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PASIRĄŽYTAS NAUJAS 
SUSITARIMAS SU IRAKU

Vasario mėn. 23 d. JT 
atstovai- generalnis sekre. 
torius Kofi Annan’ as ir 
Irako įgaliotasis m in. p- 
kas Tarig Aziz formaliai 
pasirašė naująjį susitari
mą.
JAV prez. B. Clinton’as 
ir Britanijos m in.' p- 
kas T. Blair’as telefoni
niame pasikalbėjime 
sutarė, jog šiuo metu 
karinės pajėgos, esančios 
Gulfo įlankoje, pasiliks 
savo postuose apie 6 mė
nesius, užsitikrinant, kad 
bus laikomasi naujausio 
susitarimo.

įsidėmėtinas Kofi An
nan’o vienas pareiškimų: 
"Šių dienų pasaulyje, 
kuris darosi savitarpiš- 
kai priklausomu, reikia 
būti jautriems kilų rū
pesčiams. Reikia supras
ti kitoniškas kultūras. 
Reikia galvoti daug pla
tesniu mastu ir niekas 
nebegali galvoti tik savo 
apibrėžtos vietos mastu”.

Jis pabrėžė, kad laimė
jo diplomatija , ir pridė
jo: "Su ja (diplomatija) 
galima daugiau pasiekti 
tvirtai laikantis ir re
miant jėgai".

Prez. B.Clinton’ as, 
dėl visa ko, jeigu S. 
Hussein'as atsimestų nuo 
susitarimo, siūlo karinius 
dalinius palikti 6-ių mė
nesių laikotarpiui. Jam 
pritarė ir Britanijos min, 
p-kas Tony Blair.

Kanados vyriausybė pa
skyrė pagalbinį personalą- 
2.000 karių.

Min. p-kas Tariq Aziz
as pabrėžė, kad pirmiau
sia reikia nuimti embar
go Irakui.

Saddam Hussein' as pa
žadėjo JT inspektoriams 
leisti tikrinti jo anksčiau 
uždraustas vietas.

APIE ADAMKŲ-MONT- 
REALIO DIENRAŠTYJE

S.m. vasario mėn. 26 d. 
- naujojo Lietuvos prezi
dento įveoimo-Inaugura- 
cijos-dienos proga ’World’ 
žinių skyriuje dienraštis 
"The Gazette" atspausdi
no ilgoką straipsnį su 
Valdo Adamkaus nuotrau
ka, stambia antrašte: 
LITHUANIA. ADAMKUS 
HOPES TO SET NEW 
HOME ON FEET AGAIN. 
Straipsnį pasirašė "Lon
don Daily Telegraph" 
žurnalistas Alan Philips.

Straipsnyje pabrėžiama, 
kad atvykęs į Ameriką 
su 5 dol. kišenėje, tapo 
vienu iš JAV vyriausy
bės aplinkos priežiūros 
ekspertu. Pažymi, jog da
bar pradeda savo IV- 
ją karjerą: buvo kovoto
ju rezistencijoje Vokie
čių okupacijos metu ir 
po to - Sovietų Rusijos, 
II-jo pas. karo metu. JAV 
pradėjo darbą automobi
lių gamyboje. Tapo aplin
kos apsaugos agentūros 
Čikagai bei apylinkėms 
direktoriumi.

Savo Amerikos pasą 
jis atidavė Vilniuje, JAV 
Ambasadai, atsisakyda
mas pilietybės.

Valdas Adamkus žurna
listui pasakė, kad di
džiausias jo uždavinys 
yra atgaivinti valstybės 
ekonomiją, ypač žemdir
bių padėtį; apsiginti nuo 
Rusijos politinio šantažo, 
kuri naudoja energetikos 
varžymo priemones per 
Ignaliną ir natūralių . du
jų, įrengimus.

Žurnalistas taip pat 
prisimena buvusį prez. 
Algirdą Brazauską, turin
tį reputaciją, kad Rusijos 
karinių pajėgų išvedime; 
derantis su B.Jelcin’ u 
priėjo susitarimo prie 
tradicinių vodkos išgė
rimų.

Vienas V. Adamkaus 
padėjėjų pasakė, anot 
žurnalisto, kad naujasis 
prezidentas "nesiims vod
kos diplomatijos, bet rei
kalui esant, gal galės ką 
nors tokioms pareigoms 
skirti". Kaip žinome, V. 
Adamkus yra pasižymėjęs 
sportininkas, tik ne stik - 
liukų kilnojime...

POPIEŽIAUS ŽODIS

Iš HAVANOS praneša
ma, kad iš numatytų 
300 suimtųjų politinių ka
linių, vyriausybė paleido 
pirmuosius 19, po popie
žiaus Jono Pauliaus II- 
jo istorinio vizito Kubo
je ir raginimo paleisti 
politinius kalinius iš ka
lėjimų.

Vienas paleistųjų buvo 
nubaustas kalėti 18 mė
nesių už "valdžios neger
bimą".

Tai didžiausia grupė, 
kokią kada nors prez. 
Castro bus įsakęs paleis- 
ti iš kalėjimų.

Vatikanas savo keliu, 
paragino JAV vyriausybę 
palengvinti embargo Ku
bai.

Akmuo VILNIAUS apylinkėje, žymintis geografinį
EUROPOS CENTRĄ Nuotr: V.Kapočiaus

*************************************************
MUS SVEIKINO:

• KUBA išrinko naują 
parlamentą ir perrinko 
Fidel Castro - vienintelį 
kandidatą - savo prezi
dentu.

Fidel Castro Kubai va
dovauja nuo 1959 m. 
revoliucijos. Sovietų 
Sąjungai suirus, negau
nant pagalbos iš Rusijos 
dabartinė Kubos vyriau
sybė ir pats Castro ban
do užmegzti geresnius 
santykius su Vakarais. 
Pradėta istoriniu leidimu 
popiežiui Jonui Pauliui 
II-jam aplankyti Kubą ir 
kalbėti kubiečiams po at
viru dangum.

Vasario 16-tosios proga Montrealio lietuvius sveikino 
per Apylinkės V-bos pirm. Arūnų STAŠKEVIČIŲ : 
Kanados min, p-kas Jean Chrėtien:

"....This special celebration provides you with 
an opportunity to reflect upon many and varied 
contributions made by Lithuanian-Canadians over 
the course of their history in Canada. Our country 
is immeasurably enriched by the diversity of its 
people and by the special gifts of heritage and 
culture that each of us carries within. Over the 
years, the Lithuanian community has worked to 
promote a greater understanding of its unique cha
racter, thereby encouraging our society to grow 
and flourish. Please accept my best wishes for a 
most enjoyable and memorable celebration."

OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS

Nagano žaidynės užsi 
baigė elegantiškai.

Vokietijos sportininkai 
pasirodė stipriausiai, lai
mėję 12 aukso, 9 sidab
ro, 8 bronzos - viso 29 
medalius.

Antroje vietoje - Nor
vegija - 10,10,5; po jų 
Rusija - 9,5,3; Austrija- 
3,5,9; Kanada- 6,5,4; JAV : 
-6,3,4; Olandija - 5,4,2; 
Suomija- 2,4,5; Japonija 
- 5,4,1 ir Italija- 2,6,2.

Kanada labiausiai nusi
vylė pralaimėjusi ledo ri
tulio -hockey- rungtynes 
Čekijai.

Lietuva nelaimėjo 
nieko, tačiau buvo atsto
vaujama , ir nuotraukose 
matėsi trispalvė (pav., 
"USA Today" ir kt.)

Finansų ministers, Hon.Paul Martin, PC,MP.:
"...This year marks the 80th anniversary of Lithua
nia’s independence. Although I regret not being 
able to attend this significant event, I am very 
pleased to have this opportunity to extend to you 
and members of the Canadian Lithuanian Communi
ty my best wishes for a most enjoyable celebra
tion".

Taip pat pridėjo asmeniškų pasisakymų, kad 
būtų norėjęs dalyvauti.
* * *

LIETUVOS SAULIŲ SĄJUNGOS Garbės Šaulys 
S.IGNATAVIČIUS atsiuntė "Nepriklausomos Lietuvos" 
Redakcijai Šį sveikinimą:

"Didžiai gerbiami Tautiečiai,
Nuoširdžiausiai sveikinu laikraščio kolektyvą ir 

jo narių artimuosius Lietuvos valstybingumo atkūri
mo 80-mečio jubiliejaus proga". 
t***********************************************i
• Prez.B.JELCIN’as vasa- išvardinsiąs tuos,kurie ne
rio 27 d.viešame kabinę- pateisino savo darbo re
to susirinkime pagrasino zultatų 1997 m.
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Dešinėje-

Baigęs savo 
prezidentinę 
kadenciją

Algirdas
Brazauskas

P.S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gedi 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Lietuvoj e
NAUJASIS LIETUVOS 
PREZIDENTAS RENKASI 
DARBUOTOJUS

Prez. Valdas ADAM
KUS savo patarėju pasky
rė Raimundą MIEŽELį. 
Prezidentūros sekretoriu
mi - Vidmantą STANU- 
Lį, prezidento patarėju 
-Užsienio ir Valstybinio 
saugumo klausimais 
Albiną JANUŠKĄ, prezi
dento atstove spaudai - 
Violetą GAIŽAUSKAITĘ.

Artimiausiu laiku bus 
paskirtas raštinės vado
vas, manoma iki dabar 
šias pareigas einantis- 
Audrius Meskauskas.

• SAUSIO 13-tosios At
minimo medaliu apdova
nojo LIETUVOS RADIJU 
Maskvos oiuro direktorių 
Saviką Šusterį už skelb
tą įvykių tiesą per "Lais
vės radiją" ir jį įteikė 
1997 m. gruodžio mėn. 
9 o. prez. Algirdas Bra
zauskas.

S. Šusteris j jaunystėje 
gyvenęs ir mokęsis Lie
tuvoje, supranta lietuvių 
kalbą.

Apdovanojimo debe
tas buvo pasirašytas

KĄ SAKE ALGIRDAS 
BRAZAUSKAS PASKUTI
NIAME SAVO PREZIDEN
TINIAME PRANEŠIME

Baigdamas kadenciją, 
Lietuvos prezidentas A. 
Brazauskas, vasario mėn 
19 d. Seime perskaitė 
tradicinį - apžvalginį 
pranešimą, linkėdamas 
naujam prezidentui Val
dui Adamkui ir savo 
buvusiam varžovui - Vy
tautui Landsbergiui "dar
niai dirbti Lietuvos la- . 
bui".

