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DVISAVAITINIS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŠVIESAUS PAVASARIO IR LINKSMU ŠV. VELYKŲ I

KVIEČIA&N.

METINI NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Eil ĖRASČIU KONKURSAS VAIKAMS
KANADOS LIETUVIU DIENŲ PROGA

skelbiamas ei-
pačių sukurti

- tiktai Kana-

sniegui 
atsiveria 
Sarajev'o 

vykusiu

TIRPSTANTIS SNIEGAS 
ATIDENGIA DAR 
DAUGIAU PASLAPČIŲ, 

BOSNIJOJE- 
pradėjus tirpti, 
nelaimingajame 
ir jo apylinkėse 
egzekucijų užmaskavimai.

1992 m. musulmonai 
ir kroatai dingdavo be 
žinios, kai Serbų milicija 
okupavo Sarajev'o priemies
čius ir pradėjo vykdyti 
"etniškąjį valymą"...

Paskutinėmis dienomis 
Bosnijos ir UN policija 
jau identifikavo bent 10- 
tį naujų tokių masinių nu
žudytųjų griovių. Tai pir
mieji mirties grioviai snie
gui nutirpus, pasirodę pa
čios sostinės apylinkėje. 
Palaikai bus tiriami Tarp
tautinio Karo Nusikaltimo 
Tribunolo Hagoje atstovu. 
Jie prižiūrės palaikų atka- 
sinėjimus.

Nejučiomis prisimename, VELYKŲ RYTAS LIETUVOJE 
kaip pasaulio teismai tylė
jo, kuomet Sovietija vykdė 
masinius trėmimus ir žudy
mus...Tylėjo ir 
ilgai siautėti 
vykdant savajį 
lymąį' ir

leido per 
Hitleriui, 

"etninį va
lyme^' ir "aukščiausios ra
sės" politiką...

Gal gi galingieji pasi
mokė iš praeities ,ir bent 
Bosnijos sužvėrėjusių gaujų 
vadovai atsidurs teisme. 
Pasaulio opinija ir politika, 
bent jau netylėjimas, ir 
kas be ko- artėjantys rin
kimai, priverčia ir Rusijos 
prezidentą Jelcin'ą stabdy
ti karą Čečėnijoje.

ATLANTIS IŠVENGĖ 
NELAIMES

Dali ♦Telesforas Valius
LINKSMA DIENA MUMS NUŠVITO; VISI LAUKĖM DŽIAUGSMO ŠITO 

KĖLĖS KRISTUS, MIRTIS KRITO , ALELIUJA į ALELIUJA, ALELIUJA!
dykumoje.

Ši ekspedicija 
trečioji, susijungiant 
MIR ir pirmoji, kur JAV 
astronautai pasivaikščiojo 
erdvėje, būdami prijungti 
prie M1R;

Gegužes menesyje EN
DEAVOR atliks kitą užda
vinį, įvairius mokslinius 
tyrimus per 10-tį dienu.

buvo
su gyventoju, nebus 

prez. Jelcin'as 
16 d.rinkimuose-

JELCIN’AS ĮSAKO 
SUSTABDYTI KARA 4 *

š.in., gegužės mėn. 11 d. 10 vai. r. LIETUVIŲ NAMŲ 
(1573 Bloor St.W., Toronto, ON. M6P 1A6) antrame 
aukšte, Menėje "C". Registracija 9:30val.

Tuoj po Metinio Susirinkimo, toje pačioje vietoje 
šaukiamas Specialus Visuotinis narių Susirinkimas, 
Statuto pakeitimo reikalu.
------------ K------------------------- FONDO TARYBA t

Mokyklinio amžiaus vaikams ( 8-15 m.) 
lėraščių konkursas - Eilėraščiai turi būti 
ir parašyti lietuviškai. Konkurso dalyviai 
dos gyventojai.

Bus premijuojami trys geriausi eilėraščiai. Tema- 
laisva. Eilėraščius siųsti iki rugsėjo mėn. 15 d., adresu:

Regina Choromanskytė, 75 Duke, Apt.306, HAMILTON, 
Ont., L8P 1X4. Inf.

PASIKEITĖ LIETUVIŲ 
FdNDO VALDYBOS"^ 
PIRMININKAI AMERIKOJE

JAV erdvėlaivis 
LANTIS, sėkmingai 
junges ir įsijungęs j 
jos erdvių stotį MIR, per 
9 dienas atliko visa eilę 
svarbių bandymų. Įguloje 
buvusi viena moteris astro
nautė- Shannon Lucid- 
pasiliko MIR stotyje, kur 
dirbs dar 5 mėnesius.

ATLANTIS, grįžtant 
t žemę ir esant nusileidimo 
orbitoje, įrangoje užkliuvo 
specialios durys, kurias 
reikėjo atidaryti prieš nu
sileidimą, būnant orbitoje, 
kad radiatoriai pakrovimo 
sekcijoje 
nuo šilumos, susikaupusios 
elektronikos 
įrangos veikimo metu. Dve
jos durys buvo užsikibusios 
ir teko ruoštis skubiam, 
pavojingam nusileidimui.

Vis dėl to, po rizikingų 
manevru- durys 
ir ATLANTIS 
sugrįžo į žemę 
Air Force bazėn, Mojave

AT- 
prisi- 
Rusi-

atsipalaiduotų

ir kitokios

atsidarė 
laimingai 
Edwards

ES

ČEČĖNIJOJE
~Š. rh.kovo 

televizijos laidoje prez.Jel
cin'as pranešė, kad nuo 
vidurnakčio sustabdo Rusi
jos kariuomenės puolamuo
sius veiksmus Čečėnijoje 
ir įsako palaipsniui ati
traukti iš taikiųjų sričių 
Rusijos, dalinius. Ėaip pat 
pareiškė, kad jis sutinka 
su tarpininkais, kurie pra
vestų derybas su čečėnų 
vadu Dzokhar Dudajev'u.

Anksčiau prez. Jelcin'as 
buvo atsisakęs bet kokių 
derybų su juo, pavadinęs 
Dudajev'ą teroristu ir kri
minalistu. Joks, atrodo, 
Rusijos siūlomas taikos 
planas nedavė kokių nors 
pozityvių išdavų.

Dabar prez. Jelcin'ui 
reikia balsuotojams įrody
ti, 
kas 
džiant Čečėnijos 
konfliktą. Svarbiausias pas
katinimas tai daryti- artė
jantys prezidentiniai rinki
mai, kai kol kas pirmauja 
kandidatas - komunistų 
lyderis Gennadi Žiugano-

ESS

men.31 d.,

kad yra konkrečiai
nors daroma , spren-

> - Rusijos

v’as. Jeigu Čečėnijos krizė, 
kuriai nepritaria ir nemaža- 
Rusijos 
išspręsta, 
birželio
nelaimėtų...

Galimais derybų 
ninkai - Kazachstano 
Nazarbajev'as, ir 
Sovietu disidentas ___
Orlov'as (dabar esąs JAV 
piliečiu), taip pat ir vienas 
Arabų šeikas, kuris, anot 
prez. J elcin'o, laišku pasiū
lęs savo patarnavimą šiame 
reikale.

Apie 
žuvo nuo 
mėn. 11, 
kariuomenė įsiveržė į Če
čėnija, tikintis "žaibiškai 
sutvarkyti1' Čečėnijos nepri
klausomybės reikalavimus.

Tarptautiniai humanita
rinės pagalbos darbuotojai 
pasmerkė ypač paskutinią
sias žiaurias Rusijos ofen
zyvas, 
civiliai, 
buvo be 
ti 
ir 
kareivių.

JAV Valstybės D-tas 
išreiškė viešą susirūpinimą, 
ragindamas Rusija "baigti 
beatodairinę " karinę akci
ją

Prieš ir po šios Jelcin'o

tarpi- 
prez.
buvęs

Juri

30.000 žmonių 
4

1994 m.gruodžio 
d., kai Rusijos

kuriose bėgantys 
moterys ir vaikai 
atodairos sušaudy- 

kaip pranešama, girtų 
nedisciplinuotų Rusijos

r'ĮĮBĮIM

į

kalbos, Rusijos aviacija 
puolė vieną Čečėnijos lais
vės kovotojų rankose esan
tį kaimą...

Prez. Jelcin'as pasakė, 
kad tikįs, jog Dudajev'as 
sutiks priimti siūlomą di
desnę autonomija. Čečėnijai 
Rusijos federacijoje.

Povilui Kiliui.

Teisindamas iš principo 
Rusijos karo veiksmus 3 pa
reiškė, jog įsitikinės, kad 
Čečėnija būtų suorganiza
vusi Musulmonų jungtį Ru
sijos Kaukazo srityje, taip 
pat Gruzijoje, Armėnijoje 
ir Azerbaidžane, kas būtų 
kėlęs didžiulį pavojų Rusi
jai. "Tokiu atveju",- kalbė
jo jis,-karas būtų neišven
giamas su gal daug dides
nėmis, tragiškomis pasek
mėmis".
GUDIJA (BALTARUSIJA) 
NERIMSTA "

Artėjant ir susitarimui 
su Maskva pasirašymui, 
Minske dešimt tūkstan
tinės minios- daugiausia 
komunistų- žygiavo sosti
nės Minsko gatvėmis, pasi- 
sakydamos už naują Balta- 
rusijos-Rusijos uniją.

Kontra-demonstracijos, 
daugiausia 
surengtos, 
galimybes 
tai i 
ir krašto ekonomiją su 
Maskva.

Prieš savaitę vyko pana
šios demonstracijos.

Baltarusija per šimt
mečius svyravo tarp Rusi
jos, Lenkijos ir Lietuvos 
valdymų.

Po trijų metų pirmininkavF 
mo (tik tiek, pagal šios or
ganizacijos įstatus, galima 
valdybai pirmininkauti), 
Stasys Baras savo vietą už
leido kitam šio fondo dar
buotojui
Pareigų perdavimas įvyko 
1996 m. 
valdybos posėdyje, kuriame, 
gaila, dėl neseniai padary
tos sunkios operacijos, 
pats St. Baras negalėjo 
asmeniškai dalyvauti.

Su St. Baru buvo galimy 
bė susisiekti telefonu, ir 
jis kalbėdamas iš savo 
namų Čikagos vakariniame 
priemiestyje - Oak Brocke 
kur sveiksta po operacijos, 
pažymėjo 
ta leis, ; 
LF, nes 
Tarybai, 
kad St. 
zacijoje 
giau negu 
kadencijas (po trejus me
tus) taip pat yra buvęs 
LF Tarybos

"Lietuvių 
man buvo 
kalbėjo dar 
esantis St. 
reikia būti 
rier-'.s, kt.d

sausio 29 d. LF

i, kad jeigu sveika- 
jis ir toliau dirbs 
dar priklauso LF 
Verta pažymėti, 

Baras šioje crgani 
reiškiasi jau dau- 

20 metų ir dvi

jaunu žmonių 
tokios sutarties 

smerkė, nes 
integruotų vyriausybės

ir 
pirmininku.

Fondas visada 
prie širdies",- 

ligos patale 
Baras. "Mums

finansiniai stip- 
galėtume siekti 

užsibrėžtų tikslų 
lietuvių kultūrą, o 
šia - švietimą ir 
Aš su valdyba 
užsibrėžę pasiekti 
nį kapitalą su 8 mil. dole
rių suma. Ir štai praėjusių 
metų pabaigoje šis užmojis 
buvo perviršintas (pasiekta 
8,122,905 dol.)". Jis papa 
šakojo ir apie praėjusį ru
denį įvykdytą savo kelionę 
Lietuvon ir Vokietijon (čia

- remti 
svarbiau 
jaunimą, 
buvome 
pagrirdi

Berlyne jis aplankė M. 
Žilinsko LF paliktą namą, 
kurio vertė kasmet augs.) 

į KF ateitį buvęs valdy
bos pirmininkas St. Baras, 
žvelgia gana optimistiškai, 
kviesdamas visus užsienyje 
gyvenančius lietuvius į 
talką naujais nariais ir pi
nigais, ypatingai palikimais.

Čia norime pažymėti, 
kad St. Baras pernai pava
sarį atšventė garbingą 
savo amžiaus - 75-ją su
kaktį, bet dar nenori išei
ti į atsargą. Artimiausias 

.LF įvykis - metinis narių 
suvažiavimas, kuris įvyks 
kovo mėn. 30 d. Pasaulio 
Lietuvių Centro patalpose, 
Lemonte. Čia jau pora me 
tų veikia ir LF raštinė.

Stasį Barą (Baranauską) 
Lietuvoje tautiečiai pažįs
ta (nors dar gana nedaug) 
labiau kaip solistą, nes jo 
dainos skamba radijo ban
gomis, 
pavasarį, 
minimas 
dienis,
muzikologo Vaclovo 
šio vedamoje valandėlėje 
"Tautiečių balsai" du kartu 
po 25 minutes paskyrė 
šiam žymiam išeivijos so
listui ir visuomenininkui at 
žymėti. Ed. Šulaitis
• Indijos mokslininkai tvir
tina, kad Žemės magneti
nis laukas veikia į miegan
čio žmogaus savijautą. 
Jeigu miegant galva atsuk
ta 
bus gilus ir sveikas.Blogiau
siai 
va atsukta į šiaurės pusę. 
Tai, Indijos mokslininkų 
aiškinimu, prisideda prie 
apatiškos ir prislėgtos nuo
taikos per visą dieną.

Praėjusių 
kuomet 

jo 75-asis 
Lietuvos

metų 
buvo 

gimta- 
radijas 
Juodpu

į Rytus,tai jo miegas

miega tas, kurio gal-



Nepiktam
Už Nepriklausomą Lietuvą! Už ištikimybę Kanadai! 

Pour la Lituanie libre! Loyautė au Canada!
For free Lithuania! For loyalty to Canada!
LEIDĖJAS "NL" SPAUDOS BENDROVĖ
Redaguoja - redakcinė kolegija
TELEFONAS: (514) 366-6220
Second Class Mail. Reg. 1952 Nr. Return postage guar
anteed. Postage paid at Montreal, CP. Published by the 
Independent Lithuania Publishing Co., 7722 George St.
La Salle, P.Q. H8P 1C4. __________________________

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

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

kiaušinis
APIE MARGUČIUS

Senųjų tautų mitologijoje 
dažnai siejamas su pasaulio atsiradimu 
Pagal indų šventraštį ir jų mitologija, 
pradžioje buvusi tiktai tuštuma, kuri 
vėliau išsivysčiusi į kiaušini. Vėliau- 
šis skilo į dvi dalis: žemę 'ir dangų.

Kiniečiai sako, jog visą_ erdve val
dęs Tien, metė iš erdvių į vandenis 
kiaušinį, ir iš jo iššoko žmogus.

Egiptiečių mitai pasakoja,kad pa
saulio kūrėjas buvo Ptah ir jis iš kiau
šinio sukūres dangų ir žemę.

MARGUČIAI LIETUVOJE

Lietuvoje

37-
11-

• BALYS GAJAUSKAS- 
Lietuvos Politinių Kalinių 
ir Tremtinių Sąjungos 
pirmininkas, išbuvęs so - 
vietiniuose gulaguose 
nerius metus, KOVO
TOSIOS AKTO signataras, 
Seimo "Laisvės" 
seniūnas , švenčia 
metų amžiaus 
Gavo daugybę sveikinimų 
iš įvairių organizacijų ir 
pavienių asmenų.

Frakcijos 
savo 70 
sukaktį.

• TREMTYJE, 
m. vasario mėn. 
rašo apie Lietuvos 
nų Globos Fondą: 

"Padėkime
partizanams- juk jų beliko 
vos keli šimtai".

ŠILO 
zanai, 
se

nr.8, 1996 
laidoje 

Partiza-

Lietuvos

mai nebus vienkartiniai, 
bet dalimis per LLKS or
ganizacijos atstovus.

Kviečiame visus geros 
valios lietuvius prisidėti 
prie šio kilnaus šalpos ir 
globos darbo. Iki šios die
nos Lietuvos valdžia - nesi
stengia partizanams padėti 
ir juos ignoruoja. O tie, 
kurie juos skundė ar perse
kiojo, gauna padidintas 
pensijas. Partizanai savo 
auka jau atidavė...Dabar 
mūsų eilė jeims padėti 
ir juos globoti jų gyvenimo 
saulėleidyje. Nė viena auka 
nebus per didelė, nė viena 
per maža.

Padėkime
tizanams. Juk jų 
vos keli šimtai..."

LPGF valdyba: 
Leonas Maskaliūnas, 
Povilas Vaičekauskas 
Antanas Paužuolis, 
Birutė Jasaitienė,
Pečiulaitis, Marija Rėmienė

P.S. ši valdyba pareiš
kia, kad šis Fondas yra 
JAV LB Socialinės Reikalų 
Tarybos padalinys, yra 
užsienio lietuvių šalpos 
organizacija remti ir glo
boti išlikusius Lietuvos 
partizanus. (Randasi Čika - 
goję).
Jis neturi jokių ryšių su 
Lietuvos valdžios ministe
rijomis, įstaigomis ar sky
riais. Parama skirstoma 
per LLKS, jai priklausan
tiems 
giems 
nams.

Lietuvos par- 
beliko

dainininkai 
gastroliavę 

ir Kanadoje, 
širdis.

