
LITHUANIE INDEPENDAN1E • INDEPENDENT LITHUANIA

nais istoriniais laikais, jų patriotinio žygio, nes darbo

SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

KHOMEINI GRASINA 
•ŠVENTUOJU KARU”
Bakhtlar nepasitraukiant 

Iš vyriausybės Ir bandant 
tartis dėl demokratiškos vy
riausybės Irane, Khomeini 
nerodo jokių ženklų, kad no
rėtų dirbti ta kryptlml.Prle- 
šlngal, atvykęs Į Iraną, jis 
reikalauja Bkhtlar’o pas t - 
traukimo, tariasi su kariuo
menės vyresniaisiais, ban
dydamas juos palenkti Į sa
vo pusę Ir tvirtina,kad jis 
norįs Irano problemas Iš
spręsti taiklu būdu. Tačiau, 
" jei vyriausybė vis priešin
sis padedama amerikiečių Ir 
Izraelio, tai mes paskelb
sime šventąjį karą, kai ateis 
laikas gausime ginklų iš 
mums draugiškų pajėgų" - 
patvirtino Khomeini.

Jo noras sukurti Irano 
diktatūrinę Islamišką vals
tybę nėra tinkamas sprendi
mas, pakeičiant monarchinę 
diktatūrą—-pareiškė Bakh *■ 
tlar.

UŽ

PAGEGO ŠNIPAS

Į Vakarų Berlyną su žmo
na ir vaiku pabėgo aukštas 
R. Vokietijos saugumo pa
reigūnas. Pagal jo patiek - 
tus sąrašus jau » suimti 4 
agentai. Manoma, kad V. Vo
kietija-tai šnipų mišrainė. 
Spėjama, kad maišosi apie 8 
tūkstančiai komunistų šnipų .

LENKU. KOMITETAS 
RELIGINI LAISVE 
LIETUVAI

Norvegijoje susikūrė Pa - 
galbos Lenkijai Komitetas, 
kuris praneša, kad Sąjūdis 
Žmogaus Teisėms Ir Oru
mui Ginti Lenkijoje paskel - 
b ė deklaraciją Lietuvos 
žmonėms:

"Mes pasirašiusieji Sąjū
džio Žmogaus Teisėms Ir 
Orumui ginti Lenkijoje na
riai reiškiame pilną solida
rumą Ir gilią pagarbą mūsų 
broliams lietuviams, kurie 
daug metų Ištikimai Išlaiko 
klusnumą Dievui Ir tėvynei . 
Ypač pagarbą reiškiame ne
seniai susikūrusiam katali
kų komitetui tikinčiųjų tei
sėms ginti.

Dėl mūsų Istorinės drau
gystės Ir tradicijų mes esa
me Įsitikinę,kad klestės tar
pusavio pastangos, siekiant 
pagarbos Žmogaus Teisėms, 
Ir kad bažnyčia mūsų kraš
tuose bus skambaus Ir gyvo 
tikėjimo Išpažinimo Bažny
čia".

Seka 20 žmonių parašai
Ta proga reikėtų pasinau

doti šiuo Komitetu Ir jiems 
taip pat parašyti raštą,at- 

r eipiant o į.nesĮĮ Suvalkų 
Trikampio lietuvių pastan - 
gas, kad jie mb būtų leista 
giedoti Ir melstis lietuviškai 
jų pamaldų metu.

MANIESIEMS

V. Kudirka

atsirado ir šiandien, kada o-rankų niekad nebus perdaug, 
kupantai stengiasi visus pa
vergtuosius taip nužmoginti, 
kad bet kokia idealizmo ki
birkštėlė būtų visai užslopin
ta.

Ir taip pačiu sunkiausiu 
mūsų tautai momentu, pačioj 
juodžiausioj priespaudos nak
ty Liet. Kat. Bažnyčios Kro
nika atėjo su savo vien dva - 
ainiais ginklais, lyg jaunu
tis Dovydas prieš savo prie
šą Galiotą ir jį nugalėjo.

A. P. B.

KOLUMBIJOS LIETUVIAI 
ĮSTEIGĖ FONDA

Labai sunkiomis apysto- 
vomis, labai mažai dalelei 
lietuvių remiant,š. m. sausio 
6 dieną buvo įsteigtas Ko
lumbijos Lietuvių Fondas 
Medelyn mieste, Comfenalco 
pastate.

Laikinojo Komiteto . žodis 
pasveikino Steigiamąjį Su
sirinkimą:

Šiandien mums tenka ypa
tinga privilegija atidaryti 
istorinį Kolumbijos Lietuvių 
'FondoSteigiamąjį Susirinki
mą. Sakome istorinį, nes 
susirinkome įsteigti nemirš
tantį,tikriau pasakius,amži- . 
ną piniginį šaltinį- Fondą su 
nejudomu kapitalu atsikūru
siai Lietuvai ir su to kapita
lo nešančiomis palūkanomis 
mūsų tautiniam tęstinumui 
išeivijoje, Kolumbijos teri
torijoje, išlaikyti.

Nors Fondas savo esme 
tarnaus mūsų tautiniam bei

Jei audra ištikus verstų stulpų vieną
Iš tų, kurie palaiko jūsų namo sieną, — 
Namas negrius — iš baimės jūs neišlakstykit, 
Tik vieton ano stulpo tąją pačią dieną

Tuoj kitą statykit!

‘Jeigu žūtų iš rankos priešo, ar likimo
Viens tų, kur augin garbę, dvasią jūs likimo. 
Rimkit — tegul jūs širdis drąsumas neatstoja, 
Tiktai, ką anas darė vyrs pasišventimo,

Tegul kits kartoja.

KVIEČIAMI Į KINIJĄ.
Buvęs JAV prezidentas 

N ixo n’as, jau lankęsis d v 
kartus Kinijoje, kviečiamas 
vėl netrukus atsilankyti Ir 
būti vice- premjero Teng 
Hslao-Plng svečiu. Nfcon'as 
tuoj pat sutiko. Pirmą kartą 
jis lankėsi Kinijoje 1973 m., 
pradėdamas dialogą tarp Pe- 
klng’o- Washlngton’o, kuris 
dabar Išsivystė Iki prez . 
Carter’to diplomatinių ryšių 
užmezgimu su Kinija.

Be Nlxoa’o,pakviestas, ži
noma vizitui Ir prez. Carter’ 
Is bei daug kitų "amerikonų 
d r augų", a not bes 11 anka nč lų 
dabar Baltuose Rūmuose 
svečių Iš Kinijos.

LIETUVAITES ATVIRAS 
LAIŠKAS PREZIDENTUI

Tarptautinės žinių agen
tūros pranešė, kad Irenos 
Gajauskienės atviras laiš
kas pasiekė prez. Carter į , 
kuriame ji prašo užtarti ka
linamą jos vyrą Balį Gajaus
ką sovietų koncentracijos 
lageryje.

Balys Gajauskas, kaip ge
rai žinome, teisme apkal
tintas, kad bendradarbiavo su 
Žmogaus Teisių gynėju A- 
leksnndru Ginzburg*u. B. 
Gajauskas apkaltintas ir už 
istorinės medžiagos rinkimą 
liečiančią pokario dešimt-, 
mėtį. Jeigu būtų rinkęs sufal 
sifikuotą medžiagą- žinoma , 
tokio apkaltinimo ir nebūtų 
sulaukęs. . .

Lietuva mano! priešui ant tavęs įnirtus 
Privalai hydra tapti ta, kuriai nukirtus 
Galvy, tuoj kelios vieton jos išdygsta. 
Išliksi tik j hydrą gyvumo pavirtus. 

Nors priešąs nestygsta!

BENDRUOMENYBĖS
LIETUVOS KATALIKU BAŽNYČIOS KRONIKŲ SVARBA

Jau nuo 1972 metų okupuo
toje Lietuvoje eina pogrin
džio leidinys, pavadintas Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika.

Jos pasirodymas buvo di
delė staigmena ne tik mums 
išeivijos lietuviams, bet ir 
patiems okupantams bei jų 
talkininkams prisitaikėliams 
lietuviams.

Išvilkįmas viešumon kro
nikos konkrečių faktų su pa-

vardėmis ir vietovėmis apie 
juodus okupantų ir jų talkinin
kų darbelius buvo jiems ypač 
nemalonus. Tad nenuostabu, 
kad buvo įkinkytas saugumas 
ir visa okupantams tarnau
janti prisitaikėlių armija 
tam pogrindžio leidiniui lik
viduoti, o leidėjus nubausti 
taip, kad nebemėgintų to dar
bo imtis.

Bet lietuvių tauta išugdė 
didvyrius ne vien anais se-

JAV PREZIDENTAMS LANKANTIS PEKINGE: 1972 m. Nixon su ChouEn-lai ir 1975 m. Ford su TengH-Ping.

Liet.Kat. Bažnyčios Kro
nika pasiekė Vakarų pasaulį 
ir šiandien jos išverstos į 
daugybę kalbų skelbia apie 
lietuvių kančias ir jų teisių 
mindžiojimą pavergtoje tė
vynėje.

1 Daugelis kitataučių stebisi 
mūsų brolių dvasine stipry
be ir pasiaukojimu kilniems 
Katalikų Bažnyčios ir Tau
tos reikalams. Jų vardai : 
N. Sadunaitė, V. Petkus, B. 
Gajauskas, Plumpa ir daugy
bė kitų - jau yra žinomi vi
soje Europoje ir čia Ameri
koje.

Bet tam kronikų išpopulia- , ,, , ,
tinimui, Išvertimui t kitas kai bJUanjStJ.“a‘n„^ 
bas ir jų išleidimui yra rei
kalinga ne vieno ar kelių lie
tuvių talka, o šimtų ir tūks - 
tančių.Tai ne kelių pasišven
tėlių darbas, o daugelio^ ku
rie savo darbu ir lėšomis 
prie to prisidėtų. Deja, pas 
mus išeivijoje kol kas tos 
plačios talkos neatsirado. 
Dirba daugiausia keletas pa
sišventėlių, bet šiandien jau 
atėjo laikas įsijungti į tą 
darbą platesnėms lietuvių ma
sėms.

Ypač Chicagoje yra gera 
proga tą darbą paremti, ka
dangi čia veikia Liet. Kat. 
Bažnyčios Kronikoms Leisti 
Sąjunga, besirūpinanti kro
nikų leidimu lietuvių kalba* 
(jau išleistas IV tomas), ang
lų kalba I ir ispanų kalba I 
tomas. Angliškasis vertimas, 
nugalėjus daugybų įvairių 
kliūčių, pasirodys jau šiomis 
dienomis. Jų oficialus leidė
jas yra Lojolos universitetas 
Chicagoje. Tačiau vertimu, 
lėšų sutelkimu ir jų išplati
nimu rūpinasi minėtoji są
junga ir prašo visų lietuvių,i 
kad ir nedidelės talkos ar 
aukos. Jeigu jos nariai kreip
sis su prašymu tą darbą pa
remti, neatsisakykime, bet 
parodykime bent dalį to ide
alizmo, kokiu dega jos leidė
jai okupuotoje tėvynėje.

jam nebus svetimi šalpos , 
globos ir labdaros klausimai, 
jei šiam tikslui atsiras au
kotojų su stambesnėmis su- 

_momis. Fondas vykdys šių 
aukotojų valią atskirai nuo 
Fondo narių šeimos pagal 
įstatą aštuntąjį.

Tačiau Fondo šeimai pri
klausantis narys,vieną kartą 
davęs įnašą, lieka ant visa - 
dos įamžintas kartu su savo 
šeimos nariais, globėjais ir 
pavaduotqjais, įgaliotiniais 
ir paveldėtojais. Jo amžius 
lieka lygus Tėvynės Lietu
vos amžiui, minint jo pa - 
vardę kiekvieną kartą palū
kanų bei nuošimčių lietuvy
bei skirstymo laikui atėjus .

Susirinkimui pirmininkavo 
Jonas Kaseliūnas.

Dėl Įstatų Projekto nuo
monėms sutapus, jis buvo 
vienbalsiai priimtas viene - 
rių metų laikotarpiui. Tary
ba įgaliota išversti juos is - 
panų kalbon ir patiekti Ko
lumbijos valdžios įstaigoms 
legalizavimui keturių mėne-

Be to, tenka pažymėti, kad 
Liet. Kat. Bažnyčios Kroni
koms Leisti Sąjunga jau pa
rūpino I tomo ispaniškąjį 
vertimą, kuris irgi yra 
spaustuvėje ir dar šiais me
tais bus išleistas. Taip pat 
tuoj bus pradėta versti ir į 
prancūzų kalbą. Tie visi dar
bai negalės būti atlikti be 
talkos daugelio geros valios 
tautiečių, jaučiančių dalį įsi
pareigojimų už suplanuotų 
darbų sėkmingą Įvykdymą.

Todėl junkimės visi, kuo 
galėdami, prie šio kilnaus

Kolumbijos Lietuvių Fon
do Tarybon,,visų pageidavi- 
mu, Įeina :kun. Stasys MATU
TIS, kun. Vaclovas DUBINS- 
KAS, Antanas ARMINAS, 
Mėta KUPSTIENĖ, Stefanija 
MARDOSIENĖ, dr.Petronėlė 
TOTORAITIENĖ, Pranas 
LUKAUSKIS, Simas LU- 
KAUSKIS, Vytautas LU
KAUSKIS, Danutė LUKAUS- 
KIENĖ, inž. Vladas VENC
KUS iš Venezuelos, Irena 
ŠERNAITIENĖ, Jonas KASE
LIŪNAS.

Kontrolės Komisijon, Jo
nui Kaseliūnui pasiūlius , 
po 11 balsų teko Kazimierai 
Didžiulienei - Bogota, inž. , 
Edmundui Jasiūnui-Chicaga , 
9 balsai -Jonui Malinauskui - 
Medelyn.

Gauta daug sveikinimų te
legramomis, laiškais.
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Mieli 
Lietuviai!
Artėja Vasario Šešiolikto- 

-ji. Šios svarbios sukakties 
proga Vyriausias Lietuvos 
IšlaisvinimbKomitetas svei- 
.kina jus visus pavergtoje Tė
vynėje ir laisvajame pasau
lyje ir kviečia šią sukaktį 
prasmingai pagal esamas 
sąlygas paminėti.

Ši diena mums labai svar
bi, kaip vienas didžiųjų Lie
tuvos istorijos įvykių, su ku
riuo baigėsi daugiau kaip 
šimtmetį trukęs caro, žan
daro ir tamsos metas ir pra
sidėjo nepriklausomo gyveni
mo laikotarpis-

Vasario Šešioliktosios Ak
tas buvo tautinės vienybės 
išraiška, sujungusi įvairių 
pažiūrų Lietuvos Tarybos na
rius, skelbiančius visos tau
tos politinę valią. Vasario 
Šešioliktoji neatskiriamai 
siejasi su lietuvių tautos iš
likimu ir Lietuvos valstybės 
tąsa - jos valstybingumu. 
Dėl to remtina ir išlaikytina 
visa, kas Lietuvos valstybin
gumą stiprina, kas jam dirba 
ir kas jį simbolizuoja. Ši die
na yra prasminga proga stip
rinti ir skelbti visiems mūsų

pasiryžimą dėl nepriklauso
mybės dirbti ir dėl jos kovo
ti.

VLIKAS yra vienas mūsų 
valstybingumo ramsčių - tiek 
savo prigimtimi, tiek savo 
darbais. Jie yra nuolatiniai 
platūs ir visų mūsų pastangų 
tarpe svarūs. VLIKAS nuo
širdžiai dėkoja lietuvių vi - 
suomenei už jam teikiamą pa
ramą ir laukia jūsų, laisvieji 
lietuviai, tolimesnės talkos.

