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ĮVYKIŲ APŽVALGA 
h. n.

UKRAINA PASISAKĖ 
UŽ NEPRIKLAUSOMYBĘ

Š.m. gruodžio 1 d. įvyk
dyto visuotino Ukrainos gy 
ventojų apklausinėji mo- 
referendumo - rezultatai 
aiškūs: Ukraina nori tapti 
nepriklauosme valstybe. 
Dar ne visiškai galutinais 
duomenimis, bet net virš 
82 % pasisakė už laisvą ir 
nepriklausomą Ukrainą. 
Virš 60% nori, kad naujo
sios respublikos prezidentu 
būtų Leonidas K r a v - 
č i u k ' as, iki šiol ėjęs 
Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pareigas. į pre
zidentus buvo pasisiūlę dar 
keturi kandidatai, bet rin
kėjų dauguma pasisakė už 
populiarų Kravčiuk' ą, buvu
sį Ukrainos Komunistų par
tijos vadovą, perėjusį į 
Ukrainos patriotų eiles ir 
pasisakiusį už visišką Ukra
inos nepriklausomybę.

1990 m. rugpjūčio 24 d. 
Ukrainos Aukščiausioji 
Taryba, jam vadovaujant, 
jau buvo nubalsavusi siek
sianti nepriklausomybės. 
1918 m., kai daugelis Euro
pos valstybių (jų tarpe ir 
Pabaltijo valstybės), buvo 
atsikračiusios svetimų oku
pacijų, pasiskelbė nepriklau
somomis, tokia buvo pasi
skelbusi ir Ukraina. Tačiau 
sovietinė Raudonoji armi
ja už kelių mėnesių tą ne
priklausomybę panaikino ir 
Ukrainą pavertė Raudono
sios imperijos dalimi. Krem
liaus okupacijos metais 
Ukraina prarado milijonus 
savo gyventojų: Kremlius 
dalį išmarino badu jų pa
čių žemėje, arba išvežė į 
Sibirą (apie 4 milijonus), o 
dar kitus likvidavo įvai
riais, visiems gerai žino
mais metodais. į nužudytų
jų ir išvežtųjų vietas 
Maskva^ atgabeno rusus. 
Todėl šiandien Ukrainos te
ritorijoje yra apie 20% 
rusų tautybės gyventojų. 
Ukrainos tragiškoje ir kru
vinoje istorijoje nėra daug 
pragiedrulių, ypač per pas
taruosius 300 metų, kai jai 
teko vergauti baltųjų ir 
raudonųjų carų imperijoje. 
Todėl suprantamas ukrainie
čių džiaugsmas ir savoje 
laisvoje tėvynėje ir visame 
pasaulyje.

Š.m. gruodžio mėn. 1 d 
balsavimų rezultatams 
paaiškėjus ir pasisakius už 

nepriklausomą Ukrainą, 
Montrealio ukrainiečiai kė
lė šampano tostus: "Garbė 
Ukrainai! Garbė herojams!"

Montrealyje gyvena apie 
24000 ukrainiečių kilmės 
žmonių, ypač Rosemount 
ir St. Michel Blv. apylin
kėse. Sekamdienį, gruodžio 
8 d. 5-iose katalikų ir 3- 
ose provoslavų bažnyčiose 
bus atnašaujamos specia
lios pamaldos už UKrainą, 
džiaugiantis, kad ji pasi
rinko Nepriklausomybę!

Černobylio katastrofa 
buvo irgi vienas iš stiprių 
skatintojų pagreitinti Ne
priklausomybės procesą.

Kanadoje yra apsigyvenę 
virš milijono ukrai
niečių: dauguma - prerijų 
provincijose. Jų kultūrinio 
ir politinio centro Winni
peg^ e vadovaujami, ukraij 
niečiai nuolat kovojo už 
laisvą Ukrainą.

Lenkija ir Kanada jau 
gruodžio 2 d. pripažino 
Ukrainos nepriklausomybę. 
JAV prezidentas George 
Bush, šių metų vasarą, lan
kydamasis Kijeve, buvo 
gana neigiamai pasisakęs 
dėl nepriklausomos Ukrai
nos, prieš kelias savaites, 
savo nuomonę ėmė keisti. 
Prieš kelias dienas net 
buvo paskelbta žinia 
iš Baltųjų Rūmų, apie ga
limą gana greitą Ukrainos 
valstybės pripažinimą, bet 
JAV ambasadorius Strauss 
Maskvoje įtikinėjo reporte
rius, kad tokio pripažinimo 
Ukraina iš Amerikos tuo
jau pat negausianti. Atro
do, kad esama dar žmo
nių, kurie ne tiktai 
buvusioje Sovietų Sąjungoje 
bando ramstyti M. Gorba- 
čiov'o nesėkmingai lipdo
mą naują Suverenių Res
publikų Sąjungą (vos 5 res
publikos dar lyg ir linku
sios jon stoti), norėdami 
išlaikyti bent šešėlį bevil
tiškai byrančios komunistų 
imperijos.

Pats Gorbačiov'as, kelio
lika kartų, ir dar dieną 
prieš rinkimus, gąsdino 
pasaulį ir ukrainiečius viso
kiomis tragedijomis, jei 
Ukraina atsiskirsianti nuo 
Sovietų Sąjungos. Ukrainie
čiai neišsigando. Be Ukrai
nos, kaip net pats Jelcinas 
sutinka, jokios Sąjungos 
neįmanoma sulipdyti. Belie
ka tartis tiktai dėl draugiš
ko ekonominio bendravimo 
tarp lygių nepriklausomų 
valstybių.

RUSIJA PERIMA BIUDŽETO 
RĖIKALUS~

Iš Maskvos pranešma, 
kad Rusija perims didžiąją 
dalį Sovietų biudžeto su są
lyga, kad respublikos su
tiks sumažinti išlaidas

Montrealio ukrainiečiu kunigas Ihor Kutash dalinasi sampanu Ukrainai 
pasisakius už nepriklausomybę.

15%.
Sovietų ir Rusijos biu

džetai bus kontroliuojami 
bendrai iki š.m. pabaigos.

Jelcin'as ir Gorbačiovas 
susitarė, kad Rusija per
ima pagrindinius Sovietų 
fwitateiKMi - - įsipareigojimus 
po to, kai Sovietų valsty
binis bankas paskelbė ne- 
beturįs lėšų išmokėti al
goms ir kitiems svarbiau
siems reikalams.

MULRONEY IR CHRETIEN 
Pasisako drąsiau apie 
KANADOS ATEITį

Iki šiol daugiau ar ma
žiau bandęs laviruoti tarp 
Quebec' o nacionalistų ir 
Kanados federalistų reiš
kiamų nuomonių apie naują 
svarstomą Kanados kons
tituciją ir visos Kanados 
ateitį, min. pirm. Brian 
Mulroney ėmė pagaliau aiš
kiau ir griežčiau sakyti 
savo nusistatymą. Keliose 
paskutinėse kalbose, ypač 
š.m. gruodžio 1 d., jis
įspėjo Quebec' o provinci
jos separatistų šalininkus 
gerai pasižiūrėti, kas jų 
laukia, prieš šuolį nuo la
bai aukštos platformos į 
nežinią. Jis kaltino separa
tistų vadus apgaulingai 
tvirtinant, kad tokio šuolio 
esą nereikia bijoti, kad 
viena koja vistiek liksianti 
pririšta prie Kanados. To 
nebus, tvirtino Mulroney, at
siskyrus nuo Kanados Quebe- 
c' o provincija praras ne tik
tai tariamus pančius, bet 
visiškai tikrai ir visas pri
vilegijas. Visos sutartys, 
sudarytos tarp Kanados ir 
kitų valstybių nebegalios 
Quebec'ui, taigi ir Laisvos 
prekybos sutartis su JAV. 
Parti Quebecois vadas ap
gaudinėjęs kvebekiečius , 
tvirtindamas, kad atsiskyrę 
jie vis dar galėsią naudo
tis Kanados doleriais, Kana
dos pilietybe, prekyba su 
kitomis Kanados provincijo
mis ir 1.1. Visa tai teks 
nepriklausomam Quebec' ui 
pačiam iš naujo pasidaryti 
ir susitarti.

Federalinės liberalų par
tijos lyderis Jean Chretien 
Aylmer mieste, Quebec'o 
provincijoje, pasakytoje 
kalboje pasisakė už visos 
Kanados gyventojų apklau
sinėjimą. Anot jo, esą ir 
rizikos tokį referendumą 
pravesti, bet toksai refe

rendumas duos progos Ka
nados gyventojams pasaky 
ti, kokios Kanados jie nori. 
Chrėtien įsitikinęs, kad 
Kanados gyventojai pasi
sakys už Kanadą su Que
bec'o provincija, ir tokiu 
bvdu paneigs Parizeau ir 
Bouchard skelbiamą melą, 
jog angliškai kalbančioji 
Kanada atmetanti Quebec'o 
provinciją. Suprantama 
kodėl pekistai, anot Chrėt
ien kelia triukšmą ir ne
nori tokio visuotino Kana
dos referendumo - jie bijo 
kad Kanada patvirtins no
rinti Quebec'o konfederaci
joje ir tokiu būdu išmuš 
pagrindinį ginklą iš sepa
ratistų rankos: teigimą, 
jog Kanada atsisako Que
bec'o, esąs atėjęs laikas, 
anot Chrėtien, nustoti ban
dyti pataikauti sepraratis- 
tams.

Nuolat labiau šlyjanti 
ekonominė būklė Kanadoje, 
tūkstančiai bankrutuojančių 
įmonių ir parduotuvių, vis 
didėjantis nedarbas (ypač 
Montrealio mieste) jau pra
deda kiek atvėsinti separa
tistines nuotaikas, kurios la
biausiai kurstomos mokyklo
se ir taip vadinamų inte
lektualų ir laisvųjų meni
ninkų tarpe, kurie tikisi 
daugiausiai naudos iš at
siskyrimo. Liūdniausia ta
čiau, kad separatistų propa
gandininkai nepasako teisy
bės visiems gyventojams, 
juos suvedžiodami nebūtais 
miražais. Aišku, kad bus 
sunkiau ir blogiau gyventi. 
Visi ekonomistai, isskyrus 
Parizeau, tai teigia. Ir tik
tai, jeigu atvirai tiesą 
pasakius prieš referendumą, 
žmonės vistiek pasirinks 
Quebec'o nepriklausomybę, 
bus pasakyta tikroji žmo
nių valia ir ją reikės pri
imti.

Paraštėje reikėtų pasaky
ti kelis žodžius apie lietu
vių laikyseną. Kaip demo
kratinėje santvarkoje įpras
ta, yra lietuvių, kurie pri
taria Quebec'o separatis
tams ir tokių, kurie palai
ko federalistus. Atrodo, 
kad tokia nuostata turėtų 
būti priimtina, ypač save 
liberalais skelbiantiesiems. 
Tačiau AKIRAČIUOSE,š.m. 
nr.8, atviro žodžio mėnrašty
je, pakartotinai užgauliojami, 
palaikantieji Kandados fe-. 
deralistus (ir liberalus!).

MIELI LIETUVIAI,
artėja VII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas nuosta 

bioje Pietų Amerikoje. Džiaugiuosi, girdėdamas ir maty
damas mūsų jaunimą energingai studijuojantį bei dirbantį 
čia ir Lietuvoje. Tikiu, kad tuo metu, kai šiaurės pusru
tulyje siautės šiauriausios pūgos, po karšta Pietų Amerikos 
saule suliepsnos dar karštesnė lietuvybės ugnis. Pirmą 
kartą Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje bus proga 
susirinkti, šį kartą jau tikrai viso, pasaulio jauniems 
lietuviams.

Jie - jaunieji- bus tie, kurie atūš devintąja banga 
sunkiame Lietuvos atgimimo darbe. Darbe, kurį dirba 
kiekvienas lietuvis kiekviename pasaulio kampelyje. To
dėl mūsų pareiga dabar - remti visus gerus jaunimo dar
bus ir siekius tiek moraliai tiek ir materialiai.

Jūsų Vytautas Landsbe'rgis

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriaučeiiunų šeima savo mirusiam 
sunui ir broliui prisiminti, skiria kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 dolerių premija skiria
ma lietuviui jaunuoliui, geriausiai pasireiškusiam raštais 
(lietuvių, anglų ar kita kalba), veikla, organizaciniu veik
lumu, ar jaunimo vienetui (sambūriui, tautinių šokių gru
pei, jaunimo chorui, sporto būreliui), geriausiai reprezen
tavusiam lietuvius ir Lietuvą vienerių metų bėgyje;

2. 1991 m. premijai gauti asmenis ar vienetus raštu 
pasiūlo jaunimo organizacijų vadovybės, jaunimo grupės, 
vyresniųjų organizacijos ar paskiri asmenys iki 1992 m. 
sausio 31 d. (pašto antspaudas);
3. Premijuotino asmens ar jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komisija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės jaunimo reikalams 
vadovas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo sąjungos valdyba ir 
JAV Lietuvių Jaunimo sąjunga, o du atstovus paskiria 
Kriaučeiiunų šeima;
4. Jury komisija, aptarusi asmens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų dauguma iki 1992 m. kovo 1 
dienos ir susitaria su Kriaučeiiunų šeima dėl premijos 
įteikimo laiko ir pobūdžio;
5. Premijai asmenys ar vienetai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo motyvus, ir siunčiama: 
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO PREMIJOS KOMISIJAI, 
13400 PARKER ROAD, LEMONT, IL. 60439.