Lietuvos
pavieniams daini- 
Po visu išlaidų- 

dol. buvo pervesta

parti- 
JAV- 

sujaudino 
Žmonės 
partiza-aukojo 

nams ir 
ninkams.
3.500 < . K_______
Lietuvos Laisvės Kovą 

t yaį vjen_
Lietuvos

pirm. 
sekr., 

ižd. 
nariai-
Povilas

Sąjūdžiui(LLKS). 
kartinė parama 
partizanams.

Kilo mintis 
komitetą nuolat 
globoti dar gyvus Lietuvos 
partizanus, lengvinti jų

Jų

sudaryti 
remti bei

vargingą gyvenimą. Jų 
pensijos tėra vos 30 dol, 
(120 Lt.) per mėnesį.

įsisteigęs komitetas 
pasivadino LIETUVOS PAR
TIZANŲ GLOBOS FONDU.

LPG tikslai: 1. Rinkti 
aukas buvusiems Lietuvos 
partizanams šelpti. 2. Teik
ti paramą buvusiems Lie
tuvos partizanams, ypač 
sergantiems, sužeistiems 
invalidams. 3. Teikti para
mą žuvusių partizanų vai
kams siekti aukštojo moks
lo Lietuvoje. 5.Prisidėti 
prie "Lietuvos Partizanų 
Dainos" išleidimo.

Parama bus teikiama 
per Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdi (LLKS) - partizanus. 
LLKS^ buvo įsteigtas 1949 
m., atkurtas 1992 m. kaip 
Politinių Kalinių ir Tremti
nių Sąjungos skyrius.

Numatome, kad 200 
dol. mums padės globoti 
vieną partizaną ištisus- 
vienerius-metus. Išmokėji-

ir pagalbos 
jo nariams-

reikalin- 
partiza-

buvo 
tės 
9-ių 
žuvį 
kai
m.

• KAUNE, š.m.Vasario 
16-tosios dienos proga buvo 
atidengtos trijų Lietuvos 
prezidentų skulptūros". ^A-j 
leksandro Stulginskio, Ka
zio Griniaus ir Antano 
Smetonos. Autoriai- Alfre
das Vaura, Vytautas Narut- 
tis ir Stasys Žirgulis. Jų 
išdėstymą suderino ir su
tvarkė architektas Kęstutis 
Mikšys.

Ta proga Lietuvai skir
tas Mišias koncelebravo 
kardinolasVincentas Sladke
vičius, vysk. Sigitas Tam- 
kevičius ir vysk. M.Michele- 
vičius. Giedojo chorai "Pas 
toralė" ir "Giesmė".

Buvusios prezidentūros 
kiemelyje šios paminklinės 
skulptūros ir ju atidengimo 
iškilmės reikšmingai primi
nė VASARIO 16-tąją.
2 psl.

Mūsų tautodailės žinovas- patriarchas dail. Antanas 
Tamošaitis, rašo, kad Lietuvoje margučius pirmą kartą 
mini 1549 m.Martynas Mažvydas, iš kurio teksto atrodo, 
kad kilmingųjų ir šviesuomenės tarpe margučiai jau 
buvo išplitę ir,gal būt, jau paprotys pasiekęs ir papras
tus žmones. Pats dažymas vykdavo Didįjį Ketvirtadieni, 
Didįjį Šeštadieni ir prieššvenčio vakarą. Pagrindinai 
kiaušiniai buvo dažomi įvairiomis žolėmis, beržų vantų 
lapais, sprogstančių beržų lapukais, svogūnų lukštais, 
ąžuolo žieve ir kt., gaunant įvairių atspalvių, taip pat 
naudojant pelkių rūdą ar rūdos vandenį, žieves, sama
nas, ir kt.

Raštą išskusdavo peiliuko smaigaliu ar stiklo šuke. 
Vieni taip ir palikdavo, kiti dažytojai- išskustas vietas 
dar kartą pamerkdavo į augalinius dažus.

XIX a. pabaigoje daug kur paplito vašku atliekami 
ornamentai ir po to dažymas, tad, nuėmus vašką, lik
davo lukšto spalvos ornamentai- geometriniai,vėliau 
augaliniai- eglutės , rūtelės, o vėliausiai, XX-me am
žiuje pradėjo rodytis plaštakės, vabaliukai, kiškeliai, 
paukšteliai, arkliukai. Nepriklausomos Lietuvos laikais 
jau buvo užtikta ir Vyčio, Gedimino Pilies ir kitokie 
simboliai.

Didžiausius margučių rinkinius sudarė T.Daugirdas 
(jie randasi Vytauto Didžiojo Kultūros Muziejaus rinki
niuose), B.Buračas yra turėjęs per 1.000 ir 10.000 mar
gučių piešinių.

Dabar didžiausią margučių piešinių rinkinį turi dail. 
Antanas Tamošaitis. Jo ir Lietuvių Tautodailės Instituto 
dėka Kanadoje buvo išleista puošni, puiki , anglų kalba, 
spalvingomis, gausiomis iliustracijomis knyga "Lithua
nian Easter Eggs", 1982 m.

EUROPOJE - Vokietijoje, prie Vormso viename IV 
a.po Kr.mergaitės kape buvo rasti du išmarginti žąsies 
kiaušiniai. XII a. jau buvo žinoma Velykų meto margu
čių šventinimas. Dažyti ar marginti kiaušiniai plačiau 
buvo paplitę tuo metu Čekijoje, Lenkijoje, Ukrainoje; 
Rumunijoje, Karpatų kraštuose. b.n.
/Pasinaudota "Lietuvių Enciklopedija". Margučių ilius — 

tracijos šiame "NL" numeryje-iš dail - Antano Tamošai
čio rinkinio/.

Užgavėnės Rumšiškėse 1996 m.
KA VEIKĖ "MIKO" GAUJA

Kauno Apygardos Teis
mas baudžiamojoje byloje 
paskelbė 5-kiems 
kriminalinės gaujos nariams 
nuosprendį- R.Urbonavičiui- 
6m. ir 6 mėn. kalėjimo, 
po 6 m.- A.Griciui ir R. 
PeČkiui, 6 m.ir 7 mėn. 
A.Mikalauskui, V.Glinskui- 
5 m. ir 6 mėn. griežto- 
režimo darbų kolonijoje. 
Visų šių nusikaltėlių turtas 
konfiskuotas.

A.Griciaus vadovaujama 
gauja yra anksčiau priklau
siusi "Daktarų" gaujai, 
bet susipyko ir atsiskyrė, 
pasivadinę "Miko" vardu, 
įslaptintieji liudininkai da
vė parodymus, kad dviejų 
metų laikotarpyje gauja 
prievarta atiminėjo pinigus 
iš uždarosios akcinės fa
ves "Mūša", individualios 
įmones "Forma" Kauno 
filialo, ir kitų įmonių. Ki
tos įmonės nukentėjo 
mažiau- sumokėjusios duok
lę nuo 1.000 iki 2.000 litų.

"Mikas" plėšikavo gąsdin
damas susprogdinti pasta
tus, savininkų namus, fiziš
kai grasino šeimų nariams.

nubaustieji,iš- 
amerikietiškųjų

"Miko1

Nuotr. J. Pieeaičio
J.Minkevičius dirbo NKVD 
baudžiamosiose struktūrose, 
tai jis atsisakė Aukščiau
siosios Tarybos deputato 
mandato. Seimo narys A. 
Stasiškis pareiškė: "Koks 
beviltiškas cinizmas, kokia 
baisi neapykanta savo Tė
vynei turi būti, kad kruvi
nu tarnyste okupantui pa
vadintum nuoplenu 
vai". Kitas Seimo 
A.Patackas pasakė,
aukščiausiu valstybės apdo
vanojimą gauna žmogus, 
kurio vieta Lukiškėse (ka
lėjime). Anot jo, toks 
Prezidento sprendimas skir
ti Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino Ordiną tokiam 
asmeniui- yra Ordino di
dybės "įžūlus ir sąmoningas" 
paniekinimas.

Lietu- 
narys, 

kad

1995-tieji 
Žuvininkys- 
BALTIJ A: 

pelnas už

verbų, turguje

Sėkmingi 
Klaipėdos 

bendrovei 
mėnesių 

530.000Lt,t.y.gero-
daugiau negu 1994 

Taip pat tikimasi, kad 
bendrovės skolos biudžetui 
irgi bus netrukus išlygintos.

Visiems 680-čiai Žuvinin
kystės B-vės BALTIJA 
nariams prieš Kalėdas buvo 
išmokėta po 100 Lt,o Ka
lėdų Senelis apdovanojo 
ir žvejų vaikučius. Ne vienas 1 
pastebi, kad reikia daugiau ? 
asmeniškos atsakomybės, R 
ir gyvenimas būtų, vertas 
Nepriklausomybės.

Pirmieji 
trys 
Nepri
klausomos 
Lietuvos 
prezidentai: 
kairėje - 
Aleksandras 
Stulginkis, 

viduryje - 
Antanas 
Smetona, 
kuris 
buvo 
išrinktas 
2 kartus,

Vilniaus
Verbos buvo rišamos iŠ džiovintų pievų žolelių,ka

dugio krūmų šakelių. Vėliau - "išpruso", praturtėjo ir, 
atsiradug įvairiems stipresniems dažams - suryškėjo 
savo spalvomis. Dabar atrodo lyg puošmena.

Teisme 
mokę iš 
filmų gangsteriniu charakte
rių, pasiprašė drabužiu 
ir, apsirengę kostiumais, 
išklausė teismo sprendimu, 
įžūliai grasino gestais salė
je esantiems žurnalistams.

Susipratusių žmonių 
dėka gaujų teroras prade
damas stabdyti. Tuo pačiu rei
kia sudaryti psichologinę 
programą jiems atliekant 
bausmes. 
• Du Lietuvos rankinio 
teisėjai yra pakviesti j 
olimpinių žaidynių rankinio 
varžybas, kurios vyks Atlan
toje, JAV : Feliksas Ged
vilas- iš Kauno ir Grigori
jus Gutermanas iš Vilniaus. 
NEREIKIA NUMOTI 
RANKA

Daugiau kaip 100 asme
nų VASARIO 16-TOS1OS 
proga buvo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino ordinais 
ir medaliais apdovanoti 
už , kaip buvo skelbta, 
nuopelnus Lietuvos ūkiui, 
mokslui, švietimui ir kultū
rai.

Kuo buvo nusipelnęs 
L.K.Gedimino Ordinui gau
ti buvęs NKVD aktyvistas- 
filosofas Jokūbas Minkevi- 

: čius, Šiaulių KGB rūmuose 
garbės lentoje pagerbtas 
nuotrauka? Dar 1992 

- kai buvo nustatyta,

ir buvę 
laikosi.
miesto 

VI-joje Vidurinėje Mokyklo
je istorijos mokytoju pra
dėjo dirbti tauragiškis Ti- 
tusas Butautas, buvęs Lie
tuvos (tuo pačiu ir Tarybą 
Sąjungos) Komunistų Parti
jos aktyvistas. Jis, baigęs 
aukštąją partinę mokyklą, 
dėsto istoriją V-tų, Vil
tų ir IX-tų klasių moki
niams... Mokyklos direkto
rius ji priėmęs laikinam 
darbui iki birželio mėn.
14 d., T.Butautas turi 
17 pamokų per savaitę.

Patikrintomis žiniomis, 
šis laikinasis mokytojas 
buvo vienas aktyviausių 
promaskvietiškų narių Tau
ragėje, aktyvus pučistas, 
rūpinęsis sudaryti sąrašus 
žmonių, kurie būtų buvę 
represuoti, jeigu pučas 
būtų pavykęs... Kokį gi su
pratimą apie profesionalų- 
t.y.,objektyvios istorijos 
dėstymą toks asmuo gali 
turėti? Ar per 6 metus 
nebuvo galimybės paruošti 
bent papildymus istorijos 
vadovėliams?

Stebėtina, kad 
pučistai neblogai 
Pav., TAURAGĖS

• Susikaupęs storas sniego 
sluoksnis ZARASŲ Aero
klubo angarui padarė di
delį nuostolį- įlaužė stogą. 
Buvo stip'riai apgadinti 
angare buvę 2 lėktuvai 
ir 4 sklandytuvai.

PRISIBIJOMA GALIMŲ 
DIDELIŲ POTVYNIŲ

Mokslininkai
meteorologai ir hidrologai 
aptarė 
pavojus, nes ledo 
Nemuno žemupyje yra 50- 
60 cm, ledonešis turėtų 
prasidėti' kovo 26-28 d.d.,

hidro-

m., 
kad

galimo potvynio 
storumas

dešinėje- 
Kazys 
Grinius.

kovoKuršių mariose 
25 d..
• ZANAVYKŲ KRAŠTO 
MUZIEJUS, minėdamas 
savo atkūrimo 10-metį, 
kviečia visus, ypač išeivi
jos lietuvius, atsilankyti 
liepos mėn. 6 d. ten būsi
moje apylinkės folkloro 
šventėje.

Verta būtų įsidėmėti šią 
datą ii susipažinti su Za
navykų menu, juos pagerb
ti už lietuvybės puoselėji
mą. Lankantis pas savo 
šeimos artimuosius Lietu
voje, dažnai pamirštama, 
kad kartu visiems galima 
susipažinti ir su . įvairia 
veikla mūsų Tėvynėje va
saros atostogų metu.

Ne pro šalį saplankyti 
kartu su giminėmis ir piliar 
kalnius, muziejus,vasaros 
renginius ,paminklus,ir 1.1.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Užgavėnių Karnivalas Rumšiškėse. Tarp Juozuko ir Reginos Piečaitienės stovi 
(galvas nuleidę) Vida ir Algis Senkai is Toronto. Nuotr. J. Piečaičio

V.SKUODIS VĖL
PRALAIMI TEISME...

Kaip nepaprastai gra
žiai buvo sutiktas Vytautas 
Skuodis, jam pavykus pasi
traukti iš tremties, daugelio 
išeiviu pastangomis. Buvo 
jis atvykęs ir j Toronto 
lietuvių telkinį. Čia sutiktas 
didžiulės minios, — salėje 
nebetilpo, Papuošti puikio
mis gėlėmis stalai, suruoš
tos vaišės, sveikinimai. 
Tautiečiai sustoję, su aša
romis akyse, plojo karštai 
gerą ketvirtį valandos jį 
pagerbdami. Neįtarė, kad- 
vėliau pasirodė, grįžęs 
Lietuvon, su nieku nesiskai
tantis ir įžūlūs asmuo... 
O gal tikrai, nervus pakir
to sovietiniai kalėjimai...

Kiekvienu atveju,jis
nekreipė dėmesio j jokius 
prašymus, siūlymus, kaip 
išspręsti KGB Rūmuose 
esančių archyvų tvarkymų.

Deja, Vytautas Skuodis, 
kerštaudamas buvusiam 
Lietuvos gyventojų Genoci
do ir Rezistencijos Tyrimo 
Centro vadovo pavaduoto
jui Adomui Lukaševičiui, 
buvo surašęs papeikimų 
už tariamą grobstymą, 
vaizdžiau tariant, žmogų 
apvagino.

"Tremtinio" informacija 
skelbia, kad Vilniaus I A- 
pylinkės Teismas 1996 m. 
vasario 22 d. įpareigojo 
V.Skuodį atšaukti tą ,jsaky- 
ma& ir priteisė centrui už 
moralinę žalą sumokėti 
A. Lukaševičiui 4.000 Lt.

V.Skuodžio byla, kad 
neteisėtai atleido buv. 
Rezistencijos dalyvių teisių 
komisijos pirmininką Povilą 
Varanauską, nukelta į kovo 
mėn. 28 d. V.Skuodis, kaip 
komunistiniais laikais, at
nešė Seimo kanclerio N. 
Germano raštą, kur jo 
veiksmai teisinami, o P.

Varanauskas tą raštą pava
dino neatitinkančiu tikro
vės ir niekiniu.

V.Skuodžiui tenka pra
laimėti bylą po bylos. Tai. 
rodo jo nekompetentingumą 
centro generalinio direkto
riaus pareigoms. Galbūt 
LDDP už tai jį ir iškėlė 
į šį postą. Dėl tokių LDDP 
veiksmų ir piketas Vilniaus’ 
KGB rūmuose tebesitęsia.

LIETUVIŠKO POBŪDŽIO- 
ORIGINALIŲ PATIEKALŲ' 
SMUKLĖ ~

Vilniaus dalyje Žirmū
nuose, šalia parduotuvės 
"IKI" žinomoji kulinarė 
Rita Dapkutė atidarė naują 
užeigą- RITOS SMUKLI.

Veikia pirmoji komplek
so salė, kurioje bus rengia
mi pokyliai. Numatytoje 
antroje- veiks restoranas, 
o trečiojoje bus įrengtas 
alaus baras.

KARALIUS MINDAUGAS IR DIDŽIOJI LIETUVOS 
KUNIGAIKŠTYSTĖ ' / t ę s i n y s /

l J.J. B.)

*

5. Kunigų Kunigo (Didžiojo Kunigaikščio) ir Dvasios 
Deivio titulai

Dabar tenka, nors ir pamažu, suvirŠKinti 
tą V. Žemaičio minimą Didžiojo Kunigaikščio (Kunigo)r 
m j t ą . Kunigų Kunigo formulė siekia ir įrodo mūsų 
žiliausios senovės tradicijas. Ją galima užtikti ne tik 
Abisinijoje kaip ’Negus Negesti’, t.y. Karalių Karaliaus 
titulą (dar 6-me š. pr. Kr.), bet ir pas senovės persus 
kaip "Šach in Šach’, t.y. Valdovą Valdovo vardą (irgi 
6-me š. pr. Kr), kas prilygsta mūsų getų (hetitų) 
’■Lugal-Gal’ aroa Lielgalių Galio pavadinimui, siekian
čiam ne mažiau 15-tą šimtmetį prieš Kristų.

