
u M t ,

• LITUANIE INDEPENDANTE • INDEPENDENT LITHUANIA • 7722 GGeorge St., LASALLE,QC., H8P 1C4 TEL: 366 - 6220. 
Nr.2U (61-ieji metai) 2001 SPALIO-OCTOBER 8 « DVISAVAITINIS LIETUVIU. LAIKRAŠTIS • CANADA
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TERORO PASEK Ml'S-
Po rugsėjo mėn.11d.[vy

kių,teroro organizatorius 
Osama bin Laden ir 
toliau grasina pasauliniu 
teroru,atsisako pasiduoti 
apklausinėjimui ir slaps
tosi Afganistane įreng
tose kalnu slėptuvėse.

Sekmadieni,spalio 
mėn.7d., naktį, JAV ir 
DidŽ. Britanijos karinės 
oro pajėgos bombardavo 
Bin Laden’o teroristines 
apmokymo stovyklas ir 
Talibano režimo kari
nius įrengimus Afganis
tane.

Prekiniai lėktuvai 
nuleido mases maisto ir 
vaistų krovinius afganis- 
tanie&ams pabėgėliams. 

Antiteroristinė koalici
ja,prie kurios prisidėjo 
ir Vokietija, Prancūzija, 
Kanada bei savo pagalbą 
siūlanti Rusija) imasi 
visu priemonių užkirsti 
kelia^ prasmunkantiems 
teroristams,

• Bosnijos Serbų Parla
mentas š.m.spalio mėn. 
2d. priėmė ilgai atidė
liotą įstatymą, kuris su
daro sąlygas perduoti be
sislapstančius įtariamus 
karo nusikaltėlius Tarp
tautiniam Hagos Tribu
nolui.

Labiausiai įtariamieji 
paieškomi Radovan Kara
dzic ir jo karo vadas 

Jungtiniu Tautų, Karo Nusikaltimų Tribunolo Rūmai Hagoje

Ratko Mladic, spėjama 
tebesislapsto buvusioje 
Bosnijoje, Srpska Res
publikoje, kuri yra vie
nintelė nesuareštavusi nė 
vieno karo nusikaltėlio, 
nors yra nuolat ragina
ma tai atlikti.

Vietinių žinių prane
šimu, Karadzic ir Mladic 
dažnai keičia buveines 
ir yra stipriai saugomi. 
Paskutiniais mėnesiais sa
koma, kad Karadzic 
keliauja persirengęs kuni
giškais drabužiais.

1992-95m. Bosnijos ka
re žuvo apie 200.000 
žmonių, įskaitant žudy
nes Srebrenicoje, kur bu
vo sunaikinta daugiau 
kaip 7.000 musulmonų 
vyrų.

Paskutiniu metu atras
ti masiniai nužudytųjų 
kapai, iąkaitant ypač 
žiauriai nukankintus ci
vilius gyventojus 1999m. 
Kosove, sutvirtina žodi
nius liudijimus.

Slobodan Milosevic,at
rodo, nebebus vieninteliu 
atsidūrusiu Karo Nusi
kaltimų Tribunole.

•’’Lietuvos Aido’’ publi
kacijoje "Penki prezi
dentai pareiškė paramą 
JAV kovoje su teroriz
mu" pranešama, kad tri
jų Baltijos šalių,taip pat 
Lenkijos ir Suomijos pre
zidentai, vakar Taline 
paskelbė bendrą pareiš
kimą, remiantį Jungtines 
Valstijas kovoje su tarp
tautiniu terorizmu. Pa
reiškimą pasirašė Lietu
vos Prezidentas A.Adam
kus, Latvijos Prezidentė 
V.Vyke-Freiberga, Esti
jos Prezidentas L.Meri,

Suomijos Prezidentė
'I\Halonen ir Lenkijos 
Prezidentas A.Kwas
niewski.

"Prezidentai griežtai 
smerkia barbarišką tero
rizmo aktą, įvykdytą 
prieš JAV. Mes sutaria
me, kad šie teroristiniai 
aktai yra puolimas prieš 
visų civilizuotų tautų 
teises ir laisves",- tei
giama pareiškime. Prezi
dentai išreiškė solidaru
mą su JAV ir patvirtino 
kad rems kovą su tero
rizmu.

Publikacijoje taip pat 
nurodoma, kad per spau
dos konferenciją Lenki
jos Prezidentas A.Kwas
niewski išreiškė tvirtą 
savo šalies paramą 
Baltijos šalių narystei 
NATO.

• Prez.V.Adamkus savo 
kalboje per televiziją pa
ragino Lietuvos žmones 
būti pasiruošusius kartu 
su NATO valstybėmis 
ginti demokratinį pasau
lį ir visomis priemonė
mis didinti šalies sau
gumą: "Šiandien turime 
imtis daugiau atsakomy
bės už bendrą ateitį. Iki 
šiol buvome linkę many
ti, kad tik Amerika turi 
saugoti mus. Tačiau, kai 
Amerika kviečia mus gin
ti demokratijos, per daž 
nai imame galvoti tik 
apie savo interesus. To
dėl mūsų valstybė jau 
dabar privalo būti pasi
ruošusi kartu su NATO 
šalimis gintis ir ginti 
demokratinį pasaulį,veik
ti, kaip Amerikos ir NA
TO sąjungininkė . Tra
piame dabarties^ pasau
lyje yra pažeidžiama ir

AlpxUck This paper was mailed

1 Tuesday, October 9,2UU1.

Vilniuje žmonės nešė gėlių ir reiškė užuojautas prie 
JAV Ambasados, meldėsi už Žuvusius nuo teroristų
Lietuva. Tad mūsų sau
gumui reikia naujų ini
ciatyvų".

Prezidentas sakė, kad 
po pasaulį sukrėtusių įvy
kių New Yorkė,tapo dar 
aiškiau, jog "kartu su 
Amerika turime būti ne 
tik Bosnijoje ir Kosove, 
bet visur, kur gręsia pa
vojus žmogaus teisėms 
ir laisvėms". Prezidentas 
paragino efektyviau ko
voti su terorizmo ap
raiškomis ir organizuo
tais nusikaltimais, pasi
telkus įstatymų galią 
bei visas administraci
nes priemones: "Mūsų 
teisėsauga privalo tapti 
veiklesnė, atsakingesnė 
ir daug reiklesnė pati 
sau - nepakanti savo pa
reigūnų aplaidumui ir 
nesąžiningumui. Šiandien 
būtina sustiprinti krašto 
žvalgybą ir kontražyal- 
gybą" - pabrėžė V.Adam
kus.

• Po visą pasaulį sukrė
tusių . teroro išpuolių 
JAV-ėse, Tėvynės Sąjun
gos vadovas Vyt.Lands
bergis žodžiu ragino Vy
riausybę užtikrinti Igna
linos atominės energijos 
tinkamą apsaugą,© esant 
reikalui, kreiptis pagal
bos į Lietuvos sąjungi
ninkes Vakaruose.V.Lands
bergio nuomone, IAE~ sau
gumą būtų galima užtik
rinti, pasi®kiaųt pakan
kamą priešlėktuvinę 
gynybą, vykdant oro erd
vės kontrolę kartu su 
Baltijos šalimis ir 
Lenkija.

Vyt.Landsbergis Seimo 

posėdžių sekretoriate už
registravo rezoliucijos 
projektą, kuriame siūlo 
visiškai uždrausti skry
džius virš IAE. Jame vy
riausybė taip pat būtų 
paraginta viešai paskelb
ti, kad "bet kurie skry
džiai virš Vyriausybės 
apibrėžtos IAE teritori
jos yra draužiami ir bus 
nutraukti".

Nors Tėvynes Sąjun- 
gos-Konservatorių Frak
cija siūlė Seimui nedel
siant svarstyti šią re
zoliuciją, tačiau valdan
čiosios daugumos balsais 
projektas nebuvo įtrauk
tas į tos dienos darbo
tvarkę" - apgailestaujama 
išplatintame informaci
niame pranešime.

Taip pat atkreipiamas 
dėmesys, kad persvarsty
ti strategimų objektų ap
saugą pasiūlė ir Seimo 
Pirmininkas A.Paulaus
kas.

• JAV Ambasados įga
liotinis Vilniuje W.F.Dav- 
nie savo vyriausybės var
du pareiškė padėką ir pa
garbą Lietuvos vyriau
sybei ir už pareikštas 
užuojautas dėl teroristų 
išpuolių rugsėjo mėn. 11d. 
ir už tai, kad tuojau, 
dar nespėjus paprašyti, 
Lietuvos pareigūnai ėmė
si ypatingų apsaugos prie
monių Ambasadai apsau
goti.

Taip pat jis buvo la
bai sujaudintas už gėles 
ir pareikštas užuojautas 
bei paramą.

. ’.'. ’. ’
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Kalbų ir Verslo Vadybos 
aukštesnioji mokykla,

Gerbiami ir mieli wnlw skaitytojai*"^

Šio laikraščio leidimas per daugiau kaip Šešis 
dešimtmečius, Žinome, buvo 
svarbus, ir reikalingas. Jame
reikėjo pasitikti įvairiausias problemas,kartu ir 
buvo įdomu jas spręsti, o bendravimas su skaityto
jais, bendradarbiais ir ypač, nuoširdžiais talkininkais 
bei rėmėjais - nepamirštamas.

To užtektų, jeigu taip ir toliau bŪty. Tačiau, 
gyvenimas banguoja ir keičiasi: skaitytojai - ne pa
slaptis - dėl ligų, ar persikėlinYų Į tolimesnės 
vietoves, ar -iškeliavimų negrįžtamai - mūšy 
kartotekoje nebeliko...

Priedo, ar reikia sakyti,kad kaip ir visds kitds 
spaudos reikaluose, nuolat brangsta techniškosios 
išlaidos.

