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Nepamirština gegužė 
Jau prabėgo 62 metai nuo Antrojo pasaulinio karo pa

baigos. 1945 metų gegužė buvo džiaugsmo, triumfo ir stai
gaus laisvių pajutimo laikas tiems, kurie įtemptai laukė na
cių režimo griūties. 

H ITLERIO vadovaujama ir paskutiniais mėnesiais 
jo nebekontroliuojama Vokietija karui baigiantis 
jau buvo suspausta iš vakarų ir rytų, taipgi ir iš vir

šaus kasdien bombarduojant miestus ir žudant jų gyvento
jus. Tas Vokietijos okupavimo dienas būdingai prisimena 
H. Knabe "Welt am Sonntag" leidinyje: "Vakaruose sąjun
gininkai dalijo šokoladą, rytuose jie išprievartavo beveik du 
milijonus moterų ir sušaudė dešimtis tūkstančių taikių gy
ventojų". Pasakyta aiškiai. Tačiau tai ne viskas. Kalbant 
apie karo pabaigą reikėtų nepamiršti dar vieno esminio są
jungininkų skirtumo, būtent - jie iš vakarų išlaisvino nacių 
Vokietijos okupuotas šalis, o sąjungininkai iš rytų stengėsi 
kiek galima daugiau šalių okupuoti, jas ijungti į praplečian
čią imperiją ir mėginti užkrėsti komunizmo ideologija, vyk
dant Lenino-Stalino nustatytą tikslą - sukomunistinti visą 
pasaulį. Prisimintina, kaip po karo smelktasi į tokias valsty
bes kaip Italija, Prancūzija, kaip uoliai gaudytos naujos ir 
nepriklausomos Afrikos šalys, Maskvoje steigtas Lumum
bos universitetas afrikiečiams, kad studijuotų marksizmą ir 
ruoštųsi jį bet kokiam priemonėm platinti savajame žemyne. 
Daug pastangų dėta kaip galima daugiau šalių burti po 
Kremliaus globa ir priežiūra. Tuo tarpu vakariečiai sąjungi
ninkai okupacijos jungą numetusioms šalims teikė stiprią 
ekonominę paramą, įskaitant ir Vakarų Vokietiją, kuri labai 
greitai atsistatė, o aršiai kovoję priešai tapo geriausiais 
draugais ir demokratinės sistemos bendradarbiais. 

TAIGI tas šokolado dalinimas ir žmonių žudymas pui
kiai atskleidžia labai skip:ingą karo laimėtojų elgseną 
bei skirtingus tikslus. Cia pat iškyla ir kitas klausi

mas: o kaip į visa tai reikėtų pažiūrėti šių dienų akimis ver
tinant kariautojų elgesį ir tikslus? Šokoladas turbūt skirtin
gų nuomonių nesukeltų. Bet jau tas civilių žmonių šaudy
mas, moterų prievartavimas gal kai kuriems jau net nebeįsi
vaizduojamas reiškinys, lyg absurdas? Jei kas nors panašaus 
šiandien vyktų, kas darėsi 1945 pradžioje Rytprūsiuose ar 
kitur - kokios reakcijos susilauktume, kokio garso ir kokio 
niekad nebuvusio skandalo plačiausiu mastu! Juk šiandien 
vien tik dėl karių elgesio su belaisviais kiek daug šnekama, 
rašoma - ūžia parlamentai, dreba aukštieji pareigūnai, mi
nisteriai, kad tik jų neapkaltintų priežiūros ar tvarkos sto
ka, pareigų aplaidumu. O anuomet "Tėvynės karo" vardu, 
kuris Maskvoje iškilmingai minimas, draugai pirmyn, dary
kite, ką norite„. Nūdien pažiūros į žmogaus vertę ir jo tei
ses yra pasikeitusios, įstatymais įtvirtintos, o tą labai skirtin
gą buvusių karo sąjungininkų laikyseną bandoma pamiršti, 
bent mažiau apie tai kalbėti, nes nauji reikalai, nauji santy
kiai ir nauji vadovai. Tačiau nekaltų žmonių žudynės nepa
mirštamos. Karo nusikaltėlių paieška nestabdoma. Tik tuo 
ne visos šalys įstengia naudotis. O bent nuolat prisiminti 
reikėtų, dažniau apie tai pasisakyti. Lietuvai pokarinė ge
gužė nebuvo džiaugsmo laikas. Tuo metu grįžę raudonieji 
žudė civilius gyventojus, nusiaubė sodybas, gaudė ir šaudė į 
armiją nestojančius, švaistėsi kaip šeimininkai pilni keršto 
"nacionalistams". Nėra abejonės, kad visa ta naikinamoji 
jėga, nė trėmimų neskaitant, derinosi su didžiuoju uždaviniu 
- naikinti lietuvių tautą, į pratuštėjusias vietas kelti savuo
sius. Ar šitas didžiojo kaimyno užmojis dar šiandien gyvas? 
Jei gyvas, kaip turėtume apsisaugoti, kad nepasikartotų 
anokios gegužės sugrįžimas? Č.S. 
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Ntr. Ž. Beliausko 

Vaižgantiškumas spaudos puslapiuose 
VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Juozas Tumas-Vaižgantas, 
1918-ųjų metų Lietuvos atgi
mimo, arba kaip jis pats saky
davo "pakirdimo", darbinin
kas, buvo ne tik nepranoktas 
ano meto publicistas, bet -
kurį laiką ir politikas. Užsira
šęs į tautininkus, ėjo šios par
tijos dvasios vado pareigas. 
Prezidentas Antanas Smetona 
vertino draugystę su kanau
ninku ne vien dėl jo publicis
tinių gebėjimų bei politinio 
nusistatymo artumo. "Pasi
kalbi su Tumu apie politiką, 
tai išpažintis kaip ir atpuola", 
- sakė humoro jausmą mokė
jęs vertinti prieškario valsty
bės vadovas. 

Šią pusiau anekdotinę pa
stabą prisiminiau galvodamas 
apie šiandieninio savo ko-

mentaro turinį. Nepaprastas 
uždavinys: neišleisti iš akių 
gyvenamojo meto aktualijų, 
ko laukiama iš šios skilties ra
šytojų, o drauge - atsakyti į 
klausimus, kurių susikaupė 
per aštuonis mėnesius regu
liaraus bendravimo su skaity
tojais, iš pradžių Omni.lt, o 
paskui Balsas.It portaluose. 

