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PATRIOTINĖ QUEBECO 
ŠVENTĖ

Šįmet, birželio mėn. 
24d. Kvebekiečiai orga
nizuoja, kartu su Iviont- 
realio Parkų - Gamtos 
Bendrija savo tautinę 
šventę, pasirinkę šūkį: 
"O jeigu į Kitą mėtytu
me gėles?"

Lietuviams, ypač dėka 
mūsų skautų veiklos ge
rai pažįstamoje vietovė
je Cap-Saint-Jacques.Tą 
dieną nuo 11 vai.ryto 
vyks tinkančios visai šei
mai v "didžiojo stalo” vai
šės,šio didžiaūkio farmos 
restorane po atviru dan
gumi. Fermos ūkiškoje 
aplinkoje seks įvairūs už
siėmimai visą dieną. 
Nuo 12 vai.iki 3 va.p.p. 
pasirodys akrobatai,žong- 
lieriai, prie kurių galės 
prisijungti visi norin
tieji išbandyti savo ga
bumus šioje srityje.

1 val.vyks vėliavos 
pakėlimas, dienos progai 
pritaikytas žodis, dvira
čių lenktynės, Kepurių 
dekoravimo užsiėmimai, 
įdomiausiai pagražintos 
bus apdovanotos prizais.

Bus apžiūrima farma, 
kas. norės, gales pasiva
žinėti arklių traukiamais 
vežimais ir pony arkliu
kais karuselėje.

Didelė dalis šių pramo
gų suteikiamos veltui.

į Cap-Saint-Jacques 
vietovę galima nuvykti — 
jei ne automoboliu, tai 
dviračiu arba autobusu 
Nr.68 (nuo sustojimo vie
tos tektų paeiti 2,3km.). 
įėjimas į parką 20099 
Gouin Blvd. Automobiliu 
vykti 40-tuoju keliu Va
karų kryptimi, sukti 
.Exit-49 Cheinin - Sainte- 
iviarie ir sekti mėlynus 
paženklinimus "Park-na
ture".

•QUEBECO PREMJERAS 
Bernard Landry birže
lio men.10d. visuotinia-

NATC SPALVA VILNIUJE
Paskutinėmis gegužes 

mėn.dienomis Vilniuje vy
ravo mėlyna NATO spal
va. Lietuvos sostinė su
tiko apie tūkstantį sve
čių ir dalyvių, atvykusių 
į Šiaurės Atlanto aljanso 
Parlamentinės Asamblė
jos sesiją.

Mėlynomis NATO kepu
rėlėmis buvo pasipuošę 
ir Lietuvos Seime atsto
vaujančių partijų vado
vai, kurie pasirašė poli
tinį susitarimą skirti pa
kankamai lėšų šalies 
krašto apsaugai, kad ji 
galėtų tinkamai pasi
rengti narystei NATO.

Ši susitarimą pasirašė 
tiek valdančiosios, tiek( 
ir opozicines partijos taip 
pat kelių mažesniųjų po
litinių jėgų atstovai.

Šiuo susitarimu norė
ta parodyti, kad Lietu
vos partijų nuomones ša
lies narystės NATO 
klausimu iš esmės nesi
skiria.

Pagal susitarimą,sie
kiant efektyviai panaudo
ti kariuomenei skirtas lė
šas, jos plėtra bus vyk
doma pagal nustatytas 
sritis. 2002-2004 metais 
pagrindiniai kariuomenės, 
prioritetai yra šie: ka
rių mokymo ir švietimo 
sistemos tobulinimas, ka
rių tarnybos sąlygų geri
nimas, valdymo, kontro
lės ir ryšių sistemos to
bulinimas, oro gynybos 

. kūrimas ir plėtra, lo
giškos sistemos plėtra, 
ginkluotės ir technikos 
įsigijimas ir moderniza
vimas bei gynybos infra
struktūros plėtra.

Oficialioje pasirašymo 
cerenonijoje nedalyvavo,

me Bloc Quebecois susi
rinkime, žymint 1U 
metų sukaktį nuo šio blo
ko įsteigimo, užsiminė, 
kad pasitraukus buv.prem
jerui Licien Bouchard, 
buvo dramatiškai išreikš
ta, jog poilsis pasibai
gęs ir visko ^ali būti 
dar prieš sekančius Que- 
bec'o rinkimus.Pagal įsta- - 
tymus, premjeras Ber
nard Landry turi tei— 
sę paskelbti referendumą 
dėl šios provincijos su-
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bet prie dokumento pasi
rašymo vėliau ketina prr 

įsijungti Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos atstovai, 
į dokumento pasirašymo 
ceremoniją neatvyko Lie
tuvos Laisves Lygos ly
deris Vytautas, Šustaus
kas, o Valstiečių partija 
visai neparodė suridomė- 
jimo tokiu susitarimu.

Krašto Apsaugos 
Ministeris Linas Lin
kevičius pripažino, jog 
pasirašytas susitarimas 
neturi įstatymo galios,ta
čiau^ "tai yra pagrindas 
atsižvelgti svarstant biu
džetą".

Apie 800 Asamblėjos 
delegatų ir svečių iš 35 
pasaulio kraštų buvo 
atvykę į šį forumą, 
todėl šis įvykis vadina
mas gausiausiu politiniu 
renginiu Lietuvoje.

Parlamentinės Asamblė-
■- -------------------

verenumo dar prieš 
rinkimus.

• Čekijos Respublikos po
licija sulaikė rekordinį 
kiekį "Ecstasy" tablečių 
ir suėmė 8 tarptautinio 
narkopreKiautojų žiedo 
narius. Jų tarpe 7 če
kai ir 1 Izraelio pilietis. 
Jie bandė nelegaliai per 
Prahos tarptautinį Aero
dromą pergabenti 100.9UO 
minimų tablečių į Ka
nadą, kur jos yra inten

jos delegatų yra 35U.Tai 
visų 19 NATO valstybių- 
narių bei 16 šalių part
nerių parlamentų atsto
vai.

Šioje sesijoje atsisakė 
dalyvauti Rusijos atsto
vai. Didžiausia skaičiu
mi delegacija buvo iš 
JAV. Dalyvavo ir NATO 
Generalinio sekretoriaus 
D.Robertsonb vadovauja
ma aljanso delegacija.

Pasibaigus sesijai, 
susidomėjusiems parla
mentarams, numatytos 
ekskursijos į Kauną, 
Rumšiškes, Karmėlavą, 
kur yra įsikūrusios Lie
tuvos karines oro pajė
gos, Rukloje esantį po
ligoną, taip pat į Igna
linos atominę elektrinę.

Organizacines išlai
das dalijasi Lietuvos Vy
riausybė, NATO Parla
mentinės Asamblėjos Sek

syviai platinamos jauni
mo tarpe. Prekiautojai, 
dėka pigios gamybos, su
siglemžia didelį pelną ir 
įvairiais būdais bando 
"Ecstasy" plačiai pa
skleisti.
• Estai jau nuomojasi pa
talpas Lietuvoje azarti
niams lošimams. Tai vie
na didžiausių Estijos žai
dimų automatų ii’ kazino 
įmonių "Benetreks Casi
no ir Group" tinklas, ne
laukdamas azartinių žai

retoriatas ir kiekvie- 
> nos valstybės delegaci
jos. Lietuva, skyrusi 8 
milijonus litų, dengia 
pastatų parengimo foru
mui, įrangos pirkimo,eks
kursijų išlaidų, priėmi
mų organizavimo išlai
das. Asamblėja atsakingą 
už dokumentų renginio, 
vertimo, pašto ir sekre
toriato darbo iškaidas. 
Kiekviena delegacija už
simoka savo kelionės iš
laidas lėktuvais bei už 
viešbučius.

Pasibaigus sesijai, vi
sai naujai nupirkta įran
ga: įėjimo apsaugos sis
tema, balsavimo, vaizdo 
projektavimo, televizinė 
ir kompiuterinė aparatū
ra atiteks Lietuvos val
džios įstaigoms, pirmiau* 
šia Seimui. Tenka linkėti, 
kad darbuotojai atitiktą 
gerai įrangai...

dimų įstatymo patvirtini
mo, Vilniuje jau išsinuo
mavo patalpas tam tiks
lui senamiestyje. Eina 
derybos dėl dar dviejų 
patalpų nuomojimo Vil- 
niuje, Gedimimo gatvėje. 
Taip pat planuojama ati
daryti kazino namus 
Klaipėdoje, kur numaty
tos net kelios vietos šio 
verslo plėtimui. Prane
šama, kad šios kompani
jos tikslas yra įsitvirtin
ti visoje Lietuvoje.
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Už nepriklausoma Lietuvę! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la Lituanie libre. Pour loyaute au Canada!- 

For free Lithuania! For loyalty to Canada!
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Paminklas tremtiniams prie KGB pastato Vilniuje

Greetings:

As Governor of the State of Illinois, I extend warm greetings to everyone 
gathered to commemorate the 60th Anniversary of the Mass Deportation of Lithuanians 
on June 14, 1941.

It is difficult to be reminded of such a dark period in human history. As we 
remember the thousands of Lithuanian men, women and children who fell victim to the 
tragedy, let us also honor those who survived this terrible persecution. As survivors you 
are the best teachers of the lessons we should learn from this sad period in human 
history.

The spirit and strength of the Lithuanian people is admirable. Even today, as 
Lithuanian re-establishes its democracy as a sovereign state, this spirit continues to see 
the Lithuanian people through difficult and uncertain times.

On behalf of the citizens of Illinois, please accept my best wishes and know that 
my thoughts are with you on this special occasion.

Sincerely,

VILKAI A V
Dabartinė R.Pakso

A.Paulausko koalicija 
sietuvoje atkakliai tiki
na tautiečius esanti de
šiniosios politinės krip- 
ties. Daug triūso ir lėšų 
paklota įskiepyti žmo
nėse tokią sampratą, ta
čiau pretenzijos į jų siū
lomą prasmę, neatitinka 
realybei.

Kaip Pakso-Paulausko 
politinis sandėris save 
bevaizduotų/ konkrečios 
ir faktiškos išvados įro
do, kad liberalų ir 
socialliberalų doktrinos 
yra paremtos grynai so
cialistiniais dėsniais. Pa
gal globaliniai nustatytą 
partijų grafiką, kuriame 
skirstoma partijų rikiuo
tė ideologijų korpuse, li
beralų politinė orienta
cija yra randama kairė
je nuo centro, o social
liberalams skiriama vie
ta, arba, kaip Lietuvoje 
2 psl.