Mūsų Valdybos pirmininkas ir administratorius 
Romas R.Otto, dėl asmeninių priežasčių turėjęs 
persikelti į Torontą, lieka musų talkininku tik 
ribotą laiką.

Redaktorei įsipareigojimas baigiasi š.m.gruodžio 
mėn.31 d.

Tenka prieiti neišvengiamos išvados: prasidėjus 
2002-iems metams, nebelieka galimybės Šį laikraštį 
leisti toliau, koks jis yra dabar.

Metų balansą, patiekiant vyriausybės įstaigoms, 
mums būtina,šalia visokių kitokių formalumų, 
pranešti ir aktyviųjų (t.y., užsimokėjusių prenume
ratas IKI 2002 m.) skaitytojų skaičių.

Tad - maloniai prašome tų ., kurie dar nėra 
atsilyginą uŽ skelbimus ar prenumeratas, tai 
padaryti dabar. (Dėl techniškų priežasčių mes ne 
visada galėjome jūsų apsimokėjimo datas atspaus
dinti tuojau pat, gavę prenumeratą.Tuos reikalus 
netrukus patikslinsime).

DĖKOJAME VISIEMS už tolį ilgametį dėmesį 
"NL": šiltų bendradarbiavimą, nesuskaičiuojamas 
talkų valandas, finansines paramas, pastabias 
kritikas, kūrybišką nusiteikimą ir ypač - kad jūsų 
visu dėka pajėgėme dirbti bendram tikslui- Nepri
klausomos Lietuvos idėjos išlaikymui ir jos rep-i 
rezentavimui visur ir visada, kai tik reikėjo.

Nuoširdžiai , - 
"NL" Valdyba ir Redakcija

LIETUVOJE:

• Praėjus šešioms die
noms nuo teroristų ata
kos Pasaulio Prekybos 
Centro dangoraižiuose 
New Yorke, pavyko išsi
aiškinti, kad Pietiniame 
2 psl.

visiems ir labai 
dirbantiems, nors ir

110 aukštų dangoraižyje 
dirbusi New Yorkb lietu-' 
vė R.Varankaitė-McKean 
išsigelbėjo. Tą rytą ji vė
lavo į darbą. O požemi
niu metro pasiekusi po 
Pasaulio Prekybos Cent
ru esančią stotį, ji, pa-

<4[nikos apimtų žmonių bu
ll vo nustumta atgal prie 
l| traukinių.

Tačiau gelbėtojai tarp 
dangoraižių griuvėsių,ša
lia kitų dingusiųjų, vis 
dar ieško ir buvusios vil
nietės J.Gavriušinos-MeP 
čenko. Ši Lietuvos pi- 

’ lietė dirbo šiauriniame 
Pasaulio Prekybos Cent
ro dangoraižyje, į kurį 
rėžėsi pirmasis teroristų 
užgrobtas lėktuvas.

• Nuo šių metų rugsėjo 
menesio 1 d. Klaipėdoje 
pradėjo veikti dvi vals
tybinės kolegijos: Klai
pėdos Kolegija (buvusios 
aukštesniosios Pedagogi
kos ir Medicinos mokyk
los) ir Lietuvos Jūrei
vystės Kolegija, anksčiau 
turėjusi Klaipėdos Uni
versiteto Jūreivystės Ins
tituto Kolegijos pavadi
nimą.

Kitaip vadinsis ir trys 
nevalstybinės aukštesnio
sios mokyklos, tapusios 
kolegijomis: Klaipėdos
Socialinių Mokslų Kolegi-

mokykla, 
Klaipėdos Verslo Kolegi
ja, buvusi I.Sabaliauskai
tės Aukštesnioji Verslo 
Mokykla ir Vakarų Lietu
vos Verslo Kolegija, bu
vusi Aukštesnioji Refe- 
rentų mokykla.

Valstybines kolegijas 
steigia ir licencijas steig
ti nevalstybines kolegi
jas suteikia LR Vyriausy
bė. t

• Lietuvos Universite
tuose dirba daugiau kaip 
8.000 dėstytojų bei moks7 
lo darbuotojų, kurie per
teikia žinias beveik 100
tūkstančių studentų.Dau
giau kaip 40%, docento 
mokslinį vardą turinčių 
pedagogų, yra vyresnį 
kaip 55 metų, o du treč
daliai profesorių yra per
kopę 60 metų ribą.

Pensinio amžiaus kas
met sulaukia daugiau 
kaip 300 mokslininkų, o 
daktaro disertacijas ap
gina vidutiniškai tik apie 
200 dėstytojų.

• Lietuvos Seimas nese
niai evangelikų baptistų 
bendruomenei suteikė pri
pažinimą. Ta proga Ka
talikų bažnyčios kunigai, 
sveikindami brolius evan
gelikus baptistus, sakė, 
kad toks mūsų valstybės 
gestas yra tarsi atsakas 
į Romos katalikų Bažny
čios Popiežiaus Jono 
Pauliaus II nenuilstamų 
kelionių misijas, sie
kiant vienybės religijų 
įvairovėje.

• Rekordinis moksleivių 
skaičius - 171 — įregist
ruotas Vasario 16 Gim
nazijom

Pirmą kartą teko atsi
sakyti priimti apie 20 
lietuvių ir apie 60 vo
kiečių, norinčių įstoti į 
šią gimnaziją!

• Generalinę Prokuratūra baigė tirti ir Vil
niaus Apygardos Teismui 
perdavė baudžiamąją by
lą dėl buvusios SSSR Vi
daus Reikalų Ministeri
jos Ypatingosios Paskir
ties milicijos būrio, va
dinamojo OMON,darbuo
tojų nusikalstamų veiks
mų prieš Lietuvą. Galų 
gale... Tik neaišku, ar 
panorės Rusija pasirody
ti "džentelmeniška” ir 
savo teritorijoje esan
čius teroristus atiduoti 
teismui... Kaip bebūtų, 
omonininkų bylos nega
lima išmesti į krepšį!

• Vienas iš 20 automatų 
"Kalašnikov", kuris 1993 
metais din^o iš Savano
riškos Krašto Apsaugos 
Tarnybos (SKAT) Alekso- 
to kuopos sandelių, buvo 
surastas garsios žudikų 
gaujos slėptuvėse.

Organizuoto Nusikals
tamumo Tyrimo Tarny
bos pareigūnai,darydami 
kratą vieno namo pagal
binėse patalpose Kaune, 
surado didelį ginklų ar
senalą.

• Lietuvos farmacinin
kai, po vasaros sezono, 
džiaugiasi pagyvėjusiais 
didesniais užsakymais,ta
čiau verslininkai teigia, 
jog daugelio planuotus 
pelnus ir apyvartas pjau» 
na labai žemos kainos 
Rusijos rinkoje.

• Šiemet beveik 70% pa
didėjęs Lietuvos eks
portas į Rusiją išaugo 
pirmiausia verslininkų ^su
manumo dėka. Suradę 
konkrečius savo produk
cijos pirkėjus, jie randa 
ir būdų, kaip apeiti įvai
rius barjerus, įietuviškų 
prekių kainą išauginan
čius iki milžiniškų skai
čių. Vienas jų— prekyba 
per lengvatinių mokes
čių šalyse registruotas 
kompanijas.

• Rusijos naftos kon
cernas "LUKoil" rugsėjo 
mėn.pabaigoje pirmą kąr- 
tą eksportavo naftą per 
Būtingės naftos termina
lą. Tanklaivis "Bergit- 
ta", plaukiojantis su Nor
vegijos vėliava, išgabeno 
100 tūkst. tonų naftos.

Didžiausias Rusijos 
naftos eksportuotojas 
"LUKoil" ir "Mažeikių 
nafta" liepos ' niėn.pa- 
baigojė pasirašė susitari
mą, pagal kurį iki šių 
metų pabaigos "LUKoil" 
pažadėjo-■ eksportuoti,, per., 
Būtingę .1.4 jnln. naftos. .

Iki dabar per Būtingę • Lietuvos garbes konsu
lai dvi -dienas posėdžiavę 
Vilniuje, pirmą savo su
važiavimą baigė pažinti
niu apsilankymu Kaune, 
klausė varpų muzikos,ža
vėjosi M.K.Čiurlionio kū
ryba ir dairėsi po Sena
miestį. Miesto Rotušėje 
įvykusiame priėmime 
meras Erikas Tamašaus
kas gyrė kauriiečių veik
lumą, savarankiškumą ir 
kūrybiškumą.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.20

daugiausia naftos eks
portavo Rusijos bendro
vė "Jukos", taip pat TNK 
ir "Slavneft",

SUSEKTAS BUVĘS KAU
NIETIS, NARKOTIKU PIR
KLYS...

Vidmantas Leonardas 
Čepšis, apsigyvenęs Ame
rikoje, pasirinkęs Tel- 
maŠciuk pavarde, parda

vinėjo narkotikus, paga
mintus Kauno rajone, La- 
pių gyvenvietėje, kur ne
legaliai veikė narkotikų 
gamybos laboratorija.

Tokie Lapių produktai 
Lietuvoje nebuvo parda
vinėjami, stengiantis "gu- 
dravoti" ir įslaptinti šią 
laboratoriją- fabrikėlį.

Sugebėjo narkotikus iš
gabenti į JAV ir per 
V.L.Čepšį "Telmačiuką" 
pardavinėti Amerikoje...

Šį kartą, suradus nusi
kaltimo duomenis, Lie
tuvos Generalinė Proku
ratūra įteikė JAV Tei
sėsaugos ' institucijoms 
prašymą išduoti nusi
kaltėlį Lietuvos Teisė
saugai.
• Rugsėjo mėn.18d.Sei- 
mas nusprendė kol kas 
nesvarstyti socialdemo
kratų siūlymo patvirtinti 
įmonių, kuriose turėtų 
būti išlaikyta valstybės 
valdymo kontrolė. įstaty
mo projektą savo para
šais buvo parėmę apie 
80 tūkst.piliečių, o jo 
svarstymą pasiūlė patys 
socialdemokratai.