Gerbiamieji, pirmiausiai 
norėčiau nuoširdžiai padėkoti 
visiems, kurie skyrėte laiko, 
skaitėte mano straipsnius, ra
dote jo dar ir komentarams pa
rašyti. Šiais laikais lengviausia 
yra ką nors parašyti. Sunkiau 
- tai paskelbti. Bet visų sunkiau
sia - rasti skaitytoją. Todėl kai 
jau imi justi, kad susidaro ra
telis beveik nuolatinių skaity
tojų, vėl ir vėl sugrįžtančių 
prie tavo straipsnių, nepa-

vargstančių rašyti pastabas ir 
kelti klausimus, norom neno
rom pasijunti ne tik to dėme
sio įvertinamas, bet ir įparei
gojamas. 

Apgailestauju, kad dažniau
siai neturiu galimybių įsiterpti 
į pokalbius su skaitytojais tie
siogiai. Paprasčiausiai negaliu 
tiek skirti laiko grįžti vėl ir vėl 
prie parašytų straipsnių, "bu
dėti" prie jų ir atsiliepinėti į 
skaitytojų pasisakymus, kaip 
tai daro kai kurie kiti auto
riai. Tekstą parašei, paleidai į 
viešumą ir jis - nebe tavo. Vė
lesni patikslinimai, pasiaiškini
mai, išsiteisinimai komenta
ruose nieko padėti nebegali. 
Todėl parašytais tekstais dau
giau nebesirūpinu. 

Nukelta į 5-tą psl. 
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Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronikos 35 metų su
kaktis paminėta kovo 23 d. 
LR Prezidentūroje Kaune. 
Vakarą vedė pirmasis "Kro
nikos" redaktorius bei jos 
leidimo koordinatorius iki 
suėmimo 1983 m. Kauno ar
kivyskupas metropolitas S. 
Tamkevičius. Jis atpasakojo 
"Kronikos" atsiradimo aplin
kybes bei tikslus, leidimo is
toriją. Jį suėmus, redaktoriu
mi tapo vysk. J. Boruta, SJ, 
kuris pasidalino prisimini
mais. Ambasadorė Gintė 
Damušytė, dirbusi Lietuvių 
informacijos centre Niujorke 
skleidžiant "Kroniką" pasau
lyje, priminė, kad tai buvo 
patikimas informacijos šalti
nis apie Sovietų Sąjungos im
periją. Taipgi kalbėjo šimto 
vienerių metų sulaukęs Vla
das Lapienis, 11 metų kalėjęs 
už bendradarbiavimą "Kro
nikoje'', ses. Bernadeta Ma
liškaitė, SJE, ses. G. Navic
kaitė, ses. Elena Šuliaus
kaitė, SJE, mons. A. Svarins
kas, kun. Robertas Grigas. 
Prezidentūroje buvo sureng
ta leidinio istorinių ekspo
natų paroda. 

Vilniaus Šv. Juozapo ku
nigų seminarijos šeštojo 
kurso diakonai dalyvavo pi
ligriminėje kelionėje į Romą 
kovo 22-28 d.d. Juos lydėjo 
seminarijos rektorius teoi. 
lic. Robertas Šalaševičius. 
Maldininkai apsistojo Popie
žiškosios lietuvių kolegijos 
Romoje svečių namuose Vil
ia Lituania, dalyvavo Romos 
sutarties 50-mečio minėjime 
Šv. Kazimiero kolegijoje. Jie 
apsilankė Romos kunigų se
minarijoj e, Laterano univer
sitete, kitose aukštosiose mo
kyklose, Vatikano radijo lie
tuviškųjų programų redakci
joje, apžiūrėjo Vilniaus arki
vyskupo kardinolo Audriaus 
Juozo Bačkio titulinę Vieš
paties Jėzaus Kristaus Gimi
mo parapiją, šv. Sebastiano 
katakombas, Švč. Mergelės 
Marijos, Šv. Petro, Šv. Pau
liaus, Šv. Jono Laterano ba
zilikas, Kristaus kančios laip
tų koplyčią bei Kristaus Kry
žiaus Jeruzalėje šventoves, 
Šv. Kankinio Justo parapiją. 

Mokslinė konferencija 
"Žemaičių krikšto 600 m. ju-

biliejui artėjant" įvyk9 kovo 
30 d. Telšiuose. Ją "Zemai
tės" dramos teatre vedė Tel
šių vyskvupo generalvikaras 
prel. J. Siurys. Programą at
liko Telšių kultūros centro 
folklorinis vaikų ir jaunimo 
ansamblis "Čiuriuriuks" ir 
Plungės rajono kultūros cent
ro kamerinės muzikos an
samblis "Namų muzika". Su
sirinkusius sveikino Telšių 
vyskupas J. Boruta, SJ, vysk. 
emeritas A. Vaičius, praneši
mus skaitė Vilniaus universi
teto profesorius istorikas A. 
Bumblauskas, prof. M. Ju
čas, dr. Darius Baronas, dr. 
Liudas Jovaiša. 

Kompaktinės plokštelės 
Žaisk ir pažink Bibliją su
tiktuvės įvyko balandžio 4 d. 
Vilniaus arkivyskupijos sielo
vados centre. Dviejų dalių 
kompiuteriniame žaidime 
pasakojama apie svarbiau
sius Šventojo Rašto įvykius, 
atkuria biblines istorijas, ku
rias galima ir skaityti, ir jų 
klausytis. Kompaktinės plokš
telės turinys ir užduotys tinka 
ikimokykliniams ir pradinių 
klasių vaikams. Pagrindinė 
sumanymo įkvėpėja ir rėmė
ja buvo Europos parlamento 
narė Margarita Starkevičiū
tė, kurios asmeninėmis lėšo
mis parengta ir išleista 500 
šių plokštelių. 

Popiežiaus Benedikto XVI 
susitikimas su Brazilijos jau
nimu įvyko gegužės 10 d. Sao 
Paulo miesto stadione. Gana 
ilgos savo kalbos pradžioje 
Popiežius priminė pagrindinį 
šios savo kelionės tikslą - da
lyvavimą Lotynų Amerikos 
ir Karibų vyskupų konferen
cijoje. Priminė taip pat ir tai, 
kad jaunimo sielovada yra 
vienas šios konferencijos prio
ri tetų ir kad Brazilijos Baž
nyčiai besirengiant šiai kon
ferencijai, jaunimas buvo 
įtrauktas į diskusijas apie 
naujosios kartos evangeliza
vimą. Savo kalboje Benedik
tas XVI taip pat paminėjo 
brazilų jaunimo dalyvavimą 
prieš dvejus metus Koelne 
vykusiose pasaulio jaunimo 
dienose, o taip pat savo pirm
tako popiežiaus Jono Pau
liaus II didtiį susitikimą su 
Brazilijos jaunimu, vykusį 
1991 m. Mato Grosso mieste. 

