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SVEIKINME SU ARTE

įvyki y 
APŽVALGA

Diktatorius S.Milosevic

-GALU GALE SUIMTAS 
SLABODAN MILOŠEVI
ČIUS.

Balandžio mėn. 1d.anks
tų rytą pradėta akcija 
suimti karo nusikaltėlį 
ir Jugoslavijos didelę ko
rupciją įvykdžiusį buvusį 
diktatorių S.iviilševiČių.

įsitaisęs Belgrado prie- 
rnesčio rezidencijoje su 
šeima ir dideliu ginklu©-- 
tų saugų būriu, tikrumo
je buvo pats sau pasi
daręs "namų areštą".

Pakartotinai atsisakė 
geruoju pasiduoti. Norint 
išvengti kiršinimo gy
ventojų dalies, kuri dar 
palaiko S. Miloševičiaus 
buvusį režimą, jis į Tarp
tautinį Hagos Tribunolą 
nebus tuojau pat perduo
tas.

S.Miloševičius valdė 
Serbiją ir Jugoslaviją 13 
metų, kol galų gale pra
laimėjo rinkimus 2UO0rn. 
spalio mėnesį Vojislav 
Kostunicai.

Jo valdymo laiku, jis 
pradėjo 4 karus — visus 
pralaimėjo. Tūkstančiai 
gyventojų buvo nužudyti 
arba išvaryti iš savo gy
venviečių, vykdant "et
ninius valymus".

26 valandas trukusi jo 
suėmimo operacija ir de
rybos, po jo įtūžusių grą- 
sinimų nušautu žmoną, 
dukterį ir nusižudyti,pa
sibaigė pasidavimu. Gavo 
garantiją geresnių kalė
jimo sąlygų ir tvarkingo 
teismo.

Lietuvos nacionalinė 
LMąžvydo bi bi i Oleka

Gavęs gerą dozę rami
nančių vaistų ir "whis
key", su apsauga išga
bentas į kalėjimą.

Jo žmona ir duktė 
pasiliko rezidencijoje, o 
sūnus su savo 2-jų metų 
sūneliu yra pabėgęs į Ru
siją ir gyvena Maskvoje.

• Vykstantiems į Čekiją 
kanadiečiams vėl įvestos 
vizos, kaip ir Čekijos pi
liečiams, keliaujantiems 
į Kanadą.

Abi valstybės buvo pa
naikinusios vizas 1996m. 
tačiau po metų Kanada 
vėl pareikalavo vizų, 
nes žymiai padidėjo 
prieglobsčio ieškančiųjų či
gonų iš Čekijos Respubli
kos.

• Galvijų epidemijos 
grėsmė nemenkėja, dėl 
to kyla - ir Kanados Svei
katos pareigūnų dėme
sys, nors rizika šiai li
gai plėstis yra menka. 
Yra tačiau žinoma, Kad 
inkubacinis užkrėtimo pe
riodas gali trūkti iki 8- 
•rių metų.

Kanada tikrina kasmet 
tūkstančius galvijų. Pran
cūzija ir Didž.Britanija 
tai atlieka dabar kas 
savaitę.

Skiepai ir harmonų 
preparatai, vartojami gal
vijų auginimui, gali būti r 
vienas iš būdų pernešti 
ligą vartotojams.

Vilniuje puikuojamas! tra
dicinėmis Velykų verbo
mis.

Jos skelbia žemės 
atbudimą pavasariui ir 
Kristaus Prisikėlimo 
Viltį, originaliu, niekur 
nepakartojamu, būdu.

• LASALLE savivaldybė 
jau 1995rn. yra priėmusi 
įstatymą, draudžiantį or
ganizuotoms , kriminali-, 
nėms grupuotėms įrengti 
bunkerių tipo pastatus. 
Tai buvo padaryta Bend
ruomenės Vystymo ir 
Viešojo Saugumo Komi
sijos iniciatyva.

šis įstatymas draudžia 
vartoti pastatuose meta
lo sustiprinimus, kurie 
atlaikytų šaudmenis ar 
sprogimus. Taip pat už
drausta įrengti metali
nes plokštes, neperšau
namą stiklą ar kitokią 
medžiagą languose, var
tuose, užuolaidose, su
stiprintose duryse ar ste
bėjimo buokštuose.

Paskutinėmis dienomis 
galų gale pavyko suimti 
"Hells Angels","Nomads" 
ir kitų kriminalinių gru
pių vadovus masinėje 
specialios policijos opera
cijoje. Apie 15(J asmenų 
yra patalpinti atskiroje 
kalėjimo dalyje.

Visa ši akcija susti
prėjo, kai "oaikeriai" ša
lia kitų nusikaltimų, nu
šovė pagal "planą" ir 2 
policininkus.

"Baikeriai" labai susi
rūpinę, kad jų jungima
sis į stipresnius viene
tus Montrealyje, privertė 
ieškotis pačių gudriausių 
advokatų ir pristabdė jų 
plitimą į priemiesčius ar 
kitus miestus.

KLB PRANEŠA:

• Kol bus baigta Prisikėlimo Parapijos statyba, KLB 
raštinė laikinai neveiks. Visais KLB reikalais prašo
me kreiptis į Jolantą Stasi Ulevičienę tel: 905-276- 
0555 arba į kitus KLB valdybos narius.

• Šiemet Maltiečių Federacijos Kanadoje vadovavi
mą perėmė lietuviai ir sudarė valdybą iš latvių ir 
ėstų bendruomenių pirmininkų, lietuvių KLB valdy
bos pirmininko Algirdo Vaičiūno, vicepirmininkės 
Rūtos Žilinskienės, iždininko Algio Empakerio ir se- , 
kretorės Irenos Meiklejohn.

Gegužes mėn. 8d. Ottawoje numatytas "Baltic 
Evening" su parlamentarais ir, kaip kasmet, birželio 
mėn. 14d. estų-latvių šventovėje įvyks Išvežtųjų mi
nėjimas.

š.m. birželio mėn.3d. "Bronte Greek Conservation 
Park" (į šiaurę nuo QEvV, Burlington Oakville siena) 
įvyks Šeimos šventė. Yra pastogė. Suaugusiems-4 
dol., vaikams - 2 dol.

Žaidimus ves KLJ Sąjungos nariai. Dėl 
smulkesnės informacijos ir registracijos skambinti 
tel: 905-827-6911. Inf.

• KLB Valdybos švietimo sekcijos pirm. V.Stane- 
vičienė skelbia,kad lituanistinių mokyklų mokytojams 
vienos savaitės pasitobulinimo kursai vyks Dainavoje 
š.m. rugpjūčio 5-12 d.d.

Kursuose dalyvaujantiems mokytojams KLB ap
mokės kelionės išlaidas.

Ateinančiais mokslo metais įvyks šeimos istorijos 
konkursas.
• šeštadienį, rugsėjo mėn.8d., Hamiltone, 9.30 vai. 
ryte - 4 val.p.p. "St.Charles Mountain School" pa
talpose šaukiamas Kanados lituanistinių mokyklų 
mokytojų suvažiavimas.
• KLB Tarybos suvažiavimas įvyks spalio inėn.27d. 
Toronte. Jo metu bus rinkimai į Tarybą.

Programoje numatyta kreipti dėmesį į apylinkių 
veiklą ir jų problemas.
• į KLB valdybą įsijungė naujieji Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininkai - Darius Sonda ir 
Vytas Ruslys. Posėdžiuose dalyvaus Darius Sonda Inf.
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VELYKINĖ DAINA - LALAVIMAS

Merkinė, 1937
Skrido, skrido du pilki karveliai, 
Rūtele, rūta žalioji* 
Nešė, nešė ąžuolo sėkleles.
Benešant, beskrendant sėklelės iškrito. 
Vai, ir užaugo du ąžuolėliai, 
Ant tų ąžuolėlių aukso rasa krito, 
išeik, mergele, ant didžio dvarelio, 
Tai ir patieski margą abrūsėlį, 
Tai tu surinksi aukselio raselę 
Ir nusiprausi sau skaistų veidelį.
Tave pamylėjo iš dvaro ponas, 
iš dvaro ponas, iš nuėsto valdonas,- 
iš Vilniaus miesto, iš Dzūkijos krašto. 
♦Priedainis, kartojamas po kiekvienos eilutės.

P.S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei, RankraSdiai gali ' 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
is anksto susitarus. U z skelbimų turinį redakcija, arba 
leidykla neatsako.

Lietuvoje

• Latvijos Prezidentė 
Vaira . Vykę-Freiberga ko
vo men. 15d. atvyko trijų 
dienų oficialiam vizitui, 
kartu su savo delegacija 
į Lietuvą. Tai buvo jos 
pirmas apsilankymas po 
jos.

Sutikęs Prezidentę, 
prez.Valdas Adamkus pa
sveikinęs pasakė,kad Lat- 
vija^ ir Lietuva turi daug 
neužbaigtų darbų, bet ne
išsisprendžiamų problemų 
jų tarpe nesą.

Abu kalbėjo angliškai, 
praleidus daugiau kaip 
50 metų Amerikoje, o 
Prezidente - Kanadoje.

