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Kanados Vyriausybes
? patvirtinama, 

3 afganai, bandę 
Karibus pasiekti 

yra apkaltinti

Purvėnų užkarda Lietuvos-Baltarusijos pasienyje. Ši užkarda yra pirmoji. Pastatyta 
panaudojant Europos Sąjungos 
policijos rinktinei.

New Yorke, užpuolus teroristams;
Vienas iš Amerikos sugebėjimų simbolis-Pasaulio 

Prekybos Centras - puikavosi dvyniais dangorai
žiais, New Yorke, Manhatene. Abu bokštai, 
impozantiškos struktūros, po 110 aukštų.

įsimintiną š.m. rugsėjo mėn.11d., 91-jame aukš
te, pietiniame bokšte, dirbo ir Amerikos lietuvis 
Paulius Šilbajoris.

91-jo aukšto šiauriniame bokšte dirbo jo kolegos 
iš "Washington International Group" energijos kom
panijos. Staiga, įvykus teroristų savižudžių atakai į 
pietinį bokštą, jie tuojau pranešė apie pavojų ir 

keltuvą, 
keltuvui

pranešime 
kad 
per 
Kanadą, 
sąmokslu. Jų laiške, ra
šytame 'keletą dienų 
prieš įvykdytą rugsėjo 
men. 11d. terorą, rašoma 
apie planą teroristinei 
atakai JAV.

pietinį bokštą,
Paulius Šilbajoris suskubo pakliūti į 
Laimingai nusileidęs, išbėgo iš pastato, o 
tai buvo paskutinioji kelionė.

Vienu aukštu žemiau buvęs Rimantas 
52m. niujorkietis, suspėjo saugią vietą 
bėgdamas laiptais žemyn.

Pirmojo užgrobto atakuojančio lėktuvo 
tarpe buvo ir finansininkas John Venckus, 46m. am
žiaus, iš Los Angeles. Jis žuvo kartu ąu visais, 
smingant visa jėga lėktuvui į bokštą. Jo tėvai 
gyvena JAV.

Netrukus ,tokiu pat būdu,buvo atakuotas ir II-sis 
bokštas.

Dvynių bokštų vietoje kunkuliavo dūmai, liepsnoj 
dulkės, tirpo metalas, krito nuolaužos ir susmego 
pastatas.

Sekė dar du antpuoliai - vienas į Pentagoną ir 
nepavykęs bandymas, spėjama, į Baltuosius Rūmus. 
Jame buvusiems keleiviams, kartu žūnant su tero
ristais, pavyko sustabdyti skrydį ir lėktuvas sudužo.

iš viso per šias teroristų atakas žuvo arti 7000 
žmonių, jų tarpe 300* gaisrininkų, išsigelbėjo iš 
bokštų apie 15.000 žmonių.

Lietuvos Užsienio Reikalų Ministerija kreipėsi į 
Lietuvių • Bendruomenę jei yra nukentėjusių
lietuvių, prašydami jiems padėti.

Laimei> tą fatališką dieną^ žuvo tik 1 lietuvis.

Šileikis, 
pasiekti

keleivių

Trys apkaltintieji,prieš 
metus atvykę į Cayman 
salas, yra suimti po to, 
kai anoniminiu laišku bu- 
vo~ pranešta, jog jie turi 
ryšius su Osama bin 
Laden, pagrindiniu tero
ristų inspiratoriumi ir va? 
dovu.

• Jordano vyriausybė jau 
prieš metus laiko buvo 
pranešusi Kanados M mis
teriui Pirmininkui Jean 
Chretien, kad teroristų 
vadovo Osama bin 
Landen pasekėjų yra įsi
taisę ir dirba Kanadoje.

Ministeris Pirminin
kas buvo puolamas Parla
mento narių, nes Jorda
no karalius Abdullah II 
CNN teleprogramoje rug
sėjo mėn.20d. pasakė,kad 
jo darbuotojai buvo ati
dengę bin Landen ruošą 
sąmokslui ir tuojau pat 
įspėjo Kanados vyriau
sybę.

Taip pat pasakė, kad 
Jordanas jau prieš kele-

institucijų lesas.UŽkarda priklauso Varėnos pasienio 
Nuotr .ELTOS

FRED CHARTRAND, CP

M in. P-kas Jean Chretien su saugais prieš išvykstant 
iš Parlamento Rūmų, kur jis buvo klausinėjamas 
dėl nepakankamo teroristų veiklos sekimo.
tl metų buvo atidengęs 
slaptus pasiruošimus tero
ro akcijoms JAV - ėse
per naujojo Tūkstant
mečio šventę, kad būtų 
kainavę 
žmonių 
koje ir 
lamente 
ti ginčai ir aiškinimaisi 
ir pažadėta, kad Kanada 

sustiprins saugumo tarny
bą, o biudžete paskirta 
tam tikslui pimigų suma.

tūkstantines 
aukas Š.Arneri- 
Europoje. Par- 

del to kilo karš-

• Afganistano vyriausio
ji Islamo vadovybė vie
šai ragino Osama bin La
den palikti kraštą sava
noriškai, tačiau religi- 
nių^ vadovų Taryba pa
reiškė, jeigu yne musul
moniškas kraštas puola 
musulmoniškąjį, tai yra 
jihad"(šventasis karas).

Susidariusioji situacija 
privertė Arafatą ir She- 
roną rimtai galvoti apie 
pastovios taikos susita
rimą.
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Jaunium Sąjungos kraštų 
pirmininkų suvažiavimo, vykusio 2001 m. rugpjūčio 12-15 dienomis Seinuose

Mes, žemiau pasirašę Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba, kraštų LB 
pirmininkai ir Kraštų Jaunimo Sąjungos pirmininkai, susirinkę į metinį 
suvažiavimą Lenkijoje, Seinuose 2001 m. rugpjūčio 14 d., siunčiame nuoširdžiausius 
sveikinimus Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei, visiems 
Lietuvos žmonėms ir šio suvažiavimo šeimininkų kraštui - Lenkijai.
Pritariame ir džiaugiamės Lietuvos ryžtu siekiant narystės NATO, kuri užtikrins 
Lietuvos valstybės saugumą. Kviečiame užsienio lietuvius, pagal įvairiuose 
kraštuose esamas sąlygas ir galimybę, padėti Lietuvai būti pakviestai į NATO 
2002 metais. Išeivijos lietuviai, išsisklaidę po platųjį pasaulį, drauge su Lietuva 
siekiame šio bendro tikslo.
PLB V-bos Pirmininkas Vytautas Kamantas,PLJS Pirmininkas Matas Stanevičius

NUTARIMAI

lietuviško švietimo už Lietuvos ribų plėtra,^ naujų 
Prašo bei ragina Bendruomenės ir toliau rūpintis 
informuoti PLB Valdybos Švietimo komisiją apie
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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 testarąentus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pAjamų mokesčių.