Jis taip pat pabrėžė, 
kad "visą laiką stengiau
si vykdyti žmonių susi
taikymo, skirtingų inte
resų derinimo ir sutari
mų ieškojimo politiką".

Jis sakė, kad Lietuvos , 
ekonominiai rodikliai yra 
geresni, nei kai kurių Vi-Jodamas lengva pergale; tačiau brolybė nepalūžo, ne 
J--:- valstybių; ................ ~ ........................ . -

produkto 
m. buvo 
8.4%.

bendro 
gamina- 

įmonėse, 
2/3

varžo gailestingumas, darosi baisus. Toks asmuo try-' 
pia silpnesnius ir degraduoja, žiaurėja, o režimo ide
ologija ir stilistika vadinasi fašizmas, bolševizmas, 
įsitikinom, kad šis sąvokų turinys tapatus. Valdymo 
būdas - teroras ir prievarta, net jei 
kokį šimtą milijonų Europoj ir Azijoj.

Lietuvoje tą naktį bolševizmo 
ėjo ginkluotas prieš beginklę žmonių

tektų nužudyti

nežmoniškumas 
brolybę, neabe-

dūrio Europos 
bendro vidaus 
augimas 1997

Apie 70% 
vidaus produkto 
ma privačiose 
kur dirba apie 
darbuotojų.

Kaip žinome, 
na medalio pusė..

O> kaip geriau galėjo 
būti,-pažabojus "patyru
sius
a la Šleževičius, konop- 
liovus, ir panagius.

issisklaidė. Priešingai, niekinama ir laužiama, ji tik 
sutvirtėjo, pražydo ir laimėjo prieš nežmoniškumą. 
Pergalę palaimino mūsų brolių ir sesutės kraujas. 
Tokia buvo brolybės pergalės naktis, istorinė sausio 
13-oji.

Centro S-gos pirm. Ro
mualdas Ozolas yra pasa
kęs, kad Valdas Adam
kus savarankiškai formuo-
ja savo komandą, nors 
jo buvusių bandražygių 
viena grupė, vadovauja
ma verslininko Lino Ko
jelio, pareiškė savo pa
geidavimus, kad pasi
trauktų V. Stanulis.

Valdas Adamkus susi
laukia dėmesio ir iš Vokie- 
kietijos žurnalistų. Ją nuo
mone, jis atneš gerą pa - 
tyruma, įgytą gyvenant A- 
merikoje ir ten dirbant at
sakinga darba valstybei.

Jis esąs nuoseklusJai- 
kydamasis Vakarų kelio ir 
realiai1: žįnrįs j. ateitį.

Kai jis sieks kuo grei
čiau priartinti valstybę 
žmonėms , jo žmona Alma 
rūpinsis labdara.

• LENKIJOS pasienio 
tarnyba vasario men. 17 
d. perdavė Lietuvai 34 
asmenis, nelegaliai per
ėjusius Lenkijos - Lietu
vos sieną. Tarpe jų 9 iš 
Bangladešo ir 26 iš Pa
kistano. Jie bus patalpin
ti Pabradės užsieniečių 
registravimo centre.

Lietuvos vyriausybė spar
tina^ darbą, kad juos kuo 
greičiau išsiųstų į jų kiP 
rnės vietas.
2 psl.

1990-ųjų kovo mėn. 11-ąją pasakėme pasauliui, 
jog norime gyventi laisvi ir siekiame teisingumo, o 
su buvusiuoju skriaudėju tenorime sureguliuoti kai
myniškus santykius, gyventi taikoj ir draugystėj. 
Atsakas buvo žinomas: neturi realios teisės į laisvę 
kol jos nesuteiks pats vergvaldys. Kadangi vergval
dys iš tikrųjų neketino taip smarkiai keistis, tai gir- 

nomenklatūrininkus,* dėdavome padrąsinančius atiprašymus: būkit, neer- 
zinkit, sorry. Tačiau iš mūsų neišreikalavo atsipra
šymo, kam norėjome laisvės.

Šie dalykai žmonijos istorijoje amžinai kartojasi, 
o ar mes tikrai nusipelnėme gyventi laisvi, tą vis 
dar turime įrodyti.

Sausio 13-osios karžygiams nepastatėme pamink
lo savo sąmonėje. Pastatėme ' Antakalnyje gražų 
meno kūrinį - Pietą... Prie progos aplankome. Tar-

visų

tai vie-

************^********^************************

Seimo Pirmininko VYTAUTO LANDSBERGIO kalba
Jau septyneri metai, kai pralėkė tos kelios sau

sio dienos. Ypač konkrečiai prisimename 1991-jų 
sausio 12-ąją ir 13-ąją, todėl kad tarp jų buvo kaip 
tik ta naktis.

turn atsiskaitėme su mirusiaisiais, bet juk tai netie
sa. Nematomoji kaspervizija veikia toliau, o Sitkū
nai - laisvės balsas- neveikia. Uždarėm tą balsą, 
dabar viską lemia komercija. Todėl bent Sausio 13-

Tik viena naktis, kažkas buvo ir pražuvo? - ne, 
jokiu būdu.

Atėjo ir praėjo?- ne. Ta naktis nepraėjo, ji rado
si ir liko visiems laikams. Šiuose rūmuose ji ir tę
sėsi, kas prisimena, be galo ilgai- tartum laikas 
būtų sustojęs vis laukiant, ar sovietų kariuomenė 
puls Aukščiausiąją Tarybą, ir kada?

Sausio 13-osios naktis liko šviesesnė už dieną, 
bent jau tiems, kurie tada budėjo ir veikė, kurie bė 
go ne tolyn nuo televizijos bokšto ir mirties pavo
jaus, o artyn prie jo.

Sausio 13-osios naKtį vėliau suvokdavome įvai
riais aspektais.

Smurto ir tragedijos naktis - taip, todėl iš pra
džių keldavorn vėliavas su gedulo kaspinais.

išdavystės ir ištikimybės naktis. Taip buvo ir šis 
išmėginimas. Buvo manančių, kad "istorinė klaida" 
baigėsi, kad ateina jų laikas. Ligi šiol neturime at
sakymo, kodėl ir sausio 5-6, tai yra šeštadienį ir 
sekmadienį, ir sausio 7-8 dienomis taip tobulai sin
chroniškai sutapo SSRS jėgos žinybų Maskvoje ir 
Lietuvos Vyriausybės Vilniuje sprendimai:

Narsumo Jr pergalės naktis. Taip vertiname, ste
bėdamiesi, iš kur tiek daug žmonių turėjo tokios 
tvirtos dvasios, galingesnės už agresoriaus ginklus.

Nežmoniškumo naktis ir brolybės naktis,-štai ką 
aš norėčiau dabar pabrėžti ir paryškinti.

Nežmoniškumas - tai neapykanta kitam, ki
tokiam, kurį trokštama sunakinti, kadangi jis kitoks. 
Mūsų išties nekentė, mus norėjo sunaikinti. O mes 
norėjom gyventi, jau buvom įkvėpę laisvės oro ir 
solidariai stovėjom greta kits kito. Visi kaip broliai 
mirties akivaizdoje. Ir nė vienas nė vienam nepavy- 
dėjome.

Deja, žmogus gali būti nežmoniškas. Žmogus ar
ba režimas, kuris puoselėja jėgos kultą ir kurio ne-

ąją prisiminkim Sausio tryliktąją.
Sausio 13-ąją turime skaičiuoti nuo 1940 metų. 

Tuomer birželio 15-ąją Lietuva nesiryžo atmesti 
prievartos ir pasipriešinti; ji nusilenkė prievartai, 
neva tam, kad nebūtų aukų. Bet jų susilaukėme kur 
kas daugiau.

Liko kaltės jausmas, sunkus nedoros, negarbingos 
laikysenos sindromas, kuris vėliau skatino priešintis, 
nepaisant nė didžiausių aukų. Rezistentai ir sąžinės 
kaliniai savo likimais liudijo, jog Lietuvos širdis at
meta sovietinę prievartą. Dar vėliau atėjo permainų 
sąjūdis, į vėliavą įsirašęs nepaklusnios minties lais
vę, teisingumą ir valią gyventi. Žlugo sovietija, 
nepaprastai mokėjusi plauti ribas tarp tiesos ir ne
tiesos, tarp laisvės ir nelaisvės; kėlėsi Lietuva, iš 
naujo nubrėždama tas būtinas dorovines ribas. Ir 
Sausio 13-ąją beginklė šalis, pasibjaurėjusi melu ir 
prievarta, dar sykį atmetė bolševizmą. Žmonės įro
dė, kad jie yra tauta, kad jie yra valstybė.

Kas paskui bebūtų, kas beatsitiktų, nepamirški
me dangaus ženklo: vis dėlto yra pasaulyje brolybė, 
vis dėlto yra teisybė. Žmogus gali būti tavo arti
mas. Ir kaip man sakė kaimo moteris per susitiki
mą Zarasuose - kurie buvo prie Parlamento, tie 
klausimų neturi. Visokių niekų klausinėja tie, kurie 
ben nebuvo.

Pro šūvių graiusmą Sausio 13-osios naktį girdime 
įrašytus šauksmus: nesiklaupkite, nesiklaupkite!

Kažin ar žmonės klaupėsi, prašydami pasigailėti 
- tąsyk būtų pabėgę. Veikiausiai kai kurie klaupėsi 
jrieš tankus raudonomis žvaigždėmis, pavesdami 
savo sielas Dievui. Bet stovintys prieš tankus juto 
širdyse kitokį Dievo įsakymą ir šaukė: nesiklaupkite 
nesiklaupkite!
/ Ši kalba,kaip ir kun.Roberto Grigo žodis, labai ne
patiko Juršėno blokui ir E.Bičkauskui, pasiūliusiam 
Centro frakcijos vardu, nerengti Sausio 13-tos mi - 
nėjimų. Seime./
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PRELEGENTO dr. VILIAUS PĖTERAIČIO ŽODIS
/Pasakytas 5. m. vasario mėn. 15 d., Montrealyje, 

minint 80- tąją Vasario 16-tosios Šventę/

GERBIAMIOSIOS, GERBIAMIEJI!
Šie 1998 metai yra jubiliejiniai 

metai lietuvių tautos istorijoje, 
t.y. šiais metais sueina: 80 metų 
nuo Lietuvos Valstybės Nepriklau
somybės paskelbimo, 80 metų 
nuo Mažosios Lietuvos Tautinės 
Tarybos pareiškimo prisiglausti 
prie atkurtos Nepriklausomos Lie
tuvos ir 75 metai nuo Klaipėdos 
krašto susijungimo su Lietuvos 
Respublika. Visi šie jubiliejinių 
metų įvykiai šiais • metais minimi 
Lietuvoje ir išeivijoje.

