
This paper was mailed 
Tuesday;’ Rugsėjo 5^2000

.• LĮTUANIE INDEPENDANTE • INDEPENDENT LITHUANIA • 7722 George St., LA SALLE, QC., H8P 1C4 Tel: 366-6220. $1. 
Nr. 18 (60-tieji metai) 2000 RUGSEJO-SEPTEMBER 5 • DVISAVAITINIS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS • CANADA

Įvyk i y 
APŽVALGA

B.N.

LENKIJA MINI "SOLI- 
DARNOSZ” SUKAKTI

Gdanske,rugpjūčio mėn. 
28d. buvo'minima pirmo
jo Darbininkų Nepriklau
somybės Judėjimo "Soli- 
darnosz”- Solidarumas- 
įsteigimo 2u metų sukak
tis.

Šio uostamiesčio dar- 
oininkai, prieš 20 metų 
masiniais streikais davė 
impulsą komunizmo žlu
gimui.

Didžiulė minia susi
rinkusiųjų į minėjimą pa
gerbė "Solidarnosz" va
dovą Lech Valensą ova
cijomis.

• Slaptumas, melagingas 
aiškinimas-ne naujiena.

Tokia antrašte vertina
ma Rusijos vadovybės 
laikysena ir veiksmai 
KURSK povandeninio lai
vo tragedijos eigoje. 
Klaidinančių visuomenę 
žinių skelbimas ir nu- 
teisingi tvirtinimai nuo
sekliai padieniui surašyti 
didžiuosiuose dienraš
čiuose, įskaitant ir mūsų 
"The Montreal Gazette".

Rusijos dienraščių 
straipsniuose labiausiai 
kaltinamas vyriausybės 
delsimas paprašyti ir pri
imti pagalbą gelbėjimo 
akcijai.

Gedulas paskelbtas nu
leidžiant valstybines vė
liavas.

• Rusijos prez.Vladimir 
Putinas atvyko į Tokyo 
po to,kai sužlugo viltys 
išspręsti Kurilų salų grą
žinimą Japonijai, pasira
šant su ja Taikos sutar
ti,, pasibaigus II-jam Pa
sauliniai karui.

Diplomatiniai santy
kiai tarp šių dviejų vals
tybių buvo atkuriami 
1956 metais.

Japonija tebereikalau- 
ja sugrąžinti 4-ias buv. 
Sivietų užgrobtas sale
les, kurios vadinamos 
Šiaurinėmis Teritorijo
mis, o rusai jas vadina 
Pietiniai Kurilai.

Prieš išvykdamas į 
Japoniją, prez.V.Putinas

(senoviniu sovietiniu sti
liumi) atmetė galimybę 
sugrąžinti Kurilų salas.

Vis ta didybės (ištcreip- 
tai suprastos, kaip kad 
jau pasirodė "Kursko" 
trageaijoje) manija nelei 
džia elgtis teisingai.

• Lietuvos Radijo ir Te
levizijos Centro darbuo
tojai, po įvykusio gaisro 
Rusijos ir Europos aukš
čiausiame Radijo ir TV 
bokšte Ostankine,svarstė 
kokių papildomų atsar
gos priemonių reikia Vil
niuje esančiame Lietu
vos R.ir TV.bokštui.

Ostankine gaisras kilo 
dėl elektros laidų trum
po susijungimo. Padaryta 
daug žalos ir bokšto pa
taisymas kainuos dide
les sumas.

Ostankino bokštas j/ra 
540-ties metrų aukščio, 
Vilniaus - 326,47 metrų.

Vilniaus specialistai 
tvirtino, kad nuo pa
našių incidentų neapsau-_ 
gos vien moderni prieš
gaisrinė sistema. To
kiuose ir panašiuose sta
tiniuose būtina griežta 
tvarka ir kontrolė,ką jie 
ir stengiasi palaikyti.

Vilniaus R.ir TV bokš
tas tai yra unikalus sim
bolis Lietuvos valstybės 
gyvenime.

OLIMPINIS MEDALIS
Šių metų vykstančiai 

Olimpiadai Australijoje 
nepavyko nukaldinti tin
kamų aukso medalių: 
vietoje tradicinio grai
kiškojo Koliziejaus, ku
riame buvo pradėta olim
pinių žaidynių tradicija 
(80m.po Kr.), atsirado ro
mėniškojo Koliziejaus 
vaizdas. Šiame buvo vyk
domos gladiatorių imty
nės, kovos su liūtais ir 
tigrais. Per 100 dienų 
trūkusias žaidynes, buvo 
nugalabyta 5000 žvėrių. 
Vergai-nugalėtojai turėjo, 
teisę būti laisvais. Tai
gi - didžiausias nesusi
pratimas’..

Tokią projektuotojų ir 
medalio atlikėjų klaidą 
atitaisyti nespės atitai
syti iki Olimpiados pra
džios. Australijos Olim
piados rengėjai pakliuvo 
į pasipiktinimo ir pa
juokos tinklą.

NEPAPRASTAS AKRO
BATINIS SKRYDIS

Kaune rugpjūčio mėn. 
gale, po pėsčiųjų tiltu, 
garsusis akrobatinis lakū
nas Jurgis Kairys pra
skrido ratais aukštyn, 
sėkmingai įvykdęs savo 
paskutiniojo, dar
neišbandyto tilto, užda
vinį.

Toks unikalus skrydis 
buvo rodomas BBC TV 
kanale, kurį matome 
Montrealyje.

Šį įvykį Kaune stebėjo 
ne tiktai TV ir Radijo 
žurnalistai, bet ir de- 
šimtūkstantinė minia.

Šio nepaprasto lakūno, 
tremtinio vaiko, specialy
bė tapo pavojingi patil
čių skrydžiai. Vilniuje 
Jurgis Kairys yra pra- 
skridęs po visais Nėries 
tiltais. Kiekvieną skrydį 
jis skyrė Lietuvos Valsty
bės Dienai, pagerbiant 
Karalių Mindaugą.

Pastarasis skrydis 
Kaune, anot lakūno, yra 
paskutinis, nes nebeliko 
tiltų. Jis, tikriausia, bus 
įrašytas į "Guiness Book" 
rekordų knygą.

PRANCŪZIJA PAGERBĖ 
LIETUVOS ISTORIKĄ

Istorikas prof. Bro
nius Dundulis už nuopel
nus istoriografijos moks
lui ir veikalus apie Na
poleono žygį per Lietuvą 
š.m. liepos mėnesį buvo 
apdovanotas Prancūzijos 

_ Vyriausybės Valstybinių 
Nuopelnų Komandoriaus 
ženklo Ordinu.

Prof.Br.Dundulis, bai
gęs Vytauto Didžiojo 
Universitetą, tobulinosi 
Sorbonos U— te, 1940m. 
apgynė disertaciją "Lie
tuva ir Napoleonas",kuri 
buvo~ tuojau pat išleista 
Paryžiuje.

Šalia svarbių darbų 
Lietuvos Didžiosios Kuni 
gaikštystės užsienio poli- 

■ tiKOS temomis, Br.Dundu
lis išleido veikalus "Lie
tuva ir Napoleonas 1807 
metais", "Lietuva Na
poleono agresijos metais"

Prancųzijos ambasado
rius Michel Touraine Or
diną įteikė 90 melų am
žiaus sulaukusiam istori
jos profesoriui Vilniuje, 
jam esant Gerontologijos 
ir Reabilitacijos Centre.
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• Šiais metais vykstan
čiose Olimpinėse Žaidy
nėse rugsėjo 15— spalio 
mėn. 1d.d. dalyvaus 62 
Lietuvos sportininkai,50- 
ties atskirų sporto šakų 
atstovai ir 12 krepši
ninkų. Kartu vyks 43 tre
neriai, vaoovai ir medi
kai, spaudos atstovas.

iškilmingame atidary-
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MIRĖ ŽYMUS ŽURNA
LISTAS STEPAS VARAN- 
KA.

Šią vasarą Toronte mi
rė Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjungos ilgametis 
veikėjas ir 2 metus 
buvęs Centro V-bos pir
mininkas, Lietuvių žur
nalistų Sąjungos narys. 
Rašė straipsnius aktu
aliausiomis temomis "Tė
viškės Žiburiuose", "Ne
priklausomoje Lietuvoje’/ 
"Dirvoje", "Laisvojoje 
Lietuvoje", "Kario" ir 
"Žibinto" žurnalams.