1. Suvažiavimas džiaugiasi 
švietimo židinių įsteigimu, 
lietuviško švietimo plėtra, 
naujai įkurtas mokyklas ir kitus švietimo židinius.
2. Džiaugiasi, kad XI Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas vyks Vasario 16-' 
osios Gimnazijoje Vokietijoje, Šeinių krašte ir Lietuvoje. Ragina visas kraštų 
Bendruomenes remti šį svarbų lietuvybės išlaikymui renginį.
3. Suvažiavimas džiaugiasi ir dėkoja lietuviškos kultūros barų darbininkams ir 
vadovams. Ragina ir toliau nenuilstamai tęstisavo darbą šioje srityje. Prašo, 
kiek įmanoma, kraštų veiklą kultūros ir švietimo srityje koordinuoti su 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos Kultūros ir Švietimo komisijomis 
bei PLB Atstovu Lietuvoje.
4. Dėkoja ’’Pasaulio lietuvio” redaktorei Reginai Kučienei ir administratoriui 
Viktorui Kučui už pasiaukojantį darbą. Ragina PLB kraštų Bendruomenių 
Valdybų narius užsisakyti ir platinti "Pasaulio lietuvį" bei siųsti į jį straips
nius apie saso krašto veiklą bei rūpesčius.
5. Dėkoja visiems parėmusiems "Valdovų rūmų" projektą. Skatina viso pasaulio 
lietuvius dosniai prisidėti prie jo įgyvendinimo iki 2009 metų.
6. Prašo atitinkamas institucijas padėti Lenkijos lietuviams (Suvalkų krašto 
gyventojams) įgyvendinti pageidavimą turėti Lietuvos televizijos bei radio 
(FM) bangomis laidas.
7. Atskirais pareiškimais kreipiasi į NATO salių vadovus remti^ Lietuvos ...ir 
Baltijos valstybių pakvietimą narystei NATO 2002m. ir kviečia užsieniu Lietu
vius įvairiuose kraštuose padėti Lietuvai būti pakviestai į NATO 2002 metais.

I

Remkime lietuviu veikla Kanadoje'. Remkime Lietuva!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIU FONDA !

r

Vytautas Kamantas 
PLB Valdybos Pirmininkas

• KLF valdybos posėdis įvyko^ s.m. rugsėjo 
mėn. 10d. Prisikėlimo Parapijos posėdžių kambaryje.

Posėdyje dalyvavo pirmininkas A.Nausėdas, 
vicepirmininkas L.Zubrickas, iždininkas A. Pabedins
kas, sekretorė D. Baltrušytė-Sher, narys Jurgis Ku
liešius, Br.Stundžia (revizijos komisijos narys),S.Pie- 
čaitienė (KLB atstovė) ir administratorius A.Juoza
pavičius.

Pirm.A.Nausėdas pasveikino visus susirinkusius 
valdybos narius, palinkėdamas sėkmingos veiklos 
2001-2002 metais. Jis pranešė, kad ižd. A.Pabe
dinskas priėmė kredito kooperatyvo "Parama" 
paskirtą $2,000 auką Kanados Lietuvių Fondui, ižd. 

* A.Pabedinskas pateikė bendrą finansinę KLF būklę 
turimais rugpjūčio mėnesio duomenimis, iždininkas 
painformavo Valdybos narius, kokio apytikriai pelno 
tikimasi iš 2001 metų investicijų bei kokios sumos 
šių metų paramos ir stipendijų skirstymui.

A.Juozapavičius pranešė, kad jau paruošta 
informacija dėl išdalintos 2000 metų paramos ir 
stipendijų sąrašų paskelbimo lietuviškoje spaudoje. 
Posėdžio metu aptarti įvairūs einamieji reikalai: 
raštinės persikėlimo į Prisikėlimo Parapijos patalpas, 
administratoriaus samdymas, naujo kompiuterio įsi
gijimas. Sekantis Valdybos posėdis įvyks š.m.spalio 
mėn. 22d.

NAUJA SERGANČIŲJŲ 
KEPENŲ VĖŽIU VILTIS.

Maryland (JAV) Green- 
baum vėžio centro (Bal
timore) onkologai radio
logai trisdešimt pacientų, 
kuriems buvo ši patologi 
ja, gydė radioaktyvio
mis (Therasphere) mole
kulėmis,kurios veikia tik 
patį kepenų naviką, nepa 
žeisdamos sinduliais svei-

2 psi.

ko aplinkinio kepenų au
dinio. Po gydymo, navi
kas daugiau nedidėjo, o 
kai kuriais atvejais net 
labai sumažėjo.

Šiuo metu Pitsburg ir 
Maryland universiteto 
mokslininkai bando
molekules pritaikyti sto
rosios ir tiesiosios žar
nos navikams gydyti.

REZOLIUCIJA
■

DĖL LIETUVIŲ PADĖTIES LENKIJOJE

■

JERZY BUZEK ALGIRDUI BRAZAUSKUI
Lenkijos Respublikos Premjerui Lietuvos Respublikos PfČmjerui

■ ;

Gerbiamieji Ponai,

mes, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
kraštų pirmininkai, atstovaujantys per milijoną lietuvių, gyvenančių už 
Lietuvos ribų, susirinkę 2001 m. rugpjūčio 12 - 15 d. į metų suvažiavimą 
Lenkijoje, Seinuose, sveikiname Lenkijos ir Lietuvos draugiškų santykių 
plėtrą per pastaruosius dešimt metų ir abiejų šalių strateginę partnerystę, 
siekiant užtikrinti abiejų šalių saugumą ir jų piliečių gerovę.

Kviečiame atkreipti dėmesį ir išspręsti vis dar egzistuojančias Lenkijos 
lietuvių, o ypač Seinų krašto lietuvių, švietimo gimtąja kalba problemas.

Prašome kaimyniškai ir draugiškai išspręsti pasienio užkardos Punsko 
valsčiuje lokalizavimą, atsižvelgiant į vietos savivaldos bei lietuvių tautinės 
mažumos gyvybinius interesus.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos kraštų 
pirmininkų vardu

Vytautas Kamantas,
PLB Valdybos Pirmininkas



• Tragedija New Yorke
ir. Washington'e, įvykusi 
dėl fanatikų teroristų iš
puolių, paskatino sustip
rinti saugumą ir Lietuvo
je: prie visų svarbių 
valstybės objektų,
pasienio kontrolės punk
tuose, oro, erdvės bei te
ritorinių vandenų.

• Nuo rugsėjo mėn.1 die
nos Lietuvos keliuose 
vyks renginys ’’Saugos 
diržai gali išgelbėti tavo 
gyvybę”. Kelių policijos 
pareigūnai eismo
dalyviams dalins lanksti
nukus, aiškins apie sau
gos diržų naudojimo bū
tinybę.

Keleivius su nepriseg
tais saugos diržais ve
žantys vairuotojai gali 
būti nubausti 25 litų bau-

Sostinės kelių polici
jos pareigūnai nubaudė 
beveik 4.000 vairuotojų 
už tai, kad jie važiavo 
neprisisegę saugos diržų.

• Beveik du trečdaliai
Lietuvos gyventojų;
laisvalaikį leidžia prie 
televizoriaus, daugiau 
kaip pusė iš jų prie te
levizoriaus praleidžia 
nuo 1 iki 3 valandų. Be 
televizoriaus žiūrėjimo, 
žmonės laisvalaikiu mėg
sta skaityti spaudą 
(29.4%)$ bendrauti su 
draugais (19.4%), lanky
tis kavinėse ir klubuose 
(14.5%). Beveik dešimta
dalis laisvailaikiu spor
tuoja, o apie 7% skaito 
knygas. 58.5% žmonių 
nurodo, kad televizorius 
jiems padeda išsklaidyti 
vienatvės jausmą ir 
52.7% įsitikinę, kad jo 
sunkiai atsisakytų.

S.Tiškus ir E.Giedrimas.
Dalyvavo 10 Kretingos 

rajono tautodailininkų 
medžio drožėjų, sukurda
mi 13 skulptūrų, simbo

lizuojančių senovinės bah 
tų kultūros tradicijas bei 
šventes.

