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važiavime dalyviai rinkosi 
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Vidurinėje nuotraukoje - 
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Mažeikai t ė-Veselkienė su 
marčia Rasa ir vaikaičiu 
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LT Instituto metinis suvažiavimas Šįmet vyko Missisšaugoje, 

Ontario, Lietuvių. Muziejaus-Archyvo patalpose, rugpjūčio 
mėn.25-26 d.d.

Po įprastinės, technikinės, sklandžiai atliktos darbotvarkės ir 
užkandžių, sekė pažymėtinai turininga programa. Dalyviai 
supažindinti su dviem išskirtiniais leidiniais - knygomis: LT 
Instituto narės Kati Reeder Meek gražiai išleistų "Reflec
tion froma a FJaxen Past,for love of Lithuanian Weaving”apta-' 
re Vida Rimienė, LTI Čikagos Sk.pirmininkė ir pasveikino 
autorę visų vardu, kuri ? savo keliu, padėkojo Institutui už 
visokeriopų paramų, renkant medžiaga ir ruošiant spaudai 
šių knygų. Parašyta anglų kalba, ji tampa populiari, žinoma ir 
Amerikoje.

Antroji- ilgai laukta knyga -"Lietuvių Tautodailės Institutas 
Išeivijoje" suspėjo pasiekti dalyvius suvažiavimo proga. Tai 
Įdomus,monografinis leidinys,puošni,iliustruota retomis nuotrau
komis, didelio formato knyga. Jų redagavo Žinoma,buv."Moters" 
Žurnalo redaktorė Nora Kulpavicienė. Be priekaištų atspausdin
ta ir įrišta DANAITIS ASSOCIATES INC.Toronte, Kanadoje.

Įdomiu žodžiu Redaktorė apibūdino Šios knygos leidimo' eiga. 
Padėkojo bendradarbiavusiai LTI Pirmininkei Aldonai Veselkienei 
ir eilei talkininkų. Su knyga gražiai supažindino, ja įvertino 
arch.Algimantas Tamašauskas, atskleisdamas jos panoraminį 
pobūdi.

Tarybos narės Birutės Vaitkūnaitės-Nagienės žodyje atgijo 

LIETUVOJE:

• kONSEK V ATORI AI, su
sirinkę į vasaros sto
vyklą Kauno rajone, pra
dės pasiruošimus prezi-
2 psl.

dento rinkimų kompani
jai ir iškels vieną Tė
vynės Sąjungos kandida
tą iki šių metų pabaigos.

Pavasarį posėdžiavę 
partijos skyriai siūlė 

prisiminimai iš dail.Anastazijos Tamošaitienės gyvenimo, ir 
ir bendravimo su ja . Prelegentė pasidžiaugė, kad LTI yra ir da
bar tvirtose jo Pirmininkės Aldonos MaŽeikaitės-Veselkienės ran
kose. Ji nuoširdžiai, gabiai ir su meile vadovauja šiam Institutui, 
padedama patyrusių narių. "Dabar ji yra ir musu sesuo",-, sakė 
prelegentė. -

Minint dail.A.Tamošaitienės mirties 10-metį,Muziejaus vado
vybė sutiko surengti jos gobelenų ir audinių parodų. Gaila,kad 
nebuvo tinkamiau išnaudotos patalpos galimybės ,nors eksponatų 
buvo pasiūlyta. Lankstinukas,tačiau, dailiai techniškai išleistas.

, Antrų suvažiavimo dieną, sekmadienį, Lietuvos Kankinių 
šventovėje vyko dail.A.Tamošaitienės mirties minėjimui skirtos 
Mišios. Gražų pamokslų pasakė prel.J.Staškevičius, giedojo Rasa 
Krokytė-Veselkienė, akamp Birute Batraks. .Dalyvavo Šeimos 
artimieji, suvažiavimo dalyviai ir nemaža svečių. Atvykus prie 
A.Tamošaitienės kapo, paženklinto dail.Antano Tamošaičio 
sukurtu ^kryžiumi ir papuoštu gėlėmis, buvo uždegta žvakutė. 
v Sugrįžus į Muziejaus-Archyvo ^patalpas, dalyviai buvo pavai
sinti įvairių valgių skaniais pusryčiais.

Prieš išsiskirstant, buvo galima įsigyti ka^ tik gautas,čia pa
minėtas, knygas.

Pirmininkei Aldonai Veselkienei nuoširdžiai padėkojus visiems 
atsilankiusiems, ir geroms vaisiu šeimininkėms, sutarta vėl past 
matyti kitą rugpjūtį. ■ ' b.N.

.  į i ■■■■■■■—■■■■ i ■■ ■ ■ ■ ■i. i i.. i hii iiii i i n m———wwwwMwy. • 
riiiKti iš 3-jų partijos na- ninkas Vytautas Lands- das Paksas ir buvęs pirm,
rių: A.kuoiliaus, K.Juk- bergis nekanoidatuos į Eugenijus Gentvilas, su- 
nevičienės ir I.Degutie- Preziaento postą. sitikę Panevėžyje, suta-
nės. re dėl procedūrų,, po ku-

Kaip jau anksčiau pa- • Liberalų Sąjungos at- rių turėtų paaiškėti, kas 
skelbta, partijos pirmi- stovai (LLS) pirm.Rolan- .................................3 psl.
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vadovaus partijai ir kas 
bus jos kandidatu į 
prezidentus. "Partijos tu
ri nuspręsti, kam ko
kios pozicijos priklauso’’- 
po susitikimo su R.Faksu 
sakė E.Gentvilas. Tas, 
kas bus partijos kandi
datu į prezidentus, turės 
tapti ir pirmininku. Jei
gu R.Faksas bus iškeltas 
kandidatu, jis išliks savo 
poste. Jeigu kandidatu į 
prezidentu bus iškeltas 
kitas asmuo, R.Paksas 
turės užleisti savo vietą.

Kai kurių liberalų nuo
mone, dabar R.Paksas tu
rėtų užleisti pirmininko 
postą populiaresniam 
E.Gentvilui.

• Nuosekliai galvojanti 
Finansų Ministerė jau yra 
pasisakiusi bei paskel
busi griežtos finansinės 
politikos vykdymą.

Seimo Ekonomikos Ko
miteto pirm.V.Uspaskich 
parengė įstatymo projek
tą, ’ kuriuo valstybės sko
la pripažįstamos per pa
skutiniuosius kelerius me
tus susidariusios savival
dybių skolos.

Finansų min.D.Grybaus
kaitė kategoriškai jį at
metė. Ji pareiškė, kad 
tokio įstatymo, kurį siū
lo V.Uspaskich, priėmi
mas reikštų, kad savival
dybės ir ateityje turės 
galimybę netvarkingai 
švaistyti pinigus ir be 
saiko skolintis. Naujoji 
Finansų ministerė, jau 
praminta "geležine ledi’,’ 
kai kurių apžvalgininKų 
nuomone, esant vos ne 
"balta varna" ir A.Bra
zausko vyriausybėje. Ji 
visiškai nesutinka su aiš
kiai populistiniais pa
siūlymais tempti valsty
bės biudžeto antklodę 
kiekvienam į savo pusę, 
visiškai neatsižvelgiant į 
realią padėtį. Min.D.Gry
bauskaitė teigia, kad sa
vivaldybes neturėtų v gau
ti pinigų iš valstybes iž
do, kol nepatvirtina sa
vųjų biudžetų. Priešingu 
atveju, jos turės galimy
bę pasitvirtinti kur kas 
didesnius biudžetus, nei 
leidžia reali valstybės fi
nansų padėtis. Ji tvirtai 
pareiškė, kad visomis iš
galėmis priešinsis bet ko
kių teisės aktų projek
tams, jeigu jais bus pa-
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sikėsinta į valstybės vyk
domą finansinės ' draus
mės politiką.

Kol kas tokiai griež
tos finansinės drausmės 
.politikai pritaria ir prem
jeras A.Brazauskas. Savo 
tarpe, kai kurie kairieji 
Seimo radikalai, reiškia 
nepasitenkinimą viena iš 
svarbiausių Minmisterių 
kaoineto narių.

