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Dešinėje:

s.m. KLD baigminis 
koncertas Anapilyje.
Nuotr. A. Mickaus

ĮVYKIU 
apžvalga

b.n.
DALINIAI LIETUVOJE
RINKIMU bdOMENvs

Per Internet'^ gautomis 
žiniomis, spalio mėn. 21 
vai.,12:30 min. > Lietuvoje 
rinkimuose dalyvavo tiktai 
apie 50% valstybės piliečių.

Pagal 48 rinkiminių 
apylinkių, duomenis, Tėvy
nės Sąjunga gavo 25,83% 
balsų, KrikSčionių. Demokra
tų. P-ja - 17,14%, LDDP- 
-13%, Soc.Demokratai 8, 
3%, Piliečių, ir Centro 
S-ga 5,02%. Viso rinkiminių 
apylinkių esama 2037.

Tėvynes Sąjunga pareiš
kė, kad po rinkimų, bendra
darbiaus su Krikščionių 
Demokratų, P-ja. Tą, pati, 
iš savo pusės pareiškė ir 
KD P-ja.

JELCINAS ..BA.giną_ 
MOKĖTI MOKESČIUS

Š.m. spalio mėn. 11 d. 
prez. B. Jelcin' as, parla
mentui atmetus siūlomą 
valstybės biudžetą, kreipė
si radijo programoje į gy
ventojus, ragindamas nedel
siant sumokėti mokesčius. 
Septynių minučių kreipime, 
si, Prezidentas tvirtino, 
kad: "Algų ir pensijų išmo
kėjimai nėra vien ekonomi
kos ir politikos reikalai. 
Tai ir sąžinės reikalas".

Jis kalbėjo iš sanatorijos, 
kurioje yra ruošiamas šir
dies keturgubų kraujagyslių 
operacijai ir pranešė, kad 
yra sudaryta speciali mo
kesčių rinkimo komisija ir 
min. p-kas Viktor Černo- 
myrdin'as paskirtas jai va
dovauti, kartu dirbant ir 
įgaliotiniu Kremliaus ad
ministracijos viršininkui 
Ąnatolij Chubais.

"Aš galiu užtikrinti poli
cininkus ir kariškius, _ kad 
pensijos ir algos bus išmo
kėtos, kaip Prezidentas, 
esu tuo įsitikinęs. 
Kreipiuosi į visus tuos, 
kurie nemoka mokesčių. 
Likimas daugiau kaip^ 100 
milijonų mūsų krašto žmo
nių priklauso nuo to, kaip 
bus išrinkti mokesčiai".

Sunkiai ir nenorom 
vykdomas mokesčių mokėji
mas stabdo vyriausybės ga- 
limybes atlikti gyvybinius 
įsipareigojimus ir skatina 
protestus įvairiose sferose: 
darbininkų, aktorių, kariš
kių, pensininkų. Prez. Jel
cin' as radijo pranešime 
skambėjo tvirtai, žymiai 
sustiprėjęs sanatorinėje 
priežiuroje.Spalio 17 d.jis 
atleido iš pareigų A.Lebe- 
d'įjr Vid.Reik.min.A.Kula- 
kovą. už nesutarimus.

■■

Politikai spėja, kad 
prez.Algirdas Brazauskas 
turės bendradarbiauti su 
dešiniaisiais, o visuomenės 
apklausos duomenys rodo, 
kad Vyt.Landsbergio vado
vaujama dešiniųjų TS turės 
daugumą vietų Parlamente.

Neperšokus per griovį... 
kaip sako lietuviška patar
lė... .

Nepateisinama, vis del
toj kad pagal skelbiamų 
informaciją, daugiausia 
nemalonumų balsuojant 
Įvyko Vilniuje, nes rinki
mams nebuvo tinkamai 
pasiruošta.1 (O, Perkūnėli...)

GERIAUSIA IŠEITIS TAIKA
Ši paprasta išvada - 

tik taikoje galima kurti ge
resnį, visapusiška prasme, 
gyvenimąj—galų gale įsitvir
tina (?) Izraelio ir Palesti
nos vyriausybių sąmonėse. 
Spalio mėn. 14 d. po 
"užšalusių " derybų ir susi
tikimo Washington'e, 
JAV-ėse, iš Kairo, Egipto 
sostinės, pranešta jog
Izraelio min. p- 
kas Benjamin Natanyahu ir 
palestiniečių vadas Jasser 
Arafat'as netrukus pa
skelbs susitarimą dėl Izrae
lio kariuomenės atitraukimo 
iš Hebrono. Uždelsimas ir 
naujakurių izraelitų naujų 
namų statyba buvo 
sukėlusi rimtus ginkluotus 
susirėmimus paskutinėmis 
savaitėmis.

Derybų paspartinime dip
lomatai kartu su JAV 
tarpininku Denis Ross veda 
ilgus pokalbius ir siūlo pla
nus Jeruzalėje, Kaire, Jor
dane ir Aman mieste.

• NOBELIO PREMIJAS 
laimėjo 3 JAV fizikai, 
taip pat chemikai- 2 ame
rikiečiai ir 1 britas. Ameri
kietis Harold Kroto yra 
dirbęs 2 metus Kanados 
Tyrimų Institute Ottawoje.

Šių mokslininką darbai 
atvėrė naujas teorijas apie 
pirmuosius mums žinomu 
pasaulio pasireiškimus.

Gydytojai- australas 
ir šveicaras- Peter Doher
ty ir Rolf Zinkernagel 
ištyrė imuniteto procesą 
baltuose kraujo rutuliu
kuose. Jų rezultatai gali 
atverti galimybes naujiems 
skiepams prieš vėžio ligą, 
daugialypę sklerozę ir ki
tas su autoimunitetu suriš
tas ligas.

KANADOS LIETUVIU DIENOS GRAŽIAI PRASIDĖJO 
IR GRAŽIAI UŽSIBAIGĖ

š.m.spalio mėn. 11-12-13 d.d.Kanados lietuviai 
suorganizavo plačios apimties renginį ir savo gausiu 
dalyvavimu parodė, jog tokio renginio, suburiančio 
visus, mums tikrai reikia. Tikrai turime galimybių 
tokias Dienas padaryti prasmingomis ir įdomiomis tiek' 
programų dalyviams, tiek ir svečiams.

Po didžiojo baigminio koncerto, KLB p-kas Al
gis Vaičiūnas savo žodi pradėjęs Henriko Nagio poezi
jos posmu-

"O žeme mylima, kaip raudi tu po miestais, - 
po grindiniu, po plieno ratais, po akmens namais... 
Norėčiau, tave ir tavo juodą veidą liesti, 
o tu turėtum vilnyti javais prieš saulės šviesą 
ir mūsų pilkas pirkeles nešioti amžinai".

pasakė:

...Širdyje išnešiotas Lietuvos paveikslas nesikeičia. 
Tik jaunoji karta gali sukurti naują paveikslą, matyti 
mano gimtąjį kraštą koks jis iš tikro yra logiškai pradė
ti derinti savo veiklą lietuviškai ateičiai išeivijoje ir 
santykiaujant su Lietuva.

Prieš tiesiant ranką ar rodant pirštu į gimtąjį kraš
tą, darykime viską, kad jo neužmirštų jaunoji karta, 
kad teigiamos lietuvių tautos savybės ir meilė tėvynei 
būtų perduota iš kartų į kartas, kad Kanados lietuvių 
širdyse amžiais liktų ir būtų branginamas žodis 
LIETUVA.

Džiaukimės šiandien, kad lietuviškas žodis dar tebe
skamba Kanadoje, kao su Kanados Lietuvių Diena yra 
tęsiama Kanados lietuvių ateitis.

KLB vardu nuoširdi padėka Toronto Apylinkės 
valdybai ir Kanaoos Lietuvių Dienų rengimo komitetui, 
Literatūros vakaro rengėjams, Jaunimo Sąjungai ir 
susipažinimo vakaro rengėjams, Mokytojų suvažiavimo 
dalyviams, Kanados sporto apygardai paįvairinusiai Lie
tuvių dienas mūsų jaunųjų sportininkų susitiKimais su 
Marčiulioniukais iš Lietuvos;
* Tautodailės Instituto suvažiavimo dalyviams ir 
parodos organizatoriams menininkams, Kanados lietuvių 
dailininkams bei dalyviams;
* AČIŪ Dramos popietės organizatoriams ir dalyviams, 
Pokylio rengėjams, programos atliKėjams ir gausiems 
dalyviams.
* AČIŪ ir Nepriklausomos Lietuvos Vyriausybės atsto
vui Jonui Paslauskui, kuris pirmą kartą gales paliudyti 
Lietuvai apie gyvą ir žaliuojančią tautos saką Kanadoje;
♦ AČIŪ mūsų visų parapijų klebonams už specialias pa
maldas ir patalpas parapijų salėse, o ypač jo 
ekselencijai vysk. Pauliui Baltakiui, specialiai atvyku
siam į šias Lietuvių dienas;
♦ AČIŪ Lietuvių Namų valdybai ir tarnautojams už ma
loniai suteiktas paslaugas;
♦ ir visiems šio koncerto vadovams ir vienetams už 
puikią programą.

Savaime aišku, didžiulis AČIŪ KLB Toronto Apyl. 
pirmininkei Danutei Garbaliauskienei, kuri bėgdama, pra
kaituodama, raudodama, prašydama, maldaudama ir dirb
dama, ištvėrė iki galo. Ačiū visiems talkininKams paau
kojusiems darbą ir laiką.
♦ AČIŪ visiems svečiams iš tolimų Kanados, JAV 
vietovių ir iš pačios Lietuvos. Šiandien galiu drąsiai 
šaukti, kad:
* Kanados Lietuvių Bendruomenė yra gyva, darbšti ir 
vieninga, šios Kanados Lietuvių Dienos buvo tik pasitik
rinimas to pulso ir ritmo kuriuo plaka kiekvieno lietu
vio širdis. Darykime viską, kad vėl galėtume susirinkti 
iš visų Kanados kampų atkurti savo mažą Nepriklauso- 
mos Lietuvos Kampelį svečioje šalyje, gyvą garbingos 
Lietuvos šaką, kuriai buvo lemta gyventi toli nuo 
Tėvynės, bet nuo jos neatitolti".

POPIEŽIUS PAULIUS n 
SVEIKSTA

Po sėkmingos apendicito 
operacijos Popiežius sveiks
ta. Atlikus biopsiją, auglių 
nerasta.

Daugybė sveikatos linkė
jimų gauta iš viso pasaulio 
jų tarpe ir telegramos iš 
JAV prez. B. Clinton, UN 
gen. Sekretoriaus Boutros 
Boutros - Gnali, Dalai 
Lamos, Prancūzijos prez. 
J. Chirac, ir didžiulę puok- 
štę rožių su greito pasvei
kimo linkėjimais atsiuntė 
Yasser Arafat'as.

LIETUVOS TAIKDARIAI 
GRĮŽO IŠ BOSNIJOS

Ketvirtojo Lietuvos taik- 
darių būrio kariai renkasi 
tolesnį savo gyvenimo ke
lią. Maždaug pusė jų dirbs 
Lietuvos tarptautiniame 
taikos palaikymo pajėgų 
centre Rukloje, kita dalis 
grįš į ankstesnę tarnybos 
vietą arba užims aūl<stes- 
nes pareigas įvairiuose 
ginkluotųjų pajėgų daliniuo
se, o penki šio būrio ka
riai taikos įgyvendinimo mi
siją tęs drauge su Baltijos 
taikos palaikymo bataliono 
(BALTBAT) lietuvių kuopa.

Dalis LITPLA- 4 būrio 
karių pristatyta valstybės 
apdovanojimams, kuriuos 
Kariuomenės dienos lapkri
čio 23-iosios proga savo 
dekretu paskirti ketina pre
zidentas Algirdas Brazauskas.

"Padarėme tai, ką 
galėjome, o kas gali, tegu 
padaro geriau", šiuos 
Romos imperatoriaus 
Julijaus Cezario žodžius 
iškilmėse citavo LITPLA-4 
būrio vadas vyresnysis lei
tenantas Darius Vaicikaus- 
kas, nuo šiol dirbsiantis 
Generalinio štabo Taikos pa
laikymo skyriaus vyriausiuo
ju specialistu.

Karių pagerbimo ceremo
nijoje buvo prisimintas ir 
balandžio mėnesį Bosnijoje 
tragiškai žuvęs LITPLA-4 
būrio taikdarys vyresnysis 
leitenantas Normundas Val
teris, kurio atminimas įam
žintas Danijos Viborgo tai
kos palaikymo pajėgų mo
kymo centre. Čia jam ir 
drauge su juo žuvusiam Da
nijos kariui Arnei Anderse
nui atidengtas paminklas.

Rugpjūčio pabaigoje 
grįžę iš pusės metų misi
jos buvusioje Jugoslavijoje, 
kariai atostogavo ir tuo pa-- 
čiu savo ketinimus tarnau
ti ginkluotose pajėgose de
rino su Krašto apsaugos 
ministerijos ir Kariuomenės 
vadovais. Pasak KaM per
sonalo department© direk - 
toriaus Antano Bernoto, be 
veik visų šio būrio karių pa 
geidavimai buvo patenKinti.

LITPLA - 4 būrys buvo 
dislokuotas netoli Dubojaus 
- daugiau kaip už šimto ki
lometrų į šiaurę nuo 
Tuzlos. Šiaurės šalių ir 
Lenkijos brigadai priklausiu
sio Danijos bataliono karių 
gretose lietuviai pusės me
tų misiją atliko drauge su • 
Estijos ir Latvijos taikda- 
riais.

ESTIJOJE:
Kriminalinių nusikaltimų 
skaičius per pirmąjį šių 
metų pusmetį sumažėjo 
2000, palyginus su praei
tais metais.

Nežiūrint to, pagal sta
tistikos duomenis, Estijoje 
vyksta daugiau kriminalinių 
nusikaltimų, negu kitose 
Baltijos valstybėse. Teis
mai nubaudė 5,693 
asmenis per pirmąjį šių 
metų pusmetį. Iš jų 826 
paaugliai.

• Nedaroas Estijoje yra 
žemesnis negu 5%, 
infliacija nukrito iki 2% 
per mėnesį įvairiose apy
linkėse. Bankai "apsivalė" 
ir veikia produktyviai.

Sėkmingai įvykdytos re
formos ir, kaip žinoma, Es
tijai atsistojus tvirtai ant 
kojų ir nebeprašant finansi
nės pagalbos iš užsienio, 
pelnė pagarbą ir pagyri
mus Talline miesto 
rotušėje surengtame
pobūvyje. Estija buvo pa
sveikinta, kaip ir prez. Le
nnart Meri, Estijos Ekono
mijos min. Andres 
Lipstock' as, dalyvaujant 
JaV agentūros Tarptauti
niam Vystymuisi atstovui 
Thomas Dine. Jis savo žo
dyje pasakė:"Jūs esate vil
ties pavyzdžiu? Sveikinimą 
atsiuntė ir JAV prez. Bill 
Clinton' as.
• ~ Patiektas Valstybės biu
džetas siekia 15,15 bilijonų 
kronų (1.25 bil. am. dole
rių), maždaug 1U% dides
nis, negu buvo šių metų 
biudžetas.

LATVIJOJE:

Buvęs Latvijos žymus so
vietinis veikėjas Alfreds 
Rubiks apkaltintas už tai, 
kad suteikė neteisingas ži
nias apie savo veiklą Cent
rinei Rinkimų komisjai, už
siregistravęs kandidatuoti 
parlamentiniuose rinkimuo
se.

Pagal įstatymus, 
aktyviai reiškęsi Komunis
tų partijos ar Sovietų Są
jungos organizacijose po 
SAUSIO mėn. 13 d., 1991 
m., neturi teisės kandida
tuoti į vasltybinę tarnybą.

A. Rubiks šiuo metu dar 
atlieka 8 m. kalėjimo baus
mę už savo veiklą prieš 
Latvijos Nepriklausomybę. 
Atskirai nebus baustas už 
neteisingas žinias, nes jos 
dabar neturinčios reikšmės 
jo atveju. Tačiau stebina 
bukagalviškas įžūlumas.
• Du Latvijos gydytojai 
atliko svarbią, sėkmingą 
naujovišką operaciją perso
dindami vaikams stemplę 
(esophagus). Latvijos Medi
cininės Akademijos pediat- 
rinės chirurgijos docentas 
Aigars Petersons ir aneste
zijos katedros docentas In
dulis Vanags buvo apdova
noti Pasaulinio Kongreso 
GESO Paryžiuje už šį nepa
prastai reikšmingą darbą. 
Šiame Kongrese dalyvavo 
12U0 gydytojų iš 56 valsty
bių.
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PJ3. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos 
mintys nebūtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. 
Rankraščiai gali būti trumpinami ir taisomi redak
cijos nuožiūra, gražinami tik iš anksto susitarus. 
Uz skelbimų turinį redakcija arba leidykla neatsako.