Algimantas EIMANTAS

IBS K Al L X J E 
dažnai rašoma ’’niša”,dar 
giliau kairėn. Tad jiems 
pretenduoti ir save eks
ponuoti dešiniaisiais, yra 
ne tik klaidinga, bet kar
tu ir kalidininanti ki
tus, bei nesąžininga.

Vien tik A.Brazauskui 
gali Paksas-Paulauskas pa
sigirti esą dešiniau nu
siteikę, negu^ jo soede- 
mai, kurie tūno ekstre
mistinėje kairėje. Tuo 
tarpu liberalų ir social
liberalų kairioji politi
ka pasitvirtina ju speci
finiai pataikaujančiam 
dėmesiui Maskvai.

Tai patirta A.Paulaus
ko vizitais Maskvon; tai 
matyta R.Pakso priešin
gumu Mažeikių naftos 
privatizacijoje "Wil
liams" Bendrovei.

Priežodis teigia, kad 
knygos vertė glūdi ne 
įrišime, bet jos turiny

je. Ši išmintis pernelyg 
tiksliai apibrėžia libera
lų ir socialliberalų prag
matišką dviprasmiškumą.

Tų partijų į socializ
mą linkusi politika, skau
džiai veikia Lietuvą ir 
savo organizaciniais kon
trastais. Viena po ki
tos neetiška ir nemorali 
tos koalicijos šūlų elg
sena, išaiškėjusi ir išna
grinėta atsakingumo or
ganuose, žeidžia Lietu
vos progresą demokratė- 
ti, tramdo Kurti krašte 
gerovę ir atžagariai įtąi- 
koja ES ir ŠAS narystės 
kandidatūrai Vakarų Eu
ropoje. Apie koalicijos 
visas pažangas jau ne
mažai rašyta Lietuvos ir 
išeivijos spaudoje.

Nepatenkintų tėvynai
nių skaičius auga, 
pastebėję nusižengimų
tendenciją valdančioje
koalicijoje. Streikai, de
monstracijos ir kt. pasi
darė veik kasdieninis 
reiškinys savoje valstybė
je.

Seime A.Paulausko pirm
takai, bei jų padėjėjai, 
yra išreiškę abejonių jo 
ryžtu ir atsidavimu ei
namai pareigybei, ir pro
tauja, kad ambicijos pa
veiktas, jis Seimui tik 
paviršutiniškai pirmi
ninkauja. A.Paulausko 
oponentai šaiposi, kad 
darbą Seime jis traktuo
ja kaipo laikiną sta
žuotę, godžiai trokšda
mas prezidento posto, į 
kurį jis tikisi būti iš
rinktas 2002 metais. Jei 
tokia pergalė įvyktų, jam 
reikštų revanšą už Valdo 
Adamkaus laimėtus pre
zidentinius v rinkimus 
anksčiau prieš jį.

Neužmirština, kad pre
zidento kėdės žadėjo 
siekti ir R.PakSas. Dėl 
to, tarp šių dviejų pre
tendentų ryškėjo tenden
cingas konfliktas. Tačiau 

premjero R.Pakso šiuo
laikinis svyravimas ir ne 
apsisprendimas bolotiruo- 
tis į krašto vadovus dar 
daugiau destabilizuoja vi
daus politinę padėtį ir 
išorinį Lietuvos įvaizdį.R. 
Paksas lyg išsireiškęs, 
kad koalicijos labui jis 
remsiąs A.Paulausko kan
didatūrą prezidento vie
tai, betgi tas dirbtinos 
ir nenatūralios koalicijos 
politiniai tikslai yra 
prieštaraujantys. Tokia 
situacija sutramdė 
premjerą R.PaKsą pasi
sakyti tvirtai ir aiškiai, 
vienaip ar kitaip.

Žiūrint iš šalies, koa
licija braška dėl skirtu
mų ir nesutarimų. Santa
ros migloti tikslai yra 
vertinami neatsiekiamais 
ir neįgyvendinamais.Kons- 
pekte - situacija žalinga 
Lietuvai.

. Normaliai, krašto žmo
nės visuomet aštriai rea
guoja į neigiamus valsty
bės vadovų poveikius ir 
pozicijas.Vertinant A.Pau
lausko ir R.Pakso negaty
vias išraiškas logiškai, 
visuomenė neturėtų pri
tarti jų idėjoms ir veiks, 
rnams. Elektoratą neten
kinanti valstybės politi
nė ir ekonominė raida, 
randa atgarsio sekan
čiuose rinkimuose — gan 
dažnai krašto vairas bū
na perduodamas opozi
cijai. Išvadoje galima ti
kėtis dešiniųjų pergales 
sekančiuose rinkimuose, 
pergale, kuri užsitarnau
jama darbo, orgznizuotu- 
mo ir teisių siekių 
dėka.

įtakoti rinkėjų nuo
monę nėra lengva, nes 
populistinė propaganda 
užtvindo kraštą. Rinkimu 
eigoje populizmu grin
džia savo sėkmę ne tik 
r ei kšm i ngos k a i r i osi os
partijos (libealai, social

liberalai, soedemai), bet 
ir mažareikšmiai (V.Šus
tausko vadinamieji "uba
gai", J.Veselkos bendra
žygiai ir kt.)

Betgi ilgainiui, tokios 
grupuotės praranda žmo
nių pasitikėjimą ir pa
laipsniui išnyksta. Ma
tėme, kaip po LDDP(da- 
bar vad. soedemokratai) 
kadencijos 1992-96 me
tais Lietuva veidu atsi
suko į dešiniuosius (Tevy-- 
nės Sąjunga/Lietuvos kon
servatoriai) ir suteikė 
jiems galią dorai ir tei
singai valdyti kraštą. De
šiniųjų politikos kon- 
teste įdiegtas ryžtas įgy
vendinti demokratiją,įkur
dinti ekonominę gerovę 
ir įsteigti vidaus ir išo
rinę saugą. Be išlygų, jų 
skaidri politinė platfor
ma pramato Lietuvos vi
sapusišką ateities ger
būvį, nors Tėvynes Są
junga yra padariusi klai
dų jų pirmame valdžios 
laikotarpyje 1996~2000mz 
TS prisiima tą kaltę, ki
lusią dėl vidinių parti
jos problemų, individua
lių ambicijų ir nesutari
mų.

Visa tai buvo skaudi 
pamoka, kurios pasekmė
je TS persiorganizavo, iš
sigrynino, persitvarkė,su
stiprėjo. Partija optima
liai permatė ir 
pagrindinai patikslino 
savo viziją kraštui ir 
žmonėms suderintais de- 
inokrainiais į pagrindais. 
Šios TS aiškiai matomos 
vertybės valstybei ir pi
liečių naudai, turėtų at
gauti balsuotojų pasiti
kėjimą visuose ateities

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.12



Stefa Daukšienė-Večerskytė

U R A L A I
Meskiį baltųjų kailiais prisidengę 
Šiauriniuos toliuos stiepias
Kalnai Uralų_- rytmety paskendę, 
Akim ledinėms Šviesia.
Jie tylūs, lyg užburtos pilys, 
Kiek paslapčių jie slepia? 
Čia dainai kalinio nutilus, 
Mirtis paguodą, neša.
Seni, pražilę amžiais dunkso, 
Beširdžiai, apledėję, 
Ir kas minutę dairos - tyko 
Prikalti Prometėjų.
1952.
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"Šiomis dienomis buvo paskelbta, kad nuostolių 
patyrė "Mažeikių nafta", ypač sausio mėnesį, ir dar 
sykį pamatėme, kaip mūsų įmonės veiklai daro 
įtaką Rusijos per "LUKoil" taikoma minkšta blokada 
parduodant žaliavą su pertraukomis, be normalios 
ilgalaikės komercinės sutarties", teigiama Washing
tone išplatintame V.Landsbergio pareiškime. Pa
sak konservatorių vadovo, tokių veiksmų tikslas 
"paprastas ir politinis - kad ne Rusijos valdoma 
"Mažeikių nafta" nebūtų pelninga".

Savo pareiškime V.Landsbergis taip pat siūlo išei
tį iš susidariusios padėties: "Laikas gal jau skai
čiuoti, kokie būtų palyginamieji nuostoliai perkant 
naftą tvarkingai ta pačia rinkos kaina Vakaruose ir 
epizodiškai remontuojant Biržų naftotiekį, pavyz
džiui, tais laikotarpiais; kai Rusijos vyriausybės 
įgaliotas "LUKoil" nepraleidžia Kazachstano,"Jukos" 
ar kitų komercinių partnerių parduodamos naftos į 
Lietuvą.

Per Biržų naftotiekį pernai iš Rusijos į Latviją 
buvo transportuota 13.6 mln. tonų naftos ir 3.5 
mln. tonų dyzelinių degalų.

Be to, anot V.Landsberio, tikriausiai yra ir įvai
resnių būdų parodyti, kad "LUKoil” daugiau 
laimėtų iš gerų santykių ir bendradarbiavimo. 
V.Landsbergio teiginiu, melagingi yra aiškinimai, jog 
tokia situacija sausidarė todėl, kad 1999 metais, 
privatizuojant "Mažeikių naftą", buvusi vyriausybė 
nesutiko parduoti"Mažeikių naftos" akcijų "LUkoil". 
"Yra kitaip. Prieš dvejus metus tuometinio Seimo 
pirmininko kabinete "LUKoil" prezidentas Vagit 
Alekperov pasakė aiškiai ir vienareikšmiai: "Mums 
akcijų nereikia. Mums reikia valdymo", teigiama 
V.Landsbergio pareiškime.

LAIKAS IŠGIRSTI ŠVIESIAI TIESIAI PASAKYTĄ ŽODI 
DĖL NAFTOS TIEKIMO

Susirūpinęs dėl "Mažeikių naftos" bendrovės pa
tiriamų nuostolių, gegužės mėnesį. JAV lankęsis Lie< 
tuvos konservatorių vadovas Vytautas Landsbergis, 
siūlė apsvarstyti galimybę pirkti šiai bendrovei rei
kalingą žaliavą Vakaruose ir, atsakant į Rusijos 
"LUKoil" veiksmus, trukdyti Rusijos naftos 
eksportuotojams tiekti naftą ir jos produktus per 
Biržų naftotiekį.