Tokį vienpusišką šios pro
vincijos politinės diferen
ciacijos vaizdą vėl kelia 
torontietis Algimantas Ba- 
nelis, AKIRAČIŲ laiškų 
skyriuje. Jo valia skelbti 
savo pažiūras, bet tai rei
kia daryti atsakingai. Jis, 
pavyzdžiui, teigia, kad kaž
koks tuometinis NEPRI
KLAUSOMOS LIETUVOS 
redaktorius rašęs: "Ką mes 
turime bendro su lauki
niais prancūzais?", bet 
nenurodo nei to redakto
riaus pavardės, nei to "NL* 
numerio, nei datos. Ką 
reiškia tokie palyginiamah. 
"..velionis klebonas liepė 
sugiedoti Lietuvos himną - 
už Kanados vienybę (!). 
Traukėme, kaip ' Siroką 
strana...' ar panašiai da
bar už "šalies vienybę" 
traukia jedinstvininkai Vil
niuje." Arba: "...kodėl ne
išmoksta kaip ir mes šve- 
beldžioti angliškai?" Pa
našių žurnalistikos perliu
kų pilna Algimanto Banelio 
laiške. Visa tai pirmena 
prieš keletą metų atspaus

dintą redakcijos kolektyvo 
nario Donato Bielskio pana
šaus lygio ir žodyno išpuo
lį pries kitaip manančius 
Kanados lietuvius ir lietu
ves. Lengva rasti įvairiau
sių ydų pas kitus ir juos 
kritikuoti. Pažymėti verta, 
kad iki šiol dar nepasirodė 
AKIRAČIUOSE apie Kana
dą ir Quebec' ą objektyvių 
ir kitą, tų problemų, pusę, 
parodančių straipsnių, o 
taip pat ir tai, kad abu 
minėtieji ekspertai negy
vena šioje provincijoje. Iš 
tolo daug kas atrodo ki
taip...

Patikslinimas:

Š.m."NL" 23 nr.» 2 psl.tu- 
rėjo būti žinių skyriuje:
/Amerika buvo 37-toji)
Pagal tarptautinės teisės... 
ir (Mordecai Rlchler...)ži- 
nioje: "Pamini jis ir 'lopšio 
kerštą'.. .garbinamas,...”
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P.S. Bendradarbių, ar korespondentą spausdinamos mintys no— 
bitinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraitiai geli 
būti trumpintsni ir taisomi redakcijos nuolitra, grūdinami tik 
ii anksto susitarus. Ui skelbimą, turinį redakcija arba

| leidykla neatsako.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VEIKLA

* Su mažomis išimtimis Kanados Lietuvių Bendruomenės 
naujoji valdyba sudaryta iš šiame krašte užaugusių ir 
mokslus baigusių asmenų. Š.m. spalio mėn. Tarybos suva
žiavime valdyba išrinkta vienerių metų kadencijai šito
kios sudėties: Gabija Petrauskienė - pirmininkė; Vytautas 
Bireta - vykdomasis vicepirm. ir finansų telkimo reika
lams; Judita Melnykaitė - sekretorė; Julija Adamonytė -
- iždininkė; Algimantas Eimantas - vicepirm. visuomeni
niams reikalams; Antanas Rygelis - vicepirm. ekonominei 
Lietuvos talkai; Česlovas Senkevičius - vicepirm. infor
macijai; Giedra Paulionienė - vicepirm. švietimo reika
lams; Dalia Viskontienė - vicepirm. kultūros reikalams; 
Ina Sungailienė - vicepirm. talkos Lietuvai reikalams; Juo
zas Krištolaitis - patarėjas ir pagalbos Lietuvai vajaus 
ižd.;_ Darija Deksnytė - raštinės vedėja; Vytas Čuplinskas
- raštinės vedėjas Ottawoje.

Taipgi su valdyba bendradarbiauja savo sričių reika
lams atstovaudami: Edvardas Stravinskas - Kauno sporto 
apygarda; Linas Garbaliauskas - Kanados Lietuvių Jauni
mo Sąjungai.

*v Naujoji valdyba darbą pradėjo š.m. lapkričio 5 d. posė
džiu. Pirmininkė Gabija Petrauskienė pasveikino visus 
susirinkusius ir palinkėjo sėkmės pareigose. Posėdžio sve
čiai dr. P. Lukoševičius, dr. Rasa Mažeikaitė ir Rūta 
Girdauskaitė padarė pranešimus. Pirmieji du - KLB mū- 
ziejaus-archyvo reikalais, pastaroji - humanitarinės pagal
bos’Lietuvai. Su pagalba Lietuvai'Sekasi geriau, negu su 
muziejumi, kurio ištekliai labai riboti, o tylūs darbai dide
li ir reikalingi. Pranešimus padarė visų komisijų pirminin 
kai. Pateikė įdomių planų ir sumanymų. Visur reikia lėšų. 
Nutarta skelbti Kalėdinį vajų lėšų telkimo reikalams, 
atsisakyti Vasario 16 priėmimo kitataučiams, o vietoj to 
surengti Pagalbos Lietuvai milijonio vajaus ir Kovo 11- 
tosios minėjimo pobūvį, į kurį bus kviečiamas Lietuvos 
AT pirm., Vytautas Landsbergis. Sausio mėn. Kanados 
lietuvius žada aplankyti Lietuvos sveikatos min. p. Oleka, 
o pavasarį, į švietimo-kultūros suvažiavimą bus kviečia
mas švietimo min. D. Kuolys.

* Iš pranešimų paaiškėjo: pastatas Lietuvos ambasadai 
Briuselyje jau nupirktas (Pagalbos Lietuvai milijoninio fon
do dalis), V. Landsbergio knygos platinimas vyksta lėto
kai, ekonominės talkos ir verslo ryšių su Lietuva klausi
mas gana platus ir reikalaujantis specialaus patyrinėjimo. 
Šioje srityje dirba A. Rygelis.

Ryšius su Kanados vyriausybe apibūdino Ottawos raš
tinės vedėjas Vytas Čuplinskas. Svarbu laikyti Lietuvą 
neužmirštą, o pačią Lietuvą informuoti apie Kanados įsta
tymus, etc., palaikyti nuolatinius ryšius su Užsienio rei
kalų ministerija, lankyti ambasadas ir padėkoti KLB var
du už moralinę bei kitokią pagalbą Lietuvai. Nutarta tą 
ryšių raštinę Ottawoje laikyti dar bent vienerius metus.

Apie Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungą kalbėjo jos 
pirm. Linas Garbaliauskas ir pranešė, kad šiuo metu ren
kamos aukos atstovų kelionės išlaidoms sumažinti. Suauko
ta dar nedaug. Čia pat komentuota, kad pinigų rinkimo 
vajus pradėtas per vėlai.
* Kanados Lietuvių Fonde KLB atstovaus V. Bireta, J. 
Krištolaitis, G. Petrauskienė ir A. Rygelis. KLB Inf.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių lietuviškai 

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio fondo šūkis: ‘ Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!”

2 psi.

KAUNAS. Lietuvos kariuomenės veteranai siq_ vasarą. Nuotr. V. Kapočiaus

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
b.

• Statistikos duomenimis, 
kas penktas Lietuvos gyven
tojas- pensininkas. Vilniuje 
įvykusiame susirinkime 
yra įkurta pensininkų są
junga "BOČIAI”. Jos pirmi
ninku išrinktas J.Baltakis.

Kaip žinome, Lietuvoje 
žmonės jaunesni paleidžia
mi į pensiją: vyrai nuo 
60 m. amžiaus, moterys 
nuo 55 m. Pagal mus - 
dar apyjauniai.

• LATVIJOS Universitetas 
suteikė garbės daktarų 
titulus VILNIAUS Universi
teto porfesoriams, akade
mikams Vytautui Mažiuliu! 
ir Zigmui Zinkevičiui. Pas
tarasis padėkos žodį iškil
mėse tarė latviškai.

• Lietuvos AT Prezidiumas 
įpareigojo Lietuvos vyriau
sybę iki šių metų pabaigos** 
paruošti politinių kalinių 
ir tremtinių bei jų šeimų 
sugrįžimo į Lietuvą ir jų 
aprūpinimo programą.

IEŠKOMAS NAUJAS VEDĖJAS PLB LITUANISTIKOS KATEDRAI

Dabartinis PLB Lituanistikos Katedros vedėjas prof. dr. Bronius Vaškelis, 

PLB Fondo pirmininkas Vytautas Kamantas, tuometinis JAV LB Krašto Valdybos 

pirmininkas dr. Antanas Razma 1r advokatas Saulius Kuprys spalio mėnesį tarėsi 

su lUnois universiteto Chicagoje dekanu prof. dr. Jay Levine, Slavų ir Baltų 
kalbų departamento vedėja ir dekano Levine asistente apie Lituanistikos Katedros 

ateitį, jos plėtimą ir naujų Katedros vedėją 1992-93 mokslo metams.

• Užsienio Reikalų minins- 
terio pavaduotojas V.Kat- 
kus su delegacija lankėsi 
Anglijoje. Londone buvo 
tartasi dėl Lietuvos 2.9 
tonų aukso sugrąžinimo. 
Anglija pažadėjo tai pada
ryti dar šiemet . Lietuvos 
aukso vertė Anglijoje yra 
35 mil.dolerių.

• Priešvyriausybinę propa
gandą užsienio spaudoje 
sustiprino ir Lietuvos De
mokratinė Darbo Partija 
(buvusi Lietuvos Komunistų 
Partija), ypatingai jos pirm. 
A.Brazauskas, o taip pat 
ir K. Prunskienė, liberalų 
partijos narė. į A.Brazaus- 
ko vadovaujamą partiją 
įstojo (ar ne keista?) ir 
gerai išeivijai žinomas 
Algis Klimaitis.

• Vilniaus priemiestyje 
Lazdynuose baigiama statyti 
greitosios pagalbos univer
sitetinė ligoninė su 410 
lovų. Joje 18 operacinių,di
agnostinė aparatūra, medi
cinos instrumentai bus 
moderniški, atvežti iš Va
karų. Gerų gydytojų Lie
tuvoje irgi netrūksta.

• Knisasi ir toliau: Lietu
voje veikia ginkluotas ko
munistų pogrindis, į kurį 
yra įsijungę buvę omoninin- 
kai, jedinstvininkai ir pa
našūs. Jie organizuoja pog
rindinę struktūrą, turi ry
šius su panašiomis grupė
mis visoje buvusioje Sovie
tų sąjungoje, agituoja prieš 
vyriausybes. Jie neseniai 
yra užpuolę Šumsku pasie
nio kontrolės punktą. Yra 
surasta tokių teroristų 
radijo stotis, o lapkričio 
mėn. 13 dieną Vilniuje 
sulaikyta 6-ių asmenų gink
luota grupė.

Prof. dr. Bronius Vaškelis ateinančią 1992 metų vasarą išeis į pensiją ir 

planuoja Išvykti į Lietuvą talkinti Vytauto Didžiojo universitetui Kaune. 
Illinois universiteto vadovybė nutarė netrukus paskelbti, kad Ieškomas naujas 

PLB Lituanistikos Katedros vedėjas. Sudarytas 7 asmenų komitetas, kuris 
rūpinsis, ieškos ir atrinks kandidatą 1k1 1992 metų pavasario universiteto 

vadovybės tvirtinimui. Penkis profesorius į šį komitetą paskyrė universiteto 

vadovybė, o kitus du komiteto narius delegavo PLB Fondas. Jie yra Saulius

Kuprys (buvęs PLB Valdybos vicepirmininkas, dabartinis PLB Valdybos 1r PLB Fondo 
teisės patarėjas)-ir-Al gi rdas Ostis (Lietuv4ą Fondo Valdybos pirmininkas). ?

' ' ’■ - . ■ ; ■ te'. ! '

Daugiau informacijų šiuo klausimu galės pateikti prof. dr. Bronius Vaškelis

(telef. 312-996-4412), Saulius Kuprys, Algirdas Ostis arba PLB Fondo pirmininkas

Vytautas Kamantas (1851 Skyview Drive, Sparta, Michigan 49345, telefonas 

616-887-1436, fax 616-887-8989).

Constitutional 
reform is about 

many things.
But mostly it’s about you.
As Canadians, we are now facing one of the 
most important challenges in our history. 
Proposals have been put forward by the 
Government of Canada to improve our 
Constitution. These proposals, for a more 
united and prosperous Canada in which all 
Canadians can feel at home, are currently 
being reviewed by a special parliamentary 
committee. They will also be considered by a 
series of conferences run by independent 
Canadian organizations.
Some of the proposals include:
♦ a Canada clause that speaks of our hopes 
and dreams as Canadians, our values, 
our diversity, our tolerance and our 
generosity of spirit

♦ recognizing the right of aboriginal peoples 
to govern themselves while being protected 
by Canadian law
♦ ensuring recognition of Quebec’s distinc

tiveness and of minority language groups
♦ reforming the Senate to make it elected, 

effective and much more equitable than
it is now
♦ strengthening Canada’s economic union 
so Canadians can work and conduct business 
anywhere in the country
♦ guaranteeing property rights.

Get involved and find out more about how 
these proposals will shape the future 

of Canada, call toll-free:

■■800-561-1188
Deaf or hearing impaired call: 1-800-567-1992 (TTY/tod)

Canada
Shaping Canada’s Future Together

NEPRIKLAUSOMA UEIWA



AUKSO MEDALIS DR. RENTGENUI E. GEDGAUDUI
Dr. Eugenijui Gedgaudui buvo suteiktas aukščiausias 

Amerikos rentegeno organizacijos įvertinimas - aukso 
medalis už jo didelius nuopelnus išvystymui, patobulinimui 
rentgenologinės specialybės technikos ir ilgamečio vado
vavimo rentgenologijos organizacijoms. Iškilmės įvyko 
Amerikos Rentgenologijos organizacijos (American Roent
gen Ray Society) suvažiavime Bostone, 1991 m. gegu
žės 8 d.

Dr. E. Gedgaudas gimė Lietuvoje, kur jis baigė pra
džios mokyklą ir gimnaziją. Pabėgąs į Vokietiją nuo atei
nančios bolševikinės okupacijos, studijavo mediciną Muen- 
cheno universitete, kurį baigė 1948 m. 1949 m. emigravo 
į Kanadą, pakartojo medicinos mokslus Manitoba Cancer 

u Research Institute Winnipege, atliko praktiką ir radiologi
jos rezidentūrą šv. Bonifaco ligoninėje Winnipege. Sėkmin
gai •fšferrkė' radiologinės specialybės^egzaminus prie Royal 
College of Physicians and Surgeons of Canada ir taip 
pat Amerikos specialybės egzaminus. Buvo pakviestas 
dirbti kaip radiologas asistentas šv. Bonifaco ligoninėje 
Winnipege ir Manitobos universitete.

