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PRANEŠIMAS

Lietuvos Parlamento . Rūmai Vilniuje.

ĮVYKIU 
APŽVALGA

B.N.
Rinkimuose: 
KAI KURIOS PASTABOS

ELTOS pranešimu spalio 
men. 22 d.,Tarptautiniai 
stebėtojai, vadovaujant 
Demokratinių Institucijų 
ir Žmogaus Teisiu. Centro 
atstovo Frank Aregbrot'o, 
konstatavo, jog Lietuvos 
Seimo rinkimai "iš esmes 
atitiko bendrus tarptauti
nius demokratinių siekių 
standartus". Tai buvo pa
reikšta spaudos konferenci
joje Vilniuje.

Apie 60 stebėtojų r- pri
klausantys Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo 
Organizacijos delegacijai, 
buvo aplankę. 90 balsavimo 
apylinkių. Iki spalio men. 
20-sios- balsavimo datos- 
buvo stebimas balsavimas 
paštu, kalinių, balsavimas 
ir pasiruošimas rinkimų 
dienai.

Anot Frank Aregbrot'o, 
buvo pasebėtos ir kai ku
rios problemos. Didžiausio
ji - slapto balsavimo kabi
nų. trūkumas: "Daugelyje 
vietų, kur mes lankėmės, 
nebuvo sudarytos sąlygos 
balsuoti slaptai. Kai kur 
slapto balsavimo kabinų 
visai nebuvo",-sakė jis.
Visas savo pastabas ir reko
mendacijas, surašytas ofi
cialioje ataskaitoje, Fr.A- 
regbrot'as artimiausiu laiku 
įteiks Eusropos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Orga
nizacijos pareigūnams ir 
Lietuvos valdžios atsto
vams.

© Spalio mėn. 22-23 d.d. 
Vyriausioji Rinkimų K-ja 

buvo gavusi balsavimo 
rezultatus iš 2,017 apylin
kių (viso jų buvo 2,037).

Pagal gautus duomenis, 
daugiamandatinėje apygar
doje balsai pasiskirstė taip:

Tėvynės Sąjunga(Lietu- 
vos Konservatoriai)- 29.79% 
balsų. Tai garantuoja jiems 
32 vietas naujajame Seime.

Krikščionių. Demokratų 
Partija- 9,96% balsų,gauna 
11 mandatų Seime. Tiek 
pat mandatų gauna ir LD 
DP, surinkusi 9,53% balsų.

Ketvirtoje vietoje yra 
Centro Sąjungą- 8,21% 
ir gavusi 9 vietas Seime.

Socialdemokratų Partija 
-6,69%, gauna 7 vietas 
Seime.

Kitos partijos ir parti- 
jėlės nesurinko pakankamo 
balsų skaičiaus, kad galėtų 
būti atstovaujamos Seime: 
Lietuvių Nacionalinė Parti
ja "Jaunoji Lietuva"- 3,83%, 
Moterų Partija- 3,67%. 
Mažiausiai rinkėjų balsų 
- 0,19% ~ surinko Lietuvos 
Liaudies Partija.

Pagal tą. dienų, paskelb
tus duomenis, balsavime 
dalyvavo apie 53% visu 
įregistruotų rinkėjų.

• "Izvestija" reagavo, ir 
rinkimų rezultatus paskel - 
bus,sako,jog Maskva nesusi
žavėjo rinkimu duomenimis. 
Maskvoje Vyt.Landsbergis 
laikomas labiausiai antiru
siškai nusiteikusiu Europos 
politiku. Rusų ekspertams 
susidarė įspūdis, kad nemei
lė Rusijai tapusi "jkyria 
idėja, trukdančia jiems 
blaiviai pažvelgti į, santy
kius su Rytine kaimyne".

Kokie nevykę psicholo
gai maskviečiai: prieš ieš
kant krislo kito akyje...

Tačiau, AGEP žiniomis, 
Rusijos Ekonominės Laisvės 
Partijos vadovas, Valstybes 
Dūmos deputatas Konstan
tin Borovoj'us remia Vy

tauto,. Landsbergį. Pirminiai 
duomenys > rodantys, kad 
laimi Lietuvoje opozicinė 
TS-LK partija,jo nuomone, 
sako k kad Lietuvos visuo
menė suprato, ko jai reikia 
ir įveikė "postkomunistinį 
sindromą.".

K.Borovoj'us yra Rusi
jos Parlamentpo grupės 
ryšiams su Baltijos šalimis 
narys. Jis pareiškė, kad 
lankydamasis Lietuvoje, su
sitiko su Vyt.Landsbergiu, 
ir pavyko " pasiekti su
pratimo" visais svarbiau- 
siais klausimais dėl Rusijos 
ir Lietuvos tarpusavio san - 
tykiu, NATO plėtros ir 
ūkio reformų. Jis manąs, 
kad Lietuva dabar pasielgė 
teisingai.

ĮTAMPA KREMLIUJE

• AP Agentūra iš Maskvos 
praneša, kad prez. Boris 
Jelcin'o sveikatos stovis 
tiek pagerėjo, kad galima 
būtu jau šia savaitę atlikti 
širdies gyslų pervedima. 
JAV specialistas, chirurgas 
Michael DeBakey atvyko 
į Maskva konsultacijai su 
Rusijos specialistais. Gydy
tojams pavyko sutvarkyti 
Prezidento t stiprių anemija 
ir tyroidinės liaukos netin
kama veikimą, dėl ko ope
racija nebuvo atlikta tuo
jau pat po gyslų užsikim
šimo diagnozės.
• RUSIJOS min.p-kas 
Viktor Černomyrdin'as šio
mis dienomis vis dažniau 
minimas Maskvos medijoje. 
Kai kurie stebėtojai mano, 
jog tai surišta su artėjan
čia prez.B. Jelcin'o širdies 
operacija, kai Černomyr- 
din'ui teks perimti visų 
atsakomybę, iškaitant ir 
už Rusijos branduolinio 
arsenalo mygtuką.

Iki šiol Mlnisteris Pirmi
ninkas buvo charakterizuo
jamas, kaip "rūstus biurok-

Nuotr. V. Kapočiaus 
ratas", dabar- pasirodo 
mėgstgs "pasportuoti van
dens slidėmis, groti akor
deonu, pasigėrėti gražiomis 
moterimis ir siurbtelėti 
vodkos"- su saikui

Rusijos televizijos prog
ramoje kalbama, kad jis 
aplankys Čečėnija.

Pasigirsta ir prez.B.Jel- 
cin'o priešų aršūs nepasi
tenkinimo balsai,kuomet 
spalio mėn.30 d.jis i Valsty
bės Saugumo Tarybą pa
skyrė administracijos virši
ninko A.Čubaj'aus artimą 
bičiulį, automobilių ir me- 
dijos mogula Boris Bere- 
zovskį.

Gilus priešingumas eg
zistuoja tarp liberalaus 
Anatolij Cubaj'aus ir komu
nistų, ypač, kad A.Cubaj'us 
šių vasarą reikšmingai vei
kė vėl išrenkant B.Jelcin'ą 
prezidentu, o taip pat buvo 
prisidėjęs prie pardavimų 
kai kurių valstybinių nuo
savybių, kam visiškai ne
pritarė komunistai.

Rusijai taip pat reikės 
susirasti savąjį kelią,kuris 
nevestų į "laukinį kapitaliz- 
ma",o būtų tinkamas sava
jam kraštui...Pamoka sunki.

Skleidžiami gandai,
kad prez.Boris Jelcin'o 
duktė turi per didelę jtaką 
savo tėvui, kad ji stengtų
si perimti valdžią į savo 
rankas, jei Prezidentas 
nebepajėgtų toliau eiti 
savo pareigas, kad ji yra 
"susičiulbėjusi" su Cubaj'u..

ALBANIJA ATGAVO SAVO 
AUKSĄ" “
lį tonos Albanijos aukso, 
kuris buvo II Pasaulinio 
Karo metu pagrobtas Vo
kietijos hitlerinės kariuome
nės, nuo 1947 m. buvo 
tebelaikomas Anglijos Ban
ko seifuose. Vyko beveik 
50-ties metu trukęs ginčas 
del šio aukso grąžinimo, 
nes du britu karo laivai

Lietuvos Respublikos Ambasada kviečia Lietu
vos Respublikos piliečius balsuoti pakartotiniuose rin
kimuose į Lietuvos Respublikos Seimą.

Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys užsie
nyje, balsuos už I-osios NAUJAMIESČIO APYGARDOS 
kandidatus, surinkusius daugiausiai balsy, t.y. nepriklau
soma kandidatą Audrių Butkevičių ir Tėvynės Sąjungos 
seniūną Andrių Kubilių.

Vyriausioji rinkimu komisija informavo, kad 
kartu su pakartotiniu balsavimu į LR Seimą, vyks 
referendumas "Del Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
47 straipsnio papildymo".

Kiekvienas rinkimams užsiregistravęs Lietuvos 
pilietis gaus po du balsavimo biuletenius paštu, ku
riuos pabalsavus, prašytume kuo greičiau išsiųsti i 
LR Ambasadą Ottawoje.

Lietuvos Respublikos Ambasada Otavoje
K-*************************************************

PIRMASIS NAUJOJO SEIMO POSED1SJ
Prez. Algirdas Bi azauskas numato kviesti naujojo 

Seimo pirmąjį posėdj lapkričio mėn. 25 d., o naująja 
vyriausybę pristatyti numato dar prieš Naujus metus.

Antrasis Parlamento rinkimų ratas vyks lapkričio 
mėn. 10 d. Iki patvirtins naują vyriausybę, Prezidentui 
ir Seimui teks susitarti dėl premjero kandidatūros, su
daryti ministerių kabinetą ir parengti bei patvirtinti 
jo programą.

Tradicinio pokalbio Lietuvos Radijo metu, Prezi
dentas paragino visas valstybines institucijas ir valdi
ninkus atsakingai vykdyti savo pareigas valdžios perda
vimo laikotarpyje. Jis teigė, kad rinkimai jo nenustebi
no, nors vylėsi, kad daugelis rinkėjų balsuos už LDDP. 
Jai jis vadovavo iki tapdamas prezidentu 1993 m. pra
džioje.

Algirdas Brazauskas užsiminė, kad partija per ketve
rius valdymo metus "kai kam nepatiko, buvo puolama, 
kartais pelnytai". Jis stebėjosi menku dalyvavimu bal
savimuose ir pareiškė nepasitenkinimą procedūros orga
nizavimu. Ypač, kad daugumoje buvo ankštos balsavimo 
apylinkių patalpos ir trūko balsavimo dėžių. Kai kuriose 
apylinkėse, perpildžius balsavimo dėžes, sekmadienį 
rinkėjams buvo siūloma mesti lapelius į greitomis sulip
dytas dėžes iš kartono.

Galima nutuokti, kas perdaug nesistenge del tokių 
"neesminių" baldu, kaip balsavimo dėže's....

buvo užkliuvę ant povande
ninių minų ties Albanija. 
Nelaimės metu žuvo 44 
jūreiviai ir buvo deramasi 
dėl kompensacijų ju šei
moms.

Dabar auksas sugrąžin
tas, susitarus Centrinio 
Banko valdytojui ir karo 
meto alijanty -Britanijos, 
Prancūzijos ir JAV 
komisijų atstovams.

ŠVEICARIJAI PAKOSI 
NESMAGU

iš Ženevos pranešama, 
kad nežiūrint valstybės 
skelbto neutralumo II- 
jo pasaulinio karo metu, 
pradeda iškilti į viešumą 
ir ne visai "neutralios" biz
nio machinacijos.
Paskutiniu metu pasirodė 
spaudoje įtarimai, kad 
Šveicarija leido savo ban
kuose laikyti iš HoloKausto 
aukų atimtus pinigus, pri
dengti nacių pagrobtą auk
są iš okupuotų valstybių 
bankų. Taip pat, kad 
bankas supirkinėjo auksą ir 
brangenybes bei papuošalus, 
pavogtus iš žydų. Vienas 
iš žymiųjų Šveicarijos laik- 
raščių spėlioja, kad hitle

rinė Vokietija surinko 
milijonus dolerių savo karo 
išlaidoms padengti parduo
dama pavogtą turtą Šveica
rijos pirkliams.

Šveicarijos istorijos pro
fesorius Philippe Burrin' as 
pareiškė, kad Šveicarija - 
nedidelis kraštas, apsuptas 
dviejų stiprių pajėgų, prasi
dėjus karui 1939 m.: Vokie
tijos ir Italijos. Esant 
tokiai situacijai, 
- iki tam tikro laipsnio-su- 
tiko su kai kuriais Vokie
tijos reikalavimais dėl 
Šveicarijos ekonominių re
sursų. Šveicarija taip pat 
atlikinėjo kai kurias finan
sines operacijas, leido vyk
dyti diplomatinius kontak
tus alijantams. Šveicarijos 
frankas tuomet buvo 
pasidaręs tarptautine va
liuta, nes jokios kitos pa
stovios valiutos tuomet ne
buvo. Abi kovojančios pu
sės tik Šveicarijos frankais 
galėjo pirkti produktus iš 
kitų tuo metu dar 
neutralių kraštų Balkanuo
se: Ispanijoje ir Portugali
joje. Šveicarija taip pat la
bai griežtai pareiškė Hit-

/nukelta į 2 psl........./
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leriui, kad jeigu ji galvotų 
jon vykdyti invaziją, 
Šveicarija gintųsi. Už gele
žinkelio linijos naudojimą 
per Alpes į Italiją, Vokie
tija užsimokėjo.

Šveicarija taip pat buvo 
įsivėlusi į to laiko barba
rizmą, nepriimdama žydų 
pabėgėlių.

(Kita žinoma neutralumu 
valstybė Švedija, irgi 
gelbėjo savo Kailį, nors ne
aišku, kokio laipsnio 
grėsmė būtų buvusi., išauo- 
dama bėgančius nuo komu
nistinės agresijos.) 1939- 
-1945 m. laikotarpy
je Vokietijos Reicho Ban
kas buvo įnešęs apie $380 
mil. vertės aukso į Šveica
rijos bankų sąskaitas, dali
nai užmokant už ginkluotę.

įdomu būtų patikrinti, 
kiek turto suslėpė Šveicari
joje sovietiniai nomenkla
tūrininkai ar mafijozai. 
Tikriausiai nuplukdė daug 
toliau... Šveicarija per ar
ti. .. ■.
VĖL GENČIŲ KONFLIKTAI

Beprotybės banga vėl 
užlieja Rwandą. Rytiniame 
Zaire pabėgėlių stovykla 
prisipildė daugiausia hutų, 
genties civiliais, iš Rwan- 
dos. Jie bėga nuo tutsių 
genties, - kuri pradėjo vėl 
terorizuoti hutus, - keršto. 
1994 m.hutu kariškiai ir 
pritarėjai buvo vykdę ge
nocidą prieš tutsius... Da
bar vėl siauba kelią ne
žmoniškos sąlygos pabėgė
lių stovyklose, ypač pasta
rojoje, kur jau susigrūdę 
400.000 žmonių.

JT ir privačios humani
tarinės organizacijos des
peratiškai skuba užbėgti 
už akių beginklių gyventojų 
katastrofai- epideminėms 
ligoms ir badui.

Jungtinių. Tautą Organi
zacija paskyrė Kanados 
ambasadorių Washington'e- 
Raymond Chretien'ą- sku
biai vykti i Rytinį Zairą 
ir bandyti sustabdyti kari
nius išpuolius bei organizuo
ti pabėgėlių kritiškos situ
acijos palengvinimą. t Jis 
bus ten apie 1 menesi, 
iki tas pareigas perims nuo
latinis JT atstovas.

Deja, ir Zairo kariai daro
si nebesuvaldomi pr vyksta 
baisūs apiplėšinėjimai net 
ir pagalbą teikiančių orga
nizacijų būstinių. Vėl ma
tomos minios bėgančiųjų. 
Vėl... Situacija desperatiška 
visiems. Humanitarinės 
pagalbos darbuotojai pri
versti pasitraukti.

IZRAELIS MINĖJO MIN. 
PIRMININKĄ ITZAK 
RABIN' Ą

Parlamentas specialioje 
sesijoje paminėjo pirmąsias 
I. Rabin'o mirties metines. 
(Pagal žydų kalendorių) I. 
Rabin' as buvo nušautas 
teisių studento fanatiko or
todokso lapkričio mėn. 4 
d. . Jį pagerbė liūdnomis 
kalbomis, studentai 
apsisiautę baltais i 
niais, kurie dėvimi 
Holokaustą.

buvo 
marški

ni inint
Radijo stotys 

transliavo į hebrajų kalbą 
išverstą amerikiečio poeto 
Walt Whitman’ o odę "O 
Captain! 
kuri 
Abraham 
nušovimo atminimui. Visoje 
valstybėje buvo uždegta 
šimtai tūkstančių žvakių 
taikdario pagerbimui, kuris 
skelbė, kad atėjo laikas vi
siems abipusiai susitaikyti 
Izraelio valstybei su kaimy
ninėmis - grąžinant okupuo
tas teritorijas vardan 
stiprios taikos ir bendro 
gerbūvio, o kaimynams pri
pažint} . .Izraelio valstybę.