Mūsų pagarba lietuviams 
pavergtoje Tėvynėje, kurie 
aukojasi laisvės nepriklauso
mybės ir žmogaus teisių idė
joms, nepabūgdami okupanto 
žiauriausių bausmių. Nežiū-j 
rint ilgų ir sunkiui okupacijos 
metų mūsų broliai ir sesės 
tėvynėje yra nepalūžę dvasia 
ir nepraradę vilties, kada- 
teis diena, kuomet "saulė 

.Lietuvos tamsumus praša
lins .

Mes, laisvajame pasaulyje 
minėdami Vasario Šešiolik
tąją, dar kartą pasižadėkime 
visomis išgalėmis remti jų 
kovą.

Vyriausias Lietuvos Iš - 
laisvinimo Komitetas.

PANORAMA
IRANO RELIGINIU ISLAMO 

VADŲ AR KGB AGENTŲ 
KOMPANIJA ?

Irano šachas Mohammed 
Reza Pahlavi ir šeima sausio 
16 d. išvyko iš krašto. Pa
skelbta, kad išvyksta laiki
nai, ir tik po ilgesnio įtem
pimo, poilsiui. Pranešimas 
nediskutuotinas ir komenta
rus paliekama pasidaryti 
kiekvienam. Svarbiausias 
klausimas,kuris buvo kelia
mas Amerikos ir kitų Vaka
rų europiečių žurnalistų: 
Ar Amerika žinojo ir turėjo 
patikimas žinias, davinius, 
kas vyksta Irane ? Ar čia vy
ko žmonių riaušės, nepasi- 
tenikinams valstybės turto 
plėšimu, jų eikvojimu, val
džios vyrų nesąžiningumu, ky
šiais ir brutaliu slaptosios po 
licijos vyrų elgesiu? Ar Ira -
no neramumus ir kruvinas 
demonstracijas sukėlė isla
mo vadai, siekdami didesnės 
įtakos valdžioje? Ar čia vy
ko gerai organizuota sovietų 
KGB kompanija, siekianti I- 
rane komunizmo įsigalėji
mo? Iš ilgiau pasivažinėjusių 
ir daugiau miestų aplankiu
sių, turėjusių pasikalbėjimus 
su religiniais vadais ir val
džios pareigūnais pasisaky
mu, Irano įvykių nušvieti
mas, tikroji padėtis susipai
niojusi. Nors < užsieniečiai 
ir norėjo surasti apie tikrą 
padėtį tiesą, bet išvesdavo 
taip, kokių pažiūrų buvo žur
nalistas. Vieni palaikė isla
mų dvasininkus, kiti valdžią. 
Mes patys matome, skaitome 
spaudoje ir girdime praneši
mus per televiziją ir radiją 
apie neramumus Irane. Ko
respondentai ir komentato - 
riai iš " mažiausio įvykio " 
kalnus priskaldo, stengiasi 
duoti paklausimus demonstra 
cijų vadovams ir valdžios 
priešams. Čia jokių komen
tarų negali būti, kiekvienas 
yra komentatorius, nes įvy
kius pergyveno ir buvo liudi
ninkais parodytų vaizdų iš I- 
rano televizijos ekranuose. 
Chicago Tribūna laikraštis

nėra liberalinės linijos ar 
pažiūrų, kaip Sun - Times, 
New York Times ar kiti. Chi
cago Tribune yra konservaty 
viosios krypties; jo komen
tatoriai ar korespondentai į- 
vykius aprašydavo ir padėtį 
vertindavo beveik tikroviškai 
Takiau apie Irano demons
tracijas ir neramumus, ypač 
kariuomenės bandymą su
drausminti demonstracijas, 
nerašė vobjektyvios tiesos, 
bet linko į demonstrantų pu
sę. Kurias žinias imdavo iš 
žinių agentūrų AP ar UPI, jų 
negalėjo keisti, bet kurias 
gavo iš savo korespondentų 
ar biurų iš Teherano, Irano 
sostinės,galėjo išmesti ^sen
sacijas- Sensacijų skleidimu 
ir islamo dvasininkų palai
kymu, atseit, rašymu vie
našališkai, pasižymėjo Chi
cago Tribune spaudos biuro 
komentatorius Ray Moseley. 
Jis komentavo beveik kiekvie
nam Chicagos Tribune nume
ryje. 1979 m. sausio mėn. 18 d. 
dienraščio laidoje korespon
dentas rašo, kad Irano kariai 
šaudėsi tarp savęs, kai pir
mą kartą neramumai prasi
dėjo. Tik jis netvirtina, kad 
matė, bet rašo, kad tai gir
dėjo iš kitų. Tas kariams jau 
meta nemalonų kaltinimą ir 
primena, kad kariai gali su
skilti. Kad komunistai sten
giami infiltruoti savo agentus 
ir į karių eiles nėra netikė
tumas, staigmena ar sensa
cija. Kad Plane buvo korupci
ja, valdininkų nesąžiningu
mas, slaptosios policijos 
brutalumas,islamo dvasinin
ko įtakos krašte sumažini - 
mas, kalbos nėra.

Ar Amerika žinojo, kas 
vyksta Irane ? Iš spaudos jau 
seniau tuo klausimu pasisa
kiusių, net paties prezidento 
ir valstybės sekretoriaus pa
darytų pranešimų buvo žino
ma, kad Amerika remia ša
chą ir jo vyriausybę. Iš slap

iosios žinių tarnybos - CIA- 
komentarų nesimatė. Buvo tik 
prileista (spėliota), kad Car
terio administracija žinias 
gauna ne iš savo slaptosios

š Irano slaptosios policijos. 
Jei prezidentas palaikė šachą 
ir jo administraciją, aišku, 
kad gaunamos žinios buvo pa
lankios, nebuvo matomas joks 
pavojus, kad šachas bus pri
verstas apleisti kraštą. Į 
klausimą atsakant trumpai ga 
Įima sakyti, kad Carterio ad
ministracija ir jo diplomatai 
tikrosios Irano padėties ne
žinojo, neprileido. Kaltė ir 
čia bus primesta slaptosios 
tarnybos vyrams. Pagaliau 
iš šacho patarėjo Amir Sade- 
ghi padaryto pranešimo, kad 
šachas išvyksta į Ameriką, 
nors j,is jos ir nemėgo. Pa - 
tarėjo teigimu, Carterio vy
riausybė su savo žmogaus 
teisių pareiškimais privertė 
šachą įvesti reformas, kurios 
atidarė opozicijai duris, per 
kurias sulindo Iranan įvai
rių kairiųjų radikalų, iš kai
mynų komunistų agentų, agi
tatorių. Juokinga galvoti ir 
manyti, kad išsivysianti ša
lis, kaip mūsų Iranas, gali 
tapti demokratija per vieną 
naktį, mėnesį, ar kitą, dėstė 
spaudai šacho patarėjas, išly 
dėjęs savo viršininką su šei - 
ma. Kad Amerikos vyriausybė 
kas vyksta Irane negalėjo ži
noti, sako žurnalistas Carl 
Rowan, juodasis amerikietis, 
lygindamas ir derindamas 
Washingtono pareiškimus. 
Žinoma, kad buvo sumanyta 
siųsti laivyną, bet nuo to at
sisakyta. Sekretoriaus Vanee 
pranešimas, kad ten kitoms 
valsybėms niekas negresią, 
bet modernieji lėktuvai buvo 
nutarta siųsti j Saudi Arabiją 
Žurnalistas iš tų Šokinėjan - 
čių pareiškimų ir daro išva
dą, kad Carterio administra
cija tikros padėties Irane ne
žinojo. Britų žiniomis Sovie
tų Sąjunga seniai planavo pri
vesti Iraną prie šių dienų į- 
vykių. Irane nelegaliai gyve
na 500. 000 afganistanų, kurie 
ar kurių dalis yra specialiai 
paruošti sovietų agentų dar - 
bams. Sovietų KGB yra įsi - 
tvirtinusi Irano saugumo į- 
staigose ir kariuomenės eilė 
se. Irano piliečiai . ruošiami 
agentais Kuboje. Per Bakų 
miesto Tautinį Irano Balsą 
kasdien yra agituojama ira
niečius išsilaisvinti. Irano

Šachas Mohammed Reza Pahlavi 
su žmona apleidžia savo rūmus.

ja yra uždrausta. Tad Irano 
komunistų partijos štabas į- 
sikūręs Rytų Berlyne. Kad 
ir neturi daug narių, bet jie 
yra gerai organizuoti. Ne
paprastai yra daug komunistų 
iraniečių studentų tarpe, ku
rie studijuoja kituose kraš
tuose. Prieš Kalėdų šventes 
nemažas jų skaičius sugrįžo 
į Iraną ii1 įsijungė į kiršini- 
mo ir piktų demonstracijų va
dovų eiles. Pats šachas, pa
tariamas "švelninti padėtį ir 
taikytis prie demokratijos ", 
iš kalėjimų paleido daug ko
munistų. Puikiai suorganizuo
ti streikai parodė kieno pri
kišta ranka. Savo studijoje, 
paprašytas sekr. Vance, ra
portavo ir buv. Valst. sekr. 
pavaduotojas George Bali. 
Tokios pačios nuomonės yra 
buv. Valst. sekr. H. Kissin- 
geris ir žinomas valsybinin- 
kas Clark. Sovietų pastangos 
drumsti Irano vidaus gyveni
mą, neramumus, agitaciją, 
patarimus Irano dvasinin
kams galima rasti britų žur
nalisto Robert Moss knygoje 
"The Campain to Destabilize 
Iran". Komunistas yra ir vie
nas Khomeini patarėjas.

K. Mituva
, esančios Irane, bet va 1 stybėje komunistų parti

LIETUVIU BENDRUOMENĖ 
NĖRA TAUTA

Gal ir be reikalo, bet kai 
aną dienį perskaičiau kele- 
tos laikraščių bendradarbio 
NL Al. Gimanto skiltyje 
šauksmą į teisininkus, kad 

i išaiškintų žmonių tapatybes , 
besimaišančių lietuvių vi
suomenės tarpe ir neįsire
gistravusius nė į vieną LB 

.organizaciją, čiupau ir už 
savo kepurės, nes vieną 
kartą esu parašęs, jog šiuo 
metu nei vienai, nei kitai LB 
organizacijai nepriklausau., 
Tą padariau, kai prisiminiau 
mano kilmės krašte daugelį 
kartų girdėtą posakį:"Vagie, 
kepurė dega". O to posakio 
reikšmė yra tokia: atsieit , 
kai minioje maišosi vagis ir 
kasnors šūktelėja tą posakį, 
kaltasis čiumpa už savo ke
purės, ir taip save išduoda . 
Greičiausia, jog ne man bu
vo taikoma, bet jausdamas 
" svylančią kepurę", kai ką 
tuo klausimu noriu pasakyti.

Diskutuojant šį klausimą 
rimčiau, ar žmogus nepri
klausąs nei vienai, nei kitai 
LB gali būti išspirtas iš lie
tuvių tautos ir visuomenės 
tarpo? Asmeniškai nesilei
siu dėl to būti išspirtu.

Kokiai tautai ir viste me
nei priklausau, Al. Gimanto 
skiltyje minimą chartą man 
2 psl.

"parašė" mano gimdytojai , 
o ne Krupavičius ar kas ki 
tas. Tik tą chartą ir pripa
žįstu.

Kalbant apie Lietuvių 
Bendruomenes, žinau, kad 
vienos ideologinės grupės iš 
tų organizacijų vadovaujan
tys asmenys (klausimas, ar 
toji grupė iš viso kokią ide
ologiją turi?), jau seniai 
bando mus įtikinti (kai ką ir 
įtikino), jog jų vadovaujama 
LB organizacija yra tauta, 
ir kaipo tokiai 
lo priklausyti.

Tikėk manim, 
s ai, taip nėra, 
kita LB yra tik
jos, kaip ir visos kitos, ir 
niekam nėra privalumo joms 
priklausyti. Jokia organiza
cija ar partija nebuvo, nėra 
ir nebus tauta, o tik iš 
tautiečių susikūrę vienetai 
įvairiems tikslams ir pašau
kimams.

Kasperas Radvila, 
Chicago, III. , JAV

visi priva-

gerbiama- 
Ir viena, ir 
organiza-

LIETUVYBĖS DARBAI 
ATIDĖTI Į ŠALĮ

Viename "Draugo" gruo
džio mėn. nr. 1978 m. redak
torius B. Kv. iškelia aikštėn 
neatliktų darbų sąrašą.

Štai jie : Okupuotos Lie
tuvos rezistencija, beveik 
neremiama (ypač finansiniai). 

Per mažą dėmesį kreipia
me į mūsų politinius kali - 
hius, kaip N. Sadūnaitę , 
Pranckūnaitę, Petkų,Lapienį, 
Gajauską ir daugybę kitų.

Tiesa, laikraščiai parašo 
apie juos. Kitos tautos-vo - 
kiečiai, italai N. Sadūnaitę 
remia užtardami, o kokią 
platesnę akciją esame mes 
išvystę ? ? ?

Lenkijoj, Gudijoj, Latvijos 
ir SSSR kituose plotuose iš - 
mėtyti lietuviai mažai pagal
bos iš mūsų sulaukia. Visi 
šaukiasi mūsų užtarimo. 
VLIKas, ALTa, LB šiek tiek 
padeda, nuvažiuoja Washing- 
tonan, kartais net visų trijų 
organizacijų atstovai kartu,1.

Mielosios ir Mielieji "Lab
daros" draugijos nariai ir 
rėmėjai, su naujaisiais 1979 
metais, su naujomis viltimis 
ir pasiryžimais, bet. . . ir su 
naujais rūpesčiais ir abejo
nėmis, tiek asmeniškame 
tiek visuomenininiame gyve
nime. Tas pat galioja ir mū
sų "Labčferos" Draugijai.

Praėjusieji metai jos veik- Draugija labai taupiai tvar
kioje buvo pasekmingi, šalpai kosi, kad gaunamos pajamos 
pajamos pirmą kartą Draugi-eitų tik šalpai. Per visą de
jos gyvenime viršijo dešimt šimtmetį nebuvo išmokama 
tūkstančių DM. .tiek pat išlai jokių atlyginimų už darbą, 
dos. Teko paremti Vokietijo-nebuvo telefono ir kelionių 
je be kitų, diplomantus ir Su- išlaidų. Didesnis darbas - pa
valkų Trikampyje didesnį 
skaičių paramos reikalingų.

"Labdaros" draugija, ypač 
remiant Suvalkų Trikampio 
lietuvių moksleiviją gauna 
paramos iš kitų kraštų ir už
jūrio lietuvių pinigais ir rū
bų siuntomis. Paminėtini 
Švecarijos, Anglijos, JAV ir 
Kanados lietuviai ir jų orga
nizacijos. Jau daug metų pa
stoviai remia a. a. Kun. Sen. 
dr. Petro Dagio suorganizuo
tas būrelis JAV - Woodhaven 
padeda ataunčiant platinimui

nagrinėti, puolimai. Šmeižtai Kalėdinių atvirukų ir pinigų - 
ir iŠ Kremliaus šaltinių ir iš Vy^no Jaunimo Fondas Chi- 
Jeruzalės ar New Yorko- " ---------
neatremti. Ar tai turi atlik- AR NE LAIKAS VIRŠŲ- 
ti atskiri asmenys ar kai- NĖMS APSISPRęSTLDIRB - 
bantieji tautos vardu už juos TI TIK TAUTAI, AR IMTI 
ir mus ?. . . POILSIO ATOSTOGAS ?

