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JVYKI ų 
APŽVALGA

B.N.
PRIIMTAS GLOBALINIS 
SUSITARIMAS

127-rių valstybių atsto
vai, jų tarpe ir Kana
da, konferencijoje Stock- 
holme priėmė ir pasirašė 
susitarimą sustabdyti 
12-kos labai naudingų 
chemikalų vartojimą.

Derybos truko dvejetą 
metų, nes JAV ir Euro
pos aplinkosaugos meto
dai dėl nuodingųjų me
džiagų, kėlė konfliktus.

Kanados Aplinkos 
min.David Andersonas,
atstovaujantis Kanadai, 
šioje konferencijoje ge
gužės niėn.‘z3d. pareiškė, 
kad padarytas susitari
mas yra "Kanados pasise
ki m as”, nes ji pradėjo 
1998m. Montrealyje Jung
tinių Tautų Aplinkosau
gos Programos derybines 
5-ias sesijas.

Pirmiausia, bus atsi
kratyta 12-kos pačių pa
vojingiausių chemikalų, 
paaiškėjus jų neabejoti
nai žalai. Jų tarpe PCB 
ir dioksinai, DDT ir kiti 
pesticidai, naudojami in
dustrijoje arba nepakan
kamai saugiai sandėliuo
jamos jų ir kitų atlie
kos. Tyrimai patvirtino, 
kad naujagimių defek
tai, vėžio ligos ir kitos 
problemos žmonėms bei 
gyvūnams plinta dėl nuo
dingų medžiagų vartoji
mo.

Konferencijoje susirū
pinta ir kita plintančia 
problema— globaliniu kli
mato kitimu.

Bendra visų dalyvių 
strategija gelbėti aplinką 
darosi būtina — visi pri
pažino šioje konferenci
joje.

KANĄDIETIS LAIMI 
FILMU FESTIVALYJE 
Gegužes mėn.,Tarptauti- 
niame Fifnu Festivalyje 
Cannes - Prancūzijoje , 
kanadietis inuitas Zacha
rijas Kunuk laimėjo Auk" 
sinės Kameros prizą už 
I-aji savo filmą "Greita
sis Bėgikas”.

Filmavimas vyko Nuna- 
vute, ant mažos salelės 
Baffino regione.
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RŪPINASI VAIRAVIMO 
SAUGUMU

New York’o gubernato
rius G.Pataki siūlo visoje 
valstijoje iždrausti vartoti 
mobilu ..telefoną, .vairuo
jant. išimtis-skubios bū
tinybes atvejai. Papras - 
tas plepėjimas išblaško dė
mesį ir suteikia daugiau 
progų avarijoms. Sį projek
tą remia Eismo Saugumo
Administracija ir automo
bilių industrijos darbuoto
jai.
"CIVILIZACIJŲ DIALO - 
GAS" VILNIUJE

Paskutinę balandžio 
mėn.savaitę Vilniuje vy
ko tarptautinė konferen
cija "Civilizacijų dialo
gas". Renginį globojo 
Lietuvos bei Lenkijos pre
zidentai, iri UNESCO ge
neralinis direktorius.

Konferencijoje daly- 
vavo daugiau kaip 25 
valstybių atstovai: poli-
tikai,intelektualai, moks
lininkai ir menininkai. 
Jie keitėsi nuomonėmis 
apie dabartinę bendravi-

mo tarp civilizacijų būk
lę; sprendė, kaip pagerin-
ti supratimą tarp 
skirtingų civilizacijų šiuo
laikiniame pasaulyje.

Tarp konferencijos da
lyvių buvo Ukrainos Pre
zidentas, Tarptautinės 
Frankofonijos organizaci
jos vadovas, Irano Pre
zidento patarėjas,Jungti
nių Tautų pasiuntinys.

REAUAIUTA____ NEDEL, -
SI AN T

Paskaitęs straipsnį"The 
Montreal Gazette" š.m. 
kovo mėn.viduryje, ant- 
galve "Latvia has its 
own Bill 101" , skaityto
jų laiškų skyriuje, Ro
bert Klaise iš Dorvalio, 
reaguoja, primindamas 
kai kuriuos istorinius pa
grindus, kurie tokių įsta
tymų išsivystymą skati
no. Jis atsako, kodėl
Latvijos situacija skiria
si nuo Kvebekietiškos ir
siūlo skaitytojams (ir 
Que'becb premjerui
B.Landry) nedaryti
skubių bei gausių palygi-

Lietuviu. TAUTODAILĖ
INSTITUTAS

Šiais metais Lietuvių, Tautodailės Instituto METI
NIS. jjarių SUVAŽIAVIMAS vyks seštadierąi, RUG " 
PJUCIO mėn.25 d.,11 val.r. ANAPILYJE, Pa
rodu Salėje, MISSISSAUGA, Ontario.

Ta proga 
SAITIENES

rengiamas dail. ANASTAZIJOS TAMO- 
mirties DEŠIMTMEČIO paminėjimas, 

jos kilimų^ bei dailės darbiu paroda Kanados 
Lietuviu, Muziejuje,(kūrybos darbai paskolinti iš* 
privačių. kolekcijų).
^Seks parodos atidarymas, paskaita apie A.Tamo
šaitienės kūrybą ir jos veikla.

Suvažiavimo meyu bus taip pat supažindinama su 
naujai išleistu LT Instituto leidiniu.

Sekmadienį, rugpjūčio mėn.26 d., 9:30 val.r. bus 
atnašaujamos Šv.MiŠios už a.a.Anastazij^ Lietuvos 
Kankinių, šventovėje, aplankymas jos kapo ir 
pusryčiai.
JPatodos metu bus rodomi filmai is Anastazijos 

kūrybinės veiklos.
Kviečiami visi gausiai dalyvauti šiame suvažiavi 

me ir minėjime. Aldona Veselkienė,
L7'I Pirmininkė
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PASKIRTOS “DIRVOS” NOVELĖS KONKURSO 
PREMIJOS

“Dirvos” novelės 38-to 
konkurso įvertinimo ko
misija, kurią sudarė Zita 
Krukonienė, Stasys Goštautas 
ir Skirmantas Janušonis, 
perskaitę ir įvertinę gautas 
noveles, pirmą premiją $ 500 
paskyrą Alytei Valentuvičiūtei,

nimų su Quebedo padėti
mi.

R.Klaise primena vi
siems, kad politinis, so-, 
dalinis bei kalbinis Es-■ 
tijos, Latvijos ir Lietu
vos užgožimas - opresija- 
buvo tokio pobūdžio, jog 
Kanada ir JAV, kartu su 
Jungtinėmis Tautomis pri
pažino, kad Sovietų Są
junga jas okupavo netei
sėtai 194U metais iki 
pat nepriklausomybės aL 
statymo, o ne paskelbi
mo 1991 metais.

Quebecas, iš savo pu
sės, kaip viena iš ku
riančiųjų Kanadą provin
cijų, turėjo politines,so
cialines ir kalbines ga
rantijas, pradedant Kon
ferencija 1867m.iki dabar.

Be šių demokratinių ir 
konstitucinių garantijų, 
Quėbechs nebūtų buvęs 
pajėgus formuluoti tokį 
įstatymą kaip kad Bill 
101.

gyvenančiai Druskininkuose, 
už novelę “Talentų mokykla’* 
ir antrąją premiją - $ 30Q 
paskyrė Ingridai Saulytei’ 
gyv.Kaune užjos novelę (nėr| 
pavadinimo).

Korp! Neo-Llthuanl* 
vyr. valdybą

Visos lingvistines gru
pės siekia išlaikyti gy
vastingą ir augančią vi
suomenę, o Quebecas bu
vo privilegijuotas,nes tai 
darė laisvoje ir demo
kratinėje aplinkoje. Ne 
taip, kaip valstybės nele
galiai okupuotos sveti
mos galybės.

Represija ir žiaurumas, 
kuriuos vykdė Stalinas ir 
po jo sekęs režimas,jo- 
liu būdu v nepalyginamas 
su kanadiškarne kontekse 
vykdoma kalbos ar poli
tine veikla." (P.S. Nu
jaučiamos jėgos vis ban
do primesti, esą Baltijos 
valstybės elgiasi "netole
rantiškai’’ ir ne "demo
kratiškai","skriausdamos" 
buvusių okupantų pali
kuonis; reikalauja moky
tis ir vartoti valstybi
nę kalbą...Latvis netei- 

•singas insinuacijas tuo
jau iškėlė v i esu m on. Red).
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Gerbiamieji, - 5

Atliekant "NL" B-vės Leidybos reviziją, reikia * 
patikrinti šėrininku sąrašus. *

Mums būtinos žinios, kas dar turi Šerų ir kur jie* 
randasi. Laikui bėgabt, daugelis skaitytojų pakeitė * 
gyvenamas . vietas, kiti atsiliepė ir, gražindami, 
dovanojo serus "NL" Bendrovei. Tačiau, dar 
daug yra mums nežinomų, kurie jų dar turi. To
dėl prašome nedelsiant atsiliepti. Dėkojame!

Lietuvoj e
B. N.

REIKIA PAAŠKINIMŲ

sos, pagal kurias 
už azartinius 
valstybės 
pajamų butų 
mokykloms

patai- 
puse 

lošimus 
gaunamų 

skiriamos 
kompiuteri-

Vilniaus pano 
• Vilniaus moksleiviai su
rengė Europos Dienos 
šventę. Praeiviams gat
vėse jie dalijo lankstinu
kus apie Europos Sąjun
gą. Lietuvos vaikų ir 
moksleivių centre vyko 
konkursas, kas išradin
giau ir kūrybingiau pri- 

savo pasirinktą
Europos Sąjungos valsty
bę.

Naujosios Vilnios moks
leiviai pristatė 
norinčią įstoti į 
Sąjungą.