1999 metais 33% "Mažeikių naftos" akcijų Lietu
va pardavė JAV bendrovei "Williams Internatio
nal". Jai taip pat buvo parduota ir įmonės valdymo 
teisė. ( BNS )

• Grįžęs iš vizito JAV, 
konservatorių lyderis 
prof.V.Lanasoergis spau
dos Konferencijoje sakė: 
"Mes neturime turėti 
iliuzijų, kad Rusija jau 
susitaikė ar susitaikys su 
NATO plėtra į Baltijos 
valstybes. Tas prieštara
vimas yra strateginis 
dalyKas Rusijos užsienio 
politiKoje. šiuo metu Ru
sija siekia sujungti dvie
jų -NATO plėtros ir JAV 
kosminės priešraketinės 
gamybos sistemos kūri
mo psoblemas į vieną.Ir 
ji gali bandyti atidėti 
Baltijos valstybių pa
kvietimo į NATO datą, 
padarydama nuolaidų de
rybose su JAV dėl tos 
sistemos kūrimo. Jeigu 
2001. VI. 12.

tai įvyks, egzistuoja pa
vojus Baltijos valsty
bėms. Jeigu JaV įsileis 
į aoi derybas iš karto, 
atsiras abipusių nuolaidų 
galimybė. Rusijos diplo
matai gali sušvelninti 
savo poziciją dėl prieš
raketinės gynybos siste
mos už tai paprašydami 
atidėti Baltijos valsty
bių pakvietimą į NATO. 
Tai būtų Rusijos diploma
tijos pergalė... O atidėti 
yra beveik tolygu neleis
ti".

V.Landsbergis sakė tu
rįs vilties, kad JAV į to
kias derybas neįsivels, 
tačiau konkrečių pažadų 
nėra.

• Gegužės mėnesį suka
ko 10 metų,kai žuvo pir
masis Nepriklausomybės 
atkūrimo tarnyboje dir
bęs pasienietis G.Žagu- 
nis. įamžinant jo atmi
nimą, pernai per 9- 
jo žuvimo metines, Die
veniškėse atidaryta nau
ja Vilniaus rinktinės' už
karda ir pavadinta 
Gintaro Žaguno vardu.

Minint dešimtąja su
kaktį nuo jo žuvimo, už
kardoje Šalčininkų rajono 
Poškonių kaime buvo su
rengta paminklinės len
tos atidengimo ceremoni
ja, o Vilniaus Arkikated
roje Bazilikoje buvo au
kojamos Šv.Mišios ir ant 
jo kapo~ Antakalnio kapi
nėse iškilmingai padė
tos gėlės, šio pasienie
čio atminimas buvo pa
gerbtas ir žūties vietoje 
Krakunuose.

• 32 Lietuvos menininkai
mokslininkai, dvasinin
kai, gydytojai paskelbė 
atvirą laišką prezidentui 
Valdui Adamkui, bandyda
mi atkreipti jo dėmesį į 
Lietuvos žiniasKlaidoje 
pastaruoju metu gana ag
resyviai vyraujančias ne
gatyvias nuostatas, kai 
atvirai ir ciniškai pro
paguojamas smurtas, sek
sas,nusivylimas savimi
bei savo krašto istorija. 
"Žiniasklaida", kuri šiuo 
metu yra bene įtakin
giausia žmonių nuomones 
formuotoja, beveik visai 
atsiribojo nuo pareigos 
Kalbėti apie tikrąsias gy
venimo vertybes. Tokie 
dalykai, kaip teisingu
mas, meilė, dora, tikė
jimas Dievą, jai atrodo 
apgailėtini ir neverti dė
mesio, nes nedidina ti
ražų ir nekelia reitin
gų", rašoma laiške.

• Prez. Valdas Adamkus 
dažnai stebi Seimo po
sėdžius per televizorių 
savo darbo kabinete. 
Tokią galimybę jis turi 
nuo 1999m. spalio mėn. 
13 dienos. Ši paslauga 
per mėnesį Prezidentū
rai kainuoja 3176 litus. 
Tokia suma yra nurodyta 
Prezidentūros ir bend
rovės "Lietuvos teleko- 
mas" sutartyje.

• Pirmąją vietą Sausio 
13-osios memorialo prie 
Seimo rūmų projekto 
Konkurse laimėjo bend
roves "Vilniaus architek
tūros studija" architektų 
grupė.

Lietuvos architektų są
jungos surengtame me
morialo projekto konkur
se šių autorių projektas 
laimėjo pirmąją vietą.

* Ispanijos pareigūnaį pa
leido į laisvę Lietuvos 
nusikaltėlį A.Lazauską. 
Teigiama, jog Ispanijos 
pareigūnai nesulaukė lai
ku Lietuvos prašymo jį 
išduoti. Ispanijos parei
gūnai buvo priversti 
A.LazausKą paleisti, nes 
neturėjo pagrindo ilgiau 
jo laikyti už grotų.

• Krekenavos Kultūros 
Namų direktorė Z.Lindu- 
šienė. rūpinasi gyventojų 
laisvalaikiu: kviečia es
trados dainininkus, orga
nizuoja diskotekas jau
nimui. Čia veikia vaikų 
ir suaugusiųjų dramos bū
reliai. E.Rulevičius su
būrė Kapelą "Oho". Joje 
yra 8 vyrai ir 3 mote
rys. Moterys dainuoja, o 
vyrai ir dainuoja, ir gro
ja.

Kai vyksta susirinki
mai ar minėjimai, juos 
užbaigia etnografinis an
samblis ir Kapela. Per 
Sausio 13-sios. ir Vasa
rio 15-tos minėjimus su
sirinkusieji išklausė ne 
tik įdomių mokytojos 
A.Ambraškaitės pasakoji 
rnų,mokinių deKlamavimo, 
bet žiūrėjo etnografinio 
ansamblio duetų ir Kape
los koncerto.

Dažnai prie minėtų ko- 
leKtyvų prisideda gita
ristai V.Januška ir 
E.Dambrauskas, atlie
kantys savo sukurtas dai
nas, kaip ir Kapelos 
akordeonininkas Z.Anilio- 
nis, Kuria eiles.

Kapela susikūrė prieš 
šešerius metus ir jau pla
čiai yra žinoma Panevė
žio rajone. Kai vyksta 
"Tėviškės" redakcijos pa
skelbto konkurso "Lino 
žiedas" užbaigimas prie 
Upytės Linų muziejaus, 
susirinkusiuosius dažnai 
linksmina ir Kapela 
"Oho", kuri jau daug kur 
yra kviečiama dalyvauti.
(Krekenava,Panevėžio r.)

KADA BUS PAGERBTOS TUSKULĖNŲ AUKOS?
"Tuskulėnų parko teritorijoje 1994 metais buvo su

rasti čekistų nukankintų ir sušaudytų žmonių iš 
viso apie 700, palaikai. PavyKo idenfikuoti tik apie 
40 nužudytųjų asmenybes. Dviejų dvasininkų — 
vyskupo Vincento Borisevičiaus ir kunigo Prano 
Gustaičio palaikai jau perlaidoti Telšiuose.

Tačiau kiti identifikuoti palaikai iki šiol nepa- 
laiooti, laikomi specialiose dežese. Tai sukelia ne
pasitenkinimą artimųjų, kurie norėtų palaikus pa
garbiai palaidoti amžinojo poilsio vietoje. Tačiau 
Vyriausybė yra sudariusi Tuskulėnų aukų įamžinimo 
komisiją, kuri numatė pastatyti memiorialą ir ten 
palaidoti bolševizmo aukas.

Prieš penkerius metus architektai parengė tokio 
memorialo projektą,tačiau jo įgyvendinimui vis 
trūksta lėšų.

Atsiranoa ir moralinio pobūdžio prieštaravimų, 
.mat^ Tuskulėnuose palaidoti ne tik ginkluotojo pasi- 
.priešinimo kovotojai, bet ir Armijos krajovos karei
viai, vokiečiai, netgi kriminaliniai nusikaltėliai. 
Tačiau sutariama, kad visi šie asmenys turi būti 
palaidoti Tuskulėnų memoriale. Tuskulėnų aukų 
įamžinimo komisijos narys Edmundas Simanaitis 
siūlo-"tuos žmones vadinti dviejų okupacijų auko
mis. Neidentifikuotų palaikų negalime atskirti, visi 
jie turi būti palaidoti ten pat, Tuskulėnuose. Tačiau 
atpažintų aukų valstybė negali nacionalizuoti. Arti
mieji turi šventą teisę palaidoti savo artimą".

Taigi suprantamas marijampoliečių Teresės Bru- 
sokienės ir Laimutės Astrauskienės noras deramai 
palaidoti savo brolio, laisvės kovų dalyvio Alfonso 
Žukausko palaikus, rastus ir indentifikuotus Tusku
lėnuose. "Mes negalime lankyti brolio, pasimelsti 
prie jo kapo ir uždegti žvakę" - sako partizano 
seserys, šiuo reikalu susirūpinęs ir partizanas Sta
sys Plienius, kurio raginimą greičiau spręsti Tusku
lėnų aukų įamžinimo klausimą spausdiname šiame 
numeryje. Tikimės, kad nukankintųjų ir amžinųjų 
bolševizmo aukų atminimas bus sparčiau įamžintas 
Tuskulėnų memoriale" Asta Šaukėnaitė

("TREMTINYS" Nr. 15,2001.IV. 19.)
3 psl.

• Kauno marių regioni
niame parke nokyklų bio
logijos mokytojams buvo 
pristatyta nauja gamtos 
moKyklos idėja. Kauno 
apskrities viršininko ad
ministracijos atstovai, 
viešėdami Norvegijoje, pa 
stebėjo, kad ten mokslei
viams yra rengiamos pa
mokos gamtoje. Paaug
liai atlieka įvairius ban
dymus, augalus ir gyvū
nus pamato ne tik vado
vėlių nuotraukose.

Kauno miesto pedago
gai pritarė, kad nuo rug
sėjo mėnesio jų 
auklėtiniams pamokos vyk
tų Kauno marių regioni
niame parke.

