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ĮVYKI Ų 
APŽVALGA

B. N.

HITLERINES VOKIETIJOS 
KAPITULIACIJĄ, 
MINĖJO RUSAI IR' 
VOKIEČIAI" ""

S.m. gegužės mėn. 8
d. Berlyne rusų kareiviai 
ir prie jų prisijungę, tūks
tančiai , vokiečių minėjo 
GEGUŽES 8 d. 49 metų 
sukaktį, kai Hilterio nacių 
Vokietija kapituliavo, pra
laimėjusi karų 1945 m.

Atminimo vainikai buvo 
padėti ant Sovietų karių 
kapų Rytų Vokietijoje, 

.įskaitant Berlynu ir Bran
denburgą. Apie 600.000 
rusų karių palaikai yra 
palaidoti Rytų Vokietijoje.

Hitlerio Vokietija kapitu
liavo, tačiau ne vien tik 
rusų kareivių dėka. Tuose 
minėjimuose vengiama pri
siminti, kokių didelę reikš
mę ir taip pat dideles 
aukos buvo sudėtos Alijan- 
tų...

Iš Rytų Vokietijos nuo 
1991 m. yra atitraukta 
apie 94% ten apie į mili
jono "užsibuvusių" karių 
ir jų šeimų. Likusieji tu
rėtų išvykti iki rugpjūčio 
mėn. 31 dienos į savąja tė
vynę.

KAS TROKŠTA 
BRANDUOLINI!/ GINKLU

Reuter'io Agentūros 
žiniomis, organizuotas kri
minalinis elementas panū
dus prisitaisyti prie Rusijo
je esančių branduolinių 
ginklų, kad galėtų terori
zuoti valstybes.

Reporteris Seymur 
Hersch'as, už . reportažus 
savo laiku laimėjęs Pulitzer 
premiją, tvirtina, kad 60 
kg. prisotinto uranijaus 
buvo sulaikyta Rusijos Sau
gumo Ministerijos ir nepa
teko į kriminalistų rankas. 
Taip pat yra duomenų, 
kad iš Rusijos sandėlių 
buvo nelegaliai įvežta į 
šiaurės Korėją plutonijaus, 
kuris gali būti naudojamas 
branduoliniams ginklams.

Taip pat minimas žur
nalistas įtaria organizuotąjį 
kriminalinį elementą ban
dant įsiskverbti j branduo
linių bombų ir atitinkamų 
medžiagų sandėlius, kad 
galėtų paskui uždirbti mil
žiniškas sumas.

Apsauga susirūpinusi 
ne tiktai Rusija, bet ir 
pasaulis.

SOLŽENITSYN'AS GRJŽO 
į SAVO TČVYNį

Rašytojas, Nobelio pre
mijos laureatas, Aleksandr 
Solženitsyn'as sugrįžo į 
Rusiją. Jis buvo ištremtas 
8-iems metams į Sibirą

Žeme šypsosi žiedais...

- Magadan'o lagerį už tai, 
kad savo laiške draugui 
buvo kritiškai rašęs apie 
Stalino vykdomą režimą. 
Magadan'as, tolimuose Ru
sijos Rytuose, buvo admi
nistraciniu Rusijos kalėjimu 
ir lagerių sistemos centru. 
Magadan'e praleido sunkius, 
tremties metus visa eilė 
ir lietuvių.

Pasirodžius spaudoje 
A.Solženitsyn'o apysakai 
"VIENA DIENA IVANO 
DENISOVlClAUS GYVENI
ME", kur aprašoma kalinio 
diena kalėjime, ji išgarsi
no autorių visame pasauly
je, buvo susuktas filmas, 
remiantis šiuo , veikalu. 
Už knygą "GULAGAS AR
CHIPELAGAS", kurioje 
buvo rūpestingai ir išsamiai 
pavaizduota komunistinio 
režimo represijos, autorius 
buvo apšauktas išdaviku 
ir išvarytas iš savo krašto 
1974 metais. Nuo blogesnio 
su juo susidorojimo ji išgel
bėjo knygos, pasiekusios 
Vakarų pasaulį.

A.Solženitsyn'as pralei
do 2 metu Europoje ir 
14 metų JAV-se, Cavendish 
miestelyje, Vermonte.

Jau seniai jis buvo pra
našavęs, kad komunizmas 
neturi ateities ir sužlugs 
dar jam gyvam tebesant. 
Šiandien rašytojas yra 75 
m.amžiaus ir komunistinis 
režimas susikompromitavęs.

Jis išvyko su žmona 
Natalija ir sūnumi Stefan'u, 
kitas sūnus pasiliko Ver
monte.

Pirmas sustojimas- Vla
divostok'as, paskui tas 
nelemtai pagarsėjęs Maga
dan'as, po to rašytojas 
numato keliauti traukiniu 
per Sibiro plotus - 6.800 
km. į Vakarus, į Maskvą.

Gyvendamas , Vermonte, 
visą laiką rašė ir buvo 
labai dėkingas šios nedide
lės, ramios vietovės gyven
tojams, kurie jį suprato 
ir neleido drumsti jo susi
kaupimo įvairiems turis
tams.

LENKIJA TAMPA 
NARKOTIKU SANDĖLIU 
VAKARŲ EUROPAI

"Southam News" žurna
listė K .McKinsey rašo, jog 
yra pakankamai įrodymų, 
kad Lenkijoje sandėliuoja
mi narkotikai ir vėliau 
iš ten išvežiojami į kitas 
Vakarų Europos valstybes. 
Dirbant kartu su britų 
ir amerikiečių specialistais j 
vien šiais metais buvo 
sulaikytos labai stambios- 
narkotikų siuntos Lenkijos 
uostuose. Dalis siuntos, 
įslaptintos įvairiuose įpaka
vimuose (bananų, pomidorų 
košės, ir kt.) skiriamos 
Centrinei ir Ryty Europai. 
Kai kas pasiekia Skandina
viją-

Toks nepaprastai padi
dėjęs narkotikų judėjimas 
prasidėjo nuo karo veiksmų 
buvusioje Jugoslavijoje 
(1991 m. birželio mėn.), 
kai buvo sutrukdytas tradi
cinis pervežiojimo sunkve
žimiais kelias į Vakarų 
Europą iš Turkijos, Azijos 
ir Afrikos.

Baisu yra tai, kad ko
munistinė sistema, sugebė
jusi taip kietai saugoti 
savo sienas ir taip griežtai 
bausti kriminalinius nusi
kaltėlius, sulaikydama ir 
masinę narkotiku prekybą,- 
nesugebėjo išauklėti žmo
nes, kai tokios "priežiūros"

nebėra. Baisu, kad dabar 
nesugebama tokiam pražū
tingam kriminalui užkirsti 
kelią. Baisu, kad narkotiku 
skleidėjai bei kitokio plau
ko mafijozai susiranda 
pakankamai neatsakingų, 
gobšų ir nemoralių žmonių, 
kad tokia prekyba klestėtų.

Lenkijos valdžia jau 
pastebėjo, kad paskutiniais 
mėnesiais ir pačioje Lenki
joje daugėja ne tiktai nar
kotikų pervežimas, bet 
ir tų narkotikų vartotojų 
skaičius. Skelbiama, kad 
net 5%-15% pravežamo 
kokaino kiekio per Lenkiją, 
jau skiriama vietos vartoto
jams

"Deja, mūsų klraštuose 
jaunimas labai įsigeidė 
sekti vakarietišką gyvenimo 
būdą. Nelaimė, kad į tai 
įjungiami ir narkotikai",- 

pastebėjo Maciej Lubik'as, 
Lenkijos muitų darbuotojas 
ir vietos Žvalgybos Ryšių 
Biuro direktorius.

Taigi, komunizmas viso
se srityse kontroliavęs 
gyvenimą daugiausia jėga, 
neišugdė pakankamos as
meniškos pagarbos nei in
dividui, nei šeimai, nei 
tautai ar valstybei. Tik 
šlovino "internacionalinę" 
partijų, kuri irgi( galų gale 
tapo tik sau naudos objek
tu...

Iš kitos pusės, kituose 

kraštuose, kur nebuvo ko
munistinio režimo jungo, 
kur individo laisvė ir ap
sisprendimai gerbiami net 
iki absurdiškumo, kur ger
būvis ir galimybės jį kurti 
labai palankios (kaip pav., 
Amerika) - narkotikų var
tojimas kelia didelį susirū
pinimą, ypač plintantis 
jaunimo tarpe. Apie narko
tikų daromą žalą kalbama, 
informuojama, vis daugiau 
rūpinamasi padėti į narko
manijos glėbį papuolusiems.

Ir vis dėlto, - proble
mos ne menkėja. Tik pas
kutiniaisiais metais susi
griebta plačiu mastu ieš
koti, bausti narkotikų pre
kijus ir naikinti jų gamybą.

Gal per iląai, blogai 
suprastos laisves sąvokos 
vardu , buvo galvojama, 
kad narkotiku problema 
savaime sumenkęs. O kri
minalistai - nesnaudžia? 
Narkotikų platintojai įsi- 
rango net į mokyklas, kur 
bando suvedžioti pačius 
jauniausiaus ir labiausiai 
paveikiamus...

Didelė atsakomybe ten
ka,pirmiausia, žinoma, tė
vams ir auklėtojams!

Sudarant sutartis su 
Lenkija, ypač Lietuvai, 
dabar reikėtų labai akylai 
stebėti visokius "palengvin
tus" sienų perėjimus, kad 
tas narkotiku perteklius 
nesklistų taip lengvai į 
Lietuvą.

BLOC QUEBECOIS 
LYDERIS PRANCŪZIJOJE

Keturias dienas (nuo ge
gužės 16 d.) Lucien Bou
chard, BQ lyderis praleido 
Paryžiuje, kur buvo susiti
kęs su prez. Mitterand ir 
su Michel Rocard (dabar 
vienu pirmaujančių kandida
tų į Prancūzijos prezidento 
vietą kitų metų rinkimuo
se). M. Rocard, socialistas, 
pareiškė spaudos atsto
vams, kalbėdamas apie 
Quebec' o provincijoje vyks
tantį judėjimą dėl atsisky
rimo nuo Kanados federa
cijos, kad Prancūzijos po

litikai privalo būti diskre
tiški. Tačiau, jeigu įvyk- 
siąs atsiskyrimas, tai Pran
cūzija privalėtų remti tarp
tautinį naujos Qutjec'o 
valsybės pripažinimą.

Jis pabrėžė, kad "Pran
cūzijos piliečiai niekada ne
leis sau įžeisti federalinę 
vyriausybę... Mūsų karių 
kapinės yra pilnos Kanados 
žuvusių - frankofonų ir 
anglofonų, ir mes neprisi- 
leisime prie jokių suprie
šinimų".

L. Bouchard' as pareiškė, 
jog "po atsiskyrimo - nepri
klausomybės, Prancūzijos 
ir Quebec'o santykiai bus 
kaip tarp dviejų savarankiš- 
kų valstybių". O M. Ro
card' as patvirtino, Kad 
kolonialinio valdymo būdo 
laikmetis pasibaigė . "Mes 
nebandysime vėl susigrąžin
ti imperiją; mes tik palai
kysime gerus santykius su 
savo draugais".

Kanados federalistai li
beralai priekaištavo L. Bou
chard' ui, kad jis, būdamas 
federalinės vyriausybės opo
zicijos tarnautojas, vyko į 
Paryžių, kur privačiai susi
tiko ir su prez. Mitterand 
ir be abejo, diskutavo Que
bec’© planus, taip pat ir 
su Prancūzijos parlamento 
pirmininku.

Š.m. kovo mėnesį jis 
buvo lankęsis Washington'e 
ir New York'e, kur aiškino 
apie BQ ateities planus.

Savotiškai kontroversiš
kai atrodė ne tiktai L. 
Bouchard' o kelionės, ruo
šiant palankesnę dirvą Ka
nados federacijos panaikini
mui, bet ir tai, kad visuo
se susitikimuose jį lydėjo 
Kanados Ambasados atsto
vas (išskyrus privatiniame 
susitikime su Prancūzijos 
prezidentu).

Britų Kolumbijos prem-, 
jeras Mike Harcourt L. 
Bouchard'o vizito metu ne
buvo sužavėtas klausyti 
separatistinių ideologų, 
kurie atvyko čia ir prikal
bėjo nesąmonių".

R. Klein'as pavadino L. 
Bouchard'ą "federalistu 
dėl naudos", kuris sugrįžo 
prie separatistų, kad sustip
rintų savo politinę karjerą. 
BQ lyderis, anot jo, buvo 
separatistu, prieš paskyri
mą ambasadorium Prancū
zijai, ir paskui įsijungė į 
Brian Mulroney kabinetą. 
Pamatęs, po GST įvedimo, 
kad gal ta vyriausybė ir 
nelaimėsianti rinkimų, pra
dėjo stipriau rūpintis savo 
politine karjera . O dabar 
kur jis stovi? Jis vėl sepa
ratistas, federalistas dėl 
naudos. Ir separatistas dėl 
naudos" - susumuoja Alber
tos premjeras Ralph Klein.

PQ lyderis Jacques Pari- 
zeau, savo keliu tvirtina, 
kad Kanada neturi galimy
bės komerciniai spausti 
Quebec' ą ir nedaug ką ga
lėtų padaryti, norint su
stabdyti nepriklausomybės 
siekimo.

Jo nuomone, nedaug dėl 
to tektų derėtis. Quebec'o 
negalės sulaikyti nuo Kana
dos dolerio vartojimo ir 

/nukelta i 2 psl. /
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* LIETUVOS GENERALINIS KONSULATAS KANADOJE 
nuoširdžiai dėkoja Tautos Fondo Montrealio Atstovybei 
už dosnią vieno tūkstančio dolerių auką, kuri bus panau
dota Konsulato išlaikymo deficito sumažinimui.

PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ

Pasaulio lietuvių dainų šventės, įvyksiančios 
1994 m. liepos 6-10 dienomis,

PROGRAMA

Tauriam lietuviui, dr. Vinco Kudirkos
IDĖJŲ UGDYTOJUI

Inž. ANTANUI MASIONIUI
MIRUS,

REIŠKIAME GILIĄ UŽUOJAUTĄ JO ŽMONAI

AUGUSTAI IR visiems artimiesiems —

A. MASIONIO VARDO
VARPININKŲ STIPENDIJŲ FONDAS

MIRĖ LITERATOROS ISTORIKAS IR KRITIKAS Į
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ĮVYKIŲ......
Quėbec' o prekybiniai ry
šiai su angliškąja Kanada 
bus apsaugoti North Ame
rican Free Trade Susitari
mais ir General Agree
ment on Tariffs & Trade.

į klausimą dėl Kanados 
valstybės skolų, Parizeau 
sprendžia paprastai: Quė- 
bec'as dalimis išrašys pa
prastą čekį Ottawa! savo 
skolos daliai apmokėti. Jam 
visa tai - aišku kaip diena.

Tačiau keletas kitų pro
vincijų premjerų į tokią pa
togią, Parizeau skleidžia
mą superpaprastą galimybę 
pradeda atsiliepti. Atkrei
piamas į statistikos duome
nis dėmesys, kad 1989 m. 
Quebec' o provincija parda
vė už 4.2 bilijonus dol. 
daugiau prekių, negu kad 
pirko. Tad ši provincija 
stipriai priklauso nuo gali
mybės dalyvauti angliško
sios Kanados rinkoje. Labai 
galimas dalykas, kad masy
vi subsidija ir valstybinė 
parama Quebec' o verslui 
galėtų iššaukti muitų pa
didinimą visai eilei jo ga - 
minių.

Reikėtų paabejoti, ar 
Quebec'as automatiškai 
priklausytų NAFTA ar 
GATT organizacijoms.

Quebec'as taip pat ne
turėtų būti taip tikras, 
kad jo skolos bus Kanados

Lietuvoj e
B.N.

KODĖL KRAŠTO 
APSAUGOS MINISTERIJA 

APSILEIDUSI
VILNIUS, balandžio 23 

d. (AGEP) - Abiejų Lietu
vos karinių oro pajėgų 
bazių vadai kapitonai Jo
nas Marcinkus ir Algis 
Arlauskas paskelbė pareiš
kimą, kuriuo nori atkreipti 
dėmesį į tai, kad "daroma 
viskas, kad neliktų karo 
aviacijos".

Pripažinę, kad tokio pa
reiškimo skelbimu jie rizi
kuoja^ netekti tarnybos, jie 
pareiškime rašo, kad "Na
cionalinio Saugumo Komi
tetas (NSK) is kontroliuo
jančio organo tapo vado
vaujančiu, diktatūriniu orga
nu. Akivaizdu, kad (NSK) 
pirmininkas Vytautas Petke
vičius bei komiteto vado
vaujanti grupuotė iki šiol 
taip ir nesuvokė, kokias 
funkcijas turi atlikti Seimo 
Nacionalinio Saugumo Ko
mitetas". Pareiškime paste 
bima: "Ypač stiprus NSK va 
dovybes daromas spaudimas 
Krašto Apsaugos ministeri
jos Karinėms oro pajėgoms. 
Tai ir dirbtinai išpūstas 
triukšmas dėl tariamai 
neteisėtai įsigytų sraigta
sparnių ir blokavimas per
duoti iš "Lietuvos aviali
nijų" transporto lėktuvus".