Savikova, tačiau, puikiai 
vedama, bendri darbai—ne.. .

Br. Kv. pastebi, kad mes 
kažkodėl užmirštame, kad 
turime draugų Europoje, y- 
pač Vak. Vokietijoje, Pran
cūzijoje, Italijoje, Vatikane, 
gal ir Didž. Britanijoje.

Daug neatliktų darbų ir 
gero lietuvių tautos vardo 
apgynime. Žydų- lietuvių 
santykiai 1940-1944 m. neiš-

J. Kelmas
Toronto, Ont.

Šiais metais Vokietijoje į- 
vyksta IV Pasaulio Lietuvių 
JaunimoKongreaas, tai "Lab
daros" draugija savo veiklos 
dešimtmečio paminėjimą nu
kelia į sekančius metus. Bus 
išleista platesnė informacija 
apie Draugijos veiklą perde-. 
šimtmetį.

"Labdaros" draugija labai 
širdingai dėkoja visiems sa
vo nariams ir rėmėjams už 
teikiamą paramą, kviečia į 
narius ir į talką visus, susi
rūpinusius mūsų išeivijos 
moksleivija, kur ji bebūtų, 
ypač kviečia į talką mūsų 
jaunimą.

Draugija tikisi ir toliau 
mūsų visuomenės palankumo 
ir su šviesiomis viltimis 
žengia į Naujuosius Metus.

Su geriausiais linkėjimais
J. Glęmža, 

Labdaros Draugijos Vald. 
Pirmininkas.

ALPOS DRAUGI

atsiliepė 
paramą suteikiant Kanados 
Hamiltono lietuvių bankas 
" Talka " ir pavieniai kilnių 
širdžių rėmėjai.

"Labdaros" draugija įžen
gė į vienuoliktus savo veiklos 
metus. Per tą dešimtį metų 
draugijos veikla buvo gana 
kukli, prisilaikant pajamų.

ruošti siuntinius moksleivi
jai į Suvalkų Trikampį, o jų 
išsiunčiama per 60 per me
tus, atliekamas be jokių at
lyginimų Lietuvių Moterų 
Klubų ir pavienių rėmėjų.

S. ir J. Laukaičiai auksinio Jubiliejaus proga savo vaiki; tarpe — Muenchene.
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1 metų be Jono Kardelio
L.G Irlnls

Dešimtis šaltų snieguotų 
.'žiemų praėjo nuo anos dte- 
*nos, kada visiems gerai pa
žįstamomis gatvėmis Išly - 

'dėjome Joną Kardelį kelio
nėn be sugrįžimo. Buvo pats 
viduržiemis. Šalta, šerkšno
ta diena gaubė žeme,belapių 
medžių viršūnes Ir žmones , 
kurie ats Is velkino prie kars - 
-to.

Dešimtis metų nuo anos 
1969-ųjų metų vasarlolO-los 
dienos. O atmintyje Išliko 
vaizdas žmogaus, apie kurį 
rašyti ar kalbėti nėra lengva. 
Tartum gyvą jį tebematome: 
tiesų, aukštą, klek į priekį 
pasidavusį, skubantį, bet vi
suomet turintį laiko nuošir
džiam žodžiui. Niekas jo 
nematėme susierzinusio, 
pikto. Kiekvienam jis ras - 
davo žodį, kiekvienam, nes
vyruodamas Ištiesdavo 
draugišką ranką. Kiekvie
nas lietuvis jam buvo bran
gus brolis, kiekvienas kuo 
nusivylęs, ja me rasdavo nuo
širdžią užuojautą.

Apie amžinybėn Išėjusius 
rašoma Iškiliau, šviesiau, 
ryškiau. Apie Joną Kardelį 
dar nė vienas rašantysis ar 
kalbėtojas neparašė Ir nepa
sakė perdaug, nes jo čia že
mėje kiekviena Išgyventa 
diena buvo skiriama vertin
giausiam tlkslul-kad tėvy - 
nėję būtų geriau Ir gražiau 
gyventi kiekvienam žmogui, 
kiekvienam lietuviui.

Kada žvelgiame į pageltu
sius Istorijos lapus, matome, 
kad kiekvienas laikotarpis 
lietuvių tautai yra davęs as - 
menybes, kurių, nors Ir ne
beturime, bet jos tartum 
žiburiai tebe ats įspindi Iš 
praeities ūkanų. Buvo lai
kotarpis, kada buvusių dvarų 
baudžiauninkas .lietuvių liau
dies palikuonis, šimtmečiais 
Išnešiojęs prigimtąją kalbą , 
Išdrįso suklltl-lšeltl į lals - 
vės kovą. Dr. Vinco Kudir
kos Varpas kalbėjo jų kalba , 
atsirėmė į beraščių ar ma
žai raštingų, perseklamųjų 
knygnešių generaciją. Llau - 
dls šviesėjo. Šis sąjūdis Ir 
pradėjo vadintis Varpininkų 
arba Liaudininkų sąjūdžiu.

Laisvės kovos sūkuriuose, 
Jonas Kardelis,pats kilęs Iš 
gilaus kaimo bakūžės, nega
lėjo likti neutraliųjų pusėje . 
Spaudai tebesant uždraustai, 
Vilniuje jis lanko karišką 
medicinos mokyklą, bet ne
legaliai gauna Ir platina lie
tuviškąją spaudą. Laisvalai
kiais priklauso nelegalioms 
lietuvių draugijoms, mokosi 
muzikos Ir pats organizuoja

muzikinius liaudies ansamb
lius.

PoPlrmojo Pas.Karo, Jo
nas Kardelis grįžta Lietuvon, 
kurį laiką dirba Zarasų ligo
ninėje, kaip gydytojo padė - 
jėjas. Tame laikotarpyje 
sukuria šeimos židinį- veda 
Elžbietą Raclborskaltę>,kurl 
Ir lieka viso gyvenimo paly
dovė Ir pagelblnlnkė. Netru
kus , didele balsų dauguma 
jis išrenkamas Liaudininkų 
sąrašu į Steigiamąjį Seimą. 
Gyvenadamas Kaune, Jonas 
Kardelis paskęsta darbuose 
Ir pareigose. Jis Išrenkamas 
nuolatiniu Seimo sesijų sek - 
retorlum, dirba Lietuvos Ži
nių redakcijoje Ir stipriai 
įsijungia į įvairius Lietuvos 
valstybės kūrimo darbus . 
Tuo pat metu Elžbieta Kar- 
dellenė studijuoja muziką . 
Baigus studiją,tampė pirma
eile Lietuvos Valstybės ti
pe ros soliste.

Okupacijų metais žurna
listai, kurie sutikdavo bent 
klek pasitarnauti okupantui, 
buvo geriausiai atlyginami, 
ir J. Kardelis apturėjo gra
žiausių siūlomų propozicijų. 
Pasirinko savo kelią nedvejo
damas. beturėdamas net 
šiltesnio žieminio rūbo, jis 
dirbo bevardžių žmonių 
gretose be jokio atlvglnlmo. 
Jis redagavo didžiausiu ti
ražu Išeinantį pogrindžio 
laikraštį " Nepriklausoma 
Lietuva".

Išeivijoje Jonas Kardelis 
Irgi stovėjo paprasto , elll, - 
nlo žmogaus pusėje. Jis su
prato jo rūpestį, jo s lėkius, 
jo širdį. Jis kalbėjo jam su
prantama kalba. Nekaltallojo 
savųjų pažiūrų. Jaunystėje 
priklausė Lietuvių Llaudt- 
inlrtkų Idėjoms, jų Ir laikėsi 
toliau, nebūdamas fanatiku .

Iki paskutinės gyvenimo 
valandos niekuomet ne
smerkdavo kitų žmonių įsi - 
tikinimų, netelsdavo žmo - 
gaus. Pirmoje .eilėje,kiek
vienas lietuvis jam buvo 
brolis. Niekas šioje žemėje 
jam nebuvo arčiau širdies , 
kaip troškimas tam broliui 
lietuviui Ir Lietuvai laisvės.

Prabėgo dešimtis metų 
nuo ano paskutinio atsisvei
kinimo. Prabėgs dar daug 
metų. Mūsų nebebus, r ik 
praeities užrašus tyrinėjant, 
aisčių kilmės studentas gal 
atras, kad būta Ir tokių 
žmonių,kurie nesavanaudiš
kai, neskaičiuodami laiko nė 
skatiko, gyveno lietuvių tau
tai. Vieno jų vardas buvo - 
Jonas KARDELIS.

Jonas Kardelis su savo bldlullu M. Mackevldlum, LVLS plrmlnjnku.
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ŽODŽIAI ATSISVEIKINANT...
"NL" REDAKTORIAUS dr.
Henriko Nagio:

Tie, kurie žodžiui gyveno, ži
no-yra valandų, kai žodis bejė
gis. Yra valandų, kai tyla-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. z

1935 metAs, Lietuvoje, Pirmojo Pasaulio Lietuviu kongreso metu - J. Kardelis vlriuje centre.

JONO KARDELIO 
PASISAKYMAS LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS REIKALU 
(NL 1968 m. balandžio 17 d. laida} 

Bendruomenė. Tai dide
lis vardas. Didelis ir dar 
didėjantis. Ir, reikia ma - 
nyri, kad jis dax labai iš
augs. Jeigu jis jau dabar 
autoritetingas, tai netoli
moje ateityje jis bus vie
nas autoritetingiausių, jėi 
gu ne pats autoritetingiau
sias. O tai yra labai svar
bus faktas,su kuriuo rei
kia skaitytis ir kuriam rei
kia kreipti didelį dėmesį.

Nepaprastai svarbu, kad 
Bendruomenė apjungia vi
sus už Lietuvos ribų esan
čius lietuvius ir tuo suda
ro pasauliniu mastu lietu
vių jėgą. O gi neginčija
mas faktas, kad vienybė- 
je-galybė. Ir šitą galybę 
turime tobulinti ir stiprin
ti.

Bendruomenėje, deja, 
dar yra spragų. Dar ne 
visuose kraštuose veikia 
Bendruomenė visa žodžio 
prasme.Dar pasitaiko ir 
bereikalingos trint ies bei 
visokių nesklandumų, ku
rių nėra kuo rimtai patei
sinti. Tai dažniausia vie
tinio pobūdžio ir labai daž
nai asmeninio, visiškai 
nepateisinamo,bet už tai, 
deja, sunkiausiai nugali
mo.

Atrodo, kad visus tokios 
rūšies nesklandumus ge
riausia ir tvarkyti vietinė
mis priemonėmis.

Pereinant prie"vietiniš- 
kumo", tenka sustoti ties 
savąja, Kanados Lietuvių 
Bendruomene, kuri dauge
lio nuomone buvo pripa - 
žinia tenę geriausiai susi
tvarkiusia. Jeigu tikrai taip 
ir yra,* tai mums belieka, 
savo Bendruomenę tobulin
ti. Tobulinti gi dar labai y-

Redaktorlus Jonai Kardeli! Ir administratorius Pr. 
Paukitaltls su vleinia L. Krlsčlokaltiene I* Hartford, 
Conn., prie redakcl|oS , 1967 metais.

ra kas.Reikia, kad Bend
ruomenėje dalyvautų dau
giau tautiečių, kad jie da
lyvautų Bendruomenės rin
kimuose ir tuo renkamie
siems suteiktų didesnį au
toritetą; reikia, kad ir me
džiagiškai stipriau parem» 
tų, nes medžiaginė para
ma yra didelis veiksnys; 
reikia, kad gausiau daly-* 
vautume Kanados Lietuvių 
Fonde, kurio kapitalas ski
riamas Lietuvos nepriklau
somybei, o procentai- mū 
sų pačių lietuvybės pala ik - 
ymui;reikia lietuvių kultū
ros puoselėjimui priemo
nių ir lėšųjreikia neaplei
sti ir savišalpos reikalų. 
Bus ir daugiau reik alų, jei 
rimtai ir nuoširdžiai daly
vausime lietuviškoje veik
loje, kurią apjungia Bend- 
ruomenė.

Jonas Kardelis kalba Toronte, Lietuviu 
Dienos metu, 1966 m.

JONO KARDELIO 
^PASISAKYMAS LIETUVIŲ, 
NESANTAIKOS REIKALU: 

(NL 1968 m. balandžio 10 d.laida)
Gyvename nepaprastai 

savotišką laikotarpį. Nę 
, mes vieni-lietuviai: visa 
žmonija. Perdėm reiš
kiasi blaškymasis, nepa
sitenkinimas esama dva
sine ir fizine padėtimi, 
bet ir aiškus neradimas 
išeičių. Įsivyrauja noras 
ir siekimas "gyventi" ne
atsižvelgiant į jokias są
lygas.

Kažkaip keistai nyksta 
sugyvenimas tarp didžių
jų srovių ir jėgų, tarp bu
vusių giminingų susigru-

pavimųirnet tose pačio
se grupėse. Visur reiš
kiasi irzlumas .nervingu
mas , nepasitenkinimas. 
Kažko norima,bet ko-ne- 
aišku.

Mūsų lietuviškoje išei
vijos bei tremties visuo
menėje paskutieniji dvi
dešimt penkeri-dvidešimt 
- metų padarė didžiulių 
pakitimų.Išnyko arba bai
gia nykti senieji susigru- 
pavimai bei organizaci- 
jos.Daug senų veikėjų nu
ėjo į nebūtį, kiti traukiasi 
arba išstumiami pačios 
gyvenimo raidos.Esamų
jų tarpe daug pasimeti - 
mo, apatijos. Iškyla nauji 
žmonės su nauja galvose
na,nauja taktika.Bet ir tų 
naujų jėgų tarpe daug ne
sutarimo^ prieštaringumų 
ir, atrodo, -nenoro išsi
aiškinti rimtai akademiš
kai ir pasiduoti logikai.

Paskutiniais laikais 
išeiviją drumsčia santy
kių su Lietuva naujieji 
reiškiniai.Iš to kyla pai
niavų.Vieton jas išsiaiš
kinus, pradedama ieškoti 
kaltininkų. Vieni mano, 
kad nėra orakuliškai pa
jėgios vadovybės; kiti 
mano,"kad besiveržiąs į 
gyvenimą jaunimas neturi 
patirties Ir pakankamai 
gyvai tikrovę apčiuopian
čių žinių todėl perdaug 
nukrypstančių į šalis; 
treti mano, kad iš viso 
mūsų tautos istorija klai
dinga ir ją reikia sunie
kinti, kad galima būtų ką 
nors nauja tobuliau su
kurti. . .Žodžiu,ir čia pa
simetimas ir išsiblašky
mas.

Tokių faktų akivaizdoje 
kai kas laukia, kad visas 
painiavas išspręs trečia
sis Pasaulio Lietuvių Sei
mas ir nušvies ateities 
kelius.Bet vargu to gali
ma laukti. Visuotinis pa
simetimas negali sudary
ti Seimui palankių darbo 
sąlygų ir padaryti labai 
praktiškų sprendimų. 
Ypač,kad šitoje neaišku
mų padėtyje ir Seimo or
ganizatoriai visiškai tyli 
ir nieku, net eiline infor
macija nesireiškia, nors 
Seimas artinasi labai 
greit.

Kas gi daryti ?Atrodo, 
kad reiktų klausimus ra
miai ir rimtai svarstyti 
spaudoje.