• Lietuvos verslininkai, 
prekiaujantys naftos pro
duktais, kreipėsi į vy
riausybę, prašydami juri
diškai įtvirtinti, kad įmo
nės "MažeiKių nafta" ak
cijos nebūtų parduoda
mos rusų koncernuo LUK
oil". Taip pat įteiktas ir 
prez.Valdui Adamkui 
kreipimasis, v kuriame 
prašoma atsižvelgti į 
smulkiųjų Lietuvos naf
tos prekeivių intere
sus. Lietuviško kapitalo 
įmonėms, prekiaujančio
mis naftos produktais,ne
rimą kelia, jog įsigalios 
visiška monopolija: naf
tos tiekimas, perdirbi
mas ir produktų gamyba 
būtų sutelkta vienose 
rankose ir lietuviškas ka
pitalas iš šio verslo bū
tų išstumtas.



MANO B R O L I S J UOZ E11S
2 Ir Juozelis mane paleidžia. Bet nutveria ran
kutę, kad link nafflų kryptuine. Jo galvutė tartum 
kompasas iškilęs iš smilgų, ir mes jau brendam, o 
mama išėjus prie Klojimo mus laukia ir džiaugiasi:

-Ačiū Dievuliui, kad į koKį griovį neįkritot. Aš 
jau beveik prisibijojau, bet daoar jau gerai...Mano 
bužiukai baltagalviukai, man leidote tiek darbo pa
daryti... - ir jau giria mus tėveliui klojime besi- 
triūsiančiam sakydama:

-Šitų mano vaiKų - tai taip kaip ir nėr. Jie vis 
prapuola...Tik žiūrėk, kur nors pagiry, arba pievose, 
dvi galvutes kaip ramunės baltuoja, per žalumas 
iriasi...

Tėvelis tyli. Jis meta kvepiančius dobilus, 
pasmeigdamas šake iš vežimo, prakaitas bėga jo 
veidu, jis į mus nė dėmesio nekreipia, o mama, ša
lia mus eidama, klausinėja:

-Ar nesusibadėt kojelių? Ar bitutės į uodegas 
neįkirto?... - ir mudu laimingi, kad neįkirto. O 
bičių ten buvo daugybė! Kojeles susibadėm, bet 
kiek įneš žolelių numynėm*. Kiek vabaliukų 
prispaudėm! Net gyvatukę matėm nužliaužiančią, 
nuo mūsų kojelių pabėgančią, bet mamai to nesa
kome, nes galim ją nugąsdinti. Ir kitą kartą mus į 
pievas gali neleisti...Savo paslaptis mes abu išlaikėm.

Mes susėdom prie stalo tyliai ir gudriai, mania 
užtepė sviestu duonos riekytę ir vėl mus išstūmė, 
kad jai darbe nekliudytumėm, o dabar mes einame 
prie balos, už tvartų, toli nuo grįčios telkšančios,ir 
ten susėdę suvalgom duoną, ir einam į pamėgtąjį 
darbą:

Balos pakriaušy, visai arti verkiančiojo gluosnio- 
labai gružus smėlis. Čia mes maišėm ir rninkorn 
masę...Juozelis atneša iš balos vandens, aą atsiklau
pus minkau blynus ir duoną... Susirandam laukuose 
mes ir molio, parsinešę dirbam antis, gulbes žal- 
tukus ir varles, nulipdėm ir tokių daiktų į nieką 
nepanašių, tuos vadiname baubukais, pastatom 
sargyboj, kur mes išsikasę ciuobę krante po gluos
nių šaknim is...Ir, kai baubukai jau sargyboje 
saugoja mūs pilį, mes vėl paskęstame 
darbe...Turime prisilipinę visokių galvų su veidais, 
su kreivomis nošernis, su akių suvoliotais obuoliu
kais, su nukarusiais prilipdytais arklių uodegų plau
kais...Ir jau atsekam, kad reik mums nusilipinti Die- 
yuliuką...Gražų, už visus šituos molinius lipčius gra
žiausią ir pagarbiausią. Mes jį ant kranto saulėj 
patupdė išdžiovinsime kietai, tai jis bus mums—• jau 
visam laikui.

Ir jau lipdom Dievuliuką. išeina jis mums vis 
labai nevykęs. Bet vistieK, ligi Kitą nulipdysim ge
resnį - šitas bus geras, Kurį nužiedem. O jis su la
bai ilgom ir storom kojom, su pernelyg didele 
galva, bet jeigu oent truputį molio nuo galvos 
niumsim, netiks ~ jam karaliaus karūna. ToKia 
dantyta, kaip grįčios centrinės sienos aname pa
veiksle.

-Tebūna jis toks! - nusprendė Juozelis-Juk Die
vas vistiek turi turėti dioelę galvą: jis tiek visokių 
tvarinių pritvėrė, tiek pievų sužeidė, tiek miškų 
užaugino, tegu jis būna - toks!

Paėmė jis ir nunešė DievuliuKą į krantą, pastatė 
prieš saulę šipuliais apramstęs... Sugrįžęs užsimojo 
padaryt jam namą, molinį, su eile žvakelių, su lenk
tu kopiūru, ir su bokšto stiebu, į aną dangaus Di
delį Dievą - tiesiai besistiepiančiu.

Ir taip Juozelis čia pradėjo triūsti per dienų 
dienas, mane prie savo darbo pristatęs. Mes jau čia 
turėjom visokiausių saulėj išdžiovintų molinukų, ir 
DievuliuKas jau buvo baigtas, panašus nežinia į ką, 
nes krante sausint pastatytas jis gerai padribo, su- 
kumpo, bet vistieK jis aabar atsistojo tarp visų mus 
Kurinių pagarbiausioj paKriaušio vietoj, ir tai slaptų 
slpačmusioj, tai musų šventykla... Jeigu dioeli žmo
nes eina į bažnyčią, dėl ko ir mes ne?... Nors 
mūsų molinukai ir DievuliuKas nematę krapylų, nei 
švęsto vandens, bet gi vaiKai dar nieko neverti... 
Tokios privilegijos priklauso suaugusiems ir jų di
delėmis bažnyčioms, ne iš dirvų molio...Tik iš .molio.

-Bet vistieK Dievuliukui reikia namo! Juozelis 
Kartojo, nešė molį ir vandenį, vis lipdė ir dailino ir 
švelnino kaip Kregždė lizdą. Man uždavė oelniukais 
suvolioti žvakeles, bokštelio stiebą, ir DievuliuKo 
kojoms suploti papėdę, vis Juozelio atsiKlausiant ar 
gerai, nes jis man visa išmintis ir mano vadovas. 
Mudu dar išoirbsim tą ko niekas dar nėra nulipdęs 
nė nupiešęs. Juozelis jau kai kada bando su šipuliu 
ant smėlio išraižyti pavidalą, paskui jau lipinsim, 
kai tik užbaigsim namą Dievuliukui, jau yra vėl 
planas! Juozelis ne be reikalo vis į kantičkų pieši
nėlius įknibęs žiūri... Net Kumštuke smakrą pasirė
męs... Sako su tokiomis piešinių kripelėmis jisai su- 
si mezga ir nubėga į nežinomus pasaulius, kur mato 
4 psl.

NUO DO-RE-MI IKI LAKŠTINGALOS
(Tęsinys. Pradžia ”NL”nr.5 <)

rėvas ^Algirdas Brazis) pristato dukterį Juliją (Gina Čapkauskienę) dvariškiams

Toronte ’’ŠATRIJOS ir RAMBYNO” skautų, tuntai pradėjo žiemos sezono 
veikla spalio mėn.3 d., Ų PRISIKĖLIMO šventovėje, vyriausio skautininko 
P.Jurgėlos knygos LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA sutiktuvėmis. Jose dalyvavo apie 
300 svečių. ’’Sesė Gjna - tai aš,- prisipažino solistė,- su pianistu Jonu 
Govėdu praturtinome šventu koncertu, dėl ko visi buvo dėkingi.

Montrealyje - spalio mėn.10 d. vyko Kanados Lietuvių Diena ir specialus 
koncertas buvo surengtas labai puikioje Claude Champagne salėje. Čia buvo 
susirinkę arti 1.000 tautiečių. Scenoje plaukė vienas sokis po kito, keturios 
tautinių Šokių grupės - Montrealio ir Toronto ’’Gintarai", Hamiltono "Gyvata- 
ras" ir Londono "Baltija" sujungtos lyg į vienų vienetą.

Grojo pakaitomis Montrealio ir Toronto lietuvių ansamblių orkestrai. 
Įspūdingai pasirodė Hamiltono Mergaičių Choras AIDAS’,’ kurio dainavimą 
praturtino solistai - Rimas Strimaitis ir Vaclovas Verikaitis. Akompanavo 
Jonas Govėdas. % • • • v •"Paskutinėje ^koncerto dalyje pasirodė ir dabartine Kanados lietuviu žvaigž
dė sol. Gina Čapkauskienė, akompanuojama Mme Madelaine Roch. Pabaigai 
pasirodė jungtinis, abiejų Montrealio parapijų choras, kuri dirigavo Mme 
M.Roch ir muz. A. Ambrozaitis. Tai buvo pirmoji tokia Šventė Montrealyje, 
kur nebuvo kalbų’’,- rašė "Tėviškės Žiburiai" spalio mėn.14 d.

Netrukus, spalio mėn.31 d. Montrealyje buvo paminėta sidabrinė Seselės 
M.Paulės - Zitos Savickaitės - vienuoliško gyvenimo sukaktis. Iškilmingos 
pamaldos vyko Aušros Vartų P-jos šventovėje, giedant AV P-jos Chorui, 
prisidedant Ginai.

"Seselė Paulė ir as - abi iš Hanau DP stovyklos. Ji - gimnazijos mokslo 
drauge. Ta proga atlikau koncertinę dalį su nauju repertuaru, kaip beveik 
visada, su Mme M.Roch. Salė buvo pilnutėlė dalyvių. Tai patvirtino Seselės 
Paulės žodžius, kad jai Dievas davė daug draugų", - pasakojo Gina. Ų

Clevęland’e, lapkričio mėn.6 d.,. vienintelis vaikų žurnalėlis išeivijoje, | 
"’EGLUTĖ" šventė savo 25 metų sukakti, koncertu, pakvietus Gįina ir jauną 
Cleveland’© pianistų Vytautų Puškorių. Ginai akompanavo "ČIURLIONIO" 
Ansamblio koncertmeisteris, Cleveland’o Vyrų Okteto vad. Rytas Babickas. 
Scenon iškviesta "Eglutės" administratorė Ses.Palmyra, cjėkojo menininkams, 
paremusiems Šia sukaktį. Gina primena, kad "Eglutę" įsteigė 1950 m. 
Bernardas Brazdžionis ir prel. P.Juras. Nuo 1959 m. Putnamo Seselės perėmė 
redagavimų ir spausdinimų. "Man buvo labai malonu prisidėti ir padėti. 
Koncertas publikos buvo labai šiltai sutiktas. Taip pat įsigijau naujų draugų.

