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TERORAS OKLAHOMA 
MIESTE

Prie Washington' o 
minklo JAV sostinėje

pa
ir 

prie visų federalinių pas
tatų Amerikoje valstybinės 
vėliavos nuleistos iki pu
sės stiebo: š.m. balandžio 
mėn. 19 d. rytmetį susprog
dinta bomba išgriovusi 
federalinį 9 aukštų pastatą 
Amerikos vidurinėje dalyje 
Oklahomos mieste, turinčia
me apie 1 miL gyventojų. 

Šimtai sužeistųjų, dar ne
suskaičiuoti visi užmuštieji. 
Jų tarpe antrame aukšte 
buvusiame vaikų darželyje 
žuvo anie 40 vaiku.

GAZETTE FILE PHOTO

atminimui atvyko 
B.Clinton’as su žmo- 
palyda, įvairų konfe- 
atstovai. Televizijos

Kanados 
su Ispanija, 

B.Tobin'as
Masinis gelbėjimo korpu

sas ir jungtinis tyrinėtojų 
bei nusikaltėlių paieškos 
geriausi specialistai, įskai
tant FBI, tarptautiniu mas
tu ieško nusikaltėlių.

Septyni kiti, federaliniai 
pastatai Amerikoje buvo 
evakuoti, reaguojant į gau
tus grasinimus ir sustiprin
ta apsauga visuose pasta
tuose.

Kanados min. pirm. Jean 
Chretien nusiuntė užuojau
tos raštą savo ir kanadie
čių vardu prezidentui Clin
ton'ui, pažadėdamas pagal
bą, jeigu tokia būtų reika
linga.

FBI 
sako, 
kad 
teroristinė 
amerikiečių, 
naši ginklų kontrolės įvedi
mui, mokesčių mokėjimams 
ir kitokioms vyriausybės 
kontrolėms, bei yra buvę 
kokiu nors būdu susiję su 
kariuomenės tarnyba. Yra 
suimtas ir apkaltintas iki 
dabar vienas asmuo - Ti
mothy James McVeigh. 
Jis, artimų kaimynų liudiji
mu, buvęs nepaprastai suer
zintas ir supykęs, kuomet 
Branch 
būstinė 
Texas, prieš 2 metu buvo 
sunaikinta federalinės vy
riausybės nuosprendžiu.

Oklahomoje išgriautame 
pastate buvo eilė įstaigų, 
nesusijusių su jokia valsty
bės saugumo įstaiga. Kalti
ninkų ieškotojai gauna ne
maža informacijų iš įvairių 
žmonių telefonu, kiekviena 
jų užuomina rūpestingai 
patikrinama. Atrodo, kad 
įtariamųjų sąrašas pailgės, 
nes sėbrai buvp įtraukti 
iš 
ir 
vykdant terorą Oklahomoje .

Balandžio 23 d. buvo 
paskelbta valstybinė gedulo 
diena ir į specialias pamab-

savo pranešime 
jog labai gali būti, 

yra susiorganizavusi 
grupe iš tu 

kurie prieši-

Davidian sektos 
ties Waco,

i Kanados Žvejybos min. B. Tobin Jungtinėse Tautose de
monstruoja nelegalų Ispanijos tralerio tinklą, naudojamą 
Kanados pakrantėse.
das žuvusiųjų, nuo sprogimo 
aukų 
prez. 
na ir 
sijų
komentatoriai kritikavo,kad 
nebuvo pakviestas nė vie
nas musulmonų religijos 
atstovas tuo labiau, kad 
šios tragedijos pradžioje 
buvo pirmiausia sugesti- 
jonuojama per anksti, kad 
sprogimą įvykdę krąštuti- 
niųjų musulmonų grupė...

KANADA LAIMĖJO 
ŽUVININKYSTĖS
KONFLIKTE

Kanados Žuvininkystės 
min. Brian Tobin'as, nesvy
ruodamas ir gabiai apgynė 
Europos Bendrijoje Kanados 
pakrančių žvejojimo teises 
nuo piratiškų Ispanijos ko
mercinių tralerių. Gabiai 
vartodamas sveiko proto 
logiką ir šiokį tokį spaudi
mą, pasiųsdamas porą karo 
laivų pasitikti Ispanijos 
žvejybos laivus.

1993 m. federaliniuose 
rinkimuose buvo skelbiama, 
kad Kanados liberalų parti
ja rūpinsis tinkamai išsaugo- 
ti žuvų išteklius dabar, 
kad būtų įmanoma ir atei
tyje . . ’ “ ' . .
Taip pat buvo pabrėžta, 
kad 
žuvų kvotos s 
vu, r

vystyti žuvininkystę.

bus tikrinamos visos 
' kvotos svetimųjų lai- 
Kanados Grand Banks

■gi,.

IRVINO

sėbrai buvp įtraukti
Arizonos, Michigan© 

gal net kitę valstijy,

šiame 
t'a- 
lai- 

ir

pakrantėse. Nors Europos’ 
Bendrija pradžioje nenorėjo 
paremti 
konflikte 
čiau min.
mėjo pasaulio dėmesį 
pritarima, kai akivaizdžiai 
pademonstravo ir nelegalių 
Ispanijos bei Portugalijos 
tinklų vartojimą. Europos 
Bendrijos valstybėms ir 
JAV reikalaujant, Ispanija 
galų gale sutiko priimti 
atitinkamus žuvininkystės 
standartus.

Anot "The Gazette" 
korespondento William John
son'©: "Visa tai buvo pa
siekta be kraujo praliejimo, 
be dideliu išlaidų, nes Ka
nada pasižymi garbingumu 
tarptautiniuose reikaluose 
ir, kad-nesilaikant žvejybos 
standartų, — būtų visiems 
nepaprastai žalinga.

Tad, šis laimėjimas 
yra visų laimėjimas ir dėl 
to kanadiečiai gali didžiuo
tis".

GARBACIOV’AS TEISINA
SI DĖL SMURTO BALTI
JOS VALSTYBĖSE 1991
m.

Buvęs Sovietų. Sąjungos 
prez. Michail Gorbačiov'as 
Maskovje, TV pokalbyje 
š.m.kovo mėn.23 d.pareišKė, 
jog jis buvo nusiuntęs ka
riuomenės dalinius į Kirgis- 
taną ir Baku, tačiau dali-

nius į Vilnių ir Rygą (ne
sakė į Lietuvą ir Latviją) 
pasiuntė , anot jo, jo poli
tiniai priešai "tikėdamiesi 
sukelti kraujo praliejimą" 
ir "susilpninti prezidentinę 
galią".

Gorbačiov'o nuomone, 
tie patys asmenys, kurie 
buvo surengę pučą Maskvo
je 1991 m. rugpjūčio mė
nesį, yra atsakingi už savo 
smurto veiksmus Vilniuje 
ir Rygoje.

Buvęs Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos genera
linis sekretorius ’ M.Gorba- 
čiov'as taip pat pareiškė, 
kad jis visuomet pasisaky
davęs prieš Sovietų Sąjun
gos išlaikymą jėga. Jis 
pasmerkė dabartinės Rusi
jos valdančiųjų veiksmus 
Čečėnijoje bei asmenis, ku
rie grasina įjungsiantys 
Baltijos kraštus ir Suomiją 
į Rusijos Federaciją (turi 
g^lv°ie Žirįnovskį, ir pana-

Na, galima sakyti be
veik Baltijos valstybių drau
gas. Dar ko gero tikisi 
gau ti garbės piliečio titulą...

ŽEMĖS DIENA
Šiemet sueina 25 m. 

nuo Žemės Dienos paskel- 
bizno, rūpinantis mūsą pla
netos išsaugojimu nuo tar
šos, nuo žemės turto per
eikvojimo ir išlaikant natū
ralų augmenijos ir gyvūni
jos balansą.

Ta proga Montrealyje 
vyko Žemės Dienos eisena, 
sutraukusi apie 7.000 eity- 
nininkų, Maurice Richard 
arenoje vyko 70-ties pavil
jonų paroda. Čia gausius 
lankytojus domino įvairūs 
dirbiniai, pagaminti iš aliu- 
minijaus dėžučių, butelių, 
ir kitokią atliekų. Stipriai 
reiškėsi moksleiviai: Anne 
Fortier sukūrė ir pagamino 
naują žaidimą ekologijos 
temomis, studentas Frede
ric Fontaine, kartu su kla
sės draugais panaudojo 
išmestas Memo korteles, 
perdirbdamas jas į užra
šams tinkamus paketus.

• LIETUVA, LATVIJA ir 
ESTIJA perėjo į vasaros 
laiką, pasukdamos laikro
džius 1 valanda pirmyn 
kovo mėn. pabaigoje.

•"'W,
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• LATVIJOS visa pasienių 
sargyba buvo pakeista tre
čią kartą vien nuo praeitą 
metų. Gerai apmokyti ka
riai palieka savo darbą 
dėl blogą darbo sąlygą 
'j? menko atlyginimo.

Rytinės sienos Latvijoje 
dar neturi pastatytą kont
rolės punktą ir darbuotojai 
dirba daugiausia naudodami 
senus ratnamius (trailers). 
Išeitis, atrodo, aiški: pa
kelti atlyginimus tokiose 
svarbiose pareigose dirban
tiems.

Apmokyti taip greitai 
naujus inspektorius doku
mentą ir važmeną patikri
nimui neįmanoma, sako 
Brigados viršininkas Gunars 
Dabolins.

1994 m. buvo atleisti 
iš pasienio tarnybos 19 
karininką ir 185 kareiviai 
už disciplinos nesilaikymą, 
girtavimą ir taip pat už 
kyšią ėmimą,

ESTIJA išsirinko ir prisaik
dino naują vyriausybę ba
landžio mėn. 17 d.

Min. pirm.Tiit Vaehi 
gavo 57 balsus iš parlamen
to 101 vietos. Jis buvo 
laimėjęs kovo mėn.rinki- 
muose prieš Mart Laar 
(Tėvynės Partija), kuris 
palaikė griežtas ekonomi
nes reformas, bet šiuose 
rinkimuose balsuotojai nu
sprendė kitaip. Prezidentu 
yra Lennart Meri.

Ispanų traleris

ESTAI,

lydimas Kanados

pakrančių

apsaugos

laivo, įplaukia 

į St. Johns 

uostą kovo 

mėn. 12 d.

PULITZER PREMIJA- 
KANADIETEI

Pirmą kartą Kanados 
istorijoje PULITZER litera
tūrinę premiją laimėjo 
Carol Shields, iš Winnipe^o 
už romaną "The Stone 
Diaries".

Ši knyga jau buvo ap
dovanota premijomis Kana
doje: 1993 m.- "Governor 
General Literary Award" 
už anglą kalba parašytą 
kūrinį ir 1994 m.."National 
Book Critics Circle A - 
ward".

"Stone Diaries" yra 
jos 15-toji knyga, dabar 
jau atspausdinta ir minkš
tais viršeliais leidžiamųjų 
knygų serijoje. Autorė yra 
anglą kalbos dėstytoja. 
Manitobos Universitete. 
Nors "Pulitzer" premija 
skiriama tiktai rašytojams 
Amerikos piliečiams, tačiau 
daromos ir kai kurios išim
tys. šiuo atveju - autorė 
gimusi Amerikoje, Oak 
Park, IL, 1935 m., apsigy
veno ir dirba Kanadoje 
nuo 1957 m. ir turi dvigubą 
pilietybę. Premija bus įteik- 
ta_ New York'e, gegužės 
mėn. 22 d.

• Administracinių mokslų 
fakulteto Lavai universite
to Quebec' o mieste maste- 
rio ir doktorato laipsniai 
buvo pripažinti esantys 
verti JAV AACSB standar
tų. Lavai u-to rektorius 
Michel Gervais džiaugiasi, 
kad jo vadovaujamas vie
nintelis prancūzų kalba 
universitetas laimėjo tokį 
išskirtiną pripažinimą. La
va! io Administraciniame 
mokslų fakultete dirba 111 
profesorių, studijuoja apie 
3,400 studentų. Būti pripa
žintiems AACSB, reikėjo 
atlikti 52 kriterijus.

PRADEDA 
APIE KANADĄ

GALVOTI IR

Balandžio 19 d. Quebec' © 
provincijos premjeras Jac
ques Parizeau pareiškė, 
kad (vis dėlto) politiniai 
ryšiai tarp "suverenaus 
Quebec' o ir Kanados būtų 
įmanomi. Tas pareiškimas 
priartinąs jį prie Bloc Que
becois, kuriai atstovauja 
Lucien Bouchard'as.



NefnifctaMėoma Itetūoa
Už Nepriklausomą Lietuvą! Už ištikimybę Kanadai! 

Pour la Lituanie libre! Loyautė au Canada! 
For free Lithuania! For loyalty to Canada!
LEIDĖJAS "NL" SPAUDOS BENDROVĖ 
Redaguoja - redakcinė kolegija 
TELEFONAS: (514) 366-6220
Second Class 'Mail. Reg. 1952 Nr. Return postage gus 
anteed. Postage paid at Montreal, CP. Published by t 
Independent Lithuania Publishing Co., 7722 George St 
La Salle, P.Q. H8P 1C4. _______________________

Metinė prenumeratos kaina Kanadoje - $25.- 
Rėmėjo - $30.-

PJ3. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos 
mintys nebūtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. 
Rankraščiai gali būti trumpinami ir taisomi redak- 
ciįos nuožiūra, gražinami tik iš anksto susitarus. 
Uz skelbimų turim, redakcija arba leidykla neatsako.

Robert Lacey, Vytautas Landsbergis ir Marija Daniliūnaitė

SU RETU SVEČIU 
į SUSITIKUS

Lietuvoje žemės iš įvairių Lietuvos 
vietų. Bėgimo dalyviai 
kelią baigė Druskininkuose. 
Šia ir kilo idėja pastatyti 

Lietuvai, jos vie- 
tvirtybei. į orga- 

laišką iš karto 
JAV-ėse gyvenan

tis _ skulptorius Vytautas 
Kašuba, miestui padovano
jęs savo jau anksčiau 
kurtą darbą .

Paminklą statė ne 
Druskininkų miestas, 
visa Lietuva. Statybą 
rėmė įvairių miestų savi- 

lėšų aukojo įmo- 
organizacijos ir 

rėmėjai.

i ir

su-

vien 
bet 
pa-

bei

/lEClA ZANAVYKIJOS 
MNŲ ŠVENTĖ

Gegužės 20-21 dienomis 
kiuose vyks pirmosios 
tnavykijos dainų šventės 
-mečio paminėjimas

konvencijos adv. 
Daniliūnaitė turėjo 

progą pasikalbėti 
svečiu iš Lietuvos, 
su Lietuvos Seimo

D. Britanijos konservato
rių partija kasmet rengia 
informacinę konvenciją. To
kia konvencija įvyko '’ir 
1994 m. vėlų rudenį Londo
ne. Po 
Marija 
malonią 
su retu 
būtent,
opozicijos vadu prof. Vy
tautu Landsbergiu.

Nuotraukoje du paminėti 
ir D. Britanijos konserva
torių partijos Londono sk. 
iždininkas Robert Lacey 
(su lietuviška trispalve) 
Lietuvių Namuose Londone. 
Lacey tuo žymėtinas, kad

jis rodo Lietuvai ypatingą 
palankumą. Jis porą kartų 
jau ten lankėsi ir padarė 
apie Lietuvą labai palan
kius atsiliepimus. Anksčiau 
jis buvo pirmininku įtaigo- 
jimo komiteto, suorganizuo
to konservatorių 
Baltijos valstybių 
Tas komitetas, jo 
jamas, stengėsi 
konservatorių 
D.
kad jos padėtų Lietuvai 
atgauti nepriklausomybę ir 
ekonominį savarankiškumą. 
Taip pat tas komitetas 
darė dideles pastangas, 
kad Lietuvai būtų grąžin
tas jai pirklausantis auksas. 
Marija buvo to komiteto 
narė. D.E.

partijoje 
naudai.

vadovau- 
įtaigoti 

partijai ir 
Britanijos vyriausybei, 

jos padėtų

Nuotr. Vladimiro Guleviciaus 
(ELTA)
DRUSKININKUOSE - 
DIDINGAS PAMINKLAS 
LIETUVAI

Balandžio 5 d. Druskinin
kų centre iškilmingai ati
dengtas ir pašventintas pa
minklas "Lietuvai", vaiz
duojantis simbolinę valsty
bės vienytojo - Karaliaus 
Mindaugo figūrą, pranešė 
ELTA. Jį atidengė Respub
likos Prezidentas A. Bra
zauskas. Paminklą sukūrė 
ir miestui padovanojo žy
mus išeivijos skulptorius 
Vytautas Kašuba.

Paminklą, pagal dovano
tąjį modelį, atkūrė vilnie
tis skulptorius Mindaugas 
Aučyna. Jam talkino, ir. 
aikštę suprojektavo trys sos
tinės architektai: Kęstutis 
Pempė, Kęstutis Kisielius 
ir Gytis Ramunis.

Paminklas išlietas iš 
bronzos Vilniaus "Dailės" 
kombinate. Simbolinės Ka
raliaus figūros aukštis - 
šiek tiek daugiau kaip 
keturi metrai. Dviejuose 
paminklo^ skyduose sukom
ponuoti šešiolikos Lietuvos 
miestų istoriniai herbai, o 
postamente iškalti Lietu
vos himno pirmojo posmo 
žodžiai.

Paminklo atidengimo 
iškilmėse dalyvavo ir kal
bėjo Druskininkų miesto va
dovai, Vytauto Kašubos įga
liotinė Beatričė Kleizaitė- 
Vasaris, Seimo nariai, isto
rikai ir kiti svečiai.

Pirmoji šventė vyko 
1930 metais jaunimo kong-* 
•eso metu.

Organizacinis komitetas 
išpildomai praneša, kad 
iirmąją šventės dieną, 11 
/ai. bus aukojamos šv. Mi- 
iios už visus Zanavykijos 
:ūnus ir dukras, mirusius 
r gyvus, išsibarsčiusius po 
/isą pasaulį ir gyvenančius 
čia, savo žemėje.