Šviesa - Santara vieną 
sritį-santykius su Lietu- 
va-pajudino. Bet neatro
do,kad plačiai ir visapu
siškai.O šis reikalas yra 
vienas iš pirmaujančių. 
Jo pagrindu vyksta jau žy
mūs nesusipratimai. Ir 
vis dar giliau brendama į 
nesutarimus,nesusiprati- 
mus; vis daugiau ir vis 
pikčiau vieni kitus kalti
name, kartais nebandant 
argumentuoti pasisaky
mus.

Reikalas gi yra visų 
bendras ir tas pat.Tai, 
kodėl nepaješkoti išsiaiš
kinimo, susitarimo?

J. Kardelis
3 p si.
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JONAS KARDELIS BUVO PRADĖJĘS RAŠYTI SAVO AT
SIMINIMUS. DEJA, JIE LIKO NEUŽBAIGTI IR NE PERŽIŪ
RĖTI. NE IŠBALANSUOTI. KAI KAS BUVO SPAUSDINAMA 
ŽURNALE SĖJA 1969 ir 1970 METAIS. DALĮ PATIE
KIAME ČIA, JO lO-ies METŲ MIRTIES SUKAKČIAI PRISI- 
MINTL

ATSIMINIMAI
Jauno* lietuvaitė* sveikina sukaktuy'nlnk^ 75-rii^ metu proga.

Manoji gimtinė

Girdžiūnų, tarmiškai - Girdziūnų, kaimas, Rimšės valsčiaus, Zarasų, ca
rinės okupacijos laikais - Novoaleksandrovsko, apskrities, baudžiavos laikais pri
klausė Rimšės ponui Rimšai, kurio pavarde buvo pavadintas ir miestelis , tapęs 
valsčiaus centru.

Mano vaikystės laikais kaime, kuris radosi prie vieškelio iš Dūkšto-Rimšės 
į Drūkšius-Pelekus-Apsą-Brėslaują, buvo 13 pirkių, atseit - 13 atskirų šeimų. Tu
rėjo 6 valakus žemės po 18 dešimtinių kiekvienas. Šis plotas buvo keturkampis, ku
rio ilgis apie 1,5 ir plotis apie 1 kilometrą. Vienu galu atsirėmė į dideli Apardų eže
rą - kaimo džiaugsmą, pasigėrėjimą ir naudą. Taip pat atsirėmė dar Bjeniūnų, Zi - 
bakių, Cepukų, Naujadvario, Vilkočių ir kitų kaimų žemės. Per ežerą pirmosios 
rusų okupacijos metu ėjo Rusijos-Lietuvos siena.

Apardų ežeras priklausė valdžiai. Jį dažniausia nuomodavo Rimšės preky
bininkas Chaimas Aronas, garsus' tuo, kad turėjo 22 
vaikus, kurie visi buvo gyvi ir sveiki. Ežerą gra
žiai puošė sala, kurioje augo senas topolis. Medžio Žievė buvo išrašyta pjaustiniais, 
kaip pasakodavo senelė, dar Napoleono laikais, o taipogi ponų, kurie dykinėdami pra
simanydavo visokių "zabovų". Didelę ežero dalį supo pelkės ir į jį, kaip žemiau gu
linti, subėgdavo vandenys iš daugelio apylinkės ežerų - Ilgių, Alksno, Zilmo, Rūžo, 
Pruto, Gilūto ir kelių mažesnių. Ežeras priklausė Lašmens, Drūkšės, Dysnos, Dau
guvos baseinui.

Gimtinės laukai nuolaidūs į Apardų ežerą. Kitu galu pakyla į augštumas, ku
rios viena šaka susilieja su Kalninės augštumomis, o kita - nusidriekia į Zarasų augš
tumas, supančias Zarasų ežerus. Kalvota, su žymiomis ledynų laikotarpio moreninė - 
mis liekanomis, vieta savotiškai veikė mūsų žmones ir atsispindėjo jų neramiam, gy
vam ir {vairiam būde.

Tėvų sodyba buvo ketvirtoji iš Rimšės pusės. Trobų išdėstyme pirkia užėmė 
keturkampio kiemo pusę, svirnas, daržinė, kiaulinykas ir karvinykas - antrą kiemo 
šoną. Arklinykas, stovėjęs stačiu kampu l karvinyką, užėmė tretįjį kiemo šoną, sodas 
- ketvirtąjį. Į kiemą vedė vartai, {taisyti tarp pirkios ir svirno sąsparų. Už vartų į 
vieškelį ėjo "ulyčėlė", aptverta, kaip ir visi daržai , tvoromis. Ant šitų tvorų susėdę 
kaimynai svarstydavo sekmadieniais visus kaimo klausimus, aptardavo politines ži - 
nias ir, kas man ypač {strigo atmintin, dideliu susirūpinimu ir baime spėliodavo grį
žimą baudžiavos, kurios negeroves girdėjau iš senelės, ėjusios baudžiavą. Buvau pri
siklausęs baisių pasakojimų apie nekaltų žmonių plakimus, baudžiauninkų mainymą į 
šunis, sunkiausius darbus, bado metus ir amž iną baudžiauninkų skurdą, nuolatini 
maisto trūkumą ir maišymą į duoną samanų, pelų ir 1.1. Baudžiavos (vykių dėstymai 
man buvo labai įspūdingi ir veikė mano jaunystės brendimą. Ūkininkų rūpestis, Kad 
negrįžtų baudžiava, paliko man stiprų įspūdį. Mūsų kaimiečių išgyvenimai, kad gali 
grįžti baudžiava, buvo labai gilūs. Jie pasirėmę ant tvorų spėliojo, aimanavo ir sun
kiai dūsavo. Klausydavausi šių kalbų ir mane patį apimdavo neišpasakyta baimė.

Keturkampio sodybos ploto viduryje stovėjo trobos, apsuptos daržų ir sodo. 
Gale sodo buvo skanaus vandenio šulinys. Sodybos pakraščiais augo medžiai. Prie 
"ulyčios" - topoliai, žilvyčiai, vyšnios, amerlios, o žemesnėje sodybos vietoje, 
kur buvo pieva, perskirta griovei iu vandeniui nutekėti, augo didžiulis, storas ir 
labai augštas topolis, kuris talkinamas savo jaunos šeimos, atsiradusios iš jo sėk
lų ir šaknų bei kelių beržų, vėjų ir audrų metu rodyte rodė gamtos stichijos vieš - 
patavimo laipsnį.

Malonu būdavo pavasariais džiaugtis medžių žydėjimu ir nepaprastu kvepė
jimu. Atrodė, kad visas sodas lyg juda, skrenda, pagautas baltųjų žiedų - druge
lių aromato. Vasarą malonu būdavo pasivaikščioti vaisius brandinančių vaismedžių 
pavėsyje ir grožėtis obuolių, kriaušių, slyvų (vairumu, o rudenį nuo sunkių, paramr 
stytų šakų, raškyti vaisius ir ruošti juos žiemai - spalvingus ir kvapsnius.

Per sodą ėjo takelis ligi šulinio ir toliau į laukus, į keliūtę, kuri vedė iki 
pat Apardų ežero. Tat buvo mylimiausia ir daugiausia mindoma keliūtė, ypač , kad 
ji taip pat vedė į raistą, kuriame visada būdavo daugybė visokių paukščių-strazdų, 
varnų, tetervinų. Apardų ežero ir raisto pakraščiais gyvendavo garniai, tilvikai, 
antys žuvėdros ir kiti kitokį.

Tėvas labai mylėjo ūkį. Sodyba visada būdavo tvarkinga, švari, graži. So - 
das buvo ypatingoje globoje, aptvertas stačia tvora, vadinamu "tuinu".

Pasidalinę valaką žemės pusiau, tėvai statėsi sodybą, vėliausiai - gyvenamą
jį namą. Atsimenu ką tik pastatytą naująją pirkią. Tat pirmasis mano prisiminimas 
iš kūdikystės laikų, įsėdęs taip giliai atmintin, kad tąjį naujosios pirkios vaizdą ir 
dabar regiu. Greičiausiai jį prisimenu todėl, kad buvo palydėtas nepaprasto įvykio . 
Tuomet buvau apie vienerių metų amžiaus. Rūpinėjau už stalo ant suolo, kuris tyso
jo visu pasieniu. Namas buvo ką tik pastatytas, be grindų ir dar nesutvarkyti paša - 
liai.

- Žiūrėkite, rupūžės prasikasė j pirkią pro pamatus, - sušuko mama, rody
dama į pastalę ir pasuolę, virš kurios aš ropinėjau. Šie žodžiai buvo man labai įs
pūdingi ir tą momentą ir naujosios pirkios vaizdą ir dabar gražiai atsimenu.

Pirkios vaizdas buvo visai paprastas. Viduje didelis keturkampis kambarys, 
kurio pietinėje sienoje, nukreiptoje į kiemą ir sodą, buvo du langai, vakarinėje ir 
šiaurinėje pusėse - po vieną langą, rytinėje - durys į priemenę arba "priungį"(prie
angį). Visą kampą tarp šiaurinės ir rytinės sienų užėmė didelis, aukštas, su "pripeč 
ku" pečius. Pripečke buvo plyta Vienam katilui, kuriame virdavo vakarienę. Pečius 
molinis, plūktas. Pečiuj e buvo verdamas maistas ir kepama duona dideliais kepa - 
lais, kurių vieno užtekdavo visai šeimynai per ištisą savaitę valgyti. Žiemos metu 
ant pečiaus vykdavo didelė dalis gyvenimo, ypač vaikų, kurie turėdavo šiltą vietelę , 
kai grįčioje - "pirkioje" ne visada būdavo pakankamai šilta. Ant pečiaus šilimos ne
trūkdavo, nes, nors ir tik vieną kartą per dieną pakūrentas, pečius būdavo šiltas . 
Aukštojo pečiaus žemesnioj i dalis, vadinama "puspečė", kuri jau nebūdavo tokia šil
ta, kaip pečius ir todėl ant jo žiemos metu kas nors miegodavo - senelė arba piemuo, 
kuris buvo samdomas iki aš paaugau ir pradėjau ganyti gyvulius.

Pirkios pasieniuose buvo trys lovos - tėvo, motinos su vaikais ir senelės. 
Laisvuose nuo lovų pasieniuose stovėjo ilgi ir platūs suolai. Prie stalo, iš pir
kios vidaus pusės, stovėjo "zaslanas", ant kurio pietų metu susisėsdavo dalis šei - 
mynos, kitu metu verpdavo motina arba senelė.

Beje, po pečium buvo "papečė", kurioj naktį, žiemos metu, sutūpdavo viš
tos. Dieną jos išleidžiamos į "aslą", kuri buvo iš plūkto molio. Vasarą vištos pa
silikdavo lauke.

Ant sienų kabojo Svertųjų paveikslai, kurių gražiausią - kažkokio dailininko 
pigią šv. Marijos reprodukciją, tėvas įtaisė lyg ir į koplytėlę su atidaromomis stik
linėmis durelėmis. Tarp stiklo ir paveikslo dar buvo likę kiek tuščios vietos ir čia 
tėvas laikydavo tai "expelerį", tai sachariną, tai dar kokį retą ar labai brangų daik
tą.. . Visi šventųjų paveikslai tėvo buvo įrėminti ir pridengti stiklu.
♦ psi. \

Gale stalo palubyje kabėjo žibalinė. Jos pakabinamoji viela buvo išvesta pro 
lubas "ant pirkios", virš lubų ir čia ji permesta per bloką galėjo būti kilnojama že
myn ar aukštyn.

Prie pečiaus buvo "kanikas", toliau spinta, kuriuose buvo dedami indai ir 
šaukštai, šakutės, peiliai. Po "kaniku" ant lentynų buvo dedami katilai ir kiti daik
tai. Pečiaus kampe stovėdavo "kačerga", "pušinė", "čepelnykas" ir šluota. Gale 
stalo stovėjo "kerelis", kurin buvo įbestos šakės tinklams matuoti. Mano tėviškėje, 
žiemos metu, tinklus megzdavo tėvas, piemuo, senelė, kai neturėdavo verpstės. Šia 
proga- ir motina prisėsdavo tinklų megzti. Kai paaugome, tai ir aš su broliu Petru 
turėdavome šį darbą dirbti. Koks tat būdavo nuobodus vaikams darbas - sunku ir įsi
vaizduoti. Iš anksto buvo nustatyta kiek aršinų turėjome per dieną numegzti... "Nor
ma" būdąvo tokia, kad ją vos galėdavome tesėti...

Tinklų mezgimo uždarbis buvo menkas.'Kanapes pirkdavome krautuvėse. Rei
kėdavo jas suverpti į siūlus ir tinklus išmegzti. Visa šeima per žiemą išmegzdavo 
vieną tankų 100 sieksnių tinklą. Jį tėvas veždavo į Vidžių turgų parduoti. Gaudavo 
apie 28-36 rublius. Kainos dydis priklausė nuo pasiūlos ir paklausos. Atmetus kana
pių pirkimo išlaidas, už ilgų žiemos vakarų visos šeimos darbą likdavo apie 15-18 
rublių uždarbio "iš šalies".

Carinės Rusijos okupacijos metais žiemą pasitaikydavo uždirbti bevežant 
"štabelius" iš miško į geležinkelio stotį arba tfejojant Apardų ežero eketėse. Ežero 
nuomininkas Chaimas Aronas mokėdavo už žūklavimo dieną po 20 kapeikų, pridėda
mas šiek tiek žuvies, jei daugiau pagaudavom.

Iš pirkios vienintelės durys vedė į prieangį, kuris buvo taisyklingas keturkam 
pis. Prieš duris iš pirkios buvo durys į kamarą. Čia stovėjo "kuparai" su audeklais, 
kabyklos su drabužiais ii’ viena lova tėvams vasarą miegoti. Kamaroje buvo nedide
lis langas į sodą. Grindys lentinės. Stovėjo dar staliukas ir kėdės. Kamara buvo ir 
svečių kambarys.

Iš prieangio kitos durys vedė į "pirkaitę", kuri užėmė pusę "kito namų galo". 
Taigi, viename namų gale buvo pirkia, per vidurį namų - prieangis ir kitas namų ga
las na- šlytas į dvi lygias dalis - kamarą ir pirkaitę. Pirkaitėje stovėjo aruodai 

'ims pilti, girnos javams malti, piesta maliniui grūsti ir pečius. Čia pat laiko
mi žiemai užrauginti burokai ir kopūstai, o taip pat morkos, griežčiai, kopūstų

1 "rasodai", burokai, ridikai, svogūnai ir kitos daržovės. Čia buvo ir visokios rėč- 
'kos, hlekočibs ir kita.-Du maži langiukai menkai tepraleisdavo šviesą.

Jonas Kardelis

1916 metais - carlstinės Rusijos armijoje * 
• kariuomenės gydytojo padėjėjas (felčeris).

Jonas Kardelis V. Krėves literatūrines premijos - jury komisijos narys 
- iteikiant premija M. Katiltikiuil

Iš prieangio laiptai vedė J aukštą. Po laiptais būdavo laikomas vežimas 
smėlio takams pabarstyti, klanams užpilti ir 1.1. Iš prieangio į lauką buvo dvejos 
durys - didžiosios į kiemą ir mažosios "durelės" - į darželį, kuris žydėjo tarp 
namų ir kaimo kelio - "ūlyčios" bei dviejų "ūlyčėlių" - mūsų pačių ir kaimynų Ka
valiauskų. Kai pasigirsdavo apyl inkėje vagystės, tai prieangyje būdavo laikomi 
pakinktai, pavalkai, Šlajai ir lankas.