1963 m. buvo pakviestas profesorium asistentu Minne- 
sotos universiteto, kur ir praleido savo visą profesinį 
gyvenimą, tapdamas radiologijos departamento direkto
riumi 1969 m. ir radiologijos katedros profesoriumi. Savo 
departamente turėjo virs 50 radiologijos rezidentų, tai 
buvo vienas iš didžiausių JAV radiologijos departamentų. 
1986 m. išėjo į pensiją su titulu emeritus profesorius. 
1972-1983 m. dr. Gedgaudas vadovavo Minnesotos univer
siteto klinikinei mokslinei tarybai ir 1989 m. universiteto 
įgaliotinių tarybai.

VINJETĖ:

KASDIENINĖMIS REIKMENĖMIS

APSIRŪPINANT LIETUVOJE

laiškų, gyvenančios ir dirbančios antrus 

metus Kaune)

Kaunas, 1991 m. spalio 30 d.
"ši savaitė nebuvo sėkminga susipirkti maisto produk

tams. Visada visur nuėjau truputį per vėlai. Pirmadienį, 
po jūsų telefoninio pasikalbėjimo, nutariau nueiti į "Sva- 
jonę" ir nusipirkti balto sūrio. Nusipirkau laikraštį, kad 
galėčiau skaityti stovėdama eilėje, bet štai, staigmena! 
Nebuvo nei eilės, nei sūrio. - "Ar turėsite vėliau? - pa
klausiau. "Mes turėjome, bet jau išpardavėme, buvo 
labai geras sūris" - sako pardavėja, - tik 15 minučių po 
krautuvės atidarymo . Atrodo, kad tie pirkėjai buvo 
patys krautuvės tarnautojai. Žinoma, vienas kitas sūris, 
glūdintis nuošalioje vietoje, atsiras specialiems klientams.

Šiandien būčiau galėjus nusipirkti kiek mėsos parduo
tuvėje "Kulinarija" Laisves alėjoje, jos buvo gana daug. 
Bet mano, kaip jau prityrusio eksperto žvilgsnis į eilės 
ilgį, aiškiai rodė, kad truks daug ilgiau kaip pusę valan
dos, o iki mano paskaitų pradžios universitete buvo likę 
tik pusė valandos.

Tada nuėjau į knygyną ir nusipirkau pirmą tomą nau
jos antologijos "Dvidešimto šimtmečio lietuvių poezija", 
pirmą kartą išleidžiamą Lietuvoje, kurioje yra atspausdin
ti ir Lietuvos ir išeivijos poetai.

Sekmadienį nuėjau į turgų Zanavykų gatvėje ir nupir
kau maišelį specialių žvakių, išlietų moliniuose dubenė
liuose. Jos ne tokios gražios kaip pailgosios, bet stebė
tinai gerai degančios ir lynojant ir esant vėjui. Aš jaučiu, 
kad per vėlines bus vėjuota ir lynos, kaip ir pereitais 
metais.

Kalbama, kad lapkričio mėnesį bus panaikinta beveik 
visų kainų kontrolė. Kaip ir visi, aš irgi po truputį perku. 
Nusipirkau vaisių sulčių, kondensuoto pieno, veKuotų žir
niuku (5 rub. 86 kp stiklinė), vekuotos pomidorų košės. 
Pirkčiau daugiau, bet nelabai yra ko daugiau. Teta Pranė 
nusipirko du užšaldytus viščiukus ateičiai.

Nusipirkau naujas užuolaidas virtuvei. Už 300 rbl.
1991.XII.4

Jos vadovaujamas radiologijos departamentas buvo vie
nas iš populiariausių jaunų gydytojų tarpe, norintiems 
tapti rentgenologijos-radiologijos specialistais, nes ten vy
ravo vieni iš aukščiausių pasaulyje specialybės paruošimo 
standartai. Dr. Gedgaudas buvo labai mėgiamas studentų 
ir rezidentų ir labai pageidaujamas paskaitininkas įvairiuo 
se gydytojų suvažiavimuose ne tik JAV, bet ir visame 
pasaulyje. Jis yra skaitęs paskaitas beveik visuose Euro
pos ir Azijos žymesniuose universitetuose.

Minnesotos universitetas, įvertindamas jo didelius nuo
pelnus kaip mokytojo, autoriaus ir specialisto, 1989 m. 
įsteigė Vilhelminos ir Eugenijaus Gedgaudų profesoriaus 
kėdę prie radiologijos departamento Minnesotos universi
tete (chair in radiology at the University of Minnesota). 
Tai yra nepaprastai didelis jo darbų atžymėjimas ir mums 
visiems lietuviams yra didelė garbė.

1984 m. dr. Gedgaudas tapo pirmininku American 
Roentg-en Ray Society, o 1986 m. buvo išrinktas Minneso
tos radiologijos organizacijos pirmininku. Jis yra narys 
American College of Radiology, garbės narys Karališkos 
medicinos organizacijos (Royal Society of Medicine, UK), 
garbės narys Vengrijos radiologijos organizacijos, Interna
tional College of Surgeons, narys Karališkos kolegijos 
gydytojų ir chirurgų Kanadoje ir kt.

Dr. Gedgaudas kiekviena proga pabrėžė, kad jis yra 
lietuvis, remia Lietuvos laisvinimo darbą ir kur tik galė
jo, kėlė Lietuvos ir lietuvių tautos tragediją ir mūsų tei
sę į nepriklausomybę tai paminėdamas laike savo profe
sinių paskaitų it 1.1.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, kurio dr. Ged
gaudas yra didelis rėmėjas, džiaugiasi jo dideliais laimė
jimais savo profesijoj ir sveikina visų lietuvių vardu iški
lus į aukščiausias mokslo viršūnes. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, dr. Gedgaudas tikisi nuvykti į laisvą Lietuvą 
ir jos gydytojams perduoti savo žinias. (ELTA) 

gavau du ilgus gabalus baltos-mėlynos šiurkščios medvil
nės. Dabar virtuvė atrodo skandinaviško stiliaus. Manau, 
kad tai buvo geras pirkinys, nes nereikia naudoti mano 
"vagnorėlių" (valstybinių kuponų) už jas. " Linkėjimai-

Milda.
Kaunas, 1991 m. lapkričio men. 5 d.

"TV ekrane rodo piktas diskusijas apie ekonomiją ir 
kainas. Grįžau iš Pranų, kurie mane vaišino pietumis. 
Ten mes kalbėjome apie tuos pačius dalykus, bet drau
giškesnėje nuotaikoje.

Prane sakė, kad mačiusi labai gražų emaliuotą trijų 
puodų komplektą už 250 rublių. Man atrodė, kad tai pigu 
nes aš už savo setą pavasarį sumokėjau 310 rublių. Bet 
tolimesnėse diskusijose paaiškėjo, kad nuo to laiko rublio 
vertė labai nukrito, todėl tie 250 rublių nėra labai daug. 
Pagaliau, 250 rbl. - tai maždaug savaitinė mano alga. 
Jau aš norėjau raginti pirkti tuos'puodus, bet Pranas pa
stebėjo, kad jie turi daug senų puodų ir tik reikia rūpin
tis kuo juos pripildyti.

Jų nedideliame šaldytuve jau beveik nėra vietos at
sargoms. Pranė ir aš perkame vekuotus žirnelius stiklinė
se. Aš jau turiu 6, ji turi -5. Pranas bėdavoja, kad žir
niukų stiklinės užima per daug vietos šaldytuve. Atida
rius vekuotą stiklinę, reikia ją laikyti šaldytuve, kad 
nesugestų.

Pradedame kalbėti apie daugiau abstraktinius finansi
nius reikalus. Kada "litai" pakeis rublius? Pranė galvoja 
apie iškeitimo santykį; žmonės kalba - dešimtis rublių už 
vieną litą. Tada jos pensija būtų 49 litai.

Pranas nusivylęs "vagnorėliais" (bendri pirkinių kupo
nai). Jis pritarė jų įvedimui, bet dabar sako, kad jis ne
gali nusipirkti ko jis tikrai nori. Aš nesutinku, kad blo
giau, ir sakau, kad daugelis senai iš parduotuvių prapuo
lusių daiktų, kaip lietsargai, batai, kojinės ir 1.1., vėl pasi
rodė ir, dėkui Dievui, dalinimas pirkinių per loterijas dar
bovietėse, pasibaigė. Buvo nei šis, nei tas: juokinga visą 
laiką pildyti loterijos bilietus, kad laimei pasitaikius, 
išloštum teisę nusipirkti ne tik TV, virtuvines spintas, 
bet net ir apatinių kelnaičių ir pan.

Sūnui Vyteniui nepatinka gerti kavą iš seno metalinio 
kavai indo. Pranas paaiškina, kad jis jį pirko dar vokie
čių okupacijos laikais. Jis buvo mieste, o Pranė tada gy-

51-jo AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS SUVAŽIAVIMO, 
įvykusio 1991 m. spalio 19-20 d.d. Chicagoje, IL

REZOLIUCIJOS
1. Suvažiavimas sveikina JAV prezidentą George Bush'ą 
ir dėkoja už demokratiškai išrinktos Lietuvių vysiausybės 
pripažinimą ir diplomatiškų santykių atnaujinimą su Lie
tuvos Respublika ir prašo paveikiai skatinti, kad Sovietų 
Sąjunga dar šiais metais išvestų okupacinę kariuomenę.
2. Suvžiavimas reiškia padėką Atstovų Rūmų nariams, 
senatoriams ir visai ameriKiečių tautai už aktyvią poli
tinę ir moralinę paramą kovoje už Lietuvos respublikos 
kuo greitesnį de fakto pripažinimą, o taip pat už pastan
gas suteikti jai materialinę paramą.
3. Suvažiavimas dėkoja tarptautinei TFP organizacijai ir 
visiems tiems, kurie parėmė pastangas surinkti 5.2 mili
jono parašų, reikalaujant Lietuvai laisvės ir nepriklauso
mybės penkiuose pasaulio kontinentuose.
4. Suvažiavimas džiaugiasi Tėvynės ir užsienio lietuvių 
bendrų pastangų dėka atstatytu Lietuvos valstybingumu 
ir konstatuoja, kad istorinės reikšmės darbas atliktas.
5. Suvažiavimas pažymi, kad AmeriKos Lietuvių Taryba 
gali atlikti naujo pobūdžio darbus Nepriklausomai Lietu
vai ir nutaria naujomis sąlygomis tęsti veiklą.
6. Suvažiavimas įpareigoja Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybą peržiūrėti ir atitinkamai pakeisti ALTo statutą, 
kad tikslai būtų pritaikyti naujai veiklai. Tam reikalui 
sudaryti atitinkamą komisiją.
7. Naujomis Nepriklausomos Lietuvos gyvavimo sąlygo
mis ALTo valdybos ir Tarybos pareiga užmegzti ir nuola
tos palaikyti glaudžius santykius su Lietuvos Respublikos 
vyriausybiniais sluoksniais ir Parlamentu, padedant Lietu
vai spręsti konkrečiai iškylančias paramos kraštui reik
mes.
8. Suvažiavimas primena visiems užsienio lietuviams, 
kad įvariapusiška materialinė parama Lietuvai labiausiai 
yra reikalinga dabar, kai iš pagrindų yra pertvarkomas 
visas valstybinis, ekonominis ir kultūrinis Lietuvos gyve
nimas.
9. Suvažiavimas kviečia visus džiaugtis tuo faktu, kad 
lietuvių tauta pagaliau vėl tapo savo namų ir savo liki
mo šeimininke ir deda tvirtus humanistinius pagrindus 
bendram darbui su Lietuvos įstatymais globojamomis loja
liomis tautinėmis mažumomis ir su savaisiais išeivijoje.
10. Suvažiavimas skatina visus lietuvius morališkai ir 
materialiai remti pastangas, siekinat taikiu būdu atstaty
ti lietuvių tautos teises Mažojoje Lietuvoje, o taip pat 
Rytų ir Pietų Lietuvoje.
11. Karui baigiantis Sąjungininkai pavedė Sovietų Sąjun
gai laikinai administruoti Mažąją Lietuvą, įsktaitant Kara
liaučių (Kaliningrado sritį). Sovietų Sąjunga, piktnaudžiau
dama pasitikėjimu, išteriojo arba išvarė to krašto gyven
tojus, sugriovė ūkį, kolonizavo šalį svetimais žmonėmis 
ir pavertė ją militarizmo baze. Toji sritis nuo neatmena
mų laikų yra lietuvių tautos ir jos gentainių žemė. To
dėl Suvažiavimas prašo Baltųjų Rūmų ir Kongreso įtakoti, 
kad tas kraštas būtų prijungtas prie Lietuvos Respublikos.
12. Suvažiavimas linki sėkmės lietuviškai diplomatinei 
tarnybai, siekiant Lietuvos Respublikos vardą vis labiau 
įtvirtinti pasaulio valstybių bendruomenėje ir joje užimti 
prideramą vietą.
13. Suvažiavimas didžiuojasi lietuvių tautos sūnumis ir 
dukromis pasiaukojančiai ir didvyriškai kovojusiems už 
Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę ir tuo parodžiusiems 
sektiną pavyzdį kitoms pavergtoms tautoms.
14. Suvažiavimas reiškia gilią užuojautą visiems žuvusių
jų šeimų nariams. Linki jiems ištvermės ir jėgų liūdesio 
valandomis.
15. Suvažiavimas rekomenduoja Amerikos Lietuvių Tary
bos valdybai įsteigti Washingtone ALTo skyrių ir išvysty
ti jo įtakos vyriausybiniams sluoksniams funkcijas.
16. Suvažiavimas pažymi, kad Vasario 16-osios faktas 
lietuvių tautos ir valstybės istorijoje yra šventas ir todėl 
ragina Skyrius ir toliau rengti Nepriklausomybės šventės 
Vasario 16-osios minėjimus.
17. Suvažiavimas dėkoja Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybai ir jos pirmininkui Grožvydui Lazauskui už atlik
tus audringame istoriniame laikotarpyje darbus.

V. LANDSBERGIO KNYGA KALĖDOMS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 1991 m. Ko

vo 11 paminėjimo proga išleido Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio raštų bei kalbų 
rinkinį. Knyga pavadinta "ATGAVĘ VILTį" ir apima visą 
laikotarpį nuo Sąjūdžio pradžios iki 1990 metų Kovo 11 
dienos Nepriklausomybės atstatymo paskelbimo. Norėda
ma paskatinti lietuvišką visuomenę pasinaudoti galimybe 
knygą dovanoti draugams bei šeimos nariams Kalėdų pro
ga, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba skelbia spe
cialų Kalėdinį knygos išpardavimą - knygą galima gauti 
už pusę kainos: $10.- parapijų kioskuose arba per Alfonsą 
Juozapavičių, 68 Princeton Rd., Etobicoke, ON. M8X 
2E4. Tel: (416)-239-0995 ir L.B. Toronto apyl. pirm. Al
doną Barysaitę, telr (416)-241-5341, primokant $2.- pašto 
persiuntimui.

