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BUVUSIOS SOVIETŲ

n.

Dail. Ada Sutkuvienė

"reformuoti" neį- 
nes ji buvo pa- 

stnurto ir melo, 
bandyta sulipdyti

SĄJUNGOS SENI VARGAI 
IR VIS NAUJI VARDAI

Jau vos beįmanoma sekti 
tiesiog^ nepaprastu greičiu 
trupančios buvusios sovie
tinės imperijos pasixeiti- 
mus. Keičiasi ne tiktai 
jos pavadinimai, bet taip 
pat ir jos vadovai, 'liktai 
vienas Gorbačiov’ as, kaip 
paprastai, vis dar velkasi 
įvykiams iš paskos, niekaip 
neįstengdamas suprasti, 
kad senosios "plačiosios 
socialistinės komunistų ir 
Lenino tėvynės" jau nebėra 
kad jos 
manoma, 
gimdyta 
Todėl jo
NEPRIKLAUSOMŲ VALSTY
BIŲ, SĄJUNGA nesusilipdė. 
Ukrainai pasiskelbus nepri
klausoma, Boris Jelciną’ as 
Baltarusijos sostinėje Mins
ke susitiko su Baltarusijos 
ir Ukrainos prezidentais ir 
paskelbė įsteigiu trijų sla
viškųjų NEPRIKLAUSOMŲ 
VaSLTYBIŲ SANDRAUGĄ 
(Commonwealth of Inde
pendent States). Po kelių 
uienų prie šios SANDRAU
GOS prisidėjo ir penkios 
centrinės Azijos respubli
kos: Kazachstanas, Kirki- 
zija, Tadžikistanas, Turk
mėnija ir Uzbekistanas. 
Taigi, iš 12 likusių respub
likų (Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai tapus nepriklausomo
mis) tiktai 4 neįsijungė į 
Jelcin’o sukurtąją SAN
DRAUGĄ: Moldavą (kuri 
nori prisijungti prie Rumu
nijos), Gruzija (kuri pasi
rinks, atrodo, visišką nepri
klausomybę), Armėnija ir 
Azerbaidžanas (šios abi 
linkusios tapti SANDRAU
GOS narėmis). Kiekvienu

atveju, Jelcin’o naujausioji 
kombinacija jau apima tiek 
ploto ir gyventojų, kad ją 
reikia laikyti įvykusiu fak
tu. Tiktai Gorbačiov’as vis 
dar svajoja apie savo SĄ
JUNGĄ ir nenori atsisaky
ti jau nieko nebereiškian- 
čio Sovietų Sąjungos prezi
dento titulo.

Jungtinių Amerikos Vals
tijų Valstybės sekretorius 
James Baker, skubiai at
skridęs Maskvon š. m. 
gruodžio 15 d. susipažinti 
su naujomis realybėmis ir 
išsiaiškinti, kas kontroliuo
ja baisiuosius branduėlihius 
ginklus, pirma susitiko su 
Boris’ u Jelcin’ u. Su Gorba- 
čiov’ u susitiko tiktai po 
jo, taigi, "aiškiai parodė, 
kuris jų svarbesnis.

Visų stebėtojų nuomone, 
Gorbačiov’ o dienos suskai
tytos. Gal dar jis bus rei
kalingas, kaip tvirtina net 
užsienių reikalų ministeris 
E. Ševardnadze, padėti 
pereinamajame laikotarpyje, 
bet senosios Sovietų Sąjun
gos niekas nebeatstatys. 
Gorbačiov’ as, atėjęs val
džion 1985 metais ir pradė
jęs daugelį nepaprastų ir 
lemtingų reformų, deja, ne
sugebėjo jų drąsiai ir ne
svyruodamas įgyvendinti 
todėl, kad tikrumoje buvo 
ir liko komunistas, naiviai 
tikėjęs, jog įmanoma mark
sizmą-leninizmą kaip nors 
suporuoti su demokratija. 
Uždelstos reformos dabar 
vis labiau skandina buvusią 
Sovietų Sąjungą į nuolat 
gilėjančią ekonominę ir po
litinę balą.

Toji betvarke atsiliepia 
ir Pabaltijo valstybėse, 
ypač dėlei rekordiniu tem
pu smunkančio rublio ver-
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KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENE
Didžiausia dovana Lietuvai - tai sąmoninga išeivija!

Kanados lietuviams nuoširdi padėka už ilgametį darbą ir aukas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo eigoje.

Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba Jus sveikina
KALĖDŲ PROGA ir kviečia: VISI TAPKIME DOVANA LIETUVAI - 
būkime sąmoningi ir aktyvūs lietuviai išeivijoje.

Junkimės į tautos darbus, kuriant naują ir laisvą Lietuvą!
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA:

Gabija Petrauskienė, pirm. Vytautas Bireta, vykd. vicepirm. ir finansai
Judita Melnykaitė, Vykdomoji sekretorė, Antanas Rygelis, vicepirm. ekon. talkai 
Algimantas Eimantas, vicepirm. visuom. reikalams Julija Adomonytė, iždininkė 
Giedra Paulionienė, vicepirm. Švietimui Dalia Viskontienė, vicepirm. kultūrai
Česlovas Senkevičius, vicepirm. informacijai Darija Deksnytė, rastinės vedeja 
Ina Sungailienė, vicepirm. t alk ai L i etuvai Vytas Čuplinskas, rastinės vedėjas

Linas Garbal iau sk as, Kanados Lietuviu Jaunimo S-gos atstovas, 
Edvardas Stravinskas, Kanados Sporto Apygardos atstovas 

Juozas Krištolaitis, buvęs KLB pirm.

tės. Kol nebus rublis pa
verstas į konvertuojamą 
piniginį vienetą (t.y. kol jo 
nebus galima iškeisti į kitų 
valstybių valiutą), tol ne
galima bus pravesti nė Pa
baltijo valstybėse efektin
gos pinigų reformos ir pra
dėti naudoti savo pinigus. 
Dar ir rimtų pasitarimų 
su Maskva nepradėta, nes 
neaišku, su kuo reikia de
rėtis. Šiaip jau Lietuva su 
savo tolimais ir artimais 
kaimynais randa bendrą 
kalbą. Sunkumų yra su Len
kija, kurios fanatikai vis 
dar pakursto vietinius "tu- 
teišius" reikalauti įvairiau
sių privilegijų, kai tuo 
tarpu lietuviams, gyvenan
tiems Lenkijoje, jie nenori 
duoti nė mažiausių teisių.

Politiniai nesusipratimai, 
dar pakurstprpi išeivijos 
"ekspertų’’, tebeužima daug 
laiko ir daug spaudJs pusla
pių. Lietuvoje girdisi bal
sų, reikalaujančių skubaus 
darbo ir mažiau ginčų įvai
riais neesminiais dalykais, 
kuriuos bus galima disku
tuoti, kai didieji pakeiti
mai bus įvykdyti.

tinių Tautų ir Europos San
tarvės 
Vokietijos 
neatrodo, 
patarimo klausys, juo la
biau, kad ir Prancūzija yra 
pasiruošusi pasekti Vokieti
jos pavyzdžiu ir taip pat 
pripažinti Slovėnijos ir 
Kroatijos nepriklausomybes.

Tuo tarpu, š.m. gruodžio 
14 d. pagaliau Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba nu
sprendė pasiųsti Jugoslavi
jon dešimtį stebėtojų, o po 
jų ir apie 10,000 tarptau
tinių karių dalinį, kuris 
prižiūrėtų paliaubų vykdy
mą ir taikos išlaikymą 
tame nerimstančiame Bal
kanų pusiasalio katile.

vadovybės prašo 
nesiskubinti, bet 
kad Vokietija jų

ir Prancūzija yra

VOKIETIJA PRIPAŽINS 
SLOVĖNIJĄ IR KROATIJĄ

Vokietijos kancleris H. 
Kohl pranešė, kad Vokieti
jos vyriausybė dar prieš 
šių metų Kalėdų šventes 
pripažins Slovėnijos ir Kro
atijos nepriklausomybes. 
Jos abi atsiskyrė nuo Jugo
slavijos komunistinės vals
tybės, kai jų gyventojų 
dauguma demokratiniuose 
rinkimuose pasisakė už ne
priklausomybę. Šiuo metu, 
po 14-kos nesėkmingų pa
liaubų, tebevyksta baisus 
pilietinis karas, nes Serbija 
siekia jėga užimti dalį 
Kroatijos ir sukurti Didžią
ją Serbiją.

Vokietija įsitikinusi, kad 
pripažindama abi naująsias 
valstybes, privers Serbus 
ir federalinę Jugoslavijos 
armiją padėti ginklus. Jung-

NESĖKMINGOS ŽYDŲ IR 
ARABŲ DERYBOS IR 
Blaivus Jeruzalės 
miesto, JŽVKMiSi RO 
ŽODIS

Prieš dvi savaites prasi
dėjusios derybos Washing
ton’ e beveik nieko konkre
taus nepasiekė, nes pirmą
ją savaitę neatvyko Izrae
lio delegacija, o antrąją 
buvo beveik išimtinai aiški
namasi kurioje vietoje 
reikės susitikti kitą kartą. 
Neatrodo, kad Izraelio 
dabartinė kraštutinė deši- 

Shamir’o vyriausybė 
suinteresuota siekti 

kokio susitarimo su

nioji 
būtų 
bet 
arabais. Žydų nuolat karto
tas posakis, kad jie, siek
dami taikos, esą pasiryžę 
"susitikti bet kada, bet 
kur ir su bet kuo" tebuvo 
tuščia retorinė frazė, nes 
JAV valst. sekretoriui Ba
ker’ iui sudarius taikos 
deryboms visas sąlygas, 
Izraelis tebestato vis nau
jas gyvenvietes okupuotose 
srityse ir užiminėja arabų 
gyvenamus namus Jeruza
lės mieste. Visa toji akcija , 
sudaro įspūdį, kad Izraelis’ 
nori užimtąsias arabų teri
torijas kiek galima grei
čiau užstatyti savomis gy-
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esame wt ginę, 
Sftetoitais turime i» Mtl

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENE

Sv kalėdų ir naujų WŲ proga

grįžimu į

įžengusi į 
tvirtėti ir

sveikiname su įvyicusiu stebuklu: tėvynės Lietuvos 
laisvų nepriklausomų tautų šeimą.

Lietuva dabar, kaip tas Kalėdų Kūdikėlis, yra 
naują savo gyvenimo pradžią. Linkime jai augti, 
ugdyti savo moralines ir ekonomines vertybes. Lietuva yra
mums, išsisklaidžiusiems po visą pasaulį, tarsi, ta išminčių 
žvaigždė, kuri ir tėvynėje ir išeivijoje rodo kelią ir kuri 
mus vienija. Tebūnie 1992 metai tikrai sėkmingi Lietuvos 
atkūrimo metai! Tetampa šis mūsų laisvės stebuklas nepaliau
jamai tebesitęsiančia tikrove!

PLB Valdyba* Vijiku .



U! Nepriklausomą Lietuvq! Ui ištikimybę Kanadai! 
P our I a Lituanie libre! Loyaute au Canada!

For free Lithuania! For loyalty to Canada!
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Sveikiname
P. L. Jaunimo VII 

Kongresą!

Matlae preaneratos kalaa Kaaadoje - • 22.00 
Biaiajo - S 25.00

P.S. Bendradarbių, ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RanhralFiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuofiūra, grūdinami tik 
U anksto susitarus. Ui skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Pabaigti senuosius ir sutikti naujuosius -1992-ius 
metus- iSkeliavo musi£ Šiapus Atlanto gyvenantis jauni
mas į VH-tąjį Pasaulio Lietuvių, Jaunimo Kongresą. Ši 
kart^ jis vyks Argentinoje, Venezueloje, Urugvajuje” 
Brazilijoje... Ten irgi yra mūst^ tautiečiy, musų, jaunimo, 
kurie, ir taip toli, gyvendami egzotiškose Šalyse, nepa
miršo savo kilmės, jaučia, ar nori dar stipriau pajusti 
rySį su savo tėvynainiais, su pačia Lietuva.

Kongresas ypatingas ir tuo, kad pirmą kartą susi
tiks ten ir su savo jaunaisiais broliais ir seserimis iŠ 
Tėvynės, kurie jungiasi į šią kelionę. 18 Tėvynės, dabar 
atsipalaiduojančios ne tik nuo politinės okupacinės val
džios, bet ir - visa Širdimi norime tikėti -nuo griaunan
čio žmogiškąjį kilnumą liūno.

Koks tas liūnas, beveik nejučiomis klampinęs vis 
gilyn, pasirodo įvairiais pavidalais.

Lietuvybės neiSreiškia nei brutalus elgesys, nei 
storžieviSka kalba, nei perdėtai garbinamas kraStutinis 
rdlteš, ' nei narkotikai, net''besaikis alkoholis! Vi§a tai 
matorrte ypač Siaurės Amerikoje ir ^žiriome.^kur tokie 
.ekscesai nuveda.

į KongresąiSkeliavo už Lietuva ir lietuvybę užsian
gažavęs jaunimas, iSbandęs savo jėgas čia, įvairiopoje 
lietuvių kultūrinėje veikloje, o taip pat ir verti garbin
go vardo tėvynainiai jaunuoliai ir jaunuolės. Tad linkime 
jiems prasmingo bendravimo, pasidalinant tos mums bend
ros versmės gaivinančia jėga.

Sį rudenį, besilankant Lietuvoje, susirinkusiai pub
likai užklausus, teko pasakoti ir kokiose įvairiose kultū
rinėse mūsų, organizacijose bręsta ir reiškiasi mūsų jau
nimas. Kaip jis suprato ir tikrai įvertino ypač Šių metų 
konfliktines ir beveik katastrofiSkas likimines dienas 
Tėvynėje. Kaip jie džiaugėsi, matydami Lietuvos jaunimo 
pasiSventimą, atgijusią Pilėnų dvasią. Drebėjome ir rūpi
nomės, verkėme ir pykome, ir džiaugėmės visi kartu. 
Ir - visi norėjome, kad garbingoji Lietuva triumfuotu 
ir toliau, kad užsienis ir toliau gėrėtųsi ir stebėtųsi 
lietuviais ir Lietuvos gyventojais.

"Ką jūs dabar, sakysite savo jaunimui, kai Lietu
vos Nepriklausomybė tapo pripažinta?" - klausė . Atvi
rai pasakiau tuo momentu, kad dar nesugalvojau, ką 
aš sakysiu. Manau, kad viena labai aiSku: dabar musu 
jaunimui reikia susitikinėti LIETUVOJE. Pamatyti ir 
savo kojomis pereiti per istorines vietas, savo buvimu 
pažinti nekasdienybę ir kasdienybe. Tada Lietuva ir lie
tuviai bus dar konkretesni, dar brangesni, dar lengviau 
bus galima įvertinti kas buvo, yra ir bus tikroji mūsų 
visų, LIETUVA. Birutė Nagienė

proga

darbui 
vaikus, 
šalies

2 pel.
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venvietėmis, kad jos taptų' 
Izraelio valstybės dalimi ir 
tokiu būdu, jokiose dery
bose daugiau apie jas nebe
būtų kalbama.