Rusų persekiot.oje mokykloje . ■ •

Ryškiausias prisiminimas, užsilikęs gyvas atmintyje ir vaizduotėje, tai 
bandymas mokytis slaptoje kaimo mokykloje. Buvau apie trejų metų. Turėjome 
piemenį, kuris taip pat nemokėjo skaityti. Tėvas jautė pareigą tą piemenį ir savo 
vaikus išmokyti lietuviškai skaityti. Slaptoji lietuvių mokykla kasdien keitė savo 
vietą ir kėlėsi, iš namų į namus tų ūkininkų, kurie leido savo vaikus mokytis. Pie
muo lankė šią mokyklą. Iš eilės mokykla atėjo ir į tnūsų namus. Tėvas bandė ir 
mane įrašydinti mokyklon. Gal jis norėjo išbandyti mano sugebėjimus, o gal - įpra
tinti mokytis ir dirbti.

"Derektorium" - mokytoju buvo tėvo brolis ir mano dėdė Juozapas Karde
lis. Jis mažai žemės turėjo ir vertėsi visokiais amatais - zakristijono, kaimo mo
kytojo ir 1.1. Mėginau mokytis. Pasodine mane .gale stalo. Matyti, buvau dar vi
sai mažas, nes ant suoliuko padėjo susuktą gniužulą kailinių, kad aš galėčiau sek
ti elementorių . .. Tėvas tuoj pamatė, kad šion mokyklon netinku . Buvo 10 mokinių. 
Stigo lietuviškų knygų, paprastai, maldaknygių. Dauguma vaikų mokėsi skaityti iš 
lenkiškų maldaknygių, o tėvas buvo pasiryžęs mane mokyti tik lietuviškai. Dažnas 
lietuvis, pramokęs skaityti iš "derektoriaus" lenkiškos maldaknygės, ją skaitydavo 
visą amžių, kartais nesuprasdamas ką skaito.

"Derektorius'\susodindavo vaikus aplink stalą, parodydavo jiems raides ir 
liepdavo slebizuoti - be a-ba, be u-bu, be o-bo, be i-bi ir 1.1. Visi vaikai garsiai 
kiekvienas sau skaitė. Namuose, kol vyko mokslas, būdavo tikras "kagalas"-įvai
rių garsų kokofonija, lyg žydų maldos namuose, kai jie melsdamiesi gargaliuoja 
v isokiais balsais. Neklaužadoms sudrausti, pasileidusiems vaikams suvaldyti ir. 
tinginiams paskatinti mokytojas turėdavo didoką beržinį žagarą, kuriuo sušerdavo 
nusikaltusius. Spėju, kad šitoks pamokymas buvo ne tiek skausmingas, Kiek negar
bingas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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algimanto skiltis
POŠVENTINIAI APMĄSTYMAI

Neseniai praoėguslos dienos, praleistos senajame 
šventės daug kam Iš mūs Iš- kontinente tiksliai Ir planln- 
klų reiškė Ir pridėtines po- gal pravestos. Greičiausiai, 
Halo dienas. Tam tikra, re- kaip jau tai įvyko Jaunimo 
gis nevisai maža dalis tau- Kongrese Pietinėje Amerl- 
tlečlų / ypač dlroančlų auto koje,pačių delegatų telaukia 
pramonėje/ turėjo kas meti- sunkus Ir intensyvus darbas, 
nes atostogas tarp Kalėdų ii o ’’smagų laiką" tepatlrs pa- 
NaujųMetų. Žinia, toks lals- lydoval Ir visi kiti turistai, 
valalkls telkė visai neologą tiek iš jaunesnių jų, tiek Ir 
progą žmonėms daugiau su*- vyresniųjų gretų. Gaila tik , 
s įtikti, pabendrauti, minti- kad ruošėjams Iš Jungtinių 
mis pasidalinti. Pokalbių Valstybių Ir Kanados nepa
metu, aišku, dauguma te lie- vyko " ar nebuvo bandyta?/ 
tėbendrąslas lietuviškas te- suorganizuoti atskirą lėktu- 
mas. Pirmoje eilėje, atrodo, vą į ten ir atgal,tarkime, IŠ 
didžiu dėmesiu Ir susitūpi- New Yorko ar Chlcagos. Gal 
nlmu buvo sekamas AL Tos Ir tokiu atveju būtų buvę dar 
VLIKo vyr. vadovų užsltęsę daugiau keliautojų? Pokal- 
rlnktmal. Šiandien, tat jau btuose nebuvo užmiršti Ir 
praeitis, bet švenčių laiko- naujieji amerikiečių- raud . 
tarpiu bendrosios nuomonės kiniečių švieži Ir tokie 
rodė, kad ypač buvo pergy- "meilingi" santykiai. Aišku, 
ventas faktas, jog tuo metu į tarpusavio diskusijos sukosi 
vadovaujančius postus kaip apie galimą naudą lletuvtš- 
Ir nebūta tikrai Iškilių as- klėstoms reikalams, nors 
menyblų. Tai yra, kandidatų, konkrečių planų sumany- 
kurto pajėgtų ne vien tik va- mų taip Ir neteko girdėti, 
dovautl, bet kartu Ir jungti Gal daugiau vyravo nuomonė, 
gerokai pabiras nuomones , kad reikalingas didelis at - 
veiklos formas Ir turėtų pa- sargumas Ir budrumas, ban- 
kankamą svorį Ir prestižą dant pasinaudoti bent klek 
savųjų Ir svetimųjų akyse, kitokia tarptautinių santykių 
Tiesa, rinkiminis procesas raida. Švelniai šypsotasl Iš 
buvo tikrai demokratinis,ta- amerikinių pastangų lyg Ir 
Člau partinė aritmetika, tegu ginti ar teisinti nuverstąjį 
aiški ir nieko neslepianti, tikrai radikaliai kairų Kam-

IČJ TALKA (HAMILTON) CREDIT UNION LIMITED 
HAMILTONO LIETUVIU, KREDITO KOOPERATYVAS

"TALKA" AUGA IR DIDĖJA

Hamiltono Lietuvių Kredi
to Kooperatyvas TALKA, po
puliariai mūsų kolom joje va
dinamas bankeliu, įkurtas 
prieš 24 metus, jau yra gi
liai įleidęs šaknis lietuvių 
ekonominiame gyvenime. 
Pradėjęs pirmuosius savo 
žingsnius labai kukliomis 
sumomis Ir nedideliu narių 
skaičiumi, per eilę metų Iš
augo, Išbujojo į stiprų mili
joninį vienetą. Šiandien būtų 
sunku įsivaizduoti Hamiltono 
lietuvius be savojo Talkos 
bankelio, kur palankiomis 
nariams sąlygomis yra tau
poma bei skolinama, o Iš 
gauto pelno didelės dolerių 
sumos skiriamos lietuviš
kiems kolonijos reikalams .

Dabartiniu metu nariams- 
taupytojams Talka moka už 
laikomus pinigus čekių sąs
kaitose 6% su nemokamu če
kių rašymu. Už sutaupąs 
/savings/ mokama 9,5%. 
Terminuoti depozitai vienų 
metų terminu gauna IO, 25% 
Ir trijų metų terminu 1O% . 
Labai populiarus narių tar
pe yra registruotas pensijų 
taupymo planas, kuris yra 
atleidžiamas nuo pajamų 
mokesčių/Income ta>/ ir už 
jį mokama 1O%. Priskai
čiuojami procentai,kurie pa-

lygomls galėtų pasiskolinti. 
Tos pastangos duodavo Iki 
šiol gerus rezultatus Ir pa - 
tenkinus visus narių porei
kius, Iš gauto pelno paskir
tos stambios sumos lietu
viškiems reikalams. Did
žiausias dėmesys buvo ski
riamas lietuvių mokykloms 
Ir jaunimo organizacijoms . 
Praeitais 1978 m. buvo pas
kirta Ir Išmokėta: Hamiltono 
vysk. M. Valančiaus Šešta
dienio Mokyklai 4.000 dol., 
Vasario 16 Gimnazijai Vo
kietijoje 2.000 dol., Sporto 
Klubui Kovas 1.000 dol. , 
Pasaulio Lietuvių Dienoms 
Toronte 1.000dol., Londono 
Šeštadienio Mokyklai 750 
dol. .Dramos Teatrui Auku
ras 500 dol., Mergaičių 
Chorui Aldas 500 dol., St 
Catharines Šeštadienio Mo
kyklai 250 dol., savattraš - 
člams Tėviškės Žiburiai Ir 
Nepriklausoma Lietuva po 
200 dol., Hamiltono Lietu
vių Studentų Radio progra
mai 150 dol. .Hamiltono Lie
tuvių Šachmatininkų Klubui - 
150 dol., ir kitiems mažes
nės sumos. Iš viso buvo 
paskirta 11. 715 dol. Per sa - 
vo veikimo laikotarpį Iki šiol 
T alka yra parėmusi lietuviš
kus reikalus 89.311 dol.su-

kRem 
ve/oRodz/m 

AŠ UŽ TEISYBE
Teisybę sakant,aš visada 

už teisybę. O kas kalba tei
sybę, tat aš - pagal teisybę 
- palaikau tą teisybę. Todėl 
Ir Tado Tollvardo N. L." 
1973 m.46 nr.pasakytą tel- 
syoę labai remiu pagal tei
sybę-. Tik į jo pasiūlymus 
drįstu pasiūlyt ir savo pa
siūlymus

Pavyzdžiui,popiežius Ka
rolis Wojtyla pasakė ne 
" broliams lietuviams ", o 
"brolljams lletuvljams",tal 
skubu tą naują tormą įsisa
vinti, pirmas rodau pavyzd, 
Ir nuo šio momento nebesa
kysiu "teisybė", bet "telsy- 
bljė".O laikydamasis teisy-

Ir savęs apjuoklmas. Jei 
taip $500.000 tai kaip tr 
drąsiau,bet geriausia 5 ar 
6 mil., tai su tokia sumele 
jau drąsiau žengti prie Sos
to.

Pagaliau, tie choleros - 
Bražinskų advokatai. Tik į- 
sįvaizduok, paėmė 17.tūkst-. 
dolerių Ir paleido*. Bet ko Iš 
musulmonų norėt? įteikėjo 
Imti advokatus gerus katali
kus, kaip kad Amerikoje tu
rim, vieną senesnį Vincą ir 
kitą gana jauną Viktorą, tai 

_už tą 17 tūkstančių dolerių tų 
Bražinskų čia Irkvapo nebū
tų likę. Tie minėti "gerieji" 

bljės, pereinu prie kito T .T,turl tokij* KaW asmenų 
pasiūlymo, tai popiežiui do- tik *:en kelią į ten ras 
vanų ir jų įteikėjų reikalu, užsimerkę.’ Taigi, bendromis 

Didžtausija telsybljė, kac jėgomis vieną naktį tuos Bra- 
jas turl įteikti moterys. Ka-z^nskus i maišą, užrišam.ke- 
dang! jos gražios Išvaizdos , žinantiems į rankas ir 
amžiaus dar tik vidurkis,tat "Priamo v Moskvu". Ar taip 
pagal T.T. ir įteikiančios nebūt gerai? Aišku, jei kas 
dovaną turėtų būti rinktinės geresnį planą, tai pra- 
Ir trurnpakalbės..,’ Tik dėl šom. As ne dėl garbės, kad 
dovanos dydžio, tai reikėtvmano Pasiūlymas praeitų, o 
priešintis- $5.000-6. OOU?tik bendro reikalo ir t d - 
Tik ne pas ubagą elnl’.Tal sVbijės.
būtų žmogaus paniekinimas Teisybijes Mylėtojas

kažln ar pilnai atsiliepė lai
ko Ir realybės relkalavl - 
mams. Tad Tr l liekasi 
šiandien dar sunkia! atsako
mas klausimas, ar tų minė
tų dviejų Institucijų pers It - 
varkymas.lyg Ir nauji var - 
dal Ir veidai, reikš lietuviš
kųjų veiksnių stiprybę ar

• silpnėjimą. Turėkime viltį, 
kad ši,lyg Ir minorinė gai
da, yra dar ne vietoje Ir ne
taiku reiškiama..

VLIKo pirmininkas dr. K.J. Valiūnas, 
besitraukiantis is pareigų.

Pokalbių metu itin šilto
mis spalvomis buvo atsilie
piama apie artėjantį Jauni
mo Kongresą,šį kartą Euro
poje. Džiaugtasi,kad Iki šiol 
turimos žinios rodo, kad po

bodtjos rėžimą / vad., at
sistoti raud. kiniečių pus ėję/, 
kai tuo tarpu sovtotlja ne
dviprasmiškai remianti , 
vietnamiečių užkrautą lyg Ir 
jaukesnę Ir civilizuotesnę 
raudonąją santvarką.

Tautiečių nuotaikos dar 
stiprios .gyvai svarstant len
ko popiežiaus Išrinkimą,bet, 
svarbiausia, galimas to pa
sekmes Lietuvai Ir jos tikin
tiesiems. Čia, žinoma, dar 
niekas nieko tikslaus neži
noma, visa bandant remti 
prielaidomis, spėjimais ar 
bent, kaip sakoma, logiš
kais Išvedžiojimais. O tie 
Išvedžiojimai, girdi, nevle- 
napuslškal rodo, kad cik lai
ko klausimas iki lietuvio 
paskyrimo kardinolu. Tai 
sovletljal nebūtinai turėtų 
būti nemalonu. Propagan
diniu požiūriu, sovletlja gal 
galėtų tai laikyti net Ir sa
votišku laimėjimu. Provos - 
lavų bažnyčia, jos metropo - 
litai- Maskvos, Lenlngrado- 
aktyvlal dalyvauja Pasaulio 
Bažnyčių Taryooje Ir pana
šioje krikščioniškųjų bažny
čių veikloje. Jei lietuviai, 
savaime suprantama, kardi
nolo paskyrimą suprastų, 
kaip pripažinimą Ir įvertini
mą tikinčios Lietuvos visų 
katalikų veiklos Ir pastangų, 
Sovletljos tvarkytojams, 
kartu su dalimi pasaulio vie
šosios opinijos, tebūtų-so - 
vietinis karaluoias. Žodžlu- 
labal slidus Ir nepastovus 
pagrindas tokiems lūkes
čiams, tačiau Lietuviai turė-

liekami šiam plane, už ku
riuos Irgi nereikta mokėti 
pajamų mokesčio. Šalia mo
kamų aukštų procentų, yra 
dar nemokamas gyvybės 
draudimas Iki 2.000 dol.už 
laikomus pinigus čekių arba 
sutaupų sąskaitose. Šis 
draudimas pilnai galioja Ir 
sulaukus 70 metų amžiaus , 
jei pinigai buvo įdėti 
prieš sueinant 55 metus am
žiaus Ir tie pinigai nebuvo 
pajudinti- Išimti Ir po to vėl 
įdėti atgal. Taipgi tas drau
dimas, je! sąskaitos bendros 
arba "joint" dviejų asmenų, 
tai mirties atveju veikla tik 
tam, kurio vardas pirmas y- 
ra įrašytas.

Nariams Išduodamos as
meninės paskolos Iš 12% ir 
jos Irgi yra nemokamai ap
draustos mirties arba visiš
ko Invalidumo atveju Iki 1O. 
OOO dol. Nekilnojamo turto 
paskolos Išduodamos Iš 11% 
Iki 75% turto vertės,bet ne
daugiau kaip bO. OOO dol... 
Dabar labai didelė Talkos 
pinigų dalis yra Išskollnta 
nekilnojamo turto paskoloms, 
žymiai mažiau asmeninėms 
paskoloms.