Po to vyks mokslinė kon
ferencija, skirta kultūros 
raidai nuo 1930 metų ap
tarti. Gegužės 21 d. Luk
šiuose bus paminėtos žy
maus zanavykų švietėjo, 
rašytojo kun. Antano Tata- 
rės-Tatarevičiaus 190-osios 
gimimo metinės. Po to 
Sakiuose vyks dainų ir šo
kių šventė. Jos dalyvius 
linksmins zanavykų krašto 
dainininkai, šokėjai, muzi
kantai ir svečių kolektyvai. 
Apylinkės tautodailininkai 
ruošia savo darbų parodas 
ir mugę.

Būtų malonu, kad atvyks- 
tantieji praneštų mums
apie savo atvykimą šiuo 
adresu: Zanavykų krašto
muziejus, 4460 Šakių 
jonas, Lietuva.

si, gamina ir pristato tik, 
pavyzdžiui, cepelinus arba 
picas.

Picų kaina nuo 8 iki 17 
litų. Pristatymas kainuoja 
6 litus. Firmos darbuotoja ~ 
papasakojo, jog daugiausia 
užsakymų būna per šven
tes, savaitgaliais. Dažnai 
klientai užsisako picų ;į 

. įstaigas ,pietums- -.Netrūkstą 
Ttžsakymų ir vėlų vakarą,~s 
naktį. "Naktiniai" valgy
tojai paprastai būna sargai, 
degalinių, viešbučių dar
buotojai. Nereti atvejai 
kai puotos metu pritrūksta < 
maisto, tada žmonės užsi
sako picų. Būna ir kitaip: 
kompanijos, užsisakiusios] 
picų, pareiškia, jog neturi 
pinigų susimokėti,..

nai Vilniaus širdies chirur
gijos klinikoje atlikta 600 
tokių operacijų, kai sustab- 
dytas ligonio širdj pavadavo 
kraujo apytakos aparatai.

Taip pat daug širdies 
operacijų, suaugusiems yra 
atliekama Kauno Akademi
nėse Klinikose, o nuo 1994 
m..Vilniuje parengta kardio
logu grupėm pradėjo dirbti 
ir Klaipėdoje.

Suvažiavime buvo pa
stebėta, kad plaučiy vėžys 
yra labiausiai paplitusi 
liga Lietuvoje ir todėl 

dažnai tenka atlikti ir kru
tinės ląstos operacijas.

ra-

NELEGALŪS AZIJOS 
AFRIKOS PABĖGĖLIAI 
LIETUVOJE

š. m.kovo mėn. pabaigo
je 40 pabėgėlių, iš Azijos 
ir Afrikos bandė nelegaliai 
pereiti sieną į 
iš Gudijos. Toje 
buvo Šri Lankos,

IR

Lietuvą 
grupėje 
Indijos 

ir Bangladešo piliečių. Jie 
susislapstė 
Lenkijos 
apylinkėje.
18-16 m., 
mo į Lenkiją, šiemet tai 
jau trečia didesnė nelegalių 
pabėgėlių didesnė grupė. 
Jie visi buvo perduoti 
dijai(Baltarusijai), nes 
ten peržengė Lietuvos 
ną.

ūkyje 
sienos,

Jų
ir laukė

netoli 
Alytaus 
amžius- 

pervedi-

Gu- 
iš 

sie-

Paminklo idėja kilo dar 
1990-aisiais metais. Tuo
met, tautinio pakilimo 
metais, bėgimo, kurio šū
kis buvo "Vieninga ir neda
loma Lietuva", dalyviai sim
boliškai surinko į kapsulę

KAUNE - PICA

Kaune veikia daugiau nei 
10 firmų, pristatančių mais
tą į namus. Daugelis jų 
dirba per visą parą. Kai 
kurios firmos specializavo-

psi.2

• Lietuvos Prezidentas nu
tarė dalyvauti 
pasaulinio karo 
50-mečio minėjime 
žės 7-ąją Londone.

Kaip anksčiau buvo skelb-*: 
ta, jis nepriėmė B. Jelcino 
kvietimo atvykti į tokias 
iškilmes Maskvoje gegužėš 
9-ąją. A. Brazauskas taip? 
pat paskelbė, kad gegužės 
8-ąją bus Lietuvoje, neš 
norįs "prisiminti ir pagerb
ti fašizmo aukas kartu su 
Lietuvos žmonėmis".

Gegužes 8 d. vyksiančio-

Antrojo 
pabaigos 

gegu-

® KATEDROS Aikštėje 
Vilniuje vis daugiau "lais
vai" pasireiškia vaikėzai, 
kurie nesugalvoja nieke 
kito kaip pavagiliauti, ger
ti alų ir čia pat daužyti 
butelius. Tai tiek "kultū
ros" išmoko iš tarptautinių, 
chuliganų, tačiau kodėl 
į juos nekreipiama pakanka
mai dėmesio ir jiems lei
džiama sauvaliauti sostinės 
centre, prie Katedros???

45-ios Š. AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 
CLEVELANDE

Kaip jau anksčiau buvo skelbta, 45-ąsias Š.A. Sporto 
Žaidynes vykdo Cleveland© ŽAIBAS 1995 m. gegužės 19, 
20 ir 21 d.d. Clevelande, Ohio.

Pagal pradinės registracijos davinius, 45-se žaidynėse 
bus vykdomos šios sporto šakos: Krepšinis, tinklinis, šach
matai ir kovinių šautuvų šaudymas. Anksčiau planuotos 
stalo teniso varžybos nebus vykdomos dėl nepakankamo 
susidomėjimo.

Krepšinis vyks šiose klasėse: vyrų A, vyrų B, jaunių A 
(1976 m. gimimo ir jaunesnių) ir moterų. Vyrų A ir B 
krepšinis numatomas pradėti penktadienio, gegužės 19 d. 
vakare ir tęsti šeštadienį ir sekmadienį. Moterų ir jaunių 
A krepšinis vyks tik šeštadienį ir sekmadienį,

-Tinklinis bus vykdomas vyrų ir moterų klasėse, šešta
dienį ir sekmadienį.

Galutinė krepšįnįp ir tinklinio komandų ręgigtrągiią 
privalo būti atlikta įki gegužės 1 d, imtinai, pas žaidynių 
organizacinio komiteto pirmininką Vida Tatarūna, šiuo ad
resu: Vidas Tatarūnas, 18202 Windward Rd., Cleveland, 
.OH. Tel: 216-486-79.16; Fax: 216-486-5881.

Kovinių, centrinio sprogiklio (Center fire) šautuvų šau
dymo pirmenybės vyks šeštadienį, gegužės 20 d., ORCO 
karinėje šaudykloje, Geneva, Ohio. Pradžia - 10 vai. r. 
Informacijos gaunamos pas ŠALFASS-gos Kovinių šautuvų 
K-to vadovą pulk. Algirdą Garlauską, 2Q550 Bali Ayę., 
Euclid, OH; tel: 216-486-6987. Dalyvių registraciją prašo
ma atlikti pas pulk. Garlauską iki gegužės 13 d. Registra
cija bus priimama ir varžybų dieną, tačiau tokie dalyviai 
imasi rizikos dėl netikėtumų.

Krepšinio ir tinklinio varžybų tvarkaraštis, salių ad
resai ir kitos vėlesnės informacijos bus paskelbta po galu
tinės komandų registracijos.

Visi žaidynių dalyviai, tiek klubai tiek ir individai 
privalo būti atlikę 1995 m. ŠALFASS-gos metinę narių re
gistraciją.

Smulkios informacijos pranešamos visiems sporto klu
bams. Dėl papildomų informacijų prašome kreiptis į org. 
k-to pirm. V. Tatarūną, arba Algirdą Bielskų, tel: 216- 
486-9889 ar Arūną Apanavičių, tel: 216-531-6995.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

PARAŠYK SAVO PRISIMINIMUS DABAR! _______ _

Laikas nenumaldomai skaičiuoja metus. Tolsta kraupūs 
1939 - 1941-ieji, hitlerinė okupacija, karo ir pokario me
tai, Tų metų kruvinos , permainingos grumtynės į savo 
verpetą buvo įsukusios ir Lietuvos vyrus. Jie pergyveno 
raudonąjį ir rudąjį tautos genocidą, prieš savo valią teko 
kovoti ir vienoje ir kitoje barikadų pusėje, tikintis, kad 
tai atneš Tėvynei laisvę ir nepriklausomybę. Tų įvykių 
dalyviai - tautos istorijos liudininkai. Todėl labai svarbu 
kad tai, kas pergyventa, būtų užrašyta ir palikta ateinan
čioms kartoms, bet nenusinešta Anapilin...

Leidykla KARDAS intensyviai renka tokius prisimini
mus ir ruošiasi išleisti knygas apie:

1. 1940-1941 m. Lietuvos kariuomenės likvidavimą, 
karininkų ir kareivių genocidą;

2. 1941 m. birželio 22-25 d.d. sukilimą II dalį (pirma 
dalis išleista 1994 m.);

3. Lietuviškųjų savisaugos batalionų kovas Rytų fronte
4. 16-tąją lietuviškąją diviziją, jos tragiškus kovos ke

lius, kuriuos slėpė komisarai ir NKVD;
5. Lietuvos Vietinę rinktinę ir Tėvynės apsaugos pulke 

kovas prie Barstyčių ir Sedos;
„ 6. Lietuvių dalyvavimą Sąjungininkų kariuomenės mū
šiuose Vakarų fronte;

7. Antibolševikinę ir antinacinę rezistenciją.

Kas bijo pasirašyti tikra pavarde, galima prisiminimus 
pasirašyti slapyvardžiu, leidyklai pateikiant tikrą pavardę. 
Ji bus laikoma paslaptyje.

Prisiminimus, nuotraukas siųsti adresu: Leidykla "Kar
das", box 1847, 2043 Vilnius, Lithuania.

Leidyklos "Kardas" taryba

PASIŽYMI LIE TUVIAI SPORTE 

Ed. Šulaitis
gino, nes jis ten būdamas 
galės padraugauti ir su Lie-

• DANIJOS vyriausybė 
pareiškė sutinkanti finan
suoti keturių laivų, sandė
liuojančių produktus šaldytu
vuose, statybą. Danija rem- 

se iškilmėse Paryžiuje Lie- tLL ir garantuotų paskolas 
tuvai ir jos Prezidentui ' tokiam projektui,virš 90
atstovaus Lietuvos Užsie- niil.doLvertės.
nio reikalų ministras P.
Gylys. ............. -....... . ......................

i projektui,virš 
mil.dolvertės.

• Mirties bausmė pakeista 
kalėjimu iki gyvos galvos.

Lietuvos Prezidentas pa
tenkino 32 metų kauniečio' 
Juozo Maksimavičiaus ma-| 
lonės prašymą. Jis buvo! 
pripažintas kaltu nužudęs 
Kazachstano Karagandos, 
metalurgijos kombinato ge
neralinį direktorių ir Lie-' 
tuvos Aukščiausiojo Teismo 
nuteistas išimtine - mir
ties bausme - sušaudant.

Tai pirmas atvejis per 
Lietuvos Prezidento kaden
ciją, kai patenkintas nuteis
tojo mirties bausme malo
nės prašymas. Iki šiol tris 
pateiktus mirtininkų prašy
mus A. Brazauskas, malo
nės komisijai pritariant, 
atmetė.

NAUJA PARODA BALZEKO 
LIETUVIŲ KULTŪROS 
MUZIEJUJE

‘'Neseni dokumentai: nau
jos tendencijos Lietuvos 
mene" - tokia tema besi
vadinanti Vilniaus šiolaiki- 
nio meno centro paroda, 
buvo atidaryta kovo mėn. 
24 d. Balzeko muziejuje. 
Parodos atidaryme kalbėjo 
Vilniaus meno centro direk
torius Kęstutis KUIZINAS, 
supažindinęs su ekspona
tais ir autoriais.

Šiame muziejuje kovo 31 
d. d. Loreta VIŠOMIRSKY- 
TĖ kalbėjo apie stereoti
pus Lietuvos gyventojų 
mąstyme sovietiniais lai
kais. Prelegentė sovieti
niais laikais baigusi Vil
niaus universitetą ir dokto-

• ANTRASIS ŠIRDIES ir 
KRUTINĖS LĄSTOS 
CHIRURGU. SUVAŽIAVI
MAS VYKO Santariškią 
ligoninėje, Vilniuje kovo 
mėn. 16-17 d.d..

ELTOS pranešimu, per-

ratą gavusi Maskvoje, dės
tė Vilniaus Pedagoginiame 
institute. Dabar ji dirba 
anglų, užsienio kalbų ir 
filosofijos departamente 
Morehead State University, 
Kentucky valstijoje. E.Š.

LIETUVIUI AUKSO 
MEDALIS

Mar del Plata mieste, 
Argentinoje, buvo praves
tos "Pan American" varžy-' 
bos, kuriose dalyvauja Ame
rikos kontinentų ar šalia 
jų esančių valstybių sporti
ninkai. Yra įdomu, kad 
JAV irklavimo komandoje 
čia dalyvavo ir vienas lie
tuvių kilmės vyras -Jonas 
Henris VĖLYVIS, gyvenąs 
netoliese New York' o. Šis 
29 metų amžiaus irkluoto
jas dalyvavo aštuonvietėje 
valtyje su vairininku ir čia 
laimėjo aukso medalį.

Anksčiau, dar studijuo
damas, jis buvo geru futbo
lininku, o vėliau persimetė 
į irklavimą. Dabar jis dar 
studijuoja mediciną, tai 
yra viena iš ilgiausiai trun
kančių studijų, kurias jis 
jau bebaigiąs Kolumbijos 
universitete, New Yorke, 
ir jis dar palaiko ryšį su 
Brooklyn'© Lietuvių atletų 
klubu. Kartu su savo bro
liu Petru 1993 m. šio klu
bo komandoje jis dalyvavo 
lietuvių krepšinio žaidynė
se New Yorke.

Tačiau didžiausią dėme
sį mūsų tautietis rodo 
irklavimui.

Ši žinia, kad JAV rinkti
nė savo treniruotėms pasi
rinko Trakų ežerą, Joną 
Harį Vėlyvį labai pradžiu-

tuvos irkluotojais.
Beje, kalbant apie Pan 

American žaidynes Argen
tinoje, reikia pažymėti, 
kad JAV įvairias komandas 
čia sudarė 746 sportinin
kai, laimėję 424 medalius. 
Antroje vietoje liko Kuba 
su 238 medaliais. Tačiau 
JAV nepavyko iškovoti 
aukso vyrų krepšinyje (mo
terys visai nerungtyniavo). 
Jau pirmąją dieną pralai
mėję Argentinai, ir finale 
amerikiečiai turėjo nusileis
ti Argentinos žaidėjams. 
JAV čia atstovavo 12 krep
šininkų gurpė iš silpnokos 
CNB lygos.

LIETUVOS BOKSININKŲ 
SĖKMĖ HELSINKYJE

Helsinkyje vyko "Gee, 
Bee" Bokso taurės turny
ras. Jame dalyvavo 16 ša
lių sportininkai, tarp jų ir 
lietuviai, iškovoję penkis 
medalius. Gitas Juškevi
čius, super sunkaus svorio 
kategorijos (91 kg.) - nuga
lėtojas. Antras vietas užė
mė A. Pliopa (57 kg.), S. 
Balčiūnaitis (71 kg.), V. 
Bičiulaitis (57 kg.), ir Ž. 
Bernatonis (75 kg.).

Tai buvo paskutinėj Lietu
vos boksininkų varžybos 
prieš gegužės 5-15 dieno
mis Berlyne vyksiantį Euro
pos bokso čempionatą.



Lietuvoje RUPINAMASI IR 
ROMO KALANTOS 
AUKOS ĮAMŽINIMU 
KAUNE

Kauno Miesto Valdybos 
potvarkiu, teisiškai patvir
tinta Romo Kalantos aukos
už laisvę paminklines len
tos įamžinimo vieta. Kaip 
žinome, ji yra Muzikinio 
Teatro sodelyje ir ne vie
nas, 
vietą 
kada 
gino 
dan...

Dalyvaujant 
tams , skulptoriams, daili
ninkams > Romo Kalantos 
aukos įamžinimo k-to atsto
vams, buvo svarstytas pro
jektas. Paminklinės terito
rijos kompoziciją sudarys 
žalias laukas, išsaugant 
esančius medžius, prime
nantis apdegusiais kraštais 
"popieriaus lapą". Iš nerū- 
dyjančio metalo bus išlieti 
juodos spalvos gabalai- 
akmenys, simbolizuojantys 
Romo Kalantos 19-ką gy
venimo pavasarių. Pamink
linė teritorija bus priartin
ta prie judrios Laisvės 
Alėjos pėsčiųjų zonos ir

lankęsis Tėvynėje , tą 
gerai 

jis 1972
Lietuvos

prisiminėme, 
m. suside- 

laisvės var-

architek-

priekinė dalis , maždaug 
per i metro, bus pakelta 
nuo dabar esančio grindinio.

Ant metalo "akmenų" 
bus įmontuotas aukurėlis, 
kuris bus uždegamas ir 
degs vieną valandą tuo 
pačiu laiku kasmet, pami
nint Romo Kalantos susi
deginimo metines.

Šią paminklinę teritoriję 
suprojektavo kaunietis ar
chitektas Saulius 
skulptūrinę dali 
žinomas skulptorius 
tas Antinis.

šis projektas 
kainuotp apie 100.000 lity. 
Jau šiandien 
sąskaitos 
aukoms.

Norintieji 
mo Kalantos 
gali pinigus (litais) perves
ti i Vilniaus Banko Kauno 
skyriuje (kodas 260101766) 
esančių sąskaitų Nr. 70052.

sąskaitos Nr. 
tame pačiame 
skyriuose užsie-

Juškys,. 
sukūre’
Rober-

atrodo

yra atidarytos 
savanoriškoms

paaukoti Ro-
jaaminklui,

Valiutinės 
87086015 
banke ir jo 
nyje.