PASISAKYMAI
BALSUOS NAUJAMIESČIO Nr. 1

ambasadose balsuojantys piliečiai
Nr. 1 apygardoje. Tai Vilniaus
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PRIEŠRINKIMINIAI 

UŽJŪRIO LIETUVIAI 
APYGARDOJE

Išeivija ir kiti 
balsuos Naujamiesčio 
centras ir Žvėrynas, kur apie pusė balsuotojų yra ne lie
tuviškai kalbantys. Vienmandatinėje Naujamiesčio Nr1 
apygardoje yra sekantys kandidatai į Seimą: 
ASMOLKOV VASILIJ -Lietuvos ūkio partija; BUTKEVI
ČIUS AUDRIUS - iškėlė pats kandidatūrą; GENZELIS 
BRONISLOVAS - Lietuvos socialdemokratų partija; 
KORBIN JURU - Lietuvos rusų sąjunga; KUBILIUS 
ANDRIUS - Tėvynės Sąjunga (Lietuvos konservaroriai); 
LOZURAITIS ALBINAS - Lietuvos demokratinė darbo 
partija; MATULIS RIMANTAS - Lietuvių tautininkų są
junga; MICKUS SAULIUS - Lietuvos valstiečių partija; 
PILOTIENĖ AURELIJA - Lietuvos krikščionių demokratų 
partija; PILVELIS ALGIRDAS - Lietuvos reformų partija; 
RAČKOVSKIS ZIGFRID - Lietuvos lenkų rinkimų akcija; 
RUSECKAS GINTARAS - respublikonų partija.

Balsavimas vyks diplomatinių atstovybių (konsulinių 
įstaigų) patalpose ir paštu. Iki rugsėjo 20 d. 
diplomatinės atstovybės (konsulinės įstaigos) vadovas 
turi sudaryti ne mažiau kaip trijų asmenų balsavimo ko
misiją. Balsavimas baigiamas spalio 20 d. 21 vai. 
(vietos laiku). Pavėluotai gauti laiškai siunčiami 
Vyriausiajai rinkimų komisijai paprastu ar diplomatiniu 
paštu ir sprendimą dėl juose esančių balsų priima Vy
riausioji rinkimų komisija. Eug. Čuplinskas

ĮSIDĖMĖKIME!
Reitingo sistema balsuojant: Reitingo sistema balsuo

tojo teigiamas arba neigiamas pasisakymas apie kandida
tus partijos sąraše buvo LEDP prastumta^ su tikslu 
sumažinti konkuruojančios partijos vadovaujančių asme
nų autoritetą pav., Landsbergio ir Vagnoriaus. Šį kartą 
balsuojantys už kokią nors partiją gali išreikšti teigiamą 
arba neigiamą nuomonę apie tos partijos kandidatus - 
išbraukti pavardes Tėvynės Sąjungos sąraše. Reitingo 
sistemos pasėkos paaiškėja susipažinus su pakeistu rinki
mų įstatymu.

Neigiamo pasisakymo efektas toks: jei
balsuojančių už Tėvynės Sąjungą išbrauks

50% 
sąrašo 

pradžioj esantį asmenį, tai šis asmuo nukris nuo pra
džios į vidurį. Jei 25%> pasisakys neigiamai, tai pradžioj 
esantis nukris žemyn 25% į sąrašo pirmo ketvirtadalio 
pavardžių galą. Gi kiekvienas teigiamas pasisakymas 
apie kandidatą partijos sąraše panaikina vieną neigiamą 
pasisakymą - jį anuliuoja.

Taigi, norint neutralizuoti LDDP pastangas, neužtenka 
balsuoti už pasirinktos partijos sąrašą, bet~ reikia ir 
išreikšti "teigiamą nuomonę" apie sąrašo pradžioje esan
čius vadovus - balsavimo lape įbrėžti vertikalų kryželį 
ant rombo dešinėje prie Landsbergio ir Vagnoriaus pa
vardžių.

Nėra gera teigiamai pasisakyti apie didelį skaičių kan
didatų partijos sąraše, nes tai krentantį kandidatą nustu
mia dar žemiau.
/ši Įdomi informacija mūsų laikraščio redakcija pasiekė 
gana vėlai, tačiau Įdomu žinoti, kad tokios savotiš
kos taisyklės egzistuoja. Šio mėnesio 21 d., baigiant 
ruošti "NLn laidą, spaustuvei, jau 8 val.r. radijas pa - 
skelbė, jog balsavimuose Lietuvoje šiuo metu vyrauja 
TS-Konservatoriai. Red./.

IŠEIVIJA BALSUOJA VILNIAUS NAUJAMIESČIO APY
GARDOJE: Tėvynės Sąjungos kandidatas išeivijai 
skirtoje apygardoje yra ANDRIUS KUBILIUS. Andrius gi
męs 1956 m. Vilniuje. Tėvai - Vytautas Kubilius ir 
Janina Žėkaitė dirba Lietuvių kalbos ir literatūros insti
tute. Andrius 1979 m. baigė fizikos fakultetą Vilniaus 
universitete, kur jis liko toliau dirbti mokslinį darbą. 
1988 m. įsijungė į Sąjūdžio veiklą, organizavo pirmuo
sius piketus, mitingus, suvažiavimus ir 1990 m. 
rinkimus. 1990 m. paskirtas Sąjūdžio atsakinguoju sekre
toriumi. 1992 m. buvo išrinktas į Seimą. 1993 m., įstei
gus Tėvynės Sąjungos konservatorių frakciją Seime, 
išrinktas jos seniūnu. 1995 m. vadovavo TS rinkimų kam
panijai savivaldybių rinkimuose. Andrius Kubilius yra ve
dęs Rasą Griciūtę (ji groja smuiku Valstybiniame simfo
niniame orkestre) ir augina du sūnus: Vytautą, gimusį 
1981 m. ir Andrių, gimusį 1984 m.

Laiške Kanados TS skyriaus pirmininkui E. Čuplinskui 
Andrius Kubilius rašo: "Apygarda nėra lengva. Vilniuje 
tai visas miesto centras ir Žvėrynas. Ko gero nelietuvių 
nuošimtis yra didesnis. Užsienyje pagal dabartinius duo
menis yra 9,500 rinkėjų... Labai didelę reikšmę turės 
išeivijos balsai. Todėl drįstu į Jus kreiptis paramos".

RINKIMAI ClA PAT!
MIELI TĖVYNAINIAI,

Kelis dešimtmečius visi gyvenom ta pačia viltimi at
kurti savo nepriklausomą valstybę. Kartais toji viltis ir 
2 psl.

HENRIKAS NAGYS

BUDAPEŠTO BA L ADE
Imre, ar tai tu stovėjai 
(vienplaukis berniukas moksleivio miline ir vaiko akim) 
ant poeto paminklo pakopų tą nepaprastą spalio vakarą 
ir šaukei į mirtiną tylą virš neužmatomos jūros galvų, 
užkimęs nuo tėviškės tyrų ir drungno Dunojaus vėjo 
ir jauno kraujo plakimo:
"Kelkite, vengrai, tėvynė šaukia jus!
Laikas atėjo! Dabar arba niekados!
Visų vengrų Dievo vardu mes prisiekiam, prisiekiame 
niekad daugiau nebebūti vergais!"
Ar tai tu kartojai, Imre, kartu vėliau su minia 
ir žeme, ir vėju, ir vandeniu šitą karčią laisvės priesaiką?

Imre, ar tu rašei
(krauju- kokia patetika! - savo jaunu, šiltu krauju) 
nuo pirmojo rudens šalčio sugrubusia, peršauta plaštaka 
raudonom ir tiesiom raidėm ant balto krantinės mūro, 
kad_ matytų visi: žingeidūs, bailiai, savieji ir priešai 
didžiulėm raidėm sukrekėjusį šauksmą: Mirtis pavergėjams! 
Mano žemė gyva per amžius!

Imre, ar tu užklojai
savo šiurkščia miline (ir vėliava, iš kurios tavo draugo ranka 
išpjovė-kaip votį-gėdingą vergijos žvaigždę) liesą ištįsusį 
kūną, geltonus padrikus plaukus savo sesers
ir padėjai žodžius ant gatvės grindinio, sudraskyto
tankų ir vikšrų:
Miegok ramiai, maža Budapešto mergaite, 
tavo mirtis nebuvo veltui....

Imre, ar tu parašei
Siauroj popierinėj juostelėj
mums anuos nepamirštamus sakinius
iš anapus nakties, iš miesto mirties konvulsijoj 
(dundant juodai^ nevilties kanonadai... žvilga Dunojus 
po tiltais tuščiais... ir durtuvai... siauros mongolų akys... 
barbaras stovi už miesto vartų...).
Imre, ar tu mums rašei
iš anos paskutinės, baisios, nemirtingos nakties:
"Dieve, išgelbėk Vengriją.
Dieve, išgelbėk mūsų sielas.
Sudiev, draugai..."?
1956 metų ruduo
( H.N .Poezijos Rinktinė.GRĮŽULAS! Iš cijclo

"Penki Neparašyti Laiškai'

t# .J
I

mūsų Tėvynėj. Ne veltui okupantai taip 
nutraukti mūsų ryšius, atkirsti nuo tautos 
jos vešliai žaliuojančias šakas - JAV, Pietų

Kuršių Neringoje, Juodkrantėje žvejai rūpinasi tinklais 
Nuotr: V.Kapočiaus 

tikėjimas toli nuo Lietuvos žėrėdavo netgi ryškiau, negu 
pavergtoj 
stengėsi 
kamieno 
Amerikoj, Kanadoj ar Australijoj.

Nos jau paminėjom šeštąsias atkurtos valsty
bės metines, nors pasaulio politikai jau žino, kas toji 
Lietuva ir koks svarbus buvo jos vaidmuo griūnant iškry
pusiai sovietų imperijai, tačiau vėl jaučiam, kaip 
sunkiai mūsų tauta, klupdama, išgyvendama vis naujus 
sunkumus, eina į Vakarus, į žmoniškesnį laisvos visuo
menės gyvenimą.

Grįžtamoji postkomunistinė banga dar sykį pažeidė 
Lietuvą. Sovietinės nomenklatūros valdoma mūsų valsty
bė per ketverius metus atsidūrė prie finansinės ekonomi
nės bedugnės. Šio rudens viltį iš esmės pakeisti situaci
ją temdo didžiulis tautos susiskaldymas, beje, jaučiamės 
ir tarp Jūsų. Prieš Seimo rinkimus pridygo gausybė 
laikinų partijų, atsitiktinių politikų, kurie, vienodai plės
dami kairę ir dešinę, mėgina suvaidinti "trečiąją jėgą", 
skelbiasi esą Lietuvos išganytojai.

Valdančioji partija daugiausia dervos išliejo Tėvynės 
Sąjungai (Lietuvos konservatoriams) apjuodinti. Mūsų 
oponentai jaučia, kad ši partija - pati rimčiausia jų kon
kurentė, turinti realią galimybę laimėti rinkimus ir kar
tu su Krikščionių demokratų partija sudaryti daugumą 
Seime.

Mes visus tuos ketverius metus atkakliai dirbome ir 
įgijome nemažos patirties. Tačiau vis dėlto nuogąstauja
me, kad neišsikerotų pragaištinga situacija: du lietuviai 
-trys partijos, kad busimasis Seimas nepavirtų rytietišku 
turgumi.

Todėl mes kreipiamės į Jus, mieli tėvynainiai, 
prašydami^ Jūsų, paramos ir iš anksto priimdami Jūsų 
kritiką, Jūsų įpareigojimus mums. Balsuokite už Tėvynės 
Sąjungą - Lietuvos konservatorius! Mūsų sąrašo numeris 
- 19.

Jūsų balsai labai svarbūs ir vienmandatinėje 
apygardoje. Per 1992 metų rinkimus Jūs, balsuodami 1- 
ojoje Naujamiesčio apygardoje, padėjote laimėti Sąjūdžio 
kandidatui Medardui Čobotui. Šiandien šioje vienmanda
tinėje Vilniaus Naujamiesčio apygardoje (kur daug kita
taučių) tarp dvylikos kandidatų įrašytas Tėvynės 
Sąjungos - Lietuvos konservatorių frakcijos Seime seniū
nas Andrius Kubilius. Jis yra vienas pačių jauniausių ir 
talentingiausių politikų. Padėkime jam laimėti! 
Dalyvaukime rinkimuose! Būkime kartu ir stiprinkime sa
vo valstybę!

Tėvynės Sąjungos Pirmininkas -Vytautas Landsbergis, 
Tėvynės Sąjungos Valdybos pirm. - Gedimimas 
Vagnorius.. Vilnius, 1996 m. spalio 2 d.

Pries 40 metų:
VENGRIJOS LAISVES ŠAUKSMAS, NUO KURIO 
APKURTO ...

1956 m. spalio mėn.23 d., Budapešte, 
Vengrijoje Įsiliepsnojo sukilimas prieš rusų sovietinę 
okupaciją.

Prisimename, kaip netrukus po to radijo bango
mis pasklido sproginėjimų, šūvių ir šauksmų salvės, 
rusu tankų žlegėjimas...Mes, prigludę prie aparatų čia, 
laisvoje šalyje, Kanadoje, mes, kurie žinojome, ką 
reiškė tuomet ir sovietinės okupacijos , ir sovietiniai 
rėžimai - visa širdimi buvome su tais sukilėliais ir 
sugniaužtomis širdimis klausėmės - Vakarų tylos... 
Apkurto!..

Tūkstančiai jaunimo, pasigaminę Molotovo "kok
teilius", mėtė juos į sovietų tankus ir taip supurtė 
sovietų "garbę", nešančią valstybėms ir tautoms "lais
vę", "draugystę", "šviesų rytojų"...

Šiame sukilime sovietų kariuomenė nužudė apie 
25.000 žmonių. Vakarai, pabijoję konfrontacijos su 
Sovietų vyriausybe, galinčia iššaukti- taip jie manė- 
kitą karą,- nesikišo, paliko vengrus vienus prieš sovie
tinius tankus.

Juk ne kartą tuomet svarstėme, kodėl Vakarai, 
karui pasibaigus, pagrindinai rėmę sovietu kariuomenę 
ir karo pergalę, nesugebėjo pasakyti sovietų vyriausy
bei, kad hitlerizmui žlugus, kariuomenė privalo grįžti 
i savo valstybės autentiškas ribas, t.y.- Rusiją! Hitle
rinė Vokietija jau buvo nubausta, ir visokią kompensa
ciją, ypač Rusijai ir kitiems nukentėjusiems kraštams 
būtų buvę galima jau tuomet aptarti. Beje, minint 
"Didįjį Tėvynės Karą" Sovietų Sąjungoje ,ir dabar Rusi
joje, vis dar neužsimenama ir užmirštama paminėti 
Vakarų didžiulį indėlį, kad tas karas būtų laimėtas, 
kaip ir milžinišką pagalbą tai pačiai sovietų kariuome
nei).

Tie patys Vakarai vis palaikė viltį išsilaisvini
mui iš Sovietų okupacijų ir režimo per Radiją "Laisvo
ji Europa" ir "Laisvės Radiją",ir galop- vengrai sukilo: 
tai buvo labai akivaizdus įrodymas, kad tarp didžiųjų 
galybių vyksta vis dėl to - "status quo" politika,- sako, 
minint 40-ties metų šio sukilimo sukaktį , Vengrijos 
Istorijos Instituto mokslininkas Csaba Bekes.

Nebuvo tačiau ši pirmoji revoliucija-sukilimas 
prieš sovietus veltui. Istorikų peržiūrimi dokumentai 
(kurie visą laiką buvo laikomi slaptai), tai patvirtina. 
"Tai buvo pirmasis smūgis komunizmui. Jis sugadino 
tą, taip vadinamą tarptautinio komunizmo judėjimą",- 
sako buvęs Vengrijos žurnalistas Charles Gati, daly
vavęs tame sukilime. O ats.gen.Bela Kiraly, kuris anuo 
metu vadovavo Vengrijos sukilimo dalyviams, tvirtina, 
kad bent 200 Sovietų Rusijos tankų buvo sunaikinti 
arba apgadinti pirmąją kariuomenės invazijos savaitę. 
T.y. daugiau, negu kai kuriuose II Pasaulinio karo mū- 

• šiuose. "Mes kovojome",- prisimena jis,- " už savo 
Nepriklausomybę, už galimybę turėti valstybinius rinki
mus, už demokratinę vyriausybę. Kai ką jau buvome 
laimėję,- bet tiktai kelioms savaitėms".

Po to sukrečiančio įvykio, apie 250.000 (t.y.2% 
Vengrijos 10-ties milijonų gyventojų) pabėgo iš savo 
krašto. Vengrija buvo priversta pasilikti Rytų pioke, 
kaip žinome, dar 3 dešimtmečius.