Šiandien mūsų dėmesio centre 
yra Vasario 16-oji, Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo diena. 
Montrealyje jau daugiau kaip 50 
kartų švenčiame Lietuvos Nepri
klausomybės šventę, minėdami 
Lietuvos Tarybos posėdyje 1918 
metais Vasario 16 dieną Vilniuje 
priimtąjį pareiškimą, kuris, mums 
visiems labai svarbus savo žodžiais 
šviesių tautos sūnų išreikštais. O 
jų žodžiai buvo ir liko šventi lie
tuvių tautai ir mums:
"Lietuvos Taryba kaipo vienintelė 
lietuvių tautos atstovybė, remda
masi pripažintąja tautų apsispren
dimo teise ir lietuvių Vilniaus 
konferencijos nutarimu rugsėjo 
mėnesio 18-23 dienomis, 1917 
metais, skelbia atstatanti neori- 
klausomą demokratiniais pagrin
dais sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine Vilniuje ir tą valstybę 
atskirianti nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiš
kia, kad Lietuvos valstybės pama
tus ir jos santykius su kitomis 
valstybėmis privalo galutinai nu
statyti kiek galima greičiau su
šauktas steigiamasis seimas, de
mokratiniu būdu visų jos gyvento
jų išrinktas.

Lietuvos Taryba, pranešdama 
apie tai Vokietijos, Rusijos ir ki
tų valstybių vyriausybėms, prašo 
pripažinti Nepriklausomą Lietuvos 
valstybę".

Vilniuje, vasario mėn. 16 dieną 
1918 m., pasirašė 20 Lietuvos 
Tarybos ir kartu lietuvių tautos 
atstovų:
Dr. J. Basanavičius, S. Banaitis, 
M. Biržiška, K. Bizauskas, Pr. 
Dovydaitis, S.Kairys, P. Klimas, 
D. Malinauskas, kun. VI. Mironas 
St. Narutavičius, kun. A. Petrulis 
A. Smetona, J. Smilgevičius, 
kun. J. Staugaitis, A. Stulginskis, 
dr. J. šaulys, kun. K. Šaulys,J. 
šernas, J. Vailokaitis, J. Vileišis.

Lietuvos valstybės nepriklauso
mybės paskelbimas Vasario mė
nesio 16 dienos Aktu buvo drąsus 
lietuvių tautos atstovų žygis, buvo 
pastangos kreiptis į Vokietijos, Ru
sijos ir kitų valstybių vyriausybes 
pranešant, kad atstatoma Nepri
klausomybė ir tai dar Vokiečių 
okupacijos metu, be jokių ryšių 
su kitomis tautomis, taigi, be 
ryšių ir su Vokietijos bei Rusijos 
vyriausybėmis.

Šį nutarimą pasirašė lietuvių 
tautos atstovai, kurie ir Nepri
klausomybės laikais vaidino svarų 
vaidmenį lietuvių tautos kultūri
niame, politiniame, moksliniame 
ir ekonominiame gyvenime. Ne 
vienam iš vyresniosios kartos čia 
susirinkusių dalyvių teko Nepri
klausomybės metais, jei ne šnekė
ti su jais, tai bent asmeniškai 

juos matyti ir jų svarų žodį gir
dėti, kaip Mykolo Biržiškos, uni
versiteto rektoriaus, Antano Sme
tonos, pirmojo ir paskutiniojo 
priešokupacinių laikų prezidento, 
Aleksandro Stulginskio, antrojo 
Lietuvos Respublikos prezidento, 
Prano Dovydaičio, Kauno Univer
siteto profesoriaus, daugelio kny
gų autoriaus, ir kitų.

Mums > montrealieciams, per 
muziką-pianistą Kazimierą Smil
gevičių prisimintas jo tėvas, Ak
to signataras, ekonomistas Jonas 
Smilgevičius. Bet Jau ir čia girnų- 
siems , vieno signataro pavardė 
liks neišdildoma - tai lietuvių 
tautinio judėjimo veikėjo, moksli
ninko, gydytojo, aušrininko, lietu
vių tautinio atgimimo šulo, Lietu
vos patriarcho dr. Jono Basanavi
čiaus pavardė.

Vasario Šešioliktosios dienos 
Aktu ,Vasario šešioliktoji virto 
Lietuvos valstybės ir visur laisva
me ir plačiame pasaulyje gyve
nančių lietuvių tautine švente, 
išreiškiančia visas lietuvių pastan
gas už tautos laisvę ir valstybinę 
nepriklausomybę. Vasario Šešiolik
toji buvo LIETUVOS VALSTYBĖS 
ATSTATYMAS, nes valstybingumo l 
tradicijos lietuvių tautos pasąmo-
je niekada nebuvo galutinai iš- 
blėsusios - jos teberuseno per 
visus šimtmečius nuo pirmojo Lie
tuvos karaliaus Mindago valdymo 
laikų.

Vasario 16 d. Akto balsas atse
kamas Lietuvių tautos veikėjų 
bei kultūrininkų darbuose ir raš
tuose ir jau galutinai susikristali
zavo su ’’Aušros” pasirodymu. 
Nuo amžių rusenanti lietuvių 
tautinė sąmonė atbudo, jau aukš
tuosius mokslus einančių mintyse 
ir sušvytėjo mokslus baigusių 
lietuvių darbuose ir veikime. Lie
tuvių Tautos Tarybos atstovų dar
bai tai nedvejotinai liudija.

Lietuviška tautinė sąmonė ne
buvo užgesusi ir išeivių tarpe, 
ypač JAV lietuvių draugijų ir or
ganizacijų veikimo pasireiškime. 
Tik atsiminkime, kad jau 1914 
m. rugsėjo mėn. 21-22 dienomis 
lietuvių politinis seimas reikalavo 
Lietuvai, cituoju: "kuo plačiau
sios politiškosios autonomijos, 
remiantis plačiai suprastu etno
grafijos principu, imant ne tik 
Didžiąją Lietuvą, bet ir Mažąją 
Prūsų Lietuvą".

Vasario šešioliktosios Aktu 
paskelbtas Nepriklausomybės at
statymas virto ir liko Lietuvos 
Respublikos valstybine ‘švente, 
pirmą kartą švenčiama 1919 me
tais, kai Lietuvos kariuomenė 
Kaune, Rotušės aikštėje priėmė 
karinę priesaiką. Vasario šešiolik
tosios Aktas, išreiškęs lietuvių tau
tos valią ir norą būti nepriklauso
ma, iki sovietų okupacijos daž
niausiai buvo švenčiamas labai iš
kilmingai.

Vasario šešioliktoji okupuotoje 
(Tarybų) Lietuvoje niekad nebuvo 
švenčiama ar minima. Užtat lais
vame pasaulyje, išeivijoje, visur, 
kur tik buvo lietuvių telkinių, 
Vasario šešioliktoji buvo iškilmin
gai švenčiama. Ta proga Akto 
paskelbimas, Nepriklausomybės 
atstatymas buvo keliamas ir ak
tualinamas susirinkusiųjų priimto
mis rezoliucijomis, straipsniais 
spaudoje ir, kas svarbiausia, vie-
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tinių miestų, provincijų ir valsty
bių atstovų kvietimu dalyvauti 
Nepriklausomybės šventėse. Neat
sitiktinai- įtraukti ir atsakingus 
asmenis, parlamentarus, senato
rius ir kongresmenus į laisvinimo 
bylą.

Vasario šešioliktosios minėji
mai neleido pasauliui pamiršti 
Lietuvos Nepriklausomybės klausi 
mo. Visi šie žygiai, išeivių dary
tos pastangos, teberusenantis 
Tautos sąmoningumas prisidėjo 
prie Tautos Atgimimo ir Nepri
klausomybės Atstatymo prieš 
aštuonerius metus. Ir tai vėl 
dėka iškilių tautos sūnų, Atgimi
mo sąjūdžio dalyvių ryžto, Vytau
tui Landsbergiui vadovaujant, at
statyti laisvę Lietuvai, okupan
tams dar tebesiaučiant Lietuvoje.

Kaip jau minėjau, 1914 metais 
lietuvių politinis seimas Čikagoje 
reikalavo Lietuvai etnografiniu 
principu remiantis politinės auto
nomijos ne tik Didžiajai Lietuvai 
bet ir Mažajai arba Prūsų Lietu
vai.

JAV prezidento T.W. Wilsono 
JAV kongrese 1918 m. sausio 18 
d. paskelbta garsioji 14 punktų 
deklaracija, nustatanti tautų apsi
sprendimo prinicipą ir Lietuvos 
valstybės atstatymo paskelbimas 
tų pačių metų Vasario 16 dieną 
buvo nemažiau skatinantys įvy
kiai jungtis į naują kovą už savo 
tėviškės Mažosios Lietuvos ateitį- 
Kai Vokietija kapituliavo lapkri
čio 11 d., tuoj po to buvo Tilžės 
spaudoje paskelbta informacija, 
kad prezidentas Wilsonas Ameri
kos lietuvių tarybos delegacijai 
pažadėjęs pasirūpinti, kad Mažoji 
Lietuva iki Karaliaučiaus būtų 
atskirta nuo Vokietijos ir prijung
ta prie Lietuvos. Tad nenuostabu 
kad dar tais pačiais vasario 16d. 
Akto metais, lapkričio 30 d. Prū-
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Lietuvoj e
BALTIJOS KULTŪROS 
CENTRAS ŠVEDIJOJE

Prieš 1 metus priim
tas Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos kultūros minis- 
terių sumanymas steigti 
bendromis jėgomis BALTE 
JOS KULTŪROS CENT
RĄ, tampa realybe š.m. 
balandžio mėn. 23 d., 
kai vyks oficialus jo ati
darymas Stockholme, 
Švedijos sostinėje.