Tačiau taikos galimybės 
iš abiejų pusių sunkiai 
vykdomos.

My Captain!", 
buvo parašyta prez. 

Linkoln' o
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IŠ BOSNIJOS
IŠVYKSTA JAV TAIKDA- 
RIAI TARNAUJANTIEJI 
NATO PAJĖGOSE

Pirmieji išvedami
artilerijos daliniai ir karo 
policijos kuopa,viso daugiau 
kaip 200 taikdariy. Tuo 
pat metu į Bosniją vyksta 
pirmieji nauji Amerikos 
kariai- dalis 5.000 kariškių > 
kurie tarnaus Bosnijoje 
iki kito pavasario ir pradės 
pridengti apie 15.000 Ame
rikos taikdariy išvedimą.
2 psl.

ŠIMTMETIS SENIAUSIAM 
LIETUVIŲ. LAIKRAŠČiŪT 
PASAULYJE

SUSUV1EN1J IMAS LIETUI 
VIU. AMERIKOJE organizac- 
cija įsikūrė prieš 110 metu.

1896 m. si organizacija 
pradėjo leisti kas du mė
nesius išeinantį laikraštį 
" TĖVYNĖ " Jis sėkmingai 
laikosi ir dabar, nepralei- 
dęs progos pagerinti ir 
spaudos technikų, ir paįvai
rindamas turinį.Pati oprga- 
nizacija SLA, įkurta apdrau-

dos reikalams, taip pat 
sėkmingai išsilaiko.

Dabartiniai T_----------
redaktorius 
Kasniūnas, 
Geneviėve

TĖVYNĖS 
Vytautas 

administratorė 
Meiliūnas. Lei-

džiamas New York , N.Y. 
307 West 30th Str., 10001.

Paskutinis šių metų 
TĖVYNĖS numeris bus 
skirtas šimtmečio jubiliejui 
paminėti. Sveikiname.

Tokio jubiliejaus sulauk
ti linkime visiems išeivijos 
lietuvių laikraščiams'.

Lietuvoj e

• Kanada minėjoŲuėbec'o 
referendumo metines
spalio mėn. 30 d. Reikia 
pripažinti, kad praėjus vie-, 
neriems metams, Lucien 
Bouchard' as, tapęs Quebe- 
c' o premjeru, atrodo, rea
liau žiūri į separatistų rei
kalavimus. Kanados statu
sas - vieno laisviausių, pa- 
siturinčiausių, demokratiš
kiausių kraštų, nežiūrint 
bendros pasaulinės eko- 
ekonomijvs problemų, lieka 
nepasikeitęs. Ir tai, reikia 
manyti, vis dėlto praplečia 
ir L. Bouchard'o akiratį. 
Tačiau spaudimas iš separa
tistų grupės, vėl iki absur
do pučiantis dvikalbių vie
šų skelbimų ir kitokius kon
fliktus, nevysto draugiškes
nės atmosferos.

Nuolat keliamas erzelis ir 
užuominos apie būsimą 
kitą referendumą trukdo 
normaliai ekonominei veik
lai, ir toliau vyksta iške
liavimai už rubežiaus....

iš kitos pusės, federalinė 
vyriausybė turi aKtyviau 
veikti, kad išpildytų libera
linės vyriausybės pažadą 
geriau organizuoti feoera- 
linės ir provincinės vyriau
sybių galių paskirstymus.

Pora įdomiu reiškiniu: C f
pirma. karta suruoštame 

prancūziškai ir angliškai 
rašančiu žymiųjų rašytojų 
vakare buvo pakaitomis 
skaitomi vertimai iš vienos 
į kitą kalbą pačių autorių. 
Jie pirma kartą 
niškai susitiko, 
ir nebuvo jokių 
ženklu, u.

Specialūs
kuriais iš įvairių Kanados 
vietovių susirinkę federali- 
niai nusiteikę visokiakal- 
biai, nuvykus į Quebec'o 
miestą ir jį apžiūrint, buvo 
nustebę, kaip draugiškai 
sutiko juos eilinė- nebūti
nai elitinė- publika!

Vox populi?

šią vasarą, Kauno Rotušės aikštėje pasirodė kartuvės, pa
skirtos vis tebeveikiantiems sukčiams. Po nakties , jos 
buvo dingusios...____________ i_
SAUSIO 13 d. SMURTO 
1NSTIGATORHŲ PRAŠYMAS 
NUTRAUKTI BYLA- 
ATMESTAS

VILNIAUS Apygardos 
Teismo teisėjas Albinas 
Sirvydis, spalio mėn. 9 
d.pranešė , kad Sausio 13- 
tosios sąmokslo organizato-iJ? tymas 
rių- Mykolo BųrokevičiaųSj^tos!' 
ir" Juozo jęrmalavičiaus; į>aga] 
prašymas " 
nes ji 
atmestas. .

Teismo procesas, bus 
tęsiamas š.m.lapkričio mėn., 
5 "d.

Šiuo metu Lenkija yra 
svarbiausia Lietuvos preky
bos partnerė Vidurio Euro
poje.

SAVANAUDIŠKUMAS
LDDP frakcijos ir kelių 

"rūpintojėlių" socdemų 
balsais Seime priimtas įsta- 

i "Dėl Lietuvos naf- 
koncerno steigi rup. 

__ o_ opozicijos atstovų, 
nutraukti bylų, ne pat.s Koncernas blogiau- 

esanti suklastota,- sįa.? o tai, kad palikta gali- 
’ rnybė pusvelčiui perimti 

milijardinės vertės energe- 
-i i tikos' įmones, apeinant pri- 

-vatizavimo tarnybą ir pri- 
Taip pat^buvo atmestas !Vatizavimo įstatymus.

įdomu, kad save vadinan-jų prašymas pakeisti 
į namų

ir
suėmimą į namų areštą 
arba pasižadėjimą neišvyk
ti. Spėjama, kad jie galėtu . partijos 

priimtame įstatyme numa
tyti dalį pajamų skirti so
cialinėms visuomenės reik
mėms. Mat buvo siūloma 
nors pusę tų varganų įplau
kų už milijardinės vertės 
objektus skirti visuomenės 
reikmėms.

... Pasak Tėvynės sąjun- 
; (Lietuvos konservato- 

valdybos pirmininko 
, visų LDDP 

referendumui siūlomų klau
simų ekonominė nauda bus 
lygi nuliui, nes išlaidos 
referendumui bus didesnės, 
negu laukiama ekonomija 
iš simbolinių sprendimų.

ti socialdemokratinė LDDP 
ir

slapstytis nuo teismo.
Tas pat teismas paten- 

kino Gudijos (Baltarusijos) 
Ambasados Vilniuje prašy
mą. grąžinti jai piniginį 
užstatą už laisvėn paleistą 
iki teismo Ivan Kučerov'ą, 
taip pat apkaltintą už anti- , 
valstybinį sąmokslą. Užsta
tas buvo duotas, kad ap- gOS 
kaltintasis būtą išleistas rių)

paeios socialdemokratų
; atstovai atsisakė

iš Lukiškių kalėjimo gydy- G. Vagnoriaus, 
tis Gudijoje. Šiemet jis referendumui s 
mirė dar teismui neprasi
dėjus, 
todėl 
užstatą.

byla nutraukta ir 
nuspręsta grąžinti

Buvusiam Soviety Ko
munistą Partijos Lietuvos 
Skyriaus vadui M.Burokevi
čiui ir jos ideologui J.Jer- 
malavičiui už Sausio 13 
d. veiksmus, per kuriuos 
žuvo 13 beginklių žmonių 
ir keletas šimtų sužeista, 
gresia mirties bausmė.

šioje byloje teisiami 
dar 4 mažesnio rango kom
partijos ir soviety aktyvis-

kalėjimo kius 
iki 10-

tai. Jiems gresia 
bausmė nuo 3-jy 
ies metų..

taip asme- 
bendravo 

antipatijos

autobusai,

Šią Sausio 
bylą dėl sąmokslo užgrobti 
valdžią ;ir tyčinių nužudy
mu organizavima sudaro 
33§ tomai. Juose surinkta 
daugiau kaip 4.000 liudi
ninkų ir nukentėjusių paro
dymai. Bylos nagrinėjimas 
teisme gali užtrukti viene
rius metus.

13-tosios

e LIETUVOS PARLAMEN
TAS patvirtino laisvos pre
kybos susitarimus su Len
kija ir Europos Laisvosios 
Prekybos Sąjunga (EFTA).

paskolos dalį - esą užmokė- į 
ti energetikams už savival- "pasiekimų' 
dyoių skolas. Pasak Vilniaus kampaniją įsijungė ir pats 
."ce.-.oro R. SiKursKiu, —prez. su visu savo štabu.

A. Brazauskas visai tautai 
pasigyrė, 
penkių 
važinėjasi 
mobiliais, 
ir aukso 
bankas net lūžta...

vicemero R. SiKursKiu, 
toKs pasiūlymas tėra kvai
lių ieškojimas. Jeigu finan
sų ministras taip rūpinasi 
sKolomis energetiKams, tai 
geriau turėtų atiduoti sko- 

savivuloybėms pagal 
metams 

Per o 
Vilnius 
o Kaunas

yra lygiai 
Kita vertus,

las 
šiems 
biuožetą. 
mėnesius 
mil. 
mil. 
pusė 
finansų ministro planus yrą 
tiesiog plėšikiškas. Pati vy
riausybė skolinasi pinigus 
už 3-7 proc. metinių palū- 
knų, o iš savivaldybių jau 
plėšia po 1ū%! Kaip sakė 
Kauno savivaldybės admi
nistracijos pavaduotojas A. 
Savičius, "Kas gali paneig
ti, Kad tų paskolų gavimo 
tarpininkai iš mūsų visų bė
dos nepasidaro sau pelnin
go biznio.

Aišku Kaip dieną, kad 
tai yra tyčinis žlugdymas. 
Kažkodėl savų bičiulių 
išvogtiems komerciniams 
bankams atgaivinti iš vals
tybės oiudžeto bemat ran
dama šimtai milijonų, o sa
vivaldybių planiniam 
džetui nerandama j

numatytą 
šių metų 

negavo 41 
30

I partijos ir vyriausybės 
f' liaupsinimo

kad keturios iš 
Lietuvos ' šeimų 

nuosavais auto- 
o nuo valiutos 

atsargų Lietuvos

Lt. T 
pinigų.

i biu- 
pinigų.

SUTARĖ LIETUVOS 
PRAMONININKAI IR TS

Lietuvos Pramonininką 
Konfederacijos pirmininkas 
Bronislovas Lubys ir Tėvy
nės Sąjungos (Lietuvos
Konservatorių) valdybos
pirmininkas Gediminas Vag
norius pasirašė bendrą do
kumentą. Jame išvardina
mos valstybės ir visuome
nės ekonominio 
sritys,kuriomis 
Seimas ir jo

gyvenimo 
naujasis 

suformuota 
vyriausybe turėtu pirmiau
sia pasirūpinti.

Dokumente taip 
siūloma vykdyti pramonės 
plėtojimą, užtikrinti nuosa
vybės neliečiamumą, mo
kesčių sistemos pertvarky
mą, banką ir finansines 
veiklos normalizavimą, 
skatinti investicijas j vals
tybės ūki ir pramonę. Vyk
dyti vidaus ir užsienio 
rinkos praktiškumą bei 
derinti piliečių ir valstybės 
interesus.

"KLIUGERIS" VĖL 
PASIRODO

Žinomas buvęs LDDP ta
rybos narys Algis Klimai
tis 
šio 
ros 
čio 
apie KGB priedangos orga
nizacijų veiklą. A. Klimai
tis apkaltintas šnipinėjimu, 
irgi negalėjo paneigti savo 
ryšių su KGB priedangos 
firma "Planeta" 
pirmininku KGB 
S. Lavanov' u. 
"Kliugeris" neigė 
LTSR ministro 
A. Sakalausko ir jo pava
duotojos K. Prunskienės 
("Šatrijos") palaiminimu gi
musi "Litkomerz" įmonė 
-tokia pati KGB priedan
gos organizacija, susišlavu- 
si Lietuvos valstybinių įmo
nių pinigus.. Buvęs tardy
tojas K. Milkeraitis sakė, 
kad visi įrodymai apie tai 
surinkti 21 tomo Klimaičio 
byloje, kuri dulka Generali
nėje prokuratūroje, o pro
kuratūros vaoovybė, pažeis
dama procesinius įstaty
mus, leido Klimaičiui pas
lėpti "LitKomerz" galus.

Teisindamasis A. Klimai
tis ir nenorėdamas atsklei 
dė įdomių faKtų

negalėjo paneigti buvu- 
Generalinės prokuratū- 
tardytojo K. MilKerai- 

paskelbtų duomenų

ir jos 
karininku 
Žinoma, 
jog su 

pirmininko.

pat t

Leidimą 
"Kliugeriui" išvyKti į Vokie
tiją davė tuometinis gene
ralinis prokuroras A. Pau
lauskas. Jis esą pasakęs, 
kad "išleidžia vyriausybei 
leidus". Žinoma, dabar nie
kas vyriausybėje neprisipa
žįsta toKį leidimą davęs. 
Jeigu tikėtume Klimaičiu, 
tai tokį leidimą buvo da
vęs "dioysis stabilizatorius" 
a. Šleževičius.

Valdančiojo klano ir jų 
satelitinių partijėlių veikė
jai dabar labai mėgsta po
stringauti, kad buvo labai 
blogai 
vimas 
kius. 
tys 
netgi 
LDDP 
ta, Kad už investacinius če- 

privatizuota tik 22 
proc. valstybės turto, nors 
visa privatizavimo progra
ma įgyvendinta 80 proc. 
Tai rodo, jog didesnę dalį 
įmonių LDDP leido išvals- 
tybinti apeinant privatiza
vimo įstatymą ir apeinant 
pirkimą už investicinius 
čeKius.

pradėtas inventoriza- 
už investicinius če-. 

Tačiau nepriklausan- 
Klanui eKonomistai, 

nesimpatizuojantys 
opozicijai, pripazįs-

KVAILIŲ IEŠKOJIMAS

Didžiųjų Lietuvos miestų 
savivaldybių vadovai griež
tai atmetė finansų minist
ro A. KrižinausKO joms 
brukamą paskolą. Tai yra 
iš Wasningtunu iškaulytos

Bronislovas Lubys žurna
listams kalbėjo, kad doku
mente išdėstytos nuostatos 
bus įgyvendinamos laipsniš
kai, nes tai yra "ilgalaikės 
politikos pagrindas" ir ne- 
vienadienė pramonininkų 
ir Lietuvos Konservatorių 
ekonominė sąjunga.

Bronislovas Lubys 
pat pabrėžė, jog pramoni
ninkai bendradarbiaus su 
įvairiomis politinėmis par
tijomis, sprendžiant ūkio 
klausimus. Buvo pasitelkti 
ekspertai, kurie išanalizavo 
visų politinių partijų prog
ramas, ypač jų ekonomines 
dalis. Anot Br.Lubio -šiuo 
metu geriausia ir palankiau
sia pramonininkų nuosta
toms yra Tėvynės Sąjungos 
ekonominė programa.

taip

GARSIAU UŽ JERICHONO 
TRIMITUS

Lietuvos vyriausybė, 
finansų ministro A. Križi- 
nausko lūpomis pažadėjusi- 

• surengti "pinigų maudyk- 
. les", taip ir padarė. Už 

200 mil. vyriausybės obli
gacijų Anglijos kompanijai 
"Merill Lynch" pažadėta su
mokėti po 23 proc. palūka
nų. Juk tikriausiai galima 
buvo 
gauti 
daug mažesnes palŪKanas. 
Bet pagal įstatymą ir tie 
200 mil. turi būti panaudo
tu bendroms valstybės biu
džeto reikmėms. Kitaip ta
riant, viešiems piliečiams. 
Tačiau 90 mil. Lt. iš šios 
sumos atiduota Valstybi
niam komerciniam bankui. 
Jau minėta Anglijos kompa
nija už valstybės obligacijų 
emisiją susišluos dar 10 
mil. JAV dolerių. Tokių 
dalykų jau nebegalima 
vadinti vien tik supuvusios 
valdžios krize. Tai nusikal
timas prieš valstybę ir jos 
žmones.

rasti ir Lietuvoje 
tuos 200 mil. už

Neigdamas, kad A. Bra
zausko, V.Beriozovo ir A. 
Klimaičio firma "AWA" (iš 
šių veikėjų vardų pirmųjų 
raidžių) sukurta iš "Litko- 
merz". t.y. iš Lietuvos 
įmonių perpumpuotų pinigų. 
Klimaitis prisipažino turė
jęs 50 tūkst. DM savo san
taupų, o 120 tūkst.DM ga
vęs iš "Litkomerz", darbuo
damasis šios firmos valdy
toju. O A. Brazauskas ir 
jo patarėjas V. Beriozovas 
teigia, jog AWA buvo su
kurta, Kad LDDP pasidary
tų pinigų rinkinių kampani
jai. Klimaitis aiškina, kad 
Brazauskas su Beriozovu 
buvo jo "asmeniniai drau
gai", todėl juos ir įtraukęs 
į kompaniją. "AWA" firma 
VoKietijoje įregistruota 
1992 m. balandžio mėn. 
Esą visi trys dėję po 17 
tūkstančių DM. Klimaitis 
gyrėsi, kad visi pinigai 
buvo jo. Buvo susitarta, 
kad LKP sekretoriai Bra
zauskas su Beriozovu "įsuks 
biznį" ir tada pinigus Kli- 
maičiui grąžins...

