs 
ištisus metus,šiai 
ka turite žinoti 

«

apie asmenines 
mokesčiu, atskai

tas:
Tie, kurie negyveno Kanadoje 

ištisus 1968 metus, negali reika 
lauti pilnos asmenines neapmo
kestinamos ataskaitos arba įpras
tines 8100 ataskaitos, kuri ski
riama gydymo ar labdaros išlai
doms. Tokiu asmenų neapmokes
tinamos atskaitos dydis priklau
so nuo išgyvento laiko Kanadoje.

Jei norite tiksliai apskaičiuo
ti savo asmenines neapmokesti
namas atskaitas, pasižiūrėkite i 
nurodymus Income Tax Guide, 
Visos detales nurodytos 21 sek
cijoje.

Užpildant pirmaji puslapi savo 
pajamų mokesčiu formos, reikia 
žinoti keturis pagrindinius skait
menis. Visu pirma turite žinoti , 
kiek uždirbote Kanadoje. Toliau
- kiek atskaityta mokesčiams iš 
Jūsų atlyginimui; kiek įmokėta Ka
nados Pensijos Planui. Pagaliau
- kiek įmokėjote, jei išviso mokė
jote, registruotam pensijos pla - 
nui.

Jei negausite T4 pažymėjimo 
su visa minėta informacija iki ko
vo 1 d., tuoj pat kreipkitės pas 
darbdavį,

Jei reikia pagalbos užpildyti 
formai ir pridėtasis vadovas ne
padeda, ateikite pas mus. Neto
li Jūsų yra apylinkes mokesčiu 
Įstaiga District Taxation Office, 
kuri paaiskins visus klausimus 
apie pajamų mokesčius, Dauge - 
lis ištaigos tarnautoju moka ke
letą kalbu. Jei norite, galite at
sivesti draugų,kaip verteia. Vie 
nu ar kitu būdu, sutvarkysime Jū
sų pajamų mokesčius ir nereikės 
rup intis.

Mes esame 
tam kad 

pagelbėtoms
Department ot 

National Revenue, Taxation

Savininkas Alfonsas Viskantas

SPECIALIOS KAINOS:
o Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.
o I tol imesnes užmiesčio ir kito miesto vietoves

SKAMBINKITE 

iš visų vietų LaSalėję.

TEL. 366-8300

— visas 24 valandas.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

AF^B.
BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

T E L. 669• 8834. P rogramos vedėjas L. Stankevičius

LaSalle Mo Specialist lleįV.
TEL: garažo 366-0500 

namų - 366 ■ 4203

• - TAbSAU- IR -DAŽAU AUTO MAŠINAS.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q. sav. G. desrochers.
(Priešais NL redakcija)

UniveiAal Cleans'll & Ziailo'iA
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
lot Wellington St.)

Deluxe Cleaners & Dyers Ltd.
117-6TH AVENUE, 

lachine, Que.

Sav. P. RUTKAUSKAS

Windsor
DRY CLEANKRS & DYERS CO, L.TO. 

1205 Church Avenue. Verdun. p.Q

Tel. 768- 6679.

Savfninkai: A. Keršys, P.

Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus į 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky t 
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel i 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

TEL. 637-6727

Viskqpaima is namų ir išvalytus 
pri stato.

Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkas ir visą kitą namu apyvoka.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirtį šiam darbe. Turinti naujai įrengta 
moderniškiausia drobužių ap saug a (storag e) 
ir greita patarnavimą,.

Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.

Baltic Woodwork Co. tel■
K. KIAUŠAS ir J. SIAUČIULIS Daromos Įvairios durys, langai, vir-

tuves kabinetai ir kiti įvairus medžio 
547 Lafleur Ave., L a Sol le (650) P. Q. dirbiniai.

BELLAZZI - LAMY INC. —
BOIS DE CONSTRUCTION (VAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA:
BUILDING MATERIALS „ , , . .

Durys, langu rėmai. Izoliacija, Ten - Test,
7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 61eme Ave., LaSalle

EDCO" 
(Construction Co.

Masonite, statybinis popieris , cementas, 
B.P. išdirbiniai , cementas ir kt.

Ltd.
kambinti W. Lapenaiciui -- 366- 6237.

e Visokių namų pardavimas ir išnuomavi
mas L a Sal I ej e ( 5)4, 4)4, 3)4 kambariai).

• Su bendru apšildymu ir atskirai.

Su virtuves pečiurr, Šaldytuvu ir be jų. 