Tie raudonieji dešimtmečiai paliko savo ženklų 
ir Vengrijoje, nors komunizmo ir nebeliko, ir valstybė 
yra demokratinė. Dabar, anot kito buvusios sukilimo 
dalyvio Wittner'io,-" visi galvoja apie pinigus, bet yra 
daug svarbiau laisvė, savas kraštas ir valstybė. Mes 
jų troškome, dėl to ir kovojome, nors ir buvome nai- 

ūs".
Galime pasakyti, kad tie "naivieji" troško ir 

trokšta tų giliausių vertybių, kurios niekada nepasensta, 
ant kurių išauga žmogaus vardo verta ateitis.

Kai kas, o ir cinikai, dar labai norėtų 
kad ir Lietuvos Laisvės kovotojai, partizanai 
pat buvo "naivuoliai" ir neva be reikalo žuvo. 
- kad NE. Žinome , kad NE.

tikėti, 
- taip 
Tikime 
b. n.

TĖVYNĖS SĄJUNGOS - LIETUVOS KONSERVATORIŲ 
PIRMININKO VYTAUTO LANDSBERGIO

PAREIŠKIMAS
dėl Lietuvos narystės NATO

Vakarų blaškymasis dėl Baltijos valstybių noro įstoti į 
NATO gali būti paaiškinamas ne tik taikstymusi prie 
Kremliaus ketinimų, bet ir nerimu dėl Rusijos 
nestabilumo. Atslenkanti per Sibirą energetinė krizė, 
streikų banga ir galima Rusijos Šiaurės neaprūpinimo ka
tastrofa kelia didžiulių klausimų jau šiandien. Baltijos 
valstybių saugumas, mano Vakarų politikai, gali palaukti 
nors požiūris "galbūt joms nieko neatsitiks" kaip 
tik nėra labai atsakingas.

Šiame kontekste JAV gynybos sekretoriaus nuomone, 
kad Baltijos šalys dar nepasiruošusios NATO narystei, 
turėtų kelti ne suirzimą, o konkrečius klausimus:

a) kadangi problema yra pasirengimas, tai ar NATO
padės sudaryti mums pasirengimo tvarkaraštį?

b) kadangi 1997-ieji tikrai nėra įstojimo metai, tai iš 
kur atsiranda kliūčių Lietuvai vienu metu su Lenkija 
pradėti derybas dėl Lietuvos įstojimo į NATO kada nors 
ateityje?

JAV kongreso Atstovų rūmų rugsėjo 26 d. 
vienbalsiai priimta rezoliucija apie Baltijos regiono eko
nominę raidą, ekologinį taisymą ir stabilumą pirmuoju 
punktu pabrėžia trijų Baltijos valstybių teisę vykdyti sa
varankišką užsienio politiką NATO narystės klausimu. 
Tuo būdu atmetamas Rusijos diktatas, dar sykį patvirti
nama JAV prezidento nuostata, kad jo šalies interesas - 
Baltijos šalių nepriklausomybė. Rezoliucijai, už kurią tu
rime pirmiausiai būti dėkingi iniciatoriui kongresmenui 
Christopher Cox, neprieštarauja ir gynybos sekretoriui 
W. Perry posakio esmė: "Baltijos šalys bus NATO narės, 
jeigu to norės ir kada pasirengs". 1996 m. rugsėjo 30 d.

Lietuvoje
GELEŽINKELIO AVARIJA 
KLAIPĖDOS RAJONE

Rugsėjo 30 d. geležinke
lio stotyje "Draugystė" pa
stebėta prakiurusi viena iš 
ant geležinkelio bėgių sto-

vėjusių sąstato cisternų.
Apie 1 tona iš 60 tonų 

joje buvusio anglies disul- 
sido išsiliejo ant žemės. 
Klaipėdos miesto priešgais
rinės apsaugos daliniui tru
ko 2'A valandos 
suremontuoti 15 cm. 
dydžio įtrūkimą, išsiliejęs

/Nukelta i 3 psl..../ 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Lietuvoje
/....atkelta iš 2 psl./
skystis yra labai nuodingas tiname ir stiprinti
ir degus. Žmonės, maždaug Pr°gram£l Partneryste tai- 
kilometro spinduliu nuo įvy- *<ai » kad Jos nesijaustų at- 
kio vietos buvo evakuoti, stumtos .
Maždaug 900 kv. metrų už- Baltijos valstybių prezi- 
terštas plotas bus Rentai savo pareiškime^ pa
barstomas gesintomis kai- zym®jo, jog^ Baltijos salys 
kėmis, o po to oro mecha- XTa pasiryzusios didinti 
ninėmis putomis, išlaidas^ krašto gynybai jr
Cisternoje likęs skystis pasiruošti "gintis ir būti 
bus perpumpuotas į kitą pasirengusios ginti kitas 
cisterną. Europos valstybes".

Gaisro pavyko išvengti, - . . .. ,
žmonės nenukentėjo. įvykio Užsienio reikalų ministrų 
priežastis tiria speciali ko-nuomone
misija. (ELTA)

PRASIDĖJO ĮTARIAMOJO 
ŽURNALISTO V. LINGIO 
NUŽUDYMU APKLAUSA

"Vilniaus brigados" va
deivos Igorio Tiomkino ap
klausa pradėta rugsėjo 20 
d. Jis apkaltintas bendravi
mu nužudant žurnalistą 
Vitą Lingį, turto prievarta
vimu ir gaujos organizavi
mu. "Vilniaus brigados" va
deiva į Lietuvą buvo atga
bentas penktadienį iš 
Vokietijos. (AGEP)

NESENIAI UŽBAIGTAS 
TILTAS KARALIAUČIAUS 
SRITYJE

Šioje rusų dar vis nepa
liekamoje, II pasauliniam 
karui pasibaigus, srityje už
baigtas statyti ilgiausias 
ten esąs tiltas 800 metrų 
ilgio, per Deimenos upę, 
ties dabar pavadintu 
"Gvardeisk" vardu miestu, 
kuris tikrumoje nuo seno 
vadinasi Tepluva (mūsų spe
cialisto Viliaus Pėteraicio 
tvirtinimu).

Tilto statybai vykdyti bu
vo pasamdyti Lietuvos STA
TYBOS KONCERNAS ir 
Latvijos VIADUKTS. Taip 
pab dirbo ir statybininkai 
iš Gudijos.

Vietos valdytojai užgyrė 
baltų statybininkus. Reikia 
manyti, kad ir algas laiku 
sumokėjo, nes jiems labai 

' reikėjo to tilto, kuris su
trumpins gerokai kelią 
tarp, Karaliaučiaus ir 
Įsručio (rusų nelegaliai pa
vadinto neįmanomais "Kali
ningrad" ir "Černokhovsk" 
vardais). Karaliaučiaus sri
tis jiems nepriklauso tik 
tas karo grobis "didžiųjų 
politikų" jiems paliktas, o 
pakeisti vardai visur 
užklijuojami.

BALTIJOS VALSTYBĖS 
NORI SAUGUMO 
GARANTŲ

Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos prezidentai Lennart 
Meri, Guntis Ulmanis ir 
Algirdas Brazauskas išplati
no pareiškimą, kuriame 
apibrėžiami konkretūs žing
sniai šių trijų valstybių 
saugumui sustiprinti.

Sis pareiškimas tai atsa
kymas į JAV gynybos 
ministro William Perry 
tvirtinimą, kad Baltijos 
valstybės nepasiruošusios 
NATO narystei. Tai jis pa^ 
reiškė rugsėjo 27 d : "Aš 
manau, kad jos dar nepasi- 
rengusios~ narystei, bet pa
brėžiu žodžius "dar ne", 
pasakė žurnalistams W. 
Perry, kai šie jo paklausė 
apie planuojamą NATO 
išplėtime pirmąjį etapą ki
tais metais, nepaisant Ru
sijos pasipriešinimo.

_ Perry gyrė Baltijos šalis 
už sunkų darbą, tobulinant 
ginkluotąsias pajėgas, už 
bendradarbiavimą su NATO 
Bosnijoje bei dalyvavimą 
programoje. "Partnerystė 
vardan taikos".

"Svarbiausia karinės są
jungos savybė yra sugebė
jimas apginti savo nares, 
jei jos būtų užpultos. To
dėl kiekvienos NATO vals
tybės karinės pajėgos turi 
turėti nors minimalų pajė
gumą ir tam tikrą suderi
namumą su sąjungos nuo
mone. Baltijos šalys dar 
neturi tokio pajėgumo, bet 
jos labai daug dirba, kad 
jį pasiektų", sakė William 
Peery.

Spaudės konferencijoje 
dalyvavęs JAV ambasado
rius NATO Robert Hunter 
1996. x. 22

pareiškė:"mes iš pradžių 
norime įsitikinti, kad jos 
(Baltijos šalys) gali būti vė
liau priimtos. Bet mes ke-

Latvijos užsienio reikalų 
ministras Valdis Birkavs pa
reiškė, kad Latvija 
neatsisakys siekio tapti 
NATO nare. Lietuvos užsie
nio reikalų ministras Povi
las Gylys pažymėjo, kad 
Lietuva ir toliau sieks įsi
jungti į sąjungą vienu me
tu su kitomis Rytų 
Europos valstybėmis. "Šiuo 
metu nuomonė apie ribotą 
NATO išplėtimą yra gana 
įtakinga, bet Lietuva 
mano, kad visos šalys, sie
kiančios narystės sąjungoje 
turi būti priimtos vienu 
metu", sakė P. Gylys.

Estijos pareigūnas pareiš
kė, kad Talinas taip pat 
norėtų, jog NATO suteiktų 
tam tikrus politinius įsipa
reigojimus šalims, kurios 
dar dabar netaps sąjungos 
narėmis.

W. Perry giria Lietuvos 
iniciatyvą. Lietuvos krašto 
apsaugos ministras Linas 
Linkevičius rugsėjo 27 d. 
gavo pagyrimų kupiną JAV 
gynybos sekretoriaus W. 
Perry laišką, kuriame jis 
džiaugiasi, kad Lietuva pa
kvietė ateinančiais metais 
savo teritorijoje surengti 
dideles trijų Baltijos valsty
bių karines pratybas. W. 
Perry laiške teigia, kad 
pratyboms "Baltic
Chalenge "96" Latvijoje 
vadovavę JAV instrukto
riai gerai įvertino Lietu
vos karių pasiruošimą. 
"Jūs galite didžiuotis savo 
kariais,1’ rašė JAV gynybos 
sekretorius.

LIETUVOS PASIENIO 
TARNYBA SULAIKĖ 
GRUPĘ NELEGALIŲJŲ 
MIGRANTŲ
AGEP agentūros žiniomis, 
po kelias paras trukusių 
stebėjimų, Lietuvos pasie
niečiai sulaikė didelę grupę 
azijiečiu: 55 Iranko pilie
čius, 5 afganistaniečius, 
6 indus ir 3 srilankiečius. 
Jų tarpe - 11 moterų ir 
4 vaikai.

Apie šios grupės judėji
mą iš Gudijos ( Baltaru - 
sijos) į Lietuva€ buvo gauta 
informacijų.

Migrantai buvo apgyven
dinti sodyboje ir bandė 
apšaudyti pasieniečius iš 
medžiklinio šautuvo. Nė 
vienas pareigūnas nenuken
tėjo.

Kartu su nelegaliaisiais 
buvo suimtas ir sodybos 
Marijampolės rajone Liuba
vo kaime šeimininkas su 
dar trimis asmenimis. Iš 
šeimininko atimtas nelega
liai laikytas 16-to kalibro 
medžioklinis šautuvas, ku
riuo buvo apšaudyti pasie
niečiai.

Šiai operacijai vadovavo 
pasienio tarnybos Vilniaus 
ir Pietvakarių skyrių parei
gūnai su šių rinktiniu pajė
gomis.

MODERNIZUOS MEDININ
KŲ PASIENIO POSTĄ

Akcinė bendrovė VITI 
laimėjo tarptautinį konkur
są ir atliks per dvejis
metus Medininkų pasienio
posto modernizavimo ir
įrengimo darbus. Tie dar
bai kainuos apie 20 mil.litų.

Finansinę ir techninę 
pagalbą teiks Europos Bend
rija pagal PHARE progra
mą Lietuvai. Bus pastaty
tas pagrindinis muitinės 
pastatas, kontrolės postas, 
nutiesti keliai, Įrengtos 
stovėjimo aikštelės, sutvar
kyta aplinka.

Darbų plotas- 51.000 
kvadratiniai metai.

VALDAS ADAMKUS NE
GALĖS KANDIDATUOTI l 
LIETUVOS PREZIDENTUS

LDDP Seimas pritarė 
prezidento rinkimų įstaty
mo pataisoms,' pagal 
kurias prezidentu gali būti 
renkamas Lietuvos pilietis 
pagal kilmę, ne mažiau 
kaip trejus metus gyvenęs 
Lietuvoje.

Priėmus pataisas, 
gimtajame krašte itin 
populiarus lietuvių kilmės 
JAV gamtosaugininkas Val
das Adamkus neteko teisės 
būti kandidatu į Lietuvos 
prezidentus.

Pasak įstatymo pataisų 
autoriaus LDDP nario Juo
zo Bernatonio, trejų metų 
gyvenimo šalyje laikotarpį 
numato Lietuvos Konstitu
cija.

"Mes negalime ignoruoti 
anksčiau priimtų savo įsta
tymų", pabrėžė A. 
Brazauskas. Paklaustas, ar 
pasirašys šį Seime priimtą 
įstatymą, prezidentas atsa 
kė jo dar nematęs ir keti
nąs susipažinti per savait
galį.

Valdas Adamkus ir ne
pretendavo i prezidentus. 
Juk dabar - parlamentiniai 
rinkimai.

>
KAUNO ŠOKĖJAI LAIMĖJO 
EUROPOS TAURĘ

Kijeve vyko 19-kos vals
tybių atstovų sportinio 
šokio varžybose, visi savo 
kraštų čempionai ar vice
čempionai.

Europos taurę laimėjo 
Kauno Sūkurio Klubo pora: 
Arturas Narbutas ir Sandra 
Čelkytė.

Abu šokėjai studijuoja 
sportinių) šokių specialybę 
Kauno Kūno Kultūros Insti
tute.

PASIRAŠYTA SUTARTIS
OLANDIJA yra antroji 

valstybe, kuri su Lietuva 
yra sudariusi gynybos struk 
turu ,bendradarbiavimo ąu- 
sitarima del kontaktu.

• Apsukriai susidomėjo 
Krepšinio Klubo ŽALGI
RIS akcijomis. Pranešama, 
kad Arvydo Sabonio vado
vaujamo sporto klubo ŽAL
GIRIS 40% akcijų išpirko 
SBA bendrovė. J ai vado
vauja Š.Kalmanovičius, 
buvęs KGB agentas.

VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETAS KAUNE 
ir VYTAUTO DIDŽIOJO 
KARO MUZIEJUS
RUOŠIASI SUKAKTUVĖMS

1997 m. sausio mėnesį
vyks 75 m. sukakties mi- - 
nėjimas nuo VD Universite
to gyvavimo. VD Karo 
Muziejus jau yra surinkęs, 
nemaža vertingos medžia
gos, istorinių dokumentų, 
nuotraukų, autografuotų 
knygų bei kitų istorinės 
reikšmės rodinių. Ir toliau 
renkama visa istorinė me
džiaga apie Lietuvos uni
versitetą.

Pirmosios Nepriklauso
mybės laikais šiame univer
sitete mokėsi ir dirbo dau
gelis Lietuvos šviesuomenei.

Vytauto Didžiojo Karo 
Muziejų domina VDU stu
dentų atsargos karininkų 
korporacijos RAMOVĖ veik
la 1932-1940 m.,jos nariai, 
jų likimai; asmenys dirbę 
ar studijavę VDU-te; uni
versiteto leidiniai; studen
tiškos kepuraitės, diplomai, 
studijų knygelės, vadovėliai, 
paskaitų konspektai, nuot
raukos iš studentų gyveni
mo, ir kt.

Norintieji ir galintieji 
pagelbėti, prašomi rašyti 
adresu: R.Balynienė, K.Do- 
nelaičio 64, Kaunas 3000, 
LIETUVA. Tel: 22 60 75 
(darbo), 72 34 19 (namu). 
Faksas:3707-22-96-06.

Pagrindinis šventės ren
ginys vyks 1997 m. vasario 
mėn. 16 d. Kauno Technolo
gijos Universiteto atnaujin
toje salėje, kurioje 1922 
m. vasario 16 d. buvo pa
sirašytas universiteto stei-v. 
gimo aktas. Inf.

TOFT

Marion loves a winding road, 
! but not when it conies to her

That’s why Canada Savings Bonds are such an important 
part of Marion’s financial road map. Rates will increase over 
a period of ten years. A minimum rate guarantee means the 
rates shown here will never go down, and rates will be 
raised if market conditions warrant. Canada Savings 
Bonds are completely cashable anytime, 
and as always, they’re fully guaranteed 
by the Government of Canada. You can 
purchase them wherever you 
bank or invest, without fees 
of any kind.