Vis dėlto akivaizdu, 
kad atėjo aukščiausias 
metas sudrausminti besi- 
kerojantį išlaidumą!
• Rugpjūčio men. 17d. 
(BNS) žiniomis Naujo
sios Demokratijos Parti
jos (NDF) pirm.parla
mentarė Kazimiera Prun
skienė sutiktų kandida
tuoti į prezidentus, jeigu 
palankiai susiklostytų ap
linkybės.

"Nesu dar šimtu pro
centų apsisprendusi"sakė 
K.PrunsKienė, pažymėju
si, jog ją apsispręsti ra
gina NDP ir Lietuvos 

• Valstiečių Partijų atsto
vai. Sprendimas dėl jos 
iškėlimo kandidate turė
tų būti priimtas po NDP 
ir Lietuvos Valstiečių 
Partijos susijungimo.

Pasak K.Prunskienės, 
šiuo metu rengiami jun
gimosi dokumentai, o 
jungiamasis partijų su
važiavimas galėtų įvykti 
spalio pabaigoje - lapkri
čio pradžioje. Jos teigi
mu, partijoms vienytis 
pasiūlė LVP vadovas Ra
mūnas Karbauskis. »

K.Prunskienė teige,jog 
jos kandidatavimas į pre
zidentus priklausys ne 
tik nuo partijos spren
dimo, bet ir nuo visuo
menei paramos bei fi
nansinių galimybių. Ji pa
žymėjo, jog yra pajėgi 
konkuruoti dėl savo pro
fesinės ir valstybinės pa
tirties, tačiau abejojo,ar 
sugebės konkuruoti su ki
tais kandidatais vyrais 
dėl finansinės paramos. 
”¥pač su tais kandida
tais, kurie šiuo metu 
yra valdžioje",-pažymėjo 
ji-

Nuduoda, kad niekada 
nedirbusi KGB, kad nie
kada neturėjo šnipės pa
reigų slapyvardžiu ftŠatri- 
jos Ragana". Ar tai tin
kamiausias personažas 
Valstybės Prezidento pos
tui???

• Britai ieŠKojo vietos, 
kur steigti kapitonų ka
rininkų kursus Lietuvoje. 
KA Ministerija pranešė, 
jog ekspertai apžiūrėjo 
Lietuvos Karo Akademi
ją Vilniuje, Puskarinin
kių mokyklą Kaune bei 
Mokymo Centrą Nemen
činėje rugpjūčio mėnesio 
pabaigoje.

Tai būtų mokykla, ku
rioje tris kartus per me
tus vyktų dvylikos sa
vaičių kursai vyr.leite
nanto ir kapitono, gal 
net majoro laipsnį turin
tiems karininkams. Kur
sai būtų tarptautiniai, 
atstovus į juos galėtų 
siųsti kiekviena . NATO 
Taikos partnerystės pro
gramoje dalyvaujanti 
valstybė. Karininkai bū
tų ruošiami tarptauti
nėms oprracijoms ir ko
vinėms užduotims savo 
šalių Kariuomenėse, gru
pėse po 6u žmonių.

Pulk.Leit.S.Clevelan- 
das sakė, kad jis išmaišė- 
visą Rytų ir Vidurio Eu
ropą, lankėsi Afganista
ne ir Kazacnstane, ieš
kodamas vietos tokiems 
kursams. Pradžioje kur
sams įkurdinti buvo at
rinktos Bulgarija, Slova
kija, Rumunija ir Lietu
va.

LTB -VALSTYBĖS ŽLUGIMO PRADŽIA AR PABAIGA?
(Kas yra kas Lietuvoje?)

5. (pabaiga) t
r r t J t T* - • X ' J; .

Niekas nesuprato, kokia nepelnyta laimė teko Lietuvai, kad nebuvo 
suspėta pasirašyti privatizavimo sutarties su Hansabanku. Tačiau visa ši 
nelaimių ir nusikaltimų virtinė pagaliau atvėrė akis Lietuvos žmonėms ir pa
rode, kokia begalinė yra Lietuvos pareigūnų nekompetencija, apatija ir korup
cija, ir dabartinės valdžios desperacija. Norėta parduoti LTB už bet kokią 
kainą (paskutnė minima suma buvo 30- 40 milijonų dolerių už 90% akcijų).

Buvo praleidžiami pro ausis bet kokie perspėjimai neparduoti daugiau kaip 
51% akcijų, likusias parduodant jau po privatizavimo, kai jų vertė išaugs ma
žiausiai keletą kartų, kaip rekomendavo visi su LTB privatizavimu susipažinę 
ir pateikę išvadas užsienio bankai ("Nomura" Bankas rekomendavo parduoti tik 
35% akcijų su pilna valdymo teise!) Absoliučiai nenormalu, kad valstybė už 
tokią juokingą kainą gali parduoti LTB 90% akcijų. Reikia pagalvoti, iki 
kokio lygio yra smukusi Lietuva ir jos prestižas! Ir po viso to, kaip galima 
rimtai vertinti Lietuvos pareigūnų postringavimus apie mūsų kelią į Europos 
Sąjungą ir į NATO?! Be abejo, tenka pripažinti, kad LTB privatizavimas buvo 
pažengęs labai toli, ir jį būtų buvę labai sunku nutraukti, tačiau to niekas nė 
nesistengė daryti, niekas nepajudino nė piršto bent kiek pakoreguoti. Vieninte
lė Ona Juknevičienė rimtai stengėsi išgelbėti tautos interesus.

Dabar LTB privatizavimas yra atsidūręs aklavietėje. Reikia ieškoti strate
ginio investitoriaus, reikia ieškoti konsultanto, nes visa audito medžiaga nau
jam privatizavimui nebetinka, ji nepatikima, Vyriausybė yra padariusi didelę 
klaidą, nes valstybinių obligacijų palūkanų normą, kuri buvo prilyginta 
banko depozito vidutinei mėnesinei palūkanų normai,padidintai 1%, padidino 

3 psl.

Kitais irietais turėtų 
paaiškėti, kurioje valsty
bėje bus steigiama mo
kykla. Jei tokie kursai 
vyktų Lietuvoje, valsty
bė turėtų suteikti tik pa
talpas užsiėmimams oei 
karininkų apgyvendini
mui, sumokėti už komu
nalines paslaugas. Di
džiąją finansavimo naštą 
prisiimtų Didžioji Bri
tanija, kuri parūpintų 
kompiuterius ir kitą 
įrangą būsimai mokyklai 
apmokėtų kursų lankyto-- 
jų atvykimą į Lietuvą.

• Vyriausybe, vos še
šiems menesiams nusta
čiusi minimalias grūdų 
supirkimo kainas, į gru
dų sektorių vėl grąžino 
valstybines kainas, kurių 
buvo atsisakyta jau per
nai.

Premjeras A.Brazaus
kas dar priešu porą sa
vaičių Panevėžio rajono 
grūdų augintojus įtiki
nėjo, kad minimalių kai
nų nebeįmanoma nusta
tyti, tačiau po susitiki
mo su Suvalkijos žemdir
biais, Premjeras pakeitė 
savo nuomonę.

Dabar nutarta, kad 
perteklinius grūdus super
kant! valstybinė Žemės

Ūkio ir Maisto Produktų 
rinkos reguliavimo
agentūra šiemet pradės 
pirkti grūdus nuo rug
sėjo mėn.15 dienos, o ne 
nuo lapkričio mėn. 1 die
nos, kaip buvo numa
tyta anksčiau.

Ir kodėl gi taip blaš
komas!? Ar nėra laiko 
(ar noro?) apgalvoti taip 
reikalingą atsiskaity
mą su žemdirbiais? Ne
svarbu, ar ruošiamasi į 
Prezidentinį postą, ar ne. 