Jeruzalės miesto meras 
(burmistras) Teddy Kollek, 
išrenkamas vis nuo 1965 
metų, yra pasakęs (kaip ra
šo NEW _ YORK TIMES 
š.rn. gruodžio 14 d. nume
ryje), kad Shamir'o vyriau
sybė pasiduodanti "ekstri- 
mistų ir fanatikų" įtakai. 
Dėl dabartinio arabų namų 
užėmimo, kurį įvykdė kraš- 
tutienieji žydai nacionalis
tai Jeruzalėje, Kollek štai 
ką pasakė: "Argi kas nors 
rimtai galvoja, kad Jeruza
lėje -visuomet nebus musul
monų ir krikščionių, kad 
mes galime negerbti jų tei
sių ir tikėtis, kad pasaulis 
gerbs mūsų teises?" Gal 
8U-ties metų sulaukusio 
miesto mero pakantos bal
są kas nors ir išgirs.

MIRĖ LIETUVAITĖ 
KIMBERLY BERGALIS

Daug kam teko amerikie
čių ir kanadiečių spaudoje 
per pastaruosius metus 
skaityti apie liūdną Kim
berly Bergalis (tur būt 
seniau lietuviškai rašytą, 
Birgelis) likimą. Ją užkrė
tė jos dantistas AIDS liga, 
nuo kurios ji š.m. gruodžio 
8 d. mirė Tamaqua mieste, 
Pensilvanijos valstijoje, 
vos peržengusi 20-uosiųs 
metus. Ji pasižymėjo savo 
ryžtinga veikla, prašydama 
JAV kongreso priimti įstaty
mą, kuris priverstų visus
medicinos personalo narius 
pasitikrinti, ar nėra užsi
krėtę AIDS liga. Keliolika 
savaičių prieš mirtį ji bu
vo atvežta traukiniu ‘į, PARTIZANŲ IR JŲ 
Washington'ą ir Kongresp RYŠININKŲ IR 
posėdyje kreipėsi tiesio- SUVAŽIAVIMAS 
giniai į jos atstovus, pras^-, 
dama priimti tokį įstatymą, 
kad kitoms ir kitiem^ 
kaip ji sakė, "nereikėtu 
pergyventi tokio pragard? 
kurį aš turėjau iškęsti, ne
būdama niekuo kąltfi"

DEMJANJUK’as G ALi ' -usžflLs-enj4 atei° Prie Laisves pa- 
bUtEiŠTĖISINTAS------ minkl°’ k“r P«deJ° eeles------ .-------------------------- Ir susikaupimo minute nu-

1988 m. Izraelio teismas,, 
nuteisė John Demjanjuk' ą\ 
mirties bausme už tai, kad/ 
pagal kai kurių liudininkų 
parodymus, jis buvęs žydų 
Koncetracijos lagerio žiau-»^. 
rus sargybinis, pavadintas 
Jono Žiauriojo pravarde.

Pats Demjanjuk' as visą 
laiką tvirtino esąs nekal
tas. Dabar, Sovietų S-gos 
KGB archyvuose yra suras
ta 21 minimo koncentraci
jos lagerio sargybinio paro
dymai, kurie tai patvirtina. 
Anot jų, Jonas Žiaurusis^
buvo sargybinis Ivan Mar- 
čenko. Taigi Demjanjuk' o 
gynėjų tvirtinimai, kad bu
vusių kalinių liudijimai 
buvo netikslūs - pasitvirti
no.

Jeigu š.m. gruodžio 23 
d. Izraelio teismas kaltina
mąjį išteisins, JAV turės 
jam grąžinti neteisėtai 
atimtąją pilietybę ir leisti 
Demjanjuk'ui grįžti į Ame
riką, jei jis to norėtų.

Tai įrodo, kad per daug 
skubiai ir karštligiškai 
vykdomos "raganų medžiok
lės" yra nepateisinamos.

OTTAWA
1991

Šiuo ypatingu metų laiku aš viliuosi, kad visi pagalvosime, 
ką mes bendromis jėgomis atsiekėme ir apie tai, ką dar 
reikia atlikti, kad sukurtume stipresnį ir turtingesnį šį kraštą

Milą ir mūsų vaikai, kartu su manim, siunčia šilčiausius 
sveikinimus,

Švęsdami 
pagalvoti ir 
kanadiečiais 
reikšme bei

linkėdami džiaugsmingų švenčių.
šeimos ir draugų tarpe, mes šia proga galime 
apie visa gera, kuo galime dalintis būdami 
ir pasidžiaugti šių švenčių geros valios 
pažadais.

B. N.

9 d.Š.m. lapkričio mėn.
Kaune įvyko III-is Lietuvos 
partizanų ir jų ryšininkų, 
kovojusių prieš sovietų 
okupaciją Lietuvoje, suva
žiavimas. iš Kauno kated
ros,-'po mišių, didžiulė ei- 

lenkė galvas, pagerbdami 
žuvusius už Lietuvos lais
vę.

Vytauto Didžiojo univer
siteto salėje įvyko parti
zaninių kovų paminėjimas. 
Kalbas pasakė: Lietuvos po
litinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos prezidentas, bu
vęs partizanas Balys Ga
jauskas, šios organizacijos 
tarybos pirmininkas, buvęs 
.partizanas, politinis kali
nys Antanas Lukša, Lietu
vos Respublikos AT depu
tatai Birutė Nedžinskienė 
ir Povilas Navarauskas, 
buvę partizanai, ryšininkai. 
Sveikino svečiai, tarp jų ir 
vienas lietuvis iš Gotlando. 
Labiausiai pasižymėję Kovo
se už Lietuvos nepriklauso
mybę buvo apdovanoti 
Vyčio kryžiaus žymeniu.

Suvažiavimo metu susi
tiko ginklo broliai ir pra
ėję lagerius ir nematę vie
ni kitų daugelį metų.

Suvažiavimo dalyviams 
koncertavo Kauno, Kretin
gos, Panevėžio, Kėdainių, 
Druskininkų tremtinių cho
rai.

RUSIJOS-LIETUVOS KUL
TŪRINE SUTARTIS ’

Lietuvos ir Rusijos Fe
deracijos kultūros ministe
rial D. Kuolys ir V. Solo
minas Vilniuje pasirašė abi
pusę kultūrinio bendradar
biavimo sutartį. Pagal ją 
bus plečiamas Lietuvos ir 
Rusijos bendradarbiavimas 
visose pagrindinėse Kultū
ros srityse: muzikos, teatro, 
■tapyoos, dus,,vystomi ,ąbier,. 
jų salių muziejų tarpusavio 
santykiai.

Taip pat bus rūpinamasi 
iš vienos į kitą šalį netei
sėtai išvežtų kultūrinių tur
tų sugrąžinimu šaliai, ku
riai tie turtai priklauso.

Sutartyje minimas kultū
rinių turtų sugrąžinimo 
klausimas ypač liečia Lie

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

tuvą. Iš jos, kaip žinome, 
ne tik sovietinės okupacijos 
metu, bet ir ankstesniais 
laikais buvo neteisėtai iš
vežta daug Lietuvos kultū
rinių vertybių. Abi šalys 
taip pat įsipareigoja tarpu
savyje bendradarbiauti 
rūpinantis restauruoti ir 
išsaugoti kaimyninės Kali
ningrado srities kultūrinį 
palikimą.
VOKIETIJOS TV RYGOJE 

n-u-irn/af--------- 1 '-T-'--
Vokietijos televizijos kom

panija ZDF lapkričio 15 d. 
pranešė apie savo pasto
vaus biuro atidarymą Ry
goje. Biuras teiks tiesiogi
nę informaciją iš Lietuvos 
Latvijos ir Estijos. Tai 
pirmasis veikiantis Vakarų 
televizijos biuras Pabalti
jo valstybėse.

Lietuvos ambasadorius ir Nuolatinis Atstovas 
JUNGTINĖMS TAUTOMS Anicetas Simutis 
sveikina LIETUVOS išlaisvinimui sėkmingai 
veikusias ir tebeveikiančias organizacijas, jų 
vadovus ir visus geros valios tautiečius.

Tegu mūsų visų aukščiausias tikslas - de
mokratinės ir ekonominiai bujojančios Lietu
vos atstatymas - jungia tam didžiam 
visus po platųjį pasaulį išblaškytus jos 
nežiūrint kame jie begyventų ir kurios 
piliečiais bebūtų -

Anicetas Simutis,
Ambasadorius ir Nuolatinis 
Lietuvos Atstovas 
Jungtinėms Tautoms

DŽIAUGDAMIES IR 
DIDŽIUODAMIES 
NAUJAI PRISIKĖLUSIA 
NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA,

Šv. Kalėdų
IR NAUJŲJŲ 1992 

ĮĮĮ'. METŲ proga 
sveikinu ^TINGUS 

||k ir dosnius 
KANADOS LIETUVIUS -

Haris Lapas,
Lietuvos Generalinis Konsulas Kanadoje



DĖL LIETUVIŲ, PADĖTIES LENKIJOS RESPUBLIKOJE

M E M O R A N D U M A S

LENKIJOS RESPUBLIKOS Suvalkų vaivadijoje savo 
etninėse žemėse gyvena autochtonai lietuviai, pietryčių 
Lietuvoje - lenkai (lietuvių kilmės ir kolonistai). Lietuvos 
lenkai sudaro maždaug 0,005% visos lenkų tautos, Lenki
jos lietuviai - 0,01% lietuvių tautos, t.y.lietuvių tautos 
dalis Lenkijoje dvigubai didesnė.

LENKIJOS lietuvių , taip pat ukrainiečių, baltarusių, 
žydų, vokiečių padėtis yra ŽYMIAI BLOGESNĖ NEGU 
Lietuvos lenkų. Lenkijos lietuviams paritetiškai priklausy
tų 2-5 kartus daugiau vaikų darželių, keturis kart- mo
kyklų, dvigubai daugiau spaudos ir t.t.

SEINŲ valsčiuje, kur išliko apie 7.000 lietuvių, nebėra 
nė vieno lietuviško vaikų darželio, mokyklos. 1991 m. 
rugsėjo 1 d. uždraustos gimtosios lietuvių kalbos pamokos 
mokyklose, kuriose dar buvo likusi vietinių žmonių kalba.

LENKIJOJE iš viso nėra mokyklų, kur visi dalykai 
butų dėstomi gimtųja lietuvių kalba iš lietuviškų vado
vėlių. Vieninteliame lietuviškame Pumsko licėjuje (viduri
nėje mokykloje) taip pat mokomasi iš vadovėlių, parašytu 
lenkų kalba. Lenkų kalba ir literatūra, politologija, fizinis 
lavinimas, karinis parengimas visur dėstoma lenkiškai.

Išskyrus lituanistikų, LENKIJOJE faktiškai nėra kitų 
specialybių, kurias lietuviams būtų galima studijuoti gim
tąją kalba aukštesniose ir aukštosiose mokyklose. Net 
PUNSKO žemės ūkio mokyklos lietuviai mokiniai ir moky
tojai priversti bendrauti lenkiškai. Skirtingai nuo Lietuvos 
stojamieji egzaminai į aukštesnes mokyklas gimtąją kalba 
nepriimami ir nedaroma jokių, lengvatų.

NĖRA radijo, TV lietuviškų laidų visai Lenkijos Res
publikai, netransliuojama LIETUVOS TV. Nėra nė vieno 
lietuviško laikraščio. Atimtos patalpos ir dotacijos iš 
"AUŠROS" žurnalo redakcijos, lietuvių visuomeninės kultū
ros draugijos. Neremiami saviveiklos ansambliai, lietuvių 
kultūros centrų statyba PUNSKE, SEINUOSE, trūksta 
kadrų.

Viešose vietose lietuviams tebedraudžiama šnekėti 
gimtąją kalba (net ligoninės, civilinės metrikacijos ir 
kitose įstaigose). Beveik nėra lietuviškų užrašų, lenkinami 
lietuviški gyvenamųjų vietų pavadinimai, lietuvių pavardės^ 
neleidžiama krikštyti lietuvių tautiniais vardais.

Neleidžiama pamaldų lietuvių kalba VARŠUVOJE, SU
VALKUOSE ir kitur. SEINUOSE 1980 m. jos teiškovotos 
kartę per savaitę gyventojams nepatogiu laiku. Net gedu
lo dienę nuo Draugijos būstinės plėšoma lietuvių vėliava.

Lietuviai neatstovaujami SEINŲ valsčiaus vadovybėje, 
SUVALKŲ vaivadijoje, LENKIJOS parlamente.

Neplanuojama lietuvių, suskaldytų į Punsko, Seinų, 
Šipiškių valsčius, sujungti į vienę vaivadijų ar valsčių.

Prašome:
1. LIETUVOS RESPUBLIKOS pavyzdžiu LENKIJAI pri

imti tautinių mažumų įstatymų, reglamentuojant oficialų 
gimtosios kalbos vartojimų, kultūros gynimų;

2. mokyklose leisti dėstyti gimtąją kalba ir jos - se
niausios iš gyvųjų indoeuropiečių kalbų - mokytis kaip 
dalyko;

3. įsteigti lietuviškas radijo, TV laidas ir retransliuoti 
Lietuvos Respublikos laidas;

4. remti vienintelį lietuviškų žurnalų "Aušra", įsteigti 
lietuviškų laikraštį, geriau aprūpinti lietuviška spauda;

5. etninėse žemėse kompaktiškai gyvenančius lietuvius
sujungti į vienų atskirų valsčių; ■

6. leisti lietuviams turėti savo atstovus SEINŲ vals
čiaus vaivadijoje, LENKIJOS parlamente;

7. sudaryti geresnes sųlygas lankytis tėvynėje LIETU
VOJE.

/ Yra būtina tokį memorandumų, kad jis būtų tikrai 
efektingas, išplatinti pačių lenkų, gyvenančių LIETUVOJE 
tarpe, o taip pat ir Lietuvos pasienyje. Ne tik kokiems ,r 
viršininkams, bet patiems gyventojams. Ir tai reikia dary
ti nedelsiant šiapus ir anapus to nelemto rubežiaus, atsky- 
rusio Suvalkų Kraštų nuo Lietuvos.

Šiame puslapyje spausdiname ir IŠEIVIJOS VILNIEČIŲ 
PAREIŠKIMĄ, kuris, Lietuvai atgavus Nepriklausomybes 
pripažinimų, patvirtina, kad ir toliau vystys savo taip 
reikalingų veiklų. Red./

Vilniečiai veiks ir toliau
( VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ SĄJUNGA, DALYVAVUSI 
VLIKO VEIKLOJE KAIP RYTŲ LIETUVOS REZISTENCINIS 
SĄJŪDIS, TĘS SAVO ORGANIZUOTĄ VEIKLĄ IR TOLIAU, 
NES VILNIAUS PROBLEMOS DAR NEBAIGTOS SPRĘSTI)

VLIK’as savo 1991 m.lapkričio mėn. 1-3 d.d., Seime 
Čikagoje nutarė:

Lietuvos respublikos valstybinę nepriklausomybę atsta
čius, VLIK'as atliko savo misijų kovoje dėl Lietuvos lais
vės bei nepriklausomybės, baigė savo veiklų. Iki 1992 
m.liepos mėn. 1 cLperduos savo archyvų ir turtus Lietu
vos respublikos vyriausybės dispozicijai.

Rytų Lietuvos rezistencinis sųjūdis (RLRS), nuo 1956 
m. birželio mėn. 23 d. įsijungęs į VLIK’o pastangas atko
voti Lietuvos nepriklausomybę, dalyvavo šiame istorinia
me VLIK'o seimo nutarime, pareikšdamas savo pritarimų 
tam nuosprendžiui.