Ką dar būtų galima pridėti prie šio Valdovų Valdovo 
ar Imperatoriaus titulo? Atrodo, Kad Mindaugas siekė 
per šį titulą tapti ir Krivių Krivaičiu, t.y. Perkūno (Dei
vio) atstovu žemėje, kaip dar buvo mūsų paskutinis Ku
nigų Kunigas ir Krivių Krivaitis KĘSTUTIS (tuo faktu 
galima paaiškinti ir jo pasmaugimą). Proistorė čia atne
ša nesudėtingą atsakymą. Iviat Romos Imperatoriai, vė
liau Bizantijos, o dar vėliau Naujosios Romos Imperijos 
steigėjas Charlemagne arba Imperatorius Karalius Didy
sis - visi buvo tiek civilinės, tiek dvasi
nės valdžios vyriausieji atstovai žemėje. Taip lygiai 
ir baltų (Aisčių) kaip Pareinio liaudų (frankų) viešpačiai 
jungdavo tas abi galias - valstybės ir bažnyčios atsisky
rimo tais laikais dar nebuvo (C. Gedaudas, p. 264), tik 
Mindaugas ir Jogaila norėjo tai padaryti (atskirti Arijus 
nuo jų tikėjimo).

Toliau skaitant titulą antspaudoje, gauname logišką 
Krivių Krivaičio titulo tęstinumą senoviškoje formoje 
kaip ’ Dvasios Deivys ! Tai ne iš piršto išlaužtas prilei- 
dimas, bet žoois gerai uždokumentuotas senovėje. Tik 
atsiminkime vėlyvųjų Romos Imperatorių titulus, kurie 
buvo mūsų samdytų gudų (gotų) gvardijų įtakoje ir 
dažnai net kilę iš šių tarpo, pvz., Divo Anronijus, Divo 
Karakalas ir 1.1. Kai kurių istorikų jie buvo verčiami 
kaip ’Dievo’ vardas, tačiau Dievas lotyniškai yra ’De
us’, o Div’ skamba kaip mūsų Dievaitis, Dievo pasiunti
nys žemėje, t.y. Deivys:

"Perkūne, Dievaiti, nemuški žemaitį!
Tik inuški gudą (gotą) kaip šunį rudą..."

Jeigu sakome, kad iškilmingos šeimos turėjo truputį 
Perkūno "mėlyne kraujo", kurį perduodavo pavel
dėjime keliu, tai įrodo jų pirmtakų kilmę iš Per- 

'kūno, kaip nusako HOMERAS (Iliada, XX giesmė):
"Perkūnas pagimdė DARDANĄ, kuris pagimdė VA- 

REIKTONĘ Jo sūnus TAURAS įkūrė T a u r o j ą 
(Troy, Troją) arba didžiulę L i e 1 o n ę . Jis turėjo 
tris sūnus: LIELYS pabaigė statyti Lielonę, gražuolis 
GAUNAMEIDAS (gaunąs medų) įsimylėjusių dievų buvo 
gyvas paimtas Olimpan jiems pilstyti nektarą, o AUKŠ- 
CIARIKIS pagimdė sūnų KAUPĘ Tas pagimdė AUKŠTĮ, 
kuris pagimdė EINĘ kuris pagimdė VANDENORIŲ".

Tą paskutinį istorinį Kr. Krivaitį gerai pažįstame, 
nes jis, Trojai žuvus, išvedė s i k a m b r i ų (liaudų 
frankų) tautą Panonijon (dab. Vengrijon), kur jie išbuvo 
apie 7UU metų. Toliau galėtume tęsti iki PRUTENIO,
1996.IV.2

Užeigos projektą finan
savo Baltijos-Amerikos . 
Verslo Fondas. Taip pat 
buvo investuoti visi asme
niniai pinigai, gauti iš ki
toje vietoje veikiančios 
"Ritos Slėptuvės" ir parduo
tuvės.

Malonu pažymėti, kad 
patiekalus gamina gerai 
paruošti 15 virėjų- ta pati 
grupė, kol kas, kuri taip 
sėkmingai pasirodė "Ritos 
Slėptuvės" restorane. Visi 
užkandžiai, pradedant nuo 
šaltų iki deserto ir gėrimu, 
yra gaminami pagal lietu
viškus receptus. Juos su
rinko važinėjant po visą 
Lietuvą. Taigi- valgiai 
autentiškai lietuviški ir 
originalūs.

Smuklės vidus taip pat 
suprojektuotas senoviškos 
trobos pavyzdžiu, aptar
nauja merginos, apsirengu
sios tautiniais drabužiais.

Visiems, vykstantiems 
šią vasarą į Lietuvą,- ver
ta būtų apsilankyti ir Ri
tos Dapkutės darbščių ran
kų ir geros vaizduotės 
sukurtose užeigose. Ji, 
užaugusi JAV-se, gerai 
suprato, kad nereikia mėg
džioti amerikietiško sti
liaus, nes tokį daug kur 
rasi. Svarbu būti autentiš
kai originaliu - tai sudo
mins ir ne viena turistą, 
ir patvirtins tai, kas gero -* 
ir įdomaus yra Lietuvoje.

kuris pagimdė (davė tęstinumą)... Kęstutį, pasku
tinį Kr. Krivaitį arba Arijų popiežių.

Ciniškame, rafinuotame Romos plutokrat.ų pasaulyje 
’Dievo’ titulas, kuris buvo prikergtas Romos Imperato
riui, nebūtų turėjęs daugiau pasisekimo, nei pvz., šian
dien Amerikos prezidentui sugalvojus save apsisaukti ’ die
vu’, tačiau ’Deivys’ - tai visai kas kita. Tai tik vyriau
sias Dievo atstovas žemėje - popiežius (mūsų vadinamas 
Kr. Krivaičiu, dvasios deivių). Mindaugas, atrodo, geidė 
tapti ne tik Didžiuoju Kunigu (Imperatoriumi), bet ir 
Deiviu (jo krikštas neleido tai padaryti, tapo nelegaliu 
atstovu).

6. Imperatorius (Basileus) titulo problema ir karūnavimas
Imperatoriaus titulas, žuvus Vakarų Romos Imperijai, 

legaliai priklausė tik Rytų Imperijos paveldėtojui ir tik 
šis galėjo jį teisėtai naudoti ar kitiems perleisti. Klausi
mas iškilo dėl Imperijos titulo tarp Romos Bažnyčios ir 
Bizantijos Bažnyčios (Eastern Greek Church), kas turi 
teisę jį suteikti ar atimti.

DIDYSIS KARALIUS (Charlemagne, Carolus Magnus) 
šį titulą gauna 800 m. per Kalėdas, kuomet jis lankėsi 
Romoje trumpų ir neaiškaus legalumo cererroni- 
j ų dėka. Kuomet karalius lankė Šv. Mišias Šv. Petro 
Bazilikoje, Popiežius LEO III netikėtai uždeda jam 
karūną ant galvos, kai tuo tarpu susirinkusieji 
tris kartus užgieda: "To Charles, the most pious AU
GUSTUS, crowned by God, the great and peace-loving 
emperor, life and victory". Po to popiežius par
puolė ant žemės po Karolio kojomis, kas buvo iki šiol 
daroma vien prieš teokratinį Bizantijos im
peratorių, kaip pagarbos pareiškimą (vėliau - prieš carą!).

Ši ceremonija, kaip ir karaliaus "sacro-sanctus", isto
rijoje pasižymi kaip viena iš juokingiausių ir labiausiai 
intriguojančių mįslių. Dauguma to laiko kronikų irgi 
palieka daugybę neatsakytų klausimų, kurie gal ir liks 
neatsakyti visam laikui. Viena tik aišku, šios ceremoni 
jos priežastys ir pasėkos: "Apparently Charlemagne's 
contemporaries were at first confused about the s i g- 
nificance of the coronation 
and circumstances surrounding it" (G. Simon & the Edi
tions of Time-Life Books, N.Y. Barbarian Europe, 1968) 

Kad išgavus šį titulą legaliai, Karolis dar bandė 780 
m. tai padaryti vedybų formoje "to win Byzantine re
cognition of his status in the form of a dynastic mar
riage". Tačiau šios jo pastangos nepavyko, lygiai kaip ir 
Popiežiaus bandymai išspręsti politinius ir teologinius 
ginčus su Bizantija.

Kuomet 795 m. Leo tapo popiežiumi, jis būtų mažai 
ką pralaimėjęs, jei būtų pagrobęs imperatoriaus titulą 
(by usurihg) ir tuo apkarūnavęs savo mėgiamą Karolį. 
Net ir pats LEO to geidė 795 metais, bet nedrįso patei
sinti tokį atvirą grobuoniškumą, nebent "as a gift of 
papacy!" Tačiau, pora metų vėliau atsiranda legali skylė 
karaliaus ir popiežiaus planams įgyvendinti.

Griežta legalinė teisė Bizantijos arba Rytų Imperijos 
karūna paliko neatiduota 797 m., kuomet imperatorė 
IRENA ją pagrobė iš savo sūnaus CONSTANTINE VI, jį 
nužudydama. Kadangi nebuvo priimta, kad moteris valdy
tų savo vardu, dauguma atsisakė ją pripažinti teisėta 
valdove (plg. Arijus, kur tik vyriškos lyties ir ne jaunes
nis kaip 25 metų turi paveldėjimo tiesę). Esant tokiai 
kritiškai padėčiai, Karolis greičiausiai norėjo išreikalau
ti sau tą titulą; be to, jis, kaip vėliau Napoleonas, 
galėjo pats save karūnuotis be popiežiaus pagalbos ar 
leidimo.

Tačiau popiežius LEO tai numatė ir griebėsi iniciaty
vos. Taip karūnuodamas frankų karalių, jis ne tik sutei-

VELYKOS TĖVIŠKĖJE

Prisimenu,
Kaip mes keliavome pavasario miškais, 
Ir žemė kėlėsi iš miego.
Ištirpęs sniegas nuo kalvų.
Skaidriom srovėm sruveno į upes.
Aplink jau sprogo medžių pumpurai žali,
Ir saulė švietė. Gaivingas vėjas,
Grįžęs iš toli, dainavo eidamas laukais.
O tolumoj mirgėjo gimto miesto bokštai,
Varpų aidai virpėdami Prisikėlimo Šventę skelbė.
Ir mes žinojome: Velykos jau Čia pat.
Taip ėjome laimingi saule spindinčiais takais, 
Pabudusio pavasario džiaugsmingos šventės lydimi.

C.V.Obcarskas

KAIP MOTERIS IŠGELBĖJO KAIMĄ
RYLIŠKIŲ, KLEPOČIŲ, BUGONIŲ, PRERIŠ- 

KlįJ ir kiti kaimai buvo sudeginti Kūčių rytų. Gyvi 
likę, tų kaimų žmonės vieni slapstėsi. Kūrėsi partizanu 
būriai.

Saugumiečiai ir jų draugai istrebiteliai nesidrovėjo 
lankytis sudegintuose kaimuose: dar vis nušauna koki 
pasislėpti bėgantį žmogų, pasiskerdžia kiaulę, pasigauna 
žąsį, vištą ar avį. Viskas tiko badmiriaujantiems plėši
kams.

Kartų , grįždama iš "žygio", ši kariauna užsuko 
į mūsų APSN1G1Ų kaimą. Mama prieangyje girnomis 
malė duonai grūdus. Staiga įbėga automatu ginkluotas 
girtas rusų saugumo leitenantas ir, sunkiai apversda
mas liežuvį, prašo duonos. Mama padavė gabalų nuo 
pusryčių likusios duonos ir aiškina, kad dar malanti 
grūdus duonai. Leitenantas metė į grindis jam paduota 
duoną, parvertė stalą, suolą su drabužiais ant jo ir 
išbėgo į kiemą. Mama išėjo paskui. Leitenantas, užsika
binęs automatą ant kaklo, kopėčiomis užlipo ant stogo 
ir degtukais jį padegė. Buvo karšta (vėjuota diena. Kai
me - šeši vienas prie kito namai. Motina, matydama, 
kad tuoj kaimas liepsnos, be to, žinodama, kad kaime 
dar yra ir ginklų, iš visų jėgų stūmė nuo degančio sto
go kopėčias su leitenantu. Šis, to nesitikėdamas, stačia 
galva, su automatu, lėkė žemyn. Mama, žaibiškai 
pasistačiusi kopėčias, užšoko ant stogo, plėšė degančius 
šiaudus ir metė juos ant besiblaškančio, negalinčio at
sikelti leitenanto. Tokį jį rado keletas irgi girtų karei
vių. Gerokai pakosėję ir apdegę, jie pagaliau užgesino 
svylančius leitenanto drabužius ir "garbingai, su perga
le" išžygiavo iš kaimo.

Taip mano a.a. mama, rizikuodama gyvybe, bet 
ryžtingai, drąsiai veikdama, nugalėjo ginkluotą plėšikų 
gaują ir išgelbėjo nuo pražūties visą, kaimą.

Mano mama Marta Pigagienė gyveno Varėnos 
rai..Merkinės apyk.Apsnigių kaime. Jonas Pigaga

SAULUVA - Saulės (Mitros) dinastijos simbolis ("Šventos 
galvos" ženklas). Plg. Laisvės Statulą JAV-ėse.

kė jam nors menką Romos imperatoriaus prestižą, bet 
kartu davė suprasti, jog imperatoriaus titulas yra "Po
piežiaus dovana". Karoliui tai nieko nereiškė, nes tokis 
karūnavimas neišsprendė problemos.

Pagaliau 802 metais, kuomet IRENE buvo nuversta, 
neabejotinai legalaus imperatoriaus, užsidarė ir legalūs 
būdai pasisavinti jo titulą. Pora metų prieš savo mirtį 
(814 m.) Karolis dar bandė "to bargain doggedly" (neat- 
laidžiai derėtis), kol pagaliau jis buvo pripažintas ir 
priimtas "as imperial 'brother'' by Emperor MICHAEL 
of the new Byzantine dynasty".

Praktikoje tai mažai ką reiškė, bet teorijoje tas 
"imperatoriškojo brolio" titulas išėjo Popiežiui į naudą, 
nes jis visas Karolio valdomas žemes pavadino HOLY 
ROMAN EMPIRE ir paskelbė jį esant "Augustus" ir "Impe- 
rator". Karolis naudojo tą titulą ant savo antspaudų, 
pridėdamas "Renewal of the Roman Empire". Vėliau li
me šimtmetyje "Chanson de Roland" mitas jį padarė 
"vice-regent of God" (Dievo įgaliotas valdytojas). Ką tai 
reiškia?

Taip pradeda aiškėti ir Didžiojo Kunigaikščio 
mitas, ką buvo gal pirmasis pastebėjęs 15-me s. DLU- 
GOŠ’as ir iš kur tos "mitros uždėjimo" ceremonijos 
Vilniuje, jei tokios kada buvo. Jei pastebėjote, tai b a 1- 
t a i savo dievišką dinastiją kildino iš PERKŪNO, ku
ris buvo ne kas kita, kaip "dievaitis" -Deivys (Dievo at
stovas žemėje): Perkūne, Dievaiti, nemušk žemaitĘ tik 
mušk gudą, kaip šunį rudą". Didžiojo Kunigo ar Kuni
gaikščio titulas buvo paveldėtas iš kartos į 
kartą iki paskutinio Kunigų Kunigo ir Krivių Krivaičio 
KĘSTUČIO, paskutinio Dievo atstovo žemėje (Arijų po
piežiaus). Tuo faktu galima paaiškinti ir pasmaugimą 
bei Vytauto karūnos (mitros) uždėjimo sutrukdymą. Ko 
nepajėgta pasiekti legaliai ar kardu, buvo pasiekta klas
tos pagalba... Karaliai buvo renkam i... Kada 
•Jogaila buvo tokiu išrinktas lenkų, jų dvasiškiai didikai 
reikalavo, kad karalius būtų renkamas tik iš šios dinasti-1 
jos. Vytautui to nereikėjo, nes jo titulas buvo aukštes
nis už karaliaus - jis buvo inperatorius, 
tik trūko "mitros uždėjimo" ceremonijų, todėl ir kilo 
tokie aštrūs ginčai dėl "karūnavimo". Tą sumanymą kaip 
tik buvo iškėlęs pats imperatorius ZIGMANTAS, kuris 
gal ir būtų uždėjęs Mitrą (Saulės spindulių ratą - Šautu
vą), kaip formalumo ženklą, ant Vytauto galvos. Tačiau 
to visai nereikėjo, nes VYTAUTAS paveldėjo 
imperatoriaus titulą gimdamas: "Perkūnas pagimdė ... 
Kęstutį, kuris pagimdė Vytautą, kuris pagimdė ... Lietu
vos Didžiojo Kunigaikščio titulą"... ir tam jo titului pa
tvirtinti jis užsideda "Sauluvos" arba Saulės dinastijos 
spindulių karūną. (b. d.)
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PARTIJOS AUKSAS
/ tęsinys/

I g o r B u n i G
Neblogai sugalvota! O iš kur imti 

pinigų, jei jūsų Komanda, Vladimirai Iljieiau, susikišo 
visą? nepaprastai turtingos šalies nacionalinį turtą, į 
savo Kišenes, kurios pasirodė esančios bedugnės; jei jūsų 
NEPas demoralizuoja šalį, paversdamas ją iš pasaulinės 
revoliucijos depo milžiniška blusų rinKa! Jei jūsų išgir
toji "senų bolševiKų" gvardija maudosi prabangoje ir 
visiškai niekuo daugiau nesidomi, tik neKilnojamojo turto 
kainomis ir aKcijomis Kapitalo šalyse, meiliai sklaidyda
ma užsienio pasus, kurių turi ne po vieną.