Pareiškimą pasirašiusieji 
"tiesioginiu kenkimu kari
nių oro pajėgų prestižui" 
laiko (NSK) teigimus, kad 
2 psl.

garantuojamos ir kad tik 
užtektų išrašyti čekį...

Ir dar visa eilė sunkumų 
kurie ištiktų, ardant dabar 
esamą tvarką, ir pasunkė
jus, bendrai imant, ekono
miniam gyvenimui...

QUEBEC’O RIBOS SAUGIOS 
KANADOS SUDĖTYJE

Kanados min. pirminin
kas Jean Chretien pareiškė 
parlamento susirinkime, 
kad "Kol Quebec' as yra 
dalimi Kanados, niekas 
neturi teisės keisti Quebe- 
c' o ribų be Quebec' o su
tikimo. Tai yra geriausia 
apsauga, kokią tik Quębe- 
c' as galėtų turėti". Tokie 
buvo jo komentarai apie 
Indėnų Reikalų ministerio 
Ron Irwin pareiškimą, kad 
jeigu Quebec' o provincija 
pasitraukia iš Kanados, tai 
ir Quebec' o pirmykštieji 
gyventojai gali atsiskirti.

Ministeris Pirmininkas, 
užklaustas BQ ir Reformis- 
tų „Parijos, ar jis vengia 
konstitucinių debatų, pri
minė, kad buvo žadėjęs 
koncentruotis į ekonomiją 
ir darbų kūrimą, o ne vėl 
į konstitucijos problemas.

R. Kleinas taip pat pa
reiškė, kad politiniai vado
vai turėtų būti atsargūs, 
komentuodami separatizmą. 
Šiuo metu, jo nuomone, 
būtų pavojinga kurstyti 
ųuebekiečių jausmus ir 
stiprinti Parizeau įtaką.

karo aviacijai pakanka 
keleto šiuo metu turimų 
mokomųjų naikintuvų".

Anot oro bazių vadų, 
"visiškai ignoruojama oro 
erdvės kontrolės ir valsty
bės oro sienų apsaugos 
būtinybė". Be to, nepai
sant valstybės saugumo in
teresų, Zoknių aerodromas 
esantis puikioje strategi
nėje padėtyje ir pritaiky
tas būtent karo aviacijai, 
buvo perduotas naudoti 
komercijos tikslams, karo 
aviacijai paliekant kelias
dešimt automašinų garažų 
ir dalį užpelkėjusio miško. 
Šiuo metu lėktuvams skir
tuose gelžbetoniniuose an
garuose snadėliuojamos dar
žovės, o kariniai orlaiviai 
ir lietuje ir šaltyje stovi 
po atviru dangumi", - tarp 
kitų dalykų rašo kapitonas 
Marcinkus ir Arlauskas 
ilgame savo pareiškime.

OLIMPINIS ŠIMTMEČIO 
PRIZAS - SABONIUI

Lietuvos Tautinis Olim; 
pinis Komitetas nutarė 
Tarptautinio Olimpinio 
Komiteto Šimtmečio Prizą 
paskirti žymiajam krepšinin
kui Arvydui Saboniui.

įteikimo rašte pažymi
mi jo nuopelnai olimpiniam 
judėjimui, asmeninis įnašas, 
kad LTOKomitetas būtų 
pasaulio sporto pasaulyje 
pripažintas. Išreiškiama 
padėka už ilgametį . ištiki
mą atstovavimą Lietuvai 
ir iškirtinį indėlį į Lietu
vos Olimpinės Krepšinio 
Rinktinės laimėjimus žai
dynėse Barcelonoje.

LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS 
PAREIŠKIMAS DĖL UKRAINOS*.

Šių metų gegužės 23 dieną Lietuvos Respublikos 
Užsienio Reikalų ministras Povilas Gylys gavo Ukrainos 
Užsienio Reikalų ministro Anatolijaus Zlenko laišką, 
kuriame išdėstyta Ukrainos pozicija dėl Krymo ir prašo
ma palaikyti Ukrainos siekius reguliuojant šią problemą.

Lietuvos Respublikos Užsienio Reikalų Ministerija 
praneša, kad, remiantis Jungtinių Tautų Organizacijos 
įstatais, Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konfe
rencijos principais bei 1994 m. vasario 8 d. Lietuvos 
Respublikos ir Ukrainos Draugystės ir Bendradarbiavimo 
sutartimi, Lietuvos Respublika pripažino Ukrainos terito
rinį vientisumą.

šios problemos aštrinimas grėstų saugumui ir sta
bilumui regione, todėl LR Užsienio Reikalų Ministerija 
kviečia iškylančius nesusipratimus spręsti visuotinai pri
imtinomis, tarptautine teise pagrįstomis priemonėmis.

LR URM Informacijos ir Spaudos Skyrius

Liepos 6 Vilnius
15 vai. Kaimo dainininkų ir muzikantų koncertas 

Universiteto kiemo teatre;
Vaizduojamosios liaudies dailės parodos 
atidarymas šiuolaikiniame meno centre.

17-19 vai. Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos, Su
valkijos liaudies meno ansamblių, liaudies 
meistrų subuvimas Gedimino kalno 
papėdėje ir Sereikiškių parke;
Karinės istorinės dainos Gedimino kalne; 
Sutartinių valanda žemutinėje pilyje.

19.30 vai. Koncertas ir vakaronė Katedros aikštėje.

Liepos 7 Kaunas
16 vai. Iškilminga Pasaulio lietuvių dainų 

šventės pradžia prie Laisvės paminklo ir 
Nežinomo kareivio kapo. Eitynės į Dainų 
slėnį.

18 vai. Dainų diena Dainų slėnyje

Liepos 7 Vilnius
22vai. Ansamblių vakaro pagrindinė 

repeticija (su žiūrovais);
18 vai. Pučiamųjų orkestrų paradas Senamiesčio 

gatvėmis ir koncertas Menininkų rūmų 
kieme.

Liepos 8 Vilnius
16 vai. Šokių dienos generalinė repeticija „Žal

girio" stadione (su žiūrovais);
19 vai. Simfoninės ir chorinės muzikos vakaras 

Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose;
22 vai. Ansamblių vakaras Kalnų parke.

Liepos 9 Vilnius
18 vai. šokių diena „Žalgirio" stadione;
21:30 In memoriam - Laisvės aukų ir didvyrių, 

valstybės ir kultūros patriarchų atminties 
valanda šv. Jonų bažnyčioje.

Liepos 10 Vilnius
10 vai. Iškilmingos šv. Mišios Arkikatedroje Bazi

likoje;
15 vai. Eitynės iš Katedros aikštės į Vingio parką;
18 vai. Dainų diena Vingio parke.
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Liepos 11 Vilnius
11 vaL Pasaulio lietuvių dainų šventės konferen

cija „Viena tauta - viena kultūra".

olimpi- 
Lietuva mini 
metines savo 

olimpiniame

Kaip tik šiais metais 
sueina šimtmetis nuo mūsą 
amžiuje vykdomu 
nių varžybų, 
ir 70-tąsias 
dalyvavimo 
judėjime.

Prizas - 
skaidri piramidė su olimpi
ne vėliavėle, joje- penki 
olimpiniai žiedai ir skai
čius "100".

nedidelė , daili

JEIGU GALVA TAIP

KAIP KQJOS....
Aštuoni Lietuvos atle

tai Jėgos Trikovės (reikia 
suprasti , turbūt, imtyninin
kai? Red.), gegužės 12- 
15 d.d. vykstančiame čem
pionate Švedijoje buvo 
pasiryžę laimėti. Sportinin
kai vyko keltu iš Estijos 
ir atkreipė muitininkų dė
mesį. Ir ką gi jie surado, 
patiKrinę?

Atletą nelaimę- ar lai
mę, jeigu nesuseka - ste
roido tablečių? Kiekvienas 
jų turėjo 400-1.000 tokių 
anabolinių steroido tablečių, 
kurios yra uždraustos var
toti atletams, ir tai buvo 
visuotinai žinoma. Jie ti
kėjosi, jei patys jų nevar
tojo, parduoti ir pasipelny
ti. Kad tiek proto būtų 
buvę galvoje, kiek jėgos

visa aštuoniuke
kojose...

Dabar 
bus teisiami už kontraban
dą, išbraukti iš Europos 
jėgos trikovės čempionato 
dalyvių. Visi aštuoni pri
klausė Mažeikių komandai, 
kurioje buvo ir Kauno at
stovų.

Ir sportininkai, ir jėgos 
Trikovės Federacijos Že
maičių frakcijos pirminin
kas dar praeitą savaitę 
buvo Švedijos policijos 
daboklėje...

EUROPOS MOTERŲ
krepšinio Čempionatas

VILNIUJE prasidėjo 
25-fasis Europos Moterų 
Krepšinio Čempionato A 
grupės pusfinalio turnyras. 
Žaidžia Latvijos, Vengrijos, 
Suomijos, Lietuvos, Italijos 
ir Kroatijos rinktinės.

Lietuvos rinktine treni
ruojasi nuo balandžio me
nesio ir per tą laiką daly
vavo 6 tarptautinėse rung
tynėse -

Lietuvos Moterų Krepši
nio Rinktinė 1938 metais 
buvo užėmusi antrąją vietą 
Europos Krepšinio pirmeny
bėse.
• KAUNO Sporto Mokyk
los mokiniai ir "MEDIKO“ 
Klubo sportininkės laimėjo 
kelialapius į aukščiausiąją 
stalo teniso lygą.

Ričardas PAKALNIŠKIS, j %
žymus lietuvių literatūros Dar ligi Lietuvos atgi- 
istorikas ir kritikas, hab.fi- mimo judėjimui stipriau 
lologijos daktaras, Rašytojų pasireiškiant , jis pradėjo 
Sąjungos narys mirė Vilnių- domėtis išeivijos literatūra, 
je po ilgos ir sunkios ligos, ypatingai, poezija.

Žemaitis nuo Mosėdžio, Paskutiniaisiais metais, 
baigė Vilniaus Universitete atgavus Nepriklausomybę 
literatūros studijas, keletą jis parašė nemaža išsamių
metų mokytojavęs Trakuose, 
pradėjo dirbti Lietuvos 
Mokslų Akademijos Lietu
vių Kalbos ir Literatūros 
Institute.

Jo specialybė - lietuvių 
literatūra, konkrečiai 
lietuvių poema. Tam pa
šventė visą savo gyvenimą, 
paraše eilę straipsnių Lie
tuvos Literatūros Istorijai, 
laikraščiams ir žurnalams. 
Už knygą "Lietuvos poema“ 
Ričardas Pakalniškis gavo 
Lietuvos Valstybinę Premi-

RIČARDAS PAKALNIŠKIS

Nutrūko mūsų bendradaroio ir bičiulio Ričardo Pakal
niškio gyvenimas, dar kupinas kūrybinės energijos, intelek 
tinės brandos ir jaunatviŠKO entuziazmo. Netikėtai iš* 
mūsų tarpo atsiskyrė žmogus, Kuriam literatūra buvo di
džioji vertybė nuo pat Mosėdžio vidurinės mokyklos suolo 
gal net vienintelė išlieKanti vertybė griūvančių ideologijų 
ir politinių sistemų laikais.

1961 m. gegužės 15 d. Tranų vidurinės mokyklos mo
kytojas, pries dvejus metus baigęs Vilniaus universitete 
lituanistikos studijas, parašė pareiškimą Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto direktoriui, prašydamas priimti jį 
V'hspirantūrą. Trfšdešimt treji Ričardo Pakalniškio gyveni
mo metai - kūrybiškai patys našiausi - praėjo šio insti
tuto orbitoje. Baigęs M. Gorkio pasaulinės literatūros ins
tituto aspirantūrą ir 1965 metais apgynęs disertaciją 
"Šiuolaikinė lietuvių poema", Ričardas Pakalniškis stojo į 
kolektyvinių literatūros darbų vagą, rašydamas skyrius 
dvitomei "Lietuvių literatūros istorijai" (1982), problemi
nius straipsnius rinkiniams, darydamas pranešimus moksli
nėse konferencijose. Privalėjo, aišku, atpilti ir valdišką 
intelektinę duoną - imtis politinių institucijų lituanistikai 
primestų vienadienių temų. Bet Ričardas Pakalniškis nuo 
pat savo veiklos pradžios turėjo vieną didelį tikslą, į ku
rį veržėsi su žemaitišku užsispyrimu pro visus trukdymus 
- tai daugiašakės lietuvių poemos raidos apžvalga ir api-. 
bendrinimas. Išleidęs 1969 m. pirmąją monografiją apie 
Justiną Marcinkevičių, jis parašė ir 1981-aisiais isspausdi- 
no kapitalinę monografiją "Lietuvių poema" (antras papil
dytas leidimas 1990 m.), už kurią jam buvo suteikta res
publikinė premija, o vėliau ir humanitarinių mokslų habi-

I lituoto daktaro laipsnis.
Ričardas Pakalniškis mokėjo su nepaprasta aistra pasi

nerti į medžiagos rinkimą, darbo projektavimą ir rašy
mą. Jis degte degė užsibrėžtu darbu, kūrė variantų vari
antus, intuityviai ieškodamas tiksliausios analizės. Kurda
mas jis, regis, užmiršdavo savo gyvenimo negandas ir tuo 
metu būdavo laimingas. Redaktorių ir kolegų kritiškos 
pastabos tik dar labiau jį paskatindavo įnirtingiau toliau 
dirbti. Ričardas Pakalniškis poeziją mylėjo tikra meile, 
kuri neseko ir nepavargo. Jis džiaugsmingai rašė apie at
lydžio metu prasiskleidusios mūsų poezijos avangardą, o 
keletą pastarųjų metų nuodugniai studijavo išeivijos ir 
čionykštės poezijos sąveikas. Paskutiniojoje knygoje "Poe
zijos kryžkelės", kurios dalį korektūrų spėjo perskaityti , 
jis sugebėjo labai gyvai bendrauti su daugeliu išeivių kartų 
poetų, patraukdamas juos tikru jų kūrybos pažinimu. Šia 
kritiko ir poetų dialogų knyga Ričardas Pakalniškis užbai
gė - netikėtai anksti - savo didžiųjų darbų sąrašą.

Rokantiškių kapinėse Ričardas Pakalniškis, tempera
mentingas kritikas, humanitarinių mokslų habilituotas 
daktaras, atsigulė greta savo dvidešimtmečio sūnaus, 
kuris čia laukė savo palaužto tėvo penkerius metus.

Vytautas Kubilius
(Iš LITERATŪRA IR MENAS, nr. 21, 1994 m. gegužės 21 
d.)

s šio 
organizacinio

MEMORIALINIS VAKARAS 
Skirtas komp. VLADUI 
JAKUBĖNUI

Lietuvos Valstybinėje 
Filharmonijoje vyko iškil
mingas vakaras, skirtas 
komp. Vlado Jakubėno 90- 
tajai gimimo dienai.

Įžangos žodį tarė 
minėjimo < _ ’ 
k-to pirm. prof. V.Lauru- 
šas. Jis pabrėžė, kad šio 
žinomo modernisto kompo
zitoriaus, muzikolo ir diri
gento 
kūryba 
metų 
žinomi. 

prof, 
ir darbai 
Lietuvoje 

Dabar,

Vl.Jakubėno 
per 50 
nebuvo 

sukakties

pokalbių su literatūros 
kritikais, poetais, prozinin
kais. Būdamas sąžiningas 
ir kruopštus, atidavė tam 
darbui daug energijos ir 
laiko. Tie pokalbiai surink
ti į knygą "Poezijos Kryž
kelės", kurią ruošiasi išleis
ti Rašytojų Sąjungos Lei
dykla.

Ričardas Pakalniškis 
palaidotas gegužės mėn. 
14 d. RokantiSkią, kapinėse • 

/Pasinaudota P.Girdenio 
pranešimu, "EL", nr.21/.

proga gegužės mėnesį vyko 
jubiliejiniai renginiai ir

išleista knyga
rezencijų ir 

rinkinys, kurį
Vl.Jakubėno 
straipsnių 
parengė Čikagoje gyvenan
ti muzikologė L.Venclaus- 
kienė.

Jubiliejinio vakaro daly
viams sveikinimo telegramą 
iš JAV atsiuntė kompozito
riaus sesuo ir Vl.Jakubėno 
D-jos pirm. Ed. šulaitis.

Pranešima apie komp.Vl 
Jakubėno gyvenimą ir kū
rybą perskaitė muzikologė 
R.Naumicaitė.