Projekte siūloma vals
tybės valdymo kontrolę 
išlaikyti didžiausiose ša
lies energetikos ir trans
porto bendrovėse. Tarp 
kitų - ir jau privatizuo
tose bendrovėse- "Lietu
vos Jūrų Laivininkystė" 
("Lisco"), Lietuvos Tau
pomajame Banke ir "Ma
žeikių naftoje".

"Tai, kad šiame sąra
še yra ir jau privatizuo
tos įmonės, rodo,kad val
danti partija pati pakibo 
ant savo kabliuko ir jos 
padėtis yra sudėtinga",- 
sakė projektą kritikavęs 
Konservatorių Frakcijos

seniūnas A.Kubilius. O 
liberalas A.Matulevičius 
teigė, kad "teikiamas 
projektas nebeturi pras
mės, nes privatizavimas 
iš esmes jau yra baig
tas. Socialdemokratai 
atsidūrė aklavietėje, nes 
projektas buvo paruoštas 
jiems būnant opozicijoje 
ir dabar jie ieško, kaip 
iš šios padėties išsisukti".

• Kauno Valstybinis Cho
ras rugsėjo mėn. 16d.da
lyvavo Hamburge konceu, 
te, skirtame pagerbti au
koms JAV-ėse. Su Choru 
dalyvavo solistai Regi
na Maciūtė, įneša Lina- 
burgytė, Andrius Rube- 
žius bei Vladimiras Prud
nikovas.



Daugelį kartiį laimėję Čempionatus įvairiuose konkur
suose - Edita Daniūtė ir Arūnas Bizokas

• Kanadoje įvyko Tarp
tautinės Sportinių Šokių 
Federacijos ir Lotynų 
Amerikos šokių pasaulio 
reitingo varžybos. Stan
dartinių šokių programą

t******************
• Lietuvos spaudoje is- 
spausdintose publikacijo
se pranešama,kad dėl 
tragiškų teroro išpuolių, 
vizitą į JAV nutraukęs 
Prezidentas V.Adamkus, 
sėkmingai grįžo namo. 
A.Adamkų ir jį lydinčią 
delegaciją iš Reikjaviko 
ątskrąįd.įnęs lėktuvas Vii 
niaus oro uoste nusileido 
4 vai.ryto. iš Washing- 
ton'o į Reikjaviką 
V.Adamkus per penkias 
valandas skrido JAV ka
rinių oro pajėgų lėktuvu, 
o iš Islandijos sostinės - 
dar keturias valandas 
specialiai užsakytu "Lie
tuvos avialinijų" lėktuvu.

Kartu su V.Adamkumi 
į Vilnių atskrido ir Lat
vijos UR ministeris 
1.Berzinis, kurį Preziden
tas pakvietė vykti kartu, 
nes jam tai buvo vienin
telė galimybe grįžti na
mo, kadangi visi civili
niai skrydžiai JAV, po te
roro išpuolių, buvo laiki
nai nutraukti.

Oro uoste V.Adamkų 
pasitiko Seimo
pirm.A.Paulauskas, JAV 
ir Latvijos ambasado
riai.

2001 m.Š. AMERIKOS BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ
PLAUKIMO Pirmenybės-------- ;------ 7“^

Pirmenybės įvyks 2001 m. spalio men.27d., šešta
dienį, Etobicoke, Ont. Rengia - Baltiečių Sporto 
Federacijos Plaukimo Komitetas.

Varžybų pradžia 4.30val. po pietų. Registracija 
ir apšilimas nuo 4.00 val.p.p.

Pirmenybes vykdomos šiose klasėse: vyrų ir 
moterų (17-24 metų imtinai); Senjorų vyrų ir 
moterų (25m. ir vyresnių); berniukų ir mergaičių 
15-16m., 13-14, 11-12, 9-10, 7-8 ir 6 metų bei 
jaunesnių.

Lietuvių pirmenybės išvedamos iš baltiečių.
Programa apima visus stilius. Šuolių į vandenį 

nebus. Amžiaus klasifikacija - pagal dalyvio am
žių varžybų dieną.

Dalyvauti kviečiami visi lietuvių, latvių ir estų 
kilmės plaukikai.

20U1.X.8. .

geriausiai atliko daugkar
tiniai Lietuvos čempio
nai, Kauno "Sūkurio" klu
bo šokėjai Arūnas Bižo- 
kas ir Edita Daniūtė.

V.Adamkus pasidžiaugė 
kad nepaisant sutrumpė
jusio suplanuoto vizito, 
Strateginių ir Tarptauti
nių Studijų Centre pasa
kyta kalba apie NATO 
plėtrą, susilaukė atgar
sio: "Kalba rado atgarsį 
net ir atskirų valstybių 
ambasador-ių ' 5 pasisaky- 
muose, o Baltieji Rūmai 
tą patį vakarą išreiškė 
ne tik pasitenkinimą,bet 
per JAV ambasadorių pa
prašė išreikšti padėką už 
Lietuvos pozicijos iš
sakymą" - sakė V.Adam
kus.

Jis patikino nematąs 
pagrindo kalboms apie 
galimą NATO plėtros 
proceso sulėtėjimą:"Kaip 
galima svarstyti tą at
vejį, kada, kaip tik prie
šingai, suaktyvės visų po
zityvių jėgų apsijungi- 
mas".

• Lietuvos Vyriausybė iš
davė ilgalaikį diplo
matinį leidimą JAV lėk
tuvams skristi per ša
lies oro erdvę, vykdant 
atakas prieš teroristus.

"Suteikdama JAV lėk

tuvams teisę pasinaudoti 
Lietuvos oro erdve, Lie
tuva demonstruoja save 
politinę valią ir elgiasi 
kaip ištikima NATO ir 
JAV sąjungininkė" — pa
brėžė Užsienio Reika
lų viceministeris, vy
riausiasis Lietuvos inte
gracijos į NATO koordi
natorius Giedrius Če — 
kuolis po susitikimo su 
JAV gynybos atašė Lie
tuvoje pulk.Albert Zac- 
coru.

• Netikėtų vaišių sulau
kė Rukloje (Jonavos r.) 
įsikūrusio Pabėgėlių Priė
mimo Centro gyventojai. 
Jiems atiteko planuoto 
pokylio patiekalai. Šven
tinį vakarą planavo su
rengti Vilniuje šokių mo
kyklos "Dileksa" vado
vai. Dėl teroro išpuolių, 
JAV, ir Lietuvoje paskel
bus gedulo dieną, "Dilek- 
sos" vadovai atsisakė po
kylio ir jau paruoštus pa
tiekalus nusprendė
atiduoti Pabėgėlių Priė
mimo Centro gyvento
jams.

• Olandų menininkas Joh- 
nas Boetesas nusprendė 
įamžinti per tragiškus 
1991 metų Sausio 13-os 
įvykius žuvusios lietuvės 
Loretos Asanavičiūtės at
minimą. Šiuo metu 
Vilniuje viešintis dai
lininkas nuo 1995 metų 
Indijos miestelyje Ma- 
habalipurame kuria juo
dojo granito statulų par
ką.

• Garsusis pasaulinio lyg
mens krepšininkas Ar
vydas SABONIS, sugrįžęs 
į Lietuvą su šeima, pa
tvirtino, kad į NBA 
"Trail Blazers" negrįš ir 
savo karjerą baigs su 
Kauno "Žalgiriu", ku
riam jis atstovavo 1981- 
1989 metais. Po to, iš
vykęs į JAV- bes, iškilo 
į krepšinio elito vir
šūnes.

• Druskininkų senamies
čio mokyklos stadione 
atidaryta moderniausia 
Lietuvoje riedučių ir 
riedlenčių rampa. Čia 
tap pat išgrįsta ir išas
faltuota aikštė čiuožyk
lai, nes iki šiol jos mies
te nebuvo.

Modernus sporto aikš
tynas įrengtas už lė
šas, gautas iš projekto— 
"Aš galiu", bei iš Savi
valdybės.

Dalyvių registracija iki š.m. spalio mėn.13d., 
šeštadienio, šiuo adresu:

Modris KTLorbergs, 73 North Heights Rd., Eto
bicoke, Ont. M9B 2T7, Canada. Tel: 416-626-7762. 
Fax: 416-395-3346. E-mail: Modris Lorbergs@ntel.td 
sb.on.ca

Lietuviams informaciją galima gauti ir pas 
ŠALFASS plaukimo Komiteto narius: Algirdą Bielskų 
tel: 216-486-0889, Arvydą Barzduką tel: 703-560- 
1410 (JAV rytuose); Algį Norkų tel: 630-466-4661 
Čikagos (apylinkėse) ir Mrs.Catharine Jotautas, 
35 Cumberland Dr., Brampton, Ont. L6V 1W5, tel: 
905-457-7664 namų,falksas: 905- 457- 5932, E-mail; 
Caromire@aol.com.-

Mrs.Jotautas koordinuoja lietuvių dalyvavimą var
žybose. Varžybos vyks puikiame 25m. baseine. Lie
tuviai plaukikai skatinami šiose varžybose kuo gau
siau dalyvauti. ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

• Vilniuje policija lik
vidavo narkotikų preky
bos punktą Karoliniškių 
mikrorajone. Narkotikų 
prekyba įtariami sugy
ventiniai T.Ratner ir 
V.Bartkevičius sulaikyti 
ir nugabenti į Vilniaus 
miesto vyriausiojo poli
cijos komisariato areš
tinę.

Narkotikai buvo par
davinėjami pie parduotu
vių "Rimi", "Maxima", 
prie pramogų centro 
"Eiguva". Pareigūnams 
buvo žinoma, kad sugy
ventiniai veikė ne vieni, 
jie gamino pakankamai 
geros kokybės skystą he
roiną, todėl jų "aptarnau
jamoje" teritorijoje kli
entų buvo labai daug.

