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ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

B.N.
KANADOS DIDYSIS 
KLAUSTUKAS IR ŠAUK
TUKAS

Po Quebec’ o prov. Li
beralų partijos vadovo 
Daniel Johnson* o atsista
tydinimo š.m. kovo mėn. 
2 d. virš Kanados pakibo 
didysis klaustukas: kas 
perims šios partijos va
dovavimų, kas sugebės 
atlaikyti agresyvius ma
nevrus gabaus Lucien 
Bouchard'o, besitaikan
čio pravesti dar vienų 
referendumų ir atskirti 
Quebec’ o provincijų nuo 
Kanados federacijos.

Taip pat suskambo ir 
garsus šauktukas Jean 
Charest’ ui palikti Kon
servatorių partijų ir per
imti Quebec'o Liberalų 
partijos vadovavimą. Šis 
šauktukas vis garsėja, 
prisidėjus dešimttūkstan
tiniams jaunų liberalų 
parašams, raginantiems 
J. Charest perimti jų va
dovavimų. Šių savaitę, 
reikia tikėtis galutino 
Jean Charest apsispren
dimo.

IZRAELIO KARIAI 
RAGINA TAIKAI

iš Jeruzalės gautomis 
žiniomis, paskutinėmis 
dienomis Izraelio atsar
gos kariškiai, jų tarpe ir 
aukšto rango policijos pa
reigūnai, daugiau kaip 
1,5U0 , pasirašė peticijų 
ir įteikė m in. p-Kui Ben
jamin Netanyahu. Joje 
prašoma pasirinkti tai
kos kelių ir nesiekti Di
džiojo Izraelio kūrimo.

Peticija įteikta Minis- 
teriui Pirmininkui grįžus 
iš skubotos viešnagės 
Europoje, kur ieškojo 
pritarimo savo politikai 
derybose su Palestinos 
vyriausybininkais ir jas 
galutinai baigti.

Tokio akis į akį - vie
nas su vienu - derėjimo- 
si siūlymo nepriėmė Ara
fatas. Jis reikalauja, 

kad būtų pirmiausia įvyk
dyti jau atlikti susitari
mai iš B. Netanyahu 
pusės, įskaitant aerodro
mo atidarymų Palestino
je ir likusių Izraelio ka
rinių jėgų atitraukimų iš 
Vakarų kranto.

Stebėtojai mano, jog 
B. Netanyahu bando už
bėgti už akių galimai 
Europos nuostatai, kad 
Izraelio vyriausybė ne
plūstų daugiau žydų nau- 
jakurystės palestiniečių 
teritorijose,

Prieš metus min. p- 
kas Netanyahu nesilaikė 
neplėtimo pažadų ir 
todėl sugriuvo taikos de
rybų vykdymai.

Peticijoje yra smer
kiama dabartinė Izraelio 
politika, atsidūrusi akli- 
gatvyje ir pabrėžiama, 
kad ji "geriau pasirenka 
naujakurystės, negu gali
mybę normaliai gyventi 
ir baigti istorinį konflik
tų".

Pirmų kartų tokios rū
šies peticija pasiekė Iz
raelio min. pirmininkų.

• Izraelyje neramumai 
tebesitęsia: Izraelio ka
riai nušovė 3 palestinie
čius darbininkus ties per
ėjimo punktu.

Netrukus rasta po 
parko suolu bonka maža
me įpakavime. Ji buvo 
surasta vieno izraelito 
ir sprogusi nunešė abi jo 
rankas.

Atgyjant smurtui, Pa
lestinos prez. Yasser 
Arafat'as apkaltino Izra- 
eilio valstybės vadovybę 
agresijos prieš palestinie
čius plėtimu ir paprašė 
tarptautinės palestiniečių 
apsaugos.

Taikos reikalų nesan
taika tęsiasi daugiau 
kaip vienerius metus, pa
sirašius abipusę sutartį.

”X RATED" KLINTONIA- 
Da...

Deja, spauda, radijas, 
televizija ir staiga iš
drebėjusių prez. B. Clin
ton'o "palinksminto- 
jai", peržengę etikos ri
bas dėl šalia pagrįstų, 
ištrimitavę ir nepagrįs
tus kaltinimus, pasodino 
JAV prezidentų tiesiog į 
pigiausios rūšies "gelto
nosios" literttfros ir "rau

donosios" naktinės gat- • 
vės scenarijų.

Persų įlankos įtarnpa 
buvo trumpam pritildziu* 
si tų "X rated" klegėji
mų. H. Saddam'ui įsilei
dus galų gale, inspekto
rius tikrinti ar biologi
niai ginklai masiškai 
gaminami, dėmesys vėl 
nykrypo į B. Clinton' ą.

Visi jaučia, kad kaž
kas turi pasidaryti... f 
Kas?

Arba Prezidentas prisi
pažins raginęs, ypač Mo
niką Lewinsky, paneigti 
jų intymiais santykius; ar
ba Monika Lewinsky 
turės nepaneigiamų įro
dymų, kad taip nėra bu
vę, arba kad taip buvo, 
t.y., Prezidentas melavo

Kas toliau?
Monika Lewinsky taps 

milioniere, nes jau rengia 
Knygų?

APSKAIČIAVO MĖNULIO 
VANDENI

Amerikos mokslininkai 
‘š.m. kovo mėn. 5 d. pra
nešė, kad robotas "Lu
nar Prospector" (kaina
vęs 65 mil. dol.), paleis
tas sausio mėnesį, 1998 
m., po 7 savaičių mėnu
lio orbitoje praleistų ty
rimų, pajėgė patvirtinti 
ir nustatyti, kad mėnulis 
turi įšalusio tarp 10- 
100 mil. tonų vandens.

Tai reiškia, kad būtų 
įmanoma įgulai ar žmo
nių kolonijai pagyventi 
mėnulyje ilgesnį laikų, 
įsteigti laboratorijas, ki
tų erdvėlaivių kuro pa
pildymui, ir kt.

'Vai reiškia,kad tokie 
planetų likimai - sudeg
ti, sušalti ir būti tyrinė
jamoms, kad gudriausioji 
visatos skruzdėlė, išeik
vojusi savo gyvenamos 
planetos resursus, ar 
pergyvenus gamtos katas-
trofas, sugalvojusi kaip 
pasiekti dar tolimesnes 
planetas, gal sugebės ir 
Žemės planetų išsaugoti.

Mėnulis susiformavo 
prieš maždaug 4 mil. 
metų...

• Lietuvos gelbėjimo lai
vas ŠAKIAI, išgirdęs Skan
dinavijos pagalbos signa
lų dviejų laivų baržai

dėl audros nutrūkus ly
nui, skubiai atplaukė į 
pagalbų ir lynų sujungė. 
Barža galėjo saugiai 

. tęsti kelionę į Švedijos 
uostų.

Taip buvo išvengta 
galima katastrofa, nes 
vėjai varė baržų Klaipė
dos uosto link, kur buvo 
įsiinkaravę 7 laivai.

FANTAZIJA AR 
TIKRENYBĖ?

Čečėnijos Valstybinio 
Saugumo tarnybos vado
vas L. Chultygov’ as 
š.m. vasario mėn. pabai
goje pareiškė, kad Rusi
jos Federalinio Saugumo 
tarnyba (FST) turin
ti priemonių Čečėnijos 
teritorijoje iš anksto pa
ruoštose šachtose išsprog
dinti galingus įtaisus ir 
sukelti didelį žemės dre
bėjimą.

Kanados lietuvių veikėjas, talkinęs prezidentinių rin
kimų darbuose praeitą vasarą - Alg. EIMANTAS. 
Praleidęs gerą pusmetį įvairiose Lietuvpos vietose , 
gerai susipažino su eilinio žmogaus gyvenimu.

Nuotraukoje - jis lankosi Punsko lietuviSkoje a - 
pylinkėje, birželio mėn.28 d., 1997 m.

L. Chultygovas sakė, 
kad dirbtinio žemės dre
bėjimo planų perdavęs 
neseniai į atsargų išėjęs 
aukštas Rusijos Saugumo 
tarnybos pareigūnas. Pa
brėžė, jog bus stropiai 

• sekama ir bus neleista į 
kraštą jokia FST grupuo
tė. Rusija šio pareiškimo 
kol kas nekomentavo. 
Ar čia fikcija, ar naujas 
poltinis žaidimas gąsdin
ti ryventojus Rusijos nau
dai...

• EUROPOS TARYBOS 
ekspertai nutarė, kad 
Lietuvos kalinimo įstaigo
se- kalėjimuose, nuova
dose ar vienutėse, patai
sos namuose nusikaltę 
suimtieji privalo gauti 
šilto maisto kasdieną, o 
ne kas antrų, kaip dabar 
yra daroma. Nuo kovo 1 
dienos mityba bus pritai
kyta pagal ET nurodymą.
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Lietuvoje

ĮSPŪDINGOS IŠKILMĖS
Vilnius ir visa Lietuva naujojo Prezidento inau

guraciją, paženklino Įspūdingomis iškilmėmis vasario 
mėn.26 d., 1998

Arkikatedroje
Valdas Adamkus prisiekė Lietuvos Respublikos 
šiais žodžiais:

"Aš, Valdas Adamkus, prisiekiu tautai būti 
mas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, 
ir vykdyti įstatymus, saugoti Lietuvos žemių vienti
sumą; prisiekiu sąžiningai eiti savo pareigas ir būti 
visiems lygiai teisingas; prisiekiu visomis išgalėmis 
stiprinti Lietuvos nepriklausomybe, tarnauti tėvynei, 
demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda 
man Dievas",- kalbėjo padėjęs ranką- ant Lietuvos 
Konstitucijos.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Juozas Žilys 
priėmė, priesaiką ir, prezidentui pasirašius, padėjo 
savo parašą. Sis Aktas buvo įteiktas po to saugoti 
Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui, kuris Par
lamento vardu pasveikino Prezidentą. Taip pat pa
sakė, kad: "Nemanome, kad esame neklaidingi, tad 
visada lauksime jūsų pastabų dėl mūsų priimamų 
Lietuvos įstatymų dvasios ir tekstų taip pat lauksi
me jūsų įstatyminių iniciatyvų".