Didesniu sumy 
jai bus įrašyti 
Kalantos 
įamžinimo

aukos 
lent^.

aukoto- 
j Romo 
atminimo

Felytė
Jau po universiteto uždarymo 1943 m. Sėdi: Aldonėlė Valiuskytė, 
Felytė Savrimavičiūtė, Zenonas Paralis, Bronelė Jameikienė, Danutė 
Paltarokaitė. Stovi I eilė: Vincas Blieka, Valytė Marciukonytė, Onutė 
Liubinskaitė, Zeliukė Senkaitytė, Džone Gaidelytė, Jonas Tamulis, 
Domas Matulis. n eilė: Mikas Kemežys, Juozas Savickas, ("X"), J. 
Plieplys, Tadas Alenskas, - Algis Štreimikis.

(iš Vilniaus u-to Dainų ir Šokio ansamblio ištakas).ištakas).

Domas .
Plieplys,

parodė
tik mane,
Vacių Krilavičių-Vytenį. Lai-

Dr. Vinco Kudirkos paminklas jo vardo Naumiestyje.

mergaitė
paėmė ne
partizaną

sudeginti partizanų nuotraukas ir doku-

mano namus. Stribai 
bet ir iš Vilniaus

bažnyčią.
Iš vakarų artėjo prie miestelio frontas. Dauguma gy

ventojų pasitraukė į kaimus. Klebonas Dambrauskas su 
Ozbučių kaimo ūkininku Pieškumi ir klebonijos ūkio dar
bininkais nuo apšaudymų pasislėpė rūsyje ir meldėsi. Stai
ga ten įsiveržė ginkluoti Kuršėnų stribai - Matas Mockus, 
Steponas Damanauskas ir žydų tautybės kuršėnietė - ko
munistė Mankovaitė, batsiuvo duktė.

Jie visus išsivarė iš rūsio į Grušausko parką. Pasakoja
ma, kad einant per Ventos tiltą, Mankovaitė pirštajs 
išdūrė klebonui A. Dambrauskui akis. Parke jau buvo iš
kasta duobė. Prie jos sušaudė kleboną ir Pieškų, malda
vusį nenužudyti kunigo, kuris nieko blogo nepadarė.

Tokia išaušo birželio 20-oji - Joninės. Užėjus vokie
čiams, praeiviai pamatė iš duobės kyšančią žmogaus ko
ją. Atkasę nestorą žemės sluoksnį, rado abi aukas. Klebo
no ir kojos buvo peršautos. Birželio 27-ąją žmonės juos 
iškilmingai palaidojo.

1944 m., sugrįžę "išvaduotojai" vykdė raudonąjį terorą 
ir tautos genocidą dar organizuočiau. NKVD, MBG, KGB, 

tardymo ir kitose represinėse struktūrose įniršiu 
Mankovaitę kuršėniš-

mums išvažiavus, 
apsupo namus ir 
Markulio pasiųstą 
mė, mama spėjo 
mentus.

Nuvežę į Žaslius, čekistai elgėsi žiauriai. Nei Žasliuo
se, nei Kaišiadoryse apie Vytenį manęs neklausinėjo, nors 
mus kartu paėmė. Patekau į Vilniaus saugumą. Man rūpė
jo perspėti Onutę ir visą Trakimienės šeimą, nes pas ją 
buvo prisiglaudusios jos brolio dukros: Pranas Marcinkevi
čius - Dobilas ir jo žmona buvo išvežti į Sibirą. Traki
mienė slėpė mergaites ir mokė. Čia tardė žiaurusis Ber- 
tašiūnas. Pirmi Bertašiūno žodžiai buvo: "Snieguole, pa
kliuvai!". Jis jau žinojo mano slapyvardį,

O vėliau gyvenimas suvedė mane su Benium Trakimu- 
Geneliu. Kai sušvelnėjo režimas, ištekėjau, išbuvome In
toje 25-rius metus. Paskui atvažiavom į Latviją. Atkūrus 
nepriklausomą Lietuvos valstybę, apsigyvenome Klaipėdo
je. Ona Kondrotaitė-Trakimienė
(Iš TREMTINYS, nr. 10, 1995, kovas).

KAIP IŠGELBĖJOME PARTIZANĄ KARKLIUKĄ
1994 m. lapkričio mėn. 15 d. Žaslių apyl., Kaugonių 

kaime palaidojo Romasių Sedlicką - Karkliuką.
Noriu papasakoti, kaip 

išgelbėjo nuo mirties.
į mano tėviškę Žaslių 

J. Olubaitė iš Trakų apyl. 
jų sodybą atveždavo sužeistus partizanus ir išveždavo į 
ligoninę). Ji pasakė, kad atsiuntė Karkliukas. Tuo metu 
pas tėvlius Kūčioms buvo atvykę partizanai. Aš nubėgusi į 
tvartą, pašaukiau Benediktą Trakimą-Genelį ir 
pasakiau, kad atvyko Olubaitė. Genelis liepė nesakyti, 
kad jie čia. išėjus Olubaitei, sesuo Onutė išvyko į Vilnių 
gydytojo, o mane pasiuntė pas Karkliuką.

Sugrįžusi papasakojau Geneliui, kad partizanus užpuolė 
bunkeryje: Liepa žuvo, o Karkliukas sužeistas paspruko. 
Jis^ spėjo nusigauti iki ūkininko ir liepė vežti jį į Abro- 
miškes. Netrukus čekistai surado vežiką. Sužinoję, kur 
šis paliko • parfcizaną;- apsupo Olubaičių sodybą, Olubaitę 
areštavo.

m ano* tėviške Pas^mu^tuo^met^buv^’cen^lis^u ^omV ******************************************************************************************  
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1947 m. sausio, rodos, 4 d., jį

valsčiuje, Migučionių k., atėjo 
Vievio valse., Abromiškių k. (į

ISTORIJA NUTEIS IR JUOS!
1941 m. birželio 22-24 d.d. iš Kuršėnų skubiai evaka

vosi sovietų įstaigos, kurių darbuotojai daug nusikalto šio 
Žemaitijos miestelio gyventojams. Daugelis atmena, kaip 
žiauriai jie nužudė mylimą ir gerbiamą parapijos kleboną 
dekaną A. Dambrauską, pastačiusį Kuršėnuose gražią

MVD. „
pasižymėjo žydai. Na, o minėtąją 
kiai vis matydavo Vilniuje.

Nekaltų žmonių kaulai ir dabar 
se, amžino įšalo žemėje, Laptevų 
nuošė, Komijos taigoje-tundroje.

Tad genocido vykdytojai - kas jie bebūtų: Mankovaitė, 
Dušanskis, Raslanas, Čaplinas, Jermolavičius ar Sokolovas 
yra vieno plauko nusikaltėliai! Niurnbergo karinis tribuno
las žydų tautos genocido vykdytojus nuteisė, na o lietu
vių tautos - dar ne! Bet istorija nuteis ir juos!

Genocido vykdytojai turėtų būti smerkiami vienodai!
. ■ Jonais Vaišnoras

(Iš TREMTINYS, nr. 12, 1995 m., kovas).

trūnyja Sibiro platybė- 
jūros pakrantės ledy-

sium Petkevičium - Varnėnu. Sedlickaitė sužeistą brolį 
paliko, nes jų namuose buvo krata. Paaiškėjo, kad mergi
na namiškiams pasakė, kur išvežė brolį. Genelis supykęs 
pasakė: "Privirei košės!"

Taip ir buvo. Ką daryti partizanams? Miškas tolokai, 
o ligonis nusilpęs - dešinė ranka peršauta, sužeisti pečiai, 
krūtinė. Paguldę pas kaimyną Jankūną. Onutė Trakimaitė 
atvežė gydytoją. O čekistai jau darė kratą kaime. Jie 
ieškojo manęs, Onutės Kondrotaitės. Aš išvykau į Vilnių.

O partizanai išsikasė duobę senajame mūsų name, 
kuris stovėjo dar neišardytas prie kaimo keliuko. Ant iš
kastos duobės nuvertė lubas su visais spaliais. į tą duobę 
įnešė ligonį. Nelaimei, pas mus atėjo dar keli vadai. 
Pasirodo, Markulio agentai norėjo partizanų vadus surink
ti į vieną vietą ir su jais susidoroti. Susitikimai su Vil
niaus agentais neįvyko. Į bunkerį teko priimti ir atvyku
sius partizanų vadus: P. Klimavičių-Uosį-rinktinės vadą, 
P. Jaromską-Perkūną- būrio vadą, B. Steponavičių-Milžiną, 
rinktinės štabo viršininką.

Aš sugrįžau iš Vilniaus su gydytoja, atvežiau ir doku
mentus Karkliukui. Gydytoja, apžiūrėjus ligonį, pasakė, 
kad po poros valandų gali prasidėti gangrena, reikia sku
biai operuoti. Kai grįžau palydėjusi gydytoją į stotį, Ge
nelis liepė vežti į ligoninę, patarė į Kauną. Gydytoja 
buvo parašiusi trumpą laiškelį draugei gydytojai, kad 
padėtų. Ranka tiesiog puvo. Viena bijojau sužeistąjį vež
ti, todėl pasikviečiau draugę Marytę Šimonytę.

Vakare su Maryte nuėjome į sutartą vietą prie Luba- 
kos kaimo netoli Elektrėnų. Netrukus Vincas Zaremba, 
gyventojas iš gretimo kaimo, atvežė ligonį. Jis gulėjo 
vežime, uždengtas šilta antklode.

Stabdžiau visus vežimus, visai negalvodama, kad galiu 
įkliūti. Jau pradėjo temti.

Sustojo sunkvežimis. Kokia laimė! Pribėgu prie veži
mo, pakėliau antklodę ir išsigandau. Ligonio baltiniai su
skretę nuo kraujo, pūlių, nenuskustas, plaukai ilgi, purvi
ni. Zaremba nusivilko kailinius, jais apklojome ligonį.

Visą kelią klūpojau prie ligonio ir mokiau jį įsiminti 
naują vardą, pavardę, nes buvo gauti jau kiti dokumentai. 
Marytė sėdėjo susirietusi kampe, nes buvo šaltas žiemos 
vakaras. O aš iš baimės šalčio nejutau.

Ligoninėje daktaras patikrinęs pasakė, kad ranką rei
kės amputuoti. Jį nuvežė tiesiai į operacinę. Anksti rytą 
atėjusios į ligoninę pas Karkliuką, pamatėme jį gerai 
nusiteikusį. Buvau nupirkusi jam maisto, palikau pinigų ir 
išėjau.

Grįžtant užnešiau kailinius Vincui Zarembai. Ten rado
me Genelį su Varnėnu. Pasakėme, kad Karkliukas sveikas, 
gyvas, tik be dešines rankos. Mes su Maryte skubėjome į 
namus, tad ėjome tiesiai per laukus, arimus. įžengus į 
sodybą, prie tvarto kažkas sujudėjo.

išgirdau įsakymą: "Ruki vvierch" ("rankas aukštyn") - 
ir šūvis. Taip patekau čekistams į nagus. Prisiminiau, 
kad švarkelio kišenėlėj yra gydytojos laiškelis. Jeigu ras, 
- įklius gydytojai. Pasiprašiau į tualetą ir čia sunaikinau 
įkaltį.

įvedė į namus. Čia visi meldėsi. Pilna vaikų. Pasirodo 
1995. IV.25 .

BE PRADŽIOS IR PABAIGOS
K. Sajos apsakymai

Prieš daugelį metų mano bčiulis Domas Kungys pado
vanojo man kažkur sumedžiotą tragikomišką istoriją. Tai 
ir galėtų būti tariamoji pasakojimo pradžia, besiremianti 
į tikrą atsitikimą, kurio priežasčių reikėtų ieškoti kaip 
adatos šieno kupetoj.

Vienas žmonos užguitas vyrelis, kuriam dažnai būdavo 
pasakoma "kad tu kur nusprogtum! kad tu pasikartum!", 
ryžosi pagąsdinti suįžūlėjusią žmoną. Patikrinti, ką ji 
darytų, jeigu jis iš tikro pasikartų. Prie kelnių diržo pri
sirišo virvę, apsikargliojo, kad būtų patogiau kaboti, išvė- 
rė virvės galą pro švarko apykaklę ir pasikabino palubėj.

Po kurio laiko į kambarį įžengė ne žmona, o jos mei
lužis - matyt, neblogas pašlemėkas. Jis sumanė tą pasi
korusį nelaimėlį "apšvarinti": nusegė laikrodį, ištraukė pi
niginę. Čia jau pakaruoklis nebeištvėrė ir skėlė jam pel
nytą antausį. Vagišius susmuko ant grindų ir pakeliui į 
ligoninę mirė. Visa istorija atsidūrė teisme.

Man būdavo sunkoka pasinaudoti svetimais siužetais, 
tačiau Domo istorija tarsi pati brovėsi į sceną. Veiksmas 
tarkime, vyksta Palangoj, kur palikus namie savo pilką, 
nebemylimą vyrą poilsiauja šiuolaikinė, jau gerokai pavy
tus Magdutė. Čia žmonos pasiilgęs savaitgaliui atvažiuoja 
česnakinėm dešrom pakvipęs jos geraširdis ir apkiautęs Ra 
polas. Ji - tartum plaštakė, o jis - vabalas, jau senokai 
nustojęs skraidyti. Dešrų prikimštas senas lagaminas ap
raišiotas virve, ant kurios jis mėgins pasikabinti. Pasiko- 
rusiam Rapolui nusibos laukti, pasidarys gėda, kad jis, 
nebejaunas, rimtas žmogus, užsiima šitokiais niekais. Ir 
kiek jis čia kabos tarsi dešragalis, pakabintas palėpėj! 
Rangosi, vargsta norėdamas atsikliudyti, šaukiasi pagal
bos, pasigraibęs kišenėj randa cigarečių, užsirūko... Paga
liau įeina tas tipas, jau gerokai nusišėręs, gašlus Palan
gos Liūtas...

Nusprendžiau ištrūkti iš miesto, užsidaryti Žemaitijoj 
pas Norvaišas - nudžiuginsiu juos, būsiu viskuo aprūpintas 
ten ir parašysiu labai smagią komediją.

Bet Lieplaukėj auštant išlipęs iš traukinio, ėmiau abe
joti, ar tas mano sumanymas nėra per daug lėkštas. Ko
dėl aš nerašau apie tai, ką geriausiai pažįstu? Štai, kad 
ir šitam miestelyje, kiekvienas susigūžęs namas slepia 
čia gyvenusių žmonių baisius ir sudėtingus likimus, o aš 
vis pražygiuoju pro šalį, dėliodamas galvoj visokius pliur
palus.

Lieplaukės stotis prieš karą buvo daug didesnė, gra- 
žesnė^ Beveik septyniasdešimt vokiečių kareivių lieplaukiš
kiai išvilko iš griuvėsių. Tie kareiviai traukdamiesi turėjo 
susprogdinti tiltus ir specialiu plūgu išarti geležinkelį. 
Bet į sprogmenų prikrautus vagonus pataikė kažkokio 
pabūklo sviedinys, per akimirksnį neliko nei stoties, nei 
arčiau stovėjusių namų. Net bažnyčia pasislinko nuo savo 
pamatų.

Gal pora savaičių praėjo, kol buldozeris išstumdė sto
ties griuvėsius ir atidengė nemažą rūsį. Jame ir atrado 

daugiausia žuvusių vokiečių. Jie tebesėdėjo ant savo gul
tų ir lošė kortom. Sveikutėlaičiai, kaip sakė žmonės, tik 
per dvi savaites gerokai apžėlę barzdomis.

O šitame name gyveno toks Budrys. Turėjo gražią 
žmoną ir pats buvo aukštas, gražus. Jis avėjo pačias di
džiausias klumpes - didesnių Adomas niekam nebuvo pada
ręs. Dievulis Budrį, rodos, taip tvirtai pastatė ant kojų, 
o tas ėmė ir patykojęs kirviu į galvą nužudė šešiolikme
tį Vaitkų. Berniukas dirbo durpyne ir nešė motinai visai 
menką pusės mėnesio algą. Jis buvo vienintelis neištekėju
sios Vaitkutės sūnus, labai geras vaikas. Ir atsitiko taip, 
jog motina žmogžudį ir dar vieną lieplaukiškį pasamdė, 
kad jiedu iškastų kapuose duobę. Budrys nerado jėgų atsi
sakyti, o paskui kapuose numetė kastuvą ir pradėjo raudo
ti. Tas antrasis tada pasakė jam:

- Budry, žalty, ar tik ne tu ir nukirtai?..
- Ne aš, o velnias mano rankom...
Prie šito kampo sekmadienio rytą stribai atvežė ir nu

metė brolius Pronckus. Vienam buvo kulkos pakirsta koja, 
galbūt jis pirmas ir nusišovė, įrėmęs pistoleto vamzdį į 
pažandę. Atrasis, rodos, nebuvo sužeistas, bet ir jis nera
do kitos išeities - paleido sau kulką į vidurį kaktos.

Gulėjo abu ant sniego, šiek tiek atkraginti į namo sie
ną ir prasižioję, tarsi pradėję kažką sakyti ir nepasakę. 
Mudu su Vytuku, mano vaikystės draugu, buvom atėję 
ankstyvųjų mišių, abudu žadėjome eiti išpažinties ir ko
munijos. Beregint susimokėm viso Švenčiausiojo bažnyčioj 
nenuryti ir po gabalėlį įdėti tiems žuvusiems broliams, 
kol jų niekas nesaugo. Žmonės pasižiūri, atsidūsta ir nu
eina. Net vaikų tais laikais lavonai nebegąsdino.