Įsidėmėkite, kad Lietuvos AT pirm, prašymu, visos 
lėšos, sukeltos parduodant jo knygą, skiriamos Pagalbos 
Lietuvai Vajui. Vajaus lėšos yra Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo dispozicijoje. Jų pave
dimu Lietuviu Bendruomenės Pagalbos Lietuvai vajaus ko
mitetai atlieka grynai administracinį darbą. GABIJA 

veno kaime ne kurį laiką, tai jis daug ką virė jame. 
Vėliau teko išimti susidėvėjusią elektrinę dalį ir vartoti 
kaip paprastą puodą ant krosnies. Taigi, puodas beveik 
pusės šimtmečio senumo, ir, reikia pasakyti, kad iš vir- 
viršiaus taip ir atrodo, nors nerūdijančio plieno sienos 
atrodo tiek pat stiprios, kaip kad buvo pradžioje.

Bet jis turi: a) rankeną, b) dangtį ir c) snapiuką ka
vai tekėti. Visa tai yra labai patogu kavai. Dabar Kaune 
parduodami puodai tokių patogumų neturi.

Pranas sako, kad jis matė beveik lygiai tokį patį ka
vos puodą televizijos ekrane, bet pasirodo, kad tai buvo 
užsieninė TV stotis...

Dabar aš skaičiuoju dienas iki mėnesio vidurio, kada 
gausiu algą. Turėtų būti daug rublių, bet jie išeina labai 
greitai. Net pasiųsti laišką dabar kaštuoja jau vieną rub
lį... Bet kadangi turiu dar šiek tiek per daug svorio, tai 
toks pasninkas man nepakenks... Linkėjimai, Milda.
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PAMINĖTAS KOMPOZITORIUS JUOZAS ŽILEVIČIUS

Profesorius Juozas Žilevičius su dr. Raminta Lampsatyte 
po koncerto Nuotrauka V. Noreikos

Čikagiečiams gerai pažįs
tamas, nes čia ilgoką laiką 
jis gyveno, Juozas Žilevi
čius buvo prisimintas š.m. 
lapkričio mėn. 10 d. Jau
nimo Centro didžiojoje sa
lėje, kuomet "Margutis" su
rengė jo gimimo 100-meti- 
nį sukakties paminėjimą - 
koncertą. Šis, plataus pro
filio muzikas-kompozito- 
rius-chorvedys, muzikolo
gas, pedagogas, Chicagoje 
palikęs muzikologijos archy- 
vą (dabar veikiantį J. Ži- 
levičiaus-J. Kreivėno ar
chyvo vardu), amžinybėn 
iškeliavo prieš 16 metų.

Apie J. Žilevičių čika
giečiams prabilo du asme
nys: muzikologė iš Klaipė
dos Danute Petrauskaitė ir 
čikagietis dr. Leonardas 
Šimutis. Pirmoji pasisakė, 
kad niekada jai nebuvo pro
gos asmeniškai susitikti J. 
Žilevičiaus, tačiau gyvenda
ma Klaipėdoje, kur yra 
įmintos gilios šio kompo
zitoriaus pėdos, ji surinko 
gana daug faktų ir juos vy. 
kušiai pateikė klausyto
jams. Ji nemaža vietos pa- 
skyrę J. Žilevičiaus tikėji
mu į likimą, kuris dažnai 
iškrėsdavo kompozitoriui 
nelauktų šposų.

Nemaža asmeniškos pa
tirties detalių atskleidė 
kitas kalbėtojas Leonardas 
Šimutis, kurio pranešimas 
buvo trumpas ir aktualus. 
Jo iškelti faktai bus įdo
mūs tiems žmonėms, kurie 
ateityje studijuos J. Žile
vičių.

Imhci*
communication services inc.

Amber Communication Services Komitetas.

siųskite šiuo adresu: Amber Communication Services Inc.
------------------------- 1558 Bloor St. West

Toronto, Ontario, M6P 1A2

‘ Norėdami gauti smulkesnę informaciją, prašome užpildyti, ir atsiųsti Žitcį formų.
I ’ I
į Vardas: ..........   .....................—,— •——  *• f

I . ■I ------------------------ .r j
* I
; Telefonas: ___ _____________ ...____ ___ __  FAX: ._---- ------------..----„--------------------------- S

1992 Lithuanian Business Directory
Visos Kanados Lietuvių Dėmesiui!

Pirmasis "Kanados-Lieluvių Biznio Žinynas" -pasirodys 1992m pradžioje. Kanados Lietuviams 
jis bus iŽplatintas nemokamai. Žinynas bus labai reikalingas ir laisvoje Lietuvoje!

Mes, Kanados Lietuviai turime pirmų, ir labai gerų progų, atnaujinti tarpusavio ryšį, pateikti 
tikslių informacijų apie esama ir būsima verslų, įvairius objektus, produktus, gamybų bei
patarnavimus.
Mūšy pirmojo Lietuviško Biznio Žinyno, leidėjų, pagrindinis tikslas yra:

• Nurodyti tikslius gamyklų, firmų, agentūrų, medicininių įstaigų, verslų ir
kultūros objektų adresus.

• Išryškinti pagrindines jų kryptis ir tendencijas.
• Duoti tikslių informacijų apie esamas ir besikuriančias bendroves.
• Padėti greitai rasti reikalingų biznio servisų, parduotuvę, reikalingų 

r gydytojų, dantistų, advokatų, architektų ir tj.
Sis specialus "Žinynas" ypatingas tuo, kad jame chronologine tvarka (su žemėlapiais!) bus 
išdėstytos svarbiausios ir jums būtinos reklamos. Nors ir kaip gerai jums sekasi, bet jus vistiek 
eikvojate brangų I ai ką į ieškodami kokio nors reikalingo adreso, objekto ar prekės. Tuo pačiu
metu gal ir jūsų ieško, ir dažnai be resultaty. 
Nepatekę i Žinyną,prarasite daug Šansų ir galimybių! 
Mūsų Žinynas-Jūsų didžiausias pagalbininkas!
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Reikia pastebėti, jog D. 
Petrauskaitės pranešimas, 
nors ir buvo ilgas, neįgriso 
klausytojams, nes paskaiti
ninke ne tik moka suburti 
faktus į įdomią visumą, 
bet ir visai tai vykusiai 
perduoti. Čia reikia pagir
ti ir dr. Šimutį, kuris pas
kaitos dieną susižeidęs 
ranką, vis tiek atliko savo 
įsipareigojimą.

Prieš šiuos pranešimus 
įžangą į minėjimą padarė 
"Margučio" radijo progra
mos vedėjas Petras Petru
lis, daug dirbęs, kad šis 
minėjimas-koncertas gali
mai geriau pasisektų.

įdomi buvo ir minėjimo 
koncertinė dalis, kurią 
pradėjo sol. Praurimė Ru
gienė, sudainuodama tris 
Žilevičiaus kūrinius. J. Ži
levičiaus giesmių ir dainų 
pynę fortepionu atliko 
Manigirdas Motekaitis, kuris 
taip pat sumaniai akompa
navo solistei ir "Daina
vos" chorui.

Labai pozityviai klausy
tojus, kurių, deja, nebuvo 
daug, nuteikė pabaigoje į 
sceną išėjęs "Dainavos" an
samblis, vadovaujamas' 
jauno muziko Dariaus Poli- 
kaičio. Šis dainos vienetas 
dabar pagausėjęs choris
tais ir atjaunėjęs, tampa 
pačiu stipriausiuoju muzi
kos ansambliu Chicagoje. 
Savo programą dainavie- 
čiai pradėjo smagia daina 
"Užtraukim jaunime", o ją

Muzikologe Danutė PETRAUSKAITĖ iš Klaipėdos ir muz. Faustas
STROLOA komp. J. Žilevičiaus minėjime Čikagoje š.m. lapkričio

Nuotr. Ed. bulaičio.mėn. 10 dieną.

baigė "Oi, kad išauštų auš
relė". Taip pat "Dainavos 
ansamblis vykusiai sutrau
kė dainų pynę "Pas močiu
tę augau" ir "Pasakyk, 
mergele".

Šiam minėjimui buvo 
išleistas kiek stambesnis 
programinis leidinys, ku
riame įdėtas išsamus Danu
tės Petrauskaitės rašinys 
apie J. Žilevičių. Jo pabai
goje skaitome tokius žo
džius:

"Šiandien jau išaušo ta 
diena, kada privalome įam
žinti J. Žilevičiaus vardą, 
spėtą įrašyti populiarioje 
enciklopedijoje "Internatio
nal Whos Who in Music". 
Ar nevertėtų tai padaryti, 
prisimenant ne tik jo dar
bus, bet ir dažnai deklaruo
tus bei praktikoje sėkmin
gai įgyvendintus harmonin
gus tautos egzistencijos 
principus, kurie galėtų 
tapti kertiniu akmeniu, 
atstatant sugiautą švietimo 
ir kultūros rūmą".

Minėjimo metu veikė ir 
J. Žilevičių liečiančių įdo
mių eksponatų. Jų tarpe 
buvo ir nemaža retų nuo
traukų paroda, kuria susi
rinkusieji labai domėjosi.

Ed. Šulaitis

PAGERBTAS

BRONIUS KVIKLYS
CHICAGOJE
Ed. Šulaitis

Prieš metus amžinybėn 
iškeliavusio visuomenininko 
ir žurnalisto Broniaus Kvik
lio prisiminimas bei pager
bimas, įvykęs spalio 27 d. 
Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje, sutraukė gana dide
lį būrį mūsų tautiečių - 
velionio darbų talkininkų, 
rėmėjų, gerbėjų. Kadangi 
Br. Kviklys nuo jaunystės 
dienų buvo skautas, tad ne
nuostabu, kad minėjimą su
rengė Akademinis Skautų 
Sąjūdis, o dalyvių tarpe 
matėsi daug skautų sąjū
džio narių.

Apie B. Kviklį, jo dar
bus ir asmenį kalbėjo ketu
ri žmonės: dr. Jurgis Gim
butas iš Bostono ir čikagie- 
čiai - dail. Petras Aleksa, 
kun. Pranas Garšva ir isto
rikas Jonas Damauskas. At
rodė, kad buvo norima 
padaryti kalbėtojų konkur
są, kuriame būtų galima iš
rinkti geriausiąjį. Jeigu 
taip buvo planuota, tai to
kiu reikia išskirti paskuti
nįjį - Joną Dainauską, Br. 
Kviklio vieną iš pagrindi
nių draugų nuo Dainausko 
atvykimo Chicagon dienos 
1961 m. kovo mėn. Jeigu 
kiti kalbėjusieji užgriebė 
tik paskirus B. Kviklo veik
los bruožus (nors kai kas 
visų kalbėtojų tekstuose 
kartojosi), tai Dainauskas 
jį pristatė "pilną" - trum
pai, bet drūtai. Jeigu jis 
būtų kalbėjęs pirmas, tai 
kitų kalbėtojų, turbūt, 
nebūtų reikėję.

J. Dainauskas visų pirma 
B. Kviklį pristatė kaip 
žmogų, kuriam rūpėjo dar
bas ir kuris neturėjo laiko 
pramogoms, tuščiam valan
dų leidimui. Kviklys net 
nerūkė, negėrė, nebaliavojo, 
bet vis bėgo, skubėjo, norė
damas atlikti savo užsimo
jimus. Jis mokėjo išlikti 
lietuviu - kukliu lietuviu, 
išlaikyti lietuviškas savy
bes, telkti lituanistinę me
džiagą, sielotis jaunimu. 
Buvo~ sugyvenamas, socia
lus žmogus, ieškojo komp
romisų , bet buvo princi
pingas, nemokėjo pataikau
ti. Jo asmenyje pasidarė 
informacijos telkimo cent
ras: pats informavosi ir 
kitus informavo - priva
čiai ir spaudoje. Pinigais 
domėjosi tik tiek, kiek jų 
reikėjo įsigyti lituanistikos 
kūriniams ar daiktams. 
Buvo kitų darbų rėmėju, 
kolekcionieriumi, laikėsi 
skautiško principo: "Ad 
meliorem" ir kt.

Pažymėtina, jog B. Kvik
lys Amerikoje išleido 11 
didelių knygų - keturias 
"Mūsų Lietuvos" ir septy
nias "Lietuvos Bažnyčių" 
(jos kartu su Vokietijoje 
išėjusiais jo leidiniais ir 
kita archyvine medžiaga

Br. Kviklys Nuotr. J. Tamulaičio

buvo išstatytos salėje).

J. Dainauskas akcenta
vo, kad objektyviai verti
nant, B. Kviklys pralenkė 
jam skirtą laiką - jo gyve
nime atliktų darbų apimtis 
buvo ne vieno, o 2-3 dar
bingų žmonių. Taip pat 
buvo akcentuota, jog Bro
nius Kviklys nepriėmė ki
tos pilietybės, bet liko Lie
tuvos respublikos piliečiu.

Savo žodyje J. Dainaus
kas gana daug vietos skyrė 
B. Kviklio, kaip skauto, at- 
žymejimui ir tas jam gana 
puikiai pavyko.

Šį renginį pradėjo Akade
mikų Skautų Sąjūdžio pirm. 
Edmundas Korozonas. Dėl 
ligos, negalint dalyvauti 
Kviklio našlei Bronei, jai 
skirtos gėlės buvo pfebduo- 
tos dukrai Danguolei Kvik
lytei, kuri vėliau padėkojo 
už minėjimo surengimą ir 
gausų dalyvavimą.

MONETŲ LOBIS is 18 šimtmečio Kauno valstybiniame muziejuje.

Nuotr; J. Polio

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS, 
Renk ir aukok tautos fondui!