Žemos kainos ir maži (mokėjimai.

536 Broadway,
So. Boston ,Mass.

02127 USA.

Aišku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 
sius metus. Jį vieni giria, kiti peikia, bet visi ji mėgsta skai
tyti. Kodėl ?

Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesjbijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis is visur (daug rašo ir apie dabarti
ni, Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gerą var
dą ir pasitikėjimą.

Keleivis duodą ir teisinių patarimų, jame rasite gražų ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $5.00.

Jau galimo gauti — 1969 — metų Keleivio Kalendorių. Kaina $ 1.00.

SĖJA Tautinės, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 
Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

Redaktorius Grožvydas Lazauskas.
Administracijos adręsšs: Juozas Urbelis
1649 N. Broodwoy./Melrose Park, 111. 60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $ 5.00 metams.

psl. *** “'** f PR ĮKLAUSOMA LIETUVA

» Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19% svarų gryno svorio.
» Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.
e Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

kėsite gavę mūsų pranešima.
t) Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
e Jeigu turima neaiškumu, prašome klausti, - telefonu bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą,

Musu ištaiga labai daug patarnavo ir pasiruošusi patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

EXPORTING CODARBO VALANDOS: pirmadieniais
— penktadieniais nuo 9 vai. ryto 

iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais
— nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. ’v

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 - 3098 

Savininkai A. ir S. KALŪZA

montreal

SIUNTINIAI LIETUVON
KAUFMAN'S WOOLLENS & TEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P.Q. — TEL. 842 - 5319

IŠ ČIA PASIUSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMS

1 URMO KAINOMIS 
30% 40% ŽEMIAU RINKOS KAINOS

u TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONAS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PALTAMS, 
SUKNELĖMS IR SILKINES ■ Brocade & Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ KASMIRO.NAILONINIU, IR ŠILKINIU SKARELIU, SVEDERIlį IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS 
<• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS • Made to measure - IS GERIAUSIU ANGLIŠKU MEDŽIAGŲ

KAINA $54.00 ir extra kelnes $13.50.
SAVININKAS CH. K A U F M A N A S, buvus audinių fabriko “ LITEX* vedėjas Kaune. Laisvai kalba lietuviškai.

JOE’S BUTCHER & GROCERY
ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI.

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKO SKONIO DEŠRŲ.

GAMINTOJAS.

PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS,'SALES VISOSE

MIESTO DALYSE.

LAURINAITIS JUOZAS

TEL: 524 - 0209

1918 Frontenac Street, Montreal, P.Q 
( Prie požeminio " METRO“ stoties).

Jettė & Frere Itee
Plumbing & Heating kontraktori ūs • Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimą

AUTOMOBILE INC.

DART 
CORONET 
CHARGER 
DODGE 
CHRYSLER 
CAMION 
DODGE

140-2e AVENUE 
LASALLE

LAURENT DAIGNEAULT
President

• Apkainavima s nemokama s

366-0330 •

liMB-LL
7635. BOUL. LASALLE 

LASALLE. QUĖBEC 
TĖL. 366-7818

SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

389 7 St.Lawrence Blvd.

Montreal IB, P.Q.

Tel. VI4 -9098

• ABC yra tik viena kompanija Montrealyje, kuri (galiota priimti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokesti,. , 

0 ABC aptarnauja Montrealyje LIETUVIUS klientus, kurių pilną pasitikėjimo turi jau 14-ką metų.

• ABC turi dideli pasirinkimo, (vairiu gėrybių siuntiniams, --- aukščiausios kokybės ir žemiausia kaina!!!

ABC priima ir pinigus už kuriuos jūsų gimines gali nusipirkti (vairias prekes dolerinėse krautuvėse Lietuvoje.

XBC turi SPtlCIALIUS maisto produktus siuntiniams i Lietuva,:

NELAUKDAMI UŽEIKITE I ABC IR UŽSAKYKITE 
SIUNTINIUS, TADA IŠVENGSITE SKUBĖJIMO

ABC patarnavimas •— 100% pasitekinimas!

*** Nr. 8 (1135 ), 1969 n>. vasario 19 d.

Ul'/i K AINOS (50% NUOLAIDA)

100 sv, cukraus .... $ 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus, 
100 sv. miltų ..,,....$21.50 muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1.
100 sv. ryžių 25.00 Jūs nemokėsite nė vieno centą
20 sv. taukų...5 12.70 daugiau!