Kadangi VLIK’as visų savo tikslų dar nėra pasiekęs, 
Rytų Lietuvos rezistencinis sųjūdis pareiškia lietuvių tau
tai tiek tėvynėje, tiek išeivijoje, kad jis, kaip VILNIJOS 
LIETUVIŲ REZISTENCIJOS TĘSĖJAS IŠEIVIJOJE, RYŽ
TASI TĘSTI TOLIAU SAVO POLITINĘ VEIKLĄ. Rytų 
Lietuvos rezistencinis sųjūdis mato sekančias problemas:

V*

1992

lietuvius 
ištvermės

K.L.B. MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

MAl/JLĮ J/Č7U proga 
visus Montrealio ir apylinkės 
sveikina ir linki ryžto bei 
visuose lietuvybės darbuose —

1991.xn.18

DĖMESIO
visiems norintiems susigrąžinti 

išlikusį nekilnojamąjį turtą 
LIETUVOJE!

1991 metų birželio 18 dieną išleistu LIETUVOS 
RESPUBLIKOS ĮSTATYMU, lietuviai norintys 
susigrąžinti išlikusį nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, 
kaip:

1. Žemę
2. Miškus
3. Ūkinius-komercinius 

pastatus
4. Gyvenamuosius namus

TURI BŪTINAI PADUOTI prašymus dėl turto atgavimo 
iki 1991 metų gruodžio 31 dienos.

Šiuo skubiu reikalu jums gali patarnauti Juridinė 
Agentūra “JusCon” Lietuvoje ir jos atstovai Kanadoje. 
Visi dokumentai pristatomi į vietines savivaldybes, 
pagal turto vietą Lietuvoje, per 3-4 dienas nuo jų 
užregistravimo. Suinteresuoti asmenys prašomi 
kreiptis šiuo

tel. (416) 767-8711
FAX (416) 536-1263 Toronte.

1. Nepriklausomai Lietuvos respublikai Sovietų Sųjunga 
ligi šiol negrųžino valstybinių sienų rytuose ir pietuose, 
kurias Sovietų Rusija pripažino kaip LIETUVOS RESPUB
LIKOS TERITORIJĄ, pasirašant su Lietuva 1920 m.liepos 
mėn. 12 d. sutartį Maskvoje. Dalys, sutartyje priskirtos 
LIETUVAI, tebelieka Gudijos valdžioje. Lietuvos respubli
ka dar nėra atstatyta sutarties ribose.

2. Dabartinės Lietuvos valdžios tautinių mažumų 
politika rodo polinkį suteikti lenkų tautinei mažumai ypa
tingų teisių ir privilegijų Šalčininkų, Vilniaus ir Švenčio
nių rajonuose savivaldos ir švietimo srityse. Tai vestų 
prie etninio antagonizmo, separatistinių polinkių Respubli
kos vidaus gyvenime.

3. Nuo 1991 m. pusės vaizdžiau matosi, kad LENKIJOS 
respublikos Suvalkų vaivadijoje autochtonams lietuviams 
atsirado rimtų kultūrinių ir visuomeninių suvaržymų. 
/Žiūr. MEMORANDUMĄ, Red./.
... Suvalkų Trikampio lietuviai tapo antraeiliais piliečiais 
savo žemėse Lenkijos respublikos sudėtyje. Viešai kalbus 
lietuvis savo gimtąją kalba yra pajuokiamas.

Šioms problemoms pašalinti Vilniaus krašto lietuvių 
sųjunga išeivijoje tęs savo veiklų atskirai ir drauge su 
kitomis politinėmis grupuotėmis bei organizacijomis.

Vilniaus krašto lietuvių sųjunga- Rytų Lietuvos Rezis
tencinis Sųjūdis stengsis užmegzti glaudesnius ryšius su 
vienminčiais Lietuvoje, kurie telkiasi "Vilnijos" draugijoje. 
Vilniečių veikla nėra baigta - ji pereina į naujų fazę.

RLRS- Vilniaus Krašto Lietuvių Sųjunga 
Toronto, Ontario 1991.XI. 13.

KAIP MASKVIEČIAI RŪPINASI ATSARGOMIS..

vVendy Sloane, "Associated Press" žurnalistė, rugsėjo 
23 d. THE GAZETTE pasakoja apie maskviečių pasiruoši
mus artėjan žiemai. G. Pavlova jai pasakojo, jog turinti 
atsargoje 2U kg. ryžių ir kruopų, 5 kg. makaronų ir pa
kankamai konservuotos mėsos ir žuvies visai žiemai. Ji 
su savo vyru buvo susitarę pavažiuoti už Maskvos ir 
nusipirkti 2 maišus bulvių, bet neturi kur laikyti namie.

Tačiau dauguma žmonių rūpinasi, kad žiemos metu 
sugriuvusi ekonomija nepajėgs aprūpinti maistu krašto 
gyventojų. "Maskvos Naujienos" (savaitraštis) praneša, 
kad šių metų gale derlius labai smukęs. Lietingas oras, 
chroniškai prasta išdalinimo sistema ir netinkami arba 
nesami sandėliai situaciją dar labiau pablogino.

Tuščios krautuvių lentynos - apgaulingos, rašo žur
nalistė. Maskviečiai visą vasarą pildė savo šaldytuvus ir 
kamaras namuose pasigamintomis uogienėmis ir užkonsep 
vuotomis daržovėmis bei landžiodami po įvairias krautu
ves, ieškodami kruopų ir Kt.

Viena 50 m. amžiaus kolūkio darbuotoja pasakiusi, 
kad jai lengviau gauti įvairių produktų negu daugeliui. 
Paskutiniais mėnesiais ji irgi ruošėsi žiemai. Savo kieme ji 
užkasė 50 kg. sūdyto sviesto specialioje dėžėje, kad nesuges
tų. Namuose ji turi apie 100 dėžių konservuotos jautie
nos ir kumpio, maišus džiovintų žirnių, ryžių ir raugintų 
kopūstų, pomidorų ir agurkų, surinktų savo darže. "Gera 
šeimininkė turi turėti atsargai maisto. Šią žiemą nebus 
blogai, nes aš pasiruošiau. Turiu 2 vaikus ir 2 vaikaičius 
- neleisiu jiems alkti".

Kita pašnekovė pasisakė, kad neturinti daržo, tai 
viską perka krautuvėse. Laimei, jos gera alga.

Išėjusi į pensiją mokytoja sakėsi, kad užmiestyje turi 
savo sodelį, kur augina pomidorus, burokus, agurkus ir 
bulves. Žiemai užteks, ir pasididžiuodama pasakė, kad 
prisipirko valstybinėse parduotuvėse ryžių ir makaronų.

Raisa Popova, 70 m., papildo savo pensijos algą, 
pardavinėdama gatvėje savo rankomis megztus šalikus. 
Ji galvoja, kad maisto situacija yra pasibaisėtina. "Tie 
pucininkai atsakingi. Mėsa pūva traukinių vagonuose, nes 
vadovaujantieji dezorganizuoti". Ji nemano, kad maisto 
bėdas galima palengvinti, nes užsienio maisto pagalba 
paklius į netinkamas rankas. "Aš nieko neprisikroviau 
žiemai. Kaip Dievas duos, taip valgysim"- pridėjo ji 
iššaukiančiai.*

Kanados Lietuvių Fondas
AUKOS IR ĮNAŠAI

Rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d.
MONTREAL
• a.a. dr.V. Sniečkaus atminimui - $ 50 -P.Sniečkuvienė;
• a.a. O.Bieliūnaitės atminimui - $ 25 - B.Nagienė; 
po $20 - V.E.Kerbeliai, I.Maziliauskienė, A.Rudytė, Z.La- 
pinas, K.Andruškevičius, L.R.Urbonai, R.D.Staškevičiai, 
B.D.Staškevičiai, J.J.Adomoniai; po $10 - A.M.Joneliai, 
J z.Lukoševičius;
• a-a. J.Valiulio atminimui - po $ 50 - M.Pužauskienė, 
J.E.Dalmotai; $ 40- A.G.Dasiai; po $ 20 - A.Dasys, L.A. 
Grigeliai, L.šimonėlis, M.A.Kringeliai, O.Sitkauskienė; 
po $ 15- B.Bunys, J.L.Asipavičius, P.Gabrys, K.A.Rašyti- 
niai, V.M.Markauskai, V.Viliušienė, J.J.Žitkai; po $10 -
Z.Barysas, A.Norkeliūnas,. B.šimonėlis;

• a.a.kun. Jono Staškevičiaus, mirusio Sibire, atminimui:
$100 - Br.Staškevičius (brolis);
a.a. Stasio Staškevičiaus, žuvusio partizano atminimui:
$100 - Br.Staškevičiuus (brolis);
a.a. A.Tauterienės atminimui: - $ 20 - A.Knystautienė;
a.a. V.Piešinienbs atminimui - po $10 - A.M.Joneliai, 
B.D.Staškevičiai.

* $ 5.000 - H.P.Bernotų įnašas.

OTTAWA
• a.a. A.Tamošaitienės atminimui-$100- Aldona Vesel- 
kiene (sesuo); po $ 50 - A.Paškevičius, V.Plečkaitls;
• a.a. K.Mažeikos atminimui- $100- Aldona Veselkienė 
(sesuo).

HAMILTON
• a.a. O. Kudžmienės atminimui - $ 20 -S.J.Pyragiai;
$200 - A. Obcarskis
TORONTO
• a.a. A.Tamošaitienės atminimui -$ 20- D.Zulonas;
• a. a. A.Statulevičiaus atminimui- $100 - Gaytown 
Sportsware Co.;
• a.a. V.Piešinienės atminimui- $25 - J.Stanaitis;
• a.a. J.Stalioraičio atminimui -$100 - B.Stalioraitienė;
• a.a. Prano ir Kamilės Rimšų atminimui -$100 - J.
Rimšaitė;
• a.a. J.Galinio atminimui - $500- B.Galinienė;
• $300 - Dolphina Zulonas; $100 I.Algis Nausėdas; $50
- Danguolė Sher; $200 - VI. ir P.Jankaičiai; $100 - Ant. 
Rygelis; $200 - Jadvyga Rimšaitė; $500 - Bronė Galinie
nė;

a.a.Kazio Povilenskio palikimas - $ 8,696.85;

WASAGA BEACH
* po $900 - A.T.Sekonis, Teklė Sekonis;

PEMBROKE
* $1.000 - J.Marčiukaitis;

EDMONTON
* $ 2.000 - A.Kantautas;

S A U L T Ste. MARIE i
• a.a. J.Puteikio atminimui - po $ 50 -; Sault 9te. 
Marie bendruomenė,- E.Katkevičius, J.Vans NQrmanbn$30 
-H.Matijošaitis; po $20 - V.Žurauskas, V.Vainutis, J.Valas, 
P.Umbrasas, J.Skardis, A.Skardžiunas, A.Petronis, A.Mo- 
tiejūnas, J.Malskis, V.Goldbergas; po $10 - S. Druskis, 
I.Genys, I.Girdzevičius, J.Kvosčiauskas, S.Kvosčiauskas, 
A.Motūzas, O. Okmanas, K.šlyžys, A.Vanagas, K.Valius, 
V.Kramilius; po $5 - A.Seccareccia, P.Grigelaitis;

a.a. Jono Meškio palikimo - $ 900;

LETHBRIDGE, AB
* $ 100 - S.G.Noreikai.

VISIEMS - nuoširdžiai DĖKOJA K.L.F.

/Taigi, dabar jau ir Dievas pasidarė atsakingas, kau 
nepasirūpino Kąsniu žiemai. O gal, su mezginiais gerai 
uždirba ir galvoja, kad vistiek prisipirks... / Vertė b.n.

* LIETUVIU KREDITO UNIJA "TALKA",švenčių proga 
per savo valdytoją - menadžerĮ Rimą Sakalą atsiuntė svei
kinimą ir $ 750 -auką.

Nuoširdžiai dėkojame! "NL"

SVEIKINA

K

Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

NARIUS, ORGANIZACIJAS BEI 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ, 
linkėdamas linksmų švenčių 
ir laimingų bei darbingų metų!

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

3 psl.



BE KALTĖS Valentina* G u i t a I n I i 

/Autorius praleido 15 mėty Sibire, tremtyje ir lageriuo
se. Spausdiname iltraukę 15 neseniai Lietuvoje pesiro- 
dliuslos jo knygos. Red./.

nais ambulatorijoje dažnai kalbėdavosi savo kalba. Beje, 
pasitaikydavo pacientų, rusiškai nė kiek nemokančių, pa
vyzdžiui. estu. Kai kurie vyresni estai, net ir po keletą 
metų išbuvę lageriuose, nesusikalbėdavo ambulatorijoje. 
Būdavo ateis toks estas, rodo savo skaudamą vietą ir

/ tęsiny* /
iš atostogų parvyko sanitarijos skyriaus viršininkė 

Caplina. Radusi čia tokį didelį pakeitimą, padarytą visai 
be jos žinios, ji užsirūstino, juo labiau, kad Gedevanišvilį 
jau gerai pažinojo ir negalėjo jo pakęsti. Tačiau prirei
kus, ji mokėdavo slėpti savo tikruosius jausmus. Caplina 
nesiskubino išvaryti Gedevanišvilį ir jo vieton grąžinti 
Borkovskį. Ji laukė progos. Su manim, kaip su senu ambu
latorijos darbuotoju, Caplina buvo mandagi. Gedevanišvi
lis turbūt pradėjo manyti, kad aš esu jos "stukačius". Jo 
įtarimą stiprino faktas, kad aš, iš tikrųjų nebūdamas li
gonis, buvau laikomas stacionare, iš kurio rytais ir vaka
rais ateidavau raštininkauti ambulatorijoje, iš atostogų 
grįžusiai viršininkei rodydamas stacionare gulinčius ligo
nius ir referuodamas apie jų sveikatos reikalus, jis priėjo 
prie mano lovos, reikšmingai nusišypsojo ir pasakė:

- Na, šitas, tai žinomas mūsų ligonis...
Kol nebuvo grįžusi viršininkė, mano santykiai su Gede

vanišviliu buvo visai draugiški. Dabar staiga atšalo. Gydy
tojas net į mano pasveikinimus pradėjo neatsakinėti. Ma
čiau, kad jis ant manęs labai pyksta. Už ką?

Kartą vakare į ambulatoriją atėjo jaunas lietuvis Dū
da, čia jau seniai užregistruotas, kaip sergąs hipertonija. 

Jis prašėsi patikrinti kraujo spaudimą ir atleisti nuo dar
bo. Gydytojui padaviau Dūdos kortelę kraujo spaudimo 
duomenims įrašyti. Beje, Gedevanišvilis lotyniškai nemokė
jo. Kad ligoniai nesužinotų kraujo spaudimo matavimo re
zultatų, tuos duomenis jis psrašydavo popiergalyje ir 
paduodavo jį man įtraukti į hipertonikų registracijos lapą. 
Pacientų kortelėse jokių įrašų daryti ąš neturėjau teisės. 
Taigi pats gydytojas Dūdos kortelėje žymėjo spaudimo 
matavimo rezultatus, kaire ranka šiek tiek pridengdamas 
tai, ką parašė. Augalotas vaikinas, stovėdamas priešais 
gydytojo stalą, nesunkiai pamatė tuos skaičius. Jo kraujo 
spaudimas buvo aukštas. Tačiau gydytojas nuo darbo Dū
dos neatleido. Matyt, laikėsi bendros lagerių instrukcijos 
- atleidinėti kuo mažiau. įrašęs R/R duomenis zeko kor
telėje, Gedevanišvilis pakartojo juos popiergalyje, kurį 
padavė man, kad pažymėčiau bendrame lape.