Visa pakelė iki Paukštakių ir toliau pilna tokių, dar 
niekur neaprašytų istorijų. Štai nelaimingojo Sirvydo su
smegusi trobelė. Kažin ar Sirvydas dar gyvas? Jis turėjo 
dvi nedailias ir nebejaunas dukteris. Abi jas išvežė į la
gerius už tai, kad jos apsodino gėlėm palei kelią jų že
mėj nušauto vokiečio kareivio kapą. Keturiasdešimt pir
maisiais žmonės pasitiko vokiečius linksmai modami ran
kom ir kaišiodami gėles, o paskui prakeikė ir juos.

Sirvydas prie visų valdžių išbuvo palinkęs prie savo 
geležinio kurpalio - buvo batsiuvys, aukštas, užsispyręs 
žemaitis. Bet vargas jį sulankstė pagal savo kurpalį, su
gniuždė jį taip, kad jis net lovoj nebegalėjo išsitiesti.

Visos pakelės trobos dar be žiburių. O Norvaišų, tro
boj jau spygsojo mažoji lempelė. Ciocelė turbūt jau kuria 
krosnį.^ Savojo lizdo jaukumo sujaundintas tyliai priėjau 
ir pasižiūrėjau pro langą.

O Viešpatie, nekeikiant!.. Taigi Adomas savo lovoj už
guląs tetą Petronėlę! Šitiek metų čia trainiojaus ir tokio 
vaizdo nemačiau. Ne tik vaizdo, bet ir lovos girgždant 
negirdėjau. Tikrai nemaniau, kad senatvė ir ligos jiems 
dar leistų šitaip suartėti. Atšokdamas nuo lango netyčia 
subrazdinau pastogėj pakabintą dalgį. Jeigu dabar nepasi- 
belsiu, jie supras, kad aš viską mačiau, ir pasijus labai 
nesmagiai. Bet jeigu išgąsdinsiu juos, Adomai neapsidžiaugs 
mane pamatę... (nukelta į 4 psl.)



/........atkelta iš 3 psl./ BE PRADŽIOS......
Siek tiek pamindžikavęs pasibeldžiau. Turėjau gerokai 

palaukti, kol Adomas už durų atsikosėjęs paklausė - Kas?
- Ko jūs tokie ankstyvi? Juk nežinojot, kad aš parsi

rasiu... - pasakiau apkabindamas vieną ir kitą.
Ciocelė dėl šventos ramybės nusprendė apsidrausti:
- Gerai nenugirdau, kiek laikrodis išmušė, atsikėlus pa

mačiau, kad dar anksti ir sakau Adomui: pasislink, aš 
dar prigulsiu pas tave.

- Aš vėl - nei šypt, nei vypt, nors ir kaip stengiuos 
- jaučiu, kad mes visi kažkokie susidrumstę. Užkirtęs 
kiaušinienės mėginau valandėlę nusnūsti, bet neužmigau. 
Sėdausi prie stalo rašyti, bet nesugebėjau susikaupti. Pa
sijutau kaip ta išderinta ir musių nutupėta mandalina, 
kuri štai kabo ant sienos. Kadaise su ja mėginau pritar
ti armonika grojančiam Slausgalviui.

Avinėlio uodegėlė gar-ba-no-ta, 
Trumpa, drūta, spur-ga-no-ta...

Slausgalvį išvežė už ryšius su miškiniais. Pamačiau jį 
linksminantį žmones pilname sunkevežimyje, norėjau įmes
ti jam savo zuikinę kepurę, bet ją pagavo kažkoks stri
bas. Paskui išmetė aukštyn ir paleido į ją automato seriją.

į galvą lindo seni vaizdai ir nutikimai, kuriuos vėl įky
riai nustelbdavo tas paryčiais pro langą matytas paveiks
las. Man besėdint prie stalo, įėjo Ciocelė pasibrukusi 
gaidį ir ėmė prašyti, kad nukirsčiau jam galvą. Adomas 
išėjo pas brolį Bladislovą, o ji norinti mane pavaišinti 
skania sriubele. Be to, tas nelabasis pasidaręs baisiai 
įžūlus, vieną kartą užšokęs ant galvos ir tetai vos akių 
neišbraižęs.

Gaidys, ir po tetos pažsastim suspaustas, atrodė gra
žus ir išdidus. Vieną akį buvo uždengus raudona skiauterė, 
o kita gaidelis viltingai žvelgė į mane: negi aš išdrįsiu 
atimti jam gyvastį? Kol buvau paauglys, skubėdamas 
greičiau suvyriškėti, esu nukirtęs galvą ne vienam paukš
čiui. Dabar gal būčiau atsisakęs, bet nenorėjau užduoti 
Ciocelei širdies, teta ir taip atrodė sutrikus, vis dar 
abejojanti, ar aš nesmerkiu jos už tai, ką mačiau...

Ji stengėsi priglausti gaidžio galvą prie kaladės, o 
tas vis nenorėjo paklusti, spardėsi, plustėjo ir dar mėgino 
sava kalba kažką pasakyti žioploms, čia pat malkinėjan- 
čioms vištoms.

Nors pietūs buvo vėlyvi, ilgai virusios paukštienos 
kąsnis vistiek strigo gerklėj. Adomas parėjo girtas ir dar 
siūlė paragauti man Bladislovo darbo ruginės. Sakė - 
turime išgerti už Kruščiovą, kuris panaikino pyliavas ir 
žmonių į Sibirą nebeveža.

Teta su prijuoste nušluostė jam snargliną skruostą ir 
sudavė į kuprą:

- Liaukis! Pasižiūrėk, kaip tu atrodai. Jei neužkimši 
to butelio, Kazelis sakė, rytoj pat išvažiuos atgal į Vil
nių.

Adomas nė~ kiek nenusigando, nuleido juokais tetos 
kvaksėjimą, o aš nusprendžiau nebeslėpti savo sugedu -■ 
sios nuotaikos. Gal aš tikrai padarysiu taip, kaip teta 
sako. Po anos nakties traukiny ir po nevykusios dienos 
pasijutau pavargęs ir anksti susiruošiau miegoti. Man 
buvo paskirtas tylus, pelėsiais pakvipęs mirusios babūnės 
alkierius, kurį net svirpliai buvo palikę ramybėj.■f- ” ...

Nežinau, kiek laiko aš kietai miegojau, paskui, rodos, 
atsibudau ir pajutau, kad mano kambarėlis pavirto į tam
sų, begalinį koridorių. Pakėlęs galvą mėginau įžvelgti, 
kas ten, tam koridoriuj šmėžuoja, vaiposi baltais danti
mis...

Tai nebuo koks paprastas sapnas, nes aš puikiai žino
jau, kur esu, prisiminiau, kad panašūs regėjimai mane ka
mavo po motinos mirties, kai dėdina parsivežė mane į 
Kauną,~ Bijodama, kad aš džiova^ sirgdamas neapkrėsčiau 
jos pačios vaikų, dėdina mane uždarydavo į tamsų prieš
kambarį, duodavo vaistų ir liepdavo miegoti.

Dabar aš buvau nebemažas ir nepasidaviau anų regėji
mų siaubui, apie kurį neturėjau kam pasipasakoti. Įsmei
gęs akis į tamsą tarsi pro atbulą žiūroną pamačiau gau
ruotą būtybę, kuri artėjo į mane, vartydama letenose tik
riausiai tą pačią gaidžio galvą, kuri liko nukritus patvar
tėj, prie virbų~ krūvos. Jo giedojimas jau nebegalėjo išgąs
dinti vidurnakčio vaiduoklio, šlykšti jo šypsena man jau 
kėlė baimę, nusprendžiau pakėlęs ranką tą gauruotąjį per
žegnoti. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios... 
Tačiau tas nelabasis neleido man pabaigti - pasišokėjo ir 
švilpdamas tarsi kamuolinis žaibas, įsismeigė man į ranką 
kuri staiga pasidarė nebevaldoma. Ausyse spengė. Mane 
vėl sukaustė iš vaikystės pažįstamas siaubas.

Ilgokai tvyrojau bijodamas krustelti, net lūpas pajudin
ti kokiai nors maldai ar šūktelėjimui. Tik mažumėlę pra
švitus, akimis aptikau boluojanti langą, kambarys vėl 
atgavo savo formą, širdis aprimo, tačiau dešinioji ranka 
iki pat ryto išbuvo tarsi nesava.

Vilniuj rašyti man sekėsi geriau. Kartais net atrodė, 
kad mano plunksną smagiai vedžioja tas išsišiepęs nela
basis. Prisiminiau vienam teatre matytą aktorių - nors 
jis buvo dar jaunas, bet Čechovo "Vyšnių sode" puikiai su
vaidino Firsą. Ir pavardę prisiminiau: Niūniava, bet visas 
teatras jį vadino Niūnia. Va, kas galėtų suvaidinti mano 
komedijos herojų! Iš to teatro išėjus režisierė pasakojo, 
kaip tas Niūnia juokino visus savo išsiblaškymu: vieną 
kartą ateina pasirišęs po kaklu du kaklaraiščius, kitą kar
tą - apsiavęs skirtingais batais...

Po kurio laiko to teatre režisieriui gana lengvai įpir
šau savo komediją, jis pažadėjo Rapolo vaidmenį paskirti 
Niūniavai. Bet kai nuvažiavau į veikalo peržiūrą, paaiškė
jo, kad Niūnia premjeroj nevaidins.

- Keistas dalykas, - aiškino man režisierius: - gyveni
me tas Niūniava net rapalesnis už tavo Rapolą, o kai 
išeina vaidinti, neiko nebelieka. Nė vieno sakinio nuosavu 
balsu nebeištaria. Net jo Firsas dabar panašus į Lopatiną.

Mėginau pats jį pašnekinti: kaip čia atsitiko? Juk tas 
vaidmuo kaip tik jam parašytas.

- Nežinau, kas čia man daros... - Niūniava atrodė la
bai prislėgtas, nuo jo padvelkė degtine. - Kai tik jis už
rinka, - parodė nosimi į režisierių, - aš ir pasijuntu kaip 
nesavas.

Rapolo vaidmuo buvo perduotas prityrusiam, balsingam 
savo vertę gerai žinančiam aktoriui. Sunkoka buvo pati
kėti, kad tokiam vyrui žmona galėtų drėbti į akis: "Iš 
bado šuo ir vabalą ėda - dėl to ir ištekėjau už tokio 
žioplo juodnugario!" Man kilo įtarimas, ar tuo valingu, 
skardžiu balsu jų visų neužkrečia teatro režisierius. Jo 
spektaklyje nė vienas aktorius nebekalba įprastu, kasdie
nišku balsu.

Suirzęs stebėjau vaidinimą, kol į tą butaforinę tušty
bę įsiterpė visai kitas, nematomas mums režisierius. Ra
polą vaidinantis aktorius paspyrė kėdę, pakibo ant savo
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virvės ir nutilo. Jau būtų metas sakyti repliką "Koks 
nelabasis didelį ir mažą, raišą ir kuprotą traukia vis prie 
tos gražesnės?", o jis tyli. Nejaugi užmiršo savo tekstą?

Viešpatie! O gal jis is tikrųjų pasikorė?!
Pripuolė kažkuris iš aktorių, is scenos darbininkų, pa

kėlė "Rapolą", atpainiojo virvę, ėmė plekšnoti per veidą. 
Pakaruoklis atsikvėpė, pasipurtė ir net nusijuokė:

-v Po perkūnais! Ėmiau ir užmigau. Turbut apykaklė 
man čia arteriją užspaudė.

Jis dar ilgai nenustojo stebėtis:
- Kaip lengva, pasirodo, numirti! Kažką veikiau, šne

kėjau - blukt- ir užmigau.
Po pertraukos generalinė repeticija vyko toliau. Tik 

teatro siuvėja perkėlė Rapolo marškinių sagą.
į premjerą pakviečiau Kungį, kuris man buvo įpiršęs 

tos komedijos fabulą. Traukiny papasakojau, kaip tas 
mano matytas nelabasis mėgino pražudyti geriausią teat
ro aktorių. Domas pajuto, kad aš beveik tikiu tuo, ką sa
kau. Jis, rodos, nebuvo bedievis, tačiau tvirtino, kad žmo
nija tebegyvena vaikystės laikotarpį ir tebesitąso su Die
vo ar velnio lėlėm, kurios tėra primityvi dar nepažinto 
Kosminio Proto ir Beprotybės išraiška.

Džiaugiausi, kad mano aštraus proto bičiulį spektaklis 
pralinksmino. Domas kvatojosi, plojo kartu su ne itin iš
rankiais žiūrovais, o manęs tasai pranašo balsu skarde
nantis Rapolas negalėjo įtikinti. Aktorių Niūniavę per 
pertrauką mačiau liūdnai murksantį, girtą teatro bufete.

Esu tikras, kad žiūrovai tos premjeros dabar jau ne
prisimena. Susirinko, pakikeno ir vėl grįžo prie savo kas
dieninių rūpesčių. Gyvenimo teatras neturi pradžios ir 
pabaigos. įvairūs įvykiai čia nebūna taip akivaizdžiai su
raišioti vienas su kitu kaip dramos veikale. Siūleliai plo
nėja ir visai nutrūksta, užmirštas išgyvenimas pavirsta 
cista, spora, bet ji dar sulauks savo laiko, ji dar sudygs, 
galbūt įgijus visai naują pavidalą, ir pradės tarsi naują 
istoriją. Bet iš tikrųjų tai bus anos, užmirštosios tęsinys.

Praėjus porai mėnesių sužinojau, kad Niūniava, nebesu
gebėdamas įtikti naujam režisieriui, visai nejuokais mėgi
no pasikarti. Tokia baigtimi jis galbūt susigundė todėl, 
kad jo kolega po tos nelemtos repeticijos dar ilgai šne
kėjo, kaip jis kilpoje skaniai buvo užmigęs ir kaip gailėjo
si, kad jį tada pažadino.

Niūniava ilgiau išbuvo pasikabinęs, jį vos atgaivino. 
Sako, jis dar mėnesį po to nieko neatsiminė. O kai išėjo 
iš ligoninės, sako, Niūnios neįmanoma buvo atpažinti: 
nebe tas balsas, nebe tas būdas - visa jo esybė pasikei
tus. Iš pradžių maniau, kad tai tik plepalai: teatralai - 
patys didžiausi melagiai. Vyliausi pats jį kada nors dar 
pamatyti ir pakalbinti.

Mane vienu metu labai intrigavo Freudas, paskui ga
vau pasiskeityti Jungo ir Kietschmerio darbų - kaip tik
ras diletantas arba alkanas, tarp ienų įspraustas kumelys 
skubėjau grybštelti kiekvieną pakelės kuokštą ar žaliuo
jantį krūmą. Pažinojau keletą mūsiškių psichiatrų ir psi
chologų, kurie Vilniuje rengdavo seminarus ir pasikviesda
vo vieną kitą žinomesnį profesorių iš Maskvos arba Le
ningrado.

Tais metais į Vilnių buvo atvykęs garsusis Liovenštai- 
nas, kuris gyrėsi, kad jo prosenelį Jekaterina Antroji iš 
Vokietijos atsiviliojo į Petersbugą, visi to Liovenštaino 
palikuonys buvo leibmedikai. Turėjom suprasti, kad ir mūsų 
svečias gydo tik sovietų imperijos aukštuomenę. Tokio sa
vimi besipuikuojančio nebejauno žmogaus aš dar nebuvau 
matęs. Galbūt šitaip atrodė ir šitaip kalbėjo Napoleonas, 
užkariavęs beveik visą Europą. Jis nė kiek nesidrovėda
mas išdrožė paskaitą, ko reikia, kad žmogus pasijustų 
laimingas.

Profesorius laimingo gyvenimo teoriją grindė savo šei
mos patirtimi. Jokios demokratijos! Šeimos monarchas 
buvo jo senelis, paskui jo tėvas, o dabar jis yra dikta
torius. Namuose nėra televizoriaus, vaikams jis draudžia 
skaityti šiuolaikinę literatūrą, klausytis modernios muzi
kos ir teršti sąmonę visokiu išsigimstančio pasaulio šlamš
tu. Ir taip neuženka laiko meno šedevrams, kuriuos yra 
sukūrę žmonijos genijai.

Jis nenustygdamas salės gale vaikščiojo pirmyn ir at
gal, niekur neužkliūdamas, neužsikirsdamas, ir mums atro
dė, kad tie fenomenalūs Liovenštainai šitaip skersai išil
gai yra išvaikščioję visą pasaulį, iščiupinėję visą žmoni
jos istoriją ir neradę nieko, ko nesugebėtų aprėpti ir pa
aiškinti sveikos galvosenos išugdytas jų protas.

Pasibaigus seminarui, mano bičiuliai psichiatrai pakvie
tė svečią į namus, žadėdami pademonstruoti jam vieną 
ne visai paprastą reiškinį. Mane kviesdami jie pasakė, 
jog ten sutiksiu vieną savo pažįstamą. Iš tikrųjų jis buvo 
gerokai senstelėjęs, gal ir kitaip^ dar gyvenime paveiktas- 
sutikęs gatvėj Niūnios jau nebūčiau pažinęs. Jis kažkodėl 
buvo gavęs įprotį kur nors pakviestas pirmiausia aplanky
ti tualetą, paskui nusimazgoti rankas ir veidą, arba kaip 
jis kad sakė, "apsikrikšyti". Kol jis ten jaukinosij šeimi
ninkai Liovenštainui papasakojo, kad anksčiau šio akt- 
riaus asmenybei nuslopinti užtekdavo valingo režisieriaus 
balso. Po to, kai Niūniava mėgino nusižudyti, jo tikrasis 
AŠ ilgokai buvo visiškai išguitas. Ir dabar jis labai nesta
bilus. Toji mentalinė būtybė, vis linkusi brautis į jo fizi
nį kūną, pagaliau pasakė savo vardą; Tadeušas Blinda. 
Taigi tai~ tas pats garsusis "svieto lygintojas", prieš šimtą 
metų nušautas Žemaitijoj^ Tačiau į kai kuriuos klausimus 
tariamasis Blinda atsako šį bei tą pameluodamas.