Kratos metu buvo 
rasta ir paimta per 10 
mililitrų heroino, pa- 
ruošto^ gatvės prekybai. 
Dėl ~ šio fakto iškelta 
baudžiamoji byla.

Nemokamu telefonu 
gyventojai gali anonimiš
kai, bet kuriuo paros me
tu, pranešti policijai apie 
asmenis, įvykius bei nu
sikaltimus, susijusius su 
nelegalia narkotikų apy
varta.

• Lietuvos Moterų Krep; 
šinio Rinktinė užėmė 
ketvirtąja vietą Europos 
čempionate Prancūzijoje. 
Tai gražus jų laimėjimas, 
nes jos įgijo teisę rung
tyniauti ir pasaulio čem
pionate.

Treneris Vydas Ged
vilą sakė, kad komanda 
atrodė nuostabiai ir pra
lenkė trenerių viltis*

V.Gedvilas mano, kad 
merginos galėjo laimėti 
ir prieš Rusijos koman
dą, jei nebūtų daug jė
gų atidavusios, žaisda- 
mos su Lenkijos rinkti
ne. Anot trenerio, len
kaites palaikyti atvažia
vo nemenka grupe 
įtakingų asmenų ir laukė, 
kada jos "susidoros" su 
Lietuvėlės sportininkėmis. 
Lenkaitės čempionių ti
tulų negavo, o lietuvai
tės nepakliuvo į XXIX 
Europos čempionatą, ku
rio finalas vyks 2003 m.
• Kauno Miesto Savival
dybei priklausančios ir 
pelningai dirbančios bend
rovės "Aleksoto turgavie
te", "Stoties turgus", 
"Kauno aikštelė" įtrauk
tos į miesto privatizavi
mo objektų sąrašą.

• Vakarų Lietuvos pra
monės ir finansų korpo
racijos valdoma akcinė 
bendrovė "Klaipe’dos me
diena" su Švedijos baldų 
prekybos korporacija 
IKEA susitarė del 
daugiau kaip 70 mln. li
tų investicijų į trijų nau
jų baldų fabrikų sta
tybas.

• Kauno pakraštyje, Di-
* džiosiose Lapėse, atsi

darė Vytauto Motiejūno 
įrengtas 9 duobučių gol
fo aikštynas, pavadintas 
klubu "Elnias".

Vilniuje planuojamas 
įrengti 18 duobučių aikš
tynas, kadangi lankosi už
sieniečiai, labai mėgs
tantys žaisti golfą.

• Seimo pirmininkas Arū
nas Paulauskas bando 
išsiaiškinti, kas trukdo 
gaminti ir realizuoti ša
lyje biokurą.' Pasikvietęs 
į Seimą ekologiškų dega
lų gamybos pradjninkus 
bei Ūkio, Žemes Ūkio ir 
Finansų ministerijų vado
vus, A.Paulauskas teira
vosi, kodėl nevykdomas 
Biokuro įstatymas.

• Premjeras Algirdas 
Brazauskas po susitikimo 
su Europos Komisijos įga
liotiniu G. Verheugenb,pa
reiškė žurnalistams, kad 
derybos dėl Lietuvos na
rystės Europos Sąjungo
je bus baigtos tik Lie
tuvai apsisprendus dėl Ig
nalinos Atominės Ener
gijos uždarymo. Jis taip 
pat pabrėžė, kad Lietu
va siekia baigti derybas 
iki kitų metų vidurio,t.y 
Ispanijos tarpininkavimo 
laikotarpiu.

Premjeras paprašė, 
kad ES kuo greičiau iš
dėstytų savo reikalavi
mus oficialiai, nes da
bar einančios kalbos,kad 
Europos Komisija ir Mi- 
nisterių Taryba reikalau
ja uždaryti elektrinę iki 
2009m. "...Išdėstykite po
ziciją oficialiai ir mes 
šį klausimą svarstysime 
Vyriausybėįe, Seime, vi
sose valdžios instituci
jose... Atėjo laikas visą 
tai konkretizuoti" - sakė 
Premjeras.

Jis taip pat buvo pa
tenkintas, kai G.Verheu- 
genas patvirtino,kad IAE 
uždarymas yra "ne vie
nos Lietuvos reikalas,bet 
visos Europos Sąjungos 
problema".© dėl AE ant
rojo bloko uždarymo ter
minų, G.Verheugen'as pri
minė, kad dėl termino 
jau buvo susitarta dar 
1999 metais. Taip pat 
nurodė, kad pokalbiuose 
su Lietuvos vadovais su
tarta atlikti detalią Elek
trinės uždarymo sociali
nių, ekonominių aplinko
saugos pasekmių asnalizę 
ir tik tada priimti galu 
tinius sprendimus.

Reikia manyti, kad 
Lietuvos Premjeras su ei
ga buvo susipažinęs dar 
prieš šį susitikimą, o gal 
tik norėjo patvirtinimo.

3 psl.
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Ar atpažįstate save- buvusieji mokiniai ir mokinės?......

Lietuvos Operos solistė Elzbieta 
Kardelienė muzikos studijoje- 

nuotraukos viduryje šalia žinomo 
katino Pūkio matome ir uiną

Butkutę-Capkauskienę, rimtai 
pradėjusią solistės karjerą.

9, LIETUVIŲ, OPERA 
ČIKAGOJE % 1986 m.
birželio men. 14-15 d.d.
Morton Auditorijoje 
pastatė du Rossini Ope
ros spektaklius.

Scena & "Viliaus Tellio" operos: solistės Audronė Gaižiunienė,, Gina Čapkauskienė ir 

Aldona StempuŽienė.

Dirigavo Arūnas Kamins
kas.

Gausūs amerikiečiu ir 
kitu, , lietuviiį spaudos 
aprašymai anglių ir 
lietuvių^ kalbomis skelbe 
apie grandiozinį' - ir 
aukšto lygio spektaklius, 
išgyrė mūsų solistes- 

Aldoną, Stempu£ienę,A. 
GąiŽiūhienį ir Gina 
Čapkauskiene, taip pat 
visus kitus. t "

Ginos Capkauskie'hes 
įvairus repertuaras ir 
jos sugebėjimai skynė 
jai ir toliau kelius j 
svarbiausius minėjimus, 
sukaktis, šventes 
reprezentacinius . rengiu 
nįus beveik iki jos 
amžiaus 70-tojo jubilie
jaus.

Lakštingala negalėjo 
nečiulbėti,kaip rašė 
poetė Salomėja Neris,ir> 
kai Jai atėjo laikas, 
daina dar .pianissimo 
pasklido is jos lūpų, 
ligoninėje.

*** *♦* * *♦*♦*♦********♦**♦♦♦ t****** *♦**♦♦*♦**♦♦♦* **t******************t***************»*****»***»><;*:*
Vytautas A.Jonynas
LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTO VEIKLOS APYSKAITA

Graudu žiūrėti kaip retėja karo pabėgėlių gretos. Dar klaikiau 
matyti, kaip išeivijos šviesuolių prarastys praslenka nepastebėtos. 
Paminimos kartais vien kronikos žinele. Vis rečiau ir rečiau ne
krologų, nekalbant apie išsamesnį straipsnį. Tarytum išeivijos 
vargai ir darbai būtų nusipelnę užmaršties.

Užtat šviesiau pasidaro akyse išvydus leidinį, kuriuo žmonės 
ginasi nuo tokios pasmerkties. Tokiu yra neseniai išvydęs dienos 
šviesą kolektyvinis veikalas - Lietuvių Tautodailės Institutas 
išeivijoje, kurio paskirtis yra supažindinti visuomenę^ su to meto 
istorija ir veikla. Tai stambaus formato, skoningai išleistas leidi
nys, kurio negėda parodyti ir kitataučiui, kadangi jis aprūpintas 
gausiomis, dažnai spalvotomis, iliustracijomis, iš tiesų jo paskir
tis triguba: būti Instituto ir jo veiklos aprašu, bet taip pat 
bibliografiniu žinynu ir vaizdine knyga. Todėl leidinys savaime 
dalijasi į tris dalis. Dvi pirmosios yra apžvalginės. Jos išaiškina 
skaitytojui Instituto atsiradimo eigą, jo tikslus, ir kitus bendro 
pobūdžio dalykus. Taip pat pateikia skyrių veiklos raportus. Tre
cioji dalis, tuo tarpu, yra techniško pobūdžio. Savotiškas papil
dymas, kadangi joje aptinkame Instituto narių rašinių bibliografi
ją, Instituto išleistų knygų, vaizdajuosčių bei filmų sąrašus, pa
vardžių rodykles ir 1.1. Tie dalykai yra paruošti profesionaliai ir 
neužginčyjamai palengvins darbą ateities istorikui.
4 psl.

Tuo pačiu rūpestingumu yra atlikta ir leidinio iliustracijų at
ranka. Daug nuotraukų yra nematytų lig šiolei. Spėjamai todėl, 
kad jos atkilo iš asmeninių archyvų. Žodžiu, kaipo pusiau 
informacinė, pusiau vaizdinė knyga, leidinys yra patrauklus ir 
atlieka reprezentacinio leidinio paskirtį. Tenka vien pasidžiaugti, 
kad suspėta jį paruošti ir išleisti tokia kultūringa forma.

Būtų beprasmiška me*ginti išgliaudyti paeiliui jo tekstus; taip 
tiršta yra jų dokumentine pakrova. Ypatingai antrojoje dalyje, 
atseit, pranešimų iš vietovių skyriuje, kurie yra podraug skirtin
gi ir vienodi savo sąreda. Todėl teks pasitenkinti vien keliomis 
bendro pobūdžio pastabomis, analizuojant veik išimtinai pirmo
sios dalies medžiaga.