Tai bus pirmoji Balti
jos valstybių kultūros at
stovybė užsienyje.

LIETUVIAI VYRAI 
SVETIMŠALIŲ LEGIONE

Susigundę pamatyti 
pasaulį ir pagyventi tik
rai "vyrišką" gyvenimą, 
išbandė legionieriaus 
duoną 2 vyrai, ypač kad 
ir alga žadėta gera.

Taip į tą Prancūzų 
legioną įstoję ir atran
kos būdu buvo priimti 
du draugai: Darius ir 
Aleksandras. Savo išva
das, baigę tarnybos laiką 
taip susumuoja: "Lietu
vos jaunime, tarnaukite 
tik Lietuvos kariuome
nėje!"

Abu grįžo su nemaža 
suma pinigų, dirbę Oke
anijoje ir - vietoj norė
tos Bosnijos - Kambodžo
je. Tačiau, nervai ir 
sveikata pažeisti. Jie 
gali laisvai vykti į Pran
cūziją gydytis karinėse 
ligoninėse. Vis dėlto, nie
kam tokio malonumo 
nelinki...

1998. m. 3 3 psl.
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sų Lietuvos Tautinė Taryba pa

skelbė Mažosios Lietuvos Tauti
nės Tarybos Aktą:

"Atsižvelgdami į tai, kad vis
kas, kas yra, turi teisę gyvuoti, 
ir į tai, kad mes lietuviai čionai 
Prūsų Lietuvoj gyvenantieji suda
rome šito krašto gyventojų dau- 
guomenę, reikalaujame mes, rem
damies ant Wilsono Tautų paties 
apsisprendimo teisės, priglaudimą 
Mažosios Lietuvos prie Didžiosios 
Lietuvos. Visi savo parašu ~ šitą 
pareiškimą priimantieji pasižada, 
visas savo jėgas už įyykdinimą 
minėtojo siekio, pašvęsti.

Tilžėje, lapkričio 30 d., 1918 m.

Pasirašė 24 Prūsų Lietuvos Tau-

minėjimo 
programos 
dalyviai: 
Donaldas 
Giedrikas, 
sol. Gina 
Čapkauskienė, 
muz.Lavrenti 
Djintcharadze, 
prelegen tas 
dr.Vilius 
Pėteraitis, 
pranešėja 
Silvija 
Staškevičienė 
ir Arūnas 
Staškevičius, 

Montrealio A-kės 
pirmininkas

tinės Tarybos nariai, kurie ir 
Nepriklausomybės metais reiškėsi 
kaip Mažosios Lietuvos lietuvių 
politiniuose ir kultūriniuose baruo
se, kaip J. Arnašius, Dr. V. Di- 
džys, Viktoras Gailius, paskutinis 
Klaipėdos krašto gubernatorius 
E. Jagomastas, Tilžės "Keleivio" 
ir lietuviškų knygų leidėjas Marty
nas Jankus, aušrininkas, spaustu
vininkas, Jonas Užpurvis, knygų 
ir Mažosios Lietuvos Fondo Čika- * 
goję išleistų "Trijų kalbinių studi
jų" autorius, Jonas Vanagaitis, 
laikraštininkas ir visuomenės vei
kėjas, bei kiti.

Mažosios Lietuvos Tautinės 
Tarybos Aktas, dar vadinamas 
Tilžės Aktu, turėjęs pratęsti Va
sario šešioliktosios Aktą, įstrigo 
politinėse painiavose. Dėl šio 
Akto signatarai buvo nacių, o 
vėliau ir sovietų persekiojami, o 
kai kurie net savo gyvybėmis 
apmokėjo, kaip 1941 m. Vilniuje 
sušaudyta E. Jagomastų šeima.

Mažosios Lietuvos Tautinė Ta
ryba arba Tilžės Aktas lieka 
mums įsipareigojimu siekti jo 
įgyvendinimo.

Vasario 16-osios Nepriklausomy
bės^ deklaraciją Vilniuje šventėme, 
ir šiandieną švenčiam visame pa
saulyje, bet lygiagrečiai užmiršta
me bent prisiminti lapkričio 30 
d. Tilžės Aktą ir jo deklaraciją, 
kurios siekiai neįgyvendinti, bet 
siektini. Nes Tilžės Akto dėklą-. 
racija ir Klaipėdos kraštas grizo 
prie Lietuvos 1923 metais sausio 
mėn. 15 d. Neužmirškime, kad 
vos 15 metų praėjus, nacistinė 
Vokietija ir komunistinė Sovietų 
Sąjunga Ribbentropo - Molotovo 
sandėriu ne tik aneksavo 1923 
m. išlaisvintą Klaipėdos kraštą, 
bet netrukus panaikino ir Lietu
vos valstybingumą, išvada aiški: 
Lietuvos praeitis tampriai susieta 
gu Mažąja Lietuva, jos istorijšF 
liks Europos istorijos painiavoje, 
didžiųjų tautų orbitose, įtakų bei 
interesų srityse.

Kol Rusija viešpataus Mažojoje 
Lietuvoje, Karaliaučiaus srityje, 
Lietuvos valstybingumas ir atsta
tytoji Nepriklausomybė liks nuola
tinėje grėsmėje.

Lietuva tebėra apsuptyje didžiau 
sios svetimų karinių pajėgų kon

centracijos Mažojoje Lietuvoje.- 
Prašykime Pasaulio tautų, o ypač 
Europos tautų paramos atsikratyt 
karinės grėsmės iš Karaliaučiaus 
krašto, nes rusų apsuptyje Lietu
vos Nepriklausomybė tebėra pavo
juje.

Atstatę Lietuvos Nepriklauso
mybę, bet neįvykdę Vasario 16 d. 
ir Lapkričio 30 d. Aktų, turime 
ir toliau kantriai ir ryžtingai 
siekti abiejų deklaracijų, įgy
vendinimo.

Šiandien švęsdami Nepriklauso
mybės atstatymo deklaracijos 
80-ąsias metines, džiaukimės at
siektais rezultatais ir su viltimi 
žiūrėkime į ateitį, į visų lietu
viškų etninių žemių susijungimą.

Baigdamas noriu išreikšti viltį, 
kad atstatytosios Nepriklausomy
bės niekad neprarastume ir kad 
Lietuva kartu su išeivija demokra
tiniu būdu išrinkusi Respublikos 
Prezidentą - Valdą Adamkų - 
tautiniai, dvasiniai ir ekonominiai 
tvirtėtų ir stiprėtų.

Metų metais ir per amžius 
telieka laisva Nepriklausoma Lie
tuva!

Nuotr: A.J.Mickaus

Pobūvio viršūnė - I- 
jo laipsnio D.L.K. GEDI
MINO ORDINO įteiki
mas Vytauto Bulevičiaus 
našlei. Jis buvo atvežtas 
iš Lietuvos ir Vasrio 16- 
osios 80-ojo jubiliejaus 
proga perduotas poniai 
Bulevičienei.

Ji padėkojo Ambasado
riui dr. Alf. Eidintui ir 
Lietuvai už šio ordino 
paskyrimą ir perdavimą 
jai.

Būtų buvę gera, trum
pai apibūdinti Vytautą 
Bulevičių angliškai kal
bantiems svečiams.

Mes prisimename, kad 
jis buvo kariškis, Lietuvos 
Gen. štabo majoras, dėstė 
Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune, išspausdino 
knygą apie Valstybės Ka
rinį Rengimą 1939 m. 
Paskaitose pabrėžė V- 
tosios Kolonos antivalsty
binę veiklą. Nujausda
mas ^okupacijas - buvo 
suruošęs rinktinę vyrų ir 
merginų grupę eventua
liai ryšių veiklai.

J990 M- KOVO 11-T061C6 AKTU LIETUVA ATSTATĖ NEPRIKLAUSOMYBE 
IR LAIMĖJO PASAULIO PRIPAŽINIMĄ!

/ Po Šiuo Aktu pasirašė virš 140 atstoviu /
Ottawa 1941.VI. 8-9 naktį suim

tas, išvežtas į Rusiją ir 
tų pačių metų lapkričio 
mėnesį sušaudytas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKŠČIAUSIOS TARYBOS

AKTAS
DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS 

ATSTATYMO

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, 
nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos 
jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas, ir nuo 
šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.

Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 
m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos 
demokratinės valstybes niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra. 
Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas.

Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma, joje neveikia jo
kios kitos valstybės konstitucija.

Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę vi-suotinai pripažintiems 
tarptautinės teisės principams, pripažįsta sienų neliečiamumą, kaip jis 
suformuluotas 1975 metų Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasitari
mo Helsinkyje Baigiamajame akte, garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių 
bendrijų teises.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, kaip suvereninių galių 
reiškėją, šiuo aktu pradeda realizuoti visą valstybės suverenitetą.

V. Landsbergis
L. Sabutis Lietuvos Respublikos

Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos Pirmininkas
Aukščiausios Tarybos Sekretorius

Vilnius, 1990 m. kovo 11 d.
priimta 22:45 Lietuvos laiku

ORIGINALUS VASARIO 
16-tos MINĖJIMAS

Lietuvos respublikos 
Ambasada, minint 80- 
ąją Vasario 16-tosios 
šventę Kanados sostinėje 
surengė vaišes, susipaži
nimą elegantiškoje Pri
ėmimų salėje. Dalyvavo 
Pabaltijo ambasadų atsto
vai, Didžiosios Britanijos 
ir kiti svečiai iš Lietu
vos Seimo, kviesti žurna
listai, svečiai iš Toronto, 
Montrealio ir iš pačios 
Ottawos - apie 150 da
lyvių.

Ambasadorius dr. Al
fonsas EIDINTAS, trum
pai pasveikino dalyvius, 
perdavė žodį Lietuvos 
Seimo nariui Feliksui 
KUBILIUI, kuris padėko
jo Kanadai už suteiktas 
galimybes Lietuvai vysty
ti abipusius kultūrinius 
ir verslo ryšius. Taip 
pat už palaikymą Lietu
vos pastangų kritišku 
metu, atsiplaiduojant 
nuo Sovietų Sąjungos.

Ambasados patalpose 
buvo surengta Lietuvos 
Karališkųjų Manuskriptų 
- jų buvo 20 - parodai 
atvežta iš Lietuvos ir 
keliaujanti po Kanados 
ir JAV lietuvių telkinius 
Po priėmimo, buvo pro
ga ją apžiūrėti.