Pati Talkos raštinė yrat 
įsikūrusi nuosavuose na
muose 830 Main St. East , 
kurto bu v o nupirkti 1971 m. , 
atremontuoti ir pritaikyti 
bankiniams reikalams.Raš
tinė yra patogioje miesto da
lyje su didele aikšte narių 
automobiliams pasistatyti, 
kai atvykstama į Talką su

ma. Tai dar ne viskas, nes 
be to, lietuviški Kanados 
laikraščiai papildomai pa
remiami dedant nuolatinius 
pastovius skelbimus, kurie 
Irgi sudaro gražias sumas.

Kredito Kooperatyvo "al
ka metinis balansas už 197a 
m. buvo suvestas 12. 592. 710 
dol. suma.

Per metus padidėjo virš 2 
mil. dol., arba 20, 7%. Nartai 
laiko šėrų sąskaitoje ĮO. 045 
dol., čekių sąskaitpje 8ū7 . 
758 dol., sutaupose/ savings' 
4.418.564, terminuoti Indė - 
Hali m.Ir 3 m.sudaro5.443. 
OOO dol., registruotas pen
sijų taupymo planas 1.312 . 
709 dol. Nariams Išskollnta 
asmeninių paskolų 753.940 
dol. Ir nekilnojamo turto 1O . 
215.839. Gautas šių metų 
grynas^’pelnas 60. 769 dol. 
Dabar turima 2123 nariai Ir 
skolintojų 589. Vidurkis 
vieno nario laikomų pinigų 
yra 5.700 Ir vienam skolin
tojui tenka 18.624 dol.pasko
los.

Talkos Valdyba praneša 
visiems nariams, kad yra 
nutarusi šaukti metinį na
rių- šėrlnlnkų susirinkimą 
197 m. vasario mėn.25 d. , 
sekmadienį, 4 vai.p.p. .ku
ris įvyks Jaunimo Centro 
salėje,48Dundam St.North , 
Hamilton, Ont.

Narių registracija prasi
dės 3 vai.p.p.Dienotvarkėje 
bus valdomųjų organų pra-

CHICAGO
VYTAUTO DIDŽIOJO
ŠAULIŲ RINKTINĖ

Š. m. vasario 4 d. Vytau- 
Didžiojo Šaulių Rinktinė 
sušaukė narių metinį susi
rinkimą. Užgavėnių Balius 
planuojamas, kovo 4 d. VI . 
Putvio minėjimas. Visi šie 
įvykiai vyks savuose Namuo
se. Susiorganizuota ir Va 

, sąrio 16į dienos šventei.
Ši Rinktinė gerai tvarkosi , 
įstoja naujų narių. Skiria
mos iš pelno sumos radio 
programoms ir spaudai .

Džiugu, kai tai supranta *. 
Reikėtų ir kitoms organiza
cijoms kiek galint remti 
komunikacijos priemones. 
Kas bus iš tų milijoninių 
fondų, jei nebus klausytojų, 
skaitytojų, nes bus atpratę 
nuo lietuv. radio ar'spaudos ?

laidotas sausio zu d. sv. Ka
zimiero Lietuvių Kapinėse 
Chicagoje- Jis buvo ' uolus 
lietuviškosios spaudos bend
radarbis, parašęs 490 psl. 
knygą "Kovos dėl Lietu - 
vos Nepriklausomybės", ku
rią išleido lietuvių veteranų 
sąjunga Ramovė. Šios kny
gos paruoštas antrasis to
mas liko rankraštyje w

1 Buvusios“Lietuvos Policijos 
Veikla

Išlikę gyvi, buvę Lietuvos 
policijos tarnautojai, įsikūrę 
Chicagoje, 1955 m. įsisteigė 
Klubą Krivūlė. Kasmet Klu
bo narių susirinkimuose yra 
renkama Klubo Valdyba. 
Šiems metams išrinkta:Al- 
girdas Reivytis-pirmininkas, 
1228 Lloyd Ave. .Lombard . 
Ill. ,60148, tel. 627-5421; Ve- 
čislovas Brazas- vicep. ,

truputį viskas konsoliduojasi, tume laikyti plačiai atvertas 
aiškėja Ir vykstantieji-, tiek ir atldaras akis Ir ausis ga- 
dalyvlal, tiek ir svečiai, bus Hmlems poslinkiams Vatl- 
rūpestlngal globojami , Ir kano politikos vingiuose. )

* JEIGU GERI IR GALI GERTI - *» TAVO REIKALAS **

reikalais. Dabartiniu metu 
raštinėje narius aptarnauda
mi dirba pilną laiką 6 tar
nautojai.

Talkos Valdyba stengiasi 
sudaryti sąlygas, kad taupy
tojai gautų geresnį procentą 
negu kitur, o taip pat skolin
tojai, kad palankesnėmis są-

nešlmal, Auditoriaus pat
virtinimas 1979 m., vai - 
domųjų organų rinkimai. 
Laukiama gausaus narių da
lyvavimo, nes metinis susi
rinkimais susidomėjimas 
didėja: 1979 m. atvyko 
150 narių, 197b - 167 nariai.

Stasys Dalius

NAUJA LIETUVOS AIDŲ 
VALANDA

Radio programa Lietuvos 
Aidai atidarė skyrių St. Pe- 
tersburge, kurią globoja Ko
mitetas, ved. K. Kleivos ir 
vyksta kas šeštadienį 5:30 
v. p. p. 1110 AM banga.

Chicagoje LA pridėjo 1 
valandą šeštadieniais nuo 7- 
8 vai. v. 1490 AM banga . 
Programai išlaikyti rengia
ma metinė vakarienė su me
nine programa ir šokiais ba
landžio 21 d. Jaunimo Centre 
Pakvietimai gaunami L Ar 
raštinėje ir Marginiuose, 
e Mirė pulk. Kazys Ališaus
kas, Lietuvos Kariuomenės 
savanoris - kūrėjas. Vyčio 
Kryžiaus Kavalierius. Pa-

4732 West 99 Pl. Oak Lawn, 
III. , tel., 423-3517, Antanas 
Abraitis- sekretorius, An - 
tanas Skuodžius - kasininkas 
ir Pranas Janulis-parengi
mų vadovas.

Iš-Klubo kasos šiais me
tais paskiria, aukų: Ronc. 
Kalantos paminklui ir Klubo 
nariui Paulauskui, nukentė
jusiam nuo gaisro, po 100 dol. 
Lietuvos Aidams, Sophie 
Barčus ir Margučio radio 
programoms paremti, Lais
vajai Lietuvai, Naujienoms 
ir Draugui po 20 dol.

1974 m. Klubas išleido 436 
puslapių knygą " Lietuvos 
Policija .įstatymų ir Tvarkos 
Tarnyboje", kuri pardavinė- 
ma po $3 ir nesunku įsigyti.

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMĄ

"LIETUVOS AIDAI’
Veda Kazė BRAZDŽIONYTĖ 

Veikia :

* JEIGU NORI NUSTOTI - ** MŪSlį ** *

* ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPES *
* *
* SUSIRINKIMU. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, *

* 7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., 8 VAL.VAKARO. *
* *
* ARBA SKAMBINK MUMS: *
* Leonui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo); *
* Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868; *
* Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733 *

ony 3
2690 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.O. 
portretą! - vedybos - krikštynos

TEL. 525-8971. SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T. La«rin»itl»ĮVAIRIOS PROGOS

1979.11.7

LIETUVIŠKA RADIJO
____  PROGRAMA
RAD I O 1410 M O NTR EAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ, NUO 11,30 iki l 2 vai. npktias.

PROGRAMOS VEDtJAS
Stonkavlflui, K>53 Albanai Cr.r DWv>fn v,, f. O. T E L. MMtM

J

Pirmadieniais 9100 - 9,: 30 vai. vakaro 
Antradieniais 9:00 - 9:30 vai.vakare 
Penktadieniais 9;30 - 10:00 vai. vakaro 
šeštadieniais 7:00 - 9:00 vakaro.
Visos laidos iš WOPA stoties 1490 AM

Si. P •teriburg, F lorldo 5:30 vai.v ak.—
Stotis 1110 AM—
wtis. Adresas; 2646 West'71-st St.(

Chicago, UI. 60629. Tel. 778-5374. ’

PRENUMERATA S 10.00 metam ir $6.00 puati moty.

KELEIVIS
*36 EAST IEOAO WAT* SOUTH SOSTOM. MASS.

5 psl.

5

5



Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

“TALKA”
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokamo gyvybės Ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — viri $12,000,000.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupos 9’/i %
term, depozitus 1 m. 10% % 
term, depozitus 3 m. 10%'
pensijų fondas 10%

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 12%
nekiln. turto posk. 11 %

PENSININKU POBŪVIS
Sausio 19 dienos popietėje 

pensininkų klubo valdyba bu
vo suruošus! pobūvį - pasi - 
svečiavimą kluoo nariams ir 
jų svečiams. Jis vyko daugia- 
kultūrinių' namų centre nuo 
4 vąl. po pietų. Prie paruoš
tų stalų salėn susirinko per 
60 asmenų. Vaišės ribojosi 
įvairių rūšių sumuštiniais, 
kavute ir narių-ponių iškep
tais skaniais pyragaičiais. 
Buvo ir stipresnio gėrimėlio 
mėgėjams, bet tai įsigyti rei
kėjo iš savo atsargų, o visa 
kita buvo apmokėta iš bend
ros klubo kasos. Klubo pir
mininkas Pr. Enskaitis po
būvio dalyvius pasveikino, 
papasakojo jumoristinių nuo
tykių ir baigdamas palinkėjo 
visiems geros sveikatos. 
Daugiakultūrinių tautų v-bos 
pirmin. ponia Jones taip pat 
čia dalyvavo kiek jai laikas 
leido, kuri irgi dalyvius svei
kino v-bos vardu ir kartu pa
sidžiaugė lietuvių aktyvumu 
Hamiltone ir baigdama palin
kėjo geros sėkmės ir sveika
tos ateičiai.

Viešnagės metu griežė 
nuosava klubo muzika. Mat, 
prieš trejetą mėnesių klubas 
įsigijo nuosavus muzikos in- 
strumentiis, kurių tarpe yra 
patefonas, plokštelių ir juos
telių garsų rekorduotojas, du 
garsiakalbiu ir mikrofoną. 
Šiam reikalui buvo išleista 
700 dol.

Dainininkių grupės vadovė 
Jankūnienė kalbėjo apie lie
tuviškų dainų pamėgimą ir jų 
populiarumą Lietuvoje ir čia 
už jos ribų. Kvietė jungtis 
moteris ir vyrus. Baigdama 
prašė pasiklausyti jų dainuo
simų dainų. Septynių choris
čių vienetas padainavo šeše
tą liaudies dainelių, o joms 
pritarė akordeonu pensinin

kas B. Milašius. Jų koncer
tas buvo priimtas šiltais a- 
plodismentais. Šalia pami
nėtų, svečias St. Dalius buvo 
paprašytas parodyti jo kelio
nių filmus. Pirmoje dalyje 
matėme Meksikos krašto is
torinius paminklus, o antroje 
Pietų Amerikos kai kurių 
kraštų vaizdus ir jų žmones. 
Už filmus buvo padėkota šil
tais katučiais.

Vakaronė praėjo geroje 
nuotaikoje, nors buvo atsira
dę pora asmenų, i nenorinčių 
prisilaikyti bendros tvarkos 
ir drausmės. Nariai liko dė
kingi valdybai už sudarytą 
progą susirinkti ir pasikal
bėti au prieteliais ir drau
gais šaltą žiemos popietę.

Pensininkas 
Melchijoras Putelė.

KAUKIŲ BALIUS
Šiais metais tradicinį 

Kaukių Bailų ruošia Mergai
čių Choras AIDAS, vasario 
24 d. Jaunimo Centre.Pasi
ruošimas šiam Kaukių Ba - 
llul eina pilnu tempu. Gautos 
kaukių premijos Iš Aldo 
krikštatėvio A. L taukaus. Jis 
visada Aldą remia, Ir šiais 
metais paprašytas, pasky
rė visas penkias premijas . 
Jo dėka, bus premijuojamos 
penkios įdomiausios bet gra
žiausios kaukės. Aldas šir
dingai dėkoja už auką, alp 
pat gauti trys laimės staliu
kai Iš S. Rakštlenės Ir L . 
Kriaučiūnienės,D. Ir P. Vai
tiekūnų ir vienas staliukas 
Iš rėmėjų tėvų. Visiems 
staliukų aukotojams nuoširdi 
padėka. Aldas kviečia visus 
skaitlingai dalyvauti šiame 
tradiclnlame Kaukių Baliuje. 
Gautasis pelnas skiriamas 
trečiosios plokštelės Išleidi
mui. Jūsų atsilankymas į šį 
Kauktų Baltų padės išleisti 
naują Aldo plokštelę.

6 psl.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: = IMA:• a^

10% užl m. term, indėlius = ,
914% už 3 m. term, indėliu. = už asm. paskolas
9% % už pensijų ir namų planų =
9!4% speciali taup. sqsk. = 10'14 % už mortgičius
814% už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.) =

AKTYVAI virš 22 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius i|d 
75% Įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

<r 532-1149 M6P 1A6
»

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

Įvairių Bendrovių atstovybė,,
Visų rūšių Drauda, 
24 metų patirtis, 
Telefonai: Bus. 251-4864 -251-4025 -251-4824, 
2405 Lake Shore Blvd. West,
Suite 403,
Toronto, Ontario ,

M8V 1C6.

* Namų — Gyvybė.
# * Automobilių
į VK?! ftlC * Komercinio!

533-1121 Walter Dauginis 822-8480 
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

VBaČėnaS All Seasbns Travel, b.d.
«EC1 RlnarStreet W Visais kelionių reikalai.1551 tsioorsTreev w, bctkur U|yje sk.mW„u

TORONTO, ONTARIO _ o o
M6P iA5__________________________ tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE^
335 Roncesvallcs Ave., _, . _ _ — _ _—
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas a

Dresher-Barauskas trance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tel. 233-3334 211-2661 231- 6226*

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1KB

ĮVAIRŪS 
SIUNTINIAI

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI f BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ 

o Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos, 
o Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui. 
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);

ieftadieniois 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai 1
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

tnronto
A. LUKOŠIUS

Ir
LMamuose nuolatos

AR PAKILSIME ARAIS ?
Besivystant gan gyvai šios 

lletuvtųkolontjos veiklai,Sar
va t me suprantama, kad 
šiuose
vyksta didelis judėjimas . 
Organizacijos mėgsta šluos 
Namus Ir čia esamas pato
gias sales. Į čia nuolatos 
renkamasi pasitarimams , 
posėdžiams, pasilinksmini
mams , minėjimams, koncer - 
tams.

Paįvairinimui, šioje kolo
nijoje plačiai apimančios 
veiklos, prie šių Namų jau 
kelinti metai susiorganiza
vęs, gražiai veikla Moterų 
Būrelis. Klek vėliau jas pa
sekė vyrai, taipogi suslbur - 
darni apie šluos Namus.

Abiejų šių Būrelių tikslai 
tie patys :klek galima daugiau 
Ir veiks mlnglau padėti nuo - 
latos besiplečiančiai, šluos 
Namus apimančiai veiklai, o 
tuo pačiu Ir visai šios kolo - 
ntjos lietuviškai beidruome- 
nel. Čia gražiai veikla Pen - 
sininkų Klubas, įsirengęs 
nuolaltnę buveinę -seklyčią. 
Ji gražiai, jaukiai Išpuošta, 
joje dažnai renkamasi įvai
riems reikalams aptarti, pa
buvoti, pas Isvečluotl.

Netalp seniai čia įsikūrė 
Ir Šachmatininkų Klubas .