Kartojam: kaipo reprezentacinis leidinys "Lietuvių Tautodai
lės Institutas išeivijoje" pilnai atlieka pagrindinę ataskaitinę savo 
funkciją. Bendras įspūdis yra faktografinis. Viskas čia stropiai 
užregistruota, kieno iniciatyva susitvėrė, paskui susijungdami 
vienan junginin, paskiri saviveikliniai dalinėliai, nuo kada Institu
to veikla persimetė į leidybą knygų anglų kalba, kokie buvo 
santykiai su vietinėmis tautodailininkų organizacijomis, apie ką 
diskutuojama metiniuose klumpių sunešimuose, ir 1.1.

Apibendrinant ir suprastinant, galima būtų sakyti, kad, 
ypatingai skyrių pranešėjų tekstai visą v dėmesį sutelkia 
papasakoti kaip viskas dėjosi jų pagairėj, mažiau susimąstydami 
kodėl tai darėsi. Tokios laikysenos pasėkoje, tekstai labai supa
našėja.
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incluant des

Dėces de Gina Capkas
Gina Capkas, soprano coloratura d'orig- 

ine lituanienne, demeurant a LaSalle 
depu is 1952, ėst

dėcėdėe le 19 septembre 2001 a l'Hopital 
General de Montreal. Elie laisse son 
epoux, Miroslavas (Morris) Capcauskas, 
sa belle-soeur Felicia, cette derniėre tou- 
{ours en Lituanie. Eile ėtait la fille de 
’ranas Butkus (martyr en Sibėrie) et de 
Karolina Gailiunaite, tous deux dėcėdės. 
Gina a donnė,des concerts surtout en 
Europe et aux Ėtats-Unis et, a Montreal, 
eile fut d'abord connue comme soliste et 
membre du groupe d'artistes du cabaret 
chantant La Cigale du Louvain, dans les 
annėes 60, avec Jacques Pratt, le regrettė 
Pierre Lambert (ėgalement de LaSalle), 
Jean-Pierre Lėgarė et autres. Elie a pro
duct, dans les annėes 80, un disque de 
melodies lėgėres et Ivriques incluant dės 
airs lituaniens et des airs connus de 
Mozart, Strauss, Von Flotow, etc., en 
franęais, anglais et lituanien. Une piece de 
collection. Elie a ėgalement ėtė en vedette 
lors des celebrations du millenaire de son 
pays, marque ici par la composition d'une 
cantate, oeuvre d'Alexandre Stankė, fils 
d'Alain Stankė. Les funėrailles de Gina 
ont eu lieu le 21 septembre en 1'eglise litu
anienne Notre-Dame Porte de r Aurora 
(prės du metro Jolicoeur). A noter le chant 
magnifique de la chorale et d'une amie de 
la defunte, venue des Ėtats-Unis pour la 
circonstance. A Morris et a sa soeur ainsi 
qu'a tous les amis, particuliėrement les 
Lituaniens de LaSalle et d'ailleurs, nos 
sincėres condolėances.

Kantatos "KRYŽIŲ ir RŪPINTOJĖLIŲ LIETUVA" premjeros momentas Šv. Kazimiero P-jos sa
lėje. Autoriai: libreto - poetas Henrikas Nagys, muzika - komp. Aleksandras Stankevičius,diri
gentas. Solistai: Vaclovas Verikaitis, Antanas Keblys, Slava Ziemelytė ir Gina Čfapkauskiene.

Dalis orkestro- Montrealio Muzikinis Ansamblis.

Šia proga buvo sujungti visi Montrealio chorai ir Mergaičių 
"Ramūnėlės". Vargonais grojo muz.Mme Madelaine Roch. Is
ties dainininku būrys. Premjera ivyko 1987 m. gegužės mėn.23 d.

Atsisveikinimo žodį, tarė
P-jos

e Savaitinis "LASALLE" laikraš - 
tis "Le Messager",^.m. rugsėjo mėn.
30 d.,atspausdino straipsnį apie Gi-i 
ną. Didelis būrys Ginos kolegų pran-r 
cūzu reiškė užuojautas, o Šio savait
raščio korespondentė,dalyvavusi ir Gi
nos koncertuose ir žavėjusis Kantata, 
atvyko į_ laidotuves- Luce Lamarche*.

Kazys Bradunas
KRIKŠTATĖVIAI

Nuo jų_ Šviesos pridengdamas akis, 
Pravirkdavau genties lopšy - ( 
Saule ir menuo - du krikštatėviai 
Putė mano būties ugniakuru...

Grįžtu ir vėl, žeme kiek paėjėjęs, 
I saulės ir mėnulio giminystę 
Šu dideliu,kaip visata, tikėjimu 
Ir su mažu, kaip ašara , žinojimu.

Dainos Vienetas 
viso susidarė 70-

GINAI - SUDIEV...
Liūdna buvo ir skaudu 

atsisveikinti su Gina, 
Žiūrėti i Jos karsta,bal
tas gėles ant 
visų 
veidus.

Choras 
susikausimu '1F* nūosfrdu- 
mu, Ginos duetų drauge 
sol.Angelė Kiausaite*
atliko savo programa, o 
pati pirmoji giesmė 
buvo is kasetės, pačios 

"Marija, 
pagei-

jo ir j 
atsilankiusiųjų

giedojo^ visu

Gi-nos jgiedota 
Marija”, jai to 
daujant, prieš

Daugiau mūsų 
nyje, Kanadoje ir mūsų
bangos išeivijoje tokio 
kito soprano 
neatsiras, 
viso ne.

Ginos 
palaidoti 
Kapinėse,

telki-

greitai 
o gal ir iŠ

palaikai bus
Lietuviu

Mississaugoje.

AV
i choriste Aldona 

Choro vardu Morkūnienė?

ir miela Gina, -
buvo Tavo gyvenimas, daina buvo Tavo 

daina padėjo Tau nesti sunkų, emigranto

Gerbiama
" Daina 

paguoda, 
likimą...

Su daina Tu keliavai Baltijos pajūriu, Nidos
kopomjs,bj:ajdei Tėvynės, . žydinčiomis pievomis. 

^Keliaudama po pasaulį, nešei žmonėms užsimirši
mo ir džiaugsmo valandas, su daina nukeldama juos 
į grožio ir džiaugsmo pasaulį.

Tu buvai dosni- su visais dalinaisi Tau Dievo 
duota dovana - gražiu balsu ir muzikalumu.

Tu ^visokiais būdais mielai padėdavai mūsų Chorui 
ir mūsų bendruomenei , ar tai būtų, koncertai 
scenose, ar giedojimai bažnyčiose. Su entuziazmu 
ir meile padėjai įgyvendinti "Kryžių, ir Rūpintojėlių. 
Lietuva" Kantata^ ir , joje dalyvaudama, prisidejai 
prie^jos grožio. Mes Tau dėkojame!

Šiandieną, AUSROS VARTŲ P-jos choristai su 
maestro Lavrenti Djintcharadze atėjome Tau 
pasakyti paskutinį s u d i e... Tu mus palieki 
liūdinčius, ir mes Tavus labai pasigesime!...

Tau, miela Gine, dėkojame, kad buvai su mumis 
dosni, graži ir garbinga.

Ilsėkis ramybėje, Lakštingala Gina.1"

Bendra visų tų straipsnių savybė yra toji, kad, visų pirma, 
stambi teikiamos informacijos dalis jau yra skaitytojui žinoma iš 
spaudos korespondencijų, o antra, kad jinai neatsako į 
skaitytojui rūpimus klausimus, bent į patį pirmąjį, būtent: koks 
galas vertė eilę dorų, paprastų, tvarkingų ir visais atžvilgiais 
šaunių moterų mestis staiga į juostų ar kaišytinių gobelenų au
dimą? Kas buvo joms paskatų burtis draugėn? Ar žiniasklaidos 
supopuliarintas vienu metu šūkis ieškoti savo identiteto šaknų, 
ar pasaikeitusi Kanados politika naujųjų ateivių atžvilgiu su jos 
reveransais daugiakultūriškumui, ar palaipsniškas išeivijos grę- 
žiojimasis veidu į Lietuvą ir ateinantys gandai apie tenykščių 
kraštotyrininkų veiklą? Nė vieno autoriaus visame leidinyje apie 
šią problematiką net neužsimenama ir, manding, tai leidinio yda.

Tiesa, ponia Tamošaitienė užsimena savo žodyje Instituto 
steigiamame susirinkime, kad paskatų lietuvaitėm susidomėt savo 
liaudies menu galėjęs būti čiabuvių tarpe ūgtelėjęs 
susidomėjimas savuoju "Folk Art". Atseit, laikotarpio mada, iš 
kitos pusėsj pripažįsta, kad^ kai kurie vienetai, kaip sakysim, 
"Vaivorykšte" susitvėrė^ skaučių iniciatyva. Gal ji taip daro, ka
dangi jai nesinori tapšnoti sau pačiai per petį, nes šiaip visi 
vienbalsiai pripažįsta dail.Tamošaičių milžinišką poveikį, norą 
sekti jų pėdomis.

Neradus jokios informacijos ar net prielaidų apie vidinius sti
mulus, tenka laikyti tautodailinę saviveiklą išimtinai atvanginiu 
2901.X.8.

************************************* 
užsiėmimu,vkripštukavimu ("hobby").

Taip tikriausiai nuspręs ateities istorikas.