"Prie gerų norų pinigų at
siranda propagandoms ir 
dažnai nereikalingai eks-. 
travagancijai... Lietuva 
nebus įvertinama tik už 
paviršutinį blizgėjimą. 
Visas brudas po kilimais 
netilps...
• Prieš vienuolika metų 
savavališkai iš Sovietų 
Armijos pasitraukusį 31 
metų panevėžietį D.Kie- 
lą dar vis persekioja Ru
sijos Karinė Prokuratūra! 
Panevėžio Policijos Ko
misariato migracijos sky
rius gavo iš Maskvos ras
tą, kad šis žmogus ieš
komas kaip dezertyras 
(sic!).

1990 m. kovo menesį 
iš dalinio Pamaskvyje pa
bėgęs lietuvis ir šian
dieną. dar negali jaustis



• Lietuvos režisieriaus

NUO DO-RE MI IKI. LAKŠTINGALOS Ne^noS T

"Carmine Burane" su soLGina Čapkauskiene

irseję pastatymai . ne 
irtą buvo komentuoja- 
i kritikų.

Š.m. rugpjūčio men. 
id. "The New York 
mes" laidoje rašytojas 
:>n Jenkinas išsamiai ir 
valgiai aptaria įdo- 
ius režisieriaus atradi- 
us. Kaip jis "Hamleto" 
įstatyme stipriais ir 
lujoviškais simooliais 
:kūrė Danijos karališ
kų rūmų gyvenimo psi- 
liologinę atmosferą, 
lip privedė prie tragiš
ki os atomazgos.
R.Jenkin'ą žavėjo ir ak

liai: tiek Mamontovas 
inco Hamleto vaidinė
je, tiek 
ūdybiniu 

fiziniu

kiti, ne vien 
įsi jau t i m u, be t 

pasiruošimu, 
sudėtingas

Beveik visą puslapį uz- 
ančiame aptarime, at- 
lusdintos ir kelios nuo-

1979 m, rudeni,, lapkričio men. 11 d., Gina atvyko į Australiją antrą karia ir 
koncertavo Perthe,Adelaidėje, Gealonge ir Melbourne. Šiose gastrolėse ji 
parodė savo repertuarų įvairybę ir supažindino su J< no Govėdo 4-iomis, 
naujausiomis, jai specialiai parašytomis^ dainomis. Ji atliko dainas, giesmes,, 
arijas ar kantatų, ištraukas, zaismįpgus ar dramatinius kūrinius, -kaip sakė 
žiūrovai, ypač galėję išgirsti ariją is "Lucija di Lammermoore".

Australijos lietuviai stebėjosi jos per 5-ius metus (nuo pirmojo atvažiavimo) 
jos sukauptu repertuaru ir vartojant originalių kūrinių kalbas. Nemažiau 
žavėjosi Ginos skaidria nuotaika, entuziazmu ir geru bendravimu su publika. 
Lietuviai pasiilgę gerų koncertų ją labai nuoširdžiai priėmė ir apdovanojo.

Uz metų - Gina, tarp eiles kitu koncertų, jau buvo pasiruošusi dainuoti 
Garį Orff’o operoje "CARMINA BURANA", Lietuvių Čikagos Operoje.

Si opera domino Giną, savo neeiliniu pastatymu, kur dominavo judesys^ 
neįprasta orkestratūra ir idomūs tekstai. Tai - galima sakyti kamerine*, 
vien Vpiksm r> nnprci

Tuo tarpu jos gastrolių ratas JAV ir Kanados lietuvių kultūrinių ir tautinių 
švenčių sukaktims prisirpus, vėl sukosi. O ji savo ruožtu, nenuilstamai derino 
ir plėtė savo repertuarą, todėl vis buvo dažnai kviečiama gastrolėms.

Pažymėtinas jos dalyvavimas Lietuvos Nepriklausomybes Švenčių minėjime 
1980 m.Škotijos Lietuvių Klube ir kitose vietovėse.

Vartant Ginos Capkauskiene’s rūpestingai surinktų koncertų aprašymų 
atkarpų kolekcijas, matosi, kad ji tik nepaprastai troško dainuoti ir tobulėti, 
bet ir mūsų išeivijos telkiniai trokšte troško ir giesmės, ir operos, ir dainos 
ir arijos, ir*-kantatos. * (b.d.).

• Seimo narys, Konser
vatorių vadovas, Vytau
tas Landsbergis Huvo pa
siūlęs rezoliucijsč pro
jektą, kokiu būdu vertin
ti Vyriausybės ataskaitą.

Projekte buvo atkreip
tas dėmesys, kad Ro
lando Pakso Vyriausybė 
nėra atsakinga už 
200um. pagerėjusią mak
roekonominę bei finansb- 
nę ūkio padėtį.

, Vyt.Landsbergis pa
siūlė naujai Vyriausybei 
vietoje trumpalaikių ra
šytinių ataskaitų (jų ne
numato ir Seimo statu
tas), parengti konkretų, 
dalykišką memorandumą 
Seimo nariams apie viso 
šių metų 1-ojo pusmečio 
veiklą. "Metinė atas
kaita yra metinė ir jo
kia kitokia nenumatytu 
Statute. Metinę Vyriau
sybės ataskaitą už 2ū0ū- 
sius metus nelogišku bu
vo rengti Vyriausybės va* 
dovui (Miri.P - kui), kuris 
tik 1.5 mėnesio pernai 
dirbo šiame poste”-teigė 
Vyt. Landsbergis.

Metinę Vyriausybės 
ataskaitą, visai logiškai, 
yra tuo laikotarpiu dir
bančios Vyriausybės kom
petencija ir uždavinys. 
Tačiau Seimas šios Rezo
liucijos projektą at-

Prisimename ir Mont- 
realio publikoje sukeltą 
nepaprastą dėmesį ir įver- 

E.Nekrošiaus 
’’Trys sese- 

ir Shakespearefc>"Han> 
Re- 

ir aktoriai ap- 
žiūrovus ir kri-

A,Čechovo 
rys" 
lėtas" spektakliams, 
žisūra 
stulbino 
tikus.

Gana 
krošiaus 
gastrolės buvo aprašytos 
"N L" puslapiuose, kurių 
savo parodai paprašė ir 
šių gastrolių užsakytojai 
savo teatriniam archyvui 
bei suruoštai ‘ pagodai 
teatro stenduose.

Lietuvio režisieriaus 
"Hamletas” keliauja per 
didžiąsias Europos teatrų 
scenas. Pasiekė ir New 
Yorką.

plačiai šios E.JNe- 
ir jo pastatymų

metė!

Logiškumo egzamino, 
atrodė, neišlaikė...

LTB VALSTYBES ŽLUGIMO PRADŽIA AR PABAIGA?

5. (pabaiga)
dar 3%. Tai reiškia, kad bankas iš Vyriausybės obligacijų gauna 3% didesnes 
palūkanas. Tokiu būdu, bankas, kuris nupirks Taupomąjį Banką iš Lietuvos Vy
riausybės, uždirbs dar daugiau ir LTB bus privatizuojamas bemaž veltui. Bet 
po tokių aferų, kai buvo nutraukta sutartis su ABN "Amro Banku," kas, savo 
laiku sukėlė labai didžiulį neigiamą atgarsį pasaulio finansų rinkose, kažin ar 
rimtas bankas sutiks ateiti į Lietuvą ir turėti reikalų su korumptuotais 
finansiniais neišmanėliais. Kažin ar dabar ABN "Amro Bankas" sutiks^ tokiomis 
pačiomis sąlygomis dirbti iš naujo darbą, kurio rezultatus Visokavičius prieš 
porą metų paleido vėjais.