Lietuvą,

moderniNumatoma 
technologija.

Lietuvą, Latviją, Esti
ją, Skandinaviją ir Va
karų Europą sujungs po
vandeniniai šviesolaidi- 
niai kabeliai, patiesti pa
lei Baltijos jūros 
tus.

Šį.100 mln.eurų 
jantį kontaktą dėl 
tinio Baltijos jūros 
lo, pasirašė

virši- 
jung- 
tink- 

Tarptautinė

r a m a

Telekomunikacijų kompa- 
panija "Linx Telecom
munications B.V.” ir ka
belių tiesimo bei priežiū
ros bendrovė "Global Ma
rine Systems".

Iki 2001m.pabagos bus 
sujungta Lenkija su Bal
tijos valstybėmis ir Skan
dinavija. Antrajame eta- 
pe-20U2m. Lenkijos tink
lai bus prijungti prie Vo
kietijos, o Suomijos tink
lai prie Rusijos.

Kartu su išnuomotomis 
šviesolaidinėmis linijo
mis Vakarų Europoje Jung
tinis Baltijos Jūros Tink
las sudarys unikalią, ketu
rių žiedų šviesolaidinių 
kabelių sistemą.

Tinklas užtikrins ryšį 
tarp įvairių miestų Len
kijoje, Baltijos valsty
bėse, Rusijoje, Skandi
navijoje ir Vakarų Euro
poje. Tinklas kuriamas 
siekiant patenkinti
sparčiai didėjantį duome-

nų perdavimo tinklų lai
dumo poreikį.

Šiuo projektu 
pasiūlyti Baltijos 
Regiono duomenų
vimo rinkoms tokį patį 
paslaugų lygį kaip JAV 
bei Vakarų Europoje.

norima
Juros 

peroa-

• Lietuvos Nacionalinio 
Radijo ir Televizijos Ta
ryba išrinko naują gene
ralinį direktorių Valen
tiną Milaknį. Pagal 
Tarybos balsavimo nuo
status, vadovui išrinkti 
reikėjo gauti ne mažiau 
kaip 61 balą iš 120. 
V.iviilaknis nugalėjo kon
kurentus surinkęs 87 ba
lus iš 100 galimų, 
balsavime nedalyvavo 
nariai.

V.iViilaknis nepasakė 
kokią pasirinks komandą: 
radijo ir televizijos va
dovus.

Seimo Tėvynės Sąjun
gos frakcijos seniūnas, 
buvęs premjeras Andrius 
Kubilius, kreipėsi į Spe
cialiųjų Tyrimų Tarny
bos (STT) vadovą V.Ju- 
hoką, prašydamas antiko
rupciniu požiūriu įvertin
ti Seimo priimtą Azar
tinių Lošimų įstatymą ir 
jį lydinčius papildomus 
dokumentus.

Anot V.Kubiliaus,priim
tas įstatymas turėtų įsi
galioti nuo liepos rnėn. 
1d.. todėl dar~ yra gali- 
mybė įteikti šio įstaty
mo pataisas.

Tėvynės Sąjungos Frak
cija atkreipė dėmesį,kad 
Prezidentas, prieš pasi
rašydamas Azartinių Lo
šimų įstatymą, turi ge
rai j pagalvoti. Beje, ir 
Prezidento patarėjas 
D.Kuolys pareiškė, kad' 
V. Adamkus itin atidžiai 
nagrinėja tą prieštarin
gai vertinamą Azartinių 
Lošimų įstatymą ir ski
ria tam "ypatingą dėme
sį".

Seimo dauguma Skuba 
įtvirtinti Lošimų įteisi
nimo įstatymą ir bando 
nukreipti visuomenes dė
mesį nuo negatyvaus jo 
vertinimo. Paskubomis 
buvo priimtos Azartinių 
2 psl.

zuoti. .
|»A~P 1 E O Ž K Ą I R KOP U S T U S

NereiKėjo politikos pries rinkimus, o dabar jau 
reikia. Bažnyčioje per pamokslą girdėjau barant 
Lietuvos Seimą: blogus įstatymus’ priima, su Dievo 
tvarka nesuderinęs, o mes, vadinasi,geri, tokių 
įstatymų nenorime, kažkas blogas mums ir Seimą, 
ir tuos įstatymus užkorė. Bloga, suprantama, vals
tybė, blogos jos institucijos. Tai labai patinkanti 
propaganda ne tik mūsų "penktajai kolonai", bet ir 
imperinio mąstymo Rusijos daliai. Tegul tik Lie
tuvos žmonės nemyli ir negerbia savo valstybės,te
gul visi skatina juos tai daryti.

O Seimo niekas "neužkorė", Seimą patys rin
kome. Rinkome ir žinojome, kad štai šitos partijos 
įteisins^ tuos negeidžiamus lošimo namus, tačiau vis 
tiek už jas balsavome. Vienas kitas iš bažnyčią 
lankančiųjų nebalsavo, bet tikrai ne visi. Niekas 
jiems ir nepasakė, už ką balsuoti, už ką 
nebalsuoti. Neaiškiai buvo pasakyta tradiciniame 
vyskupų laiške, kad reikia būti aktyviems, partijų 
programas studijuoti ir išsiaiškinti, kurios iš jų 
Bažnyčios mokslo neatitinka. Tačiau vargu ar tokio 
priminimo pakanka. Jeigu tikintieji būtų tokie su
manūs, gal galėtų partijų brūzgynus patys išna
grinėti, jiems nereikėtų jokio paraginimo, patys su- 
siorentuotų ir gerai balsuotų. Bet jie nėra sumanūs, 
partijų brūzgynuose paklysta. Jiems reikia, kad 
kažkas kitas, kuo pasitiki, jau butų tuos brūz - 
gynus išnagrinėjęs ir jiems aiškiai pasakytų: štai už 
šitą partiją ar kelias balsuoti gailina. Taip, kaip
daroma JAV per Prezidento, o gal ir per visus 
reikšmingus rinkimus. Katalikų vyskupai nuodugniai 
susipažįsta su pretendentų programomis ir pasako 
tikintiesiems išvadą, už kurį pretendentą reikėtų 
balsuoti. Mirties kultūra ir gyvybės kultūra — tai 
buvo aktualus per šio JaV Prezidento rinkimus 
klausimas, ir katalikams buvo patarta nebalsuoti už 
mirties kultūrą.

Būna, kad Katalikai neklauso (ir J a» tikrai tokių 
buvo). Būna, kad išrinktieji apgauna (taip dažniau 
pasitaiko pas mus). Tačiau šį kartą nebuvo jokios, 
kad dabartinės gausiai išrinktos partijos įtei
sins lošimo namus, o gal ir ką nors blogiau. 
Katalikų niekas nė nebandė perspėti, todėl net 
nežinome, ar būtų jie. ką nors paklausę. Tad nėra 
ko dabar triukšmauti ir Seimą kažkodėl kaltinti.

Prisiminkime vaizdingą palyginimą, kurio 
autorius - buvęs politinis kalinys, Kovo 11-osios 
Akto signataras Liudas Simutis : "fra ožka ir ko - 
pūstas. Mes žinome, kad ožka kopūstus mėgsta. Ir 
vis tiek pririšome ožką šalia kopūsto. užxa kopūstą 
suėda. Tada mes verkiame, kad Kopūsto nėra. U 
kas kaltas - ar vargše ožka, tokiom pagundom 
pastatyta, ar tai padarę mes?O gal kas nors, Kas 
mus neperspėjo?"

Naudinga žinoti, Kad kas už lošimo namų įsta
tymą balsavo. TS(LK) frakcija prieštaravo tokiam jo 
pavidalui. Krikščionis demokratas Gražulis, net ir 
jaunalietuvis Buškevičius įstatymo priėmimui prie
šinosi. Socialdemokratinė koalicija, kaip įprasta, 
veidmainiavo. Tarsi už, tarsi prieš, bet taip, kad 
įstatymo priimti nesutrukdytų. Šį kartą nemažino 
dalyvaujančių savo narių skaičiaus, bet dalyvavo ir 
balsavo įvairiai. Jeigu būtų balsavusi prieš, įsta
tymas nebūtų buvęs priimtas. Tad jų ir liberalų,ku
riais dangstomas!, atsakomybė yra vienoda.

Nenorėjome politikuoti prieš rinkimus, nenorėki
me ir daoar. O jeigu labai norisi, tai bent 
rodykime tikrus kaltininkus. Vieni kalti, kad tokį 
Seimą rinko, kiti kalti, kad renkančiųjų neperspėjo. 
Dėl mūsų kaltes lošimo landynes atsidarė. Verkime 
už savo kaltes. Ir už šitas, ir dar už vieną, per re
tai minimą, - kad iš viso neūgdome garbingų žmo
nių, kurie galėtų būti geri politikai.

(Gražina Trimakaitė pasisako"XXI amžiaus" 
laikraštyje Nr.31)
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Abiems - nuostabiai skleidžiasi pavasaris
Nuotr: R.R.Otto

pinama apie 20 šeimų ir 
keletą neįgaliųjų.

Nuolat dirba 
žmonės su krovinine 
šina
da, jeigu 
malkomis 
bažnyčią 
Draugiją.

Savo jėgomis 
ja rūpinasi taip

nia
Ža-ir traktoriuku 

liks, aprūpinti 
ir 
ir

"Caritas", 
Invalidų

Seniūni- 
pat ir 

kai kurių gatvių patai- 
šaligatvių pageri- 
Kasta protinga ir

Marija Aukota i te

MANO BROLIS JUOZELIS
Pavasarį tėvelio - artojėlio žagre’ jau smeigėsi į 

kamuoliukai virpėjo 
giec-ojo ir čirpino

symu 
nirnu. 
taupi išeitis: prie miesto 
aplinkos tvarkymo kas
dien triūsia po 4-10 žmo
nių. Dalis jų atsiųsti iš 
Darbo biržos. Atėjusieji 
dirbti, supažindinami su 
darbo saugumo technika, 
užregistruojami žurnale. 
Darbus skirsto ir prižiūri 
Seniūnijoje dirbantis žino--spurgas 
gus.