Tikslas pagal Saulės 
metamą šešėlį nustatyti 
laiką, gaivinti ir pro
paguoti protėvių tradici
jas, jų išmintį ir filo
sofiją.

Tikimasi, jog įgyvendi
nus projektą ir pastačius 
astronominį kalendorių, 
parkas taps nauju turistų 
traukos centru, o Mu
ziejus pajėgs daugiau plė
toti etnokultūrinę auklė
jamąją veiklą su vai
kais ir jaunimu.

Tautodailininkų sto
vyklos generalinis rėmė
jas yra Kretingos rajono 
Savivaldybė, taip pat 
Kretingos Miškų Urėdija 
"Damba".

e Kauno apskrities Avia-* 
cijos Sporto bazėje pir
masis moterų sklandymo 
čempionatas, prasidėjo š. 
m. liepos mėn.29d.

Dalyvavo daugiau negu 
40 sklandytojų iš 12-kos 
valstybių. Jų tarpe at
stovės iš Čekijos, Didž. 
Britanijos, Vokietijos,Uk
rainos.

Lietuvai atstovauja 4 
sklandytojos: Edita Skals- 
kienė PrienaijDalia Vai
nienė Vilnius;Jolanta Bei- 
noravičienė Šiauliai ir iš 
Biržų-Jurgita Galvelytė.

Naujasis užmojis Kre
tingoje.

Šią vasarą Kretingos 
Dvaro Muziejuje buvo ati
daryta "Medžio drožėjų 
stovykla 2U01".

Stovyklos iniciatoriai,- 
Kretingos Dvaro Muzie
jus ir ^Klubas "Kretin
gos krašto ainiai". Jie 
parko pietinėje dalyje pa
statys astronominį ka
lendorių su Saulės laik
rodžiu. Šį projektą su
kūrė architektė Rita Go-, 
rodeckienė, vykdė vado
vai architektas docentas

2001.IX.24.

Laimingas 

žvejys 
Algis 

Pocauskas 
šią vasarą 
Kanados 

vandenyse

• Rukloje aidėjo kariš
kos komandos įvairiomis 
kalbomis. Čia vyko iš
kilminga tarptautinių pra 
tybų "Amber Hope’’(’’Gin- 
tarinė viltis-2001") ati
darymo ceremonija. Tai- 
didžiausi kariniai moky
mai ne tik Lietuvoje,bet 
ir visose Baltijos šalyse 
pagal dalyvių skaičių."Am- 
ber Hope" pratybose šį 
kartą dalyvauja 2800 ci
vilių ir kariškių.

• Lietuvos spaudoje yra 
įvertintas Kauno Savival
dybės Ekonominės Plėt
ros ir Investacijos Sky
riaus darbas per I-ąjį 
šių metų pusmetį. At
kreipiamas dėmesys, kad 
šis. skyrius daugiausia do
mėjosi turizmu.

Pasirodo, kad 60% 
visų renginių, į kuriuos 
vyko skyriaus darbuoto
jai, buvo susiję su tu

rizmo planais. Jie lankė
si Anglijoje, Belgijoje, 
Čekijoje, Vengrijoje,Len
kijoje ir kitur.

O vienas pagrindinių 
šio skyriaus darbų turėjo 
būti miesto socialinės ir 
ekonominės plėtros stra
teginio plano rengimas.

Tačiau Miesto Tarybos 
sprendimas, įpareigojan
tis organizuoti strategi
nio plano rengimą, buvo 
kažin kur nudėtas, kažin 
kokiai ateičiai...Juo ne
buvo domimasi, nei rūpi
namasi per pusę metų, 
atrodo, neprieita prie jo
kių išvadų.

• Po trejų metų per
traukos paaiškėjo 9 - sis 
Antano Šabaniausko Pre
mijos laureatas. Palan
goje tris dienas vyku

• įDOMUS SUMANYMAS
Jūros Šventes proga 

Mažosios Lietuvos istori
jos muziejuje pradedami 
kaldinti vieninteliai ori
ginalūs Klaipėdos pini
gai. Suvenyrinės mone
tos yra skirtos apsilan
kymui muziejuje atminti,

Monetos štampą paga
mino kalvis Dionyzas 
Varkalis. Averse įspaus
tos muziejaus pavadini
mo pirmosios raidės 
(MLIM), pagaminimo me
tai (2001) ir Klaipėdos 
vardas. Reverse - uosta
miesčio herbas.

Monetą galima nusi- 

siame estradines muzi
kos festivalyje juo tapo 
46m. dainininkas Edmun
das Kučinskas.

kaldinti patiems.
Ten apsilankius, visi 

norintys įsigyti šių klai- 
pėdietiškų monetų, gali 
atvykti į muziejų Di
džiojoje Vandens gatvėje.

• Marijampolės griežtojo 
režimo pataisos darbų 
kolonijos kaliniai kilno
jamam Maskvos Nikulino 
cirkui pagamino tūks
tantį sėdimųjų vietų - 
išardomą suolų konstruk
ciją. Ji, lengvai telpanti 
į vieną krovininį sunk
vežimį, buvo išgabenta į 
Maskvą.



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

Finaline scena operos "Vilius Telis" Čikagoje. Vidury sol.Gina Capkauskienė

į Atspausdinus praeitu "NL"18 nr., dar suspėjau Ginai jį, parody
ti, nunešusi ligoninėn, į jos: palatą. Puslapyje buvo atspausdinta 
nuotrauka iŠ operos "Cąrmina Burana", kurioje ji dainavo.Kalbė
jome, kas bus kitoje laidoje. "NL"nr.19-tojo jau nebenuneŠiu... 
Gyvenimo - ir dainos -ratui galutinai užsisklendus,čia yra sumi
nėti sekantys , dar likę įsidėmėtini jos pasirodymai scenose.b.n.]

1984 m. Toronte,Kanadoje vyko operos "Magnus Dux"premjera. 
Libretas- poeto Kazio Bradūno, muzika-komp.Dariaus Lapinsko. 
Ši opera-misterija, kaip žinoma f buvo skirta Šv.Kazimiero 
mirties 500 m.sukakciai atžymėti. Pagrindinėse rolėse^ dalyvavo 
iškilieji Kanados lietuviai solistai: torontieciai Slava Ziemelytė,
Gina Baltų Vakare su Gen.Konsulu H.Lapu ir Ponia, B.ir

Rimas Strimaitis, Algis Simanavičius ir montrealietė Gina 
Capkauskienė bei cikagieciai- Jonas Vaznelis, Laima Rastenytė, 
ir ktprkestrą sudarė 27 asmenys, visi iš Toronto Simfoninio 
Orkestro. Tai buvo grandiozinis užmojis, • įvairiai vertinamas. 
Mūsų Ginai teko dvi rolės -Imperatoriaus dukters Ingridos ir 
Burtininkės (muzika sukurta specialiai jos balsui). Muz. A.Kuciū- 
nas rašė:"...Didelio pagyrimo nusipelnė visi šios operos dalyviai. 
Ypač dainininkai, kurie sąžiningai išmoko nelengvas savo parti
jas. Nustebino profesionaliai dainavusi net du vaidmenis, Gina 
Capkauskienė, įspūdingai dainavo Jonas Vaznelis, gerai vaidino 
ir retsykiais dainavo Laima Rastenytė..."

J-V.Daniais ir S.ir A.Staškevičiais. --į ■’

KINIJOJE PABUVOJUS
dieną as su žmona nutarėme skris- 
Kiniją.

iškeliavo mūsų Lakštingala - sol. 
GINA CAPKAUSKIENĖ negrįžtamai...