Labai įdomu matyti 
savo akimis tuos kelis 
šimtmečius išsilaikiusius 
dokumentus, vaško ir 
lako antspaudus, tinka
mai įrėmintus, išsaugo
tus, net ir šilko kaspinė
liai dar išsilaikę, kad ir 
truputį aptrupėję...

Manau, kad mūsų mo
kyklos turėtų atvesti 
savo mokinius in corpore 
jų pasižiūrėti, kur tik 
paroda vyks.

Iš Montrelio buvo atvy
kę: Petras ir Julija Ada 
moniai, Joana Adamony- 
tė, Birutė Nagienė ir 
Jonas Zabieliauskas, daly
vaudami priėmime ir 
apžiūrėdami parodą Am
basados patalpose. b.
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Pirmą kartą minint Nepriklausomybės Dieną , 1990 m., Vilniuje

Šiemet, tęsiant tradiciją, Laisvės Gynėju atminimui, 
Sausio 13-tąją vyko bėgimai. Juose dalyvavo apie 
2.000 bėgiką Nuotr: Viktoro Kapočiaus

* Linksmi ir triukšmingi Užgavėnių papročiai yra 
užsilikę, daugelyje Lietuvos vietų, ypač Žemaitijoje. 
Miestai persiėmė Šiais papročiais, ir studentai buvo. 
pradėję Laisvės Alėjoje, Kaune 1936-37 m. Užga
vėnių vaikštynes, vežiodami Morę, vaizduodami 
Lašininio ir Kanapinio dvikovas. Visa tai buvo pla
čiai spaudoje aprašyta, sukėlė daug dėmesio.

TĄ UŽGAVĖNIŲ^
I H A K T įl 
--------------- —i

Dobilas

Užgavėnės yra įjungtos į 
mūsų gyvenimą, kad prieš 
pasninkus galėtume kaip rei
kia pasistiprinti. Žinoma, ią ne
praleidi tos progos. Pov sočios 
vakarienės, ne pro šalį ir 
stikliukas, kuris virškinimui pa. 
deda ir nuotaiką pakelia.

Dievas davė labai puikią 
žmonelę, bet tik vieną dalyką 
užmiršo. Taip jau ją sutvarkė, 
kad to stipresnio gėrimėlio ji 
ir iš tolo bijo, ypač, jei jos 
vyrelis įsigeidžia dulkes nu
plauti. Per laiką ir visi na
mai su gyvu ir negyvu inven
torium prie jos prisitaikę, kar- 
tu protestuoja. Bandai, pritrū
kęs kantrybės, prieš šventes 
ar užgavėnes kokį šlakelį slap
tai į namus įsigabenti. Bet 
kur tau, tik spėjus per duris 
įeiti, visi langai aprasoja. Ne
tikėsi. Katinas, paprastai ra
miausiai žmonos priežiūroje 
gulėjęs, pradeda kaip karia
mas, rėkti. Šuo, rodos, taip 
pat visai žmoniškas, staugda
mas padeda katinui pritarti, o 
jau per tą orkestrą išgirsti ir 
žmonelės įsakomą balselį...

- Na, vyreli! Greičiau nešk 
tą brudą laukan. Matai, ką ne
kalti gyvulėliai tau sako.

Nieko nelaukęs, ir leki nuo 
to koncerto, išnešęs tą lašelį 
kur nors užslepi, negi laukan 
pilsi pinigus sumokėjęs, išėjęs 
nenori taip jau be mūšio pasi
duoti, ir pamažu, aplinkiniu 
keliu nutraukiu į artimesnę 
karčemėlę, negeroves nuplauti 
Ten gi, žinai, padavėjos su 
dviejų inčų sijonėliais tave^ pa
sitinka. Prie sijonėlių apačios 
jos kojytės susijungia. Tiesiai 
nežiūri. Nepatogu. Bet vis 
tiek matai, ir bemat gėrimui 
pakalnė atsiranda. Vyriškai, 
vis po dvigubas užsisakai, iš 
pradžių visas pasaulis nušvinta. 
Siela su kūnu pakyla lig baltų 
debesėlių. Tampi turtingas, 
jaunas, ir visai laimingas!

Žinoma, neilgam. Kiek pa
laukus, tie trumpieji sijonėliai 
pradeda blukti, vaizdai dvigu

bėja ir tuo pačiu žmonelės 

rūstus veidelis ryškėja. Pama
tai, kad vistik ne namai. Taip. 
Ir lyg lygsvarą pametęs, aplin
kiniais keliais grįžti į name
lius. Vengdamas žmonelės, 
namelių ir gyvulėlių, tylu
tėliai įsmunki į rūsį, Dar dėl 
drąsos paslėptą lašelį apžiūri
nėj!. Bežiūrėdamas, neiškentęs 
ir paragauni. Vėliau pradedi 
pats sau skųstis nepasisekusiu 
gyvenimu. Bandai toje loto 
šešių ir devynių loterijoje lai
mėti, milijonierium pasidaryti, 
Ir Dievo prašai sustatyti 
numerėlius, bet - nepadeda. 
Dar po kelių gurkšnelių jau 
nebijai ir velnių 'pagalbos pa
prašyti, kad padėtų milijonus 
laimėti. Ir štai, žmonelės ir 
kitų biedniokų, visai nebežiū
rėtum. Gal kad užgavėnes, - 
šast jis ir prisistato, baksno
damas pirštu į tavo petį (aukš
to ūgio velnias su draugu...)

- Ko norėjai, mirtingasai, 
-švelniai paklausia. Pamatai, 
kad jau ne juokas. Greitai ap
žiūri kryželį ant krūtinės, 
nors drebi, bet stengies nepa
rodyti.

- Kas esi ir ko nori, čia 
mano namai!

- Tikrai tie mirtingieji visai 
sugedo. Čia tave šaukia, čia 
vėl išsigina. Matai kas esu, - 
parodė pakėlęs ilgą, su trimis 
užsukimais, uodegą.

- Didelis čia daiktas, - 
atkirtau. - Mano žmona gali 
ir man dar gražesnę prisiūti.

Drebu ir sakau. Ką kita da
rysi, lengvai nepasiduodu.

- Tau žmonelė greičiau 
barzdą prisius ne uodedą. Tik
rai tie mirtingieji daug silp
nybių turi. Kad ir šį vakarą 
pastebėjau. Žiūri, seilę varvin
damas į tų mergičkų sijonė
lius, o dar geresnę pagundą 
turi namuose. Velniškai gal
vojant, visai nesuprantama ■.

Taigi, dar kartą kryželį 
palietęs, pasidariau kiek drą
sesnis, - Penkiasdešimt su 
savo žmonele metelių išgyve
nau, o taip aukštai jos kojy
čių nebuvau matęs...

-Tu manęs, o aš tavęs, ma
tyti, nesuprantame. Sakyk, ko 
norėjai, nes laiko neturiu, 
žinai, kad Užgavėnių vakaras.

- Sunku patikėti. Jei nebū
čiau turėjęs kryželio ant kak

lo, jau būtum mane nudobęs, o 
vargšę mano sielą į pragarą 
nujojęs.

- Senas metodas, seniai jau 
' jo nebenaudojame. Tai duvo
prie konservatyvinės pragaro 
valdžios. Prie liberalų - fizi
nės jėgos visai nenaudojame, 
dar kai kuriais atvejais, saky
kim, kaip tavo dabar atveju, 
tik pagelbstim. Ką manai, kas 
iš tavęs būtų buvę, jei nuo 
stataus Lauryno upės kranto 
nebūtumėm su draugu Pinčiu
ku namų link pasukę? Kažko
kią ariją apie raudoną mėnulį 
traukdamas, buvai stačiai į 
upę beeinąs.

- Palauk, - jau visai įsidrą
sinęs paklausiau, - tai reiškia 
teisingas posakis "Girtam ir 
velnias padeda".

- Taip, visai teisingas. Sa
kiau, kad laikai pasikeitė ir 
tokių po jokias balas ir liūnus 
nebetampome. Viena, kad gir
tuokliai labai daug bėdos ir 
pragare pridaro. Taip patiki
mai moka meluoti, kad tuos 
jaunesnius pijonierius velniu
kus prikalba ir jie leidžia 
jiems išsivaryti naminės, o 
jau tada ir katilas perkaista, 
visa derva iš jų išbėga ir visų 
kitų nešvarių darbų pridaro. 
Nebenorime jų, dėl to ir sau
gome, kad nereikėtų su jais 
bėdos turėti.

- Bet to metodo kankinti 
vėles verdančioje dervoje vis- 
tiek neatsisakėte.

- Seniai tas užmiršta. Ta 
smala liko tik dekoracijai ir 
bendram pragaro šildymui. 
Naudojame naują metodą, pa
vadintą "Aidais". Sakykim, 
nusikaltai svetimoteryste ir 
neatsigavai, su ta nuodėme 
pas mus atėjai. Baudai atlik
ti turi kartoti tą patį nusikal
timą su keliomis moterimis po 
aštuonias valandas į parą. Ir 
tu žinotumei, net karščiausias 
mergininkas verkia ir maldau
ja, kad nors dienelę leistume 
be jų praleisti. Taip pat ir su 
kitomis bausmėmis. Tuo ir 
darbo jėgas sutaupome, nes 
po kompiuterių atsiradimo, ma
žai tarnybos pragare beliko. 
Antra, unijos ir gi visokių rei
kalavimų stato, priedo, nera
miam pasauliui esant, daug ge
rų velnių išsiuntinėja į koman
diruotes. Ir dabar dar negrįžo

vienas iš bolševikų diktato- 
*riaus laidotuvių; Kiti jau kuris 
* laikas darbuojasi Lebanone, va

dabar ir pats, kaip patraKęs 
šaukei mus. Manėme, kad tik
rai kas rimta.

- Kelinti metai kaip perku 
tuos loterijos bilietus, bet di
džiosios sumos taip ir nelaimiu.'

- Mesk, ir daugiau nepirk, 
tikrai laimėsi, - nusijuokė 
stambus velnias.

- Matau, kad ir pats iš tų 
žmoniškų velnių.. Pasakyk 
man, kur išmokai lietuviškai 
kalbėti, - draugiškai paklau
siau.