Lietuvos ir Latvijos 
vykusiose derybose
Vilniuje dalyvavo Ūkio, 
Aplinkos Apsaugos,Kraš
to Apsaugos ministerial. 
Susikalbėjo nebe rusų, o 
anglų kalba.

• "Lietuvos Aide" rašo
ma, kad šį pavasarį, iki 
prasidės NATO Parlamen- 
tinės^ Asamblėjos Sesija 
gegužės mėn. pabaigoje, 
Vilniuje bus įsteigtas 
"NATO" Centras. Jis 
koordinuos veiklą, Lietu
vai rengiantis įstoti į 
NATO, teiks išsamią in
formaciją, organizuos 
NATO skirtus renginius- 
konferencijas, susitiki
mus.

Vilniaus Miesto Savi
valdybė praneša, kad 
Centras galėtų veikti 
tol, kol Lietuva taps pil
naverte NATO nare.

Jis įsikurtų Gedimino 
Prospekte, pastate, kur 
įsikūrusi Lietuvos Sąjū
džio visuomeninė organi
zacija ir dar porą orga- 
2 psl.

nizacijų: TaIP grupė ir 
jaunimo organizacija 
LATA. Pirmoji suvieni
janti įvairių pažiūrų po
litikus ir profesionalius 
kariškius, sieks, kad Lie
tuvos visuomenė kuo pla
čiau palaikytų Lietuvos 
NATO narystę.TAIP(Trans- 
atlantinės Integracijos 
Paramos grupė) praeitų 
metų gruodžio mėnesį ją 
įsteigė L.Andrikienė, Sei-
mo nariai, NATO K-jos 
pirmininkas V.Stankevi
čius ir jo pavaduotoja 
R.Juknevičienė, social
demokratas G.Kirkilas, 
bei kt.

Aišku, kad nežiūrint 
kaip gerai Lietuva būtų 
pasiruošusi narystei,vi
siems piliečiams reikia 
pateikti suprantamą in
formaciją apie NATO.

• Skiriamuosius raštus 
JAV prezidentui George 
vV.Bushui kovo mėn. 14d. 
įteikė Lietuvos. Ambasa- 
dori us Vygantas Ušackas. 
įteike ir iš Lietuvos at
sivežtą medinę beisbolo 
lazdą, 1-ju numeriu pa
žymėtus Lietuvos Olim
pines Vyrų Krepšinio rink
tinės marškinėlius su už
rašu "George W.Bush".

JAV Prezidentas, pasi
rodo, yra beisbolo aist
ruolis ir buvęs JAV pro
fesionalų lygos koman
dos "Texas Rangers" sa
vininkas.

• Ambasadorius Vy
gandas Ušackas tuojau 
pat kreipėsi į JAV Cent
rinės Žvalgybos V - bos 
direktoriaus pavaduotoją 
kad šios žinybos rengia
mame tinklalapyje^ "The 
World Factbook" būtų pa 
taisyta neteisinga, žmo
nes klaidinanti, Lietuvos 
Nepriklausomybes Atkūri 
mo data (Spėjame, kad 

buvo įrašyta tik ta, kai 
galų gale,anuo metu JaV 
viena iš paskutiniųjų,pri
pažino Kovo 11-ąją de 
facto...Red).

• Didžiausia Baltijos ša
lyse naftos gavybos UAB 
"Minijos nafta" laimėjo 
Danijos Aplinkosaugos ir 
Energetikos Ministerijos 
skelbtą konkursą išgauti 
naftą Jutlandijos saloje.

Iki šiol nė viena Lie
tuvos bendrovė nėra lai
mėjusi licencijos naftos 
paieškai ir gavybai už
sienio valstybėje.

• Lietuvos UR vicemi- 
nisteris G.Čekuolis ir 
Seimo UR Komiteto pir
mininkas A.Medalinskas 
kovo mėn.8-13 d.d.lankė 
si Washingtone ir susi
tiko su JAV vyriausybės 
Kongreso atstovais,baltų 
išeiviais, įtakingais po
litologais.

G.Čekuolis, atsakingas 
už Lietuvos institucijų 
pastangų koordinavimą 
integruojantis į Aljansą, 
po vizito padaręs išva
das, kad NATO plėtra 
vyks, ji netaps kokių 
nors derybų objektu; Ru
sija neturės veto teisės, 
o kiekviena kandidatė 
bus vertinama individua
liai pagal savo pasieki
mus.

Vicem misteris pažy
mėjo, jog naujoji JAV 
administracija dar nėra 
suformavusi savo pozici
jos dėl galimų NATO 
plėtros scenarijų. Būtina 
siekti, kad Lietuva ir ki
tos dvi Baltijos valsty
bės nebūtų išbrauktos iš 
kito plėtros etapo dėl 
savo istorinės praeities, 
kaip buvusios Sovietų 
okupacijoje.

Lietuvos pasirengimas 
NATO narystei vicemi- 
nisterio G.Čekuolio ver
tinamas "gerai" arba net 
"labai gerai". "Tačiau 
mes neturime užmigti 
ant laurų" - tvirtino jis.

• Išvadas dėl siūlymo 
Vilniaus senamiestyje sta
tyti požeminius garažus,

paskelbs artimiausiu • Kaziuko Mugė Vilniuje 
laiku Seime Aplinkos Ap- vyko 3 dienas. Šiemet 
saugos, Švietimo,Mokslo Vilniaus Savivaldybė 
ir Kultūros, Teisės ir suorganizavo atvyku- 
Teisėtvarkos komitetai, siems aiškias lankymo 
(Ar nereikėtų pridėti Fi
nansų Komitetą? Juk 
Vilniaus Savivaldybė ir 
šiaip neblogai įsikoli-
nusi...)

Toks garažų statybų 
planas, anot Valstybines 
Aplinkosaugos Komisijos 
pareiškimo, prieštarauja 
bent keliems Lietuvos 
pasirašytiems Kultūros 
vertybių apsaugą užtikri
nantiems, tarptautiniams 
aktams.

Jei "modernizuoti", tai 
atsakingai! Reikėtų pri
dėti - ir nepereikvojant 
lėšų (kaip jau buvo nuti
kę).
PARLAMENTARAI ĮDAR
BINA SAVO VAIKUS

Seimo nariai gruodžio 
mėnesio pradžioje prita
rė Valstybės Tarnybos įs
tatymo pataisoms,kurio
mis jau pasinaudojo ir 
Seime įsidarbino Libera
lų Frakcijos seniūnės 
D.Kutraitės — Giedraitie
nės bei jos pavaduotojo 
K.Rimšelio sūnūs.Tai dar 
tik studijuojantys, dar 
ne profesionalai vaiki
nai... Vienas mokosi, o 
kitas dar tik III-čio kur
so studentas Vilniaus 
Universiteto Tarptautinių 
Santykių ir Politikos In
stitute.

Pirmasis jau dirba 
Ūkio Ministerio padė
jėju, o antrasis—libera
lės J.Juozaitienės pa

dėjėju.

• Kauno Zoologijos Sode 
gyvenančios poliarines Įtu
pės, baltos meškos jr 
ruoniai, nieko egzotiš
ko. Tačiau, kai ant ledo 
išsitiesia kupranugaris,po 
pusnis laksto zebrai t ar
ba kai sniege šėlsta liū
tukas, tai • tikrai nuo
stabu’. Pasirodo, kad Af
rikos, Pietų Amerikos, 
Azijos gyvūnai, pamažu 
prisitaiko prie Lietuvos 
žiemos ir veržiasi iš šil
to tvarto į lauką net 
tada, kai temperatūra 
nukrinta gerokai žemiau 
nulio.

kryptis F palengvinant Mu
gės sklandų apžiūrėjimą, 
be grūdimosi.

Mugė vyko visame se
namiestyje „ kaip įprasta, 
Pilies gatvėje tautodai
lės dirbiniui, Bernardinų 
gatvėje prekiauta pa
veikslais. Vienas didžiau
sių M ugės si urpriziį - Ro
tušės aikštėje aukštai
tiška klėtis, kurią įrengė 
restorano "Marceliukes 
Klėtis" savininkas Vyte
nis Urba.

Pernai jis Kaziuko Mu
gei buvo pastatęs Amą-* 
tininkų Miestelį Šv.Pran
ciškaus garbei.

Šįmet vakarais Mugėje 
vyko kultūrinės progra
mos.

Padidintas prekybos ir 
automobilių vietų skai
čius, parengtos 662 pre
kybos vietos ir lankytojų 
patogumui kavinukės 
prisidėjo prie artėjančio 
pavasario nuotaikų.

• Vilniuje, dešiniajame 
Neries krante bus 
pasodinta 250 japoniškų 

vyšnelių. Jas padovano
ja Japonija, minint Sugi- 
hara-savo diplomato Lie
tuvai, 100- tosioms gimi
mo metinėms paminėti.

į iškilmes atvyks 300 
asmenų delagacija iš Ja
ponijos. Manoma, kad at
vyks ir Sugihara sūnus, 
taip pat Tokyo meras 
bei vyriausybės atstovai.