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia Informacijas (vai- * 
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą. į
Aukas arba palikimus slųskime Tautos fondui:

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE. 
SIS Rathburn Bd., Etobtooke, Ont. MSB ILS

— .................................■■■■ ..i—i

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Minėjime, kurį pravedė 
Jūratė Variakojienė, buvo 
ir meninė dalis. Ją atliko 
solistas Jonas Vaznelis ir 
smuikinininkė Linda Velec- 
kyte-Kerpienė, kuriems 
akompanavo muz. Alvydas 
Vasaitis. Reikia pasakyti, 
jog meninė programa buvo 
neilga, tačiau gerai atlikta 
ir patraukli. Po jos - minė
jimo dalyviai susirinko pa
bendravimui į kavinę.

Tenka sutikti su ne vie
nu minėjime pasakytu tei
gimu, jog nežiūrint, kad 
Broniaus Kviklio jau netu
rime gyvųjų tarpe, bet jo 
išleisti veikalai ir kiti jo 
atlikti darbai dar ilgai mums 
primins šį darbštų ir taurų 
lietuvį, kuris, -deja,-<i rado 
amžiną prieglobstį toli nuo 
pamiltosios sietuvos, kurią 
jis taip vaizdžiai įamžino 
savo knygose.



BE KĄ L T E S Valentinas Gustainis 

/Autorius praleido 15 mėty Sibire, tremtyje ir lageriuo
se. Spausdiname Ištrauką ii neseniai Lietuvoje pasiro
džiusios Jo knygos. Red./.

/ tęsinys /
Valstybės išlaikomi invalidai būdavo panaudojami pa

gal sugebėjimus įvairioms pareigoms pačioje lagerio zo
noje, pavyzdžiui, drabužių sandėlyje, skaitykloje ir 1.1. 
Aš visai netyčia gavau darbo ambulatorijoje, vėliau net 
ir ligoninėje. Sužinojęs, kad esu nurašytas, tas ambulato
rijos felčeris vokietis sumanė mane išbandyti kaip ambu
latorijos raštininką. Jokios vyresnybės sutikimo tam ne
reikėjo. Ambulatorijos raštininkas turėjo tvarkyti ligonių 
kartoteką, per priėmimus gydytojui padavinėti ligonių kor
teles, surašyti atleistuosius nuo darbo ir jų sąrašus pri
statyti į vachtą, prireikus, padėti gydytojui išdavinėti ligo
niams vaistus ir pan. Tų pareigų aš mielai ėmiausi, nė 
kiek neabejodamas, kad sugebėsiu.

Darbas buvo lengvas, aplinka švari, atsakomybė labai 
nedidelė. Kasdien apsivelku baltą chalatą kaip tikras 
medikas. Greitai įgudau viską atlikti sparčiai ir tiksliai. 
Kadangi mokėjau lotynų kalbą, suprasdavau specifinius 
medicininius terminus, tai dažnai gydytojui šį tą ir už
rašydavau. Pasidariau patikimas gydytojų ir felčerių bend
radarbis. Šiose pareigose išbuvau bemaž ketverius metus, 
iki pat savo termino pabaigos. Ši tarnyba buvo maloniau
sia iš visų ten galimų. Kartais ateidavo mintis, kad nie
kad nebuvau taip lengvai ir taip švariai gyvenęs kaip 
tame speclageryje, kur galiojo katorginio režimo nuosta
tai. Sunku spręsti apie dalykus vien iš jų pavadinimo! Ži
noma, tai anaiptol nereiškia, kad ir visiems kitiems te
nai buvo taip gerai. Juk ambulatorijos raštininko vieta 
viena visame lageryje, o kalinių - pusantro tūkstančio...

Savo darbą ambulatorijoje kartais palygindavau su gy
dytojo praeigomis. Nesikeisčiau! gydytojas buvo atsakin
gas ne tik už zekų sveikatą, daug vargo jis turėdavo su 
tais atleidimais nuo darbo. Ligoniai, kartais ir simulian
tai, dažnai su gydytoju ginčydavosi, sykiais vos nešokda
vo muštis. Mano reikalas tokiais atvejais tebūdavo užra
šyti tai, ką gydytojas lieps. Juk ne aš pacientus atleidinė- 
ju nuo darbo, ne as juos guldau į ligoninę ar iš jos išraši- 
nėju! Man niekas negalėjo turėti pretenzijų.

Ambulatorijoje ir ligoninėje ilgesnį laiką teko dirbti 
su gydytoju lenku Mečislavu Borkovskiu, medicinos moks
lus baigusiu Vilniaus universitete. Šis lenkas patriotas 
karo metu buvo ginkluotos lenkų organizacijos Armija 
krajova narys. įtartas ar įskųstas, jis buvo suimtas NKVD. 
Ilgus metus lageriuose jis dirbo gydytoju, turėjo didelę 
praktiką. Mane Borovskis gerbė kaip daug mačiusį vyres
nio amžiaus inteligentą. Su juo paprastai kalbėdavausi len
kiškai. Jis į mane kreipdavosi arba lenkiškai - "Panie 
Gustainis", arba lietuviškai - "Ponas Gustainį". Dėl tokio 
titulavimo kartą turėjome gardaus juoko. Atėjo pacientas 
ukrainietis 
pasakė:

- Ponas
- Kakoi

ir pasiskundė, kad skauda galvą. Borkovskis

Gustainį, duokite jam piramidono!
u menia ponos! - pasipiktino pacientas, - gal

vą man skauda!..
Ambulatorijoje ir ligoninėje Borkovskiui padėjo du fel

čeriai. Vienas iš jų, ukrainietis Bondarenka, jaunas, žva
lus, buvęs sportininkas, prieš pat karą baigęs aukštuosius 
mokslus, bet tuoj mobilizuotas, gynęs Sevastopolį, pate • ■ 
kęs vokiečiams į nelaisvę, vėliau už tai gavęs 25 metus. 
Be dviejų zekų, per priėmimus ambulatorijoje padėdavo 
dar dvi laisvai samdomos seselės, jaunos merginos. Prie 
vienos iš jų dar grįšiu.

Tuo metu lagerio darbų skirstytoju dirbo toks Gold- 
šteinas. Jis buvo jaunas ir labai išsilavinęs maskvietis. 
Pats pasakojosi, kaip puikiai išlaikęs visus egzaminus į 
Maskvos universitetą, bet ten jo nenorėję priimti, nes 
buvo per jaunas. Tačiau jo motina gerai pažinojo maršalo 
Šapošnikovo žmoną, kurią labai^ mylėjęs generalinis proku
roras Vyšinskis. Motina paprašiusi tą savo draugę per 
Vyšinskį paveikti universiteto vadovybę. Goldšteiną į uni
versitetą priėmę. Tas mūsų lagerio darbų skirstytojas 
šiek tiek rietė nosį. O tai Borkovskui nepatiko. Jis jautė
si nuo darbų skirstytojo visai nepriklausąs, manė galįs su 
juo nesiskaityti.

Goldšteinas buvo sveikas vyras ir ambulatorijoje nesi
lankydavo. Tačiau vieną rytą jis atėjo, pasiskundė nega
luojąs ir prašė tą dieną atleidžiamas nuo darbo. Borkovs
kis į Goldšteino prašymą pažiūrėjo labai formaliai: pada
vė jam du termometrus į abidvi pažastis, kaip darydavo, 
kai įtardavo zeką simuliuojant. Goldšteinas užsigavo, "Jo 
temperatūra pasirodė esanti normali. Medikai jam manda
giai pasiūlė tabletę, bet jis atsisakė ir išėjo. Po geros 
valandos į ambulatoriją atėjo prižiūrėtojas ir pranešė, 
kad režimo viršininkas kviečia daktarą į vachtą. Nieko 
blogo nenujausdamas, nė balto chalato nenusivilkęs, Bor
kovskis išėjo. Jis tiesiog nustėro, kai režimo viršininkas 
paliepė tučtuojau imti šluotą ir gerai iššluoti kiemą. 
Karštuolis Borkovskis, gindamas mediko profesijos orumą, 
šį reikalavimą vykdyti atsisakė ir iškilmingai pareiškė:

- Kol aš tebesu lagerio gydytojas ir nešioju baltą cha
latą, tol šlavėju nebūsiu.

- Na, tai tuojau nusimesk savo chalatą ir marš šluoti 
- ne juokais paliepė režimo viršininkas.

Gydytojui teko paklusti. Tačiau jis vylėsi, kad režimo 
viršininkas bus priverstas kapituoliuoti, nes be gydytojo 
lageris negali išsiversti. Mat Borkovskis buvo įsitikinęs, 
kad tarp kalinių kito gydytojo nėra. Bet jis apsiriko.

Ligtol nei aš, nei Borkovskis nežinojom, kad prieš

jMaioaio# Ttietuboa Jfbnbaa
Mažosios Lietuvos Fondui paskutiniu laiku aukojo:

$ 500 - S. J ar e m bausk as iš Australijos (iš viso $1.200); 
$ 200 - Vyt.Montvilas; po $100- A.Brazys (iš viso $200), 
E.ir A. Kuraičiai (iš viso $ 200); $10 - J.Jurėnas (viso 
$130).

MLFondo valdyba nuoširdžiai, dėkoja už įnašų papil
dymus ir sveikina naują narį Vytautą Montvilą. Ypatinga 
padėka S.Jarembauskui už teigiamą mūsų pastangų įverti
nimą bei paskatinimą energingai ir tinkamai išnaudoti 
susidariusią politinę padėtį.

M.L.FONDO VALDYBA

KANADA ATIDARĖ 
AMBASADĄ PABALTYJE

Estijoje, Tallinn'e ati
daryta oficiali Kanados 
Ambasada ir Kanados Už
sienio Reikalų min.Barbara 
McDougall pranešė, kad 
atnaujinti santykiai su Bal
tijos valstybėmis klesti 
ir ji tikisi, kad netrukus 
bus atidarytos ambasados 
Rygoje ir Vilniuje.

Kahada, kaip patvirtino 
Ministerė, suteiks 1 mil. 
dolerių toms 3 valstybėms 
per Kanados Raudonąjį 
Kryžių humanitarinei pa
galbai žiemos metu.

mums čia atvykstant, ambulatorijos gydytoju buvo toks 
gruzinas labai gražia pavarde - Gedęvanišvilis, išvertus- 
gulbės sūnus. Tas Gedevanišvilis ambulatorijoje dirbo 
neilgai, nes labai nesutaręs su laisvai samdoma sanita
rijos skyriaus viršininke Caplina. Išvarytas jis pajuto 
didelę moralinę skriaudą, labai įsižeidė, nuėjo į mūrinin
kų brigadą, ten sunkiai dirbo, bet, net sirgdamas ir aukš
tą temperatūrą turėdamas, į ambulatoriją nesikreipdavo. 
O šiuo metu Caplina atostogavo kažkur prie Juodosios 
jūros, ir Borkovskis be jos žinios buvo pakeistas Gedeva- 
nišviliu.

Kai pirmą kartą pamačiau tą naują gydytoją, mane 
pritrenkė jo grožis. Pasisakė fronte dirbęs chirurgu, o už 
ką pasodintas, nesipasakojo. Mane jis čia rado kaip ligo
nį. Mat, prieš tai, per vieną ketvirtinį perrūšiavimą, bu
vau iš invalidų paaukštintas į pusinvalidžius, gavau III ka
tegoriją. O tokios rūšies zekas negalėjo būti paliktas 
ambulatorijos raštininku, jis turėjo dirbti sunkesnius dar
bus. Medikai susitarė mane paguldyti stacionaran su sąly
ga, kad aš rytais ir vakarais, per ambulatorinių ligonių 
priėmimus, ir toliau atlikinėsiu raštininko darbus. Apie 
tai atvirai pasipasakojau naujam gydytojui. Jis suprato, 
kad aš buvau privilegijuotas ligonis. Gedevanišvilis sutiko 
mane čia palikti, bet labai oriai pareiškė, esąs medikas 
ir darbe laikąsis taurių šios profesijos priesaikų. Pabrėžė 
kad ambulatorijoje ir ligoninėje negalima rodyti jokio 
asmeniškumo, jokių tautinių preferencijų, visus ligonius 
reikia gydyti ir slaugyti vienodai humaniškai. Aš nuošir
džiai pritariau jo požiūriui. Tada Gedevanišvilis paspaudė 
man ranką ir pasakė:

- Na, tai dirbsime kaip broliai!
Aš kaip tik visai neseniai buvau gavęs maisto siuntinį 

iš Lietuvos. Turėjau prašmatnių skanumynų ir nutariau 
jais kiek pavaišinti naują gydytoją. Visuomet vaišindavau 
Borkovskį ir kitus artimesnius bendradarbius, taip lage
riuose buvo priimta. Gedevanišvilis, matyt, pagalvojo, kad 
jam siūlau kyšį, ir jokiu būdu nesutiko ragauti mano ska
nėstų. Norėjo parodyti esąs nepaperkamas žmogus. Man 
pasidarė labai nesmagu. Kadangi nujaučiau, dėl kokių mo
tyvų jis atsisako lietuvišką kąsnelį priimti, tai pasakiau 
jam:

- Klausykit, mes esame bendradarbiai, tad būtų daug 
maloniau, jei ir mūsų asmeniniai santykiai taptų draugiš
ki. Kai jūs gausite kokių skanėstų iš Gruzijos, aš labai 
mielai jų paragausiu, jei tik man duosite!

išgirdęs, kad galės atsirevanšuoti, vadinasi, mano pa
vaišinimas nebus laikomas papirkimu, jis sutiko paimti ga
baliuką raguolio. Netrukus ir jis gavo iš Gruzijos labai 
skanių dalykų, mane vaišino, ir aš tyčia, nesivaržydamas 
visko ragavau.

Gydytojas Borkovskis dabar dirbo mūrininkų brigadoje. 
Jausdamasis neteisingai iš ambulatorijos išvarytas, jis 
irgi čia nė kojos nekėlė. Bet po darbo lagerio kieme steng
davosi su manim susitikti ir pasikalbėti. Jis elgėsi taktiš
kai, apie naujo gydytojo darbą nieko neklausinėjo, tik 
skundėsi, kad jam sunku toje mūrininkų brigadoje, sakėsi 
labai norįs grįžti į ambulatoriją. (t>us daugiau)

INFORMATION

Ville de Montrėal
Habiter Montrėal 
ė un prix abordable
Vous ddslroz achotor uno 
maison ou rėnover cells qua 
vous habitez? Dėmolir un 
hangar et amėnager votre 
arriėre-cour? La Ville de 
Montrėal a crėė des program
mes pour aider les citoyens et 
citoyennes ė rėaliser leurs 
aspirations en ce sens. L'ad- 
mlssibilitė ė ces programmes 
ėst toutefois sujette ė cer
tains critėres et obligations.