Ateina dirbti ir "pra- 
gėrusieji" vairuotojo tei
ses. Pasitaiko teismo 
sprendimu atsųstų dirbti 
už kaimynui išdaužtą lan- 

.gą ar kokį smulkų nusi
žengimą. Kartais, jeigu 
negali atvykti, tokie vie
toje savęs atsiunčia pa
dirbėti brolį ar tėvą. 
Esant objektyvioms prie- 
žąstims, leidžiama ati
dirbti skirtas valandas ir

laukų aarous. Vieversių pilki 
sparneliais, pakibę ore...Jie 
snapelių birbynėlėmis žavias giesmes ir svajingus 
čirenimus, jų buvo šimtai virš mūsų padangės.

Daržely iš lysvių jau kalėsi pirmi žieminių gėlių 
diegai, rausvas galveles iškišdami, žiedelius ir lape
lius vystydami. Rūtos žaliavo išsilaisvinusios iš ledų 
ir sniegų. Jos buvo labiau susigarbiniavusios, labiau 
sužaliavusios. Diemedžiai leido naujus ūgelius traš
kius, šviežiu aromatu kvepiančius, žaliais šilkeliais 
apsigaubiančius. Visas oras kvepėjo pavasariu,čireno 
vieversiais, paukštelių čiulbesiais, saulutės šiluma 
glostė viską, visą gamtos grožį. •

Miškus ir pamiškes apėmė žibuoklių žydėjimus 
pasklido jų Kvepiantis aromatus, 
smelkdamas 
atgimstantį grožį.

Aplink oalą...Toliau
verkiantieji
.Tenai aplinkui

j ieškodamas

glostydamas ir per- 
viską, visą orą, visą aplinkumą, visą

nuo i n ūsų grįčios... Leido 
gluosniai, nukabinę šakas lig 

vandens...Tenai aplinkui jau stypčiojo garnys rau- 
donkojis, j ieškodamas maisto, sparnus pasKečioda- 
mas, snapą vis žemyn lenkdamas.

Žydėjo^ lapūgai balos pakraščiais...Aptiesė pievas 
snaudalių žiedų geltonas auksas...Dūzgė bitelių spie
čiai, nektarą rinkdami, žiedų žieoeliuos įsisiurbdami.

Pavasaris ištiesė glebius visam grožiui, alsavo 
Kvepėjimu. Pakvipo ir tėvelio-artojėlio marškonis 
rūbas, pakvipo ir lūšnelės drėgnas garavimas, 
pakvipo ir motinėlės visa aplinkuma, pakvipo jos 
ranKos, kai ji mane senam žilvyčių lopšy vystyklais 
apklostė:

-Miegok, dukrute.
akeles - sapnelis ateis...

Juozukas pasups... užmerk

savaitgalį.
Padirbėti vieną ar dvi 

dienas sutinka ir už gau
tą pašalpą. Daugumai ne
patogu veltui imti pini
gus. Pasitaikė porą vatvejų, 
kai jaunuoliai prašė se- 

kad už 
nesiųstų

PAPRASTŲ DARBŲ 
ŠVIESA

"XXI amžiaus” priede 
"Abipus Nemuno" rašoma 
apie provincijos gyveni
mą.

Du pavadinimai: "Vai
kai gražino gimtąsias 
vietas' ir "Pavasaris Še
duvoje" yra ypač malo
nūs skaityti.

t Antrąją Velykų dieną 
Kėdainių rajono Ančiškio 
bažnytkaimio vaikai m ie- 
lai, suaugusiems pade
dant, sodino medelių* ap
link bažnyčią, šventorių, 
kryžkelėje prie buvusios 
mokyklos pastato. Kėlė 
inkilėlius, kuriuos buvo 
pasigaminę su tėvelių pa
galba. Ir, kaip tinka Ve
lykoms, rideno margu
čius.

Šeduvos seniūnas Kos
tas Dočkus vertas savo 
vardo: talka čia įgavo 
savo atnaujintą prasmę. 
Miesto aikštėje, skveruo
se ir prie gyvenamų na
mų - ant palangių 
sudaigintos gėles vazonė
liuose, atšilus, jau džiu
gins praeivius.

Seniūnija parūpino’ trans
porto priemones^ sugrieb
tiems lapams, šiukšlėms 
2001.V.29.

Renginį, kaip ir^ per
nai, organizavo iš šio 
krašto kilusius prosene
lius ir senelius minėda
mas > vilnietis fotome
nininkas Algimantas Ži- 
žiūnas. Pernai jis buvo 
surengęs vaikams pieši
nių konkursą. Apie šių 
metų pavasarinį aplinkos 
gražinimą išvakarėse per 
šv.Mišias pranešė (ir 
montrealiečiams pažįsta
mas) kunigas Petras Ba
niulis.

Linksmiems ir paten
kintiems savo darbais 
vaikams, po renginio bu
vo išdalintos iš Vilniaus 
atvežtos dovanėlės ir 
labdara. Veiklą stebėjo 
ir aprašė Pranciška Re
gina Liubertaitė.

iš namų ižvežti. Iš par
kų pašalinamos sudžiūvu- 
sios ar nulūžusios me
džių šakos, tvarkomos 
vaikų žaidynių aikštelės 
ir suolai.

Dabar, apgenėjus ir ka
pinių medžius, jeigu kas 
prašo, gauna susmulkintą 
medieną, invalidai, gyve
nantys vieni, yra aprūpi
nami medžio rinkėmis.Pra
šančių malkų daug:aprū-

niūno malonės, 
gautą nuobaudą 
jų , šluoti miesto centro. 
Prasikaltėliams 
atrodė didžiausia
gėda. Pasižadėję, kad jie 
nebevaizduos "didvyrių", 
vienas jų buvo pasiųstas 
pjauti malkų, kitas ge
nėti medžių.

Kas vargingai gyvena, 
laidotuvėms tokiam vos 
ne veltui išnuomojama 
šarvojimo salė. Mieste 
veikia pirtis. Dalį jos iš
laidų dengia 
vivaldybe.

Straipsnio 
Šeduvoje" autorius 
nius Vertelka pažymi,kad 
šeduviečiai 
didėjančių 
paslaugų 
atsisako namuose centra- 
linio šildymo.

Seniūnas tikisi,kad bus 
galima atgaivinti garsią 
Šeduvos vilnų karšyklą, 
kurioje dar yra anglų ga-" CJOS> 
mybos įrengimai.Tik rei
kia tinkamos iniciatyvos 

. žmogaus.
Jau 11-tus metus va

dovaujantis seniūnas Kos
tas Dočkus (Krikščionių 
Demokratų partijos na
rys) įsitikinęs, kad rei
kia į kitaminčius žiūrėti 
tolerantiškai, o "laimėti" 
reikia garbingai, tačiau 
pirmiausia turi būti dar
bas ir jo rezultatai.

Šeduva yra žinoma 
savo jumoro 
"Sprandžina". 
televizija yra

• filmavo Šeduvos 
ties Muziejuje vestuvių 
antrąją dalį, kuri buvo 
transliuojama Velykų ant
rąją dieną.

tai

rajono sa-

"Pavasaris
Bro-

vargsta dėl 
komunalinių 

kainų.Daugelis

ir 
kolektyvu 

Valstybinė 
dvi dienas 

Bui-

Tai buvo mano gyvenimo 
pirmasis pavasaris: 
žibuoklėm atsidaręs. 
Bijūnais prasikalęs. 
Artojo rūbu pakvipęs. 
Gandrais atlėkęs. 
Mielą motiną man davęs!

Ir aš jau žinau, kad reikia užsimerkti, į nieką 
nežiūrėti, tada sapnelis ateis...Nes atėjo žodis iš 
lupų tų, kurias pirmiausia savo akių atsivėrimu pa
mačiau, pajutau saldų ir švelnų jų prisilietimą, pra
dėjau suvokti iš jų pirmą 
daug žodžių, nors pati dar 
ju, ir atmintis po truputį 
atsiminimo ji buvo tokia:

Atmenu, kai aną sykį, 
iš lopšio ir numetė į aslą

žodį. Ir dabar jau žinau 
jų neištariu, bet vograu- 
mezgasi, ir iš pi ūmiausio

nežinau kas iškėlė mane 
rėplioti. Aš viena grįčioj 

palikta nužhaužiau prie man baisiai didelės ir aklos 
sienos, rąstais ir moliu sulipintais...Galvutę užver
tus žvalgiausi, kur esu, bet nesuvokiau...Norėdama 
sieną pereiti ir nušliaužti už jos - ėmiau pirščiu
kais krapštyti molį, ardyti sienoje plyšius.,.Mo 
lį nemečiau į žemę, bet oėjau į burnutę, čiulpiau 
ir rijau, gomurėlis prisivėlė purvo, aitraus molio 
kvapo. Taip mane čia kažkas tylinčią ir triūsiančią 
rado, užplojo per šlaunį, nubraukė purvą nuo bur
nos, šiurkščiai papurtė ir įmete į lopšį. Ir aš žinau, 
kad mane jau ne žibuoklėmis kvepiančios rankos 
pamurkdė, bet kažkokios kitos, grubios ir negeros, 
net baisios. Todėl greit nuo jų į lopšio skudurus 
griuvau ir baimėje virpanti greitai užsimerkiau.