1995m.buvo apdovano
tas D.L.K.GEDIMINO or
dino I-jo laipsnio meda
liu.

Stepui Varankai ypa-
#****#*4:*4:**#«:#«:****#***«:#*4

ČIKAGOJE M.K.ČI URLIO- NIO FESTIVALIS.
M.K.Čiurlionio gimimo

125-metis bus plačiai 
minimas ne tik Lietuvo
je, bet ir išeivijoje.

Š.m. lapkričio men. 
Amerikos Lietuvių Meno 
Draugija planuoja Myka- 
lojaus Konstantino Čiur
lionio Festivalį. Vyks 3 
skirtingi, jo kūrybai pa
gerbti, renginiai: dailės, 
muzikos ir literatūros.

i ie vėliavą nes 1992 m. 
olimpinis čempionas,dis
ko metikas Romas 
Ubartas.

1992m. Barcelonos ir 
1996m. Atlantoje vyku
siose olimpinėse žaidy
nėse Lietuvos vėliavą bu
vo nešęs plaukikas Rai
mundas Mažuolis.

tingai rūpėjo Vilnius ir 
Vilniaus kraštas. 1931- 
1932m. , atlikęs karinę 
tarnybą lenkų kariuo
menėje, gavo puskarinin
kio laipsnį.

1935m., apkaltintas 
šnipinėjimu ir nuteistas 
12m. sunkiųjų darbų kalė
jimu. 1939m., prasidėjus 
karui, pavyko išeiti iš 
kalėjimo.

Toronte Stepas Varan- 
ka 30 metų išdirbo 
"National Trust" bendro
vėje.

Paliko žmoną Ireną, 
dukterį Audrą ir didelį 
būrį buvusių vilniečių bei 
veikėjų.

Palaidotas Šv.Jono Ka
pinėse Mississaugoje.

Renginių globėjai: mu- 
zikos-Darius Polikaitis ir 
Rokas Zubovas, dailė-No 
ra Aušrienė ir Daiva K a- 
rūžaitė, literatūrinių ren
ginių - Audrė Budrytė, 
vaikų renginių—Eglė No
vak, akademinės dalies- 
Rokas Zubovas. Plati in
formacija gaunama Arne* 
rikos Lietuvių Meno Drau
gijoje tel: 773-776-8818, 
Taip pat tinklalapyje: 
mke 2000 tripod.com.

tripod.com
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• Seimui pateiktas nu
tarimo projektas "Dėl 
1.992-2000 metų Vyriau
sybių finansinės veiklos 
auditu". Juo įpareigoja
ma atlikti kelių minis- 
terių Kabinetų darbo pa
tikrinimą, susijusį su vi
daus ir užsienio įsisko
linimais, valstybės ga
rantijomis iš svetur gau
namoms paskoloms ir jų 
panaudojimu, biudžeto 
pajamų ir išlaidų dina
mika.

Tokia procedūra yra 
normali visose Vakarų 
valstybėse. Gaila, kad 
Lietuvos Vyriausybės taip 
ilgai tOKio projekto rei
kalingumo nenumatė ir 
laukė kol išbujojo masi
niai išeikvojimai...

čia minimi auditai yra 
desperatiškai reikalingi 
didžiosiose įmonėse, kad 
neišsivystytų tragiška ir 
absurdiška situacija kaip 
"Inkare": metus laiko ne
išmokomos algos darbuo
tojams, savivališkai ir 
neatsakingai buvo "užin- 
karuotos" kitur ir bendro
vė sužlugdoma.

Visa tai, ir kiti pana

šūs valstybės vyriaus- 
bės nesuvaldomi reiški
niai, nelieka nepastebėti 
ir užsienyje. Juk Lietu
vos ekonominis gyveni
mas negali likti aferistų 
rankose! O jų priviso.

Rugpjūčio men.25d.pas 
bado streiką paskelbu
sius darbuotojus dery
boms atvyko Užsienio 
Reikalų m in. Algirdas Sau
dargas, Socialinių Reika
lų ir Darbo m in. Irena 
Degutienė ir Ūkio 
vicemin.Gediminas Rai
nys.

Lietuvos valdžios at
stovai ne kartą viešai 
pareiškė, kad valstybė 
negali prisiimti privačių 
bendrovių įsipareigojimų, 
tuo pačiu ir Kauno "Inka
ro" gamyklos darbininkų 
reikalavimų sumokėti jų 
uždirbtus pinigus.

Tačiau ieškoma gali
mybių.

Prez.Valdas Adamkus 
rugpjūčio mėn. 26d. lan
kėsi Premjero Andriaus 
Kubiliaus rezidencijoje 
Turniškėse, kur abu 
kelias valandas tarėsi, 
kaip padėti žlugusios ga
myklos darbininkams.
• 1999 metų turtingiau
siu Lietuvos politiku bu
vo tapęs Ūkio ministeris 
Valentinas Milaknis, vie-

nas kompiuterijos bend
rovės "Alna" savininkų 
ir buvusių vadovų.^ V.Mi
laknis keliais šimtais 
tūkstančių litų pralenkė 
ankstesnį šio titulo sa
vininką Seimo narį Ra- 
imūną Karbauskį.
• Paskelbus ilgai ir slap
tai rengtus Lietuvos 
Centro Sąjungos (LCS) 
rinkimų sąrašus,šios par
tijos gretose kilo gero
kas nepasiteriKinimas są
rašus rengusiu organiza
cijos vadovu Romualdu 
Ozolu, o LCS skyrių na
riai net ėmė kalbėti 
apie galimą partijos ly
derio keitimą.
• Viešosios policijos pa
reigūnams atėjo laikas 
įsigyti tvirtesnes žinias 
savo darbo srityje. 
Pravedama egzaminų pro
grama patvirtino, kad ne 
visi rimtai ruošėsi egza
minams.

Geriausiai kelių eismo 
taisykles mokėjo, teori
nes ir praktines užduotis 
atliko Šiaulių miesto ir 
rajono, Joniškio bei Ak- 
menės pareigūnai.

Blogiausiai pasirodė. 
Radviliškio ir Kelmės ra
jonų pareigūnai, egza
miną išlaikę tik šiek tiek 
daugiau kaip 60%.

Kiekvienam reikėjo at
sakyti į 30 klausimų.Jie 
buvo sunkesni, negu 
vairuotojų teoriniai eg
zaminai.

Neišlaikiusiems bus 
duota galimybė pasiruoš
ti ir dar kartą laikyti 
egzaminus.

Egzaminą laikė ir apy
linkių inspektoriai.

Paaiškėjo, kad tik ge
rai pasiruošęs šiam oar-

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 lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

Fondo nr. 119021236RR0001

KANAPOS LIETUVIŲ FONDUI v AUKOJO:
Po $100 - S.Prakapas, A.Staskevičius. $200 - 

A.A.Rukšiai, $500 - J.Margis.
Filomena Kantautienė - Adomo ir Filomenos 

Kantautų Fondui atsiuntė $10.000 ($60.000)^
UŽ mirusius- K.Gudžiūną $50 aukojo šeima; už 

G.Melnyką $100 , Kr.Koop.TALKA.
e A.a. J.Radžiukyno palikimas $230 ($2530).

Dėkoja KLFondas.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t*
bui policininkas galės ir 
toliau dirbti savo pa
reigose.

Kurso atnaujinimas nu
matomas vykdyti kasmet.
• "LIETUVOS RYTE"rug- 
pjūčio mėn. 22d. buvo iš
spausdinta koresponden
cija "Rusijos televizija 
Lietuvą vis dar tebelai
ko Rusijai priklausančia 
teritorija". Joje rašoma, 
kad Kultūros min.A.Bėk- 
ša šią savaitę iš Lietu
vos gavo laišką, kur yra 
vadinamas ministeriu 
valstybės, įeinančios į 
Rusijos sudėtį.