Le Crėdit-Proprio
Le Crėdit-Proprio ėst un pro
gramme de crėdit de taxes 
fonciėres qul vise ė dlminuer 
les coOts mensuels d'occupa
tion du logement pendant les 
premiėres annėes. Cę crėdit 
de 5 000 $ ėst appllquė par 
tranches annuelles d'au plus 
1 000 $.
Qul eat admissible? Touts 
personne qui, seule ou en 
copropriėtė, achėte un loge
ment neuf davatit lui servir de 
residence prlnclpalo.

La valeur du logement

achetė ne doit pas excėder 
100 000 $, mis ė part le coūt 
du terrain, dos Infrastructures 
municipals, du garage, dos 
dėpendances et de la TPS.

Le logement achetė 
doit ėtre neuf et n'avoir jamais 
ėtė habitė. II peut s'agir d'une 
maison unifamiliale dėtachėe, 
jumelėe ou en rangėe, d'une 
copropriėtė divise (condomi
nium) ou d'une unitė dans un 
plex (duplex, triplex, etc.).

Un locataire premier 
occupant d'un logement neuf 
peut aussi profiler du Crėdit- 
Proprio s'il deviant propriėtai- 
re de ce logement, en autant 
toutefois qua ('occupation n'ait 
pas excėdė 12 rr.ois avant le 
14 d6cembre1909.

Les logements crėės ė 
la suite de travaux de trans
formation d'un bStimont non 
rėsldentlel sont ėgalement 
admissibles. Renselgne- 
ments: 872-0581.

Mon taux, mon tolt
Mėme s'il ne rėpond pas ė 
tous les critėros du Crėdit- 
Proprio, tout acheteur d'un 
logement neuf de moins de

urga>, Austria. o vaizdas. Nuotr. S. Daliaus

PER BALKANŲ 
KRAŠTUS

Stasys Dailus
/ pabaiga /

Austrija, pasirodo, turinti savo 
likus iki Salzburgo 90 km. pakelės 
alyvos pompą, siurbiančią iš žemės

gėlių.
sustojimas trumpas, bet įdomus. Daug ką 
mums skirtą laiką - porą valandų. į Salz- 
autobusų neįleidžia. Miestas senoviškas,

alyvos šaltinių, nes 
laukuose pamatėme 
naftą. įdomu, kiek 

tos naftos jie išsiurbia, ar jiems užtenka savos?
Kairėje pasirodo Alpių kalnų siluetai. Netrukus palie

kame lygumas ir įvažiuojame į kalnus. Nors per pačius 
kalnus nevažiuojam, bet žemai jų papėdėje, kur kelias 
vingiuoja. Papėdėje balti namukai raudonais stogais, o 
palangės pilnos

Salzburge 
pamatėme per 
burgo miestą 
skirtas turistams pėstiems apvaikščioti. Autobusas sustoja 
viename skersgatvyje, visus išlaipina ir vėliau vėl ten 
pat atvažiuoja paimti. Su vadovu Itzak išeiname pėstute 
po Salzburgo senamiestį pavaikščiot. į jį pakliūname per
eidami per Salz upės tiltą ir pėsčiųjų gatve pasiekiame 
katedrą, vyskupo rūmus ir laikrodžio bokštą. Salzburgas 
pagarsėjęs kaip Mozarto gimtasis miestas. Praeinant pro 
jo namą iš toli matomas užrašas byloja apie tai. Aukštai 
kalne yra pilis, ir į ją vedantis keltuvas. Bet mums nebuvo 
laiko ten lankytis. Pėsčiųjų gatvėje ir apie katedrą bei 
vyskupo rūmus daugybė žmonių kaip jūrą banguoja į vi
sas puses. Ten pat susispietusios krautuvės, suvenyrų par> 
duotuvės, kur daugybė su Mozarto vardu surištų dalykė
lių parduodama.

Labai gražus Mirabel parkas su puikių gėlių lysvėmis, 
gausybe statulų papuoštas ir didelis fontanas, gėlėmis ap
suptas, muša vandens sroves į viršų. Parko gale rūmai, o 
už jų, laiptais palypėjus aukštyn, didžiulis rožių plotas 
raudonuoja. Vaikščiok ir grožėkis, o pavergusiems ir suo
liukai pasėdėti paruošti.

Apvaikščioję tą gražų parką ir padarę nuotraukų prie 
gėlių ir paminklų, grįžtame laukti autobuso, prieš tai 
dar kioske trumpai užkandę ir atsigaivinę šaltu gėrimu. 
Atvykęs autobusas paima mus paskutiniam kelio etapui. 
Iki Miuncheno palieka tik 142 km.

Autobuse, vietas keičiantis rotacine tvarka, mudu su 
Jonu atsiduriam pirmoje eilėje, priešakyje. Tad per Aust
riją ir važiuojant ų Miuncheną - labai geras matomumas. 
Be sutrikimų pervažiavome Austrijos sieną, kuri nuo Salz
burgo vos 20 km. atstu. Alpių kalnai greit pasilieka šone 
ir Kilometras po kilometro artėjam prie kelionės pabai
gos. Nepasi juntam,^ kaip pasiekiam Miuncheno priemies
čius ir viešbutį, iš kurio prieš tris savaites išriedėjom. 
Kelionė baigiasi, iš viso padarius apie 4,000 mylių kelio!

150 000 $ (excluant T.P.S.), 
que ce soil sa premiėre mai
son ou non, sora admissible 
au Crėdit-Proprio, s'il joint ė 
sa demands une prauve d'ac
ceptation au programme Mon 
taux, mon toit du gouverne- 
ment du Quebec. Renselgne- 
ments: 1-800 463-4315.

Subventions 
ė la rėnovatlon
Vous avez des rėparations 
majeures ė apporter ė un Im- 
meubla locatif ou ė une mai
son de chambres? Vous 
cherchez ė obtenir une sub
vention? C'est maintenant 
plus facile que jamais, puis- 
que la Ville de Montrėal el la 
Soclėtė d'habitation du Quė- 
bec ont jumelė leurs program
mes respectifs d'aide finan- 
ciėro ė cot offot.

Une seule demands ė 
la Ville vous permet de pro
filer de l*aide globale. La sub
vention varle seton la talite du 
logement, le coūt du loyer et 
la valeur des travaux.
Qul peut en bėnėflcler?
Tous les propriėtaires d'im- 
meubles locatifs et de mai

sons de chambres, ainsi que 
les coopėratives d'habitation 
ot antros organismos sans 
but lucratif qui remplissent les 
exigences.

Le propriėtaire est 
assurė d'une aide financiėre 
d'au moins 50 p. 100 du coūt 
des travaux admissibles.

La subvention est sou- 
mise ė certains autres critėres 
pour ėviter que la rėnovatlon 
ne se fasse au dėtriment des 
locataires ė faible revenu. 
Renselgnements: 872-4630.
Les hangars
La Ville offre aussi des sub
ventions pour favoriser la 
dėmolition de hangars qul en- 
combrent les ruelies et 
augmentent les rlsques d'in- 
cendie. L'aide peut atteindre 
75 p.100 du coūt des travaux, 
jusqu’ci concurrence de
4 000 $ pour un hangar ou de
5 000 $, pour deux.

Ronseignez-vous sur 
ces programmes aux numė- 
ros indiqu6s ou dans un Bu
reau Accės Montrėal ou au 
Bureau Interculturel de 
Montrėal (BIM): 
872-6133

VIVRE MONTRĖAL ET EN PARLER
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NL” RĖMĖJŲ BŪRELIO VAKARE LIETUVIŲ NAMUOSE 1991.X.26 d

“NL” Rėmėju Būrelio vicepirm. L. P ocienė, susirgus Būrelio vadovui, rūpinosi Vakaro reika— 
laisį toliau-spaudo s stalą tvarkė ilgametė “NL” laikraščio rėmėja E. įštepaitienė su padėjėja

KARIO redaktorius B. RAUGAS, Kariuomenės šventės minėjime
Montrealyje 1991.XI.24. Nuotr. A. Kalvaičio

IŠKILMINGAS
TRADICINIS PAMINĖJIMAS

Š. m. lapkričio mėn. 24 
d. Montrealio Aušros Vartą 
parapijiečiai gausiai rinkosi 
į L.K.MINDAUGO Šaulių 
Kuopos renginį. Mišias 
tų dienų už žuvusius del 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atnašavo sve
čias iš Lietuvos, Vaškų 
P-jos kleb. Vidmantas Ka- 
reckas.

Šventė prasidėjo vėliavą 
įnešimu, sugiedoti Kanados 
ir Lietuvos 
didvyriai - 
minute.

Įžanginiu 
Mindaugo 
pirm. Aug.Mylė pasveikino 
susirinkusius, pabrėžė, kad 
1918 m.lapkričio mėn.23 

himnai, žuvę 
pagerbti tylos

žodžiu L.K.
Šaulių Kuopos

999 < oilege St.. Toronto. Ontario MiilI 1 AB 

Telefonai: ( t I (i I 532-3 101) ir 532 3 i II

I Al O
Parapijos kredito kooperatyvasLIETUVIU KREDITO

PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
6.25% už 90 dienų term, indėlius 
6.25% už 6 mėnesių term, indėlius 
6.25% už 1 m. term. Indėlius 
6.75% už 2 m. term, indėlius 
7.25% už 3 m. term, indėlius 
6.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
8.25% už 3 m. GIC invest, pažym. 
6.75% UŽ RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

7.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind.
7.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
8.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind.
6.75% už OHOSP (variable rate)
6 % UŽ taupymo sąsk. (gyvybes drauda)

6 % kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
4.50% už kasd. pal. čekių sąsk.
4.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk. 

(US dol. Sav. Acc.)
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI VIRŠ 90 MILIJONŲ DOLERIU
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau

Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos, kelionės čękial (American Express).

KrtHto kortelė su PARAMOS vardu

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečia- ,

- nuo 9 v. ryto Hdl v. po pietų BŪSTINĖ: Lietuvių namai— 
1573 Bloor Stroot West, Toronto. Ontario IMP 1AB 

TELEFONAS: 532-1149.

d.nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės atkūrimas 
yra svarbus istorinis įvykis 
visai lietuvių tautai. Per 
22 Nepriklausomybės metus 
Lietuvos kariuomenė išaugo 
savo skaičiumi, buvo gerai 
apmokyta, drausminga ir 
apginkluota. Kad Lietuvos 
karys mylėjo savo tėvynę 
ir aukojo gyvybę, įrodo 
ir partizaninis karas, kuris 
užtruko net iki 1954 metų. 
Todėl, mine'dami Lietuvos 
kariuomenės šventę, pager
biame žuvusius savanorius, 
karius, partizanus, Šiaulius, 
pagerbiame ir Sibiro trem
tinius, pagerbiame kentėju
sius ir nukankintus amžino 
įšalo gulaguose. Jie savo 
gyvybes sudėjo ant laisvės 
aukuro, ko mes niekada

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 10.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ......
2 metų .....
3 metų .....

(fixed rate)

9
9.50%
9.75%

%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 8.50%
(variable rate)
Asmenines paskolas 

duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortgičiai.

tiražu 
karinę

neturime pamiršti.
Aug. Mylė supažindino 

su svečiu prelegentu iš 
New Jersey, JAV, - Baliu 
Raugu, KARIO žurnalo 
redaktorium.

KARYS gimė 1919 m.ge
gužes 22-jų. Žurnalas net 
vokiečių okupacijos metais 
sugebėjo 50.000 
prasiskverbti pro 
cenzūrų ir buvo geras kel
rodis jaunuoliams orientuo
tis vienu ar kitu klausimu.

KARYS atgijo New 
Ypork’e 1950 m. lapkričio 
23-jų, minint Kariuomenės 
šventes dienų. Prelegentas 
pacitavo prieš porų metų 
besilankančio Kanadoje prof. 
Kazimiero Antanavičiaus 
žodžius tartus Vasario 16 
minėjime Toronte: "...Atro
dė, jau palūžome, atrodė, 
kad ir lietuvybės daigai 
su šaknimis išrauti, jau 
niekad nebesuvešes. Bet 
ne! Lietuva pakilo, išsitiesė 
išsiveržė. Ir iš kur, rodos, 
tiek jėgų, tiek intelekto, 
iš kur ta stiprybė sėmėsi? _

O prasidėjo, išsiveržė 
iš musų tautos istorinių 
gelmių, iš mūsų protė
vių dvasios, iš mūsų 1863 
m. sukilėlių, prieš imperi
nius rusintojus, iš knygne
šių, iš tautos atgimimo 
tėvų, iš bedalių valstiečių, 
ėmusių į rankas ginklus 
ir stojusius į kovų".

’’Šitų prasmingai suaustų, 
žodžių pynėje galime ryš
kiai išskirti kai kurias užuo
minas,- kalbėjo prelegentas,- 
vedančias ir į šios dienos 
reikšmę, be kurios^ Vasario 
16-tosios aktas butų likęs 
tik reikšmingų Sodžių aidas.