Parlamento vardu Pirmininkas padėkojo kadenciją 
baigusiam prezidentui Algirdui Brazauskui už jo 
penkerių metų veiklą, palinkėjo jam prasmingų dar
bų ir užtikrino, kad jis bus visada mielai pasveikin
tas Seimo rūmuose.

Prezidentą Valdaw Adamkų sveikino min.p-kas 
Gediminas Vagnorius ir paprašė sudaryti galimybę 
suformuoti "stipresnę, veiklesnę, naudingesnę vi
siems mums vyriausybę".

Per 15 dienu nuo inauguracijos Prezidentas pri
valo pateikti Seimui svarstyti to paties premjero 
kandidatūrą, o parlamentas, artimiausiame posėdyje 
suteiks galimybę Prezidentui pristatyti kandidatą. 
Premjero kandidatūra po to perduodama svasrstyti 
Seimo frakcijoms, kurios tą darbą turi atlikti per 
dvi dienas.

Ne vėliau kaip po 5-kių dienų po to, kitas Seimo 
posėdis turi, priimti ar nepriimti Prezidento siūlomą 
kandidatą.

Vėliavnešiai, nešė 44-ių Lietuvos miestų ir mies
telių vėliavas, šventine eisena pasveikino naująjį 
Prezidentą. ( Trūko Marijampolės, 
mės, Tauragės, Gargždų vėliavų 
Komisija jų dar nėra patvirtinusi).

Lydimi motorizuotos "Geležinio 
orkestro, maršais ir specialiai Šiam

m.
vyko iškilmingos Mišios, o PO jU 

Seime

ištiki- 
gerbti

Palangos, Kel
nes Heraldikos

Vilko" brigados 
įvykiui sukurta 

muzika, vėliavininkai nužygiavo S.Daukanto aikštėn. 
Čia vyko Prezidento rezidencijos perdavimo cere
monija.

Pasirašius Prezidentūros perdavimo aktą, buvo 
nuleista vėliava ir perduota A.Brazauskui. Po Šios 
ceremonijos jis išvyko, o virš Prezidentūros vėl 
buvo iškelta prezidentinė vėliava. Grojant maršą,
Z psl.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA 
KANADOJ E, OTTAWA; 130 Albert Str.,# 204, KIP 5G4

PADĖKA
Šių metų vasario men. 14-15 d.d. Kanadoje lankėsi LR Seimo delegacija: 

Seimo Pirmininko pavaduotojas Feliksas Palubinskas, Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirm.Mečys Laurinkus, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko 
pavaduotojas Rimantas Jonas Dagys ir Seimo Užsienio reikalų komiteto 
bei Delegacijos Šiaurės Atlanto Asamblėjoje narys Audronius Ažubalis. Par
lamentarai iš Lietuvos viešėjo Toronte, Otavoje ir Montrealyje.

LR Ambasados Otavoje vardu nuoširdžiai dėkoju kun.Edžiui Putrimui, 
prel.Jonui Staškui, LR Garbės Generaliniam konsului Hariui Lapui, KLB 
Krašto valdybos pirmininkui Algirdui Vaičiūnui, KLB Toronto apylinkės val
dybos pirmininkei, Danutei Garbaliauskienei, prof.Romui Vaštokui už rūpestį 
Seimo delegacijos nariais, jiems viešint Toronte.

Už pagalbą priimant Seimo delegaciją Montrealyje didelis ačiū Petrui 
Adamoniui ir jo dukrai Joanai,

Ambasada ypač vertina KLB Krašto valdybos pirmininko Algirdo Vaičiūno 
dalyvavimą darbiniuose Seimo delegacijos susitikimuose su Kanados parla
mentarais Otavoje.

Dėkodami, ir ateityje tikimės tokios gražios Kanados lietuvių pagalbos 
Lietuvos Ambasadai Otavoje. x

Su nuoširdžia pagarba,
Dr. Alfonsas Eidintas,
Ambasadorius

>

Valdas Adamkus laiko 
inauguracijos /ELTA/
prezidentas Valdas Adamkus ir jo žmona Alma i- 
žengė £ Prezidento rūmus.

Svečių priėmimas ir vaišes vyko Prezidentūroje, 
daugiausia Pasitarimu salėje. Ten jau buvo pakabin
tas ir 5-ių metų prezidento kadenciją baigusio Al
girdo Brazausko portretas, kaip ir kitų, buvusiu 
Lietuvos prezidentų portretai.

"Floralitos" gėlininkai papuošė sales gaivių spalvų 
skoningomis gėlių sudėtinėmis, abi iškilmių aikštes 
buvo papuoštos tujų krūmais. Vakare 7-nias minutes 
skriejo įspūdingi fejerverkai, grojant šiai progai 
sukurtą kūrinį.

Vaišes paruošė kavinės "Freska" patyręs šefas 
gruzinas G.Churcilava, patiekęs pakankamai lietuviš
kų patiekalų rinkinį, kuris patenkino ir išrankiausius 
įvairių kviestų valstybių atstovų skonius. Netrūko 
šviežių, įvairių vaisių. Prie valgių buvo servuojami 
baltas ir raudonas vynas, alus. Vodkos, atrodo, nie
kam nesiūlė, o norintieji stipresnių gėrimų, jų galėjo 
gauti atskirame bare.

Vaišes vyko, Šalia pagrindinio pokylio Chodkevi
čių Rūmuose, dar Vilniaus Sporto Rūmuose, kur 

buvo atvykę apie 700 svečių.
Vasario men.26 d., vakare vyko dar 4 priėmimai- 

Seimo nariams, diplomatinio korpuso atstovams, 
visuomenės veikėjams ir žurnalistams.

Tebūnie ši šventė viltingu ženklu 
ir naujam prezidentui Valdui Adamkui.

KĄ TIKRAI REIKĖTŲ 
PAMOKYTI

Kai kas vis 
giasi mokyt 
kaip palaikyti 
tykius su ’’kaimyninėmis 
valstybėmis.

O štai kaip parodo 
savo išsiauklėjimą vienos 
’’kaimynės” nariai: per 
Valstybės atkūrimo 
- Vasario 16-tosios šven
tę Vilniuje buvo pavog
tos ir išniekintos kelios 
lietuviškos Trispalvės, o 
Juodišiuose ant kultūros 
namų stogo iškelta len
kiška dvispalvė. Vilniaus 
apylinkės prokuratūra ti
ria šį incidentą.

dar sten -
Lietuvą, 

gerus san- 
rt

Lietuvos trispalvės 
taip pat buvo pavogtos 
Kelmėje, Šalčininkuose, 
3 vėliavos Vilniuje, o 
Stiklių gatvėje buvo nu
plėšta ir numesta ant že
mės.

Bausmė - savo keliu,- 
jei suras nusikaltėlius...

Bet >kad neauklėjama 
pilietinio atsakingumo, 
nei istorijos neiškraipytų 
tiesų prasmės - šie ~ ir 
kitokie, ypač ’’tuteišių” 
elgesiai , tai patvirtina. 
Nepadeda ir tokie kaip 
kad buvusio kandidato 
A.Paulausko kai kurie pa
reiškimai, bereikalingai pa
taikaujantys nenorintiems 
išmokti valstybinės kalbos 
bei Vilniaus merės skubo
tas tokiems pritarimas.

ruošiasi Prezidento

ir Lietuvai,
Vėliavnešiai Katedros ai

inauguracijai
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Lietuvoje
B. N.

KUR DINGO VASARIO 
16-tosios AKTO 
ORIGINALAS?
Lietuvos piliečiai, deja, 
niekur negali pamatyti 
Lietuvos Nepriklausomy
bės akto originalo su sig
natarų parašais. Pasak 
istorikų ir archyvų dar
buotojų, Vasario 16-tos 
akto originalo Lietuvoje 
nėra. Lietuviai turi pasi
tenkinti tik jo faksimile 
vadovėliuose, vinjetėse 
ir panašiai. Viena papras
čiausių prielaidų, kur 
dingo originalas, gali 
būti ta, kad jis kadaise 
Kaune sunyko, spaustuvė
se darant jo faksimiles. 
Kita šiek tiek vilčių tei
kianti prielaida - axtas 
gali būti Maskvoje.

PREMIJŲ LAUREATAI
Vasario 13-ąją Vilniaus 

Rotušėje buvo pagerbti 
Nacionalių kultūros ir. 
meno bei valstybinės Jo
no Basanavičiaus premijų 
laureatai. Garbingus ap
dovanojimus meninin
kams ir etninės kultūros 
puoselėtojams, kaip įpras
ta, įteikė Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazaus
kas. iškilmėse dalyvavo 
ir Seimo pirm. Vytautas 
Landsbergis.

1997 metų Nacionali
nės premijos buvo įteik
tos rašytojui, literatūros 
kritikui Alfonsui Nykai- 
Niliūnui,»dailininkui Pet
rui Repšiui, kompozito
rei „Onutei Narbutaitei, 
pianistams Rūtai ir Zbig
nevui Ibelhauptams, kom
pozitoriui Anatolijui Sen- 
derovui, rašytojui Juozui 
Erlickui, teatro režisie
riui Eimuntui Nekrošiui.

Jono Basanavičiaus 
premija atiteko kraštoty
ros, romuvų judėjimo 
puoselėtojams Jonui Trin
kūnui ir Venantui Mačie
kui.

Vienas žymiausių lietu
vių poetų Alfonsas Nyka 
-Niliūnas pirmą kartą 
lankėsi Lietuvoje. Vilniu
je, vasario mėn. 13 d. 
jam buvo įteikta Nacio
nalinė Kultūros ir Meno 
premija už Lietuvoje iš
leistą rinktinę "Eilėraš
čiai" ir straipsnių rinkinį 
"Temos ir Variacijos". 
Šias knygas išleido "Bal- 
tosios lankos".

Alf. Nyka-Niliūnas 
(čipkus) gimė 1919 m. 
liepos mėn. 15 d. Ute
nos apskrityje, Nemeikš- 
Čiuose. Studijavo Kauno, 
Vilniaus, o vėliau - pasi
traukus iš Lietuvos, 1944 
m. - Vokietijos universi
tetuose.