Kitą rytą Dūda vėl atėjo į ambulatoriją. Čia rado ir 
viršininkę Čapliną. Jis gana triukšmingai ėmė skųstis,kad 
gydytojas jo neatleidęs nuo darbo, kai jį kamuoja toks 
didelis kraujo spaudimas. Tai išgirdusi, viršininkė paklau
sė:

- O koks gi jūsų kraujo spaudimas?
Vaikinas .atsakė taip, kaip vakarykščiai savo akimis 

buvo matęs. Hipertonikų kraujo spaudimo duomenys turė
jo būti laikomi paslaptyje. Aš tos paslapties jam nebuvau 
išdavęs, jis manęs net neklausė. Bet buvau absoliučiai 
tikras, kad gydytojas taip pat šito jam nepasakė. Virši
ninkė supyko, kad zekams išduodamos medicininės paslap
tys, ir griežtai paklausė Dūdą:

- Kas jums pasakė, koks jūsų kraujo spaudimas?
— Pats mačiau! - trumpai drūtai atsakė pacientas.
Šventai įsitikinęs, kad tik Gustainis galėjo savo tautie

čiui tai pasakyti, Gedevanišvilis su panieka mostelėjo ma
no pusėn ir per dantis iškošė:

- Nereikia nė klausti, kas jam pasakė!
Nesupratau, ar tas gydytojo pasakymas viršininkę įti- 

kfrio, bet 'daugiau ji nieko neklausinėjo.
Vakare paklausiau Dūdą, iš kur jis taip tiksliai žino 

savo spaudimą.
- Nagi mačiau, kaip daktaras užrašinėjo, pro jo pirš

tus pamačiau...
Gedevanišvilis taip ir liko įsitikinęs, kad tą paslaptį 

išdaviau aš. Manau, kad ir šiandien, jei tas išdidus ir ap
skritai neblogas Kaukazo sūnus tebėra gyvas, ir aną inci
dentą prisimena, jis tebemano taip kaip tuomet, ir mane 
laiko "sukačium". Gedevanišvilis, matyt, rėmėsi forma
liosios logikos dėsniu: paslaptį žinojom tik du žmonės - 
aš ir Gustainis; aš jos neatskleidžiau, vadinasi, tai pada
rė Gustainis...

Ambulatorijoje su pacientais mes anksčiau kalbėdavo
me tomis kalbomis, kurias mokėjome. Lageryje buvo be
maž pusšimčio tautybių kalinių, tarp jų ir čiukčių nuo Be
ringo sąsiaurio, ir gagauzų iš Transilvanijos. Gedevanišvi
lis mane įspėjo, kad ambulatorijoje darbo metu su pacien
tais kalbėčiau tik rusiškai, nes tai oficialioji visos Tary
bų Sąjungos kalba. Su savo tautiečiais ir kitų tautybių ze
kais kitomis kalbomis aš galįs bendrauti privačiai, po dar
bo. Tačiau šios taisyklės ir pats nesilaikydavo, su gruzi-
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sako:
- Doktor, valutat!

Šiaip taip išklausi jo pavardę, o daugiau nieko jis 
nemoka pasakyti, net kurioje brigadoje dirba.
Gydytojas reikalauja atsivesti vertėją. Bet ir to pacien
tas nesupranta. Tuomet būdavo, pasakome žinomo esto 
Avarmos pavardę ir kaip nebyliui parodome, kad jį čia 
atsivestų. Tas Avarma buvo senas žmogus, tolimojo plau
kiojimo kapitonas, mokąs ne tik rusiškai, bet ir angliškai. 
Nemokėdavo rusiškai kalbėti dauguma vengrų ir vokiečių, 
taip pat rumunai. Bet su jais viską išsiaiškindavome kito
mis kalbomis. Kai kurie senesnio amžiaus lietuviai bei 
latviai taip pat menkai mokėjo rusiškai, bet jau bent 
savo pavardę ir brigados numerį visada pasakydavo.

Gedevanišvilio santykiai su sanitarijos skyriaus virši
ninke tolydžio blogėjo. Ir pirmiausia dėl to, kad jam 
labai stigo takto. Kita vertus, ne kažin koks jis ir gydy
tojas buvo. Kartais net aš suabejodavau, ar tikrai jis 
baigęs aukštąją medicinos mokyklą. Sakėsi fronte dirbęs 
chirurgu. Žinoma, karo metu visokių chirurgų galėjo pasi
taikyti.

Mūsų lageryje ilgai dirbo labai kuklus kaimietis, lietu
vis nuo Raseinių, Estka. Porą kartų nebuvau jo matęs 
ambulatorijoje. Bet štai jis ėmė ateidinėti skųsdamasis 
baisiais galvos skausmais. Kadangi temperatūra būdavo 
normali, tai nuo darbo gydytojas Gedevanišvilis jo neat- 
leisdavo. Tačiau vieną dieną Estka, kad ir negavęs atlei
dimo, į darbą jau nepajėgė eiti, liko gulėti, vėmė iš di
delio skausmo. Draugai atnešė jį į ambulatoriją. Tempera
tūra ir tą kartą buvo normali, bet gydytojas liepė pagul
dyti į ligoninę. Ten pamatavo kraujo spaudimą ir gavo la
bai nustebti: spaudimas buvo toks aukštas, kad netilpo 
aparato skalėje. Tai retas atvejis medicinos praktikoje. 
Kadangi vaistų kraujo spaudimui sumažinti tuomet lage
riuose nebuvo, tai griebtasi chirurginės priemonės: pacieir 
tui nuleido bemaž puslitrį kraujo. Bet ir po to ligonio sa
vijauta nepagerėjo, spaudimas sumažėjo visai nežymiai. 
Nepadėjo ir pakartotinis kraujo nuleidimas. Žmogus silpo, 
beveik nieko negalėjo valgyti ir per kokias dešimt dienų 
numirė. Skrodimas parodė, kad širdies būta labai sveikos, 
o kraujagyslių nepaprastai stiprių: niekur nė viena netrū
kus!’ Tik smegenų kraujagyslėse susitvenkę labai daug 
kraujo. Tautiečiai pasakojo, kad Estka taip susirgęs, kai 
gavęs iš namų labai liūdną laišką. Žinoma, lagerio gydyto
jo dėl jo mirties negalima kaltinti.

Borkovskiui darbas mūrininkų brigadoje labai įgriso. 
Jis vis svajojo apie grįžimą į ambulatoriją. Bet čia nė 
kojos nekėlė, tik laukė, kada gruzinas galutinai susikomp-, 
romituos. Caplina irgi tikėjosi Gedevanišviliu atsikratyti 
be skandalo. Mandagų lenką ji mėgo daug labiau, negu 

. netaktišką gražuolį Kaukazo erelį. Pagaliau, gavusi lage
rio vyresnybės pritarimą, ji gruziną vis dėlto atstatė ir 
susigrąžino lenką.

Tačiau patį pirmą vakarą, kai tik Borkovskis vėl pra
dėjo dirbti gydytoju, po ligonių priėmimo į ambulatoriją 
atvyko du Gedevanišvilio sekundatai, nežinau, kaip kitaip 
juos pavadinti. Abu gruzinai, inteligentai. Ir štai juodu la
bai iškilmingai pareiškė, kad, jeigu rytoj ambulatorijoje 
tebedirbs gydytojas Borkovskis, felčeris Bondarenka ir 
tas senas raštininkas (mano pavardės nepasakė, matyt, 
buvo ją užmiršę ar laikė neverta dėmesio), tai jiems vi
siems trims būsią blogai. Lagerio kalboje toks "blogai" 
reiškė žarnų paleidimą. Mes visi trys gerai žinojom, kad 
tokie grasinimai kartais esti labai šaltai vykdomi "v nazi- 
danije potomstvu" - t.y., kad kiti bijotų. Iškilo klausimas 
kaip reaguoti . į gruzinų grasinimą.

Šia proga noriu pasakyti, kad lageriuose kartais pasi
taikydavo žiaurių susidorojimų, iš anksto nė neįspėjus. 
1951 m. vasaros pabaigoje lageryje savo terminą baigė 
lietuvis pavarde Jogaudas. Pescianlage buvo tradicija 
baigiančiuosius terminą kokią porą mėnesių palaikyti zo
noje, nevaryti į gamybinius darbus. Zonoje kandidatams į 
laisvę paprastai duodavo lengvą darbelį. Ir Jogaudui pa
skyrė nesunkias karcerio tvarkdario pareigas - iššluoti, iš
plauti, išnešti parašas. Taigi jis galėdavo įeiti į karcerį, 
su nubaustais zekais, tenai šnektelėti, slapta perduoti, 
jei būdavo prašytas, jiems rūkalų ir maisto. Perdavinėti 
buvo griežtai draudžiama, bet kaliniai tai laikydavo tie
siog moraline tvarkdario pareiga, be to, už tas rizikingas 
paslaugas tvarkdariui paprastai būdavo atsilyginama rūka
lais ir tuo pačiu maistu, o kitas gal ir savo nuožiūra už 
perdavimą šį tą pasiimdavo.

Taigi Jogaudas džiaugėsi baigiąs savo terminą, sva
jojo apie susitikimą su motina, kurios jau dešimt metų 
nebuvo matęs. Karceryje sėdėjo kažkoks urkis. Jis norėjo 
iš šito lagerio patekti kur nors kitur, kur būtų palankes
nės sąlygos plėšikauti, kur rastų daugiau savo kastos 
draugų. Mat mūsų lageryje daugiausia buvo politiniai kali
niai. Tačiau lagerio administracija jo norų nepaisė, tik 
vis grūsdavo į karcerį, bandydama perauklėti. Urkis žino
jo, kad tikrai būtų perkeltas į kitą lagerį, jeigu čia nužu
dytų kokį zeką. Paleistas iš karcerio, jis ir nutarė savo 
sumanymą įvykdyti. Kodėl tas galvažudys auka pasirinko 
Jogaudą, taip ir nesužinojau. Galimas dalykas, kad norėjo 
jam už ką atkeršyti. Gal jis įtarė Jogaudą už nelegalų 
perdavimą per daug sau rūkalų ir maisto pasiėmus? O gal 
vien dėl to, kad būtų perkeltas į kitą lagerį? Vieną die
ną po pietų urkis atėjo į baraką pasikalbėti su Jogaudu. 
Mačiusiųjų liudymu, juodu šnektelėję kuo ramiausiai, nė 
balso nekeldami. Paskui juodu abudu išėjo pro duris į kie
mą. Lipant laipteliais, urkis atsiliko ir smogė durklu Jo
gaudui į pakaušį. Šis krito net neaiktelėjęs. Tačiau urkis

nelaimingąjį dar badė ir negyvą. Skrodimo akte man_ pa
čiam teko įrašyti, kad suduota dešimtu mirtinų smūgių. 
Susidorojęs su savo auka, žudikas labai šaltai, nė kiek ne
sijaudindamas, kruviną durklą nunešė į vachtą ir atidavė 
prižiūrėtojams:

- Likvidavau vieną niekšą! Še, mano įrankjs...
Kokią bausmę gavo tas galvažudys, nesužinojau. Jį iš 

tikrųjų tą pačią dieną išgabeno į kitą lagerį. Greičiau
siai jam buvo paskirta savo terminą pradėti iš naujo.

Gedevanišvilio sekundatų oficialus atsilankymas ambu
latorijoje ir juodviejų ultimatumas mus visus tris ne juo
kais sujaudino. Sanitarijos skyriasus viršininkė vakarais is 
lagerio išeidavo ir vėl ateidavo tik kitą rytą. Taigi, ją in
formuoti neturėjome galimybės. Be to, tą pirmą naktį nė 
nebijojome būti užpulti, nes ultimatumo terminas nepasi
baigęs. iš ryto apie grasinimą pranešėme savo~ tiesioginei 
viršininkei Čaplinai. Sena lagerių tarnautoja, žinanti tam 
tikras zekų tradicijas, ji į tai reagavo visai rimtai. Pati 
pasiūlė, kad gydytojas, felčeris ir aš apsigyventume tuš
čioje ligoninės palatoje, kur, jos manymu, mums turėjo 
būti saugiau. Gydytojas ir felčeris siūlymu pasinaudojo, 
nors ir jiems buvo aišku, kad palata tokiais atvejais sau
gumo negarantuoja. Aš keltis atsisakiau, nes nemačiau 
jokios prasmės. Ultimatumo nutarėme nepaisyti ir toliau 
dirbome įprastinius darbus. Išgirdusi, kad Gedevanišvilis 
didžiausiu savo atleidimo iš gydytojo pareigų kaltininku 
laiko Gustainį, Caplina labai nustebo:

- Pamanykit! - išdidžiai pareiškė ji. - Sanitarijos rei
kaluose svarbus Gustainio žodis! To tai dar niekad nebu
vau girdėjusi.

Bet ir ji nerimavo, ragino mane iš bendro barako 
persikelti į stacionaro palatą. Ir šį kartą jos kvietimu 
nepasinaudojau. Sąžinė buvo visai rami, maniau, kad man 
keršyti Gedevanišvilis tikrai neturi jokio pamato, juk ne 
aš jo vietą paveržiau. /b.d./ _
idfer
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Poetas HENRIKAS NAGYS Vilniuje su poetu Marcelijum Martinaičiu ir dešihėje - 
rašytoju Liudviku Jakimavičium, SIETYNO ir METŲ redakcijos redakcijos nariu.

(Nuotr. Džojos Barysaitės

Henrikas Nagys

MANO LIETUVA

Neparduotą ir neišduotą, 
neužsigintą, neišmainytą, 
nepalaidotą saugau tave.

Prie Lietuvos Parlamento — istorinis ‘paminklas iŠ 
gražintų, apdovanojimo zenklg, partijos knygeliu, 
sovietu kareivio kepurės ir kt. prikaltų prie medžią 
k an iena. Yra pasiūlymu iŠ Europos modernaus me
no muziejaus jį nupirkti. Tačiau nebus parduodamas!

Linkime, kad gerai apsaugotas nuo gamtos 
elementų kokia nors permatoma medžiaga, liktų, 
autentišku nepamirštamų dienų liudininku.

Nuotr. H. Nagio

PASKIRTA JOTVINGIŲ POEZIJOS PREMIJA
Henrikas N a g y s , su žmona Birute V a i t k ti

na i t e , praleido Lietuvoje tris savaites (nuo 1991 m. 
spalio 15 d. iki lapkričio mėn. 3 d.).

Druskininkuose jam buvo įteikta JOTVINGIŲ PREMIJA, 
kuri kasmet skiriama už poeziją POETINIO DRUSKININ
KŲ RUDENIO metu. Šis renginys įvyksta spalio mėnesio 
pradžioje. Jo sumanytojai ir rengėjai: Vytautas P. B 1 o- 
ž ė , Sigitas Geda ir Kornelijus Platelis, 
visi trys žinomi dabartinės lietuvių poezijos novatoriai.