/nukelta į 3 psl......... /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vakaro metu Filharmo
nijos simfoninis orkestras, 
vad. J.Domarko, atliko- 
grojo kompozitoriaus "Pir
mąją Simfoniją", menuetą, 
kantatą "Mano Pasaulis". 
Su orkestru dalyvavo ir 
Kauno Valstybinis Choras, 
vad.P.Bingelio, Lietuvos 
Aklųjų ir Silpnaregių D- 
jos Choras "Vilnius", vad.
J.Kalco.

Jis priklausė International 
Society for Contemporary 
Music Čikagos Skyriaus 
valdybai. Mirė Čikagoje 
1976 m. gruodžio mėn. 
13 d.

1981 m.gruodžio mėn. 
įsteigta jo vardo Draugija, 
kurios tikslas yra išleisti 
kompozitoriaus kūrinius.To 
kompozitorius Vladas Jaku- 
bėnas tikrai užsitarnavo.

NAUJAS LIETUVOS 
AMBASADORIUS 
PRANCŪZIJOJE

Greitu laiku iki dabar 
buvusį Paryžiuje Lietuvos 
ambasadorių komp. Osvaldą 
Balakauską pakeis naujai 
paskirtas RiCardas Bačkis, 
Prancūzijos lietuvis (arkiv. 
Audrio Bačkio brolis).

• Lietuvos Seimas priėmė 
įstatymo straipsnį, kuriame 
numatytas ministerijų skai
čius. Ministerijos statusų 
gavo Aplinkos Apsaugos 
Departamentas, o Kultūros 
ir švietimo Ministerija 
atskiriamos į dvi savaran

kiškas: Kultūros bei Švieti
mo ir Mokslo.

• LIETUVOS parodų centre 
"Litekspo" vyko trečioji 
tarptautinė žemės ūkio 
maisto ir įpakavimo ; pra
monės paroda "AGROŠALT 
-94".

Parodoje, kaip skelbia
ma, dalyvavo 236 įmonės 
iš 21 Vakary ir Rytų Euro
pos šalių.

PENKIOS SKAITLINGIAU
SIOS PROFESINES 
SĄJUNGOS PROTESTUOJA

Vieningą protesto akciją, 
pavadintą PRIEŠ SKURDĄ, 
išvystė gegužės mėn. 19 
d. prie miestų savivaldybių 
profesinių sąjungų nariai.

Reikalaujama, kad galų 
gale Vyriausybė pasirašytų, 
ne vėliau, kaip šią vasarą, 
darbdavių ir profsąjungų 
susitarimus, kuriuose būtų 
nustatytas minimalus lygis 
ne mažesnis negu 140 litų 
per mėnesį ir indeksuoti 
jį pagal gyventojų pajamų 
garantijų įstatymą.

• Daugiavaikės šeimos 
auginančios po tris ,

po 4 ir daugiau vaikų, 
rūpinasi atkreipti Vyriau
sybės ir Seimo narių dė
mesį, kaip skurdžiai gyvena 
daugelis vaikų skaitlingose 
šeimose ir prašo valstybės 
pagalbos.

Gegužės mėn. 12 d. 
prie Martyno Mažvydo 
Bibliotekos vyko piketas, 
kur plakatais buvo skel
biama paramos prašymai 
nuskurdusiems vaikams.

VIETINĖS RINKTINĖS TEM Ą:
G R Ą Ž I N K I M E SKOLĄ
Spaudoje jau buvo rašyta apie vietinę rinktinę. Supratau, 
kad galima apie tuos laikus prabilti.

Turiu brolio laiškus iš Anglijos, kuriuose, minima ge
gužės 14-15 naktis. Tarp sušaudytųjų Ašmenoje- jo mo
kyklos suolo draugas. Brolis vis prašydavo manęs: kąj 
būsi Vilniuje, nuvažiuok į Ašmenos kapus, ten guli mano 
draugas... Prieš kelerius metus nuvažiavau. Sunkiai sekė
si ieškoti brūzgynu virtusiose lenkų kapinėse su vienu ki
tu prižiūrimu kapu. Radau 1921-1922 m. lenkų karių bro
lišką kapą su aukštu kryžiumi, ir jau netekusi vilties, 
grįždama atgal, sutikau jauną žmogų ir užkalbinau. Jis 
man patarė kreiptis į prie pat kapų gyvenančią senutę, šių 
vietų senbuvę.

Metusi puodus, senutė mane nuvedė į patį didžiausią 
dilgėlyną, kapų dešiniajame pakraštyje ir aiškino, kad 
"dolžno byt zdes, no naverno nie ostalos ni sleda..." 
Nejaugi? Ėmiau akylai naršyti brūzgyną ir už keleto met
rų pamačiau betoninį stulpelį su Vyčio kryžiumi įleistu į 
betoną, gal 1,5 cm. Čia močiutei! - padėkojau. Ji buvo 
pasakojusi, kad jaunus, vien su apatiniais, vaikinus vežė 
sumestus į vežimus, matėsi nukarusios rankos, basos ko
jos. Laidojo bendroje duobėje, klojo eilę eglišakių, eilę 
lavonų ir 1.1.

Tada radau gal 4-5 tvoros stulpelius su metalo lieka
nomis, visa~ kita stelbė aukščiau galvos sukerojusios dil
gėlės, ^piktžolės, pikti laukinių erškėčių dygliai. Palikau 
gėlės žiedą ir išvažiavau. Bet koks sunkus jausmas slėgė 
grįžtant. Žinojau, kokio tikslo vedini čia pakasti jaunuo
liai išėjo iš savo namų, palikę tėvus, seseris, draugus, 
mokyklos suolą ar "žagres dirvoj..." Ir koks šiurpus jų 
kapo vaizdas! Bent nebūtų tų betono stulpelių ir juose - 
Vyčio kryžiaus. Ir visa tai - ne Bykov Myse, ne Norils- 
ke ar Kolymoj, o čia pat prie Vilniaus.

Nuvykusi kitais metais prieš Vėlines, kada rudens 
šalna ir vėjas nuo dilgėlių, aviečių nuplėšė lapus, apstul
bau. Pirma maniau, kad čia tik 4X4, ar truputį didesnis 
plotelis skirtas mūsų kareivėlių amžinam poilsiui, o da
bar belapė augmenija apnuogino didelį plotą, kitados ap
tvertą tvorele su tais betono stulpeliais. Pravaliau kampą 
aptvare, padėjau porą žvakių, chrizantemų.

įsikalbėjau su pažįstamais Kaune. Žadėjo jie su jauni
mu nuvykti. Ir nuvyko, rado ant šio brolių kapo nuverstą 
nupjautą gluosnį. Nutempė šalin, pasėjo rūtų... Tada dar 
nebuvo nei Sąjūdžio, nei Lietuvos laisvės idėjos. Kalbė
jom ir dirbom tylomis. Buvau Ašmenoj šią vasarą. Brolių 
kapas vėl tapęs sąvartynu, kurį saugo apie 30 Vyčio kry
žių (maždaug tiek stulpelių). Nors buvo 1944 metai, bet 
suspėta aptverti, pastatytas medinis kryžius, kurį esu ma
čiusi nuotraukoj.

Kodėl rašau Jums? Negaliu patikėti, kad Lietuvoje 
neliko artimųjų tų 45 čia sugulusių vyrų. Tegul jau nebė
ra tėvų, bet juk tikrai yra brolių, seserų. Pavieniui nu
važiavęs, žinoma, nepadarysi nieko, bet susibūrę, atsive
žę įrankius ir pasiskirstę, kas kada prižiūrės kapą, tikrai 
galėtų sutvarkyti. Artėja pavasaris, ir kol augalai nesu- 
sprogę, juos būtina iškirsti, išplėšti šaknis. Gal pamąs
tyti apie gyvatvorę? Čia ne tik artimųjų, bet ir visų 
mūsų reikalas. Mokame tvarkyti kapus, tad pagerbkime 
ir tuos jaunus idelistus, savanoriais išėjusius kovoti už 
Tėvynės laisvę. Būtų galima laikraštyje, o gal per "Atgi
mimo bangą" paskelbti datą ir iš visos Lietuvos susirink
ti vieną dieną ar valandą kilniai talkai.

Bent nebūtų tų betono stulpelių... Juk visi su pajuoka 
gali pasakyti: štai kaip lietuviai gerbia tuos, kurie ryžosi 
paaukoti gyvybę už jų ateitį.

Prašau Jūsų pagalbos, nes iki šiol mano laiškai nesu
laukė atgarsio. Dirbti galima jau dabar.

D. BAUKYTĖ 
(Iš "Atgimimas" nr. 9)
1994. VI. 1

Šių metų konkurso "Miss Lietuva " laimėtoja Jurga 
Tautkutė Nuotr. V. Kapočiaus

MEDICINOS STUDENTĖ- 
LIETUVOS GROŽIO
KARALAITE

Kauno Medicinos Aka
demijos studentė Jurga 
TAUTKUTĖ, 21 m. am
žiaus mergina, š.m.gegužės 
mėn. 8 d. Vilniuje buvo 
išrinkta "MISS LIETUVA- 
94".

šių metų Kauno aukštų
jų, mokyklų.* merginų grožio 
konkurso laimėtoja - kaip 
ir praėjusių metų "Miss 
Lietuva" Jūratė MIKUTAI- 
TE,- yra tos pačios Medi
cinos Akademijos studen
tės, ir nori tapti dantiste. 
Po laimėjimo Jurga užtik
rino, kad šis jos atžymėji- 
mas nenukreips jos nuo 
studijų, nes modeliuotojos 
darbas tiktai laikinas.

šiuose gražuolių rinki
muose dalyvavo 18 finalis- 
čių, iš kurių išrinktos 
pačios gražiausiosios. 
Pirmoji 'Vicemiss" liko 
Ieva ŠIMKŪNAITĖ ir ant
roji "Vicemiss"- Rasa MI- 
LIŪTE- ' .,e,

"Miss Publikos" titulas 
atiteko Agnei KURYTEI.

Lietuvos Grožio Kara
laitė- "Miss Lietuva", Jur
ga yra tamsiaplaukė ir 
jai patinka aukšti ir šviesia
plaukiai vyrai. Jos ūgis- 
178 cm. Nežiūrint, kad 
Jurga mėgsta šokoladą 
ir vištienų, jos fiziniai 
duomenys prilygsta pasaulio 
gražuolių duomenis.

Paklausta, kaip ji api
būdina savo charakterj, 
Jurga atsakė: "Esu kaip 
katė: tiems, kas mane 
glosto, būnu gera ir švelni, 
tačiau supykinta, galiu 
pasielgti labai griežtai. 
Gal todėl ir kates myliu, 
o šunų bijau. Ir mano akys 
rainos, kaip katės".

Jurga Tautkutė iŠ kon
kurso rengėjų .kaip prizą, 
gavo vieno kambario butą 
Vilniuje, o taip pat kelionę 
į Jamaicą ir "Fuji" kamerą.-

Jos tėvai savo dukters 
laimėjimo nematė, nes 
jie šiuo metu svečiuojasi 
Amerikoje. Jurgos mama- 
Ligija Gecevičiūtė-Taut- . 
kuvlėhė yra choreografė, į 
o tėvas inžinierius. E.Š.

ARČIAUSIAI JONAVOS -VOKIETIJA ?

Leonardas Aleksiejūnas
Antrajame šių metų "Gimtojo krašto" numeryje buvo 

išspausdinta O.C. iš Jonavos laiškas, pavadintas "Ar ateis 
kada geresni laikai?" Autorė prašė neskelbti jos pavardės 
- "gal kas iš manęs tik pasijuoks".

"Man,- pasakojo ji,- greit 32 mėtai, bet jau nusibodo 
gyventi. Gimiau Sibire, baigiau rusų mokyklą. Mano mama 
lietuvė, gimusi Jonavoje, buvo išvežta į Sibirą. Čia išbuvo 
28 metus. 1976 m. nusprendė: išvažiuosim į Lietuvą. Apsk 
gyvenom Kaune, paskui pas gimines Jonavoje, vargom 
persikėlinėdamos iš vieno būsto į kitą. Jau 17 metų gy
venam Lietuvoje. Mama gavo butą, bet nepraturtėjo. Aš 
viena auginu tris vaikus. Vienam sūnui 12 metų, kitam - 
9, dukrelei - tik dveji. Gaunu 80 litų pašalpą per mėnesį. 
Ką galima už tuos pinigus nupirkti, jeigu pusę pinigų rei
kia sumokėti už butą? Mamai - 65 metai, dažnai serga. 
Man labai sunku. Matau, kad vaikai nori ko nors skanes
nio, bet aš neišgaliu jiems nieko nupirkti. Kai vaikai už
miega, aš atsigulu, imu mąstyti apie savo gyvenimą, aša
ros pačios pradeda byrėti. Žmonės pasidarė pikti, gyvena 
kiekvienas sau."
Pirmas atjautė kitos pusės tremtinys

Ne, ne kiekvienas gyvena tik sau - dabar žino, jaučia 
jonavietė moteris ir jos vaikai. Pirmas žmogus, atsiliepęs 
į O.Č pasipasakojimą, buvo Vokietijoje, Twistale, įsikūręs 
lietuvis Steponas Meškauskas. Mūsų redakcijoje gavęs jos 
adresą, parašė jai laišką. Atsiklausę ir vienos, ir kitos 
pusės, pateikiam dalį jo.

"Miela tautiete, skaičiau apie Jūsų vargą, skurdą, bėdą. 
Skaičiau ir apie Jūsų meilę tėvynei.

Ir aš, kaip ir Jūsų mama, esu tremtas. Tik kita krypti- 
mi- 1942 m. į Vokietiją iš Vilniaus. Buvo laikas, kai ame
rikonų lėktuvai bombardavo gyvenvietę - nei^ miestą, nei 
kaimą. Viename lange kabėjo kumpis, kad išdžiūtų. Bombų 
oro spaudimas išpūtė tą kumpį į lauką, i dilgėles. Tai 
buvo rugpjūčio mėnesį. Spalio mėnesį lėktuvai atskrido 
vėl bombarduoti. Aš, dengdamasis nuo skeveldrų, puoliau 
ant žemės į dilgėles. Ir nosim kaip tik ant kumpio. Du 
mėnesius jis čia gulėjo. Nei druska, nei pipirai, nei rūky
mas nepadėjo - kumpis kirmėlėtas. Nesvarbu! Mes - buvau 
tada tarp rusų, lenkų ir ukrainiečių - gyvenom labai alka
ni. Apipjaustėm tą kumpį, odą kramtėm, kaulą iščiulpėm, 
bet visi dvi dienas buvom sotūs.

Viena iš Jūsų straipsnio nesuprantu. Ar lietuviai dabar 
kitokie žmonės negu anksčiau? Aš to negaliu įsivaizduoti. 
Nėra gabaliuko duonos kaimynui? Truputį padėti? Truputį 
pasidalinti?
Vokiečių belaisvių priesaika

S. Meškauskas atsiuntė redakcijai vokiečių Raudonojo 
Kryžiaus leidinyje 1956 m. išspausdinto Willi Guttingo 
straipsnio "Gelube in Litauen" ("Priesaika Lietuvoje") ver
timą iš vokiečių kalbos. Autorius prisimena, kaip juos, 
karo belaisvius,_ 1948 m. žiemą atvežė stovyklon į Pane
vėžį- "gerą mažą miestą Lietuvoje".

JAV,ir KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
KRAŠTU VALDYBŲ PAREIŠKIMAS SPAUDAI 

ama1 1ST°8|J°5'
JAV Lietuvių Bendruomenės ir Kanados Lietuvių Bend

ruomenės kraštų valdybos savo pasitarime, įvykusiame 
Southfield, Michigan 1994 m. balandžio 30 ir gegužės 1 
dienomis, pripažino šitokios istorijos reikalingumą, tačiau 
reiškia susirūpinimą dėl jau išleisto "Lietuvos kovų ir kan
čių istorijos" pirmojo tomo. Atsižvelgdamos į visuomenės 
pasipiktinimą dėl pirmojo tomo dokumentų atrankos bei 
paaiškinimų trūkumo, sudarančių klaidingą trėmimų vaiz
dą, siūlo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybai sustab 
dyti veikalo pirmojo tomo platinimą ir naujų tomų bei 
priedų išleidimą, kol nebus sudaryta veikalo priežiūros 
komisija. KLB ir JAV yra pasiruošusios padėti tokios ko
misijos sudaryme.

JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenių kraštų valdybos

KIEK SKYNĖ, NEIŠSKYNĖ, KIEK ROVĖ - NEIŠROVĖ...