Sugihara, pasinaudo
damas diplomato gali
mybėmis, ypatingai sun
kiomis karo sąlygomis, su 
gebėjo išrašyti tūkstan
čiams žydų do'kumentus, 
kad jie suspėtų išbėgti 
iš Lietuvos. Jis turėjo 
skubiai pasitraukti ir 
pats.

Vilniuje, kartu su vyš
nių medeliais, bus įreng
ta ir paminklinė lenta.

Projekto išlaidas pa
dengs Japonijos labdaros 
surinktos lėšos.
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KALBĖJO SEIMO NARYS 
ANDRIUS KUBILIUS

Š.m. vasario men.27d. Čikagoje lankėsi 
buvęs Lietuvos Respublikos Min.Pirm įninkąs, 
dabar Seimo narys, Andrius Kubilius. Jis 
susitiko su kai Kuriomis visuomenės ir or
ganizacijų vadovybėmis.

Prieš jam atvykstant į "Draugo” re
dakciją, žurnalistas Juozas Albertavičius 
turėjo progos išsamiai su juo pasikalbėti.

Spausdiname kai kuriuos, mums labai 
rūpimus pasisakymus.

A.Kubiliaus nuomone, susikūrusi naujoji 
Socialdemokratinė koalicija ir į ją A.Bra
zausko atėjimas jai vadovauti, turi galimy
bę daryti pastovią ir didelę įtaką 
politiniame gyvenime Lietuvoje.

A.Kubilius sako, kad Lietuvos Socialde
mokratai dar savotiškai persiėmę praeiti
mi. iš esmės jie turėtų mokytis iš Europos 
Socialdemokratų, kaip Tony Blair ar 
Gerard Schroeder, kurie rinkos ekonomikos 
šalininkai ir nesiskiria tiek daug nuo deši
niųjų. A.Kubiliaus nuomone, Lietuvos So

cialdemokratai, kiek galima daugiau, tu
rėtų perimti tikrųjų europietiškų socialde- 
rnokratijos idėjų. Taip pat, kad Lietuvos 
Socialdemokratai būtų tokie pat Europos 
Sąjungos plėtros, Lietuvos integracijos į 
Europos Sąjungą šalininkai, kaip yra 
Europos Socialdemokratai. Jie valdo daugu
mą ES valstybių ir jų įtaka ES plėtros 
vyksmui yra milžiniška.

Pokalbyje žurnalistas pastebėjo, kad 
partijoms ideologija nebesanti tokia svarbi, 
o daugiausia darbuojamasi, kaip pakliūti į 
valdžią ir privatizuoti likusius Lietuvos 
ūkio strateginius objektus.

A.Kubilius patvirtino, kad ypač LDDP 
atėjus į SocialdenoKratų Partiją, pasirodė 
kaip į kairiąją pusę pasuko labai stipriai ir 
toji visuomenės grupė, kurią galima vadin
ti senosios ar komunistinės nomenklatūros 
grupe. Ji sėkmingai išgyveno visas trans
formacijas ir pasinaudodama savo padėti
mi, per šitą dešimtmetį sėkmingai organi
zavo savo privatų verslą.

Tos finansinės grupės yra labai 
agresyvios. Lietuvoje jau darosi matomų 
oligarchines politikos (kaip Rusijoje) ats
palviai: stambios finansinės grupuotės ima 
diktuoti politikams, kad darytina ir siekti 
savų interesų po politikos priedanga.

A.Kubilius pasakė, kad tikrai permainos 
vyks ir dešinųjų pusėje. Jis tikisi, jog jie 
sugebės pasiūlyti vieną kandidatą, kuris 
aiškiai deklaruotų esąs dešiniosios pusės 
kandidatas. šiuo metu paaiškėjo, kad 
atsirado ir nuduoto - neva dešinumo, ypač 
susijusio su valdžia.

Pavojinga,-sakė svečias, kad visuomenės 
akyse iš dalies ši valdžia, ši vyriausybė 
yra priimama kaip dešiniųjų vyriausybė. 
"Turiu pasakyti, kad oligarchinis ar 
naujalietuvių dęšinumas turi tik kai kurio 
išorinio panašumo su tikruoju dešinumu".

Jis atkreipė dėmesį į tai, kad ir Rusi
jos oligarchai taip pat pasisakydavo už 
privatizavimą ar už mokesčių mažinimą, 
todėl, kad tai jiems buvo naudinga!

"Dešiniųjų bei Centro pakraipos partijos 
buvo susirinkusios tartis kaip galėtų vie
ningai veikti. Tikriausia panorės grįžti prie 
tikros dešiniosios politikos , kuri gal būt

taip pat turi būti modernesnė ir atsisakyti 
kai Kurių savo įvaizdžio problemų'- pasakė 
A.Kubilius. Taip pat, kad dešiniesiems kyla 
klausimas dėl ateities, o ir artėjantys Pre
zidentiniai rinkimai, dešiniesiems sudarys 
galimybę vienytis apie sutartą kandidatą. 
Visos Konservatorių problemos yra svars
tomos atvirai, diskusijos dėl vienijimosi ir 
dėl kandidatų vyksta natūraliai ----
sakė jis. Panašūs svarstymai buvę ir prieš 
Seimo rinkimus ir dar anksčiau.

Pokalbyje iškilo ir problema, kad, kaip 
tvirtino A.Kubilius, pakankamai daug rin
kėjų labai aukštai vertina prof.Vytautą 
Landsbergį ir yra labai daug rinkėjų, kurie 
jau nebe racionaliai, o tiesiog emociškai Jo 
nekenčia. Tuose V.Landsbergio ir rinkėjų 
santykiuose yra ne tik jo, bet ir rinkėjų 
problemos. Jį keikė 1992m., prieš ir po 
Seimo rinkimų, o 1996m. jis buvo išrinktas 
populiariausiu politiku. "Per tą laiką— sakė 
svečias - mano įsitikinimu, labiau pasikeitė 
rinkėjai,negu,sakysi me,prof. V.Landsbergis".

Trumpai suglaudus, A,. K ūbi liūs, nežiū
rint to, kad žmonės nori šiandien ir dabar 
tuoj gyventi geriau ir apie politiką spren
džia "daugiau širdimi, negu protu", jis Lie
tuvos ateitį mato pakankamai šviesią ir 
pilną galimybių. Pirmiausia,teigiamai veiks 
Lietuvos gyvenimą^ narystė ES-goję. Antra, 
kad vykstant visame pasaulyje naujoms 
technologijoms, naujoms ekonomikoms' — 
aišku, kam turime oūti gerai pasiruošę. Jis 
pats sau sako, kad visų pirma Lietuva turi 
būti stipri valstybė, su stipria bendruome
ne ir moderni, palikti dar vis sovietinės 
visuomenės gyvenimo įpročius.

Labai aiškiai, pokalbio pabaigoje Andrius 
Kubilius pabrėžė naudą Lietuvai ir dėkin
gumą lietuviams -išeiviams, kurie palaiky
dami ryšį su Lietuva, galėjo suteikti "iš
minties, mokėjimo tvarkytis vakarietiškai. 
"Per tuos ketverius metus, kai mes buvome 
valdžioje, turėjome visą būrį puikių JAV 

, Lietuvių Bendruomenės atstovų, kurie dirbo 
su mumis įvairiose institucijose: tai ir šian
dieninis Kariuomenės vadas gen.Jonas Kron- 

; kaitis ir buvęs Viceministeriš Romas Ki- 
likauskas ir. dabartinis Prezidentas Valdas 

i Adamkus:.. Tos paramos mums reikia 
: daugiau".

►*♦♦♦♦*♦**♦♦***♦♦**♦♦♦*♦*♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦»****♦♦♦♦♦*♦♦»♦*♦♦*♦♦♦*♦***♦♦**♦♦*♦♦********♦♦♦***♦*♦*♦*******♦************♦*♦♦**
• Palangos oro uostas 
yra antras pagal veiklos 
rezultatus Lietuvoje.Per 

Sovietų Sąjungai vykdant blokadų Lietuvai, "Le Devoir" Montrealyje buvo 
atspausdinę šią nuotrauką, kaip linksmai taupė gazoliną Vilniaus gatvėse ...

metus jis aptarnauja apie 
40 tūkst. keleivių ir 
2500 lėktuvų, iš Palangos 

reguliariai skrenda lėk
tuvai į Oslo, Švedijos 
miestą Kristianstadą, į

didelį Danijos oro uostą 
Bilundą, į Hamburgą Vo
kietijoje. Vasarą veikia 
oro linijos į Maskvą,
Berlyną ir Frankfurtą.

• Pirmą kartą Lietuvoje 
pagaminta kortų kaladė 
su gerai žinomų šalies 
politikų šaržais. Pagal 
politinį svorį, grožį ir 
kitus kriterijus x suskirs
tytų politikų atvaizdai 
puikuojasi ant šešiolikos 
pagrindinių kortų iš tris
dešimt šešių.

"Litexpo" Parodų Rū
muose surengtoje paro
doje "Reklama ir poli
grafija" pristatyta ši kor
tų kaladė sudomino ir 
buvo gerai įvertinta.