- Lietuvoje, kur kitur. Kai 
•jūs bėgote nuo bolševikų, dide
lė dalis ir mūsų bėgome. Vel
niai, kokie- jie bebūtų, negali 
pernešti diktatūros. Mes turi
me moralę ir nusikaltėlį atve
dame prie Viešpaties su tik
rais, o ne su s’uklastotais įro
dymais. Bolševikų diktatoriams 
duok tik žmogų, o kaltę kiek
vienam iš jų tik vėliau suras. 
Kvailai atrodo. Sako, kad Die
vo nėra, o kaip idiotai su juo 
kariauja! Jei priešo nėra, kaip 
gi su juo gali kariauti?

- Na, o kaip su darbais? 
Ar didelė ten bedarbė?, - 
staigiai paklausiau.

- Bedarbės pas nėra. Darbų 
milijonai, tik menkas užmokes
tis. Mokama tik degalais, reiš
kia oeržo tošies gabalais, o 
jau iš jų daromas kuras skrai
dymui ir bendram susisiesiki- 
rnui. Jį naudojame ir maistui. 
Tai mums Visagalio skirtas 
bausmės metodas. Nebetoli 
dvylika, greitai turime būti 
namuose.

Antras velniukas nieko ne
kalbėjo, matyt buvo vietinis. 
Žaibiniai signalai pradėjo iš jų 
regelių sklisti, matyti užkūrė 
motorus. Netrukus ir mėlyna 
liepsnelė per jų užpakalius 
pasirodė ir sukaukus motorams, 
per lubas kaip bematant iš
kaukė. Tikrai daug jėgos ta 
paprasta beržų tošė turi.

Pasigirdo ir silpni žmonos 
žingsneliai. Kad nutolinčiau 
audrą, apsimečiau miegantis. 
Geriau išklausyti barnius, kai 
švaresnė bus galva. Tikra bus 
Pelenų diena. Ne tik pelenai, 
bet ir žmonelės skaudūs žode
liai man plikę taršys. Ak, 
tikrai, kartais ir žmoniškų 
velnių atsiranda. Žmona mane 
apkamšiusi, kad nesušalčiau, 
nušlepsėjo į viršų, o aš giliai 
užmigau.
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• Toronto LIETUVIŲ NA
MŲ švietimo Fondas Lab
dara skiria stipendijas lie
tuvių kilmės jaunimui, stir- 
dijuojančiam aukštojo 
mokslo institucijose.Kreip- 
tis į LN rastinę tel:/514 
532-3311.

9 VASARIO 16-osios pro
ga iškilmingose Mišiose 
giedojo jungtinis ’’Prisi
kėlimo” parapijos choras 
ir "Volungė".

pasaulio, mokantys lietu- 
vių kalbą, gali pasinau
doti Marijos Aukštaitės 
Bursary stipendija iki 
trijų metų, kreipiantis 
raštu į Dr. Robert John
son, Director of the 
Centre for Russian and 
East European Studies, 
University Toronto, 130 
St. George Str., Suite 
14335, Toronto, Ont., 
M5S 1A5, Canada.

Tyrinėjimai apie poetę

Mariją Aukštaitę ir jos 
laikotrpį, Lietuvoje ir už
sienyje tęsiami toliau. 
Jos knygos randasi: Ro- 
barts Knygyne, Toronto 
universitete; Prienų Kraš
to Muziejuje; Vilniaus 
universitete; National 
Library of Canada, Otta
wa; KLB Muziejuje-Ar- 
chyve, Mississauga, Cana
da, ir p-nios Onos Šim
kuvienės knygyne, Chica- 
goje.

J.A. Navikevičius

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl visų rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresher 
(DrešerĮ), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir į Ričardą Drešeij - dėl visų komercinių draudų.
1945 Dundas St E, Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 278

Tel. 905 624-4866,1-800-665-3406
FAX 905 624-8238

Chamney McWilliams Inc.
1998 m. ŠALFASS-gos JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBES Nekilnojamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių,

• ANAPILYJE, Vasario 
16-osios proga skautų - 
čių tuntai "Šatrija" ir 
"Rambynas" su vėliavo
mis dalyvavo iškilmingo
se Mišiose.

Minėjime dalyvavo 
svečiai - Lietuvos Seimo 
nariai: pirm, pavaduoto
jas ir ryšiams su Kanada 
grupės vadovas dr. Felik
sas Palubinskas; Užsienio 
reikalų k-to pirm. Me
čys Laurinkus, pirm, 
pavaduotojas . Rimantas 
Dagys; Užsienio reikalų 
k-to bei Šiaurės Atlanto 
S-gai delegacijos narys - 
Audronis Ažubalis.

e VASAGOJE Vasario 
16-ąją lietuviai minėjo 
pasikvietę iš Toronto V y- 
tautą Biretą, kuris pasi
dalino vykusių preziden
tinių rinkimų įspūdžiais.

Moterų Būrelis visus 
gražiai pavaišino minėji
mo pabaigoje.

POETĖS MARIJOS 
AUKŠTAITĖS TYRIMO 
FUNDACIJOS

1998 m. Š. Amerikos Lietuvių^ Jaunučių Krepšinio 
pirmenybės įvyks 1998 m. gegužės 9-10 d.d., Det
roite, Mich. Vykdo - Detroito Lietuvių Sporto Klu
bas KOVAS.

Varžybas numatoma vykdyti šiose klasėse: Jaunių 
B (1982 m.gimimo ir jaunesnių), Jaunučių C (1984 
m. ir jaun.), Jaunučių D (1986 m. ir jaun.), ir Jau 
nučių E (1988 m. ir jaun.). Gal ir "molekulių" (1990 
m. ir jaun.) "F".

Dalyvavimas yra atviras visiems lietuvių sporto 
klubams ar kitokiems sporto vienetams, attikusiems 
metinę 1998 m. ŠALFASS-gos narių registraciją. 
Principiniai, jaunių A klasės žaidėjams yra leidžia
ma kartu žaisti ir vyrų A ar B klasėje, o mergai
tėms A- moterų klasėje, jei sąlygos leidžia.

Klubams, dalyvaujantiems su daugiau negu viena 
komanda toje pačioje klasėje, yra leidžiama kaitalio
ti žaidėjus iš vienos komandos į kitą per visą žaidy
nių laiką.

Dalyvavimas yra atviras visiems lietuvių sporto 
klubams ar kitokiems vienetams, atlikusiems metinę 
1998 m. ŠALFASS-gos narių registraciją .

Pradinė komandų registracija privalo būtį atlikta 
iki 1998 m. kovo 15 d. pas Toronto LSK Vyčio pirm. 
Andrių Klimą, 21 Lamont Ave., Weston, Ont. M9N 
2J9, Canada. Tel: 416-245-7210; faksas 416-394- 
6902,

ŠALFASS-gai nepriklausantieji vienetai dėl infor
macijos prašomi kreiptis į A. Klimą

Papildomi kontaktai: Edis Stravinskas, tel: 416- 
767-9306; Arūnas Duliūnas: 905-624-8637.

Šios varžybos yra skiriamos paminėti Toronto LSK 
Vyčio 50 metų jubiliejų.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

turto ir kt. Kreiptis į Riek DrešerĮ tel. 416 233-3334
DRESHER Appraisal Ltd.

Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis j Valterį ar Riek Drešerius

Tel. 416 233-3334
____ DRESHER Real Estate Ltd. 

■mm——h ■■■ —■ ■ ■■■ mi iM  ■ ■ ■■ i.    ■

Patarnavimas- greitas Ir tlk»lu»!
V. DAUGINIS-telefonai 416 762-4232,905 822-7376 

Lilija Pecevlilene-telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRA ŪDA INS URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 dane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bk»r)Toronto, Ont. M6S 4W3 

416-762-4232 FAX 416 762-5588

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus doleriu

PRANEŠIMAS
Poetės Marijos Aukš - 

taitės Tyrimo Fundacija 
dėkoja visiems aplikan- 
tarns už prisiųstus pra
šymu laimėti 1998 metų 
Marija Aukštaitė Bursary 
stipendiją, įkurtą Centre 
for Russian and East Eu-

999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

PRISIKĖLIMO
ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
2.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term. Indėlius 
3.00% už 1 m. term, indėlius 
3.50% už 2 m. term, indėlius 
4.00% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.75% už 5 m. term. Indėlius 
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.50% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
3.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.25% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
5.00% už 5 m. GIC Invest, pažym.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........7.00%
už nekilnojamo
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu. 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų....................5.50%
2 metų....................5.90%
3 metų....................6.25%
4 metų....................6.40%
5 metų.................... 6.60%

ropean Studies, Toronto 
Universitete.

Šiais metais Toronto 
universitetas įsteigė dvi 
Marijos Aukštaitės Bur
sary stipendijas ir Vil
niaus universitete. Tyri
mo koordinatorė ir įver- 
tintoja yra prof. Viktork 
ja Daujotytė - Pakerienė. 
Prof. Wittmann, Selec
tion Committee direkto
rius praneša, kad dvi 
kandidtės - Aida Ažuba- 
lytė ir Brigita Speičytė, 
Vilniaus universiteto lie
tuvių literatūros magist
rės, yra laimėję pirmą 
1998 metų stipendiją ir 
paruošė 18-kos puslapių 
spaudai darbą, vardu: 
"Marija Aukštaitė: gyve
nimo ir kūrybos tekstas". 
Antrą stipendiją laimėjo 
Agnė Žekonyte, filologi
jos JV k. bakalaure, kuri 
ruošia spaudai darbą 
"išeivio problema Mari
jos Aukštaitės knygoje 
"Nubangavę Kūdikystės 
Dienos".