Pamažu telkdamas valdžią savo rankose, Stalinas su 
nuostaba pastebėjo, kaa jam nieKas iš esmės ir netrukdė. 
NieKas negalvojo apie ateitį, visi buvo patenkinti dabar
timi. Dirbo tik ČK, pervardyta į GPU (Vyriausiąją poli
tinę valdybą), tingiai, be buvusio azarto šaudžiusi po 
2ūū žmonių per dieną. Čekistai irgi jautėsi esą apgauti. 
Kur tie nesusKaičiuojami lobiai, kuriuos jie su rūkstan
čiais mauzeriais ranKose penkerius metus vežė į centrą, 
tikėdamiesi savo, lygios su visais, dalies. O gavo špygą. 
Stalinas puikiai pasinaudojo šia aplinkybe, perimdamas 
slaptosios policijos kontrolę, suprasdamas, Kad joKio kito 
vyKdomosios valdžios organo tiesiog neįmanoma sugalvo
ti. Tai, Ką Leninas meiliai vadino "bolševikais", išsigimė 
jau nežinia į ką. Ir Kaip greitai - vos per nepilnus še
šetą metų!

Negalima sakyti, kad Leninas viso šito nematė ir ne 
suprato. Dar ir kaip suprato! Tačiau tildė oponentus. Ne 
pinigai - laimė! Kur kas dingo- partija žino. O žmonės 
bruzda todėl, Kad per mažai pradėjom šaudyti. Reiki-, 
daugiau šaudyti, draugai! Apsėstas idėjos sukurti TSRS, 
Leninas daugiausia galvoja apie busimosios "darbininkų 
ir valstiečių" valstybės teisinį pagrindą. Ji bus tuo stip
resnė, nuoširdžiai galvojo jis, kuo daugiau bus šaudoma.

NEPo įkarštyje, 1922 m. viduryje, sukaupęs paskuti
nes jėgas, Leninas vėl mėgina susigrąžinti ankstesnį 
autoritetą ir sutelkti aplinK save šalininkus, įkvėpęs 
juos naujam plėšikavimui, kad silpstančiose rankose išlai
kytų tokias širdžiai mielas neribotas valdžios vadžias. 
Tai sunku susieti su svajonėmims apie galingą socialisti
nę valstybę, tačiau vado nenuoseklumas jau net neerzi
na, jis tapo anekdotų objektu. Beje, o ką gi plėšti? 
Šalis ir taip jau paversta negyvenama dykuma. Bet taip 
atrodo tik vykdytojams, o genijus visad žvelgia į ateitį 
ir mato kur kas geriau už savo pavaldinius.

... Dar nuo 1922 merų Stalinas mėgina išsiaiškinti, 
kokiais keliais iš Rusijos į Vakarus plaukia milžiniškos 
sumos, kažkada buvusios Rusijos valstybinis turtas. Bet 
buvusios ČK aparatas dar ne jo rankose. Tyrimas vyksta 
slaptai ir labai atsargiai, beveik be jokių rezultatų. Ap
tikti auksinių gijų galiukai greitai nutrūksta fantastiš
kuose tarptautinių bankų labirintuose. Jei ir pavyksta 
rasti kanalą, greitai Įsiurbiantį Rusijos auksą, tai kana
lo, išmetančio ši auksą į pasaulio rinką, jau neįmanoma 
rasti. Ir nėra tokių žmonių, kurie galėtų perprasti, 
kaip juda tūkstančių tūkstančiai bankų čiuptuvu, apglė
busių visų pasaulį.

Kol Maskvoje buvo mušamas pasaulinės revoliucijos 
būgnas, tyliai ir nepastebimai įvyko pasaulinė finansų re
voliucija, kuri rengė pasaulinę protingiau naudojančios 
šios revoliucijos suteiktas politines ir ekonomines galimy
bes šalies ar šalių grupės hegemoniją. Ar apie tai žinojo 
tie, kurie 1917-ųjų spalį užgrobė valdžią Rusijoje? Stali
nas buvo tarp jų, bet jis nieko nežinojo, nors recidyvisto 
uoslė jautė, jog kažkas ne taip. Neturėdamas jokio poli
tinio ir ekonominio išsilavinimo, jis negalėjo bent paviršu
tiniškai išanalizuoti įvykių. Be to, ir laiko nebuvo. O liku
sieji? Žinojo ar ne? Ką žinojo Leninas? Greičiausiai ne 
daugiau už kitus. Jis tapo auka tų, kurie apsukriai pasi
naudojo jo liguistomis fantazijomis. Leninas, kaip ir visi 
kiti iš artimiausios aplinkos, niekada nebuvo atviras su 
Stalinu. Paniekinantys žvilgsniai ir atlaidūs šypsniai - 
štai viskas, kc jis iš jų susilaukdavo. Dar gerai, kad neį
tikėtinomis pastangomis ir rizikuojant, pasinaudojus dide
liais prieštaravimais GPU vadovybėje, pavyko permesti ir 
paslėpti dalį Valstybinės saugyklos vertybių. Bet GPU - 
tai organizacija, kuria negalima pasitikėti. Ar ras GPU 
tai, kas paslėpta? Tai dar klausimas.

Lenino mirtis atrišo rankas. Ką Iljičius nusinešė į ka
pą, slegia jo sąžinę. Bet su jo artimiausiais bendrininkais 
mes išsiaišinsim. Aiškintis teko narpliojant mirtiną Krem
liaus intrigų kamuolį, kur nieko nebuvo galima nuspėti 
net puse dienos į priekį. Atrodė, jog galingi varžovai iš 
senosios bolševikų gvardijos sutrins "nemokšą seminaris
tą", kaip sakydavo Trockis, į dulkes, ir taip, kad jo nie
kas neprisimins. Teoriškai taip ir turėjo atsitikti, bet 
praktiškai paaiškėjo, kad jie jau seniai nebe kovotojai. 
Ne tik atprato kovoti, bet ir dirbti. Ir Rusijoje nenorėjo 
likti, ir į Europą važiuoti bijojo. Nebe ta Europa, kokią 
jie pažinojo iki Pirmojo pasaulinio karo, visai nebe ta. 
Nesaldu jiems ten būtų su savo įpročiais, įgytais per sep
tynerius nežabotos savivalės Rusijoje metus. Tik Trockis 
dar turėjo šiek tiek stiprybės. Nutarė važiuoti. Pavargo 
nuo tuščių diskusijų, ką reikia sunaikinti pirmiausiai, ką 
paskui. Ar reikia kažkiek mokėti darbo armijų eiliniams 
ar pakišti vien davinio? Pagal Lenino planą laukė toks 
kruvinas ir ilgas darbas, kad net kvapą gniaužė, o jėgų 
jau nebebuvo. Geriau ramiai gyventi Vakaruose, švaistant 
lengva ranka prisiplėštus milijonus dolerių.

Stalinas tik apsidžiaugė tokiomis savo potencialiai pa
vojingiausio varžovo nuotaikomis. Apiformino jam tremtį 
į užsienį už vengimą vykdyti partijos generalinę liniją ir 
mielai išleido su visu archyvu. Tegu ramiai sau kuria 
permanentinės revoliucijos teoriją. Bet akių nuo jo nenu
leido. Žymėtieji atomai gal ir padės aptikti pagrobtų 
brangenybių pėdsakus. O supratęs, jog nepadės, sutraiškė 
kaip musę. Prieš ištremiant Trockį, OGPU šefas Henri- 
chas Jagoda jau buvo pateikęs Josifui Visarionovičiui 
asmeninių sąskaitų ir sumų jose numerius, sąskaitas visų, 
kurie nedorai pasięelnė per istorijoje neregėtą plėšikavi
mą, vadinamą Didžiąja spalio socialistine revoliucija. Tik 
savo paties sąskaitos numerio Jagoda nepaminėjo, naiviai 
manydamas, kad jis yra vienintelis draugo Stalino infor
macijos šaltinis. Vėliau Jagoda jį nurodys, bet bus jau 
vėlu. Stalinas išsunks iš jų viską, iki paskutinio cento. 
Springdami iš atmuštų plaučių plūstančių krauju, spjaudy
dami išmuštus dantis, jie visi, prieš gaudami kulką į vir
šugalvį, "savo noru" iš Vakarų bankų perves pinigus į 
Maskvą-. Zinovjevas, Kamenevas, Bucharinas, Menžinskis, 
Haneckis, Unšlichtas, Bochijus- visų neišvardysi, bet Sta- 
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TĖVYNĖS SĄJUNGA / LIETUVOS KONCERVATORIAI 
KARTU SU SKYRIAIS UŽSIENYJE SKELBIA

K 0 N K U R S Ą.
Tikslas: padėti Lietuvai atstatyti ekonomiją: užkirsti 
kelią valdžios tarnautojams bei rinktiesiems asmenims 
susidėti su nusikalstamomis grupuotėmis; nukreipti Lie
tuvą. nepriklausomų teismų ir teisinės valstybės keliu.

Tema: žurnalistinis tyrimas apie ekonominius, finansi
nius nusikaltimus Lietuvoje - kyšių ėmimą, pinigu išeik
vojimą, savo pareigų piktnaudojimą, ir pan.- jau nepri
klausomoje Lietuvoje, po 1990 metu KOVO 11-tosios.

Medžiaga turi būti apie stambiuosius pramonininkus, 
tarnautojus, pareigūnus, valstybininkus, bet ne apie smul
kiuosius nusikaltėlius.

Kas gali dalyvauti: pavieniai autoriai arba kartu dir
banti autorių grupė.

Kitos sąlygos: straipsniai patiekiami su Įrodomąja me
džiaga. Visi straipsniai parašomi lietuvių kalba. Straips
nio ilgis neapribojamas. Gali būti naujai parašyti, arba 
jau paskelbti Lietuvos spaudoje, bet papildyti naujais 
duomenimis. Be kaltinimus įrodančios medžiagos straips
niai bus atmetami , nevertinami, nes jie neatitinka 
konkurso taisyklėms. Premijuoti ir nepremijuoti kūriniai, 
jeigu atititnka konkurso taisyklėms, bus skelbiami Lie
tuvos ir užsienio lietuvių spaudoje.

Laikas: nuo 1996 m.kovo 11 d. iki 1997 m. kovo 11 
dienos.

Premijos: skiriamos 3 premijos: 1-ji- 12.000 litų, II- 
ji - 8.000 litų ir III-ioji - 4.000 litų.

Mecenatas: premijas skiria anoniminis asmuo, gyvenan
tis JAV, kuriam rūpi saugesnis ir geresnis tėvynės Lie
tuvos rytojus.

Svarbu autoriams: autorius (arba jų grupė) po straipsniu 
pasirašo pasirinktu slapyvardžiu, savo tikrąją pavardę, 
vardų (visą vardą, ne vien inicialus), adresą ir telefoną 
kartu su slapyvardžiu, naudotu po straipsniu, Įrašo at
skirame lape, įdeda į atskirą voką ir užklijuoja, o pas
kui siunčia kartu su rankraščiu nustatytu adresu į JAV.

Kur siųsti konkurso medžiagą: siųsti šiuo pašto dėžutės 
adresu, kad apsaugotų ir konkurso dalyvius, ir besirūpi
nančius konkursu:
Tėvynės Sąjunga,
P.O.Box 2189, BRIDGEVIEW, IL 60455, USA.

Konkurso Vertinimo Komisija, susidedanti iš 7-ių asme
nų, tiek iš JAV, tiek iš Lietuvos, bus paskelbta vėliau.

Tėvynes Sąjungos/Lietuvos Konservatorių 
Rėmėjai, Čikagos Skyrius, Konkurso 
Skelbėjų vardu,Chicago, IL, USA

Asmeniškai paaiškino Nadeždai Konstantinovai, ,J<as 
jos laukia, jei nepaims pasaulinio proletariato vado pini-, 
gų iš Šveicarijos banko sąskaitų. Rytojaus dieną visi už
mirš, kad ji buvo Lenino žmona ir yra jo našlė, o našle 
laikys Kraštietę - tą pačią, kuri su Belą Kunu vežė auk
są iš Sevastopolio. Palūžusi Nadežda Konstantinova viską 
atidavė. O štai Kraštietė - šaunuolė. Viską padarė savo 
noru ir apie Belą Kūną priminė. Ak,^ kaip tasai nenorėjo 
duoti pinigų! Tris dienas mušė, bet išmušė viską iki pas
kutinio grašio, o paskui sušaudė. Su visais "internaciona
listais", puoselėjančiais visiško nebaudžiamumo iliuziją, 
susitvarkė greitai, nesiterliodami. Surado ir tuos, kurie 
tikėjosi ramiai pralaukti užsienyje, leisdami pasaulinei re
voliucijai skirtus pinigus. Tik keliems amerikiečiams pavy
ko pasislėpti, bet apie juos vėliau taip niekas ir negirdėjo.

Pinigai plaukė į Maskvą, bet, deja, tik iš asmeninių 
sąskaitų. O tai buvo lašas jūroje. Buvo maža. Didingiems 
Stalino planams - naujai imperijai kurti reikėjo kur kas 
Jaugiau. OGPU ir jos įpėdinė NKVD naršė po pasaulį, 
ieškodamos nesuskaičiuojamų lobių, kuriuos Leninas pava
dino "Partijos auksu". "Partijos aukso" ieškojo ir gestapas 
kratydamas sielą iš suimtų bankininkų. Sielą iškratydavo, 
bet aukso nerado. Kur jis išgaravo? Kam panaudotas? 
Sunku tiksliai pasakyti, bet kai kurie tyrinėtojai spėja, 
jog būtent "Partijos auksas" padėjo Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms išbristi iš labai sunkios treciojo dešimtmečio 
ekonomines krizės, garantavęs vėlesnio prezidento Ruz
velto "naujojo kurso" ekonominį pakilimą. Dar niekas ne
parašė pasaulio finansų istorijos, nes finansinės paslaptys 
ne taip kaip politinės, valstybinės ir karinės, istorijos rai
da neatskleidžiamos, jos tampa dar labiau neįžvelgiamos.

Metodai, kuriais draugas Stalinas kūrė savo valstybę 
sunaikintos Rusijos gaisravietėje, visiems žinomi. Regis, 
nebuvo nusikaltimo, kurio nesugebėtų padaryti "visų tautų 
vadas". Milijonų milijonai sušaudytų ir paverstų lagerių 
dulkėmis. Pedantiškas ir nuoseklus visų Lenino priesakų 
vykdymas. Pakanka dar kartą žvilgterti į pasmerktųjų 
sąrašą, kad įsitikintum, koks ištikimas Lenino mokinys 
buvo Josifas Visarionovičius, sekęs savo mokytojo idėjų 
dvasia, neleidęs sau iš esmes jokių improvizacijų ir savi
veiklos. Jis silpnai išmanė socializmo teoriją ir tai suvo
kė. Todėl penktojo dešimtmečio pradžioje, jei kuri iš są
raše nurodytų gyventojų kategorijų dar ir buvo gyva, tai 
tik už spygliuotos vielos.

Galima be perstojo kalbėti apie kruvinus Stalino dar
bus, bet reikia pripažinti ir jo nuopelnus. Ne taip kaip 
Leninas, kuris mokėjo tik griauti, o gyvenimas parodė, 
kad pasaulinio proletariato vadas kuriamojo darbo neišma
nė ir nemokėjo, vengė ir mirė nieko nesukūręs, o draugas 
Stalinas visą savo energiją skyrė kūrybai. Pirmiausia jis 
sukūrė komunistinę bolševikų partiją, arba VKP(b), nes ta 
partija, kurią įsteigė Leninas, Stalino visiškai netenkino. 
Rėksminga barzdota gauja odiniais paltais, godi ir amži
nai prieštaraujanti vadovybei, daugybe gijų susijusi su ne
mažiau tamsiomis užsienio organizacijomis, nuolat svajo
janti perkelti pasaulinės revoliucijos centrą iš tokios ne
kultūringos ir nešvarios vietos, kaip Maskva, kur nors į 
Paryžių ar Berlyną (viena ar kita dingstimi jie ten mau
davo po 2-3 kartus per metus), - tokia partija galėjo nai
kinti ir plėšti, bet negalėjo sukurti ko nors rimto - net 
koncentracijos stovyklų. Todėl turėjo nueiti nuo scenos ir 
nueiti greitai, palikdama tik gabalėlį savo pavadinimo 
naujajai partijai, kurią draugas Stalinas svajojo sukurti 
panašią į Kalavijuočių ordiną, tik kur kas drausmingesnę.