Vieną saulėtą 
ti į paslaptingąją

Anksti rytą išsiruošėme į kelionę į Dorvalio ae
rouostą, prisijungėme prie laukiančiųjų lipti į lėktu
vą, Skrendantį pirmiausia į Vancouver į, čia buvo 
tiek daug žmonių, kad mums jau neliko vietų (musų 
bilietai buvo "atliekamųjų serijoje"). Tada su 
kapitono leidimu, mus priėmė į pilotų kabiną. AŠ 
sėdėjau užnugaryje kapitono, o mano žmona už ko- 
piloto. iš kabinos atsivėrė puikiausias panoraminis 
vaizdas!

Susipažinę ■ su maloniais pilotaiš.turėjome įdomią

kelionę, is kurios daug ką išmokome.
Prieš lėktuvui pakylant, ko-pilotas tikrino visus 

laikrodukus ir spaudinėjo mygtukus, viską atreportuo A
damas kapitonui. Paskui pilotai žiurėjo į jiems nu- 
brėžtus žemėlapius ir šnekėjosi su skrydžių 
kontroliniu bokštu. Viską suderinus, lėktuvas įsi- įO
jungė į automatinį pilotą ir atrodė, kad dabar 
musų pilotai gales sau ilsėtis. Bet labai nustebau HrajBnw
pamatęs, koks yra įtemptas pilotų darbas.

Jie pradėjo vartyti storas instrukcijų knygas, iš 
kurių tikrino visus instrumentus, iš šalies žiū- 
rint, atrodė, kad jie pirmą kartą skrenda ir dar ne- 
žino, kur kokį mygtuką spausti. Ir taip per visą ke- 
lionę - jie vartė knygas, išplešinėdami jų lapus, 
kurie jiems netiko. Ir kai tik praskrisdavo didesnius 
miestus, kalbėdavo su skrydžių kontroliniais bokš-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.19

Per 30 metų ji yra giedojusi ir daina
vusi įvairiomis progomis su Aušros 
Vartų P-jos Choru,VYRU OKTETU ir 
Mergaičių Choru "PAVASARIS".

Nuoširdžiai užjaučiame Jos vyra Mi
roslavu ir artimuosius, -

Muzikai: Madelaine Roch, Aleksandras 
Stankevičius, Lavrenti Djintcharadze, 
sol.Angelė Kiaušaitė (New Jersey), soL 
Antanas Keblys, Montrealio AUŠROS 
VYRU OKTETAS, Mergaičių Choras 
"PAVASARIS",



...Kinijoje
tais, skaitydavo jiems siunčiamus telekso lapelius. 
Nekalbant jau apie palydovių trukdymus: jos tu
rėdamos kokių nors problemų, ateidavo pas oilotus. 
Tai SKųsdavosi, Kad vienoje vietoje pučiamas 
peršaltas oras, tai pranešdavo apie viename tualete 
tekantį vandenį ir 1.1.

Tarpe visų^ užsiėmimų, jie rasdavo laiko su 
mumis šnekučiuotis ir aiškinti, Kas yra įdomaus Ki
nijoje pamatyti, ar nusipirkti.

Vancouveryje persėdome į kitą lėktuvą, kuriame 
atsirado tuščių vietų ir skridome toliau į oanchajų. 
Skridimas truko daugiau kaip 12 valandų. Šiame 
lėktuve skrido daugiausia kiniečiai, matėsi tik kele
tas turistų.

Per visą šią kelionę taip ir neteko matyti nak
ties, nesijautėme pavargę, bet paskutinės keturios 
skridimo valandos atrodė niekuomet nesibaigsian
čios... Po pietų lėktuvas nutūpė Šanchajaus 
aerouoste.

Prieš išvažiuojant, mes įsivaizdavome Kiniją 
labai vargingą, su niūriais miestais ir vienodai 
apsirengusiais, mėlynais švarkais, žmonėmis. Koks. 
buvo mūsų nustebimas, kai pamatėme tokį didelį,' 
modernų, gražų aerouosto pastatą, kurio grindys 
buvo marmurinės, blizgėjo, kaip veidrodis ir jose 
atsispindėjo lubose esančios lempos. Tai yra pats 
gražiausias aerouostas, kokį tik esame matę. Visai 
neatrodė, kad esi kokiame komunistiniame krašte, 
bet kažin kokiame turtingame Amerikos mieste.

Nesimatė jokių raudonų vėliavų arba kokių pro
pagandinių plakatų su komunistiniais šūkiais. 
Vėliavas matėme tiktai prie valdiškų įstaigų.

Išvažiuojant iš aerouosto į miesto centrą, abi 
kelio pusės buvo apsodintos įvairių spalvų gėlėmis, 
dekoratyviniais medeliais. Visur labai švaru.

Šanchajaus mieste gyvena virš 14 milijonų 
gyventojų. Šis miestas yra didžiausias industrijos, 
ekonomikos ir verslo centras. Visame mieste sto
vi virš 42 aukštų modernūs dangoraižiai. Montrealio 
didžiosios parduotuvės, kaip "Sears” arba "Bay" 
neprilygtų prie Šanchajaus liuksusinių, daug dides
nių ir modernesnių didžiųjų parduotuvių.

Mieste niekur nesimato vargšų ar išmaldos pra
šančių žmonių. Prisimenu, kai man lankantis Indi
joje, užklausiau vieno indo, kodėl pas juos yra tiek 
daug vargšų, jis man atsakė dėl to, kad čia yra la
bai didelis gyventojų skaičius. O kodėl Kinijoje, kur 
yra daug daugiau gyventojų negu Indijoje (virš 1.2 
bilijono gyventojų) visai nėra vargšų?

Kiniečiai atrodo kultūringi, darbštūs ir nuoširdūs 
žmonės. Jei ką nors užkalbini, tai tuojau prisistato 
kitas, kuris truputį kalba angliškai ir klausia kuo 
galėtų padėti. Turistinėse brošiūrose rašoma, i.ad 
čia yra labai saugu keliauti.

Visoje Kinijoje kelių ir gatvių pavadinimai yra 
užrašyti dviem kalbom: kinietiškai ir angliškai.Dau
giausia kalbama mandarinų kalba, kuri susideda iš 
50.U0J hieroglifų, išsilavinęs kinietis moka nuo 60Ud 
iki 8ūūū hieroglifų. O kao galėtum skaityti kiniečių 
laikraštį, reikia mokėti nuo 2000 iki 3000 hieroglifų. 
Deja, aš pats moku tik 25-kis...

Kiniečių, mokančių anglų kalbą, yra nedaug. 
Krautuvėse vos keletas pardavėjų moka šiek tiek 

^angliškai. Taip pat ir restoranuose yra sunku 
susikalbėti net ir su tais kiniečiais, kurie moka ang
liškai. Čia yra visai kitas žmonių mentalitetas. 
Jiems sakai vieną, o jie supranta visai ką kitą. O 
jei ko nors paklausi kiniečio, kuris tjk vos 
'vos kalba angliškai, tai jis tau gražiai nusišypsos ir 
pasakys: "Yes,yes".

Atėjus į restoraną ir paprašius valgių sąrašo,pa
davėja tau paduos meniu su kinietiškais hieroglifais, 
iš kurio tik gali suprasti kainą. Tai taip, kaip sako 
rusiškas posakis: "Žiūri į knygą ir matai špygą". 
Tai tada tik lieka bakstelt! pirštu į keletą. hiero
glifų ir laukti ką tau atneš. Arba gali žiūrėti, ką 
kiti yra užsisakę, ir jei tau patinka, tai gali pa
prašyti to paties.