"Lietuvos* Respublikos 
Rusijos Federacijoje Kul
tūros Ministrui" adresuo
tame rašte Rusijos 
valstybinis televizijos ka
nalas "Kultūra" siūlo ben
dradarbiauti, rengiant 
naują programą "Naujoji 
teatro svetainė". Jeigu 
ministeris pasiūlytų Lie
tuvos menininkų kandida
tūrų, tai sprendžiant iš 
laiško teksto, televizi
jos generalinė direktorė 
T.Pauchova tikėtųsi, kad 
jis išspręs ir dalį finan
sinių problemų(I).

Paskambinus į šį Rusi
jos Valstybinį Televizijos 
Kanalą, buvo pasiūlyta 
kreiptis į Meno Progra
mų Studijos vadovo pa
vaduotoją N.Karsovą. Ji, 
susipažinusi su laiško 

tekstu, pareiškė,kad toks 
kreipinys liko iš rašto, 
kuris buvo siunčiamas bu
vusios Sovietų Sąjungos 
šalių ambasadoriams Ru
sijoje. Ji tvirtino, kad 
tą patį kreipinį galėjo 
perskaityti ir Baltarusi
jos bei Armėnijos Kul
tūros ministerial. Šią 
klaidą ji pavadino 
technine ir patikino pa
sirūpinsianti išsiųsti 
A.Bėkštai kitą laišką.

Lauksime patvirtinimo , 
kad tikrai taip ir bus 
padaryta nedelsiant.

• Buvęs SSSR Karo Lai
vyno tarnautojas, naras, 
Gargžduose gyvenantis 
zintanas Vaišvila irgi bu
vo pergyvenės šiurpiau
sią savo gyevenime įvy
kį prieš 3d metus.

Tuomet jis buvo įpa
reigotas traukti negyvus 
jūrininkus iš nuskendusio 
Barenco jūroje povande
ninio laivo.

"Kursk" povandeninio 
laivo katastrofa, įvykusi 
neseniai Barenco juroje, 
įam vėl stipriai sugrą
žino ano meto šiurpų 
vaizdą, įžengus į nu
skendusį povandeninį lai
vą. Pergyventi košma
riški vaizdai nepalieka 
A.Vaišvilos, ir kartas nuo 
karto vėl iškyla iš pa
sąmonės.

2 psi.
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• Keeping your children safe
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Service Guide is coming your way. 
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• Reducing home energy use
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• Filing a complaint about air travel
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a Seimo pirm. Vytautas 
Landsbergis pareiškė,kad 
konservatorių valdžia,ko- _ 
vodama su narkomanija, 
viską darė taip, kaip rei
kia, .tik prokuratūra iki 
šiol nesuorganizavo nė 
vienos stambios narkoti
kų prekeivių bylos. Jis 
taip pat neatmeta gali
mybės, kad rinkimų įkan- 
štyje prieš jį gali būti 
imamasi naujo šmeižto. 
Jis nurodo, kaip 
didžiausią to Listignato- 
rių A.Butkevičių.

• Pirmą kartą Lietuvoje 
sulaikytas tarptautinio 
masto, kelių valstybių 
ieškomas, narkotikų kon
trabandininkas.

iš Stokholmo su Šve
dijos piliečio pasu atskri
do 38 metų turkas Ali 
Ay. Jį sulaikė Vilniaus 
oro uosto pasienio kont
rolės punkto pasieniečiai.

Vilniaus I~osios Apy
linkės Teismas leido jį 
suimti, nes keletas vals
tybių specialiosios tar
nybos jo ieŠKojo dėl nar
kotikų kontrabandos.

» BNS žiniomis, maisto 
produktai ir gaivieji gė
rimai liepos mėnesį at
pigo. Labiausiai atpigo 
daržovės ir bulvės, 
vaisiai ir uogos.

Pabrango mėsa'-kiaulie
na-6 96, kiaušiniai net
10T696, jautiena 3!^9t> ir 
miltai

Atpigo transporto pa
slaugos 1%.
• Prezidentas Valdas 
Adamkus, tęsiantis pa
žintį su . Seimo rinkimuo
se dalyvausiančiu parti
jų programomis, vakar 
priėmė Centro sąjungos 
(CS) atstovus. Kaip ti
kino CS vadovas Romu
aldas Ozolas, Preziden
tas teigiamai įvertino 
centristų programą, ku
rios "pamatas yra nau
joji politika".

e Nuo 1991—jų metų 
M.K.Čiurlionio tiltas per 
Nemuną Kaune gali 
tapti pirmuoju apmoka
mu tiltu Lietuvoje. Mies
to valdyba nusprendė,jog 
priimtiniausias būdas pri
traukti privačias inves
ticijas tilto ir prietilčio 
statybos darbams užbaiga

• įvairiose taikos įvedi
mo bei palaikymo misi-

“ jose iš viso jau yra da
lyvavę per 700 Lietuvos 
karių.

Neretai į misijos vie
tas lietuvius sKraidino 
NATO šalių karo 
lėktuvai. Šįkart lietuvių 
taikdariams tenka nuo
moti autobusus.

"Lietuvos kariuomenė 
liKO be lėktuvų, kuriais 
būtų galima transportuo
ti karius, o nuomotis lėk
tuvus privačiose kompa- 

• nijose, mes neturime ga
limybių"— situaciją pa
aiškino Gynybos Štabo 
tarptautinių operacijų po
skyrio viršininkas Alek
sandras Temnolonskis.

Buvo svarstyti įvairūs, 
k kelionės į Bosniją, va- 

riantai. Lietuvos taik
dariams savo paslaugas 
siūlė estai, su kuriais 
būtų teke per puse da
lintis kelionės civiliniu 
lėktuvu išlaidas.

lėktuvu išlaidas.Lietuvos 
kariškiams tai pasirodė 
brangu ir jie atsisakė es
tų pasiūlymo.

A.Temnolonskis taip 
pat pabrėžė, kad kelionė 
autobusais į Bosniją ka
riams bus naudinga, nes 
tai kariuomenės treniruo
tė.

• Dėl vargano švietimo 
biudžeto Kauno savival
dybės švietimo ir ugdy
mo SKyrius mokyklų re
montui prieš rugsėjo pir
mąją šiemet neskyrė nė 
lito.

"Jei ne tėvų pagalba- 
prapultume, neturėtume 
iš ko pasitvarkyti prieš 
naująjį darbymetį"—sakė 
Petrašiūnų vidurine's mo
kyklos direktorė. Elena 
Kleivienė, neslėpdama, 
jog būtent tėvai kaip iš
manydami per vasarą 
grąžino savo vaikų kla
ses. Dažė jas patys, sam
dė remontininkus ar pa
prasčiausiai aukojo pini
gų, kad mokykla turėtų 
už i<ą nupirkti dažų, su
tvarkyti suklypusius bal
dus ar įstiklinti .sudužu
sius langus.

• Buvusio "Mažeikių naf
tos" gen.direktoriaus Ge
dimino Kiesiaus, jo sū-

ti yra koncesija. Naujas naus Valdo ir jų vairuo- 
būdas papildyti biudžetą, tojo Alfonso Galmino pa-

Lietuvos šokėjų grupe šią vasarą Tautinių Šokių Šventėje. Nuotr.P.Adamonio.

grobimu įtariamam Algi
mantui Vertelkai dar vie-, 
nas bandymas išeiti į 
laisvę, baigėsi nesėk
mingai. Vilniaus Apygar
dos Teismas atmetė jo 
ir jo , advokato skundus 
del suėmimo pratęsimo.

Nors A.Vertelka te
belieka už grotų, o 
pagrobimo byla tiriama 
jau antrą mėnesį,eiga ne
atrodo gana pajudėjusi.

• Lietuvos Žemes Ūkio 
m misteris E.Makelis rug
pjūčio mėn. viduryje su 
Maskvos vyriausybe pasi
rašė susitarimą dėl lie
tuviškų maisto produktų 
eksporto į Rusiją.

Ministeris sakė, kad 
Lietuva per pusmetį ga
lės į Rusiją eksportuoti 
5. tūkst.tonų jautienos, 4 
tūkst.tonų sviesto,2 tūkst. 
tonų pieno miltų,4 tūkst. 
tonų sūrio ir 20 tūkst. 
tonų grūdų. "Dėl dides
nio grūdų kiekio nesita- 
rėme, nes neaišku, koks 
bus mūsų derlius"- 
sakė jis.

Tik gaila, kad nepa
tvirtino ar už čia mini
mus produktus bus tvar
kingai ir laiku atsiskai
toma, ne taip, kaip "pre
kiaujant" su Gudija...