MOKt|rEAL
NAUJA "NL" ANTRAŠTĖ-dail.

R. BUKAUSKO

Mūsų naujoji antraštė 
yra nupiešta dailininko R. Bu
kausko. Taip pat ir kelios nau
josios skyrių antraštės, kurį 
laiką spausdinamos,yra jo dar
bo.Norime pastebėti,kad ir se
noji "Nepriklausomos Lietu - 
vos"antraštė buvo sukurta dail. 
R. Bukausko. Šia proga redak
cija nori nors šiomis keliomis 
eilutėmis viešai padėkoti daili
ninkui už jo nuolatinę neapmo
kamą paramą mūsų savaitraš
čiui.

TAUTINIS RŪBAS SPAUDOS 
BALIAUS KARALAITEI

Dailininkė Anastazija Tamo
šaitienė jau atsiuntė, Spaudos 
baliaus karalaitei skirtą,tautinį 
rūbą. Jis bus iškilmingai įteik
tas š.m.balandžio mėn. 12 dieną, 
Spaudos baliaus metu. Dail. A . 
Tamošaitienė prie atsiųsto že
maičių tautinio rūbo pridėjo to
kį palydos laišką:

- Mielas Redaktoriau,
Kaip kasmet, taip ir šiemet 

išaudžiau "Nepriklausomos 
Lietuvos" spaudos baliui, gro
žio karalaitei-iškiliai lietuvai
tei lietuvių tautinį drabužį.

Jūsų išrinktoji mergaitė te
gul atstovauja mūsų tautodailę, 
dėvėdama žemaičių apylinkės 
aprėdą.

Tikiu,kad išrinktoji lietuvai
tė vispusiškai atstovaus lietu
vių kultūrą.

Šis tautinis drabužis tebūnie 
mūsų kukli dovana paremti "Ne
priklausomos Lietuvos" redak
ciją.

Jūsų
Anastazija TAMOŠAITIENĖ

"Nepriklausomos Lietuvos" 
redakcija, nuoširdžiai dėkoda
ma už tokią menišką ir vertin
gą dovaną, nori savo skaityto
jams pastebėti, kad p. p. Tamo
šaičiai yra mūsų savaitraštį 
rėmę jau dvidešimtį metų. Nie
kad jie neatsisakė ateiti talkon 
ir pagelbon spausdintam žo
džiui.Esame laimingi, turėdami 
savo tarpe tokius bičiulius!

MŪSŲ UNIJOS"LIT ©"METINIO 
SUSIRINKIMO BELAUKIANT

Ta proga noriu atkreipti mie
lų "Lito" narių dėmesį ir pana
grinėti mūsų "Lito" darbus ir 
planus.

1. Paskutiniojo nepaprasto 
"Lito" narių "teatrališkai" pri
imtą naują statutą ir, prisimin
ti, kad tą pačią dieną ten pat, 
po nepaprasto susirinkimo bu
vo sukviestas metinis visuoti
nis narių susirinkimas, ap
svarstyti 8-iems dienotvarkės 
punktams.

Rimčiau galvojant, darosi 
nesuprantama ir keista, kad 
vieną dieną po 4 vai. p. p. buvo 
sukviesta du susirinkimai labai 
svarbiais klausimais.

Vien tik rimtai ir aiškiai 
perskaityti 14 puslapių, didoko 
formato statutus ir antro susi
rinkimo 8 dienotvarkės punk
tams,reikėjo nepalyginamai il
gesnio laiko.

Pirmame susirinkime, ban
dant svarstyti statutą, kelis 
kartus prisiminiau p. inž. Balo
to, "NL" straipsnelio pastabas: 
"Greičiau balsuokit, nes kitas 
susirinkimas jus laukia ir deš
ros atšals". Ir antru atveju, jau 
rimtesne pastaba: "Man aišku- 
tai tendencija (puikiai nušlifuo
ta) ir nieko kita".

Taip ir buvo. "Skubėjom, ne- 
svarstėm,nubalsavom,ir statu
tą priėmėm”.

Po šių susirinkimų pasijutau 
nusivylęs būsima "Lito" veikla 
ir siekimuose, priimto statuto 
ribose.

2. Dabar panagrinėkime bent 
keletą mūsų "Lito" naujo statu
to 29 skyrių.

t <

Skyrius 8,poskyris F: "Taip 
pat privalomi kiti papildomi 
mokesčiai, jei jie yra valdybos 
nustatyti".