Išeivijoje dirbo JAV 
Kongreso bibliotekoje 
Washington’ e. išleido 7 
poezijos knygas, vertė 
anglų, prancūzų, italų, 
vokiečių poetų poeziją, 
nuolatinai gyvena Balti
ni orėje.
Alfonsas Nyka-Niliūnas į 
Lietuvą atvyko pirmą 
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kartą po emigracijos 
1944 metais. "Niekada 
savo gyvenime nesu vie
šai kalbėjęs, todėl tebū
na leista man, po 54 me
tų nebuvimo sugrįžusiam 
sūnui palaidūnui, tik iš
reikšti savo džiaugsmą, 
kad vėl matau tokią gra
žią atgimusią Lietuvą", - 
laureato kalboje sakė Al
fonsas NyKa-Niliūnas.

Savo įvaizdžiui ir iš
kilmėse liko ištikimas 
Juozas Erlickas, pasipuo
šęs juodu džinsiniu kos
tiumu ir sportiniais ba
tais. J'Lietuvos Respubli
koje šiandien yra du švy
turiai - Klaipėdos alaus 
darykla ir aš. Vienas to
kių rezultatų nebūčiau 
pasiekęs. Todėl noriu pa
dėkoti partijai ir Vyriau
sybei",- pareiškė satyri
kas.

Geriausiu Europos reži
sieriumi pripažintas Ei
muntas Nekrošius taip 
pat padėkojo, gavęs pir
mąjį valstybinį Lietuvos 
Respublikos apdovanoji
mą. Šiemet Nacionalinių 
premijų laureatams pir
mą kartą įteiktos nuo 
25 tūkst. iki 40 tūkst. 
litų padidintos premijos.

TRAKŲ ŽEMĖS HERBAS

Raudoname fone pa- 
vaizduotas sidabrinis 
karj/s riterio aprangoje. 
Dešinėje rankoje laiko 
ietį, o kita - atsirėmęs 
į skydą. Tai būtų pirmas 
toks ne miesto, ar mies
telio, o žemės herbas.

Dėl herbo patvirtinimo 
tarėsi prez. A. Brazaus
kas ir Vasario mėn. pra
džioje gavo patvirtinimą 
iš Heraldikos komisijos, 
kao herbas šio atveju 
tinkamas, nes į Trakų 
žemę įėina keletas aps
kričių, o tai būtų bene 
vienas svarbiausių plotų 
Lietuvos istorijai.

JAUNOS ŠEIMOS Gaus 
LENGVATINES 
PASKOLAS

iš Lietuvos Taupomojo 
Banko kreditų Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių, Panevė
žio, Alytaus savivaldy
bėms skirta lėšų parem
ti jaunas šeimas gyvena
miems namams ar bu
tams įsigyti.

Mažiau kaip po 1 mil. 
litų skirta tam pačiam 
tikslui - Marijampolei, 
Druskininkams, Mažeikių 
Tauragės, Trakų ir Ute
nos rajonams.

• SVEIKATOS APSAU
GOS vice-min. Vytautas 
Kriauza patvirtino (nors 
apie tai jau seniau esa
me girdėję), kad rengia
mas maisto įstatymas, 
garantuojantis, kad rinkai 
mūsų valstybėje būtų 
pristatomi tiktai sveiki 
ir tinkami maisto gami
niai; vartotojas turi būti 
teisingai apie maistą 
informuojamas ir apsau- 
gojamas nuo apgavysčių, 
o maisto perdirbimo 
eigoje.

Vice-min. V. Kriauza 

pareiškė, kad iki dabar 
daug įvairių maisto ko
kybę prižiūrinčių institu
cijų - žemės ir miškų 
ūkio ministerijos tarny
bos, Sveikatos Apsaugos 
ministerija, Valstybinė 
kokybės ministerija. Da
bar bus įvesta nauja Vi
daus Kontrolės sistema, 
o už maisto kokybę bus 
atsakingas pats gaminto
jas.

Šis maisto įstatymo 
projektas yra derinamas 
su Europos Sąjungos gai
rėmis, nustatant maisto 
priedų, teršalų kiekį pro
duktuose, taip pat nusa
kant gyvulinės kilmės ga
minių kokybę ir panašiai. 
1997 m. Europoje įsiga
liojo pagridiniai reikala
vimai saugaus maisto 
produktai žmogui.

Kol kas tik 11 Lietu
vos įmonių gavo Europos 
Veterinarijos pažymėji
mus, o visos kitos savo 
produktus galėjo ekspor
tuoti tiktai į NVS šalis..

Lietuvoje įstatymo 
rengimo grupė sudaryta 
1994 m., tiktai dėl tarp
žinybinių konfliktų- ki
taip sakant, neapgalvo
tos biurokratijos įstaty
mo-rengimas buvo nu
delstas. Tikimasi š.m. 
trečiame ketvirtyje jis 
bus svarstomas Seime. 
Gero vėjo!
MERAS RŪPINASI 
PRAEIVIAIS

Vyriausybės instituci
jos, ministerijos ir ap
skričių viršininkai yra"‘da- 
bar įpareigoti nuo jiems 
priklausančių ir naudoja
mų pastatų stogų nuva
lyti sniegą ir nudaužyti 
varveklius.

Vilniaus meras šito 
prašė vyriausybės, nes 
per praėjusias žiemas 
sostinės centre mergai
tei ir keliems suaugu
siems žmonėms, tarp 
kurių buvo ir užsieniečių, 
ant galvų nukritę varvek
liai ir suledėjusio sniego 
gabalai.

TRADICINĖS LENKTY
NĖS ANT DUSETŲ 
EŽERO

Vasario mėn. vyko gra
žus tradicinis renginys 
Dusetose- lenktyniavo 
žirgai su važnyčiomis ir 
vežikais ant ežero ledo.

Šiemet Kūno Kultū
ros Rūmuose direktorius 
Rimas Kurtinaitis įteikė 
Lietuvos žirgų sporto pa- 
triarkui Liudvikui Navic
kui medalį "Už nuopel
nus Lietuvos sportui". 
Tuo pačiu jis buvo pa
gerbtas ir savo 90-tojo 
gimtadienio proga.

Karui pasibaigus, jis 
savo sumanumo ir pasiry
žimo bei sportinės discip
linos dėka, atgaivino 
žirgų sportą. Savo laiku 
dalyvavo daugelyje Lie
tuvos čempionatų, ne 
kartą buvo laimėtoju. 
Jis taip pat išugdė dide
lį būrį jojikų ir buvo vie
nas dailiojo jojimo kūrė
ju Lietuvoje.

Važnyčios ant Dusetu ežer

Liudviką Navicką, dar 
geros sveikatos vetera
ną sveikino ir Lietuvos 
Olimpinio Komiteto 
Žirgų sporto sąjungos, 
kitų organizacijų vado
vai, veteranai sportinin
kai ir jo auklėtiniai.
GALŲ GALE ATSIŽVELGS 
l GYDYTOJUS IR 
MOKYTOJUS

Min. p-kas Gediminas 
VAGNORIUS įpareigojo 
Sveikatos apsaugos minis
teriją ir apskričių virši
ninkus išsiaiškinti, kodėl 
gydytojų darbo užmokes
čiai yra sumažinti ir ku
riose vietose.

Vyriausybė susirūpino 
gaunamų gausių skundų 
pareiškimais, kad 1997 
m. padidinus darbo užmo
kesčio fondą ir sveikatos 
apsaugos (kaip suprasti - 
ar tai vaistų, ar gydymo 
procedūrų pagausinimas?) 
finansavimą 3096-40%, 
daugelyje sveikatos ap
saugos įstaigų atlygini
mai ne tik nepadidėjo, 
bet buvo sumažinti!

Pateikti išvadas vyriau
sybei buvo pasiūlyta 
kovo mėn. 1 dieną. Tik
rai, kai gyventojų sveika
tingumui dirbantieji nega
li išgyventi - daug kur 
vien iš savo algos, - 
- kažkas labai netvarkbje.
UŽGAVĖNIŲ KAUKĖS

Vilniaus "Kuparo" gale
rijoje iki š.m. kovo mėn. 
5 d. veikė jau šeštą 
kartą, Užgavėnių kaukių 
paroda.

Ši tautodailės galerija 
išstatė daugiau kaip 80 
kaukių, kurias pagamino 
15 tautodailininkų iš 
įvairių Lietuvos vietovių. 
Jos yra išdrožtos iš me
džio, nulipdytos Jš molio 
iš popieriaus, kailio, o 
ir iš beržo tošies.

Šiemet, šalia tradici
nių - velnio, ožių, raga
nų buvo ir, kaip sakoma 
šiuolaikinių personažų: 
burną užsirišusio skundi
ko labai rimto, o gal ir 
pasipūtusio buhalterio...

Sutinkame, kad tokie 
irgi verti "dvikovos". Tik 
ką vargšas šių laikų 
buhalteris kad ir su kom
piuteriais, finansinėse 
makalynėse... Gal tiktų 
geriau mafiozininko kau
kė, ar vargšo girtuoklio?

Atvykę į "Kuparo" 
parodos atidarymą gale-

3 Nuotr: Stasio Laukio 

rijos folkloro ansamblis 
parengė programą, visus 
pavaišino blynais, o tra
dicinį alų pakeitė karštu 
vynu. Teisybė, prie bly
nų, jei ne bulviniai, - 
geriau tinka vynas. Galė
jo būti ir šio ir to. Juk 
lietuviškas alus praneša 
visokius labatus ir mol- 
sonus, nepamirškime.
JEI DIRBATE SU 
KOMPIUTERIU

. O. Lasas
v Atkreipkite dėmesį į 
šiuos specialistų patari
mus: a. Nerūkykite prie 
kompiuterio. Ėlektrosta- 
tika, sklindanti nuo ekra
no, atmuša smulkiausias 
dulkių dalelytes, kurios 
randasi cigaretės dūmuo
se, ir jos patenka į akis. 
Jeigu jūsų kompiuterio 
monitorius ir turi ekrano 
filtrą, - nerūkykite dar
bo vietoje, nes tai suma
žina deguonies kiekį 
kraujuje. O ir akims rei
kia nemažai deguonies.

b) Būtinas akims masa, 
žas: šie pratimai padės 
jums atsiplaiduoti ir iš
saugoti grerą regėjimą. 
Masažuokite švelniais, 
ratuko formos pirštų ju-, 
desiais ruožą, pradedant 
nuo kaktos vidurio ir ve
dant smilkinio link iki 
ausų apačios.