Ir dar vieni metai kažin kur pradingo tarp dainų, gelių ir kelionių. Dar 
tiek daug neišdainuota, tiek daug nepamatyta..." - mena Gina.

Baltimorėje, sausio mėn. 15 d.,Lietuvių Radijo programa, baigdama savo 29- 
tuosius gyvavimo metus,surengė tradicini vakara.Gina tai progai paruošė naujų 
programa,akompanavo Elena JuŠkauskaitė. "Dirva"rašė: "Savo, pasirinktus da
lykus ji dainuoja žaismingu lengvumu, tarsi lakštingala prie Sešupio krūmuose 
suoktų, be jokio rūpesčio ir pastangų".

V
1977 m. sezonui Čikagos Lietuvių Opera pasirinko Charles Gounod operą 

"Romeo ir Julija". Gina sake: "Labai džiaugiausi, kai mane pakvietė dainuoti

vizijas ir jaučia reikalą į jas veržtis. Todėl nubėgęs 
vėl prie balos smėly kažką rašo ir tyli, ir tik man 
pasiskundžia, kad jam ne taip išeina išraižyti kaip 
jis norėtų. O aš tą jo skundą jaučiu lyg akmens sun
kumą, kad jam vis nevyksta. Ir tuomet mes petrau- 
kę oarbą einam į miškus arba į pelkynus, kur yra 
spanguolių: raudonų uogų didelių ir labai rūgščių. 
Jos auga labai pavojingose pelkėse, kur gali nu
rimsti... Sako pelkėse yra tokios "akys", į kurias 
įžengęs skradžiais nugarmėsi... Bet kas čia paisys 
tų "akių"?... Dar įdomiau nuo kupsto ant kupsto 
šokinėti, o mama sakė, kad mažus veiKelius 
Angelas Sargas visur lyai, sparnus išskėtęs nuo
pavojų saugoja. Taigi visur esi ne vienas, esi su

• Kauno rotušėje apdo
vanoti dosniausi praėju
sių metų miesto versli
ninkai, dalį pelno skyrę
įvairiai labdarai. Lie
tuvos verslo darbdavių 
konfederacijos Kauno 
skyriaus iniciatyva šie
met dosniausiu verslinin
ku pripažintas Vladimi
ras Romanovas, valdan
tis kai kurias tekstilės 
įmones.Jam atiteko pirk
lių bei amatininkų glo-
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........... Juozelis Marija A u k Š t a i t e
Abi Čikagos Lietuvių Operos spektaklio "Romeo ir Julija" nuotr:

V.JasineviČiaus

K WH

Romeo (Rimas Strimaitis) ir Julija Balkono scenoje
Julijos rolę. Rojneo rolę, šalia Stefan Wicik, vienam 
Rimą^ Strimaitį is Toronto - miela mano kolegą ir bičiulį.

Julijos rolė - koloraturine-lyrme. Muzika - puiki, pati dainuojasi. Čikagos 
publika Šią operą priėmė entuziastingai. Tėvo rolę dainavo Algirdas Brazis, 
Pranciškoną Vienuolį - Jonas Vaznelis. Dirigavo maestro Aleksandras Kuciūnas. 
Tai buvo jo paskutinioji diriguojama opera. Jo vietą perėmė^ Algis Vasaitis.

Antanas Nakas "Dirvoje" rašė: "Julijos rolę atliko Gina Capkauskiene, iŠ 
Kanados. Ji sugebėjo ne tik gerai dainuoti, bet ir vokalini tekstą surišti su 
įtikinančia vaidyba". —

Kanados Parlamento Rūmuose - vėl Baltiečiu Vakaro programoje . lietuvius 
reprezentavo Gina,su akompaniatoriumi Jonu Govėdu.

Greitai artėjo pavasaris, ir St.Petersburgo lietuviai pakvietė Giną koncertui 
balandžio mėn. 19 d. O jau ketvirtą kartą Los Angeles vykstančioje Sv.Kazimiei 
ro P-jos 'Lietuviu Dienos" koncerto------ ------- ——
tas. ’ Dainavo. 7
nui. Prie programos prisidėjo ir pianistė Raimonda Apeikytė, kuri akompanavo 
Ginai jos dainoms. Ji davė du koncertus - birželio 18 ir 19 d.d. Abiejuose 

'koncertuose’’dalyvavo daug žmonią. Tųp pat metu vyko dail. Vladislovo Ziliaus 
meno paroda. Alė Rūta "Tėviškes Žiburiuose" rašė: "Ginos Capkauskienės 
pašaukimas yra daina". y

Koncertas ir tradiciniai suristos atostogos ten pat- Kennebunkporte,rugpjūčio 
men., o po pasisekusio operos spektaklio Čikagoje, Bostonas pakvietė Giną su 
Rimu Strimaičiu ir akompan. Saulium Cibu. Programon įtraukė daug duety. 
Publika buvo sužavėta, o sol. Stasys Liepa "Drauge" sį koncertą pavadino 
Kanados pažibos koncertu.

Uenos’ koncerto ęroga programoje dalyvavo ir Vyrų Kvarte- 
"Mano Protėvių Žemė", akomp.kompozitoriui Broniui Budriū-

Toronto Lietuvių Namuose, rudenį, lapkričio men.5 d. vyko laikraščiui’’Nepri
klausoma Lietuva” skirtas Spaudos Vakaras. Gražių programa atliko Gina su 
Montrealio Aušros Vartų Vyrų Oktetu, akomp.Mme Madelaine Roch, o lapkričio 
mėn. 26 d., Aušros Vartų P-jos salėje vyko koncertas?kurį surengė L.K.Min
daugo Šaulių Kuopa, pakvietusi Rimų Strimaitį ir Ginų Capkauskienę. ScSol. R. 
Strimaitis tada pasirodė pirmų karta Montrealyje. Publika nepagailėjo gausių 
plojimu.

Sekė dar du, Jkaip paprastai, sėkmingi koncertai: 1978 m.kovo 19 d.Putnamo 
Seselių^ suruoštoje tradicinėje vakarienėje, akompanavo M.Motekaitis*

Ottawoje, birželio mėn. Sibiran išvežtųjų Minėjime trys pabaltieciu 
tautos, ir ukrainiečiai surengė įspūdinga ir koncertinų dalį.Minėjimą palankiai 
paminėjo "Ottawa Jounal".

Pasaulio Lietuvių Dienos ir Dainų Šventės iškilmės vyko Toronte birželio 
mėn.29-liepos4 d.d. Tai buvo grandiozinis renginys - masės choristų, Toronto 
Simfoninis Orkestras, 6 dirigentai, Vaikų Choras, "Gintaro" Liaudies Instrume*- 
Orkestras. "Aš atlikau,- pasakojo Gina,- "Mano Protėvių Žemė", ^.Brazdžionio 
žodž.,muzika komp.Br.Budriūho, diriguojant pačiam kompozitoriui. Po didelių 
ovacijų šį kūrini turėjome pakartoti. St.&imkus Žurnale "Lietuvių Dienos" rašėt 
Dainų Šventės ‘viršūnė buvo solistės Ginos Capkauskienės (kartu su choru) 
padainuota "Mano Protėvių Žemė" .

skęstančiam dumble...Todėl Mes labai atsargūs. Kas 
sau tripinėjani ant atskirų kupstų. Nors jie ir pasi
supa, bet apibirę gražiausiomis uogomis, iš kurių 
mama išvirs kisielių... Tokią skanią košelę... Ir kai 
mes nurenkam viena kupstą užšokai.i ant kito, bet 
tada yra pavojingiausia , nes tavo basa išmirkus 
koja gali pataikyt užšoKt ant gyvačių lizdo, o tie 
kupstai supasi ir supasi... Bet jei pajunti, Kad jau 
Koja su Kupstu grimsta, tuomet greit stveriesi už 
giliakrūmio šakų, susigriebi ir vėl renki uogas, dedi 
į marškinių sterblę ir tiek prirenki, kol jau vos pa
nėši. O uogelės ant visų Kupstų dar žaižaruoja kaip 
karoliai, net gaila palikti... Kitos uogelės dar ir 
nuo pernai užsilikusios, bet jos jau minkštos, nes 
žiemą po sniegu ir sušalo... Ir čia jų tiek daug nei 
jų išrinksi, nei jų išskinsi, ant toKių tamsių siūle
lių uodegytėmis prikibusios, bet patraukus labai 
lengvai atsipalaiduoja, o kartais ir su tais siūleliais 
nusitrauKia. Bet mes nepaisom, tiK renkam ir 
renkam, ir Kai jau marškinių sterbles pilnos, pa
liekam pelkes ir dūlinam namo... Pamiškiais, pagi
riais, pro paparčius ir kadugius, pro kazlėkų ir ru- 
auoKlių eiles, pro žydinčius karklelius, pro kojas rė
žiančias aštrias viksvas. Bet pereinam linksmi,, su 
pelnu mus surinktu, o ten pro ošiančias pušis, pro 
jų dūsių šnioKŠtimą, pro žalumynų šnarenimą ir me
džių atsibusiančius aidus - girdisi brolio Antanuko 
dūdelės ryliavimas, karvių nusibaubimai, ir dar 
kaŽKOKie garsai giriniai, slėpiningi, baugūs ir meili. 
Ir atsimenu, kai vieną kartą aš tų žaviai kerejančių 
garsų įsiklausiau, sustojau ir nepajudu. Man taip 
svaigu ir gera, ir nė nejutau, kai mano rankytės 
nuo sterbles atsipalaidavo, uogos išbyrėjo, o aš, nu
grimzdus į į girios aidų grožį ir slėpinius ir į An
tanėlio ryliavimus, netekau savęs... Rodos iškilau 
į girių viršūnių šniokštimą ir bėgu, bėgu su jų rit
mingais atsidūsėjimais ir šnaresiais... O Juozelis jau 
pyksta. Su manim nesikalba. Aš kurčia ir bežadė. 
As tik tuose aiduose, tame šlamančiame užbūrime, 
ir Juozelis mane už rankovės purto:

-Kas tau?! - mane pabara ir graudenusi. Paėmęs 
Mes palikom ir išbertas 
Juozelis jau įsibauginęs,

ir 
lis r _ 

Visoje mūsų spaudoje susilaukiau daug Šiltu ir palankių atsiliepimu",-sakė Gina, stačiai

bėją , Šv.Mikalojų simbo
lizuojanti 
statulėlė.
• Lietuvoje 
klausa žmonių, kurie pri
sipažino bendradarbiavę 
su KGB. Apklausta 1.5 
tūkst.užsiregistravusiųjų.