Dabar A.Brazausko pata
rėjas R. Geleževičius tei
gia, kad firma 
buvo likviduota 
"Kliugerį" 
Brazauskas, 
teigia savo 
Klimaičiui 
kainą po 1 
1992 m.
Tačiau 
kad 
jam 
prezidentu 1993 m. vasario 
pabaigoje, o Beriozovas 
dar vėliau...

"AWA" 
1992 m., 

areštavus. Ir 
'ir Beriozovas 

akcijas pardavę 
už simbolinę 
markę tuo po 

Seimo rinkimų. 
Klimaitis išdavė, 

Brazauskas perleidęs 
akcijas, jau būdamas

GERAI PASIRODĖ
LIETUVES DVIRATININKES

Spalio mėn. 12 d. Švei
carijoje vyko pasaulio dvira
tininkių varžybos. Rasa 
Polinkevičiūtė laimėjo si
dabro medalio jos dvynė 
sesuo Jolanta buvo 
vietoje.

Jos dalyvavo ir

5-toje

Atlan-
/Nukelta į 3 psl..../

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Lietuvoje"
/....atkelta iš 2 psl./
tos Olimpiadoje, Kur kartu 
su baigmine dviratininkių 
grupe Jolanta užėmė 5- 
ta vietą, o Rasa 12-t?ję.

Lugane- Šveicarijoje 
Rasą pralenkė šveicarė 
Barbara Heeb 17 sekundžiy 
skirtumu ir tik paskutiniuo
se kilometruose jai pa
sisekė atsiplėšti.

Bronzos medaįį laimėjo 
kanadietė Linda Jackson.

JUOKAVIMAI TĘSIASI
LDDP pirmininko pava

duotojo J. Karoso, paraginu
sio partinius bičiulius paau
koti į partinę kasą nors po 
1000 litų, estafetę perėmė 
Vidaus reikalų ministras 
V. Bulovas. Jis sakė sukąs 
galvą, iš kur čia gauti 
tūkstantį litų rinkimų už
statui... Ministras galėtų 
paprašyti to tūkstančio 
kad ir ekonominės ar pasie
nio policijos eilinio komi- 
sarėlio, kurių puošnios pi
lys jau sutūpė gražiausiuo
se Lietuvos miestuose. 
Kita vertus, kaip "slapta
me laiške" rašė partijos 
bičiuliams Seimo Nacionali
nio saugumo komiteto na
rys V. Arbačiauskas, "Lie
tuvos policija, šešiolika 
tūkstančių žmonių, šiuo 
metu labiausiai organizuo
ta ir ginkluota valstybinė 
institucija Lietuvoje, o po
licija ir jos vadovai visuo
met buvo lojalūs valdan
čios daugumos vyriausybei" 
Tad negi ištikimieji LDDP 
"riteriai" negali sumesti po 
keletą centų savo minist
rui?

Seimo pirmininkas Č. 
Juršėnas net tris kartus iš 
eilės skelbė balsavimą, kad 
žūtbūt prastumtų 
įstatymo pataisas, 
šia buvo norima 
nuostatą, kad
generalinį komisarą' skiria 
ir atleidžia prezidentas. 
Tuo ir galima paaiškinti

policijos 
Svarbiau- 
prakišti 

policijos

Vytauto Didžiojo Universiteto Kaune didieji rūmai.

bronzinį pastovo apvalkalą. Kaip šau-pavoge nulupą
Nuo Kaune prie Perkūno namų stovinčio paminklo vanda
lai 
nu!

D
0

Arbačiausko ir 
susirūpinimą

V. Bulo- 
policijos 

iš-

V. 
vo 
"reformomis", siekiant 
laikyti savo rankose šią la
biausiai ginkluotą ir orga
nizuotą valstybės institu
ciją .

Ministras Bulovas teigė, 
Kad jokios politinės veiklos 
policijoje nėra. Jeigu taip, 
tai kodėl 
veržiasi į 
Kompanijoje, 
su nusikalstamomis 
temis kone kasdien 
džiami spaudoje?

* (Kodėl vis dar 
ras???. Kodėl ne 
kas? "NL" Red.)

(Iš
1996 m. rugsėjis).

ministras
Seimą 
kurios

taip 
LDD P 
ryšiai 

grupuo- 
atsklei-

komisa- 
viršinin-

kad yra jaunų Lietuvos patriotų. Bet sunku 
sutinki moterį, kuri savo jaunystę atidavė, kovodama už 
bendrą mūsų tikslą - tėvynės laisvę, ilgus metus kalėju
sią lageriuose, o dabar rauda, jausdama nuoskaudą, pa
tirtą jau dėl savųjų.

Matyt, mes dar tebesame KGB gniaužtuose, todėl 
Laisvei kovotojų sąjungos vyriausioji vadovybė ir atsikū
rusių apygardų valdybos turi rūpintis, kad nė vienas par
tizanas ar ryšininkė nebūtų skriaudžiami.

Alfonas Daunys, buvęs "Tigro", vėliau "Laisvės" būrio 
vadas.

(Galima padaryti išvadą, kad autorius pasirinko kad ir 
ne moksliškai sąžiningą, bet lengvesnį ir greitesnį kelią 
pasipuikuoti diplomu. Kaltės dalis tenka tiems, kurie 
ruošia diplomantus. Nejaugi mokslinis dėstytojų lygis 
taip žemai smukęs? (NL Red.)
(Iš TREMTINYS, nr. 35, 1996 m. rugsėjis).

tylėti, kai

"Tremtinys1 nr. 35,

NEDERĖTŲ REMTIS TIK VIENU ŠALTINIU

Perskaičius "Laisves kovų archyve" (Nr. 16) Laimono 
Abariaus straipsnį-istorinę apžvalgą "Lietuvos partizanų 
šiaurės rytų srities 3-ioji Vytauto apygarda", pasidarė 
nejauku. Man nuo pat pirmųjų rezistencijos dienų 1944 
m. iki 1946 m. rugsėjo šioje veikloje teko dalyvauti. Pa
žinojau daugelį autoriaus išvardytų veikėjų, su jais bend
ravau, padėjau jiems organizuojant Šarūno rinktinę bei 
Vytauto apygardą. Skaitydamas atradau netikslumų ir 
klaidų, o pradėjus spausdinti apžvalgą rajono laikraštyje 
"Utenis", paaiškėjo didesnių, netgi ryšininkės užgaunan
čių, faktų. Tai atsitiko todėl, kad autorius rėmėsi dau
giausia tik KGB archyvuos rasta medžiaga. O šiuose 
archyvuose, be vertingos medžiagos, partizanų dienoraš
čių, įsakymų, laikraštėlių ir 1.1., gausu KGB agentų bei 
stribų pagyrūniškų ataskaitų, dezinformacijos bei melo. 

~ Naudojantis vien šiuo žinių šaltiniu, nesiremiant partiza
nų ir ryšininkų prisiminimų rinkiniais, nepasikalbėjus su 
jais (ypač jeigu kalbama apie gyvus laisvės kovotojus), 
galima pridaryti ir jiems ir sau didelių nemalonumų.

Taip atsitiko. "Utenis" vieną savaitę paminėjo rink
tinės ryšininkę, kaip išdavinėjusią bunkerius, o po keleto 
dienų parašė, kad tai buvusi klaida.

Minėtoji L. Abariaus istorinė apžvalga - tai ne parti
zano prisimimų rinkinys, o diplominis darbas, studija, 
kuria jau kaip moksliniu darbu naudosis ateinančios kar
tos. Ar supranta autorius ir redakcijos, kad apkaltinus 
ką nors išdavyste, tiksliai to neištyrus, tai ne vien tik 
klaida, bet kartu ir didžiulė moralinė trauma ne vien 
tam asmeniui, bet ir visai jo šeimai. Sunerimusios ryši
ninkės kalbėjo man: "Ką mes žinom, kas tose bylose 
KGB agentų apie mus prirašyta? Ir jeigu istorikai, tyri
nėjantys tuos archyvus, ras kokią mus kompromituojan
čią jų ataskaitą ir, nepakalbėję su mumis, neišsiaiškinę, 
tuoj bėgs į spaudą, ar neatsitiks vėl taip? Atėjęs sūnus 
ar duktė pasakys: "Mama, mus mokei mylėti tėvynę ir 
aukotis dėl jos, kaip tu aukojais. Mes didžiavomes tavim 
šventai tikėjom tavo žodžiais, laikėme tave didvyre. O 
štai parašyta, kad tu buvai išdavikė..."

Kas gali geriau žinoti apie partizanų laisvės kovas, 
negu^ ryšininkė? Juk lankė juos bunkeriuose, slaugė, tvar
stė žaizdas, apraudojo žuvusiuosius. O istorikai naudoja
si stribų, KGB agentų pagyrūniškomis ataskaitomis. Aiš
ku, ir partizanų, ryšininkių prisiminimuose, rašomuose 
po pusės amžiaus, gali pasitaikyti netikslumų. Todėl pri
valu naudotis šiais abiem šaltiniais.

Nesuprantama, kodėl nuo visuomenės slepiamas žy
maus partizanų vado J. Kimšto-Žalgirio gyvenimas ir 
veikla Ignotiškio kaime (Utenos rajone), steigiant Vytau
to japygardą. Nė žodžio studijoje ir apie pirmąjį "Aukš
taičių ^kova" reaktorių P.Klajūną-Skrajūną bei vietovę 
(Šmuiliškių vienk.), kur buvo leidžiamas apygardos orga
nas. Viso to L. Abarius, KGB archyvuose neradęs doku
mentų, galėjo nežinoti, bet apie tai jis turėjo pasiteirau
ti nuvykęs į vietą.1

Istorinėje apžvalgoje rasi ir daugiau netikslumų, pai
niavos - visų čia nesuminėsi.

SAVO IR BROLIŲ VARDU

Raudoniesiems artėjant prie Lietuvos 1944 metais, 
aš, V. Mataitis (g.1920 m.) su broliu Petru (g.1921 m.) 
pasjruošėme trauktis į Vakarus. Karui kilus, 1941 m. 
birželio mėn., mudu įstojome į partizanų aktyvistų būrį. 
Ir raudonuosius kulkomis palydėjome į rytus už 30 
tūkstančių ištremtų ir nužudytų mūsų tautiečių. Tai 
buvo mūsų Surviliškio mieste birželio 21-22 dienomis. 
Tuo laiku žuvo mūsų partizanų vadas, policijos 
viršininkas Gaigalas. Liko verkianti žmona ir trejų metų 
sūnelis. Sugrįžus raudoniesiems 1944 m. buvo daug kalba
ma, kad okupantai ilgai mūsų žemėje nepasiliks. Todėl 
ir suabejojome, ar trauktis 
pasidarėme kelias slėptuves, 
nes mūsų rjone partizanai dar nebuvo susibūrę 
broliai tarnavo 
Jiems laimingą: 
1944 m. gale du 
stribai pagavo, 
vagono, vežant 
broliai slėpėmės 
brolioPovilo (g. 
nelietė, bet dažnai buvo tardomas, o vėliau ir jis įstojo 
į ginkluotą rezistenciją. 1944 m. gale mūsų miestelyje 
buvo suburti stribai, kiek vėliau apsigyveno ir 
enkavedistai. Dienomis ir naktimis pradėjo siaubti mūsų 
sodybą, kuri buvo, apie du kilometrus nuo miestelio. Tė
vą dažnai areštuodavo ir kankindavo, reikalaudavo pasa
kyti, kur yra sūnūs. Neiškentę tėvų ašarų ir jų kankini
mų, mudu su broliu Petru 1945 metų sausio mėn. 
pradžioje pasidavėme į čekistų rankas, žinodami, kad pa
teksime į kalėjimą, o ne į frontą. Taip ir įvyko. Tėvus 
gelbėti kito kelio nebuvo, bet deja... Po to tėvų 
kankinimai sušvelnėjo, bet tardymai tęsėsi toliau. O mu
du su broliu tuo laiku mažame Kėdainių kalėjime rinko
me utėles iš savo rūbų, ir iš kameros į koridorius 
nešiau nukankintus kameros draugų lavonus. Prisimenu, 
kad vienas buvo nuo Vosyliškio. Matydamas, kad ir 
mano lavonas gali būti greit nešamas į koridorių, nu
sprendžiau išvengti tokios mirties. Persižegnojau ir rizi
kavau bėgti į laisvę. Pabėgti pavyko. Broliui Petrui, 
kaip buvome susitarę, nepavyko. Jis pateko į Vorkutos 
lagerius. Kiek pasirgęs slėptuvėje, nuėjau į ginkluotą 
rezistenciją ir prieš raudonąjį genocidą kovojau iki 1948 
m. galo. Mūsų tėvas (g. 1881 m.) Surviliškio NKVD ir 
stribų buvo nukankintas prie savo namų 1945 m., kai 
tuo laiku Surviliškio NKVD turėjo dokumentą apie mūsų 
areštą. Trys broliai, Bronius (g.1923 m.), Vincas (g. 1924 
m.) ir Povilas (g. 1928 m.), žuvo 1947-49 m. Kėdainių ir 
Krekenavos rajone. Ten jie ir užkasti. Iki šiol palaikų 
nesurandame. Sesers vyras Stasys Lukšys (g.1910m.) bu
vęs Lietuvos šaulys, taip pat žuvęs rezistencijoje. Kur 
užkastas- nežinia. O ką kalbėti apie save, kai po 4- 
rių kovos metų prieš raudonąjį siaubą antrą kartą gyvas 
patekau į budelių rankas ir iškalėjau 17 metų 
katorgoje, išėjus į laisvę, dar neleido apsigyventi Lietu
voje. Išgyvenau tremtyje iki Sąjūdžio susikūrimo.

Gyvendamas tremtyje, moraliai jaučiausi blogiau kaip 
paskutinius metus lageryje. Tikiu, kad tik Aukščiausiojo 
dėka likau gyvas mūsų tragiškos praeities liudytoju. Stip
riai^ tikėjau, kad laisvės rytas būtinai išauš. Bet buvo 
maža vilties likti gyvam. Trūksta žodžių išreikšti 
džiaugsmui, sulaukus laisvės! Tik gaila, kad tūkstančiai, 
kovojusių už laisvę, ja nepasidžiaugs, ypač gaila tų, 
kurie žuvo paskutinėmis nelaisvės valandomis. Tai

ARTĖJA LIETUVOS UNIVERSITETO KAUNE ĮKŪRIMO 
75- METIS

1997 m. vasario 16 d. sukaks 75 metai, kai atgimusi 
mūsų valstybė Kaune įkūrė Lietuvos universitetą. Ši su
kaktis yra brangi ir iškilmingai pažymėtina, nes Lietu
vos universitetas (nuo 1930 m. - Kauno Vytauto Didžio
jo universitetas) padėjo įtvirtinti šalies valstybingumą, 
svariais mokymo ir moKslo tautinės kultūros ugdymo dar
bais. Universitetas buvo pirmoji Lietuvos aukštoji mokyk
la, kurioje studijos vyko lietuvių kalba. Jis parengė tūks
tančius išsimokslinusių įvairių sričių specialistų, tapo 
stipria tautos intelektualinio brandinimo ir savimonės 
gaivinimo versme, iš kurios vėliau sėmėsi jėgų kitos mū
sų aukštosios mokyklos ir Lietuvos mokslų akademija.

iš Lietuvos universiteto Kaune kilusių aukštųjų mo
kyklų bendruomenė, suvokdama mokslinio paveldo ir aka
deminių tradicijų perimamumo svarbą, rengiasi deramai 
pažymėti šią datą. Nuo 1996 metų rudens, o ypač 1997 
m. vasario 10-16 dienomis mūsų mokyklose esame numa
tę plačią jubiliejinių renginių programą: iškilmingus mi
nėjimus, mokslines konferencijas, parodas, konkursus, 
koncertus, sukakčiai skirtų leidinių pristatymus.