Jeigu dėvite akinius: 
uždėję nykštį ir didįjį 
pirštą ant nosies pra
džios, tarp antakių, rodo
muoju pirštu - smiliumi- 
švelniai pagnaibykite, 
paminkykite nosies kaulą 
apie 10 sekundžių.

c) Pavargusias akis, 
jeigu ir paraudusios/ 
galite atgaivinti papras
tai: pridengus jas plašta
komis, jų nepaleidžiant, 
įsivaizduokite, kad mato
te kokią spalvotą gražią 
gėlę, arba žalią medžio 
viršūnę. Po kiek laiko, 
nuėmus rankas, vis už
merktais vokais, pakelki
te akis į viršų, nuleiski
te, kiek galite, žemyn, 
keletą kartų. Vis užsi
merkus- pasukite akis į 
kairę, į dešinę, pakaito
mis keletą kartų. Po to 
- apsukite ratu -laikro
džio kryptimi ir atvirkš
čiai.

Atsimerkite, pažiūrėki
te keletą sekundžių į 
tolį. Nustebsite, kaip 
akys jausis pailsėjusios.

Nebūtina visus tuos 
pratimus atlikti iš karto.
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Drama Kaspijos Jūros Baseine j05 J“ros srityje-Tatai privertė Turkmenistan ieško- 
J -* ti išeities ir vamzdžių atidarymas į Iraną suskaldė

kelias blokadas, kaip išsireiškia Petroleum Finance 
Co. analiste Julia Nanay: "It’s a victory for Iran 
over the United States, over Russia and victory for 
Turkmenistan as well, because it’s the first to get 
its rezerves to market through a non-Russian pipeli
ne". (N.Y. Times, Dec. 1997).

Nors Turkmenistanas apie metus laiko neturės 
finansinių įplaukų už šias dujas, nes turės atsilygin
ti Iranui apie 190 mil. už vamzdžių įrengimus, ta
čiau apie 2009 metus, manoma padvigubinti dujų 
eksportavimą.

Jeigu naftos ir dujų atradimas ir ištraukimas į pa
viršių pareikalauja daug lėšų, tai nemažesnė proble
ma yra jų pristatymas įvairioms rinkoms, t.y. vamz
džių išvedimas iš Kaspijos baseino. Kol kas Baku 
alyva teka Rusijos įvestais vamzdžiais iš Baku per 
Čečėniją iki Novorossisk uosto Juodoje jūroje (dar 
valdomo rusų). Rusija nori gerai pasipelnyti už aly
vos pristatymą^ ir mano įvesti kitus vamzdžius, ku
rie eitų per šiaurės Osetiją, dar vis jų valdomą, 
taip išvengiant Čečėnijos ir Gruzijos.

Kita vamzdžių linija, visai nesiekianti Rusijos, 
turėtų būti išvesta per Gruziją iki jų Supsa uosto 
Juodoje jūroje. Bet kas po to? Vienas pasirinkimas, 
tai vežti ją tankeriais per Bosforo sąsiaurį iki Vi
duržemio jūros. Tačiau turkai yra labai priešingi to
kiems planams, bijodami laivų susidūrimo ir alyvos 
paliejimo, užteršimo. Todėl Turkija siūlo išvesti 
1,050 km. vamzdžius iš Supsa iki jų Ceyhan uosto 
Viduržemio jūroje. Tačiau tam gali trukdyti kurdų 
kovotojai, ir tai kainuotų milžiniškas sumas pinigų, 
užimtų daug laiko.

Dar kita galimybė, tai perplukdyti ar išvesti vamz
džius per Juodmares iš Supsa iki Bulgarijos ar Ru
munijos, o po to kitais vamzdžiais iki Graikijos 
uostų. Azerbaidžanas net pasiūlė išvesti vamzdžius 
per Armėniją, bet ginčai su ja trukdo tokius planus. 
Geriausia būtų sujungti Baku su jau esnačiais vamz
džiais Irane, bet JAV nenori. Amerika lygiai nenori 
kad Rusija kontroliuotų alyvos bei dujų transportą. 
Kas bus toliau, pamatysime greitoje ateityje. J.J.B.

"Over the next decades, the greatest of the games 
will be played around the Caspian" (New York 
Times", Sept. 97).

Kaspijos jūrą supa 5 kraštai: Azerbaidžanas (su 
Baku), Rusija, Kazachstanas, Turkmenistanas ir Ira
nas. Visi žinome, kad iki šiol drama dėl alyvos vy
ko ir dar tebevyksta Persijos įlankoje, yapč su Ira
ku, kuris ją eksportuoja į kitus kraštus, ir todėl 
bandomas užblokuoti.

Tačiau po Kaspijos jūra randasi ne marios, bet 
vandenynas dujų ir naftos, kurių rezervai galės ap
rūpinti industrinį pasaulį ateityje: tie turtai matuo
jami ne milijonais, bet trilijonais dolerių.

Kad Azerbaidžane randasi alyva, buvo žinoma 
nuo senų laikų. Dar 1912 m. laivynas Volgos upe 
buvo nusileidęs į Kaspijos jūrą ir, susitarus su kaza- 
rų kaganu (kurie valdė Volgos deltą), buvo pasiek
tas Baku. Taip rašė to laiko musulmonų kroni
kos: "The ar-Rus shed blood, ravished women and 
children, plundered... destroyed and burned... Then 
the people prepared themselves for war... 
ar-Rus attacked them and thousands of 
were killed or drowned" (H. La Fay, The 
Nat. Geogr. Soc., 1972).

Kitu atveju buvo užimtas Baku, kuris 
Bizantiją ir Ispanijos maurus su taip vadinamu "Gre
ek fire", greitai užsidegančia nafta, naudojama ant 
laivų, tarsi nafalmas šiandien.

Tuo laiku netoli Baku radosi "fontanas" besiver
žiančių iš žemės natūralių dujų, kurios smarkiai 
degė, todėl Ugnies garbintojai "Parsees" iš Indijos 
ir Persijos ten atkeliaudavo ir buvo įrengę Šventovę. 
Mūsų jūreiviai ten lankėsi dėl dviejų priežasčių: su
stabdyti naftos tiekimą priešams, kurie padeginėjo 
jų laivus ir, be abejo, pagerbti Ugnį (Visagalio atri
butą).

Grįžtant atgal su nafta pripildytais laivais, kaza- 
rai juos apgavo. Susidėję su keršto ištroškusiais 
musulmonais jie atakavo mūsų vyčius ir "the sword 
took the ar-Rus" - ten jų žuvo, pagal arabų kroni
kas, apie 30,000...

13-tame š. tyrinėtojas Marco Polo kalbėjo apie iš 
žemės besivežianti, tirštą skystį, kuris "was good to 
burn" (arba amerikonų taip vadinamą '"black gold").. 
Tarp 1880 ir 1910m. iš ten praturtėjo tokios gar
sios šeimos kaip Rockfeller, Rotchild bei Nobel. 
Antrojo P. karo metu Azerbaidžano alyva patenkino 
visus Raudonosios armijos reikalavimus ir Baku bet 
kokia kaina stengėsi užimti Hitleris (bet krito prie 
Stalingrado).

Iki šiol žinomi alyvos rezervai po Azerbaidžano - 
Kaspijos dalimi prilygsta 17 bilijonų statinių, kas 
maždaug atitinka Šiaurės jūros rezervams. Tačiau 
geologai mano, kad dar nesurasta apie 20-30 bilijo
nų statinių. Kiti ekspertai tiki, kad šie skaičiai yra 
per maži, nes visų apie Kaspiją esančių kraštų re
zervai turėtų siekti apie 200 bilijonų statinių, ko 

..užtektų patenkinti Ameriką per sekančius 30 metų. .
Neveltui svetimos alyvos kompanijos susidomėjo 

šiais turtais ir dar 1994 m. rudenį pasirašė taip va
dinamą 7.4 bil. vertės "contract of the century" su 
Azerbaidžanu. Tai liečia 10 kompanijų iš JAV, Brita
nijos, Norvegijos, Rusijos, Turkijos ir Saudi Arabijos 
(tik ne iš Lietuvos!). Po to prisidėjo dar kitos ketu
rios kompanijos: iš Prancūzijos, Italijos, Japonijos ir 
Irano. Kiti kraštai varžosi dėl kitų didesnių rezervų 
pvz., Kazachstane ir Turkmenistane.

but the 
Muslims 
Vikings,

premijuotas 5000 litų 
premija.

Už dalyvavimą ir jų 
atranką šiems trims dai
lininkams buvo įteikta 
po^ 1000 litų ir padėkos 
raštas.

Lietuvos vardas pa - 
minėtas XI a pradžios vo- 
vokiečių kronikoje.
• VASARIO mėn. 13 d. 
prieš 79 metus, ’žuvo 
pirmasis Lietuvos karinin
kas Antanas J uozapavi- 
čius .
PIRMIEJI KAUNO 
SPAUDOS DARBAI

Kauno Kultūros rūmų 
bibliotekoje ilgesnį laiką 
vyksta paroda, skirta pir
mosios, čia išleistos kny
gos 150-ties metų jubi
liejui prisiminti.

Matomos lietuvių kal
ba atspausdintos knygos,- 
kalendoriai, periodiniai 
leidiniai, religinė litera
tūra. Originalų yra apie 
50.

Kaunas XX-tame am
žiuje tapo lietuviškųjų 
knygų leidėjų dėmesio 
centru, iš S. Banaičio 
spaustuvės išsivystė da
bartine "Aušros" spaustu
vė, o iš kadaise buvu
sios Gubernijos valdybos 
spaustuvės - SPAB 
dūlys". Gubernijos 
bos spaustuvė anuo 
neturėjo lietuviškų 
menų.