Šiaurės Amerikos baltųjų saulėlydis 
HENRIKĄS KUDREIKIS 

Kažkurio politiko žodžiai: 
"Valstybė, kuri nesaugo savo 
sienų, pasmerkta mirčiai". 
Šiai kategorijai tinka didžioji 
valstybė - Amerika. Amerikos 
sienos su Kanada ir Meksika 
tęsiasi tūkstančius kilometrų. 
Jas kontroliuoti - milžiniškas 
uždavinys. Nors tautos dau
guma aiškiai pasisako už kont
rolę, Bush administracija ir 
Ameriką valdantysis sluoks
nis vykdo savo užmojį: kuo 
daugiau pigios darbo jėgos, 
tuo geresni santykiai su Mek
sika. Dabartinė prezidento 
Bush pasienio apsauga lygi 
bandymui su siūlu užtvenkti 
Rio Grande upę. Kas savaitę 
tūkstančiai meksikiečių ir 
Vidurio bei Pietų Amerikos 
piliečių veržiasi per krūmus, 
tunelius, upes, peržengia 
Amerikos sieną. Kartu su jais 
įslenka Pietų Amerikos krimi
nalinis elementas, tarpe jų, 
apsimetę pietiečiais įsmunka 
Al Quida būsimasis smogia
masis elementas. 

Spaudoje rašoma, kad ne
legalių imigrantų skaičius 

Amerikoje jau pasiekė 20 mi
lijonų. Nėra abejonės, po 10 
metų skaičius padvigubės. 
Amerikos valdančioji grupuo
tė su Bush priešakyje rengiasi 
nelegaliems imigrantams su
teikti amnestiją ir pilietybę. 

Kaip atrodys Amerika, 
kai lotynai taps tautos daugu
ma? Finansiškai smuks, nes 
kieta europiečių ranka praras 
galią. Kokia bus karinė padė-

tis? Kinija, ko gero, bus galin
giausia pasaulio jėga. Daug 
neatsakomų klausimų. Ame
rikos bilijoninių fondų, kaip 
Fordo ar Rockefellerio, vado
vybės pateko į kraštutinių 

kairiųjų (ir komunistų) ran
kas. Jie remia nelegalių mek
sikiečių vaikų studijas žymiuo
se, kaip Stanford, Harvard 
universitetuose. 

Baltieji Amerikoje šian
dien jau praradę galią atsikra
tyti nelegalių imigrantų. Loty
nai visuomenėje jau suleidę 
šaknis per giliai. Išvežus kele
tą tuzinų nelegalių su padirb
tais dokumentais, kilo masi
niai protestai, įskaitant katali
kų vyskupq ir Los Angeles 
kardinolo. Zinia, kad visiems 
nelegaliems bus suteikta am
nestija, greitai pasiekė visą 
pietinę Ameriką. Meksikos ir 
kitų valstybių varguolių verži
masis Amerikon padvigubėjo. 
G. Bush ne tik suteiks loty
nams amnestiją, kiekvienam, 
išdirbusiam Amerikoje 18 mė
nesių meksikiečiui, mokės so
cialinę globą. Mums, Ameri
kos piliečiams, socialinę drau
dą gauti leidžia po 10 metų 
darbo. 

Pagal laikraštį Conservati
ve Chronžcle kiekvienas anks
čiau amnestuotas nelegalus 
meksikietis atsikvietė ne ma
žiau 10 giminių, kai kurie net 
40. Nežinia, ar kas nors jų gi
minystės ryšius tikrina? Pagal 
amnestijos įstatymą, visi turės 
teisę atsikviesti savo gimines. 
Nereikia būti dideliu matema
tiku: šimtai milijonų naujų 

Amerikos piliečių: jų daugu
ma bemoksliai, serga viso
kiomis ligomis, beturčiai. Kan
didatai į įvairius Amerikos so
cialinių pašalpų fondus. Deja, 
jų dauguma jau pustuščiai. 

Patrick Buchanan, Cal 
Thomas, Joseph Sobran ir kt. 
Amerikos žurnalistai rašo, jog 
baltieji Amerikoje bųs mažu
ma apie 2040 metus. Siandien 
baltųjų daugumos įtaka jau 
beveik pranykusi. Tamsiavei
džių tik 13% visų gyventojų, 
bet gyvenant Amerikoje kar
tais atrodo, kad tamsiaveidžių 
tiek pat, kiek ir baltųjų. Kar
tais atrodo jų daugiau. 

Laisvės statula New Yorke 
N tr. J. Kuliešiaus 

Kaip kurtiniai per vestuves 
ALGIMANTAS ZOLUBAS stabilia vietove; per kelis pastaruosius šimt

mečius čia būta per 40 žemės drebėjimų. 
Paskutinis žemės drebėjimas buvo 2004 m. 
rugsėjo 21 d. Tuomet Karaliaučiuje buvo 5.3 
balo drebėjimo stiprumas pagal Richterį, o 
Ignalinoje - 4. Taigi AE ir atominio kuro at
liekų saugykla Lietuvoje prilygsta atominei 
minai, kurios detonatorius yra gamtos stichi
jų galiose. 

Lietuvoje, kaip tuometinėje SSRS pari
bio zonoje, buvo koncentruota energetiškai 
labai imlių raketinių kompleksų statyba bei 
eksploatavimas, todėl, norint išvengti ener
gijos nuostolių perdavimo linijose, čia ir bu
vo numatyta atominės elektrinės (AE) sta
tyba. 

Buvo vieša paslaptis, kad A. Sniečkus 
priešinosi AE statybai Lietuvoje (numano
ma, kad dėl seisminio vietovės nestabilumo). 
Tačiau Sniečkus buvo išprievartautas, priedu 
Visaginas pavadintas Sniečkaus vardu. Tai 
galėtų patvirtinti seni partijos veikėjai. 

Maskvoje gyvenanti mokslininkė geologė 
Irina Avenarius buvo narė komisijos, kuri 
parinkinėjo vietas AE statybai tuometinėje 
SSRS teritorijoje. Ži!lodama, kad per Ignali
na eina tektoninis Zemės lūžis, seisminiai 
vieta nestabili, ji pasipriešino komisijos 
sprendimui statyti AE Ignalinoje, tačiau jos 
argumentai buvo atremti pasakymu: "Sam 
Bog podobral mėsto s ozerom dlia ochlažde
nij a reaktorov" (Pats Dievas parinko vietą su 
ežeru reaktoriams aušinti). Kadangi I. Ave
narius su komisijos išvadomis nesutiko, jų 
nepasirašė, kariškių reikalavimu iš komisijos 
buvo pašalinta. 