(ELTOS apžvalgoje para
šyta m alkai’..įdomu, is 
kokios kalbos versta ?!).

• Vyriauysybė pritarė Ta
bako Kontrolės įstatymo 
pataisoms: kartu su ta
bako gaminių ' reklama 
privalės būti patiekta ir 
reklama apie kenksmingą 
sveikatai nikotino įtaką.

Patvirtintos ministerių 
pataisos papildys Seimui 
jau patiektas Tabako 
Kontroles įgyvendinimo 
pataisas.

Sveikintina, kad Lie
tuva susigaudę ir priver
tė atitinkamai rūpintis.

KŲF kapitalas daugiau kaip 3,0 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

Atsiminkime ir remkime Kanados lietuvių fondą 
per savo aukas bei testamentus.

______ Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Remkime lietuvių veikla Kanadoje! Remkime Lietuva!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIU FONDA ! .



KAS KALBAMA SEIMO SESIJOJE -.'■■Ii
(Ingrida Vegelyte aprašydama neeiline Seimo Sesija NUO DO-RE MI IKI LAKŠTINGALOS
Tremtinyje nr. 10, išsamiai pasisako del nepriimtu ■• „o D .v. ‘

pasiulymu ir del Savivaldybių skolų padengimo. Y • f radzia NL nr.o-6)
Spausdiname ištraukas. Red.)

Čikagos Lietuvių
Operos spektaklyje 

ir žemiau - . ■.

ni-iame akte: Violeta ir Flora -sol.Nerija Linkevičiūtė,su Operos Choru

H Labiausiai reiktų džiaugtis tais įstatymų projek
tais, kurių didelių opozicijų narių pastangų dėka, 
Seimo valdančiajai daugumai nepavyKO priimti.

Seimas nepritarė ir grąžino patobulinti Vuriausy- 
bės pateiktą įstatymo projektą, kuriuo buvo norima 
sureguliuoti savivaldybių skolų klausimas. . įstatymo
projektu buvo siekiama pripažinti valstybės vidaus 
skola 333,719 mln. litų, kurių 1997- 2000rn. iš vals
tybės negavo savivaldybių biudžetai Vyriausybės 
joms perduotoms funkcijoms vykdyti.

LA TRAVIATA 
operos premjeroje

Violeta - sol. Gina 
Čapkauskiene ir

Alfredo -sol.Stefan
Vicik

Daugiausia Seimo narių kritikos sulaukė sumos, 
kurias numatoma padengti atskiroms savivaldybėms. 
Pagal projekto rengėjų numatytą tvarką, daugiausia 
skolų būtų nurašyta Vilniaus savivaldybei - 11 U,839 
mln.litų, Alytaus savivaldybei - 4,463 mln.litų.

Tuo tarpu Kauno Skola siekia tik 7,932 mln.lt., 
Klaipėdos - 1,638 mln.lt.

Dieną prieš projekto oateikimą, Seimo nariams 
buvo išplatintas Politinių Kalinių ir Tremtinių Sąjun
gos pareiškimas, smerkiantis azartinių lošimų lega
lizavimą. Konservatorių Frakcijos daugumos 
nuomonę išreiškė Seimo narys Povilas Jakučionis. 
"Esu prieš šio Azartinių lošimų įstatymo priėmimą. 
803 pasiūlymų ir pataisų pareikštų dėl šio įstatymo 
projektas yra dar netinkamas priiminėti”.

Pasak P.Jakučionio, svarstant azartinių lošimų 
namų legalizavimą reikėtų gerai pasverti to 
legalizavimo neigiamas pasekmes visuomenei: ne tik 
moralei, bet ir daugelio materialinei padėčiai. Aki
vaizdžiai galima laukti kriminologinės padėties pa
aštrėjimo, tik po to galima svarstyti, ar lošimo 
namai (casino) duos kokių pajamų į. biudžetą,ar bus 
sukurta naujų darbo vietų, ar jie taps "kultūringo 
poilsio" vieta.

Kitas klausimas - ar prie’mus šį įstatymą Lie
tuvoje neliks dabar nelegaliai veikiančių lošimo na
mų, t.y. ar jie bus legalizuoti, paklus įstatymu nu
statytoms taisyklėms ar mokės mokesčius.

I šiuos klausimus atsakyti "taip" gali tik didelis 
naivuolis. Analizuodamas tvyrančias visuomenės 
nuostatas, pilietis žino, kad tos nuostatos yra kuo 
greičiau praturtėti, nepaisant kokiu būdu ir kieno 
sąskaita. Žinodamas sudėtingą Lietuvos kriminolo- 
ginę padėtį, į visus išvardytus klausimus jis atsa
kytų neigiamai.

"Prastas argumentas yra tai, kad Europos šalyse “ 
lošimo namai veikia legaliai. Ten sąlygos yra ki
tokios: nusikalstamumas pažabotas arba kontroliuo
jamas, tiek daug vargšų kaip pas mus,nėra, o loši
mų namų veikla neskatinama.

Ne mažiau keistas yra kitas šio įstatymo en
tuziastų argumentas - esą lošimo namus reikia le
galizuoti, nes jie ir taip veikia nelegaliai. Lietuvoje 
yra nelegaliai veikiančių lošimo narnų, apie juos 
skelbia žiniasklaida, ypač, kai juose apsilanko aukš
ti pareigūnai. To nežino tik policija ir prokuratūra. 
Kas tokiu blefu gali patikėti? Juk lošimo aparatai, 
specialūs stalai, ruletė - ne adatos, jų po kilimu 
nepaslėpsi ir kišenėje neišsineši.

Gal teisėsaugos atstovai galėtų pasakyti, kokios 
kratos buvo padarytos nelegaliuose lošimo namuose, 
kokių priemonių buvo imtasi prieš juos, kiek yra 
nubaustų, kiek yra iškelta baudžiamųjų bylų”-klausė 
P.Jakučionis.

Ginai ilgai laukti progą dainuoti neteko.Ji vėl pradėjo rodytis lietuvių 
telkinių scenose. Dėmesį, atkreipė Čikagos Lietuvių Opera. Maestro Aleksand
ras KuČiūnas buvo paprašytas nuvykti [^Torontą ir pasiklausyti Ginos Čap- 
kauskienės dainavimo metinio "Tėviškės Žiburiai" laikraščio pokylio programo
je. Jai akamponavo muz.Jonas Govėdas. Maestro A.KuČiūnas parašė, kad 
dainininkė užimponavo gera koloratūrine technika ir maloniu, lyrinio pobūdžio 
balsu: bendras įspūdis labai geras. “Gina Čapkauskiene yra muzikali, tvirtos ir 
nesvyruojančios intonacijos. Visiškai subrendusi dainininke. Svarbiausia yra 
tai, kad koloratūrinis sopranas rečiau pasitaiko ("Draugas*,’ 1971 m.kovo

SVARSTANT 
DEŠIMTMETĘ

Liberalai ir ypač so
cialliberalai rinkėjus pri
viliojo ir kitu šūkiu:val- 
dyti turi nauji ir jauni 
žmonės. O štai jauni ir 
energingi, neturėdami ti
kėjimo skrupulų, bus tik 
pragmatikai ir prikurs 
materialinių gėrybių. 
Teisinga gal yra tik tai, 
kad du trečdaliai dabar
tinio Seimo narių yra 
nauji, t.y. politikos nau
jokai. Natūralūs klausi
mas, o kodėl jie nėjo į

4 psl.

politiką su Sąjūdžio ban
ga, kur jie buvo tą visą 
N epri klausom y bes dešimt
metį? Kol vieni kūrė 
valstybę, kiti iš valsty
bės kūrėsi pinigus. Vi
sai natūralu, kad po de
šimties metų verslinin
kai pulkais ėmė eiti į 
valdžią. Ir rinkėjams tai 
patiko. Atrodė, jei žmo
gus sugeba prikišti mili
jonų į savo piniginę, jis 
gerai mokės tvarkyti ir 
valstybę. Vakarų valsty
bėse irgi į valdžią atei
na milijonieriai, puikūs 
verslo vadybininkai.

Tačiau nekreipėme dė-

mėn.20 d.).
Sekančią dieną susitikę, Maestro ir Gina jau aptarė du svarbius pasiūlymus: 

žurnalo "Laiškai Lietuviams" koncertą bei dalyvavimą Čikagos Lietuvių 
Operos statomoje Verdi operoje "La Traviata".

i' SS
Seke vienas po kito, labai gerai įvertinti koncertai. Bostone "Laisves Varpo" 

koncertas su Montrealio Aušros Vartų Vyrų Oktetu ir sol.Antanu Kebliu, 
akampen.Mme M.Roch, o Čikagoje- "Laiškai Lietuviams" koncertas vyko 
akampanuojant Maestro A.KuČiūnui.
"Tai Maestro A.KuČiūnas buvo atsakingas už mano pakėlimą į "lakštingalą" 

Jo straipsnis "Drauge" prasideda "Lakštingala iŠ Joniškio". Tas garbingas 
titulas mane lydėjo per visą dainavimo karjerą",- pasisakė Gina.