1949 m. kovo mėn. 26 d. iš Pandėlio rajono, Panemu
nėlio stoties į Sibirą pajudėjo ešelonas. Mane su mama 
ištrėmė iš Naniškių kaimo^ todėl, kad buvome stiprūs 
ūkininkai. Turėjome 16 ha žemės. Tėtis, paėmęs paskolą 
iš banko, nupirko kuliamąją mašiną ir motorą "Blakston", 
be to, įrengė malūną. Rudenį kuldavo pas ūkininkus, o 
žiemą jiems maldavo grūdus. Netrukus išsimokėjo paskolą 
ir buvome pradėję gerai gyventi. Prie vokiečių tėtis kūlė 
Kupiškio rajone.

Vėliau rusai mus "nubuožino", bet mokesčius vis pajėg
davome išsimokėti. Tėtis sakydavo: "Už ką veš? Mes vis
ką atsiskaitom".

Vieną dieną jis nuvežė valdžiai visus mokesčius ir at
siskaitė, o rytojaus dieną mus į Sibirą išvežė be kapei
kos. Aš buvau Panemunėlio MTS sąskaitininke, brolis- 
atsotogaujantis Kupiškio gimnazistas, o mama - ligonė. 
Jai iš šono traukdavo vandenį; slaugė kaimynė Bronė.

Sąskaitininke dirbau su Vale Vastakaite. Ji man pasa
kė, kad mūsų šeimą veš, kad jau stovi parengti vagonai. 
Aš nuo pietų mečiau darbą iir tekina per miškus leidausi- 
namo. Sukorusi per naktį 30 km., radau visus namiškius. 
Pasakiau, kad šią naktį mus veš. Tėtis ir brolis pasikinkė 
kumelę ir išvažiavo nakvoti kitur. O mamos nepavyko 
įkalbėti - ji labai sirgo. Sako: "Kas mane veš tokią?" 
Likau budėti prie jos. Paryčiu ėmė loti šunys, o nekvies
ti svečiai - belstis į duris. Bronės paraginta, pasislėpiau* 
rūsyje. įėjimą ji užmetė antklode. Visur apieškoję, jie 
klausė, kur šeimininkas ir jo vaikai. Paskaitė, kuo esame 
kaltinami ir liepė mamai ruoštis - atsiųs pastotę ir iš
veš. O kitus jie suras. Paliko rusą su šautuvu saugoti, 
kad nepabėgtų mama, ir išėjo į kitą kiemą. O man rūsy
je pritrūko oro ir aš trenkiau į duris. Šoko sargybinis su 
šautuvu: "banditai, banditai!". Gerai, kad nenušovė. Išlin
dau ir sakau: "Aš banditas!" iškeliavau į Sibirą, nes ne
norėjau, kad mama numirtų be savųjų. Vėliau stribai 
namie rado brolį gulintį ant šieno. Žinoma, be ginklo. 
Trenkė į ausį buože^ (taip, kad ir dabar ta ausimi negir
di), ir į kalėjimą! iškalėjęs 5 metus, atvažiavo pas mud
vi su mama į Sibirą. į Lietuvą negrįžo, kol mūsų nepa
leido. Tėtė, patikėjęs amnestija, grįžo namo. Rado na
mus išdaužytais langais, pavogtomis durimis. Ėjo dirbti į 
kolūkį, pas gimines "pakalėdodavo" ir mums su mama at
siųsdavo kokį siuntinuką, ištvėrėme, o kaimynas Inčiūra 
mirė badu sutinęs. Kiek išgalėdavome padėdavome - nu- 
nešdavome jam sriubos. O juk ir pačios nežinojome, ar 
gausime ką iš Lietuvos. Viską, ką tik turėjome atsivežę, 
išsikeitėme į pintinę bulvių.

Mano vyras Kazimieras išganaitis buvo ištremtas iš 
Kudirkos Naumiesčio. Dėstė vidurinėje mokykloje rusų 
kalbą. Sibire susituokėme, gimė Algis ir Birutė. Kai grį
žome į Lietuvą, Kazimieras dar neakivaizdiniu būdu bai
gė Rygos universitetą. Vėliau dėstė vokiečių, anglų ir lo
tynų kalbas. Mirė tik spėjęs sulaukti pensijos, eidamas 
61-uosius. O jo tėtis Jonas išganaitis mirė vos atvežtas į 
Sibirą, pirmomis dienomis. Jį ištrėmė sunkiai sergantį,

Lietuvoje abu mūsų vaikai baigė aukštuosius mokslus 
ir sukūrė šeimas. Sūnus inžinierius, duktė gydytoja, dar
buojasi Lietuvos labui.

Vilią Stanionytė-lšganaitienė, Kudirkos Naumiestis.
(rš TREMTINYS, gegužės mėn., 1994 m.)

Miesto viduryje buvo tartokas- lentpjūvė. Čia vokie
čius atvesdavo dirbti. Vienas jų, siuvėjas iš Badeno, užsi
kabindavo dvi terbas ir prapuldavo pro skylę tvoroj. Per 
pietus, apie trečią valandą, grįždavo su tais maišeliais - 
apskritais, pilnais duonos, kitų puikių dalykų - lašinių, svo
gūnų, agurkų, druskos. Rūpestingai pamatavęs, išdėliodavo 
ant patiesto palto trylika gėrybių krūvelių, šalia - keturio
liktą. Ši likdavo gulėt, dingdavo tik tada, kai mes nusi- 
gręždavome - ir sargybinis būdavo alkanas.

Panevėžyje sulaukėm Velykų. Mes, trylika vyrų, per 
pietus, prieš ketvirtą valandą, susibūrėm siaurame take 
tarp dviejų medienos krovinių. Ant žemės ir sniego - pal
tas, ant jo trylika maisto krūvelių. Kiekvienoje - po du 
margučius kiaušinius, tik sargybiniui teko trys, nes kitaip 
skaičius neišėjo. Buvo čia ir duonos, gabalas lašinių, trys 
svogūnai, penki saldūs sausainėliai, smulkiais gabaliukais 
suraikyto pyrago.

Iš pradžių sėdėjom tylūs, žiūrėjom į tą- puikumą. Paskui 
atsistojo Juppas Broseleris ir prašneko: "Trejus metus 
esam čia, šitam krašte. Ir nebuvo daug dienų, kad nors 
vienas negautų duonos iš lietuviškos rankos. Prisiminkit 
miestą - Šiauliai: keturi tūkstančiai vyrų ir kiekvienas 
beveik kasdien gavo gabaliuką duonos. Ilgus trejus metus! 
O tai nuvarginta, nuskurdinta tauta. Ir as jums sakau: kas 
tai kada nors pamirš, tas neturi nė kibirkštėlės doros, 
pagarbos! Nė kibirkštėlės! Ir jeigu mes grįšim namo, papa 
sakosim, visi turi žinoti: tie lietuviai, Dievas mato, yra 
mūsų „Raudonasis Kryžius".

"Kas to nedarys, tam paskui, kai mes vėl sėdėsim prie 
pilnų lėkščių, tegul kąsnis gerklėj užkliūva " - pridūrė 
Berndas Johani.

Visi su tuo sutikom. Kiekvienas tylomis, be žodžių 
prisiekėm. Kalbėjimu nedaug padaroma.
Twistetal, Deutschland - Jonava, Lietuva

Grįžkim prie S. Meškausko. Drąsindamas, guosdamas 
jonavietę, ieškančią kaip su vaikais rasti išeitį is varganos 
padėties, jis taip baigia laišką: "Išsiunčiau Jums siuntinėlį.
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Iš Baltijos” stovyklavi: o praeities99

Stovyklos atidarymas I Viduryje Tėv. J. Vaišnys, SJ.

Visos nuotraukos R. Otto.

"Baltijos" stovyklos pionieriai: Komas Otto, Juozas Piecaitis, Bronius 
Niedvaras, Rimgaudas Montvila ir Pranas Montvila. f

ĮSPŪDINGA KALNŲ GAMTA - DAUG GALIMYBIŲ
STOVYKLAUTOJAMS---------------------------------------------------

J. V. DANYS

Prie Saint Donat miestelio, į šiaurę nuo Montrealio, ne
didelėje apylinkėje yra 31 ežeras miškuose tarp kalnų, 
kalvelių, slėnių. Šis rajonas prisišliejęs prie natūralaus, 
didelio nacionalinio Kanados parko Mont Tremblant. Saint 
Donat turizmo biuras sako, kad čia yra mažoji Kanados 
Šveicarija. Dėl įvairių rūšių medžių, augančių įvairiose 
aukštumose, rudenį keičiantis medžių lapų spalvoms, būna 
ypatingai įspūdingos spalvotos panoramos.

Natūralaus grožio daug, - dirbamos žemės nėra, todėl 
rajonas apgyventas^ labai retai. Tai vasarojimo, žiemos 
sporto, sportinės žvejybos ir medžioklės kraštas. Saint 
Donat rojono vėlai rudenį gyventojų skaičius yra 3,500, o 
vasarą - 18,000.

Nors Staint Donat yra tik 35 km. nuo vienos iš dides
nių Quebec'o gyvenviečių, St. Agate, ir 70 km. nuo se
niai žinomo žiemos sporto centro Mont Tremblant, prie 
St. Jovite miestelio, ilgai mažai tebuvo žinomas, tai 
buvo tik Laurentian kalnyno užkampis dėl blogų kelių ir 
mažo rajono gyventojų skaičiaus.

Maždaug prieš 40 metų Quebec'o provincijos valdžia 
nutarė daugiau išvystyti turizmą, kuris padeda pakelti 
ekonominio gyvenimo lygį. Eilę savo ežerų pavertė vasar
viečių ežerais. Tarp jų buvo ir Lac Sylver ežeras, 174 
hektarų ploto, ketvirtas savo didumu tarp Saint Donat 
rajono 31 ežero (didžiausias - Ouareau, 1744 ha). Supla
nuota didokų 180 sklypų vasarvietėms apie patį ežerą.

Anksčiau provincija išpardavė 315 sklypų prie pailgo 
Lac Croche ežero su lėkštais krantais ir praktiškai be 
miško. Jis yra keletas kilometrų į šiaurę nuo Lac Sylver 
ežero.

Sklypai pradžioje, 
jami po 300 dolerių, 
būtų atlikta statybos darbų bent už 2,000 dolerių. Bet to 
reikalavimo keletą metų griežtai nesilaikė.

1960 m. buvo valdžios pardavinė- 
su sąlyga, kad per dvejus metus

buvo Pranas Rudinskas, pats su žmona Goda pamėgę eže 
ro aplinkos žavingą gamtovaizdį, įsigiję sklypą ir pamažu 
pradėję vasarvietės statybą.

Bet stovyklavietės idėja buvo gilesnė. Tai vieta, kur 
lietuviai galėtų organizuotai susieiti laisvalaikio dienomis 
kultūriniamas, socialiniams parengimams, ir tuo išlaikyti 
tautiškumą. O ypač svarbi vieta jaunimui, kur gamtos ap 
linkoje jų organizacijos galėtų vykdyti savo renginius, 
palaikyti bendruomeniškumą, diegti lietuviškas tradicijas.

1963 metais pradėtas miško kirtimas, brūzgynų valy
mas, žemės paviršiaus lyginimas, o sekančiais metais - 
salės, virtuvės, o dar vėliau, ir dviejų barakėlių jaunie
siems stovyklautojams statymas. 1965 m., vykstant skau
tų stovyklai, Pranas Rudinskas, dalyvaujant 65 stovyklau
tojams ir keleriopai daugiau atsilankiusių svečių, oficia
liai atidarė "Baltijos" stovyklavietę.

Montrealio Lietuvių Bendruomenės biudžete lėšų sto
vyklavietės įrengimui ar išlaikymui lėšų nebuvo skiriama, 
nors legaliai ji pasirašė sutartį su provincija dėl žemės 
išnuomavimo. Buvo sudaromas savarankiškas komitetas rū
pintis tais reikalais. į komitetus įeidavo stovyklavietę 
palaikantieji asmenys, daugiausia iš skautų vadovybės. 
Skautai visada buvo labai suinteresuoti stovyklaviete, nes 
stovyklavimas, iškylos į gamtą yra organizacijos veikloje 
labai svarbus dalykas. Stovyklai remti komitetų veikla 
buvo nelygi. Pirmaisiais metais aktyvi, toliau mažėjo ir 
keleriais paskutiniais metais tvarkymas, priežiūra, lėšų 
pasirūpinimas ir net administraciniai dalykai, kaip nuomų 
atnaujimimas su Provincija, daromi skautų.

Populiariai "Baltijos" stovyklavietė vadinama "skautų 
stovyklaviete". Tiesa, ir kūrimosi metais buvo siūloma 
skautų organizacijai perimti stovyklavietę, bet tada jos 
vadai nesutiko perimti legalių ir finansinių įsipareigojimų.

Viršuje - "Baltijoje" 1964 m. ir žemiau stovyklautojai — 
sėdi: A. Piečaitis, E. Brikis, stovi: J. Brikis, D. Mališka, 
G. Nagys, J. Jonelis, R. Piečaitis, P. Mališka ir priekyje 
T. Valinskas.

skautų tėvai, vadovai, metams eianant, ir patys jau su
augę jaunieji stovyklautojai. Kai stovyklavietei sukanka 30 
metų, o tai jau visa generacija, - pirmieji stovyklavę vil
kiukai ir paukštytės, jau tapo tėvais ir prasidėjo nauja 
karta stovyklautojų.

Pirmųjų kelerių metų talkų darbas buvo pagrindu ne
blogai sutvarkytai stovyklavietės aplinkai: aikštė sportui 

jaunie- 
linijos,

ir iškilmėms, maudyklės, salė, virtuvė, 2 pastatai 
siems stovyklautojams, vandens sistema, elektros 
laužavietės, suolų amfiteatras pamaldoms.

Savanoriškos talkos liko ir toliau stovylavietės 
mui ir aptvarkymui pagrindinės priemonės, nes

išlaiky- 
sukelti 

pakankamai lėšų kontraktoriams apmokėti, nepavyksta. 
Paskutiniais keliais metais stovyklautojų skaičius gerokai 

‘ ' ‘i darosi

Kuriasi lietuviška vasarvietė

Antanas ir Aldona Gauriai, atvykę į Kanadą, greitai 
ėmė domėtis ir verslais. Taip Montrealio priemiestyje La 
Salle atidarė bendros prekybos parduotuvę. Netikėtai įėjo 
ir į vasarnamių, kabinų nuomavimo verslą. Nudegusios 
stovyklavimo vasarvietės įpėdinė pasiūlė pirkti žemę su 
kai kuriais išlikusiais įrengimais ir keletą senesnių kabinų 
prie didžiausio rajone ežero Ouareau, apie 10 km. nuo 
Saint Donat, kurį jie pamažu gražiai sutvarkė ir praplėtė.

Jie, sužinoję apie valdžios projektą lengvomis finansi
nėmis sąlygomis parduoti sklypus prie Lac Sylver, patys 
įsigijo ir paskleidė žinią lietuvių tarpe Montrealyje.

Tada, apie 1960 m., po karo atvykę lietuviai finansi
niai dar buvo neįsitvirtinę. Bet siūlomos finansinės sąly
gos buvo labai patrauklios. Bet vietoje pamačius tankų 
mišką, didžiulius aukštus medžius, kalnuotą, akmenuotą 
reljefą, ne vienam, ir čia rašančiam, atrodė bus perdaug 
sunkus fizinis darbas sklypo paruošimui. Samdayti tam 
tikslui kontraktorių, dar vis atrodė per didelės išlaidos. 
Taip pat 150 km nuotolis nuo Montrealio daug kam atro
dė, ypač ankstyvesniems ateiviams, per didelis, o ir keliai 
nekokie. Bet apie 30, sužavėti gamtos grožiu ir pasitikn- 
tieji savo pajėgumu ir sumanumu, nutarė įveikti nepalan
kias sąlygas, įsigijo sklypus, ir pradėjo statyti mažesnius 
ar didesnius vasarnamius, dauguma savo jėgomis, savait
galiais ar atostogų metu. Po keliolikos metų, nuolat nuo
savybes gerinant, Lac Silver pasidarė viena iš gražiausių 
vasarviečių prie vieno is gražiausių vidutinio dydžio Lau- 
rentian ežerų. Tai liečia ne tik lietuvius, bet ir kitus 
vasarviečių savininkus.

Lėšomos organizuoti buvo ruošiami vajai, bet jiems 
nesisekdavo surinkti numatytas sumas. Siekiant pradžioje 
surinkti 5000 dolerių, pasiekė tik 3,500 dol. Didžiausias 
mecenatas bene visada buvo Montrealio bankelis "Litas".

Sėkmingai vyko savanoriškos talkos įvairiems stovykla
vietės įrengimams, pataisymams, stovyklų paruošiamie
siems darbams. Daug metų nuoširdžiausias ir energingiau
sias talkų, ir finansinių vajų organizatorius buvo Pranas 
Rudinskas. Talkininkai buvo stovyklautojų, daugumoje,

sumažėjo, tuo pačiu ir talkininkų,- stovyklavietė 
kuklesnė ir kuklesnė. ••

Stovyklavusieji

Bendruomenės stovyklavietė buvo atvira visoms 
nizacijoms. Bet tik skautai nuolatos per tuos 30 
iškylavo vienetais ir paskiromis grupelėmis.