Dudėnas savo laiku pasišvaistęs ambicijomis, užkirto kelią Lietuvai daly
vauti pasaulinėje finansų rinkoje - jam išvijus ABN "Amro Banką" iš Lietuvos, 
Lietuva ir jos privatizuojamos įmonės daugiau nebefigūruoja pasaulio finansi
nėse suvestinėse, jokiuose rodikliuose. Lietuva finansų pasaulyje daugiau neži
noma? Kol Lietuvos Finansų Ministeris neapsilankys tokiuose bankuose kaip 
ABN "Amro", "Deutsche Bank" ir pan., tol nereikia nei svajoti apie turtingą 
investitorių, nei tikėtis ką nors apskritai iš privatizavimo uždirbti. Kiekvienas 
privatizavimas, jeigu jis bus vykdomas taip pat kaip ir iki šiol, tik stums 
Lietuvą į bedugnę vis giliau ir giliau.

Galiausiai, į Lietuvą atėjęs bet koks sukčius galės Lietuvos Vyriausybei dik
tuoti, ką ji turi daryti ir ko neturi daryti. Tikėtis ko nors daugiau kaip BBB- 
lygio investitorius (dukterinis bankas) netenka, o iš tokio investitoriaus naudos 
nedaug,nes jis neturi pigaus kapitalo, LTB paslaugų tinklui išvystyti. Toks ban
kas vystyti LTB paslaugų tinklą galėtų tik tuo atveju, jeigu paimtų tam tiks
lui Kreditą iš AA (aukštesnio lygio) bankų. Tačiau tokia politika didintų LTB 
restruktūrizavimo sacikainą, kitaip sakant, jo paslaugų savikainą» o tuo pačiu 
ir jų kainą.

Kai prieš menesį į Vilnių atvyko p.Lars Tuneli (SEB Banko savininkas), jis, 
susitikęs su Premjeru R.Paksū nuslėpė, kad derybos dėl SEB ir Swedbank eina 
į pabaigą. Tokio elgesio motyvai aiškus - kuo ilgesnį laiką pavyks nuslėpti 
SEB ir Swedbank susijungimą ar bent užvilkinti LTB privatizavimą, tuo 
ilgesnį laiką bus galima apsaugoti nuo konkurencijos Vilniaus Banką ir Hansa- 
banką. Taigi, tik naujas LTB privatizavimas gali iš principo pataisyti padėtį.

visiškai saugus ^-vykstant 
į Rusiją, pasienyje jį 
gali sulaikyti. Lietuvos 
Generalinės Prokuratūros 
pareigūnai pripažino, kad 
egzistuojantys tarpvalsty
biniai susitarimai tokius 
žmones kaip D.Kiela 
gina tik formaliai.

Generalinės Prokuratū
ros atstovas spaudai 
V.Putelis žurnalistams sa
kė, jog šiemet Rusija su 
analogiškais teisinės pa
galbos prašymais surasti 
dezertyrus, kreipėsi bene 
20 kartų.Pranešimų apie 
dezertyrus gauna ir Lie
tuvos Kariuomenės
Naujokų Šaukimo
Taryba. Ar ne per toli 
landžioja JViask va?

Policijos 
migracijos 
inspektorė 
informavo

Prokura- 
nebeegzistuo- 

jančios Sovietų Sąjungos 
įstatymus pažeidęs žio
gus yra Lietuvos pilietis 
ir negąli būti persekio
jamas. 

Gal tai reikėtų 
pranešti Rusijos Karinei 

k___ Prokuratūrai ^Maskvoje
Jeigu bus normalus marketingas, banką bus galima parduoti už žymiai didesnę oficialiu raštu, jeigu 
kainą. patys dar nesusipranta!
4 psl.

Panevėžio 
Komisariato 
Komisarė , 
B.Pliavgiene 
Rusijos Karinę 
turą, jog

• Lietuvos bendrovės,at
siliepdamos į Prezidento 
Valdo Adamkaus kvieti
mą dalyvauti ilgalaikėje 
švietimo programoje, ža
da skirti 15 mln.litų. 
Banko "Hansa, LTB" at
stovas pristatė projektą, 
pagal kurį bankas per 
1.5 metų kaimo mokyk
loms perduos 1500 kom
piuterių.

Pasiskelbė parėmimu: 
"Lietuvos teleko m as","Mi
crosoft", "Omnitel", "Vii- 
comb", "Sonex Kornpiu- 
teriai", "Hewlett Picard 
Lietuva", Juozo Kazicko 
Fondas ir Žemes Ūkio 
Bankas".

Pernai Lietuvos mo
kyklose vienu kompiute
riu turėjo naudotis 10U, 
šį rudenį 60-75 mokslei
viai.

Tikimasi, kad jau šį
met vienu 
naudosis tik

kompiuteriu
30 inoks-

^uropos Sąjungoje vie
nas kompiuteris turi bū
ti skirtas 10 moksleivių. 
(Betilki to,ne pro šalį pa
miklinti ir savo galvelę 
bei atmintį).

• Vytautas Šustauskas 
Kaune vykusiame mitin
ge, kurį surengė Liau
dies Vienybės Sąjunga, 
pirmininko Jurijaus Subo- 
tino buvo išvadintas juok
dariu, besijuokiančiu iš 
pono, kuriam tarnauja.

V.Šustauskas mitinge 
viešai nekalbėjo, išvyko 
nesulaukęs renginio pa
baigos.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.18.



• "Lietuvos Ryte" rug
pjūčio mėnesio pabai
goje skelbiama, kad Lie
tuvos žydai kreipėsi į 
Pasaulio Žydų Bendruo
menę, ragindami parem
ti Lietuvos siekius kuo 
greičiau tapti NATO ir 
Europos Sąjungos nare.

Lietuvoje rengiamo pa
saulio Jitvakų suvažia
vimo išvakarėse, išpla
tintą kreipimąsi pasirašė 
Lietuvos Žydų Kultūros 
palikimo paramos fondo 
valdybos pirmininkas, 
Tarptautines Komisijos na
cių ir sovietinių okupa
cinių režimų nusikalti
mams Lietuvoje tirti pic. 
alininkas, Kovo 11-sios 
Akto signataras E.Zinge
ris. "Nepaisant tragiškos 
Lietuvos žydų žūties ir 
Lietuvoje neįsisąmoninto 
holokausto tragedijos mas
to, mes parėmę Nepri
klausomos Lietuvos at
kūrimą, manome, kad 
Lietuva turi būti kuo 
greičiau priimta į NATO 
ir Europos Sąjungą. Tai 
būtų kuriamos modernios 
Lietuvos pilietinės visuo
menės ir holokausto ga- 
rantus",— rašoma kreipi
mesi.

Pareiškime pabrėžia
ma, kaa žydai rėmė Lie
tuvos Nepriklausomybę 
20a.pradžioje ir pabai
goje. "Lietuvos žydai 
kartu su lietuviais ir ki
tų tautybių žmonėmis 
septynis šimtmečius sta
tė Lietuvą. Miestų ir 
miestelių amatininkai, 
verslininkai, teisininkai, 
finansininkai ir kiti pra
turtino Lietuvą ir Vaka
rų civilizaciją, buvo dar 
viena jungtis tarp Lietu
vos ir didžiojo pasaulio’, 
rašoma pareiškime.

2001.IX.10.

• "Mažeikių naftos" ak
cininkai neeiliniame su
sirinkime pritarė bend
rovės valdybos siūlymui 
išleisti dvi * "Mažeikių 
naftos" akcijų emisijas, 
kurias JUKOS išpirks už 
75 mln.JAV dolerių.

Susirinkime taip pat 
pritarta dėl 75 mln. JAV 
dolerių paskolos "Mažei
kių naftai", kurią įmo
nei suteiks JUKOS.

Rugpjūčio men.22d. bu
vo "Mažeikių naftos" ak
cininkų susirinkime pri
simintas, praėjusių metų 

vasarą be žinios dingęs, 
buvęs šios bendroves di- 
rektorius Geaeminas Kis- 
sius.

Buvęs bendrovės "Ma
žeikių nafta" ’'statybos 
direktorius bei ilgametis 
G.Kiesiaus bendražygis 
akcininkas S.Gedminas iŠ 
tribūnos pareiškė bijąs 
atvirai sakyti savo nuo
monę apie įmonės reika
lus, nes baiminasi tra

Didžiosios

Britanijos

Ambasada

Vilniuje

Nuotr.ELTA

flwwjws

giško, kaip G.Kiesiaus, 
likimo.