Pagaliau - premjera, pirmojii opera "La Traviata!’ Ji įvyko Maria High, Au
ditorijoje. Grojo Chicago Lyric Opera Orkestras, Alfredo rolą-partiją dainavo 
sol.Stefan Vicik. Premjera ir operinis debiutas ! "Niekas negali isivaiz - 
duoti tokios įtampos. Buvau labai gerai pasiruošusi, ir tai mane išgel&ėjo, nes 
Violetos arijos man nebuvo naujos, daug kartų jas buvau dainavusi atskirai.

"Aiduose" 1971 m. lapkričio mėn.6 d. muz.Vladas Jakubėnas taip rašo: “Bet 
vienas aišku: Ginos Capkauskienės asmenyje įgijome stambų, naują įnašą

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.?



Visi atsimename nepaprastą įvykį, -Montrealin atvyko įilaisvę pabėgęs t Simas 
Kūdirka iŠ Lietuvos. Nuotraukoje- jis sėdi už stalo prie gėlių,šalia kleb.Jono 
Kubiliaus. Scenoje jo garbei suruoštame koncerte sol.Gina Čapkauskienė, 
Montrealio Ausros Vartų. Vyrų Oktetas: A.Gudas,R.Bulota,Alb.Rusinas, Alb.Ur- 
bonas, Vyt. Murauskas, H.Celtorius, A.Morkūnas, V.Kacergius. Akamponuoja 
M me Madelaine Roch.

mūsų dainininkų šeimoje. Jos debiutas sudarė svarbiausiąjį šiuometinio sezono 
įdomumą”,- pasakojo Gina.
v Po to vėl prasidėjo koncertų serija: Worcester’ yje, Rochester’yje, Montrea- 
lyje laįkraŠČiui "Nepriklausoma Lietuva" švenčiant 30 metų gyvavimo sukaktj 
(o Šįmet-"NL"jau mini 61-ąją leidybos sukaktį!..). Pakviesta į Los Angeles, 
Gina koncertavo "Lietuvių Dienų "koncerte. Čia jai akompanavo Raimonda 
Apeikytė. Atliko Broniaus Budriūno Kantatą "LIETUVOS ŠVIESOS KELIU" su 
sol.bosu Rimtautu DabŠiu ir choru, diriguojant pačiam kompozitoriui, šios 
Kantatos premjerai komp.Br.Budriūnas specialiai pageidavo solistės Ginos 
dapkauskienės.

Kritikas Jurgis Gliaudą ta proga 1971 m.birželio mėn.30 d."Dirvoje" taip 
rašė:"Gina Capkauskienė-puiki koloratūra, reta iseiviškos, o gal ir bendrai 
-lie-tuviŠkos seenos- -dainininkė". Tais, pat metais liepos mėn. 3 d."Drauge" 
Pr.Visvydas raŠė:"Jos pasirodymas buvo furor divinus. Dainininkė užimponavo 
ne tik vaiskiu, temperamentingu dainavimu, bet ir savo patrauklia asmeny
be". Los Angeles teko jai koncertuoti keletą kartu ir buvo visada didžiai 
įvertinta.

Sis dešimtmetis buvo labai derlingas koncertais. Koncertuodavo viena, 
kartais su Aušros Vartų Vyrų Oktetu,ir sol.Antanu Kebliu, vis akompanuo
jant Mme M.Roch, dažnai ir pačiame Montrealyje. Paminėtinas koncertas 
New York’e, minint Simo Kudirkos metines, kurį atliko kartu su Montrealio 
Vyrų Oktetu ir Mme M.Roch.Čia susipažino su poetu Tev.L.Andriekumi, kuris 
ją pakvietė koncertuoti į Kennebunkport, Maine. Tai tapo tradicija,-vasaros 
metu suvažiavusius vasarotojus ir svečius pamaloninti koncertu, kuri tęsiasi 
iki dabar.
v Koncertui Baltimorėje kartu su Aušros Vartų Vyru Oktetu, buvo atliekamos, 
salia lietuviškų; ir tarptautinės . dainos, keletą ištrauką iš operų. "Tada,- 
sako Gina,- buvome jauni ir gražus! Dabar - tiktai grabus.” Tai dar neblogai.

Spalio mėn.Pranciškonu Rėmėją Skyriui surengiame koncerte Ginai akompa
navo komp. Julius Gaidelis. į koncertą Worcester^ Mass.auditorijoje atvyko 
žymus muzikos kritikas Raymond^ Morin. Kitos dienos rytą, "Worcester 
Sunday Telegram" jis raŠe: "Gina Čapkauskienė turi nepaprastai gerą kolora
tūrinę techniką. Pilnas ir tvirtas pasiruošimas, bei lengvas balso valdymas, 
nežiūrint ar dainuotą piano ar forte, parodo solistės išvystytą nepaprastą 
sugebėjimą, laisvai apimantį visus registrus". Po koncerto, sekmadienį Gina 
giedojo Sv.Kazimiero P-jos bažnyčioje ir po tokių pasirodymu ji buvo daug 
kartų, kviečiama koncertuoti Worcester’yje.

1972 m. paminėtinas kitoks koncertas gegužės men.Montrealyje,kur Goethe 
House surengtoje Mozarto operoje "Užburtoji Fleita" Gina dainavo Nakties 
Karalienės rolę, o ’ "Gazette" atspausdino palankią recenziją. Nakties Kara
lienę dainavo ir kita proga, Sherbrooke Universiteto didžiojoje salėje su Unive 
versiteto Orkestru gegužės mėn. 14 d.,diriguojant buv. Milano La Scala Ope
ros dir. Antonio Narducci. "The Gazette" atspausdino palankią recenziją.

Vasario 16-tosios programa Čikagoje surengė ALT'as didžiulėje, 4.000 vietų 
turinčioje Lyric Opera salėje. Šiame renginyje dalyvavo sol.Aldona Stempu- 
žienė, pianistas Andrius Kuprevičius iš Cleveland’©, "Dainavos" ansamblis iŠ 
Čikagos ir iŠ Montrealio-Gina Čapkauskienė. Dirigavo Maestro A.KuČiunas. 
"Kai nuvykome į koncerto salę repeticijai, aš nusigandau. Sale atrodė begali
nė,ar gi Čia mane visi girdės? Maestro nuramino, tik patarė neforsuoti balso 
ir dainuoti, kaip visada. Pradėjus repetuoti, nustebau kaip lengvai plaukė 
balsas ir kaip malonu buvo tenai dainuoti",- prisimena Gina. (^us daigiau)

2001.1V.3.

mesio į esminį skirtumą: 
ten į valdžią renkami pui
kios reputacijos, verslo 
etiką gerbiantys versli
ninkai. Deja, pas mus to
kių mažuma. O dauguma 
tokių, kaip ką tik atsi
statydinęs susisiekimo 
ministras Gintaras Striau* 
kas, iš valstybės kišenės 
pasėmęs milijoną ir per- 
dėjęs į savo žmonos 
"verslininkės" kišenę.

Per isepri klausom y bės 
dešimtmetį buvo daug 
sunkesnių laikų. Ar buvo 
lengva per ekonominę so
vietų blokadą, ar buvo 
lengva Sausio 13-tąją? 
kairieji keikė dešiniuo
sius už sugriautus kol- 
cnozus, dešinieji keikė 
kairiuosius už "prichva
tizaciją" ir bankų griūtį. 
Gal tik 1997-iais pra
dėjome kilti, ir vėl še 
tau - lyg griaustinis iš 
giedro dangaus Rusijos 
krizės padariniai. O da
bartinė dauguma jau 
rado kylantį ūkį, A.Ku
biliaus vyriausybės iš
trauktą iš duobės. Tai la
bai daug, reikia tik pa
skatinti kilimą ir nepa
daryti šiurkščių klaidų. 
Tokių,kokių pridarė Ūkio 
ministeris Eugenijus MaF 
deikis. Užmiršęs savo 
rangą E.lvialdeikis pasi
smagino Maskvoje Josifo 
Kobzono (Rusijoje vadi
namo mafijos tėvu) pa
rūpintame viešbutyje su 
kazino. Lietuvio prekei
vio dujininko Antano Bo
so nuvestas į "Gazprom’,’ 
apsilankęs kitose energe
tikos bendrovėse, pasi
lankstė magnatams ir 
grįžo namo, pasiryžęs 
Rusijos interesų . vardan 
atsisakyti Lietuvos vaka
rietiškos krypties. Tai la
bai panašu į valstybės iš
davystę.

Prez.Valdas Adamkus 
saviems politikos naujo
kams davė griežtą pamo
ką. Galima net ginčytis, 
ką Prezidentas plfekė la- 
biau:G.Vagnoriaus Vyriau
sybę ar dabartinę R,Pak- 
so. "Negalima valstybės 
paversti koncernu, į ku
rį vieni patenka pro pa
radinį, o kiti pro tarny
binį įėjimą"- sakė Pre
zidentas. Čia~ ir yra da
bartinės valdžios, tampo
mos interesų grupuočių, 
esminė problema.