Vilniuje Henrikas Nagys skaitė savo poeziją ir atsaki
nėjo į klausimus Lietuvių Rašytojų sąjungos klubo patal
pose. Vilniaus visuomenei skaitė savo poeziją, kartu 
su aktorium Laimonu Noreika, Menininkų balto
joje salėje. Vilnidus universiteto TituAYiistikdš' katedros 'pa
kviestas, kur dėsto šią popietę sumanęs poetas Marceli
jus Martinaitis, Henrikas Nagys paskaitė 
savo poezijos ir ilgokai kalbėjosi su gausiai atsilankiusiais 
studentais ir rašytojais. Ten 
teto patalpose su oėstytojais 
čiusiais savo kūrybos.

Kaune susitiko taip pat su 
Kauno padalinio rašytojais jų 
lankė Maironio literatūros muziejų, sumaniai 
ąai tvarkomą jo vedėjos Dalios

pat jis susitiko dar fakul- 
ir jaunais poetais, paskai-

Lietuvių Rašytojų sąjungos 
patalpose, kelis kartus ap- 

i ir rūpestin- 
> Kuizinienės. 

Šio muziejaus pilnutėlėje salėje skaitė, kartu su dramos 
aktore Virginija Kochanskyte, savo poeziją. 
Po to, jis ir jo žmona Birutė atsakinėjo į gausius klausi
mus. Daugelis domėjosi ir "Nepriklausomos Lietuvos" lei
dimu. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto lituanistinės 
katedros pakviestas, skaitė savo poeziją ir kalbėjosi su 
to universiteto studentėmis ir studentais.

Viešnagės pabaigoje nuvyko į gimtuosius Mažeikius. 
Tenai Kultūros namų salėje skaitė savo poeziją ir kalbėjo
si su vietiniais rašytojais. Nepaprastai šiltai sutiko Hen
riką Nagį Žemaitija, kurioje jis rado savo gimtąjį gele
žinkelių namą, pamatė savo tėviškės laukus ir abi savo 
vaikystės upes - Vaidminą ir Ašvą.

IR KŪRYBINGŲ ft

■ Naujų Metų
visiems draugams ft
ir pažįstamiems į

linki ~ >
BIRUTĖ ir HENRIKAS N AGI Al į

ANTANAS TAMOŠAITIS 
Gananoqua, Ont.

Sveikinu 
gimines, draugus bei 

pažįstamus švenčių 
proga 

ir linkiu laimingų

bei sveikatingų

naujų metų

Nešioju kaip amuletą, 
kaip grumstą rugienos, 
kaip plutą duonos juodos.

Neieškojau tavęs nei tarptautiniam 
vardyne, nei enciklopedijose, 
nei suraizgytų mitų miške.

Permatomose brastose, 
dūzgiančiuose gėlynuose, 
gimtinės kapuos,

pugose ir pavasario 
potvyniuose ir Velykų 
ryto varpų gaudime

tave radau, •i.iavo*’ i
'••'i ■ vi" '

APIE JOTVINGIUS
Jotvingiai (baltų kilties vardas, rusų, ir lenkų is

toriniuose rastuose vadinami ir sūduvių vardu) pirma 
kartą minimi seniausioje Kijevo kronikoje - Nestoro 
metraštyje, aptariant 983 m. Įvykius. Apie jotvingius 
daug buvo raSyta ir XIII šimtmetyje.

Pats žodis kalbininką išvedamas iš prūsų tikriniu 
vardų, ypač vandenvardžiu. Per lenkų kronikas jotvingiu 
vardas pateko pas kryžiuočius ir Romos kūrijon. Kryžiuo
čių kronikos vartoja ir Sūduvių vardą. b.

/Pasinaudota "Lietuvių Enciklopedijos" IX t./

G R A I K Ų IŠMINTIS

Pagal Plinijų (XXXIV,53) penki skulptoriai: Fidijas,
Polikleitas, Kresilas ir dar du - Kidonas ir Fradmonas 
varžėsi dėl Amazonės statulos sukūrimo Artemidės švento
vei Efeze. Buvo nutarta, kad patys skulptoriai nuspręs, 
kurio darbas bus apdovanotas pirmu prizu štai kokiu bū
du: Kiekvienas iš jų turintis balsuoti už tą, kuris jo nuo
mone yra pats geriausias skulptorius po jo paties, t.y. 
antras savo gerumu iš visų. Suskaičius balsus, paaiškėjo, 
kad Polikleitas gavo daugiausiai balsų, taip laimėjęs pir
mą prizą. Fidijaus skulptūra buvo antroji, Kresilo trečio
ji, Kidono ketvirtoji ir Fradmono penktoji.

Iš: A Handbook of Greek Art, by Gisela M. A. Richter 
Phaidon Publishers Inc. (C)Copywrite Phaidon Press Ltd, 
4th Edition, page 112.

Manasis P.S.: Šis (istorinis) anekdotas nusako atėnie
čių lankstų ir kilnų protą. Ir išspręsk tu man gana painią 
problemą taip lengvai! Kitiems būtų tekę prakaituoti, 
posėdžiauti, ginčytis, pinti ar kovoti su intrigomis, įvai
riausiais spaudimais, net šantažu. Ką reiškia žydras dan
gus ir minties platus polėkis! Vl.Š.

MOS

Sveikiname 
mielus gimines, 
bičiulius ir 
pažįstamus 

šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų

proga
DANUTĖ ir JUOZAS DANIAI 

Ottawa

EUGENIJAUS KRIAUGELIUNO PREMIJA
Premijai gauti sąlygos yra tokios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1.000 dolerių premija ski
riama lietuviui jaunuoliui, geriausiai pasireiSkusiam spau
doje (lietuvių, anglų ar kita kalba), veikla, organizaciniu 
veiklumu, ar jaunimo vienetui (sambūriui, tautinių Sokiy 
grupei, jaunimo chorui, sporto būreliui), geriausiai atsto
vavusiam lietuviams ir Lietuvai per vienerius metus.
2. 1991 m.premijai gauti asmenis ar vienetus raštu 
pasiūlo jaunimo organizacijų vadovybės, jaunimo grupės, 
vyresniųjy organizacijos ar paskiri asmenys iki 1992 
m.sausio mėn.31 d.
3. Premijuotino asmens ar jaunimo vieneto tinkamu
mui įvertinti sudaroma vertinimo komisiją, kurion po 
vieną atstovų skiria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalams vadovas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdyba ir JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga, o 
du atstovus paskiria Kriaučeliūnų Seimą.
4. Vertinimo komisija, aptarusi asmens ar vieneto 
tinkamumą premijai, ją skiria balsų dauguma iki 1991 
m.kovo mėn. 1 d., susitaria su Kriaučeliūnu Seimą dėl 
premijos įteikimo ir pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar vienetai siūlomi raStu, tiksliai 
nurodant premijai tinkamumo motyvus, ir siunčiama: 

Eugenijaus Kriaučeliūno Premijos Komisijai, 
13400 Parker Road, LEMONT,IL 

60439 USA

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKAI

PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ LIAUDIES PASAKŲ,»

$ Džiugių gVKAIyĘDVIR $ 

n LAIMINGŲ NAlJJV Jjj
linki visiems lietuviams $

S GIMINĖMS,DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS U
ar LIETUVIŠKOS RADIO
A PROGRAMOS vedėjas

L. STANKEVIČIUS ir ŠEIMA Tei.: 669-8834

šv. Kalėdų 
ir laimingų 

naujų metų 
visiems giminėms,
draugams ir pažįstamiems linki —

SILVIJA, ARŪNAS, ANTANAS Ir DANIELIUS STAŠKEVIČIAI



Lietuvių Namų 
Žinios

o Gruodžio mėn. 1 d. LN 
popietėje dalyvavo 220 
žmonių. Svečių knygoje 
pasirašė 2 iš Kauno, 1 
iš Marijampolės; iš Chica- 
gos atvykę S.L.ir K. Šoliū- 
nai, iš Thompson,CT J.A. 
Rygeliai.

• Gruodžio mėn.8 d.sekma- 
dienio popietėje dalyvavo 
180 žmonių. Svečių knygoje 
pasirašė 2 iš Vilniaus, po 
1 iŠ Kauno, Kėdainių ir 
Šiaulių. Iš Schomberg, Ont. 
Janis Boykach.

• Gruodžio mėn. 8 d. LN 
įvyko smuikininko A.Stulgio 
ir sol. V.Bičkutės koncer
tas.

e LN Moterų Būrelio ir 
ATŽALYNO suruoštas ka
lėdinis daiktų išpardavimas 
lapkričio mėn.30 d., davė 
$1.253 pelno. Visas pelnas 
paskirtas Lietuvių Slaugos 
Namų statybos fondui.

e LN valdyba nuoširdžiai 
dėkoja LN Visuomeninės 
Veiklos, Moterų ir Vyrų 
būreliams už jų įdėtų dar
bų, ruošiant LN 40 metų 
veiklos tradicinį koncertą 
pobūvį ir kalėdinį daiktų 
išpardavimų.

e Bilietai į LN NAUJŲJŲ 
METŲ SUTIKIMĄ gruodžio 
mėn.31 d., antradienį, 7 
vai.v. gaunami sekmadienio 
popietėse ir stalus galima 
rezervuoti skambinant LN 
raštinei darbo valandomis 
tel: 532-3311.

• Pasibaigus Vyrų Būrelio v- 
bos kadencijai, išrinkta 1991- 
92 m.valdyba pasisikrstė
pareigomis: pirm.-T.Stanu- 
lis, vicep.- Z.Revas kultūri
niams reikalams, E.Bartmi- 
nas - ūkio reikalams, ižd.- 
A.Sukauskas, sekr.- A.Ge- 
nys, ūkvedys - B.Laučys. 
Baro tarnyba: A.Kairys, 
P.Genys ir A.Padolskis. 
Revizijos komisija: M.Ra- 
čys, A.Bričkus ir A.Borker- 
tas.

APIE LIETUVIU SLAUGOS 
NAMUS

Kiekviename Kanados 
lietuviškajame laikraščio 
numeryje skaitytojai mato 
palengva augančias aukas 
saviems Slaugos Namams, 
šalia šabloniško pranešimo, 
daugelis tautiečių prašo 
išsamesnių žinių apie šio 
projekto eigą. Todėl infor
muojame.
Lėšų telkimas:

Iki gruodžio mėn.4 d.,
per vienerius metus dosnūs 
tautiečiai paaukojo $442,73, 
privedant visas Labdaros 
Fondo pajamas iki $671,467. 
Lėšų telkimo darbo komi
tetas ir toliau renka aukas 
nutardami savo paskutinia
me posėdyje koncentruotis

e 1992 m. VASARIO mėn.
1 d., šeštadienį Karaliaus 
MINDAUGO ir Karalienės 
MORTOS menėse įvyks 
tradicinis, šaunus MEDŽIO
TOJŲ ir ŽŪKLAUTOJŲ 
POKYLIS.

• Gruodžio mėn.29, sekma
dienį Kalėdų švenčių ir 
Naujų Metų tarpšventyje 
nebus gaminami sekmadienio 
pietffs. LOKYS veiks Įpras
ta tvarka nuo 11:30 vai.r. 
iki 6 vai.v.

• 1992 m. vasario mėn.
1 d., šeštadienį, Medžiotojų 
ir Žūklautojų Klubas TAU
RAS ruošia šaunų pokylį. 
Bilietai bus gaunami pas 
J.V.Šimkųtel. 231-9425.

• LN valdyba dėkoja LN 
Vyrų Būrelio nariams: Bru
nonui Laučiui ir Emiliui 
Bartminui už papuošimą 
LN fasado kalėdinėmis 
lemputėmis.

į 3 metodus:
1. daugiau reklamuoti, 

vartojant patrauklias prie
mones,
2. kreiptis j visuomenę, 

aukojusią, nuo $1.00 iki 
$200.00 laiškais, prašant 
daugiau prisidėti prie šio 
kilnaus tikslo, nevengiant 
ir tų, kurie nėra dar iš 
viso aukoję.

3. Kreiptis į organizaci
jas, kad per savo susirinki
mus paskirtų aukų arba 
ruoštų parengimus,skiriant 
gautą pelną Slaugos Na-
mams.

Statyba:
Turint sklypą žemės 

virš požeminio traukinio
tuneliu, buvo labai svarbu 
suprasti techniškas proble
mas ir gauti tinkamą pro
fesionalinę pagalbą. Todėl 
nuo pat rugpjūčio mėn.30

Sveikiname visus 
lietuvius

SVKAEĘDU
NALJJV MĘjTą 

proga ir linkime 
Dievo palaimos 
ateityje -

KREDITOLIETUVIŲ 
KOOPERATYVAS 

"PARAMA"
1573 Bloor St. West, Toronto 

Telefonai : 532-8723

d., 1990 m. techniški reika
lai buvo svarstomi su 6- 
ių bendrovių architektais 
ir inžinieriais ir su pačia 
Toronto Tranzito Komisija 
(TTC). Rezultate, pasam
dyta William Hurst Archi
tects Inc. firma paruošti 
dokumentams ir pravesti 
konkursinėms varžyboms. 
Esant kelioms projektavimo 
galimybėms, pasirinkta 
"Design/Build" koncepcija, 
pagal kuria varžovas patei
kia projekto kainą ir . Įsipa
reigoja pateikti ' brėžinius 
ir . specifikacijas statybos 
metu ir sukonstruktuoti 
pastatą. Tuo būdu projek
tas gali būti užbaigtas 
greičiau, Ontario Sveikatos 
Ministerijos nustatytu laiku.

Išvados
Visuomenei kartais at

rodo, kad darbas užsitęsia, 
nes progreso pranešimas 
vėluoja. Reikia pasakyti, 
kad:

iiii
PARAMA KOOPERATYVAS

LIETUVIU KREDITO

MOKA: IMA:

NAUJOJI ŠALFASS CENTRO VALDYBA

Visuotiniame ŠALFASS-gos suvažiavime, įvykusiame 1991 ®* lapkričio 
16 d., Clevelande, patvirtinta naujoji. ŠALFASS-gos Centro Valdyba, su
sidedanti išimtinai iš Toronto sporto darbuotojų, savo pirmajame posė
dyje lapkričio 27 d., pareigomis pasiskirstė sekančiai; Audrius Šileika 
- pirmininkas, Mįnęįaurag Lekąiękajg - I-sis vicepirmininkas/pirmininko 
pavaduotojas. Rimas Kiečius - II-sis vicepirmininkas varžybiniams rei
kalams, Sigitas Krašauskas - sekretorius, Algirdas Bielskus - generali
nis sekretorius (gyvena Clevelande,Ohio), Rimas Kuliavas - narys

Taipogi centro valdybon yra kooptuotas Jonas Gustainis kaip iždinin
kas ir Audra DanaitytS - narė.

Oficialus ŠALFASS-gos Centro valdybos adresas yra;
ŠALFASS Centro Valdyba, arba Lithuanian Athletic Union of N. America 
c/o Audrius Šileika, 150 Colbeck St., Toronto, Ont. M6S 1V7, Canada 
Tel. (416)-767-6520. FAX # (416)-481-64O7.
Informacinių aplinkraščių, įvairių nuostatų ir narių registracijos 

reikalais prašome kreiptis į generalinį sekretorių Algirdą Bielskų, 
3000 Hadden Rd., Euclid, OH 44117, USA. Tel. (216)-486-0889*

Sporto apygardų ir paskirų sporto šakų komitetai bei kiti pagelbi- 
niai ŠALFASS-gos organai yra persiorganizavimo stadijoje ir bus paskelb
ti vėliau. Iki tai bus padaryta, visi ligšioliniai pareigūnai prašomi 
tęsti savo pareigas.