Nepriklausomybės kovo
se 1919-1923 m., įjungiant 
ir KLAIPĖDOS atvadavimą 
žuvo 1192 kareiviai, 40

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto Iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto Iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. — 

180-364 d. term. ind. ...
1 metų term, indėlius ..
2 metų term, indėlius ..
3 metų term. Indėlius .. 
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met palūk.
3 matų GlC-met. palūk. 
RRSP, RRIF ir OHOSP
RRSP Ir RRIF-1 m. term. Ind. 7.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. Ind. 7.75% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. Ind. 8.25% 
Taupomąją sąskaitą ...... 6.00% 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 6.00% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 4.50%

6.25%
6.25%
6.25%
6.75%
7.25%
6.75%
7.25%
7.75%
8.25%
6.75%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortglčius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo mokesčio 
už lėraėytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI persi milijoną dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

nuotraukos

Stepo Varankos

SUTARTINE atlieka programą Lietuviu Namuose "NL” laikraščiui paremti

Kareivio kapo.
Nepriklausomybės

Lietuva, laiminga

gražiausias tautos 
partizaninėse kovo-

karininkų ir 81 šaulys. 
Laisvės kęvoms pasibaigus, 
Lietuvos kariuomenė savo 
laimėjimų vainikų padėjo 
Karo Muziejuje, ant Neži
nomojo 
Deja, 
metų 
ir dainuojanti, su sukarinta 
50.000 Šaulių Sųjunga, 1940 
m.žydinčio birželio viduryje 
suklupo; nepakėlusi kardo, 
turėjo įsileisti tų priešų, 
nuo kurio taip r heroiškai 
1919 m. apsigynė. Tačiau, 
ne lietuvis karys atsakin
gas,..*1

Prelegentas primine ir 
"Gimtojo Krašto" red. A. 
Čekuolio citatų:..."Antrojo 
Pasaulinio Karo pirmiesiem 
patrankų šūviams nuaidėjus 
šimtatūkstantinė Lietuvos 
sukilėlių armija nedvipras
miškai pasauliui įrodė, 
jog Lietuva ne savanoriš
kai įsijungė į sovietinį 
pragarų, o pokario dešimt
metyje 
žiedas 
se gulė į bevardžius kapus, 
visiems 
kad laisvė brangesnė 
gyvybę. Iš tų kapų tartum 
amžinoji ugnis švytės lais
vės dvasia, skatindama 
jaunųjų kartų branginti 
didžiausių žmogaus turtų- 
laisvę. Kai 1989 m. pava
sarį šimtatūkstantinė minia 
išėjo su šūkiais :"Laisvės 
Lietuvai", "Šalin rankas 
nuo Lietuvos" - tauta ap
stulbo išvydusi, kiek daug 
būta patriotų! Kaip Vasario 
16-tosios aktas dar nereiš
kė pergalės, taip ir 1990 
Kovo 11-tosios laisvės 
dokumentas neišvedė oku
panto kariuomenės iš Lie
tuvos teritorijos. Abiem

laikams liudyti, 
už

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ..... ..... -. 10.75%
Sutarties paskolas 

nuo _.....___ ... 10.75%-,
Neklln. turto paskolas: 

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 9.00%
2 metų ................. 9.50%
3 metų ................   9.75%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ___ 9.00%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas' ik! $15,000 
Ir narių gyvybe ik! $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių Ir taupymo sąskaitose. 

atvejais reikėjo kraujo 
aukos."

Taip pat priminė Sausio 
13-tosios įvykius, kurie 
plačiai nuvilnijo užsienio 
įvairioje spaudoje. Prancū
zų žurnalistas Masson pa
sakė: 'Mūsų akyse kuria
mas lietuvių tautos heroi- 
nis epas...Jis rašomas aša
romis ir krauju...'

Taip šio epo turinys 
nusitęs toli, toli. Jis apims 
ir New York'e esančių 
Jungtinių Tautų Asamblėjų, 
kurios pilnateise nare š.m. 
rugsėjo mėn. 17 d. taporugsėjo mėn. 
Lietuva".

Baigdamas 
red. B. Raugas 
šytojo 
džius: 
draugai ir priešai, 
mes gyvybingi ir kiek 
daugi" Ir: "Kol bus

savo žodį, 
pacitavo ra- 

Ignatavičiaus 
Tegul žino

žo- 
mūsų 
kokie 
mus 14 
gyvas

• Š.m.lapkričio men. 26 
d. Aušra J AKIMAVIČIŪTĖ 
ir Rasa PAULAUSKIENĖ, 
lankančios specialius pran
cūzų kalbos kursus,dalyvavo 
festivalyje, kur galėjo su 
savo eksponatais pasireikš-

liamilton
PAGERBDAMI MIRUSIUS. KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 
AUKOJO:

e A.a. Jono Mačiulaičio vienerių metų mirties prisi
minimui po $25- L.N.Pliūrai, D.Žemaitienė ir dukra Aud
ronė; po $20 - L.E.Klevai, Vl.E.Stabingiai;

o a.a. Jono Didžbalio atminimui žmona Albina - $100;
e a.a.Antano Šeštoko prisiminimui, mirusio prieš 30 

metų, įamžino Kanados Lietuvių Fonde, paaukodami $500 
Irena ir Povilas Girniai, sūnūs Kęstutis ir Arvydas Šešto
kai su šeimomis;

e a.a. Vytauto Agurkio, a.a. Antano Naujokaičio, a.a. 
Petronėlės Mikuckienės, a.a.Rūtos Žulytės ir a.a. Halinos 
Rickienės prisiminimui po $10 S.A.Urbonavičiai (viso $50fc

e a.a. Prano Čečkausko atminimui- P.E.Stosiai - $10;
e a.a.Kazimiero Milaševičiaus atminimui- $20 J.E.Bajo- 

raičiai ir $15- A.Petraitienė;
e a.a.Vincentos Kudzmienės atminimui- po $25 - A.Ma- 

čiulaitienė, SLA 72 Kuopa, P.M.Šiuliai; po $20 -a.D.Jan
kūnai, A.Petraitienė, Ig.Varnas, P.Žulys; po $15 - A.Bun- 
gardienė, A.Adomaitienė ir po $10 - A.Didžbalienė, A.G. 
Repčiai, K.S.Karaškos.

e P.Girnius padidino savo įnašų, paaukodamas $100.
e Vladas ir Teklė Adamoniai aukojo $100, tapdami KL 
Fondo nariais.

Už aukas visiems dėkoja KLF

KA L BĖKI ME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ, KALBŲ. - LIETUVI S K A I

PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ LIAUDIES PASAKŲ,*’.’.

INSURANCEJLFIvILĮjaI.JlLIx brokers

Fax 233-0285 - Tel.
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v.v., šeštadieniais — 9 v.r. — 5 v.p.p. .
P n?.fesi<?naliam nekilnojami? turto įvertinimui prašome skambinti

Tel: 233—4446
  Narys “Better Busslness” biuro

231 -2661

Patarnavimas — greitas Ir tikslus! 
V. Dauginis- telefone! (4167533-1121, (416) 822-6430

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS * 
• GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

DRA ŪDA--- INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P IAB

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

bent vienas 
bus gyva ir

bei pavieniais

dalį atliko mūsų 
Vyrų Oktetas,

lietuvis, tol 
Lietuva", 

kažkada yra pasakęs 
tautas Didysis. “ 

Aug.Mylė padėkojo 
legentui už išsamų ir 
mų žodį, kuris buvo išklau
sytas su giliu įsijautimu, 
kas vėliau matėsi išsivys
čius diskusijoms su pačiu 
prelegentu 
bareliais.

Meninę 
dainingas 
kuriam akomponavo muz.A 
Stankevičius. Dainos, kaip 
visada, buvo sudainuotos 
skambiai (nors dainavo 
7), darniai ir nuotaikingai.

Po vaišių 
ir pyragais, 
išlydėtas į namus. Sėkmės 
jam!

Vitalija Pečlukaitytė- 
Keršulienė

Vy-

pre- 
įdo-

su kavute 
svečias buvo

ti įvairių tautybių mokiniai.
Jos pasirodė labai gerai 

su rinktiniais eksponatais, 
visų dienų informuodamos 
apie Lietuvų.

Jų kioskas sukėlė didelį 
susidomėjimų. Su ekspona
tais talkininkavo ”NL”.



nnontrea
KAIRĖJE

A V P-ioskleb J. 
Arpn.auskas,$J,_, 

'Suteikia p aj atminimą 
sukaktu vi n i n kam s 
Stqsei ir Albinui 
BARSAUSKAMS 

jų vedybinės sukakties 
proga.

ilš kairės-vaikaitė Ana 
Baršauskaitė, ■ Taip pat 

sūnūs

NARVYDAS ir

Nuotr. P. Adamonio
Audrius ir Diana Žibaičiai

RETA VEDYBINE SU KAKTIS
Stasė ir Albinas BAR

ŠAUSKAI savo artimųjų 
ir draugų surengtame pa
gerbime atšventė 50-tiės 
metų vedybinę sukaktį.

Pažymėtina, kad ne

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
NUOSAVUOSE NAMUOSE

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

830 Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M 1L6 

TeL 544 - 7125

AKTYVAI PER 34 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
fcaatf. pel. AaMų eeak. Nei. 6% 
santaupas  5 %
kaatfjMLtaupymo ate „ 4.5% 
ftOCNanųlntfMua . 8% 
1 m.term.lntfMlua 8.75% 
1 m. tarmJntfjn*ftpal..8.25% 
3 rl term JtxMUua 9 %
RREP Ir RRM (panaftoa) 6% 
RRĖPIr URM 1 m.___ 8.75%
RREPIntf.3in.8. 9%

Darbo vatandoe: pirmadieniais, antradieniais Ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto IM 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 V4>.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto Iki 7 valandos vakaro, 
•eitadteniais—nuoOv. rytoikf 12 v. ryto.
Mepoo*fugp|<Mlo mtfn. Mttatflenials uždaryta

1991. XII. 4 

tik jie patys, bet ir abu 
jų sūnūs yra nuolatiniai 
"Nepriklausomos Lietuvos" 
skaitytojai.

Sukaktuvininkai sukak
ties pagerbimo proga auko

IMAME UŽ:
ssmsnines paskolas .....14.5% 
nskNn.turtopask.1m.. ....10% 
nsMLturto park. 3 .. 11.25% 
Hamokatnaa fiaMų Ir aąėbėttų 
agtnobAįltno  prttffttvlinni 
Namobama narių gyvybėa

dydi bd 92.000Ir 
aamanlnių paaholų 
drauda M Jtf&ooa 

jo Pagalbos Lietuvai Vajui 
500 dolerių.

Juos sveikindami, Agutė 
ir Ksaveras Ratavičiai 
aukojo Pagalbos Lietuvai 
Vajui 100 dolerių.

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS 
VASARĄ

Šių vasarų, birželic 
15 d. į Cobourg'o,Ontario 
šv.Mykolo bažnyčių rinkosi 
svečiai ne tik iš Kanados, 
JAV, bet ir iš Ispanijos, 
Prancūzijos bei Lietuvos. 
Šioje puošniai dekoruotoje 
šventovėje jie visi buvo 
Rasos Vaidilaitės iš Toron
to ir dr. Aleno Pavilanioi 
iš Montrealio vestuvių liu
dininkais. Tųdien Toronto 
Prisikėlimo P-jos kleb.Au- 
gustinas Simanavičius šei
myniniam gyvenimui sujun
gė dvi mylinčias širdis,»
palydint nuostabiomis to-8 
rontiškių solisčių Danguolės 
Radke ir Danutės Kušliky- 
tės atliekamomis lietuviš
komis bei lotyniškomis 
giesmėmis. Jaunųjų prie 
altoriaus palydėjo trys 
pamergės: Danutė Petkevi- 
čiūtė-Petrauskienė iš Mis
sissauga, jaunojo sesuo
Ingrida Pavilanytė-Sharp
iš Montrealio ir Asta Vai- 
dilienė iš Toronto. Jaunojo 
pusei atstovavo pabroliai: 
William Fletcher iš Montre
alio, dr.William Hogg iš 
London,Ont., bei baronas 
Jean Senellart de Vriere 
iš Prancūzijos.

Jaunono sesuo dr.Kristi- 
na Pavilanytė-Gaputienė 
ir jaunosios brolis Audrius 
Vaidila perskaitė ištraukas 
iš Šventojo Rašto. Skam
bant nuostabiai Lloyd We
ber "Pie J esu" giesmei, 
sutuoktiniai sumainė žiedus 
ir,lydimi palydos bei svečių 
pajudėjo link vestuvinio 
pokylio vietos kaimelyje, 
netoli Cobourg'o. Vaišės 
buvo paruoštos specialioje 
palapinėje, papėdėje 19- 
ame amžiuje pastatyto 
namo, nuo kur atsivėrė

StcHARD 
roofee----- COUVMRMI

7725 George LaSalle 
suimtu eetarflae tr MttklM ••••«••«/• 
OVY BICBABfk karte |m melai llateviaua aataiaauja.

VESTUVĖS LIETUVOJE
Šių metų spalio mėn.

26 d. Diana Gentemann 
- Ketės ir Walterio Gente
mann duktė, susituokė su 
dr. Audrium Žibaičiu, Da
lios ir Anatolijaus Žibaičiu 
sūnumi.

Sutuoktuvių apeigas
Kauno katedroje atliko 
buvęs Šv.Kazimiero P-jos 
Montrealyje klebonas kun.
St.Šileika, neseniai sugrįžęs 
Lietuvon.

nepaprastas vaizdas į Lie
tuvę primenančius laukus 
bei tolumoje tyvuliuojantį 
Ontario ežerų.

Jaunųjų tėvai Danutė 
ir Bronius Vaidilos ir dak
tarai Irena ir Vytautas 
Pavilaniai prie vaišių stalo 
pasitiko jaunuosius su duo
na ir druska. Pagal lietuviš
kų paprotį. Rasa savo any
tai padovanojo lininį.rankš
luostį. Visų pokylį pravedė 
jaunosios pusbrolis adv.Ri- 
mas Černius iš Čikagos. 
Tų vakarų netrūko geros 
nuotaikos, muzikos, šokių 
bei prasmingų linkėjimų 
vedybiniame gyvenime. 
Kalbėjo vyr.pabrolys W. 
Fletcher, Rasos brolis Dai
nius bei jos krikšto mama 
Ir.Baltakienė, bar.J.Sene
llart de Vriere, jaunųjų 
tėvai, o galiausiai savo 

žmonų gražiausiais žo
džiais apibūdino jaunasis 
dr.Alenas Pavilanis.

Visus svečius pobūvio 
metu lyg į vienų šeimų 
sujungė lietuviškos dainos, 
pravestos toprontiškio mu
zikanto Vaclovo Povilonio, 
šokių aikštelėje linksmino 
Rock-n-roll'o orkestras. 
Skanias vaišes paruošė 
B.Stanulienės grupė iš To
ronto.

Pokylio idilės nesu
drumstė nei vakarop pra
dėjęs grūmoti perkūnas, 
nei pakilęs vėjas ir po 
to užėjęs lietus. Trumpam 
lietui pasibaigus, prašvito 
danguje žvaigždės ir kartu 
su žaibais įvyko gražiau-

Vestuvinės vaišės vyko 
puikiame restorane, gražia
me Kauno miesto rajone- 
Ąžuolyne.