Jei kartais kinietis tave pakviečia į restoraną, 
tai pasistenk lėkštėje visuomet palikti truputį mais
to, nes jeigu nieko nepaliksi, tai tas reikš, Kad tu 
dar esi alkanas.

Šanchajuje nesimato daug turistų, bet ir jie visi 
kalba su kiniečiais angliškai, visai nesistengdami 
išmokti šiek tiek jų kalbos žodžių. Jei kiniečiui pa
sakysi keletą kinietiškų žodžių, tai jis labai apsi
džiaugia ir tave laiko savo draugu.

2001.IX.24.

AŠ, skrisdamas į Kiniją, nusipirkau mažą kiše
ninę knygutę su angliškais-kinietiškais' pasikalbėji
mais ir^ lėktuve, turėdamas laiko, mokiausi svar
biausių žodžių.

Kartą, užėję į kinietiškų dirbinių krautuvę, 
kurioje buvo daugiau pardavėjų, negu pirkėjų, 
pastebėjome, kad prie mažo staliuko sėdėjo 6 par
davėjai ir pardavėjos ir gurkšnojo arbatą. Aš su 
jais praeidamas pasisveikinau kinietiškai, tai tuojau 
pat du pardavėjai atsistojo nuo taburečių ir pasiūlė 
mums atsisėsti f taip pat pavaišino arbata iš tokių 
mažų stikliukų, kuriuose telpa du šaukštai arbatos. 
Tarpe jų buvo vienas jaunas pardavėjas, kuris mo
kėjo angliškai. Pradėjome su juo linksmai šnekėtis, 
o Jis mūsų pokalbį kitiems vertė į kiniečių kalbą. 
AŠ įterpdavau vięną-kitą kinietiškų žodį. Jiems tas 
labai patiko ir jie smagiai juokėsi.

Šanchajuje taksi yra labai pigūs. Daugiausia kiek 
esame sumokėję buvo penki doleriai. Taksistai su
pranta tiktai kinietiškai, todėl viešbutis mums davė 
savo^ vizitinę kortelę, ant kurios yra užrašytas ki
nietiškai viešbučio adresas. Kai iš miesto norėdavom 
grįžti į viešbutį, užtekdavo tik parodyti tą kortelę^ 
ir Jis tave atveždavo į vietą. Kai norėdavom kur 
važiuoti į miestą, tai viešbučio tarnautojas mums 
užrašydavo vietos pavadinimą kinietiškai ir taksis
tas mus ten nuveždavo.

Miesto centre yra neseniai pstatytas labai mo
dernus Šanchajaus Muziejus, kuriame yra 130.000 
eksponatų: bronzos, porceliano, knygų, pavejkslų ir 
tautinių drabužių. O miesto centre dangoraižių ? tur
būt, yra daugiau, negu New Yorke.

Šanchajaus televizijos laidos yra labai įdomios, 
spalvingos, su moderniais šokiais, chorais, solistais 
ir 1.1. Televizijoje jau daoar bandoma pademonst
ruoti, kad jiems neveltui suteikiama teisė rengti 
2008 metų Olimpines Žaidynes. Teko matyti vieną 
pirmųjų repeticijų^ kurių programa dabar vyksta 
Pasaulio Studentų Žaidynėse. Jų atidarymo 
ceremonija Beijinge pribloškė svečius spalvinga me
nine programa ir įspūdingais fejerverkais. Tai buvo- 
kažkas nepaprasto. Esu tikras, kad Kinijos Olim
pinės Žaidynės bus pačios gražiausios, kurių iki šiol 
dar nėra buvę.

Per* visą mūsų buvimą, Šanchajuje, orai buvo la
bai gražūs - 28 laipsnių temperatūra. Bet atėjo lai
kas pasakyti Šanchajui "Zai Čien" (sudieu) ir grįžti 
namo., tačiau pasirodė, kad tai nebuvo jau taip 

FLOKSAI RUDENĖJANT
Šią vasarą ilgai žydėjo 

ir dar tebežydi floksai. 
Ilgas, karštas šių metų 
vasaros laikotarpis,nebū
tų toks palankus šių gė
lių žydėjimui, • ypač iki 
dabar, jei nebūtų laisto
ma reguliariai ir gausiai 
per , visą vasarą. 
Pagelbėjo ir storokas 
sluogsnis sukapotos tujų 
žievės, kuri padėjo iš
laikyti pastovią drėgmę 
šaknims.

Kita gausaus ir ilga
laikio floksų žydėjimo 
paslaptis — šaknų luito 
centras po 2-3 metų "su 
lysta", pagamina tik ke
letą stiprių naujų at- 
žąlų, kurios išaugina žie
dų kuokštes.

Luitą reikia perpjauti 
per pusę arba į 
ketvirtainius. Persodinti 
taip, kad jaunosios at- 
žąlos butų išorinėje pu
sėje, atsuktos į jus.

Pasibaigus žydėjimui, 
reikia visus floksų ko
tus nukirpti apie iki 15 
cm. aukščio nuo žemės. 
Tada šaknų luitą su ša
kėmis atpalaiduoti
žemę nuo kiekvienos at
pjautos dalies ir iškelti. 
Jeigu reikia, nukirpti su
džiūvusias šaknų daleles.

Persodinimui skirta 

duobė turi būti 3 kartus 
platesnė ir 2 kartus gi
lesnė, negu šaknų apim
tis.

Naująją duobę užpildy- 
t i iki pusės su komposto 
žemės ir sauja kau 
lų miltų mišiniu.

lengva.
Nuvažiavę į aerouostą, pastebėjome didžiulę ei

lę žmonių, skrendančių į Kanadą. Pasirodo, čia bu
vo daugiau žmonių, negu lėktuve vietų. Lėktuvo li
nijos tarnautojai siūlė net $600, kas norėtų užleisti 
savo vietą kitam!

Kai priėjo mūsų eilė, tai pasakė, kad lėktuvas 
yra pilnas ir vietų į Montrealį bus tik sekantį mė
nesį. Tai mus labai išgąsdino, net pradėjau galvoti, 
kad blogiausiu atveju, reikia skristi su Amerikos 
oro linija į New f orką ar į San Francisko, kad tik 
kaip nors sugrįžtume namo. Deja, visur ta pati 
problema...

ištuštėjus salėj, kol aš visur laKsčiau klausinėda
mas galimybių skrydžiui, mano žmona liko stovėti 
prie vienos tarnautojos,sėdinčios prie kompiuterio. 
Ji palaukė, kada tarnautoja pabaigs .spaudinėti, 
mygtukus, kad galėtų jos paklausti, kokia būtų ga
limybė išskristi...

Tik likus 7 minutėm iki išskridimo,' mergina. 
paklausė mano žmonos: "Kur yra Jūsų vyras?". O 
aš, nieko nepešęs, tik ką buvau sugrįžęs. Tuomet ji 
sako: "Duokite man tuojau pat Jūsų bilietus". AŠ 
žiūriu į ją ir netikiu tokiu stebuklu. Pasirodo du 

žmonės iš lėktuvo buvo išsodinti, kadangi jų doku
mentai buvo netvarkoje.

Tuomet rnes jai norėjome įduoti savo rankines 
("tašęs"), bet ji sako, kad jau nėra laiko, neškite jas 
su savimi, lėktuvas Jūsų laukia". Visa laimė, kad 
mes, kur tik keliaujame, neimame jokių lagaminų, 
tik lengvas rankines, kurias patys galime neštis su 
savimi.