Dabar aš žinau, kad jau yra dvejopos rankos: 
vienos švelnios, glostančios ir mylinčios, o antros-

- grubios, šiurKŠčiai gniuždančios, žiauriai plakan- - 
nekenčiamai murkdančios. Bet vistiek prieš- 

abejas ranKas reikia užsimerkti, kad jų paklustum, 
tiK prieš vienas iš mažos širdutės aidžios meilės, o 
pries antras - iš baimės.

Bet dabar ir aš nežinau kieno anos piktos ran
kos buvo. Bet vistiek jos buvo ne mažo vaiko, ne 
mano brolio Juozelio, kurs už mane tiK trimis me- 
tUKais yra vyresnis. AŠ jau jį pradedu pažinti, nes 
jis vis nuolatos ant mano lopšio užgulęs mane sū
puoja, rankutėmis įsikerta į virvutes, kojytėmis pa- 
sispiria į aslą, įlinguoja lopšio lingę taip, kad mes 
iškylam net į palubes, uščiojara, kylam aukštyn ir 
vėl krintame žemyn, kad net akys raibsta, riet 
plaukai pašiurpsta, net pagaugiai semia.

Kai sustojam suptis, viens kitam šypsomės 
rankutėm pasikabinam, bet susikalbėti dar 
negalim, nes aš dar žodžių neišniurnu, bet mes 
žinom, kaa suptis mums gera, kad lopšys mūs sos
tas, mūs vaikų pasaulis.

Lopšys kabo beveik pačiam vidury grįčios. Ties 
pačia teveliu lova. Jo lingė padaryta °iš lanksčios 
medžio karties, kuri pririšta palubėj, po balkiu skv- 
lem,s’ ..... 4 psl.
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NUO DO-RE-MI IKI LAKŠTINGALOS

Dešinėje -

"Meiles Eliksyras" operoje 
Gina Čapkauskienė 
ir 
Arnoldas Vokietaitis

Čikagos Lietuvių Operos spektaklyje Donizetti "Meiles Elek
syras": solistai - Gina Capkauskienė, Algirdas Brazis ir Mar
garita Momkiene, su Operos Choru

Mano brolis Kelionėse susitikdama ir susi lama su lietuviais
Vienas karties galas atsirėmęs lubose ir gerai 

pritvirtintas paluby, antrame gale ant keturių vir
vučių kanapinių kabo lopšys pritvirtintas, ir kai tik 
jį pajudini - lingė pradeda linguoti, lopšį kilnoti ir 
supti, b€J didelių jėgų ir pastangų supasi lopšys, tai 
šeimos prieaugliui senelių išradingas patogumas.

Šį lopšį, kuriame aš guliu, inupynė pats mano 
tėvelis jau labai seniai, pirmagimiui savo vaikui... U 
aš jau iš visų savo brolių esu jauniausia, aštuntas 
mano tėvų lopšio derlius, ir jau paskutinis šeimos 
kraujo lašas. Todėl jau ir lopšys, mus šeimoj 
paskutinis, senumu pajuodęs, daugelio mažų ranku
čių nučiupinėtas, nužibintas, nušlifuotas, visokių 
metų, kvapų ir skudurų matęs, ašaromis ir 
džiaugsmais kaip koks paminklas nugraviruotas.

Guliu ir šypsausi Kaip Kleopatra Antonijui 
savo broliui Juozukui. Jis mano supėjas, bet akys 
vis nuKrypsta į mamą, už visus mieliausią.

Mama dabar audžia. Net staklės ir muštuvai 
pyŠKa. Ji kojomis basomis mina nyčių pakojas taip, 
lyg važiuotų dviračiu, iš jos rankų šaudyklėlė tik 
šaudo, tiK laKsto ir neria su besisukančia šeiva pro 
siūlų žiotis harmoningai prasiskiriančias, greitai ir 
tiesiai bėga per siūlų tunelį, ir kai aš į tą tunelį 
įsižiūriu, ima mane noras juo bėgti į tolį toliausią... 
Mezgasi kažkoks pasakų gyvenimas... Matau 
judančių vandenų jūrą, gilių miškų tankmes, pievas, 
laukus, nes kai kada mama mane išsinešus į lauką 
panešioja, parodo žemės žiedus, girių vainikus ir 
dangaus aukštumas, ir kyla man klausimas, del ko 
visų kojos eina, o mano dar ne?...Tampau, stumdau 
jas lopšy ir vis žiūriu į mamą, o ji manęs neklauso. 
Laksto ir nardo toji šaudyklė kaip žuvis, niekur 
neužkliūva, o aš taip noriu, kad ji užkliūtų, kad ži
buoklėmis kvepiančios rankos nuo šaudyklės atsipa
laiduotų ir pasiimtų mane, glėbyje priglaustų ir pa
myluotų. Kam čia ta žuvis, tame siūlų tunely var
gina mamą, o gal dėl to ji mane lopšyje užmiršta.

Bet paplaukiojus mano mintis sąmonėj, greitai 
vėl užgęsta. Lyg užsnūsta, apmiršta, ir vėl atsigai- 
valėjus pamatau Juozelį, puria šviesia galvute, 
mane supantį, ūžuojantį, ir jis jau dainuoja, mane 
užmigdyt norėdamas.

GrįCios aplinkumą - dar mažai suvokiu. Žinau, 
kad šviesa eina iš langelių, iš ten, kur sėdi mama... 
O kai ta šviesa pri temsta, tada nėra staklėse nė 
mamos... Ji uždega žibalinę lempą, vaikštinėja po 
grįčią ir triūsia. Tada sueina pro duris iš lauko 
dideli žmonės, jie sukinėjasi, dirba ir šnekasi, 
-maAia neša valgį į stalą, paskui atėjus paima mane 
iš'- lopšio, paduoda į aštrų ir stiprų glėbį sakydama:

gavo progos plėsti ir savo repertuarą.
Montrealio Aušros Vartų Vyrų Oktetas vasario mėn. 1 d.surengė koncertinį. 

Vakarą, pasikviesdami ir sol.Gina Čapkauskienę, Kartu su Oktetu buvo 
sudaryta įdomi programa, ir Gina padainavo ds»ug gražių dainų. Koncertas 
publikos buvo šiltai įvertintas.

Kovo mėn. 21 d.,Longy School of Music, Edward Pickman Hall, Cambridge 
•Naujosios Anglijos Pabaltiejių, Draugija surengė Ginos koncertą, -reči
tali. Akompanavo Saulius Cibas. "Mano pasirinktoje programoje buvo
daug naujų dainų. Lietuvių kompozitorių damas reikėjo išversti į _anglų kalba. 
A'Š su savo vyru daugelį valandų paŠventęme, kad vertimai būtų tinkami. 
"Drauge"raŠė: "Gina Capkauskienė turi aukštą koloratūrinį sopranų, kuris yra 
tobulai išvystytas, išlygintas,- kas liečia kvėpavimu ritmą, ir spalvų",-sa
kė Ginų, o vasario mėn. 16 d. VASARIO 16-tosios minėjime Montrealyje- 
Plateau Hali auditorijoje Gina atliko tai progai specialiai pritaikytas dainas, 
akompanuojant Mme M.Roch. "Tenai teko dainuoti keletą kartų. Akustikos 
atžvilgiu tai yra puiki vieta dainavimui, kokie gražūs prisiminimai",- kalbėjo 
Gina. Anuo metu ir susirinkdavo tūkstantine publika.

Čikagos Lietuvių Opera 1975m. balandžio mėn. 19,20 ir 26 d.d. susiruošė 
pastatyti Donizetti operų "Meilės Eleksyras". Adinos partija labai tiko Ginos 
balsui ir .ji mielai priėmė pakvietimą. Įsijungė nauji dirigentai:Vytautas 
Marijošius ir Alvydas Vasaitis, Genėtos rolei- sopranas Margarita Momkiene, 
dr.Dulcamara- bosas Arnoldas Voketaitis,Nemorino- tenoras St.Wick. Bel- 
core - baritonas Algirdas Brazio

z<Su Š’iuo pastatymu Čikagos Lietuvių Opera perėjo į bei canto stilių. 
Pasikvietė labai gera režisorių iš\ New York'o- Herbert Beattie. Čikagos 
publika šių operų labai šiltai priėmė, kiti atsilankė net du kartus į spektaklį, 
o ir bilietų buvo pritrūkę.

Tai komiška operą. Niekas joje nemiršta, nenusižudo ir kitu nežudo. Visi 
gyvena laimingai! Šios operos žvaigžde buvo Čikagos Lyrikos Operos solistas 
Arnoldas Voketaitis. Tose scenose, kuriose jis pasirodydavo komiškame dr. 
Dulcamaros vaidmenyje, jis atrodydavo kaip Vįęšpats. G.Čapkauskienė pagrin
dinę ūkininkaitės Adinos rolę atliko puikiai. Žavios buvo vietos, kur pilnai 
galėjo atsiskleisti jos koloratūra.("Dirva", geg.5 d.)l Vienu Žodžiu, "Meilės 
Eliksyras" burbuliavo kaip šampanas. Trečiame spektaklyje buvo atsilankys ir 
Simas Kudirka. Jis taijs. pat buvo pakviestas į Mecenatų Balių. Asmeniškai 
norėčiau pridėti, kad man buvo labai miela dainuoti su ^Arnoldu VoketaiČiu. 
Tapome bičiuliais.^

‘HSimo Kudirkos viešnagė Montrealyje vyko Sibirinių Tremtinių minėjime* 
Birželio men. 13-15 d.d.Ausros Vartų P-jos bažnyčioje vyko iškilmingos Pamal
dos, giedojo Aušros Vartų Choras ir a^.Po to salėje buvo pagerbtas Simas 
Kudirka, dramatiškai ištrūkęs iŠ Sovietų Rusijos’ kagėbistų dalyvavo latvių ir 
estų bendruomenių atstovai.