- Šarlatanstvo! - po tos įžangos pareiškė beveik įsi
žeidęs profesorius. - Blavadskaja jau seniai demaskuota. 
Jeigu būčiau žinojęs, kad jūs mane kviečiat į banalų 
spiritzmo seansą, būčiau iš karto pasakęs, kad tai akių 
dūmimas arba koks nors pataloginis nukrypimas.

- Labas visiems susirinkusiems... - droviai pasisveikino 
iš vonios kambario įėjęs Niūniava. Manęs jis, rodos, nepa
žino. O gal nenorėjo, kad aš pradėčiau jo ko nors klausi
nėti.

Šeimininkė jam pasiūlė krėslą.^ Niūnią globojantis psi
chiatras įdavė jam į rankas kažkokį virvagalį (gal tą 
patį, ant kurio aktorius mėgino paskarti), kažką negar
siai pasakė, pamojavo ties jo veidu ranka, lyg nuvydamas 
musę ir Niūnia pasidarė nebe Niūnia. Jo akys tarsi suap- 
valėjo, smakras išsišovė - atsirado bruožų, kurie rodė 
Niūniavai visai nebūdingą valingumą.

- Ko jus iš manęs norit? - paklausė jis niauriu, švokš
čiančiu balsu.

Šeimininkas pasakė, kad Liovenštainas per šį mediumą 
pamėgintų iškviesti kurį nors mirusį artimą žmogų. Profe
sorius su ironija balse pasiūlė "Tadui Blindai" surasti jo 
mirusį senelį Teodorą. Ir perspėjo, kad jo senelis nebuvo 
linkęs su kiekvienu sutiktu bendrauti, o kokį nors pašle
mėką jis iš tolo užuosdavo.

- Tak...- kiek patylėjęs patvirtino tarpininkas. - Jis iš 
tikro nenori su manim bendrauti.

Mums pasidarė įdomu, kad "Tadas Blinda" prašneko 
rusiškai, vietoj "ne chočet" sakydmas senoviškai - "ne 
izjavliajet želanija".

- O tu mandagiau, mandagiau jį pakviesk, - šaipėsi 
svečias, - sakyk - pakorneiše prošu... Čia - sakyk- Levas, 
jo anūkas, leidosi į tokią avantiūrą...

"Tadas Blinda" kažką negarsiai suvapėjo, dar kiek pa
buvo akis įbedęs į mums nežinomą erdvę ir galiausiai pa
sakė:

- Galit kalbėti. Jis jau čia, soizvolil...
Profesorius dar kartą pareiškė, kad ta "mrakobesija" 

jis netiki, tačiau, jeigu čia iš tikro būtų jo senelis,~ jis 
paklaustų... Jis užduotų labai paprastą klausimą: ką šiuo 
metu veikia mano tėvas?

- Obelis skiepija, - šį kartą nedelsdamas atsakė me
diumas.

- Visko gali būti, - kiek nustebęs pasakė Liovenštainas. 
- Jeigu taip, aš duosiu tau sunkesnį klausimą. Ar dar 
prisimeni, ką tu man, seneli, dovanojai, kai man suėjo 
septyneri?

- Polušobok s gašnikom, - niauriu balsu atsakė "Blin
da".

Turbūt ne aš vienas - visi mes buvom keistai nustėrę 
ir sujaudinti. Net profesorius sutrikęs pasimuistė fotelyje, 
susirado nosinę ir garsiai nusišnypštė.

■li!' - Kas gi tas "gėšnikaš"? - negarsiai paklausė kažkuris.
- Tai tokie sibirietiški kailinukai su atlankų, "gašniku" 

apačioj, - paaiškino Liovenštainas. - Čia man pažįstamas 
Mėsingo fenomenas. Jūsų pacientas sugeba skaityti mano 
mintis. Jeigu leisite, užduosiu jam dar vieną klausimą.

Jis iš tikrųjų buvo nepėsčias: paprašė, kad jo senelis 
Teodoras per šį žmogų pasakytų ką ners, ko dabar neži
no jo anūkas, tačiau tai galėtų patvirtinti profesoriaus 
tėvas, kuris dabar skiepija obelis...

Niūniava, keistu būdu pasidaręs tarpininku tarp gyvųjų 
ir mirusiųjų, garsiai atsiduso, manėm, kad jis nepanorės 
atsakinėti į tokius suktus klausimus, tačiau jis vėl ėmė 
vograuti- šiek tiek senamadiška rusų inteligentų kalba:

- Kogda ty dolžen byl pojavitsa na svet - kai tu turė
jai ateiti į pasaulį, - tavo mama vieną naktį baisiai su
kliko ir atsibudus ėmė pasakoti, kad sapne ją išgąsdino 
gaigalas. Kai ji ruošėsi bristi į ežerą, pakilo antinas ir 
visa jėga trenkėsi jai į pilvą. Tavo tėvas tada pasakė: 
gaigalas švarus, nepiktas paukštis. Tai tik ženklas, kad 
mes turėsime sūnų.

- Nu,čtož, posmotrim... - pasakė mūsų svečias.
Niūniava, pažadintas iš savo transo, atrodė išvargęs, 

tarytum nuskriaustas ar kažkuo išsitepęs. Jis vėl panoro 
aplankyti vonios kambarį. Liovenštainui derėjo kaip nors 
visa tai apibendrinti, ir jis nedvejodamas pasakė:

- Kol biofizikai nėra iki galo ištyrę, kokią energiją 
gamina mūsų smegenų žievė, tokie eksperimentai nėra 
naudingi nei pacientui, nei rimtam psichiatrui. Po tokio 
seanso kai kam derėtų šiek tiek pasigydyti, kad ta šizo- 
freninė indukcija vėliau neturėtų liūdnų pasekmių.

Nors šio mokslo žmogus man atrodė beveik patologiš
kai racionalus, nebepagydomas savo riboto žinojimo fana
tikas, po kokio mėnesio mano draugui parašė labai nuošir
dų laišką. Su Liovenštainui būdinga patetika jame buvo 
sakoma, kad viešnagė Vilniuje jam sugriovė gyvenimą, 
sujaukė visus jo įsitikinimus. Profesoriaus tėvas patvirti
no tai, ką sakė tas mediumas. Senis puikiai atsiminė tą 
sapną. "Aš vėl pasijutau tarsi pirmakursis studentas, - 
rasė mūsų svečias, - o mano žinios apie žmogų prilygsta 
beveik nuliui".

Patvirtindamas tai, ką pasakė Leningrado, dabar jau 
Sankt Peterburgo leibmedikas, šioj vietoj tikrai galėčiau 
padėti tašką, ir mano pasakojimas turėtų visai neblogą 
pabaigą. Bet prisipažinkim - mes protestuojam, nenorim 
patikėti, kad mūsų gyvenimas tarsi apsakymas baigiasi 
tašku. Gal tas protestas ir kyla iš nuojautos, kad mūsų 
gyvenimas mirtimi nesibaigia? Tad mėginsiu dar tęsti ir 
šią savo istoriją.

Praėjo keleri metai - mirė Niūniava, prabėgo dar 
keleri - sunkiai susirgo Domas Kungys. Mudu retai besusi- 
tikdavom, bet jis panoro, kad jį aplankyčiau. Gal ne tiek 
jis, kiek jo žmona, kuri kaip įmanydama ieškojo savo vy
rui jeigu ne vaistų, tai bent kokio nors suraminimo. Ji 
man papasakojo, kaip jos Domą netikėtai užklupo vėžys. 
Bet juos ištiko dar viena nelaimė, kuri mano buvusiam 
draugui atėmė galimybę nusigauti į garsųjį Onkologijos 
centrą Paryžiuje.

Kungienės tėvas, veterinarijos gydytojas, daugiau kaip 
dešimtį metų išbuvęs lageriuose, sugrįžo galbūt sveikes
nis ir linksmesnis už kitus todėl, kad jam pavyko ten 
gauti ir išsaugoti brangakmenį - gero žirnio didumo dei
mantą, uz kurį vienam kaliniui beveik visus tuos metus 
jis atiduodavo savo tabaką. (nukelta į 5 psl.)
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Vis neturime jokių žinių apie fronto eigą, iš Var
nagės ir Gefreiterio irgi nieko nesužinome. Atrodo, jie 
nuo mūsų kažką slepia... Šlubis iš savo visažinančių kor
tų pranašauja ilgą ir pavojingą kelionę atgal, kuo labai 
yra susirūpinę Edvardas ir J aponas. Diena skęsta vaka
rop. šiaurėje pasigirsta artėjančių lėktuvų garsai, sukau
kia oro pavojaus sirenos. Iš aerodromo pakyla 
kiečių naikintuvai. Mes visa tai stebime ir į slėptuvę 
neskubam,- ji netoliese, kai reikės, spėsime.

Pavojui praėjus, jau sutemus ir ruošiantis

trys vo-

poilsiui, 
mus skubiai išrikiuoja ir, Varnagės priežiūroje, einame 
prie komendantūros esančių sandėlių, i paruoštus sunkve
žimius pakrauti dėžių, kurias kažkur skubiai išveža. Pa
krovimą prižiūri ginkluoti sandėlio sargai. Kas tose dė
žėse- nežinome. Nejaugi ir čia prasideda evakuacija? 
Taip panašiai buvo ir Jurgaičiuose...Porą valandų padir
bėję, grįžtame į kareivines. Berlyno ir Štetino pusėje 
plevena gaisrų pašvaistės, nakties tamsoje žybčioja 
priešlėktuvinių šūvių ir prožektorių šviesos, žemė virpa 
nuo tolimų sprogimų. Ilgai stebime mirtį nešantį žaidimą 
- karas...

Balandžio septintoji. Vos spėjus į pusryčius, pasi
girsta Varnagės komanda - skubiai į rikiuotę! Mus visus 
suskirsto į darbo grupes, "apginkluoja" kastuvais, pjūklais, 
kirviais ir, Wehrmachto kareivių priežiūroje, išžygiuojame 
į, tarp aerodromo ir miško esančią lauko aukštumėlę 
kasti apkasų ir prieštankinių griovių. Mūsų grupė- 24- 
rių žmonių, visi savi, vadovauja Varnagė. Viso yra suda
ryta dešimt grupių, jų tarpe dvi civilių vyrų. Kas jie 
tokie- nežinome, greičiausiai pabėgėliai iš Rytų. Mane, 
brolį Vytą, Juozą, Klemą, Vanagą, ir Albertą Gefrei- 
terio priežiūroje paskiria prie kulkosvaidžio liz
do įrengimo. Tokius darbus mes jau esame dirbę Jurgai
čiuose ir Gemundėje. Diena graži, saulėta, žemė smėlė
ta, kasti lengva. Skamba kastuvų plienas, gilėja ruošia
ma kulkosvaidžiams duobė. Ilgėja vingiuotas apkasų tink
las, į pavėsį, išmesta žemė alsuoja drėgnais laukų ari
mais ir - kapais.

Prieš mus, 
prieštankiniai grioviai, 
Jų tarpe matyti 
ma aerodromo 
judėjimas, vieni 
džiai trumpi.

Vidudienis.

už poros šimtu metru kasami gilūs 
prie kurių dirba civiliai vyrai, 

ir kelios moterų grupės. Visa tai daro- 
gynybai. Jame gyvas vokiečių lėktuvų 
jų kyla, kiti leidžiasi, atrodo, jų skry-

Darosi šilta, vyrai nusimeta pečius 
slegiančius švarkus, ir dirba tiktai su apatiniais marški
niais, nori pasidžiaugti pavasario saulės spindulių šiluma. 
Kasti neskuba, randa laiko ir parūkyti. Gefreiteris kaž
kur nueina ir grįžta tiktai po valandos. Jo rankose, vie- 

^.t.o,j.ę.r,šau.tuyorĮ, kastuvas. Kas ir jisai, kaip ir męs visi. f 
Arkliais pakinkytu vežimu atgabena rąstų kulkosvaidžio 
lizdo sustiprinimui. Albertas, dar Rachmelyje būdamas, 
sukombinavo foto aparatą, padaro porą nuotraukų, 
pasiseks išsaugoti, turėsime atminimui.

Jei

i-’rie mūsų ateina dar nematytas Wehrmachto 
šilą. Iš prie šono esančios plančetes išsiima smulkų

vir- 
vie- 

tovės žemėlapį, pro žiūronus apžvelgia aplinką ir erdvę- 
Gefreiteriui kažką parodo žemėlapyje, paragina mus 
greičiau dirbti ir dideliais žingsniais nužingsniuoja tolyn, 
prie sekančių kasėjų grupės. Tolumoje, Rytų pusėje gir
dėti reti sprogimai. Dangaus mėlynė apsidengusi tirštais 
debesimis. į prieš mus esančią žemumą nusileidžia gand
ras. Nebijo jisai aerodrome kylančių lėktuvų, išdidžiai 
žingsniuoja po jam priklausančią valdą, kažko ieško ir 
nekreipia dėmesio į jo artumoje esančius žmones, kastu
vu žvangėjimą, nei į naujai iškastu apkasų vingius. Kas 
jam karas- jam rūpi žemiškos gėrybės. Kas jam, kas 
bus jo valdų nauji šeimininkai. Kokia maloni saulės šilu
ma, kaip būtų gera pilnu ūgiu išsitiesti smėlėto upės 
kranto aikštelėje, nusimesti geležimi kaustytus batus, 
prakaitu įmirkusiuas apatinius ir basomis kojomis pajus
ti gaivinantį žemės veidą..-Deja, šiuo metu, tai tiktai 
malonūs praeitų dienų prisiminimai prie šventosios upės 
krantų, amžinai žaliuojančių šilelio pavėsyje...

Artėja vakaras, grįžta vėsa. Aplinkui marguoja 
geltono smėlio apkasų vingiai. Grįžtame į kareivines
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Bijodamas, kad tos brangenybės kas nors nepavogtų, 
Kungienės tėvas ją slėpdavo savo bambos duobutėj. Užsi
lipydavo pleistru, ir niekas neįtardavo, koks ten didelis 
turtas. Dabar, kai Domui diagnozavo vėžį, jie nusprendė 
tą deimantą parduoti, tačiau paaiškėjo, kad tai paprasto 
kalnų kristalo akis, kadaise buvus įstatyta į kokį nors 
žiedą. Kungienės tėvas taip ir numirė, manydamas, kad 
savo artimiesiems palieka mažų mažiausiai dviejų aukštų
namuką...

Kungienė, nebesuvaldydama ašarų man sakė, kad Do
nato liga darosi baisiai skausminga, užėjus priepuoliui jis 
ima prašyti vaistų - ne tų, kurie prailgintų, o tų, kurie 
patrumpintų jo beprasmiškas kančias. Kaip tokį žmogų 
paguosti? Daugelis ateina ir skundžiasi, kad ir jų sveika
ta jau nekokia, arba siūlo beržo gumbo arbatą, perša 
kažkokį stebuklus darantį grybą arba nepaprastos galios 
ekstrasensą. Vis jau šioka tokia viltis...

Domas atrodė prasčiau, negu tikėjausi. Dailus jo vei
das buvo sumenkęs, akys įkritusios, išsišovę skruostikau
liai. Pasijutau lyg būčiau kaltas, kad manęs dar taip ne
paženklino visokios negalios. Mintyse beveik meldžiausi, 
kad man būtų duota galia kaip nors suraminti mirštantį 
janystės draugą, suteikti jam nors truputį džiaugsmo.

Aš priminiau jam mūsų spektaklį, kuris pasirodė toks 
lemtingas Niūniavos gyvenime... Paskui papasakojau apie 
Liovenštainui Vilniuje pademonstruotą eksperimentą. Do
mas pirmą kartą šyptelėjo ir pažvelgęs į mane ironiškai 
paklausė:

- Dėl teisybės galima šiek tiek ir pameluoti, argi ne 
taip?
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iki štetinoį Koeslino geležinkelio stotį, po to traukiniu 
prie Oderio upės. Visą laiką jiems iš paskos sekė rusų 
armija.

Persikėlė per Oderio upę, pro Passewalką, maž
daug tuo pačiu keliu, kaip ir mes kad ėjome, praeitą 
nakti atvyko į Wittstoką. Pradžioje jų grupe Giutenfelde 
sudarė 10 vyry, o Koeslino geležinkelio stotyje išsiskyrė 
t dvi grupes ir daugiau nebesusitiko. Kur kiti - nežino. 
Visa tai pasakojęs Stasys jautriai pergyvena. Jo akyse 
ašaros.

Antanas, jaunesnis už brolį Bronių. Jo neriša šei
ma, nevedęs, kaip ir anksčiau, visada geroje nuotaikoje, 
ir į virtuvės valgyklą. Čia netikėtai sutinkame praeitą 
rudenį iš Jurgaičių į Gutenfeldą iškeltus anykštėnus - 
Stasį, brolius Antaną ir Bronių, ir su jais pirmą karta 
matomus tautiečius nuo Raseinių ir Telšių. Po ilgo nesi
matymo, spaudžiame vienas kitam delnus ir ilgai dalina
mės pergyventais įspūdžiais. Jaučiamės, kaip broliai, 
kaip vienos šeimos nariai. Stasys, su kuriuo esu artimiau 
pažįstamas, yra Lietuvos kariuomenės puskarininkas, 
porą metų vyresnis už mane. Su juo kartu pradėjome 
pasitraukimo kelionę, kartu išėjome į svetimą žemę, 
kartu ties Pagoję bandėme ginklu pasipriešinti prieš 
gimtojo krašto antrąją Raudonųjų ordų okupacija. Jisai 
atrodo žymiai susenęs, kažko prislėgtas. "Sakyki, Juozai, 
ar neturi jokios žinutės iš Anykščių? Kaip ten dabar?",- 
buvo pirmas jo paklausimas. "Buvau sutikęs pro Guten- 
felde praeinantį žmogų, kuris tvirtino, kad vokiečiai, ’ 
pasitraukdami iš Anykščių, juos padegė. Išdegė visas 
centras, degė Jurdzikas ir Jonudžiai", - aiškino jisai 
man girdėta^ naujieną. "Kur dabar yra manoji žmona 
ir sūnūs?",- klausė pats savęs, nesulaukęs iš manęs atsa
kymo.