• Vilniaus Universalinėje 
greitosios pagalbos ligo
ninėje mirė du nuodingų 
grybų suvalgę vilniečiai: 

46m. moteris ir 64rn.vy
ras. Šiemet tai pirmo
sios nuodingų grybų aukos 

Toksikologai mano,kad 
vilniečiai apsinuodijo 
žalsvomis musmirėmis - 
pavojingiausiais Lietu
voje augančiais grybais.

• Vytautą Ratkų Klaipė
doje su įkalčiais rugpjū
čio mėn.27d.sulaikė Vals
tybės Saugumo Departa
mento pareigūnai,vykdy
dami specialų uždavinį. 
Dar 1999 gruodžio mė
nesį, Klaipėdos miesto 
policijos kriminalinės pa
ieškos skyriui tada va
dovavęs V.Ratkus, sulaiky
tas po to, kai pirkėjais 
apsimetę saugumo parei
gūnai iš jo per dvi die
nas neteisėtai nupirko 
tris šaunamuosius gink
lus ir maždaug^ 200 šo
vinių. Jo garaže rastas 
ginklų ir sprogmenų ar
senalas. Jis yra išėjęs į 
pensiją.

• Lietuvos Politinių Ka
linių ir Tremtinių Sąjun
gos 19 atstovų įrašyti į 
Tėvynės Sąjungos (Lietu
vos Konservatorių) sąra
šą.

Daugiamandatinėje Sei
mo rinkimų apygardoje 
savo kandidatų sąrašo 
LPKTS nepateikė.
• Gynybos išlaidos vie
nam Lietuvos gyvento
jui per metus sudaro 
170 litų. "Tai labai ne

dideli pinigai, ir mūsų 
šalies žmonės neturėtų 
skųstis gynybos išlaidų 
našta"- sakė Kariuome
nes vadas brig.gen.Jonas 
A.Kronkaitis.

• Vilijampolės įkūrimo 
data laikoma 1652 
metai, kai didikas J.Rack 
vila išiuntinėjo raštus už
sienio pirkliams ir ama
tininkams, kviesdamas 
juos dažniau apsilankyti 
įsteigtoje naujoje gyven
vietėje.

Tačiau vietovei nebu
vo lemta klestėti. Ją 
nuolatos niokodavo Vili
jos (Neries) potvyniai,to
dėl Kauno pirkliai čia 
nesiryždavo investuoti sa
vo turto. ! . i > i

Vilijampolėje niekada 
nebuvo pastatyta įspū
dingų, architektūrinę 
reikšmę turinčių statinių 

, (vienintele išimtis — ket
virtajame dešimtmetyje 
pastatyti Veterinarijos 
AKademijos rūmai ir kli
nika, kuri tais laikais bu
vo viena moderniausių 
Europoje).

Vilijampolėje 1800 m. 
kilęs gaisras, sunaikino 
didumą Paneryje suręstų 
medinių namukų. Rajoną 
bandyta atgaivinti ir ca
ro, ir Smetonos, ir so
vietiniais laikais. Tačiau 
šios pastangos nebuvo 
itin vaisingos.

Surveillez bien votre courrier!
Le Guide des services du gouvernement du Canada sera bientot chez vous.
Vous y trouverez de 1'information sur plus de 130 services, y compris comment:

• garder vos enfants en sėcuritė • vivre une vie same

• planifier votre retraite • enregistrer une arme a feu

• rėduire la consommation • dėposer une plainte a propos
d'energie a la maison du transport aėrien

Pour plus d'information:
1 800 O-Canada (1 800 622-6232), Tėlėscripteur/ATME: 1 800 465-7735, 
www.canada.gc.ca ou visitez le Centre d'acces Service Canada le plus pres.
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VASAROS DERLIUS

Vincas Piečaitis ir ‘Ramūne Sakalaitė - Jonaitiene

2000-tieji - įvairių jubiliejų metai- 
šią vasarą lietuvių išeivijoje, savo bendros 
veiklos viršūne, sušvito XI-joje Tautinių 
Šokių Šventėje Kanadoje, Toronte. Ši 
šventė ypatinga ir tuo, kad joje dalyvavo 
šokėjai - 4-ios grupės iš Lietuvos,iš Pietų 
Amerikos- Argentinos ir Brazilijos ir 
dargi grupė iš Punsko. Buvo plačios 
apimties programa, įjungusi visų kartų 
Šokėjus: vaikus, jaunuolius, suaugusius ir 
veteranus. v

Kanados Lietuvių Bendruomenės Šven
tes Rengėjų Komiteto Pirmininkai Vincas 
Piečaitis ir Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė 
įžanginiame sveikinimo žodyje Metraštyje 
sakė: ’’Sveikiname visus, atvykusius į, 
vienuoliktąją išeivijos lietuvių tautinių 
šokių šventę. Jūsų visų- šokėjų, globėjų 
ir žiūrovų- dalyvavimas mums yra pats 
svarbiausias ir gražiausias atpildas kelerių 
metų darbo ir lūkesčių atpildas rengiant 
šių šventę. Esame dėkingi komiteto 
nariams, atėjusiems į talką ir Jums 
visiems už^ parodytą dėmesį, suteiktą, 
parama^, už sudėtingų rengimo darbų 
supratimą.

Pagarba mokytojams ir vadovams už 
nenuilstamą rūpestį, ruošiant ir atvežant 
jaunimą bei visiems savo pastangomis ir 
lesomis prisidėjusiems prie šios šventės 
pasisekimo. Taip pat dėkojame Lietuvių 
Tautodailės Instituto Toronto skyriui už 
puikią parodą, praturtinančią ir savaip 
įprasminančią mūsų šventę. Pasidziaukimet 
pabendraukime - telieka visiems prasmine 
gi ir gražūs prisiminimai.”

Prisiminimai liko ir prasmingi, ir 
gražūs, o vadovams - užtarnautą atpildą, 
nes dalyvavo arti 2.000 šokėjų ir pilna 
didelė arena svečių, taip pat iš visų 
keturių kartų, nes daugelis suvažiavo su 
šeimomis, su vaikais.

Laimė, kad turime savo tarpe tokius 
atsidavusius, gabius ir patyrusius šokių 
4 psl.

mokytojus ir organizatorius Toronte-
Rita^ Narušytę- Karasiejienę ir Juozą. 

Karasiejų. Puikus, sklandus didžiojo šokio 
ploto apvaldymas, apgalvoti ir Įdomūs 
grupių įėjimai ir išėjimai jau savaime 
tapo lyg dalimi choreografijos. Pradžioje, 
sueinant visoms grupėms, atrodė, kad jau 
nebetilps, o visos sutilpo. Jaudino Lietu — 
vos šokėjų vienetai, jų šokiai, vaikų 
didelė grupė su jiems atitinkamais 
šokiais, Lietuvos choreografų rasti 
simboliai ir apipavidalinimai. "Dek, 
ugnie’’- graži pradžia Laimos Kisielienės 
choreografija,atvibravo visu žiūrovų 
širdyse.

Visiems buvo malonu matyti ir Šokius, 
kurie subūrė visas kartas į vestuvinį 
pokyli, į linksmus ir netikėtus momentus.

Ypač įdomu buvo sekti ir vaikų grupes— 
šokius, atitinkamai pavadintus ir nuošir
džiausiai atliktus:"Pasėjau kanapę", "Skai
čiuotes", "Žalnieriukas" ir kiti,su jais dir
ba choreografei-O.Razutienė, L.Kiselienė, 
V.Usavas, E.Morkūnienė.

Išeivijoje mes specialių vaikams šokių 
nesame sukūrę ir apie tai būtų proga pa
galvoti ir atrasti kokiu nors būdu, šią 
spraga^ užpildyti.

Smagu buvo matyti greitesnį šokį - 
"Rezginėlę", labai miela "Sadutę".

Lietuvių temperamentas nėra pasižymėjęs 
greitais ar komplikuotesniais žingsniais: 
tad, kad ir mažesnių grupių užpildytas 
plotas, pasukus kad ir "Kubilą" ir įjungus 
taip niekad neatsibostantį "Malūną" xbūtų 
pridavę didesnio vientiso tempo.
Graži pabaiga su vėliavėlėmis, bangavusi 
ir vėl sujungusi šią didelę minią veidų, 
rankų, spalvų mirgėjimo ir žingsnelių 
srautas.