Prezidentas grūmojo 
savo globotiniams tarsi 
neklaužadoms vaikams — 
bet ir paliko viltį 
pasitaisyti — tiesiog pa
dėjo išlįsti iš politinės 
krizės nasrų. (Kodėl?)

Lietuvai būtų gerai,jei
gu valdantieji išmoktų 
Prezidento pamokėlę (o 
tai jiems sunkiai įmano
ma). Jeigu neišmoks, vis 
tiek dar nereiškia, kad 
R.Pakso Vyriausybė suby
rės iki Velykų. Ją, tvir
tai susikibusią už ran- 
kų? gali ilgai laikyti bai
me prarasti valdžią ir 
įtaką, tada, žinoma, 
valstybei būtų blogiau
sias varinatas. Bet jis 
įmanomas, jeigu visuo

menė taps abejinga 
kasdieniniams skanda- 
lams.M
• "Atsiduoti Rusijos ma
lonei už kurią nors ža
damą naudą reikštų mū
sų valstybės prioritetų 
bei politines krypties pa
keitimą" — V.Landsbergis 
vėl įspėja, kad kyla grės
mė patekti Rusijos 
energetinėn priklausomy
bėm

V.Landsbergio pareiš
kimas, deja, buvo įver
tintas kaip dar vienas 
gąsdinimas gauruota Krem
liaus ranka. Tačiau Lie
tuvos politinis elitas iš
ties turėtų susimąstyti, 
kokie yra valstybės pri
oritetai, kaip netapti 
priklausomiems nuo Rusi
jos energetikos, bet pri
sidėti prie visų mūsų 
valstybę supančių tran
zito projektų, sugebėti 
jais pasinaudoti, išlikti 
patrauklįa tranzito vals
tybe, uždirbti iš to ne
mažai pinigų, o kartu pa
didinti ir savo politinę 
reikšmę regione.

• Kol kas didžiausių lai
mėjimų modernizuodama 
savo uostus pasiekė Es
tija. Dėl padidėjusio 
tranzito ši šalis sugebėjo 
kompensuoti 2 3% valsty
binio mokesčio už prekių 
eksportą į Rusiją 1999m. 
Apskritai Estija yra už
sibrėžusi tapti galin
giausiu transporto, pre
kių gabenimo mazgu re
gione.

Maskvoje puikiai su
prantama, kad transpor
to paslaugos Estijos,Lat
vijos ir Lietuvos ekono
mikoje vaidina svarbų 
vaidmenį. Ne mažesnę 
reikšmę ši ekonomikos 
šaka daro ir mūsų 
valstybės geopolitinei pa
dėčiai. Tačiau, kaip iš
likti patrauklia tranzito 
valstybe, kartu apginti 
nacionalinius interesus, 
Lietuvoje, deja, nedisku
tuojama.

Prioritetas tebėra ir 
elektros energijos sek
toriaus kontrolė.N e vien 
dėl to, kad per Lietuvą 
eina visos elektros lini
jos, jungiančios Kalinin
grado ir Rusijos tinklus. 
Rusijos ekspertai puikiai 
supranta, kao, uždariusi 
Ignalinos AE, Lietuva iš 
šalies epskortuojančią 
elektrą, taps ją impor
tuojančia yalstybe.Klau- 
simas tik, iš kur Vakarų 
ar Rusijos tekės elekt
ros srovė.

Vyriausybes skandalai 
jau akivaizdžiai įrodė, 
kad jokios naujos politi
kos iš valdančiųjų parti
jų nesulauksime. Nebent 
naujumu vadintume siekį 
pasiduoti Rusijos strate
giniams interesams ir no 
rą valstybės kišenę pa
versti nuosava.

Seimo pirmininkas 
A. Paulauskas, susidūręs 
su kasdieniais pareigūnų 
prasižengimais, užmiršo 
priešrinkiminį savo šūkį, 
jog į valdžią turi ateiti 
sąžiningi idealistai.



toronto priežiūrai. Kreiptis tel: 
416-532-3311.

• LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS ATSTA- 
TYMO-KOVO 11-TOSIOS 
minėjimas vyko, daly
vaujant Prelegentui prof. 
VYTAUTUI LANDSBER
GIUI, kuris atliko ir me
ninę programą su Graži
na Ručyte-Landsbergiene 
ir smuikininke Audrone 
Šarpyte.

Ši nepaprasta šventė 
buvo minima kovo įnėn. 
4d., 4:30 vai.p.p. Lietu
vių Namų didžiojoje salė
je.

Susirinko didelė minia 
pasveikinti garbinguo
sius svečius ir išklausyti 
programos, apdovanoti
gausybe gėlių!

• Toronte, vasario inėn.10- 
-24d.d. vykusiame gar
siajame Kiwanis Muzikos 
Festivalyje, Sabina Šili- 
ninkaitė iš Bramptono, 
12m.amžiaus, laimėjo 3- 
čią vietą mergaičių (iki 
12m.) solo dainavime.Au
relija Jusytė 10 m.am
žiaus iš Toronto, skam
binusi Bacho kūrinį, lai
mėjo antrąją vietą (iki 
15m.amžiaus)jaunimo gru
pėje. Sveikiname!

• Balandžio men. 9d.,sek
madienį, tuojau po 11v. 
ryto Mišių, Anapilio sa
lėje bus pavasarinis jau
nųjų talentų koncertas.

Norintieji programoje 
dalyvauti ar gauti dau
giau informacijos, pra
šomi skambinti Vidai 
Paškuvienei tel: 416- 
695-7036 arba Julijai Tu
melytei tel: 905-615-8681.

E.Pamataitis, Baro 
kys"-R.Sonda.

Revizijos Komisijos pir.
mininku
A.Aisbergas

• Kovo men. 
madienį, L N

”Lo-

isrinktas

25d., sek- 
svetainėje - 

pietavo 341 svečias. Pra
nešimą padarė ir su sve
čiais supažindino LN val
dybos narė A.Skilandžiū- 
nienė. Svečių knygoje pa
sirašė 1 iš Lietuvos.

• Velykiniai Pietūs Lie
tuvių Namų Karaliaus 
Mindaugo menėje vyks 
balandžio mėn.22d., sek
madienį, 

Bus 
maistas, 
kava.

1 vai.p. p.
patiektas šiltas

vynas, tortai,

įdomi programa, 
atvyks ir Velykų Senelė 
su dovanėlėmis.

• Lietuvių Namams rei
kalingi tarnautojai salių.

• Nuo birželio mėn. 1d. 
išnuomojamas 2 — jų 
miegamųjų butas, priklau
santis Lietuvių Namams. 
Teirautis LN raštinėje 
arba skambinti tel: 416- 
532-3311.
Muziejaus Archyvo žinios

Muziejuje reikia dar- 
buotojo/jos . sekmadie
niais,10.30— 5.30 vai.pa
dėti muziejaus vedėjai 
kompiuteryje katalaguoti 
kolekcijas.

Kandidatai turi mokė
ti kalbėti ir rašyti lietu
viškai ir angliškai. Pra
šom kreiptis tel:905-566-
8755 sekmadieniais ar

• 2001m. Š.A.Lietuvių
Stendinio (Trap)Šaudymo 
Sporto Pirmenybės įvyks 
2001m. gegužės mėn.12d. 
Hamiltono LMZK ’Gied
raitis” šaudykloje.

Informuoja: Kazys 
nys, 1257 Royal 
Burlington,Ont. L7 P 
Tel: 905-332- 6006: 
sas: 
mail 
ca.

Deks- 
Dr., 

2G2. 
Fak-

905-547 -5556; E- 
kdeksnys($isprint.

51-sios Sukaktuvines 
š.Amerikos Lietuvių 
Sporto Žaidynės įvyks 
2001rn. liepos 4-7 d.d., 
Toronte,Ont. Rengia To
ronto PPSK AUŠRA 
formacija: Rimas 
čius, 54 Burrows - 
Etobicoke,Ont. M 9B 
Tel: 416-2344- 0878;Fak- 
sas:416- 234- 8506;E-mail: 
rimmer Hlsvmpatico.ca

In- 
ivlie- 

Ave., 
4vV7.

ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

999 College St.. Toronto. Ontario M6II I AS 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. i 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.n IKI 3.30 v.p.p.: ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p,d. Iki 8 v.v.—

AKTYVAI per 60 milijonu dolerių

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UTAT LIETUVIŲ KREDITO
A /VL/1V/V 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. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ: 

kasd. pal. čekių sąsk. iki..........2.50%
santaupas..................................... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.........................3.50%
180 dienų indėlius...... ............X. 3.50%
1 m. term, indėlius............. ........3.75%
2 m. term, indėlius.......................4.00%
3 m. term, indėlius............. . ......4.10%
4 m. term, indėlius...................... 4.25%
5 m. term, indėlius............. . ......4.50%
RRSP ir RRIF
(Variable)....................................... 2.50%
1 m. ind...................    3.85%
2 m. ind.........................................   4.00%
3 m. Ind.............................. 4.10%
4 m. ind............................................4.25%
5 m. ind..........................................   4.50%

PASKOLAS
Asmenines nuo..............7.80%
nekiln. turto 1 m .....6.65%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

. TINKLALAPIS: www.talka.net

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

į AKTYVAI per 12Q milijonų dolerių
MOKAME
3.30% už 30-89 d. term, indėlius 
3.30% už 90-179 d. term, indėlius 
3.30% už 180-364 d. term. Indėlius 
3.75% už 1 m. term. Indėlius 
3.85% už 2 m. term, indėlius 
3.95% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.55% už 5 m. term, indėlius 
3.35% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
3.85% už 1 m. GIC invest. 
3.95% už 2 m. GIC invest. 
4.10% už 3 m. GIC invest. 
4.75% už 4 m. GIC invest. 
4.70% už 5 m. GIC invest. 
3.30% už RRSP & RRIF ind.
4.10% už RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
4.20% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
4.35% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
5.00% už. RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
4.95% už RRSP & RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk.
4.15% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME - ' '
už asmenines paskolas

nuo.............................8.25%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

pažym.
pažym.
pažym.
pažym.
pažym.
(var.rate)

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčius

(fixed rate)
1 metų.......... ...........6.45%
2 metų......................6.60%
3 metų......................6.70%
4 metų......... ............6.90%
5 metų........ ............7.00%

- su keičiamu 
nuošimčiu...............6.25%

Lietuvių Namų žinios:

• Kovo mėn;2d. Lietuvių 
Namų posėdyje Valdybos 
nariai pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas ----
E.Steponas, vicepirmi
ninkas ---- dr.R.Zabieliaus-
kas, iždininkas J.Slivins- 
kas, sekretorius — E.Pa
mataitis.

išrinkti komitetų pir
mininkai; Visuorneninės 
veiklos - A.Skilandžiūnie- 
nė, LN statybos ir re
monto-R.Sonda, Slaugos 
Namų statybos-J.R. Juo- 
ois, Slaugos Namų lėšų 
telkimo - l.Pivoriūtė,Na
rių verbavimo-I.Pivoriū- 
tė, Švietimo Fondo-M.Ba- 
laišytė, Socialinių Rei
kalų-M.Balaišytė, Bingo-

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind.................
180-364 d. term.Ind...............
1 metų term, indėlius...........
2 metų term. Indėlius...........
3 metų term, indėlius...........
4 metų term. Indėlius...........
5 metų term. Indėlius.......... .
1 metų GlC-mėn.palūk........
1 metų GlC-met. palūk........
2 metų GlC-met. palūk........
3 metų GlC-met. palūk.......
4 metų GlC-met. palūk........
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIF ir OHOSP.

“Variable”........................
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd 
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd 
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd 
Taupomąją sąskaitą iki......
Kasd. pal. taupymo sąsk... 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.. 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.......................2.50%
Duodame asmenines paskolas iki 
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė

3.55% 
3.55% 
3.65% 
3.85% 
4.05% 
4.25% 
4.60% 
3.40% 
3.90% 
4.10% 
4.30% 
4.90% 
4.95%

3.80% 
4.40% 
4.60% 
4.80% 
5.40% 

. 5.45% 
, 2.00% 
. 2.00% 
. 2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................8.25%

Sutarties paskolas 
nuo...................8.25%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

6.95% 
7.05% 
7.20% 
.7.40% 
.7.50%

6.75%

Duodame komercinius 
mortglčius iki $750,000.

$50,000 Ir mortglčius Iki 75%

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

APLANKYDAMI MŪSŲ TINKLALAPj: www.parama.net 
Elektroninis paštas: parama@totai.net

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR. SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Pirmad., 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.

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8

Telefonas: 416 532-1149
Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.6

http://www.talka.net
http://www.parama.net
mailto:parama@totai.net


jftHaĮočiod Kietubos Jfonbaž
MLF iždininke I.Adomavičiene,250 Scarlett Rd 
#1212, TORONTO, - M6N 4X5

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI AUKOJO:
$725, - a.a.C .Januškevičiaus atminimui (aukotojų 
sąrašas su padėka paskelbtas anksčiau); $500 -Lietu
vių Kredito Koop."TALKA" (3550), po $100 ivl.Mi
liauskienė (350), P.Vilutis (4476)- Karaliaučiaus 
Krašto mokykloms; Mažosios Lietuvos Moterų Drau
gija (990).
Aukos, skirtos Mažosios Lietuvos Enciklopedijos ren
gimui: po $200-P.Vilutis (4476), dr.M.ir dr.J.Ulec- 
kai (2650), Vytautas Keturakis, $148.30 J.Balčiaus- 
kas (510.47), po $100 - Ant. Bumbulis (1750)), 
J.Gustainis (460), E.Senkuvienė (1435), Ir.Miklejohn- 
(1180), dr.J.Vingilis (670), G.Jocienė (2020), R.Voges- 
Žviliūtė (1312.55), $30 - Br.Stundža (120).

Dėkojame visiems, padidinusiems Ųiašą i. Fondą. 
Nuoširdžiai sveikiname naują nary Vytautą Ketu
rakių kury sudomino Mažosios Lietuvos Enciklope
dijos pirmojo tomo išleidimas. MLF Valdyba

Susitikime su

kun. Juozu
Aranausku SJ.
L.Balaišis, 
P.Adamonis, 
J. Adomaitytė, 
A.Piešina, 
Sės.Judita, 
P.Girdžius, 
S. Ališauskienė, 
J.Adamonienė, 
E.Burkšaitienė. 
UŽ sės.Juditos 
G.Balaišienė

Nuotr.A.Žiuko

NUSIŠYPSOKIME:

• Seną ūkininką nugabeno į ligoninę, nes jis atrodė 
nebesusigaudąs, kas sakoma ir spėjo kad buvo 
gavęs apopleksiją. Gydytojas, norėdamas patirti, 
kaip sumenkėjęs paciento galvojimas, paklausė: 
-Jeigu užtvaroje yra 1U0 avių ir septynios pabėga, 
tai kiek avių lieka?
-Nieko nelieka - atsakė ūkininkas.
-Kaip tai, juk lieka 93 - sako gydytojas.
-Žmogau, nieko neišmanai apie avis! Kai viena iš 
tų ournų sutvėrimų sugalvoja pabėgti, visos bėga iš 
paskos!

• Kartą Einšteinui moteris sako:^
-Pažiūrėkite į dangų, kokia graži Veneros ^žvaigždė 
matosi.
-O iš kur ponia būtent galvojate,kad tai yra Venera? 
Ponia atsake:
•Todėl, kad ji yra tokia graži, kaip ir moteris.
-Tai kaip tik yra Jupiteris — atsakė Einšteinas.
—as Jums negaliu tikėti, nes iš tokio nuotolio Jus 
negalite nustatyti žvaigždės lyties - replikavo 
moteris.

• Eina mokinys Ivanas mokyklos koridoriumi jr 
murma:
^Kur gi protas, kur gi logika?

Sustabdo jį/direktorius ir klausia:
-Ką tu ten murmi Ivanai?
-Suprantate, klasėje pagadinau orą. O mokytoja 
paėmė ir išvijo mane iš klasės, o pati su likusiais 
mokiniais pasiliko klasėje. Na, sakykite: kur gi 
protas, kur gi logika?!

• Balandžio mėn. 1d. Se
selių Namuose įvyko 
Montrealio Šv.Onos D-jos 
narių susirinkimas. Jo 
metu buvo paskirstytos 
aukos: "Vaiko Tėviškės" 
Namams Lietuvoje $200, * 
kun.Pauliaus Mališkos 
Misijoms paremti Pietų 
Amerikoje $200.Taip pat 
buvo paaukota kitataučių 
organizacijoms paremti. 
Ypač šalpai vaikams ir 
motinoms.

Po susirinkimo buvo 
kavutė ir pyragai.

Ši organizacija dar pa
tvariai laikosi, todėl sa
vo aukomis dar paremia 
ir kitus.

La Ville a votre service

Prevention des 
incendies 
Des conseils pour 
vous protėger contre 
les incendies 
872-3800

Nouveaux projets 
d'habitation
Des habitations neuves 
pour tous les goOts et 
tous les budgets 
872-5837

Conseils de quartier 
Pour exprimer vos 
opinions, vos idėes, 
vos commentaires 
872-9387

Carte Acces Montreal 
Des activitės 5 rabais 
seulement pour les 
Montrėalais 
872-2237, #610

acces

Ville de Montrėal

2001.IV.3.

išvengimas 
gaisru 
Patarimai kaip 
apsisaugoti 
nuo gaisro 
872-3800

Naujųjų gyvenviečių 
projektai 
Nauji pastatai 
visokių pageidavimiT^.;JJjJįii 
ir kainų * £
872-5837

Apylinkės Taryba 
išreikšti jūsų 
nuomonėms,idėjoms 
komentarams 
872-9387

Carte Acces Montrėal 
Pigiausios kainos 
užsiėmimams 
tik montrealiečiams 
872-2237

vvvvvv.ville. montrėal.qc.ca

r A V P-jos bažnyčioje 
kun. Ričardas Birbilas Ga
vėnios susitelkimą pra
ves sekančia tvarka: ba
landžio men.5 ir 6 die
nomis šv.Mišios 6 v. v., 
balandžio mėn. 7 dieną 
šv.Mišios 5 v. vakare.