Tačiau yra~ asmenų, ku
rie neprisipažino bendra
darbiavimu, o Liustracijos 
K-ja gali įrodyti juos ben-“ 
dradarbiavus su KGB- ją Į 
yra kelios dešimtys. r

paaukuota

baigta ap-

C X 
dangaus ryšiu ir jei patektum’ į pelkinę "akį" 
Angelas ištrauktų.

Taip mes atsargiai ir įžengiam į pelkes: užlipam 
ant labai minkštų v trumpų žalių samanų... Vis 
atskirai ant telkšančio vandens kupstais, lyg tikro 
aksomo pagalvikėmis apmėtytais... Čia auga ir 
krūmynai... Bet mes pažįstam tik giliakrūmius, 
kurie aštriai ir svaiginančiai kvepia - nuo jų pasige
ri kaip nuo vyno, bet aplink giliakrūmius dau
giausia spanguolių didelių. Tik tiek, sakoma, jog po 

į lizdai...Bet ir kupstais samaniniais 
nes jie žliugsi vandeniu ir su

peikiu plėvelės... Sunkesnei naštai 
ta plėvė gali trūkti, ir atsidurturn

jais gyvačių 
einant pavojinga 
pasi ant 
užžengus,

už rankutės vedasi namo... 
uogas, aš jas užmiršau, o 
nes mano, jog aš susirgau.

Tempia jis mane namo 
lapa krutinę, suskirdusiom 
bet aš nieko nejaučiu, 
medžių aidas, slėpiningas šauksmas, aš pareinu^savo 
vidaus gelmėj su vėjų šnarenimais^ su medžių oši
mais, su žalumų rūbais akyse, su uogų karoliais 
pelkių kupstuose, su gailiakrūmių kvapais ir jų svai
guliu ir su paparčių karpytais skėčiais, su pataisū- 
nų ir obeliuskų vainikais, ir tokią mane apsvaigusią 
ir pusgyvę Juozelis parveda namo ir mamai pri
stato:

-Ji šiandien negera: pergreit išvargo, išbėrė uo
gas, labai išbalo ir nutilo, jai reikia miegelio!

-Jai reikia tik rykštės! Vaikeli tu mano! Visą 
balą apibėgau, visus pagirius iššukavau, kur gi jūs 
buvote?! 

f

-Pelkese, mamute, uogavome!
-Na, dabar tai duosiu! Dieve tu mano! Kaip jūs 

taip nesiKlausę į tokius pavojus?! - ir jau mama 
neva ima rykštės jieškoti, o mes puolamės:

-Dovanok, motinėle, dovanok... Kitą kartą jau 
pasiklausim, be jūsų žinios niekur neišeisim, dova
nok, motinėle, dovanok...

Ir jau mes glaudžiamės kaip katinukai prie 
motinėles rankų, bučiuojame jas, kad mušt 
negautume, ir kad tokiai gerai mamutei rūpestėlį 
uždaveme. O ji jau rykštę užmiršus žiurstu šluosto 
mums akis ir nosis ir jau pripylus pakiša pieno. Bet 
mes iš gėdos^ akių nepakeliam, kad virtom motinos 
didžiu rūpesčiu ir apmaudu, o ne džiaugsmu. Bet 
kai ji, supylus Juozelio uogas į medinę geldutę,ran
ka žarsto, jas paritinėja ir veidu nušvinta,

mums užteka saulė vėl linksmu pasauliu Juoze- 
puolasi padėti mamai uogas perrinkti,

i jau virstu nuo kojų, užlendu į užpečkį, 
įsiveliu į skudurus ir jau atbundu tik rytą su išti
nusia lūpa taip, kad net man nosį riečia.

-Eikš! Apspaudysiu su peiliu! Tuoj atslūgs! Nes 
čia tik musės įkandimas!

Pasišaukė mane mama ir peilio geležim spaudo 
man lūpą... Aš jaučiu kaŽKokį negerą skausmą ir 
aštrų geležies kvapą. Ašaros nenorint ritasi, darosi 
pikta ir verčia žiaukčioti. O Juozelis iš tolo gai
lestingai į mane žiūri. Ir kai mama baigė man lūpą 
apspaudyti, jis prie manęs pribėgo su pilna trauku
čių lapų sauja ir man ištiesė:

-Imk lapus. Jie švieži. Prisidėk prie lūputės ir 
laikyk...Man jau daug kartų traukučiai tinimą ištrau
kė. Gerai ir su peiliu apspaudyti, bet su šitais 
mažiau skauda.

plaukais sutaršytais, at- 
viksvų surėžytom kojom, 

Aš dabar visa esu girios

tuomet



tororto
• Keleiviai f pradedantys 
kelionę Toronto Pearson 
tarptautiniame oro uoste,, 
turės mokėti $10 
mokestį padengti naujų 
įrengimų ir patobulinimų 
išlaidoms. Keleiviai, ku- V • . . Irie čia tik perses L kitą j 
lėktuvą, mokės $7.

Jau daug Kanados ir 
JAV oro uostų įvedė to
kio pobūdžio mokesčius- 
vieni laikinai, kiti ne
ribotam laikui.

Atvyke_ iš' Europos,ir 
Dorval’io aerodrome

KIS 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 !

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iiTAT 'k'A^ lietuvių kredito
A /VXjIV/v kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tei. 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

privalo pereiti 
fekcinį kilimą.

e Gegužes men. 13d. Lie
tuvių Namų svetainėje 
įvyko tradiciniai Motinos 
Dienos pietus, į kuriuos 
atsilankė 455 svečiai.

Vyrų Būrelio nariai pa
sveikino mamas, įteikda- £ 
mi joms po gėlę ir pa- * 
siūlydami pasivaišinti g ė-J 
rimu.
• Šeštadieninės Mokyk
los bei Aukštesniųjų Li-

per dezin- **#tttt#ttt»********##t*»*»****»*»»»*t*t*i*****»*
ėė • • • M# G e r biamieii, - ## ------------------------------- —------ #
* Atliekant nNL" B-vės Leidybos reviziją, reikią #
# patikrinti sėrininku 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. Taėiau, dar * 
daug yra mums nežinomų, kurie jų dar turi. To- * 
dėl prašome nedelsiant atsiliepti. Dėkojame] * 

■H 
"NL" Admin istracija J#

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..... ...........  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

tuanistinių kursų užbai
gimo iškilmės įvyko bir- j 
želio mėn.ld. didžiojoje i 
Anapilio saleje.
* Toronto "GINTARAS", 
gegužes men.26 d.surer;- 
ge jau 45-tąji savo 
metinį koncertą * Anapi
lio salėje, Mississau- 
goje.

Koncertas 
pilną salę
Programą pravedė Rasa 
Kurienė.

sutraukė 
žiūrovu.

Grojo kapela, vadovau
jama Teodoro Pabrėžos, 
su muzikais Valdu 
Ramanausku,Jurgiu Va
laičiu, j smuikininke Au
drone Sarpyte.
• Buv.Kanados Užsienio 
Reikalų m in. L. Ax worthy
apdovanotas CARE Tarp
tautiniu žymeniu uz va
dovavimą minų panai
kinime ir nuo karo nu
kentėjusių vaikų globai.

• SLAUGOS NAMAI ga
vo patvirtintą nutarimą 
iš Ontario Sveikatos Ap
saugos Ministerijos, lei
džiantį įrengti 30 pa
pildomų lovų priežiūros 
reikalingiems žmonėms.

KLB TARYBOS RINKIMAI
Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 

MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ
TINKLALAPIS: www.talka.net

XVIII-tosios krašto tarybos rinkimai visose
apylinkėse

įvyks 2001 m. rugsėjo 30 d.
Sudaryta šios sudėties Vyriausioji rinkimu komisija:

Feliksas Mockus - pirmininkas,
Edis Kazakevičius, Dana Keršienė, Vytautas Taseckas, 

Algis Valiūnas
Kanados Lietuvių, B-nės Krašto Valdyba

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.

, ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
i v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių

PRISIKĖLIMO 
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
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 & RRIF ind.
3.85% už RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
4.00% už RRSP i RRIF 2 m. term. ind. 
4.20% už RRSP & RRIF 3 m. term. Ind. 
4.85% už RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
4.80% už RRSP & 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 
2.25% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

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

IMAME
už asmenines paskolas

nuo..............................7.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų.....
2 metų....
3 metų....
4 metų....
5 metų....

- su keičiamu
nuošimčiu...

5.75% 
.6.60% 
.6.25% 
.6.90% 
.6.50%

6.00%

• Metiniame Baltiečių 
susitikime su Kanados 
parlamentarais Ottawoje 
("Baltic Evening"), , kuris 
įvyko gegužės men. 8d., 
meninę programą atliko 
Toronto Kamerinis Vie
netas "LYRA", vadovau
jamas smuikininkės Aud
ronės Šarpytės.

Šiame susitikime da
lyvavo KLB Krašto Val
dybos ir Baltiečių Fe
deracijos pirm. A.Vaičiū
nas ir kiti Valdybos na
riai. Taip pat Toronto 
Apylinkės pirm.D.Garoa- 
liauskienė ir kai kurių 
kitų apylinkių atstovai.

Renginio organizavimui 
vadovavo KLB Ottawos 
Apylinkės pirm.Rūta Kli- 
čienė.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind.......................3.10%
180-364 d. term.ind.....................3.10%
1 metų term, indėlius .................3.30%
2 metų term, indėlius................. 3.50%
3 metų term. Indėlius.................3.70%
4 metų term, indėlius............. ,..4.00%
5 metų term, indėlius.................4.30%
1 metų GlC-mėn.palūk........... ...3.10%
1 metų GlC-met. palūk..............3.60%
2 metų GlC-met. palūk..............3.75%
3 metų GlC-met. palūk..............3.95%
4 metų GlC-met. palūk..............4.50%
5 metų GlC-met. palūk....."....... 4.55%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”............................... 3.15%
RRSP irRRIF-1 m.term.ind......3.85%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. ....4.00% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind......4.20%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind......4.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. ....4.80% 
Taupomąją sąskaitą iki.............2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.......................2.50%

IMA UŽ:
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%
5 metų................... . 8.10%

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

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

6 psi.