S.Gedminas labai ne
patenkintas, kad perpus 
mažinamas bendrovės 
įstatinis kapitalas ir anu
liuojama daigiau kaip 
500 mln.paprastųjų vardi->T 
nių akcijų. Tokį "Ma
žeikių naftos” valdybos 
sprendimą buvęs vadovas 
vadino "mažųjų akcinin
kų apiplėšimu vidury die
nos".
• Tobulėja AB "Klaipė
dos mediena". Paleista 
nauja medienos drožlių 
plokštės linija, kuri pa
jėgia patenkinti visą iki 
šiol importuojamos pa
grindinės Lietuvos balni
ninkų žaliavos poreikį. 
Naujos linijos įsigijimui 
bendrovė investavo 9 mi
lijonus litų: 6.5 mln.kai
navo pati linija, apie 1 
mln.-montavimo darbai, 
dar apie 1.5 mln. papil
doma įranga, pastato at
naujinimas.

LTB VALSTYBĖS............. ..

Dėl atsakingų valdininkų kenkimo ir sabotažo, valstybė prarado tris metus 
brangaus laiko. LTB privatizuoti buvo galima dar 1998 metais. Visas šis 
delsimas ir trynimasis su sukčiais Lietuvai ir jos žmonėms virto dideliais 
nuostoliais, o Vilniaus Banko savininkams — nemenkais pelnais. Tai jau įrodyta. 
Toks konkurencijos metodas, kai konkurentas sužlugdomas šiam. dar nepra
dėjus dirbti, pasaulyje nėra naujas, naujas jis tik Lietuvoje, jo autoriai: EBRD 
Phare programa, SEB ir Swedbank. Jo vykdytojai Lietuvoje Visokavičius,.Vait
kevičius, Milašauskas, Dudėnas, Vagnorius, Kubilius. Nežiūrint visų klaidų ir 
nusikaltimų, kad ir kokias skaudžias pasekmes jos atnešė ir tebeneša Lietuvai 
(Visokavičiaus,Vaitkevičiaus ir visos jų kompanijos privirtą košę dar ilgai 
mums teks kabinti!), reikia sutelkti pastangas ir ieškoti strateginio investito
riaus ir konsultanto.

Pačioje pirmoje eilėje tas pastangas dėti teks mūsų finansų m misteriui ir 
jo artimiausiems bendražygiams. Šiandien jų daliai teks atlaikyti visas jų pirm
takų padarytų klaidų pasekmes, visų pirma, turint galvoje, kokios bus LTB 
privatizavimo pasekmės Lietuvos finansų rinkai ir visai Lietuvos ekonomikai- 
pensijų ir draudimo fondams, finansinių instrumentų ir vertybinių fondų bir
žai Lietuvoje.

Rusų rašytojai llfas ir Petrovas aprašė nevykėlį didįjį kombinatorių Ostapą 
Benderį. Jis vaikėsi tai milijono, tai paslėptų brangenybių, tačiau išskyrus 
keletą* smulkių aferų, atnešusių kartais keletą dešimčių ar porą šimtų rublių, 
jo pastangos nieko geresnio nedavė. Aplinkui virė gyvenimas, o kombinatorius 
gaudė miražą. Deja, mūsų laikų kombinatoriai yra žymiai gudresni- jie kas
tuvais žeria į savo kišenes milijonus, o visa tauta džiaugiasi sukčių į akis bru
kamais miražais. Ar dar ilgai vagims reikės Tave kvailinti, gerbiamas 
skaitytojau, kad prasikrapštytum akis, kai kitą kartą ateisi prie rinkimų urnos?

Dr.Edvardas Juozas Petraitis

• ZiB "Klaipėdos pienas" 
šią vasarą vos spėjo at
likti užsakymus valgo
miems ledams. Per kars
čius kasdien pagaminama 
apie 15 tonų ir daugiau 
nei 50 rūšių šio gaivi
nančio skanumyno.

• Didžiausia pasaulio 
pramoginės įrangos ga
mintoja "Microsoft" pa
skelbė, kad šių metų s er
ti tikuotų partnerių kon
kurse Lietuvos informa
cinių technologijų bend
rovėms "Alnai" ir "So- 
nex" suteikė apaovanoji- 
mą už geriausią "Micro
soft" sprendimų teikimą 
bei autorinių teisių ska
tinimą Rytų ir Vidurio 
Europos bei /Afrikos že
myne.

• Japonijos mieste A ki
toje pasibaigusių Pasau
lio Neolimpinių Sporto 
šakų Žaidynių sportinių 

šokių varžybose Arūnas 
Bižokas ir Edita Daniūtė 
laimėjo bronzos meda
lius klasikinių šokių pro
gramoje.

9 Viena geriausių plento’ 
dviratininkių Diana Ži
liūtė paskutiniame, 5-me 
treko Pasaulio Taurės var
žybų etape Malaizijoje 
Skm. asmeninėse perse
kiojimo lenktynėse užė
mė antrąją vietą.

• Lietuvos ledo rutulio 
įžymybės-žaidėjai Darius 
Kasparaitis ir Dainius 
Zubrus pirmą kartą at
stovaus vienai komandai- 
Lietuvos Ledo Kutulio 
rinktinei. 28m. "Pitts
burgh Penquins" gynėjas 
D. Kasparaitis ir 22 m. 
"Washington Capitals"puo- 
lėjas S.Zubrus Lietuvos 
ekipos sudėtyje pasiro
dys Lietuvos ir Latvijos 
jaunimo rinktinėse.

Ps. Apie Lietuvos Taupomojo Banko (LTB) akcininkų užmojį perorganizuoti šį 
banka ir patvirtinti jo projektą, rašoma rugpjūčio mėn.18 d. "Lietuvos ryte’C 
Skelbiama, kad rugsėjo mėn. 14*" d.Šaukiamame neeiliniame susirinkime, akcinin
kams bus siūloma prie Taupomojo Banko prijungti Lietuvos Komercinį Banka 
"Hansabankas", kurio akcijas valdo E s t i j o s* "Hansabankas".

Ar LTB akcininkai norėjo susipažinti su dr. Edvardo Juozo Petraičio &o 
banko veiklos odisėjos aprašymu (buvo spausdinamas ir Lietuvoje)? Jeigu taip 
- ar,ir kokioj išvadų padarys tame neeiliniame susirinkime? Ar savo atsakin- 

4 gumą, pademonstruos bent pareikŠdami argumentus- už ar prieš - nusmailinant
Gražiausia šių metų kauniete Giedre Rusyte plunksnas. ir galutinai jomis pasirašant vieno: ' ar kitokį nutarimą, artėjant 

Nuotr.iJ.ui a numatytai projekto įgyvendinimo datai šių metų pabaigoje? (Red.)
5 psl.



• Lietuvių Namų svetai
nėje rugpjūčio mėn.26d. 
pietavo 280 svečių. Pra
nešimą padarė ir su sve
čiais supažindino LN 
Kultūros Komisijos narė 
G.Bijūnienė.

v Svečių knygoje pasi
rašė V.Vaitkutė iš Lie
tuvos, Tirnukų šeima iš 
Acton, Ont. ir F.R.Ti- 
mukai iš Toronto.
• Toronto Vyrų Choras 
pradeda repeticijas rug
sėjo mėn. 10d.,pirmadienį 
6.3Uv. v. Toronto Lietuvių 
Namuose.

• Prisikėlimo P-jos me
tinis susirinkimas įvyks 
rugsėjo men.16a.12v. pa
rapijos salėje. Parapijos 
Tarybos rinkimams pra
vesti ir sudaryti kandi
datų sąrašą yra sudaryta 
rinkimų^ komisija: B.Če
paitiene tel: 621 * 2343, 
I.Vibriene, L.Zubrickas. 
Jei kas nori kandidatuo
ti, prašome -skambinti 
bet kuriam iš rinkimų 
komisijos narių.