Tarp Alų grupių, šių Namų 
Valdybos narių bei kitų šios 
lietuvių kolonijos organiza
cijų, laikomasi bendradar
biavimo Ir veiklos derinimo 
principų. Čia suminėtieji 
sambū -lai, tat lyg kokie ta
kai Ir keleliai, kurie vis U ve
da į vieną Ir didįjį mūsų lie
tuviškųjų kelių vieškelį...

Savo sugebėjimais, ener
gija, sumanumu Ir Išradin
gumu, šios grupės nepapras
tai daug prisideda Ir pagy
vina visą šių LNamų, o tuo 
pačiu Ir visos kolonijos 
veiklą. Bevelk sunku Ir įsi
vaizduoti šluos Namus be jų

Šokiams gros geras, visų 
mėgiamas orkestras, veiks 
turtingas baras. Visi atst- 
lankiuslejlgalės pasivaišinti 
gerų šeimininkių paruoštais 
užkandžiais. Na,laimei tš - 
mėginti, veiks įdomi aldler 
člų paruošta loterija. Taip 
pat visi kviečiami kuo skalt- 
llnglau dalyvauti su kaukė
mis. Kaukėms įėjimas lais
vas. Kaukės yra prašomos 
atvykti Iki 9 vai. v. Ruoškl -

Skirkite visi vasario 24 d. 
vakarą Aldui. Praleisite 
linksmoje nuotaikoje pasku
tinį šeštadienio vakarą prieš 
gavėnią. Aldas lauks visų 
Kaukių Baliuje.

Visa tai būtų panašu į gra
žiai atrodantį manekeną,ta
čiau šaltą,bejausmį,be sie
los Ir širdies...

Jei Ir pasitaiko tarpe čia 
suminėtų grupių klek tryni
mos I ar nesutarimo, tat dar 
toli gražu visų bendro rel - 
kalo nesugadina, o galima 
sakyti,kad iet daugiau jį Iš
judina, paįvairina, kaip Ir 
lenktyniauti, nepasiduoti ki
tus Iššaukta.

Šitokie tarpusavio "pasl- 
skers avimai" pas mus ma
doje jau nuo žilos senovės Ir 
skaitosi neatskiriama mūsų 
gyvenimo dalis. Tikriausiai 
kad kitų vejami, gujami Ir 
persekiojami, amžių bėgyje 
pagavomę tą tikrai įdomią 
ligų. .■

Neretai mūsų pokalbiuose 
Iškyla Ir toks klausimas :ko- 
dėl gi mūsų čia gyvenantis 
jaunimas rimčiau nesuslor- 
gaalzuoja Ir nesusIšplečia 
apie šluos Namus? Kodėl jie 
teįsteigia čia savo veiklos 
ratelio, vieneto, ar kaip mes 
jį bevadlntume? Jie gi mūsų 
pasididžiavimas Ir ateitis. 
Jiems priklauso perimti Iš 
mūsų Ir sukurtas būstines, 
mūsų nešamą naštą. Be to, 
jie būtų Ir pati gražiausioji 
gėlė mūsų lietuviškos los ap
linkos Ir veiklos darželyje.

Neapsirikime Ir nepagal
vokime, kad mūsų šaunusis 
jaunimas šių Namų ne
mėgsta, vengia, boikotuoja ar 
panašiai. Priešingai: jie į- 
valrlomls rotomis'mėgsta 
į čia rinktis• kartais net la
bai gausiai. Čia vykstančius 
Bingo lošimus aptarnauja 
gražus būrys mūsų jaunimo. 
Savaitgalių vaku >!m, o ypač 
penktadieniais, čia tiesiog 
ūžia siaučia mūsų studijuo
jantis jaunimėlis,kartam po 
įtemptų savaitės studijų , 
reikia truputį Ir padūkti , 
taip skant, nervus atlluo - 
suotl.

Apsčiai jų atsilanko Ir į 
Sekmadienio Popietes. Net - 
rūktsta Ir čia vykstančiuose 
gausiuose pasilinksminimuo
se. Didelė "Atžalyno" jauni
mo grupė, galima sakyti,kad 
pusę visų savo jaunų dienų , 
o ypač vakarų - praleidžia 
čia be repetuodami, įvai
rioms Iškilmėms besiruoš
dami.

Kad jie būtų organizuoti, 
tai paskuti ilu metu ta linkme 

"padarytas vienas, nors dar 
Ir nedrąsus žingsnelis. Pa
galiau susilipdė Iš kelių jau
nuolių šioks toks Jaunimo 
Komitetas, kuris bandys de
rinti lietuvių jaunimo veiki
mą su šių Namų veikla, jų 
Valdyba, čia veikiančiais kl
otais 
šios kolonijos lietuvių gru- ras kas eis mūsų pramintais 
pėmls. takais, sielos Is lietuviškai-

Užtai mes turime vilčių, 
būreliais, bei kitomis kad pagaliau bus kam, atsl-

Hamiltono Mergaičių choras “Aidas", vad. muziko J. Govedo* dainavo Šalpos Fondo ir abiturientu baliuje.
; N uotr. J. Miltenio.• • • •

slals reikalais, saugos Ir 
gins visą tat, kas mums yra 
brangu Ir šventa.

Yra galimybė, kad Iš šio, 
vos Išstrltuslo.nors Ir mažo 
" paukštelio " išaugs net 
stiprus galingas erelis, ku
ris j pakilęs Iki aukštųjų pa
dangių, savo galingais pla
čiais sparnais, skros Ir rai
žys mėlynąsias erdves...

RUOŠIAMA DAILININKO 
TELESFORO VALIAUS 
MONOGRAFIJA

Dailininko Telesforo Va
liaus žmonos Aldonos ini
ciatyva, bus išleista dail. 
grafiko Telesforo Valiaus 
spalvota monografija.

Ją suredaguos dail.R. Vie
sulas, gyvenantis Philadel- 
phijoje, profesoriaujantis 
Meno Akademijoje. Jis bu
vo atvykęs į Toronto ir a. a. 
T. Valiaus archyve rinko 
medžiagą. Stengiamasi mo
nografiją išleisti dar I979m.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Winnipeg
NUOŠIRDI PADĖKA 
DIRBUSIEMS. . .
UŽ DĖMESĮ SPAUDAI. . . <

Karas ir kiti mums žino
mi įvykiai išblaškė lietuvius

* po visą pasaulį. Nežiūrint to 
išsisklaidymo, mes ir šian - 

: dien dar tebejaučiame kaip 
viena darni šeima: domimės 

. vienas kito veikla, gyvename 
vienas kito rūpesčiais, sten-

1 giamės vienas kitam padėti 
ir 1.1. Greta talkos lietuviš- 

! kai veiklai ir lietuvybės iš - 
laikymui tai dar vienas labai 
didelis spaudos nuopelnas ! 
Be mus lankančios spaudos 

’ mes būtume tik atskiros pa
biros, atskiros salelės, bet 

; jokiu būdu ne viena šeima- 
apie vienas kitą labai maža 
žinotume.

Londono lietuviai,įvertin
dami tą didelį spaudos dir
bamą darbą, stengiasi ateiti 
jai į pagalbą ir kviečia visus 
įsijungti Į spaudos rėmėjų 
eiles, kad ji sėkmingai nuga
lėtų dabartinę krizę, susida - 
riusią dėl nežmoniškai iški
lusių kainų.

’ Tenka džiaugtis, kad dau
guma lietuviųftiek talkinusių 
spaudos baliaus paruošime . 
bei programos išpildyme, 
tiek ir parėmusiems spaudą 
aukomis bei atsilankymu) 
reikalo svarbą tinkamai su
prato-jų dėka spaudai skir - 
tas vakaras buvo nepapras
tai sėkmingas ir jis bus mū
sų, ypač rengėjų,ilgai prisi
mintas. Jo rezultatai($2685, 
28 ir $676,64 pelno) prašoko 
nę vieno viltis ir buvo ypa
tingai malonus atlyginimas 
už mūsų visų pastangas! Šir
dingas ačiū visiems talkinu
siems, o ypač kleb. kun. J . 
Staškui, O. Švilpienei, L. Za- 
bulionienęi, I. Daniliūnienei, 
E. Paulionienei, D.Kudukie- 
nei, M. Švilpienei, J. Launi- 
kaičiui, L. Eimantui, S. Žul- 
pai,V. Vaitkui, o taip pat Gr. 
Petrauskienei, J. Launikai- 
tienei, V. Gudeliui, J. Eiman- 
tienei, J. Čegiui, p. Jokšai, p. 
Šakiniui ir jaunosios kartos 
atstovams E. Petrauskaitei,

KLB APYLINKĖS VEIKLA

KLB-nės Winnipeg© apy
linkės visuotinas metinis na
rių susirinkimas Įvyko 1978, 
gruodžio 17 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Susirinki
mas išdiskutavo įvairius 
Bendruomenės reikalus ir 
perrinko 1979 metams Apy
linkės valdybą: Januška Vin
cas pirmininkas, P. O. Box 
12 St. Germain, Manitoba, 
ROG 2A0, tel: 257-7775; inž. 
Valaitis. Jurgis vice-pirm. , 
tel: 453-2223; Rutkauskas Va
lentinas sekretorius, tel: 
774-2913; Kuncaitis Antanas 
kasininkas, tel: 452-3732; 
Demereckas Juozas Tautos 
Fondo atstovas, Šalpos Fon
do atstovas ir Vasario 16-tos 
Gimnazijai remti būrelio va
dovas, tel: 774-5355; revizi
jos komisija: Kriščiūnas Vy
tas, Grabys Juozas ir Ša- 
rauskas Mečys.

Šalpos Fondo sustiprinimui 
išrinkti: Krisčiunienė Jadvy
ga, Šarauskienė Emilė, ir 
Šarauskas Mečys.

Apylinkės valdyba rengia 
Vasario 16 -tos minėjimą š. 
m. vasario 18 d. sekmadie
nyje 12 vai. 30 min. šv. Ka
zimiero parapijos salėje. 
Prie įėjimo bus renkamos 
aukos Tautos Fondui. Apylin
kės valdyba kviečia visus 
lietuvius dalyvauti Nepriklau
somybės šventės minėjime.

V. Januška
K. L. B. Winnipego Apyl. 
Valdybos Pirmininkas.

MANITOBOS NAUJIENOS 
Mirė Marija Čekanauskattė- 
Suchecklenė.

Paskutlnėl97« m., gruo-> 
džlo 31 diena. Anksti rytą 
Wlmlpeg’o General Hospital 
dabar vad. Health Sciences 
ligoninėje staiga mirė Mari - 
ja Suchecklenė - Čekanaus - 
kaltė, sulaukusi tik 4s m. , 
mylima žmona Juliano Su- 
checklo. Velionė buvo labai 
uoli žaidėja kėgliais /bow
ling/. Ji priklausė dauge-

jos motinos sus įtrenkamo 
automobilio nelaimėje.

Be liūdinčio vyro, ji paliko 
dvi dukteris Jean ir Stepha- 
n ta, keturias seseris, t taip 
pat pamotę Sadie Čekanaus- 
klenę, anūkę Michelle, bro
liavaikių ir seserėčių.

Velionė buvo (pašarvota 
Korban koplyčioje, kur sau
sio 2 d.susirinko apie 200 
skirtingų tautų žmonių jos 
pagerbti Iratslsvetklntl.

Winnipeg’o Lietuvių para
pijos kleb. kun.J. Bertašlus 
sukalbėjo maldas angliškai . 
Kitą rytą vėl prisirinko ar - 
tlpllnė Koplyčia Įvairių tau
tų draugų, kaimynų, giminių, 
Winnipeg'© Lietuvių Klubo 
narių .katkurle senieji Ir 
naujieji ateiviai. Visi jautėsi 
artimi Ir draugiški. Kun. J. 
Bertašlul pravedus maldas , 
tarus paguodos žodį , dauge
lio gražių gėlių papuoštas 
karstas Ilgos eilės automo
bilių buvo palydėtas į Visų 
Šventųjų kapines.

Po apeigų, visi buvo pak
viesti į Lietuvių Klubą pietų. 
Po trumpos maldos, visiems 
klek apšilus prie stalo,kun. 
Justinas Bertašlus, pakėlus 
vyno taurę, pasveikino visus, 
linkėdamas "Į sveikatą". Vi
si atsltojo ir jiems padėtus 
stiklus gėrimo iškėlę,gar
siai atsakė į "Į sveikatą". 
Vakarienės metu, velionės 
vyrui prašant, jokių kalbų 
nebuvo, Vyresnioji duktė pa
dėkojo visiems dalyvavu
siems brangios motinos lai
dotuvėse,

Abu žentai globojo sve
čius, žiūrėjo, kad nieko ne
trūktų.

Tai buvo nuoširdžiai jaut
rus, apgailestaujantis miru
siųjų Ir pagerbiantis jos 
kantriai gyventas dienas pa
gerbimas.

Karstų nešė artimi gtml - 
nės: Harry Wozney, Walter 
Pallschuk, Donald Kendall , 
Gerald Wuerch, Grant Ken
dall Ir Ken Kendall. Galima 
aukoti velionės atsiminimui 
To The Manitoba Heart

Foundation 303 - 353 Donald 
Street, Wlnnlpege, Manitoba .

Visiems nuliūdime liku
siems relškluglllą užuojautų. 
Tau, Marija, tebūna lengva 
šalta Kanados žemė.

Kazys Benlušls

sudbury
NAUJA VALDYBA

Geležinis Vilkas-Medžio
tojų ir Žūklautojų Klubas iš
sirinko naują valdybą trims 
metams: Valys Bružas-p- 
kas, Antanas Juozapavičius- 
sekretorius, Onutė Poderie- 
nė- iždininkė. Kandidatai- 
Erikas Rotkis, Stasys Krir 
viekas. Kontrolės Komisija: 
Juozas Kručas, Juozas Staš- 
kus. Sporto ir šaudymo va
dovas-Kęstutis Poderis- Šis 
Klubas ankščiau skirdavo 
pinigines aukas TF-dui,KL 
Fondui, lietuviškai spaudai . 
Tikisi tai daryti ir ateityje . 
Klubas yra LN-Toronto na - 
rys.

St. Krivickas, Ant. Juozą - 
pavičius ir Ant.Gatautis ga
vo INCO pensiją. Kadangi jie 
buvo populiarūs lietuvių tar
pe, per eilę metų daug dirbo 
tautinėje veikloje, todėl ini
ciatorių - V. Bružo ir Jad - 
vygos bei Zigmo Labuckų 
pastangomis, suomių salėje 
jiems buvo surengtos išleis
tuvės bei pagerbimas. Ta 
pačia proga buvo pasveikin
tas ir pagerbtas žymus ko
lonijos tautinės gyvybės ju
dintojas Aleksas Kusinskis, 
60 metų amžiaus proga. Da
lyvavo per 70 lietuvių ir ki
tų svečių.

V. Bružas pristatė daly - 
viams pensininkus, jų žmo
nas ir 60 m. amžiaus sukak
tuvininką, visus pakvietė 
skaniai vakarienei, dalyva
vusių moterų suruoštai.

Rengėjams pakvietus-J . 
Kručas tarė žodį. Nuaidėjus 
Ilgiausių Metų dainos gar
sams, St. Krivickui, A. Juo - 
zapavičiui, A. Gataučiui buvo 
įteiktos simbolinės dovanos 
ir po meniškai iš medžio iš
drožtą Lietuvos Vyti. Jas

R. Miškinytei ir J. Butkui bei 
eilei kitų, mums talkinusių .

Ačiū labai ir laimingų(vi- 
sais atžvilgiais.) 1979 me
tų Jums visiems .