Vykstant diskusijai dėl Ignalinos AE už
darymo, pats Brazauskas yra sakęs, kad be 
tos elektrinės mes puikiausiai galime apseiti. 
Dabar, kai gaunami pinigai elektrinės užda
rymui, ten yra puiki pinigų "skalbykla". Ne
palyginamai didesnę pinigų "skalbyklą" tu
rėtų statybų bosai, jei būtų statoma nauja 
AE. Statybų vajaus apsėstiesiems, žinoma, 
atsivertų aukso kasykla. O Lietuvai?„ 

Lietuva geologų laikoma seisminiai ne-

Akivaizdi dėmesio stoka alternatyvių 
energijos šaltinių panaudojimui, be visuo
menės pritarimo sandoriai su kaimyninėmis 
valstybėmis dėl naujos AE statybos rodo 
mūsų valstybės vadovų nežabotą savivalę. 

Kovo 11-osios Akto signatarė krimino
logė dr. Rūta Gajauskaitė jau kuris laikas 
spaudos puslapiuose skambina pavojaus var
pu dėl naujos AE statybos ir atominio kuro 
atliekų sandėliavimo. Tačiau iš valdžių - jo
kio atsako; kalbasi su savimi ir kaimynais, 
važinėja, mokesčių mokėtojų pinigėlius 
švaisto ir, kaip kurtiniai per vestuves, girdi 
tik save. Visuomenė nėra supažindinta su 
mokslininkų nuomone, nėra tarptautinių ati
tinkamų organizacijų tyrimo, nėra tautos 
nuomonės, taigi nėra net prielaidų tokiems 
"veiksmams". 

Visuomenės pasitikėjimą valdžiomis ro
do apklausos. Jei iš tikrųjų jomis nepasitiki
ma, juolab negalima pasitikėti jų veikla, 
sprendimais; čia ne kokia ES konstitucija, 
kurią valdžios mikliai prastūmė, kad ji volio
tųsi Briuselio stalčiuose. Naujos AE statyba, 
net jei būtų įrodytas jos saugumas, be tautos 
valios, be referendumo neįmanoma, nes tai 
- tautos būties reikalas. 

Pilietinė visuomenė, jos organizacijos 
turi sukrusti, parodyti valdžioms jų vietą, pa
žaboti savivalę. 
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Naujoviški pastatai Elektrėnuose 
Modernūs butai užsieniečiams 

Po visą pasaulį pabirę lie
tuviai netrunka pasiilgti Tėvy
nės. Pataupę pinigų, jie pla
nuoja grįžti gimtinėn, įsigyti 
jaukų būstą, įsikurti Vilniuje, 
Kaune, kitose Lietuvos vietose. 

Daugelio akį patrauks 
vienas naujausių Lietuvos 
miestų - Elektrėnai. Ne toli 
Kaunas, Vilnius, Jonava, Aly
tus ... O čia dar šiuo metu re
prezentacinėje vietoje ant ma
rių, netoli Ledo rūmų ir mo
dernios šventovės tiesiog va
landomis auga ištaigus stati
nys. Daugiaaukštis pastatas 
gyventojams. 

UAB "Sanjota" direkto
rius Jonas Sprindžiūnas mie
lai sutiko laikraščiui trumpai 
apibūdinti Elektrėnų dau
giaaukščio privalumus ir pa
kviesti Amerikos, Anglijos, 
Kanados, Airijos ir kitų pa
saulio šalių lietuvius įsikurti 
aukščiausiame Elektrėnų name. 

- Tai pirmasis daugiaaukš
tis, kurį statote? 

- Ne. UAB "Sanjota" ant
rinė įmonė UAB "Statybų 
mastas" jau pastatė tokius pat 
du namus Vilniuje Baltupių 
mikrorajone. Juose apsigyve
nę žmonės džiaugiasi butų 
jaukumu, patogumu. Išsipildė 
mano svajonė - parduoti pir
kėjui aukštos kokybės butą, 
neturintį jokio broko. Pagal 
Civilinį kodeksą darbų vykdy
tojas atsako už paslėptą broką 
net 20 metų. 

- Šia nuostata pagrįsti ir 
butai Elektrėnuose? 

- Taip. Viską padarėme, 
kad butų kokybė nedrumstų 
vartotojo kasdienybės. Visais 
atžvilgiais. Esu užsispyręs že
maitis, tikintis, labai padorių 
tėvų vaikas ir bet koks aplai
dumas, bandymas apgauti 
žmogų - man nepriimtinas. 

- Tmmpai apibūdinkite sta
tinio Elektrėnuose privalumus. 

- Minėjau: nuostabi vie
ta. Šalia šventovė, gimnazija, 
vaikų darželis. Ir gražūs Elek
trėnai, kurie neleistinai už
miršti. Čia ne tik marios, ma
riose susijungę keli ežerai, bet 
ir daug žaliosios zonos erd-

vių. Poilsiui - beribės gali
mybės. Jau nuo penkto aukšto 
atsiveria puikūs gamtos vaiz
dai, viduriniuosiuose aukštuo
se - vaizdas į marias. 

- O patys butai? 
- Visi modernūs, praktiš-

kai suplanuoti su dideliais vit
rininiais langais. Turime 2-jų, 
3-jų, 4-ių, 5-ių kambarių. 
Kiekviename bute - balkonas. 
Penkių kambarių butai per du 
aukštus su didelėmis teraso
mis ant stogo. Naujoviškiausi 
butai. Bus įrengta automobi
lių aikštė, norintiems - gara
žai. 

- Ar dideli butai? 
- Name daugiausia trijų 

kambarių butų, kurių plotai 
71.68 m2

, 71.93 m2
, 78.56 m2

• 

Dviejų kambarių butų plotai 
-52.42 m2

, 54.47 m2
, 62.27 m2

• 

Keturių kambarių butai -
102.08 m2 ir 104.14 m2

• Kiek
vienas namo butas turi balko
ną. Per du paskutiniuosius 
aukštus suprojektuoti penkių 
kambarių butai, kurių plotai -
138.44 m2 ir 140.5 m2

• Jie turi 
balkonus ir dideles terasas -
48 m2 ploto. 

- Ar nebus butai per bran
gūs? 

- Manau, šių laikų sąlygo
mis mūsų butai prieinami su
sitaupiusiems žmonėms. Vie
nas kvadratinis metras šiame 
name kainuos vidutiniškai 
dviem tūkstančiais litų pigiau 
negu Vilniuje. 

- Ar gyventojams neteks 
šalti? 

- Namas bus apšildytas 
akmens vata, ekonomiškas. 
Šildymas nepriklausys nuo se
zono pradžios ir pabaigos. 
Įrengtas elektrinis grindų šil
dymas vonioje. 

- Kuo ši vieta gali vilioti 
užsieniečius? 