Pažymėtinai su saiku ir puikiu išigyve- 
nimu įjungtas ir atliktas Rasos LukoŠevi- 
čiūtes-Kurienės jungiamasis tekstas, 
poezijos žodis, nors vietomis ir nustelb-

Rita Narušytė-Karasi  e jiene

Juozas Karasiejus

tas entuziastingos publikos plojimu.

Buvo puiku, kad ir programos svečiai t 
ir dalyviai buvo patalpinti gražiame ir 
patogiame viešbutyje. Visi ten susitiko ir 
atrado prie visų gražumų ir patogumų, 
spalvinga, įvairia, gražiai išdėstyta 
Lietuviu Tautodailės Instituto Toronto 
skyriaus suorganizuota paroda. Ją_ lankė 
ne kartą žiūrovai, gėrėdamiesi tautiniais 
drabužiais aprengtu pulku lėlių, margučiu^ 
pintinėmis, gobelenu audiniais, juostomis, 
meniškais atvirukais, šiaudinukais, kera
mika ir geležies dirbiniais.Toronto skyrius 
savo darbą, pradėjęs 1978 m. iki dabar 
yra vadovaujamas darbščios ir patyrusios 
tautodailininkės Aldonos Vaitonienės,neap
vylė lankytojus. Butų buvę gražu, kad ir 
kiti skyriai galėtų prisidėti savo darbais, 
bet gal kitą kartą tai pavyks padaryti.

Buvo tinkamai ir patogiai suplanuota 
suvenyrų parodėles,ten pat visiems 
susitikti, pavalgj/ti šeimoms ir pavieniui, 
nustebti, pasidžiaugti ir stebėtis, kad 
jnusų vis dėlto tiek daug susirinko šiai 
šventei, su dideliu nuoširdumu .dėl jos 
dirbo ir ja džiaugėsi,kuriems ši šventė 
buvo širdį šildanti ir brangi savo Lietu
vos gelmių dvelksmu.

Puošnus ir profesionalus leidinys, dviem 
kalbom išleistas, redaguotas Aušros 
Karkienės, Jurgio Kuliešiaus, Rasos 
Kūrienės, Irenos Meiklejohn, Irenos Ross, 
Ramunes Sakalaitės-Jonaitienės, Česlovo 
Senkevičiaus, Vidos Tumosienės ir Marytės 
Vasiliauskienės uždėjo tinkama šventės 
antspaudą.

b.n.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.18



X- TASIS LAISVES KOVU DALYVIU SĄSKRYDIS

Svečiai su visais

gieda

Lietuvos Himną.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADOS OTTAWOJE PRANEŠIMAS

Lietuvos diplomatinė atstovybė Kanadoje pradeda rinkėjų, dalyvausiančių būsimuose 
rinkimuose i Lietuvos Respublikos Seimą, registraciją. Lietuvos Respublikos piliečiai, 
kūno laikinai ar nuolat gyvena Kanadoje, gali užsiregistruoti Lietuvos Respublikos 
Ambasadoje Kanadoje ( 130 Albert Str. Suite 204, Ottawa, Ontario, KIP 5G4).
LR. piliečiai kviečiami registruotis busimiems rinkiniams ir pranešti apie save šiuos 
duomenis:

pavardę, vardą
gyvenamosios vietos adresą Kanadoje .

- gyvenamosios vietos adresą Lietuvoje (nurodo asmenys, kurie nuolat gyvena 
Lietuvoje, bet balsavimo metu bus Kanadoje) 
LR piliečio paso numerį 
asmens kodą, Įrašytą pasą

Duomenis apie save LR piliečiai gali pranešti asmeniškai, atvykdami į Ambasadą ir 
pateikdami galiojantį LR piliečio pasą, arba atsiųsti paštu. Registruojantis paštu, 
reikalinga atsiųsti LR piliečio paso puslapių, kurtuose yra pateikti aukščiau nurodyti 
duomenys, kopijas. Lietuvos piliečiai, kurie atsiųs duomenis apie save, bus įrašyti į 
rinkėjų sąrašus ir jiems prieš rinkimus į LR Seimą, kurie įvyks š.m. spalio 8 dieną, bus 
siunčiami visi balsavimui reikalingi dokumentui.

• X-jame Lietuvos Laisvės Kovų 
Sąskrydyje Ariogaloje dalyvavo keliolikos 
tūkstančių žmonių ir atvykę 47~rių rajonų 
atstovai. Svečiai padėjo gėlių prie parti
zanų, karių ir simbolinio paminklo, sudėto- 
iš tremties vietų atgabentų akmenų.

Pasodinti ąžuoliukai prie paminklų 
Lietuvos Kankiniams.

Po Mišių, skirtų žuvusiems ir nukentė- 
jusiems, didelė eisena per gatves nužygiavo 
į prie Dubysos esančią aikštę. į ją buvo 
įsijungę ir šauliai, skautai, vytautiečiai, 
maironiečiai, kudirkiečiai, cnoristai, muzi
kantai. šiame Sąskrydyje dalyvavo apie 50 
meninių kolektyvų. Buvo įvykdytas ir tra
dicinis bėgimas "Kauno pilis" Ariogala, bei 
dviračių žygis "Laisves ugnis ateities kar
toms".

Sąskrydin atvyko Seimo pirm.Vytau
tas Landsbergis su žmona Gražina, Krašto 
Apsaugos min.Česlovas Stankevičius su 
žmona, Kariuomenes Vadas brig.gen.Jonas 
Kronkaitis su žmona, grupė Seimo narių. 
Tai pat Latvijos -Nacionalines Partizanų 
Sąjungos pirm.kpt.ojaras Stefans, Lietuvos 
apskričių viršininkai, rajonų merai.

žodį tarė Seimo pirm.Vytautas Lands
bergis: "Praėjo 10 metų, kai savo vals
tybėje kelią grindėme sąžiningumu. Per tą 
laiką Lietuvos partizanui grąžinta Lietuvos 
kario garbė, socialinis aprūpinimas...

Partizaniai ir tremtiniai, jums grąžinta 
teisė atgauti žemę ir turtą kaip visiems

• piliečiams. Dar nemažai lietuvių turi 
grįžti iš tremties vietų. Ir jie grįš, 
įstatymas "Dėl okupacijos žalos 
atlyginimo" priimtas. Kai kam jis labai ne
patinka, yačiau joks kitas Lietuvos 
Seimas negalės pakeisti šio įstatymo, 
paremto visos tautos referendumu. Artė
jantys Seimo rinkimai - lemtingi Lietuvos 
valstybei. Mes turime parodyti, kad "mūsų 
širdys išmėgintos, seniai keptos, virtos."

pakilo ir ilgai skraidė virš susirinkusiųjų.
Vakare vyko gegužinė prie laužų, gro

jant Ventos Muzikos Mokyklos liaudies mu
zikos ansambliui.

Šis dešimtasis Sąskrydis kažinkodėl ne
buvo tinkamai atžymėtas Lietuvos, save 
vadinančioje, nepriklausomoje žiniasklaidoje. 
Ištisi puslapiai, visų TV kanalų reporte
riai nepatingėjo aprašyti "naujosios poli
tikos" ir ekskomunistinės koalicijos susibū
rimams ir jų puotoms, vykusioms gražiau
siose Lietuvos vietose. Gal gi tikrai "aukso 
veršis valdo mus". O kas jį nuliedino?
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Šokiu Šventes metu vykusios tautodailės

Krašto Apsaugos ministeris Č.Stanke
vičius pasidžiaugė, kad mato pačią stip
riausią Lietuvos bendruomenę tuos, kurie 
patyrė kančias ir pažeminimą, bet išliko 
gyvi.

Lietuvos Prezidento patarėjas sporto 
reikalams Romas Gaška perskaitė Lietuvos 
Prezidento sveikinimo laišką Sąskrydžio 
dalyviams.

Kalbėjo Lietuvos Kariuomenės 
vyriausias kapelionas Alfonsas Bulota, 
Lietuvos Laisvės Sąjungos pirm.Jonas 
Čeponis, Lietuvos Politinių Kalinių ir Trem
tinių S-gos pirui.Povilas Jakučionis, Seimo 
narys Antanas Stasiškis.