Nenustatant laikotar
pio, kandidatai iš viso

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. iki 3 30 v.p.p,; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo Į v.p.p. Iki 8 v.v,

AKTYVAI per 62 milijonus doleriu
MOKA UŽ: I IMA UŽ:

90-179 d. term. Ind...................... 2.75%
180-364 d. term.lnd.............. .....3.25%
1 metų term, indėlius.................3 .00%
2 metų term, indėlius.................4.00%
3 metų term, indėlius.................4.25%
4 metų term. Indėlius.................4.50%
5 metų term. Indėlius................ 4.75%
1 metų GlC-mėn.palūk.............. 3.50%
1 metų GlC-met. palūk.............. 4.00%
2 metų GlC-met. palūk.............. 4.25%
3 metų GlC-met. palūk.............. 4.55%
4 metų GlC-met. palūk.............. 4.75%
5 metų GlC-met. palūk.............. 5.00%
RRSP, RRIF Ir OHOSP.............. 2.25%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.....3.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 4.25%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.55%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.75%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind......5.00%
Taupomąją sąskaitą...................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.......................2.75%

Asmenines paskolas 
nuo.................... 7.50%

Sutarties paskolas 
nuo.....................7.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų........................5.50%
2 metų........................6.40%
3 metų........................6.50%
4 metų........................6.60%
5 metų........................6.75%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2,3 metų.............5.45%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas iki $15,000 
Ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių Ir 
taupymo sąskaitose.

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

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

6 psi.

2.00% už RRSP Ir RRIF Ind.
(variable rate)

3.50% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
3.75% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind. 
4.50% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5 oo% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind. 
2.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pat Čekių

sąsk. nuo 50.000
3.75% už JAV dol.1 m. QIC
2.75% už JAV dot kssd.pal. sąsk.

(US dot Sev. Acc.).

su keičiamu 
nuošimčiu..............4.95%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

HMUS
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį kd $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės Čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama ketinių drauda nariams ir svečiams U kkų kraštų.

KASOS VALANDOS
• Pirm., antrad. irtročiad. nuo 9 v.r.-3^0 vip.p.
• Ketvirtadieniais ir penktacieniato nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St W., Toronto ON M6P1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St W., Toronto ON M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 5
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YPATINGAS VASARIO 16- 
tos 8O-TASIS JUBILIEJUS

iškilmingomis Mišiomis 
Montrealio Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje, da
lyvaujant organizacijų vė
liavoms ir gausiems da
lyviams, buvo pradėtas 
Vasario 16-osios minėji
mas.

Šv. Mišias atnašavo 
svečias kun. Hermanas 
Šulcas, atvykęs iš misi
jos Ruandoje, Afrikoje. 
Pasveikinęs visus Vasario 
16-osios proga, pabrėžė, 
jog kelias į laisvę Lietu
vai buvo sunkus ir vin
giuotas, pareikalavęs 
daug gyvybių bei kraujo 
praliejimo. Tačiau, tauta 
didvyriškai kovojo, atlai
kė visas negandas ir 
šiandien žengia tvirtu 
Nepriklausomybės keliu.

Plačiau papasakojo 
apie savo darbą Afrikoje 
- Ruandoje (apie tai bus 
atskirai parašyta kitoje 
”NL" laidoje).

Po pamaldų, į salę 
vėl gausiai rinkosi daly
viai. Atitinkamai papuoš
toje scenoje ir salėje 
matėsi ir mūsų surengtų
jų Vasario 16-osios minė
jimų nuotraukų paroda.

Programą pravedė, su 
svečiais supažindino,sklan
džiai trimis kalbomis 
kalbanti Silvija Akstinai- 
tė-Staškevičienė.

Susikaupimo minute 
buvo pagerbti žuvusieji 
už Lietuvos laisvę.

Šventės prelegentu 
buvo dr. Vilius PETE- 
RAITIS. Jam talkino Do
naldas Giedrikas supa
žindindamas su juo ir jo 
knyga "Mažosios Lietu- 
vos ir Tvankstos vieto- 

" 1 ' 1 'Ų------------- -------------------------- ------------- 111 ■ ..........-

vardziai".
Ne kiekvienas mūsų 

audringuose gyvenimo 
verpetuose randa savo 
gyvenimo prasmę ir vie
tą. Viena pusė yra žo
džiai, kuriuos lengvai 
tarti galime kiekvienas 
ir sau priskirti lengvus 
nuopelnus, kita- pati sun
kiausioji ir garbingiausio- 
ji -yra kruopštus ir pasi
aukojantis darbas. Darbas, 
neskaičiuojant laiko, jė
gų, sveikatos ir savo as
meninių interesų.

Mūsų Montrealio lietu
vių bendruomenei yra iš
skirtinė garbė savo tarpe 
turėti dr. Vilių Peteraitį 
istoriką, knygos autorių, 
žmogų, kurio gyvenimo 
prasmė didžiai aiški ir 
konkreti- grąžinti mums 
ir mūsų tautai Mažąją 
Lietuvą ir jos istorinę 
praeitį. Europos barba
rai net negalėjo pagalvo
ti, kad tokioj mažoj 
valstybėlėj atsiras žmo
gus, kuris, pasiremdamas 
istorijos^ lobynais , žodis 
po žodžio nuvalys pro- 
baltiškos istorijos dulkes, 
pasvers tiesą ir netiesą, 
atsijos germaniškąjį, len
kiškąjį bei sovietinį me-
1998. III. 3 

lą nuo mūsų sodybų, 
miškų, upių, ežerų, kai
mų, miestų ir miestelių,
baznytkaimių bei apskri- Verauno apylinkes atsto- 
čių - ir atneš mums vas, Michele Daines, 
visiems kaip brangenybę-savivaldybės patarėja
savo darbo rezultatą- 
mokslinį veikalą "Mažo
sios Lietuvos ir Tvanks
tos vietovardžiai". Ši 
knyga kartu ir su kitais 
dr. V. Pėteraičio veika
lais yra skirtas mūsų 
protėvių kilniai dvasiai 
ir jų nerimstančioms vė
lėms nuraminti,-apibend
rindamas pasakė D. Gied
rikas.

Dr. Vilius Pėteraitis 
pasveikino visus susirin
kusius Nepriklausomybės 
80-mečio proga, priminė, 
kad tai buvo ilga ir 
prasminga kova, kurios 
pradžia reikia laikyti 
1918 metų Vasario 16- 
Jos įvykius. Ši data yra 
ir liko šventa visai lietu- 

_yių tautai. Montrealyje 
ją švenčiame jau 50- 
jį kartą.

Prelegento žodis buvo 
labai įdomus ir šiltai su
tiktas, (atspausdinta šia
me "NL" numeryje, 3- 
me puslapyje).

Negalima nepaminėti 
ir Lietuvos prezidentų. 
I-sis ,po sovietinių laikų, 
išrinktasis prezidentas 
Algirdas Brazauskas, 
kuris Seimo daugumą lai
mėjus konservatoriams, 
liko tarsi užnugaryje. 
Šiuo metu Il-is Nepri
klausomos Lietuvos pre
zidentu išrinktas demo
kratas Valdas Adamkus. 
Tai idealistas žmogus, 
kuris visą laiką sielojosi 
dėl Lietuvos ateities, no
rėdamas jai atnešti tik 
gero: sutvarkyti mafiją, 
pakelti eilinio piliečio 
gerbūvį, vystyti smulkų 
verslą, pakelti žemės ūkį 
ir neatidėliojant rūpintis 
daugeliu kitų neišspręstų 

YIENINTEUS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ŲSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

"TALKA* LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 
$ v. ryto 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki lv.p.p.( 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS

kasd. pal. čekių sąsk. iki  1.75% Asmenines nuo........... 6.25%
santaupas...................................2.25% nekiln. turto 1 m...........5.20%
kasd. pal. taupymo sąsk.......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...................... .2.50% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų Indėlius.....................2.75% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius..................... 3.25% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius.................... .4.00% pagal santaupų dydi
3 m. term, indėlius..................... 4.25% Iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius.................. ,.4.75% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius....................5.25% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil, dol. ir Kanados
(Variable)................................,,.2.50% valdžios Iki $60,000
1 m. ind................................... ,.3.25% sumos draudimu
2 m. ind..................................... ,.4.00%
3 m. ind..................................... s.4.25%
4 m. Ind..................................... s.4.75%
5 m. Ind..................................... ^5.25%

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

INTERAC KORTELĖ
r-

7 psi.

problemų.
Garbės svečiai: Mr.

Henri-Franęois Gautrin-

Etienne Desmarteaux 
apylinkėje, Montrealio 
estų bendruomenės pirm. 
Richard Leitham ir Lat
vių organizacijų tarybos 
vice-pirm. Montrealyje - 
Janis Verners. Visi išreiš
kė pagarbos ir sėkmės 
linkėjimų žodžius Lietuvai.

Buvo perskaityti ir 
sveikinimo laiškai mūsų 
telkiniui bei pirmininkui 
Arūnui Staškevičiui, gau
ti iš Kanados min. pir
mininko Jean Chretien 
ir mus gerai pažįstančio 
finansų min. Paul Martin.

Koncertinėje dalyje 
dainavo sol. Gina Čap- 
kauskienė, akompanuo
jant muz. Lavrenti Djint- 

i charadze. Jis taip pat 
1 pagrojo solo dvi impro- 
(vizacijas: "Meditation"
ir "Liberty".

Solistė dainavo 6 lie
tuvių kompozitorių dai
nas: S.Sodeikos, G. Gu
dauskienės, S. Gailevi- 
čiaus, O. Metrikienės, 
B. Budriūno, J. Govėdo; 
žodžiai B. Brazdžionio, 
J. Aisčio, P. Lemberto, 
H. Radausko, J. Baltru
šaičio.

Plojimais ir gėlėmis 
buvo padėkota abiem me
nininkams.

Montralio apylinkės 
pirm. Arūnas Staškevi
čius nuoširdžiai padėkojo 
visiems, o ypač prelegen
tui V. Pėteraičiui, D. 
Giedrikui, kun. H. Šul
cui, AV Chorui, organi
zacijoms, L.K. Mindaugo 
-Neringos šaulių kuopai 
ir tarnybos koordinato
riui Antanui Žiukui.

Visiems sugiedojus Lie
tuvos Himną, išnešus 
vėliavas, dalyviai vaišino-

ŠILUTĖJE atidengtas 1997 m. paminklas skelbia ir 
primena KLAIPĖDOS KRAŠTO istorinį - prisijungimo 
prie Lietuvos - Aktų Nuotr: V.Vilko

si Sandros Simpson su
ruoštomis vaišėmis, sal
dumynais bei kavute, da

• Kun. Algis BANIULIS, 
pravedęs rekolekcijas AV 
p-jos bažnyčioje, išvyko 
į Ottawą, kur taip pat 
praves rekolekcijas.

Parapijiečiai su juo 
nuoširdžiai atsisveikino, 
jam padėkodmi.

TRIGLOBAL
Mkhdk Daines, fi.Sc..