Žodžiu, kaip dažnai atsitinka lesiojant kolektyvinius leidinius 
LT1 įdomus ne vien tuo, kas jame skelbiama ir teigiama, bet ir 
tuo, kas jame nutylima, ar apeinama pirštų galais, nors galbūt 
tokių dalykų Instituto narių uomone nėra perdaug. Tokia proga 
pasimatė p.Veselkienės tekste aptiktas Tamošaičių "derybų" su 
federaline valdžia pasakojimas, pasirodo, kad Valstybinio 
Kanados Etnografinio Muziejaus (Museum of Civilizaition) 
direktorius kažkaip sužinojęs, jog Tamošaičiai prilaiko dari iš 
Lietuvos atgabentą audinių gausybę, atvyko pasižvalgyti ir, ap
stulbęs tokia grožybe, pasiūlė Tamošaičiui muziejaus paslaugas. 
Būtent,~ suruošti Muziejaus kaštais kilnojamą lietuviškų liaudies 
meno išdirbinių parodą visuose stambesniuose Kanados miestuose. 
Bet su sąlyga, kad po^ gastrolių tie rodiniai būtų perleisti 
muziejui. A.Tamošaitis iš pradžių buvo sužavėtas tuo pasiūly
mu, bet persigalvojęs, prisiminęs, kad Muziejų saugyklose laiko
mi eksponatai retai kada rodomi lankytojams: jie privalą laukti 
savo eilės, o toji ateinanti negreit. Ponia Veselkienė nesako, ar 
to Muziejaus direktorius išrūko iš Tamošaičių Sodybos nieko ne
pešęs, bet aiškina, kad tas jo atsilankymas buvęs postūmiu Ta- 
mošaičiams mestis į skaidrių gamybą ir leidinių anglų kalba ruo
šą. Ar Tamošaičiai buvo susilaukę kokių ekspertų patarimų iš 
šalies, Veselkienė nesako. (bus daugiau)
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• Lietuvių Skautų Sąjun
gos Brolijos vyr.skauti- 

Romas R.Ottoninkas 
atsikėlė nuolatiniam gy
venimui i ™ 
vasaros 
stovykloje, "Paparčių Pa
kalnė" programoje jo ini
ciatyva vyko įdomios iš
kylos ir kiti renginiai.

"ROMUVOS" valdybos 
pirm.j.s. Rimas Sriubiškis 
pasirūpino, kad būtų gau
tas 20 akrų žemės plo
tas, per kurį būtų iš
tiestas kelias į stovyklą. 
Planuojama pastatyti var
tus puošmenai ir apsi
saugojimui nuo nekviestų 
svečių.

Taigi, skautybė šiame 
lietuvių telkinyje laiko
si gerai.

• "ĄŽUOLIUKAS” Vil
niaus berniukų ir jaunuo
lių choras atvyksta iš 
Lietuvos ir š.m. SPALIO 
mėnesio 28d.,sekmadienį, 
3v.p.p. koncertuos 
sissaugoje "Living 
Centre" salėje.

Visoje Europoje 
kiai įvertintas šis 
ras, pirmą kartą atvyks
ta į Kafiadą.

Specialus autobusas ap
tarnaus vykstančius iš 
"Vilniaus Manor" ir "Pri
sikėlimo" P-jos.

į Torontą ir sios 
’’ROMUVOS”

Mis-
Arts

pui- 
cho-

• Padėkos šventės puo
ta išganytojo Parapijo-

> mėn.21d., 
pamaldų 
Lietuvių

je įvyks spalio 
sekmadienį, po 
12.45val.p.p. 
Namuose.

• Rugsėjo mėn.16d. Lie
tuvių Namų svetainėje 
pietavo 246 svečiai.Pra
nešimą padarė ir su sve
čiais supažindino Kul
tūros Komisijos narys B. 
Stundžia. Svečių knygoje 
pasirašė 1 iš JAV 
iš Keswick,Ont.

ir

• Rugsėjo mėn.23d. 
p.p. Lietuvių Namų 
lyčioje įvyko LN ] 
rų Būrelio posėdis.

v.. 1 
į sek- 
IViote-

NUSIŠYPSOKIME:

2.75%
2.75%
3.20%
3.60%
3.75%
4.10%
4.50%

PARAMA
MMM

• Moteris baigia maudytis, kai kažkas paskambina 
į duris. Ji apsigaubia rankšluosčiu ir atidaro duris. 
Atėjo kaimynas Jonas, pasižiūrėjo į ją ir 
-AŠ tau duosiu 200 dol.^ jeigu nuleisi 
žemiau.

Moteris pagalvojo, kad ne pro šalį 
pinigų už tokį patarnavimą ir nuleidžia 
iki pusiaujo. Kaimynas pasižiūrėjęs ir vėl 
-Duosiu dar
zei 11 es.

Moteris pagalvojo, kad jeigu jau pradėjo derėtis 
su juo, tai derėsis ir toliau uz tokį pinigą. Taip ir 
padaro.

Vyriškis atiduoda žadėtus pinigus ir dingsta iš 
akių.

Moteris uždaro duris, o jos vyras paklausia, kas 
buvo atėjęs.
- Kaimynas Jonas - atsako ši.

Vyras paklausia:
-Ar jis atnešė man 400 dol.skolą?

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

sako: 
rankšluostį

būtų gauti 
rankšluostį 
sako jai:

200 dol., jei numesi rankšluostį ant

^TAT LIETUVIŲ KREDITO
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
PASKOLAS
Asmenines nuo. 
nekiln. turto 1 m.

• Moteris nusipirko dainuojančia kanarėlę, atsineša 
namo. Atidaro narvelį ir tik “tada pastebi, kad 
paukštelis yra be vienos kojos.

ji tuojau pat grįžta į parduotuvę ir nepatenkinta 
grąžina kanarėlę. Pasiklausęs jos priekaištų, 
pardavėjas ir sako:
-Tai kas jums pagaliau buvo reikalinga-dainininke 
ar šokėja?

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 testarąėntus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pijamų mokesčių.

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

PRISIKĖLIMO
ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

MOKAME UŽ: 
kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.25%
santaupas................................. 2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.75%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius....
180 dienų indėlius...
1 m. term, indėlius...
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................................... L 3.20%
2 m. Ind...................................... 3.60%
3 m. ind.....................  3.75%
4 m. ind...................................... 4.10%
5 m. Ind...................................... 4.50%

sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ

TINKLALAPIS: www.talka.net

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

: AKTYVAI per milijonų dolerių

o Nemokamas anglį kal
bos pamokas naujai atvy 
kusiems į 
(L1NC) siūlo 
ir Imigracijos 
mentas. įvairių 
grama dėstoma Peel ir 
Halton vietovėse. Kai ku
riuose centruose pamokų 
metu teikiama vaikų glo 

specialios paslaugos 
mokymasis 
būdu ne-

Kanadą 
Pilietybes 
Departa- 
lygių pro

ba 
kurtiesiems, 
neakivaizdiniu 
galintiems pamokose da
lyvauti.

Registracija vyksta da
bar. Skambinti telefonu: 
905-270- 6000 Mississau- 
goje, 905-791-6700 Bram- 
ptone, 905- 677-0007 M* 
Itone arba 905-875-3851 
Oak vili ėję, 
Halton Hills 
Tinklalapis: 
elhalton.com.

Burlingtone, 
ir Miltone, 

www.lincpe-
Inf
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KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 vjt. 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.rJkl 3.30 V.P.P.: ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.__

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:

MOKAME
1 ;95% už 30-89 d. terin. indėlius 
i .95% už 90-179 a. term, indėlius 
1.95% už 180-364 d. term, indėlius 
1.95% už 1 m. term, indėlius 
2.75% už 2 m. term. Indėlius

IMAME
už asmenines paskolas

nuo...........................6.25%.
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

1.95% už RRSP ind. (var.rate) 
2.45% už RRSP 1 m. term. ind. 
3.20% už RRSP 2 m. term. Ind. 
4.00% už RRSP 3 m. term. Ind. 
4.05% už RRSP 4 m. term. Ind. 
4.65% už RRSP 5 m. term. Ind.
1.95% už OHOSP (variable rate) 
1.75% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
2.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

3.25% už-3 m. term. Indėlius
3.50% už 4 m. term. Indėlius

(fixed rate)
1 metų............. .... 4.95%

3.80% už 5 m. term, indėlius 2 metų............. .......6.00%
2.00% už 1 m. GIC mėn. palūk. 3 metų............. .......5.45%
2.20% už 1 m. GIC invest, pažym. 4 metų............. .......6.25%
2.95% už 2 m. GIC Invest, pažym.
3.50% už 3 m. GiC invest, pažym.

5 metų............
- su keičiamu

.......6.00%

3.80% už 4 m. GIC invest, pažym.
4.10% už 5 m. GIC invest, pažym.

nuošimčiu..................5.25%

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortglčlus Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčlus

1.95% 
1.95% 
1.95% 
2.75% 
3.25% 
3.50%

90-179 d. term, ind...............
180-364 d. term.Ind............ .
1 metų term, indėlius..........
2 metų term. Indėlius..........
3 metų term, indėlius.........
4 metų term. Indėlius.........
5 metų term. Indėlius.........
1 mėtų GlC-mėn.palūk.......
1 metų GlC-met. palūk.......
2 metų GlC-met. palūk.......
3 metų GlC-met. palūk.......
4 metų GlC-met. palūk.......
5 metų GlC-met. palūk.......
RRSP, 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.................... 2.00%

3.80%
2.00% 
2.20% 
2.95% 
3.50% 
3.80% 
4.10%

1.95% 
2.45% 
3.20% 
4.00% 
4.05% 
4.65% 
1.50% 
1.50% 
1.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................6.25%

Sutarties paskolas
nuo........................ 6.25%

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2,3 metų.

....4.95% 

....6.00% 

....5.45% 
.....6.25% 
.....6.00%

5.25%

Duodame komercinius 
mortglčlus 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, bėt sąžiningas patarnavimas

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis peštas: 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. 
Ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

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

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

MasterCard Cirrus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAF^Į: www.parama.netii
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.20

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


• Finansų minister ė Da
lia Grybauskaitė progno
zuoja, kad Lietuva,grei
čiausiai po pusmečio pa
jus Jungtinėse Amerikos 
Valstijose įvykusios tra
gedijos ekonominius pa
darinius.