Sveikinimo žodį tarė Latvijos 
nacionalinės partizanų sąjungos 
pirmininkas,kapitonas Ojaras Stefanas.

parodos vaizdai.

Po pietų virš Ariogalos ir Dubysos slė7 
nio pasirodė dangaus mėlynėje lėktuvas, 
valdomas aukso medalisto, akrobatinio la
kūno Jurgio Kairio ir įmantriais skrydžiais 
sveikino dalyvius. Jis sužavėjo ne tik
minią, bet ir 3 gandrus, kurie netikėtai 
2000.IX.5.



VIENINTELIS LIETUVIŲ. BANKELIS KANADOJE 
_______ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

TIALKA" LIETUVIU KREDITO KOOPEKAmAS
830 Main SSreat East, Hamilton, Ontario LBM ILS 

Tai. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 
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 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ

Brolių skautų pastovyklė su vadovais: Ričardas Kalendra, dešinėje, dr. Arūnas 
Dailydė, 2000m. Romuvoje

Kanados rajono skautų-čiu stovykla ROMUVOJE vyko 2 savaites. Šiais metais 
vadovai nutarė duoti šiek tiek pastiprinto skautamokslio jaunimui. Buvo suorga
nizuota ir pravesta 24 valandų iškyla. Jos metu norėta suteikti progos jaunes
niems skautams ir skautėms vadovauti iškylines stovyklos įsikūrimui ir uždary
mui , bei pagyventi ir dirbti skilčių sistemoje, kuri ugdo atsakomybę vienam už 
kita.

§ios iškylos patarėjais buvo paskirti broliai ir sesės, kai kurie jau baigė 
"Ąžuolo” ir "Gintaro" vadovų lavinimo mokykla, bei keli patyrė skautai ir 
skautes.

MOKAME UŽ: PASKOLAS

kasd. pal. čekių sąsk. Iki..... .. 2.50% Asmenines nuo............... 7.80%
santaupas.................................. .. 2.75% ■ nekiln. turto 1 m............. 8.05%
kasd; pal. taupymo sąsk...... ..2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius..................... ... 4.10% • Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius...................
1 m. term, indėlius................. :’ms%
2 m. term. Indėlius................. 5.55% • Nartų santaupos
3 m. term, indėlius................. ... 5.85% apdraustos TALKOS
4 m. term. Indėlius................. ... 6.05% atsargos kapitalu
S m. term, Indėlius................. ... 6.30%
RRSP k RRIF 3 mil. dol. Ir Kanados
(Variable)................................... ... 2.50% valdžios Iki $60,000
1 m. Ind............... ..................... •k 5.25% tumou dmidltnu
2 m. Ind......... ~~~......... ........... .. 5.55%
3 m. Ind........................................ .. 5.85%
* m. ind.............................. ......... .. 6.05%

YL IMI* ■•••••••••••••••■■•••■••eeseesss.. 6.30%

Sekite kasdieninę Informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ t INTERAC KORTELĖ

TINKLAPIS: www.talka.net

Stovyklautojų komentarai buvo įdomūs ir programa patvirtino jos reikalingu
mą.

» "Romuvoje" stovyklavo 
Skautai Akademikai po 
XI-tosios PL Tautinių Šo
kių Šventės, liepos mėn. 
3-7 d.d. Atvyko apie 40 
akademikų ir kandidatų 
iš Čikagos, Los Angeles 
ir Toronto..

įdomią programą suda
rė senj.Rimas Pečiulis.Ją 
vykdė kartu su Čikagos 
ir Los Angeles nariais.

Tikimasi, kad šis sto
vyklavimas ir toliau pa
laikys savitarpio bendra
vimą ir skatins veiklą.

Lietuvių Namų žinios:

Rugpjūčio mėn.20d. 
sekmadienį, svetainėje pie
tavo 206 žmonės. Prane
šimą padarė ir su sve
čiais supažindino LN val
dybos narė A.Skilandžiū- 
nienė. Svečių knygoje pa 
sirašė 2 žmonės iš Lie
tuvos ir 2 iš Naujosios 
Zelandijos.

• LN Moterų Būrelis nuo
širdžiai dėkoja Lietuvos 
Kankinių Parapijos kleb. 
prel. J.Staškevičiui už 
galimybę pasinaudoti Ge
rojo Ganytojo patalpo
mis Wasagoje, telkiant 
lėšas Slaugos Namų 
statybai.

Slaugos Narnamų 
statybai aukojo: $1000 
($2500) P.Butėnas, a.a. 
G.Balčiūnienės atmini
mui Juri Almėk iš N.Ze
landijos paaukojo $50- 
JAV ir V.Šleinys $50.

Slaugos Namų vajaus 
komitetas dėkoja vi
siems aukotojams už 
nuoširdų dosnumą. Aukos 
priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito koopera
tyvuose arba siųsti tie
siog "Labdaros Fondas", 
Lietuvių Slaugos Namai 
1573 Bloor St. Toronto, 
Ont. M6P 1A6

• Kanados Lietuvių Me
dikų susirinkimas įvyks 
rugsėjo mėn. 28d. 7 v.v. 
Anapilio parodų salėje.

Apie dabartinę medici
nos padėtį Lietuvoje kal
bės buvęs Lietuvos Svei
katos ministeris ir da
bartinis Vilniaus "Santa-

tariškių" ligoninės gen. 
direktorius dr.Antanas 
Vinkus. Po jos šilta va- 
kerienė.

Apie dalyvavimą visi 
prašomi pranešti dr.R.Za- 
bieliauskui tel: 416 231- 
5216 arba e— paštu: 
dornraytųabovo tek.net.

pRISIKĖLIMOj
ARAPMOS KREDITO KOOPER \TY\ AŠĮ

999 (Allege S(.. loroiito. Ontario \I6II 1 \X 
leidimai: 416 532-3400 ir 532-3414

Anapilyje telefonas: 905 566-0IHW

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 vx 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 
-V4, iki 3 30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v,___

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind......................4.20%
180-364 d. term.lnd.....................4.70%
1 metų term, indėlius.................4.85%
2 metų term. Indėlius...............5.10%
3 metų term, indėlius.......... . 5.15%
4 metųterm. indėlius.......... . 5.20%
5 metų term, indėlius.......... . 5.30% ,
1 metų GlC-mėn.palūk.............. 4.60%
1 metų GlC-met. palūk......... 5.10%
2 metų GlC-met. palūk...............5.35%
3 metų GiC-met. palūk......... 5.40%
4 metų GlC-met. palūk.............. 5.65%
5 metų GlC-met. palūk.............. 5.70%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”.............................. 3.80%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.... 5.10% . 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind.... 5.35% J 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 5.40% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 5.65% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 5.70% t 
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.....................8.50%

Sutarties paskolas 
nuo.....................8.50%

Nekiln. turto paskolas:' 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................... -..7.70%
2 metų....................... 7.75%
3 metų....................... 7.85%
4 metų....................... 7.95%
5 metų...................... .8.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų............. 6.75%

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 Ir mortglčlus iki 75% 
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimante 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

6 psl.

LIETUVIŲ
KREDITO TTTT
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 116 milijonų dolerių
I MOKA:

3.65% už 30-89 dienų term, indėlius 
4.20% už 90-179 dienų term, indėlius 
4.70% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.85% už 1 m. term, indėlius 
5.10% už 2 m. term, indėlius 
5.15% už 3 m. term, indėlius 
5.20% už 4 m. term, indėlius 
5.30% už 5 m. term, indėlius 
4.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.10% už 1 rn. GIC invest, pažym. 
5.35%.už 2 m. GiC invest, pažym. 
5.40% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.65% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
5.60% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.80% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
5.10% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.35% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.40% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.65% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.60% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
5.50% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo.........8.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas --'1 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.....................7.70%
2 metų..................... 7.75%
3 metų..................... 7.85%
4 metų..................... 7.95%
5 metų..................... 8.00%

su keičiamu 
nuošimčiu............. 6.75%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

Lietuvos banko proginių monetų pardavimas.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
• Pirmad., anirad. 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:

Lietuvių Namuose -1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 
Telefonas: 416 532-1149

Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8 
Telefonas: 416 207-9239

Elektroninis paštas: parama@total.net Tinklalapis: www.parama.net

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr-1

http://www.talka.net
tek.net
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


Dvi solistės: Angelė Kiaušai t ė ir Gina Čapkauskienė 
su muzikais dr.Saulium E.Cibu ir William Smiddy 
Gala koncerte Kennebunkporte, Maine, JAV.