"Spin- 
Valdy- 
metu 
raš-

o Prieš 1000 metų - 
1009-taisiais paminėtas 
LIETUVOS vardas. Tad 

v , ....jubiliejui 
, konkurso keliu 
trijų dailininkų 

Kristinos Pumpu

tytės, Sigito Guzausko 
ir Ilonos Kukenytės.

tūkstantmečio 
paminėti, 
atrinkti 
ženklai: j

Patobulinus siuos dar
bus, kaip komisijos reko
menduota, bus atrinktas 
vienas projektas. Jis bus

Pirmą knygą buvo at
spausdinusi 1848 m. M. 
Zirneliovičiaus spaustuvė 
0 pirmasis kalendorius - 
1906 m. skirtas nau
jiems 19U7 metams - 
Š. Sokolovskio spaustu
vėje. (ELTA)

Kazachstanas , nežiūrint Amerikos "Mobil" kompani
jos investuotų 1.1 bilijonų ir Rusijos dar tvarkomo 
konglomerato, praeitais metais (1997) pasirašė sutar
tį su Kinija (Žiūr. J.P. Kedys: Dabar nafta keliaus 
į Rytus, T.Ž., nr. 44/97). Ta sutartimi suteikiama 
Kinijai išnaudoti Kaspijos jūros naftą, investuojant 
tik 10 bil. dolerių. Tai buvo Kinijos atoliepis Rusi - 
jos satelitams ir Vakarų politikams į ilgų metų gin
čus. Dabar tikroji "šimtmečio sutartis" palieka tarp 
Kazachstano ir Kinijos. Šis didysis žaidimas (dra
ma) prasidėjo 19 š. tarp Anglijos ir Rusijos, šioje 
Kaspijos jūros srityje, ir be abejo, jis tęsis ateityje.

Kaimyninis Turkmenistanas (su 4 mil. gyventojų) 
davė leidimą JAV ir Britanijos kompanijoms ieškoti ĮjS 

'alyvos ir dujų 20,720 kv. km. plote, prie Kaspijos 
pakraščio. Pereitais metais (1997 m. gruodžio mėn.) ng 
Turkmenistanas atidarė 125 mylių vamzdžius, galin
čius perleisti 12 bilijonų kubinių pėdų dujų, kurios 
jau plaukia iš Turkmenistano dykumos į šiaurės rytų 
Irano Kurd Kui vietovę.

Iki 1993 m. Turkmenistanas eksportavo dujas į 
Europą (gal ir į Lietuvą) per vamzdžius, esančius 
Rusijos teritorijoje, taip gaudamas apie 1.2^ bil. 
įeigų. Tačiau gruodžio mėnesį (1997) Rusija uždarė 
vamzdžius, norėdama įrodyti savo įtaką šioje Kaspi-

4 psl.

AR NORĖTUMĖTE DAUGIAU SUŽINOTI 
APIE MIESTO SUTEIKIAMUS PATARNA
VIMUS?
AR TURITE KOKIŲ KLAUSIMŲ, 
NORĖTUMĖTE PASISAKYTI DEL PRO
JEKTŲ, LIEČIANČIŲ JŪSŲ KVARTALĄ?

DALYVAUKITE SAVO KVARTALO 
TARYBOS SUSIRINKIMUOSE ARBA 
PASIDALINKITE SAVO IDĖJOMIS SU 
MONTREALIO MIESTO VYSTYMO 
KOMISIJA ĮVAIRIOMIS PROGOMIS!

Montreal!, tu esi mano miestas, kuris 
išklauso savo gyventojų pasisakymus! Teiraukitės tel:

872-8265
http://www.ville.montreal.qc.ca .
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PRANO DOM. GIRDŽIAMS MĖTINĖMS

Montrealyje, 1997 m. kovo mėn.24 
d., mirė mokytojas, rašytojas, spaudos 
bendradarbis Pranas Dominykas Girdžius, 
94 m.amžiaus.

Jis buvo gimęs 1902 m.XII.9 d ,Rauktiš- 
kių km.Jurbarko valsč.,Raseinių apskrityje. 
Kaune baigė Vytauto Didžiojo Universitete 
humanitarinių mokslų fakultetą^kur studi
javo literatūrą ir klasikines kalbas. Moky
tojavo Tauragėje, Pasvalyje, Jurbarke ir 
Kaune. Okupacijų išvadoje, pasitraukęs 
iŠ Lietuvos,gilino studijas Sorbonos Univer 
sitete, Paryžiuje. Nuo 1952 m.apsigyveno 
Kanadoje.

Yra išleidęs dvi knygas: Tos pačios 
motinos sūnūs, Lietuviškos Knygos lei - 

dinys, 1974 m. ir Vėpūtiniai - Taryčios 
ir Parodijos, 1987 m., Pedagoginio Litua
nistikos Instituto leidinys. Abi knygos iš
spausdintos Čikagoje, IL.JAV.

Lietuvoje Pranas Dom.Girdžius pradėjo 
spausdinti beletristinius bandymus ’’Garse”, , 
’’Lietuvos Aide”, vėliau siurrealistines no-: 
vėlės, eilėraščius ’’Aiduose”, ’’Lietuvių 
Dienose”, literatūros metraščiuose”Pradal- 
gė", Didž.Britanijos ’’Nidos” Klubo leidiny- 
jejr kt.

Šiuo metu yra ruošiama spaudai jo 
rankraštinė medžiaga ”NUO ARKLO PRIE 
LYROS”. Knyga turėtų pasirodyti šį pava
sarį.

Ištraukos iš "NUO ARKLO PRIE LYROS"

AUKSO ALTORIUS
"Devotionis librum cui titulus Aukso 

Altorius ex mandato Excellentissimi ae 
Reverendissimi Antonii Fialkowski Archie- 
piscopi Mohiloviensis et Metropolitam 
Romano Catholicarum in Imperio Rossi 
aeo Ecclesiarum, legi et nihil fidei et 
doctrinae Ecclesiae contrari inveni.

Petropoli Septembris 11 die 1878 
ano Appollinaris Dowigiallo St. Th Magis
ter Praelatus Archicathedras Mohilovien
sis.”

Tokia aprobata Nr 1389 pridėta prie 
maldaknygės, sudarytos iš lenkiškos Oltar- 
zyk Duchowny ir pavadintos Aukso Alto
riumi, o 1878 Serafino Lauryno Kušeliaus- 
ko išleistos vardu Aukso Altorius arba 
Shaltinis Dangishku Skarbu, spausdintos 
1919 Schoenke’s spaustuvėje Tilžėje,(spaus
dinimo data labai abejotina). Be keletos 
kitų katalikiškų maldaknygių (pati pirmoji 
buvo Rozanczius Maryos Panos yr saldžiau
sio varda Jezusa), Aukso Altorius buvo 
didžiausia, veik tūkstanties puslapių ir 
plačiausiai vartojama maldaknygė visą 
devynioliktą amžių Lietuvoje.

Maldaknygė,iš tikrųjų, didelė. Vien 
litanijų yra 27-ios,100 su viršum psalmių, 
34 giesmės. Maldininkas gali pasirinkti 
bendram ir individualiam reikalui maldą, 
pav.maldą vargingo žmogaus, arba maldą, 
negavus išrišimo.Bet?apie porą šimtų mal
daknygės puslapių skirta visokiems paaiš
kinimams, pamokymams ir paraginimams, 
ką galima ir laikyti didaktine arba meto
dine puse. 
* * *
MIKU PETRONĖS TEISYBE... --- ■ ——

Ar yra kas matę knygą, didelę ar ma
žą, kurios turiniui prireiktų dešimt smul
kaus Šrifto puslapių? Serafino Kušeliausko 
išleistas Aukso Altorius bus vienintelė 
tokia knyga. Šimtai tūkstančiai Aukso 
Altorių matė, bet į tos knygos turinį yra 
pasižiūrėjęs bene tik vienas kaimo siuvė
jas. Žaronas buvo laikomas šviesiausiu 
žmogumi kaime, kad jis buvo skaitęs pro
testantišką Bibliją, bet nepamišo, kaip 
anas ten kalvis, kad skaitydavo Liudviko 
Jakavičiaus gadzinkas, kad nusimanė apie 
literatūra^ iš dr.Jono Šliupo Peržvalgos 
raszliaviszkos.

Žaronas tiek daug mokytas nebuvo, 
nuo vilkų, ir mergų nekartą yra išsisukęs. 
Imdamas į ranką, knygą, teisybė, žiūrėdavo 
į knygos turinį: kiek angliakasių Pitsburge 
1998. III.17 

užgriuvo, teisybę apie Antikristų, kaip 
praleisti šventą dieną...Nemažai vyras' 
buvo skaitęs, bet turėjo ir saiką. Išgerda
vo, bet niekados nepasigerdavo. Nevedęs 
buvo, bet per kaimus eidamas,apsisukdavo, 
tik nė vienas nežino, kiek kuri jo vaikų 
augina. Visi Žaroną mėgo,visi laukė naujo 
drabužio ir miklaus liežuvio. Atsitiko tik 
kartą, vieną dieną, kad po gerų pusryčių 
Mikų Petronė vyra surietė.

Kol jauna, Mikų Petronė eidavo į jauni
mėlį, bet laimė- jai neatsitiko...Todėl 
negailėjo penkių rublių naujam Aukso Al
toriui ištekėdama. Kol jauna, nesunki tai 
buvo našta vieškeliu sekmadieniais rytą 
drožti dešimt kilometrų į bažnyčia. Kai 
viena^ už ranku tempė, kitą vaiką ’^kiaurų 
puodui ant pežių nešė, suprato knygnešio 
varga^ ir baimę būti sugautam šventoje 
kontrabandoje.. Lengviau pasidarydavo 
bažnyčioje, kai paauksuotais kraštais mal
daknygę ji vartydavo, o kitos, jau pražilu
sios, iš nutriušusių Juozapinių skaitydavo. 
Kur kokios maldos - Petronė pataikydavo. 
Mėgiamiausios tai Panelės Švenčiausios 
ir jutrinos. Tas maldas gerai ji žinojo 
be maldaknygės turinio. Nebuvo tam laiko- 
skaityti dešimt puslapių, kai prie altoriaus 
nelaukia kunigas, o šalia vaikas už sijono 
tampo. Jei ne, į lubas dairosi. Šimtais 
sykių tokiam gali sakyti, kad nejudėtų, 
nesižvalgytų bažnyčioje - neklauso, o kar
tais parodo liežuvį. Tai būk tu motina, 
tai melskis ir prašyk Poną Dievą malonės, 
kad tasai, kurį jau šeštas mėnuo kai ne
šioji, gimtų paklusnesnis savo motinai. 
Ne veltui gi bažnyčion atsinešei, anot 
Kušeliausko, visų skarbų šaltinį.