Broliai - Antanas ir Bronius,- užaugę Šventosios 
pakrantėje, prie Peslių šilo, pasiturinčio ūkininko sūnūs, 
mano bendraamžiai. Jie abu buvo gimę Amerikoje, todėl 
daugelis juos vadina amerikonais. Abu Anykščių šaulių 
kuopos veiklūs šauliai, geri sportininkai. Jie nelaukė, 
kada juos svetimas jungas prispaus, pasirinko laisvės 
kovos kelią.

Valgykla pilna vokiečių kareivių, įvairių paskirčių 
_ — * ■l.,yra ir civilių - moterų,uniformose. Atskiroje eilėje

vaikų ir senių, greičiausiai tai pabėgėliai. Girdisi ukrai
niečių ir lenkų kalbos. Jų suvargę veidai liudija sunkią 
dalią. Valgyklos sienos nukabinėtos įvairiais plakatais, 
vis skelbiančiais karo pergalės šūkius. Popieriaus juostom 
užlipdyti valgyklos langai primena tikrąją realybe. Val- 
tyklds'šone atskiras kambarys; skirias tiktai karininkams.

alia jo kantina, kur galųna nusipirkti įvairios rašomo
sios medžiagos ir alaus. "

Pro užtemdintų langų plyšius skverbiasi vakaro 
šešėliai.Dar viena diena skęsta praeitin. Staigus oro 
pavojaus sirenų kaukimas išveja mus iš valgyklos j neto
liese esančią, požeminę slėptuvę. Civiliams nurodoma 
atskira, antroje gatvės pusėje, užmaskuota daugiausiai 
medžiais slėptuvė. Wehrmachto kareiviai ragina skubėti, 
nes vis arčiau ūžia grėsmingi sąjungininkų lėktuvai. Juos 
pasitinka vokiečių zenitinių pabūklų griausmas,kuris lie
jasi kartu su į aerodromą išmestų, bombų sprogimais. 
Akinančios prožektorių šviesos, sukeltų gaisrų ugniniai 
atšvaistai plevena išsigandusių žmonių veiduose ir ant 
žemės. Iš priešo lėktuvų išmestos šviečiamos raketos 
parodo taikinius ir jie pakartotinai atakuoja aerodroma. 
Šiurpiai virpa storos slėptuvės cemento sienos.

Kol aš ieškojau naujų argumentų, jis padėkojo ir pa
prašė, kad dar kada nors jį aplankyčiau.

Kungienė išlydėdama sugriebė mano ranką ir susijaudi
nus ėmė sakyti:

- Tu matei, kaip prašvito jo akys? Tu matei?.. Būti
nai dar ateik, pakalbėk tu su juo. Jam taip reikia kokio 
nors akemenėlio, kuris bent iš tolo būtų panašus į dei
mantą.

Eidamas namo galvojau, ką aš būčiau Domui atsakęs, 
jeigu jis būtų sveikas, tokio pat maištingo proto kaip 
anksčiau.

"Dėl teisybės" meluoti negalima. Net ir tada, kai prie 
jos niekaip negali prisikasti. Tačiau tam, kuris prarado 
viltį, svarbu nebe žodis, ne jo reikšmė, o pats garsas, 
jame skambanti užuojauta. Svarbu, kad ji nebūtų mela
ginga.

/Iš METAI,95, Nr.3./

Nuotr. Viktoro Kapočiaus
5 psl.

•v

Adomas yra arčiausiai prie išėjimo angos, atidžiai 
seka mirtingą žaidimą, pasiruošęs šuoliui į saugesnę 
vieta. Jo manymu, atviruose apkasuose yra saugiau. 
Pavojų atšaukus, grįžtame į kareivines. Aerodrome lieps
noja bombų kliudyti pastatai, sproginėja šovinių sandė
liai. Adomas ir Japonas grįžta paskutinieji. Netikėtai 
sutikti Stasys, Antanas ir Bronius bei jų "kolegos" že
maičiai, apgyvendinti mūsų kareivinių, gale, šalia Varna
gės ir Gefreiterio, prie prausyklos. As ir Klemas einame 
ju aplankyti. Nuo praeitų metji spalio mėnesio 24 d. 
esame nesimatę, kada juos iš Jurgaičių išsiuntė j Guten
feldą evakuojamiems daiktams pakrauti, su pažadu grei
tai sugrįžti...Mes, tuo metu likusieji Jurgaičiuose, buvo
me paskirti į Elbingą. Dėka vokiečių armijos sėkmingos 
kontraofenzyvos, rusų armijos prasiveržimas prie Gumbi
nės buvo sulaikytas iki sausio mėnesio pabaigos. Tada 
ir mes, likusieji x palikome Jurgaičių vietovę, kur išbuvo
me pusmetį. Iš Gutenfeldės jie pajudėjo diena vėliau- 
sausio 24-tąją. Traukėsi grėsmėje vis artėjančios rusų 
armijos, prie Mozūrų ežerų. Pėsčiomis pasiekė Girduva, 
iš kur iki Allensteino keliavo traukiniu, ir nuo ten iki 
Marienburgo sunkvežimiu. Ties Nogatės upe vos nepate
ko rusams į nagus. Laimingai persikėlė per Vyslą, pasie
kė Dirschau miestą, iš kurio vėl pėsčiomis patraukė 
jo rausvi plaukai daro jį panašų į vokietį ir jam Luft
waffes uniforma labai tinka. Tėvai įsigijo nemažą 
ūkį Šventosios upės pakrantėje, netoli legendarinio Pun
tuko akmens ir Puntuko kaimo, kurio daugumą gyventoju 
sudarė po 1883-jų metų sukilimo atvežtieji rusų kolonis
tai. Jie, kartu su Vikonių kaimo rusais, 1940 m.'pirmie
ji organizuotai pasitiko Anykščiuose Lietuva okupuojan
čius rusų tankus...

Mano pažintis su Broniumi ir Antanu rišasi nuo 
jaunystės dienų. Dažnai susitikinėdavom paupyje prie 
Peslių malūno užtvankos, ar prie giliųjų upės duobių, 
kur geriau kibdavo lydekos ar ešeriai. Jie abu lankė 
Anykščių progimnaziją. Bronius, tik prieš metus vedes 
mano kaimynę, irgi pergyveno jos likimą. Gerai žinoda
mi Raudonųjų okupantą tikslus ir 1941 metų masinį ne
kaltų žmonių išvežimą į Sibiro taigas, kartu abu broliai 
pasirinko kovos kelią, tikėdami kaipo Amerikoje gimę, 
kada nors patekti į Amerikos kraštą. Per Lietuva trau
kėmės kartu, kartu kurį laikę buvome Jurgaičiuose, da
bar - vėl kartu... Ilgai kalbėjomės, dalindamiesi pergy
ventomis dienomis. į mūsų pokalbius įsitraukia ir "že
maičiai". Susipažįstame. Pirmasis, paduodamas ranką, 
prisistato esąs Zigmas nuo Raseinių, Dubysos pakrančių. 
Tai vidutinio ūgio, jaunyste žydintis, gal tik per 20 pa
vasarių peršokęs, tamsių garbanų, žvalių akių vyras. Savų 
tarpe šaukiasi tiktai Zigmu, ūkininko sūnus. Palikus gim
nazijos suolą, niekieno neverčiamas, pasirinko savo gyve
nimo kelią_ Tėvynėje. Jau 1941 m.karo pradžioje, kartu 
su kitais gimnazijos draugais paėmė į rankas šautuvą 
ir palydėjo bėgančius rusus. Drąsiai nešė tautinę vėliava* 
miesto gatvėmis. Vokiečių okupacijos metais platino 
lietuvių pogrindžio spaudą. Nesvyruodamas stojo į gene
rolo Plechavičiaus organizuojamą Vietinę Rinktinę, tikėjo 
Lietuvos šviesia ateitimi. Vokiečiams likviduojant Vietinę 
Rinktiną^iš Marijampolės pėsčiomis peržygiavo į Rasei
nius, kartu atsinešdamas ginklą. įsijungė į pogrindžio 
ginkluotų veiklą. Artėjant rusams, kartu su vienminčiais, 
pasitraukė į Prūsijos pusę. Ties Jurbarku persikėlė per 
Nemuną ir ties Slavikais perėjo Lietuvos sieną. Lazdo- 
nuose vokiečiai įvilko į Luftwaffes uniformą, pasiuntė 
į Gutenfeldę. Kartu su kitais, tuo pačiu keliu, kaip 
Stasį, Bronių ir Antaną , atsirado čia. Mielai pasakojo 
apie savo pergyvenimą, apie Lietuvos Vietinės Rinktinės 
likvidavimą. 1944 m. gegužės mėn. 16 d., ankstą rytą 
Vokietijos ginkluotos jėgos, su tanketėmis apsupo buvu
sias Karo Mokyklos patalpas ir pareikalavo pasiduoti. 
Komendantūroje esantis dalinys pasipriešino šautuvų ir 
kulkosvaidžių ugnimi. Iš abiejų pusių buvo aukų.

Rinktinės vadovybės nurodymu, kartu su kitais 
paliko kareivines ir pasitraukė tėviškės link.

Kostas Venta - telšietis, tipiškas "žemaitis", kal- 
, boję labai žemaičiuoja, per 30 metų amžiaus, aukšto 

ūgio, šviesiaplaukis, lėtų judesių, pageltusiais rankų pirš
tais nuo rūkymo. Nenoriai Šneka apie save ir savo per- 

, gyvenimus, savų tarpe šaukiasi Kostu. Buvęs Lietuvių 
Savisaugos batalijono karys, iškentėjęs Rytų fronto 
baisybes prie Vitebsko > Oršos ir kitur, daug vargo ma
tęs. Gavęs trijų savaičių atostogų-^ negrįžo. Vokiečių 
žandarmerijos buvo paieškom as,slapstėsi. 7b.d./

Lietuvių restauruotas 
namas prie Taikomosios 

Dailės instituto Vilniuje.



toronto
Lietuvių Namu 

Žinios
• Balandžio 8 .d. L N sekma
dienio popietėje dalyvavo 
245 žmonės. Svečių knygo
je pasirašė 1 iš Kauno, 
Dangyra Stungytė iš Mont- 
realio, Jonas M. V. Foley 
iš Čikagos.

Pranešimus padarė ir 
svečius supažindino LN 
valdybos pirm. V.Dauginis.

• LN valdybos posėdis 
vyko balandžio mėn. 20 
d.
• Gražią, tradicinę popietę 
surengė Toronto tautinių 
šokią grupė ATŽALYNAS 
Toronto Lietuvių, Namuose.

Ed. Šulaitis

GINTARIECIAMS - 40 m.
Toronto lietuvių jauni

mo ansamblis GINTARAS 
ruošiasi iškilmingam sukak
tuviniam koncertui gegužės 
mėn.27 d., 6val.v.. didžio
joje ANAPILIO salėje.

Švenčiant savo veiklos 
40-metį, programoje daly
vaus visos šokėjų grupės, 
kaimo kapela, dainininkai. 
Po koncerto - šokiai ir 
vaišės. Loterijos laimikiai 
- ypatingi: kelionė dviems 
į Kopenhagą ir atgal,$200- 
pirkiniams Eaton’s Centre, 
ir kt.

Bilietus galima iš anks
to užsisakyti ar gauti pa
rapijose po Mišių ar tel; 
J.Vingelienei 416-233-8108.

• KLB Krašto Valdyba 
suprojektavo ir užsakė 
pagaminti Kanados lietuvių 
metalinį ženkliuką. Jo kai
na numatoma $4. Tautie
čiai jį įsigydami, parems 
KLB veiklą.

KAUNO MIESTO MERAS
Čikagoje

Arimantas RAČKAUS
KAS, kuris yra Kauno mies
to meras, savo kelionės po 
JAV metu, buvo vienai die
nai sustojęs Čikagoje. Jis 
čia kalbėjo "Rytmečio 
ekspreso" radijo programo
je o taip pat susitiko su 
lietuvių visuomene Pasau
lio Lietuvių Centre, Le- 
monte, kovo 28 dieną. 
Savo pranešime jis pateikė 
daug informacinių žinių 
apie Kauną.

ARTĖJA "PERLŲ ŽVEJAI"

Čikagos Lietuvių Operos 
kolektyvo rengiamas "Perlų 
žvejų" spektaklis įvyks 
gegužės 14 d. "Morton" 
Aukšt. mokyklos salėje, 
Cicero. Tai bus vienintelis 
šios operos pastatymas, ku
riame dalyvaus ir solistų 
iš Lietuvos. Bilietai gauna
mi iš anksto "Patrijoš" par
duotuvėje, 2638 W. 71 St. 
Marquette Parke.

ŠARŪNAS MARČIULIONIS 
TELEVIZIJOJE

Balandžio mėn. 6 d. Den
veryje įvykusias Seattle SU— 
PERSONICS komandos rung
tynes su vietos NUGETS 
krepšininkais laimėjo Mar
čiulionio komanda 106- 
100. Jas perdavė kabelinė 
televizija visoje Amerikoje 
todėį buvo proga pamatyti 
mūsiškį Šarūną Marčiulionį 
ir kitur gyvenantiems lietu
viams.

Šį kartą jis pasirodė 
startiniame penketuke (jau 
ketvirtą kartą ši sezoną). 
Jis aikštelėje pabuvojo 
gana ilgai - 32 minutes, iš 
9 bandymų pataikė 6 kar
tus (jų tarpe trys tritaš
kiai iš trijų). Taip pat įme
tė 2 baudas iš keturių 
mestų. Tokiu būdu jis suka
lė 17 taškų. Už jį daugiau 
įmetė tik Schrempf as, 
Kemp ir Payton.

ATVYKO IŠ LIETUVOS

Darbuotis į Čikagos Jau
nimo Centre veikiantį Litu
anistinių Tyrimų ir Studijų

A. Rinkūnas, gavęs KLB kultūrininko-visuomenininko premiją, 
su žmona Juze ir vaikaite Lina Paulionyte

Centrą atvyko trys specia
listai iš Lietuvos: Dalia 
PEČIULIENĖ iš Mažvydo 
vardo bibliotekos, Dalia 
RAKAUSKIENĖ - Lietuvos 
archyvų generalinės direk
cijos konsultantė ir Jonė 
LIANDSBERGIENĖ, kuri 
yra Mokslo Enciklopedijos 
leidyklos darbuotoja. Ši 
paskutinioji jau anksčiau 
čia buvo atvykusi ir rinko 
medžiagą pasižymėjusių už
sienio lietuvių vardyno khy-

gai. Dabar ji tikisi šį dar
bą užbaigti. Pažymėtina, 
kad Dalia Rakauskienė yra 
artima giminaitė Juozo 
Kreivėno, kurio muzikinė 
biblioteka (kartu su Juozo 
Žilevičiaus) įeina į Litua
nistinių Tyrimų ir Studijų 
Centro apimtį. Beje, šiam 
Centrui vadovauja dr. Jo
nas RAČKAUSKAS, kuris 
specialistes iš Lietuvos čia 
pasikvietė.

montręal Ruffo, suteikusiai galimybę 
pasirodyti ir kitataučiams.

• Montrealio Dainos Vie
netas AUŠRA, pasiūlius 
muz. Mildai Ruffo, buvo 
pakviestas giedoti Town 
of Mount Royal Church 
of the Annunciation bažny
čioje š.m. balandžio mėn. 
8 d.

AUŠRA pagiedojo dvi 
muz.Aleksandro Stankevi
čiaus giesmes- "Rūpintojė
lio skundas" ir "Avė 
ria", Mozart'o - "Avė 
rum" ir "Adoramus 
- Palestrina.

Dainininkės buvo klau
sytojų gražiai įvertintos, 
džiaugėsi gera akustika, 
galimybe pasirodyti ir ki
tokiai publikai. Tai visuo
met išeina į gera, nes, 
išbandžius jėgas, atsiranda 
ir stipresnė paskata tobu
lėti. Geros sėkmės AUŠ
RAI ir ačiū muz. Mildai

Ma-
Ve-
Te"

• JUSTINAS NAGYS, užpil
dė ir 
zette" 
"Come 
the

išsiuntė "The Ga- 
dienraščio kuponą 
and skate with 

Canadiens" konkursui. 
Laimėjo 4 bilietus, kad 

galėtų pačiuožti su trimis 
Canadiens komandos ledo 
ritulio žaidėjais 45 minutes.' 

Kartais ir laikraštis 
suteikia siurprizą...

LIETUVIŲ
-L..T. T T KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
6.50% už 90 dianų term. Indėlius 
6.75% už 6 mėnesių term, indėlius 
6.75% už 1 m. term. Indėlius 
7.00% už 2 m. term. Indėlius 
7.00% už 3 m. term, indėlius 
7.25% už 4jn. term. Indėlius 
7.75% už 5 m. term. Indėlius 
7.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7.25% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
7.50% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
7.75% už 3 m. GIC invest, pažym. 
7.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
8.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
4.00% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
7.25% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
7.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
7.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind 
7.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
8-25% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. ind.
4.00% už OHOSP (variable rate) 
3.75% už taupymo sąsk.

(gyvybės drauda) 
4.25% kasd. pal čekių 

sąsk. viri 10.000
4.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk. 

(US dol.Sav.Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo............ 8.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų ................. 8.95%
2 metų ................. 9.25%
3 metų ................. 9.50%
4 metų ................. 9.75%
5 metų ................. 9.75%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .... '7.75% 
(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 100 milijonų dolerių

r i
MasterCard 
k J

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 Ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių psriaidų ir k^ionėc čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.

Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų (The 
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) 
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus 
(Wire Transfer) į LIETUVĄ ir į kitus kraštus.

KASOS VALANDOS:
• Plrmad., antrad. Ir trečiad. nuo 9 v.r.*3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

BŪSTINĖ: Lietuvių namai ->
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P1A6

Telefonas 416 532-1149
6 psi.