YEAR 9

YEAR 4

VEAR-5
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YEAR 7

YEAR 8

Or you can buy them through payroll 

fR-g- deduction. This year, you can purchase up 

|.r”' to $200,000 in Canada Savings Bonds. They're 

even RRSP eligible. For fifty years, Canada Savings

; Bonds have been supporting a stronger economy. And 

they help keep Marion on the road, because she knows 

they’re simply the best place for her cash...guaranteed.

CANADA SAVINGS BONDS
On sale until November 1. Call 1800 575-5151 nr visit our web site www.csb-oec.ee

Canada

: mh 3

SPORTO RŪMAI KAUNO ĄŽUOLYNE

GERAI SEKASI LIETUVOS 
"EKRANUI"

Ši elektronikos bendrovė 
gamina televizijos apara
tams tubas ir randasi Pa
nevėžyje, kur ji gerai įsi
tvirtino. Per šių metų pus
metį apyvarta apskaičiuota 
38 mil. vertės; pelno 
gauta $15 mil. Kas mėne
sį yra pagaminama apie 
160,000 tūbų. Šiuo metu 
norima dar pagerinti ir ga
mybos kvalitetą. III a. sidabrinis papuošalas,

Klaipeda.EKRANO reputacija pa
kilus, Airijos Henley bend
rovė įsigijo nemaža akcijų 
ir šiuo metu turi jų 36%. 
EKRANO tūbos yra mielai 
perkamos Turkijoje, Itali
joje, Prancūzijoje, Vokieti
joje, Argentinoje ir Brita
nijoje. Pastarojoje jas su
perka Japonijos SANYO 
bendrovė.

RŪPINASI ATSTATYTI 
KAUNO PILI

Apdengtos nuo lietaus 
Kauno Pilies liekanos jau 
senokai laukia savo atsta
tymo. Dabar išsijudino 
visa eilė kauniečiu ir prie 
griūvėsiu buvo surengtas 
džiazo muzikos festivalis 
"Kaunas-96", eitynės Lais
vės Alėja ir senamiesčio 
gatvėmis, bėgimas per 
Kauna* su alaus bokalais. 
Šūkis- "Kaunas piliai-pilis- 
Kaunui".1

IV a. žalvarinis papuošalas, 
Tauragnai.

o psi.

http://www.csb-oec.ee


Ka tik užbaigus "Laisvosios Lietuvos" numeri,-atokvėpis: 
redaktorius Juozas žemaitis -kairėje- ir dr.Algirdas 
Kavaliauskas. Dabar- atėjo tikras atokvėpis...

SUSTABDYTAS 50 mėty, kaip Lietuvos
"LAISVOSIOS LIETUVOS"__ Atgimimo Sąjūdžio oficio-
LEIDIMAS ČIKAGOJ E zas - leidimas sustabdo-

Š.m. rugsėjo men. 19 mas.
d. išleistas paskutinysis L.A.S. Tarybos Prezidi-
"Laisvosios Lietuvos" nr. 18,. urnas ir ( Taryba reiškia 
per savo 50 -metĮ išleidus gilia padėką ir pagarbą 
6.739 laidas. visiems "Laisvosios Lietu-

SPECIAL1AME PRANE- vos" laikraščio darbuotojams, 
ŠIME SAKOMA: talkininkams, prenumerato-
"Sąryšyje su "Laisvosios riams ir rėmėjams. (
Lietuvos" sumažėjusiu pre- Tautos Garbe-Valstybes
numeratorią skaičiumi, Gerove. L.A.S.
finansais ir A.Atgaliotos Tarybos Prezidiumas",
leidėjos Inos Šimkuvienės Viskam ateina laikas, 
mirtimi, nuo šios laidos Atėjo ir-pasakyti ačiū už 
"Laisvoji Lietuva", ėjusi atliktus Įsipareigojimus!

[gyvenimo VINGIAIS3 7 p a b a 1 g a /
Smarkūs apšaudymai ir bandymai pulti truko visą 

nakty Iš ryto valandėlę kitą buvo lyg ir truputį ramiau, 
o paskui prasidėjo itin perkūniška ugnis. į mūsų griovį 
pataikė serija minosvaidžių "katiušų" sviedinių. Mus api
bėrė skeveldromis. Kurį laiką mes gulėjome nesuvokda
mi, ar mirę, ar dar gyvi. Beje, nuo gulėjimo tame grio
vyje vėliau ilgiems metams man įsimetė radikulitas. To 
baisaus sprogimo labai išsigando Jonutė^ Dabar ji panoro 
nepaisydama baisaus pavojaus, bėgti arčiau namų į bend
rą slėptuvę su kitais. Valandėlei aprimus, aš paėmiau 
mažiuką ir mes išlipome iš griovio. Griūdami žemėn, 
vėl keldamiesi atbėgome į Karnavičių sodybą ir sulindo
me į slėptuvę.
r- Toje slėptuvėje buvo labai varginga. Ji galėjo apsaugo

ti tik nuo skelveldrų, tiesioginio pataikymo neatlaikytų 
greitomis suręstos rąstų lubos. Ji nebuvo gili, todėl sto
vėti buvo įmanoma tik susilenkus. Be to, slėptuvėje 
prisirinko gana daug žmonių - iš viso net šešiolika. Vy
rų tebuvo trys: Karnavičius, Leonavičius ir aš. Dar pa
auglys Vytukas. Buvo mažas mūsų Mindaugėlis, dar ma
žesnis Leonavičius Edvardukas ir būrelis moterų. Kai už
eidavo uraganinė ugnis, slėptuvėje buvo itin šiurpu. Visi 
meldėsi - vyrai patyliukais, o moterys garsiai. Viena 
pagyvenusi moteris buvo pagarsėjusi kaip atkakli ateiste, 
labai nemėgstanti kunigų. Atkreipėme dėmesį, kad kaip 
tik ji ir komunisto Karnavičiaus motina meldėsi visų 
garsiausiai. Tiesiog plyšdavo, šaukdamos! Dievo pagalbos. 
Buvo vienas labai pavojingas momentas, kada mažasis 
Edvardukas nejučiomis bandė iškopti iš slėptuvės. Moti
na nutvėrė jį jau angoje. Čia pat sprogo sviedinys, ap
linkui švilpė skeveldros, bet vaikas liko sveikas.

Moterys ir vaikai gavo sėdėti, bet vyrai turėjo stovė
ti, nes neužteko vietos. Ilgesnį laiką pastovėjus, temo 
akyse, skaudėjo kojos. Nakčiai užėjus, mes su Leonavi
čium ir Vytuku bandėme nubėgti į namus ir pagulėti 
išsitiesę ant grindų. Apšaudymui valandėlei aprimus, mes 
taip ir padarėme. Nuostabiai puiku buvo issitiesti ant 
grindų. Tai buvo didžiausia palaima. Bet vos kelias mi
nutes pagulėjome, kai lauke vėl ėmė sproginėti sviedi
niai.

... išaušo rytas. Apšaudymas nesiliovė. Tuo metu 
kiekvienam rūpėjo tik viena - kaip išlikti gyvam. Visi 
kiti rūpesčiai atrodė visai nesvarbūs, kažin kur toli pasi
traukę. Kad tik baigtųsi toji prakeiktoji fronto ugnis, 
kad tik būtų galima nors valandėlę atsikvėpti. Vėliau pa
galvojau, kad jei mums per tris dienas taip siaubiangai 
atrodė frontas, tai kaip jaustis kariui ištisus ilgus me - 
tus fronto ugnyje. O prie Nevėžio būta tik nežymių kau
tynių, kurios negali lygintis su dižiausiais Antrojo pasau
linio karo mūšiais. Visi mes buvome nepaprastai išvargę, 
įsibaiminę, laukėme pabaigos.

Ir štai, apie vidurdienį, šaudymui aprimus, netikėtai 
pamatėme sodyboje besisukiojančius sovietų kareivius. 
Visi, nutarę, kad mūšis baigėsi, išbėgo iš slėptuvės, nuė
jo prie tų kareivių pakalbėti, paklausinėti. Ir tuoj pat 
pasipylė sviedinių kruša, nuaidėjo baisūs sprogimai. Bū
rys kareivių bemat sulindo į mūsų slėptuvę. Atbėgo, 
sužeistas į galvą, karininkas, visas kruvinas, ir piktai 
šaukdamas, išvijo kareivius iš slėptuvės. Jis garsiai aiš
kino, kad čia vietinių gyventojų slėptuvė, kurios negali
ma užiminėti. Kareiviai iš slėptuvės išlindo ir išbėgiojo. 
Mes vėl sulindome atgal į slėptuvę. Reikia pasakyti, 
kad Lietuvoje frontui^ traukiantis, daugumoje vietų sovie
tų kareiviai elgėsi žmoniškai. Matyt, jiems taip buvo 
griežtai įsakyta. Vėliau sužinojome apie siaubingus įvy
kius Rytų Prūsijoje, kur kareiviams buvo leista daryti, 
ką jie nori. Ten žuvo daugybė taikių gyventojų.

Netrukus paaiškėjo, kad šaudė sovietų artilerija ir 
minosvaidžiai. Jie dar nežinojo, kad Kampuose jau jų 
pačių kareiviai. Kai pagaliau jiems pavyko signalizuoti, 
šaudymas liovėsi. Bet tuo pačiu metu šaudė dar ir vo
kiečių tankas nuo miško. Tasai tankas padegė Karnavi
čiaus tvartą. Kilo gaisras. Leonavičius šoko gelbėti gyvu
lių. Juos pavyko išgelbėti, bet tvartas sudegė ligi pama
tų. Vokiečiai ilgiau priešintis nebandė. Jie iš karto pasi
traukė nuo Nevezio prie Dubysos. Ten buvo neblogai įsi
tvirtinę. Mūšiai prie Dubysos truko daug ilgiau. Bet tai 
4 psl.

KŪRYBINIO DARBO 
PENKIASDEŠIMTMETIS

Lemont, IL.,JAV Lietu
vių Meno Muziejus surengė 
reta medžio skulptūrų JUR
GIO“ DAUGVILOS ‘puikių 
parodą.

•^Skulptorius dirba savo 
studijoje Indianoje, Išeivijos 
sąvartų pradžioje buvo 
prisiglaudės Ecole des Arts 
et Mėtiers Vokietijoje, 
Freiburg a/Breisgau, pran
cūzų okupacinėje zonoje. 
Čia turėjo galimybės dės
tyti musu iškilieji dailinin
kai ir mokytojai- vienas 
steigėjų- V.K.Jonynas, Te
lesforas Valius, Viktoras 
Vizgirda, Vytautas Kasiulis, 
Antanas Tamošaitis ir kt.

Senasis lietuvių liaudies 
menas ypatingai traukė 
Jurgį Daugvilą ir jis savo 
gabumus bei dėmesį sukau
pė šiai meno sričiai, pasi
rinkdamas medį. Jo ypatin
gas "autentiškas formų pa
jutimas pasirodo jo išskir
tiname sugebėjime sujungti 
ir spalvą, ir formą ir gilią 
dvasinių pergyvenimu išraiš
ka bei respektą liaudies 
meno tradicijoms. Šalia 

' koplyčių,, figūrinių kompo
zicijų, Jurgis Daugvila 
yra “atlikęs ir visų eilę 
taikomosios dailės dekora
tyvinių dalyku.

Jurgis Daug
vila gimė 1923 m. Jonavo
je, 1943 m. baigė gimnazi

ją Kaune ir 1942-44 m. 
lankė Kauno Taikomosios 
Dailės Institutą. Vienerius 
metus mokėsi Vakarų Ber
lyno Kunstschule des Wes
tens ir audimo sekciją 
minimoje ELcole des Arts 
et Mėtiers Freiburge. Da
lyvavo įvairiose parodose 
jau nuo 1952 metą,pradėjęs 
Čikagoje. Dirbo ir vitražų 
dirbtuvėje Čikagoje, kur 
jo darbai pasižymėjo origi
nalia kompozicija, augalijos, 
paukčių ir stilizuotų figūrų 
bei abstrakčių formų bė
gančiomis linijomis, pabrė
žiant judesio išraišką.

Jo darbuose dažniausiai 
pasirodo rudos, pilkos, tam
siai žalsvos ir melsvos 
spalvos, kurios atsiliepia 
ir senuose lietuvių audiniuo
se ir liaudies kūryboje.

Ypatingai pamėgęs ąžuo
lą, sukūrė visą seriją darbų, 
nemaža dekoratyvinių baldų 
, lietuvišku kryžių ir kop
lytėlių. Beverly Shores 
5-kios sodybos (iki 1983 
m.) yra pasipuošusios šiais 
kūriniais. Jis taip pat yra 
sukūręs dekoraciją Čikagos 
Lietuviu Operos spektak
liams- ^'Likimo Galia"- ir- 
"Traviata".

Šią parodą būtinai turė
tų aplankyti visų mūsų 
mokyklų mokiniai, nekal
bant apie plačiąją visuo
menę. O Jurgį_ Daugvilą 
sveikiname su 50-tine pa
roda? b.

buvo tolokai nuo mūsų už 25 kilometrų. Tik tolimos 
kanonados griausmas buvo nuolat girdėti.

Susikraustėme iš slėptuvės atgal į namus. Pirmiausia 
visi sugulė kur pakliuvo išsitiesti ir pamiegoti. O kitą 
rytą mes su Leonavičium nuėjome pas Vidugirius pažiū
rėti, kas atsitiko su ten pasislėpusiais žydais. Pilna so
dyba buvo sovietų kareivių. Stovėjo keli tankai. Žydai 
buvo taip įsibaiminę, kad nedrįso išlįsti iš slėptuvės. 
Sovietų kareiviai žiūrėjo į mus labai įtartinai. Nustebo 
pamatę, kad mes, atėję į klėtį, plėšiame grindų lentas, 
o iš po jų lenda žydai. Nors ir labai prisikankinę, visi 
jie buvo gyvi ir sveiki. Taip pat sveiki gyvi išlindo žy
dai, pasislėpę Žiužnio pirtelėje prie Josvainių, jaunoji 
Reznikienė su dukra Graužų kaime ir kiti toje apylinkė
je. Mūsų pabėgėlių būrelis grįžo kartu į Kampus, kur 
dar paviešėjo porą dienų, o paskui iškeliavo į Kauną. 
Beje, sėkmingai frontą išgyveno ir Fromą Vyšniauskienė, 
na ir Berghauzaitė.

Mūsų šeimynėlė liko Kampuose. Sunku buvo nutarti, 
ką toliau daryti. Po mūšių prie Nevėžio apie pusė pasta
tų buvo sudegę. Kiek buvo žuvusių, nežinojome. Bet ma
tėme prie kelio išlindusią greitomis užkasto vokiečio ko- 
fa-

Namuose apsigyveno keli sovietų kareiviai. Jie elgė
si gana kultūringai. Su vienu pauskarininku, buvusiu mo
kytoju, nemažai pasikalbėdavome. Bet reikėjo apsispręs
ti, ką toliau daryti. Pasitarę su Jonute nusprendėme, 
kad aš keliausiu į Vilnių, pasižiūrėsiu, kaip ten atrodo 
mūsų butas, kas darosi universitete. Tada matysime.

Tad rugpjūčio viduryje iškeliavau į Vilnių. įvairios 
mintys lindo į galvą. Man atrodė, kad po baisių karo pa
mokų sovietai turėtų būti protingesni. Šiuo metu pasiek
ti visišką nepriklausomybę atrodė neįmanoma. Bet labai 
svarbu išsaugoti žmones, išvengti, kiek galima, pilietinio 
karo, visuotinių represijų, žmonių naikinimo, masinių trė
mimų. Man buvo kilusi idėja kreiptis į Sniečkų ir Palec
kį, o per juos ir į sovietų valdžią, bandant pasiekti 
kompromisinį susitarimą, kuriuo būtų išgelbėta daug 
tūkstančių žmonių gyvybių. Man atrodė, kad g<alėjo būti 
tikslinga paskelbti spaudoje Laisvės kovotojų sąjungos 
vyriausiosios vadovybės vardu kreipimąsi į organizacijos 
narius, raginant juos imtis taikaus darbo, skiriant jėgas, 
kiek bus įmanoma, mūsų tautos gerovei ir kultūrai. To
kį kreipimąsi turėtų lydėti iškilmingas sovietų vyriausy
bės pasižadėjimas nebausti nė vieno LLKS nario už jo 
įsitikinimus ir veiklą, užtikrinti visiems taikaus darbo 
perspektyvą.