Nežinia ką Petronė geriau Žinojo: savo 
daržą_ ar Aukso Altorių. Darže buvo dvyli
ka lysvių, lysvėse - daržovės; vienos kres
nos kerojo, kitos kyšojo prismaigstytos, 
Aukso Altorius Petronei buvo kaip miškas: 
turėjo tik kraštus ir vidurį. Kad išmintin
gas pradeda nuo krašto, kvailys puola 
į vidurį - visiems žinoma. Petronė žinojo 
be dešimt puslapių turinio, be kitokių 
nurodymų, kad maldos rytmetinės po šven
to Pranciškaus trečiojo ordino pirmuosiuo
se puslapiuose, paskui litanija saldžiausio 
vardo Jėzaus, apdūmojimai jo kentėjimu, 
atsidūsėjimai, toliau giesmė ZakarijoŠiaus, 
malda švento Tamošiaus iš Akvino (jau 
netoli maldaknygės vidurio), kiek toliau 
maldos apie išpažintį. Maldaknygės vidury 
- apie Paną Švenčiausią Škaplierną,karunka 
Traicės Švenčiausios. Antroje maldaknygės 
pusėje maldininkui išjudinti - malda Šven
tos Brigytos, novenos , mišparai, adynos. 
Pačiam gale litanija prie mirštančio ir 
visai šalia, litanija šventos Marijos Palinks- 
mintojos. Didesniam patogumui rožančius 
ir Mišių maldos - užlenktuose puslapiuose.

Tai tik maža dalelė čia tų maldų, 
maldelių, ką Petronė žinojo, galvojo jr 
širdy nešiojosi. Pusę ju atmintinai mokė
jo ir dažnai kalbėjo/ kiaules Šerdama, 
ar daržą ravėdama, pavyzdžiui,maldą apie 
persimainymą. Viešpaties.

Kai vienų vakarą siuvėjas atkako su 
siuvamąja mašina, Petronė darže kapstėsi. 
Pagaliau, nemažai palikusi rytojui, gryčion 
skubėjo su taurele pasitikti siuvėjo. Taip 
buvo įprasta, tai visi Žinojo. Viskas prasi
dėjo nuo rytojaus..

Kai siuvėjas sukirpo kailinukus šeimi
ninkei, kuštelėjo Petronės auksinis altorius. 
Jau, jau, rodos, griūva altorius siuvėjui 
po kojų, jau velnias kazoką šoka. Netikė
site, nuo kazuistikos prasidėjo. Bedievis 
niekada nepradės nuo to, kad nėra Dievo, 
o landys po pašalius, kabinėsis prie visokių 
niekų. Kad vienas matė kleboną be suta
nos, kitas vikarą ant dviračio, kam mažu
tėlį krikštijant, reikia druskos. Arba, kad 
ir toks banalus atvejis iš logikos mokslo, 
jėzuitų mokyklose naudotas: ar Dievas 
gali sutverti tokį akmenį, kurio pakelti 
jis neįstengtų? Kai toks klausimas kaimo 
žmonėms lyg ir ne vietoj, Žaronas ’’volte- 
face” griebiasi: kodėl Aukso Altorius ragi
na žmones melstis už carą, Žaronas Pet
ronei pavažiavo. Tai gana fariziejiškas

Pranas Dom.Girdžius

klausimas, kalbant apie Dievą ir ciesorių. 
Aukso Altorius turėtų padėti tašką. Gaila, 
Petronė to taško nematė, skaitydama mal
daknygę tiek metų. ’’Neties,Aukso Altoriu
je maldos už carą nėra”,- savo namuose 
spyriavosi šeimininkė. "Be maldas skaitai 
bažnyčioje",- kibo Žaronas, - "o galvoji, 
kiek višta kiaušinių padėjo šį rytą. Pažiū
rėk tik į turinį”. "Turinys ne malda. Ne
tinka bažnyčioje gaišti, visų maldų antraš
tes skaityti”.’’Septyni šimtai devyniasdešimt 
aštuntame puslapy?",-Žaronas sujudęs, vie
nąkart pamiršo mandagumą. Pasidėjęs 
žirkles, pridėjo: "Beskaitant tą pasenusią 
maldaknygę, aptemo, moterėle, tau akys: 
žinok, kad visokie altoriai tamsina tik 
žmones".

Petronei iš tikro akys dabar aptemo 
iš pykčio. Neleisdama Žaronui savo darže 
šeimininkauti, ji pati maldų turinyje be 
akinių klaidžiojo. Rado ten maldas apie 
spaviednę, maldas ant pakrapijimo, maldą 
švento Ignaco, maldą siratos, komunijos 
išnagradijimo ir kitų maldų galybę. Netoli 
maldos už neprietelius, buvo turiny malda 
ir už ciesorių, bet Petronei pritrūko kant
rybės peržiureti visą maldų daugybę: ’'Žiū
rėk tik į septyni Šimtai devyniasdešimt 
aštuntąjį puslapį”- Žaronas pirštu rode, 
maldaknygę iš šeimininkės pagrobęs. ‘ De
ja, koks kartus . buvo jo nustebimas, kad 
maldos už ciesorių - nebuvo, tik litanija 
apie šventą Pranciškų. Laikyk, jei nori, 
tai stebuklu: turiny malda yra, maldų 
puslapiuose maldos už ciesorių - nėra! 
"Papūsk dabar katinui į nosį’’,- Petronė 
Žaronui litaniją rodė.

Kodėl 
o maldų 
nemigo.

maldaknygės turiny yra ir ašy ta, 
tekste - nėra, tris naktis Žaronas 
Ar Čia bus Aukso Altoriaus leidė

jas Kušeliauskas Serafinas, ar vyskupas 
Valančius pirštus prikišę (abu lošė stam
biais, abu Tilžėje buvo žinomi), kad mal
daknygėje atsirado litanija Švento Pranciš
kaus. Jei nori daugiau ko žinoti, neklausk 
nė klebono, nė tokios bobelės kaip Petro
nė, o susisiek Rygoje su Liudu Jakavičiu. 
Kas pasakys, kas ką apgavo?

Be komplimentų, Žaronas buvo kiek 
šviesesnis, bet jis nebuvo nė bibliofilas, 
nė bibliomanas, psichiatras pasakytų - 
trenktas. ...Jei jis būtų pamatęs Auk
so Altoriaus išleidimo datą Tilžėje 1919 
metais, būtų supratęs, kad caras Nikalojus 
Antrasis jau buvo nugalabytas (kam tada 
malda už ciesorių ar karalių?), arba, kad 
data Tilžės geradario vokiečio - suklasto
ta. Geradarys visai patenkintas buvo, kad 
už šį bei tą iš vyskupo Valančiaus gavo 
penkis tūkstančius rublių. ■

5 psi.



toronto
LIETUVIU NAMU, ŽINIOS
• Kovo mėn. 1 d. LN 
sekmadienio popietėje 
dalyvvo 155 žmonės. Sve
čių knygoje pasirašė 1 
iš Kauno.

Pranešimus padarė ir 
svečius supažindino LN 
Moterų Būrelio narė S. 
Ciplijauskiene.
• Kovo men. 5 d. LN 
Valdyba savo posėdyje 
aptarė LN Vyrų Būrelio 
renginio programą, 
liepos mėnesį būsimos 
gegužinės darbus ir poil-

Hamiltono Pensininkų Namai RAMBYNAS 
1880 Main St. West, Unit 206, Hamilton, Ont. 
L8S 4P8, turi laisvų butų. Informacijai telefonu 

skambinkite: (905)-526-8281.
CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 

CMD Insurance Services

TRIGLOBAL
Mldhdte Dataes, RSc..

(Onutė Dainyte).
Mattel fmub JUpHsgatath*

Tngfobąl Cjpjtąį Inę

įsipareigoja Jūsų finansiniam saugumui ir augimui
Eareatm OffioM

2*K 2*t0 . <30 Uv«aqaB BlvA. Wait. Montreal QwWą H3B 1S4
Tel: 014) 178-000 Fax:(514)070-0000

MunuLHM)c<NMn«im>a<VBnMBNni utre.nr. ima i^.nre.TAXuvwnKAnB^ 
nnuMDNnumm wnvALiuoraorano Muma. rumculikvbw

šio stovyklos Wasagoje 
reikalus.
«* Kovo mėn. 21 d. 6 
vai. v. ruošiamas LN 
Vyrų Būrelio pobūvis su 
karšta vakariene. ^Progra 
rną atliks ir šokiams) 
gros Vaclovas Povilonis.
• LOKIO svetainėje vy7 
ko vakaronė, kurią renge 
Toronto Lietuvių Namai. 
Jos metu buvo rodomas 
dokumentinis filmas apie 
krepšininką Arvydą Sa
bonį.

VIENINTEIJS LIETUVIU BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS 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 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.

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 DrešerĮ - dėl visų komercinių draudų. 
1945 Dundas St E, Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8

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

Chamney McWilliams Inc. 
■wraar -

Nekilnojamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 
turto ir kt. Kreiptis į Riek Drešerį tel. 416 233-3334

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Beal Estate Ltd.

PATIKSLINAME:
Praeitame "NL" nume 

ryje, 4 psl., aprašant Va 
sario 16 dienos iškilmes 
Ottawoje, įsivėlė nemaloni 
korektūros klaida: Lietu
vos gen. štabo majoras- 
turi būti Vytautas BUL- 
VIČRJS (ne Bulevičius). 
DLK Gedimino Ordinas 
buvo įteiktas jo našlei 
Marijai BULVIČIENEI.