ŠALFASS-gos Revizijos Komisija ir Garbės Teismas
ŠALFASS-gos Revizijos Komisija buvo perrinkta tame pačiame suvažia

vime. Ją sudaro šie clevelandiečiai; Vytautas Jokūbaitis - pirminin
kas, Romanas Vodopalas ir Vladas šyvas - nariai.

ŠALFASS-gos Garbės Teisinas buvo irgi perrinktas tame pačiame suva
žiavime. Jį sudaro šie sporto darbuotojai: Pranas Berneckas (Torontas) 
- pirmininkas, Jonas Nešukaitis (Torontas), Algis Rugienius, Ipolitas 
Janužis ir Narimantas Udrys (visi 3 detroitiškiai) - nariai.

42-sios ŠALFASS-gos Žaidynės1 Toronte
42-sios š. Amerikos Lietuvių Sporto Žaidynės įvyks 1992 m. gegužės

8-9-10 d.d., Toronte, Ont.
Žaidynių programoje - 1992 m. ŠALFASS-gos krepšinio, tinklinio, le

do ritulio, šachmatų, kėgliavimo, raketbolo, skvašo ir stalo teniso
pirmenybės. Jei bus palankios sąlygos, gal būt bus vykdoma ir lauko 
teniso bei plaukimo pirmenybės.

Išsamesnės informacijos bus skelbiamos artimoje ateityje
ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

šios rūšies projektas 
yra nepaprastai reikalingas 
lietuviškai visuomenei, 
turint aukštą procentą 
senstančių tautiečių;

kaip bendruomenė, esa
me atsilikę nuo žydų, uk
rainiečių, graikų, italų, 
net latvių arba estų To
ronto mieste, parūpinant 
lietuvišką priežiūra^ vyres
niems broliams ir seserims;

kad buvome bereikalin
gai sutrukdyti ištisus me
tus, kaip pav., kaimyno 
skundo zonos keitimo pro
ceso metu ir daugelio kitų 
kliūčių, kurias pašalinti 
užėmė daug laiko;

gali būti, kad užtruks 
ir dar šiek tiek laiko, kuo
met pateiksime TTC įstai
goms peržiūrėti pasirinktos 
bendrovės brėžinius ir spe
cifikacijas.

Labai svarbu nesustoti 
keliant aukas visomis prie
monėmis ir prašant kiek-

vieną lietuvišką šeimą ir 
pavienį asmenį paaukoti 
apie $1.000, taip kaip dau
gelis jau yra padarę.

šventų Kalėdų ir Naujų 
Metų, proga sveikiname 
visus aukotojus ir būsimus 
aukotojus,linkime visiems 
tautiečiams sveikatos ir 
ištvermės asmeniškai ir 
vykdant bendruomeninius 
projektus.

J.V.Šimkus, 
Lietuvių Slaugos Namų 

Komiteto vardu

• KANADOS LIETUVIU 
MUZIEJUS Anapilyje ieško 
"Laiškai Lietuviams" žur
nalo 1980-1991 m. numerių.

Prašoma pranešti vedė

jai, jei galėtumėte duoti 
pavienius numerius ar 
komplektus.

Muziejaus lankymo va
landos sekmadieniais nuo 
10:30 val.r.

• Toronto Jaunimo An
samblis "GINTARAS" išvy
ko į Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą , kur kon
certuos su gerai paruošta 
muzikine,dainos ir tautinių 
šokių programa.

> • ‘ AV *■
Ansambliui vadovauja 

Rita ir Juozas Karasiejai, 
muz. Dalia Viskontlenė, 
muzikantų vadovas Teodo
ras Pabrėža, kanklių 
Inga Pivoriūtė.

Parapijos kredito kooperatyvas
4 1. '■

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. (variabl* 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. (gyvybA* 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.)

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

1 metų ................. 9 %
2 metų ................. 9.50%
3 metų ................. 9.75%

(fixed rate)_______________

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.

999 College St., Toronto. Ontario M6H 1A8 

T e I e f o n a i:(4 16) 532 - 34 00 i r 532 - 3 114

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.

| .................. |

f TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ 1

f MONTREALYJE I

g VISIEMS AUKOTOJAMS įĮg TAUTOS FONDUI linki $
tf. DŽIUGIŲ IR LAIMINGŲ S

I ŠV bolidu ir j

I jlaujuj^eiu | 
9 TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ MONTREALYJE, g

1500 de Seve, Montreal, P. Q. H4E 2A7, Tel.: 768—3674

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.
AKTYVAI VIRŠ 90 MILIJONŲ DOLERIŲ

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos, kelionės čekiai (American Express).

Kredito korto!* su PARAMOS vardu

MOKA UŽt

90-179 d. term, ind......... 6.25%
180-364 d. term, ind......... 6.25%
1 metų term, indėlius..... 6.25%
2 metų term, indėlius..... 6.75%
3 metų term, indėlius ..... 7.25% 
1 metų GlC-mėn.palūk. .. 6.75%
1 metų GlC-met. palūk. .. 7.25%
2 metų GlC-met. palūk. .. 7.75%
3 metų GlC-met. palūk. .. 8.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP ... 6.75% 
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 sąak.. 6.00% 
Kasd. paLčekių sąsk.iki... 4.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

nuo ........................10.75%
Nekiln. 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' iki $15,000 
Ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

SV KALE IKI IR.
proga 

LAIMĖS ir 
SĖKMĖS 
nuoširdžiai

mieliems 
kooperatyvo nariams ir visiems 
tautiečiams

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradlanlala Ir trečia
dieniai* - nuo 9 v. ryto Iki 3.30 v. po plotų; ketvirtadieniais . 
Ir penktadieniais - nuo 9 v. ryto Iki 8 v. vakaro; šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto Iki 1 v. po plotų BŪSTINĖ: Lietuvių namai — 

1573 Bloor Street West, Toronto. Ontario MSP 1A6 
TELEFONAS: 532-1149.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 51 milijoną dolerių

Musų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

I Prisikėlimo Parapijos^ 
į Kredito Kooperatyvasg: 
B 999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400S 
■g. M6H 1A8 • 532-3414 S
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TORONTO
LIETUVIŲ NAMAI

SAVO NARIUS IR 

VISUS LIETUVIUS, 
IŠSIBLAŠKIUSIUS PO 

platųjį pasauli, 
linkėdami 

Linksmų SK/TALĖDCį 
ir sėkmingų

NAUJU MČTLĮ 
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

2? Subuvimo programą 
pravedė jaunosios kartos 

S? atstovė Vida Balsevičiūtė, 
pakviesdama bendruomenės 

gj dvasinį vadovą kun.dr. Vik- 
torą Skilandžiūną tarti 
įvadinj žodį. Kunigas,išgy- 
venęs Ottawoje jau net 
37 metus, savo sodria kal- 

£ ba apibūdinęs 'jaunuosius', 
jK palaimino ir palinkėjo, 
k kad Aukščiausiasis globotų 
« juos ir toliau, kaip kad 
Sr iki šiol.
ĮE Apylinkės Bendruomenės 
X Valdybos vardu pasveikino 
5 Vytautas Radžius.
K Po jo, šios A-kės B- 
«E nės įžymioji tautietė dr.A.

Šidlauskaitė, bendravusi
nuo 1950

• Lietuvos Kariuomenės 
šventės minėjimą suruošė 
DLK ALGIRDO Saulių Kuo
pa lapkričio 23-24 d.d. 
Jaunimo Centro salėje 
apie šventės reikšmę kal
bėjo P.Kanopa ir montrea- 
lietis J.ŠiauCiulis. Koncer
tavo Vyrų Choras ARAS,

vad.L. Marcinkutės. Progra
mą pravedė L.Stungevičie- 
nė. šokiams grojo "Žaga
rai",vad.K.Deksnio. Iškil - 
m ingos pamaldos vyko AV 
bažnyčioje.

• švenčių proga A.ir A.Ta- 
mošaičių knyga "LITHUA-

NIAN SASHES" pardavinėja
ma papiginta kaina: su 
persiuntimu- $44, perkant 
3 knygas ar daugiau- tik 
$39-už knygą, 
siųsti Lietuvių 
Institutui, 1573 
W., Toronto, 
1A6.

Užsakymus 
Tautodailės

Bloor St.,
Ont. M6P

PAGERBDAMI MIRUSĮJĮ, KANADOS LIETUVIU FONDUI 
AUKOJO:

Pagerbdami a.a. Simą VYŠNIAUSKĄ ir reikšdami 
užuojautą artimiesiems,Jo atminimui: aukojo:

$50 - J.E.Bajoraičiai; $40 - B.A.Steponavičiai; po 
$25 - M.D.Jonikai, A.o.Jankūnai; po $20 - J.Deveikis, 
P.Žulys, Z.A.Stanaičiai, V.K.Geležiniai, A.M.Garkūnai,
Ig.Varnas, J.R.Pleiniai, J.M.Stankai, J.G.Krištolaičiai,
P.Z.Sakalai; $15- B.E.Šopiai; po $10 - P.S.Kanopos. P.M. 
Šiuliai, B.R.Pakalniškiai, A.G.Repčiai, G.Kažemėkienė.

Širdingai DĖKOJA už aukas K.L.F.

| Malonių Kalėdų švenčių 
g- ir laimingų naujų metų $

savo klientams bei visiems .vk
«■ ’S'Ot&Lk lietuviams nuoširdžiai linki fS

WALTER DAUGINIS

Patarnavimas — greitas ir tiKslus! 
į V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-8480 

Lilija Pacevičienė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652
• * GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
i * GYVYBĖS * KOMERCINĖ*
i DRAL DA ^IXSLRANCE 
į Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
. 1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
I (416) 533-1121 FAX 533-1 122

RETOKA SUKAKTIS
1991 m.lapkričio mėn. 16 

d.,šeštadienį didokas būrys- 
apie 50 -tautiečių pagerbė 
savo atsilankymu Alę ir 
Albiną, Paškevičius, ju, ve
dybinio gyvenimo DEIMAN
TINĖS SUKAKTIES proga.

Subuvimas vyko šaunioje 
S.ir V. Balsevičių pastogėje.

Mokytoja Alė ir dipl.inž. 
Albinas Paškevičiai atvyko 
j Kanadą 1949 m. pavasarį 
ir apsistojo Ottawoje, išgy
veno čia pilnus 42 metus. 
Jie buvo vieni iš tų , kurie 
šalia asmeninių rūpesčių 
įsikurti nors ir svečioje 
šalyje, kibo ir į Bendruo
meninį lietuviškąjį gyveni
mą, kuris anuo metu buvo 
visai 
laužti 
visose 
lietuvių gyvenimo kronikos 
knygoje, kurią vedė A.Paš-

skirtingas , ir teko 
pirmuosius . ledus 
srityse. Ottawos

Šidlauskaitė, 
su Paškevičiais 
metu, apibūdino jų veiklą: 
mokytoja ALĖ, išdirbusi 
lituanistinėse mokyklose 
virš 20 metų, gerai yra 
pažinusi ir supratusi vaiko 
ir jaunuolio pasaulį. Tai 
atsispindi jos išleistose 
mūsų mokykliniam jaunimui 
ir mažiesiems dviejose 
poezijos knygutėse ir leis
tame kasmet mokyklos 
metraštyje "TRUPINĖLIAI".

Su savo vyru ALBINU, 
buvusiu ilgamečiu Apylin
kės B-nės pirmininku, dar
niai yra dirbusi ir bendruo
meninį darbą. Ji gerai 
perprato ir įvertino jo 
pastangas įvairiausiais bū
dais kaupti lėšas Kanados 
Lietuvių Fondui, kurio įga
liotiniu šiai apylinkei jis 
yra ir dabar.

Abu Paškevičiai yra 
LIETUVIU TAUTODAILĖS 
INSTITUTO nariai, o Albi
nas - to Insituto Tarybos 
pirmininkas. Juodu pagerbę 
ti į šį subuvimą atsilankė 
LT Instituto valdybos pir
mininkė Aldona Veselkienė 
ir dail.- Instituto kurato
rius -Antanas Tamošaitis. 
Pastarasis savo įdomiame 
žodyje išvardino Paškevi
čiaus įnašą. Instituto veik
loje per ištisus 15 metų.

Užbaigai abiejų sukak
tuvininkų vardu žodį tarė 
'jaunasis'. Jis tuos 60 lai
mingą, Aukščiausiajam juos 
globojant, metų suskirstė 
į 3 laikotarpius: 13 metu- 
Nepriklausomos 
ir okupacijų laikui 
prievartinei 
kietijoje 
piui ir 
Kanados 
mieste.

Kiek 
prie I-ojo laikotarpio. Vedė 
1931. XI. 14 d. Biržuose, 
dar būdamas IV kurso stu-

Lietuvos 
, 5 m.- 

išeivijai, Vo- 
išbutam laikotar- 

42 m.- svetingoje 
žemėje- Ottawos

ilgėliau sustojo

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

TALKA

"TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
830 Main Street Eaat, HAMILTON, Ontario L8M 1L6 

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 36 MILIJONUS DOLERIŲ 

IMAME už:
asmenines paskolas...... 13.5%
nekiln. turto pask. 1 m. 9.25% 
nekil.turto pask. 3 m. ... 10.5% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais — 
nuo 10 v. ryto iki 5 v. p.p., trečiadieniais — nuo 10 v. r. iki 1 vai. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 7vai. vakaro. Liepos—rugpjūčio 
mėnesiais uždaryta.

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki. 5% 
santaupas....................... 4.25%
kasd.pal.taupymo s-ta „3.75% 
90 dienų indėlius .......... 6.5%
1 m. term, indėlius ........ 7.25%
1 m. term.ind.mėn.pal. 6.75% 
3 m. term.indėlius ......... 8.25%
RRSP ir RRIF (pensijos).5.25% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 7.25%
RRSP ind. 3 m................. 8.25%

1991.XB.18

SVEIKINAME
savo mielus klientus, 
draugus bei pažįstamus 
linkėdami gražių

Kalėdų Švenčių
ir laimingų

Nauju Metų
DRESHER INSURANCE 

BROKERS

Gananoque. 1991 m. lapkričio mėn. 16 d.

Dipl. inž. ALBINUI PAŠKEVIČIUI Lietuviu 

Tautodailės Instituto pirmūnui - Tarybos pirmininkui ir 
mokytojai - poetei ALEI DAŠKEVIČIENEI Ottawoje.

Jūsų šešiasdešimties metų vedybų sukakties 
prog£ nuoširdžiai sveikiname kultūrininkus Albinu ir 
Ale Paškevičius linkėdami dar ilgu bendro gyvenimo 
ir brandaus lietuvybės darbo ekonominiuose bei 
kultūriniuose dirvonuoase.

LIETUVIU TAUTODAILĖS INSTITUTO VALDYBA

dent is*1'tėfclinlkas, bet jau 
gavęs paskyrimą^ Biržų 
apskrities inžinierium. Po 
to, įtemptas ir sunkus dar
bas įsigyti inžinieriaus 
diploma. Naujos pareigos: 
viešųjų darbų referentas 
Vidaus Reikalų Ministerijo
je Kaune. Vieneri metai 
karinės prievolės Karo 
Mokykloje. Jų atlikęs 
Ukmergės apskr, inžinie
rius. Vilnių atgavus -skiria
mas Vilniaus miesto vyriau
sio inžinieriaus pavaduotoju

Seka okupacijos. Tarp 
okupacijų laikotarpyje- 
Vilniaus miesto vyr.inžinie- 
rius, po to - burmistro 
pavaduotojas, kurio žinioje 
visi Vilniaus miesto savival- 
dybe’s inžinieriai, skyriai 
su savo padaliniais.