- Elektrėnų ramybe, žalu
ma, Ledo rūmais, kurių pa
kraštyje įrengtas pasaulinius 
standartus atitinkantis 18 duo
bučių golfo klubas, užsienie
čių itin gerai vertinamas "Sos
tinių golfo klubas". Šiame gra
žaus gamtovaizdžio krašte aš
tuoniolikos hektarų plote nu-

matoma įkurti kompleksą 
"Jaunimo krantas" ir pramo
gų parką "Energolendas", 
įrengti "amerikietiškus kalne
lius", rekonstruoti Ledo rū
mus, baseiną ir jachtklubą. 

- Ki,ekvieną darbą apibūdi
na visų pirma žmogus, sukūręs 
jį. Ne vien darbštumas, bet ir 
kilmė, dvasinės savybės lemia 
jo veiklos sėkmę? 

- Gimiau 1946 m. Jurbar
ko raj. Burbinės kaime. Tėvas 
- pasiturintis ūkininkas, jau 
miręs, o mama Marcelė tebe
gyvena gimtinėje. Abu nuo 
mažens mokė mylėti Dievą ir 
Lietuvą, nemesti nedoros še
šėlio savo giminei. Išugdė pa
reigingumą, atsakomybę, sąži
ningumą už kiekvieną atliktą 
darbą visiems mūs~ keturiems 
vaikams. Baig!au Zemės ūkio 
akademijoje Zemės ūkio me
chanizacijos specialybę, vėliau 
per įvairias pakopas, atsakin
gus darbus tapau savotišku 
statybų vadovu. Su žmona Al
dona išauginome sūnų ir duk
rą, abu baigę aukštuosius 
mokslus. Jau turiu du vaikai
čius. Esu Lietuvos patriotas, 
džiaugiuosi, kad atkūrėme sa
vo valstybę. Ją privalome gra
žinti, kurti, saugoti. Kiekvie
nas mūsų turime kažką pras
mingo ir svarbaus jai padaryti. 
Tai paaiškina ir mano užmojis 
Elektrėnuose. Mano gyveni
mo šūkis: jei verslą kuri tik dėl 
pinigų - jis nebus sėkmingas. 
Gyvenimas pernelyg trumpas 
ir tave ainiai vertins ne pagal 
sąskaitas banke, o pagal pa
darytus gerus darbus Lietuvai. 

- Pabrėžiate "Lietuvai"? 
- Taip! Lietuva mums 

Dievo duota žemė ir tik joje 
galime surasti laimę. Nesa
kau, kad nereikia pažinti pa
saulio. Galima išvykti ir pa
dirbėti, pasisemti patirties, 
bet neužsibūti svečioje šalyje 
ir turtus, patirtį dovanoti Tėvų 
žemei. 

- Dėkoju Jums už pokal
bį. Linkime geros sveikatos, 
laimės! 

Kalbėjosi Bernardas Šaknys 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentas Lenkijoje 
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus Krokuvoje 
gegužės 11 d. kartu su Len
kijos, Ukrainos, Gruzijos ir 
Azerbaidžano prezidentais 
priėmė bendrą pareiškimą 
energetikos klausimais. Ja
me pabrėžiama, kad šis susi
tikimas nėra vienkartinis, 
Krokuvoje prasidėjęs dialo
gas bus tęsiamas rudenį 
Vilniuje, į kurį ketinama kvies
ti partnerius energetikos sri
tyje iš Rytų ir Vakarų. 

Dokumente įsipareigota 
tęsti sričių bendradarbiavi
mą aukščiausiu lygiu, plėtoti 
energetikos strategiją, ku
rioje pabrėžiamas išteklių 
tiekimas iš Kaspijos jūros 
regiono į Vidurio ir Rytų Eu
ropą. Jame pažymima ben
dradarbiavimo skaidrumo 
svarba sprendžiant tech
nines energetikos infrastruk
tūros ir tiekimo problemas. 

Susitikime taipgi aptarta 
valstybinių energetinių sek
torių plėtros strategija bei 
transporto koridoriaus Vi
durio Azija - Pietų Kau
kazas - Vidurio Europa są
voka. Krokuvoje vykusiame 
susitikime taip pat dalyvavo 
delegacija iš Kazachstano. 

Geresnis verslo klimatas 
Vilniuje surengtoje tarp

tautinės verslo ir investicijų 
konferencijoje "Lietuvos 
verslas ir investicijos" Lie
tuvos prezidentas Valdas 
Adamkus pabrėžė, kad Lie
tuva pasiekė akivaizdžią pa
žangą gerindama savo vers
lo klimatą. Investuotojų au
ditoriją valstybės vadovas 
paragino investuoti Lietu
voje. Jo teigimu, 2004 ir 2005 
m. daugelis tarptautinių ži
novų gyrė Lietuvą už jos pa
stangas gerinti ekonomiką, 
konkurencingumą ir našu
mą. Remdamasis Pasaulio 
banko parengtos apžvalgos 
"Verslas 2007" informacija 
prezidentas pažymėjo, kad 
Lietuva pateko į geriausias 
sąlygas verslui sudarančių 
pasaulio šalių dvidešimtuką. 

Lietuvos vyriausybė pla
nuoja toliau reformuoti mo
kesčių, galimybės naudotis 
žeme ir darbo tvarkymo sri
tis. Kitais metais gyventojų 
pajamų mokestis bus dar 
kartą sumažintas bent 3%, 
svarstomos tolesnio šio mo
kesčio mažinimo galimybės, 
rašo ELTA. 

Žmogaus teisių apžvalga 
Žmogaus teisių stebė

jimo instituto teigimu, ne
mažai žmonių šalyje jaučiasi 
nesaugūs, baiminasi laisvai 
reikšti savo mintis, jaučia 
teisingumo stoką, nepasitiki 
valstybės institucijomis. LG
TIC žini9mis, periodinę ap
žvalgą "Zmogaus teisių įgy
vendinimas Lietuvoje 2006" 
parengęs institutas pabrėžia, 
jog žmogaus teisių situacijos 
analizė patvirtino šio nepa
sitikėjimo ir būgštavimų 
pagrįstumą. 

Apžvalgoje nurodoma, 
kad pernai tebesitęsė visuo
menės pasitikėjimo teismais 
ir teisėsaugos institucijomis 
krizė. Stebėjimai parodė, 
kad teismai neretai pažei
džia teisingo teismo garanti
jas, ikiteisminis tyrimas 
baudžiamosiose bylose daž
nai vykdomas neprofesiona
liai. Nepaisant akivaizdžių 
problemų, trūko politinės 
valios imtis esminių refor
mų. Politikai demonstravo 
netinkamą požiūrį į teismus 
- kišosi į jų darbą, naudojo 
juos kaip įrankį bandydami 
apsiginti nuo kritikos. 