Poskyris H: "Visinariai mo
ka kredito unijai nario mokestį, 
kuris negali būti didesnis už 
kredito unijos mokamus mo
kesčius Lygai".

Sename statute šių mokesčių 
nėra, o poskyris H net nesu
prantamas.

Taigi,senieji nariai šiuo ne- 
kooperatišku statutu tapo apvil
ti. Naujieji įstojamieji nariai 
gali pasirinkti: stoti į narius ar 
ne,o senieji to neturi. Bendrai ,. 
visi nariai su baime laukiame 
tų "privalomų kitų papildomų 
mokesčių (ir net nesuprantamų) 
ir gal nemažomis sumomis.

Skyrius 9. Narių teisės ir 
prievolės.Poskyris F: "Valdy
ba gali narį pašalinti, jeigu...:

2. Nevykdo savo prievolių 
kredito unijai.

4. Savo elgesiu žemina savo 
uniją".

Atrodo, kad nariam sudraus
minti pakanka 2 skyrelio. Kam 
čia sugalvotas ketvirtas skyre
lis ? Jei mūsų "Litas" būtų kul
tūrinė arba ideologinė, ar poli
tinė organizacija, gal ir tiktų , 
bet kooperatinei kredito unijai - 
ne.

Skyrius 11. Susirinkimai. Po
skyryje G. ,skyrelis 6: "Kandi
datų į valduomuosius organus 
siūlymas turi būti pasiūlytas 
raštu mažiausia dviejų kitų na
rių. Pasiūlymas turi būti pada
rytas per unijos sekretorių bent 
vieną savaitę prieš visuotinį

Fotografijos! rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS Užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 2498 Daugall Ave, Windsor 12, Ont.

T. 1. ASHKENAZY, b.cqmm.. c.a.
CHARTERED ACCOUNTANT

50 Place Cremazie, Suite 611
Montreal 11, Que. Tel. 381- 9227

C Kalbame ir lietuviškai )

VESTUVINIU SUKNIU 
PASIŪLYMAS

Puošnios ir įvairaus dydžio vestuvinės suknios 
žemiau išpardavimo kainos, kurių vertė $ 100 ir 
daugiau — parduodamos po $ 25 - 35.
Darykite užsakymus sau ir giminėms j Lietuvą.

Br. Kirstukas, tel. 769-2941 
239- 4 Ave., Verdun, Mtl. P.Q.

DR,A,S, POP!ĖRAITIS
B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c). 

CHIRURGINE PRAKTIKA KREIPTIS T E L; 931-3275.
SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

Dr. A. O. JAUGELIENE
Dantų gydytoja

Dr. V. GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

ADVOKATAS

J^P. Miller, b.a., b.c.l.
NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.

a Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoįu
• Vasaros laike saugojimas

(Storage)'

Tel. 767-6183.

8 pal. *♦* NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** N r. 8 (1135),, E 90 m. vasario 19 d.

L

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ, vasorio 23 d.,Įvyks 
AUŠROS VARTŲ. BAŽNYČIOS NAUJOJO ALTORIAUS

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais pagal susitarimą.

1082 Bloor W., Toronto, On t. 
( į rytus nuo Dufferin St. ) 
Raštinė: LE4-4451.

5 vai. p.p. SPECIALIOS MISIOS 

po Šių. mišių.-VAKASfSEfSi

BILIETAI gaunami pus komiteto narius ir prie įėjimo.

narių susirinkimą".
Kodėl ir kuriam tikslui? At

rodo,kad sekretorius turi turė
ti laiko ištirti siūlomojo kandi
dato patikimumą ar priimtinas 
į kandidatus ?

Šis dalykas, kiek man žino
ma,naujas išradimas ir gal būt 
mūsų "Lite".

Skyrius 22. Priklausymas 
Lygai: "Kredito unija yra Lygos 
narys ir yra įpareigota... "

Nenagrinėjant paskirai šiuos 
įsipareigojimus, nes jie labai 
aiškūs,ėmiausi gerai peržiūrė
ti visus skyriaus 22 poskyrius 
ir rasti ką Lyga duoda arba 
duos mūsų "Litui". Deja-nieko . 
O vieton to,gali pareikalauti di
dokų sumų ir padaryti "Litui" 
net sunkių nuostolių.

3. Be suminėtų, be abejo, dar

832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampas St. Andre) 

tel. 522-7236.

1396 St. Catherine Street West 
Suite 419

Tel: 866-8235, namu 681-2051.