Pagrindinį šventės renginį numatėme organizuoti įKTU 
rūmuose, kadangi šių rūmų salėje 1922 m. vasario 16- 
ąją įvyko Lietuvos universiteto steigimasis aktas. Vėliau 
čia vykdavo svarbiausios Universiteto šventės - imatriku
liacijos bei valstyoinių švenčių minėjimo iškilmės. Šioje 
salėje dažnai kalbėdavo žymiausi mūsų šalies asmenys: 
prezidentai, vyriausybių vadovai, rektoriai, kultūros vei
kėjai,^ politikai. Todėl stengsimės atkurti autentišką sa
lės išvaizdą, įrengsime Lietuvos universiteto įsteigimo 
paminklinę ir abiejų okupacijų metais žuvusių dėstytojų 
boi studentų atminimo lentas. Restauruota salė būtų 
paversta Kauno aukštųjų mokyklų iškilmių vieta - aula.

Kviečiame Lietuvos žmones šalyje ir užsienyje, kitas 
aukštąsias mokyklas, taip pat mūsų absolventus gausiai 
dalyvauti.

Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos 
universitets, Kauno medicinos akademija, Lietuvos že
mes ūkio akademija, Lietuvos veterinarijos akademija.

As nemenkinu L. Abariaus nuveikto darbo. Džiugu 
1996. XI. 5.

į Vakarus. Savo namuose 
ir keturi broliai slėpėmės, 

_Du 
generolo P. Plechavičiaus rinktinėje, 

pavyko pabėgti nuo vokiečių apgaulės, 
brolius, tarnavusius Vietinėje rinktinėje 

bet ir vėl jiems pavyko iš prekinio 
į Kauną, pabėgti. Paskui visi keturi 
savo namuose ir pas gimines. Penkto 
1928 m.) tuo metu kariuomenė dar

ČEČĖNIJOS HIMNAS
Atsiradom,kai vilkei vilkiukai ėmė inkšti prie kojų. 
Mums parinko vardus auštant rytui,kai liūtas riaumojo, 
Mus erelių^ lizduos mūsų motinos švelnios maitino, 
O tėvai-girių jaučius sutramdyt mokino.

Mūsų motinos pašventė mus savo Tautai,Tėvynei.
Jeigu joms mūsų reiks,mes sukilsim visi ligi vieno. 
Mes išaugom laisvi kaip ereliai,kalnų kunigaikščiai, 
Ir nėra tokių slenksčių,nuo kur pasitrauktume baugščiai.,

Greičiau uolos granito ims tirpti kaip lydomas švinas, 
Nei prarasim kovoj savo prigimtį kilnią bent vienas. 
Greičiau žemė iš karščio ims skeldėt be žado, 
Negu mes po žeme atsigulsime garbę praradę.

Niekad niekam nelenkti galvos-duodam priesaiką šventę 
Arba mirt, arba laisvėj gyventi mums lemta. 
Mūsų sesės dainom brolių kruviną žaizdą išgydo, 
Mūsų mylinčios moterys mus išlydi į žygį.

Jei marins mus badu-medžio šaknį mes imsime graužti, 
Jei neduos mums vandens-žolių rasą mes imsime gerti. 
Atsiradom,kai vilkei vilkiukai ėmė inkšti prie kojų. 
Dievui, Tautai,Tėvynei-mes savo gyvybę aukojam.

(Vertė Sigitas Geda)

palaidoti iškilmingai, kaip pridera žmogui. O mūsų 
partizanus ir kitus pusiau gyvus užkasdavo, dar ir 
šiandien jų duobių nerandama. Budeliai žudė viešai, o la
vonus užkasdavo slaptai, kad artimieji neatneštų gelių 
ant duobės ar neišsikastų. Daug tūkstančių padėjo gal
vas dėl tėvynės laisvės. Vien tik mano Surviliškio valse, 
žuvo 38 partizanai ir 
legaliai. Laisve, nors Tu ir brangiai man kainavai, bet 
ačiū Tau! T' .....................

38 16 vyrų nušauta gyvenusių

V. Mataitis, Kelmė.
(Iš Tremtinys, nr.33, 1996, rugsėjis)

• GENEROLO STASIO 
RAŠTIKIO gimimo dienos 
100-mečiui paminėti, lei
dykla KARDAS Vilniuje 
buvo išleidęs rugsėjo mėn. 
13 d. specialu atvirlaiškį, 
100 egz.tiražu" ir specialu 
voką. Rezistencinio Pavel
do Bendrija "Atmintis"

KAUNO Centriniame
Pašte visi minėti leidiniai 
buvo antspauduojami.

• TREMTINIO adresas- 
Laisvės Alėja 39, KAUNAS 
3000. Vyr. red.- Romualdas 
Jurelionis. Norintieji užsi
sakyti, gali rašyti minimu 
adresu techn. red.: Vestai

Sausio 13 d. ir Medininkų didvyriai. Nors labai skaudi 
auka, bet širdžiai kiek lengviau, nes jų kūnai buvo

išleido specialy 
ka - "bukletą".

lankstu- Milerienei, arba vyr. re
daktoriui.

3 psi.



Mes gyvuojame,ir mūsų daug l

Su tokiu pakilusiu jaus
mu teko sugrįžti namo 
iš Toronte vykusiu šių me
tų, Kanados Lietuvių Dieniu 
šventės. Pilna ANAPILIO 
salė, besiklausančių choru 
ir besigėrinčių tautiniais 
šokiais, dar it balkonuose 
prisėdusių; ūžiantis Pokylio 
vakaras, pilnutėlė Literatū
ros Vakaro patalpa, gausūs 
žiūrovai krepšinio žaidi
muose su MarČiulioniukais, 
jauki LTlnstituto paroda 
ir tradicinis suvažiavimas. 
Užteko klausytojų ir Moky
tojų suvažiavime, ir Dailės 
parodoje ir AITVARO teat
ro spektaklyje. Ir visose 
pamaldose: Lietuvių Kanki
nių šventovėje Mišias au
kojo ir pamokslų pasakė 
kleb.kun. Jonas Staškus, 
Prisikėlimo P-jos-vysk.Pau- 
lius Baltakis,OFM, Išgany
tojo - Lietuvių Evangeliku- 
Liuteronu- pamaldas prave
dė kun. Algis Žilinskas.

Gera buvo vėl susiburti 
Kanados lietuviu kultūrinių 
ir meninių vienetų šventėj 
po keleriu. metų vykusių 
ruošų, daugiausiai nukreiptų 
i, Lietuvą ar su Lietuva, 
ir per tai pajėgiant išsilai
kyti daugiausia tik savo 
vietovių plotuose, O ir 
energijos , atrodė, nebeliko 
per daug... Jautėsi savotiš
kas nuovargis, savotiškas 
laikas atmegzti, kas su
megzta ir pradėti užmegz
ti arba iš naujo, arba ką 
kito. O laikas irgi ne būti
nai veikė mūsų gerovei...

Nutarus, kad po gero
kos pertraukos reikia tęsti 
KLDienų tradiciją, šis už
davinys teko didžiausiam 
lietuvių telkiniui - Toronte. 
KLB Apylinkės valdyba, 
jos pirm. Danutė Garba- 
liauskienė, nuoširdus būrys 
žinomų ir nežinomų talki- 
ninkų-kių ėmėsi šio plataus 
masto renginio, vykusio 
spalio mėn. 11-12-13 d.d.

Pirmasis renginys
Spalio 11 d., 7 val.v, 

Prisikėlimo P-jos Parodų 
pilnutėlėje salėje susirinku
sius pasveikino Toronto 
A-kės pirm.Danutė Garba- 
liauskienė ir pradėjo šventę 
kviesdama sugiedoti Lietu
vos Himną.

Taip įvyko, kad Henri
kas Nagys mirė š.m.rugpjū
čio mėn. 3 d. Montrealyje, 
o šventės darbams vis te- 
beputojant, buvo surastas 
būdas, kaip rimtai ir nuo
širdžiai atiduoti pagar 
bos žodį ir prisiminti šį 
vienų iš žymiausių mūsų 
poezijos kūrėjų bei pel - 
niusį visų pagarbą lietuvį 
veikėją.

Atvykusiai iš Montralio 
žmonai Birutei Vaitkūnai- 
tei-Nagienei buvo prisegta 
orchidėja, ir susikaupta 
Tylos minutei.

Pakviestas tarti žodį 
Lietuvos gen.konsulas Haris 
Lapas prisiminė, kaip jau
nystėje, Lietuvoje , kartu 
su Henriku Nagiu skautavo. 
Pasidžiaugė, kad Poetas 
turėjo laimės sulaukti Lie
tuvos Nepriklausomybės 
atgavimo ir aplankyti galų 
gale laisvą Tėvynę, gimtinę, 
susitikti savo plunksnos 
bičiulius ir būrius poezijos 
mylėtojų.

Sekė gražiai paruoštas 
tekstas, kuri pakaitomis, 
nuoširdžiai ir įsigilinusiai 
paskaitė Vincas Piečaitis 
ir Ramunė Sakalaitė-Jonai- 
tienė, pasirinkę Mirusiojo 
poezijos posmus.

Gražiai išleistame 34-tų- 
-jų Kanados Lietuvių Dienų 
leidinyje-metraštyje, Lite
ratūros Vakaro puslapyje 
yra atspausdinta Henriko 
Nagio nuotrauka ir Vlado 
šaltmiro tekstas, kuris 
buvo atspausdintas "Tėviš
kes Žiburiuose" ,š. m.spalio 
mėn. 3 d. Jį čia pakarto
jame:

" 1996 m.rugpjūčio 3
d.mirė poetas Henrikas 
Nagys. Drąsiųjų ir telentin- 
gųjų gretos sumažėjo. Pa
siges jo mylinti žmona 
Birutė, sūnus, marti ir 
vaikaičiai, 32 kregždės 
Montrealio kiemo inkiluose, 
Parnaso mūzos, Liūne Su
tema, bičiuliai, draugai 
ir Lietuva, kuriai jis gyve
no be jokių išlygų.

Romantikas, riteris, 
Don Kichotas, paukščio 
žvilgsniu matavęs ir karpęs 
pasaulį, 1990 metais su 
Vilniuje išleista poezijos 
rinktine "GRĮŽULU", Hen
rikas Nagys grįžo į Lietuvą 
"savo dalies paliktos atsi-

SUSIPAŽINIMUI SU FOTOMENININKU 

ALGIU KEMĖŽIU

Neseniai LIETUVIU. DAILĖS MUZIEJUS Lemont, 
Illinois,Pasaulio Lietuvių Centre supažindino žiūrovus 
su Algio Kemėžio nuotraukų paroda. Ciklas autoriaus 
pavadintas - "Šventa Karvė". Jame atsispindi šių dienų 
Indija, kur šios senosios religijos, kultūros, architektū
ros fone ramiai, visų gerbiamas, net garbinamas gyvu
lys- pasaulio mama - karvė.

Byron Ayanoglu, parodos kritikas, lankstinuko, 
skirto tai parodai Įžangoje ,- rašo:..." Tai puikus 
rinkinys, paruoštas apžiūrai iŠ arti.Fotogeniškas, įno
ringas, lakios vaizduotės, prasmingas. Kokia patogi 
pozicija pačios Indijos dokumentiniam pavaizdavimui, 
ir dar niekas nėra to ėmęsis. Daugelis žymių fotogra
fų darė nuotraukas Indijoje, sunaudojo mylių mylias 
filmo juostų. Bet tas švelniai šeimyniškas karvės rū
pestingos priežiūros vaizdas neišvengiamai atvedė Ke- 
mėžį prie to, ko visi kiti nepastebėjo: prie užduoties 
nukreipti objektyvą specifiniai i_ karvę ir per tai pri
eiti prie tam tikro gilesnės Indijos supratimo.

Kemėžys apsilankė Indijoje dar du kartus, nuke
liaudamas iš viso 10.000 mylių ir padarydamas tūks
tančius fotografijų. Jis užfiksavo epizodus šventovėse 
ir namuose, ant traukinių platformų ir eismo salelėse, 
jie kartais juokingi, kartais pikantiški, bet visuomet 
atskleidžiantys visa, kas gražu ir taikas įkvepia pa
garbią. baimę toje šalyje, kur bilijonas žmonių gyvena 
visiškoje harmonijoje su bilijonu,ar panašiu skaičiumi, 
galvijų". /Vertė Genovaitė Bijunienė/ 
4 psl.

KLB Toronto Ap. pirm. 
Danutė Garbaliauskienė

imti", kaip rašė viename 
eilėraštyje...

Jis taip nusako eilėraš
čio atsiradimą: "Eilėraščiai 
gimsta laimingą valandą... 
kai viskas tarsi savaime 
sukrenta savo vieton...kai 
visos žodžio dimensijos 
- prasminė, vaizdinė, mu
zikinė - susilydo į vieningą 
lydinį...Tai savotiška alche
mija, nenusakoma raciona
liais žodžiais"...

Lietuvių literatūros 
istorijoje Henrikas Nagys 
išliks kaip vienas iškiliausių 
savosios kartos poetų, be 
galo jautrus originaliam 
tiesos žodžiui, žmogui, 
žmonijai, pasauliui."

Antroje- pagrindinėje 
šio vakaro dalyje koncerti
niu būdu, mikliai pakei
čiant kai kurias aprangos 
detales, Hamiltono AUKU
RAS atliko montažų "Lie
tuvos Istorijos Praeities 
Aidai". Buvo skaitoma ar 
deklamuojama ištraukos 
iš scenos veikalų - Inčiūros 
Maironio, A.Rūko, Justino 
Marcinkevičiaus, J.Griniaus 
J. Jankaus, St.Lauciaus,Ku
dirkos. Ypatingai buvo 
Įdomu išgirsti Justino Mar
cinkevičiaus " Mindaugo " 
dialogus, "Barboros Radvi
laitės", ir karalienės Bonos, 
ir kt.,o poezijos įtarpai 
surišo kai kurias scenų 
ištraukas- Putino,Miškinio, 
Aisčio,Brazdžionio, Radaus
ko. Baigė Henriko Nagio 
"Vienau vakarą sugrįšiu vėl 
namo"...

Šalia vadovės ir režisife- 
rės-aktorės Elenos Daugu
vietytės—Kudabienės pasiro
dė ilgamečiai ar ir ne 
taip seniai įsijungę į AU
KURĄ aktoriai: M.Kalvai- 
tienė, A.Žilvytienė, Kęst. 
Kalvaitis, K. Kęparutis, 
V.Taseckas. Visi atliko

Lietuvos Gen. Konsulas Ka
nadai Haris Lapas.

programą neeiliniu intensy
vumu ir nuoširdumu.

Trečioji šio Literatūros 
Vakaro dalis , po pertrau
kos, buvo paskirta šių laikų 
rašytojui, eseistui, gimu
siam ir augusiam Toronte, 
anglų kalbos mokytojui- 
Antanui Šileikai. 1995 
m. Mosaic Press buvo išlei
dusi jo pirmąjį romaną 
"Dinner at the‘ End of 
the World", kurį vietos 
kritikai teigiamai įvertino.

Ramunė Sakalaitė-Jonai
tienė, ’’Tėviškės Žiburių 
redakcinio kolektyvo nare 
supažindino su autoriaus 
biografija. Ji taip pat yra 
išvertusi skaitytą epizodą 
iš anglų į lietuvių kalbą.

Antanas Šileika savo 
programą pradėjo trumpai 
paminėdamas, kaip jis jau
nystėje buvo sutikęs lietu
vių kultūrininkus. Henriką 
Nagi- kalbantį apie poeziją 
ir ją skaitantį Santaros- 
Šviesos stovyklose. Prisimi
nė ir kultūrologą , MET
MENŲ žurnalo steigėją 
ir redaktorių prof.Vytautą 
Kavolį, staigiai mirusį šią 
vasarą Lietuvoje, Santaros- 
Šviesos suvažiavimo metu.

Autorius papasakojo 
kaip jam atėjo mintis pa
rašyti šį naują veikalą, 
įtaigiai paskaitė geroką 
epizodą, vaizdingai ir daž
nai su jumoru perduodant 
vienos DP šeimos įsikūrimą 
čia, Kanadoje. Pirmoji 
jo knyga- romanas - Que
bec'o provincijos knygynuo
se nepasirodė. Užklaustas, 
vėliau, jis paaiškino, kad 
tai įvyko dėl leidyklos 
apsiribojimo, o naujoji kny
ga, turinti pasirodyti pava
sarį, bus atiduota kitai 
leidyklai. Bus įdomu ją 
pamatyti ir Montrealio 
knygynų vitrinose.