II-sis laikotarpis: išeivi
ja, Vokietija. Pradžioje 
eilinis darbininkas, tvar
kant subombarduotų Neu- 
muenster'io miesto kanali
zacija. Vokietijai kapituHa- 
vus- " DP stovyklos. Čia 
abu įsijungia j lietuviškų 
stovyklinį gyvenimą. Neu- 
muenster'e Alė- progimna
zijos mokytoja, Albinas- 

Bendruomenės pirmininkas.
Klein-Wittensee stovykloje 
Alė - gimnazijos mokytoja,

m. emigruoja į

Albinas - stovykloj*KTfme£ 
dantas. Alė, šalia to, 
vadovauja Vaidybos būre
liui ir tautinių šokių gru
pei.

1949 
Kanadą.

Vyresnio amžiaus asme
nys labai noriai prisimena 
savo praeitį. Kelis kartus 
žmonos paragintas baigti 
savąjį žodi, tesuskubo tik 
mažą dalį pasakyti to, 
ką norėjo. Jis baigė dėko
damas visiems už atsilan
kymą, dovaną, dėkojo kal
bėjusiems už gražius žo
džius ir 
mieliems puikios 
jos šeimininkams 
gQ-

Vaišių 
turėjo 
tų

linkėjimus, o 
rezidenci- 
už pasto-

metu 
progos

tą 
nikos knyga

jFax 233-0285 - Tel. 231-2661 £
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 &
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

£ RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ

* "Talka" Lietuvių |
Kredito Kooperatyvas &

ŠVENČIŲ

proga

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SAVO NARIUS 

BEI VISUS LIETUVIUS IR LINKI 
GRAŽIU, SVEIKU IR LAIMINGU DIENU-

Valdyba, Komitetai ir T am autoj ai

svečiai 
apžiūrėti 

trijų laikotarpių A.ir 
Paškevičių atgaben- 

"dokumentaciją": kro- 
ir albumus.

įdomi buvo DP 
stovyklos Kleinwittensee 
lietuviškojo stovyklinio 
gyvenimo kronika nuo pra
džių, atidarius stovyklą 
iki pat jos likvidavimo. 
Tai mokyklinė lietuviška 
stovykla Britų zonoje: tik
ras išeivijos gyvenimo veid
rodis. Kroniką vedė, dary
damas veik kasdien įrašus 
stovyklos komendantas 
Paškevičius.

Sukaktuvininkai yra 
išsaugoję Ottawos Lituanis
tinės Mokyklos archyvą to 
laikotarpio, kada Alė buvo 
vedėja. Archyvas perduotas 
Kanados Lietuvių Kultūros 
Muziejui Mississauga.

Valstybiniame Kanados 
archyve Ottawoje yra de
ponuota Ottawos Lietuvių 
Bendruomenės pirmųjų 30- 
ties metų archyvas ir dalis 
Paškevičių asmeninio ar
chyvo.

Kadangi 'jaunieji' ir 
toliau dar tebėra galimybių 
ribose aktyvūs Bendruome
nės gyvenime, visų 
kusiųjų sugiedota 
"Ilgiausių Metų".

D a 1 y v a v

susirin- 
jiems

ę s
7 psl.



montrea
TRADICINĖ METINĖ 
ŠVENTĖ

1991 m. gruodžio mėn. 8 
d. KLK Moterų D-jos Mont- 
realio Skyrius paminėjo 
savo metinę Šventę. Ka
dangi kitais metais Si 
draugija minės savo veiklos 
40-metį, tai buvo planuoja
ma šią eilinę. Šventę atšvęs- 
ti labai kukliai, o jau ki
tais metais sukaktį atžy
mėti kuo iškilmingiau. Bet 
mūsų laimei, sutikus daly
vauti poetui Henrikui Na- 
giui su žmona Birute Na- 
giene, mums ir visiems 
atsilankiusiems tai jau 
nebebuvo eilinis įvykis. 
Tai buvo reta popietė- 
susitikimas su rašytoju, 
kuris kelioms savaitėms 
buvo nuvykęs aplankyti sa
vo laisvąją Tėvynę.

Popietė buvo atidaryta 
pirmininkės G.Kudžmienės, 
kuri taip pat pasidžiaugė 
ir daugelio atvykusiųjų 
"drąsa", nes labai blogas 
oras, be abejo, neleido žmo
nėms ir gausiau dalyvauti.

Henrikas Nagys, pasi
keisdamas su žmona Birute, 
papasakojo apie savo kelio
nę į Vilnių, pirmuosius 
žingsnius tėvynėje, sutiktus 
žmones Lietuvoje, savo 
grįžimą į gimtuosius Ma
žeikius. Matėme, kaip jis 
jaudinosi, kalbėdamas ir 
apie Kryžių Kalną. Jaudino
mės ir mes visi, ypač tie, 
kurie jau esame aplankę 
tą nepaprastą vietą, nes 
vien žodžių negana - reikia 
pačiam pamatyti ta nepa
kartojamą' vietovę, kad 
suprastum ir pilnai išgyven
tum savo tautos kančią 
ir tuo pačiu padėką Dievui.

žmienė, vicep. D. Stošnevičienė ir i zd. t. lene.KLK Moterų D-jos Montredio skyriaus metinėje Šventėje: V-bos pirm. 
vėliavneSės - N. Bagdžiūnienė, J. Adomonienė ir E. Krasowski.

Kelios valandos, praleis
tos su poetu, prabėgo kaip 
kelios akimirkos. Ir nei 
akimirkų, nei ištisų mėne
sių neužtektų pasidalinti 
savo iSgyvenimais Lietuvoje, 
nes juk, tie išgyvenimai, 
yra visam gyvenimui.

Pabaigai žmonės davė 
klausimų apie teatrą, rašy- 
tojus ir Lietuvos politinį 
gyvenimą. Taip pat popie
tės metu apie poeto vieš
nagę Lietuvoje buvo galima 
susipažinti čia pat išstaty
tose nuotraukose. Buvo 
nuotraukų ir iš G.Kudžmie
nės kelionės po Lietuvą, 
kurią ji lankė vos savaitei 
perversmui praėjus.

KLKMD-jos Montrealio 
skyrius nuoširdžiai dėko
ja Henrikui Nagiui ir jo 
žmonai Birutei už pabendra
vimą su mumis, todėl mūsų 
šventė buvo nebeeilinė, 
o gili ir prasminga.

šiuo metu kai kū

ne gausaus vai si g an lene,Po programos — G. Nagys, kun. kleb. Jo Aranapskas, SJ, Birutė, Henrikas Nagiai ir J. iNagys. 
G. Zabieliauskienė, Juozukas Pienai t i s.

tačiau nepažeista ir švari 
ne tik savo tartimi, bet 
ir kalbos tonu. Belieka

Buvo įdomu pasiklausyti 
ir dar nežinomų dalykų,pav. 
kad Perlojos bažnyčioje 
iki šių laikų liko išsaugotas 
Vytauto Didžiojo paveikslas. 
Ir nuostabu, kad šitoks, 
žiauriausiais būdais tautos 
imw jos idealų naikinimas 
n«augebėjo per daugelį 
metu visko paversti į dul
kes.

Kartu jaudinomės ir 
pergyvenome, kai poeto 
atsiminimais buvome ve
džiojami po vietas, kurios 
dar taip neseniai sugėrė 
nekaltų žmonių kraują. 
Ir tos vietos lietuvių tau
tai amžinai bus šventos.

riuos iš mūsų jau pasiekia 
laiškai iš Lietuvos apie 
poeto viešnagę Lietuvoje. 
Rašoma, kad Lietuvos te
levizija neseniai parodė 
pusantros valandos filmą 
iš jo kelionės po Lietuvą. 
Žmonės Lietuvoje nustebę 
Jr, j. patenkinti, kad mūsų 
poetas, vienas iš nedauge
lio Lietuvoje apsilankiusių 
rašytojų, po tiek metų 
grįžęs į Lietuvą, atsivežė 
visiškai švarią, gražią lie
tuvių kalbą. Tokiame jau
name amžiuje iš tėvų že
mės išvežta gimtoji kalba, 
gyvenusi svetimuose kraš
tuose, vėl grižo į tėvynę,

poetui palinkėti - kitą 
kartą nuvažiavus j Lietuvą 
tenai praleisti daug dau
giau laiko, kad kuo daugiau 
žmonių turėtų galimybę 
jį išgirsti, pamatyti, pa
bendrauti su juo. Net

mų. Ir buvo nuoširdžiai 
jų gaila, kad jie taip save 
nuskriaudė...

rino šią šventę. Stalai buvo 
skoningai Danutės Staškevi- 
čienės papuošti žvakutėmis

keturiasdešimtmetį.
KLK Moterų Draugijos 

Montrealio Skyriaus Valdy

Amber
communication services inc.

Popietės metu vyko 
nedidelė, bet turtingų
laimikių loterija, nes jie 
buvo visi iš Lietuvos. Mūsų 
draugijos moterų darbščių 
rankų paruošti užkandžiai 
bei pyragai su kava paįvai-

bei eglučių šakelėmis.
Būtų gerai, kad į šią 

draugiją įsijungtų ir naujų 
narių, ypač moterys, da
bartinės ateivės iš Lietu
vos. Tada ši organizacija 
galėtų gyvuoti ir kitą

mums, atsilankiusiems šioje
popietėje, tas poros valan-»'
dų pabendravimas su juo
praėjo kaip keletas minučių. .
Tik gaila, kad netoliese LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA 
kambarėlyje užsidarę žmo
nės, aptardami savo gyve- ?

PADĖKA MONTREALIO I? I T U I:
—

SUPREME COUNCIL OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

nimo kasdienybes, tikriau
siai ir nenujautė kokiais 
nekasdieniškais jausmais . 
gyvena čia pat, šalia jų 
susirinkę apie šimtas žmo-

Montrealio Lietuvių LITO Kredito Unijos Valdybos 
Pirmininkei Rūtai Rudinskienei
Montrealio Lietuvių LITO Kredito Unijos Valdybai, 
1475 Rue De Sėve,
Montreal, Quebec, H2E 2A8, Kanada

1992 Lithuanian Business Directory
Visos Kanados Lietuvių Dėmesiui!
Pirmasis "Kanados-Lietuvių Biznio Žinynas" -pasirodys 1992m pradžioje. Kanados Lietuviams 
jis bus išplatintas 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 būsimų verslų, įvairius objektus, produktus, gamybų bei 
patarnavimus.
Mūšy pirmojo Lietuviško Biznio Žinyno, leidėjų, pagrindinis tikslas yra:

• Nurodyti tikslius gamyklą, firmy, agentūrą, 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 

gydytojų, dantistų, advokatų, architektų ir t.l.
Sis specialus "Žinynas" ypatingas tuo, kad jame chronologine tvarka Įsu žemėlapiais!) bus 
išdėstytos svarbiausios ir jums būtinos reklamos. Nors ir kaip gerai jums sekasi, bet jūs vistiek 
eikvojate brangų Iaiką^ ieškodami kokio nors reikalingo adreso, objekto ar prekės. Tuo pačiu 
metu gal ir jūsų ieško, ir dažnai be resultatų.
Nepatekę i Žinyną,prarasite daug Šansų ir galimybių!
Mūsų Žinynas-jūsų didžiausias pagalbininkas!

Amber Communication Services Komitetas.

Siųskite šiuo adresu: Amber Communication Services Ine. 
-------------------- 1558 Bloor St. West 

Toronto, Ontario, M6P 1 A2

Norėdami gauti smulkesnę informaciją, prašome užpildyti, ir atsiųsti Žiteį formų.

j Vardas:__________________________________________ _____________________________
i ' ' ’• ■ . .

g Adresas. ...... »—••«•.••••......................................................................................................................
I
|j ....... II Illllllllllll .....I. I ...... ».■■■ 1 ■ I....... I....... ...... ..... ..........O. ........ ............. 11111111...........11 II III! I ... ...... .11. I.......

l
I Telefonas: _ ........   ................ .......... FAX:-----------------------------------------------------
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Brangūs tautiečiai,
mane sujaudino žinia, kad tokiu sunkiu Lietuvai metu 

Jūsų Kredito kooperatyvo Valdyba paskyrė ir visi koopera
tyvo nariai metiniame susirinkime patvirtino konkrečią 
pagalbą - skirti 25.U00 dolerių Lietuvos reikalams. Mes 
visada jaučiame Jūsų rūpestį ir paramą, ir tai suteikia 
mums dvasinės stiprybės kasdieninėje kovoje už ekono
miškai stiprią ir politiškai nepriklausomą Lietuvos valsty
bę. Savo nuoširdžia ir aktyvia veikla Kanados Lietuvių 
visuomenė ypatingai padėjo mums pirmaisiais atKurtos 
Nepriklausomybės metais. Leiskite pasveikinti Jus savo ir 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos vardu su 
Lietuvos grįžimu į pasaulio tautų šeimą. Tame yra ne
menkas ir Jūsų, brangūs tautiečiai, indėlis.

Nuoširdžiai Jūsų,

Vytautas Landsbergis, I Lietuvos Respublikos
Aukščiausios Tarybos Pirmininkas

MOKYKLOS KALĖDŲ 
EGLUTĖ

šių metų tradicinė Ka
lėdų Eglutė vyko gruodžio 
mėn. 15 d.,AV P-jos salėje.

Svečius pasitiko vaikų 
ir mokytojų 3 gražiai pa
puoštos eglaitės, spindinčių 
žvaigždžių būrys palubėje, 
pursračiu sustatytos kėdės, 
dailiai padengti stalai.

Kalėdų švenčių
PROGA, LINKI SVEIKATOS

IR DIEVO PALAIMOS 

ATEINANČIAIS METAIS

K.L.K. MOTERŲ D-jos MONTREALIO SKYRIUS

SVEIKINA NARES
VISUS TAUTIEČIUS ((

ba linki laimingų ir sveikų 
švenčių savo narėms bei 
visiems Montrealio lietu
viams.
/ šio renginio pelnas buvo 
paskirtas Lietuvos našlai
čiams/. Nijolė Bagdžiūnienė

■ — „ ■

Mokiniai būsimų perso
nažų drabužiais pasipuošę, 
sugiedojo eilę tradicinių 
giesmių, suvaidino Birutės 
Pūkelevičiūtės veikalėlį 
"Kalėdą Dovana", kur snai
gės šoko ir kiškeliai važi
nėjo rogutėmis, Voverė visus 
dosniai vaišino dideliu sam
čiu, o Pasakotoja - sklan
džiai, balsiai aptarė miške 
vykstančias įdomybes..

Skambalas pranešė at - 
vykstantį patį didžiausią 
pramogos personažą- Kalė
dų Senelį. Pasirodo, nuo 
ilgos kelionės šlubavo ir 
turėjo greitai sėstis ant 
kėdės. Bet jo koja pasitai
sė, vaikams einant ratelį 
"J urgeli,meistreli".