Šauliai vieną kartą suruošė "Baltijoje" visos Kanados 
šaulių stovyklą - suvažiavimą.

Keliolika metų vyko ateitininkų dviejų savaičių sto-
(nukelta į 6 psl........ ]

orga- 
metų

Įkuriama stovyklavietė

Lietuviška "kolonija" ant Lac Sylver ežero krantų 
gerokai pagyvėjo, kai Montrealio Lietuvių Bendruomenė 
įkūrė stovyklavietę, kuri vėliau buvo pavadinta "Baltijos" 
vardu. įteigimo ir kūrimo darbų svarbiausias "variklis"

atkelta iš 3 psl./ (iš GIMTOJO KRAŠTO, NR. 18)

VOKIETIJA?
Prašau parašyti man, ar gavot, ar buvo tvarkingas, su 
visais daiktais. Siųsiu dar vieną siuntinį - drabužių. Gal 
būt galėsit naudoti, persiūti arba išmainyti. Arba ir ki
tiems atiduoti.

Pridedu sąrašą su paaiškinimais, kaip 
Nežinau, ar Jūs viską pažįstat?

Jei galėsiu, aš persiusiu Jums šimtą 
Tai maždaug du šimtai litų".

Galėjo, taip ir padarė, bet ne tiesiai
Vilnių. Ir siuntiniai iš Vokietijos pasiekė adresarą. S. Meš
kauskas rašė jai pažinojęs vaikystėje Čekanavičių šeimą, 
kurioje augo berniukas ir kiek atsimenaą, dvi mergaitės. 
Ar tik nebūsianti viena iš jų, tada aštuoniametė-dešiintme 
tė, straipsnelio "Gimtajame krašte" autorės motina? Pasi
rodo, ne. Žmonės iš Jonavos ir Twistetalio iki to straips
nelio nebuvo kaip nors susiję. Dabar jau ne pirmas jų 
laiškas keliauja šių miestų adresais. Dviejų sūnų bei duk
ters motinai Jonavoje naktimis turbūt nubyra ašara ir dėl 
to, jog tautietis Vokietijoje neįsivaizduoja, kad lietuviai 
dabar kitokie žmonės, kad artimesni jai - svetimoj šaly.

vartoti maistą.

vokiškų markių.

į Jonavą, o per

KONFERENCIJA IŠVENGTI 
KONFLIKTAMS EUROPOJE

Iš Paryžiaus pranešama , 
kad buvusios 
nesibaigiantys 
konfliktai verčia l 
apie tai, kaip išvengti į 
pų tarp Europos valst; 
ar jose pačiose, galii 
privesti prie smurto.

"Geros kaimynystės" 
cipą jau pernai Prane 
jos min. pirm. Ballac 
buvo pasiūlęs Europos f 
gurno ir Bene 
konferencijoje, 
nas trukusių 
sutarta, kad 
viename ture 
dėtį Baltijos 
kitame 
Europą".

Du sunkiausi klausiu 
kaip rašoma, liečia r 
mažumas, gyvenant 
Baltų kraštuose ir ven 
mažumas, kurios ranc 
Rumunijoje ir kitur. R 
ja pareiškė, abejojanti 
tokių (konferencijos) i 
ciatyvų ir neaiškiai pasi 
kė ar dalyvausianti Ba 
svarstybų ture. (Tikriausiai 
planuoja dar kaip nors 
"užmuilinti" savo užmačias 
kad išsisukinėtų nuo pasiža
dėjimų iš ten pasitraukti 
ir vis dar planuoti, kaip 
iki maksimumo išnaudoti 
tuos kraštus, kuriuos laikė 
neva teisėtais "karo gro
biais").

Europos Sąjunga (Euro
pean Union) planuoja suor
ganizuoti abipusių susitari
mų seriją 
bėgyje. Tie 
jau draugiški 
tarp Lenkijos 
Rumunijos 
Vengrijos 
sudarytų 
plano, vadinamo 
Paktas.

Kas skleidžia

Jugoslavijos 
smurtiniai 

galvoti
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48 kra 
svarstys 
regione, 

Centrinę ir B
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vienerių metų 
sutarimai ir 

nutarimai 
ir Lietuvos, 

Vokietijos, 
Ukrainos 

platesnio 
Stabilumo

ir 
ir 
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nepasitenkinimą dėl mažu
mų traktavimo Pabaltijo 
kraštuose? - Tie patys 
buvę uzurpatoriai - sovie
tiniai rusai, lenkai, negalin
tys užmiršti "savo Vilniaus" 
ir dar vis neduodami atitin-

karnų sąlygų lietuvių mo
kykloms jų 
Seinų krašte.
Lietuvoje jiems 
visos lygios teisės, 
kodėl vis pamirštama 
Tarptautinė Komisija.

atplėštame 
Tuo tarpu 

i suteiktos
Kažin
, kad

iš- kreipti tiesą?

tyrusi ne kartą mažumų 
traktavimus Pabaltyje po 
Nepriklausomybės atgavimo 

mažumos 
teisingai.

patvirtino, kad 
traktuojamos 
Kodėl vis dar bandoma iš-

Welcome to Vilnius 
We fly you there 
7 times per week.

Lufthansa has daily flights 
from 5 Canadian gateways to 
Germany. From there, con
venient same day, non-stop 
connections to Vilnius, 7 times 
per week.

So, if you are in a hurry to get 
to Lithuania, nobody flies you 
there more often.
For information call your travel 
agent or 1-800-56-FLY-LH fin 
Toronto 368-4777).

Lufthansa
Lufthansa is a participant in the 
Canadian Plus Mileage Program.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



ŠALTAS BALANDŽIO VAKARAS
Henrikas Algis Čigriejus

Gyva bėda Albertui su tuo savo vaiku - su ta Saliute. 
Laksto neatstodama iš paskos ir niekad neduoda ramybės. 
Ar ji negalėtų laikytis labiau prie motinos? Moteriška 
su moteriška, kalbėkitės sau apie siūlus ir drapanas. O 
Saliute tai amžinai prie tėvo. Gal jau ji ne mergaite 
turėjo gimti. Motina kartais net susigraudina.

- Palauk, - sako Albertas, - užtaisysiu ir tau.
Dabar Saliute ir Albertas iš vaišių eina namo. Alben 

tas tai žmogus ne per didžiausias, bet vaiko ranką laiky
damas savojoj turi kiek pasilenkti. Jis dabar toks pakry
pęs, toks lyg einantis gluosnis.

- Bėda man su tavim, - atsiduso jis kartą.
"Papasakok savo bobutei", - tiktai guru guru šitokie 

žodžiai mergaitės galvelėj. Kai kartą kaimynas pasakojo 
baisią istoriją apie kažkokį vaiduoklį, kurį teko vežti 
ratuose, tėvas šitokiais žodžiais jį nusodino. Labai jau 
gudrus norėjo pasirodyt tada kaimynas. Na, tėvui, žinoma, 
ji dabar taip nesakė, ji puikiai nujaučia, kada ką reikia 
sakyti. Ji puikiai nujaučia, o gal ir gyvenimas nepadarys 
iš jos kalbančios daugiau nei ko reikia ar būna. "Papasa
kok, ko tu man ranką taip stipriai spaudi? Eini tu, teisy. 
bė, pakrypęs, bet čia ne didžiausisa bėda?.

O ši balandžio pavakarė tokia šalta ir geltona. Saulė, 
rodos, nė kiek nešildo pradedančios žaliuoti žemės. Toji 
dar žliugina, vėjas tik čiuožia per ją, nėra dar žolyno, 
kurs pančiotų vėjui kojas. Pempės tik klykia viena per 
kitą žvarbiame danguje. Štai kam bėda dėl savo mažųjų.

Eina jiedu dabar iš pavėluotų Jurginių, iš Alberto 
svainio. Pačios Jurginės tai buvo trečiadienį, o šiandien 
sekmadienis. Išėjo Albertas su Saliute iš pat ryto. Tik 
sužinojusi, tik puse auselės išgirdusi, kad tėvas ruošiasi 
pas dėdę, Saliute nebeatlipo. Ką gi, nieko baisaus, mer
gaitei jau greit šešeri, taigi, tuos penkis kilometrus, pa
mažu eidami ir nueis. Albertienė irgi pritarė: su vaiku 
jos brangenybė neužsisėdės lig nakties ir neprisisrėbs, 
kad nebepaeitų. Ta tai permato viską kiaurai - Albertas 
dėl savo dukters irgi gerokai pablūdęs.

- Duok, Saliute, dabar kitą rankelę, eik tu dabar man 
iš šitos pusės, aš mat užsirūkysiu.

Albertas atsistoja, kad vėjas dūmus neštų nuo vaiko. 
Tiesa, šiandien jo dūmas smirdi nebaisiai, šiandien jo dū
mas kvepia - eidamas į svečius, jis ėmėsi su savim ne 
naminės kapšą, o papirosų "Kir". Jų seklyčioj ant spin
tos yra tokia vieta, toks sandėlis, kur tų papirosų pake
lių dar nemaža krūvelė. Tai brolio kauniečio dovana dar 
iš anų laikų. O Albertas žmogus toks: ir nori būti taupus 
ir nori unaro. Pas svainį Jurgį jo dūmas buvo tik giria
mas ir giriamas. Gali sakyti, du pakelius į lubas jie iš
vertė. Ką čia reiškia prie vaišių stalo?

Apšnekėję būsimus darbaus, vyrai jau traukėsi į politi
ką. Is bažnyčios parėjusios moterys bandė juos kieK su
grąžinti į sveiką protą, bet vyrai jau buvo patys protin
giausi. Jokių kitų protų nebereikėjo.

Saliutės vis prieina prie tėvo ir trukteli už švarko 
skverno, kurs kabo nusviręs per suolą.

- Kažin, kada mes esim namo?
Labą dieną, kaip žmonės sako. Tik ateita, tik spėta 

suvilgyti lūpas, o ji jau klausia, kada eisim namo. Ai, 
žinojo pačiutė Albertienė, ką daro. Žinojo, bet ar ir Al
bertas nepažįsta savo vaikelio? Trauktas (reikėtų sakyti 
traukta) kaip iš akies visais atžvilgiais. Ir pats Albertas 
nepasėda... "Tėvo duktė, tėvo duktė", - kartą, kai Bir
žuose prie kiškelio gėrė jie abu limonadą, taip linksmai 
jiems pasakė pro šalį skubėdama, bet viską sugebėdama 
užmėtyt moterėlė. Visais atžvilgiais duktė ir tėvas be
veik tokie patys. Albertas irgi galėtų jau eiti, bet jam 
atrodo, kad dar lyg nedera. Ir jis sako:

- Palauk, vaikeli, matai gi - dar patys pietūs. Lėk, 
palakstyk su vaikais.

- Kad jie šunį paleido, bijau aš to šunio.
- Jei tu su šito kiemo žmonėm giminiuojies, šuo nie

ko tau nedarys. Šunys viską supranta. Na, lėk.
Taigi ketvirtį valandos Albertas dar garantuotai turi. 

O paskui vėl ta pati pasaka, paskui vėl ketvirtis ar net 
pusvalandis.

Bet vieną kartą Saliutės kantrybės terbelė baigiasi.
Tai kas, kad dar niekas nė negalvoja jų iš čionai iš

leisti, spaudžia Albertą už pečių, Saliutei suranda ant 
stalo dar neragauto gardėsio, dar va kokį sausainį, kuris 
panašus į vanagą. Viskas. Albertas stojas ir kelia per 
suolą koją.

Na, kol jie išsirangys, kol dar pasišnekės prie durų, 
kol atsišnekės, gražaus laikelio praeis.

- Parnešk Aneliutei kiškio pyrago, Albertai, - Jurgie
nė įduoda jiems ryšulėlį. Kad matai, per tuos darbus 
nebesueinam, gal jau, sakau, su visai...

Ryšulėlis kaip reikiant, nes einant penketą kilometrų, 
jis vis mažės. Eik iš kur nori, iš vaišių ar ne iš vaišių, 
vėjas kai pūsteli, tai taip įsinori gardesnio kąsniuko.

- Na, kur jūs lekiat? Pasižiūrėkit, kur saulė! Sėsk, 
švogeri, tik prie stalo, aš tau sakau. Sėsk, kad tave...

- Kad nebesėsiu. Tik tu, Domute, surask dar tam 
mano vaikui kokią skarelę. Rytą, rodos, buvo taip šilta.

RUPŪŽ. RUPŪŽ, LIPK ANT PEČIAUS
K. Sajos apsakyt,.as (Iš '94 METAI, vasaris)

/ pabaiga /
Nespėjo žmonės apsiprasti su tom naujienom, užgriuvo 

dar didesnė: Zaborskiai pusvelčiui parduoda dvarą! Niekas 
nebūtų atspėjęs kas bus naujasis Antašavos ponas. Ogi 
Kotryna Dogrobova, Andžejaus našlė! Atrodė kvaiša kaip 
višta, iki penkių nesuskaičiuojanti, perėjo namie savo 
vyro suvilktas gėrybes aptūpus, o pasirodo, buvus gudri 
kaip lapė, galinti ne vieną gaidį nustekenti. Tvarkydama 
popierius Dogrobovienė susigrąžino savo mergautinę pa
vardę - taigi Antašavos naujoji ponia dabar vadinosi Kot
ryna Starodubceva. O broliai Zaborskiai, nė sudie žmonėm 
nepasakę, išsinešdino į Varšuvą.

Vieną pavakarę ponia Kotryna per tarnus pasišaukė 
Antaną Kleivą į rūmus, davė pabučiuoti ranką, paskui 
pasodino prie samovaro ir prašneko pūsčiodama arbatą:

- Nemėgstu aš tų padlyzų, o jie vistiek ateina ir 
skundžia... Sako, kad tu mane vadini Sena Dupce.

- Tegul prie mano akių jums pasako, kada ir kur aš 
taip...

- Nereikia teisintis, nereikia. Andžejus dar ne taip 
mane išvadindavo. Ne tik jūs kentėdavot nuo jo. Erodas, 
chamas - atleisk jam, Viešpatie... Zaborskiai žadėjo šim
tą rublių tam, kas nurodys mano vyro žudiką, o aš šim
tinę atidėjau tam, kas išvaduos mane nuo to kankintojo. 
Daug anksčiau atidėjau...

Ponia Kotryna viena ranka ėmė šluostytis ašaras, o

METAI. Literatūra,Kritika, Eseistika. Lietuvos 
1994. VI. 1

Rašytojų Sujungęs mėnraštis.

- iš tikrųjų atvėso. Rasiu aš jai ir skarelę, ir megz- 
tinėlį. Kitą kartą kai ateisit, parneškit. Bus reikalas ir 
ateiti, visiškai nepasirodot.

- O, ateikit vėl ryt, - sako Jurgis. - Jei po kokios sa
vaitės, tai mano statinės bus tuščios. Žinai tu mano nikį 
kol yra, tai yra, kai nebėra, nebėra.

Albertas pripažino, kad tai teisybė.
- Albertai, dar celia kaju, kaip tas latvys sako.
- Na, vieną gal ir galima.
Jie išeina. Vienoj Alberto rankoj tasai ryšelis, kitoj - 

Saliutės rankelė. Per kiemą juos lydi graži kompanija. 
Jurgio kaimynas vis neatstoja. Jisai su ąsočiu ir su stik
line.

- Albertai, dar celia kaju, kaip tas latvys sako...
Artėjo šaltas, geltonas balandžio vakaras. Būna tokių 

pavakarių ir vakarų, kai išblyškėlė saulė nejaukiai atsi
muša namų languose. Pro šaltą ir kietą jų šviesą, rodosi, 
žiūri kažkas iš vidaus. Ne vakarieniaujantys, o kažkokie 
labai kaulėti žmonės, kurie nieko nelaukia ir patys nie
kur nebeis. Tiktai pasiklos šaltus patalus, ir viskas.

Dvaro^ pastatas anapus upės ant skardžio, vieną savo 
šoną iškišęs, irgi geltonas lyg perskeltas griežtis. Tik 
tenai ne taip tylu, kaip paprastų žmonelių sodybose. Dai
nuoja tenai vokiečiukai, jau kelinta diena dvare balažin 
ko apsistoję. Gal jiems jų daina ir graži.

Saliute žiūri į kalną ir dvarą, ir jai nė kiek nebaisu. 
Ją ir jos tėvą Albertą nuo svetimo dvaro ir svetimų ka
reivių skiria upė. Potvynis jau praėjęs, bet upė dar plati. 
Šią pavakarę ji labai mėlyna ir plaukdama prieš vėją 
šiaušiasi nemažomis bangomis. Plakas į krantą, kalba 
gilių vandenų kalba.