Taip, mes tekini su trimis oro linijos 
tarnautojais^ bėgome pirmyn. Jie net padėjo mums

■ nešti bagažą. Atvedė pasų inspektorių peržiūrėti 
musų pasus ir uždėti^ antspaudus, nes jau viskas 
buvo uždaryta. Ir per ilgus koridorius bėgte bėgome, 
kiek tik kojos nešė!

Pagaliau, sušilę, įsėdome į lėktuvą, į mums skir-, 
tas vietas ir atsidūsome...

Visgi, gyvenime pasitaiko gerų netikėtumų!
Liudas Stankevičius

Beje, po pirmo nužy- 
dėjimo stiprių ataugų, 
nulaužus ar nukirpus žie
dinę koto dalį, dažnai 
išleidžiamos šonines ša
kelės vėl pakrauna žie
dus ir pražysta. Ypač 
šios vasaros klimatas bu
vo labai palankus.

Floksas — kvaęi, įvai
riausių spalvų gėlė. Pa
tartina laistant nepilti 
vandens ant lapų.

Gero žydėjimo kitais 
metais!

5 psl.



toronto
IŠKILMES "PRISIKĖLI
MO” PARAPIJOJE.

2001m. spalio men.7d. 
sekmadienį, prasideda 
šios parapijos Šventoves 
ir pastatų šventinimo iš
kilmes.

Pradžiai— Klaipėdos 
Choras AUKURAS tą 
dieną giedos 10.30val.Mi
šiose ir koncertuos 12.30 
vai.p.p. Parapijos salėje.

Ketvirtadienį, spalio 
men. 11d. 7 v.p.p. vyks 
specialios pamaldos, skir
tos Parąpijos savanoriš
kos tarnybos talkininkų 
paminėjimui ir jų svar
bai.

Penktadienįjspalio men. 
12d.- Jaunimo vakaras.

Šeštadienį tspalio men. 
13d.-Parapijos vakarienė 
su menine programa.

Sekmadienį, spalio 
men. 14d;/ 3 vai.p.p. vyks 
Šventovės pašventinimo 
apeigos specialiomis Mi- 
šiomis. Jas koncele- 
bruos Vysk.John Boisson- 
neau, dalyvaujant Vysk. 
P.Baltakiui OFM, Vysk. 
R.Norvilai iš Lietuvos ir 
kitiems svečiams.

• Toronto GINTARO An
samblis ir choras ANGE
LIUKAI su vadovais,. va
saros pabaigoje, š.m. rug
pjūčio mėn.23d., sugrįžo 
iš Tarptautinio Folklio- 
ro Festivalio, vykusio 
Meksikoje.

Jie buvo parinkti at
stovauti Festivalio prog
ramoje Kanadą, Zacate
cas mieste. Buvo progų 
aplankyti ir daug įdomių 
vietovių, nors jiems teko 
kasdieną pasirodyti spek
takliuose, ką jie sėkmin
gai ir atliko.

• Toronto Universiteto 
surengtoje programoje 
"Garden Party" buvo pa
kviesti šio Universiteto 
rėmėjai bei svečiai, da
lyvavo ir liečuviai:Genius 
Procuta, Gedas Sakas ir 
Gytis Šernas su savo 
žmonomis.

Speciali biblioteka"Tho- 
mas Fisher Rare Books 
Library" savo žinioje tu
ri ir lietuviškų biblio
grafinių retenybių dėka 
Dalios ir Geniaus Procu- 
tų. Jie yra parėmę To
ronto Universitetą knygo
mis apie Lietuvą per vi
są dešimtmetį. Manoma, 
kad tų knygų yra susida
rę apie 5.000. Jos ran
dasi pagrindinėje Ro- 
barts bibliotekoje, o ke
letas jų - retenybių sky
riuje.

• Rugpjūčio ntėn.15d. 
Slaugos Namų posėdyje 
buvo paiūlyta ir pritarta 
įsteigti Slaugos Namų 
priežiūros komitetą iš šių 
asmenų: kleb.kun. A. Sima
navičiaus, UFivl, R.Žilins- 
Kienės, dr.R.Zabieliaus- 
ko, dr.M.Valadkos,
inž.R.Sondos.
6 psl.

Po sunkios ligos taip netikėtai mirus

AfA
solistei GINAI ČAPKAUSKIENEI, 

pasigesime Jos 3 ir puikaus dainavimo, gražaus gie
dojimo, kaip ir visuomet šventiško nusiteikimo 
tiek scenoje, tiek kasdienybėje, tiek daugelį kar
tą reprezentuojant lietuvius iškilminguose minėji
muose, ypač Kanados sostinėje ir svarbiuose lie
tuvių renginiuose.

Nuoširdžiai užjaučiame Jos vyrą Miroslavą ir 
visus Jos muzikinius bendradarbius bei artimuo- 

S1US? Juozas ir Danutė Daniai,
Ottawa, Ont.

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI AUKOJO:
Enciklopedijos rengimui:$ 1.300 V.Peteraitis (16.965): 
$ 1.200*M.G.Šernas (2.720); $200* A.Stonkus; $133.82- 
M.Tydeks (Vokietija); Po $100 - P.Vilutis (4.676), 
A.Veselkienė (425),A.Bumbulis(1.850).$50.D.Giedrikas.
Karaliaučiaus Krašto Mokykloms: $500—Toronto Sen
jorų Klubas (2.500); $200-Wasagos Moterų Būrelis. 
Po $ 100* B.Laučys (580), Prel.P.Gaida (1.050), P.Vi
lutis (4.676).
Aukos be specialios paskirties: $100 H.Lapas (500); 
$32 E.Steponas (242).

Nuoširdžiai dėkojame visiems už aukų papildy
mus. Sveikiname naujus narius: Martyną Tydeką iš 
Vokietijos, Aldoną Stonkus iš Sask., Donaldą 
Giedriką iš Montrealio. Esame maloniai nustebinti 
Wasagos Moterų dėmesiu mūsų veiklai ir širdingas 
ačiū Jums! MLF Valdyba

NUSIŠYPSOKIME:

• Jauna pora pragyveno kelis metus ir 
nesusilaukia vaikų. Kreipėsi pas gydytojus, bet 
negalėjo padėti. Pagaliau kreipėsi į burtininką, 
patarė nuvažiuoti į Romą ir uždegti žvakelę.

Po kiek metų šis burtininkas nutarė pasidomėti 
jų gyvenimu ir nuvažiavo juos aplankyti. Prie durų . 
jį pasitiko penki mažyliai.
-O kur jūsų mama? - klausia burtininkas.
-Gimdymo namuose!-choru atsakė vaikai*
-O tėtė?
-Jis pasakė, kad važiuoja į Romą užpūsti tą žvakę.

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

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

vis
iie 
Šis

PRISIKĖLIMO
ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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 
y,r. 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.....................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.palūk.............. 3.05%
1 metų GlC-met. palūk...............3.30%
2 metų GlC-met. palūk...............3.75%
3 metų GlC-met. palūk........
4 metų GlC-met. palūk........
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIF ir OHOSP

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

taupymo sąsk...............2.25%

Duodame asmenines paskolas iki 
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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

4.50%
4.65%

3.55%
4.00%
4.70%
4.75%
5.35%
2.00%
2.00%
2.00%

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki........2.50% 
santaupas................................ 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk 2.00% 
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius.. 
180 dienų Indėlius 
1 m. term, indėlius

3.50%
3.50%
3.75%
4.00%
4.10%
4.25%
4.50%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

2 m. term. Indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
RRSP Ir RRIF
(Variable).................................;. 2.50%
1 m. ind............................................3.85%
2 m. ind....................................... 4.00%
3 m. ind...................................... 4.10%
4 m. ind....................................... 4.25%
5 m. ind..........................................   4.50%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

įifi
PARAMA

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. 
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. pal. sąsk.