• Lietuvos Kankinių šven
tovės choras po atostogų

Europa Chung Dawson prie savo išaustu pavyzdiniu 
juostų-juostelių s.m.liepos mėn.,Gananoque ... Ontario

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

unpAT lietuvių kredito
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
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%

Asmenines nuo....... r.7.80%
neklln. 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

5 m. ind..................................... . 4.50%
Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

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

renkasi pirmajai . repe
ticijai rugsėjo mėn.8d., 
sekmadienį, 10v.r. įpras
tiniame repeticijų kam
baryje Anapilio salės an
trajame aukšte.

Išganytojo P-joje
e Rugsėjo mėn. 16d.,sek
madienį, 11.15 v.r. pa
maldos su Šv.Komunija, 
po kurių įvyks Moterų 
Draugijos susirinkimas.
e Parapijos Taryba posė
džiaus rugsėjo meru 18d., 
7v.v. Alfredos Mikšienės 
bute.
e Padėkos šventės puota 
įvyks spalio men. 21d., 
sekmadienį, po pamaldų, 
12.45 v.p.p.Lietuvių Na
muose. Bilietus platina 
A.Langienė, tel:4l6-233- 
0511.
į GANANOQUE,QNT. Į 

NETIKETA^^^SURIŠO 

LIETUVIŠKOJI JUOSTA.
Lietuvių Tautodailės 

Instituto išleistos kny
gos "Lithuanian Saches" 
egzempliorių nusi
pirko vienas asmuo 
Lietuvoje ir atvežė do
vanų Didž.Britanijoje gy
venančiai Europa Chuang 
Dawson. Vardas Europa 
duotas todėl, kad ji gi
mė ^Kalėdų dieną, o 
sekančiais metais buvo 
paskelbta II — jo Pasau
linio Karo pabaiga,--kaip 
sakė jos tėvai.

Ši moteris yra mate
matike, Oxforde gavusi 
"Honors degree" > ir MA 
laipsnį 1971 m.

Mėgsta rankdarbius. Yra 
įsigijusi "City čcGuilds 
Diploma" ir specialios 
mezginių gamybos tech
nikos specialybę. Priklau
so Didž.Britanijos bei 
Prancūzijoje veikiančiai 
Tarptautinei organizaci
jai "Dentelles aux Fu- 
seaux", bei keletai kitų

grupių.
Dovanotoji lietuviškų 

juostų knyga ją nepapras
tai sudomino ir ji, su
radusi knygoje LTI adre
są, susisiekė su pirmi
ninke Aldona Veselkiene.

son pasakojo, kad tai at
vėrė akis į juostų įvai
rybę bei grožį.

Pasikalbėjimuose su sa
vo močiute (iš tėvo pu
sės) ji sužinojo, kad mo
čiutė save kildina iš vie-

6 psl.

Gavusi stipendiją is Wea
vers Spinners & Dyers 
Gildijos, atvyko į Gana- 
naque pas ją intensyviam 
juostų audimo kursui.

Europa Chuang Daw-

nos, kadaise buvusios 
Confucijaus studentės*mo
kines. giminės,

Taigi, tokia egzotika, 
toks lietuviškos juostos 
pavingiavimas. b.n.

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 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v,r.iki 3,30 V.p.p: ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

AKTYVAI per 60
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...................... 2.90%
180-364 d. term.ind..................... 2.95%
1 metų term, indėlius.................3.05%
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.paiūk...............3.05%
1 metų GlC-met. palūk...............3.30%
2 metų GlC-met. palūk...............3.75%
3 metų GlC-met. palūk...............4.10%
4 metų GlC-met. palūk...............4.50%
5 metų GlC-met. palūk...............4.65%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”...............................2.90%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... 3.55% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 4.00% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... 4.70% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.... 4.75% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 5.35% 
Taupomąją sąskaitą iki........... 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki 2.00% 
Amerikos dot. kasd. pal.

taupymo sąsk..................... 2.25%

milijonų dolerių
IMA už:
Asmenines paskolas

nuo............................7.00%

Sutarties paskolas
nuo............................7.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.......................5.75%
2 metų.......................6.60%
3 metų.......................6.25%
4 metų.......................6.90%
5 metų.<...........6.50%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............6.00%

Duodame komercinius 
mortglčius iki $750,000.

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

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

PARAMA

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

AKTYVAI per 122 milijonų dolerių
MOKAME
2.55% už 30-89 d. term, indėlius 
2.60% už 90-179 d. term, indėlius 
2.65% už 180-364 d. term. Indėlius 
2.80% už 1 m. term, indėlius 
3.30% 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 
2.90% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.05% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.55% už 2 m. GIC invest.
3.95% už 3 m. GIC invest. 
4.25% už 4 m. GIC invest. 
4.55% už 5 m. GIC invest.
2.90% už RRSP ind. (var.rate)’ 
3.30% už RRSP 1 m. term. ind. • 
3.80% už RRSP 2 m. term. Ind. 
4.70% už RRSP 3 m. term. ind. 
4.50% už RRSP 4 m. term. ind. 
5.35% už RRSP 5 m. term. Ind.
2.90% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
3.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.25% už JAV dol. kasd. pai. sąsk.

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo............................ ,7.00%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

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

- su keičiamu
nuošimčiu.. 6.00%

5.75%
6.60%
6.25%
6.90%

50%

Cirrus

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortgičius Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis pačias: parama@total.net
KITOS PASLAUGOS

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITU KRAŠTU 
PERSIUNTIMAS PINIGU (WIRE TRANSFERS) | LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS: 
Pirmad., antrad. ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p. 
Ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

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

MasterCard

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

APLANKYKITE MŪ9U TINKLALA^Į: www.parama.net

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.18.

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


montreal
Ilona šalia 

bionikos 

Jonynienės 

ir Vytauto 

A.Jonyno jų 

išleistuvėse 

šiais įlietais.

Nuotr. 

K.R.Utto.

ILONAI NEGRĮŽTAMAI IŠĖJUS...

Ilona Gražyte - Maziliauskiene gimė Kaune. Seimai apsigyvenus Kanadoje, 
mokėsi Montrealyje, Marianopolio Kolegijoje, kurią baigė B.A.laipsniu, o 
McGill Universitetu - MA laipsniu. 1960 m.gavo daktarės laipsnį uŽ diserta
ciją, apie rašytoją Arthur Koestler ’į.

Anglų kalbos specialistė ir literatūrologė, mokytojavo ilgus metus Margarit 
Bourgeoys Kolegijoje. Taip pat ir Aukštesniuosiuose Lituanistikos Kursuose 
- seminaruose Montrealio lietuvių telkinyje.

Gabi literatūros kritikė buvo dažnai kviečiama Amerikoje ir Lietuvoje 
į įvairius literatūrinius pobūvius ar kultūrines veiklos suvažiavimus. Kasmet 
matydavo j^ karstai diskutuojant ’’Santaros-Sviesos” suvažiavimuose, Poezijos 
švenčių subuvimuose. Bendradarbiavo diskusijomis ir straipsniais "Metmenyse”, 
’getuose", "Aiduose", "Margutyje", "Lituanus" žurnale, kai kada "Tėviškės 
Žiburiuose" ir "Nepriklausomoje Lietuvoje". Dalyvaudavo ir Lietuvių Bendruo
menės rengtuose minėjimose, Lietuvių Akademinio Sambūrio Montrealyje 
veikloje. Savo laiku yra buvusi Montrealio skaučių paskautininkė ir tuntininkė.

Gražus ir jaudinantis momentas- prie jos karsto AV P-jos bažnyčioje 
Jūratė Tanner pasakė trumpą, nuoširdų žodį ir pakvietė, susiėmus rankomis, 
sugiedoti tradicinę "Ateina naktis".

Per 16 metų veikiančiame Montrealio Skaitytoju Ratelyje, kartu su Vytautu 
A.Jonynu, vadovavo literatūrinėms diskusijoms iki paskutiniojo susitikimo, 
prieš atostogas. • ...