"2006 metų įvykiai Lie
tuvoje parodė, kad teisę į žo
džio laisvę vis dar prastai su
vokia ne tik visuomenė, bet 
ir politikai bei žiniasklaidos 
atstovai. Pavyzdžiui, Valsty
bės saugumo departamentas 
reikalavo, kad naujienų por
talai atskleistų neigiamus 
komentarus apie šią institu
ciją parašiusius asmenis. To
liau klestėjo užsakomoji ži
niasklaida, ribojanti piliečių 
teisę į objektyvios ir neša
liškos informacijos gavimą. 
Vis dar kelia problemų su
sirinkimų laisvės įgyvendini
mas", rašoma apžvalgoje. 

Vetavo įstatymą 
Gegužės 15 d. seimui 

pritrūko balsų pakartotinai 
priimti savo balandžio 17 d. 
priimtą įstatymą, kuriuo par
lamentas apribojo buvusių 
KGB kadrinių ir rezervo 
karininkų veiklą. Už šį doku
mentą balsavo 64 seimo na
riai, prieš - 18, susilaikė - 17. 
Seimas taip pat nepritarė ir 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus vetuotoms buvu
sių KGB rezervistų veiklą 
ribojančioms įstatymo patai
soms, todėl lieka galioti 1999 
m. priimtas įstatymas. 

Š.m. balandžio 17 d. 
seimas buvo priėmęs įsta
tymą, pagal kurį buvę KGB 
kadriniai darbuotojai ir re
zervo karininkai iki 2009 m. 
sausio l d. nebegalėtų užimti 
svarbių valstybėje pareigų, į 
kurias skiria seimas, prezi
dentas, seimo pirmininkas, 
vyriausybė arba premjeras. 
Dokumentą vetavo prezi
dentas, aiškinęs, jog apribo
jime konstatuotas konstitu
cinio proporcingumo prin
cipo pažeidimas. 

Klausimą diskutuojant 
seime parlamentaras Petras 
Gražulis už prezidentui 
mestus kaltinimus seimo 
sprendimu buvo pašalintas 
iš seimo salės ir 5 seimo vi
suotiniuose posėdžiuose ne
turės teisės kalbėti ar bal
suoti ir negaus už tuos posė
džius atlyginimo. Seimui pa
kartotinai nepriėmus anks
čiau priimto įstatymo ir ne
pritarus prezidento siūly
mams, politikai vėl žada ieš
koti naujų sprendimų dėl bu
vusių KGB rezervistų veik
los. RSJ 
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Vilnijos visuomenės veikėjas Vincas Martinkėnas 
Lietuvoje gražiai paminė

jome įžymaus Vilnijos krašto 
veikėjo, istoriko, pedagogo, 
enciklopedininko, mokslinių 
bibliotekų bendradarbio Vin
co Martinkėno gimimo šimt
metį (šiemet sukanka ir 10-
sios jo mirties metinės). 

Lietuvos mokslų akade
mijos bibliotekoje (toliau 
LMAB) kovo 22 d. į minėjimą 
rinkosi Vilnijos švietėjai, vi
suomenės veikėjai, V. Martin
kėno artimieji, buvę jo vado
vautų gimnazijų auklėtiniai, 
rašytojai, žurnalistai. Čia buvo 
surengta ir atidaryta turininga 
personalinė šio garbaus isto
riko darbų ir veiklos paroda. 
Apie V. Martinkėno gyveni
mo gaires, jo darbų kryptį gy
vai ir nuosekliai pasakojo 
LMAB direktorius dr. J. Mar
cinkevičius. Vilniaus ainių 
klubo vardu susirinkusius pa
sveikino šio klubo tarybos pir
mininko pavaduotoja Jūratė 
Burokaitė, atsiminimų žo
džius tarė buvęs Vilniaus Vy
tauto Didžiojo gimnazijos ab
solventas prof. J. Burneika, 
buvęs jo mokinys, senas vil
nietis l. Šimelionis, Vilnijos 
draugijos pirminJnkas dr. K. 
Garšva, M. ir J. Stapelių mu
ziejaus direktorė A. Gudony
tė, enciklopedininkai A. Ra
čius ir A. l!akymas, literatū
ros kritikė G. Mareckaitė, ra
šytojos B. Mackonytė ir A. 
Zemaitytė, rašanti monogra
fiją apie V. Martinkėną. 

Gimė jis Ignalinoje 1907. 
1.12 (senuoju kalendoriaus 
stiliumi 1906.XII.30) gausioje 
geležinkelininko Kazimiero 
Martinkėno ir Juozapotos 
Damaškaitės-Martinkėnienės 
šeimoje. Senelis iš motinos 
pusės Motiejus Damaška tu
rėjo pusvalakį žemės Strigai
lišk:yje, bet taip pat dirbo ge
ležinkelyje, apie 1858 m. jį 
statė ir tiesė. 

Skaityti lietuviškai namie 
mažąjį Vincą mokė motina. 
Kai jis baigė Ignalinos gele
žinkelio pradinės rusų mokyk
los vieną skyrių, prasidėjo l 
Pasaulinis karas. Ignalinos ge
ležinkelininkai buvo išvežti į 
Rusiįą, į čerepovieco miestą 
prie Seksnos, Volgos intako; 
vėliau perkėlė juos į Staro Si
versko kaimą, netoli Peter
burgo, kur lietuvių komitetas 
nukentėjusiems nuo karo 
šelpti organizavo lietuvišką 
mokyklą. Joje V. Martinkėnas 
išmoko ir gerai lietuviškai ra
šyti, ir ten, pasak jo, įsisąmo
nino, kad yra lietuvis. 1918 m. 
tėvai su penkiais vaikais grįžo 
į Lietuvą. Nuo 1921 m. jis mo
kėsi Švenčionių "Ryto" gim
nazijoje, nuo 1923 m. su bro
liu persikėlė į Vilniaus Vytau
to Didžiojo gimnaziją, kur di
rektoriumi buvo įžymus peda
gogas Marcelinas Šikšnys, 
gimnazijos gydytoju J. Basa
navičius. Baigęs gimnaziją, 
1927 m. įsidarbino "Ryto" 
draugijos Miežionių kaimo 
pradinėje mokykloje. Po me
tų, 1928 m. įstojo į Vilniaus 
Stepono Batoro universitetą, 
humanitarinį fakultetą iš pra
džių į klasikinės filologijos 
skyrių, vėliau pasirinko istori-

jos specialybę. Jau studijų me
tais įsitraukė į visuomeninę 
lietuvių veiklą: buvo Vilniaus 
lietuvių studentų sąjungos val
dybos nariu, jos pirmininku; 
buvo išrinktas į Vilniaus Lie
tuvių labdaros draugijos val
dybą. Laisvalaikiu dalyvauda
vo studentų saviveikloje, ge
rai grojo armonika, su lietu
vių studentų dramos būrelio 
grupe kaip artistas mėgėjas 
vaidindavo Vilniuje ir kai
muose. Dar studijų metais 
(1932), vietoj susirgusio mo
kyt. J. Šlapelio, jį pakvietė į 
Vytauto Didžiojo gimnaziją 
dėstyti lietuvių kalbą (dirbo 
ten iki 1939 m.). Studijas bai
gė 1935 m. filosofijos magist
ro laipsniu. 1936 m. išlaikė 
dar vienerius, pedagoginius 
egzaminus ir iš lenkų valdžios 
gavo diplomą su teise dėstyti 
lietuvių k. ir istoriją lietuviš
kose vidurinėse mokyklose ir 
seminarijose. 