Meninę programų, atliko Birutės Vaitkūnaitės-Nagienės Išraiškos Šokio 
grupė, aš ir Ausros Vartų Vyrų Oktetas. Akompanavo Mme M.Roch.

Programa buvo gerai pritaikyta tokiai neeilinei progai, publikos sutikta 
gausiais plojimais. Pagerbime dalyvavo apie 400 žiūrovu",- prisiminė Gina.

Ottawoje, St.Mathew Šventovėje išvežtųjų Sibiran minėjimas vyko birželio 
mėn. 11 d., suruoštas kartu su latviais, estais ir ukrainiečiais. "AŠ reprezen
tavau lietuvius. Vargonais man akompanavo latvė Anita Rundans. ’JThe 
Ottawa Journal’ muzikos kritikas Eustache Jackson man nepašykštėjo gražaus

p
-Tėvai, palaikyk mergaitę, kol aš galėsiu prie 

stalo prisėsti. Paduok jai bulvę, tegu čiulpia, aš 
tuoj pripilsiu rūgusio pienelio...O tu, mano špokeliuk 
hesiraukyk... Tėvelis geras, apsikabink, pabučiuok, 
nes jis mums visiems duonutę uždirba.

Ir aš žiūriu į tėvelį. Bet jis mane glėby turi, o 
ne duonutę neša. Bučiuot jį - neišdrįstu. Perdaug 
many ir baimes, ir nedrąsos, ir pagarbos. Užtenka 
to, kad esu ant tokių gerų kelių, tokių brangių ran
kų glėby, kurios jau ir bulvę man duoda, ir iš sayo 
šaukšto rūgusiu pieneliu girdo...Kas gi gali nemylėti 
tėvelio, kas?...Jis čia toks geras ir ūsuotas yra tik 
vienas! Broliai, dar be ūsų. Ir vėl žiūriu į te’velį, į 
jo ūsus, į geras akis, į rožėmis žėrintį jo veidą.

......................5 psl.

įvertinimo",- pasakojo Gina.
Koncertas Kennebunkporte,-tradiciniai ir atostogos, - vyko rugpjūčio men.3 

d., akompanuojant prof.Vyteniui Vasyliūnui.
Rudenį pasirodė vėl operinės spalvos Ginos repertuare, sį kartą su. vieti

niais dainininkais. Rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiais dainavo Auberge 
Bertrand Tracy (pakeliui į Sorel) šeštadieniais ir sekmadieniaisJ’Dainąvome 
ištraukas iŠ "La Traviatos" ir kitų operų. Kartais buvo trys, kartais keturi 
solistai. Buvo įdomu, tik toloka važinėti.

New York’e, po didesnio planavimo, lapkričio mėn.30 d., Carnegie Mažojoje 
Salėje, mano rečitalį surengė žinoma Norman Seamen Agentūra. Akompanuoti 
pasikviečiau Saulių Cibų. Į. Šį koncertą buvo atvykę mano gerbėjų is New 
York'o, New Jersey, Connecticut, Bostono, Maine, ir kt. "The New York 
Times” kritikas Robert Sherman labai išgyrė mano lietuviškas dainas.

Muzikas, komp.Juozas Stankūnas"Darbininke" parašė:’ Solistė ~ apdovanota 
didelio masto balsu. Turi šviesų, aukštą, plataus diapazono koloratūrinį sopraną..
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Stasys Santvaras

VABALĖLIS

Kokias pareigas eini,
Mažasis vabalėli? -
Nurims audra, prašvis tamsiam slėny,- 
Kur brisi tu per šlapia smėlį ?..

Ar vyšnių soduose gimei? Ar saulės ašarėlėj 
Tu siudeisi tą vaiskų drabužėlį? - 
Kokias tu pareigas eini tamsiam slėny, 
Mažasis vabalėli?

Dešinėje -
Carnegie Hall koncerte: komp.J.Stankunas, 
poetas Leonardas Andriekus, sol. K. Y aku
tis,Kanados LB pirm.J.R.Simanavi&us, Gina, 
pianistai Saulius Cibas ir Aldona Kepalai- 
tė, poetas Stasys Santvaras.

Balsas gerai valdomas visoj skalėj." Poetas, solistas Stasys Santvaras "Drau
ge’ rase: ’’Visus programos kūrinius ji padainavo gerai, švariom intonacijom, 
išlygintu, lengvai ir dailiai skambančiu balsu, nesunkiai pagaunama muzikine 
kultūra”.

Su Sauliumi New York’e susitikome pora dienų ankščiau, tad turėjome 
progos pamatyti porą Metropolitan Operos spektaklių. Tos kelios dienos 
paliko malonius prisiminimus.'*

Jau ir gruodžio mėnuo. Toronto Lietuvių Namuose su sol.Vaclovu Verikaicių, 
akompanuojant St.GaileviČiui, Gina buvo pakviesta koncertui, kurį surengė 
Lietuvių Namų Moterų Būrelis. Su V.VerikaiČiu visada buvo miela dainuoti.

Taigi, metai pasibaigė, 5is tas atsiekta, padaryta kaip ji sako.

Sausio mėn.24,25 d.d., Hamiltono ’’AIDAS", diriguojamas sol.V.Verikaicio, 
lankėsi Ottawoje . Vietos lietuviai surengė M.K.Čiurlionio minėjimą, taikytą 
daugiausiai kanadiečiams. Programoje - P’AIDOM choristės ir Gina su Vaclovu. 
Vargonais palydėjo Jonas Govėdas. iškilmėse dalyvavo Popiežiaus Pronuncijus 
Kanadai, arkiv.Angelo Palmes.
"The Ottawa Journal" meno kritikas Eustache G.Jackson raŠe:"Ji pilnai valdo 
savo koloratūrinį sopraną ir jį vartoja su subtilumu, kuris žavi savo tono 
tyrumu, dramatinio kontrasto pajautimu. O muzikinės frazės yra lygintinos su 
perlų karoliais". Jis taip pat buvo sužavėtas "AIDO" Mergaičių Choru ir sol 

. Vaclovu VerikaiČiu.
tfKas nenorėtų važiuoti iš iviontrealio į Floridą, ir dar sausio ' menesį? 

KJda gavau kvietimą koncertuoti Miami Lietuvių Klube, labai nudžiugau. 
Suvaliavo lietuviai iŠ visos Floridos kampų. Pilnutėlė salė reiškė savo dėkin
gumą stipriomis ir ilgomis ovacijomis. Buvo proga praleisti dvi savaites 
atostogų,

Montrealio lietuvių laikraštis "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA", minėdama 35 
metų gyvavimo sukaktį, pakvietė šventiškame renginyje atlikti programą 
Giną ir sol.Vaclovą Verikaitj, akomp. Mme M.Roch. "Mudviejų dainos ir 
duetai džiugino publiką",-mielai prisimena Gina.

Balandžio mėn. 24 d. plataus masto Pavasario Koncertą surengė K.L.K.Mo
terų D-jos Lietuvos Kankinių P-jos skyrius ANAPILIO saleje. Buvo pakviesti 
Aušros Vartų P-jos Choras,Vyrų Oktetas ir montrealiečiai solistai-Gina Čap- 
kauskienė ir Antanas Keblys.. Akompanavo prityrę muzikai- Mme M.Roch ir 
Jonas Govėdas. Programa buvo labai įvairi ir įdomi, koncertas prisidėjo prie 
gražios, pasigėrėtinos šventės. Buvo atvykęs iŠ Cleveland’© muz.Alfonsas 
Mikulskis, kuris pareiškė, kad jam Šis koncertas buvo maloni staigmena bei 
džiaugsmas ("Tėviškės Žiburiai", bal.29 d.).

New York’e; Kultūros Židinyje gegužės mėn. 6 dieną vyko retas
įvykis: atidaryta nauja Adomo Galdiko vardo Galerija, o prie atidarymo 
iškilmių jungiama ir literatūrinė popietė, ir koncertas.

Koncertinę dalį atliko Gina su pianiste Aldona Kepalaite. Tiek pianistės, 
tiek solistės visi muzikiniai" kūriniai buvo lietuvių kompozitorių.Ir šį kartą 
programa buvo sutikta ilgais plojimais.

Montrealyje, gegužės mėn. 16 d. sekmadienis buvo pašvęstas AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS 25-ių metų sukakties minėjimo užbaigai. Iškilmingose 
pamaldose dalyvavo Jo Eminencija kardinolas Paul-Emil Lėger, atnašaujant 
Mišias AV P-jos klebonui Jonui Kubiliui,S J.,kartu su Juozu Aranausku,SJ.

Iškilmingą programą papildė Gina Capkauskienė, akomp.Mme M.Roch. Jos 
dainavimu buvo tikrai nustebinti svečiai, nes, gal būt, kai kurie pirmą kartą 
girdėjo ją. dainuojant ("Nepriklausoma Lietuva", geg.26 d.).

Thunder Bay, Ont.,birželio men.27 d., sekmadienį buvo įvykdytas Lietuvių 
Projektas Tautybių Parke. Jį paruošė archit. dr.A.Kulpa , ir Rūpintojėlio 
skulptūrą sukūrė žinomas medžio skulptorius dail.Dagys. Ta proga "Confede
ration College" salėje koncertą, atliko Gina su Vaclovu Verikaicių iš Toronto. 
Jiems akompanavo Jonas Govėdas. Vietinis laikraštis "The Chronicle Journal" 
rašė, kad koncertas - tikras malonumas, iięjuviskų iškilmių tęsinys.

• Vėl Kennebunkportę. pas Tėvus Pranciškonus, rugpjūčio mėn.15 d., Gina 
koncertavo su Šauliu Cibu, išf Bostono. “Koncertas paliko kuo puikiausius 
įspūdžius, buvau parinkusi beveik visą lietuvišką programą. Gavau pakvietimą 
ir kitiems metams, džiaugėsi Gina.