Apgailestaujame. "NL”

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 1.75%
santaupas..................................... 2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk.......... 1.50%
INDĖLIAI:

PASKOLAS

Asmenines nuo...........6.25%
nekiln. turto 1 m..........6.350%

90 dienų indėlius........................3.00% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius..................... 3.25% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius....................4.00% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius....................4.25% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius.................... 4.50% 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.......................................4.00% sumos draudimu
2 m. ind......... ...............................4.25%
3 m. ind...................... ....................4.50%
4 m. ind.......................................4.75%
5 m. ind.......................................5.25%

Patarnavimas- greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS - tembrai 41S 7624232, SOS 822-7370 

Lilija PacavUton*-telefonai 416 702-4232, 519 083-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

•GYVYBĖS ' KOMERCINĖ *

D RA ŪDA -INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 dane Street, Suite204 (kampas janekBtoor)Toronto, Ont. M6S4W3 

416-762-4232 FAX 416 762-5588 
-------- ' - • - ■

LIETUVIU ęęęę
KREDITO T T T T—
KOOPERATYVAS PARAMA

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Taikoje” AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

• VASARIO 16-tosios mi
nėjime , garbės konsulas 
Haris Lapas įteikė žyme
nis dalyvavusiems Kaune 
1941 m.sukilime prieš so
vietinę okupaciją,- Petrui 
Būtėnui ir Vladui Staba- 
činskui.

MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ

MINĖJO KOVO 11-tąją
Tėvynės Sąjungos Toronto

pRISIKELIMO
ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS.

999 College St.. Toronto. Ontario \16I1 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapily je telefonas: 905 566-0006

židinys LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS AT
STATYMO šventę - KO
VO 11-tąją minėjo spe
cialiu renginiu š.m. kovo 
men. 15 d.. Prisikėlimo i 
p-jos salėje.

Pagrindiniu Kalbėtoju 
buvo dabartinis Lietuvos , 
Teisingumo ministeris 
prof. Vytautas Pakalniš
kis.

Muzikinę dalį atliko t 
naujai sudarytas kameri- i 
nis orkestras su vadove ' 
muz. Audrone šarpyte.

e Vs. Romas OTTO, pa
kviestas Toronto ”Ram- 
byno” skautų tunto, pra
vedė žiemos iškylą ’’Ro
muvoje”, kur mokė viso
kių gudrybių kaip apsi
saugoti nuo šalčio, pasi
daryti nakvynę sniege, 
susišildyti kojas laikraš
čių pagalba, susikurti

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.; ketvirtadieniate ir penktadieniais nuo 1 v.p.p, iki 8 v.v-—

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:

90-179 d. term, ind..................... 2.75%
180-364 d. term.ind.................... 3.25%
1 metų term. Indėlius................ 3.75%
2 metų term, indėlius................4.00%
3 metų term, indėlius................4.25%
4 metų term, indėlius................4.50%
5 metų term, indėlius................ 5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.75%
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..............5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP.......... ...2.25%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......4.00%
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......5.25%
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 i 
nuo............  7.50%

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.......................6.15%
2 metų.......................6.30%
3 metų.......................6.45%
4 metų.......................6.55%
5 metų.......................6.60%
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.

ugnį vieno degtuko pa
galba, ką daryti labai su
salus ir kt. Stovykla truko 
tris paras.

Dalyvavusieji gavo 
žiemos stovyklavimo spe
cialybę.
6 psl.

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

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

MOKA:
3.00% už 30-89 dienų term, indėlius
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius
3.50% už 180-364 dienų term, indėlius
3.75% už 1 m. term, indėlius
4.00% už 2 m. term, indėlius
4.25% už 3 m. term, indėlius
4.50% už 4 m. term, indėlius
5.00% už 5 m. term, indėlius
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.25%.už 2 m. GIC invest, pažym.
4.55% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
2.75% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
4.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
4.55% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
4.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
5.25% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. ind.
2.75% už OHOSP (variable rate)
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų....................6.15%
2 metų....................6.30%
3 metų....................6.45%
4 metų....................6.55%
5 metų.................... 6.60%

su keičiamu 
nuošimčiu.............5.45%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

MasterCard UPLUS
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
• Pirm., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais ntio 9 v.r. -1 v.p.p.

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6

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

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 6.



VIRŠUJE kairėje: bilietukus perka choristas D.Baltrukonis ir chorvedys L.Djintcharadze. Už staliuko - Gilius Bulota. Toliau: trys 
pusbroliai Bulotai, vadovavę žaidimams; skautės Sofija Bulotaitė ir Krista Ptašinskaitė prie mažosios loterijos stalo-Apačioje: pietų** 
mis aptarnauja Juozas Piečaitisjr., A.Gaputis ir D.Vasiliauskienė.Ragauti ruošiasi red. B.Nagienė; sk.Romas Otto dėkoja visiems atvy* 
kusiems; Montrealio skautu, globėjas Tėv. J.Aranauskas, SJ.Jr vilkiukas Paulius Mickus^ pasipuošę suvenyrinėmis kepurėmis

.................. ■— Nuotr: A. J. Mickaus

KAZIUKO MUGE
Smagu buvo pamatyti 

pranešimus, kad Montre
alio ir apylinkės lietuvių 
skautija nutarė rengti 
tradicinę Kaziuko Mugę, 
kokios jau senokai 
nebematėme.

Tik gaila, kad ta data 
. .sutapo ir ,su „šv. .Kazimie

ro parapijos renginiu.

Nežiūrint to, š.rn. 
kovo mėn. 8 d. AV pa
rapijos salėje vyko nema
žas šurmulys. Nuo ryto 
mūsų telkinio skautės- 
skautai, Vyčiai ir 
vadovai nešė maišus viso
kių matomų ir pridengtų 
gėrybių. Jų žymiai suma
žėjo, kai ant scenos su
blizgėjo kelios pakopos 
nuo laimikių, kurių buvo 
70!

Salėje du staliukai ma
žajai loterijai, skirtai ir 
jauniausiems sveteliams, 
ir tiems, kurie mėgsta 
dailius daiktelius.

Ant pietums bilietėlių 
stalo, šalia matėsi be
veik gatavi koldūnai - 
ir dar vis su blizgančio
mis akytėmis ir su šypse
nėlėmis... Tai magneti
niai koldūnėliąi, tinkan
tys pritvirtinti prie šal
dytuvų durų su kokiu 
svarbiu priminimo rašik
liu arba linksmas papuo
šalas.

Tai buvo Paukštyčių, 
rankdarbiai. Taip pat 
galėjai įsigyti sportinę 
kepurę su gražiai supro
jektuotu, buvusio tunti- 
ninko Gintaru Nagio 
’’Baltijos” stovyklos veik
los atminimo ženklu: 
išsiuvinėtas piešinys ir 
data 1964-1996. Visa tau 
skautavimo ir bendro 
darbo ’’Baltijoje" neišdil
doma epocha, visų mūsų 
nuoširdžiai vertinama.
1998. UI. 17

Šypsodamasis įsigijo 
tokią sportinę su snape
liu, paženklintą kepurę 
ilgametis skautų-čių glo
bėjas Tėv. J. Aranaus- 
kas, SJ. Ja pasipuošęs, 
jis praleido popietę Kartu.

Didžiojoje loterijoje 
buvo keletas tokių kepu
raičių laimikių ir visi jie 
na kliuvo į geras rankas. 
Lilijana Bulotienė buvo 
viena tų laimėtojų,ir dar 
taip pat ją dėvėjo rengi
nio metu. Ji išaugino, 
kaip žinoma, visą šeimą 
skautų ir darbavosi "Bal
tijoje" nuo jos įsteigimo.

Atvykusių tarpe matėr 
si netikėti svečiai - vie
na pirmųjų mūsų bangos 
skautų veikėja - Irena 
Kibirkštytė-Vilgalienė ir 
jos vyras Jonas, aplankę 
jauniausiąjį Kibirkščių gi
minės narį.

Žaidimai- kad ir nepra
lenkė kadaise rengtų 
mugių skaičiaus, tačiau 
pagrindiniai buvo: krep
šinis, strėlyčių šaudymas 
į taikinį, ledo ritulio 
vartai irgi pasigaudavo 
įvarčių, na ir, dar vie
nas - takelis golfui.

Smagu, kad atvyko 
apie 2U jauniausios gene
racijos "mugininkų" ant 
mamos ar tėtės rankų, 
ar dar tik po stalu tel
pančių.

Prie linksmos nuotai
kos prisidėjo fone juoste
lėse grojamos - dainuoja- 
mos skautiškos laužų ar 
eitynių dainos. Tuo pasi
rūpino mūsų telkinio cho
ru koordinatorius, rengi
nių, foto korespondentas, 
o taip pat dviejų skautu
kų tėvas - Antanas Mic
kus. Jis gražiai paruošė 
ir 6 didelius lapus su 
maždaug ant kiekvieno - 
tuzinu nuotraukų iš mū
sų telkinio skautiško 
gyvenimo ir jais papuošė 

sienas.
Vienas specialus stalas 

šioje mugėje buvo skir
tas naujai įsteigtai lie
tuvių parduotuvei NIDA.

Nemažam būriui susi
domėjusių, Petras Paulaus
kas aiškino NIDUS pro
duktų privalumus. Kas 
norėjo, galėjo ten pat 
įsigyti namie keptos lie
tuviškos duonos, įvairių 
europietiškų delikatesų, 
Rygos šprotų, namie 
pagaminto, labai skanaus 
"zuikio", lašinukų, gerų 
dešrų, saldainių, įvairių 
žolinių arbatų ) ir kt.

Ir Paulauskai, ir Gied- 
rikai augina esamus ir 
būsimus Vilkiukus.

Baigiantis mugės links
mybėms, teko pakartoti 
stambiųjų laimikių bilie
tėliu traukimą, nes pui
kavosi gero konjako do
vanos ir radijo, aparatas, 
priedo - raudonas balionas.

Didžiąją loteriją pra
vedė Rūta Žurkevičiūtė 
-Dimitrovienė su Juozo 
Piečaičio,jr., Giliaus Bu
lotos ir kitų talka.