1939 m. buvo perkeltas į 
lenkišką Adomo Mickevičiaus 
gimnaziją direktoriumi; 1940 
m. dirbo Vilniaus VIII lenkų 
gimnazijoje, o suorganizavus 
trečiąją lietuvišką tapo jos di
rektoriumi; dėstė istoriją, vo
kiečių okupacijos metais išlei
do tris jos abiturientų laidas. 
Turpukariu uoliai bendradar
biavo Vilniaus krašto lietuvių 
spaudoje, savo publicistinius 
straipsnius pasirašydavo įvai
riais pseudonimais. Rengdami 
jo jubiliejinę parodą, pirmą 
kartą sudarėme nedidelę jo 
straipsnių, skelbtų žurnale 

dr., 4 išradimų, per 100 moksi. 
str. autorius, Europos rinolo
gų draugijos narys). 

Vincas Martinkėnas 

1944 m. artėjant frontui, 
V. Martinkėną, atostogaujantį 
Kybartuose, vokiečiai privers
tinai išvarė apkasų kasti, pas
kui išvežė į Rytprūsius žemės 
ūkio darbams. Kai ten atėjo 
sovietų armija, jis buvo paim
tas į jos kariuomenę šaulių 
pulko kariu ir kovėsi su vokie
čiais ties Krancu ir Neukure
nu. Po karo su pulku buvo 
perkeltas į Kaukazą ir tik 1945 
m. pabaigoje grįžo į Lietuvą. 
'Ifumpai mokytojavo Kaune, 
paskui vėl Vilniuje, kai po ka
ro suirutės sugrįžo į ten jo šei
ma. 1946 m. kaip drąsus inte
lektualas ir geras istorijos ži
novas buvo pakviestas dėstyti 
į Vilniaus Pedagoginį institu
tą, Istorijos fakultetą. Jame 

Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje Vilniuje surengta ir 
atidaryta turininga V. Martinkėno darbų ir veiklos paroda 

Lietuviškas baras, laikraščiuo- dėstė visuotinę istoriją, buvo 
se Vilniaus rytojus, Vilniaus jos katedros vedėjas, fakulte
balsas, bibliografiją. Tuo metu to dekanas, ėjo docento pa
keitėsi ir jo asmeninis gyveni- reigas, sumaniai vadovavo 
mas: 1937 m. jis vedė "Rxto" studentų praktikai. Siūlė jam 
draugijos mokytoją Elzę Cer- net rektoriaus vietą, tereikėjo 
lionytę (1907-1958). Apie ją įstoti į partiją. Nestojo, o dėl 
savo Atsiminimuose vėliau ideologijos neįtikęs tuometi
taip rašė: "Ji buvo šauni mo- niam instituto mokymo dalies 
kytoja, ( ... )drąsi kovotoja už vedėjui Ariskinui, buvo iš ve
lietuvybę, „. draugijos vertina- dėjo pareigų atleistas. 1950 
ma kaip gera darbuotoja. Su- m. pats padavė pareiškimą ir 
tarėme, kad kelsime vestuves iš instituto atsistatydino. Dir
be jokių iškilmių. (Po vestu- bo rusų vidurinėse mokyklo
vių) sveikino mane Laikinojo se, lygiagrečiai dėstė Vtlniaus 
VIiniaus lietuvių komiteto pir- miškų technikume, Mokytojų 
mininkas K. Stašys, t.y. Vil- tobulinimosi institute, Lietu
niaus krašto organizuotosios vos Švietimo ministerijos me
lietuvių visuomenės gal~a, todikos kabinete ir kt. Moky
'Ryto' pirmininkas kun. K. Ci- tojų susirinkimuose, konfe
biras, gimnazijos direktorius rencijose dažnai skaitydavo 
M. Šikšnys ir kiti VIiniaus lie- pranešimus. 1958 m. buvo pa
tuvių visuomenės veikėjai". kviestas dirbti į Lietuviškąją 
(F284-191, lap. 19). 1938 m. tarybinę enciklopediją, istori
gimė sūnus Laimutis Jonas jos redakciją, vyr. redakto
( dabar habil. biomedicinos m. riaus pareigoms ir čia išdirbo 

per 12 metų. Mažajai tarybi
nei enciklopedijai parašė per 
200 straipsnių. Jo paties para
šytieji straipsniai alsavo bran
džiu ir giliu dalyko išmanymu, 
gyva ir sklandžia lietuvių kal
ba. Tudėl buvo ir sumanus, ir 
reiklus redaktorius, iš autorių 
reikalaudavo tikslių faktų, 
nuoseklaus jų dėstymo. 1971 
m. išėjęs į pensiją darbo pasi
prašė LMA bibliotekoje, įsi
darbino Rankraščių skyriuje. 
Su pertraukomis čia išdirbo 
iki 1979 m. 

1975 m. įsteigė čia ir savo 
rankraščių fondą (F284 ), pats 
jį komplektavo, kaupė dar ne
išleistų savo veikalų autogra
fus, vertimus, jų variantus, da
lį retų, istorinių senovinių 
nuotraukų. Fondas buvo pa
pildytas 1998 m., jau po V. 
Martinkėno mirties, kai likusį 
rankraštinį palikimą perdavė 
jo labai gerbiama ir godojama 
paskutiniųjų dešimtmečių_ su
tuoktinė Vita Jauniškytė Cer
nia uskienė-Martinkėnienė. 
Tas išsaugotas asmens archy
vas tebėra tikras žinių aruo
das. 