• LASALLE savivaldybė 
laimėjo "Phenix" prizą už 
puikų atliekų perdirbimo 
patobulinimą. Šį žymenį 
įteikė Quebec'o prov. Ap
linkos min. Jacques Bras
sard' as. La Salle laimėjo 
žymenį vietovių iki 100,000 
gyventojų kategorijoje.

"Phenix" prizą vietovių 
mažiau kaip 25,000 gyven
tojų laimėjo Town of 
Mount Royal savivaldybė.

10- TOJI ANTANO RINKONO MIRTIES SUKAKTIS
šiemet sueina dešimtmetis, kaip Kanados lietuvių 

visuomenė turėjo atsisveikinti su netikėtai pasitraukusiu 
į Amžinybę pedagogu, visuomenininku ir spaudos darbuo
toju Antanu Rinktinu.

Šia proga prasminga leidinj Jo atminimui. liu
dijantį Velionio darbus. NEGĘSTANTI UGNIS, išleido "An
tano Rinktino švietimo Fondas". Knygoje atsispindi ir 
nemaža dalis Kanados lietuvių kultūrinės ir visuomenines 
veiklos atšvaitų. Knygą spaudai paruošė Ramunė Saka- 
laitė - Jonaitienė, J.Rinkūnienė, Audra Paulionyte. 
Spausdino DANAITIS ASSOCIATES, Ine., Toronto, Cana
da, 1995 m., 302 psl., iliustruota nuotraukomis. Viršelis 
R.Paulionio ir St.Šetkaus.

Pirmasis straipsnis, nusakantis Antano Rinkūno 
biografiją, parašytas Česlovo Senkevičiaus, vaizdžiai 
ir sutrauktai patiekiant šio nepaprastai darbštaus ir gi
liai užsiangažavusio pedagogikai ir lietuvybei asmeną 
veiklos panoramą. Iš jo sužinome, kad A.Rinkūnas, pagi
linęs pedagogikos studijas Toronto Universitete, gavo 
pedagogikos bakalauro laipsnį, o 1973 m.- magistro laip
snį ir dirbo mokytojo ir mokyklos vedėjo pavaduotojo 
darbą iki pat pasitraukimo į pensiją.

Kanados lietuviu išeivių mokykloms susikūrus, 1953 
-1960 m. laikotarpyje, A.Rinkūnas buvo suredagavęs 
ir išleidęs labai reikalingą, 3-jų dalių vadovėlį KREGŽ
DUTE, vėliau parašė ir išleido 5-kių dalių vadovėlių 
seriją AR KALBATE LIETUVIŠKAI? Seriją papilo darbo 
sąsiuviniai ir 14 garsajuosčių. 1992 m.pagrindinio vado
vėlio yra išleista ir antroji laida.

Darbai spaudoje tuo nesibaigė, nes jis buvo vienas 
"Tėviškės Žiburių" savaitraščio steigėjų ir įsijungęs į 
redakcinį darbą jame. Jo straipsnius, daugiausia švietimo, 
kultūros ir visuomeninės veiklos klausimais, spausdino 
ir "Švietimo Gairės", "Tėvynės Sargas", "Varpas", "Pasau
lio Lietuvis", "Aidai", "Draugas", "Darbininkas", "Nepri
klausoma Lietuva" . Jis taip pat buvo vienas iš redakto
rių, 1967 m.leidžiant pirmąją knygą anglų, kalba apie 
lietuvius ateivius - "Lithuanians in Canada". Vienuolika 
dienų po jo mirties, 1985 m.pasirodė jo knyga "Lietu
va ir VLIK'as", daugiau skirta jaunimui.

č.Senkevičius savo straipsnyje išvardino ypač sun
kią visuomeninio darbo pradžią, įsikuriant Kanadoje. 
A.Rinkūnas buvo vienas tų, kuris bentuziastingai prisi
dėjo prie Lietuvių Bendruomenės steigimo, eidamas joje 
įvairias pareigas. Tapes ir PLB-nės Valdybos nariu, pri
sidėjo, kad PLB Konstitucija būtų priimta Washington'e 
1973 m. Yra suredagavęs visą eilę sukaktuvinių išeivijos 
veiklos leidinių. KLB jam paskyrė kultūrininiko-visuome- 
nininko premiją 1982 metais.

Dar vienas nepaprastai svarbus Kanados lietuvių 
gyvenime projektas ANAPILIS buvo įvykdytas bendradar
biaujant A.Rinkūnui su kun. Petru Ažubaliu. "Tai milži
niškas projektas, pareikalavęs ne tik daug lėšų, bet ir 
ištvermės bei apsukrumo mažinti slegiančias skolas ir 
vadovauti. A.Rinkūnas iki mirties buvo tos ANAPILIO 
sodybos pelno nesiekiančios korporacijos pirmininku",- 
rašo č.Senkevičius, ir baigia: " Kas yra aktyviai ir nuo
širdžiai dalyvavęs visuomeninėje veikloje, tas gerai žino, 
kad tenai yra aiškių kelių ir vingiuotų takelių, yra ma
tomų visiems scenų ir nematomų užkulisių. Su viskuo 
teko susidurti ir Antanui Rinkūnui. Tačiau nei intrigos, 
nei kokie kiti išoriniai kliuviniai nestabdė jo žygio, nes 
'kitas aiškus siūlas, einantis per mano gyvenimą, yra 
tarnavimas savo tautai',- rašo jis atsiminimuose/ Kam 
iš arčiau teko stebėti jo veiklą, gali tik patvirtinti tą 
jo paties teigimą".

Didelis šios gražiai išleistos knygos privalumas 
yra tai,kad medžiaga patiekta įdomiai, įjungiant, šalia 
gerai atrinktų A.Rinkūno straipsnių, ir pasikalbėjimus 
su Praniu Alšėnu, V.J., "Draugo" dienraščiu; A.Kalniaus 
ir St.Šetkaus žodis; visa eilė nuotraukų iš įvairių gyve
nimo ir veiklos laikotarpių.

A.Rinkūno straipsniai , kurių daugiau kaip 100,- 
suskirstyti į 5 skyrius: JAUNIME, PAGALVOK; IR ŠVIE

SA MUS TELYDI; NEGĘSTANTI UGNIS, BENDRUOME
NĖS KRYŽKELĖSE; ATEIVIŲ ŽINGSNIAIS. B.N.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414
Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8

/Knygą galima gauti A.Rinkūno Švietimo Fonde, 
53 Burrows Avenue, ISLINGTON, Ont, CANADA, 
M9B 4W8 /

WJ DRESHER

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

6.50% 
6.75% 
6.75% 
7.00% 
7.00% 
7.25% 
7.75% 
7.00% 
7.25% 
7.50% 
7.75% 
7.75% 
8.25% 
4.00%

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 7.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.50% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 7.75% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 7.75% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 8 .25% 
Taupomąją sąskaitą ....... 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.25% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................  4.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ............... 8.50%

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 9.00%
2 metų ................ 9.25%
3 metų ............. 9.50%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 7.75%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę 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). Neimame mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tiksiąs - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas j

DRAUDA
Visi draudos 
patarnavimai. 
Lietuvių kalba 
patarnauja 
V. Drešeris ir 
Rima (Petkutė) 
Drešerienė.

Nekilnojamas 
turtas
Patarnavimai 
visose pirkimo ir 
pardavimo srityse 
Kreiptis į Valterį 
ar Riek Drešerius

Nekilnojamo 
turto 
įkainojimas
- mortgičių
- mokesčių
- turto ir kt. 
Kreiptis į 
Riek Drešerį

3830B Bloor St. West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8
Tel. 416-233-3334, 416-231-2661 

FAX 41 6-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. — 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus!
V. Dauginis - telefonas (416) 762-4232
Lilija Paeevičienė - telefonas (416) 762-4232

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

JDMRLA ---- INSURANCE
Walter V. Dauginis Inaurance Broker Limited,
2 Jane St., Suite 204 (corner of Jane de Bloor St.) I 

Toronto, Ont. M6S 4W3 į
Tel: (416) 762-4232, Fax: (416) 762-5588

■MMggBaBasaBBBasBBBMssaaaMHEBsanKSHaBaiMaBaBBaMMBaBaaM
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



montręal

Rež. Elena Dauguvietytė- 
Kalvaitienė, kurios kartu 
teatro aktoriais.

Kudabienė ir aktorė Marija 
vaidins su Šiaulių dramos

LIETUVIŲ TEATRO SPE K T A K L I A I

• ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS ir

• HAMILTONO LIETUVIŲ DRAMOS TEATRO GRUPĖ ’’AUKURAS"

vaidins kūrybingo bendradarbiavimo programoje

Aušros Vartų parapijos salėje
• Gegužės mėn. 5 d., penktadienį, 6 vai, y, Šiaulių Dramos Teatras atliks 

J. Tumo Vaižganto sceninę miniatiūrą iš "PRAGIEDRULIAI" ir iš Juozo 
Erlicko komedijos "PAKELEIVINGI" - sudarytą ištraukų kompoziciją 
"Antrasis Atvykimas".

• Gegužės mėn. 6 d., šeštadienį, 3 vai, p.p. Šiaulių Dramos teatras ir 
Hamiltono "Aukuras" vaidins Sofijos Kymantaitės - Čiurlionienės komediją 
"PINIGĖLIAI"

ĮĖJIMAS: $10.- vienam spektakliui, $15.- abiems.

Visi maloniai kviečiami pasinaudoti reta proga praleisti tokį teątrinį 
savaitgalį, kokio Montrealyje dar nebuvo! Rengėja'

VALSTYBINIS ŠIAULIŲ 
DRAMOS TEATRAS 
VAIDINS IR MONTREALYJE

Š.m. balandžio mėn. 25 
dieną iš Lietuvos į Kanadą 
atvyksta Šiaulių Valstybi
nis Dramos teatras, kuris 
su spektakliais aplankys 
Montrealį, New Yorką, 
Cape Code, Bostoną, Wor- 
chesterį, Detroitą, Delhi, 
Londoną, Torontą, VVasagą, 
Hamiltoną ir kitus miestus. 
Jie atsiveža du trumpus 
veikalus: sceninę miniatūrą 
Juozo Tumo Vaižganto 
"Pragiedruliai" - vaidina 
Šiaulių dramos teatro akto
riai: Juozas Bindokas, Lina 
Bocytė, Sigitas Jakubaus
kas, Kęstutis Jankūnas, 
Eduardas Pauliukonis, reži
sierė - Regina Steponavi
čiūtė; ir "Antrasis Atvyki

"TALKĄ",LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M 1L6

VlENIN^ELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

Sekite kasdieninę Informaciją apie procentus “Talkoje1

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki...4.50% 
santaupas.............
kasd. pal. taupymo 
sąsk........................
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.. 
180 dienų indėlius
1 m. term.indėlius
2 m. term.lndėlius
3 m. term.lndėlius
4 m. term.lndėlius
5 m. term.lndėlius
RRSP ir RRIF 
(Variable) ..............
1 m.lnd....................
2 m.lnd....... ............
3 m.ind....................
4 m.lnd....................
5 m.lnd....................

3.00%

2.50%

6.75%
7.25%
7.75%
8.00%
8.00%
8.00%
8.25%

3.50% 
7.75% 
8.00% 
8.00%
8.00% 
8.25%

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadienia.s 
— 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, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

1995.IV.25 

mas" - kompozicija sudary
ta Juozo Erlicko motyvais 
iš komedijos "Pakeleivingi".

A.A. Jonyno, A. Žukaus
ko, V. Mačernio, J. Marcin
kevičiaus, A. Miškinio, J. 
Degutytės, A. Jonyno, A. 
Mikutos eilės. Aktorinio re
pertuaro dainos - dalyvau
ja Juozas Bindokas, Lina 
Bocytė, Sigitas Jakubaus
kas, Kęstutis Jankūnas, 
Eduardas Pauliukonis, Regi
na Steponavičiūtė, Ričar
das Songaila, Virginijus 
Jasiūnas.

Taip pat atveža Sofijos 
Čiurlionienės-Kymantaitės 
"Pinigėliai"- 3 veiksmų 
komedija. Čia svečiams 
talkins Hamiltono "Auku
ro" aktoriai. Režisuoja 
Regina Steponavičiūtė, 
kuri Šiaulių teatre dirba
jau 22 m e tai.Tai bus pir-

IMAME UŽ:
PASKOLAS 
Asmenines nuo . 
nekiln. turto 1 m.

13.25%
9.25%

Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000. 

mas mūsų išeivijoje toks 
dviejų teatrų kūrybinis 
bendradarbiavimas.

Maloniai kviečiame visus 
iš arti ir toli gausiai daly
vauti. "Aukuras" bus labai 
dėkingas, kad šiuos teatrus 
paremsite’.

Šiaulių Dramos teatras 
prieš kelis metus atšventė 
60 metų jubiliejų. "Auku
ras" iki šiol ištvermingai 
dirbdamas, šiemet švenčia 
45-rius metus - tai ilgiau
siai išsilaikęs teatras išei
vijoje.

Didelė pagarba ir padė
ka priklauso organizato
riams ir vadovams, kurie 
sutiko iškviesti ir globoti 
šiuos teatrus. Be jų pagal
bos mūsų gastrolės būtų 
neįmanomos. Mes laukiame 
žiūrovų, tikėdami, kad ir 
žiūrovai laukia mūsų pasi
rodant scenoje.

PRISIKĖLIMO RYTAS 
MONTREALIO TELKINYJE 

buvo atžymėtas iškilmin 
gomis pamaldomis Aušros 
Vartų P-jos ir Šv.Kazimie
ro P-jos šventovėse.

• . Velykų Rytą,balandžio 
men. 16 d., 6:30 vai. AUŠ
ROS VARTŲ P-jos pilnoje 
žmonių bažnyčioje buvo 
gražiai pravestos iškilmin
gos Prisikėlimo Mišios. 
Jas atnašavo kun.K.Ambra
sas, SJ, asistuojant kleb.kun. 
J.Aranauskui.SJ, ir kun. 
J.Lipski'ui. Jiems patarna
vo 6 klapčiukai- trys poros 
brolių: Antanas ir Danie
lius Staškevičiai, Matthew 
ir Simas Mainville, Anta
nas ir Pauliukas Mickai. 
Velykinėje procesijoje gėles 
barstė Seselės Paulės glo
bojamos 4 mergaitės: Kris
ta Patašinskaitė, Erika 
Makauskaitė, Sofija Bulo
taitė ir Kristina Žiogrytė.

Kun. K. Ambrasas,SJ, 
grįžęs iš kelionių po Vaka
rinę Kanados dalį ir ten 
aplankęs lietuvių telkinius, 
pravedęs velykines rekolek
cijas Montrealio AV P- 
joje, pasakė įdomų Vely
kinį pamokslą.

Ypatingai šventišką 
giedojimo programą nuotai
kingai atliko mūsų AV 
P-jos Choras, prisidėjus 
solistams- Ginai Čapkaus- 
kienei ir Antanui Kebliui. 
Vargonavo mūsų visų bičiu-

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKAI!

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki Šiol šis fondas išleido per i, 100.000 dolerių lietuviškai 

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

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

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

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

PAGERBTAS JONAS 
SAUNORIS HOLOKAUSTO 
MUZIEJUJE

Š.m.balandžio mėn.
7 d., Montrealio Holokaus
to Muziejuje vyko pager
bimo ceremonija, dalyvau
jant Izraelio konsului, Da
niel GAL, Holokausto Mu
ziejaus dir.Stephen BLEY- 
ER, ir kt. Teisuolio Me
dalis buvo įteiktas Mont
realyje gyvenančiam, išėju
siam į pensiją biologui 
Jonui SAUNORIUI. Jis 
išgelbėjo žydaitę iš getto 
ir suteikė jai globą savo 
buvusiame ūkyje. Ši mote
ris gavo kitos pavardės 
dokumentus, vėliau susituo
kė su jaunu , anos apylin - 
kės , vyru ir persikėlė i 
Kauną, karui pasibaigus.

Jonas Saunoris, kurio 
šeima buvo ištremta j Si
birą, pasitraukė į Vakarus, 
gyveno ir studijavo Pran
cūzijoje, į Kanadą atvyko 
1951 m.

Gausus buvusių jo kole-
gų būrys atvyko į pagerbi
mą,. Asmeniškuose pokal
biuose jie prisiminė, kad 
jis buvo nepaprastų gabumų 
biologas, dirbo McGill U- 
te moksliniuose tyrinėjimuo
se, tačiau jam buvę sunku 
prisitaikyti prie išeiviškojo 
šiame žemyne gyvenimo. 
Taigi, ne visų nervai vie
nodai atsparūsikaip jie sakė.

Buvo atsilankę ir kele
tas lietuvių. d.

lė muz. Madeleine Roch. 
Dirigavo muz.Aleksandras 
Stankevičius. Choro prog
ramos sudarymu, muzikine 
dalimi ir vargonų technika 
rūpinosi ir dirbo vadovas 
Antanas Mickus.

Pradžioje buvo sugiedo
ta "Kristus jau kėlės"- 
muz.Gounod; vykstant pro
cesijai- "Linksma diena"
- Naujalio. Po to- tradici
nės "O salutaris" ir "Tan- 
tum ergo saeramentum" 
ir Naujalio "Garbinkime 
Šv.Sakramentą".

Velykinės Mišios pradė
tos Vivaldi "Gloria"; sol.G. 
čapkauskienė- "Viešpaties 
pasaulis"- G. Gudauskienės; 
tradicinis "Aleliuja". Po 
pamokslo, sol. A.Keblys 
sugiedojo "Garbe Aukščiau
siam"- Beethoven'o. Choras 
vėl pakiliai perėjo j "Sanc- 
tus"- Gounod; "Šlovė Tam" 
-Beinorio; "Tėve mūsų"- 
A.Stankevičiaus (šią gies
mę jis pats palydėjo var
gonais ir dirigavo); sol. 
G.čapkauskienė - "Panis 
Angelicus".