PAVASARIO KALVIS

Kaip perkūnas tarp padangių 
Dundu, žvangu, dundu , žvangu. 
Muša kūjis be atvangos, 
Muša žaibas susirangęs, 
Tiku taku geležį, tiku taku plienu, 
Tiku taku, tiku taku visą dieną.

Kalvės dumples pučia vėjas. 
Pučia vėjas, vėjas pučia.
Alksniai jau seniai žirgučiuos.
Ir seniai jau žiedas pučias.
Tiku taku geležį, tiku taku plieną 
Tiku taku, tiku taku visą dieną.

Kalvės žaizdrą - žaibas dega.
Dega žaibas, žaibas dega. 
Prie krūtinės žiedus sega, 
Ir padangėj gervės klega. 
Tiku taku geleži, tiku taku plieną, 
Tiku taku, tiku taku visą dieną.

Kaustau ratą dėdei Zujui.
Kūjai, dumplės, sumplės kūjai. 
Dar žaliau žaliuoja skujos, 
Dar žalesnės iš tikrųjų.
Tiku taku geleži, tiku taku plieną, 
Tiku taku, tiku taku visą dieną.

Ten Perkūnas tarp padangių, 
Čia pavasario gi kalvis.
Dundam, žvangam, dundam, žvangant 
Mes abudu pramuštgalviai.
Tiku taku geležį, tiku taku plieną, 
Tiku taku, tiku taku visą dieną...

Juozas Žengė

/Poetas, karininkas (tarnavo kavalerijoje) 
ir žurnalistas. Literatūrinėje veikloje - vienas 
žymiausiųjų futuristų, priklausęs Keturių Vėjų 
literatūrinei grupei, to paties vardo žurnalo 
bendradarbis. G. 1899.IV.20 d., Šiaulių apskr., 
Gimbučių kaime).

46-sios ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNĖS

46-osios Š.Amerikos Lietuvių Sporto žaidynės įvyks 
1996 m. gegužės 17, 18 ir 19 d.d., Čikagoje, IL. Visuo
tino ŠALFASS-gos suvažiavimo nutarimu ir ŠALFASS- 
gos Centro valdybos pavedimu žaidynes vykdo Čikagos 
sporto klubų jungtinis komitetas.

Žaidynių programa: 1996 m. ŠALFASS-gos krepšinio, 
tinklinio, stalo teniso, ledo ritulio ir šachmatų pirmeny
bės. Šachmatų varžybos vyks savaite anksčiau - gegužės 
11-12 d.d.

Krepšinio pirmenybes numatoma pravesti šiose klasė
se: Vyrų A, vyrų B, moterų ir jaunių A (1977 m. gimi
mo ir jaunesnių).

Vyrų krepšinio A klasę sudaro iškilesnės komandos, 
atrinktos ŠALFASS-gos Krepšinio komiteto. Likusios 
komandos žaidžia B klasėje, kur gali dalyvauti ir vyrų A 
klasės komandas turinčių klubų antrosios komandos. Vy
rų A klasėje gali dalyvauti nedaugiau kaip 8 koman
dos. Kitose klasėse komandų skaičius neapribojamas.

Tinklinio pirmenybės planuojamos vykdyti vyrų, mote
rų ir, galbūt, mergaičių A (1977m. gimimo ir jaunesnių) 
ir/ar mergaičių B (1980 m. gimimo ir jaunesnių) klasėse. 
Komandų skaičius neapribojamas visose klasėse.

Principiniai jaunių A klasės krepšinio žaidėjams yra 
leidžiama kartu žaisti ir vyrų klasėje, o mergaičių tink
linio žaidėjos - gali žaisti kartu ir moterų klasėje, jei 
laiko ir vietos aplinkybės nekliudo tai daryti.

Stalo teniso pirmenybių programa bus nustatyta po 
dalyvių preliminarines registracijos, atsižvelgiant į daly
vių skaičių bei pageidavimus. Esant pakankamai dalyvių, 
bus stengiamasi varžybas pravesti įvairaus amžiaus kla
sėse. Dalyvių skaičius neapribotas.

Šachmatų pirmenybės bus vykdomos 4-rių ratų Švei
carijos sistema. Dalyvių skaičius neapribotas. Bus atžy
mėti ir jauniai (17 metų ir jaunesni varžybų dieną). 

Po preliminarinės registracijos bus galutinai nuspręsta 
kurios sporto šakos bus žaidynėse vykdomos, nustatyta 
jų klasės, programos bei kitos detalės ir paskelbtos galu
tinės dalyvių registracijos datos.

Dalyvavimas žaidynėse yra atviras visiems Š. Ameri
kos Lietuvių sporto vienetams ir individams, atlikusiems 
1996 m. metinę ŠALFASS-gos narių registraciją.

ŠALFASS-gai nepriklausą vienetai bei individai dėl 
papildomų informacijų prašomi kreiptis į A. Tamošiūną.
• Papildomi kontaktai: Rimantas Dirvonis (bendri reika
lai ir krepšinis) 708-923-0676; Zigmas Žiupsnys (tinkli
nis) 708-425-3379; Albertas Tuskenis (ledo ritulys) 312- 
476-8630; Romas Fabijonas (šachmatai) 708-448-4027; 
Jonas Kavas (stalo tenisas) 708-749-7810. A. Tamošiū
nas- 317 So. Catherine Ave., La Grange IL 60525, tel: 
708-354-2516; Fax: 312-239-2179.
• 1996 m. ŠALFASS-gos Raketbolo pirmenybės ir kartu 
draugiško pobūdžio pavasarinis golfo turnyras įvyks 1996 
m. balandžio 19,20 ir 21 d.d. Conway, S.Carolina (neto
li Myrtle Beach). Bengia pulk. Kęstutis Gedmintas 100 
E Myrlte Green Dr., Conway, SC 29526; tel: 803-347- 
3559. Papildomas kontaktas: Algis Nagevičius, ŠALFA.SS 
gos raketbolo ir golfo vadovas, 7702 West Pleasant Val
ley Rd., Parma, OH 44130; tel: 216-845-8848. Raketbo
lo varžybos vyks balandžio 20 d., šeštadienį.

• 1996 m. ŠALFASS-gos Stendinio (Trap) šaudymo spor
to pirmenybės numatomos 1996 m. gegužės 11 d. Hamil
tono LMZK 'Giedraitis" šaudykloje. Kontaktas: Balys 
Savickas, 340 Dixon Rd. #2004, Weston, Ont. M9R 1T1. 
Tel: 216-244-2267.

• 1996 m. ŠALFASS-gos Kovinių šautuvų šaudymo spor
to pirmenybės įvyks 1996 m. gegužės 18 d., šeštadienį, 
ORCO ^šaudykloje, Geneva, Ohio. Vykdo Cleveland© LSK 
Žaibo šaudymo sekcija. Kontaktas: pulk. Algirdas Gar- 
lauskas, 20550 Ball Ave., Euclid, OH 44123; Tel: 216- 
486-6987.

• 1996 m. ŠALFASS-gos Jaunučių Krepšinio pirmeny
bės įvyks 1996 m. gegužes 25-26 d.d. Toronte, Ont. 
Vykdo ŠALFASS-gos Krepšinio komitetas, talikininkau- 
jant Toronto PPSK Aušrai ir LSK Vyčiui. Varžybos vyks 
šiose klasėse: B (1980 m. gimimo ir jaunesnių), C (1982 
m. gim. ir jaun.), D (1984 m. gim.).

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Sudieu, Senute Europa !.. Daugiau Nesimatysim
Vytautas A. Jonynas

Prahoje yra gyvenęs ir gerai jautęsis Mocartas. Čia 
įvyko jo operos "Don Juan" premjera. Yra namas, kur 
jo gyventa. Nestokojantys sąmojaus čekai, tačiau, yra 
susiradę dar retesnį istorinį paminklą. Ant vieno seno 
pastato Mal Strana rajone, su žvaigžde virš įėjimo an
gos, jie prikalė lentą su įrašu: Čia būtų gyvenęs Goetė, 
jei jis būtų lankęsis Prahoje".

Yra daug legendų apie miesto praeitį, jo astronomi
nį bokšto laikrodį, ir 1.1, iš istorinių faktų skaudžiausias 
čekams Baltojo Kalno mūšio pralaimėjimas. Po jo mies
tas atiteko Habsburgams, ir virš tvirtovės sienų dešimt 
metų karojo vienuolikos numalšintų čekų bajorų galvos. 
Tada prasidėjo Kontrreformacija, Čekijos priverstinis 
katalikinimas, pareikalavęs ne vien daug žmonių aukų, 
bet ir perkeitęs paties miesto išvaizdą.

Mes esame įpratę laikyti barbarais nacius už praves
tą, bene 193a m., autodafę (knygų deginimą) Berlyne. 
Retai kas pagalvoja, kad nesiskardendami bolševikai yra 
sunaikinę, permaldami makulatūrai šimteriopai didesnį 
spausdinių kiekį! Pasirodo, kad abiejų jų pirmtakų būta 
Prahoje. Besidarbuojančių husitų naikinimu kardu, ugni
mi ir virve, Jėzuitų ordino vienas narys yra pasigyręs, 
kad jis pats vienas yra supleškinęs arti 60,060 "eretiš
kų" knygelių (Prague. A Travellers Literary Companion. 
Edited by Paul Wilson, San Francisco, Wherabouts Press 
1995).

Vis tų pačių broliukų dėka, Praha persimainė iš go
tiško miesto į barokišką. Imperatorius Ferdinandas siekė 
grąžinti kraštą į katalikybę, cementuojančią jį į politi
nę uniją su germanų imperija. Barokinis stilius puikiai 
tiko tam tikslui, nes tasai meno stilius viliūgiškas. Tuo 
laikotarpiu bažnyčioms priderėjo stebinti, bauginti ir 
kartu apžavėti žmonelius. Joms teko būti patraukliomis 
ir pilnomis apžavų, atrodyti tarytumei rojaus kampelis 
su papūstžandžiais, grakščiais kaip balerinos, angeliukais 
žydrynėje ant papurusių, tarsi plakta grietinėlė, debesiu- 
kų, su visokiomis girliandomis ir paauksinimais. (Europe 
de l"Est, par les Redacteurs des Editions Time-Life, 
Amsterdam, Time-Life 1986).

Panašiai kaip Vilniaus bažnyčių bokštai, Prahos varpi
nės suteikia miestui neretai nejaukų, mistinį charakterį, 
sukeldamos praeiviui depresines nuotaikas. Jos Prahos 
gyventojui gerai pažįstamos. Yra net specialus žodis tam 
psichiniam stoviui išreikšti - Kafkarnia. Aiški užuomina 
į-rašiusį vokiečių kalba Prahos žydą Franz Kafką. Teko 
matyti kioskuose nemažai sporto marškinaičių su smailiu 
Kafkos veidu. Bet teko matyti ir dar keistesnį įspaudą 
-visai Rasputinišką veidą, kuris pasirodę esąs John Len
non, vienas iš Bytlų...

Žurnalistai linkę teigti, kad čekams budingas nuotai
kų nepastovumas, blaškymasis tarp nevilties ir vadavimo- 
si iš jos humoru, kartais ciniškurnu. l’as tautos būdas 
yra susiformavęs kelių šimtų metų vergavimo svetimiem 
poveikyje ir tai irgi primena nūdienio lietuvio savimonę.

Devyniolikto šimtmečio pradžioje čekų kalba tebuvo 
vien sodiečių tarme. Krašto administracijos ir miestelė
nų kalba buvo vokiečių Kaina, iš viso, vokiečių kultūra 
buvo aukštinama, laikoma Europoje pažangiausia. Vėliau 
kaimo gyventojai ėmė traukt miestuosna ir čekų patrio
tizmas išbujojo kaipo vienintelė forma priešintis Habs- 
burgų dominavimui. Čekų kalbai atiteko pagrindinis vaid
muo tautinio sąmoningumo kėlime. 1882 m. buvo įsteig
tas pirmas čekų universitetas. (Stephen Brook The Doub
le Eagle; Vienna, Budapest, Prague, London, Humish 
Hamilton 1988).

Perėję vieną Vltavos tiltų pakeliui į senamiestį, pri
ėjome puošnius Tautinio Teatro Rūmus ir bematant pri
siminė kažkas pažįstamo, ataidinčio "Raus Shemaiten!" 
aidu. Vienu metu vokiečiai Prahoj šaipydavosi iš šio 
pastato, sakydami: "Kam jiems vaidinti kasdien. Juk 
vienos sekmadieninės "matinee" pakaktų tiems šiaučiams? 
kriaučiams, amatininkams ir kelneriams, vienos laisvos 
popietės..." (Joseph Wechsberg, Prague the Mystical 
City. N.Y. Macmillan, 1971).

Italų rašytojas Orazzio Rezazzi įžvelgia tragiškąją 
Prahos sielą to miesto kontrastuose. Praha niekad nesi
šypsanti. Nuo pat Jan Hus laikų, čekų tauta esanti nuo
latinėje mobilizacijos padėtyje... Bet kaip tik toji kovin
ga veido išraiška padaranti Prahą taip nuostabią. Čekų 
mobilizacija tautinei nepriklausomybei atgauti, visada 
simbolizavusi jų kovą už savąją kalbą.

Vaizdingai ir įtaigiai čia išreikšta slėpiningoji Prahos 
trauka, nors nesinorėtų sutikti su teiginiu, kad Praha 
niekada nesišypsanti, visada paniurusi. Mes vaikštinėjo- 
jne jos gatvelėmis per lietų, tokią dulksną, kada viskas 
turėtų atrodyti graudžiau, bet ji nebuvo niūri. Jei taip 
ieškoti poetiško palyginimo, ji šypsojosi, kaip rimstantis 
vaikas nedrąsiu šypsniu per ašaras. O kontrastų jai tik
rai netrūko. Miestas iškerojęs į visas puses, bet net ir 
senamiesčiui apžiūrėti turistiniai leidiniai pramato bent 
keturis maršrutus, maždaug trijų valandų trukmės. La
biausiai mus nustebino viena prabangi, elegantiška gatvė 
senesnėje miesto dalyje, musų manymu, pralenkianti sa
vo grožiu ir patrauklumu garsiuosius Paryžiaus bulvarus 
ar Romos "corsi".

Budapeštas šioje srityje nemažiau primena 19-20 a. 
pradžios ("la belle epoque”) didmiesčius. Kaip visiems 
žinoma, miestas susideda iš dviejų dalių - aukštutinės 
miesto dalies Budos ir žemutinės, prie upės, Pešto. Mus 
apnakvydino viršutinėje, ištaigingame pretenzingame, 
dar sovietmetyje statytame viešbutyje, skendėjanciame 
žalumynuose. Spauda yra nemažai rašiusi apie pasibaisė
tiną oro taršą Budapešte. Jos tarp tos žalumos - akaci
jų ir kaštonų - nejutome, nors ką gali žinot, po kelio
nės aš vis dar tebekosčiu.

Kaip paprastai vakare, tik ką atvažiavus, buvo eks
kursija po iliuminuotą miestą, kurioje mes nedalyvavome 
Jos metu kažkoks nevaleiva parmetė ant šaligatvio vie
ną mūsų senučių, bandydamas jai išplėšti rankinuką. Tai 
buvo pirmas ir vienintelis toks atvejis visame ture. Mus 
kitą dieną apvežiojo autobusu po visą miestą. Žemumoje 
yra nemažai parkų, teatro pastatų, stadionų, viešų mau
dyklių. Mus nugabeno į garsiąją Didvyrių Aikštę, kurioje 
yra Nežinomojo kareivio kapas. Pataikėm kaip tik į 
sargybų pakeitimo ceremoniją. Ji ne taip robotizuota ir 
pinoKiška, kaip sakysime, amerikiečių, Arlington'o kapi
nėse. Aikštėje puslankiu surikiuotos Vengrijos valdovų ir 
žymūnų stovylos. Jų tarpe ir poeto Petoffi stovyla. 
Nuo jų pasipylė studentų, vėliau jiems pritariančių, eise
nos į miestą pradėjusios Vengrijos sukilimą 1953 metais 
orisiminė Henriko Nagio "Budapešto baladė". Paklausiau
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Lietuvos aviacijos šventėje Naujieji

SUSIDOMĖKIME LIETUVOS AVIALINIJOMIS!
Reprezentaciniai atnaujintasis VILNIAUS aero

dromas taip pat garsėja ir LIETUVOS AVIALINIJOS 
puikiais lėktuvais ir patogiais SKRYDŽIŲ MARŠRUTAIS, 
tapus Tarptautinio Oro Transporto Asociacijos -IATA- 

nare.
LITHUANIAN AIRLINES leidžia žurnalą "LITHU

ANIA IN THE WORLD", puikiomis iliustracijomis ,.svar
biomis ir naudingomis žiniomis apie skrydžius, informa
cijomis, adresais ir telefonais bilietams gauti.

Ypač malonu pastebėti, kad puikiai parinktos 
iliustracijos ir straipsniai- lietuviškai ir angliškai- at
sako keleiviams į pagrindinius klausimus, kokia yra ta 
lietuviu kalba, iš kur kilusi, kalba apie Prusus- išnyku
sią gentį ir kalbą, apie pirmąją spausdintą lietuviy 
kalba knygą - Mažvydo Katekizmą, apie moderniosios, 
bendrosios lietuvių kalbos lingvistą Joną Jablonskį.