Taigi atkeliavau į Vilnių. Nakvojau mūsų bute, kuris 
išliko beveik nenukentėjęs. Nuėjau į universitetą, pasi
kalbėjau su vienu kitu. Tuojau paaiškėjo, kad apie mane 
šneka būtų ir nebūtų dalykų, kad man, kaip iraniečiui 
pogrindininkui, daug kam pažįstamam, ilgiau likti Vil
niuje pavojinga. Kalbėjaus^ su rektorium K. Bieliuku. Jis 
man patarė kur nors išvažiuoti. Reikėjo skubiai apsispręs
ti. Mums su Jonute buvo labai paprasta prieš pora mė
nesių pasitraukti į Vakarus. Bet aš niekaip nenorėjau 
palikti Lietuvos, buvau tvirtai įsitikinęs, kad sunkiausiu 
Tėvynei metu būtina būti kartu su visa tauta. Be to, rū
pėjo ir minėtasis mano sumanymas. Bet dabar nuo jo at
sisakiau. Reikia pasakyti, jog ypač dėl to, kad nedrįsau 
eiti kalbėtis su sovietų valdžios atstovais. Sovietų val
džia galėjo sutikti su mano pasiūlymu. Bet kas iš to iš
eitų? Pirmiausia niekas nebūtų išgelbėtas. Partizanų 
karas vis vien vyktų. Daugelis žmonių tikėjo Vakarų 
valstybėmis, ypač JAV propaganda, kuri skelbė, kad Pa
baltijo valstybės netrukus bus išlaisvintos, ir visaip ragi
no priešintis, taip pat ir ginklu. Deja, toji propaganda 
buvo apgaulinga. Amerikonai kurstė, bet konkrečiai par
tizanams niekuo nepadėjo. Atvirkščiai - sovietų baudžia
mieji daliniai naudojo amerikiečių ginklus, viliukus, mai
tinosi amerikoniškais konservais. Be to, partizaninį karą 
skatino žmonių mobilizacija, vėliau kolūkių organizavi
mas, o ypač masiniai suėmimai ir trėmimai. Antra ver
tus, sovietų valdžia, galimas dalykas, būtų gražiais žo
džiais iškilmingai pasižadėjusi laisvės kovotojams, bet to 
pažado nesilaikytų, kaip nesilaikė ir kitų pažadų. Vienin
telis rezultatas būtų tas, kad aš pats būčiau žmonių ap- 
šauKtas kolaborantu.

Taigi ir išvykau pakeleivinėmis mašinomis. Buvau
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taip sutrikęs, jog nepasiėmiau su savimi nieko. Prisikro
viau tik pilną kuprinę Jonutės išaugintų pomidorų. Nuta
riau bandyti toliau gyventi pasyvų gyvenimą. Pogrindyje 
toliau veikti buvo neįmanoma. Aš buvau per daug gerai 
žinomas, tad net žioplinusi saugumiečiai, iš paskos sekio
dami, galėjo labai daug žalos pogrindžiui padaryti. Ry
žausi apsiriboti vien laisvės kovotojų programos minimu
mo vykdymu: ugdyti savo šeimos patriotines nuotaikas, 
nors ir sunkiomis aplinkybėmis būti lietuviu, stengtis 
nors truputėlį prisidėti prie lietuviškos kultūros kilimo. 
Šito savo pasiryžimo laikiausi visą likusį gyvenimą.

Baigiant kaloėti apie atkyviąją mano gyvenimo dalį, 
prisimena dar vienas, ligi šiol neminėtas dalykas. Tai 
buvo nerimtas, gana vaikiškas sumanymas, bet gal jį 
verta paminėti, nes jis atspindi anų metų nuotaikas ir 
galvoseną. Tai buvo sumanymas, kuris kilo man ir arti- 
miausiems mano draugams dar studentavimo dienomis, 
maždaug 1937-ųjų metų pradžioje. Mes visai teisingai 
numatėme, kad artėja naujas pasaulinis karas, kuris 
pareikalaus milžiniškų aukų ir bus labai pavojingas Lie
tuvai. Ir mums toptelėjo mintis, kad jei pavyktų suorga
nizuoti pasikėsinimą prieš tris didžiausius pasaulinio 
fašizmo vadeivas: Hilterį, Staliną ir Musolinį, tai pasau
lis būtų išgelbėtas nuo karo, išliktų gyvi dešimtys milijo
nų žmonių. Toji mūsų mintis turėjo pagrinoo. Jei vieną 
dieną žūtų tie trys slibinai, tai labai gali būti, kad būtų 
išvengta naujo karo.

Visas klausimas buvo, kaip tą sumanymą Įvykdyti. 
Jurgis Valiulis ir Margeris Jesaitis buvo geri chemikai. 
Kilo sumanymas paruošti užnuodytus laiškus. Techniškai 
tai buvo visiškai realu, žmogus, atplėšęs jam skirtą 
laišką, iš~ karto mirtų. Taigi, mes sumanėme paruošti 
tokius laiškus ir pasiųsti Hitleriui, Stalinui ir Musoliniui. 
Siųsti norėjome iš įvairių užsienio šalių - kur nors iš 
Norvegijos, Airijos, Olandijos, kad niekas neįtartų Lietu
vos. Siunčiant laišką taip apskaičiuoti, kad adresatai 
laiškus gautų vienu metu. Bet nuo to sumanymo teko 
tuojau pat atsisakyti. Mes suvokėme, kad čia žūtų ne 
Stalinas, Hitleris ir Musolinis, o jų sekretoriai, arba dar 
blogiau - nieko nekaltos merginos sekretorės. Kiltų labai 
didelis pasaulinis skandalas, bet jis visiškai nepaveiktų 
įvykių raidos. Buvo silpna viltis, jog Hitleris ir Musoli
nis gali patys praplėšti jiems skirtus laiškus, jeigu jie 
būtų atitinkamai paruošti, dar moteriškais kvepalais 
iškvėpinti, kad atrodytų, jog siunčia įsimylėjusios mergi
nos. Bet jau Stalinas nieku gyvu neprisiliestų prie laiško 
iš užsienio. Juk daugybė sovietų filatelistų pateko į la
gerį, daugelis žuvo vien dėl to, kad buvo gavę laiškų iš 
užsienio. Taip studenčiokų sumanymas ir liko vien šne- 
komjs, o Antrasis pasaulinis karas supurtė pasaulį ir nu
sinešė dešimtis milijonų žmonių gyvybių, (iš "Metai" 93)
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Į Šermukšniai__
Viktoras Brazauskas“

Atostogos ėjo į pabaigą. Vincas slampinėjo miesto 
gatvėmis. Jam po kojomis painiojosi užsienio turistų, 
šnekančių įvairiomis pasaulio kalbomis, grupelės. Vyrai 
nesivaržė savo plonų, krejvų ir plaukuotų kojų, lyg du 
pagaikščiai styrančių iš džinsinių šortų, moterys vilkėjo 
neskoningai, tarsi norėdamos pabrėžti, kad šioje skylėje 
galima vaikščioti ir apiplyšusiom, nors ant jų krūtinių 
sukabinėti foto aparatai ir žiūronai sakė visai ką kita.

Jiedu pamatė vienas kitą centrinėje gatvėje. Adomas 
įsmuko į juvelyrinę parduotuvę. Vincas sustojo prie durų 
ir laukė, bet Adomas vis nesirodė. Gal ir nepastebėjo, 
pamanė sau Vincas, šitiek metų nesimatėm. Vincas įėjo 
į parduotuvę. Adomas buvo pasilenkęs virš vitrinos. Kai 
atsitiesė ir atsisuko, priešais stovėjo Vincas.

- Sveikas, seni! - pirmas garsiai pasakė Vincas. - 
Ką, jau ir senų draugų pažinti nebenori?

Adomo žvilgsnis buvo sumišęs.
- Ką tu, ką tu, - sumurmėjo.
Jie^ išėjo į triukšmingą, alsią gatvę. Prisėdo skverely

je, užsirūkė, bet kalbos neatsirado, nors priešais 
tebesančioje kavinėje jos kadaise tikrai netrūkdavo.

Vincui kipšas kuždėjo į ausį išsityčioti iš Adomo, į- 
žeisti jį.

LEDLAUŽIS
Viktoras Suvorovas

KAS PRADĖJO ANTRĄJl PASAULINI KARĄ?
į šį klausimą atsakinėjama įvairiai. Vienos nuomonės 

nėra. Pavyzdžiui, SSRS vyriausybė šiuo klausimu daug 
kartų keitė savo nuomonę.

1939 m. rugsėjo 18-ąją SSRS vyriausybė oficialia no
ta pareiškė, kad karo kaltininkė yra Lenkija.

1939 m. lapkričio 30 d. Stalinas laikraštyje "Pravda" 
dar paminėjo kitas "kaltininkės": "Anglija ir Prancūzija 
užpuolė Vokietiją ir prisiėmė visą atsakomybę už šį ka
rą".

1941 m. gegužės 5-ąją slaptoje kalboje, pasakytoje 
karo akademikų absolventams, Stalinas paminėjo dar vie
ną kaltininkę - Vokietiją.

Pasibaigus karui, "kaltininkių" padaugėjo. Stalinas pa
reiškė, kad Antrąjį pasaulinį karą pradėjo viso pasaulio 
kapitalistinės šalys. Stalino nuomone, iki Antrojo pasauli
nio karo visos suverenios pasaulio valstybės, isskyrus 
SSRS, buvo kapitalistinės. Jeigu tikėsime Stalinu, tai 
kruviniausią žmonijos istorijoje karą pradėjo vyriausybės 
visų šalių, įskaitant Švediją ir Šveicariją, bet išskyrus 
Sovietų Sąjungą.

Stalino nuomone, kad kalti visi, išskyrus SSRS, ilgą 
laiką buvo įsitvirtinusi komunistinėje mitologijoje. Chruš
čiovo ir Brežnevo, Andropovo ir Černenkos laikais ne- 
sykį buvo kartojami kaltinimai visam pasauliui. Gorbačio
vo laikais Sovietų Sąjungoje daug kas pasikeitė, bet tik 
ne stalinistinis požiūris į karų kaltininkus. Antai Gorba
čiovo laikais didžiausias sovietinės kariuomenės istori
kas generolas leitenantas P. Žilinąs kartoja: "Karo kal
tininkai buvo ne tik Vokietijos, bet ir viso pasaulio 
imperialistai" (.."Krasnaja zvezda", 1985m. rugsėjo 24d).

Drįstu pareikšti, jog sovietiniai komunistai tik todėl 
visas pasaulio šalis kaltina, esą jos pradėjusios Antrąjį 
pasaulinį karą, kad nori užmaskuoti savo gėdingą kursty
tojų vaidmenį.

Prisiminkime tai, kad po Pirmojo pasaulinio karo Vo
kietija buvo praradusi teisę turėti galingą kariuomenę ir 
puolamąją ginkluotę, įskaitant tankus, sunkiąją 
artileriją, kovos lėktuvus. Vokietijos karo vadai savo te
ritorijoje negalėjo ruoštis agresyviems karams. 
Vokietijos karo vadai iki tam tikro laiko paisė draudimų 
ir savo poligonuose nesirengė agresyviems karams, jie 
tai darė... Sovietų Sąjungos teritorijoje. Stalinas suteikė 
Vokietijos karo vadams visko, ko jie neturėjo teisės tu
rėti: tankų, sunkiosios artilerijos, kovos lėktuvų. 
Stalinas paskyrė Vokietijos karo vadams mokymo klasių, 
poligonų, šaudyklų. Stalinas leido Vokietijos karo vadams 
lankytis galingiausiose pasaulyje SSRS tankų gamyklose: 
žiūrėkite, įsiminkite, mokykitės.

Jeigu Stalinas norėjo taikos, jis turėjo jokiais būdais 
neleisti atgaivinti Vokietijos militaristinės galios: juk 
tuomet Vokietija būtų likusi kariniu požiūriu silpna 
šalis. Be silpnos Vokietijos, Europoje dar būtų buvusi 
Britanija, kuri neturėjo galingos sausumos kariuomenės, 
Prancūzija, kuri beveik visą savo karinį biudžetą eikvojo 
grynai gynybos programoms, prie savo sienų statė kažką 
panašaus į Didžiąją kinų sieną, ir kitos kariniu ir 
ekonominiu atžvilgiu dar silpnesnės šalys. Tuomet Euro
pa nebūtų buvusi gaisro židinys... Tačiau Stalinas 
kažkokiais tikslais negailėjo priemonių, jėgų ir laiko Vo
kietijos karinei galiai atgaivinti. Kodėl? Prieš ką? Aišku 
ne prieš save! Tuomet prieš ką? Atsakymas vienas: 
pries visą kitą Europos dalį.

Tačiau atgaivinti galingą Vokietijos kariuomenę ir to
kią pat galingą karinę pramonę - tai tik pusė darbo. 
Net agresyviausia karuomenė savo iniciatyva kariaut^ ne
pradeda. Dar reikia, kad būtų fanatiškas, beprotiškas 
lyderis, pasirengęs pradėti karą. Ir Stalinas labai oaug 
nuveikė, kad Vokietijos vadovu taptų būtent toks 
lyderis. Kaip Stalinas išugdė Hitlerį, kaip padėjo jam už
grobti valdžią ir įsitvirtinti- atskira plati tema. 
Parašysiu apie tai knygą. Bet apie tai kalbėsiu vėliau, o 
dabar tik prisiminkime, kad atėjusius į valdžią nacistus 
Stalinas įnirtingai ir atkakliai stūmė į karą. Šių pastan
gų viršūnė - Molotovo-Ribentropo paktas. Tuo paktu 
Stalinas suteikė Hitleriui veikimo Euopoje laisvę ir iš- 
tikrųjų atvėrė Antrojo pasaulinio karo šliuzus. Kai mes 
blogiu žodžiu minime šunį, sukandžiojusį pusę Euopos, 
neužmirškime ir Stalino, kuris jį užaugino ir paskui pa
leido nuo grandinės.

Dar prieš ateinant Hitleriui į valdžią SSRS vadovai 
slapta jį praminė Revoliucijos Ledlaužiu. Šis vardas 
tikslus ir prasmingas. Stalinas suprato, kad tik karas 
gali nusilpninti Europą ir kad Revoliucijos Ledlaužis su
gebės ją nusilpninti. Adolfas Hitleris, to nesuvokdamas, 
skynė kelią pasauliniam komunizmui. Žaibo karais 
Hitleris triuškino Vakarų demokratijas, jis išmėtė ir 
išskleidė savo pajėgas nuo Norvegijos iki Libijos. 
Revoliucijos Ledlaužis darė didžiules piktadarybes pa
sauliui bei žmonijai ir savo veiksmais suteikė Stalinui 
moralinę teisę bet kuriuo momentu pasiskelbti Europos 
išvaduotoju, rudąsias koncentracijos stovyklas pakeisti 
raudonaisiais lageriais.
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- Kur tave nelabieji nešioja?
- Toks jau gyvenimas, - rimčiausiai atsakė Adomas.
- Gyvenimas yra gyvenimas, draugai yra draugai, su 

ironija balse ir pašaipa akyse pasakė Vincas.
Ar jau apsipirkai? - paklausė.

- Et, šiaip sau įkišau nosį. Vis dėlto sostinėn 
atvykau.

- Kažkas kažkada lyg ir minėjo, kad po Sibirą tran- 
keis, aukso ieškojai,- šyptelėjo Vincas. Laiko turi? 
- netikėtai paklausė.

Adomas mechaniškai žvilgtelėjo į laikrodį.
- Šiek tiek turiu. O kas? - nepatikliai paklausė.
- Man šovė tokia idėja,- tarė Vincas.
- Aš gerti negaliu.
- Ne gerti, - mostelėjo ranka Vincas ir, iššokęs į gatvę 

sustabdė taksi.
-Ten mano mersedesas, - Adomas mestelėjo mašinų 

stovėjimo aikštelės pusėn.
- Lįsk, neužtruksim. Vokiečių, - pasakė Vincas vairuo

tojui.
Adomas nesusigaudė. Neprivažiavus taupomosios 

kasos, Vincas sumokėjo vairuotojui.
- Be grąžos!
Jiedu išlipo.
- Aš tau grąžinsiu skolą. Pasiimsiu litų,iškeisim į do

lerius.
- Ką tu, kokią skolą? - pakėlė antakius Adomas.
- Neapsimesk naivuoliu arba užuomarša. Skirdamasis 

su savo ponia, be priemokos lūšną būčiau gavęs.
Jiedu įėjo į centrinę taupomąją kasą, tvoskiančią 

karščiu, žmonių prakaitu ir dar velnias žino kuo. Klien
tai ėmė pinigus, kiti, storiausius pluoštus sugniaužę pra
kaituotose saujose, stovėjo eilėje, norėdami išsivaduoti 
iš pinigų, svajodami apie būsimus butus, užsienietiškus 
automobilius, o gal ištaigingas šermenis.

Salėje erzėjo balsai, ūze ventiliatoriai, be perstogės 
tarškėjo skaičiavimo mašinėlės. "Laimė, turiu pasiėmęs 
taupkasės knygelę, - apsidžiaugė mintyse Vincas, - vėl 
gaudyk šlykštynę..."