Putname, Conn., Seselių Sodyboje rugsėjo mėn.26 d., buvo iškilmingai 
pagerbta 85 metų amžiaus sulaukusi Magdalena Galdikiene - pirmoji moteris, 
dalyvavusi Lietuvos Steigiamajame Seime. Koncertas buvo surengtas jos 
pagerbimui, kurį atliko Gina su JSaulium Cibu, prisidėjo savo poezija ir 
Tev.Leonardas Andriekus, OFM. Sis renginys M.Galdikienei buvo maloni 
staigmena. (b.d.)
20O1-V.29.
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Mano brolis.....
Kartais, kai šeima eina valgyti pietų, mane 

motinėlė išneša į kiemą: pasodina ant žemės, paduo> 
da šauKŠtą, įpila į dubenėlį pieno, atsiunčia Juozelį 
pas mane drauge valgyti, kad vyresniesiems 
nekliudytumem.. Bet mes, du vieriu čia likę, kartais 
turime malonumo ir gražaus juoko. Pas mus ateina 
katė, atsiveda savo mažus katinukus. Jie apie mus 
tokie švelnučiai glaustosi, murkia, ir mes nė nepa
juntamu kad mus pienelis katės išlaktas, net bliū- 
aelis išlaižytas, o penki katinukai, mus palikę, siau
čia, viens kitą^ užvertę nosytėmis pilvelius gnaibo. 
Ta scena gražiausia, ir mes juokiamės.?. Neturi m 
pienelio, bet dar mes turim duonutės.

Kandame duoną iš visos riekės, kramtome sausą 
tik žiūrėk jau atstypčioja višta, viena ir kita, ir 
jau visas būrys aplink mus susirinko, galvomis link
čioja, skiauteres krato ir laukia, kad joms trupinių 
numestame...Na, ir metam! Trupinam duoną ir 
metam! Vištelės tik snapais žemę bado, trupinius 
tik renka, bet kiek jų užteksi? Tuoj duoną pabai
giant, vištos tripinėja, ten toliau katinukai žaidžia, 
ir mudu su Juozeliu patenkinti, kad gyvulėlius pa- 
šėrėm, nors patys likome nevalgę, bet turėjome 
džiaugsmo!

Motinėlė ateina, pasižiūri, bliūdelis tuščias, duo
nutės mūsų rankelėse jau nėr. Ji nė nenujaučia, kad 
mes turėjome "teatrą", už maistą malonesnį. Bet 
vistiek paklausia:

-Gal dar pienelio? Gal duonutės? — ir kai mes 
žvalgomės tylėdami, ji paėmus nuneša bliūdelį ir 
šaukštus, ir mes turime išlaukti nevalgę ligi vaka
rienės.^ Bet niekam nesakom, niekam nesiskundžiam, 
nes aš vis dar neturiu žodžių, o Juozelis mūsų 
paslapties niekam neišduoda.

Kitą vasarą - jau aš vaikščiojau. Ir paskui dar 
kitą - jau smarkiai bėginėjau. Su Juozeliu - 
visur mus pilna. O kokia platybė tų laukų! U kokia 
grožybė pievųJO žalumas medžių! U margumas gė
lių! O suokimas paukščių? O pievų smilgų šnareni- 
inas! O žavumas kabančių mėlynų varpeliukų tarp 
smilgų ir barškučių...O žėrėjimas ružavų kripelių. 
krutinančių šilko ūselius...O baltumas ramunių už 
mane aukštesnių...U kvepėjimas šakotų kmynų, me- 4 
lynavimas rugiagėlių, čysčiukų, ir smilgų srnilgų- 
marios neišbrendamos. Bet mes su Juozeliu brendam 
ir brendam per pievų tirštumą, per žiedus ir smil
gas mus kojas kutenančias, veidelius glostančias, 
mus viršugalvius beveik siekiančias. Kur mes ei — 
nani - mes patys nežinom. Tik kad taip gera eiti, 
visur kvepia, čia visur žiedų ir žolynų rojus, 
bitėmis dūzgiantis, būželiais nardantis, - Dievo kar
vytėmis ir boruškėle’mis pamargintas. Ir mes su
siėmę už rankučių einam, ir einam, ir jau nubridom 
taip toli, kad jau man bus sunku namo sugrįžti.Ta
da Juozelis suėmė mane per liemenį ir tempia, net 
jis uždūsta. U man darosi gėda, kad aš savęs jau 
nepanešų tokiam čia grožy, bet už Juozelio gerumą!, 
aš dabar rodos suskinčiau visas gėlytes, paberčiąu 
po jo kojų, mane nešančių, bet nė vienos gėlytes 
neskinu, nes jų koteliui bėgs kraujas, jam skaudės... 
Taip man mintis sako, ir žodeliai dėstosi. Kad 
Juozelio nepribaigčiau, veržiuosi iš jo murmėdama:

-Juozeli, as jau pati...pati...pati...galiu eiti!
(bus daugiau)
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SUPERKAMAS LATVIJOS tf 
TURTAS

iš Rygos pranešama, 
kad Latvijos Vidaus Rei
kalų Ministeris pakliuvot 
į labai nepatogią padėtį 
netiesiogiai pripažinda
mas, 
kajstamos grupuotės 
aiškiai 
jam ą j į 
Tačiau jis teisinosi, jog 
esant 
nieko negalima padaryti, 
nes namų ir nekilnoja-į 
mojo turto pirkimo su
tartys atitinka veikian
čių įstatymų reikalavi
mus.

Latvijos visuomenę tie
siog sukrėtė žiniasklai- 
dos pranešimai, kad Ru
sijos nusikalstamo 
šaulio Solncev'o 
te, priklausanti 
liniarn Rusijos, mafijos 
tinklui, jau ne tik plau
na pinigus kai kuriuose 
Latvijos bankuose,bet ir 
masiškai superka didžiu
lius namus pačiame 
sostinės Rygos centre 
bei prestižiniame Jūrma
los kurorte. Rygos cent
re Rusijos mafija jau 
oficialiai įsigijusi be
veik visą miesto kvarta
lu-

iš pradžių Solncevo 
grupuotė Rusijoje, 
Maskvoje, užsiėmė 
tu 
niais 
vintu, 
ėmėsi 
bos ne tik Rusijoje, bet 
ir tarptautiniu mastu, 
taip pat ir didelio masto 
pinigų plovimo. Pelningu 
šios grupuotės bizniu ta
po užsakomosios žmogžu-į 
dystės. Grupuotės nariai n2! 
tokius užsakymus vykdo 
Rusijoje, "artimajame už
sienyje" Europoje ir net 
už Atlanto.

Su Solncev’o grupuote 
yra artimai susijęs ir 
net jai vadovauja pasau
lyje pagarsėjęs 
"krikštatėvis" 
Michailov ’as, 
"Michasius". 
pilietis dar turi 
ir Costa Rica pilietybes.

Kai neseniai Latvijoje 
buvo nužudytas stambus 
alkoholinių gėrimų im
portuotojas A.Škesteris, 
Latvijos policija, dary
dama kratą, rado oficia
lų kvietimą "Michasiui" 
atvykti į Latviją. Jį pa
sirašė garsiojo Latvijos 
banko "Parex" preziden
tas.

Policija jau seniai įta
ria, kad S.Michailovas 
per šį banką plauna di
džiulius pinigus, 
čiau banko 
naudodamiesi 
formule apie 
teikti. 
savo klientus, 
nurodyti, kiek 
"Parex" banke 
sijos mafijos ' 
vis" Verta tik 
Kad Latvijos "Parex" ban
kas pastaruoju metu ple
čia savo finansinę veiklą 
ir Lietuvoje(sic! Ar dar 
negana bankų sietuvoje? 
Kodėl neuždrausti naujo

pripazinda- 
kad Rusijos nusi- 

ne- 
įsigyja nekilno-i 
turtą Latvijoje.

tokiems faktams,

reketavimu,
lošimais,

Netrukus
narkotikų

Šis

1573 Bloor St West, Toronto, Ont M6P 1A6

KLF 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 lietuviu veikla Kanadoje! Remkime Lietuva! 
REMKIME PER KANADOS LIETUVIU FONDA 1 

4.

toronto
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pa- 
grupuo- 

pasau-

ypač 
papras- 
azarti- 

savada-
gauja 

preky-

mafijos 
Sergėjus 
pravarde

Rusijos 
Izraelio

Ta- 
vadovai, 

tradicine 
draudimą

informaciją apie 
atsisakė 
milijonų 

turi Ru- 
"krikštatė- 

priminti,

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^TAT LIETUVIŲ KREDITO
A 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

• Lietuvių Tautodailės 
Institutas padovanojo mo
kyklai dvi Anastazijos ir 
Antano Tamošaičių kny
gas - "Lithuanian Sa
shes".Knygas įteikė LŠer- 
naitė-iVieiklejonn. DeKoja 
Maironio Mokykla.

• Aukštesnieji lituanis
tiniai kursai pradėjo ato
stogauti. Registracija 
ateinantiems mokslo me
tams vyks rugsėjo mene-

• Birželio mėn. 16d. Ka
nados Lietuvių 
Sąjunga

Jaunimo 
lauko 

Lietuvių 
Namų. Pradžia Klv.ryte.

Kviečia visus dalyvau
ti, prisidėti ir paremti 
šį renginį.

rengia 
prie

• Lietuvių Kredito Ko
operatyvas "Parama" pa
aukojo $2000 "Tremtinių 
Grįžimo Fondui".Tai štam
ui ir reikšminga parama 
sovietų okupacijos 
koins sušelpti.

au-

• ’’Vilniaus rūmuose" ge
gužės mėn. 12d. įvyko 
Motinos Dienos minėji
mas. Klubo pirmininkas 
a.Bukauskas, pasveikin
damas motinas, linkėjo 
joms ilgo ir sveiko gy
venimo.