(Onutė Dainyte).
Mutual Fuiut* RepretnUative

Trigtobal Capital Management Ine.
įsipareigoja Jūsų finansiniam saugumui ir augimui 

Executive Office*
2SK 2110 ■ 630 Uve^ae Btv< Wert. Montreal. Qaebec, H3B 136 

Tel: (314) 171-0100 Fax: (314) 171-0101

MUTUAL A»®«. OUAXNT1BD WVBXDrtNTS. BJUT, KXT. UKA. Lf. 1ST. TAX SAVtK) HUAHKIES. 

UTSUMNT njUMNO. MUTUAL MJM> POKTOTIO ANALY1B, FXANCIAL RBVKW

SuttCK
ANTOINETTE OUELLĘT
Agent immobilier attilW 
bur.: (514) 462-4414 
fax: (514)462-1509 
groups sutlon - 
action inc.
COURTIER IMMOeillER AGREE 

2220, Lapiniėre, bureau 102 
Brossard, QC J4W 1M2
GROUPS SUTTON • ACTON MC E ST FRANCHISE INOEPENOANT ET AUT0N0ME OE GROUPS SUTTON, QUEBEC

lindamiesi dienos įspū
džiais. Vitalija

Pečiukaitytė-Keršulienė 

• Parduotuvė NIDA ple
čia savo gaminių pasiū
las ir lietuviškais pro
duktais. Bus įvairių ga
minių iš Lietuvos.
NIDA randasi 4957 Queen 
Mary Rd., priešais Met
ro stotį Snowdon.
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MIRUSIEJI:

• Heliodoras JAGELAVI- 
ČIUS, 91 m. amžiaus, 
mirė Montrealyje, vasa
rio mėn. 23 d.

Liko žmona Emily 
Narušytė, vaikaičiai Ri
chard, Johanne, sesuo 
Julie ir kiti giminės bei 
draugai.

Palaidotas iš šv. Kazi
miero p-jos bažnyčios 
Notre Dame dės Neiges 
kapinėse.

• Emilią JONUŠIENĖ- 
NORKUTĖ mirė vasario 
mėn. 24 d.

Liko giminaitės Genė, 
Nancy ir Valerie. Palai
dota iš šv. Kazimiero 
p-jos bažnyčios Notre 
Dame dės Neiges kapinė
se.

Užuojauta mirusių arti
miesiems.

► 
*

Montrealio skautų jungtinis «
’’GELEŽINIO VILKO" ir ’’NERINGOS" tuntas 

v <
kviečia visus į tradicinę <

LITAS MONTH) Al IG I If T H VII) 
KR F OI Td UNIJA

Mums rašo:
• ROMAS VEŽAUS- 
KAS rašo kad prisiun
čia prenumerata ir ma
ža auką už mūsų mėgs
tamą ir laukiamą laik - 
rašti."

k.

Nuoširdžiai dėkojame'.
”NL”

Miela Redakcija,
Labai norėčiau atva

žiuoti į Kanadą, bet kol 
kas nežinau apie galimy
bę susirasti darbą. Bū
čiau labai dėkinga, jei 
išspausdintumėte mano 
skelbimą savo laikraštyje-.

26 metų lietuvė mer-

KAZIUKO MUGĘ
š.m. kovo mėn. 8 d., sekmadienį, 

po 11 vai. pamaldų
Aušros Vartų parapijos salėje
• Koldūnų pietūs
• Įdomūs žaidimai visiems
• Loterija ĮĖJIMAS $9.-

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI
rt + + ft it * * * * ^ * * * *

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS
90 METŲ JUBILIEJAUS proga ruošiami

PIETŪS
š.m. KOVO mėn. 8 d. po 11 vai. pamaldų.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE
3426 Parthenais St. Montreal

Visi maloniai kviečiami atsilankyti!
ĮĖJIMAS 13 dol. VALDYBA

c<

>bwwwwwwwwwww^^|
gina su aukštuoju huma
nitariniu išsilavinimu ieš
ko darbo Kanadoje (pran
cūziškai kalbančiame re
gione). Galiu dirbti įvai
rius darbus. Mokausi 
prancūzų kalbos. Gerai

• "NL” Valdyba ruošiasi 
savo SPAUDOS VAKARUI 
-BALIUI, kuris vyks tra
diciniai - pavasarėjant, 
BALANDŽIO mėn. 26 d. 
AV p-jos salėje.

Prašome tuo metu ne-

1475 de Seve, Montreal, Que, H4E 2A8
Tel: 766-5827 Fax: 514-766-1349

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. $1
1 metų..---- ----------

2 metų -----tLLib----
3 metų -----UiO----

4 mėtų 5.00—.
5 metų 5.25

Terminuoti indėliai
1 metų ...........  2-50
180 d. - 264 c 2-50 
120 d. - 179 d. 2.25 
60 d. - 119 d. 2.25 
30 d. -59 d. 2.25 

iki 30 d........ . 0
30 d. -.364. d, (išimant

.00)
Taupomos sąskaitos
Specialios. ... 1.25%
Kasdieninės ..1.25%

RRSP & RRIF
Taupoma . 1-50
1 metų ... 4,00
2 metų ... 4.25
3 metų ... 4.50
4 metų ... 5.00
5 metų ... ~ 5.25

Čekių sąskaita Q.50 
prieš laiKą 1.00?

i UŽ 7
Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 

4-plex) 
T metų... __6.4U _

2 metų 6.75 _ 4 metų .^_6.95__
3 metų ..^__6.90   5 metų .._>,7.10t_

Asmenines paskolas
If guaranteed by deposit at LITaS - ? *. 00 
Fully guaranteed (CSB) or other 8.00
Personal loan regular ...................... 9.50

Overdraft ................................................. 17,00
DESJARDINS PRIME ... 6.00 .
DESJARDENS PERSONAL PRIME 6-50.

moku lietuvių ir rusų 
kalbas. Mano adresas: 
Dalia Sereikaitė, Čiobiš
kio 6-31, Vilnius, Lituanie 
Tel: 744-761.
• Birutė NAGIENĖ da
lyvavo Lemont,IL, PLB 
Centre poeto Henriko 
Nagio minėjime,vasario 
men. 22 d. popietėje.

ruošti kitų parengimų ir 
savo atsilankymu parem
ti mūsų laikraštį. "NL”

PUIKIOS APSIGYVENIMO GALIMYBĖS
Senyvas džentelmentas, angliškai susikalban

čiam asmeniui pigjai išnomuoja savo bute kam
barį, šildymą, karštą vandenį, virtuvės ir salio- 
no naudojimą įskaitant.

Arba - visa tai suteikiama mainais už lengvą 
namų ruošą. Gali būti priimama vieniša motina.

Teirautis tel: 435-0610.
____ -___________________ III III I Į.....  ..Į "IL I III .........

• RŪTOS klubas sėkmin
gai veikia. Po savo me
tinio susirinkimo, kurio 
metu reikėjo išrinkti po 
vieną - valdybos ir revi
zijos komisijos narį, pa
siskirstė pareigomis: pirm. 

Romas Verbyla, 1- 
mas vicepirm. - Leonas 
Balaišis, Il-a vicepirm. 
Seselė Judita, iždininkas

Bronius Niedvaras, 
sekr. - Juozas Stankaitis.

Revizijos komisiją 
sudaro Jonas Adomonis, 
Gasparas Alinauskas ir 
Albertas Jonelis.

Šiais metais numato
mos išvykos ir kiti ren
giniai.

KASOS VALANDOS
1475 De Sfeve 3907 A Rosemon

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treciad. 9.00- 3.00 " 1
Ketvirtadieniais 12.00* 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00* 6.00 2.00* 6.00

TAISAU ELEKTROS PRIETAISUS: 
elektrines virykles, skalbimo-džiovinimo mašinas, 
televizorius ir kt. Taip pat ELEKTROS ĮRAN
GĄ (laidai, naujų sistemų įvedimas).
SĄŽININGAS ir GREITAS PATARNAVIMAS.

Tel: (514) 367-1183. Linas ŠLYKA

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL R U T K A U S K A S / R O SS / 
5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tel: 7514/ 766-3586-darbo, 7514/ 365-7060, - namu;

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

Dr. Michel HUYNH, 
Dantų gydytojas, chi
rurgas (buv. dr. J. MA- 
LISKOS BIURAS) 1440 
St.Catharine St. W. 
suite 701; Tel: 866-9297, 
Montreal, P.Q. H3G 1S5

Dr. ALENAS (ALAIN) P A V I L A N 1 S 
Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 
3767 Notre Dame W. 
Montreal, Quebec 
H4C 1P8 
(metro: Place St. Henrį)

Universiteto seimos 
Medicinos klinika
281 -6027

Hopital Notre Dame
2025 Plessis
Montreal, Quebec
H2L 2Y4

------------------------------------------------------------------
Notarė

RŪTA POCAUSKAS -RUDINSKAS
L.L.L. D.D.N.

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

Tel: 931-7174. . I

8 psl.

® Nijolė BAGDŽIŪNIENĖ 
pertvarkė RŪTOS klubo 
biblioteką, sudarydama 
sąrašus pagal autorius ir 
peržiūrėdama kartoteką.

a Stasė BARŠAUSKIENĖ 
ir talkininkės tvarko ka
vinę, į kurią trečiadie
niais ir ,ypač, sekmadie
niais ' susirenka nemažas
būrys narių ir ne narių.

"RŪTOS" įdubas ruošia 
ekskursiją į Ottawą 1998 
metų gegužės 7 dieną, 
ketvirtadienį.

Bus aplankyta muzie
jai ir pasigėrėsime tul
pėmis. Kviečiame ne tik
narius bet ir jų draugus 
bei norinčius dalyvauti 
ir prašome kuo greičiau 
užsiregistruoti klube. 
Kaina bus pranešta vė
liau.

Taip pat pramatome 
išvyką į 1000 salų liepos 
mėnesį. Valdyba

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI • AUTOMOBILIAI -PREKYBA- ATSAKOMYBĖ

3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX it?

Tel. 514 722-3545 F«c 722-3546
Joana ADAMONYTE A.I.B., Donna SVRAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS GL& Rer256- 5355
Greitas'tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti

LESTOITURES
Quftftfec

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 
Mark Richard

3272 Bout LASALLE
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

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

kainomis
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 5
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