- Be reikalo, sakau, tu su ta skola. Manęs doleriais 
nenustebinsi. Tais laikais aš tau paskolinau tik kelis tūk
stančius rubliapalaikių, - Adomas šluostėsi nosine apraso
jusią plikę. Ant piršto žybtelėjo auksinė signetė su 
brangakmeniu.

- Auksinis cinikas, - išgirdo Vincas už nugaros pasi
šlykštėjimo pilną moters balsą, išgirdo jį ir Adomas, 
žvilgtelėjo piktai į ją, bet nieko nepasakė.

- Stovėk, einu į gatvę, ant suoliuko parūkysiu 
gryname ore, - tepratarė.

- Pakentėk. Nueisim į restoraną ir atsigaivinsim.
— Suspėsim, - burptelėjo ir išėjo.
Eilė slinko nežmoniškai lėtai. Jauna kontrolierė neti

kėjo žmonių parašais, vis liepdavo pasirašyti iš naujo, 
perrašyti orderio lapeli , reikalavo parodyti pasus, klien
tai pyko, aiškinosi. Pagaliau jis gavo nublizgintą varinį 
numeriuką.

Stalinas suprato, kad karą laimi ne tas, kuris jį 
pradeda, bet tas, kuris į jį įsitraukia paskutinis, ir 
mielai užleido Hitleriui gėdingą teisę būti karo iniciato
riumi, o pats kantriai laukė momento, "kada 
kapitalistai tarp savęs susipeš" (Stalino kalba, pasakyta 
1927 m. gruodžio 3 d.).

Aš laikau Hitlerį nusikaltėliu ir niekšu. Aš laikau jį 
Euopos masto žmogėdra. Bet jeigu Hitleris buvo 
žmogėdra, tai dar nereiškia, kad Stalinas buvo vegeta
ras. Nemažai nuveikta demaskuojant nacizmo 
nusikaltimus ir ieškant budelių, kurie padarė baisias pik
tadarybes dėl jo. Šį darbą būtina dirbti toliau ir intensy
vinti. Tačiau demaskuojant fašistus privalome demaskuo
ti ir sovietinius komunistus, kurie skatino nacistus dary
ti nusikaltimus ir tikėjosi pasinaudoti jų nusikaltimų re
zultatais.

Sovietų Sąjungoje archyvai seniai ir kruopščiai išva
lyti, o tai, kas liko, tyrėjams beveik neprieinama. Man 
pasisekė - aš labai neilgai dirbau SSRS gynybos 
ministerijos archyvuose, bet jų medžiaga visiškai 
sąmoningai beveiK nesinaudojau. Aš daug turiu ir Vokie
tijos karo archyvų medžiagos, bet ir ja, galima sakyti, 
nesinaudoju. Svarbiausias mano šaltinis- viesos sovietinės 
publikacijos. Net šito visiškai pakanka, kad būtų galima 
sovietinius komunistus pastatyti prie gėdos _stulpo_ ir pa
sodinti juos į teisiamųjų suolą šalia voiečių fašistų, ir 
kartais ir prieky jų.

Svarbiausi mano liudytojai: Marksas, Engelsas, 
Leninas, Trockis, Stalinas, visi karo metų sovietiniai 
maršalai ir daugelis vadovaujančių generolų. Komunistai 
patys prisipažįsta, jog jie Hitlerio rankomis pradėjo 
Europoje karą ir rengė netikėtą smūgį pačiam Hitleriui, 
kad užgrobtų jo sugriautą Europą. Mano šaltiniai tuo ir 
vertingi, kad nusikaltėliai patys pasakoja apie Savo nusi
kaltimus.

Žinau, kad atsiras^ dajug komunistų gynėjų. Ponai, aš 
remiuosi komunistų žodžiais, ir leiskite jiems patiems 
gintis. Viktoras Suvorovas, Bristol, 1987 m. gruodis.
MANO SKAITYTOJAMS RUSAMS

Atleiskite rnan. Jeigu negalite atleisti, neskaitykite 
toliau, prakeikite mane ir mano knygą jos neskaitę. 
Taip elgiasi daugelis.

Aš pasikėsinau į tai, kas mūsų liaudžiai švenčiausia, 
pasikėsinau į vienintelę šventenybę, kuri liko liaudžiai,- 
į karo, vadinamo "didžiuoju tėvynės karu", atminimą.

Atleiskite man.
"Antrasis pasaulinis karas" - tai terminas, kurį 

komunistai mus išmokė rašyti mažąja raide. O aš rašau 
šį terminą didžiąja raide ir įrodinėju, kad Sovietų 
Sąjunga yra didžiausia jo kaltininkė ir iniciatorė. 
Sovietų Sąjunga - Antrojo pasaulinio karo dalyvė nuo 
1939 metų, nuo pirmos jo dienos. Komunistai sukūrė 
legendą, kad mus užpuolė, kad nuo to momento 
prasidėjo "didysis tėvynės karas".

Šią legendą aš išmušiau iš po kojų, kaip budelis išmu
ša taburetę. Reikia būti kietaširdžiam arba visai 
neturėti širdies, kad gelėtum dirbti budeliu, juo labiau 
budeliu, žudančiu nacionalinę didžiosios liaudies 
šventenybę. Savosios liaudies. Nėra nieko baisiau, kaip 
dirbti budelio darbą. Aš šio vaidmens ėmiausi savanoriš
kai. Ir jis man yra savižudiškas.

Žinau, kad milijonuose mūsų namų ir butų ant sienų 
kabo fotografijos tų, kurie negrįžo iš karo. Tokios 
fotografijos kabo ir mano namuose. Aš nenoriu išniekin
ti milijonų žuvusių atminimo, bet nuplėšdamas šventumo 
aureolę nuo karo, kurį, mūsų nelaimei, sumanė komunis
tai, ęrieš savo valią, tarsi išniekinu atminimą tų, kurie 
negrįžo iš karo.

Kai, spausdamas saujoje banknotus, išėjo lyg iš 
pirties, Adomo prie durų nebuvo, nesimatė ir ant suoliu
ko skverelyje.

Pavaikščiojo Vincas gatve pirmyn ir atgal, pagaliau 
prisėdo skverelyje, iš kur gerai buvo matyti gatvė ir 
taupkasės durys. Prasėdėjo valandą, bet Adomas 
nesirodė. Vincas užsirūkė dar vieną cigaretę, nors nuo 
tabako burnoje buvo šleikštu.

Praėjo dar pusvalandis.
- Po velniųi-garsiai pats sau tarė Vincas.

Ant gretimo suolelio sėdintys žmonės susižvalgė. Tą 
akimirką blykstelėjo mintis, lyg žaibas tamsią rugpjūčio 
naktį būtų apšvietus sodą, kai pamatai ne tik blizgan
čius obelų lapus, bet ir baltus obuolius.

- Šeimos draugas... - šyptelėjo ir nusispjovė, šeimos 
šunsnukis...- pakilo, susigrūdo pinigus į vidinę švarko kiše
nę, nubraukė cigaretes pelenus nuo kelnių ir patraukė 
gatve, kuria keletą metų vesdavo sūnų į mokyklą; sūnus 
paaugo, buvo jau trečiokas, ir tas malonus rūpestis at
krito, dabar nematomos rankos vedamas Vincas pasuko 
mokyklos link, paklebeno durų rankeną. Jos neatsidarė. 
Pro langus jis matė koridoriuje kabančias dideles pirmū
nų nuotraukas. Ten kadaise kabėjo ir jo sūnaus nuotrau
ka. Praeis savaitė, mokykla atgis tarsi bičių avilys pava
sarį, bet jo Martyno pėdos čia jau seniai ataušusios.

Toliau - gatvele žemyn, pro Stuokynę, Alma Mater, 
pro šalia stovinčius fordus, mersedesus, pro signatarų rū
mus, Mickevičiaus, Slovackio, Žvirdausko ir kitų pėdom 
į savo seniai buvusius namus. Šeimos draugas, seimos 
šunsnukis, garbėtroška ir plevėsa, dar buvęs studijų drau
gas - smegenyse kalė atminimai lyg plaktukėliai forte
pijono stygas, bet vietoj melodijos ūžė marazmo fortis
simo.

Kieme po sunkiomis geltonomis kekėmis apkibusiu šer
mukšniu sėdėjo profesorius.

- Ooo! Šimtas metų!- atsistodamas didžia* nustebo 
senukas.

- Šimtas penkiasdešimt, - pataisė Vincas ir padavė 
ranką.

- Gal prieš mėnesį matėm tave šnekant per 
televiziją. Na, dėstyk, kaip laikaisi?

- Et, ilga šneka. Kur dėsies, reikia laikytis.© jūs 
nesenstat.

- Ką ten nesenstat. Motoriukas jau ne toks, bet dar 
traukia. Užeinam į namus. Ponia nudžiugs pamačius 
tave.

Girgždančiais mediniais laiptais jie užkopė į antrą 
aukštą.

- Ką matau! Prapuolenis,-lyg priekaištaudama kalbėjo 
profesorienė. - Tuoj užkaisiu kavutės.

- O mes gurkštelsim napoleoniuko. iš premijos 
nusipirkau.

- Aš užuomarša, net nepasveikinau.
— Niekis, šiaip taip davė. Matai, raudoniems buvau 

baltas, dabar baltiems - raudonas, ir susigaudyk žmogau
Kalbos netrūko. Kiemą užklojo šešėliai.Jie atsisveiki

no. Vincas prižadėjo būtinai apsilankyti.
Kieme jis kaip vaikėzas pašoko, nuplėšė šermukšnių 

kekę. Perkando geltoną uogą ir nuo rūgšties susiraukė, 
iš galvos neišėjo mintis: Adomas tada tuos tūkstančius 
paskolino, kad Vincas greičiau dingtų iš savo žmonos 
akių, netrukdytų. Paskui ponia gailėjosi susidėjusi su tuo 
plevėsa ir melagiu. Jam reikėjo pažaisti. Jeigu ne tos 
ilgos ir tolimos komandiruotės, gal nebūtų skyrybų. Gal. 
Bet tada kitaip būti negalėjo.

Parvažiavęs namo, miegojo kaip užmuštas.
Rytą atsikėlė vėlai, įsijungė radiją. Transliavo nusikal

timų, avarijų ir gaisrų kroniką.
Policijos komisaras metaliniu balsu pasakė: "Vilniaus 

-Kauno plente mersedesas, vairuojamas^ piliečio Baliujo, 
viršijęs greitį apvirto. Vairuotojas, vežamas į ligoninę, 
mirė".

Vincas pasijuto nejaukiai. Ant stalo gulėjo nenunoku
sių šermukšnių keKė. Jis atsikando kelias karčias uogas 
ir sukramtė. Šįkart jy aitrumas buvo netgi malonus.

Atleiskite man. Rusijoje sužlugo prievarta diegta ide
ologija, todėl teisingo karo atminimas liko tarsi vienin
telė visuomenės atrama. Aš sugriausiu ją. Atleiskite 
man, ir paieškokime kitos atramos.

Bet nemanykite, kad triuškindamas ir niekindamas 
šventenybę as jaučiu pasitenkinimą. "Ledlaužis" 
nesuteikė man džiaugsmo. Atvirkščiai. Knygos rašymas 
išsekino mane. Tuščia liko mano širdyje, o galva 
prigrūsta divizijų numerių. Nepajėgiau ilgai laikyti 
galvoje tokios knygos. Ją REIKĖJO parašyti. Bet dėl to 
reikėjo bėgti iš šalies. Dėl to reikėjo tapti išdaviku. AŠ 
juo tapau.

Kiek skausmo ši knyga suteikė mano namams! Mano 
tėvas Bogdanas Vasiljevičius Rezunas kariavo nuo 
pirmos iki paskutinės dienos, jis buvo kelis sykius sužeis
tas, ir net sunkiai, beveik mirtinai. Jį aš padariau išda
viko tėvu. Kaip jis tai pakelia? Nežinau - net nedrįstu 
to įsivaizduoti... Be to, aš sugrioviau jo nuomonę, kad 
tai buvo didis, išvaduojamasis, tėvynės karas. Mano tė
vas - pirmoji mano auka. Aš prašiau jo atleidimo. Jis 
man neatleido.

Ir aš vėl prašau savo tėvą atleisti man. Visos 
Rusijos akivaizdoje. Klūpodamas.

Ši knyga suteikė skausmo visiems, kurie šalia manęs. 
Kad parašyčiau "Ledlaužį", paaukojau viską, ką turėjau,- 
dėl savo gyvenimo knygos, kuri neduoda man nieko, 
išskyrus bemieges naktis ir įnirtingus kritikų užsipuoli
mus. Dabar "Ledlaužis" pripažintas daugelyje šalių. Bet 
ne visada taip buvo.

Aš tikrai nusipelniau pasmerkimo. Aš neprašiau at
leisti man už išdavystę ir nenoriu, kad būtų už ją 
atleista. Atleiskite uz knygą. Man visiškai pagrįstai pa
skelbtas mirties nuosprendis. Ir tegul nesirūpina tie, ku- 
riems_ paskirta jį įvykdyti: aš pats save nubausiu.

Aš nebijau mirti. Bijojau numirti šios knygos nepara
šęs, neišsakęs to, kas man paaiškėjo. Buvo baisu, kai vi
si rusiškų knygų leidėjai Vakaruose šiurkščiai arba man
dagiai man davė neigiamą atsakymą.

Knyga išleista jau vienuolika kalbų. Vokietijoje jos 
buvo astuoni leidimai, Lenkijoje - trys leidimai vien per 
1992 metų gegužę. Tačiau nuo 1980 metų nė vienas lei
dėjas nesiryžo išleisti viso teksto rusų kalba. Štai kas 
buvo siaubinga. Dabar pirmasis iš trijų tomų pagaliau 
leidžiamas rusų kalba, todėl nieko nebebijau. . Keikite 
knygą, keikite mane. Prakeikite.

Bet prakeikdami - pasistenkite suprasti ir atleist). 
Man daugelis atleido uz mano įžūlią knygą, už mano 
iššūkį visuomenei. (Bus daugiau)

o psi.
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Lietuvių Namų 

Žinios
• LN spalio men. 6 d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 205 žmones. Svečių 
knygoje pasirašė po 1 iš 
Kauno ir Vilniaus.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN Kultūros Komisijos 
narys Bronys Stundžia.

e Spalio mėn., 12 d., šešta
dieni buvo atnašaujamos 
gedulinės Mišios uš Toronto 
Lietuvių Namų steigėjų 
Jurgį Strazdų ir Birutę 
Strazdiene. Po Mišių vyko 
pietūs Lietuvių Namuose.

e Spalio mėn. 16 d., vyko 
LN Vyrų Būrelio valdybos 
posėdis, kuriame buvo ap
tarta LN metinio pobūvio 
programa ir kiti einamieji 
reikalai.

kvartetu dainuos ir sol. 
Vincentas Kuprys.

• Tradicinis LN pobūvis 
vyks lapkričio mėn. 8 d., 
šeštadieni, Lietuvių Na
muose. Programoje- Londo
no PAŠVAISTĖ palinksmins 
nauja, lengvos muzikos prog
rama. Bus skanūs pietūs, 
pyragų stalas ir turtinga 
loterija. Šokiams gros "V.ir 
V." įėjimas- $10. Visus 
kviečia LN Visuomeninės 
Veiklos Komitetas.

• Dar vis ieškomas LN 
salių tvarkytojas. Apie 
darbo sųlygas sužinosite 
pas LN vedėja Danutę 
Simoriaitytg-Sysak tel:416- 
532-3311.

• Toronto GINTARO An
samblio vyresnioji grupė 
spalio mėn. 4-5 d.d. daly
vavo Los Angeles., Kalifor
nijos Lietuvių Dienų prog
ramoje.
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RINKUNAS

Ateis Tokia Diena

O bus tokia diena- 
Išeisiu ir negrįšiu... 
Ant mano stalo liks 
Pieštukai,rankraščiai ir 

knygos,
Ir neseniai gauti laiškai, 
Kurių net perskaityti gerai 

nespėjau.
Bet jau manęs čia nebebus. 
Gal būt tik likę atminimai.. 
Eugenijus Matuzevicius

P R A N E § A ŠALFA S_S

• L N informacinis susirin
kimas vyko sekmadienį, 
spalio mėn.20 d., 2:30 vai. 
p.p. Vytauto Didžiojo Me
nėje. Svarstyti Slaugos 
Namų ir Lietuvių Namų 
reikalai.

• Lietuvių Namuose spalio 
mėn. 29 d. koncertuos 
Lietuvos Partizanų Kvarte
tas "Girių Aidas". Su šiuo

Esu Ontario provincijos akredi
tuota vertėja prie Teisingumo 
ministerijos (Ministry of the 
Attorney General).
Genovaitė Bijūnas,Ph.D. 

tel:416-621-1638, 
fax:416-621-8479

Adresas: 106 Meadowbank Road, 
Etobicoke, Ontario M9B 5C9

SKAUTAI TORONTE:
* RAMBYNO ir ŠATRIJOS 
tuntų vadovai-vės nutarė 
draugovių sueigas daryti 
kas antrą šeštadienį, po 
Maironio Mokyklos pamokų 
tose pačiose patalpose.