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 757o 
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
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas <

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI GAVO 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) I 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

MasterCard]
‘.V

Cirrus

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.12.

http://www.talka.net
http://www.parama.net
mailto:parama@total.net
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Mūsų padėtis
Eilėraščiai proza
Juozas Erlickas

Toks senelis stovi istiesęs ranką. Jis visados rodo 
pirmyn, o mūsiškiai kairėn ir dešinėn eina.

Ašpakreipiu senejį taip, kad jis rodytų kairėn. Dalis 
tautiečių vis tiek dešinėn suka.

Pakreipiu dešinėn, pusė žmonių - į kairę. 
Tada iškečiu jam rankas ir įsakau taip stovėt. 
Dabar jau ne geda ir svetimšaliui parodyt.

#****####

BRONES IR JONO LUKOŠEVIČIŲ 1ŠLEISTUVESE 
(žiūr.aprašymą 8 psl.)

Nuotr.R.R. Otto

Lietuvoje
B. N.

• Kaune esančio Aeroge
odezijos Instituto spe
cialistai,pasinaudoję Švei 
carijos ir JAV technine 
parama, pradėjo gaminti 
NATO reikalavimus ati
tinkančius M1: :5l)UU0 
matelio Lietuvos žemė
lapius.

• AB "Mažeikių nafta" 
Lietuvos nacionalinę 
vertybinių popierių bir
žą informavo, jog pagai 
JAV visuotinai pripažin
tus apskaitos principus 
(GAAP) bendrovė šiemet 
uždirbo 34 mln.lt.pelno. 
Pagal Lietuvos apskaitos 
principus balandžio mė
nesį gauta 25 mln.pelno.

Rusijos koncernas 
"LUKoil" sutinka derėtis 
su Lietuvos vyriausybė 
dėl 33% "Mažeikių 
naftos" akcijų įsigijimo. 
"LUKoil" nori mokėti už 
akcijas apie 200 mln. li
tų. Tai būtų apie 100 
mln.litų mažiau, negu už 
jas mokėjo "Mažeikių 
naftos" valdytoja "Wil
liams".

• Vilniaus Universiteto 
biblioteka,saugojanti Mar
tyno Mažvydo "Katekiz
mo" knygos egzempliorių, 
pasipuošė naujomis pa
minklinėmis bronzos du- 
rimis.Skulptoriaus J.lVliš- 
kelevičiaus sukurtas du
ris, kuriose yra įamžinti 
svarbiausi Lietuvos kul
tūrai įvykiai ir žmonės, 
buvo iškilmingai atidary
tos Vilniaus Universiteto 
ir jo biDliotekos vadovų.

iškilmėse kalbėjo lai
kinai einantis Vilniaus 
Universiteto rektoriaus 
pareigas profesorius 
B.Juodka.

Už sėkmingai baigtas 
paminklines duris įteikti 
Vilniaus Universiteto pa
dėkos raštai skulptoriui 
J.M'eškelevičiui, archi
tektei^ A.ŠvobausKienei, 
Skulptūros ir vitražo 
centro kolektyvams.
2OO1.VI.12.

• Lietuvoje yra numaty
ta privatizuoti , oro bend
rovė "Lietuvos Avialini
jos". Ši bendrovė spalio 
mėnesį atidarys naują 
reisą į Belgijos sostinę 
Briuselį. Naujas reisas 
atidaromas Seime ir vy
riausybės prašymu. Per 
pirmuosius šių metų mė
nesius atlikta 30 reisų 
daugiau, negu per tą pa
tį laikotarpį 2000 metais.

• Seimas patvirtino pri
dėtinės vertės mokesčio 
įstatymo pataisas, ku
rios įsigaliojo nuo bir
želio mėn.'id. Pagal jį. 
turizmo paslaugoms, ne
bus taikomas šis mo
kestis. Bendrovių atsto
vai džiaugiasi, kad pa
galiau valdžia panaikino 
šį pridėtines vertės mo
kestį, nes iki šiol lie
tuviams buvo sunku 
konkuruoti su Estijos ir 
Latvijos verslininkais. Jų 
šalyse mokesčiai turizmo 
paslaugoms buvo panai
kinti prieš kelis metus.

• Trečiu gegužės mėne
sio sekmadienį Lietuvoje 
buvo minima mirusiųjų 
nuo AIDS pagerbimo die
na. Ta proga pranešama 
kad Lietuvoje šia liga 
serga 43 asmenys. Ji 
yra diagnozuota 299 
žmonėms: 255 vyrams ir 
44 moterims. 29 žmones 
jau mirė.

• Seimas atmetė net
penkis Valstybės
Prezidento vetuotus 
įstatymus. Tokio atvejo 
šalies istorijoje dar 
nėra buvę. Seimas nepri
ėmė Prez.V.Adamkaus 
pateiktų Azartinių loši
mų ir Azartinių lošimų 
mokesčių įstatymų,Verty
binių popierių viešosios 
apyvartos įstatymo pa
keitimo pataisų, nesutiko 
su valstybės vadovo siū
lymu Gegužės 1-ąją lai
kyti tik atmintina diena 
o ne švente.

• Socialliberalų vicepir
mininkas ir Seimo Žmo
gaus Teisių Komiteto 

f S

pirmininkas Gediminas 
Dalinkevičius frakcijos 
posėdyje pranešė atsista
tydinąs iš frakcijos val
dybos narių, nes sužino
jęs, kad tokia yra parti
jos lyderių valia. Parti
jos vadovybė nutarė, kad 
jis turįs pasitraukti iš 
visų atsakingų pareigų, 
taip pat ir is vicepirmi
ninko posto. Preišingu 
atveju buvo žadėta 
pateikti G.Dalinkevičių 
kompromituojančių žinių.

• iš Seimo vicepirminin
ko posto buvo pašalin
tas Valstiečių partijos 
pirmininkas Ramūnas Kar- 
bauskis. UŽ jo atleidimą 
iš pareigų balsavo 72 
Seimo nariai, du-prieš, o 
vienas biuletenis buvo su
gadintas.

• Kauno botanikos sode 
savavališkai namus pa- 
sistačiusiems Vytauto 
Didžiojo Universiteto pro
fesoriams buvo skirta 
simbolinė 2000 litų bau
da. Tokiu būdu įsiteisinę 
savavališkus statinius, 
naujakuriai neskuba išsi
pirkti žemės sklypų ir ra
miai naudojasi jais vel
tui. Kai kurių savininkų 
vardai visiems yra gerai 
žinomi: VDU rektorius 
Vytautas Kaminskas, 
buvęs prorektorius,dabar 
VDU Senato pirminin
kas Egidijus Aleksandra
vičius, prorektorius Po
vilas Zakarevičius, do
centai Jonas Čeplinskis, 
Juozas Augutis, buvęs 
Universiteto rektorius 
Algirdas Avižienis, VDU 
profesorių bei docentų 
kaimynu Vilties gatvėje 
tapo ir Kauno Medicinos 
Universiteto klinikų ge
neralinis direktorius pro
fesorius Juozas Puo
džius.

• Pasvalio rajono Puša
loto miestelio sankryžo
je buvo surengta polici
jos ieškomų asmenų 
sulaikymo operacija. 
Sulaikymo metu buvo 
nušautas seniai policijos 
ieškomas Panevėžio nusi

kalstamo pasaulio atsto
vas Romualdas Čeponis. 
Kiti trys nusikaltėliai su
laikyti. R.Čeponis yra 
vienas iš įtariamųjų bu
vusio "Mažeikių naftos" 
generalinio direktoriaus O
Gedimino Kiečiaus, jo sū
naus ir vairuotojo Alfon
so Galmino pagrobimo 
byloje.

© Klaipėdos senamiesčio 
pagrindine Tiltų gatvė
bus perduota tik 
pėstiesiems ir dviratinin
kams. iš Danės upės van 
dens keliais bus galima 
pasiekti Girulius ar Juod
krantę, neatmetama gali
mybė, kad po Klaipėdą, 
pajūriu besitęsiančiu ke-

LAIŠKAS LIETUVIŠKAM JAUNIMUI

Lietuvių Studentų Korporacijos "Jūra" archyvas 
perkeliamas į Vilnių.

Lietuvių tautai, atkūrus Nepriklausomą Lietuvą 
1990 metais, talkinant Lietuvos Universitetų 
profesoriams ir lietuviškai studentijai, buvo atgai
vinta Lietuvių Studentų Korporacija "Jūra".

Netrukus, po mano viešnagės Lietuvoje ir grįžus 
į Kalilorniją, viskas sugriuvo. Atgaivinti šią 
Korporaciją nepadėjo gausiai iliustruota 563 psl. 
knyga "Lietuvių studentų Korporacija "Jūra" Lietu
vos Universitetuose".

Dabar Lietuvoje stebime lietuviškos jūrininkys
tės ir laivyno naikinimą, jaunimui ir visuomenei ty
lint. Nėra Korporacijos "Jūra", nėra gynėjų.

Tikiu kad netrukus lietuviškojoje studentijoje, 
vidurinėse mokyklose atsiras lietuviškiau galvojančių.

Buvęs Lietuvos Švietimo ministeris Juozas Ton
kūnas yra pareiškęs: "Mūsų jūra - svarbieji ir di
dieji vartai į platųjį pasaulį, tai Lietuvos plaučiai. 
Tai viena oačiu vertingiausių mūsų brangenybių. 
Todėl akademinis jaunimas, būdamas visur jautrus, 
negali būti nejautrus, be abejo, yra ir bus jautrus 
s'^vo jūros reikalams".

, Buvęs Lietuvos Susisiekimo ministeris JoKŪbas 
Stanišauskis:

"Mielas Kolega, Akademike! Tu nori, kad Lietuva 
amžinai būtų nepriklausoma. Bet ji neteks laisvės, 
jeigu bus atstumta nuo savo gaivintojos jūros. Tu 
nori, kad Tėvynė būtų turtinga. Bet ji skurs ir 
vargs, jeigu nesinaudos visos žmonijos turtų šaltiniu- 
jūra.

'Fu nori ir dirbti, kad Lietuva spindėtų Pabaltijoj 
kultūros spinduliais, lyg tas mūsų gintaro brilijantas 
ant lietuvaitės kaklo. Bet ji bus svetimųjų nustelbta, 
jeigu liktų išstumta iš pažangos ir gerbūvio kelio - 
jūros. Atmink tai visuomet!