Didžiosios savaitės • 
apeigos: šv.Mišios ba
landžio mėn. 12,13 ir 14 
dienomis 6 v.v. Prisikėli
mo Mišios balandžio 
men. 15d. 7 vai.ryte.

Per visą Gavėnios lai
kotarpį kunigas išpažin
čių klausys pusę

valandos pries Misiąs.

• Rašytojas,mokytojas
Pranas Dom.GIRDŽIUS 
mirė 1997m. kovo mėn. 
24 dieną.

Jo sūnūs Dovydas ir 
-Klaudijus prašo prisimin
ti.

Prano Dom.Girdžiaus 
knyga "Nuo Arklo prie 
Lyros" buvo išleista Mon» 
trealyję 1998m. Ją dar 
galima gauti "NL" . re
dakcijoje, 7722 George 
St. La SALLE,QUE. H8P 
1C4, Canada.

VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAMS AUKOJO:

• Onos Norkeliūnienės atminimui: J.S.Skučų šeima 
$20; • Kazio Barteškos atminimui J.Kibirkštis $50;
• Zigmo Barysos atminimui: E.Kudžrnienė, Br.Staš
kevičius po $20; Z.H.Lapinai, D.Sodo, R.Bulota, 
A.Petraitytė, S.Baršauskienė po $10; G.Kudžmienė 
$15; J.Mickienė $5.

• Monikos Dabkienės atminimui: J.Kibirkščių ir 
J.Vilgalių^ šeimos $100; E.Kerbelienė, Iz.Mališka, 
Dr.J.Mališka, D.Č.Vasiliauskai po $50; M.V.Jonynai 
$30; B.D.Staškevičiai, R.P.Brikiai, K.Mališkaitė, 
R.Mališkaitė, M.Mališka, A.Mališka po $25; 
E.Szewczuk, L.Urbonas, V.Šipelis,L.E.Dainiai po $20; 
E.Gedvilienė,E.Kudžrnienė po $10; A.Petraitytė $5.
• Šv.Onos D-ja - $200.

Dėkoja KLK Moterų D-jos Montrealio sk.
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VELYKŲ STALĄ
AUŠROS VARTIL PARAPIJOS SALĖJE

Į 2OQ1 fri. balandžio mėn. 22 d., po 11 vai. Mišių, |

Programoje:

Montrealio 
ir Vėl

Auka: $15. 
Kviečia

Moksleiviams iki 12 m. - $ 8. 
m i visi!

M IR U S I E J I:
• Zigmas BARYSA, 92m. 
amžiaus,mirė kovo mėn., 
12 d.
Palaidotas iŠ AV Para - 

pijos bažnyčios C&te dės 
Neiges kapinėse.
Liko duktė Regina Če - 

ponkienė, žentas Benius 
ir vaikaičiai Aleksas ir 
Andrius.

• Genė KUŠLEIKIENE,92 
m.amžiaus, mirė Verduno 
General Ligoninėje.

Liko marti Joan,vaikai - 
tės ir provaikaičiai.
Palaidota iš AV Para - 

pijos bažnyčios Cote dės 
Neiges kapinėse.
Užuojauta mirusiųjų ar

timiesiems.

Kun.Ričardas B1RB1-
Montrealio Vysku- 

paskirtas A V 
ir

LAS, 
pijos yra 
P-jos Dvasios vadu 
jos administratoriumi.

šiuo metu į AV Tary
bą įeina šie asmenys: 
A.Urbonas - ūkio reii<a-

Dr.Philip STULGINSKIS
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas
8606 Centrale (kamp.45
A v., Suite 209, LaSalle,, 
Que. H8P 1N5.

Tel: 364 - 4658te ........  - — ■ —
D R. ALENAS (ALAIN) P A V I L A N I S

Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 

3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC., 
H4O 1P8

(Metro Place St.Henri)

RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS

1610 Ste.Catharine St.West, Suite 405 
Montreal, Quebec H3H 2S2

Teh 931-7174
Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060,- namų.

8 psi.

Lituanistinės Mokyklos Mokiniai 
yku Bobutė

R.Staškevičius - iž- 
S.Jutuvienė-se- 

I.Valkauskienė- 
reikalams,

lams 
dininkas, 
kretorė, 
jaunimo 
J.Blauzdžiūnienė - paren
gimams, A.Piešina - trans
portui ir rinkliavoms.

A.Mickus yra zakristi
jonas ir bažnyčios ap
linkos prižiūrėtojas.

NEPAMIRSO VARDINIU.
Kovo mėn. 17d. 

kun.Juozas Aranauskas SJ. 
grupės savo buvusių pa
rapijiečių buvo pasvei
kintas vardo dienos pro
ga.Šį kartą prie AV pa
rapijiečių prisidėjo ir 
sveikintojai iš šv.Ka
zimiero parapijos. Sma
giai pabendravę, pa
sivaišinę, įteikė jam irA 
mažą dovanėlę, atmi
nimui.

Po kiek laiko 
kun.J. Aranauskas SJ buvo 
atvažiavęs į Montrealį 
pasitikrinti sveikatos, to
dėl praleido Keletą dienų 
AV klebonijoje . aplanky
damas savo draugus ir 
pažįstamus. Vasarą tiki
mės vėl su juo susitikti!

dal.

• Lietuvė pensininkė ieš
ko 3!4 kamb.buto, pagei
dauja Lasalle,ar Verduno 
apylinkėse. Pranešti ”NL" 
Redakcijos tel. 366-6220.

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika*.

734-2631
St. Mary’s Hospital 
3830 Lacombe Ave., 
Montreal, QC., H3T 1M5 

(Metro Cote des Neiges)

nepražiopsokime
VIENKARTINĖS PROGOS1.

Kaip buvo skelbiama , 
Verbų Sekmadienį,balan - 
džio mėn. 8 d., po pa - 
maldų, AV salėje vyks 
įdomus supažindinimas su 
M.K. Čiurlionio daile ir 
muzika, Programa pa - 
ruošė ir ją atliks žymus 
pianistas ir Čiurlionio kū
rybos tyrinėtojas ROKAS 
ZUBOVAS.

vAmbasadorius Rimantas 
Šidlauskas jį atlydi į mū
sų telkinį Šiai programai, 
o mes nepraleisime pro - 
gos prisiminti,giliau susi- 
pažįnti ir pasigerėti M.K. 
ČIURLIONIO kūryba įs - 
pūdingame renginyje: ma
tysime skaidres, kiaušy - 
simės muzikos ir komen
tarų.

Taip prisidėsime prie M. 
K.Čiurlionio 125 m.mir
ties minėjimo, kuris nuo 
pernai metų tebevyksta 
ne tik Lietuvoje, bet ir 
Europoje bei telkiniuose 
išeivijoje.
• Birutė Nagiene,pak - 
viesta Ottawos A-kės V- 
bos pirm.Rūtos Kličie - 
nės,pravedė verbų rišimo 
popietę, kovo mėn.25 d.

P i esi na, 
Piešina, 

Deltuvaitė- Urbona-

. METINIAME SUSIRIN
KIME - DAUGIAUSIA 
ŽVEJAI

Nors nuo seno vei
kiantis Montrealio lie
tuvių Klubas buvo vadi
namas žūva u tojų- Medžio
tojų Klubas NIDa, ta
čiau labiausia jame reiš
kiasi žvejai.

Šįmet, kovo mėn. 18d., 
sekmadienį, vėl atėjo 
laikas tradiciniam, meti
niam NIDOS i\Jubo susi
rinkimui. Jį pravedė Al
binas Urbonas.

Baigiantis 2 -jų 
Kadencijai, dviejų 
kitai kadencijai 
rnacijos būdu buvo per
rinkta ta pati Valdyba.

Revizijos Komisija pa
sikeitė dėl vieno nario- 
Leono Balaišio- išvykimo 
į Ottayvą. Ją .dabar su
daro Alfredas 
AleKsandras 
Dana 
vičienė.

Valdybos pirmininKas 
liko tas pat — Jonas Ri- 
meikis.

Vaišėse žuvys buvo at
stovaujamos skaniai pa
ruoštų silkių. Prie jų pri
sidėjo dešros su Kopūs
tais, kumpiai ir kitokios 
gėrybės.

Subuvimo proga buvo 
paminėtas ir Darios Urba
navičienės gimtadienis.Ją 
apdovanojo draugai, o vi
si sugiedojo ’’Ilgiausių 
Metų”.

Malonu, kad dalyvavo 
apie 3J) aktyviųjų narių, 
įsijungė ir porą naujų į 
NIDOS Klubą. Tad,geros 
žvejonės! Dal.

KALBĖKIME SŪ SAVO VAIKAIS 
PROTĖVIU KALBA LlETUV

Tel: (514) 288-9646

metų 
metų 
akla-

FOURRURES

Maurice ‘KjipCan
FURS .

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

400 De Maisonneuve W.
Suite 801

Montreal,Que.H3A 1L4 Fax: (514) 844-3865
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