Grįžus is jų, jai teko atsigulti ligoninėn, o netrukus teko visai atsisveikinti 
visiems, kurie ją pažinojo. Truks jos izvalgumo, elegantiško diskusijų stiliaus 
ir kai kadaf kritikos vylyčių... b.

LIETUVOJE:

• Baidarininkai Alvydas 
Duonėla ir Egidijus Bal
čiūnas Pasaulio Baidarių 
ir Kanojų irklavimo čem
pionate Poznanėje (Len
kijoje) 200 metrų distan
cijoje iškovojo aukso me
dalius rugpjūčio mėn.26d.

500 metrų nuotolyje 
25 metų A.Duoneles ir 
metais vyresnio E.Bal
čiūno dvivietė pelnė Pa
saulio pirmenybėse sidab
ro medalius'.

• Seimo daugumą su
darė Socialliberalai ir 
Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos (LSDP) atsto
vai/socialdemokratai su
tarė po lygiai pasidalyti 
dešimties apskričių vir
šininkų postus. Po 
beveik savaitę trukusių 
intensyvių derybų, liepos 
menesio 24d. tokį spren
dimą priėmė Seime posė
džiavę LSDP ir Naujo
sios Sąjungos atstovai.

Socialdemokratai siū
lys savo kanndidatus į 
Šiaulių, Panevėžio, Mari
jampolės, Utenos ir Vil
niaus apskričių viršininkų 
postus.

Taigi, Kaunas atiteko 
Naujajai Sąjungai.
2001.1X.10.

Aida Lukoševičiūtė (nuotrauka su autore buvo 
atspausdinta "The Montreal Gazette")

Montrealyje rašytojos Celia McBride veikalas buvo 
priimtas Stratfordo festivalio repertuaran, vadinasi 
"Her t Only Customer". Šalia jame vaidinančios 
autorės, kuri baigė National Theater School 
Montrealyje, vaidina ir Aida Lukoševičiūtė. Veikalą, 
kartu su kitu Julianos Pivato vienaveiksmiu, bus 
galima pamatyti ir Montrealyje rugsėjo mėn. 14 ir 15 
d.d., bei rugsėjo mėn.21 ir 22 d.d., Studijoje 303, 
Belgo Building, 372 St.Catharine Str.W. Bilietai 
gaunami prie įėjimo.(Inf.tel:286-9743 arba 989-9846).

PADĖKA

Mano mylimai Dukrai

a.a. LAIMAI URBANAVIČIŪTEI- PELLETIER 
staigiai mirus 2001 m. rugpjūčio mėn. 1 d.,

reiškiame gilią, padėką kun. Ričardui 
BIRBILUI uŽ atnašautas Gedulines Misiąs, 
maldas Laidotuvių Namuose ir amžinojo 
poilsio vietoje.

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems už pareikštas užuojautas 
žodžiu ar raštu, užprašytas Mišias.

Dėkojame Aušros Vartų P-jos Chorui už 
giesmes bažnyčioje ir visiems, palydė- 
jusiems Velionę į amžinojo poilsio vietą.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas palengvi
no mūsų skausmą,ir ilgai pasiliks mūsų 
Širdyse.

Dėkingi,-
Mama, žentas, vaikaite ir provaikaičiai, 
seserys Gražina, Vidūnė ir brolis Algis*

— ........ . ■■■■ .......................................... . ...............................  

DĖMESIO!
-/
S.m. rugsėjo mėn. 16d., sekmadienį, po 11 

vai. pamaldų, AV P-jos salėje vyks papildomas 
SUSIRINKIMAS; Seselėms išsikeliant iš Montrealio 
APTARTI SESELIŲ. NAMŲ ATEITĮ.

V i s^ i, ypatingai jaunimas, kviečiami 
pareikšti savo nuomonę ir šiame susirinkime 
dalyvauti. AV P-jos Komitetas*♦♦***♦****♦**************♦***♦♦♦♦♦♦:♦♦♦*♦♦♦♦*♦
• Lietuvos atgautos Ne
priklausomybės 10-čio 
proga, "Le Devoir" at
spausdino ilgoką straips
nį rugpjūčio mėn. 18d. Ru- 
turns Rozenbergs gana iš
samiai , kad ir vienapusiš
kai aptaria Baltijos kraštus.

sz

• Atitaisome netiksliai at
spausdintą pranešimų "NL" 
16 nr.:
• Shirley (Milaknytė) ir. 
Robert Ivan buvo kriksto-

tėviais Debros(Milaknytės) 
ir Robert Lecuyer dūk — 
relės Hanna-Caroline.

•ZEKES GALLERY, 3955 
Saint Laurent, Montrea
lyje, kviečia atsilankyti 
Bertrand Lavoie parodo
je. Paveikslų teina "Le 
Tour du Monde Dans M a 
Fete".

Paroda atidaryta rugsė
jo mėn. 15-spalio mėn.21 
dienomis. Inf.

AR PIRKSIME SESELIŲ 
NAMĄ?

Rugsėjo mėnesio 
praažioje įvyko aV para
pijos narių susirinkimas, 
kuris buvo neeilinis, nes 
buvo sprendžiamas labai 
svarous klausimas: pirKti 
seselių, parduodamą na
mą, ar tenkintis A V baž
nyčios sale musų organi
zacijų susirikimams, po
sėdžiams, repeticijoms 
ir t.t. ,

Susirinkimo pradžioje 
kleb.kun.Ričardas Birbi
las perskaitė iš Seselių 
gautą laišką, patvirtinan
tį jų išsikelimą iš Mont
realio.

Po tb, Tarybos narys, 
ūkvedys Albinas Urbonas 
paaiškino mūsų parapijos 
finansinę paoėtį ir 
kvietė parapijiečius ge
rai apsigalvoti dėl Sese
lių namo įsigijimo. Mūsų 
parapija, pradedant 1998 
metus, finansiniai smuko 
žemyn. Dabar, kai turi
me gerą kleboną kun.Ri
čardą, grįžtame prie rū
pestingai tvarkomos fi
nansinės apyskaitos. Ta
čiau nemažai žmonių 
paliko šią parapijąivieni 
apsigyveno arčiau savo 
vaikų, kiti jau iškeliavo 
į Anapilį. Tad pagrindi
nis mūsų pajamų šaltinis 
yra rinkliavos, kurios 
kasmet mažėja. Būtų 
labai rizikinga pirkti ki

tus namus, kai tuo tarpu 
labai reikalingos santau
pos jau esamų parapijos 
namų išlaikymui.

iš pasisakiusiųjų del 
namo pirkimo, buvo įvai
rių nuomonių. Buvo iš
klausytos ir kelios nuo
monės apie fantastinius 
planus šį namą įsigijus - 
nuo įkūrimo senelių na
mų iki jų panaudojimo 
neįgaliems vaikams. Tik 
visiškai neišku, kodėl vi
si tokie planų vykdymai, 
norimi užkrauti parapi
jai. Ar nėoūtų protinga 
tokius planus vykdyti 
susibūrus keliems lietu
viams į vienetą, investa
vus savo pinigus ir tuo 
met viską atlikus taip 
kaip siūloma; išnuomoti 
kambarius ir lietuviš
kų organizacijų veiklai.

Tačiau, jeigu parapija 
pirktų ši namą, tai ka* 
vykoys šiuos planus? Ko 
m i tetas to negali ąpsi 
imti, nes jo žmonės Kei 
čiasi ir atėję nauji ga 
visai nenorės imtis atsa
komybes šiam oarbuL 
Beliks tik vieną išeitis- 
numesti visą našta ant 
pečių vienam klebonui- 
Tam tikslui, aišku, gali
ma sudaryti ir komisiją. 
Bet ji turėtų būti suda
roma tik iš profesionalų. 
O iš kur dus mokami pi- /y
nigai jų atlyginimams?

(........ 8 psl.)



uno nt real
MIRUSIEJI:
• Dr.Ilona GRAŽYTĖ
JE AZILIA USKIENĖ,6 8 m., 
angliste, mokytoja,litera
tūros kritikė ? po sun
kios ligos, ' ligoninėje, 
mirė rugpjūčio mėn.2 d.