Senelis pakalbino kiek
vieną ir atatinkamai, pagal 
amžių ,paskirstė dovanėles. 
Vaikai, ypač mažesnieji, 
rįmtai pažadėjo klausyti 
tėvų ir mokytojų. Stebėjosi, 
kad Senelis kalba lietuviš
kai ir yra iš Lietuvos, 
nes čia visur matomi ki
taip kalbantys- beveik prie 
kiekvienos parduotuvės.

Geri muzikiniai įrašai 
parodė, kad labai reikėtų 
ir vaikų balselius pastiprin
ti garsintuvais...Ta bėda 
kartojasi kasmet, juos gir
di, iškyrus viena, kitą vyres
nį mokini, tik svečiai pir
mose eilese. Taip pat vai
kai drąsiau jaustųsi, jeigu 
giedant diskretiškai prisi
dėtu ir mokytojos.

Rūpestingo Tėvų Komi
teto ir talkos buvo paruoš
tos skanios šiltos dešrelės 
su priedais ne tiktai vai
kams, bet ir visiems sve- 
čiams.Netrūko kavos ir 
spurgų. Šiemet Tėvų Ko
mitete dirba Aldona Na- 
gienė, Silvija Staškevičienė, 
Regina Piečaitienė. Sale 
paruošė G.Žiaugras, Saulius 
Gorys ir Gintaras Nagys. 
Virtuvės ruošai dirbo ir 
talkininkavo L.Mainville, 
J.ir G.Žiaugrai, A.ir V.Pta- 
šinskai, G.Nagys, Br.Rud- 
zevičienė. d.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



MONTREALYJE VASARIO 16 GIMNAZIJAI REMTI
UŽ 1991 metus AUKOJO :

po $ 100 - Iz. Mališka , P.Verykis; po $50 - R.Otto, 
J.BarSauskas, kun.St.Šileika; po $30 - V.Kerbelis, M.Ado
maitienė, Alb.Dasys, J.Skučas, A.Vapsva; po $25 - Aria
moms Insurance Agency, D.Mozūraitis; po $20 - J z.Luko
ševičius, A.Jonelis, kun.J.Aranauskas, V.Piečaitis, J.Jurė
nas, J.Gražys, K.Andruškevičius, K.Toliušis, L.Balaišis, 
V.Kačergius, J.Vasiliauskas, D.Rupšys, V.Jakonis, Br.Staš- 
kevičius, A.Baršauskas, G.Montvilienė, J.Zabieliauskas, 
L.šimonėlis, K.Rašytinis, Z.Valinskas, V.Viliušienfe, J.Pa
unksnis, J. Lukoševičius, D. Jurkus, J.šeidys, A. Čepui is, 
P.Girdžius, J.Baltuonis, P.Tekutis, K.Jagminas, P.Juškevi- 
čius, E.Szewcuk, Alb.Brilvicas, J.Dalmotas, M.Makauskas, 
V.Klučinskas, R.Polišaitis , P.Bunys.

KLB Švietimo Komisija nuoširdžiai dėkoja aukotojams 
ir skatina lietuvių visuomenę toliau remti Vasario 16- 
tos gimnaziją. Lietuvos laisvės kovai pareikalaujant dide
lės užsienio lietuvių paramos, aukos gimnazijai gerokai 
sumažėjo. Tačiau, be lietuviu aukų, ši gimnazija, kuri 
vis dar reikalinga ne tik išeivijos lietuviams, negali išsi
laikyti.

Siūlome kitoms Kanados lietuvių kolonijoms sekti 
Montrealio pavyzdžiu ^organizuojant rėmėjų būrelius Vasa
rio 16-tos gimnazijai.

KLB švietimo Komisija

proga
SVEIKINAME 

parapijiečius ir visus 
tautiečius su ypatingai 
džiugiomis 
šv. Kalėdomis, 
atgavus 
Nepriklausomybę ir 
religinę laisvę.

Tesaugo ir >
globoja Viešpats j

ir toliau mūsų 
Tėvynę Lietuvą -

jristaus 
į Gimimo 
C šventės ir 
įlauju

AUSROS VARTŲ PARAPIJOS KOMITETAS, 
įį KUNIGAI IR SESELĖS.

PIRMĄSIAS 
KALĖDAS 
IR MEILĖ

PIRMOSIOS LAISVOS 
KALĖDOS LIETUVOJE, 

NEPRIKLAUSOMYBĖS
VILTIS ŠIRDYSE, 

k džiaugsmas 
A ŠV. KAZIMIERO

PARAPIJOJE, 

TAIKA RYTUOSE, 
k KAIP PER

_TARP VISŲ 

LIETUVIŲ 

tegu 
šviečia 

tegu 
LYDI ir 

GAIVINA! 

Šv. KAZIMIERO Parapija ir klebonas

velkiname
gimines, prietelius ir pažįstamus

RISTACJS gimimo

Kalėdomis

LINKIŲ Džiugių

švenčių ir 
NAUJŲ 
METŲ 
proga

visus savo pažįstamus 

montrealiečius -

Naujais Metais
SVEIKINU

^7 FUNERAL HOME
Br J.F. Wilson & Sons Ine. ’I 
*23 Maple Blvd. 5784 Verdun Av 

Chateauguy, Que. Verdun, Que.,
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

šventų Kalėdų ir 
Naujų metų 

proga gimines, draugus ir 
pažįstamus —

EMILIJA ir JUOZAS 
PAUNKSNIAI

& HI Šv. Kalėdų ir
I i į|| Naujųjų Metų
I M! Pro8a

Žvejotojų Medžiotojų Klubas ’’NIDA"

GUY RICHARD - THE ROOFER 
7725 George St. LaSalle, P.Q.

Tel.: 364-1470

NAI^JV MĘTą proga 
LINKĖDAMI DAUG LAIMĖS- 

Julija ir Petras ŽukausKai 
ir šeima

švenčių \
KLIENTAMS IR VISIEMS 
MONTREALIO LIETUVIAMS-

Kailių Siuvėjas
Tel: 288-9646

GUY « 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo" dengimui ar taisymui skambinkite : 3 M* 1470

sveikinu visus artimuosius* 
brolius ir seses šaulius-les, 
bei pažįstamust esančius 
išeivijoje ir Tėvynėje -

JUOZAS ŠIAUČIULIS

visus savo draugus, artimuos! us 
ir pažįstamus, linkėdamas

daug laimes —

ir NAUJŲ METŲ proga g 

sveikiname gimines, draugus ir 
pažįstamus linkėdami daug 
džiaugsmo ir laimės — A

ir laimingų

NAUJŲ WTŲ 
jgf savo giminėms,

L-» draugams ir
. pažįstamiems linki 

MARIJA ir PETRAS GIRDŽIAI

| Kalėjų Sr į
** Pro9a ■' 5
J sveikiname savo gimines, Jg Įg
R draugus ir visus montrealiečius, 

linkėdami laimės, džiaugsmo, Į ." ' T
u o labiausia - sveikatos! ’ W J

Valerija ir Jonas RJ Šulmistrai R
R JT MRFM MiFltr w Jtr jBTRFRr 8^6

;♦ jMe SV KAL/fiDV IR g

į$ Nuoširdūs sveikinimai.g 
™ bei linkėjimai nariams, ,*k

bičiuliams ir pažįstamiems Kf Sv. Kalėdų ir įfgėSd »
M Naujų Metų K
» proga- ^^AJr R

fi: BHBHRk//96B Pranė Tekutienė Zt:
Winnipeg, Manitoba ft

f, PETRAS JUODELIS fl

giminėms, artimiesiems, draugams 9k

g ir pažįstamiems linicime sveikatos ? *

F ir sėkmės; X
} Z. ir A. URBONAI, 5

M. ir V. MURAUSKAI, . ((t £
,.Vl> SKAlSGIRYS^>^vJ-t ism ojatisimg.

į N. ir A. GUDAI,
fowijjWiiWiiWiiWW!* 
^i9:9iOiOiOiQiO^i9iOHHOiOiOi9iO:Oi^iOi0HHOĮ0i0į^
f Kalėdų Švenčiu ir |

Naujų Metu proga i
WjUnS sveikinu savo klientus ir Jį,

-tš RiniH: 9MIMQ visus Montrealio lietuvius — *x
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montreal
mirusieji:
e Jurgis LAVINSKAS mi
rė Royal Victoria ligoninė
je, būdamas 56 m. amžiaus. 
Liko žmona Irena, sūnūs 
ir duktė, 2 broliai ir sesuo. 
Palaidotas iš AV Parapijos 
bažnyčios.
Užuojauta artimiesiems.

S
L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA RUOŠIA

Haujų 1992 
Aferų SutMmą
GRUODŽIO mėn. 31 d.(antradienį), 8 vai.v.

e A.a. Antano Gaurio 5- 
ių metų mirties prisimini
mui, "Nepriklausomai Lie
tuvai" paremti $50 prisiun
tė žmona Aldona Gaurienė. 
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• A. a. dail. Anastazijos
atminimui "NL" laikraščiui 
aukojo $20 - Elena ir Hen
rikas Andruškos.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

Auftros Vartų parapijos salėje
COMPACT DISCO MUZIKA - J. Šulmistro

* VAKARIENĖ * BARAS * LOTERIJA * 
Bilietus įsigyti, stalus rezervuoti 
iki gruodžio mėn.24 d^prašome pas: 
A.Mylė- 365-0353, A.Ziuką- 366-5491, 

. A.Račinskų- 366-7022 
GĖRIMUS GALIMA ATSINE§TI

Bilietas: $ 15 -asmeniui.

KUOPOS VALDYBA

e KALĖDŲ PIRMĄ DIENĄ 
speciali Lietuvių Radijo 
programa vyks nuo 10 vai.
ryto iki 11:15 val.r., banga 
1410. CFMB

Programos vedėjas 
Liudas Stankevičius.

MOIVTBg^LIO LIETUVIU, 
KRgDlTO OUIJA 

LITAS
Valdyba ir Tarnautojai

sveikina
visus “Lito” narius ir nares 

švenčių proga ir linki

p laimingų bei 
aižia ugsmingų

1992 jų metų.
• AV P-jos choras repe
tuoja kalėdinę programų. 
Pusvalandį prieš Bernelių 
Mišias giedos kartu su 
solistais Gina čapkauskiene 
ir Antanu Kebliu.

MONTREALIO AUKSINIO AMŽIAUS KLUBAS
LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ

KREDITO UNIJA

SVEIKINA VISUS TAUTIEČIUS SU

Sv. Kalėdomis

IR LINKI DAUG LAIMES

IR SVEIKATOS

1992 Metais! S

ir laimingu 
jnauju.JJletuI

ADAM ON IS INSURANCE
AGENCY INC. Tel.: 722-3545

1475 De Seve, Montreal, Que. H4E 2A8 

Tel: 766-5827; 766-5830 
SKYRIUS: 3907A Rosemont Boulv.

AKTYVAS - VIRŠ ? 29,000.000; REZERVAS- VIRŠ MILIJONO

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m............ 7 %
Certifikqtus 2 m........... . 7^%
Terminuotus indėlius:

1 mėty.........................614%
180 d.-364 d..............6 %
120 d. - 179 d............6 %
60 d. - 119 d.............. 6 %
30 d. 59 d.............. 4>į%

IMA

Taupymo special .... ......  3'/2%
Taup. su gyvyb. dr........ 4 %
Taupymo kasd................... 4!4%
Einamos sask................... 4 %
RIFF-RRSP term. I m.......7’4%
RRIF-RRSP term. 2 m..— 7M 
RRIF —RRSP taup. sask..;416%

UŽ:
Nekilnojamą turtų - nuo 8%%> Asmenines - nuo 10% 

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
i Savo mieluosius klientus ir draugus

i KALĖDŲ i r NAUJŲ MEW
proga sveikina 4

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

'A/taa/vice

ELEKTROS ŠILDYMO ĮjįS;
SPECIALISTAS

MAURICE ANTONIUK, gfįtfT
Tel. :i 366—5484 102 A, Al lion, LaSalle

jlatyu JTležu 
proga visus savo klientus draugus ir 
pažjstamus nuoširdžiai sveikina —

ONA ir ALBERTAS NORKELIŪNAI 
MONTREAL ENTERPRISES REG’D

KASOS VALANDOS:
1475DeSeve _ 3907A Rosemont

Pirm., antr., treč. 9.00-3.00 Pirmadieniais 10.00- 2.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00-6.00

«>.i0i9i0i0i0:0i<ii0:0i9i0dli0:9:OiU:<li0i9i0i9į9i9i0iĮĮ»

SVEIKINA

Mielus savo klientus, jį 
draugus bei V

pažįstamus Te

Kalėdų ir S 
Naujų Metų proga

Šventų

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
M ARI AGE • WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8 w
MONTREAL. P a. H3W 1X5 Tel.- 481-6608 ir

£ Sveikiname Pr’SfW s ai ............... K J?S! gimines ir pažystamus su a! «s»

g Š V . KALĖDOM | i ?
££ ir linkime sėkmingu HpBb- <4^ Ji
g NAUJU METU- yį^lgll £ 
* M. ir B. MAKAUSKAI ■■■hal^K g

KALĖDŲ ir

Šv. Kalėdų

Naujų Metų 
proga

•y visus savo klientus, draugus ir pažįstamus g 
e» nuoširdžiai sveikina —

Farmacist M. CUSSON - Vaistinė g 7635 Central St. La Salle, P.Q.g Tel: 366-9745 ir 365-0505

laimingų, džiugių

Sf C giminėms, draugams ir j

& bičiuliams linki —
■ JONAS ir CČTE REALTIES 1

y į|8|L Tel.: (514)-767-4690

jjp SILVIJA ir VINCAS PIEČAlČlAI i

proga
visus savo draugus, gimines ir pažistamus sveikina:

S ONA ir AUGUSTINAS MYLĖS #

ALBINAS ir JANINA BLAUZDŽIŪNAI 
O <S>
JR Itt9?0?0?9?9?91919?a
JR MARIJA Ir JONAS ADOMAIČIAI £

GENOVAITĖ MONTVILIENĖ

DANUTĖ ir BRONIUS STAŠKEVIČIAI J*

*» PETRONĖLĖ JUCEVIČIENĖ S
^Į>ifO;O;O’O*O'O*O’O’O?O*O*O’€‘O-O?O^O:07^’a!«?0?< S 
g ONA ir JONAS ŠEIDŽIAI

g MYKOLAS PETRAUSKIS g
♦ I9W9f>?9?*? e* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* £

Dr. Philip STULGINSKIS, Dantistas, g
e» 8606 rue Centrale, # 209 »~r

Tel: 364-4658 g

Jft Dr. A.S. POPIERAITIS W
•’’R 1538 Sherbrooke St. West #215 air
.•St Tel: 931-4024 S
SiwawawawawaiawawaiaiaiawMiatas 
g Notarė Rūta POCAUSKAS-RUDINSKAS J*

1155 rue Metcalfe, #1143 J*g Sun Life Building, Tel: 871-1430 J*

10 psl.

Kalėdų Švenčiu ir 
k. Naujų Mėli) proga

nuoširdžiai sveikinu visus 
savo gimines, prietelius ir 
bendradarbius Lietuvoje, 
Kanadoje ir Amerikoje -

Pranas Juodkojis ir B-vė "LINA"

LINKSMŲ KALĖDŲ ir j 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ j

visiems savo bičiuliams 
ir klientams
LINKI

John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal, Que., 
Telefonas : 721—9496

TRANS OUĖBEC SIDINGS LTD.

fe

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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