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

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

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

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2,3 metų.

5.75%
6.60%
6.25%
6.90%
6.50%

6.00%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

$50,000 ir mortgičius iki 75°A>

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

’*> O8O t j l!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

5.75%
6.60% 
6.25% 
6.90%
6.50%

6.00%

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 paštas: parama@total.net
KITOS PASLAUGOS

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) | LIETUVĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS: 
Pirmad., antrad. Ir trečlsd. 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 Cirrus

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAf||: www.parama.net

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.19.

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


Klaipėdos Muzikos Centro Choro
AUKURAS

MONTREALIO LIETUVIŲ ŽVEJOTOJŲ MEDŽIOTOJŲ 

KLUBAS "NIDA" RUOŠIA 
NO UŽDARYMO BALIŲ

Vartų P-jos salėje SPALIO men.20 d., 
šeštadienį, 6 val.v.

moję: ŠlLTA VAKARIENE su vynu, 
JONO RIMEIKIO muzika' 
Šokiai ir žaidimai 
Loterija 
( Taip pat lai

a s: $15. MALONIAI KVIEČIAMI VISI!
"NIDOS" Klubo Valdyba

j 2001 m. spalio 8 d., 7:00 v.v. 
į Aušros Vartų Parapijos Salėje
: Įėjimas - $10 Po koncerto, kavutė g 

ATVYKIME VISI PASIKLAUSYTI!!!
*
* Rengia K.L.B.Montrealio A-kes Valdyba
* *

ĮDOMUS SIURPRIZAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
TELKINIUI

Klaipėdos Miesto Savivaldybės Muzikos Centro 
Mišrus Choras* AUKURAS, kuris atvyksta £ šį. 
kontinentą, gastrolėms, neaplenks ir Montrealio!

Choro dainininkai - muzikos mokytojai,studentai, 
dėstytojai, kultūros darbuotojai. Repertuarą sudaro 
įvairią epochą ir stilių bažnytinė bei pasaulietinė 
muzika. Koncertinėse programose pateikiama ir 
klasikinės > ir Šiuolaikinės- muzikos programa,pramogi
niai kūriniai, teatralizuotos chorinės scenos.

AUKURAS pradėjo savo veiklą 1993 m.,nuolat 
dalyvauja ir su Lietuvos Simfoniniu Orkestru bei 
Klaipėdos Kameriniu Orkestru, pastoviai pasirodo 
Klaipėdos muzikos festivaliuose, surengė per 8 
gyvavimo metus daugiau kaip 100 koncertą Lietu
voje ir užsienyje, įrašė kompaktiną plokštelę.

Pažymėtina, kad nuo 1994 m. dalyvavo tarptau
tiniuose chorą konkursuose, laimėdami svarbiausius 
prizus. Du aukso diplomai ir prizas už nacionalinės 
nuzikos atlikimą žymėjo AUKURO pirmąjį pasiro

dymą konkurse Italijoje ir tais pačiais metais- 
1994-taisiais - Pasaulio Lietuvių Dainą Šventės 
konkurse laimėjo pirmąją vietą mišrią chorų 
kategorijoje. Kasmet, po to, (išskyrus 1997 m.)daly- 
vavo 9-iubse konkursuose, laimėdami prestižinį. 
pripazinimafc ir prizus:Italijoje, Šveicarijoje, Prancū
zijoje, Austrijoje, Švedijoje,Lenkijoje. 1998 m.Pasaulio 
Lietuvių Dainą Šventės konkurse laimėjo vėl I- 
ąją vietą mišrią chorą kategorijoje.

Nuo įsteigimo - 1993 m. šio choro muzikiniu 
vadovu ir dirigentu yra Alfonsas Vildžiūnas,kuris 

yra ir Lietuvos Nacionalinės Filharmonijos Klaipė
dos Skyriaus direktorius (nuo 2000-ją m.)

Baigęs Lietuvos TVIuzikos Akademijos chorinio 
dirigavimo specialybę,stažavosi Maskvoje, Bavarijos 
Radijo Chore; J.Š.Bacho Akademijoje Stuttgart’e, 
dėste Lietuvos Muzikos Akademijos Klaipėdos 
fakultetą Chorvedybos katedroje, 4 metus buvo 
Lietuvos Radijo Kamerinio Choro meno vadovu ir 
vyr.dirigentu;1993-97 m.Klaipėdos Muzikinio Teatro 
chormeisteris. Nuo 2000 m.-Lietuvos Nacionalinės 
Filharmonijos Klaipėdos Skyriaus direktorius.

Verta ir svarbu, kad šiuo koncertu galėtų pasigė- 
rėti lietuviai ir iš tolimesnių vietų. Studijuojantis 
mūsų jaunimas galėtą atsivesti is savo mokyklų ar 
kolegiją bei universitetu muzikos mėgėjus, dėstyto
jus. Tokio kalibro chorai — 
padangėje.

ne dažnai rodosi musu

• Nemune, šalia 
Merkinės iškeltas seno
vinis medinis laivas.Ma- 
noma, kad galėtų būti 
XV11-XVIII amžiaus lietu
vių prekybinis laivas.Da
bar jį tyrinėja bendra 
Lietuvos ir Lenkijos ar
cheologų ekspedicija.

Archajiškai atrodantis 
laivas yra 20 metrų ii-' 

, nuvežus jį į 
Kernavę, archeologai jį 
tirs, konservuos ir pa
ruoš parodoms.

Pirmą kartą šio laivo 
fragmentas buvo paste
bėtas 1991m., kai Nemu-

Džiugu, kad šis choras savo gastrolių maršrutą 
Kanadoje ir JAV nutarė atvykti ir į Montre- 
alį, o "LITAS" šiam renginiui paskyrė gražią 
paramą. Tegul mums visiems šis renginys suteikia 
džiaugsmo. b.

nas per sausrą buvo 
ypač nusekęs. Pakilus 
vandeniui, laivas vėl 
buvo dingęs vandenyje.

• Šeštadieninė Lituanis
tinė Mokykla darbą pra
dės spalio mėn. 13d.,Se
selių Namų patalpose.

Pamokos vyks nuo 9 
vai.ryte iki 12 vai.

Mokytojos: Inga Gedri- 
kienė, Aušra Geralavi- 

čiūte, Živile Jurkutė — 
Blayney. Vedėja — Asta 
Staskevičienė.

Veiks nauja grupė 
DARŽELIS 4 ir 5 metų 
amžiaus vaikams.

Teirautis pas Vedėją 
tel: 695-5376.

Kairėje 
Mokyklos 
mokiniai ir 
mokytojos 
su Vedeja 
Nuotr: 
Lino 

V . Staskevičiaus

2001.IX.24.

Šia vasarą AV P-jos Choro gegužinėje buvo linksma 
choristėms-Zitai,Nijolei, Dianai(Žibaitienei),Vilijai,
Daivai,Danutei,Ramunei ir Daliai su Choro ryšinin
ku Antanu J.Mickum,Cape St.Jaques.