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. 932-6662; namu 737-9681.

5330 L' Assomption Blvd.
Tel. 255 ■ 3535.

Suite 205
168 Notre Dame St. E. 

Tel: 866-2063; 866-2064.

Sun Life Building
Suite 200 1

Tel. 866- 1359

A U S R 0 S VARTŲ. 
PARAPIJA.

yra ir daugiau statute būtinai 
taisytinų dalykų.Tad siūlau val
dybai sukviesti nepaprastą na
rių susirinkimą apsvarstyti 
statuto pataisymą ir ar priklau
syti Lygai.

V. BILEVIČIUS.

• PETRAS ČIPKUS, poeto Ny
kos - Niliūno vyresnis brolis , 
dar vis gydomasRoyal Victoria 
ligoninėje, kur jam buvo pada
ryta lūžusios kojos kaulo ope
racija.

• Montrealio Studentų Ateiti
ninkų Draugovė ruošia moks
leiviams ir studentams links - 
mavakarį vasario mėn.22 d.7.30 
v. v. pas Vidą Kizerskytę 1105 — 
3 Ave. Verdun.

VALDYBA

a Juozas Laurinaitis jau ilges
nis laikas sirguliuoja širdies 
negalavimu. Jis jau kelioli
ka metų kai turi gera verslą 
-- grocery su pilnais leidi - 
mais alui parduoti. Šiuo metu 
sveikatai pašlijus,ši verslą^ 
parduoda. Jis prieinamiau 
parduotų lietuviui jei toks 
atsirastu.k

REIKALINGOS MOTERYS 
namų ruošos darbams gerose šei

mose. Pastovus darbas. Geras at
lyginimas su atskiru kambariu.

Pageidautinas nors šioks oks 

anglų arba prancūzu kalbos mokė
jimas. Teirautis:
LAWRENCE SERVICES CO 

TEL. 482- 5142.

ADRESAS:

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 šėrų sumos.

MOKA UŽ:

DEPOZITUS
ŠERUS (numatyta)

5.0%
5.5%

TERM.IND. 1 metams 6.5%
TERM.IND. 2 “ 6.75%
TERM.IND.3 7.0%

DUODA paskolas:
ASMENINES iš 9.% 
NEKILN. TURTO iŠ 8.5% 

įskaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senomis palulcanomis 
( pradedant 6.5 % )■

HIGHLAND AUTO BODY
CALEX GAS BAR

DIRBTUVĖ — GA RAŽAS

611b Lafleur Ave. LASALLE
Savininkai: V. Sušinskas 389-0571

PROVINCIJOSE

Sekr. M. Arlauskaitė, tel. 722 - 3 9 86.

VISU RŪŠIŲ DRAUDIMAS

6695 — 35th Avenue, Rosemount, 
(kamp. St. Zotique)

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

A. J. Norkeliūnas
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ I I 

3907 A Rosemont Blvd.
TEL: Off.: 722-3545; Res. 256-5355

S-tos "Lite*' nr. 752D

Juozas Stankaitis Leonas GureckasTEL. 365-8666

7633 LaSalle Blvd. ir 4 Avė. kampas, L a S a I I ė j e.

PRANO BALTUONIO KŪRINIU 
PARODA

(Nauja, originalu, gražu)
Daug Toronto visuomenė tu

rėjo progos pamatyti Prisikė
limo parapijos salėje ir įvai
riausių rūšių menininkų kūrinių 
- daugiausia, tapytojų, keletą 
skulptorių.

Tačiau viena iš didžiausių 
pasisekimų turėjo skulptorius 
iš Montrealio, žemaitis nuo 
Skuodo, P. Baltuonis, medžio 
šaknų drožinėtojas (driftwood 
apdirbėjas).

P. Baltuonio rankose medžio 
šaknelė, net ir gamtos išmesta 
supuvimui, pavirsta gyvais 
daiktais; žmonėmis, gyvuliais , 
pasakom, sportininkais, skaus
mais, džiaugsmais ir kt.

Tai nauja, reto meno šaka, 
kuri žavi žiūrovus ne tik me
nišku atlikimu,bet ir temų įvai
rumu. Pasiklausius salėje žiū
rovų nuomonių, atsakymas vie
nas :"puiku,puiku! Man patinka",

P. Baltuonis savo drožiniais 
tapo žinomas daugeliui per Ex
po 67,kai žymiausio Montrealio 
viešbučio, turinčio meno gale
riją Place Ville-Marie, direk
torius pakvietė, duodamas vel
tui kambarį,kad tik skulptorius 
P. B. dalyvautų su savo kūri
niais.