Liko dėdė,dr.Leonidas 
Rudys Toronte ir 2 pus
seseres- Rūta ir Marija, 
kiti giminės Lietuvoje ir 
Australijoje.

Po Gedulinių Mišių AV 
P-jos bažnyčioje, palydė
ta į Notre Daine Uote dės 
Neiges Krematoriumą.

• Augustinas KALVAITIS^ 
84m., mirė rugsėjo^ rnėn. 
4d. Victoria Ligoninėje.

Priklausė Montrealio 
’’Karaliaus Mindaugo Ne
ringos” šaulių kuopai,nuo
širdžiai talkininkavo "NL" 
ekspedijavimo darbuose ir 
kitur, kur reikėdavo.

Liko artima Rūtos ir 
Antano Žiūkų šeima, bei 
kiti bičiuliai.

Po Šv.Mišių AV bžnyčio 
je,palaidotas Notre Dame 
Cote dės Neiges kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

Šv.Kazimiero P-joje
Rugsėjo men.2d. 11val. 

ke tursa vai tinęs Mišias au
kojo kleo.dr.Feliksas Ju
cevičius už a.a.Elzbietos 
Baršauskienės sielą. Ji 
iškeliavo amžinybėn, su
laukusi 90 metų.

Po pamaldų visi daly
viai užėjo į svetainę, 
kur susirinko apie šim
tas žmonių, jų tarpe ne
mažai aušriečių. Buvome 
pavaišinti ’’karališkais" 
priešpiečiais,. kuriuos su
ruošė velionės oukte Ri
ta. Yra sakoma, visko 
buvo, tik trūko guide’s 
^ieno. Tikrai skanūs val
giai, o tie visi saldumy
nai, vienas už kitą ska
nesni.

Prie geriausių norų ne
galėjai visų paragauti. 
Baltas ir raudonas vynas 
ir šaltas putojantis alu

...Ar pirksime....

Tikriausia, iš tos pačios, 
smarkiai tuštėjančios pa
rapijos kasosi Bet to, 
reikia atsiminti, kad 
mūsų nedidelėje parapi
joje mes net negalime 
jau išsirinkti žmonių į 
Parapijos i'arybą aroa į 
Kitokių organizacijų 
valdybas. Pavyzdžiui Ta- 
tyboje dirba žmonės, ku
rie nebegali oūti jos su
dėtyje, nes pagal Vysku
pijos įstatymus, Taryooje 
žmogus gali būti tik dvi 
kadencijas. Kad galėtų 
būti renkamas ir toliau, 
turi padaryti pertrauką. 
Kadangi niekas
nebesutinka įeiti į 
Tarybą, tai žmonės ir 
toliau dirba. Na, o kaip 
yra su mūsų
rinkliavomis? Pasižiūrė
kime į parapijos biule
tenius: beveik visos au
kotojų pavardės dar tų, 
kurie statė šių bažnyčią. 
Tai kiek dar jie rems ir 
auKos šiai parapijai? Juk 
mes nieko negalime tikė
tis iš trečiosios bangos 
tėvynainių. Kai kurių 
vaikai lanku Lituanistinę 
mokyklą, vienas kitas 
priklauso kokiai nors vab 
oybai, kai kurie daly
vauja cnore, tačiau para

• Rugsėjo men.22d./ šeš
tadienį Kanados CBC Ra
dio Two, programoje "Sa
turday Afternoon At 
The Opera", banga 93.5 
FIV1 girdėsime Violetą 
Urmaną (Urmanavičiūtę),

Ji dainuos G.Verdi ope
roje "Trubadūrai" ("II 
Travatore").

įrašas padarytas Mi
lane, La Scala Operos 
rūmuose.

Programos pradžia 
1:30 v.p.p.

tis iš didelių stiklų - 
"bokalų" - buvo didelė 
staigmena alaus mėgė
jams.

Visi dalyviai buvo pa
tenkinti šiais priešpie
čiais ir sakė, kad anks

pijos finansiniai neremia, 
nors patys jau pakanka
mai neblogai gyvena. O 
gaila, nes šis turtas liks 
ir jų vaikams.

Labai keistas pasiūly
mas buvo jungtis su 
Šv.Kazimiero parapija.ar 
ji nori prie mūsų prisi
jungti, neteko dar girdė
ti. Abejotina, kad kada 
nors ir prašys, nes seny
vo amžiaus žmonėms 
yra sunku per visą mies
tą važiuoti į lietuvišką 
bažnyčią, kai tuo tarpu 
yra bažnyčių prie jų 
gyvenamųjų vietovių.

Mūsų parapijos jėgo
mis jau nebeįmanoma 
užsiiminėti visokiais ver
slais, nes mes jau net 
nepajėgūs išsaugoti šioje 
bažnyčioje savo lietuviš
ką kalbą. Net ir su kle
bono itičardo pagalba, 
neturime grynai lietuviš-" 
kų šv. Mišių nors vieną 
kartą savaitėje, tad apie 
kokius milžiniškus pla
nus mes dar kalbame?

Pabaigoje ouvo nutar
ta pravesti dar vieną su
sirinkimą dėl šio namo 
įsigijimo, nes tikimasi 
sulaukti daugiau, para
pijiečių, jau grįžusių iš 
atostogų ir įsijungiančių 
į tolimesnę veiklą mūsų 
telkinyje! Nijolė B.

• PADĖKOS DIENĄ, 
spalio mėn.bd. Montrea
lio A V P-jos salėje kon
certuos KLAIPĖDOS MU
ZIKOS CENTRO cho
ras ’’A U K u RAS".

Mišrus 42-jų. daininin
kų choras atvyks į šį 
kontinentą, pirmuoju kon
certu Montrealyje, AV 
P-jos salėje, po to seks 
Torontas, Londonas ir 
koncertai jAV-ėse.

Papildoma informacija 
kitame "NL" leidinyje.Inf.

DĖMESIO!
Rengiame ciklą radinių apie "Nepriklausoma 

Lietuvą". KAS TURITE "NL" posėdžių, gegužinių, 
Spaudos Baliu, Grožio Karalaitės rinkimų, talkų ir 
talkininku bei kitokiu NUOTRAUKŲ?

MALONIAI PRAŠOME paskolinti arba ATIDUOTI 
"NL" Redakcijai. Galima perduoti ir asmeniškai 
Nijolei Bagdziunienei arba Alvyrai Burksaitienei.

Dėkojame ir laukiame! ”NL"

čiau nėra dalyvavę to
kiose keturs&vaitinėsę 
vaišėse.

Visi dalyviai sako dij 
delį ačiū Ritai ir jos sū
nui. Dalyvis

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦**♦******************#♦*♦♦: *##*###**

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

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

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
Av., Suite LaSalle,, 
Que. H8P

Tel: 364 - 4658

* CSST PREVENTION-INSPECTION

URGENCE 24 HEURES
Sur 1’ile de Montreal

(514) 906-2911 Quebec

fourhurl s
fyfau.ri.ee. fy^apfan.

FURS

DR.ALENAS (ALAIN) PAVILANIS 
Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 

3767 Notre Dame W.
H4O 1P8

(Metro Place St.Henri)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika* 

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

(Metro C6te des Neiges)

• Darbaviečių Sveikatos 
ir Saugumo Ir Inspekcijos 
(CSST) numeris keičiamas 
mas kaip skelbime nuro 
dyta-514-906-2911, ku - 
riuo jau galima naudotis. 
Jis galioja visame Mont
realio salos plote. Inf.

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

400 Dė Maisonneuve W.
Suite 801

Montreal,Que.H3A 1L4

Tel: (514) 288-9646

8 psl.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RŪDINSKAS 

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

Montreal, Quebec H3H 2S2

Tel: 931-7174

to school

<$> Medic Alert
ALWAYS ON CALL

www. m edicalert.ca

For more information

1-866-848-3259

Fax: (514) 844-3865
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