/ bus daugiau /

ALGIS KEMEŽYS yra gimęs 1958 m.Kanadoje, 
Windsor'© mieste. Nuo 12 metų amžiaus- gyveno ir 
mokėsi Main valstijoje, JAV; sulaukęs 18 m.- grįžo 
t Kanadą ir studijavo Hamiltone, Toronto Rayerson 
U-tete tapybą, vėliau vaidybos meno, tačiau visą laiką, 
labai domėjosi nuotraukų galimybėmis. Baigeus mokykla' 
Hamiltone,nukeliavo į. Banff'ą, kur jau atkreipęs dė
mesį savo nuotraukomis, gavo paskyrima žurnalo "Na
tional Geographies". Būdamas 22 metų ‘amžiaus dirbo 
kartu su fotogafijos meistre Berenice Abbott, asistuo
damas jai prie nuotraukų ryškinimo ir kataloguojant 
viso jos gyvenimo kūrybą. Ji taip pat drąsino jį tobu
lintis savarankiškai.

Algis Kemėžys yra aplankę^ eilę kraštų-Angliją, 
Olandiją, Šveicariją, Austriją, Italiją, Jugoslaviją, Grai
kiją, Turkiją, Iraną, Pakistaną, Afganistaną ir kelis 
kartus- Indiją.

Ieškodamas originalumo ir norėdamas ištobulinti 
techniką, sugrįžęs į Main'ą, dar studijavo Technologi
jos Institute. Vėl sugrįžęs Indijon, visą laiką palaikė 
kontaktą su savo profesoriumi ir pristatydavo savo 
menines nuotraukas užsakovams. Laikraščiams- daugiau
sia žurnalams, atsiųsdamas žymiųjų veikėjų nuotraukas 
bent 10—ti metų, taip pat "palaikydamas darbo ryšius 
su Bernice Abbott.

Šią vasarą apsistojo Montrealyje, kur mano 
pasilikti. Daugiausia jį domina čia žmonių įvairybė. 
Planuoja naujas serijas, nes taip labiausiai mėgsta 
dirbti.

Algio Kemėžio senelis yra kaunietis ir turėjo 
gyvenvietę Palangoje.

Š.m. METMENŲ žurnalo 70-tajame numeryje 
pasirodė straipsnis apie jį, mūsų laikraštis buvo pami
nėjęs jo paroda Lemonte. šį kartą buvo proga su juo 
ilgiau pasikalbėti, jam paskambinus telefonu į "NL" 
redakciją.

Jis yra dalyvavęs visoje eilėje grupinių ir as
meniškų. parodų Kanadoje, Lietuvoje-Vilniuje,Urugvajuje 
Meksikoje, Maroke, New York'e. Yra paruošęs li
kos ciklų portfolio: "Holy Cow", "The Red Wig Pro
ject", "Altered States", "Moroccan Mosaic", "New 
Magazin Portraits", "Meltdown", "Tell Me Something" 
Portraits, "Graven Images", "Street Mysteries", "Mexi
co", "Portrait of Montreal".

VYTAUTAS DIDYSIS IR DIDŽIOJI LIETUVOS 
KUNIGAIKŠTYSTĖ

(J.J. B.)
Those, who treat politics and morality apart will 

never understand the one or the other. John Morley
I. įvado vietoje

Lietuviškoje spaudoje dažnai buvo primintina rugsėjo 
8-oji diena kaip Tautos Šventė, nes tą dieną Vytautas 
buvo numatęs oficialiai tapti 'karaliumi'.

N.L.(Nr. 37,81) apie tai rašė: "Kadangi Vytauto kultū
riniai, socialiniai (bei religiniai) nuopelnai per 40 jo val
dymo metų yra nepaprastai dideli, tad jo išsikovota 
karūna yra įvykęs faktas ir todėl mes turime pilną tei
sę Vytautą Didyjį vadinti karaliumi".

NL (Nr. 36,84) dar priduria: "1410 m. mūsų D.L. 
Kunigaikštis gavo, po ilgų Lenkijos bajorų intrygų, ka
rališką karūną... Faktinai Vytautas Didysis jau buvo 
karaliumi pripažintas ir tik dėl techniškų kliūčių, tebesi
laikant biurokratines raidės, jis net ir mūsų pačių tebe
vadinamas Didžiuoju Kunigaikščiu (kunigu), o ne kaip 
tikrai priklauso - karaliumi. Šį įprotį, jau bent šiais lai
kais, galėtume mesti į šalį ir vadinti jį tikruoju titulu. 
Istoriniai jo karūnos gavimas (?) buvo labai svarbus, ir 
lieka svarbus".

Tuo tarpu Z. Ivinskis (Lietuvių Enciklopedija) prime
na, kad ceremoniale karaliaus vainikavimuisi popiežiaus 
sutikimas nėra reikalingas. Vainikavimasis, kaip impera
torius Zigmantas tų metų liepos mėnesį buvo rašęs, 
esąs civilinis aktas, kur vykupo patepimas, 
kaip bažnytinė ceremonija, nesąs būtinas. Visa eilė kara
lių buvo taip vainikuojami.

Lenkų istorikas J. Puzyna, nuošalus nuo oficialiosios 
lenkų nacionalinės istografijos krypties, 1914 m. savo 
disertacijoje apie ŠVITRIGAILĄ bandė įrodyti, jog Vytau
tas miręs nenatūralia mirtimi (kaip ir Kęstutis), t.y. 
lenkų nunuodytas.

Visų šių porinimų akivaizdoje, lygiai kaip ir apie 
Mindaugą, tenka atskirti "pelus nuo grūdų" ir parodyti 
KAS ir KOKS buvo Vytautas, kokie jo griekai ir kokie 
nuopelnai Lietuvai.

2. KAS buvo Vytautas - karalius ar kunigas?
Kęstučio brolis ALGIRDAS buvo pagonis ir mirė kaip 

toks 1377 m., buvo sudegintas ant laužo Vilniuje ir pa
laidotas pagonių (Arijų tikybos) papročiais. Mirdamas įpė
diniu paskyrė savo sūnų JOGAILĄ. Kęstutis gerbdamas 
brolio atminimą, pripažino Vilnių ir Didžiojo Kunigaikš
čio titulą Jogailai. Šį titulą jis legaliai išlaikė, kaip 
atrodo, iki krikšto.

Vytautas, atrodo, su tuo sutiko,jeigu jam bus grą
žinta tėviškė, t.y. Trakai ir visos Kęstučio valdytosios 
žemės. Jis pasidarė paprastu sritiniu kunigaikščiu ir 
laukė pažadėtų Trakų ir Didžiojo Kunigaikščio titulo, 
kurį jis turėjo atsikovoti iš Jogailos.

Pabėgęs pas kryžiuočius Vytautas apsikrikštijo spalio 
21 d., 1383 m., priimdamas Vygando vardą (IVigand), o 
tuos pažadus atnaujino Jogailos krikšto proga vasario 
15, 1386 m., gaudamas Aleksandro vardą. Tokiu būdu, 
nei Vytautas, nei Jogaila negalėjo paveldeti Kęstučio 
turėto "Dvasios Deivio" arba Krivių Krivaičio titulo. Jis 
turėjo pasitenkinti tik Didžiojo Kunigo arba Basileaus, 
t.j/. Imperatoriaus titulu, kuris visviena buvo aukštesnis 
uz tą nelemtą karalių, daug žemesnį titulą (nors 
dauguma juo didžiuojasi!). Todėl numatytame Vytauto 
karūnavime ceremonialą galėjo atlikti pats imperatorius 
Zigmantas, nes tai buvo civilinis (ne religi
nis) aktas.

Jeigu būtų nenužudytas Kęstutis, tai greičiausiai Vy. 
tautas butų tapęs Dvasios Deiviu ar Kr. Krivaičiu
paveldėjimo ir Krivių Kolegijos tokiu pripa
žinimo teise. Deja, jis pasirinko kitą kelią - tapti Baž
nyčios "Vicar-General in temporalibus" titularu, kurį jam 
suteikė Popiežius Martin V. Tai nebuvo vien bevertis ar 
garbės titulas, ir tuo Vytautas netapo popiežiaus atsto
vu vien Lietuvai, bet taip pat ir Didžiajam Naugardui, 
Pskovui ir Rasai (Rusijai). Todėl jis turėjo priimti atsa
komybės ir pareigų priesaiką iš Vilniaus arkivyskupo ir 
pradėti savo pareigas virš minėtose kunigaikštystėse ar 
žemėse. Jis taip pat tapo specialiu Dorpato vyskupo 
Roesslar užtarėju ir spiacialia bule dar Rygos arkivysku
po užtarėju. Bet tai buvo toli nuo Dvasios Deivio titulo, 
t.y. Dievo atstovo žemėje arba paties popiežiaus (Arijų)-

Berods, kan. Dlugošas buvo paminėjęs ir Mitros (Sau- 
luvos arba Saulės spindulių karūnos) uždėjimo ceremoni
jas laike "karūnavimo". Deja, Jogailos ir Vytauto karū
nos jau kvepia renesansu ir mažai ką panašios į mitras 
(tarsi devintas vanduo nuo kisieliaus). Kadangi vaidilos 
ir kriviai žodžiu perduodavo ar apdainuodavo 
panašius įvykius, tad jiems žuvus, nebeliko jokių doku
mentų apie šią garbingą ir įspūdingą senovės ceremoniją. 
Beveik nieko nežinome daugiau ir apie kitus simbolius, 
kuriems per karūnavimą būdavo suteikiama ypatinga 
prasmė (Z. Ivinskis, Aidai, nr. 2, 1954).

Kadangi Vytautas prisiėmė ir kitą vardą - Aleksand
ras, tai kai kurie rašytojai jį lygina su Aleksandru Di
džiuoju. Gal ir jo karūnavimo ceremonijalas buvo pana
šus Aleksandrą vainikuojant faraonu Egipte. Jei taip, 
tai Vytautą pirmiausia turėjo pasitikti Vilniaus Ramovė
je (vėliau katedroje) Arijų Kolegijos, kriviai, uždėdami 
jam Kunigų Kunigo tiarą. (Bus daugiau)

Savo Širdį atidavusi Lietuvių dailės muziejui, esančiam Lemonte, Pasaulio 
lietuvių centre, muziejaus vedėja Dalia Šlenienė.

Nųotr. Indrės Tjjūnėlienės
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Rudaminos piliakalnis (Lazdijų raj.), jotvingių gynybvietė nuo pirmųjų Kr. e. amžių. Archeologai čia randa įtvir
tinimų ir pastatų liekanų, keramikos, strėlių antgalvių, apanglėjusių grūdų ir kaulų.
be sustojimo poilsiui nenasieksi jo viršūnės

LEDLAUŽIS

Dešinėje-

DRUSKININKU

RUDENIO

POEZIJOS

JOTVINGIŲ

PREMIJOS

LAUREATAS-

M ARI JUS JONAITIS

Nuotr: Džojos Barysaitės

Viktoras Suvorovas

Užsienyje neatsirado nė vieno drąsaus 
rusiškų knygų leidėjo, tačiau atskiri "Ledlaužio" skyriai 
buvo spausdinami nepriklausomuose rusų laikraščiuose ir 
žurnaluose. Mane iš karto ir iki pat galo palaikė tiesos 
gynėjai Vladimiras Bukovskis, Eduardas Kuznecovas, Iri
na Ratušinskaja, Igoris Geraščenka, Arina ir Aleksand
ras Ginzburgai, Irina Ilovaiskaja, laikraščio "Ruskaja 
mysl" vyriausias redaktorius, net septynis metus 
spausdinęs mano knygos skyrius, šaunusis triumviratas iš 
BBC rusų tarnybos: Leonidas Vladimirovas, Vsevolodas 
Novgorodcevas, Aleksiejus Leonidovas. Sunkiais mano 
gyvenimo metais mane palaikė daug žmonių, ir visiems 
esu dėkingas. Aš turėjau kautis dėl "Ledlaužio", 
įrodinėti ir reikalauti, teko daugeliui žmonių gaišinti lai
ką ir gadinti nervus. Gindamas savo idėją, turėjau šiurk
ščiai atsikirsti, įžeidinėti ir užgaulioti priešininkus ir 
oponentus, o kartais - čiupti uz gerklės. Visų, kuriuos 
nenoromis įžeidžiau, dar kartą prašau:
atleiskite man. Aš - išdavikas, Tėvynės išdavikas... To
kiems neatleidžiama, bet vistiek prašau: ATLEISKITE 
MAN. Viktoras Suvorovas, Bristolis, 1992.X.21 d.

1 SKYRIUS. KELIAS 1 LAIMĘ
Mes esame partija klasės, kuri eina užkariauti pa

saulio. (M. Frunze)
1.

Marksas ir Engelsas pranašavo pasaulinį karą ir ilga
laikius tarptautinius konfliKtus, kurie "truKs 15, 20, 50 
metų" .

...Jiedu neišgyveno iki pasaulinio karo, bet jie turėjo 
savo darbų tęsėją - Leniną. Pačioje Pirmojo pasaulinio 
karo pradžioje Lenino partija pasisakė už savo šalies 
pralaimėjimą. Tegul priešas sunaikina ir nunioKoja šalį, 
tegul nuverčia vyriausybę, tegul sutrypia nacionalines 
šventenybes: kaip žinoma, proletariatas neturi tėvynės. 
Nualintoje, nugalėtoje šalyje kur kas lengviau "imperia
listinį karą paversti pilietiniu karu". Vadinasi, teužgriū- 
nie kuo smarkesnė vėtra!

Leninas tikėjosi, jog ir kitose šalyse atsiras tirkų 
marksistų, kurie įstengs pakilti "virš siaurų nacionalisti
nių interesų" ir stos į kovą su savomis vyriausybėmis, 
kad pasaulinis karas virstų pasauliniu pilietiniu karu. 
Tačiau kitose šalyse tokių neatsirado, todėl pasaulinės 
revoliucijos perpekstyva nutolo į miglotą ateitį. Tiek 
to. Jeigu nėra pasaulinės revoliucijos, tai tegul būna 
žengtas pirmas žingsnis į ją. Jau 1914 metų rudenį Le
ninas priima savotišką minimumo programą: jeigu Pirma
sis pasaulinis karas neperaugs į pasaulinę revoliuciją, 
tai reikia bent gabalėlį atsiplėšti. Jeigu ne visame pa
saulyje, tai nos vienoje šalyje. Nesvarbu kokioje, iš pra
džių reikia užgrobti vieną salį, o paskui ją panaudoti ba
ze rengiantis naujam pasauliniam karui ir plėtojant re
voliuciją kitose šalyse. "Laimėjęs tos šalies proletaria
tas... stotų prieš kitą kapitalistinį pasaulį", kurstytų riau
šes ir sukilimus kitose šalyse "arba net pasinaudojęs 
karine jėga stotų prieš jas" ("Apie Jungtinių Europos 
Valstijų šūkį").

Siūlydamas minimumo programą - užgrobti valdžią 
vienoje salyje, Leninas neatsisako ir perspektyvos. Leni
nui, kaip ir Marksui, pasaulinė revoliucija tebėra kelro
dė žvaigždė. Tačiau minimumo programoje numatyta, 
kad Pirmojo pasaulinio karo padarinys revoliucija yra 
įmanoma tik vienoje šalyje. Kaipgi vėliau įvyks pasauli
nė revoliucija? Kieno padarinys ji bus? 1916 m. Leninas 
aiškiai atsako į šį klausimą: tai bus ANTROJO imperia
listinio karo padarinys ("Karinė proletarinės revoliucijos 
programa").

~Galbūt aš klystu, bet perskaitęs daugelį Hitlerio 
parašytų dalykų neradau jokių įrodymų, kad Adolfas 
šiklgruber 1916 metais būtų svajojęs apie Antrąjį pasau
linį karą. O štai Leninas svajojo. Negana to, Leninas 
tuo laiku teoriškai pagrindė, jog toks karas būtinas, kad 
visame pasaulyje būtų sukurtas socializmas.

įvykiai rutuliojasi sparčiai. Kitais metais Rusijoje 
įvyksta revoliucija. Leninas skuba į Rusiją. Ten, kilus su
maiščiai ir visokiems veiksmams tapus leistiniems, jis ir 
nedidelė, bet kariškai organizuota jo partija įvykdo stai
gų perversmą ir užgrobia valstybės valdžią. Lenino ėji
mai paprasti, bet klastingi. Vos susikūrus komunistinei 
valstyoei, Leninas paskelbia Taikos dekretą. Tai labai 
praverčia propagandai. Tačiau taika Leninui nereikalinga. 
Jam svarbu išsilaiKyti valdžioje. Paskelbus dekretą, mili
jonai ginKluotų Kareivių plūstelėjo iš fronto namo. "Tai
kos" dekretu Leninas imperialistinį karą pavertė pilieti
niu karu, sukėlė šalyje chaosą konsoliduodamas komunis
tų valdžią ir pu truputį atkariaudamas teritorijas oei 
jas prijungdamas. Plūstelėję iš fronto kareiviai buvo 
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tarsi ledlaužis, sutraiŠKęs Rusiją. Pilietinio Karo padari
nys ouvo Markso trokštasis "visuotinis išsekimas", Kuris 
ir padėjo Leninui išlaikyti bei sustiprinti valdžią.