P.Norušienė skaitė iš 
savo kūrybos apie moti
nas, p.Simonaitienė dek- 
klamavo B.Brazdžionio 
bei kitų poetų Motinai 
pritaikytus eilėraščius.

Klubo choras "Daina" 
atliko dainų pynę. Moti
nos buvo apdovanotos 
gėlėmis ir po programos 
vyko vaišės.

MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. iki..... ... 2.50%
santaupas................................ ... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......
INDĖLIAI:

... 2.00%

90 dienų indėlius................... .u. 3.50%
180 dienu indėlius ....... 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................
RRSP ir RRIF

....4.50%

(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..........f.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

3 Resurrection Rd.. Toronto. ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

pRISIKELIMO
TYarapijos kredito kooperatyvas

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki l 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta- I 
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. i

AKTYVAI 60 milii

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 120 milijonų dolerių

MOKAME
3.05% už 30-89 d. term, indėlius 
3.00% už 90-179 d. term. Indėlius 
3.10% už 180-364 d. term, indėlius 
3.30% už 1 m. term, indėlius 
3.50% už 2 m. term, indėlius 
3.70% už 3 m. term. Indėlius 
4.00% už 4 m. term, indėlius 
4.30% už 5 m. term, indėlius 
3.10% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
3.60% už 1 m. GIC invest. 
3.75% už 2 m. GIC Invest. 
3.95% už 3 m. GIC invest. 
4.60% už 4 m. GIC invest. 
4.55% už 5 m. GIC invest. 
3.15% už RRSP 4 RRIF ind.
3.85% už RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
4.00% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
4.20% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
4.85% už RRSP 4 RRIF 4 m. term. Ind. 
4.80% už RRSP 4 RRIF 5 m. term. Ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
3.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo..............................7.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)

pažym.
pažym.
pažym.
pažym.
pažym.
(va r. rate)

1 metų.
2 metų.
3 metų
4 metų
5 metų....

- su keičiamu 
nuošimčiu...

5.85% 
.6.60% 
.6.05% 
.6.90% 
.6.25%

..:6.10%

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, RRIFir OHOSP

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

taupymo sąsk................

IMA UŽ:
....3.10%
...3.10%

Asmenines paskolas 
nuo................. 7.50%

Sutarties paskolas 
nuo................. 7.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 5.85%
2 metų...................... 6.60%
3 metų.......................6.70%
4 metų.......................6.90%

.,..3.30%

....3.50%

....3.70%
...4.00%

....4.30%
,„.3.10%
....3.60%
,...3.75%
....3.95%
....4.50%
....4.55% 5 metų...................   6.10%

.....3.15% 
..„3.85% 
....4.00% 
....4.20% 
..„4.75% 
....4.80% 
.... 2.00% 
.... 2.00%
.... 2.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2,3 metų.............6.25%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

.... 2.50%

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

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@total.net

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITU KRAŠTU 

PERSIUNTIMAS PINIGU (WIRE TRANSFERS) j LIETUVĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75°/o 
Įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

KASOS VALANDOS:
Pirmad., antrad. Ir trečlad. 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 Telefonas: 416 532-1149
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239
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LEONO IR GENOVAITĖS B A L A I S I H IŠLEISTUVĖSE

A. aičekauskiene ir A.Pienina papuošia Genovaitę ir Leoną^ korsažais. Jiems skirtą^ kortelę verta apžiūrėti...
Gegužės rnėn.19-oji, 

pažymėta raudonu pieš
tuku, ir jau įrašyta ži
nelė "NL" puslapyje,skel
bė, kad pasitraukia iš 
mūsų telkinio gerai žino
ma pora Genovaitė ir 
Leonas Balaišiai.

Abu - šalia ilgamečio 
darbo L.K.MINDAUGO* 
NERINGOS šaulių kuopoje, 
tapo ir “NIDOS" bei "RŪ
TOS" klubų entuziastin
gais nariais. Genovaitė 
pasižymi kaip ypač gera 
renginių šeimininkė, pri
klauso ir šv.Onos D-jai. 
Darbavosi savo laiku ir 
didesniuose bendruomeni
niuose renginiuose — Lie- Bendra išleistuvių dalyvių nuotrauka 
tuvių Dienose Montrealy-. , . . „ . • , u. J Lietuva” leidybai, buvo

- "NL" Valdybos narys ir 
narys-emeritas, iždininkas 
ir entuziastingas Spau
dos Popiečių skatinto
jas. AČIŪ, Leonai!

Abu labai nuoširdžiai 
padėjo kiekvienam, įvai
riais reikalais besikrei- 
pianciam kaimynui, drau
gams, o ir mažai pažįs
tamiems. Gerą darbą at
liko rūpestingai padė
dami surinkti siuntinius 
ir išsiųsti Lietuvon, ypač 
kada užsidarė buvusi siun
tinių agentūra — iki leido 
sveikata.

Leonas gerai pažinojo 
savo tautiečius, o per 
eilę metų talkinąs laik-

LIETUVOJE:

• Didžiausiame Kauno 
prospekte jau juntamas 
erdvesnių sklypų trūku
mas. Daugelis stambes
nių investuotojų agentū
rose teiraujasi, ar yra 
Savanorių prospekte lais
vų sklypų, ar parduoda
mos čia didelės patal
pos. Agentai priversti 
savo klientams siūlyti ša
lia Kauno pagrindinės 
arterijos esančius skly
pus TaiKos prospekte ir 
kitose vietose. "Žemės 
kaina šiame prospekte 
jau viršija namo vertę. 
Čia kuriasi stambūs ko
merciniai centrai, biu
rai ir panašios įstaigos, 
tvirtino nekilnojamo tur
to specialistai. Tarp pra
bangių ir modernių naiaų 
vis dar kontrastuoja se
nos medines lūšnos, 
tačiau numatoma, kad 
2001.V.29.

Atėjo laikas keisti gy
venimo būdą. Mūsų telki
nio šauliai ir šaulės, se
ni bičiuliai, visada ypa
tingai rūpinęsi tradicijų 
puoselėjimu, lingavo gal
vas, kad dabar reikia 
daryti išleistuves.,.

Sudaromas sąrašas iš 
pačių artimiausių drau- 

ateityje jos išnyks.
Neoficialiomis žinio

mis, Savanorių prospek
te aras žemės kainuoja 
apie 20 tūkst.litų.

Trakuose nauja pramoga
Trakų senamiestyje 

įkurtas nardymo centras. 
Svečiai ir vietiniai gy
ventojai galės išsinuomoti 
nardymo įrangą, gaus pa
tarimų bei galės lankyti 
nardymo kursus. Patys 
centro įkūrėjai mokėsi 
nardyti užsienyje, turi 
Tarptautinės Profesiona
lių Nardymo Instruktorių 
asociacijos pažymėjimus.

Trakų pusiasalį skalau
ja labai skaidrūs ežerai. 
Jų vendens skaidrumas 
yra apie 4 metrus. Skai
driausias vanduo yra žie
mą, todėl narai mėgsta 
plaukioti ir po ledu. Jie 
imasi visų saugumo prie

trukus išsiplėtė dvigubai, 
neskaitant pačių jauniau
siųjų dalyvių.

Salėje-papuošti .žydin
čiomis gėlėmis garbės ir 
kiti stalai, scena paruoš
ta Jono Rimeikio muzi
kai, besirenkančius da
lyvius pasitiko didžiulis 
linkėjimų atvirukas, į ku
rį visi pasirašinėjo.

išgirdome ir trankią 
muziką, pranešančią apie 
šio renginio kaltininkų 
įėjimą. Korsažais papuoš
ti ir pasveikinti, jie už
ėmė sau skirtas vietas 

monių, kad rastų kelią 
atgal į eketę. Pasak na
rų, saulėtą žiemos die
ną narams atsiveria nuo
stabūs žiemos meto po
vandeniniai vaizdai.

Centro įkūrėjai 
tikisi,kad ir vasarą atsi
ras norinčių nardyti, nes 
gausiai turistų lankoma
me istoriniame mieste 
trūksta pramogų. Beje, 
Centro įkūrėjai rengia ir 
talkas - kartu su kitais 
narais jie valė Galvės 
ežerą. Tai daryti ketina 
ir šį pavasarį.

• Plungės rajone Lietu
vos Didžiojo Kunigaikš
čio Butigeidžio Dragūnų 
Bataliono inžinierinio bū
rio išminuotojai vienoje 
sodyboje iškasė daugiau 
kaip toną sprogmenų. 
Privačios Kulių sodybos 
plote išminuotojai rado 
286 vienetus 100 mili

Aldona Vaicekauskienė 
pravedė renginį, trumpai 
apibūdindama Genę ir 
Leoną, perdavė linkėji
mus nuo visų ir specia
lius linkėjimus šaulių 
vardu. Antanas Žiūkas 
įteikė ilgą juostą su įra
šytais organizacijų var
dais ir linkėjimu.

Zodį tarti buvo pa
kviestas "NL" V-bos pirm; 
Romas R.Otto. Jis 
padėkojo Leonui už tal
ką, pabrėžė jo rūpestį 
laikraščiui ir jo "kom- 

metrų kalibro artilerijos 
sviedinių kovinių galvu
čių. Užkasti sviediniai 
vieno metro gylyje, buvo 
dar tinkami naudojimui. 
Vidaus Saugumo Departa
mento pareigūnai neabe
joja, kad sprogmenys at
gabenti iš Plungės rajo
no Šateikių gyvenvietės. 
Ten Sovietų Sąjungos lai
kais buvo Baltijos Ka
rinio Jūrų Laivyno san
dėliai.

iš buvusios Šateikių ka> 
rinės bazės šaudmenys 
bei sprogmenys buvo 
grobstomi nuolat.
Sovietų kariškiai juos 
vogė ir pardavinėjo bet 
kam, o kaimiečiai po to 
pardavinėjo išardytų svie
dinių žalvarį.