* Skautų Tėvų Komi
tetas, susirinkęs spalio 
mėn.pabaigoje,aptarė atei
nančių metų veiklą.

* Skautų talka, suorgani
zuota ps.R.Sriubiškio ir 
dr.A.Pacevičiaus, priėmė 
inž.R.Ruslio dėka gautus 
svarbius reikmenis iš Mol- 
son'o alaus bendrovės:šal- 
dyuvus, virimui krosnis 
ir kitus įrengimus virtuvei.

Daiktai buvo iškrauti, 
virtuvė pertvarkyta. Talko
je dalyvavo R.Ruslys, A.Si- 
monavičius, V.šimkus, M. 
Rusinas.

Skautai nuoširdžiai dė
koja visiems ir Bendrovei 
bei sunkvpžimių vairuoto
jams, atgabenusiems daik
tus.

ATSIUSTA PAMINĖTI:
NEGĘSTANTI UGNIS. II-ji dalis. Antanas Rinkūnas.

359 osl..išleido Antano Rinkūno švietimo Fondas; 
Irena Ehlers, Rūta Girdauskaitfe,Giedra Rinkūnaitė - 
Paulionienė, Juzė Rinkūnienė, Herbertas Stepaitis. Vir
šelis- R.Paulionio ir St.šetkaus. Spaudai paruošė R.Sa- 
kalaitė-Jonaitienė, J.Rinkūnienė, Audra Paulionytė. 
Spausdino Danaitis Associates Ine.,Torontas, Kanada, 
1996m.

Prieš dešimtmetį mirusio pedagogo ir visuomeni
ninko atlikti darbai lietuviškajam švietimui išeivijoje- 
Kanadoje.jo visuomeninė veikla išėjo ir už Kanados 
ribų. Jis rašė įvairiais klausimais lietuvių laikraščiuose, 
žurnaluose, buvo nepaprastos energijos ir įsipareigojimo 
švietimui,lietuviškajai kultūrai asmuo. Tad šioje knygoje 
yra surinkti įvairus vedamieji straipsniai, rašiniai.

Leidėjai pasisako taip:
"Mielas skaitytojau,

minint pedagogo ir bendruomenininko Antano Rinkūno 
mirties 10 metų sukaktį 1995 m.kovo 30 d., buvo išleis, 
ta ir visuomenei pristatyta /'Negęstanti ugnis" .rinkinys 
jo raštų pedagoginiais ir visuomeniniais klausimais.

Jo vardo Švietimo fondas nusprendė tęsti pradė
tą darbą toliau - surinkti ir įamžinti likusius Jo raštus, 
išleidžiant 11 dalį rinkinio "Negęstanti ugnis". Į šios 
knygos turinį įterpiame ir Jo prisiminimus, kurie palie
čia mus visus .gyvenančius išeivijoje - tai Tėvynės pali
kimas ir įsikūrimas Kanadoje.

Lapas po lapo beskaitydami Jo straipsnius, įsigi
lindami į skelbiamas mintis 19 aiškius įsitikinimus, įver
tindami Jo atliktų darby bėi gyvenimo jvykių raidą, 
matome, kad A.Rinkūno testamentinis palikimas iš tik
rųjų yra "Nejęytanti ugnis".

• i
Turinys susKirstytas į 5 skyrius: Prisimenant 

A.Rinkūną; Švietimas ir Auklėjimas; Jaunimo Reikalai; 
Visuomeninė Veikla; Iš Prisiminimų Aplanko. Visuose 
skyriuose atsispindi ne vien tik artimiausios aplinkos 
gyvenimas, bet ir ryšiai su kitais lietuviškojo gyvenimo 
šaltiniais šiame kontinente, ir su gyvenamojo krašto 
švietimo bei kultūros apraiškomis. įdomus yra paskuti
nysis skyrius, kur paprastai perduodami asmeniški išgy- 
venimai, Lietuvos audringame fone bei DP padangėse 
ir žingsniai Kanadoje: Ukmergėje, Švenčionyse, Telšiuo
se- paskutiniai metai Lietuvoje, Prie sienos, Rytprū
siuose iki Karaliaučiaus, Karaliaučius-Berlynas, Falling-

žingsniai Kanadoje, Pasidarau mokyklos sargu, Mokyklos 
sargo darbas, Lapą užverčiau!.

; įdomu, kad dalis paliestų

bostel'is, Blomberg'as, Paliekame Europą. Pirmieji

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

klausimų ir dabar nepraradę savo aktualumo.ši knyga 
bus įdomi perskaityti jau čia'subrendusiam jaunimui.
O Lietuvoje- gal akivaizdžiau nušvis, kad čia ne me
daus upės mums plaukė...

MOKA:
3.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
3.00% už 90-179 dienų term. Indėlius 
3.25% už 180-364 dienų term. Indėlius 
3.50% už 1 m. term. Indėlius 
4.25% už 2 m. term. Indėlius 
4.75% už 3 m. term. Indėlius 
5.00% už 4 m. term. Indėlius 
5.50% už 5 m. term. Indėlius 
3.25% už 1 m. QIC mėn. palūk.
3.75% už 1 m. QIC Invest pažym. 
4.50% už 2 m. GIC Invest pažym. 
5.00% už 3 m. GIC Invest pažym. 
5.50% uŠ 4 m. GIC Invest pažym. 
6.00% už 5 m. GIC Invest pažym. 
3.00% už RRSP ir RRIF Ind.

(variable rate)
3.75% UŽ RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
4.50% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.00% 
5.50% 
6.00% 
3.00% 
2.75% 
3.00%

3.75%
3.00%

IMA.
už asmenines
paskolas nuo....... 7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2 ar 3 metų.......5.95%

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

....5.90%

....6.25%
3 metų.............. •—.7.00%
4 metų.............. .... 7 5Q%
B metu................ ....*7 7R«Z.

(fixed rate)

už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
už RRSP Ir RRIF 5 m. term Ind. 
už OHOSP (variable rate) 
už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
kasd. pal. čekių 
sąsk. nuo 50.000 
už Amaricos dol. 1 m. GIC 
už Amerikos dol. kasd. pal. sąsk. 
(US dol. Sav. Acc.).

Nuošimčiai gali paslkelatl savaitės algoje

Asmenines paskolas 
duodama Iki $65,000 
mortglčlus Iki 75% 
Įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Lina of 
C rad it) ir antrieįl 
mortglčlal.

AKTYVAI per 104 milijonus doleriu

Kiti patarnavimai MasterCard.,
Kredito kortelė

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000. 
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams, iš kitų kraštų (The 
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mort
gage) drauda (Credit Union insurąnce Services). Persiunčiame 
pinigus (Wire transfer) į Lietuvą ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS

• Pirm., 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 M6P 1A6

Telefonas 416 532-1149

6 psl.

Atliktas ne tik Antano 
darbas, bet ir šios knygos 
džiant du tomus raštų.

Rinkūno didžiulis švietimo 
leidėjų bei jo šeimos, išlei- 

b.n.
Tfe

999 College St., Toronto. Ontario iVIfilI l.\8

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 vx Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 vx iki 12.45 v.p.p.
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antra
dieniais 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
L

AKTYVAI per 61 milijoną dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind...................
180-364 d. term.lnd..................
1 metų term. Indėlius.............
2 metų term. Indėlius.............
3 metų term. Indėlius.............
4 metų term, indėlius.............
5 metų term. Indėlius.............
1 metų GlC-mėn.palūk...........
1 metų GlC-met. palūk.........
2 metų GlC-met. palūk.........
3 metų GlC-met. palūk..........
4 metų GlC-met. palūk..........
5 metų GlC-met. palūk..........
RRSP, RRIF Ir OHOSP.........
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd.. 
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd... 
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd.. 
RRSP ir RRIF-4 m.term.lnd.. 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd..
Taupomąją sąskaitą...............
Kasd. pal. taupymo sąsk.......
Kasd. pal. čekių sąsk.lkl........
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sąsk...........

. .3.00% 

. .3.25% 
.3.50% 
.4.25% 
.4.75% 
.5.00% 
.5.50% 
.3.25% 
.3.75% 
.4.50% 
.5.00% 
.5.50% 
.6.00% 
3.00% 
3.75% 
4.50% 
5.00% 
5.50% 
6.00% 
2.75% 
3.00% 
2.25%

.2.75%

IMA UŽ:
Asmenines 
paskolas 

nuo.....
Sutarties 
paskolas 

nuo.....

7.75%

7.75%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.............
2 metų.............
3 metų.............
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų....... 5.95%

„5.90%
.6.25%

7.00%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
Ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas tirų, čę- 
klų Ir taupymo sąskaitas

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

“INTERAC” kortelėKiti patarnavimai

Musu tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

"CROSS - COUNTRY" VARŽYBOS CLEVELANDE
6-sios kviestinės baltiečių _ ir lietuvių Cross- 

Country (lauko, miško) bėgimo varžybos įvyks 1996 m. 
lapkričio 9 d. šeštadienį, Cuyahoga County Fairgrounds, 
164 Eastland Rd., Berea, Ohio (Vakarinis Cleveland© 
priemiestis), iš 1-71 išvažiuoti Bagley Rd. (Exit 235) ir 
važiuoti į vakarus apie 1 mylią iki Eastland Rd., pasuk
ti į pietus.

Programa: berniukams ir mergaitėms "Bantam"(1986 
gim. ir jaunesniems) ir "Midget" (1984-85 m. gim.) 3000 
m; "Youth" (1982-83m. gim.) - 4000 m; "Intermediate" 
(1980-81 m. gim), "Young Men & Women" (1978- 
79 m. gim.), vyrams ir moterims bei visų klasių 
senjorams-rėms - 5000 m; Senjorų klasės: 30 39 m., 
50-59 ir 60 m bei vyr.

Varžybų pradžia vyrams, moterims ir senjorams- 
rėms - 9:00 vai. ryto. Registracija nuo 7:30 iki 9:45 v.r 
Prieauglio klasėms- pradžia 10:00 v.r., pradedant nuo 
"Young Men's & Women's ir palaipsniui einant žemyn. 
Registruotis nevėliau kaip 15 min. prieš kiekvieną rung
tį.

Registruotis ir daugiau informacijų gauti pas Algirdą 
Bielskų, 3000 Hadden Rd., Euclid, OH 44117 2122. Tel^ 
216-486-0889. Faksas:^ 216-943-4485. Registruotis galima 
ir vietoje, pries varžybų pradžią. Varžybos vyks Lake 
Erie USA TF 1996 m. pirmenybių ribose, atrenkant 
baltiečius bei lietuvius iš bendrų pirmenybių pasekmių.

PLAUKIMO PIRMENYBĖS TORONTE
1996 m. baltiečių ir lietuvių plaukimo pirmenybės 

planuojamos 1996 m. lapkričio mėn. Toronte, Kanadoje. 
Data ir vieta bus prenesta vėliau. Kontaktas: Algirdas 
Bielskus, tel: 216-486-0889 arba Ilona Smalenskienė, 
tel: 416-769-7040. "

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

TĖVELIAMS 
(Vėlinėms artėjant)

Daugailių kalnely,
Bočių palaikai
Vargelius išvargę
Miega amžinai.

Oi, daug ten sugulę 
Mūsų giminės 
Niekas suskaičiuoti 
Jų nebegalės.

Guli čia Tėvelis,
Brolis išdidus,
Lagerius atbuvę
Grįžę į namus.

Nėr čia tik mamytės 
Mūsų mylimos 
Sibire Jos kapo 
Niekas nežinos.

Niekas neatneš ten
Mama, Tau gėlių
Tik kasdien maldoje 
Aš Tau jas skinu.

Kryžių Tau pastatėm 
Žemėj Lietuvos 
Tegu atminimas 
Liks ant visados.

Duktė Aldona Kuzminskienė-Tamošiūnaitė, Sibiro 
tremtinė, Vilnius, 1996 m. spalio 15 d.

O DRESHER
DRAUDA
Visi draudos 
patarnavimai. 
Lietuvių kalba 
patarnauja 
V. Drešėris 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 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

Ratarnavlmas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 

Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA - INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S4W3 
416-762-4232 FAX 416 762-5588

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Skautu užsiėmimuose Norwich Vermonte U

MOKYTOJU SUVAŽIAVIME

š. m.spalio mėn. 12 d. 
Toronte vyko ir Kanados 
lituanistinių mokyklų mo
kytojų. suvažiavimas. J Pri
sikėlimo P-jos Parodų salę 
susirinko apie 60 mokytoju 
ir svečių iš Toronto,Hamil
tono ir Amerikos miestu. 
Montrealio Lituanistinei 
Mokyklai atstovavo Joana 
Adamonytė ir Inga Ge'dri- 
kienė.

Suvažiavimas buvo la
bai gerai suorganizuotas. J j 
pravedė KLB Švietimo 
K-jos pirm.Irena Ross, 
Ji supažindino su nauju 
lietuvių kalbos mokymo 
metodu-ritmine kalba,"jazz 
chants" pavyzdžiu. Toronto 
mokyklos mokytoja Aušra 
Karkienė pademonstravo 
diktantų pravedimo įvairo
ve. Dalyviai galėjo išban
dyti savo jėgas praktiškai, 
po abieju teorinės dalies 
pristatymų.

Toronto,Hamiltono ir 
Montrealio lituanistinių 
mokyklų vedėjos supažin
dino susirinkusius su savo

Nuotr: Gintaro Nagio

SKAUTAI MONTREALYJE:
* Geležinio Vilko-Nerin- 
gos tuntas planuoja Žiemos 
Stovyklą sausio men. 10- 
11-12 d.d., Cap St.Jacques 
parke. Kviečiami dalyvauti 
ir skautu tėvai bei svečiai. 
Laužas ” vyks šeštadienį, 
sausio mėn. 11 d.. Galima 
atvykti ir vienai dienai.

SVARBU užsirašyti kiek 
galima iš anksto, nes rei
kia suplanuoti atitinkamai 
maitinimą, rezervuoti sli
des, sniegbačius. Vieta 
graži ir labai patogiai į- 
rengta. Planuojama ir lie
tuviškų dirbinių užsiėmimai.

Kreiptis į tuntininką 
Gintarą Nagi tel: 683-6147

mokyklų veikla. Už ilga
metį čiarbą buvo įteikti 
medaliai-žymenys Joanai 
Adamonytei_ (Montrealis),
Giedrai Paulionienei (To
rontas) ir p.Staniulienei 
(Hamiltonas).

Irena Ross taip pat 
pristatė mokytojams naują 
KLB švietimo K-jos projek
tą- mokytoju "stipendijas". 
Jo tikslas-paškatinti glaudų 
bendradarbiavimą tarp visų 
lituanistinių mokyklų mo
kytojų visoje Kanadoje. 
"Stipendijos" skiriamos
išlaidų padengimui, pav.už

telefoną, už faksų pasiun
timus, ir kt.

Veikė lietuviškų vado
vėlių,žodynu, knygų paroda. 
Kiekvienas 'galėjo užsisaky
ti norimą knygą.

PLB švietimo K-jos 
pirm. Milda Lankauskienė 
ir PLB pirm.Bronius Nainys 
pasveikino susnTriku’siūs 
ir palinkėjo geros kloties 
nelengvame mokytojo darbe. 
Suvažiavimas praėjo labai 
sklandžiai ir turiningai 
Visi išsiskirstė su pakilia 
nuotaika,išsiveždami naujas 
mokymo idėjas. I.G.

VIENINTELIS LIETUVIU BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

'’TALK A"-LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905-544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.

AKTYVAI PER 38 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki....... 3.00%
santaupas.................................3.00%
kasd. pal. taupymo sąsk.........2.50%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius..................... 3.50%
180 dienų indėlius....... ........... 3.50%
1 m. term, indėlius.................. 4.00%
2 m. term, indėlius.................. 5.00%
3 m. term, indėlius.................. 5.50%
4 m. term, indėlius ...................5.75%
5 m. term, indėlius.................. 6.25%
RRSP ir RRIF
(Variable)..................................3.00%
1 m. Ind..................................... 4.00%
2 m. ind..................................... 5.00%
3 m. ind..................................... 5.50%
4 m. Ind..................................... 5.75%
5 m. ind.....................................6.25%

PASKOLAS
Asmenines nuo..........13.00%
nekiln. turto 1 m.........6.125%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydĮ 
iki $2,000 ir asmeninių 
paskolų drauda iki 
$25,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
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vakare, arba tel.956-3262 
dienos metu.

* Sekančios sueigos vyks 
A V P-jos salėje 7:15 vai.v.
-spalio mėn. 30 d., lapkri
čio mėn. 20 d., gruodžio 
mėn. 11 d.- Skautu Kūčios.