Vestuvės buvo nepapras
tai gražios, praturtintos 
lietuviškais papročiais, 
tradiciniais šokiais ir dai
nomis, kurios tęsėsi net 
3 dienas, dalyvaujant 60- 
čiai svečių.

Jaunavedžiai buvo ap
dovanoti vertingomis dova
nomis ir nuoširdžiais linkė

siąs šviesos ir garso kon
certas. Simboliška, kad 
trys planetos- Venera,Mar
sas ir Plutonas - kaip tik 
tų pačių naktį įsirikiavo

RUDENIO PIETŪS
Šv.Kazimiero P-jos Ru

denio tradiciniai Pietūs 
vyko lapkričio mėn. 17 
d., po,, 11 vai.pamaldų sa
voje svetainėje.

Šios parapijos komite
tas su pagelbininkėmis 
iš Šv.Onos ir Šv.Elzbietos 
draugijų.

Atsilankė 150 parapijie
čių ir svečių. Veikė turtin
ga loterija iš 62 laimikių, 
kurių gražiai pravedė A.As- 
trauskienė- Šv.Elzbietos 
D-jos pirm., su talka.

Sekmadieniais vis gau
sėja tikinčiųjų, o ypač

Hamilton]
e LIETUVIU Medžiotojų 
ir ŽŪKLAUTO J U KLUBAS 
"GIEDRAITIS" gruodžio 
mėn. 14 <L, šeštadienį,
6:30 vai. v. Aušros Vartų 
P-Jos salėje .ruošia prieška
lėdinį LAIMES RATĄ.

Valdyba kviečia visus 
tautiečius gausiai dalyvauti 
paremiant Klubo , veiklų 
ir tuo pačiu laimėti ver
tingų laimikių.

Klubo valdyba savo 
posėdyje, įvykusiame lap
kričio mėn. 20 d., paskyrė 
po $50- Kanados lietuviš
kiems laikraščiams: "Nepri
klausomai Lietuvai", ir "Tė
viškės Žiburiams", Hamil
tono lietuviškai radijo va
landėlei "Gintariniai Aidai"- 
- $50 ir Kanados Lietuvių 
Fonde padidino savo įnašų 
$50- auka.

Taip pat buvo nutarta, 
kad tradicinį ZUIKIŲ BA
LIŲ ruoš pavasarį, o meti

FUNERAL HOMEPC
J.F.WILSON Si SONS Inc^B

^123 MapleBlv.. 5784Verdun Avi 
Chateauguy, Que. Verdun,Que^ 
Tel: 691-4763 * Tel: 767-9956’

jimais laimės ir džiaugsmo 
vedybiniame gyvenime.

Audrius ir _ Diana Žibai- 
čiai apsilankė pas jaunojo 
tėvus Šilutėje, aplankė 
ir Kuršių Marias.

Dr.Audrius Žibaitis spe
cializuojasi širdies chirur
gijoje ir tikisi pavasarį baig
ti studijas.

Montrealiečiai, pažinoję 
abu jaunavedžius, linki 
jiems taip pat višo geriau
sio jų gyvenime! Dalyvis 

į vienų eilę, tarsi pranašau
damos jauniesiems darnų 
ir laimingų šeimyninį gyve
nimų.

Remigijus Šatkauskas 

jaunesnio amžiaus žmonių. 
Pamokslo pradžioje kleb. 
F.Jucevičius gražiais žo
džiais prisiminė a.a.kardi- 
nolų Paul-Emile Leger, 
kuris klebonui ir parapijai 
padarė daug gero.

Liko NEATSIIMTI Ru
dens Pietų loterijos bilie
tukų laimikiai, kurių nume
riai yra:
994230, 994244, 994646,
994657, 994686 994782,
994845. 994846, 994933,
994945, 995465, 995489,
995493, 995680, 995719.

K.A.

nis susirinkimas ir pirmoji 
sezono atidarymo GĖGUŽI- 
NE numatyta suruošti bir
želio mėn. 7 d, savos so
dybos patalpose. J.P.

• SKAUTŲ "ŠIRVINTOS- 
NEMUNO" TUNTAN įsi
jungė 5 paukštytės.

KŪČIOS skautams-ėms, 
jų tėvams ir seneliams 
vyks gruodžio mėn. 8 d., 
sekmadienį, 4 vai.p.p.,Jau
nimo Centre.

į skaptus priimami ber
niukai ir mergaitės nuo 
5 m. amžiaus. Šeimos kvie
čiamos savo vaikus įjungti 
į skautų vienetus.

• Sėkmingai gastroliavo 
ŠIAULIŲ TEATRAS Hamil
tone su trimis skirtingos 
programos spektakliais.

Juos išsikvietė lietuvių 
teatras AUKLIRAS Hamil
tone.

Į visus spektaklius atsi
lankė daug žiūrovų ir šiau
liečiai buvo nuoširdžiai 
sutikti bei globojami.



AV PARAPIJOS MONTREALYJE PIETŲ PROGRAMOJE:

'Juozukas Piečaitis ir Šešetukas-Rasa , Dalija ;TeresėJnga,Aušra, Andrėj a. Nuotr. A Mickaus

AV PARAPIJOS 
TRADICINIAI PIETŪS

Jaukiai pravesti meti
niai AV P-jos pietūs š.m. 
lapkričio mėn. 10 d., sutrau
kė pilnų salę dalyvių.

Atidarymo žodį tarė 
Vincas Piečaitis.

Malonių, originalių prog
ramų atliko 6 Montrealio 
jaunos dainininkės, padai
navusios mūsų negirdėtų, 
įdomių liaudies dainų: 5- 
kias vestuvines ir 1 karo 
dainų. Aušrai Jakimavičiū- 
tei vadovaujant, j šį sim
patingų vienetų įsijungė 
Rasa Paulauskienė, Dalija 
Savignac, Teresė Mickienė, 
Inga Giedriklenė ir Andrėja 
Celtoriūtė. Nuotaikingai 
ir gražia tarsena padainavo 
"Ko tu žvengi, žirgeli?", 
"Lėk gervė, lėk gervelė", 
"Tu eglute, tu žalioji", 
"Aušta aušrelė", "Jūs mano 
kūmužėliai", "Po aukštus 
kalnus vaikščiojau".

Juozukas Piečaitis pa
grojo pianinu vienų liaudies 
dainelę ir Bach’o menuetų.

Programų publika sutiko 
labai šiltai ir visi atlikėjai 
buvo apdovanoti gėlėmis.

Albertas Jonelis su 
talka paruošė gerus pietus, 
skani kava ir pyragai visus 
užganėdino, o Šešetuko 
dalyvės mikliai visiems 
patarnavo. b.

a KLK MOTERŲ D-jos 
MONT REAL1O SKY RIAUS 
METINĖ ŠVENTĖ vyks 
AV P-jos salėje, gruodžio 
mėn. 8 d.,po 11 val.pamal- 
dų.

Henrikas Nagys, nese
niai grįžęs iš Lietuvos, 
pasidalins savo įspūdžiais.

Kviečiami VISI!
Valdyba

• RŪTOS Klubo pirmininkė 
Petronėlė JUŠKEVIČIENĖ 
buvo operuota Montreal 
General ligoninėje. RŪTOS 
Klubas linki greitai sustip
rėti ir sugrįžti namo.

To paties linki mielai 
mūsų kolonijos darbuotojai 
visi.

• Buvusi Lietuvos Operos 
solistė Elzbieta KARDE
LIENĖ gavo telefaksu svei
kinimų iš Lietuvos Operos 
ir Baleto Teatro darbuotojų 
jos 91-ojo gimtadienio pro
ga. Jos garbei stato operų 
FIGARO VESTUVES lapkri
čio mėn. 30 d.

• VAIVORYKŠTĖS grupe 

rengia supažindinimų su 
dail. Anastazijos Tamošai
tienės monografija _1992 
m. sausio mėn. 26 d., po

TT vai.pamaldų, Seselių 
“Ramų saleje. Prašome re

zervuoti šių popietę.

• NAUJU METŲ 
SUTIKIMAS rengiamas gruo
džio mėn.31 d. (antradienį) 
AUŠROS VARTŲ P-jos 
salėje.

KALĖDŲ EGLUTĘ
š.m. gruodžio mėn. 15 d. po 11 vai. pamaldų

Aušros Vartų parapijos salėje
Mokinių atliekama programa. ^įjį,
Kalėdų Senis su įdomiomis dovanėlėmis.
Karštos dešrelės, užkandžiai ir kava «£
visiems dalyviams! 40

įįį ĮĖJIMAS: $5.— suaugusiems TĖVŲ KOMITETAS

PADĖKA
Dėkojame "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" laik

raščiui už dėmesį . paskelbiant Elenos Gaputytės 
mirtį.

Padėka kleb. J. Aranauskui, S.J., už atnašau
tas šv. Mišias lapkričio 17 d. už Jos vėlę.

Ačiū visiems atsilankiusiems į ankstyvas 10 
valandos Mišias bei atsilankiusiems į paminėjimą 
ir pareiškusiems užuojautas.

Padėka a.a. Elenos Gaputytės bičiulėms už 
užprašytas Mišias jos intencija -

Sesuo Monika ir Šeima

PARDUODU

retaę lietuviškas knygas. Atvykite pasižiūrėti.
Tel: 489-2310

Kalbu angliškai ir prancūziškai. Juris Poruks

(Dr. JONAS MALISKA 1 
Tol.: 866-8235 I

Dr. MICHEL HUYNH 
Tol.: 866-9297

D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI
1440 St. Catherine St. W. Sui*e701

Montreal, P.Q. H3G 1S5

Dr. PHILIP STULGINSKIS

ORGANIZUOJAMA ŲTOMI 
EKSKURSIJA

1991 m. sausio mėn. 19 
d. yra organizuojama lietu
vių ekskursija iš Montrealio 
į Venezuelų. Dviejų savai

čių ekskursija, įskaitant 
kelionę lėktuvu ir viešbutį, 
kainuoja tiktai $ 985. Dėl 
smulkesnių informacijų 
kreiptis pas L.Stankevičių 
tel: 669-8834.

Dental Surgeon,

DANTU GYDYTQJAS-CMIRURGAS 
8606 Centrale, (kamp>i& a*» 
Suite 209, LaSalle, Que. 
HSP 1N5. Tel. 364-4658.

OONnMCTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS 
1MAMA10N 
>46411,8,OlM H6P106 TEL: 366-5484

M . CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St., Ville LaSalle, P.Q. H8P 1L2 

Atidaryta kasdien nuo 9-10 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 - 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10- 9:30 v.v.
Tel.: 366-9745 ir 365-0505

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.—

__Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė

------ 3907 A Rosėmont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7
-----  Tel: 722-3545; Res: 256-5355

I I I I I I I I. I I J I II I I I__ I _
JOANA ADAMONYTE C.I.B. , DONNA SVRAKA C.I.B., 

t PETRAS ADAMONIS C.I.B. 7“| 
j—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—j—I-------------—

ROYAL VICTORIA HOSPITAL, 
687 Pine Ave, West, 
Montreal, Que. H3A 1A1

Tel: (514^-842-1231,
Ext. 1663

H.J. ADOMONIS, M.D., C.M.

4589 Park Ave., 
Montreal, Que. H2V 4E4 Tel: (514)-842-9211.

KAILIŲ SIUVĖJAS
* Didelis pasirinkimas gatavų paltų
* Saugojimas vasaros laiku (storage)
* Taisau ir remodeliuoju
* Siuvu ir parduodu

1449 rue SuAlexandre Telefonai:
Suite 500 A.

Montreal,P.Q. H3A 2G6

Greitas ir tikslus patarnavimas.
Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti. 
—I 1 1 I—I 1 t—f +-   1 1 1 1 1

Dr. A.S. POPIERAITIS 
B.A. M.D. MSc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c) 

MEDICAL ARTS BUILDING 
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, 

Que. H3G 1L5 Tel.: 931-4024

844-7307 ir 288-9646

TONY

8 psi.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUD1NSKAS 

L.L.L. D.D.N.
1155 rue Metcalfe, Suite 1143 
SUN LIFE BUILDING. .

Montreal, Quebec, H3B 2V6 
Fax: 871-1784; Tel: 871-1430.

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
MARIAGE » WEDDINGS 
5220 ch. QUEEN MARY rd. 

TONY LAURINAITIS
MONTREAL P.O. H3W1X5 Tel. 481*6608

Bilietus įsigyti, stalus 
rezervuoti galite pas A. 
Mylę- 365-0353, A.Račins- 
kų- 366-7022, A.Žiukų- 
366-5491. A.M.

RADIO 1410 MONTREAL 
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11.30 IKI 12 aakti..

Pregrono* VodtlMl LIUDAS STANKEVIČIUS
1053 Albanel Cr., Duvemey, LavaI,P.Q. H7G 4K7 

Tel: 669 - 8834

EAGAN REALTIES INC

5344 VERDUN AVE., VERDUN, H4H 1K4
Nekilnojamo turto pirkimo ir pardavimo 

patarnavimas

BRONIUS NIEDVARAS
Bus 766-3586 Res.: 487-4938

PARDUODAME APARATŪRĄ, TINKAMĄ LIETUVAI: ' 
video kameras, video įrašymo aparatus, televizijos, 
radijo, magnetofonus, bevielius telefonus gausite 
papigintomis kainomis pas: K/C LEON SERVICE, 
5887 Sherbrooke St, W, Montreal tel.: (514) 488-3363 j 

Toronte tol.: (416) 886-7659 i

Aparatai yra fių firmų: ToaNba, Akai, Aiwa, 
National Panaaonfj M7, GVC, NEC, Sony, Sanyo.

Two cassete radio- $89. Video nuo $299. 
Video camera $1299. - 

>00000000000000000000000000000000000!

Z I ENK A PLUMBING

24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLAIDAI 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.
TEL.: 254-7846

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

6695 — 35—th Ave.,' Montreal, P.Q. HIT 3A6

ALBERTAS NORKELIŪNAS , b.a. c.s.c., lb.
tel. bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIEČAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.O. H4H 2M4 

JONAS &c6t£ realties
NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMI NUAUS DURYS, LANGAI. STOGE U Al. 
APKALIMAI ALIUMINI JUM. PLIENU, PLASTINE 
MB3Ž1AGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
Savininkas: MIKE OSKOVICZ

33S1 Bdoir St., Montreal . Qua., H2A2A5 
Telefono*: 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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