Albertas su Saliute valandžiukę stabteli ir galvas pa
kreipę bando pro vėją atskrendančioje dainoje ką nors iš
girsti. Nieko doro.

- Einam, - sako Saliute.
- Einam, - sako ir Albertas. - Avytes reiks iš lauko 

parvesti, dar visą laiką ne metas laukuos gyvulėliui.
Albertas šypsosi: koks padūkęs gerumas eiti namo. 

Tai kas, kad vakaras šaltas. Dar geriau.
- Žiū, pantis! - šūkteli Albertas. - Ir dar, sakyk, nau

jas. Nagi visiškai naujas!
Prie tako guli gražiai išsilenkęs, nelyginant žaltys, 

nesunešiotas, neatspurijęs pantis. Albertas paleidžia Sa
liutės rankelę ir lenkiasi prie virvagalio. Paėmęs dar 
plyksteli kaip botagu ir jau ruošiasi kisti į švarko kišenę. 
Geras daiktas.

- Palauk, - sako Saliute, - aš girdėjau, kad būna blo
gai, jei paimi ką nors svetimo.

Saliute tikrai nežino, koks tas blogumas, - ar kas ne
matomas gali nubausti, ar kokia vyresnybė, kokie karei
viai. Ir čia kaip tyčia vėjas atneša kad ir apdraskytą, 
bet griežtą vokiečių dainos posmą - jie ir sėdėdami dai
nuoja tartum žygiuotų.

O pantis tikrai ne jų: Saliute jaučia, kad jų laukai 
dar negreitai, oi, dar uz gero galelio. Albertas vėl šyp
teli, nes žino tik tiek: jei jau Saliute pasakė, kad reikia 
tą virvagalį numesti į buvusią vietą, tai taip ir bus.

Ir pantis vėl guli prie tako. Net visiškai taip pat išsi
lenkęs. Nereikia sakyti, kad Albertui jo nė kiek negaila. 
Bet kai pašėliškai gera eiti namo, tai tiek jau to.

Taip, Saliutę reiks leisti į mokslą, tikrai reiks, tikrai. 
Bet palauk - kiek dar laiko turės praeiti. O ligos! Tie 
vaikai serga ir serga, serga, ir serga. Ne vienas numišta. 
Kad ir Saliute tik nenumirtų. Ak, kad tave, kokia negera 
mintis staiga užplaukė. Dar gali sudurniuoti. Kaip jau 
bus, taip. Palauk - kaip čia tas Jurgis sakė apie savo 
alų: kai yra, yra, kai nebėra, nebėra? Teisybė. Jei jau 
kas, tai rada reiks žiūrėti. Ai, "Tėvo duktė, tėvo duktė..*'

Bet apie ką~ negera dabar nereikia galvoti dar išga
ruos visas šventiškas garas.

- E, Saliute, ką mes čia nešamės ryšely?..
Kai jie pagaliau prieina savo laukus, vakaras, jau tik

ras. Tarsi kiek padidėjęs saulės ratas jau užriedėjęs ant 
lygios miško nugaros, tuoj nusileis į kaimyno sodybą. Al
bertų avelės iš tolo pamatė ateinančius. Jos stovėjo pake- 
lusios galvas ir atidžiai stebėjo, ar ne galgonai kokie 
ateina. Saliute greitai nubėgo prie jų. Avinukus, stora 
vilna apžėlusius, reikėtų pargriauti. O tie laukia kriaukš
lelio duonos.

Gal reikėtų ir jiems atrišti mazgelį? Bet kaip tėvas 
taikosi prie Saliutės, taip Saliute prie tėvo. Šiek tiek. Ji 
nujaučia dabar, kad tėvas, šitai pamatęs, nebūtų patenkin
tas.

Albertas išmuša kuolus ir suėmęs grandines pavaro 
avis.

- Škin, mielosios! O ar žinai, Saliute, kad avelės, 
pirmą kartą išleistos į lauką, kai jau pasirodo pavasaris, 
kalba latviškai?

?!
- Mažieji gėriukai bliauna: nau žales, nau žales, o di

džiosios graibo ką rasdamos ir jiems atsako: lab lab lab. 
Supranti? Tie sako: nėra žolės, nėra žolės, o tos: gera, 
gera, gera.

Draugiškas būrelis įeina į kiemą. Ryšulėlį dabar neša 

kita pastūmė prie Antano juodo aksomo kapšą su pinigais.
- Aš?.. Man?! - nustebo Kleiva.
- Tau, tau!.. Aš tikiu kortom, tikiu ką žmonės sako. 

Žinau, kad mano Andžejus tavo tėvą be laiko nuvarė į 
kapus...

-Nuvarė, bet... Prieš Dogrobą aš rankos nepakėliau.
- Tai vistiek paimk tuos pinigus, atiduosi tam, kas 

buvo ryžtingesnis. Negi ta šimtinė taip ir gulės man ant 
širdies...

- Ubagams išdalykit.
- Kad pasimelstų už Andžejaus vėlę? Niekuomet!
- Tegul pasimeldžia už tuos, kuriems jis gyvenimą pa

trumpino.
- Taip_ ir padarysiu. Matai, kokia aš Sena Dupcė - 

- pati nebūčiau susipratus. Eik ir niekam nepasakok apie 
ką čia mes... išgerk arbatos ir persižegnok, kad aš bū
čiau rami.

Anatanas persižengnojo ir būtų nesigyręs, kad gėrė 
arbatą pas naująją ponią, bet nuo grandinės paleistas 
Rokas pirmas jo paklausė, ar Kotryna jam nesiūlė šimti
nės... Kalvis irgi nepaėmė, Kazimieras Platkus nepaėmė- 
įdomu, ar dar siūlys kam nors...

Netrukus paaiškėjo, kad ne tik siūlė, bet ir įsiūlė. 
Jonui Pangoniui, kurį žmonės vadino Lakazariu. Jis buvo 
potingis, mėgėjas išgerti, pritrūkęs kapeikų statė žvėrims 
visokias kilpas ir ypač mikliai su užnarve gaudė lydekas. 
Dogroba jį buvo~ porą~ kartų nuplakdinęs, todėl Pangonis 
ne tik vilkdavo žuvį žydui į karčemą, bet ir poniai Kot
rynai, kad kitą kartą prievaizdas jo pasigailėtų.

Tiražas 2.500 egz.Eina nuo 1991 m.

Saliute. Avelės patenkintos, sugurena į tvartą, iš kurio 
dvelkia šienu, šiaudais, senom lentom kvepianti šiluma. 
Albertas atriša avelėms kaklasaičius, grandines pakabina 
prie durų. Avelės puola prie ėdžių.

- Einam, Saliute, dabar žinok, jas užsipuls karvės, 
klausinės, kas ten lauke dabar darosi, ar jau yra žolės. 
Bus ten gražios kalbos.

Kieme jau stovi ir Albertienė.
- Laiku mano svečiykai sugrįžo. Tikriausiai prašysit 

užvalgyti?
- O ką tu manai? Še tau gastinčiaus, o mums duok 

barščių.
Albertas gerai žino: orkaitėje visada yra šio to nuo 

pietų. Gal barščių, jau gelsva žievele apsitraukusių bul
vių, na dar ko nors, gal blynų.

Šitoks valgis, ypač po vaišių, tai pats gardžiausias.
- Ir šalta gi šiandien. Gerai dar, kad susipratot Saliu

tei megztinėlio paprašyti. - Albertienė sėdi ir žiūri i 
valgančius.

- Kaip mes nesusiprasim. Ar mes su Saliute kokie ne
tt uo jėgos?

- Kaip mes su Alb... su tėte nesusiprasim?
Geltonas vakaras pamažu darosi pilkas. Ir vėjas jau 

rimsta. Negi taip šalta iš tiesų buvo? Saliute brūkšteli 
sau per kaktą, iš kurios jau sunkiasi nedidelis prakaito 
lašelis. . ng4 "Metai" balandis)

Julija Jakentaitė

ŠVENTAS BARNABAS

Trobą, statė iŠ smalingų pušies kamienų, 
skambančių uosių ir ąžuolų. 
Vaikštinėjo savo vaikystės takais, 
raižė stiklą kaimynų langams. 
Vienintelis visame kaime 
gėrė šviežią kiaulės kraują. 
Dabar jo troba stovi Rumšiškėse, 
o pasodintos tujos viršūnė remia dangų, - 
mažiausi jos lapeliai suskaitomi 
žvarbaus rudenio vėjo.

Ateitų Barnabas pasigrožėti savo troba, 
jos raudonais langais saulėlydy, 
pagirgždintų nesutvarkytas duris, 
pakraigių gegnes.

Ar buvo jis šventas? 
Vaikščiojo po girios tankmę 
vidudieny, per pačias Mišias, 
skambino eglių kamienus, 
gesino kadagynų liepsneles, 
erzino varnas iš lizdų, 
gandrams užveisė varlingų balų, 
o savo vyšniomis per žiema šėrė žvirblius. 
Jo Apolonija buvo smagi moteriškė, 
ryše’jo baltą skarelę ir margą prijuostę. 
Visi pamiršo, ką žinojo Barnabas, 
ką nešiojo po milo apsiaustu, 
o viduržiemy po sunkiais kailiniais 
ką šmėkščiojo botagu šyvai kumelaitei. L

Bitės negėlė skaudžiai.
Gyvatė negąsdino variniu blizgesiu po kelmo trūnėsiais. 
Audra neliesdavo obelų, 
o sausra negilaus šulinio.
Sako, vanduo jo šuliny buvo neskanus. 
Barnabas vaišindavo saulės medum, 
kumelės pienu ir paršelio krauju - 
ilgai neužmirždavo šio gėrimo pakeleivis, 
naktį sapnuodavo troba, 
kurios kiekviename lange švietė po žvaigždę, 
duryse šokinėjo maži ėriukai, 
per tvoras kumeliukai, 
o vyšnios gumbuotose šakose 
kabojo saulė, 
išvysdavo save pakeleivingasai prieš tūkstantį metų, 

po tūkstančio - 
ir suprasdavo - 
šventas buvo Barnabas, 
kurio troba šviečia Rumšiškėse, 
o daugybė grąžtelių ir kaltelių 
sidabriniais varpeliais 
skamba ant klevo palanges.

/Iš rinkinio "Smilgos Tarp Akmenų", 1989. Vilnius./.

Lakazaris pasimuistęs nenorom vis dėlto paėmė po
nios brukamus pinigus, o po poros dienų prisistatė žanda
rai. Aksominį kapsą sugrąžino Starodubcevai. Pangonis 
buvo spėjęs pragerti vos dešimt kapeikų, bet vis dar 
buvo linksmas. Nenujautė, kad jau niekad Dotnuvėlėj lyde
kų nebegaudys.

Tais pačiais metais caras išleido dekretą: baudžiava 
panaikinta, tačiau dar kurį laiką viskas pasiliko kaip bu
vę. Nei pakartas, nei nuleistas... Žmonių kantrybė baigė
si.

Kai Dotnuvos miškuose apsistojo kunigo Mackevičiaus 
sukilėlių būrys, Kazimieras Platkus užėjo pas Antaną 
Kleivą atsisveikinti ir pasakė:

- Jaučiu, kad nebegrįšiu, bet vistiek einu. Dėl Dogro- 
bos nesigailiu, bet ir jo nereikėjo galabyti. Jokūbas Moc
kus ir Lakazaris nebūtų nukentėję. Dėl Kriaučiūno mane 
sąžinė ėda. Tavo sesuo, o ne Petras dėl visko buvo kaltas.

- O aš maniau, kad Rokas nebeiškentė, - atsiliepė 
priblokštas Antanas. - Negi kalvis, maniau, savo darbo 
spynos neatrakins, kada jam reikia...

- Abu... abu išeinam, - prasitarė Platkus. - o tu pasi
likęs užmesk akį, kad tie mūsų vaikai gyventų kaip nors, 
neištižtų. Kad nors per Vėlines visus prisimintų.

Vaikai gal ir prisiminė, o vaikų vaikai savo mažie
siems išsaugojo tik tą senų laikų nei šiokią, nei tokią 
dainelę:

Rupūžę rupūž, lipk ant pečiaus, 
Lipk lipk, nenukrisk...

VILNIUS, K.Širvydo 6, 2600 , MTP-11 5



toronto
Lietuvių Namu 

Žinios
• Gegužės mėn. 8 d. LN 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 325 žmonės. Svečių 
knygoje pasirašė 1 iš Vil
niaus, D. ir R. Liaubai iš 
Medina, Ohio, JAV, 1 iš 
Ukrainos, W.Bingham iš 
Škotijos.

Svečius pasveikino, juos 
supažindino ir Motinos 
Dienos proga pasveikino 
motinas LN Visuomeninės 
Veiklos K-to pirm. T.Sta- 
nulis.

Savo kūrybos, skirtos 
Motinos Dienai, paskaitė 
visuomenininkas Stasys 
Jokūbaitis.

apie prūsų kovas su vokie
čių Ordinu.

• LN vasaros poilsio sto
vykla vyks Wasagoje, rug
pjūčio mėn. 13-20 d.d.

Vietas rezervuoti gali
ma telefonais: 614-7739, 
A.Sukauskas arba tel: 240- 
0490, E.Bartminas.

• Gegužės mėn. 15 d. KA
RALIAUS MINDAUGO ME
NĖJE vyko metinis tautinių 
šokių grupės ATŽALYNAS 
pasirodymas. į jj atsilankė 
daug žiūrovų. ATŽALYNO 
mokytojos buvo pagerbtos 
dovanomis ir palinkėta 
pasiryžimo ir toliau tęsti 
šį darbą jaunimo tarpe.

ATŽALYNO svečiai 
buvo Ansamblis GYVATA- 
RAS iš Hamiltono.

• Birželio 11 d., LN Vi
suomeninės Veiklos K-tas 
rengia vartotų drabužiu 
ir daiktų išpardavimu.

• Reikalingas LN pastato 
priežiūrai darbininkas.
Kreiptis į LN raštinę tel: 
532-3311.

• Gegužės mėn. 4 d. LN 
Seklyčioje, papigintų buty 
(Kaunas Non-Profit Homes 
Ine.) valdybos nariai buvo 
sušaukę pasitarimų su Gy
venviečių Ministerijos (Mi
nistry of Housing) atsto
vais.

Buvo išsamiai nušvies
tas papigintų buty reikalin
gumas, ypatingai tautie
čiams, kurie dėl sveikatos 
negalavimų bus pakeliui 
į Slaugos Namus, busimo 
pastato žemesniuose aukš
tuose.
• Gegužės mėn. 15 d., 
LN sekmadienio popietėje 
dalyvavo 200 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė 2 
iš Vilniaus, 2 iŠ Kauno. 
Svečius supažindino ir pra
nešimus padarė LN vicep. 
V.Drešeris.

• Gegužės mėn. 22 d., 
1:30 val.p.p. Seklyčioje 
buvo rodomas istorinis 
filmas "Herkus Mantas"

• Slaugos Namams aukojo: 
$100,- E.A.Mačiuliai iš 
Stroud, Ont.

Aukas galima slysti 
tiesioginiai: LABDAROS
FONDAS, Lietuvių Slaugos 
Namai, 1573 Bloor St.W., 
TORONTO, Ont., M6P 
1A6. Taip pat galima pasi
naudoti Toronto ir Hamilto 
lietuvių kredito unijų pa
slaugomis, jnešant šias 
aukas.

• - Išganytojo P-jos val
dyba dėkoja visiems, prisi- 
dėjusiems prie P-jos patalpų, 
kiemo tvarkymo ir valymo.

e PRISIKĖLIMO P-JOS 
LABDAROS SEKCIJOS 

surengtas vartotų daiktų 
ir drabužių išpardavimas 
pavyko labai gerai,nes gau
ta $6.000 pelno.

o ANAPILIO šventovėje 
Pirmąją Komuniją priėmė 
15 vaikų.

e MAIRONIO Lituanistinės 
Mokyklos ir aukštesniųjų 
lituanistinių kuršy iškilmin
gas mokslo metų užbaigi
mas vyko gegužės men. 
20 d., PRISIKĖLIMO P- 
jos patalpose.

e KANADOS LIETUVIU 
MUZIEJAUS

ANAPILYJE patalpose 
ruošiama lietuviškųjų mo
kyklų mokinių darbų paroda.

Muziejų galima lankyti 
sekmadieniais nuo 10:30 
val.r. iki 8 vai.v., o pir
madieniais nuo 12 vai. 
iki 9 vai.vakaro.