Bulota, 
Christien 
Bulota, 

ir vadovai 
Andrius 

Otto ir <

Dalius 
Bulota, 

Justinas 
i Gilles 
Gaputis, 
Gintaras

* Sėkmingai praėjo skautų 
iškyla "La Mauricie Natio
nal" Parke spalio mėn. 
13-14 d.d. Joje dalyvavo: 
Laurent 
Bulota, 
Marius 
Nagys 
Bulota, 
Romas 
Nagys.

Iškyla 
ir nors 
visi , nugalėję bangas, sėk
mingai sugrįžo į krantų.

vyko su kanojais, 
buvo stiprus vėjas,

* Lapkričio men. 1 d. 
vyks skautų Vyčių sueiga, 
7 vai., pas Vytą Ptašinską. 
Visi Vyčiai raginami daly
vauti.
* Lapkričio mėn.27 d. 
vyks tunto štabo sueiga. 
Norintieji įsijungti į vado
vybę. bei veikla, kreipkitės 
aukščiau duotais telefonais 
į tuntininką.

ir
50

28

* Gintaras Nagys vadova
vo skautų rudens stovykloje 
anglų Vilkiukams St.Sau- 
veur, spalio mėn. 4,5 
6 d.d. Dalyvavo apie 
jaunimo.

Rugsėjo mėn. 27,
ir 29 d.d. sutiko vadovauti 
anglų skautų stovykloje 
Norwich, Vermont. Čia 
buvo suvažiavę 1.000 skau
tų iš Kanadęs ir JAV. Ši 
vietovė naudojama karinio 
apmokymo reikalams ir 
skautų programoje buvo 
įvestos gelbėjimosi ir spe
cialios mankštos užduotys, 
kurias pravedė kariškiai.

ATSIUSTA PAMINĖTI:

* Jūriniai [vardai. Trumpas angliškai-lietuviškas žodyn - 
nąs, 88 psl. 17-kos puslapių iliustracijos. Išleido JŪRI
NĖS KNYGOS FONDAS. Torontas. 1996. Spausdino; 
J.Kuliešiaus Printing Net spaustuvė Toronte.

Pratarmėje,, autorius sako:
"Šis žodynas yra dažniau pasitaikančių angly-tarp- 

tautinės laivininkystės kalbos - terminų rinkinys. Išsky
rus terminus, kurie yra tapą tarptautiniais, vengiau 
prie svetimų žodžių prisegti, lietuviškas galūnes ir sten
giausi surasti jiems pakaitalus. Tebūna šis darbas ma
žas įnašas,ruošiant lietuvišką^ jūros terminiją.

Knygos viršelį sukūrė M.Slapšys, tekstą kompiu
teriu surinko ir kalbą aplygino J.L.Sasnauskas, iliustra
cijas tvarkė A.ir L.Ciplijauskai, rankraštį perrrašinėjo 
J.Paškevičius. Visus finansinius reikalus tvarkė Jūrinės 
knygos fondo iždininkas H.Stepaitis.

Esu dėkingas rėmėjams ir talkininkams, kurie 
man palengvino įvykdyti šį užmojį."

Tai ne pirmoji knyga, Bronys Stundžia nuo 
kurią paruošė Bronys Stun- Lietuvos laikų buvo ir te- 
džia, rūpindamasis sava,: bėra juru skautas, VDU-
lietuviškąja terminologija j 
jūrininkystės srityje. Pa-| 
gal profesiją - chemikas,* 
studijavęs Vytauto Didžiojo 
ir Vilniaus universitetuose 
Lietuvoje, bei Šveicarijoje, 
1957 m. gavo bakalauro 
laipsnį savo specialybėje 
Toronto Universitete,Kana
doje. Ilgą laiką dirbo On
tario Sveikatos Ministeri
joje, Vandens Išteklių K- 
jos mokslinėse laboratorijo
se ir Ontario Aplinkos 
Ministerijoje buvo pakeltas 
vandenų tyrimo laboratori
jos viršininku, kur dirbo 
iki pasitraukimo i pensiją.

to korp.JŪRA narys, Kauno 
Buriuotojų Klubo pirminin
kas rašė jūrininkystės klau
simais Lietuvoje ir vėliau 
Kanadoje, pakeltas i Jūrų 
vyr.skautininko laipsnį.

Jo straipsniai atspaus
dinti "Tėviškės Žiburiuose", 
"Nepriklausomoje Lietuvo
je", "Drauge". 1952 m.Br. 
Stundžia parašė ir išleido 
knygą BURIAVIMAS . IR 
JŪRININKYSTĖ, 1978 m.- 
-BURĖS IR VARIKLIAI.

Šios knygos domina 
Lietuvos jūreivius, buriuo
tojus ir jūrų sportininkus. 
Tuo labiau svarbu, kad

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių yra 
neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Kanadoje 
ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS* IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKA n• — —- — — — — — — — ... _

Montrealio Lituanistinės Mokyklos vaikų piešiniai
Lietuvos laivyne dar vis terminai, o reikalinga tarp« 
karaliauja sovietiški-rusiški tautinių ir lietuviškų.

B. STUNDŽIA

JŪRINIAI 
ĮVARO Al

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENĄ 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU, KALBU * L I E T U V I Š

psl.

J
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MIRUSIEJI:

• Dr.JUOZAS (JOSEPH) 
SENIKAS, 79 m. amžiaus, 
po ilgesnės ligos, mirė 
ligoninėje š.m.spalio mėn. 
15 d.

Liko žmona Johanna, 
du sūnūs ir duktė su šei
momis, 4 vaikaičiai.

Užuojauta artimiesiems.

as
Fre-

donų ir geltonų lapų 
krūvas į plastikinius 
maišus ir juos padėti išve
žimui per keturis 
nius: spalio 
ir lapkričio 
anksti i

Kaip žinome, 
pirmą 
miesto savivaldybė pasirū
pina tų lapų perdirbimu į 
organiškas trąšas ir gyven
tojams pritariant bei pri
sidedant darbu, 1995 m. 
laimėjo PHENIX žymenį 
už atliekų perdirbimą Que
bec’ o provincijoje.

Taigi, šį aplinkos apsau
gos darbą siūlo tęsti ir šį 
rudenį.

men.
4, 

rytą,

kartą

pirmadie-
21, 28, 

11 d.d. 
gatvėje, 
jau ne 
LaSalle

SKU-
baž-

TRYS KRIKŠTYNOS:
• Alberto ir Danetos SKU
ČŲ sūnelis Pakrikštyt 
AV P-jos bažnyčioje 
deric-Gintaro vardais.

• Kęstučio ir Danos 
CŲ sūnelis AV P-jos
nyčioje pakrikštytas Jessie- 
Kęstučio vardais.

• Angie (MONTVYDAITES) 
ir Robert SHAHEEN duk
relė pakrikštyta AV P-jos 
bažnyčioje Michelle-Sarena 
vardais.

Sveikinamel

• LIETUVOS Radijo žinios 
iš VILNIAUS girdimos kas
dieną 8 val.v. Pirmąjį pus
valandį pranešama lietuviš
kai, antrą - angliškai. Ban
ga 6120.

TRADICINIAI AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

PIETŪS

MK

š.m.įvyks

s. m. LAPKRIČIO men. 10 d. , po 11 vai. pamaldų, 

Aušros Vartų parapijos salėje 
e Trumpa programa 
e Šilti pietūs, Baras, Loterija

AUKA $15.00
VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

PIETUS 
lapkričio mėn. 17 d. 

po 11 vai. Mišių,

K AZ IMIERO parapijos salėje

• KLK MOTERŲ D-jos 
Montrealio Skyrius š.m. 
spalio mėn. 27 d.,w sekma
dienį, po 11 vai. šv. Mišių, 
Seselių Namuose šaukia 
visuotinį narių SUSIRINKI
MĄ.

- "Vaiko Tėviškės Na
mams" $20,- aukojo Kostas 
Andruškevičius. Dėkojame!

Valdyba
• SPALIO mėn.27 d.,po 
11 vaL. Mišių, lietuvių ŠV. 
KAZIMIERO P-J A rengia 
RUDENS PIETUS.

MONTREALIO LITUANIS
TINĖJE ŠEŠTADIENINĖJE 
MOKYKLOJE:

• šį sezoną I 
pradėjo lankyti 27 
ir 10 suaugusiųjų.

• š.m. spalio 
5 d. buvo suruošta 
prie Mont St.Gregoir 
telio , Verger Denis

• IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
4% kambarių LASALLE, 
apšildomas, su šaldytuvu 
ir elektrine krosnimi, ra
mioje gatvėje, netoli auto
busų stoties. Nuoma- $400,~ 
mėnesiui. Kreiptis tel: 
366-8278, po 5 val.vakaro.

ŠV,
(ĖJIMAS: narėms veltui, svečiams -$10.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti !
Valdyba

Mokyklą 
' vaikai

mėn. 
iškyla 
mies- 
Char- 

bonneau sodyboje. Cia'‘ mo
kiniai, jų tėvai ir mokyto
jai apžiūrėjo obelynus, 
skynė obuolius, vaišinosi 
karštomis obuolinėmis ban
delėmis. Taip pat maloniai 
praleido laiką nedideliame 
zoologijos sode.

• Mokyklos iniciatyva 
yra suorganizuotos Jau
noms šeimoms ir Vaikams 
Mišios. Jos vyks kiekvieno 
mėnesio PIRMĄJĮ SEKMA
DIENĮ, 10 vai. r*., AV P- 
jos bažnyčioje. Mišias atna
šaus kun. J.Aranauskas,
SJ.,giedos Mokyklos vaikai. 
Po Mišių - kavutė.

Tokios Mišios 
tos LAPKRIČIO 

GRUODŽIO 
Kitais metaisd.

H.

MONTREALIO VYRŲ VIENETAS GRAŽIAI 
PASIRODĖ LIETUVIŲ DIENOSE TORONTE, 1996.X. 12.

Urbonas,

;•

Montrealio Lituanistines mokyklos mokines piešinys.
•Wft

RŪTOS Klubo

Diriguoja muz. A. Stankevičius, dainuoja: A. Gudas, R. Bulota 
Celtorius ir A. Mickus.

lt i ii '• A

numaty- 
mėn. 3 
mėn. 1 
- SAU

SIO mėn. 12 d., VASARIO
mėn. 2 d., KOVO mėn.2 
d., BALANDŽIO mėn.2 d., 
GEGUŽĖS mėn. 4 d.
RUDENIŠKA EKOLOGIJA

Miesto savivaldybė ragi
na surinkti tų gražiųjų rau

bazaras 
buvo turtingas rankdarbiais 
Skanūs cepelinų pietūs, 
ir gausus pyragais. Atsilan
kė daugiausia parapijiečiai.

• Laikrodį, ateinantį sek- atsukti ATGAL- žiemos 
madienį spalio 27 d. reikia laikui.

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-Chįrurgas 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 

Suite 209, LASALLE,Quė. 
H8P 1N5, tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chįrurgas 
(fruv.dr. J.KARIŠKOS IzLuraą) 

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

SĄŽININGAI PATARNAUJA NEJUDAMO TURTO 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS/ROSS/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060, - namų;

Dr. A L A I N ( ALENAS) P A V I L A N I S 
Šeimos gydytojas ( bendra praktika )

2025 Plessis, Montreal,Que., tel:876 - 6900 
H2L 2Y4

KAILIŲ SIUVĖJAS

* Didelis pasirinkimas gatavų palty 
» Saugojimas vasaros laiku (storage)
* Taisau ir remodeliuoju
* Siuvu Ir parduodu

ROMAS
ADVOKATAS

Adresai:

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q.. H3A 2G6

Montrealyje: 2175 de la Montagne, Suite 202,H3G 1Z8 
St.Lambert, 882 He de France, J4S 1T7 / namų /.
Telefonai: 465 - 1538; 781 - 5114; faksas: 465 - 1489.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS 

L.L.L. D.D.N.
1610 Ste^Catherine Street West, suite 405, 

Montreal, Quebec, H3H 2S2
Tel: 931 - 7174

TONY

1 ITAQ MONTREAL IG LIETUVIŲ
LI 1 M O KR E UITO UNIJA

1475 de Seve, Montreal, Que, H4E 2A8 
Tel: 766-5827 Fax 514-766-1349

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

Certifikatus 1 m....4.00%
Certifikatus.2 m......5.00% Taupymo spec..........1.50%
Certifikatus 3 m. ...5.50% Taupymo kasd..........1.50%
Certifikatus 4 m.... >.75% Einamos sąsk..........1.00%
Certifikatus 5 m..... 6.00% RRIF <— RRSP

Term, indelius 1 metus............................ 4-00%
1 metų ......................3.50% 2 metus .................... 5.00%
180 d.- 364 d..............3.50% 3 ’etus .......................5.50%
120 d.- 179 d...............3.50% 4 metus .................... 5.75%
60 d.—119 ei................ 3.50% 5 metus .................... 6.00%
30 d.-59 d..................3.50%

IMA UŽ:

Nekilnojamo turto: Asmenines:
1 metų ..........................6.00% |
2 metų ......................6.75% „
3 metų ......................7.50% nuo —............. 6.75%
4 metų ......................7.75%
5 metų ......................7.95%

KASOS VALANDOS: 
1475 OeSeve 3M7A1 loeemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 1O- 2
Antr.. treč. 9.00- 3.00 ----------
Ketvirtadieniais 12.00- 8.C3 300- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.0J 2.00- 6.00

ŽALIANYKŠTIS 
SVOGŪNINES GĖLES PASODINKIME DABAR*

Kol žemė dar nesušąlusi, galima sodinti tulpes, 
hiacintus, krokusus , narcizus ir kitas svogūnines gėles, 
kad sužydėtų pavasari. Kuo anksčiau rudenį pasodinsime, 
tuo anksčiau pavasarį jos sužydės.

šios rūšies gėlės auga ir riebesnėje , ir liesesnėje 
žemėje, svarbiausia, kad būtų joms geras drenažas. 
Labai svarbu, kad žemė aplink jas nebūtų perilgai šla
pia. Reikia vengti ir sunkios molingos žemės, kuri sa
vaime sunkiai praleidžia vandenį. Jeigu nėra kitos gali
mybės, tokią žemę galima pritaikyti, įmaišius paruoštus 
produktus, pav.,"Claybreaker",kuris sudarytas iš durpių, 
medžio drožlelių ir gipso. Taip pat, norint išvengti 
perdaug drėgnos žemės, galima Įpilti apie 5 cm.( 2") 
sluoksnio sodininkystės smėlio į duobelę, kur bus paso
dinta gėlė, kad jos svogūnas nesėdėtų vandenyje.

Naujiesiems svogūnams, sodinant pirmą kartę, 
nereikia jokių trąšų, tačiau sekančiais metais tam pa
čiam svogūnui reikia kaulų miltų arba granito dulkelių, 
kartu su kompostu. Visa tai reikia įmaišyti į žemę 
bent penketą centimetru giliau, negu kad bus pasodin
tas svogūnas.

Galima maitinti svogūnines gėles ir skysta trą
ša, jeigu nevartojote trąšų rudenį. Gėlėms sužydus 
pavasarį, tokiu atveju, reikia laistyti skysta trąša, 
taip sustiprinus jų žydėjimą kitiems metams.

Viena svarbi taisyklė: tulpes, narcizus, hiacintus 
reikia sodinti 18-25 cm. gylyje nuo žemės paviršiaus. 
Mažesnes svogūnines- krokusus, muskarius ir kt.,- 8- 
13 cm. gylyje.

Įdomu, kad didelių ir mažų svogūnų gėles galima 
sodinti ir dviem sluogsniais: mažosios pražydės pirmiau
sia, po to prasikals didžiosios. Pasodinus didžiąsias 
ir pripylus tiek žemių, kiek reikia, galima toje pačioje 
vietoje susodinti mažuosius svogūnus.

Sodinant, tarp svogūnų reikia palikti tarpelį to
kio didumo, koks yra svogūnas. Gražiausiai svogūninės 
gėlės atrodo susodintos grupėmis, nemažiau po 6-10 
vienoje vietoje, o ne išsklaidžius po vieną.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC,
NAMAI* AUTOMOBILIAI 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.LB. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

PORTRAITS 
iPASSEPORT - COMMERCIAL 

MARIĄGE - WEDDINGS 
5220 ch,QUEEN MARY Rd.

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

EVROPARCEL
Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu priimami 

kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį, 1450 De Seve, 
Montreal, P.Q.H4E 2A7. Tik $5.10 už kg + $15- 
už pristatymą į namus. INFORMACIJAI ir kitais 
reikalais skambinti bet kada: Vytas Gruodis, Jr. 

TEL: (514) 937-9898

LES TOITURES

IX/IIROIXI INC

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

ūcnbBEc

Patrick Sweezey 3272 Boul. LASALLE
Mark Richard Verdun (Quebec) H4G 1Y9

Tel: 767 - 9941 , Fax: 766 - 9985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
r
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