Seimo Liberalų Frak
cijos seniūnas Rolandas 
Paksas neabejoja,kad tra
giški įvykiai JAV-ėse tu
rės tan tikrų padarinių 
Lietuvai, tačiau jis ne
mato jokio pagrindo ne
apmąsčius skubiai 
anKsčiau padarytus 
nominius finansinius 
dimus.

Po -išpuolio prieš 
Lietuva stiprių 
mų, dėl silpnai išvysty
tos kapitalo rinkos, ne
turėtų patirti. Tolesnę 
Lietuvos ekonominę rai
dą lems privatizavimo 
eiga ir vykdomos refor
mos.
Menkas bulvių derlius

Suvalkijos žemdirbiai 
tik įpusėjo iškasant 

derlių.
jis bus 
mažesnis

keisti
eko-

spren-

JAV, 
sukrėti-

dar 
šiųmetį bulvių 
Spėjama, kad 
bent trečdaliu 
negu pernai. Bulvėms šie
met galėjo pakenkti šal
tas pavasaris, o vėliau, 
per patį žydėjimą, užėję 
dideli karščiai. Dabar 
sunku nuimti bulves ir 
dėl dažno lietaus, kuris 
trukdo sunkiasvoriams 
traktoriams įvažiuoti į 
bulvių laukus. Suvalkie
čiai beveik visiškai me
chanizavo bulvių kasimą, 
nes 80 ha plote rankų 
darbo nebeužtenka.

Bulvių augintojai guo- 
džiasi, kad. menkai užde
rėjus bulvėms, jos gana 
brangios-40 cnt. už ki
logramą. Turguje bulvių 
kilogramas kainuoja 70-

8U centų, o parduotuvėse 
apie 1 litą.

Lukšių bendrovė sten
giasi bulves parduoti tik 
tiems pirkėjams, kurie 
gerai moka ir atsiskaito 
iš karto.

• Lietuvos Vyriausybei 
pradėjus reguliuoti cuk
raus kainas, per kelias 
dienas cukrus parduotu
vėse pabrango 15% nuo 
2.7 iki 3.15 lito už ki
logramą. Prieš cukraus 
kainų reguliavimą protes
tavo pramonės atstovai, 
perspėjo ir ekspertai.

įvedus minimalią cuk
raus kainą, cukraus ga
mintojai "Marijampolės 
cukrus" ir danų valdoma 
bendrovė "Danisco su
gar" uždirbs atitinkamai 
27 ir 40% pelno.

Mažeikių rajono Apy- 
patei- 
turto 

bu- 
Naf- 
dar- 

infop.

linkės Prokuratūra 
kė kaltinimus dėl 
iššvaistymo dviem 
vusiems "Mažeikių 
tos" administracijos 
buotojams. Nors ši 
macija kol kas yra sle
piama, "Lietuvos Ryto" 
redakcijos žiniomis, bu
vusiam naftos bendrovės 
marketingo skyriaus di
rektoriui V.Pečkui ir vie
nam buvusiam vadybinin
kui yra paskirtos kardo
mosios priemonės - rašy
tiniai pasižadėjimai neiš
vykti.

Tarp įtariamųjų yra ir 
vienas dabartinių gene
ralinio direktoriaus pa
vaduotojų.

Prokuratūra pateikė 
teisinės pagalbos prašy
mu Latvijai. Gavus 
sakymą, šiam darbuoto
jui gali būti pateikti kal
tinimai. Taip pat ir dar 
apie dvidešimčiai asme 
nų. Valio!

• Vilniuje, Menininkų Rū
muose, buvo surengtas 
evangelikų reformatų cho
ro "GIESME"šimtasis kon
certas.

Kartu su Tamaros Bla
žienės vadovaujamu cho
ru jubiliejiniame koncer
te dalyvavo Vilniaus Pe
dagoginio Universiteto 
styginių ansamblis "CRE
DO”, dainininkai Jūratė 
Vizbaraitė (sopranas) ir 
Valerijus Trubila (teno
ras), kiti atlikėjai.

Vilniaus evangelikų re
formatų choras "Gies
mė" išaugo iš mažos gie
dotojų grupelės, susibū- 
rusios 1989m., kai buvo 
atkurta Bažnyčia. 1992m. 
chorui pradėjo vadovauti 
chorvedė, pedagogė ir 
kompozitorė Tamara 
Blažienė. Po metų cho
ras surengė savo pirmąjį 
viešą koncertą, propa
guodamas evangelišką 
giedojimo būdą ir muzi
ką. Nuo to laiko "Gies
mė"
Lietuvos 
venime.

Choro 
apie 150
rų Europos, rusų kompo
zitorių kūrinių, tarp jų 
trejos Mišios, Kantata.

aktyviai dalyvauja
muzikiniame gy-

repertuare yra 
lietuvių, Vaka-

PADĖKA

Po sunkios ligos mirus mylimai žmonai 
a.a. GINAI BUTKUTEI -ČAPKAUSKIENEI, - 

nuoširdžią padėką reiškiu aplankiusiems Ją ser
gančių, ir visiems už dalyvavimą laidotuvėse.

Ypatingai dėkoju Aušros Vartų P-jos klebonui 
kun.RiČardui BIRBILUI už Gedulines Mišias,asis
tuojant svečiui kun. Pauliui MALINK AI. Taip pat 
visokeriopai talkinusiems sunkią valandą-Seselei 
Juditai,sol.A.Kiaušaitei,L.Andriekui,OFM., dr. S. 
Cibui, A.L.Palaimai, P.Adamoniui.

Esu nuoširdžiai dėkingas uŽ gražų giedojimų 
AUŠROS VARTŲ P-JOS CHORUI, sol. Ange - 
lei Kiaušai t ei; vargonininkui m uz. Lavrenti Djint- 
eharadze, koord.Antanui J.Mickui, choristei Al
donai Morkūnienei už atsisveikinimo žodį.

AČIŪ visiems, išfreiškusiems užuojautą žodžiu 
ar raštu bei aukojusiems pasirinktiems fondams 
a.a.Ginos atminimui.

Miroslavas Čapkauskas

montreal
"AUKURAS" MUMS GRAŽIAI ŠVIETĖ

Mūsų telkinį, išsiilgusį ko nors tikrai Šventiško,ap
lankė Klaipėdos Centro Choras AUKURAS spalvin
gą, rudens dieną AV P-jos salėje,š.m.spalio mėn.8d., 
vakare.

Susirinko apie 1.50 žiūrovų, smalsiai sklaidančių 
programos lapelius. Surašyta visa eilė kompozitorių 
pavardžių, kai kurias esame užtikę spaudoje, bet 
niekada negirdėję jų kūrinių. Iš arti 20-ties jų, 
pažįstami M.K.Čiurlionis, K.V.Banaitis.J.Naujalis, 
Stasys Šimkus, retai kam , Jeronimas Kačinskas.

Gera buvo klausytis tų ne tik išlavintų, bet ir 
išraiškingų balsų. Apibudinant vienu žodžiu 
Choras- PUIKUS. Balsai gaudė,pripildė’ ta nelabai 
akustikai tinkamų salę Įvairiais niuansais: skambėjo 
(be palydos) lyg vargonai, Šlamėjo l^g miškas, 
ūžavo kaip bangos ir švelnia ramybe nese mus lyg

• Vieno moderniškiausių 
komercinių pastatų Lie
tuvoje "Verslo centro 
2000" šeimininkai buvo 
priversti ketvirtadaliu su
mažinti nuomos 
nes nemaža dalis patalpų 
aštuonių aukštų pastate 
liko nenaudojama. Dabar 
už kvadratinį metrą mo- _ __ ___ _
ai-—rprucesrjosėr:rgai Keliais, gat Kalvomis, paunKsniais "ir 

atsirado nuomi- nušviesti saulės... Nertrūko ir subtilaus, ir "patrep- 
sinčio" jumoro. Įvairybė - buvo 
garsų efektai,vietomis Įjungiant 
ta.

is karto 
ninku.

kainą,

kai kur panaudoti 
liaudies instrumen-

Liudas Stankevičius, neseniai lankęsis Sanhajaus 
senamiestyje, Kinijoje

2001.X.8.

Dar 
tyti 15 
state šiuo metu liko 
išnuomuotų patalpų 
dešimtame aukšte, 
už kvadratinį metrą 
karna 60-68 litus. Beveik 
visas aukščiausios klasės 
patalpas nuomojasi už
sienio kapitalo bendrovės, 
į naujus komercinius cen
trus dažnai keliasi versli
ninkai, anksčiau nuomoję 
patalpas Senamiestyje ar 
žemutiniuose gyvenamųjų 
namų aukštuose. Didžiau 
sias pareikalavimas Vil
niuje yra vidutinės kla
sės biurų patalpos. Jas 
renkasi lietuviškos bend
rovės. Tokių patalpų kai
nos yra perpus mažesnės 
įei aukščiausios klasės 

biurų patalpos.
Nepaisant to, pasak 

biurų pastatų savininkų, 
ši rinka rudenį atsigavo. 
Dar didesnio šuolio tiki
masi prieš Naujuosius 
Metus. Tai vyksta ir dėl 
atsigaunančia? Lietuvos 
ekonomikai ir artėjantis 
lito perorientavimas nuo 
JAV dolerio 
spėjama, kad 
kai stengsis 
savo investicijas iš anks
to.

nebaigtame 
aukštų biurų

sta- 
pa- 
ne- 
tik 

Čia 
mo-

prie euro, 
verslinin- 

suplanuoti

Įdomu, kad naujieji -bent 
kompozitoriai taip išradingai 
sutartinių muzikinių struktūrų klodų ir, 
atrodė, nuostabiai išvystė savo stilių.

mums- programos 
iškilo iš lietuviu

?, bent man 
nuostabiai išvystė savo stilių. Arba 

senoviškų giesmių nuotaiiįą ypatingai,kaip pav.Al
girdo Martinaičio "Aušros Žvaigždė" ir "Liaud Dei" 
skambėjo taip, lyg būtume visi procesijoje ar 
aukštų skliautų katedroje. Tai vieni pavyzdžių, kaip 
dirigentas ir choristai kvėpavo vienu alsavimu.