... 1918 metų kovą Leninas sudaro Bresto taiKą su 
Vokietija ir jos sąjungininkėmis. Tuo laiku Vokietijos pa
dėtis jau buvo oeviltiska. Ar šitai suvokia Leninas? žino
ma. Todėl ir pasirašo taikos sutartį, kuri:
* atlaisvina Lenino rankas kovai dėl komunistinės dik

tores sustiprinimo šalyje;
* suteikia Vokietijai didokų išteklių ir rezervų VaKaruo- 
se tęsti Karą, išsekinusį ir Vokietiją ir sąjungininkes 
Vakarų šalis.

Sudaręs separating sandėrį su priešininke, Leninas išda
vė Rusijos sąjungininkes. Tačiau Leninas išdavė ir pačią 
Rusiją. 1a 18 metų pradžioje jau buvo artima ir neišven
giama^ Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Rusijos, JaV ir 
kitų salių pergalė prieš Vokietiją ir jos sąjungininkes. 
Rusija kare, neteko milijonų kareivių ir turėjo visiš
ką teisę būti viena iš nugalėtojų Kartu su savo sąjungi
ninkėmis VaKarų šalimis. Tačiau Leninui tokia pergalė 
nereikalinga, jam reikalinga pasaulinė revoliucija. Leni
nas prisipažįsta, kad Bresto "taika" buvo sudaryta ne 
Rusijos, o pasaulinės revoliucijos interesais, siekiant Ru
sijoje ir Kitose šalyse įtvirtinti komunizmą. Leninas pri
sipažįsta, Kad "iškėlė pasaulinę proletariato diktatūrą ir 
pasaulinę revoliuciją aukščiau už visokias nacionalines 
aukas" (CK ataskaita RKP(b) suvažiavimui).

Vokietija jau tuoj tuoj pralaimės, o Leninas sudaro 
"taiką", pagal kurią Rusija atsisako savo teisių į nugalė
tojos vaidmenį; atvirkščiai, Leninas nesipriešindamas ati
duoda Vokietijai milijoną kvądratniių kilomentrų derlin
giausiu žemių ir turtingiausius’ šalies pramonės rajonus, 
net ir kontribuciją liuksu- išimoji. Kodėl?

O štai kodėl. Bresto "taika" milijonus rusų Kareivių 
padarė nereikalingus, ir tie milijonai niekieno nevado
vaujamų žmonių išsiskirstė į namus pakeliui laužydami 
valstybingumo pamatus ir naikindami vos užsimezgusią 
demokratiją. Bresto "taika" sudarė sąlygas kilti įnirtin- 
giausiam pinethiiui karui, dar kruvineąniam ir nuožmes
niam negu Pirmasis pasaulinis Karas. Kol kiekvienas Ka
riavo su kiekvienu, Komunistai stiprino ir plėtė savo val
džią, o paskui, po Kelerių metų, palenkė sau visą šalį.

Bresto "taika" nukreipta ne tik prieš nacionalinius 
Rusijos interesus, bet ir prieš Vokietiją. Savo prasme ir 
dvasia Bresto "taika" - Tai Molotovo - Ribentropo pakto 
prototipe. Lenino sumetimai 1918 metais ir Stalino su
metimai 1939 metais - tie patys: tegul Vokietija kariau
ja Vakaruose, tegul ji pati išsenka ir kartu iki paskuti
niųjų išsenka sąjungininkės Vakarų šalys. Mes bet kokia 
kaina padėsime Vokietijai nusialinti, o tada...

Tuo metu, kai Lenino įsakymu Breste ouvo pasira
šoma "taika" su Vokietija, Petrograde intensyviai buvo 
rengiamasi nuversti Vokietijos vyriausyoę. Tomis dieno
mis Petrograde pusm iii joniniu tiražu išleidžiamas komu
nistinis laikraštis1 vokiečių kalba "Die Fackel", dar iki 
pasirašant Bresto "taiką", 1918 m. sausį. Petrograde 
įkuriama vokiečių komunistinė grupė "Spartakas". Laik
raščiai "Die VVeltrevoliution" ir "Die Rote Fahne" taip 
pat atsirado ne Vokietijoje, o komunistinėje Rusijoje, 
įsakius Leninui, kuris pasirašė "taiką" su Vokietija. Tre
čiajame dešimtmetyje komunizmas Vokietijoje įleis gi
lias šaKnis. Neužmirškime, kad čia savo ranką pridėjo 
Leninas, ir būtent tuo momentu, Kai VoKietija Vakaruo
se kariavo sekinantį beviltišką karą, o Leninas buvo su
daręs su Vokietijos vyriausybe "taikos" sutartį.

2.

meninas gerai apsKaičiavo: karo išsekinta Vokietijos 
imperija neatlaikė jo įtampos. Karas oaigėsi imperijos 
žlugimu ir revoliucija. Leninas tuoj pat anuliavo sutartį. 
Karo nualintoje Europoje ant imperijos griuvėsių iškilo 
komunistinės valstybės, kurių ražimai nepaprastai pana
šūs į lenininį bolševikų režimą. Leninas džiūgauja: "Mes 
ant pasaulinės revoliucijos slenksčio!" Tuo metu Leninas 
atsisako savo minimumo programos. Jis nebeKalba apie 
Antrojo pasaulinio Karo būtinumą, nes tiki, kad pasauli
nė revoliucija jau gali būti Pirmojo pasaulinio karo pada
rinys.

Leninas įkuria Korninterną, kuris save apibūdina kaip 
Pasaulinę komunistų partiją ir iškelia sau uždavinį: su
kurti Pasaulinę sovietinę respubliką.

Tačiau pasaulinė revoliucija neįvyko. Komunistiniai 
režimai Bavarijoje, Bremene, Slovakijoje, Vengrijoje 
pasirodė esą silpni ir negyvybingi, kairiosios Vakarų ša
lių partijos, kai reikėjo užgrobti ir išlaikyti valdžią, - 
silpnos ir neryžtingos, o Leninas tada galėjo jas tik 
moraliai paremti: visos jėgos buvo mestos į vidaus fron
tus, į kovą su Rusijos tautomis, nepanorusiomis komu
nizmo.

Tik 1920 m. Leninas ganėtinai sustiprino savo pozici
jas Rusijoje ir tuoj pat metė didžiules pajėgas į Europą 
revoliucijai paskatinti.

Palankus momentas Vokietijoje jau pražiopsotas, ir 
vis dėlto 1920^ m. Vokietija - tai visiškai tinkamas lau
kas klasių mūšiams. Vokietija nuginkluota ir pažeminta.

Visi idealai prakeikti ir apdrabstyti purvais. Šalyje - 
baisi ekonominė krizė: 1920 metų kovą Vokietiją sukrė
tė visuotinis streikas, kuriame, kai kuriais duomenimis, 
dalyvavo per 12 milijonų žmonių- Vokietija - tai parako 
statinė, ir tereikia vienos Kibikrkšties... Oficialiame Rau
donosios armijos marše (Budiono marše, turimas galvoje 
šalyje plačiai žinomas 1919 metų maršas "Mes raudo
noji kavalerija") yra tokie žodžiai: "Atidavei Varšuvą! 
Atiduok Berlyną!" Sovietinių komunistų teoretikas NiKalo- 
jus Bucharinas laikraštyje "Pravda" paskelbia dar ryžtin
gesnį šūkį: "Tiesiai prie Paryžiaus ir Londono sienų!"

Tačiau raudonųjų legionų kelyje - Lenkija. Tarp So
vietų Rusijos ir Vokietijos nėra bendros sienos. Norint 
įžiebti revoliucijos gaisrą, reikia sutriuškinti skiriamąjį 
barjerą - laisvą, nepriKlausomą Lenkiją. Komunistų ne
laimei, sovietinei kariuomenei stojo vadovauti strategi
jos esmės neišmanęs M. Tuchačevskis. Jo armijos prie 
Varšuvos buvo sumuštos ir gėdingai pabėgo. Kritišku mo
mentu Tuchačevskis neturėjo strateginių rezervų, o tai ir 
nulėmė grandiozinio mūšio baigtį. Tuchačevskis šito 
nesuprato ir sumokėjo už savo klaidas. O revoliuciją Vo
kietijoje reikėjo atidėti 1923 metams...

3.

Tuchačevskio ordų sutriuškinimo Lenkijoje padariniai 
bolševikams buvo labai nemalonūs. Rusija, kurią bolševi
kai, atrodo, visiškai paskandino kraujuje ir Kontroliavo, 
staigu atsikvošėjo ir beviltiškai mėgino nusikratyti komu
nistinės diktatūros. Sustreikuoja darbininkiškasis Piteris 
- revoliucijos lopšys. Darbininkai reikalauja duonos, lais
vės. Bolševikai slopina darbininkų sukilimus, bet šių pu
sėn staiga stoja Baltijos laivyno eskadra. Kronštato jū
reiviai - tie patys, kurie padovanojo valdžią Leninui ir 
Trockiui, - reikalauja išvyti komunistus. Šalyje nusirita 
valstiečių sukilimų banga. Tambovo miŠKuose valstiečiai 
suteiKia gerai organizuotą, bet prastai ginkluotą antiko
munistinę armiją.

Ką gi, Tuchačevski, išsrėbk viską. Ir Tuchačevskis 
svetimu krauju nuplauna savo strateginio pralaimėjimo 
gėdą. Tuchačevskio žvėriškumas Kronstate tapo legenda. 
Siaubingas valstiečių išnaikinimas Tambovo gubernijoje - 
tai viena baisiausių visos žmonijos istorijos puslapių. Ir 
to puslapio autorius - Tuchačevskis. Yra žinoma nema
žai didelių dvidešimtojo amžiaus piktadarių: Ježovas, 
Himleris, Pol Pot'as. Pralieto kraujo kiekiu Tuchačevs
kis tikrai nusipelnė vietos šalia jų, o laiko atžvilgiu 
buvo jų pirmtakas.

1921 m. Leninas įvedė naują ekonominę politiką - 
NEP'ą. Toje politikoje nieko naujo - tai buvo senas ir 
geras kapitalizmas. Komunistams reikėjo išlaikyti val
džią, ir jie darė visokias nuolaidas,net įvedė laisvosios 
rinkos elementus. Yra sakoma, kad Kronštatas ir Tambo- 
vas - tai svarbiausios priežastys, dėl kurių Leninas įve
dė laisvosios rinkos elementus ir atleido ideologinę vir
vutę ant visuomenės kaklo. Aš manau, jog reikia ieško
ti KitoKių priežasčių: 1921 metais Leninas suprato, Kad 
Pirmasis pasaulinis karas nesukėlė pasaulinės revoliuci
jos. Trockis patarė pereiti prie permanentinės revoliuci
jos- trenkti smūgį po smūgio laisvosios visuomenės silp
nosioms grandims ir kartu ruošti Antrąjį pasaulinį karą, 
kuris ir baigsis galutiniu "išvadavimu". Prieš pat įvedant 
NEP'ą, 192U m. gruodį, Leninas apie pasaulinį karą 
sakė:"... dar vienas toks pat karas yra neišvengiamas".

Ir vėl prisimenu Hitlerį. Aš jo neginu, tik sakau, jog 
1920 m. jis nieko viešai nekalbėjo apie tai, kad Antra
sis pasaulinis karas yra neišvengiamas ir pageidaujamas. 
O štai Ką tuo laiku pareiškė Leninas: "Mes baigėme 
vieną karų etapą, mes turime rengtis antrajam etapui". 
Dėl to ir įvedamas NEP'as. Taika - tai karo atokvėpis. 
Taip sako Leninas, taip saKo Stalinas, taip rašo "Prav
da". NEP'as - tai trumpas atokvėpis prieš busimuosius 
karus. Komunistams reikia sutvarkyti savo šalį, sustiprin
ti ir konsoliduoti valdžią, išplėsti nepaprastos galios ka
rinę pramonę, parengti gyvenotojus būsimiems karams, 
"išvaduojamiems žygiams". Šitai jie ir daro.

Jau kitais metais buvo įkurta Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjunga - SSRS. Deklaracijoje dėl SSRS įkū
rimo buvo skelbiama, kad SSRS - tai tik pirmas ryžtin
gas žingsnis Kuriant Pasaulinę Sovietų Socialistinę Res
publiką: buvo numatyta respublikų skaičių didinti tol, 
kol visas pasaulis priklausys SSRS.

Deklaracija dėl SSRS įkūrimo buvo atviras ir tiesio
ginis KARU PASKELBIMAS VISAI KITAI PASAULIO 
DALIAI. Ši deklaracija ir dabar tebegalioja. Jos niekas 
neatšaukė. Yra SKirtumas tarp Hitlerio "Mein Kampf" ir 
deklaracijos. Hitleris parašė savo knygą vėliau ir ji at
spindi vieno žmogaus požiūrį: MANO kova. Deklaracija 
dėl SSRS įkūrimo - tai oficialus dokumentas, kuriame 
nurodomas svarbiausias didžiulės valstybės tikslas: su
griauti ir pajungti visas kitas pasaulio valstybes.

(Bus daugiau)
pst.



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
e LN spalio mėn. 20 d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 213 žmonių. Prane
šimus padarė LN valdybos 
narys Teodoras Stanulis.

e Spalio mėh. 20 d.,2:30 
vai.p.p vyko LN ir Labdaros 
Fondo informacinis susirin
kimas, kuriame dalyvavo 
apie 150 žmonių.

Pirmininkavo adv.Algis 
Pacevičius, pranešimus 
padarė LN valdybos pirm.V 
Drešeris, ižd. J.Slivinskas 
ir Slaugos Namų komiteto 
pirm. J.V.Šimkus.
e LN spalio mėn.27 d.sek- 
madienio popietėje dalyva
vo 147 žmonės.Svečių kny
goje pasirašė 1 iš Kauno.

Pranešimus padare ir 
su svečiais supažindino 
LN Vyrų Būrelio narys 
Zigmas Rėvas.

dainuoja sol. Vincentas 
Kuprys.

• Tradiciniame LN POKY
LYJE lapkričio 9 d. menine 
programa , atliko Londono 
PAŠVAISTE.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTES MINĖJIMAS

Lapkričio mėn.24 d.,2:30, 
val.p.p., Lietuvių Namuose 
Kariuomenės Švente’s minė
jime dalyvaus išskirtiniai 
prelegentai- Lietuvos ka
riuomenės karininkai: karinių 
oro pajėgų vado pav.plk. 
Stasys Murza,mjr.Rimantas 
Gaspar avičius.kpt.Regi m an
tas Diržinauskis, vyr.ltn.Jū
ratė Raguckienė ir karinio 
laivo DZŪKAS vadas vyr. 
Itn. Vytautas Mogenis.

Jie pasisakys pagal 
savo tarnybines paskirtis.j- 
domu bus išgirsti,kokia 
pažanga padaryta , kad ir 
per vienerius metus ,Lietu
vos pajėgų tvarkyme, ypač 
kad stažuojamas! Kanadoje.

e LIETUVOS GARBĖS 
KONSULATAS dabar yra 
įsikūręs Lietuvių Namuose, 
Toronte, 1573,Bloor Str.W.. 
M6P-1A6.

į floridą

e Spalio mėn. 29 d. LN 
vyko GIRIŲ. AIDO- Lietu
vos Partizanų Kvarteto 
koncertas.

Kvartetą sudaro buvę
partizanai sovietmečiu
kalinti Sibire: muzikos 
vadovas A.Paulavičius,
vadovas V.Balsys, A.Lukša, 
Vl.Šiukšta. Su kvartetu

VERTIMAI 
ŽODŽIU ir 
RAŠTU 
lietuvių, 
rusų, anglų ir 
prancūzų 
kalbomis.

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

• CAMP BORDEN, Kana
dos kariuomenės bazėje 
mokosi Lietuvos karininkai. 
Jiems labai reikalinga Vy
tenio Statkaus knyga "Lie
tuvos Ginkluotos Pajėgos 
1918-1940 m.".

Galintieji jų perleisti 
jiems, prašomi kreiptis 
į Vyt.Pečiulį, tel: 416- 
247-2221.