XXX-tasis KONCERTAS

Sol.Gina Čapkauskienė Š. m.rugpjūčio mėn.18 d. 
jau 3O-tąjį karta dalyvavo Gala- iškilmingame, 
tradiciniame koncerte Tėvų Pranciškonų vasarvie
tėje Kennebunkporte,Maine,JAV. Koncertas skirtas 
Sendraugių Ateitininkų Studijų Savaitės užbaigimui 
atžymėti. Jau kasmetine tradicija tapo 2-jų 
sopranų- Ginos Čapkauskienės ir Angelės Kiaulaitės 
bei 2-jų pianistu -William Smiddy ir dr.Sauliaus E. 
Cibo dalyvavimas su gražiai suderinta, Įvairia 
programa.

I-oje dalyje Gina pasirinko poetų P.Lemberto, 
H.Nagio, B.Brazdžionio, J.Aisčio, H.Radausko ,L. 
Andriekaus eilėraščius, kuriems muziką sukurė 
komp. O.Metrikienė,A.Stankevičius, St.Gailevičius,G. 
Gudauskienė, Br.Budriūnas.

Sekė Angelės padainuotos B.Dvariono "Žvaigždu
tė” ir poeto V.P.Bložės žodž."Jūra",muz.A.Raudo
nikio. Solistėms akompanavo Saulius E.Cibas, o I- 
ąją programos dalį baigė piano solo William 
Smiddy, pagrodamas du populiarius kūrinius "Begin 
the Beguine" ir "Wind beneath my wings".
II-ją dalį , pradėjo Angelė operetės ir operos 
ištraukomis -E.T.Houghton, A.L.Weber, A.Dvorak 
ir E.Sartori kūrinius. Akompanavo Saulius. Po 
William> pagrotų dviejų Sousa ir Vladimir 
Horowitz aranžuotų variacijų bei Chopin’ o polo
nezo A-Flat, sugrįžo į sceną Gina, padainuodama 
"Vienna, My City of Dreams" R.Sieczynski ir ariją 
iš op."Rėve de Valse", O.Strauss,akomp.Sauliui , 
kuris taip pat palydėjo ir 3 solisčių duetus:"Plaukia 
sau laivelis"-St.Šimkaus, ir 2 arijas? "La Boheme"- 
G.Puccini ir "La Veuve Joyeuse"-Fr.Lehar.

Po karštų plojimų, solistės atliko duetą iš 
op."Traviata".

Šis gražiai susigyvenęs kvartetas jau yra užkvies
tas koncertuoti ateinančiais metais. Ginai Čap- 
kauskienei tai būtų 31-asis koncertas šioje vasar
vietėje. b.

• "NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS" laikraščio il
gametis Leidimo Valdy
bos pirmininkas, . Juozas 
SiauČiulis, sugrįžęs į Lie
tuvą nuolatiniam apsigy
venimui,vis prisimindavo 
"NL" Redakciją ir dar
buotojus, parašydavo atvi
rukus su linkėjimais 
Švenčių progomis.

Savo testamentu jis 
paliko laikraščio leidy
bai paremti $500,- 
kurie gauti per notarę 
Rūtą Pocauskas.

Dėkinga už dovaną
"NL"

PADĖKA
A.a. PRANAS MICKUS, 
sulaukęs 89 m., iškelia
vo Amžinybėn 2000 m. 
rugpjūčio mėn.19 d.

Reiškiame nuoširdžią padėką kun.
Kazimierui Ambrasui, SJ., už rožinį, at
našautas gedulines Šv.Mišias Aušros Vartų 

prie amžino 
dės Neiges

Mališkai už 
maldomis į

Parapijos bažnyčioje, maldas 
poilsio vietos Notre Dame 
Kapinėse.

Esame dėkingi kun.Pauliui 
gražų pamokslą ir lydėjimą 
kapines.

Dėkingi Mišių tarnautojui Pauliui Giedri- 
kui, skaitovui Romui Verbylai ir 
no padėjėjui Francois Benjamin.

Didelis ačiū Aušros Vartų
Chorui, vargonininkui-dįrigentui

zakristijo-

Parapijos 
Lavrenti 

Djintcharadze ir sol.Ąntanui Kebliui, kuris 
gražiai giedojo per Šv. Mišias ir kapinėse.

Tariame nuoširdų padėkos žodį visiems 
draugams ir pažįstamiems už 
raštiškas užuojautas, gėles ir 

bei užprašytas

giminėms, 
žodines ir 
gausų dalyvavimą laidotuvėse 
Mišias.

Ypatinga padėka marčiai 
motinai 
paruošė 
Parapijos salėje.

Teresei ir jos 
kuri gražiai 

Aušros Vartų

Julija ir

Keršienei, 
dalyviams

Anelei 
pietus

Žmona Julija ir 
sūnus Antanas su šeima

• Montrealio Jaunimo 
Sąjungos atstovai,kur i e 
dalyvaus Š. m.pabaigoje 
vyksiančiame Pasau
lio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese Australijoje,ap
lankė buv.Aušros Vartų 
P-jos kleboną J.Aranaus- 
ka,SJ., Jėzuitų Namuo
se St.Jerdme miestelyje. 
Jie apdovanojo jį mėg
stamiausiais skanumy
nais, bet labiausiai 
jaunimas norėjo asme
niškai padėkoti už 'jo 
skirtą finansinę para
mą kelionei į Kongresą. 
Tėv.J.Aranauskas dauge
lį metą išdirbo su jau
nimu ir skautais.Buvo 
Lituanistinės Mokyklos 
kapelionu ir dažnai sto
vyklavo su jaunimu "Bal- 
tijoie".

Sužinojęs, kad keturi 
jaunuoliai,kuriuos jis pa
žįsta nuo pat mažens, 
ruošiasi skristi j Austra
liją,norėjo jiems pinigine 
dovana padėti aplankyti 
kraštą,kurį jis asmeniš
kai gerai pažįsta.

Jaunimo Kongreso 
Montrealio K-tas

Tev.J. Ara-

POMIDORAI NE VIEN TIK DARŽOVĖ 
Uogos ne vien tik skanios.

Įprastiniai pomidorai, taip mėgiami padažuose ir 
salotų patiekalų sudaryme, kaip sako Škotijos 
tyrinėtojai,turi savyje medžiagų, reikalingų širdies 
lygu gydymui.

Rowett Tyrimų Institutas skelbia, kad gelsva,lyg 
želė, medžiaga, supanti pomidorų sėklas, trukdo 
susibarti kraujo krešuliams ir taip pašalina pavojin
gus jų mazgus, kurie blokuoja kraujo indus, 
sukeliant mirtį ligoniams.

Tyrinėtojai tikisi, kad ši pomidorų dalis gali pa
vaduoti dabar plačiai vartojamą aspiriną, apsaugant 
nuo krešulių, nesukeliant jokių pasalinių neigiamų 
reiškinių skilviui.

Pomidorai turi geriausią apsauginį chemikalą, 
nemaža panašių medžiagų randasi braškėse, melo- 
nuose-arbūzuose ir citronuose grapefruit).

Ta proga prisimenama, kad vynuogės, uogos ir 
citronai, o ypač ananasai, yra ypatingai efektingi, 
švarinant kraują nuo susidarančių toksinų ir 
raumenų uždegimų sportuojantiems asmenims. Jų 
dietą patariama papildyti šiais skanumynais. - 
elementais. O.LAŠAS
* Pomidorų salotos paįvairinimui 
Reikia: 700 gr.pomidorų,75 gr.juodųjų alyvuo
gių be kauliukų, 1 svogūną, 6 Šaukštus alyvuogių 
aliejaus,2 Šaukštus balto vynuogių acto,% Šaukštelio 
druskos > 2 Šaukštus garstyčių,maltų juodą pirpiru,5 
šaukštus grietinės, 1 Šaukštą supjaustytų petražolių.