Nuotraukos ir aprašymai Lietuvos universitetų

gidės, kodėl nėra tų karalių tarpe Batorų atstovų. Jai 
tai buvus Transilvanijos gentis, nors apie Stefano sesy
tes, anų laikų Karlos Homulkos istoriją ji buvo girdėjusi.

Vežiojamiems po miestą mums teko išklausyti labai 
atvirų gidės nusiskundimų apie krašto ekonominę padėtį. 
Venerai esą priversti dirbti po kelis darbus, idant pajėg
tų išlaikyti šeimą. Jie yra pasiekę aukščiausią savižudy
bių skaičių visoje Europoje; pasibaisėtinai išbujojęs alko
holizmas. Mieste nuolat pilna atvažiuojančių prekiauti 
tautiečių iš Rumunijos, iš Transilvanijos.

Mūsų gidė Ūta buvo prieš tai mus apšvietusi apie 
gyvenimą Vengrijoj Sąstingio laikais. Kažkodėl nepapras
tai išliaupsinusi Janos Kadarą, sutverusį po nepavykusio 
vengrų sukilimo vadinamąjį guliašinį komunizmą. Vietinė 
gidė tos praeities nebeprisiminė. Užmiršo jinai paminėti 
kad vengrai yra nepagydomi maudymosi maniakai, nuola
tos mirkstantys savo maudyklose. Iki tokio laipsnio, kad 
skiria pasimatymus ne kavinėse, bet ištaigingose maudyk
lėse. Savaime aišku, mes neturėjome nei kostiumų, nei 
galimybių, nei laiko ten pasižvalgyti.

Vengrai pažįstami pasauliui kaip etuziastingi skaityto
jai. Teko aptikti tvirtinimą, kad jie "sušveičią" pusantro 
kart tiek knyąų, kiek prancūzai per metus ir antra tiek 
kiek amerikiečiai. Tie skaičiai mano manymu, nėra iš
pūsti. Veikiau per kuklūs. Man pasitaikė įsmukti į vieną 
jų knygyną ir pasidairyti lentynose. Koks buvo man nu
stebimas, kai pirmąją knygą kurią pamačiau, buvo Gre- 
gorijaus Kazanovičiaus, vieno įstabiausių Lietuvos vaiz
duotojų, rašančio rusų kalba, bet nuostabiai verčiamą 
A. Vaitiekūno į lietuviškąją, romanas. Čia pat matėsi ir 
kitų dviejų pažįstamų rašytojų - Tadeusz Konwiekio ir 
Czeslawo Miloszo neseniai pasirodžiusios knygos vengrų 
kalba.

Po Vengriją mums teko ne mažai pasisukioti. Kraštas 
gražus, gamta įvairi, bet, savaime aišku, jinai neturi 
nieko bendro su operetiniais kraštovaizdžiais. Atsime
nant "Von der Puszta, will Ich traumen bei der Zigeu- 
ner Musik"? Tos garsiosios "Pusztos" taip ir neteko pa
matyti. Gidė aiškino, kad ji prasidedanti kažkur toliau į 
Rytus. Neteko matyti nei tų čigonų, bet supratau, kad 
jų problema esanti labai opi, kad jie nėra mėgiami, ir 
kad net konstitucija jų neapginanti. Tai neasimiliuoja
mas gaivalas.

Šiaip visokių gėrybių - maisto, vyno, degtinės, rėčkų 
žaislų vaikams - iki valios. Gyor mieste yra per gerą 
mylią nusidriekianti krautuvių eilė, laukianti pravažiuo
jančių turistų, atsiradusi ne nuo vakar. Mat, per visą 
Šaltojo kero laikotarpį Vengrijon plūsdavę austrai apsi
pirkti ir pavalgyti. Vengrų kulinarija nepalyginamai la
biau išlavėjusi uz čekų.

Vienas dalykas, kuris tiesiog parbloškia iš užjūrių at
klydusį turistą yra tai, kad europiečiai dar nėra taip 
išsigimę, kad pamirštų kas yra sriuba. Nekalbant apie jų 
sočią "guliašinę" sriubą, kiekviename restorane galima 
gauti visokiausio viralo - sultinio, pupų, daržovių, žirnių 
ir 1.1., sriubų. Ne kokio iš dėžučių išpilto "Chicken No
odle". Nelaimei tačiau, užšaldytų patiekalų atšildymas 
elektroniniu priekaistuvu, atrodo, ir čia ateina į madą, 
iš viso, palyginus su pokario laikais, Europa barbarėja 
ne dienomis, bet minutėmis.

Ne visai, atrodytų, sklandžiai klostosi Vengrijos san
tykiai su kaimynais: su Rumunija ir su Austrija. Bent 
dar visai neseniai, 1984 m. peticija prieš Gavačikovo- 
Nagymaros užtvankos statybą buvo surinkusi 10,060 pa
rašų ir įkvėpusi vienam žurnalistui tokį komentarą:

"Vengrija yra tapusi tobula austrų kolonija. Monar
chija, savaime aišku, nugaišo, ir nebetenka jos šerti ir 
ginti, tačiau mes visvien esame kolonija. Jie garma 
būriais per sieną, išpirkdami mūsų maistą, drybsodami 
mūsų kurortuose ir taisydami sau dantis. Jie yra mus 
"apšvarinę", o dabar kalba apie mūsų energijos išteklių 
pasisavinimą. Austrija gaus "švarią" elektros energiją, o 
mums liks gamtos sužalojimai. Faktiškai, vengrai nieko 
nepelnys iš tos jėgainės, nebent melų krūvą".
( Stephen Įirook The Double Eagle: Vienna, Budapest, 
Prague.) London, Harnish Hamilton 1988).

Spaudoje buvo daug rašyta apie oro taršą buvusiuose 
satelitiniuose kraštuose. Mums teko pastebėti nuodingų 
iškritų padarinius vien Rytų Vokietijos ir Čekijos pasie-

lėktuvai.

ir svečių, kitataučių pasisakymai apie kultūrinį, meninį 
Lietuvos gyvenimą- nėra vien tiktai tuščia reklama. 
Informuojama ir apie Lietuvos .energetiką, komunika
ciją, ir kt. Simpatingai paruoštos statistikos ir bendra 
leidinio estetika rikiuojasi į pasaulinės kultūros žurna
listikos eilę.

Pasiteiravus > besilankant čia Lietuvos Avialinijos 
darbuotojui Vladui Jurui, buvo patvirtinta, kad skry
džiai išplėsti į beveik visas Europos sostines, kad kai
nos pertvarkytos, ir dabar būtą prieinamos besiruošian
tiems aplankyti Tėvynę šią vasarą, tik reikia paprašyti 
Lietuvos Avialinijos skrydžio bet ‘kurioje Avio agentū- 

' roję, pasakant iš kurio miesto norite vykti į VILNIŲ.
LIETUVOS AVIALINIJA yra įsigijusi 2 modernius 

Boing 737-200 lėktuvus, kurie pavadinti mūsų transatlan
tinio skrydžio herojų ,- Dariaus ir Girėno vardais.

SĖKMES musų AVIALINIJAI.1

IX-tasis METINIS QUEBEC’O LIETUVIŲ,
GYDYTOJU VAKARAS vyks s.m.BALANDŽIO 
MĖN. 19 D., PENKTADIENĮ, 6 VAL.VMONTREAL 

Badminton & Squash Club patalpose, 3505 
Atwater,į kurį kviečiami asmenys, dirban
tys SVEIKATOS SRITYJE.

KVIEČIAMI VISU Butina pranerti 
apie dalyvavimą dr. Alainui PAVILANIUI 
tel: darbo-876-6900, namų- 489-0410.

nyje, Erco (Erzgebrige) kalnyne, kur neužginčijamai ma
tėsi chemikalų taršos nusiaubtų miškų plotai. Bet kad 
Budapešte reikalinga dujokaukė, spauda mūsų neįtikino. 
Faktiškai aš pirmą kartą gyvenime suvokiau, kas toji 
oro tarša, Londone, kai staiga ėmė peršėti gerklę ir 
drėkti akys. O atsimenu, buvau prieš keletą dienų ste
bėjęsis, kaip čia yra, kad gatvėse tiek dviaukščių, per- 
dinčių visais galais autobusų ir mašinų, o atrodytų, jo
kios taršos. Tarp kitko, Londono taksiai pažymėtino 
negražumo, kažkokie senamadiški griozdai.

Šiaip Londonas labai savitas ir įdomus miestas, išsis-' 
kėtojęs į visas šalis. Jį teko pažinti įvažiuojant ir išva
žiuojant vis skirtingais įvažiavimais. Vienas dalykas tose 
panoramose malonus, būtent, kad nors visur kyšo dango
raižių kuokštai, nesimato tuose vietovaizdžiuose horizon
tą aptemdančių gyvenamųjų blokų užkardų, kaip sovieti
nės architektūros "šedevruose", ar tai būtų Kaunas, ar 
Vilnius ar koks Dnieproderžinskas. Šiaip Londono gatvės 
pažįstamos iš galybės britų televizijos serijų - "Upstairs 
-Downstairs", "Keeping up appearances", "Solo", "May to 
December" ir t.t. "My home is my castle"-žinomas posa
kis. Mes, gyvendami Montrealyje. turime reikalo su 
falšyvais, netikrais anglais, ar sakykim, paveiktais civili
zacijos anglais. Londone, net ir priemiesčiuose, nema
tysi prieš namą pievytės ar gazonėlio. Priešingai, bū
dinga kokia pusaukštė tvorytė- mūrinė ar geležinė. To
kios geležų pertvaros riogso ir vidury kelio, skirdamos 
riedėjimo takus.

Buvau kažkur skaitęs, kad turisto laukia nusivylimas 
tokiomis atrakcijomis kaip Picadilly ar Leiscester Squa
re. Užtat verta, esą, pažinti Londono parkus, skverus, 
nes nežiūrint kiek jie būtų apšiurę ir apleistu, visvien 
juose dar tvaksi anglosakso siela, jo pomėgis žolynėlių.- 
Mums nusišypsojo laimė. Mus apgyvendino viešbutyje, 
kuris buvo, palyginti, visai netoli Regent Parko platybių. 
Todėl kiek atsipūtą, apsiprausę, paskubėjome ten nužėg- 
lioti. Londone perspėjo mus, kad niekad negali žinoti, 
koks bus rytdienos oras, o čia diena buvo šilta ir saulė
ta. Virš begalybėn nueinančių pievų kybojo didelė rimtis, 
tyla, sudrumsčiama kada ne kada kažką žaidžiančių vai
kų balsų. Kai kada alėjomis pravažiuodavo policijos ma
šinų ,bet šiaip niekur nesimatė jokių vandalizmo žymių. 
Krito į akis parko šiukšladėžės, nuostabiai gražios, net 
per daug elegantiškos. O parko pakraščiuose plytėjo 
baltutėlės, "antique white" dažais nudažytos puošnių rū
mų eilės. Vėliau sužinojau, kad aplink tą parką karalius 
buvo sumanęs apgyvendinti savo ištikimus draugus. Už
tat toji statyba buvo to paties stiliaus, trenkianti pra
banga. Per visą tą erdvę vinguriavo alėjos, kurių vidury 
buvo milžiniškos klombos gėlių. Dažniausiai nevisai kul- 
tyvuotų, pusiau laukinių, bet gražiai suderintų. Tai irgi 
man rodėsi būdingu britams požymiu. Vien karalienės 
Rožyne buvo, manding, retesnių rožių atmainų.

Kitą dieną pravažiavome autobusu garsųjį Hyde Par
ką, bet ten nieko nesimatė. Jei neklystu, oratoriams 
ten leidžiama skelbti tiesą sekmadieniais ir reikia tai 
daryti nuo tam tikro aukščio pakylos. Šiaip Londone 
mus, pasak gido, lydėjusi sėkmė, nes teko pamatyti Ka
ralienės Gvardiją (Queen's Horses) - prajojantį raitelių 
būrį, apsuptą policijos. Prisiminė kažkada kažkoks tipas, 
teroristas airis ar panašiai, buvo trenkęs į tuos jojikus 
bombą, ir paskui visa Anglija gedėjo užmuštų žirgų.



Lietuviu. Namu 
Žinios

• LN kovo mėn. 10 d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 234 žmonės. Svečių 
knygoje pasirašė Magdale
na Juozaitienė iš Stayner, 
Ont.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN valdybos narys Teodo
ras Stanulis.

LYKINIUS PIETUS balan
džio mėn. 14 d., sekmadie
ni, 1 val.p.p. Lietuvos Ka
raliaus MINDAUGO menė
je. Bilietus galima įsigyti 
Lietuvių Namuose tel:532- 
3311 ir sekmadienio popie
čių metu.

• Sekmadienio popietės 
VELYKLį DIENĄ (balandžio 
7 d.) nebus.

LOKIO Svetainė bus 
uždaryta Didįjį Penktadienį 

balandžio mėn.5 d. ir
Velykų, dieną- balandžio 
mėn. 7 d.

• Kovo mėn. 17 d., nuo 
1 val.p.p. iki 8 val.vakaro 
LOKIO svetainėje vyko 
Š.Patriko dienos proga 
pobūvis, kuriame per ketu
rias valandas grojo ‘>Lyle 
Gates" muzikantai.

0 LN Moterų Būrelis ren
gia VELYKINIUS PIETUS 
balandžio mėn. 14 d., sek
madienį su menine progra
ma ir Velykų Senele.

• KOVO 11-TOSIOS MINĖ- 
JIMA^ Lietuvių Namuose 
surengė Tėvynes Sąjungos 
Kanados skyriaus Toronto 
Židinys.

Buvo su dideliu dėmesiu 
išklausyta Lietuvos Seime 
narės dr.Laimos Andrikie
nės pranešimas, ir dvieju 

žinomų, pianisčių -Leoka
dijos Paulauskaitės-Kanovi- 
čienės ir Alia Zacarelli 
piano koncertas.

• LN kovo mėn. 17 d. 
sekamdienio popietėje da
lyvavo 198 žmonės. Pasira
šė svečių knygoje 1 iš 
Kauno.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN v-bos narė A.Dargytė- 
Byskiewicz.

• Nauji LN nariai: Chris
tine Burke, Sandra Burke, 
Katherine Sysak ir Tėvynės 
Sąjungos Toronto Židinys.

• Lietuvių Namai ir LN 
Moterų Būrelis rengia VE

e Rašytojas Juozas Krali- 
kauskas, išgyvenęs ir rašgs 
Kanadoje 49-rius metus, 
sugrįžo į Lietuvą kovo 
mėn. 5 d.

Paskutinis jo romanas, 
parašytas Kanadoje- MIN
DAUGAS, išleistas Lietu
voje.

KOVO 11-tosios minėjime, Lemonte, IL..programos atlikėjos apdo
vanojamos gėlėmis: (iš dešinės) Linda Burbienė, Jūratė Jankauskaitė, 
Laimutė Stepaitienė. Abi nuotr; Ed. Šulaičio

f 4

® LELIUMAI- choras iš 
Lietuvos, koncertuos Toron
te balandžio mėn. 21 ir22 
d.d.

NAUJA KANADOS 
LIETUVIU B-NĖS 
RAŠTINĖS DARBUOTOJA

Pasitraukus iš pareigų 
L. Našlėnienei, naujoji 
raštinės darbuotoja- Inga 
Pivoriūtė. Ji dirbs 2 dienas 
savaitėje - pirmadieniais 
ir trečiadieniais, tel: 416- 
533-3292.

0 X-tojoje Tautinių Šokiu 
Šventėje iš Kanados daly
vaus 4 šokėju grupės:GIN- 
TARAS.ATŽAĖYNAS, GY- 
VATARAS ir BALTIJA 
(iš Londono,Ont.).

Kanadiečiai už bilietus 
į Šventę ir banketą moka 
kanadiškais doleriais. Inf.

Įchicago]
Edvardas Šulaitis 

LIETUVA TURI DAUGIAU 
VEIDU

Mums parodoma tik 
viena Lietuvos veido pusė- 
tokią mintį iškėlė Lietu
vos generalinis garbės kon-

sulas Čikagoje- Vaclovas 
Kleiza savo kalboje KOVO 
11-tosios šventės minėjime. 
Pasaulio Lietuvių Centre 
Lemonte. Šis, vienintelis 
Čikagoje ir apylinkėse kovo 
mėn. 17 d. įvykęs LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO paskelbimo 
minėjimas sutraukė gana 
didelį būrį (apie 300 tautie
čių, kurie išklausė įdomiu 
konsulo minčių, kitų kalbė
tojų bei meninės dalies.

Gen.konsulas V.Kleiza, 
pagrindinis minėjimo kal
bėtojas, susirinkusiems

savo valių, bet prieš tai 
atliekant specifinius reika
lavimus piliečiams - užsi
registruoti ambasadoje 
ar konsulatuose*.

įdomių pasisakymų savo 
sveikinimo žodžiuo'se patei
kė PLB Valdybos pirm. 
Bronius Nainys, ALT'o 
vicep. Petras Buchas ir 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos pirm.dr.Leonas 
Kriaučeliūnas.