KANADOS LIETUVIU 
FONDO METINIAME ' 
SUSIRINKIME,

kuris vyko gegužės mėn 
14 d., šeštadienį, Toronto 
Lietuvių Namuose, buvo 
patiekti valdybos, tarybos 
ir revizijos komisijų prane
šimai, išrinkta taryba. Ją 
sudaro: G.Ignaitytė, P.Ku- 
ras, R.Sakalaitė-Jonaitienė, 
K.Deksnys, B.SaplysJ.Krikš- 
tolaitis, A.Padebinskas.E. 
Cuplinskas, V. Aušrotas,
J.Gustainis, A. Nausėdas,
V.Sendžikas.
• Nuo gegužės mėn. 16 
d. iki birželio mėn. 11 
d. vyks Čilės dramaturgo 
Ariel Dorfman drama 
"St. Lawrence Centre for 
The Arts", 27 Front Str.E. 
kurią režisavo Jonas Jura
šas, Kauno Valstybinio 
Teatro direktorius, pagar
sėjęs režisūra ne vien Lie
tuvoje, bet ir JAV-se, Ja
ponijoje.

šį jo režisuotą veika
lą "The Globe & Mail" 
recenzentas įvertino 4- 
rių Žvaigždžiu ženklu.

Lietuviai turėtų pama
tyti ši retą spektaklį. Dra
ma vadinasi "Death and

Skautai Vyčiai "Baltijos" stovykloje._______________________
tuviams prie Lac Syiver, skautų ar ateitininkų tėvams ir 
jų bičiuliams. Pamaldos 1000 pėdų kalno papėdėje, ar 
ant ežero kranto, jaunųjų improvizuotos programos prie 
laužo su nuolatos skambančiomis lietuviškomis ir skautiš- 
koinjs dainomis. Dildančios emigracijos girnos dildino lie
tuvišką bendruomenę Montrealyje, kartu dildindamos ir 
stovyklautojų skaičių. Bet tas tūkstantis stovyklautoįų 
praėjusių per "Baltijos" stovyklas, buvo veikiami lietuviš
kos tautinės kultūros ir daugeliui paliko žymes. "Baltijos" 
stovyklavietė laukia, kad jos 30 metų tradicijos būtų 
tęsiamos.
Įsijungiu į Lac Syiver "koloniją"

the Maiden"

................atkelta iš 4 psl./

ATSISVEIKINS SU KUN. 
POVILU DILIUMI

Birželio mėn. 19 d.,
sekmadienį, po 11 val.pa- 
maldų, kun.Povilui Diliui 
pagerbti Toronto Lietuvių 
Namuose vyks išleistuvi
niai atsisveikinimo pietūs.

Visi kviečiami gausiai 
dalyvauti, pagerbiant ilga
metį dvasios vadovą.

Daugiau informacijos 
suteiks E.Steponas, tel:622- 
5896, P.šturmas tel: 905-
274-3529, V.Dauginis tel: 
533-1121.

• IŠGANYTOJO P-J OS 
GEGUŽINE

ruošiama BIRŽELIO mėn. 
26 d., sekmadienį, HURON 
PARKE (Mavis ir The 
Queensway). Pamaldos 11 
val.r., po to bendri pietūs, 
žaidimai, pasilinksminimai.

|Š "BALTUOS" ..............
vykios, viena iš jų buvo Kanados ir Amerikos studentų 
ateitininkų stovykla - suvažiavimas. Bet stovyklautojų 
skaičiui mažėjant, paskutinė ateitininkų stovykla įvyko 
bene 1982 metais.

Skautai pradėjo "Baltijoje" stovyklauti dar tebevyks
tant vietovės valymui. 1963 m. dar maždaug visiškai na
tūralaus miško aplinkoje, bei 1964 m., jau valymui pažen
gus, kai 35 stovyklautojai įsirengė virtuvę ant ežero kran
to, kur vėliau toje vietoje buvo įrengta maudyklė.

Vis daugiau pažengus stovyklavietės įrengimams, po 
kelių metų, jau daugiau patogumų norintiems, bei prie 
pionieriškų darbų nelinkusiems, stovyklavietė pasidarė

LIETUVIŲ
-t-l i i KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

patraukli.
Gausiausia ir turtingiausia stovykla buvo 1970 metais. 

Tada dalyvavo 131 skautai ir skautės iš Kanados ir įvai
rių Amerikos centrų, iš Amerikos atvyko 80 asmenų. 
Buvo pravesti pirmieji ofeialūs skautų-skaučių vadovų 
lavinimo kursai, kuriuose dalyvavo 38 kursantai. Kursus 
pravedė specialių skautų vadovų ruošimo mokyklų "Ginta
ro" ir "Ąžuolo" vadovai skautininkai C. Kliliulis ir St. 
Subatienė.

Šioje stovykoje dalyvavo Lietuvos Skautų Sąjungos 
užsienyje vadovaujantieji: Stefa Gedgaudienė ir A. Saulai- 
tis, SJ.

Ši stovykla buvo skautų vadų ruošimo stovykla, bet 
skautiškų laužų programos buvo ypatingai gyvos ir įdo
mios.

Skautams iš Amerikos "Baltijos" stovyklos gamtos ap
linka buvo netikėtinai įspūdinga. Amerikoje stovyklavie
tės vyksta sutvarkytuose išretintuose parkuose su daug 
patogumų. Miškas apie "Baltiją" beveik žmogaus nepalies
tas, tikras iššūkis skautui pažinti gamtą, išmokti nepa
klysti, iš šakų pasidaryti pastogę. Čikagos skautai stebė
josi, kad naktį gali matyti skaidrų, mėlyną dangų, Šiau
rės žvaigždę ir Grigo ratus, ko Čikagoje per suodžių 
pristotintą dangų, niekas negali įžiūrėti.

Keliolika metų skautų ir ateitininkų stovyklų atidary
mo ir uždarymo savaitgaliai būdavo šventiški įvykiai lie-

Nepasiryžęs prisidėti prie "pionierių" kirsti mišką, 
rauti kelmus, kai Provincija dalino sklypus beveik veltui, 
po dešimties metų, 1973 m., įsigijau nebaigtą įrengti va
sarnamį visiškai prie "Baltijos" stovyklavietės, nežiūrint 
nemažo 270 km. nuotolio nuo mano gyvenamosios vietos 
Ottawoje. Ryšius palaikiau su "Baltija" nuo 1966 m., nes 
daugumą Lac Syiver lietuvių pažinojau dar iš mano gyve
nimo Montrealyje laikų, su kuriais niekada ryšių nebuvau
nutraukęs. Bet daug įtakos turėjo mano gana aktyvus 
dėmesys skautų veiklai, jų stovykloms. Vienu ar kitu 
būdu kasmet prisidėdavau prie stovyklų. Tarp talkininkų 
buvau ir "didžiajai" 1970 m. Šiaurės Amerikos skautų sto
vyklai.

Esant jau vasaros gyventoju prie "Baltijos", ryšiai 
pasidarė dar glaudesni. Kelerias vasaras artimiau talki
ninkavau Juozui Piečaičiui, vienam iš ilgamečių skautų
stovyklų ir "Baltijos" stovyklavietės puoselėtojų, skiriant 
daug laiko ir energijos. Kelias vasaras talkininkavau Au
gustinui Ališauskui aprūpinti stovyklą maisto ir kito-- 
kiais ūkio reikmenimis stovyklaujančius, kai jo žmona Sta
sė vadovavo stovyklos virtuvei. Panašiai talkininkavau, 
ūkvedžio pareigas einančiam Jonui Žurkevičiui kitomis 
progomis.

į skautus įstojau būdamas vienuolikos metų. Po akty
vios veiklos gimnazijoje, universitete įsijungiau į akade
mikų skautų korporaciją "Vytis" ir taip visą laiką tęsiau 
mažiau ar daugiau skautišką veiklą, jos rėmimą ir domė
jimąsi, kas vyksta "Baltijoje". Bet paskutiniais metais 
pasidariau jau tik labai pasyvus stebėtojas. /b.d./

** ******»****»*<HHHMMMMMMMr*1HHHHHHK

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ1

Iki šiol šis fondas išleido per 1,100.000. doleriu 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. 
Pagrindinis kapitalas neHečiamas. Tik palūkanos 
gali būti skiriamos lietuviškai veiklai.

Sudarydami testamentus, prisiminkime 
Kanados lietuvių fondą (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime iio fondo nariais- aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

MOKA:
4.75% už 90 dienų term. Indėlius 
5.25% už 6 mėnesių term. Indėlius 
5.25% už 1 m. term. Indėlius
5.25% už 2 m. term. Indėlius
5.75% už 3 m. term, indėlius
6.00% už 4 m. term. Indėlius
6.00% už 5 m. term. Indėlius
5.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.75% už 1 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 2 m. GIC invest, pažym.
6.25% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
6.75% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
7.00% už 5 m. GIC Invest, pažym.
3.50% už RRSP Ir RRIF Ind. (variau* r*) 
5.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
6.00% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
6.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind.
6.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term Ind. 
7.00% už RRSP Ir RRIF 5 m. term Ind. 
3.50% už OHOSP (variable rate)
3.25% UŽ taupymo sąsk. (gyvyb*a drauda)
3.50% kasd. pal. čekių

sąsk. virė 10.000
2.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA: 
už asmenines 

paskolas nuo........... 8.00%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 

nuošimčiu

1 metų ................... 7.00%
2 metų ................... 7.75%

3 metų ................... 8.00%

(fixed rate)

Aukas siųsti: Lithuanian-Canadian Foundation,
1573 Bloor St. W„ Toronto, Ont M6P 1 AB
Žinokime kad:

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ...... 6.00%
(variable rate)

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

AKTYVAI per 100 milijonų dolerių

MasterCard.; Kredito kortelė

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. Kelionių čekiai (American Express, Thomas Cook 
mastercard cheques). Kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų 
kraštų. (The Co-operatos & Blue Cross). Nekilnojamo turto pa
skolų (mortgage) drauda. (Cumis & The Co-operators).

KASOS VALANDOS:
e Plrmad., antrad. Ir trečlad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
e Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
e Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 532-1149
6 psl.

Telefonai: (416)532-3400 ir 532-34 14

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto. Ontario M6II 1A8

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto Iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto Iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9 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 .
4 metų term. Indėlius .
5 metų term. Indėlius .
1 metų GlC-mėn.palūk. 
1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. Ind. 
RRSP ir RRIF-3 m. term. Ind. 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. Ind. 
Taupomąją sąskaitą .........
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki.„1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................... 2.50%

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

GlC-met. 
GlC-met. 
GlC-met 
GlC-met. 
GlC-met.

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

4.75% 
5.25% 
5.25% 
5.25% 
5.75% 
6.00% 
6.00% 
5.00% 
5.75% 
6.00% 
6.25% 
6.75% 
7.00% 
3.50% 
5.75% 
6.00% 
6.25% 
6.50% 
6.50% 
3.25% 
3.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ............... 8.50%
Sutarties paskolas 

nuo .............. 8.50%
Neklln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 8.00%
2 metų ............... 8.50%
3 metų ............... 8.75%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų .... 6.25%

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

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir mortgičius Iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

FONDO TiKSL AS - L IE TU V Y B ĖS ISL AIKYMA S

ALTERNATYVINĖ GYDYMO KLINIKA 
Bloor West Village

Gydomi ūmūs ir chroniški susirgimai. Pacientai priima
mi iš anksto susitarus tel: (416)-760-9445. Galima iš
kviesti į namus.

Darbo valandos: 9:30 r. - 8:00 vai. v.
Gydytoja - naturopatė DANUTĖ TURČINSKIENĖ, 

256 A Durie St., Toronto, Ont. M6S 3G3

INSURANCE 
BROKERS

Fax 233-0285 - Tol. 231-2861 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
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. 
Profesionaliam nekilnojamo turto įvertinimui 

prašome skambinti tel: 233-4446
Narys “Better Busslness" biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Daugini* - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-7376 
Lilija Pacevlčlenė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652 

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

DRA ŪDA ----INS URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Lietuvos Vietinės Rinktinės dalyviai Montrealyje su kun. K. Ambrasu viduryje. 
K. Ambrasas.

Mišias atnašauja kun. J. Lipski ir kun.
Nuotr: A. Kalvaičio

GRAŽIAI PRISIMINTI
LIETUVOJ VIETINĖS
RINKTINES ŽUVUSIEJI

S.m. gegužės mėn. 20
d., 7 vai.v. į AV šventovę

ATSISVEIKINO SU 
SILVIJA IR VINCU 
PIECAlClAIS

Montrealio lietuviai 
surengė gražų atsisveikini
mo vakarų išvykstantiems 
į Torontą Silvijai ir Vincui 
Piečaičiams. 

5

Buvo susirinkę apie 
120 dalyvių, artimų ir ar
timiausiu bendros veiklos 
bičiulių, draugų ir pažįsta
mų.

Hamilton

susirinko 14 LV Rinktines 
veteranų ir būrys dalyvių. 
Kun. K.Ambrasas, SJ,drau
ge su kun. J. Lipski'u auko
jo memorialines Mišias. 
Kun. K.Ambrasas pasakė

Nors atsisveikinimai, 
ypatingai mūsų kolonijai, 
nėra linksmi, tačiau šiuo 
vakaru buvo gražiai pagerb
ti čia išaugę mūsų telkinio 
darbuotojai ir palinkėta 
jiems sėkmės kitame,— 
dideliame lietuvių telkinyje.

Plačiau - kitame "NL" 
numeryje.

• NIDOS Klubas rengia 
žvejybos turnyrą 

BIRŽELIO 11 d., šeštadienį, 
S.ir J.Rimeikių vasarvietėje, 
Rideau,Que. Maloniai kvie
čia dalyvauti visus*

VEIKLUS PENSININKAI
Pensininką Klubas su

rengė smagų pavasarirų 
pobūvį gegužės mėn. 7 
d., Jaunimo Centro salė
je, į kurį atvyko didelis 
būrys svečių ir iš tolimes
nių vietovių.

Vakaro pranešėja Liuda 
Stungevičienė supažindino 
svečius, pravedė programą 
ir meniskai paskaitė "Pen
sininkės Skunda" ir kuple
tus. Svečių tarpe buvo 
ir Hamiltono Miesto Tary
bos narė M.Kiss ir G.Cop
ps. Gražiai pasirodė Pensi
ninkų Choras, vadovauja
mas A.Matulicz, kurį daly
viai labai šiltai priėmė.

Taip pat, nors ir ne 
Pensininkų Klubo nariai 
- H.Verneckienė ir K.Ke-

parutis įsijungė į programų 
ir .pritardami gitara, padai
navo 3 dainas.

Puošnius ir visus užga
nėdinusius stalus paruošė 
E?Bajoraitienė ir R.Pakal
niškienė.

Reikia pažymėti, kad 
šis Klubas surengia per 
metus 2 renginius, pasižy-, 
minčius gera programa 
ir gera nuotaika, e.

• Hamiltono Vysk.M.VA
LANČIAUS Mokykla gra
žiai pasirodė Motinos Die
nos minėjime Jaunimo 
Centre, gegužes mėn. 8 
d.

Dainavimo mokytojos 
P.Cerškienė ir P.Valaitienė 
atlieka gražų darbą, dieg- 
damos meilę lietu/iškai 
dainai.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE.

’TALKA'.LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M 1L6

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 3.00%
santaupas...............................2.00%
kasd.pal.taupymo s-ta........ 1.50%
90 dienų indėlius .................. 5.00%
1 m. term, indėlius ................ 6.25%
1 m. term.ind.mėn.pal............5.75%
3 m. term.indėlius ................6.75%
5 m. term, indėlius ................ 7.75%
RRSP ir RRIF (pensijos) .......2.50%
RRSP ir RRIF 1 m....................6.25%
RRSP ir RRIF ind. 3 m...........6.75%
RRSP ir RRIF ind. 5 m...........7.75%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas........... 10.25%
nekiln. turto pask. 1 m........... 7.75%
nekil.turto pask. 3 m...............8.50%
neikl.turto pask. 5 m.............10.00%
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” 
Parito va landos; pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
te&tadieniąlą — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. čefttadlenials uždaryta.

1994. VI. 1 

labai prasmingą ta tema 
pamokslą. Žuvusioms prisi
minti ir padėkos žodį atsi
lankiusiems tarė D.N.Baltru- 
konis.

Po Mišių buvo apžiūri-

ma Petro Adamonio šeimos 
paruoštas albumas. Jame 
matėme Ašmenoje žuvusių
jų LVRinktinės karių ap
leistus kapus ir - Armijos 
Krajovos Vilniuje kapines.

NUSIŠYPSOKIME

e Gatvėje susitinka du vyrai.
- Ernestai! Drauguži, kiek laiko tavęs nemačiau! Aš 

vos tave beatpažįstu: beveik plikas, išsiauginęs pilvą! 
Mano brangus drauge, Ernestai, kaip tu pasikeitei?

- Bet, pone, mano vardas ne Ernestas!
- Ah, tai tu ir vardą pakeitei?

• Mes pasistengsime, kad jūs mūsų sanatorijoje jaustu
mėtės kaip savo namuose.

- Ką jūs, daktare! Aš atvažiavau čia pailsėti!