Tuomet mūsų menininko pa
sisekimas buvo puikus: daug 
tūkstančių svečių, iš viso pa
saulio,perėjo per parodos kam
barį ir buvo parduota į įvairius 
pasaulio kraštus arti 50 dirbi
nių.

P.Baltuonis drožinėjimo dar
bą pradėjo prieš 8 metus ir da
bar pragyvenimą pasidaro iš 
savo kūrinių. Šiuo metu lanko 
Museum of Fine Arts meno mo
kyklą Montrealyje.

Lietuvoj P. Baltuonis gimna
zijas yra lankęs Skuode ir Kau
ne.Tuo laiku reiškėsi tapyboje, 
bet neturėjo galimybės lankyti 
Meno mokyklos.

Linkėtina, kad P. Baltuonis 
ruoštų parodas kanadiečių ga
lerijoje ir nuvyktų į JAV-es . 
Originali jo kūryba rastų vietą 
ir pasaulinėse parodose. Ji tik-
rai to verta. J. KARKA

1465 De Seve Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766-5827.

Tel. Buss. 366- 7281 

ir J. Zavys 365-3252 

LaSalle Restaurant
16 metų pagarsėjęs u smoked meat1* patiekalu* 

Visoks maistas pristatomas i namus.

KREDITO KOOPERATYVAS 
“Parama“ vasario 23 d. 3 vai. 
Saukia visuotina. - metinį narių « 
susirinkimu kuris įvyks Club 
Bloordale salėje, 1610 Bloor St., 
West (Indian ir Dorval). Susi
rinkime bus svarstoma šių dienų 
finansinės problemos ir 1968 m. 
apyskaita.

Tuo reikalu yra išsiuntinėta 
pranešimai su darbotvarke ir jei 
gu kas yra pakeitę adresus ir ne 
gautų pranešimų, tai prašomepa- 
skambinti telefonu LE 2-8743,"’ 
pranešimai bus išsiųsti papildo
mai. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti ir spręsti savos istai 
gos finansinius reikalus.

V e d ė j as.

IŠ "DAINOS" D-JOS VEIKLOS
Virš 20 metų, kai Toronte į 

veikia šalpos draugija "Daina", 
kurios viena iš kūrėjų ir sielų 
yraM.Jokubynienė."Daina" at" 
lieka didelį šalpos darbą, siųs
dama pagalbą siuntiniais, rū
bais, pinigais į Vokietiją ir kt. 
seneliams, ligoniams, inva
lidams, kurie liko neišemigra
vę.

"Dainos" susirinkimai yra 
daromi beveik kas mėnesį pas 
kitą d-jos narę. Ten susirenka 
20-30 narių prie kavutės ir py
ragaičių,kartais ir kugelio,bul- 1 
vinių blynų ir kitokių tradicinių 
lietuviškų valgių ir aptaria vi
sas problemas. Sausio mėn. su
sirinkimas buvo pas St. Matule
vičienę, vasario 23 d. susirin
kimas įvyks pas dr. M. Karkle- 
nę, 403 Durie St.

Visuomenė "Dainą" remia 
per pinigines rinkliavas ir kar
tais parengimus,bet pagrindinę 
naštą neša narės, sumesdamos * 
reikalingas sumas. J.

STUDENTŲ VEIKLA SILPNĖJA 
Toronto liet, studentai atsi

sakė nuo savo būstinės, turėtos 
Pranciškonų naujose patalpose 
Bendras veikimas apsilpo, val
dyba sunkiai besilipdo.nors To
ronto universitete yra apie 80 
lietuvių studentų. Prieš metus 
likvidavosi studentų rėmėjų bū- 4 
relis,nes studentų tėvai nustojo 
įdomautis veikla.

■mJ

KASOS V AL ANDOS: 1465 De Seve St., sekma
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniai s nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s--pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželio 15 d. 
iki rugsėjo 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

Atliekami Įvairūs automobiliu taisymo ir 
dažymo darbai:

Infrared & Vinyl Tops painting

Gazolinas, Alyva ir kiti patarnavimai
Padangos žemiausiomis kainomis

Lietuviams nu.olaida. ir baterijos.
10% speciali nuolaida iki 1969 m. vasario 28 d. tiems, 

kurie atsineš Sį skelbimą.

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebecb ir Ontario
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