Šią šventę, kuri buvo 
pradėta pamaldomis Palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
Misijos koplyčioje , atidarė

PLB V-bos pirm. Bronius Nainys ir svečias 
iš Montrealio - kun. Kazimieras Ambrasas, 
SJ., dalyvavę Lietuvos Nepriklausomybės 
Atstatymo minėjime, Pasaulio Lietuvių Cent
re, Lemont, IL.

kad bent Amerikos Lietu
viu Tautinė Sąjunga pabrė
žė* Lietuvos Nepriklauso
mybes ATSTATYMO šven
tės svarbą ir ją visada 
stengiasi ypatingai atžymė
ti. (Po tradicinės VASARIO

paminėti, tačiau KOVO 
1 1-tąją- visi ir jaunieji- 
pergyvenome čia, šiame 
kontinente su dideliu rū
pesčiu, džiaugsmu ir pasi
didžiavimu. Ar ne laikas, 
kad KOVO 11-tosios prisi-

lh

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

aiškino, kad spauda parodo 
dažniausiai tik vieną- nei
giamą, Lietuvos gyvenimo 
pusę ir todėl daugumos 
mūsų tautiečių tėvynės 
pažinimas yra vienapusiš
kas. Kuomet jis pats lan-

ir pravedė Daiva Meilienė.
Pamaldas laikė kunigai 
Algirdas Paliokas,SJ., ir 
svečias iŠ Montrealio - kun. 
Kazimieras Ambrasas, SJ.

Invokacija sukalbėjo 
kun.A.Paliokas,SJ., o KOVO

IG-tosios, kai kam jau 
atrodo, kad to ir užtenka

minimą imtųsi organizuoti 
jaunoji karta? Red.).

If-^jf.******^*^*-)!-*-)!--)!-***********************^*******^* 
PLANUOJAM I PRIEKJ -
X - toji LIETUVIU TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENTE

MOKA:
4.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
4.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.25% už 180-364 dienų term. Indėlius 
4.25% už 1 m. term. Indėlius 
4.75% už 2 m. term. Indėlius 
5.50% už 3 m. term. Indėlius 
5.75% už 4 m. term. Indėlius 
6.25% už 5 m. term. Indėlius 
4.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.50% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
5.00% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
5.75% už 3 m. GIC Invest pažym. 
6.00% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
6.50% už 5 m. GIC Invest pažym. 
3.50% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
4.75% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.25% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.75% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
6.00% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind. 
6.50% už RRSP Ir RRIF 5 m. term Ind. 
,3.50% už OHOSP (variable rate) 
3.50% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
4.00% kasd. pal. čekių 

sąsk. nuo 50.000
3.75% už Amerkos dol. 1 m. GIC 
3.25% už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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

su keičiamu
nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų...... 6.90%

1 metų............
2 metų............

.... 6.50%

.... 6.75%
3 metų............ .... 7.25%
4 metų............ .... 7.50%
5 metu................ .....7.75%

(fixed rate)

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

AKTYVAI per 104 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.

kėši Lietuvoje, matė gana 
gyvav Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą. Kalbėtojas pa
brėžė operos, baleto, dra
mos teatru pastatymų gau
są, parodas galerijose ir 
muziejuose. Išskaičiavo 
jaunųjų pasireiškimus spor
to bei kitose srityse, bet 
tai visai ne arba retai 
patenka į mūsų spaudos 
puslapius. "Atėjo laikas 
objektyviau ir sąžiningiau 
žiūrėti į Lietuva", - kalbė
jo Konsulas.

Jis priminė, kad daug 
vargų ir nedateklių būta 
ir po Nepriklausomybės 
paskelbimo 1918 m., nors 
tuomet kai kurios proble
mos buvusios skirtingos. 
Ir tuomet griuvo vyriausy
bės: dabar per 6 metus 
pasikeitė 7 vyriausybės, 
o anais metais - net 9- 
nios. Kalbėtojas kviete 
dalyvauti šiemet įvykstan
čiuose Lietuvoje Seimo 
rinkimuose ir tuo pareikšti

11-tosios Aktą perskaitė 
moksleivė Kristina Mikai- 
tytė.

Meninėje dalyje Jūratė 
Jankauskaitė padeklamavo 
eilių iš Justino Marcinke
vičiaus ir Bernardo Braz
džionio kūrybos. Klausyto
jus maloniai nuteikė daini
ninkė Linda Burbienė. Ji, 
paskaičius! įžangą apie 
lietuvišką dainų svarbą, 
pritariant gitara, sudainavo 
6 populiarias daineles.

Baigiamąjį žodį pasakė 
minėjimo rengimo komiteto 
pirm. AL Tautinės Sąjun
gos vicepirm. Stasys Brie
dis, gražiai padėkojęs vi
siems minėjimo dalyviams^ 
šalia aukščiau paminėtiems 
ir sol.Laimutei Stepaitienei 
už giedojimą bažnyčioje). 
Visi programos dalyviai
buvo apdovanoti gėlėmis, 
o pats minėjimas baigtas 
"Lietuva, brangi".

Minėjimas- neilgas ir 
savotiškai įdomus. Gerai,

vyks š.m. LIEPOS mėn. 6 d., šeštadienį, 1 val.p. 
p., "Rosemont Horizon" patalpose, ROSEMONT, IL., 
netoli Čikagos.

Šventėje dalyvaus 46 tautinių šokių vienetai iš 
JAV, Kanados, Lietuvos, Pietų Amerikos, Vokietijos 
ir Australijos. Šventę rengia JAV ir KANADOS lietuvių 
bendruomenes, programą ruošia Lietuvių Tautinių Šokių 
Institutas.

Susipažinimo vakaras bus liepos mėn, 5 d., penk
tadienį Navy Pier vietovėje prie Michigan'o ežero. 
Tai naujausia Čikagos miesto vieta su atremontuotais 
restoranais, krautuvėmis, koncertų sale, įvairių prekių 
kioskais.

Jūratė Budrienė yra šios šventės organizacinio 
komiteto pirmininkė. Po šventės iškilmingas pokylis 
vyks Hyatt Regency O’Hare pokylių salėje.

Hyatt Regency O'Hare yra oficialus šventės 
viešbutis, kuris nakvynėms kambarius parūpins papiginta 
kaina. Skambinti tel:708-696-1234. Reikia pasakyti, 
kad kambariai užsakomi lietuvių šventei. Šventės daly
vius iš viešbučio vežios autobusais i visus šventės ren
ginius.

X-tosios Lietuvių Tautinės Šventės būstinė: 2715 
West 71 th Street, CHICAGO, IL, 60629, USA, tel:312- 
737-9504, faksas: 312-436-6909.

Kainos: Hyatt Regency O'Hare viešbutyje vienai 
nakčiai už kambarį ( iki 4 asmenų)- $65; susipažinimo 
vakarui - $20,- asmeniui; šokių šventei - $25, $20 
ir $15; pokyliui - $50,- asmeniui.

Visais reikalais galima kreiptis aukščiau nurodytu 
būstinės adresu.

Parapuos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, pntario M6H 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.; 
šeštadieniais 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.; antradie
niais nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 4.25%

180-364 d. term. Ind........... 4.25%
1 metų term. Indėlius ....... 4.25%
2 metų term. Indėlius....... 4.50%
3 metų term, indėlius....... 4.75%
4 metų term, indėlius....... 5.00%
5 metų term, indėlius ....... 5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 4.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 4.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 4.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 5.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 5.25%
5 metų GlC-met. palūk.... 5.63%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.50% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 4.75% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 5.25% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. (5.50% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 5.75% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.00% 
Taupomąją sąskaitą........ A50%
Kasd. pal. taupymo sąsk..
Kasd. pal. čekių sąsk. iki... 2-25'° 
Amerikos dol. kasd. pal. 0/ 

taupymo sąsk........... 3-25/0

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo .............. 7.75%
Sutarties paskolas 

nuo .............. 7.75%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 6.50%
2 metų ............... 6.75%
3 metų ............... 7.00%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų .... 6.90%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

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

AKTYVAI per 61 milijoną dolerių

Musų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas oatarnavimas \

Bilietai platinami Čikagoje, Lemonte ir Kanadoje, 
arba užsisakant paštu su iš anksto prisiųstu čekiu ar 
pašto perlaida. Inf.

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

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

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

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

FAX 41 6-233-0265
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

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

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
- insurance

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6-762-4232 FAX 41 6 762-5588

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



montreal Lietuviškos Dainos ir Giesmės Trauka

Dažnai ir su pagrindu, 
rūpinamės, pageidaujame, 
kad jaunoji karta aktyviau 
burtųsi į bendrą mūsų tel
kinio' iviontrealyje veiklą. 
Vertiname Šeštadieninės 
Mokyklos veikimą, ypač 
kad atsirado naujų mokinu- 
kių-mokinukų, didžiuojamės 
gera skautų veikla ir kad 
mūsų telkinyje skamba
chorų giesmės, skamba
dainos. -

Didžiuma tų giedorių
ir dainininkų yra, kaip 
neseniai sukaktyse minėta- 
veteranai, dar vis gražia
balsiai’. Pamilo dainą ir 
giesmę keliolika jaunų, 
taip reikalingų dainininkų- 
dainininkių.

Kaip ir kas patraukė 
vieną jaunų asmenį į gie
dorių ir dainininkų eilę, 
kuris yra prisiėmęs ir kitas 
svarbias choro ir Vyrų 
Okteto pareigas?

Užklaustas, Antanas 
Mickus sako, kad augęs 
Rosemonte, Rytinėje Mont- 
realio miesto dalyje, lankė 
ten Šeštadieninę Lietuvių 
Mokyklų,kur buvo mokoma 
ir lietuviškų dainelių. Taip 
pat priklausęs skautams- 
tad teko dainuoti ir su 
jais. Kas sekmadienį .atei
damas į Mišias Šv.Kazi
miero ar Aušros Vartų 
parapijose , vis girdėdavo 
gražiai giedant.

Atsitiko taip, kad 1977 
m. Antanų Mickų prikalbi
no prisidėti prie Vyrų Ok
teto mūsų atmintinas dai

"T ALK A^-LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS.
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
PASKOLAS 
Asmenines nuo..........  13.00%
nekiln. turto 1 m............ 7.25%

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRęS NUOSAVUOSE NAMUOSE

MOKAME UZ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..3.75% 
santaupas....................... 3.25%
kasd. pal. taupymo sąsk.
......................................... 2.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius..........  4.75%
180 dienų indėlius........  4.75%
1 m. term.indėlius .......... 5.50%
2 m. term.indėlius .......... 5.50%
3 m. term.indėlius ......  5.875%
4 m. term.indėlius ..........6.25%
5 m. term.indėlius .......... 6.75%
RRSP Ir RRIF
(Variable)......................  3.00%
1 m.ind.....................   5.50%
2 m.ind............................  5.50%
3 m.ind..........................  5.875%
4 m.ind............................  6.25%
r-   C TtO/

1996.IV. 2 

nos entuziastas bosas Vin
cas Kačergius ir Petras 
Žukauskas. Pasisekė prikal
binti būti atsarginiu bosu. 
Dainuoti Oktete patiko, 
ir Antanas Mickus nuo 
1978 m. jau pilnai įsijungė 
į Okteto pasirodymus-kon- 
certus. Taigi, nuo ano "pa
bandymo" praėjo... 18 metų. 
( Tenka prisiminti, kad 
1972 m.AV P-jos Choran 
buvo pritraukta nemaža 
jaunimo, tačiau vėliau, 
dėl įvairių profesiniu rei
kalų, dalis jų išvyko ar 
šiaip išsiskirstė).

Netrukus sol.Antanas 
Keblys, rūpindamasis choru, 
pakvietė jaunąjį Mickų 
prisidėti prie AV Vyrų 
Choro bei paskatino groti 
akordeonu. Taip, 1980 m. 
abiem AV chorams- Vyrų 
ir Moterų susijungus, An
tanas Mickus jau giliai 
įsitraukė į jų būrį. Per 
giesmę ir dainą susipažino 
ir su savo būsima žmona-
Terese Keršyte gastrolėse, 

vykstant į New York’ą 
autobusu. Ji priklausė Mer
ginų PAVASARIO Dainos 
Vienetui ir muz. Aleksand
ras Stankevičius įjungė 
jų vienetų į gastroles.

Choro reikalų koordina
toriui sol. Antanui Kebliui 
išvykstant atostogų, Anta
nas Mickus perimdavo cho
ro reikalų tvarkymą. Nuo 
1992 m. A.Kebliui pasitrau
kus iš choro koordinato
riaus pareigų, jos atiteko 
Antanui Mickui.

Nemokami čekių ir sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
iki S2.000 ir asmeninių 
paskolų drauda iki 
$25.000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dot. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Jam parūpo paįvairinti 
repertuarą ir, susitaręs 
su AV P-jos kleb.Kun.J.A- 
ranausku, SJ.,1993 m. įve
dė apie 20 naujų ar atgai
vintų giesmių, keletą jų 
lotynų kalba. Jis pasistengė, 
kad būtų iš naujo peržiūrė
ti ir sutvarkyti garsiakal
biai bažnyčioje. Prie to 
darbo įjungęs elektronikos 
specialistą Dainių Jurą.

Peržiūrėjęs AV P-jos 
Choro garsajuosčių archyvą, 
dirbo du metu medžiagos 
sutvarkymui ir atrinkimui 
taip, kad 1995 m. birželio 
mėnesį, minint Choro 40 
metų veiklą, galima buvo 
išleisti dvigubą Choro gar- 
sajuostę , ją papildžius 
dar kitais Choro įrašais.

Šią garsajuostę galima 
įsigyti AV P-jos Klebonijo
je arba pas Antanų Mickų. 
Medžiaga įdomi, istorinė 
ir įvairi, - muz.Aleksandro 
Stankevičiaus studijoje 
atlikti techniniai paruoši
mai.

Šalia to viso darbo- 
Antanas Mickus pastoviai 
priklauso Vyrų Oktetui. 
Gerai vertinamas šis Okte
tas ir išvykose. Pažymėti
nai gražiai įvertintas buvo 
Okteto koncertas 1995 
m.Lietuvos Kariuomenės 
šventės minėjime Bostone, 
Lietuvių Piliečių D-jos 
salėje. Dainavo Weber'io, 
St.Sodeikos, J.Gaidelio, 
K.Žiž iūno, A. Mikulskio, 
J.Bartulio, M.Petrausko,

Hamilton
17-tuosius metus veikia 
radijas "Gintariniai Aidai".

Eduardas ir Lyn Labuckai- 
16 metų bendradarbiauja 
programoje.Valio! Sėkmės.1

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU KALBU - LIETUVIŠKAI!

« MM mm MM MM MM M>rf MM MM MM MM mm MM mm mM MM MM MM m* mm M*.

Montrealio VYRU OKTETAS.

iš vieno koncerto Toronte, 
1986 m. iš kaires: muz. 
Aleksandras Stankevičius, 
A. Gudas, R. Bulota, A. 
Urbonas, A. Rusinas, V. 
Murauskas, H. Celtorius, 
A.Mickus, ir D. Piečaitis.

Nuotr. A. Mickaus

B.Budriūno, St.Gailevičiaus, 
A. Ambrozaičio, A.Raudoni- 
kio dainas. Išvykoje Okte
tas pagiedojo ir Šv.Petro 
bažnyčioje, vargonuojant 
žymiam muzikui-kompozi- 
toriui Jeronimui Kačinskui. 
Giesmes sukoordinavo An
tanas Mickus. Jis sakėsi, 
jog jį labai jaudino matant 
jaunos generacijos dirigentą 
montrealietį muz.Aleksand
rą. Stankevičių diriguojant 
ir bostonietį, veteraną 
90-metį kompozitorių Jero
nimą Kačinską prie vargo
nų. Giedojo J.Stankūno, 
J. Naujalio, Gounod, St.So
deikos, Palestrinos giesmes.

Naujo įkvėpimo repe
tuoti ir toliau giedoti ar 
dainuoti suteikia nuoširdus 
klausytojų sutikimas ir 
jausmas, kad dainos ir 
giesmės yra reikalingos, 
kad prisijungs ir naujų jėgų, 
naujų balsų.

Už tokį prisijungimą 
ir rūpestingą Antano Mic
kaus įsipareigojimų bei 
entuziazmų yra jam dėkin
gi visi montrealiečiai.ir kiti 
girdeje Chora ir Oktetą.

Būtų verta įjungti į 
repertuarą ir visai naujo 
pobūdžio dainų, kurios savo 
gyvumu ir ritmu atlieptų 
ir jaunesniems klausyto
jams, kaip pav. Kernagio 
dainos, ar ir kitų Lietuvos 
jaunųjų kompozitorių su
kurtosios. Nepamirštinos 
- bent viena kita- ir nuos
tabios mūsų atutentiškos, 
liaudies sutartinės.' b.n.