• Kolega, kodėl jūs toks susirūpinęs? Gal kas nutiko?
- Nieko tokio. Tiktai, va, turiu penkias dukras ir nė 

vieno žento...
- Cha! įdomu, kaip jūs jaustumėtės mano kailyje, tetu

rėdamas vieną dukrą, kuri praėjusį šeštadienį parvedė 
penktą žentą?!

• Šito tai nepakęsiu!- plūsta suvalkietė savo vyrą. -
Tu parsibeldėi po pusiaunakčio, o aš paskui neužmiegu iki 
ryto! <•

- Duok daugiau pinigų, tai grįšiu išaušus!

• Milijonierius mirdamas klausia dvasininko:
- Tėve, jei jums paliksiu šimtą tūkstančių litų, ar bus 

išgelbėta mano siela?
- Nežinau, sūnau mano. Tačiau verta pamėginti.

• įsivaizduoji, kokia sumani mano žmonikė, - pasigyrė 
vienas vyriškis kitam. - Ji iš savo vakarinės suknelės 
pasiuvo man kaklaryšį!

- Juokų darbas! Maniškė tai bent specialiste! Ji iš 
mano kaklaryšio pasisiuvo sau kostiumėlį, - krenkštelėjo 
patenkintas antrasis vyras.

Electriden Contractor

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS 
102A Allion
LASALLE, Que, H8P 2C5 TEL: 366-5484

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI J UM.PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS

Savininkas - Mike OSKOWICZ 
3351 Belair St., Montreal, Que. H2A 2A5

Tel: 721-9496; res. 729-2446

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVRIUR

Mirus Mylimam Vyrui ir Tėvui 
A f A 

Edvardui Čičinskui, 
nuoširdžiausiai užjaūčiame Jo žmoną ALDONĄ, 
dukras KARUTĘ, LORETĄ ir KRISTĄ, 
seserį STEFANIJĄ, brolį ALFREDĄ bei kitus 
artimuosius -

"Vaivorykštė"

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
Ir. Vaitkutienė, J. Lukoševičius, A.Brilvicas, 

J.Žurkevičius, VI. Morkūnas, S. Janušonis, A.Matusevi- 
čius, Alf.Piešina, E.Juodkojienė, P.Šukys, A.Danaitis, 
M.Šniuolis, Mrs. J.Rebner;

"NL" PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$30,- _ Ag.Žitkuvienė; po * $25,- R.Otto (2m.), 

M.šemogienė (3 m.); $10,- G.Vazalinskas

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$ 90,- J.Stonkus (2 m.); $40,-dr.M.Arštikaitytė- 

Uleckienė (2 m.); po $20,- J.Cialka, M.Meiliūnas, B. 
Laučys; $10,- D.Renkauskas; po $5,- St.Dapkus, V. 
Anskis;

"NL" AUKA:
po $10, - P.šaltenienė, K.Balčiūnas.

VISIEMS - nuoširdžiai DĖKOJAME. "NL"

Įchicagoi

Populiarus estrados daipininkas Stasys Povilaitis
Nuotr: E.šulaičio

ESTRADOS DAINININKAS 
ST. POVILAITIS IŠVAŽIAVO

Apie pusantro mėnesio 
JAV-ėse paviešėjęs žymu
sis Lietuvos pramoginių 
dainų atlikėjas Stasys Po
vilaitis gegužės 16 d. išvy
ko atgal į Vilnių. Kovo 
mėn. 29 d. į Miami atskri
dęs dainininkas jau per 
Velykas ten turėjo savo 
pirmąjį pasirodymą. Po to 
jis koncertavo St. Peters- 
burge, Baltimorėje, Phila- 
delphijoje. Iš ten atvykęs 
į Čikagą, pradėjo ruoštis 
savo pagrindiniam pasiro
dymui Jaunimo Centro 
salėje balandžio 30 d.

Po šio pasirodymo daini
ninkas dar pora kartų dai
navo "Playhouse" salėje, o 
taip pat ir "Seklyčioje". 
Taip pat plačiai domėjosi 
Čikagos kultūriniu gyveni
mu, lankė pažįstamus. Be 
to, jis iš anksto susitarė 
ir dėl koncertų serijos dar 
šį rudenį, kadangi kai ku
riose kolonijose nebuvo pro

gos pasirodyti dėl įvai
riais renginiais apkrauto 
pavasarinio sezono.

Svečias iš Vilniaus at
vykęs rugsėjo mėnesį žada 
atidaryti rudens renginių 
sezoną Čikagos Jaunimo 
Centre rugsėjo mėn. 10 d. 
įvyksiančiu koncertu. Dau
gelį jo pasirodymų sutiko 
suorganizuoti Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės.

išvykdamas į Vilnių, St-' 
Povailaitis išsivežė daug 
įdomių įspūdžių iš Ameri- ’ 
kos lietuvių gyvenimo, kas, 
jam, kaip žurnalistikos 
mokslus baigusiam žmogui, 
buvo tikrai gera patirtis. 
Dabar jo laukia gana inten
syvi koncertinė programa, 
kurios nemaža dalis vyks 
Lietuvos pajūryje- Palan
goje ir Nidoje. Prie jūros 
jis žada praleisti daugiau
sia laiko.

Linkime jam sėkmingos 
vasaros Lietuvoje, o tada 

lauksime jo sugrįžtant 
vėl į Čikagą ir kitus Lie
tuvių telkinius. E.Š.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GIE
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU KALBŲ. - LIETUVI ŠKA i

7725 george Str., LASALLE, Que. H8P 1C5 
Geriausias patarėjas ir <Iarbo atlikėjas stogdengys 
GUY RICHARD,kuris jau seniai aptarnauja lietuvius. 
Darbas garantuotas, ir prieinamomis kainomis.

7 psl.



montreal
MIRUSIEJI:
• EDVARDAS ČIČINSKAS, 
64 m. amžiaus, po sunkios 
ligos mirė gegužės mėn. 
20 d., Royal Victoria ligo
ninėje.

Liko žmona ALDONA, 
dukterys- KARINA ir LO
RETA su šeimomis, KRIS
TINA, sesuo STEFANIJA 
brolis ALFREDAS ir jų 
šeimos.

Palaidotas iš šv.Kazi- 
miero Parapijos bažnyčios, 
Mount Royal kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

DVI KRIKŠTYNOS AV P- 
JOS BAŽNYČIOJE
• Romo ir Danutos STAŠ
KEVIČIŲ pirmagimis pa
krikštytas Justino-Emilijaus 
vardais.
• Leonardas ir Joanne 
INTAI atvyko iš Edmontono, 
Albertos prov.,Į Montrealį 
ir AV P-jos bažnyčioje 
pakrikštijo savo dukrelę 
Hayley- Cheryl-Stephanie 
vardais.

• KRISTA OTTAITĖ ir 
GARY BAILEY susituokė 
AV P-jos bažnyčioje.

Apeigas atliko kleb.kun. 
J.Aranauskas, SJ.

Sveikiname!

būtų renkama dviejų mėty 
kadencijai.

Susirinkimo metu pa
tvirtinta naujoji Valdyba, 
kuri po susirinkimo pasi
skirstė pareigomis:

pirmininkas-_____ Romas
Otto, I-as vicep.- Juozas 
Šiaučiulis, II-as vicep.- 
Gasparas Alinauskas, iždi
ninkas Leonas Balaišis, 
sekretorius Augustas Myle, 
ūkio reikalams - Antanas 
Žiūkas, specialioms parei
goms - Donaldas Giedrikas-

~ Revizijos Komisijų 
sutiko Įeiti Bronius Nied-, 
varas, D.N.Baltrukonis _ ir 
Margarita Kastanauskaite.

Uždarant susirinkimą, 
Juozas šiaučiulis nuošir
džiai padėkojo visiems 
atvykusioms, o ypatingai 
redaktorei, darbuotojams 
ir talkininkams už sąžinin
gą pareigų atlikimą.

Atsigaivinimui visi buvo 
pavaišinti kava ir 
džiais.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ

3 vai, p.p.

užkan- 
Dal.

Turėjo būti: praeitame "NE* 
numeryje, po nuotrauka 
J.šulmutro ir talkininkų, 
tvarkiusių Spaudos Baliuje 
muziką, turėjo būti talki
ninkas R. Mickevičius, o 
n e Macijauskas.
Atsiprašome! "NLW

MINĖJIMAS
vyks š.m. BIRŽELIO mėn. 12 d., SEKMADIENI

parapijos salėje.
Aušros Vartų parapijos šventovėje
Po minėjimo - kavutė

Visus kviečia BALTŲ FEDERACIJA

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE St. Montreal, Que. H4E 2A8 
Tel: 766-5827; 766-5830

FAX: 514-766-1349.
Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard

AKTYVAS virš $29,000,000t

MOKA UŽ:

REZERVAS virš $2,000,000

Certifikatus 1 m.-..... .... 6.50% Taupymo-special............. ... 1.50%
Certifikatus 2 m......... .... 6.75% Taupymo - su gyv. dr............. 1.25%
Certifikatus 3 m......... ......  7.00 Taupymo-kasdienines ........ 1-50%
Term. Indėlius: Einamos sąsk.......................... 1.00%

1 metų .............. ... 5.00% RRIF—RRSP -1 m.term. .. ...6.50%
180 d. 364 d. ..
120 d. - 179 d. ..

... 5.00%
• ■■4.50% RRIF-RRSP-2 m.term. ...... 6.75%

60d. - 119d. .. •••■4.50% RRIF-RRSP-3 m.term. ...... 7.00%
30 d. - 59 d. .. ...3.50% RRIF-RRSP-taup.......... ... 2.00%

IMA UŽ:

Informacija apla naujausias palūkanas “Lua" 

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

Nekiln. turto:
1 metų ................ ........... 7.75% asmenines - nuo ...... ...... 7.25%

2 metų................ ............8.25%
3 metų................ ............8.50%

KASOS VALANDOS:
1475DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

LIETUVIŲ KARIŲ 
VETERANŲ SĄJUNGA 
RAMOVĖ, Montrealio 
Skyrius šaukia Montrealio 
Ramovėny SUSIRINKIMĄ 
š.m.birželio mėn. 12 d.,
12 vai., sekmadienj, AV 
P-jos salėje, šaulių kamba
ryje- 

šiame visuotiname 
nariu susirinkime LKVS- 
gos * Montrealio Skyriaus 
Valdyba maloniai kviečia 
dalyvauti VISUS NARIUS.

Skyriaus Valdyba 
METINIAME "N L" 
SUSIRINKIME

Gegužės mėn. 29 d.,
AV Parapijos salėje vykusį 
laikraščio "Nepriklausoma 
Lietuva" akcininkų-šėrinin- 
ky ir skaitytojų susirinkimą 
pravedė Juozas šiaučiulis. 
Sekretoriavo Margarita 
Kastanauskaitė.

Pranešimus padarė "NL" 
Valdybos pirmininkas Juo
zas šiaučiulis, iždininkas 
Leonas Balaišis, akcijų- 
šėrų sekretorius Gasparas 
Alinauskas. Revizijos Ko
misijos Aktą perskaitė 
Bronius Niedvaras.

Dėl iždininko pranešimo 
buvo iškeltas pageidavimas 
smulkiau paaiškinti apy
skaitą.

Kalbant apie einamuo
sius reikalus, buvo pagei
dauta daugiau Lietuvos 
sporto žinių. Taip pat, 
kad metiniai susirinkimai 
vyktų kasmet, o Valdyba

Montrealio Lietuvių Šeštadieninės mokyklos mokytojai: Asta Staskevičienė, Inga Giedrikienė , Lilė Gedvilaitė, Arūnas Staškevičius, Silvija Staš^ - 
kevičienė , vedėja Joana Adamonytė. Toliau, dešinėje - Lilė Gedvilaitė dirba su jaunesniaisiais mokiniais. Nuotr. J. Piečaičio

• TIBETO MENAS ekspo
nuojamas OBORO Galerijo
je, 4001, rue Berri, # 301.

Galerija atidaryta nuo 
trečiadienio iki sekmadie
nio, nuo 12 vai. iki 5 val.p 
p. Paroda veiks iki birželio 
mėn. 19 d.

Parodoje matomi tapy
bos, grafikos, fotografijos 
ir video rodiniai. '

Taip pat matoma apie 
30 vaikų piešinių, gyvenan
čių pabėgėlių stovyklose 
Indijoje.

Birželio 11 d. 9 vai. v.

Anna Souza skaitys paskai
tą ir iliustruos skaidrėmis 
apie Tibeto kultūrini gyve
nimą paskutiniais 5-kiais

metais, kai visokiais būdais 
Kinijos komunistinio režimo 
bandoma Tibeto kultūra 
sužlugdyti.

EUROPARCEL
Lietuvą, Latviją, Estiją,

malonumu teiksime aukščiausios rūšies

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-Chįnirgas 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Quė. 
H8P 1N5, t ei:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
Qniv.dr. J.M ALIŠrOS biurai 

1440 St.Catharine St.,W. 
Suite 701 Tel:866-9297
Montreal,P.Q. H3G 1S5

Mes su __
patarnavimą, todėl prašome ir toliau naudotis mū
sų paslaugomis. Laukiame Jūsų telefono, jeigu no
rite, kad siuntiniai būtų paimti iš~ Jūsų namų.

Siuntiniai priimami, kaip ir anksčiau, TREČIA
DIENIAIS, nuo 9 vai, r. iki 7 vai.v.

Kaina $5.10 uz kg. Siuntiniai pristatomi tiesiog 
namus. Nėra maksimumo
Kg. arba $1U.

į
2

svorio. Minimumas

ROYAL VICTORIA HOSPITAL, ......
687 Pine Ave, West, Tel: (5141-842-1231
Montreal, Que. H3A 1A1 Ext. 1663

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTAR - 
N AVIMO REIKALAIS 
BET KADA - 7 DIENAS.

TEL: 937-9898
1450 rue DE SEVE,

MONTREAL »4e 2A7
Vytas Gruodis, Jr.

Uurwxiai

*2flS2.

PATIKSLINIMAS
Pereitame LITO metiniame 
susirinkime buvo praneši
mas apie steigimą kredito 
unijų Lietuvoje.

Tuo steigimu rūpinasi ne 
mūsų FĖDĖRATION DĖS 
CAISSES D'ĖCONOMIE ŲU 
QUĖBEC, bet SOCIETE 
DE DEVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL DESJAR- 
DENS (SDID), kuri nori 
padėti įvesti kredito unijų 
sistemą atsikuriantiems 
kraštams. Juos remia AT
VIROS LIETUVOS FONDAS 
(Soros) ir KANADOS val
džia.

Mūsų LITO vedėjas p. 
Br. Bulota sutiko padėti 
savo patyrimu. Taip pat 
LITAS žada padėti tiems 
naujai įsikūrusių unijų dar
buotojams iš Lietuvos susi

pažinti su tos srities darbu 
Montrealyje. Ir tai būtų 
LITO pagalba Lietuvai.

LIETUVIS MENO 
GALERIJOJE

Pirmą kartą savo tapy
bos ir grafikos darbus iš
statė Montrealio lietuvis, 
Vukas Renė Akstinas gale
rijoje SEKAI, kuri speciali
zuojasi . supažindinti su 
šiuolaikinės dailės kūriniais

Paroda veikia iki birže
lio mėn. 4 d. Atidaryta 
nuo antradienio iki penkta
dienio 12 val.-5 val.p.p., 
šeštadieniais nuo 12 val.- 
4 val.p.p.

Adresas: 4281a Notre-
Dame W., netoli Metro 
St.Henri.

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

4589 Park Ave., 
Montreal, Que. H2V 4E4 Tel: (5141-842-9211.

"Mfatctfce "Ko,filo*
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

(M) 4 0 METŲ !
KĄ GI TAI REIŠKIA DARBE?

40 metų išlaikytas pastovumas,
principingumas, 
darbo kryptis.
tikslo siekimas.

Advokatas ROMAS I S G A N A I T I S
822 He de France, St.LAMBERT,Que, J4S 1T7, 

tel: 465-1538 
arba

8606 Central str., kamb.205, LASALLE, Que, H8P 1N5, 
tel:364-4282

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

8 psl.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS

L.L.L. D.D.N.
1155 rue Metcalfe, Suite 1143 , 

SUN LIFE BUILDING 
MontrėaL Qudbec, H3B 2Vb 
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784

TONY
PHOTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS 
5220 ch,QUEEN MARY Rd.

TONY LAURINAITIS
Montreal, P.Q. H3W 1X5 Tel: 481-6608

Visa tai gerai ir gražu, bet be Jūsų -klijentų, 
kurie pasitikėjote, be Jūsų, lietuviai, kurie šiai 
įtaigai davėte pradžią - nieko nebūtų buvę!

Todėl šiandien tariame Jums 
nuoširdų AČIŪ!

Ir ateityje būkime kartu darbe, maldoje, 
lietuviškame veikime;

VIENYBĖJE GALYBĖ!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

Tel.: 722-3545
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