Visi susirinkusieji, pabai
gus programą , plojo mūsų 
garbingam Chorui, solis
tams, vargonininkei, dirigen
tui, vadovui. Choras baigė 
iškilmes, pagiedodamas 
Haendel'io ALELIUJA.

/Šiuo metu Chorą suda
ro 48 dainininkės-kai, šven
čia šiemet , per Jonines, 
savo gyvavimo 45-metį. 
Kartu švenčia 45 metų 
jubiliejų muzikinio darbo 
su choru sol.Antanas Keb- 
lys; Madeleine Roch- 29 
m.; sol. .Gina Čapkauskienė

28 m.; A.Stankevičius
- 20 m.(ir 15 m.kaip Choro 
dirigentas); A.Mickus
23 m. (3 m., kaip vadovas).

Po apeigų visi buvo 
pakviesti į salę puošniems 
užkandžiams, vyno stiklui

JULIUI RUDŽIAUSKUI , ,
i V L?

mirus,

Jo žmonai ANGELEI, sūnums TEODORUI 
ir KĘSTUČIUI su šeimomis, visiems anūkams 
ir jų šeimoms, gilią užuojautą reiškia

G.E. Alinauskų šeima

ir kavai, pasilinkėti links
mų švenčių. G.B.

• Šv. Kazimiero P-joje Mi
šias atnašavo kleb.kun. 

dr. F. Jucevičius, atsilankė 
gan daug tikinčiųjp ir ne
mažai jaunų šeimų su savo 
mažais vaikučiais.

Velykų Ryto giesmės 
buvo perduodamos iš plokš
telių per garsiakalbius ir 
skambėjo iškilmingai.

Prisimenu, maždaug 
prieš 40 metų, dar buvu
sioje medinėje šventovėje, 
vėliau naujoje- dabartinė
je, Velykų Ryto ALELIUJA 
skambėdavo taip garsiai 
ių iškilmingai, jog švento
vės stogas "drebėdavo". 
Šiandieną jau nebėra to, 
senstame...Taip, mes sens
tame amžiumi, bet ne 
pasiaukojimu, darbu ir 
meile savajai parapijai. 
Šiuose reikaluose mes jau
čiamės dar jauni ir pajė
gūs. Tikėkime, kad su žo
džiu ALELIUJA lūpose, 
mes išsilaikysime.

Velykų Ryte Klebonas 
pasakė gražy ir prasmingą 
pamokslą. Atsimenu, prieš 
keliolika metų, kuomet 
Klebonas turėjo išvykti 
į Romą, savo paskutinio 
sekmadienio atsisveikinimo 
pamoksle jaudinančiais 
žodžiais atsisveikino su 
mumis ir pabaigoje pasakė:" 
Aš visą laikę iš šios sa
kyklos skelbiau jums ne 
savo išmintį, bet Dievo 
Išmintį, nes tai yra kiek
vieno dvasiškio pareiga".

Mes turėtume mintyse 
sugrįžti atgal j 1960-tuo- 
sius metus ir pereiti iki 
šiandien. Mes, šv. Kazimie
ro P-jos parapijiečiai, Kle
bonui vadovaujant ir jo 
taupumo dėka, nuveikėme 
didžiulius darbus, kurie 
liečia mūšy parapijos gyve
nimų ir jos gerovę. Klebo
nas F. Jucevičius, prieš 
išvykdamas į Romą, per 
16 metą išmokėjo 170.000 
dol.skolą ir dar banke pali
ko apie 30.000 dol.santau
pų.

Po pamaldų, Klebono 
kviečiami, visi užėjo į 
Parapijos svetainę, kur 
pasivaišino Velykų Ryto 
skanumynais ir kavute, 
na, ir nuotaikai "pagerin
ti", pagal skorų,- raudonu 
ir baltu vynu. K.Ambrasas

ATVELYKIO PIETŪS
KLK Moterų D-jos 

Montrealio Skyrius ir šį 
pavasarį suruošė Atvelykio 
Pietus, kurių pelnas skiria
mas Vaikų Te'viškes Na
mams- našlaičių globai- 
Lietuvoje.

Šalia savo humanitarinio 
ir kultūrinio darbo, ši or
ganizacija pasistengia kiek
viename savo tradiciniame 
renginyje sugalvoti ką nors 
naujo programai. Ir šj kar
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tą buvo patiektas netikėtu
mas - Velykų Bobutė, at
vykusi pasiramsčiuodama 
žmogaus ūgio verba, lydi
ma kiškučių- Kristinos 
ir Alinos Staškevičiūčių, 
Pauliuko Gėdriko ir muzi
kantų brolių Danieliaus 
ir Antano Staškevičių.

Renginį pradėjo Mont
realio Skyriaus pirm. Genė 
Kudžmienė, trumpu ir vaiz
dingu žodžiu pasveikindama 
visus atvykusius, palinkėda
ma "Tesugrįžta džiaugsmas 
ir tikėjimas j šviesią atei
tį".

Velykų Bobute (A.Mor- 
kūnienė), atsise'dusi scenoje 
kartu su savo palydovais, 
sakėsi skubėjusi su arkliuku 
ir vežimėliu į šį renginį, 
bet pavasario saulei jau 
taip stipriau pašildžius 
- jie ištirpo, ir j i turėjo 
skubėti pėsčia...

Kristina Ramsey pagro; 
jo pianinu, Velykų Bobutė 
padeklamavo pavasarinį 
Antano Miškinio eilėraštį, 
broliai Danielius ir Anta
nas gražiai pagrojo dvi 
dainelės duetu-kanklėmis 
ir lumzdeliu, o Vely

kų Bobutė dar priminė 
visiems senuosius gražius 
ir prasmingus lietuvių pa
pročius, kai parsinešdavo 
Velvku Rytą į namus pa
šventintą ugnį ir vandenį, 
Kaip pasidalindavo šeima 
margučiu ir kaip visi jais 
žaisdavo. Iškeliaudama, 
apdovanojo vaikučius dova
nėlėmis ir pabėrė saldainių 
ant stalų.

Pirm. Genė Kudžmienė 
višięmš nuoširdžiai'"padeka- 
jo-svečiams, attikusiems 
programą, už gražius lai
mikius loterijai - ypač, už 
paveikslą Alvyrai Poyilaitįė- 
nei - ir už $100,- auką, 
perduotą Iš buv.Mergaičių 
Dainos Vieneto PAVASA
RIS.

Stalus palaimina; klel?'; 
kun. J.Aranauskas.Sj., ir 
patyrusiai, tvarkingai buvo 
pasivaišinta, patiems pasi
tarnaujant, šventiško stalb 
gėrybėmis. b.

• SLA Skyrių Montrealyje 
likvidavus, M.Juodviršio 
pranešimu, paskirta kasos 
likučio $272,92 - "Nepri
klausomos Lietuvos" leidi
mui paremti.

Nuoširdžiai dėkojame!"NL”

• Lietuvių Kooperatyvas 
PARAMA paskyrė laikraš-, 
čio "Nepriklausoma Lietuva'* 
leidimui $1.000,- auka. 
Nuoširdžiai dėkojameP’NL"

• QUEBEC’O LIETUVIŲ
GYDYTOJŲ SĄJUNGĄ
paskyrė $100,- laikraščio 
"Nepriklausoma Lietuvą" 
paramai.

Nuoširdžiai dėkojame!"NL’’

7 poL
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montreal
MIRUSIEJI:

• JONAS BABRAUSKAS, 
70 m. amžiaus, mirė Mont
real General Hospital ligo
ninėje balandžio mėn. 10 d.

Liko žmona Sheila,trys . 
sūnūs, vaikaitis ir vaikaitė 
bei kiti artimieji.

Palaidotas iŠ Aušros 
Vartų P-jos bažnyčios Notre 
Dame dės Neiges Kapinėse.

• JULIUS RUDŽIAUSKAS, 
79 m., mirė Reddy Memo
rial Hospital ligoninėje 
balandžio mėn. 12 d.

Liko žmona Anelė,sūnus 
Teodoras ir Kęstutis,vai- 
kaičiai-.Danius, Aras, Linas, 
Rimas, Leah ir Nikolas 
kiti artimieji.

Palaidotas iš AV 
jos bažnyčios Cote 
Neiges Kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

• Quebec'o Lietuvių Gydy
tojų Sąjunga kviečia visus, 
kurie dirba sveikatos srity
je , į METINJ SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMĄ CZZJ2ĖZ“ ~ ...........’ GEGUŽĖS
mėn.5 d., 5:30 vai.v., 3505 
Atwater Ave., Montreal 
Badminton and Squash Klu
bo patalpose.

Programoje- kokteiliai, 
pranešimas, kurj skaitys 
daktarės Lina J aruSevičienė 
ir Rita Armonaitė. Jos 
yra iŠ Kauno Medicinos 
Akademijos ir atlieka stažą 
Montrealyje. “ 
karienė.

Daugiau 
gausite pas 
vilanį, tel: 
489-0410.

Po to - va-

dr. Aleną Pa- 
876-7527

P.S.Į šį susirinkimą 
čiami ir Sąjungos 
draugai.

arba

kvie- 
narių

P- 
des

LAIKRAŠČIOir

m
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MONTREAUO ŠCHERŲ DATOS M

r/lŠAUNI J. SULMSIBO ŠOKIŲ ML 
SKANI P.PAULAUSKO VAKARJ0Ė,

VEIKS BARAS fiH LOimiA

ĖJIMAS - $15.0 RENG8A "nl" Valdyba

LITAS MONTREALIGLIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE St. Montreal, Que; H4B 2A8 
Tel: 766-5827; 766-5830

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

AJCTPVAS virrf $29,000,000f 
RBZERVAS virš $2,000,000__________

Certifikatus 1 m.-........
Certifikatus 2 m..............
Certifikatus 3 m.............
Tenn, indėlius:

1 metų..................
180 A 364 d........
IŽOd. -179d........

60 d.-110d........
30 d. - 50 d........

NekHn. turto*

MOKA UŽ:
7.25% Taupymo-special...................1.511%
.7.25% Taupymo-augyv.dr. ___ ... 1.25%
7.25% Taupymo-kaadtoninoe___ , 1-5U%

Einamos sask 1.00%
6.'o?% RRIF-RRSP—1 ....7.25%
fi miQA RRIF-RRSP - 2 m.term.
6 00% RRlF-RRSP-3m.ierm. .....7-25%
.5.00% RRIF—RR8P—taup................3.00%

IMA UŽ:

JO.00%1 metų ............................. 9.25% asmenine*-nuo
2 metų.........................10.00%
3 metų......................  10.25%

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS: 
147SDs6eve S007A Roeemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 1O 2
Antr^treč. 9.00- 3.00 ----------
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3 0°- 7.00
Penktadieniai? 10.00- 6.00 2 0°- 6*00

RŪPI NE VIEN PROFESIJA 
Kas nustebino jaunas gy
dytojas?

Balandžio 13 d., po ke
lių telefoninių pasikalbėji
mų, pavyko suderinti lai
kus ir susitikti su dviem 
jaunomis , entuziastingomis 
gydytojomis iš Kauno Me
dicinos akademijos: Lina 
Jaruševičiene ir Rita Ar- 
monaite. Abidvi atlieka 3% 
mėnesio stažą Montrealyje. 
Tai pirmosios šeimos gydy
tojos iš Lietuvos. Daugiau
sia dirbo Notre Dame ligo
ninėje, Šeimos Medicinos 
klinikoje ir pakaitomis - 
St. Justine Vaikų ligoninė
je-

Si, specializacijos projek
tą remia Tarptautinės Or
ganizacijos Neinfekcinių 
Ligų Profilaktikos programa, 
kurios vienas padalinių yra 
Pagalba Rytų Europai.

Projektą Lietuvai ir visą 
programą šeimos gydymo 
srityje paruošė Dr. Alenas 
Pavilanis, kuris paskyrė 
tam darbui ne tik nemaža 
laiko, bet ir daug pastangų, 
kad projektas Lietuvai

būtų priimtas.

Pirmas kontaktas su 
Kanados Šeimos Medicinos 
klinika užsimezgė prieš 3 
metus. Paklausus, kas la
biausiai nustebino čia be
dirbant, abi gydytojos pa
tvirtino, kad apsiėjimas su 
žmogumi - pacientu. "Čia 
gydytojas pasikalba su 
pacientu, paaiškindamas 
gydymo procedūrą, išklauso 
paciento rūpesti, dėl ligos. 
Šiame krašte medicina, 
- sakė jos , - yra orien
tuota į žmogų ir stengia
masi jam padėti gyventi 
su liga, aptariama su visu 
medicinos personalu, kas 
pacientui būtų naudingiau
sia. Pacientas supažindina
mas ir su jį apžiūrinčiais 
medicinos rezidentais, slau
gėmis ir t.t.

Nustebino viešnias ir 
tai, kad busimieji gydyto
jai kartu su profesiniu 
mokymu gauna ir pedagogi
ni. auklėjimą, kuris yra su
sistemintas. Ir Lina Jaru
ševičienė, ir Rita Armonai
tė ypatingai džiaugiasi,

K.L.B. MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA 

1995 m. balandžio mėn. 30 d. 12 val.p.p.
ŠAUKIA

VISUOTINĮ SUSIRINKIMĄ
Aušros Vartų parapijos salėj,

DIENOTVARKĖ:
• pranešimai
• Valdybos ir Revizijos K-jų rinkimai
• Kavutė

Visi maloniai kviečiami dalyvauti!
K LB Montrealio A-kės valdyba

e PAMALDOS LIETUVIAMS Pamaldas praves kun.
EVANGELIKAMS, su Šv. A.ŽILINSKAS, atvykęs iš
VAKARIENE vyks gegužės Toronto.
mėn.7 d., 1 val.p.p., Sv. Maloniai_kviečiame
JONO Liuteronų, šventovėje, atsilankyti.
3594 Jeanne Mance str., Po pamaldų-_ ųžkan<jž_iai_ 
Montrealyje. ir kava. Rengėjai

♦♦*******4«4ri»t*’K**ė**ė4tiJeė #
* EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 2

* •jį Montrealis- Varšuva - Vilnius <
* birželio 2 d. kaina $974.; liepos 21 d. - $1124.
> į šias kainas įeina aerodromų mokesčiai, Varšu- >
* voje nuvežimas į viešbutį ir atgal, nakvynė,
* pusryčiai. LOT lėktuvo bilietas grįžimui galioja S 
< 6 mėnesius. Parūpinu bilietus kelionėms ištisus <
* metus. Prašome užsirašyti iki gegužės mėn. 1 • 
jĮ d., kol yra vietų, pas: L. Stankevičių, telefonas*. J
* 669-8834, arba POLTOURS: 521-9910 arba £
* Metro Travel - 761-5878. >
»)|{*M»******W'>W*****************Wufu|t»l«>

EUROPARCEL^
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojaa-Chlrurgas 
8606 Centrale,(k«mp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Quė. 
H8P-IN5; tel:384-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chtrurgas 
Qniv.dr. J.MAUSCOS Mūras) 

1440 SLCatharlne St.,W. 
Suite 701 TeI:866-9297
MontreeLP.q H3G 1S5

kad didelė dalis šio jų 
stažo patirties gali būti pri
taikyta ir Lietuvoje,kad ir 
neturint kokių nors ypatingų 
techninių resursų. Jos mo
kėsi Kauno Medicinos Aka
demijoje 6 metus ir dar 3 
metus atliko šeimos medi
cinos rezidentūrą. Grįžus, 
teks , birželio mėnesyje, 
išlaikyti paskutinį egzami
ną.

Su užsidegimu kalbėjo 
apie savo pasirinktas profe
sijas, su dėkingumu apie 
dr. Vytauto Pavilanio ir 
dr. Aleno Pavilanio globą 
joms čia atliekant labai in
tensyvų stažą.

Susipažinusios, kiek sąly
gos leido, su mūsų telkinio

kelių dešimtmečių veikla 
(aplankė ir NL redakciją, 
pastovėjom Šv. Lauryno 
verpetingoje pakrantėje), 
nuoširdžiai pasisakė, kad 
stebisi, jog taip dar rūpi 
mums visiems Lietuva, ir 
tai, tvirtino, palaiko jų 
entuziazmą ir toliau dirbti 
Lietuvos gerovei, kurios 
ateitimi jos neabejoja.

Jų nuoširdumas, darbštu
mas ir man buvo kaip gai
vus šaltinio vanduo. Tegul 
jas lydi sėkmė ir dėkingų 
pacientų šypsenos! t>.n.

P.S. Dr.Alėnas PAVILANIS 
priima pacientus savo ka
binete 2025 Plessis./Žiur. 
skelbimą/.

Mes su malonumu teiksime aukščiausios rūšies 
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 yal. r, iki 7 vai.v,

Kaina $5.10 uz kg. Siuntiniai pristatomi tiesiog 
į namus. Nėra maksimumo svorio. Minimumas -• 
2 kg. arba $10.

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

TEL: 937-9898 
1450 me DE SEVE, 

MONTREAL h«e 2A7
Vytas Gruodis,Jr.

Electriden Contractor

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

Dr. A L A I N ( ALENAS) PAVILANIS 
Šeimos gydytojas ( bendra praktika )

2025 Plessis, Montreal, teL: 876 - 6900

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A

Montreal, P.Q.. H3A 2G6

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

ADVOKATAS 
ROMAS I Š G A N A I T I S

822 Re de France, St. LAMBERT, Que. J4S 1T7

Tel: 465-1538, Fax: (514) 923-2219

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI • AUTOMOBILI AI PREKYBA-ATSAKOMYBĖ
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que; HIX 1L7

Tel. 722-3545; . Fax: 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ A.LB, DONNA SVRAKA A.LB.

PETRAS ADAMONIS C.I.B. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

8 fwL

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS

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

SUN LIFE BUILDING
M o n t r ė a L 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

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALI ŪMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS

Savininkas - Mike OSKOWICZ
36U1 Belair St., Montreal, Que. H2A 2B3

Tel: 721-9496;

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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