Nuotr.Dainiaus Juro

7 psl.



montreal BENAMIŲ VAIKŲ REHABILITACIJOS 
ORGANIZACIJAI "O’R Ų a u

MIRUSIEJI:
• Soliste, koloratūrinis 
sopranas GINA BUTKUTĖ- 
Č AP K AUSKIENĖ, 7 0 m. 
amžiaus, mirė Montrea
lio "General Hospital" li
goninėje, š.m. rugsėjo 
men. 19d., pakirsta sun
kios ligos.

. Liūdi ne tik jos vyras 
Miroslavas, bet visų ku
rie su ja artimai bendra
vo scenoje, repeticijose 
ir šventiniuose pobūviuo
se.

Montrealio telkinys ne
teko 
kaip 
minę.

Po Gedulinių pamaldų 
AV P-jos bažnyčioje,pa
lydėta 
Neiges Krematoriumą.Pa
laikai 
Lietuviu «• 
išsaugoję,
• Vytautas VASILIAUS
KAS, po sunkios ligos,79 
metų amžiaus, mirė rug
sėjo mėn. 17d.

Liko žmona Stefanija, 
sūnūs 

su šei- 
And- 
Kris-

savo lakštingalos, 
ją visi buvo pra-

i Cote dės v

bus palaidoti
Kapinėse,Miss- 

Ontario.

duktė 
Chester 
momis, 
rius, 
tofer.

Palaidotas iš Šv.Kazi
miero P - jos 
C6te dės 
‘kapinėse.

Užuojauta 
artimiesiems.

Violeta, 
ir Darius 
vaikaičiai

Timothy ir

ORGANIZACIJAI "V E R U S" a u k o j o 
a.a. Augusto K a I v a i Č i o atminimui:

po $20,- A.Ziukas,Z.A.BurkŠaiČiai,,A.R.ŽitP 
kai,B.D.Staskevi&ai; po$10,- Ir.Valkauskienė,A- 
leks.PieŠina, J.Šeidys,Ir. Valkauskiene, A.Petraity— 
tė,G.Alinauskas,H.Bernotienė,A.Brilvicas; po $5,-

* J.A.Mickus,N.Vyt.Jakonis.
Dėkoja L.K.Mindaugo-Neringos Šaulių Kuopa 

Montrealyje 
«**«*************»*t***«*«*«************«***
("VERUS" organizacija yra įsteigta Jaunimo Ben
drijos Anykščiuose, kurios tikslas-benamiu vai
kų socialinis rehabilitavimas. "Verus" remia 
Anykščių meras, Prezidento Patarėjas Sociali
nės Politikos klausimais, Švietimo ir Mokslo 
Viceministerė; iš Panevėžio Vyskupijos 
vysk.Juozas Preikšas; Vilniaus Miesto Savivaldy
bės Sveikatos ir Socialinės Apsaugos Departa- 
ments, ir kt.). ____

žuvusius rugsėjo mėn. 11d.
New Yorke ir Washing
tone, kaip ir daugumoje 
pasaulio įvairių religijų 
šventovėse buvo daro
ma. Yra daugiau kaip 
iOOO žuvusiųjų, jų tarpe 
ir lietuvis inžinierius' 
J.Venckus.

Savaitgalį netikėtai vie
šėjusi A---- *-
Kiaušaitė
N.J.jJAV, 
tiko įsijungti į iški
lias rugsėjo mėn. 16d.sek
madienio Mišias. Ji aplan-

Cap- 
buvo 
Ken- 
kon-

(išversta į lietuvių kal
bą).

Mišių pabaigoje solistė 
kartu su choru, apeigas 
pabaigė Amerikos Him
nu, kuris nuskambėjo ga- 
lingai. A.Keblys

bažnyčios
Neiges '

mirusiyjų

• KLKM D-ja saukia 
visuotinį narių - susirin
kimą š.m. spalio mėn. 
14d., sekmadienį, po pa
maldų, Seselių Namuose.

Regina Piečaitienė pa
pasakos apie Vietnamą ir 
vietnamiečių gyvenimą.

solistė Angelė 
: iš Elizabeth 
, maloniai su-

kauskienę, su kuria 
ne kartą dainavusi 
nebunkporte,vasaros 
certuose.

Per Mišias kleb.kun.Ri
čardas Birbilas savo pa
moksle ypatingai pabrė
žė ir apgailėjo didelę ne
apykantą, šiandien vieš
pataujančią, pasaulyje, 
bei nekaltų žmonių žudy
nes ir kvietė 
už juos ir jų 
sius.

AV P-jos 
ordinatorius 
A.Mickus šiai

• Ausros Vartų P-jos 
metiniai pietūs vyks lap
kričio mėn. 11d., sekma
dienį, po 12 yal.Mišių.

Prašoma iš ^anksto už
sisakyti bilietus ir juos 
įsigyti iki spalio mėn. 
zhld. pas Pai 
imteto narius.

Taip pat galima iš 
anksto įsigyti ir loteri
jos bilietus.

Ko-

pasimelsti 
gedinčiuo-

Choro ko- 
Antanas 

progai pa- 
Maloniai kviečiame da- sirinko atitinkamas gies

mes ir surado JAV 
Himno gaidas, nes jį te
ko mūsų chorui giedoti, 
pirmą kartą.

Po "Pulkim ant kelių’) 
Mišių metu sugiedota 
"Sanctus" Gounod, "Tėve 
Mūsų" Aleksandro Stan
kevičiaus, "Dievo Avi
nėli" Lavrenti Djintcha- 
radze ir "Libera".

Sol.Angelė Kjaušaite 
giedojo "Pie Jesu" 
"Requiem" Andrew 
Webber, "Ave 
Ėric

lyvauti visus. Valdyba

PAGERBTOS
AUKOS

Montrealio
tų Parapija ir parapijie
čiai turėjo 
liai 
nuo

TERORO

Aušros Var-

progą iski- 
pagerbti tragiškai 

teroristų antpuolio

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

iš
Lloyd 

Maria”
Houghton (specia

liai jai parašyta), "Mano 
Malda" Liudo Stuko, "Tė
ve Mūsų" A.H.Malotte

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

Privatus kabinetas 

932-8441 
3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC.. 
H4O 1P8

(Metro Place St.Henri)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika* 

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

(Metro Cote des Neiges)

Šv.Kazimiero P-joje:
Parapijos vadovybė,kle 

bonas ir Parapijos Ko
mitetas,numato suruošti. 
lapkričio mėnesio 4d. po 
11val. pamaldų turtingus 
Grybų Pietus.

Šių pietų visas pelnas 
bus skiriamas klebonijos 
stogo atnaujinimui. Šia 
proga tikimasi susilaukti 
parapijiečių ir svečių,ypa
tingai aušriečių, kurie 
visuomet pas mus 
gausiai atsilanko (prieš 
50 metų, jie buvo irgi 
kazimieriečiai).

Tikimasi, jog Grybų 
Pietų metu atsilankę 
mus nuoširdžiai parems 
ir savo aukomis į klebo
nijos stogo atnaujinimo 
fondą.

Šv.Rašte, iš Šv.Pau
liaus laiško korintie- 
čiams, sakoma: "Kiekvie
nas teduoda pagal savo 
širdies nuosprendį, ne
sigailėdamas ir neverčia
mas, nes Dievas myli no
riai duodantį".

Atsiminkime, jog kle
bonija yra mūsų nuosavy
bė ir mes turime ja rū
pintis.

įėjimas*-auka $15 as
meniui.

t***************************************

DĖMESIO!
Rengiame ciklą rasinių apie "Nepriklausoma 

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

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

Dėkojame ir laukiame! "NL"
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t************** »####*###
— -------- -Į--------^|
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