• Buvęs Komunistų Par
tijos sekretorius, de
šinioji tuometinio pre

Nuotr; R.R.Otto 

tytojų pavardėse,ir bend
rai - optimizmą.

Red.Birutė Nagienė pri
minė Leono mėgstamus 
posakius ir paskaitė Ka
zio Bradūno eilėraštį 
"Poilsis’l

"RŪTOS" klubo vardu 
linkėjimus perdavė Juo
zas Stankaitis, o Jonas 
Rimeikis - "NIDOS" klubo 
vardu.

Skaniai ir įvairiai pa
ruošė vaišes senų Geno
vaitės ir Leono bičiulių 
Rimeikių šeima su Alvy- 
ros ir Zigmo Burkšai- 
čių talka.

Vaišes ir atvykusius 
palaimino kun.Ričardas 
Birbilas. Stalus mikliai 
aptarnavo ir visaip tal
kino Linas Šlyka su žmo
na, Aleksandras Piešina, 
Dana Urbanavičienė, 
Sh.Rimeikienė.

Prie baro darbavosi ir 
gėrimus dalino Augusti
nas Kalvaitis.

Po bendros nuotraukos 
padarymo, po truputį at
sisveikinta, pasakant 
"iki". Ottawa ne taip to
li, o išvažiavimo data - 
birželio men. 15dieną.Sėk- 

zidento Michailo Gorba
čiovo ranka, Sąjūdžio 
Lietuvoje išvakarėse,pa
rėmė prasidėjusį judėji
mą. Manoma, kad Alek
sandras Jakovlevhs tuo
met tikėjosi, jog bruz
dėjimai Baltijos šalyse 
padės Rusijai įveikti so
vietų konservatorius, o 
vėliau Sąjūdį bus įmano
ma sustabdvti.V -.m':

Lietuvoje Sąjūdžiui įsi
bėgėjus, A. Jakovlevas ta
po nuosekliu Nepriklauso
mybės . ir demokratinių 
jėgų rėmėju. Dabar jis 
yra Rusijos socialdemo
kratų lyderis bei Politi
nių represijų aukų reabi
litacijos komisijos pir
mininkas. Politologai ver
tina A.Jakovlevą, kaip 
labiausiai vakarietiškai 
mąstantį Rusijos inte
lektualą.

7 psl.



montreal
PATIKĖTOS SVARBIOS 
PAREIGOS

Kanados Krašto Apsau
gos Ministerija delegavo 
Arūną Staškevičių į 
NATO Terminologijos Se
minarą Rygoje, Latvijo
je.

Gegužes mėn.7d. su 
Arūnu kartu dalyvavo 
majoras J.P.Poirier is 
Ottawos. Is viso buvo 
20 delegatų iš įvairiu 
valstybii^Šalia Kanados- 
iš Didz.Britanijos,Kroati
jos, Švedijos ,Slovėni
jos,Lietuvos,Latvijos,Šuo - 
mijos. Estijos atstovu 
nebuvo.

Labai Šiltai sutiko 
Kanados atstovus,nes iš 
atvykusiųjų buvo nemaža 
mokęsi jos karinėse ba
zėse ir jautė ypatingą 
artimumą.

Seminaro medžiaga,a- 
not Arūno,buvo labai 
naudinga dėstymui,gerai 
paruošta,praktiška.. Arū
nas ją išdalins kitiems 
mokytojams.

Išvykos proga 
pabūti Vilniuje, iŠ
buvo nuvežtas į Rygą.

Vilnius,palyginant su 
prieš keletą metu 
lankantis, Arūnui atrodė 
gražesnis,Žmonių elgesys 
draugiškesnis, mandagesnis.

Viešbutis Žvėryne 
buvo patogus ir prieina
ma kaina. Vilnius- 
romantiškesnis,negu kad 
Ryga,kur viskas suteikia 
masyvumo 
ceremonijų įspūdį.

Arūnas I

teko 
kur

ir svarią

Staškevičius 
grįžo is kelionės ir Se
minaro 
tas ir 
tikrinti

labai 
dabar 

studentu darbus 
baigiant

metus. Sėkmės ir toliau!
b.

patenkin- 
puole

mokslo

SEKMINGAS LEUKEMI
JOS GYDYMAS.

Montrealio priemiesčio 
Suzan 

sugebė- 
paspar- 
atrasto 

vaisto

iNDG gyventoja 
McNamara, 34m., 
jo dramatiškai 
tinti naujausiai 
prieš leukemiją

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658 b......... ■ i ■ ■■

Birute Vaitkūnaitė-Nagienė 
ir šeima

Nuoširdžiai dėkojame visiems už 
pareikštus užuojautos žodžius asmeniškai,rastu 
ar spaudoje, taip netikėtai mirus mylimam 
broliui - dėdei - a.a. ALGIUI VAITKŪNUI 
Kaune, -

h". ................... ' ! ....... - » |

1475 De Sfeve, Montreal, Que.,H4E 2A8 

Tek 766-5827; Fax: 514-766-1349 
Skyrius - 3907A Rosemont Blvd.

gegužės mėn.19 d.

"NL" V-bos pirm. Romas R.Otto ir Leonas Balaišis

Jonas Kim eikis, su savo sūnelių talka, grojo Geno
vaitės ir Leono Balaišių išleistuvėse (plačiau 7 psl.)

"Glivec" pripažinimą ir 
jo paskleidimą vartojimui.

Apie tai rašo "New 
York Times" spauda.

Vaistas nepaprastas tuo, 
kad jis atakuoja tik vė
žio ligos paliestas celes. 
Suzan McNamara tapo 
viena tų pacientų, su ku
ria buvo labai sėkmingai 
išbandytas "Glivec", ir 
ligos plėtimas sustaody-
tas.

S. McNamara suskato

laiškais ir > ypač, Interne
to pagalba, paskleisti 
leukemijos pacientų tar
pe peticiją, kad "Glivec" 
vaistas, gaminamas Švei
carijos Bendrovės Novar
tis AG, nedelsdamas pa
didintų produkciją 
išbandytas 
vaistas gavo 
”US Food ano 
ministracijos” 
mą.

Montrealio
Hospital” ligoninėje jau 
prieš 3 mėnesius vaistas 
"Glivec" buvo prądėtas 
vartoti. Šiuo metu 6 pa-

Taip 
sėkmingas 
ir skubų 
Drug Ad- 
pripažini-

It

ITAC MONTREflLIG LIETUVIU 
LI IHO KREDITO UNIJA

MOKA už: —
Certifikatai ( min. $1.000.00 )

2
3

3.50
3.50
3.75 
4.00 
’4.25

metų
metų 
metų 
metų

5 metų
TgrminwtLjRdsHflL 
( min. $ 5.000.00);
I metų —
180
120
60
30

Taupomos sąskaitos
Specialios Į ,25
Kasdieninės 1.25
RRSP & RRIF

DR.ALENAS (ALAIN) P A V I L A N I S 
Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 

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

(Metro Place St.Henri)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika* 

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

(Metro C6te des Neiges)

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

L.L.L.D.D.N.
/ / 1610 Ste.Catharine St. West, Suite 405 

Montreal, Quebec H3H 2S2

Tel: 931-7174
Ž~psl. ’

d.
d.
d.

59 d.

Taupomą 1.50
metų 
metų 
metų 
metų 
metų

3.00 
TUŪ

JLOfLČekių stą p,50

2
3
4
5

2^1
3.75d. - 364

d. - 179
d. 119 
d.

iki 30 d _____
30 d. - 364 d. į išimant prieš laikų

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to

1.00

2
3

metu v 
metų 
metu

6.85 
7.15—4
7.35 5 metų

2nd mortgage + 1 % 
open mortgage + 1 %

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 
Pirmadieniais 
Antr., trečiad.. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

9:00 - 3:00 
9:00 - 3:00 
9r30 - 5:30 
9:36 - 5:30

3907 A Rosemount 
10:00 - 2:00

2:0(1 - 6:00
2:00 - 6:00

sergantys daz- 
"chronic rnyelo- 
leukernijos for-

DIP YOU KNOW THAT I3 CANADIAN 
SITES ARE PART OF UNESCO'S WORLD 
HERITAGE SITES?

www.attractionscanada.com

cientai, 
niausią 
genous”
ma, yra taip gydomi šios 
ligoninės vėžio ligų SKy- 
riuje. Jo direktorius dr. 
J.Prchal patvirtino, kad 
jo pacientės Interneto 
iniciatyva pavyko reikš
mingai paspartinti naujo 
gydymo galimybes.

MŪSŲ CHORAS 
GIEDOS BAZILIKOJE

Birželio mėn.Žd. 
šv. Juozapo Ura tori joje- 
Bazilikoje vykstančiose 
TAUTYBIŲ MIŠIOSE,mū
sų A V P-jos Choras gie
dos per Mišias ir po to 
atliks 4-ias liaudies dai
nas. programa prasidės 
4val.p,p,

AD AMONIS INSURANCE AGENCY INC
3907 A ROSEMONT Blvd.,MONTREAL,QC..H1X 1L7

Tel:. 514-722-3545 Fax: 514 722-3546

FOURRURES

Maurice ‘XiapCan
FURS

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

400 De Maisonneuve W. 
Suite 801 

Montrėal,Que.H3A 1L4

Tel: (514) 288-9646

Fax: (514) 844-3865

F FUNERAL HOME
J. F. Wlleon & Son* Ine.
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