Nulupus odelę nuo pomidorų,smulkiai supjaustyti, 
taip pat susmulkinti alyvuoges, svogūną,sumaišyti 
su pomidorais ir užpilti išplaktą aliejų su garstyčio
mis ir actu,pridėti grietinę,pipirus,druską ir petra
žoles,viską gerai sumaišyti.

nauskas ir 
jį aplanke 
montrealie- 
Čiai,nuošir
džiai dėkin
gi už para
mą: 
Jūra Gedvila- 
Landry, 
Juozas J. 
PieČaitis, 
Andrius 
Valkauskas 
ir Dalius 
Bulota.

GARANTUOTAS IR GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS

MARGUTIS
S IU NTIN IAI

j Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Baltgudiją, Ukrainą, Rusiją

Patikimas 
asmeniškas 
perdavimas

? psl.

4359Venise, 
St.Leonard, QC,I H1S-1G2 

Tel:(514) 728 -3612

Lėktuvu 1-5 
laivu 5-9 

savaitės
TIESIOGINIS PERVEŽIMAS SIUNTINIU , 

AUTOMOBILIŲ IR KOMERCINIŲ SIUNTŲ Į VILNIŲ,
ŠBGĄLIME PASUMTISIUNTAS Ig J J s V Ą.

šioje srityje dirbame jau daugiaų kaĮn 8 jn£iusLj«^^^



MIRUSIEJI: 
® Andrew MATUSEVIČIUS 
84 m.mirė rugpjūčio 
mėn.25 d.ligoninėje.Pali
ko artimą draugę Mrs. 
A. Fevereach ir jos 
sūnų John Richard Bla- 
zej bei daugeli kitų 
draugų.

Palaidotas iŠ A V P- 
jos bažnyčios.

• Ladislava LAURINAI
TIENĖ 89m.amžiaus mi
rė rugsėjo mėn.’žd.

Liko sūnus Pierre, 4 
vaikaičiai, 2 provaikai
čiai ir sesuo Jeanne Ma
lišauskienė.

Palaidota iš Šv.Kazi
miero P-jos bažnyčios 
Notre Daine dės Neiges 
Kapinėse. 

Užuojauta artimiesiems.

MUSŲ JAUNIMAS VĖL KREIPIASI I JUS

Dešimtasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sas artėja. Jau keturi Montrealio jaunuoliai yra 
užsiregistravę šiam dideliam suvažiavimui,ku
ris įvyks Australijoje. Jie visi dalyvaus kaip 
Kanados atstovai Studijų Dienose Sydney mieste. 
Padėkite jiems dar kartą! Paremkite juos ir 
prisidėkite prie jų II-jo bazaro1.

ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 16-17 d.
"GARAGE SALE'lR BAZARAS

Seselių Namuose bus galima įsigyti įvairiausių 
daiktų ir rūbu šeštadienį: 8:30-5:00 vai.,ir

sekmadienį: 10:00 - 3.00 vai.

Jei turite daiktų ar rūbų, kuriuos norite paau
koti šiam renginiui, skambinkite Jūrai Landry ar 
Lilijai Gedvilaitei tel: 482-3113. Bus galima 
atvažiuoti paimti daiktus, arba atneškite juos 
tiesiai pas Seseles.

PAREMKITE MŪSŲ JAUNIMĄ IR APSILANKYKITE! ----------- ■ --- — —
Jaunimo Kongreso Montrealio Komitetas

• Seselė Judita po ilges
nių atostogų Amerikoje, 
sugrįžo į iviontrealį.Kar- 
tu atvažiavo ir Sės.Pal
myra, kuri kelis mene
sius talkininkaus parapi
jos darbuose.

* Jaunimo Kongreso Montrealio Komitetas kviečia 
atgaivinti Montrealio Jaunimo Sąjungą. Jei jūs 
esate terp 16 - 35 metų amžiaus ir norite prisi
jungti prie Montrealio Jaunimo veiklos, ateikite į 
mūsų pirmą šių metų, susirinkimą SEŠTADlENį,rugsė- 
jo mėn.16 d.,6:30 vai. vakare Seselių Namuose.

Bus diskutuojamos Šios temos: Montrealio jauni
mo veikla, ateinantis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas, jaunimo rolė Montrealio lietuviu tarpe.

VISI yra MALONIAI KVIEČIAMI.
JKM Komitetas

r* ■■ -.............. ■—* ■■■■■■■■—■ ■ ■■m

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

• Stases Piecaitytes- 
Naruševičienės gimta
dienis buvo gražiai ir 
linksmai paminėtas arti
mųjų ir draugų tarpe 
rugpjūčio mėn.12d. duk
ters Gailos ir muz.Alek
sandro Stankevičiaus so-

Tel: 364 - 4658 dyboje.

DR.ALENAS (ALAIN) P A V I L A N I S 
Še1 mos gydytojas

Universiteto šeimos 
Medicinos klinikai 

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

(Metro Cote des Neiges)

Privatus kabinetas 
932-8441 

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

(Metro Place St.Henri)

• AV P-JOS 50-čio MI
NĖJIMO PROGA.

Svečias J. E.vysk. Pau
lius Baltakis.OFM, kartu 
su Jėzuitų Provinciolu 
kun.Antanu Saulaičių SJ. 
ir kitais svečiais kuni
gais koncelebruos iškil
mingas Mišias, o J. E. 
Vyskupas pasakys
pamokslą.

Po Mišių, prie alto
riaus, AV Cnoras ir so
listai Gina Čapkauskie- 
nė, Slava Žiemelytė,An
tanas Keblys ir Jonas 
Vaškys, muz.dir. Aleksand
ras Stankevičius ir var
goninkas Lavrenti Djint- 
cnaradze atliks Kantatą 
"Kryžių ir Rūpintojėlių

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS JR VAIKAIČIAIS 
PROTĖVIU KALBA _ LIETUVIŠKAI

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

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

Montreal, Quebec H3H 2S2
Tel: 931-7174

Lietuva”, kuriai libretą 
parašė Henrikas Nagys.

Salėje vy«<s vaisęs ir 
oficialioji dalis, palinks
mins "Gintaro” šokėjai.

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų ištaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

FOURRURES

Maurice ‘Kaptan
FURS

I

* Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
"Saugojimas vasaros laiku(storage) 
"Taisau ir retnodeliuoju
"Siuvu ir parduodu

400 De Maisonneuve W. 
Suite 801

Montreal, Que. H 3 A 1L4

Tel: (514) 288-9646; 

iFax: (514) 844-3865»

Šv.KAZIMIERO P-JOJE
Rugsėjo mėn.29-30d.d. 

Šv. Kazimiero Parapijos 
šventoves salėje įvyks 
metinis bazaras.

Visi gerai žinome, jog 
bazaras duoda parapijai 
visuomet gražias paja
mas. Ta proga klebonas 
ir Parapijos Komiteto 
nariai nuoširdžiai krei
piasi į parapijiečius ir 
prašo paremti šį renginį 
vienokiu ar kitokiu būdu

Esame apdraudė 75 % Montrealyje gyvenančius lietuvius 
KVIEČIAME 

visus kitus apsidrausti.

Dėl kainų ir mokejim^issiaiškine sutarsime.

ĄD*A M ON JSJNJSURANCE AGE N C Y IN C.
Jei: (514) 722-3545 Fax: (514) 722-3546
————■ ■■■■■ - ■■■■    ........... ..................... 11 —■“ -■■■■■'-*1 J-" ■ ~~

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto
į PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS /R O S S/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060,- namų.

LESTOfTURES

rp.s IVIIROIM IIXJC

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 3272 Bout. LASALLE
Mark Richard VERDUN (Quebec) H4G IY9

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

kainomis.

Parapijos Komiteto 
nariai bei P-jos K-to 
pirmininkas Robertas Bo- 
hernier (tel: 683-6066)su 
mielu noru atvyks į jūsų 
namus paimti jūsų aukas. 
Jeigu jums yra patogu, 
galite patys sekmadie
nį atvežti.

Atsiminkime, jog mūsų 
parapija nėra gausi šei
momis, nes turime tik 
75 šeimas, o ne šimtus.

K. Ambrasas

8 psl.


	2000-09-05-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	2000-09-05-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	2000-09-05-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	2000-09-05-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	2000-09-05-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	2000-09-05-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	2000-09-05-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	2000-09-05-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