Skaniai pagaminti kol
dūnai ir tinkantys spir
gučiai bei grietinė prie 
jų, salotos, kava, pyra
gai užganėdino visus, 
o kas norėjo gerų dešre
lių bulkelėse irgi galėjo 
gauti. Lėkštes dosniai 
pildė A. Gaputis, Daina 
Vasiliauskienė ir talka.

Pelnas, (reikia tikėtis 
bus šioks toks, nors visi 
koldūnai ir nesuvalgyti) 
pagelbės mūsų skautams 
dalyvauti šią vasarą Vili
joje Tautinėje stovykloje, 
Treasure Valley, prie Bos
tono, JAV.

Kai visos linksmybės 
pasibaigė, reikėjo užbaig- 
tuvių tvarką padaryti.

Rankoves atsiraičiusius 
ypač darbavosi to rengi
nio virtuvės komendante 
Audra Žurkevičiūtė ir 
nuoširdžios talkininkės

Daina Vasiliauskienė ir 
Angelė Ptašinskienė.

Montrealio GELEŽINIS 
VILKAS-NERINGA jung
tinis tuntas - budi'! Dal.

—

Suffmt
ANTOINETTE OUELLĘT.-.
Agent immobilier attiliė -Brilvicienė 
bur.: (514) 462-4414 rėš.: (514) 676-9705
fax: (514)462-1509 Mtl: (514) 990-5340 
groupe sutton - 
action Inc. 
COURTIER IMMOBILIER AGREE 

2220, Lapiniėre, bureau 102 
Brossard, QC J4W 1M2
GROUPE SUTTON • ACTION INC EST FRANCHISE INDEPENDANT ET AUTONOME D€ GROUPE SUTTON. QUEBEC
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montreal
MIRUSIEJI:
• Jonas GIRDAUSKAS, 
81 m. amžiaus, mirė 
š.m. vasario mėn. 21 d.

Laidojimo apeigos t 
vyko St. Jean de Matha 
bažnyčioje, palaidotas 
Notre Dame des Neiges 
kapinėse. Liko žmona 
Mercelle, dvi dukterys, 
sūnus, penki vaikaičiai 
ir kiti artimieji.
• Bernardas ŠIMONELIS .

Visi maloniai kviečiami atsilankyti I

JUOZAPINIŲ PIETUS
š.m. kovo mėn. 22 d. po 11 vai. pamaldų

Ao&ros Vartų parapijos salėje
Programoje numatytas VYTUKAS BUClONIS, 
bet galimybės jam pagroti gali pasikeisti. 
PIETŲ šeimininkė - Dana URBONAVIČIENĖ 
ĮĖJIMAS : $12.
RENGIA L.K.Mindaugo-Neringos šaulių kuopa

LITAS MONTP.IAl IG I If TUVIII
kredito unija

1475 de Seve, Montreal, Que, H4E 2A8

Tel: 766-5827 Fax: 514-766-1349

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

• Žvejotojai, NIDOS klu* 
bo nariai, pravedė tradi
cinį žvejybos sezono už-

77 m.,po ilgos ligos mjrė 
ligoninėje,kovo rnen.8 d.

Liko žmona Helen,duk
tė Sandra, sūnus Gordon darymą, 
šeimomis, daug draugu. Žvejybos taures laimė-

Palaidotas iš Sv. Kaži- J°: !-mą vietą gavęs Al- 
miero P-jos bažnyčios. binas URBONAS > ne tik

Užuojauta mirusiųjų ar- žvejas, bei žinomas cho- 
timiesiems. ristas, bet ir "NL" tal-

• K.L.K.Moterų D-jos 
Montrealio Skyrius rengia 
tradicini ATVELYKIO štai- 
lą š.m. BALANDŽIO mėn. 
19 d., AV P-jos salėje,po 
11 vai. pamaldų.

Programoje Žada daly
vauti mūsų Šeštadieninės 
Mokyklos mokiniai.

Visi maloniai kviečiami!
• TRADICINIS "NLn 
SPAUDOS BALIUS vyks, 
šm.BALANDŽIO mėn.,26 
d., vakare, AV P-jos sa -

kininkas; Il-ą vietą lai
mėjo John PAVELEK; III- 
čią - Antanas RAČINS- 
KAS.

terapinį gydymą namuo
se.
ŠV. KAZIMIERO PARA
PIJA MINĖJO 90-metį 
Š.m. kovo mėn. 8 d. po 
11 vai. pamaldų parapi
jos svetainėje, įvyko 
Metiniai tradiciniai Ka-

Certifikatai (min. $1000.
1 metų..—^22—
2 metų ---- ----------
3 metų ---- 4^5.0----
4 metų 5.0Q—
5 metų 5.25___

Taupomos sąskaitos
Specialios ... 1.25%
Kasdieninės ..1.25%

RAČINS-

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;

Terminuoti indeliai
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. (išimantzimierinių pietūs (90- 

tieji, nuo mūsų parapijos 
įkūrimo), į kuriuos atsi- • 
lankė virš 200 dalyvių.

svečių iš 
parapijos,

A. Keblys

Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 
4-plex)

1 metų... -_6.40 _
2 metų ..^,6.75 _ 4 metų .^_6.95-
3 metų ..—_6.9b   5 metų ..— 7.10^

Asmeninės paskolas

Turėjome ir 
Aušros Vartų 
jų tarpe sol. 
bei kiti. 

Tik 
matėsi 
vaizdas 
dengti 
staltiesėmis 
padėta po vazą raudonų 
gėlių. į vynui gerti stik
lus, buvo meniškai sudė
tos raudonos spalvos ser- 
vietelės, kurios atrodė 
lyg būtų gyvos gėlės^ 
o apetitui pagerinti po 2 

. butelius balto
Murauskiene, grį vyno, 
ligoninės. tęsia .. .s Šias puikias

• ŽVEJOTŲJŲ
NIDA kviečia 
visuotiną, i
RINKIMĄ š-m. kovo 
mėn. 29 d. po pamaldų 
AV parapijos salėje.

klubas 
narius į 

metinį SUS1- 
š-m. kovo į svetainę

o Alfonsas Gudas Ilgame
tis choristas,grižo iš ligo - 
nines, kur buvo gydomas po 
širdies atakos. Sveiksta na- ■ 
muose. Linkime greitai su- « Milda 
stiprėti. žūsi iš

Ta proga vyks tradici
niai PIETŪS ir laimėto
jams žvejams TAURIŲ 
įteikimas. Maloniai kvie
čiami atsilankyti ir visi 
kiti į pietus ir žiemos 
žvejybos 
mą.

sezono uzdary-
"Nidos" Valdyba

KVIETIMAS
Norite sveikai ir saugiai jaustis šiuolaikiniame 

gyvenime? Norite būti stiprūs fiziškai ir dvasiškai? 
Visa tai Jums padės sveikatingumo mankšta / ku
rios pagrindą sudaro

KARATE ir JOGOS PRADMENYS.
Kviečiame visuslSpeciali mankšta vyresnio amžiaus 
žmonėms. Užsiėmimai vyks Aušros Vartų P-jos sa
lėje,vieną kartą per savaitą.Numatoma diena - tre
čiadienis. Smulkesnė informacija -

Linas Šlyka, tel: 367-1183

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

Dr. Michel HUYNH, 
Dantų gydytojas, chi
rurgas (buv. dr. J. MA- 
LISKOS BIURAS) 144U 
St.Catharine St. W. 
suite 7U1; Tel: 866-9297, 
Montreal, P.Q. H3G 1S5

b...,—,..........—..................................  i
........................... ' I ■       ■■ ■ ...............—" " ■«

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

Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 

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

Universiteto šeimos 
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.

8 psi.

įėjus
ypatingai gražus 

visi stalai už- 
aukso spalvos 

o ant jų

ir raudono

vaišes pa-
ruošė Helen Kurylo, ne
pamainoma mūsų šeimi
ninkė, šv. Onos d-jos 
pirmininkė, su savo darbš
čiomis pagalbininkėmis.

Ji buvo pakviesta iš 
virtuvės ateiti į svetainę, 
kur visi pietų dalyviai 
atsistojo ir sutiko ją il
gais plojimais, išreikšda
mi jai didelę padėką. Ji 
buvo apdovanota raudonų 
rožių puokšte.

Visą laiką gražiai gro
jo Jonas Rimeikis, pri
tardamas ir savo gražiu 
balsu.

Veikė loterija, iš 47 
laimikių vyravo patrauk
lios "bonkos” su įvairiais 
"skanumynais”.

Jauniausias pietų daly
vis, 3 metų amžiaus 
Steven-Kazimieras Amb
rasas, Roberto ir Lucy 
Ambrasų įsūnytas ber
niukas, įteikė loterijai 
didelį 1,5 litro butelį 
"Molson Dry”. Kuomet 
šalia jo sėdėjęs paklausė 
ar ir jis geria iš jos, jis 
drūtai atsake: -"Ne! AŠ 
geriu tik pieną".

Pabaigoje, su loterijos 
bilietais skubėjo visi pa
sitikrinti savo laimę. 
Laimėjusieji buvo paten
kinti, o nelaimėjusieji 
"neverkė" ir sakė, jog 
sekantį kartą bus jų lai
minga diena.

Visi guvo gerai nusi
teikę, nes galėjo vertin
gai ir linksmai praleisti 
sekmadienio popietę.

K. Ambrasas

If guaranteed by deposit at LITaS—Z_»PO __
Fully guaranteed (CSB) or other .„8.00 
Personal loan regular ..................... 8.50

Overdraft ...............................................17,00
DESJARDINS PRIME ... 6.00 , 
DESJARDENS PERSONAL PRIME 6-52-'

KASOS VALANDOS 
1475 De Sfeve 3907 A Rosemon

Pirmadieniais 9.00- 3.00 ‘10* 2
Antr., treciad. 9.00- 3.00 11
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 IRAN” 
GĄ (laidai, naujų sistemų įvedimas).
SĄŽININGAS ir GREITAS PATARNAVIMAS.

Tel: (514) 367-1183. Linas ŠLYKA

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS/ROSS/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tel: 7514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060, - namu;

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI > AUTOMOBILI AI - PREKYBA- ATSAKOMYBĖ
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal. Que. HIX 1L7

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

PETRAS ADAMONIS GLB. Rem 256- 5355
Greitas'tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti
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