METINĖ KALĖDINĖ MUGE 
RENGIAMA PRISIKĖLI

MO P-joje, kuri truks 2 
dienas lapkričio mėn. 23
d., nuo 10 val.r.iki 4 vai.
p.p., ir lapkričio mėn. 24 
d. nuo 10 val.r.iki 1 val.p.
P-

Norintieji išsinuomoti 
prekystalį,kreipkitės į V. 
Juzukonytę tel:416-236- 
0848 arba D.Danaitytę 
905-624-3296.
• TĖVYNĖS SĄJUNGOS 
Toronto Židinys spalio mėn. 
30 d. buvo surengęs pobūvį, 
kuriame pranešimą padarė 
Vyt. Bireta, du mėnesius 
praleidęs Lietuvoje ir daly
vavęs priešrinkiminiame 
vajuje.

LIETUVIŲ KLUBO 
35- METIS

Lietuvių Klubas tapo 
St.Petersburgo ir apylinkės 
lietuvių susibūrimo vieta, 
kur nariai ir svečiai pra
leidžia kiekvieną sekmadie
nį po lietuviškų pamaldų 
pabendrauti, papietauti, 
paminėti tautines ar religi
nes šventes. Čia vyksta 
koncertai, paskaitos, teatro 
vaidinimai.

š. m. lapkričio mėn. 16 
d., 2 val.p.p. vyks visuoti
nas Klubo narių susirinki
mas išrinkti 1997 m. val
dybą ir po to vyks smagus 
35-ių metu veiklos paminė
jimas.

Lietuviu Klubas pradėjo 
savo veiklą steigiamuoju 
susirinkimu, 40-čia narių 
Domicėlės ir štaupų garaže 
1961 m. lapkričio mėn. 11 
d. Jau 1964 m.vasario mėn. 
pradžioje darbštumo ir 
dosnumo dėka buvo pasista
tyta sava patalpa ir iškil
mingai atidaryta. 1976 
m.pastatas buvo beveik 
padvigubintas, nes veikla 
plėte'si narių skaičius 
augo. 1990 m.buvo užbaig
tas paskutinis planuotas 
praplėtimas- padidinta ma
žoji salė, įrengta biblioteka 

Kuomet kai kuriose 
kitose vietovėse, kur su
mažėjo lietuvių skaičius, 
tenka galvoti apie su tokiu 
pasiryžimu įsigytų patal
pų likvidavimų, šis Klubas 
nė kiek "nesensta", nenyks
ta, o šauniai laikosi! Rei
kia jam linkėti, kad ir. 
ateinanti karta j£ taip glo
botų ir juo naudotųsi kaip 
dabartinė!

Padėkos Diena, pager
biant Klubo geradarius- 
Garbės rėmėjus, paaukoju
sius po $1.000 ar daugiau, 
vyks lapkričio mėn. 28 
diena.

V

nės šventę lapkričio mėn.
22 d., 3 val.p.p.

Paskaitininkas - Ameri
kos kariuomenės pulkinin
kas Algimantas Garsys, 
kuris neseniai grįžo iš Lie
tuvos, praleidęs ten daug 
laiko su dabartiniais Lietu
vos kariuomenės vadais.

Po paskaitos programą 
atliks muz. Aloyzo Jurgu- 
čio vadovaujami dainos 
vienetai- Moterų Kvartetas 
ir Vyrų Vienetas. Bus kava 
su vaišėmis.

• LIETUVIŲ BENDRUO - 
MENĖS GEGUŽINĖ Vyko 
spalio mėn. 16 d., sutrauku
si didelį būrį svečių. Visi 
vaišinosi "balandėliais", 
gaivinosi įvairiais gėrimais 
ir bandė laimę loterijoje.

VIEŠĖJO LOS ANGELES 
DRAMOS ANSAMBLIS

Spalio mėn. 19 d. Lietu
vių Klube gera režisūra 
ir vaidyba pasižymėjo 
Dramos Ansamblis, suvaidi
nęs 3 veiksmų Žemaitės 
komedijų "Trys Mylimos".

Susirinkę gausūs žiūro
vai entuziastingai priėmė 
programų ir nepagailėjo 
katučių.

Šio veikalo režisoriumi 
ir scenovaizdžio kūrėju 
buvo žinomas teatro vete
ranas Petras Maželis 
Vaidino Dramos Sambūrio 
veteranai Ramunė Vitkienė 
ir Juozas Raibys. Puikiai 
pasirodė jaunieji Sambūrio 
nariai, naujieji ateiviai 
iš LIetuvos:Amandas Ra
gauskas, Veronika Ragaus
kienė ir Marytė Kašėtaitė.

Sambūrį sveikino Klubo 
pirm.Albinas Karnius, bu
vusi šio Sambūrio režisorė 
Dalila Mackialienė.

Petras Maželis buvo 
visų pasveikintas gimtadie
nio proga, jam sugiedota 
"Ilgiausių Metu", ir jis tu
rėjo progos tarti savo žodį.

/Pasinaudota biuleteniu 
"Lietuvių Žinios", leidžiamu 
Amerikos Lietuvių Klubo 
valdybos. Red.Mečys Šil- 
kaitis, talkinant Reginai 
Mikailienei /.

SMALIŽĖ

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

patalpose

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

• Lietuvių Klubo 
vyks visuotinis 
Dukterų D-jos susirinkimas 
gruodžio mėn. 19 d., 2 
val.p.p., Mažojoje salėje. 
Visos narės ir prijaučian-; 
tieji maloniai kviečiami 
dalyvauti.

e LIETUVIŲ KLUBAS 
taip pat jau laukia ir sve
čių. iš Šiaurės) Nemaža 
torontiečių ir montrealiečiy 
lietuvių laukia tos dienos, 
kai pabėgs nuo žiemos...

MOKA:
2.75% už 30-89 dienų term. Indėlius 
3.00% už 90-179 dienų term. Indėlius 
3.00% už 180-364 dienų term. Indėlius 
3.25% už 1 m. term. Indėlius
3.75% už 2 m. term. Indėlius 
4.25% už 3 m. term. Indėlius 
4.50% už 4 m. term. Indėlius 
5.00% už 5 m. term. Indėlius 
3.00% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
3.50% už 1 m. GIC Invest pažym. 
4.00% už 2 m. GIC Invest, pažym.
4.50% už 3 m. GIC Invest pažym. 
5.Q0% už 4 m. GIC Invest, pažym.
5 50% už 5 m. GIC Invest, pažym.
2’75% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
3.50% *4 RRSP Ir RRIF 1 m. term.. Ind. 
4*00% RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.50%' °* RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
5.00% 144 RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.50% RRSP Ir RRIF 5 m. term Ind. 
2.75% už OHOSP (variable rate) 
2^75% taupymo sąsk. (gyv.drauda)
9 7ęo/ kasd. pal. čekių

sąsk. nuo 50.000
3.75% už Amerkos dol. 1 m. GIC
2.75%. už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk. 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo...... .7.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages):
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................5.60%
2 metų................... 6.10%
3 metų................... 6.60%
4 metų.................. .7.00%
5 metų.................. .7.40%

(fixed rate)

su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų......5.70%

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 
mortgičius iki 75% 
Įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji 
mortgičlai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

AKTYVAI per 1 04 milijonus dolerių
Kiti patarnavimai

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 Insurance 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.

• ROMO KALANTOS Šau
lių Kuopa rengia Lietuviu 
Klube Lietuvos Kariuome-

KELETAS ĮVAIRYBIŲ 
VIŠTIENOS PATIEKALAMS

Viščiukų krūtinėlės su 
melono padažu
4 krūtinės be kaulo ir 

be odos
4 "honey dew" melono 
į kantalupės
2 šaukštai daržovinės alyvos 
1 Šauklštelis druskos 
į pipirų -
3/4 puodelio "sakė" arba

Riesling vyno 
a puodelio vištienos sul- 

tinio("broth"/
1 šaukštelis šviežio tar

kuoto imbiro /"ginger"/
2 -"— krakmolo
a puodelio ryžių vyno acto 
1 šaukštas medaus 
1 -"- sviesto
1 -"- susmulkintų pet

ražolių ("parsley"/.
Paruošimas:

Kiekvieną krūtinėlę per
pjauti per pusę ir lengvai 
suploti. Nulupti melonus, 
plonai suraikyti arba išpjau
styti rutuliukais.

Daržovių aliejų įpilti 
į plačią keptuvę, kaitinti 
vidutiniame karštyje.Pabars
tyti viščiukieną druska 
ir pipirais, sudėti į keptuvę. 
Pakaitinti po 5 min.kiekvie- 
ną pusę, kol lengvai paru
duos. Užpilti "sakė" arba 
vynu, sultiniu ir imbiru. 
Pakaitinti keletą minučių.

Ištirpinti krakmolą į 
ryžių vyno actą. Išimti 
trūtinėles ir .;padeti ant 
lėkštės. į keptuvę supilti 
acto mišinį, medų ir melo
no skilteles. Lengvai pa
maišyti iki sutirštės. Pri
dėti sviesto ir petražolių. 
Užpilti ant viščiukienos. 
Šis lengvai pikantiškas 
padažas yra saldžiarūgštis. 
/Paruošimas: apie 20 min., 
virimas-20 min. 8 porcijos/.

Viščiukų krūtinėlės su 
sezamo sėklomis ir medumi
3 viščiukų krūtinės, apie 
į kg.kiekviena. /Be odos, 
ir be kaulą, perpjautos 
per pusę/.
2 šaukšai sezamo sėklą
3 -"- medaus
g puodelio "dry sherry" 
arba nesaldaus balto vyno 
3 -"- Dijon garstyčių
1 šaukštas citrinos sunkos
Paruošimas:

Pakepinti sėkleles mažo
je keptuvėlėje vidutiniame

karštyje, dažnai papurtant 
keptuvę, kol sėklelės pasi
daro auksinės spalvos, apie 
5-ketą minučių. įmaišyti 
medų, garstyčias, sherry 
ir citrinos sunką.

Sudėti krūtinėles į ke
pimo indą 9"-13", arba 
puodą. Lygiai užpilti sėkle
les su mišiniu ant kiekvie
nos krūtinėlės. Kepti neuž
dengus inde )400°F karštyje, 
vis kartas nuo karto užpi
lant sėklelių mišinį (apie 
15-20 min.), kol storiausią 
vietą įpjovus, nebėra raus
vos spalvos.

Sudėti viščiuko gabalus 
ant lėkščių, o padaža pa
tiekti atskirame indelyje. 
/Paruošimas ir kepimas- 
apie 30 min. 6 porcijos/.

Kurapka su citrina ir 
žolelėmis

įvairumo dėlei,, paban
dykite laukinių vištelių 
("cornish hen"/ - kurapkų 
kepsnio.

Paruošimas:
3 kurapkos (lį iki lį 

sv./, perpjautos
į puodelio šviežios citrinos 

sulčių
į -"- alyvų aliejaus
4 skiltelės česnako,sukapoti
1 šaukštelis druskos
2 -"- džiovintu čiobrelių 

/"thyme"/
2 -"- -"- oregano
2 rozmarino

Sudėti kurapkas į 13"x9 
2" kepimo indą. Sumaišyti 
citrinos sunką su priesko
niais. Gerai suplakti ir 
užpilti ant kurapkų. Už
dengti indą ir marinuoti 
bent 8 valandas, laikant 
šaldytuve, kartais apvartant.

Nusausinti kurapkas, • 
Marinadą supilti į mažą 
indą, užvirinti ią sumažinus 
kaitrą, pašildyti 5 minutes.

Pakepinti kurapkas ant 
vidutinio karštumo anglių 
apie 30 min, arba ant kros
nies grotelių, kol iškeps, 
arba inde, apipilant kartas 
nuo karto marinadu.

Žinoma, prie visokios 
viščiukienos gerai tinka 
ryžiai. / 6 porcijos/.

Skanaus!

Parapijos kredito kooperatyvas
A u

999 College St., Toronto. Ontario M61I 1A8 

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. 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.

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

taupymo sąsk...................

.3.00% 
3.00% 
3.25% 
3.75% 

.4.25% 

. 4.50%
5.00% 
.3.00% 
.3.50% 
.4.00% 
4.50% 
5.00% 
5.50% 
2.75%
3.50% 
4.00% 
4.50% 
5.00% 
5.50% 
2.75%

.2.25%

,2.75%

IMA UŽ:
Asmenines 
paskolas 

nuo....
Sutarties 
paskolas 

nuo....

7.50%

Neklln. turto paskolas:

7.50%

Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų............... .5.75%
2 metų............... .6.25%
3 metų...............
Su keičiamu

. 6.75%

nuošimčiu 
1,2, 3 metų ■■ 5.70%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
.ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, čę- 
kių Ir taupymo sąskaitas

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

“INTERAC” kortelėKiti patarnavimai

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

Nekilnojamas 
turtas
Patarnavimai 
visose pirkimo ir 
pardavimo srityse 
Kreiptis (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. 41 6-233-3334, 41 6-231 -2661 

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

Narys “Better Business” bi uro

Patarnavimas - 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 Bloor), Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6-762-4232 FAX 41 6 762-5588

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vytukas Bučionis

MONTREALIO ŠEŠTADIENĖS MOKYKLOS MOKINIU

PIEŠINIAI

PADARYKIME ‘"STEBUKLĄ*'
Ką. veikia Vytukas Bu - 

čionis? Šis montraliečiams 
žinomas vaikas padarė 
viską, kad pakeistų Lietu
vos pedagogu nuomonę 
apie jį. Lietuvoje, būdamas 
"per silpnas" pirmajai spe
cialios aklųjų mokyklos 
klasei, Kanadoje jis buvo 
paremtas Montrealio ir 
kitų išeivijos lietuvių, o 
taip pat Kanados Lietuvių 
Fondo, ir š.m.pavasari jam 
ne tik pavyko "peršokti" 
ne vien,kaip įprasta,viene- 
rių, bet net dviejų metų 
programų reginčių vaikų 
Westmount Park mokykloje.

Muzikos studijose jis 
jau stebino neeiliniu muzi
kalumu ir vis gerėjančia 
technika, grodamas klasiką- 
nuo J.S.Bacho ir C.Debussy 
iki N.Telfer ir C.Pepin; 
taip pat sukurdamas virš 
šešiasdešimt savo (L) kūri
nių. Šių metų pavasarį 
Vytukas tapo geriausiu 

savo amžiaus McGill Kon
servatorijos studentu ir 
buvo pakviestas groti Pol
lack Concert Hall Gala 
koncerte.

Gėrėdamiesi šio dešim
ties metų vaiko talentu 
ir motyvacija,ir matydami, 
kad net ir lanksti Quebec'o 
švietimo sistema nebegali 
suspėti- su jo poreikiais, 
pavasarį* susirinkę tuzinas 
atsakingų darbuotojų iš 
"Montreal Association 
for the Blind" ir "McGill 
Conservatory of Music", 
numatė specialių integruota 
jo mokyklos ir muzikos 
studijų programų bei parė
mimą papildomomis studi
jomis ir įranga...

Bet - laikai keičiasi,ir, 
valdžiai sumažinus lėšas 
visoms švietimo sistemos 
grandims,pilna tokia prog
rama pasidarė nebeįmano
ma. Mokytojams tenka 
dirbtinai mažinti jo namų 
darbus,- o Konservatorija, 

visokeriopai kitaip semda
ma, net ir norėdama, ne
gali užtikrinti mokymo 
brailio rašmenimis - visoje 
Kanadoje nėra įprasta, 
kad tokio amžiaus aklas 
vaikas tai pajėgtų. Net 
ir Biblijos draugija Kana
doje mus informavo, kad 
Vytukas,matyt,bus paskuti
nis neregys, prašęs ir ga
vus iš jų Bibliją brailio 
rašmenimis - tai tapo per 
brangu. Ką bekalbėti tada 
apie žodynus, žinynus ir 
pan., elementaria ir būtinų 
mums visiems literatūrą...

Dar prieš keletą mėty, 
šitokia problema būtų liku
si neišspręsta, tačiau šian
dien - kas kita. Už kelius 
tūkstančius dolerių Vytukas 
galėtu kompiuterinės įrangos 
dėka daryti tai, ką aklas 
žmogus vakar dar negalėjo 
- rašyti namų darbus mo
kytojams tais pačiais, kaip 
visi rašmenimis, skaityti 
tas pačias knygas, kaip 

visi , ir mokytis muzikos 
ne iš klausos, o iš gaidų. 
Ir pagaliau - net užrašyti 
savo paties kūrinius muzi
kos gaidomis. Žodžiu 
išsilaisvinti iš aklumo ver
govės. Tam reikėtų tik... 
stebuklo...

Kas galėtų paremti 
šio talentingo vaiko pas
tangas, kviečiami naudotis 
sąskaita LITE Nr.5300, 
V.Bučioniui, arba kreiptis 
į "NL" redakciją, kuri auką 
atitinkamai perduotų. (Au
kojusieji galės gauti atskai
tymą nuo mokesčių).