PADĖKA
5 Dėkojame mūsų mieliesiems giminaičiams -LYDI- 
g JAI PTAŠINSKIENEI, mūsų krikšto sūnui VYAUTUI 
> PTAŠINSKUI ir jo žmonai ANGELEI ir jų vaikučiams, 
g ALGIMANTUI PTAŠINSKUI ir jo žmonai ANITAi ir 
j. jų vaikučiams už didelį rūpestį ir darbą ruošiant 
3 mums 50-ties metų vedybinės sukakties minėjimą, 
g Dėkojame abiem broliams PTAŠINSKAMS už tokį 
K gražų pravedimą^ to malonaus vakaro, kuris pasiliks 
i mumyse neužmirštamai. Tos gražios padidįntos nuo- 
X traukos primena kiekvieną dieną JUS ir JŪSŲ geru- 
ri mą mums. Sunku surasti žodžius už tai padėkoti.
5 Širdingai dėkojame kleb. kun. JUOZUI ARANAUS- 
ą KUI, SJ, už atsilankymą ir iškilmingą valgių palai- 

minimą; kun. KAZIMIERUI AMBRASUI, SJ, už pa-
V skaitytą jo paties sukurtą specialiai mums, eilėraštį 
g ir gražius sveikinimus bei linkėjimus. Ačiū SESELĖMS 
J už salę, kur galėjome visi susirinkti.

iI
 Nuoširdžiai dėkojame visai eilei dalyvių, suteiku
siems mums džiaugsmo: ANDRIUKUI už perskaitytą 
eilėraštį, MARYTEI už dovaną, ALEKSIUKUI, KRIS- 
TUTEI IR SEBASČIUKUI už parašytus ir nupieštus 
sveikinimus; Angelės broliui LINUI STANKEVIČIUI , 
ir jo žmonai ALISON bei vaikučiams už atvykimą 
iš Ontario; IGNUI STANKUI už parašytą eilėraštį, 
kurį perskaitė Angelė, pritaikytą praeities ir dabar
ties gyvenimui. (

Širdingai dėkojame už salės išpuošimą ALISON 
STANKEVIČIENEI ir trims PTAŠINSKIENĖMS - LY- 
DIJAI, ANGELEI ir ANITAI bei ALEKSAI PTAŠINS- 
KAITEI. į

Nuoširdus ačiū mūsų krikšto dukteriai JANINAI ' 
ADAMONYTEI už dovaną ir sveikinimus bei linkėji- 1 
mus; dr. REMIGIJAUS ir IRENOS SATKAUSKŲ šei- 1 
mai, JULIJAI ADAMONYTEI, RIMUI ir MARYTEI į 
REKAŠIAMS, GENEI KUDŽMIENEI, Anitos Ptašins- ' 
kienės tėvams RICHARD ir INGE GRATT, ALDO
NAI GAURIENEI ir KNYSTAUTŲ šeimai, SOFIJAI 
GRASS. i

Už puikius pyragus širdingai dėkojame JULIJAI 
ADAMONIENEL JANINAI BLAUZDŽIŪNIENEI, IRE
NAI KUNCEVIČIENEI.

Už puikias gėles ant mūsų stalo - VITAI KUNCE- 1 
VIČIŪTĖI iš Toronto.

Nuoširdžiausias AČIŪ visiems susirinkusiems sve
čiams už tokias nepaprastai gražias rožes, kurias 
parūpino ir į salę pristatė H. BITNERIENĖ ir B. ŽE- 1 
MAITAITIENĖ ir tokius gražius sveikinimus bei lin
kėjimus ir gražius žodžius pasakytus apie mus)

A.V. chorui už specialiai mums pagiedotas 2 gies-t 
į mes Šv, Mišių metu. -| Dėkojame ANELEI KERŠIENEI ir jos dukrai TERE-
* SEI MICKIENEI už tokį gerai paruoštą vaišių stalą. 

Jūsų pagerbimas pasiliks mumyse amžinai.
Jus gerbiantys
Emilija ir Juozas Paunksniai

HAMILTONO Vysk.VALAN- 
ClAUS M-klos Tėvu komi
tetas kviečia Jus pristatyti 
savo mėgiamiausius lietu
viškus receptus , valgio 
tradicijas ar papročius.

, Šefas Algis Ptašinskas, 
Tevy K-to narys , žada iš
spausdinti lietuvių receptų. 
knygą_ lietuviu ir anglp 
kalbomis Vysk.VALAN- 
ClAUS Mokyklos vardu.

Skyriai:
1. 'Kepimas ir virimas: mėsų, 
žuvies, daržovių , ir 1.1.,
2. Kepimas pyragų, pyra
gaičiu, sausainių, tortų, 
ir 1.1., 3. marinavimas,
sūdymas, rūkymas - daržo
vių, mėsų, ir t,t., 4. gėri
mo gaminimas - giros, 
arbatos, kavos, sveikatos 
išlaikymo, alaus, likerio, 
ir 1.1., 5. stalo patiesimas 
- padengimas, gėlėmis pa
puošimas, 6. pasakos, anek- 
dotai, ir 1.1.

Pristatant valgio ar gerinto 
receptus, prašome atsižvelg
ti į šiuos klausimus: l.kaip 
ir kada gaminamas valgis, 
ar per šventes, gimtadie
nius, ar kasdieną? 2. Iš 
kokio krašto valgis kilęs?
3. Kaip valgomas maistas, 
ar su daržovėmis, sriuba?

L A I D TSiS

UNERAL HOME
J.F.Wilson & Sons Ine. 

123Maple Blvd.,5784 VerdunAvU 
Chateauguy,Que., Verdun.Qu 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

rnTo «I y ft LqjlI
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4. Kokie gėrimai tinka 
prie šio maisto: vanduo, 
pienas, vynas, gira?

Malonėkite medžiagą 
pristatyti Mokyklai arba: 
Hamiltono Vyskupo Valan
čiaus Mokyklos Tėvu K- 
to Receptą Projektas, c/o 
Algis Ptašinskas, 
35 Devonport Street, HA
MILTON, ON, L8R 3C5 
tel:(905) 528-9508.

Tikimės, kad šis projek
tas įamžins ir praplės lie
tuvišku valgių receptus, 
papročius ir tradicijas. 
Tų, kurie pristatys receptą 
vardai bus atspausdinti 
knygoje. Didelis atsiliepi
mas gali pareikalauti ats
kiro leidinio.
ĮSPŪDINGAI PAMINĖTOS 
SVARBIOSIOS ŠVENTĖS

Po malonaus Nauju 
Metą sutikimo, sekanti 
svarbi šventė-minėjimas- 
SAUSIO 13-toji, ( buvo 
minėta sausio men. 14 
d., VASARIO 16-toji buvo 
minėta vasario mėn. 17 
d., su gražia Toronto Vyrų 
Choro ARAS programa, 
vadovaujant Lilijai Turū- 
taitei. ARO pasirodymas 
buvo sutiktas ypatingai 
Šiltai, kaip ir daina, sukur
ta Lilijos Turūtaitėc.



MIRUSIEJI:
• JONAS MIELIAUSKAS, 
83 m. amžiaus, mirė kovo 
mėn. 19 d.

Liko seserys ADELE 
ir ONA Lietuvoje, bei kiti 
artimieji Kanadoje ir Lie
tuvoje.

Po geduliniu Mišių AV 
P-jos bažnyčioje Montrea- 
lyje, palydėtas į Kremato
riumu.
• JUOZAS MALCIUS, 83 
m._ amžiaus, mirė kovo 
mėn.28 d.

Liko žmona MARIJA, 
sūnus RAIMONDAS ir duk
ra VILIJA su šeimomis,vai- 
kaičiai-Kristina, Dalius, 
Marius ir Sophie.

Palaidotas iš Šv.Kazi- 
miero P-jos bažnyčios.
Užuojauta mirusiųjų, ar

timiesiems.

PIRMOSIOS KREDITO

LITAS MONTREALIG LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

FAX: 514-766-1349.
_________Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
AKTYVAS virš $29,000,000t
REZERVAS virS $2,000,000 ___

MOKA UŽ:
Taupymo - special................1.50%
Taupymo - su oyv. dr........... 1.25%
Taupymo - kasdienines.... . 1 • 50 %
Einamos sąsk......................1.00%
RRIF—RRSP —1 m.tenn 3.00% 
RRIF-RRSP - 2 m.tenn. .... 4.75% 
RRIF-RRSP - 3 m.term. ... 5.00% 
RRIF - RRSP - taup.......... 5.50%

Certifikatus 1 m.-.... ... 4.75
Certifikatus 2 m........ ... 5.00%
Certifikatus 3 m........ .... 5.50%
Term, indėlius:

1 metų ............ 4.00 %
180± 364d. . ... 4.00 %
120d. -179d. . ... 4.00'%
60d. - 119d. . ....4.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

įmetu........................7.00% asmenines - nuo
2 metų........................7.25%
3 metų.................. 8.00%

8.00%

UNIJOS LIETUVOJE 
ATIDARO SAVO VEIKLOS 
DURIS

‘'Lietuvos Bankas ir Eko
nomikos Ministerija, paga
liau, davė savo "palaimini
mą" ir išdavė licenzijas- 
leidimus RADVILIŠKIO 
ir MARIJAMPOLĖS Kredi
to unijoms.

S. m. kovo mėn. 15 d. 
Lietuvą nusiautus! didelė 
sniego pūga sutrukdė ofici
alią RADVILIŠKIO "Trys 
Skatikai" Ūkininką Kredito 
Unijos atidarymą. Dauguma 
kelią buvo uždaryti arba 
sunkiai pravažiuojami. To
dėl jvyko daug eismo ne
laimių. Jos neišvengė ir 
Reginos Piečaitienės vado
vaujama grupė. Privažiavus 
Neries tiltą, mašina prara
do kontrolę ir porą kartų 
apsisukusi, su aplamdytais 
šonais, liko stovėti sniego 
pusnyje. Visi keleiviai ge
rokai sukrėsti, bet išsilaikė 
sveiki. Deja, savo užsibrėž
to tikslo- nepasiekė...

Jeigu gamta neiškrės 
naują pokštą, už savaitės 
,t.y. kovo 25 d., pradės 
veikti MARIJAMPOLĖS 
"Sūduvos Parama".

ŠILUTĖS ir PLUNGĖS 
dokumentai jau paruošti 
ir laukia Lietuvos Banko 
patvirtinimo. Tikimasi, 
kad pavasarėjant prie šią 
keturią Kredito Unijų ban
keliu prisijungs VILKAVIŠ
KIS Tr LAZDIJAI.

Sveikiname ir visą "NL" 
redakciją Šv.Velykų proga. 
Linkime sėkmės, geros 
sveikatos ir pavasariško 
džiaugsmo."

Dėkojame, kad Regina 
ir Juozas mums atsiuntė 
tokią gražią nuotraukų 
ir įdomią žinių! Linkime 
ir toliau geroje nuotaikoje 
darbuotis Tėvynėje. Red.

• Rūta ir Jonas BOBELIAI 
susilaukė dukrelės Washing- 
ton'e, JAV, o V.ir L.Stan-

kevičiai šalia vaikaičių- 
6-ią mergyčią ir 2-ją ber
niukų- 7-tosios vaikaitės.

NAUJA L.K.MINDAUGO 
ŠAULIU KUOPOS VALDYBA

Montrealio Lietuvos 
Karaliaus MINDAUGO Šau
lių Kuopa išrinko 1996- 
1998m. valdybų:

Antanas Žiukas-vadas, 
Augustas Kalvaitis- vado 
pavaduotojas, Gasparas 
Alinauskas- vado pavaduoto
jas susirašinėjimams, Anta
nas Račinskas- iždininkas 
ir posėdžių sekretorius, 
Petras Ražanas- parengi
mams, Vladas Krankaitis 
- turto ir sporto globėjas, 
Jonas Šeidys - vėliavinin
kas, Elizabeta Kirstukienė- 
-ligoniams lankyti.

Revizijos Komisiją su
daro: Juozas Išganaitis,
Rūta Žiukienė, Vytas Ba
rauskas.

• SESELĖ PAULĖ buvo 
pagerbta kultūrinės-visuo- 
meninės veiklos premija, 
kurią kasmet skiria Toron
to PRISIKĖLIMO P-jOS 
Kredito Kooperatyvas. įtei
kimas vyko!996 m. vasario 
mėn. 19 d.

Sveikiname!
• Kun.Kazimieras AMBRA
SAS, SJ., ilgesniam laikui 
išvyksta į Pietų Ameriką. 
Parapijiečiai linki jam ten 
atlikti savo paskirtį ir 
laimingai sugrįžti.

Mums rašo:
"Dėkoju už gerą ir Įdo

mų laikraštį, reguliariai 
mus lankantį. Žinios iš 
Lietuvos ir nuotraukos 
ypač laukiamos- taip pat 
įdomiai aprašomos kelio
nės,- laimingi tie, kurie 
keliauja, o mums nors ap
rašo, ir taip mes daug 
ką iš jų sužinome.

Dėkingi esame Redakci
jos Kolegijai". S.Skučienė

Informacija apie naujausius palūkanas "Lite"

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
Qiuv.dr. J. MALTŠKOS biurai 

1440 St.Catharine St.,W. 
Suite 701 Tel:866-9297

Montreal.P.Q. H3G 1S5

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

2025 Plessis, Montreal, teL: 876 - 6900

ADVOKATAS 
ROMAS IŠGANAITIS

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

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

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS

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

SUN LIFE BUILDING 
MontrėaL Quebec, H3B 2Vt> 
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784

8 psl.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti į 
KLK Moterų Draugijos Montrealio skyriaus 

rengiamą tradicinįrengiamą tradicinį

I VELYKŲ STALĄ I
1996 m. balandžio mėn. 14 d. sekmadienį 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėje
MENINĘ PROGRAMĄ atliks

Montrealio Šeštadieninės mokyklos mokiniai

AUKA: $12.

"...Labai laukiu ir labai 
mėgstu jūsų laikrašti, nes 
labai įdomių žinių parašote, 
tik kartais labai ilgai nea
teina- kažin kodėl tie paš
tai taip daro. Jau dvi ar 
tris savaites- tai gerai,

MK4

Valdyba

KASOS VALANDOS: 
1475 D«S«ve 

Pirmadieniais 9.00- 3.00
Antr.. treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.C3
Penktadieniais 10.00- 6.0d

KALBĖKIME”SU SAVO VAIKAIS IR VaTkAICIAIŠ^ VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKAI!

3907A Rosemont 
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

bet kartais ir po mėnesio, 
ir ilgiau negali sulaukti.
Duok Dieve visur sąžiningų 
žmonių, nuo kurių tai pri
klauso..."

E.Radzevičiūtė,Chicago
Dėkojame ! "NL"

• Dėmesio: asmenims, 
kenčiantiems nuo panikos 
ir baimės priepuolių, trečia
dienių vakarais 1440 St. 
Catherine Street West, 
Suite 519, Montrealyje 
vyks terapinės grupės sesi
jos nuo balandžio mėn.24

d. iki birželio mėn. 19 d., 
Bishop Medical Center 
pasate.

Smulkesnės informacijos 
tel:685-1006.

/Inf.Michaelk Shaffer,P.
S.W./

AR NORITE įVYKDYTI VIENĄ AR 
KELETĄ JŪSŲ APLINKĄ PAGE
RINANČIŲ PROJEKTŲ?

SIUNTINIAI į LIETUVĄ

Pristatomi SAUGIAI, GREITAI, GARANTUOTAI 
laivu arba lėktuvu. Visiems siuntėjams pranešamos 
siuntinių įteikimo adresatams į namus, datos.

Taip pat siūlome sąrašą maisto siuntinių, apmo
kamų Montrealyje.

Geriausias kainas kelionei į Lietuvą ar kitur, 
gausite "COMPLETE TRAVEL SERVICE" - Kreiptis 
į Jessie Leluch, ’’Ukrainian Adaptations" 2306 A 
Rosemont Blvd. Montreal, QC, H2G 1T7, tel: (514) 
272-8050.

TAD, NIEKO NELAUKDAMI , PASI
DALINKITE SAVO SUMANYMAIS 
IR GAUSITE REIKALINGĄ PRITA
RIMĄ, KREIPDAMIESI l VIENĄ 
ECO BŪSTINIŲ (Eeo-quartier).

"ECO QUARTIER" YRA SUDARY
TA IŠ ASMENŲ, KURIE, KAIP IR 
JŪS, ĮSIPAREIGOJĘ PAGERINTI 
SAVO ARTIMIAUSIĄ APLINKĄ IR 
GALI PADĖTI ĮVYKDYTI JŪSŲ 
SUMANYNMUS.

Daugiau informacijų
Tel: 872-9035

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

KAILIŲ SIUVĖJAS

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A

Montreal, P.Q.» H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

TONY
PHOTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARI^QE - WEDDINGS 
5220 ch,QUEEN MARY Rd.

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

---------XX----------Xf ■ w------ >»v---- HU-;- VK——Mir-

KELIONĖS į LIETUVĄ

Montrealis-Varšuva- Vilnius

x birželio 7 d. ir liepos 26 d. Kaina - $1240.
į šią kainą įeina aerodromų mokesčiai, Varšu- 

Ų voje nuvežimas į viešbutį ir atgal, nakvynė ir pus- 
Lryčiai. LOT lėktuvo bilietas grįžimui galioja 6 

mėnesius.
Parūpinu bilietus kelionėms ištisus metus. Prašo

me užsirašyti jau dabar, kol dar yra vietų, pas: 
L. Stankevičių, tel: 669-8834, arba Poltours: 521- 
9910 arba Metro Travel: 761-5878.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC,
NAMAI - AUTOMOBILIAI-PREKYBA-ATSAKOMYBĖ 
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

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

PETRAS ADAMONIS C.I.B. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. P asiteiravimas neįpareigoja rysidrausti. 

_________  ————----—----- ——-—■ ■■ -

europarcel
sAOr J i ;

T// 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

.VU

LES TOITURES

R pS IVHROIM IIMC.
COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 3272 Boul. LASALLE
Mark Richard Verdun (Quebec) H4G 1Y9

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

i


	1996-04-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1996-04-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1996-04-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1996-04-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1996-04-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1996-04-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1996-04-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1996-04-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