Su dėkingumu
E. Daniliūnas

llul šio žaidimo klubų per 
30 metų. Ji taip pat pri
klausė Manitoba Associa
tion for the Deaf. Nebylių 
mokykloje ji Išmoko gražiai 
rašyti Ir skaityti. Spėjama , 
kad gimė nebylė dėl nėščios

JUOZAS GRAŽYS 
Kailiu siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ij* remodehuoju
• Vasaros laiku saugojimas

(Storage)

6396 Bonnantyne Ave. Verdun, Montreal Tel. 767-6183

Highland Auto Body
611 Lofleur Ave.. LaSalle. — Tel. 366-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviam s'duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Sutinskas i Son Tel. 364-5712.> ~ .

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas jums gall būti stogdengys Guy 

"Rlehard'.lruris jau sanlai lietuviams patarnauja. Darba atlieka

7.979.11.7

KRONIKA: Montreal

EKSKURSIJOS l LIETUVĄ 1979

IŠVYKIMO DATOS:
Gegužės 10, Birželio 21, Liepos 12, Rugpjūčio 16 

f
ir Rugsėjo 20 dienomis.

14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- VILNIAUS -
- MASKVOS -

- LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS Į 
KRAŠTĄ - KANADĄ

KELIONĖ į MIAMI TIK $ 129 - LĖKTUVU
Rašyti angliškai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.) 

4159 St. Lawrence Blvd., 
Montreal, P.O. H2W 1Y7

( i'ladirnirUthanc)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

KELIONĖMS I LIETUVĄPATARNAUJAME VIRŠ 26 METAI /

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO 8. BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 e Tel. 255-4076

atliko men. Fernandas Al
brechtas. Sukaktuvininkų 
žmonos gavo po gražią rau
doną rožę.

A. Gataučio plokštelių mu
zikai grojant, tęsėsi linksmi 
šokiai. Tenka priminti, kad 
beveik 80% Sudburio lietuvių 
neša nuostolingą INCO 
streiką ir nedirba jau 5 mė
nesiai, bet lietuviško solida
rumo dėka įstengia nenusi
minti, pagerbti pasižymė - 
jusius,arba šiaip įvairiomis 
progomis, savo tautiečius.

I

Fernandas Albrechtas yra 
gerai žinomas medžio dro
žinėjimo menininkas Sudbu
rio mieste ir apylinkėse. 
( Ankščiau gyveno London, 
Ontario).

Daug jo meniškų drožinių 
yra panaudoję lietuviai, taip 
pat ir kitų tautybių asmenys 
įvairių progų dovanoms. Jis 
dirba INCO darbovietėje , 
kaipformanas, augina gražią 
lietuvišką šeimą. Jo žmona 
Audra yra L. Š. S. T. Mairo
nio Kuopos Valdybos narė ir 
Rudens Atžalynas tautinių 
šokių vadovė. Pageidautume, 
kad F. Albrechtas savo me - 
džio drožinių parodą su
rengtų lietuviams ir kitiems 
drožinių meno mėgėjams .

Š. m. balamdžio mėn. 21 d. 
šeštadienį, suomių salėje, , 
195 Spruce st. , Geležiais 
Vilkas, Medžiotojų ir Žūk- 
lautojų Klubas savo nariams 
ir svečiams rengia pobūvį.

J. Kručas

OTTAWOS MERGAITĖS — 
"RAMUNĖLĖS":V. Balsevi
čiūtė, R. Jurkutė, R. Jurkutė, 
J.Mitalaitė, E. Procutaitė, L. 
Radžiūtė ir R.Radžiūtė.

Nuotraukoje trūksta Rūtos 
O. Šiulytės chorui ir S. Balse- 
vičienės technikiniams reika
lams vadovių.

"RAMUNĖLĖS"chorelis į- 
steigtas 1976 metais. Iki šiol 
yra atlikęs penkias progra - 
mas Ottawos lietuviams ir da
lyvavo V - je Lietuvių Dainų 
Šventėje Toronte.

Š. m. vasario mėn. 24 d. 
(paskutiniam parengimui prieš 
užgavėnes "Ramunėlės "išpil - 
dys meninę programą Montre 
alio Žvejotojų — Medžiotojų 
klubo "Nida" SEZONO UŽDA
RYMO BALIUJE, Aušros Var - 
tų parapijos salėje.

Meninėje dalyje taip pat da 
lyvaus ir jaunieji Montrealio 
muzikoje besireiškią talentai: 
A. Piečaitis, T. Valinskas, R. 
Staškevičius., ir Claude de - 
Patie. A.Mylė

NOTARĖ ATIDARĖ SAVO 
ĮSTAIGĄ,

Rūta Pocauskaitė-Rudins- 
kienė, iš mažens gerai pa
žįstama montrealičiams S.
ir R.Pocauskų dukrelė, pra
eitais metais baigusi šios 
specialybės mokslus, atida
rė savo įstaigą.

Montrealiečiai turėsime 
savo tautiečių notarų dvi 

įstaigas: pradedančios R. Po- 
causkaitč- ir seniai veikian
čią - J. Bernoto.

kelnėms- 
pristatant 

ir atsiimant
M. PHILIPPE IŽZI

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

766j.A CENTRAIS 
495-90e AVĖ 

coin / corner Bayne 365-1143 
2 9 55 Allard Street, Ville Emard

> • 766-2667.

Mechanizuotai rotų ir kitų dalių reguliavimas. Uorės (Body) taisymas it 
dažymas naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės - 
De LoVerendrye. pr e Lopierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7
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NL REIKALAI
SPAUDOS BALIUS

Šių metų Spaudos Balius
Montrealyje bus balandžio
mėnesio 21 d. , Atvelykio 
šeštadienį, Aušros Vartų 
Parapijos salėje.

Tai pirmas Spaudos Baliuą 
šioje Montrealio miesto da
lyje, nęs daugelis montrea - 
liečiu lietuvių pageidaudavo 
ir net kartais priekaištus da-

dė šį kartą Balių čia suruoš
ti-

Su programa atvyksta
Toronto Vyrų Choras, virš 
30 vyrų sąstato. Be jų, dar 
žada atvykti dalis torontie- 
čių- laikraščio Rėmėjų Bū
relio narių,kurie kasmet su
rengia Vakarą laikraščiui 
paremti Toronto Lietuvių 
Namuose.

—NL Spaudos Balins
BALANDŽIO 21 d. - ATVELYKIO ŠEŠTADIENI, AUŠROS VARTŲ SALĖJE.

LIETUVIŲ JAUNIMO 
RINKIMAI

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Montrealio Skyrius 
skelbia rinkimus.

Dviem nariam pasitraukus 
iš Tarybos Atstovų pareigų, 
rinkimai dviejų naujų KLJS

rydavo, kodėl Spaudos Baliai Laukdami svečių, rezer- Tarybos atstovų vyks vasa - 
vis anos parapijos salėje. vuokime laiką juos sutikti rio mėn’ 18 d’ Kandidatai 

Spaudos Bendrovės Valdy- spaudos Vakare. prisitato \ iki vasario 16 d. ,
ba atsižvelgė į pageidavimus, Dėl programos susitarta Rasai Lukoševičiūtei 366- 
į patobulėjusį susisiekimą , su Vyrų Choro seniūnu Teo- ^210.
požeminės Unijos stočiai at- doru Staniuliu ir ved. muz Kandidatavimo sąlygos, 
slradus prie pat Aušros Vaclovu Verikaičiu. lietuvių kilmės jaunimas.
Vartų Bažnyčios ir nuspren- NL, tarp 18 ir 30 metų amžiaus,

ū »•» nn / mokantis kalbėti, rašyti ir
\ Laikrašti $ tik $7.00 / skaityti lietuviškai.
\ P'rfn,esieĮns / RAGINAME VISUS AKTY-

s, \-jnetOTie----- / VIAI ĮSIJUNGTI: Kongresuo-
j •—• | — •»- •— — — — — —— — ~ . .W a v. V — — — — <*. — ' ——.«» _ __ ___ _

. I ' IV PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO REGISTRACIJA

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO 61 -ju METŲ SUKAKTIES

MINĖJIMAS
ĮVYKS VASARIO 18 d. 3 vai. p.p. PLATEAU SALES AUDITORIJOJE, 3710 Calixa Lavallee, 
u Montreal, P. Q.

Kalbės specialiai iŠ St. Petersburg,Floridos atvykęs visuomenininkas dr. K. Bobelis.

Meninę programa atliks: Aušros Vartų.parapijos Choras; Jaunimo ansamblis Gintaras ir 
deklamatorė Rasa LukoŠevičiūtė. I -

MONTREALIO LIETUVIŠKOJI VISUOMENĖ MALONI/d PRAŠOMA ŠIOJE ŠVENTĖJE
SKAITLINGAI DALYVAUTI.

KLB Montrealio Apyl. Valdyba

saulinio lietuvių jaunimo 
veiklos-

Kanados Lietuvių Jaunimo

© Stasys Morkūnas staigiai tautiečiai nukentėjo: Vale 
susirgo ir buvo operuotas 
Reddy Memorial ligoninėje .

rija Balčiūnaitė, paslydusi 
gatvėje, susilaužė dešinę

K-

i ( Į' Sąjunga (
I Vardas ir pavardė...........................................................................  ' Montrealio Skyrius
l ' © Mirė Jonas Staniulis a-
1 Adresas ......... .. .......................................................................................................................... , pie 77 m. amžiaus. Paliko

Telefonas .................... ........................
Amžius: mažiau 18..............tarp 18 ir 35................ vir^ 35
Atstpvas.................. Dalyvis.................... Turistas...........

Norintys vykti į IV PLJK ar pasinaudoti'šia proga aplankyti Europą, turi užpįl- 
dyti šią registracijos formą ir prisiųsti IV PLJK Registracijai Montrealyje iki šio 
vasario 16 dienos. Asmenys neužpildę šios formos nesiskaitys užsiregistravę.

IV PLJK REGISTRACIJA,
6470 Jalobert, Montreal, P. O.

i1 žmoną ir dvi dukras su šei-
’ momis.
1 j Savo laiku buvo labai ę- 
i nergingas žmogus. Visuo

met laikėsi ir iš kitų reika-
i lavo tiesos žodžio? Jis, pri- 
' klausydamas Lietuvių Dar- 
’ bininkų Draugijai, aktyviai 
i priešinosi Lietuvos paver- 
' gimui. Nepagailėjo savo 
1 svaraus žodžio, kartais ir į- 
i žeidžiančio klystantiems 
' ■ draugams, kurių tarpe ne - 

mažai buvo galvojančių, kad
se, suvažiavimuose svarbu Lietuva buvo "Maskvos oku- 
iškelti lietuvių jaunimo, gy- pacijos išlaisvinta". . . Gy - 
venančio Montrealyje, nuo- vendamas Verdune, J. Sta- 
mones bei prisidėti prie pa- niulis turėjo savo restoraną.

Lietuvių Jaunimo Sąjunga, Montrealio Skyrius

notare

Rūta Pocauskas.BCL
NOTAI RE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Park Ave. Montreal, P. Q. H2V 4H4

Tel: 279-1 161; Res. 636-9909.

DĖMESIO!
Kas norėtu vykti j Lietuva 

7 dienoms be sustojimo kitose 
vietovėse. , Lėktuvu;
- MONTREAL - MASKVA>- 

VILNIUS. , 
Skambinkite 4iuo telefonu — 

365 - 2847.

NAMAI-APARTMENT Al- 
ŽEMė-PASKOLOS

“.... D.N. BALTRUKONIS
fotom.l.s. 

sistfma Sy,ko Reoh,®»
445 Jean Talon W, Suite 305,Mil.
Tel: 273-9181 R<;S.737-084<

Dr. J MaliŠk-a
Dantų gydytojos

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

1440 r ne Ste-Catherinc Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8233, nunių 488-8528

1410 OUT STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P-Q-

Tel. 932- 6662; n«.mM 737-968 1.

Dr. E. A'ndrukaitis,
TĖL.: 522-7236

832, BOUL. ST-JOSEPH E.

‘f
Montreal H2J 1 K4 

P. Q. CANADA

Dr.A.S. Popieraitis
B.A., M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C , E.R.C.S.(c>

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931-4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.

ADVOKATAS

pharmaciens pharmacists

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a .m. č-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nakainuojantis pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

R. J. iSganaitis, ba, bcl
216 St. Paul W., Montreal, P.O- 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l
Suite 627, 3 Place Ville M trie, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3
1 Tel.(514)871-1430

ADVOKATAS

168 Notre Dome Street E. fui te 205. 
Tel: 866-2063; 866-2064

8 psi.

r MONTREAL WEST '
AUTOMOBILE

PeMac ★ Buick ★ Astra

LEONAS GURECKAS 
SoUt Manager 

(Lietuvis atttovoa)

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR N^ŲJU AUTOMOBILIŲ I

B NEMTIKĖTINAI SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI (SIGYTI <

B MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI. 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
tt.na|«r*u ter™-;)mui montreal wet1 automobili

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

Greitas ir tikslus patarnavimas!
—--------------------------------- r———............................ . ..      ——

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS o AUTOMOBILIAI o ATSAKOMYBĖ e GYVYBt

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Tel: Bus. 482-3460.
Res. 366-7041

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA
H3E /M9i •

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos J (A. V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Namų 376-3761

Agentūra veikia nuo 1945m.

Albertas N O R K E L l 0 N A S, BA. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybėįs, gyvybės draudimas

Operavo dr. A. Popieraitis ir 
jo priežiūroje ligonis jau 
sveiksta.

Atvykusi iš JAV-bių duktė 
Saulė Radzevičienė praleido 
visą savaitęMontrealyje, kol 
tėvo sveikata pagerėjo, 
o Prisnigus ir apledėjus 
keliams, lengva paslysti ir 
susižeisti. Štai keli mūsų

ranką, tokia pat nelaimė iš
tiko ir K.Mickūną; lengviau 
susižeidė paslys damas Pet
ras Botyrius.

Kritęs nuo kopėčių, susi
žeidė kojąJurgis Knystautas. 
o Mirė K. Kažukauskienė, 
sulaukusi apie 80 m. am
žiaus. Jos laidotuvėmis rū
pinosi Onutė Augūnienė.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont.’ • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8•532-3414

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

AKTYVAI — virš 15 milijonų
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų...........10%
term, indėlius 2-3 metų 93/ą%
pensijų ir namų s-tas............... 9%
taupomąsias s-tas ....................9%
depozitų-čekių s-tas..................6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines .........................1014%
nekiln. turto...................... 10V4%
investacines .........  1014%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokama visų norių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sųskaitų patarnavimas. , • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
INCMMueiuMHT - rueniruet

PARDAVIMAS

ĮVAIRIŲ.

BALDU 
ar

PER

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

o Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE r 4e AVENUE vasalu 363-3887
|~7G43 CMNTRALM 306-1208 (DECORATION) Į_________

1

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL , QUE.H4E 2A8 
Telefonas: 766-6827

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas .. 
Taupomąsias s-tas 
Pensijų planas . 
Term. Ind. 1 m.

6.0 % 
9.95% 
8.5 % 

10225%

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines
Nekiln. turto ...........
Čekių kredito ...........
Investacines nuo ....

11.5% 
iro %
12.0%
12.0%

Duoda nemokamų gyvybės apdrau
dė iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nei.iok. gyvybės apdr. Iki $10.000 
už paskolos sumų.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: , ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v.
vakaro ir penktadieniais nuo Į4 Iki 6 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

f
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