Užsukite ir į kanadie- 
tiškos muzikos savaitės 
mokinių koncertą,kuriame 
dalyvaus ir Vytukas, kur 
pagros ir savo kompoziciją. 
Koncertas vyks lapkričio 
mėn.pabaigoje, apie ką 
bus tiksliau pranešta. Inf.

hamilton

kreiptis 
vadovę -.Elyte 

tel.386-3676

9 HA

• Restorane antisemitas garsiai šaiposi iš žydų. Už gre
timo stalo sėdinti žydaitė nusižiovauja.

Antisemitas jai suko:

t*
ELIW

Pf) u u u S M 1C U Ll c-„ & Yn .

• HAMILTONO "KOVAS" 
entuziastingai pradėjo nau
jąjį sezoną spalio mėn. 
18 d., žaisdami prieš jau
nuosius,,.. Lietuvos krepšinin- 
kuš-Marčiulioniukus.

Ši hamiltoniečių koman
da Šiaurės Amerikos Lietu
viu Sporto žaidynėse per
nai buvo laimėjusi savo 
amžiaus klasėje pirmą vie
ta. KOVAS yra entuzias
tinga grupė. Sėkmės)

® JAUNIMAS pradėjo naują 
sezoną linksmai: GYVATA- 
RO šokėjų studentų grupė 
repetuoja sekmadieniais 
5 val.p.p,salėje po bažnyčia. 
Jauniai ir vaikai repetuoja 
trečiadieniais, 6:15 vai.v., 

' abiė j ošė ’ salėse.
Norintieji dalyvauti

ar gauti daugiau informa
cijos , kviečiami 
t grupės 
Tarvydienę
arba i Kazimierą Deksru 
332-6006.

NUSIŠYPSOKIME:
(IŠ "Lietuvių Liaudies Anekdotai)
• Kaimynas kaimynui:

- Antanai, ar tavo karvė rūko?
- Ne, nerūko.
- Tada tavo tvartas dega.

• Teisėjas kaltinamajam:
- Ar jūs žinote, kiek galite gauti uz melagingus pa

rodymus?
- Žadėjo tūkstantį dolerių.

• Tėvas sūnui moksleiviui:
- O kur tavo dienoraštis?
- Aš jį paskolinau Petriukui. Jis nori savo tėvus iš

gąsdinti.

• Žmona kandidatui į deputatus:
- Esu įsitikinusi, kad už tave balsuos visi dori žmo

nės.
- Menka paguoda, reikia, kad balsuotų dauguma...

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 

istkTirfs kuosavnnsp. namuose

"TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

—Jūs taip plačiai išsižiojot, tarsi norėtumėte mane 
praryti...

- Ką jūs! Mes žyoai, kiaulienos nevalgome.

• - Kas ten?
- Policija.
- Ko jums reikia?
- AtidaryK duris, norime pasikalbėti.
- Kiek jūsų?
- Dviese.
- Tai ir kalbėKitės!

• - Sako geriausias vaistas nuo nutukimo - plauKymas.
- Nemanau. Pažiūrėkite, kaip atrodo banginis...

• Pas garsų gydytoją atėjo nutuKęs žmogus ir prašo pa
tarimo, kaip jam suliesėti.

Gydytojas patarė, ką reiKetų ir kada derėtų valgyti.

SENIAUSIAS ŽALIUOJANTIS
krūmas je, dviejų upių įgraužoje.

šis augalas pradėjęs gy-
Australijos mokslininkai vuoti dar prieš ledyno 

tvirtina, kad surado krūmą amžių, yra sterilišicos 
40,000 metų senumo! Tai struktūros, pats dauginasi 
galėtų būti seniausias gy- iš savęs, nereikalingas tam 
vas organizmas mūsų plane- tikslui kito augalo. Jį tyri- 
toje. Jis vadinamas nėja Tasmanijos Parko 
karališkuoju "Holly", auga floros ir faunos tarnybos 
Tasmanijos tolimoje piet- mokslininkas Stephen. Har- 
vakarių apleistoje vietovė- ris.
— ■ —■ ------------------------ --  —   ■ -------------- - - - 7

Žmogus atidžiai išklausė, bet ir toliau sėdi gydy
tojo kabinete.

-Kas dar? - klausia gydytojas.
Tai kad aš nesupratau, kada tuos vegetariškus patie

kalus valgyti: prieš valgį ar po valgio?...
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 

ryto.šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v

AKTYVAI PER 38 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.. .....2.00% Asmenines nuo.......... 12.75%
santaupas.......................... .....2.50% nekiln. turto 1 m......... 5.350%
kasd. pal. taupymo sąsk... 
INDĖLIAI:

.....1.75% v H - .• ■ ’

90 dienų indėlius............... ..... 2.75% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius............. ..... 2.75% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius............ ..... 3.25% narių gyvybės drauda

x?>2 m. term, indėlius............ ..... 4.00% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius........... ..... 4.75% iki $2,000 ir asmeninių
4 m. term, indėlius............ ......5.00% paskolų drauda iki
5 m. term, indėlius............ ......5.25% $25,000. Be to, narių
RRSP IrRRIF santaupos apdraustos
(Variable)........................... ......2.75% TALKOS atsargos kapitalu
1 m. ind............................... .......3.25% per 2 mil. dol. ir Kanados
2 m. ind............................... ....... 4.00% valdžios iki $60,000
3 m. ind............................... ....... 4.75% sumos draudimu
4 m. ind.......... .................... ....... 5.00%
5 m. ind............................... ....... 5.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus ‘Talkoje”

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!

ME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
ISių IR SENIAUSIŲ KALBU - LIETUVIŠKAI!

7 psl.1996. :XI.5



montreal
MIRUSIEJI: LIETUVOS 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS
ir L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPOS MONTREALYJE 40 - METIS

bus švenčiamas š.m. LAPKRIČIO mėn. 24 d., 12 vai. SEKMADIENI,

Aušros Vartų Parapijos salėje
11 vai. iškilmingos pamaldos A.V. bažnyčioje
12 vai. MINĖJIMO AKTAS salėje.

PROGRAMOJE:
• Paskaita: Lietuvos kariuomenės kpt. GINTARAS SURGAILIS
• Nuotraukų iš Lietuvos paroda;
• Vyrų Dainos Vienetas, dir. muz. A. STANKEVIČIUS ..
• Kava ir užkandžiai ĮĖJIMAS: $10.-

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

LITAS M 0 N T R E A LIG LIE T U VI Ų 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. $1000.00) Taupomos sąskaitos
1 metų......4% Specialios ...1.50%
2 metų ...4.50%
3 metų ...5.00%

Kasdieninės ..1.50%

4 metų ...5.25% RRSP & RRIF
5 metų ...5.50% Taupoma . 2.00%
Terminuoti indėliai 1 metų ...

2 metų ...
4.00%
4.50%

1 metų ........... .3.00% 3 metų ... 5.00%
180 d. - 264 d. 3.00% 4 metų ... 5'. 25%
120 d. - 179 d. 2.50%
60 d. - 119 d. 2.50%

5 metų ... 5.50%

30 d. — 59d. 2.50’96 Čekių sąskaita ...1.00%
iki 36 d............

3t) d. - 364 d.Kun.Kazimieras Pečkys,S.J.

PRIEŠ 20 METŲ.
Pakirstas vėžio ligos, 

1976 m.lapkričio mėn. 11 
d.,būdamas tik 58 m. am
žiaus,mirė AV P-jos Mont- 
realyje klebonas. Juo dirbo 
1962-1968 m.

Tai buvo praktiškas, 
tylus žmogus, ypatingai 
rėmęs AV Choro veiklą.Jis 
nuoširdžiai rėmė Mme M. 
Roch įsijungimą i Choro to
bulinimą ir dirigavimą,suma
niai sutvarkė P-jos skolas.
• PETRAS MARKAUSKAS 
mirė spalio then. 30 d.

Liko žmona Edith, 2 
dukterys ir sūnus su šei
momis, 7 vaikaičiai.

Užuojauta artimiesiems.

e A. a. Prano Montvilos ir 
a.a.Jono Adomaičio atmi
nimui po $10,- "Nepriklau
somai Lietuvai" aukojo 
torontietės M.Povilaitienė, 
K.A.Ratavičiai, D.Dargienė 
ir T.Čipkienė.
Nuoširdžiai dėkojamel"NL"
• Buvusių inontrealiečių 
a.a.PRANO MONTVILOS 
ir JONO ADOMAIČIO pa- 
laikai-pelenai- buvo nuvel
ti į Lietuvių Kapines Mis- 
sisaugoje, Ont.,š.m.spalio 
mėn. 25 d., palaidojimui.

Gedulines bendras Mi
šias aukojo kun. Jonas 
StaŠkus, dalyvaujant žmo
nai Genutei Montvilienei 
su šeima ir abiejų mirusių
jų artimiesiems bei drau
gams.

Po apeigų dalyviai buvo 
pavaišinti pusryčiais.

• Primenama, kad Montre- 
alio skautų Žiemos Stovyk
la vyks sausio mėn. 10-11- 
12 d.d.,Cap St. Jacques 
parke.

Kviečiami dalyvauti 
ir tėvai bei svečiai šioje 
gražioje ir labai patogiai 
įrengtoje vietovėje.

Pranešti apie dalyvavi
mą tuntininkui Gintarui 
Nagiul tel:683-6147(vakare).

e ŠV.ELZBIETOS DRAUGI
JA rengia savo tradicinius 
PIETUS š.m. lapkričio mėn. 
17 d., po 11 vai. Mišių, 
Šv. Kazimiero P-jos salėje.

Dėmesio:
KANADOS LIETUVIŲ 

B-N ES solidarumo mokes
tis &10,- bus nurašytas 
š.m. lapkričio mėn. Šis 
nurašymas paliečia tik 
tuos LITO narius, kurie 
pasirašė pareiškimus perves
ti solidarumo mokestį į 
KLB Montrealio Apylinkės 
Valdybos suskaitą.

Arūnas Staškevičius, 
Montrealio A-kės Valdybos 

Pirmininkas

TRYS LIETUVOS 
KARIŠKIAI

artėja prie stažuotės 
pabaigos Kanados kariuome
nės bazėje St. Jean Sur 
Richelieu, Que. Malonu, 
kad jie sutiko dalyvauti 
Lietuvos Kariuomenės Šven
tės minėjime Montrealyje 
su paroda ir paskaita.

Preleg. kpt. Gintautas 
Surgailis yra istorijos dak
taras. 1992 m. išleido kny
gą "Lietuvos Kariuomenės' 
Vadai". Kartu su juo sta
žuotėje tobulinasi Itn. Ri
čardas Bočkus ir Itn. Jo
nas Jurkonis. Š.m. gruo
džio mėn. pabaigoje jie 
grįžta namo, į Lietuvą.

L.K. Mindaugo šaulių 
kuopa, mininti patvarios 
veiklos 40-metį, tradici
niai besirūpinanti ir Kariuo
menės šventės minėjimu, 
suteiks gerą progą visiems 
susipažinti su Lietuvos 
kariškiais. Minėdami šią 
šventę, pagerbsime ir mūsų 
karius,ir vis dar gyvuojan
čius mūsų šaulius?

« Augustinas KALVAI
TIS. "NL" talkininkas, 
negerai pasijutęs, nuvyko 
į ligoninę, iš kur jo ir 
nepaleido. Atrodo, kad 
teks pabūti kurį laiką.

, Linkime greitai sustip
rėti.'

Į HENRIKO NAGIO STIPENDIJŲ FONDUI AUKOJO: Į
Po $100,- Brikių šeima, Vilgalių ir Kibirkščių šei

mos, Petras ir Julija Adamoniai su šeima, Dainius 
ir Dalia L.S., Ir.ir P.Lukoševičiai,Dalia Kaupienė, dr. 
Antanas Lipskis, Dali a ir Liudas Slėniai, Br.ir Genovai 
tė Mickevičiai, Ir.ir R.Statkauskai, Jūratė ir Charlis 
Tanner; $75,- Monika ir Vytautas Jonynai; Ona Šab- 
lauskienė- $60; po $ 50,- Diana ir Audrius Žibaičiai, 
Leonas ir Genovaitė Balaišiai. Roma ir Rimas Lapinai, 
Ada ir Vilius Pėteraičiai, Iz.Mališka, Monika ir Juozas 
Dapkai,Ieva ir Kostas Andruškevičiai, O.J.Šeidžiai, 
Juozas Paknys, Henris Dauderis, Rimas ir Rūta Ru- 
dinskai, Aldona Veselkienė, Linas ir Rasa Veselkai; 
$40,- Genovaitė Montvilienė; $25,- VAIVORYKŠTĖ; 
po $20,- Regina Pocauskienė, Ansas ir Elena Lyman- 
tai,Ilona Maziliauskienė, Vladas Šaltmiras, Agota Knys- 
tautienė, Vitolis Šipelis, Vyt.Pavilanis, H.Z.Lapinai, 
Antanas Keblys, B.Bendžius, Lilė Gedvilą, Katherine 
Frey Jonas ir B.Malaiškai, Kazys Barteška, Milda 
ir Vytautas Murauskai, Regina ir Linas Urbonai .; 
po $10,- Nijolė Bagdžiūnienė, V.P.Dikaičiai, J.ir Pr. 
Baltuoniai, Alb.Jonelis, Antanas Žiūkas.

( bus daugiau )

Nuširdžiai dėkoja Henriko Nagio Stipendijų Fondas

APDRAUDOS KAINAS
i 

GERIEMS OBJEKTAMS
NAMAMS IR AUTOMOBILIAMS
NUSTATOME PATYS

Atstovaujamos bendroves suteikė teisę 
vadovaudamosi mūsų ilgamete darbo patirtimi.
Kviečiame visus pasinaudoti šia galimybe.

Mokestis gali būti padalytas į 3-6-10 mėnesinius 
mokėjimus. ;

Adamonis Insurance Agency he.

Tel. 722-3545
Greitas ir tikslus patarnavimas!

Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

(išimant prieš
IMA

laiKą 1.60%)
UŽ:

Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 4-plex)

1
2
3

5.25%
.6.06%
.6.35%

4

at

metų ...6.75%
metų ...7.20%

LITAS ...5.75%
.7.50%
9.50%

.17.00%

metų.
metų
metų

Asmenines paskolas
If guaranteed by deposit
Fully guaranteed (CSB) or other
Personal loan regular .................... .

Overdraft ...................................................
DESJARDINS PRIME ...5.50%
DESJARDENS PERSONAL PRIME ...6.00%

1475
KASOS VALANDOS:
De Sfeve 3907 A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treciad. 9.00- 3.00

3.00- 7.00Ketvirtadieniais 12.00- 8.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

Dėmesio-

• NORINTIEJI PASVEIKI- 
TI ARTĖJANČIŲ ŠVEN
ČIŲ PROGA mūsų laikraš
tyje, — prašome apie tai 
jau dabar pranešti^

Dėkojame iš anksto."NL?

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

PARDI/0DAA1I NAMAI
(PALIKIMAS)

Liėtuvių gyvėnamuose rajonuose

7310 Churchill Ave, Crawford Park, Verdun. 
Atskiras cottage, 3 miegamieji, atskiras garažas 
Didelis sidypas. Statybininko sau statytas. Kaina 
$139.000

1194-96 Crawford Bridge Ave, Crawford Park 
Verdun. Duplex 4-5 kambariai.- Pusiau atskiras. 
Gražus rajonas. Kaina $115.000.

254-256 2nd Ave. Lasalle. Duplex, 5-5 kam
bariai.

258-260 2nd Avė, Lasalle. Duplex, 4-4 kam
bariai.

SĄŽININGAI PATARNAUJA NEJUDAMO TURTO 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

Abu namai pusiau atskiri, garažas rūsyje. 
Gera naujesnė statyba. Kiekvieno kaina $125.000. 

(mokėjimas pagal galimybes. Galima pasKola 
geromis sąlygomis.

R ADAMONIS TEL: 722-3545
(Testamentinis įgaliotinis)

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-Chirurgaš 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE»Que, 
H8P 1N5, tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
Q>uv.dr. J. M A US K 0 S biurai 

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

PAUL RUTKAUSKAS/ROSS/
5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tel: 7514/ 766-3586-darbo, 7514/ 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 paltų
* Saugojimas vasaros laiku (storage)
* Taisau ir remodeliuoju
* Siuvu ir parduodu

EUROPARCEL
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

ADVOKATAS
ROMAS IŠGANAITI S,B.A. ,B.C.L. ‘

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

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646 LES TOITURES

PORTRAITS

rps MIRON IIX1C

Notarė
RŪTA POCAUSKAS “ RUDINSKAS 

L.L.L. D.D.N.
1610 Ste-fCatherine Street West, suite 405, 

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

TONYI 
PHOTO! 
•TUDlOt

PASSEPORT - COMMERCIAL
MARIĄGE - WEDDINGS 
5220 ch,QUEEN MARY Rd.

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

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 
Mark Richard

Tel: 767 - 9941

3272 Boul. LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

Fax: 766 - 9985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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