Mano šiems teigimams geografija su istorija duo
da iškalbingiausių įrodynų. Lietuvos imperija, apė
musi 1 000 000 kv.kilonietrų plotą, tragiškai žuvo, 
netekusi tik luO km.pajūrio. Dėl to, kas valdo 
Nemuno žiotis, tas valdo visos Lietuvos likimą".

Kas ouvo "Jūros" Korporacija, aprašiau minėtoje 
knygoje, kalbėjau Lietuvos Universitetuose, radijo 
bangomis, filmuose ir spaudoje.

Turėtus duomenis apie "Jūros" korp! j>erleidžiu 
Lietuvos Mokslų Akademijos Bibliotekai, Žygimantų 
g. 1-8,Vilnius 2632, Lietuva. Tikiu, atsiras jaunuolių, 
gal ir vyresnių, norinčių atgaivinti minėtą studenti
jos vienetą visos lietuvių tautos labui. Norintiems 
visada talkinsiu.

Gero vėjo! Pagarbiai Jūsų Algirdas Gustaitis
7944 W.4 Street
Los Angeles,C A 90048, USA

7 psl.

liolikos 
važines

kilometrų 
aplinkos

keliu, 
neter- 
tram- 

numatyta Klai-vajai.Tai 
pėdos miesto plėtros pla
ne, kurį jau patvirtino 
miesto tarybos nariai.

• NERINGĄ įrašius į 
UNESCO paveldo sąra
šus, Lietuvos pajūriu pra
dėjo domėtis tolimųjų 
kraštų gyventojai: žurna
listai iš Japonijos. Hon
kongo. Yra turistų iš
Vokietijos, Rusijos, Lat
vijos ir Lenkijos.į namus 
jie grįžta automobiliais, 
lėktuvais, nes vienintelį

šalies uostą Klaipėdą, 
aplenkia pramoginiai lai
vai.
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MIRUSIEJI:

• Jadvyga Kirstukienė 
mirė savo namuose. Liko 
nuliūdime vyras Bronius 
ir dukters šeima.
• Kazimieras Martinėnas 
mirė senelių globos na
muose, sulaukęs 91 m. am
žiaus. Liūdesyje liko gi
minės Amerikoje, Kana
doje ir Lietuvoje.

Palaidotas iš AV baž
nyčios Notre Dame Gote 
dės Neiges kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

susi-

• Buvusi montrealiete,da
bar gyvenanti Toronte, 
Alvyros Burkšaitienės duk
tė Donna ir jos vyras 
Miguel Vazquez susilau
kė pirmagimės dukreles 
Amandos.

Sveikiname šeimą ir 
močiutę su pirmąja vai
kaite.
Paskutinis susirinkimas 
prieš atostogas

Birželio mėn.3d.Sese
lių Namuose įvyko KLK 
Moterų. D-jos narių 
rinkimas. Atsilankė daug 
žmonių, nes per šį susi
rinkimą buvo atsisveikin
ta su BRONE IR JONU 
LUKOŠEVIČIAIS, išvyks
tančiais nuolitiniam apsa 
gyvenimui į Torontą.Ati
darydama susirinkimą, 
pirmininkė Genovaitė 
Kudžmienė pasakė: "Sek
dami politinį gyvenimą 
Lietuvoje ir matydami 
kaip ten susijungia par
tijos, kad galėtų dau
giau nuveikti,tad ir mes 
pasekėme jų pėdom is,nes 
Katalikių Moterų organi
zacija sudarė koaliciją 
su buvusiais mūsų šešta
dieninės mokyklos moky
tojais ir per šį susirin
kimą atsisveikina su Bro
ne ir Jonu Lukoševičiais. 
Apgailestaujame, kad jie 
palieka mūsų telkinį 
m on trealyje, kur pralei
do daugiau Kaip 50 me
tų, tiek daug įnešdami į

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
A v., Suite 20% LaSalle,, 
Que. H8P 1N5. 

Tel: 364 - 4658 h i ...

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

Pri vatus kabinetas
932-8441

3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC., 
W4O 1P8

(Metro Place St.Henri)

8 psl.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS

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

Ten 931-7174

♦**♦♦♦♦**♦****♦♦♦****♦♦**♦#*♦***♦*♦♦*#**#*♦♦*
KANADOS LIETUVIŲ, BENDRUOMENES
Montrealio Apylinkės VISUOTINIS NARIU SU
SIRINKIMAS vyksta kas 2 metu, pavasariais.

ŠIŲ. METŲ SUSIRINKIMAS yra ATIDĖTAS IKI 
RUDENS. Montrealio A-kes Valdyba
*********************************************

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie dalyvavo 
mums suruoštose išleistuvėse š.rn. gegužės mėn. 
19 dieną A V P-jos salėje.

Jūsų visų toks gausus dalyvavimas mums 
paliko neišdildomą įspūdį, kuris pasiliks su 
mumis visada!

Ypatinga padėka priklauso L.M. Mindaugo- 
Neringos šaulių kupos vadui Antanui Žiukui, 
mūsų geriausiam kaimynui, už visą iniciatyvą 
organizuojant šias išleistuves. Taip pat 
širdingai dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie 
jų organizavimo!

Nuoširdus ačiū A.Vaicekauskienei, puikiai 
pravedusiai renginį.

Ačiū R.R.Otto. J’NL" V- bos pirmininkui ir 
redaktorei B.Nagienei už tokius šiltus žodžius!

Už perduotus linkėjimus RŪTOS ir NIDOS
ir

*

*

*

klubų vardu dėkojame J.Stankaičiui
J.Rimeikiui.

Ypatingai didelis ačiū G.Rimeikienei, 
šeimai, A.Zienkienei, A.ir Z.Burkšaičiams 
maisto paruošimą, o J.Rimeikiui dar ir už 
savo muzika linksminusį susirinkusius!

Tebūnie leista šia proga ypatingai padėkoti 
Zigmui Burkšaičiui, kuris per praėjusius metus 
mus kantriai vežiojo į ligoninę ir iš ten į namus. 
Ačiū, Zigmuti, mes to niekada nepamiršime!

Ačiū Sės.Juditai už pagalbą - ji su savo 
automobiliu reikšmingai pagelbėjo
apsipirkimuose.

Dėkingi esame visiems dirbusiems išleistuvių 
renginyje: D.Urbanavičienei, A.Piešinai, L.A.Šly- 
kams, Sh.Rimeikienei, A.Piešinai ir A.Kalvaičiui, 
taip pat ačiū visiems prisidėjusiems, bet dėl 
įvairių piežąsčių negalėjusiems atvykti!

Nuoširdi padėka vaikams, atvažiavusiems 
net iš Ottawos: Algiui, Nijolei su Deniu, 
Marytei su Aleksu!

Daug kas stebisi mūsų išvykimu į Ottawą. 
Tačiau, tai darome ligos sumetimais ir norime 
apsigyventi arčiau savo vaikų.

Genovaitė ir Leonas Balaišiai 
2000 Jasmin Cr. #1505 

GLOUCESTER,ON 
K1J 8K4Tel: (613) 747-1706.

mūsų bendrom eninį gy
venimą. Dėkojame Jums 
už bendradarbiavimą ir 
pagalbą Katalikių Moterų 
Draugijai. Tikimės, kad 
mus aplankysite, ypatin
gai sekančiais metais, 
kai ši Draugija švęs 50m. 
įsikūrimo jubiliejų".

Po to kalbėjo Julija 
Adamonienė, kuri atsi
sveikino visų mokytojų 
vardu, išvykstantiems, su 
nuoširdžiais linkėjimais 
naujoje vietoje, buvo 
įteikta dovana.

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika* 

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

(Metro C6te des Neiges) 

#

*

jos 
uz 
su

*
*
*

Bronė Lukoševičienė, 
savo ir vyro vardu, vi
siems susirinkusiems pa
dėkojo už atsiminimą.

Po susirinkimo visi pa
sivaišino puikiais moterų 
paruoštais valgiais, 
kava ir pyragais.

Belieka Bronei ir 
nui Lukoševičiams 
kartą palinkėti sėkmės 
Toronte, o Katalikių Mo
terų organizacijai 
mingai i _ 
čio St)m. 
žymėjimui.

bei

Jo- 
dar

i sėk- 
ruostis ateinan- 

jubiliejaus at-
Nijolė B.

Staškevičius 
reng- 

km. 
atlikęs,Ro-

dalyvio

o Romas 
dalyvavo "Alcatel" 
tame marattone,42 
bėgime. Ji 
mas gavo 
medalį.
MIRUSIEJI:
• VLADAS JANUŠAUS
KAS mirė po sunkios li
gos birželio mėn.9d. Ge
neral Hospital ligoninėje.

Liko žmona Elena, sū
nūs Vytas,Paul ir Algis 
su šeimomis, jų tarpe 5 
vaikaičiai.

Ladojamas iš AV baž
nyčios Notre Dame Gote 
dės Neiges kapinėse bir
želio mėn. 13d.

Užuojauta artimiesiems,

• D.Danienė iš Ottawos 
"Vaiko Tėviškės Namams" 
paaukojo 40 dol. Už au
ką dėkoja Katalikių Mo
terą D-jos Montrealio Sk

• Š.m.birželio mėn.2d. 
Šv. Juozapo Oratorijoje 
Tautybių Mišiose labai 
gerai pasirodė A V Para- 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC 
|3907 A ROSEMONT Blvd.,MONTREAL,QC.,H1X 1L7

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

FOUHRunes

Maurice. J^apCan
FURS

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

400 Dė Maisonneuve W. 
Suite 801

Montreal,Que.H3 A 1L4

KF FUNERAL HOME 
pF J.F. Wilson & Sons Inc. 

123 M«pl* Blvd. 52*.*"%"**

Td: 691-4763 Tel: 767—9956

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.12

pi jos Choras, atlikęs 3 
giesmes, šiose Mišiose, 
Bazilikoje; dalyvavo įvai
rų tautybių žmonės su 
savo vėliavomis ir kuni
gais. Po mišių taip pat 
vyko pasirodymas, kur 
dainavo ir mūsų choras. 
Visas įvykis buvo fil
muojamas ir rodomas 
per TV kanalą.

Tel: (514) 288*9646

Fax: (514) 844-3865
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