Įdomiai panaudoti žodžiai Jeronimo Kačinsko 
kūrinyje "Agnus Dei" ir ypač "Terra tremuit".(Gailą, 
nebuvo pažymėta libreto autoriaus, kaip ir visur 
kitur - tik kompozitoriau nei dirigento Alfonso Vilt - 
..d žiū no pavardė)

Vaclovas Augustinas, Nijole Sinkevičiūtė, Jonas 
Tamulionis Įnešė gyvo ir netikėtai muzikiniai 
niuansuoto jumoro,komplikuota ir Įdomia choristams 
ir Žiūrovams forma.

Žiūrovus pagavo atlikėjų nuoširdumas,Įdomi 
programa ir jos profesionalus atlikimas. Nepagailė
ta gausių katučių ir atsistojimų. Mūsų Choro vardu 
pasveikino pruošnia gėlių puokšte ir gražiu godžiu 
Aldona Morkūnienė. Dirigentui Alfonsui Vildziunui- 
priklauso atskiras padėkos Žodis uŽ taip puikių su 
choru komunikaciją ir ne tik profesionaliaLbet ir 
didele meile. atliekant savo uždavinį.Su jo biogra
fija supažindino pradžioje koncerto KLB Montrealio 
A-kės Valdybos pirm.Arūnas Staskevičius,taip, pat 
dar kartų padėkojęs LITUI už paramų,atsikviečiant? 
AUKURĄ, į mūsų padangų.

Montrealio A-kės Valdyba įteikė dirigentui intriguo
jančiai atrodančių "bonkų" ir gražių Montrealio vaiz - 
du, knyga.

Iš čia AUKURAS vyksta koncertui Į Bostoną,ap
žiūrėję Montrealį ir Quebec’© miestų. Juos palydė
jo Joana Adamonytė ir Regina Piečaitienė.

Geros kelionės, aukurieČiai?
Birutė Vaitkūnaitė-Nagiene

7 psl.
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montreal
MIRUSIEJI:

• Febronija BAČIULYTE- 
PETRONIENĖ, 92m. mi
re spalio mėn.ld. Li
ko dukterys Phyllis Ja- 
kubonienė ir Vida Tur
ner su šeimomis, jų tar
pe 4 vaikaitės.

Palaidota iš Aušros 
Vartų P- jos bažnyčios 
Notre Daine dės Neiges 
kapinėse.

• Julius VAUPSHAS,77m. 
amžiaus staiga mirė rug
sėjo mėn.28d. f atosto
gaujant Kuboje.

Liko žmona Josephine, 
4-ios dukterys ir sūnus 
su šeimomis, jų. tarpe 10 
vaikaičių.

Palaidotas iš Town of 
Mount Royal bažnyčios 
Notre Dame des Neiges 
kapinėse.

Liūdi sesuo Eleonora ir 
Juozas Intai su šeima ir 
Velionio brolis Anthony 
bei kiti gimines.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

Ilsėkis ramybėje ....

Lietuvių telkinio Mont- 
realyje,gerai žinomas pe
dagogas a.a. Julius Vaup-- 
shas buvo Royal Canadian 
Air Force II-jo Pasauli-, 
nio Karo veteranas, 
gimęs Montrealyje.Moky
tojavo Montreal Catholic 
School Commission re-, 
muose, buvo ir mokyklų 
direktoriumi. Diplomus 
gavo St.Joseph Teachers 
College, Sir George 
Williams College(B.A.) ir 
University de Montrėal 
(M.Ed.).

Velionis yra buvęs "An- 
nounciation Parish"Komi- 
teto narys ir įgaliotas 
bažnyčios Sub-diakonas, 
Town of Mt.Royal,Que.

Vaupshų. Šeima gražiai 
reiškėsi taip pat Montrealio 
lietuvių telkinyje,atvykus 
ir II-jai išeivių bangai.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

DR.ALENAS (ALAIN) PAVILAN1S 
Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 

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

(Metro Place St.Henri)

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RŪDINSKAS 

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

Montreal, Quebec H3H 2S2

Tel: 931-7174
8 psi.

TVAIKO VARTAI. ■ Į. MOKSLĄJ! organizacijai, remian
čiai MARIJAMPOLĖJE IR VILNIUJE neišgalin
čius apsimokėti uŽ mokslą vaikus,- 
a.a.GINOS ČAPKAUSKIENES atminimui aukojo: 
$50,-R.P.Brikiai;$40,-sol.A.KiauŠaitė;$30,-M.BarteŠkie? 
nė;\ 'P° $20,-E.J.Paunksniai,D.N.Baltrukonis,R.PieČai- 
tienė,J.P.Adamoniai,I.K.AndruskeviČiai,V.ViliuŠienė, S. 
A.Staškevičiai,M.Jonelienė,V.M.Murauskai,J. Milaknie- 
nė,- ;Alb.Isganaitienė,A.Morkūnienė,Br.J.MalaiŠkai,J • 
Tanner,G.Sibitienė;$15,-B.Nagienė; po $10,-D.Sibity- 
te,D.LukoŠeviČius,J.Vasiliauskas,Ir.Valkauskienė, .N.V. 
JakoniaijAlb.RaŠytinienė,St.Baršauskienė, A. Kebįys, J A. 
Brilvicas,Al.PieŠina,O.J.Seidžiai,A.Knystautienė;po$5,- 

J.SkucŠs, Alv.Burkšaitienė, L.Stankevičius, A.Petraitytė 
ir 1 neišskaitoma pavardė.

Dėkoja Šio fondo atstovė I.Grigaitienė,
3990 Gregory Drive,NORTHBROOK,IL.,60062,USA,

***********************************************¥ 
MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI aukojo VAIKO TĖVIŠKES 
NAMAMS:
• a.a. Vytauto Vasiliausko atm.,- $100,- Č.D. 
Vasiliauskai; po $50,-S. Vasiliauskienė,D.Dwen,D’Ale- 
sio, J. Kibirkštis,D. J. Rondeau, A.Gudžiūnienė(Ottawa) 
po $40,- V.Vasiliauskas, Mac Donnald High School; 
po $25,- E.Kerbelienė,Br.D.StaškeviČiai, E.Kudž- 
mienė ir iŠ Ottawos-R.M.Mankowski, N.Gray; po 
$20,- -V.M.Zižiai, G.V.Stanioniai,, R.PieČaitiene,S.M. 
Ženaitis,J.W.Maclean,L.Šimonėlis,J.Iaząro,Alb.Rasyti- 
nienė,J.G.Eward; po$ 10,-A.Žurkeviciutė,A.Tušienė;
© a.a. Ginos Capkauskienės atm.,$30,- Iz.MaliŠka;po 
$20,- V.M.ŽiŽiai, ,Br.D.StaŠkeviČiai,Z.H.Lapinai,Z.A. 
BurkŠaiČiai;
• a.a.Ilonos Maziliauskienės atm.,-$2O,- Z.H.Lapi
nai;
<» a.a.Aldonos Skardinskienės (E.Szewczukienes 
sesers,mirusios Lietuvoje) atm.,- po$20,- St. 
Baršauskienė, M.Malcienė, V.Dikaitienė,A.Petraitytė.

Nuoširdžiai dėkoja KLKM D-jos Montrealio SR.

Viduryje - viešnia sol.Angelė Kiaušai t ė su muz. 
Lavrenti Djintcharadze ir AV P-jos Choro koord. 
Antanu J.Mickumi P-jos salėje.Nuotr.T.Miekienes.

• _ Spalio men.26d. 
’’Rūtos” Klubas ren
gia išvyką autobu
su į "Ąžuoliuko" kon
certą Ottawoje.

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika* 

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

(Metro Cote des Neiges)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.20

Norintieji važiuoti, 
kreipkitės į Klubo na

trius kaip galima grei
čiau.
Šv.Kazimiero P-joje

Nepamirškime, kad lap- 
kričio mėn.4d., po 11val.
pamaldų svetainėje įvyks 
metiniai Grybų Pietūs.

Visi yra kviečiami gau
siai dalyvauti, tiek sve
čiai, o ypatingai aušrie- 
čiai, kurie visuomet at
silanko pas mus.

Visas pietų pelnas 
skiriamas klebonijos sto
go atnaujinimui.

Klebonas ir Parapijos 
Komitetas prašo atnešti 
loterijai laiminkių bei 
saldumynų. Paprastai, lo
terija visuomet duoda 
gražių pajamų, to tiki
masi ir šį kartą, 
įėjimo auka $15. Iki 
malonaus pasimatymo!

K.A.

• Į A V P-jos metinius pie
tus, įvyksiančius Š-rų,lap
kričio mėn.11d., parapi
jiečiai prašomi paaukoti 
fantų i/ mažąją loteriją. 
Juos galima pristatyti į 
kleboniją, "Nepriklauso
mos Lietuvos" redakciją 
arba pranešti Komiteto 
nariams A.Piešinai ir 
A. Urbonui, Kurie tuos 

♦:♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦*♦♦*****♦*****♦*♦♦♦***♦*

AD AMONIS INSURANCE AGENCY INC
3907 A ROSEMONT Blvd.,MONTREAL,QC.,H1X 117

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

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

FOUHHUHi .

Maurice QQapCa
FUAS

♦Siuvu ir parduodu
400 De Maisonneuve W. 

Suite 801
Montrėal,Que.H3 A 1L4

Tel: (514) 288-9646

Fax: (514) 844-3865

fantus pasiims is namų. 
Loterijomis tikimasi pa
pildyti parapijos kasą, 
kuri pastaruoju metu ge
rokai sumažėjo.

• Primename, kad Mont
realio Šeštadienine Mo
kykla pradeda mokslo 
metus spalio men. 13d. 
Seselių Namuose.
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