V. Martinkėnas mūsų at
mintyje tebėra ne vien spaus
dintų istorinių-publicistinių 
straipsnių, bet ir svarių istori
jos veikalų autorius. Labiau
siai išgarsėjo jo knyga Vilniaus 
krašto lietuviškos mokyklos ir 
skaityklos 1919-1939 m., kur 
įvardijami slaptųjų lietuviškų 
mokyklų mokytojai, trumpai 
aptariamos Vilniaus krašto 
draugijos (net 17). Knygoje 
sutelkta daug įvykių, doku
mentų ir faktų, kurių liudi
ninku buvo jis pats. Ši knyga 
reikalautų ir antro, pakartoti
nio, papildyto leidimo: mat 
dalis parašyto teksto dėl vie
tos stokos taip ir liko rankraš
tyje. Į knygą nepateko skyrius 
"Vilniaus krašto žymesniųjų 
veikėjų tru"}pa charakteristi
ka" ir kt. (Cia taikliai piešia
mi tokie iškilūs asmenys kaip 
kun. K.. Stašysi~·VKraujali~, 
D. Alseika, M. ~ikšnys, K. Č1-
biras, B. Untulis, kuriuos au
torius pažinojo ir pats su jais 
bendravo). Kitas paskelbtas 
V. Martinkėno leidinėlis - Vil
niaus ir jo apylinkių čiabuviai 
(1990). Gana vertingas jo 
tyrinėjimas Lenkinimas per 
Vilniaus vyskupijos bažnyčias 
(Naujoji viltis, Cikaga, 1990, 
nr. 23). Gerai vertė iš lietuvių 
kalbos. Dalį savo vertimų 
publikuodavo žurnale Kultū
ros barai: čia skelbė atidžiai 
iššifruotus ir į lietuvių kalbą 
išverstus nelengva rašysena 
parašytus prof. Mykolo Rio
merio 1915-1945 m. dienoraš
čius. Liko neišleistos jo su
darytos šių dienoraščių rodyk
lės; jo išversta J. Ochmanskio 
Lietuvos i.storija. 

Leidėjų tebelaukia ir kiti 
rankraščiuose tebesantys tu
riningi V. Martinkėno darbai, 
tarp jų Švenčionių apskrities 
istorijos bruožai (1965); taip 
pat Laikinasis Vilniaus lietu
vių komitetas (1975), Lietuvos 
istorija (1978) ir būsimas va
dovėlis mokiniams Lietuvos 
i.storijos pamokos paaugusiems 
vaikams (1979), rašytas so-

vietmečiu savo vaikaičiui Li
nui Martinkėnui (g. 1973, da
bar architektas-projektuoto
jas ). Laukia spausdinimo ir jo 
Atsiminimai apie 1913-1940 
m. Lietuvos visuomeninį kul
tūrinį gyvenimą. Jis pats gy
veno svarbiais politiniais mo
mentais ir buvo svarbių faktų 
liudininku. J. Cicėnas savo 
k:g.ygoje Vilnius tarp audrų 
(Cikaga, 1953) rašė, kad tuo 
metu "jo sumanumas, asme
ninė drąsa buvo labai reika
linga atlikti tautai daugybę 
kitų užduočių visuomeninėje 
veikloje, kartais net ypač rizi
kingų; ir niekada V. Martin
kėnui nepritrūkdavo asmeni
nio ryžto". 

V. Martinkėnas buvo vi
suomenės žmogus, gilūs ir 
platūs jo interesai sutelkdavo 
apie jį iškilias asmenybes. 
Tarp jų ir nemažai JAV vei
kėjų. Parodoje buvo dalis jo 
korespondencijos, kurioje at
sispindėjo ir visuomeninės, ir 
labai asmeninės jo bendravi
mo nuostatos: nuo 1967 m. jis 
susirašinėjo su savo dėde, mo
tinos broliu Mykoll! Damaš
ka, gyvenančiu Cikagoje. 
Laiškus jam rašė kalbininkas, 
pedagogas, vienas iš lituanisti
kos instituto Čikagoje įsteigė
jų Aleksandras Dundulis 
(1910-1994), publicistas Rojus 
Mizara (1895-1991) iš Niujor
ko, filologė Gražutė Sirutie
nė-Šlapelytė (g. 1909), buvęs 
žurnalo Lietuviškas baras re
daktorius, teisininkas, žurna
listas ir visuomenininkas Pet
ras Viščinis (1912-1998) ir kt. 
Įdomias savo mintis V. Mar
tinkėnas dėstė ne vien raštu. 
Jis buvo ir puikus kalbėtojas, 
tikras žodžio meistras. Tubėra 
išlikę juodraščiai jo pasakytų 
kalbų: prie M. Šikšnio kapo 
(1970), Lietuvos mokytojų su
važiavime (1990), atkuriant 
Lietuvos mokytojų sąjungą 
(1993) ir kt. 

Atgimimo metais autorius 
pažėrė puikių biggrafinių apy
braižų apie P. Zižmarą, Br. 
Untulį, Vytauto Didžiojo gim
naziją ir kt., kurias spausdin
davo laikraštyje Voruta. Jo 
darbai buvo įvertinti Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino ordino 1-ojo laipsnio 
medaliu (1995) ir LDK Ge
dimino 3-ojo laipsnio ordinu 
(1997). Mirė jis 1997.XIl.4 ir 
buvo palaidotas Antakalnio 
kapinėse, visai netoli dail. 
V.K. Jonyno. 

Jis buvo atkaklus darbuo
tojas, tikras dvasios galiūnas. 
Visi darbai rodo jį karštai my
lėjus Lietuvą, visada tikėjus 
jos laisve ir ateitimi. Ne kartą 
sakydavo, kad mūsų tautos 
dvasinis lobis - graži, gera kal
ba, kilnūs papročiai. Primin
davo, kad yra "tokių pareigų 
ir tokių darbų, kur reikia ne 
vienam žmogui, bet ištisoms 
kartoms per metų metus dirb
ti". Tudėl "reikia, kad tarp se
nosios ir jaunosios kartos ne
nutrūktų ryšys" (LMAB, F284 
-151). Tą mintį, lyg spindinčią 
vaivorykštę, permetė mums. 

Danutė Labanauskienė, 
Lietuvos mokslų akademijos 

Rankraščių skyriaus mokslinė 
bendradarbė, 2007.IY.10 



Stilizuotas Lietuvos seimo rūmų vytis Ntr. L. Milčiaus 

Vaižgantiškumas spaudos puslapiuose 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Tačiau skaitytojų komen
tarus, prieš straipsniui nu
grimztant į Balsas.It archyvą, 
stengiuosi perskaityti. Jie su
kelia minčių. Todėl man ypač 
malonu padėkoti tiems skaity
tojams, kurie, kaip man atro
do, supranta autoriaus inten
cijas, pateikia savo originalių 
minčių, pastabų, vertinimų. 
Tai pateisina pastangas - min
tis žadina mintį, mąstymą, 
bendruomeninį ryšį, buvimo 
prasmės paiešką. Esu dėkin
gas ir kritiškai mano straips
nius vertinantiems. Autorius 
jokio tiesos monopolio čia ne
sisavina, tiesiog dėsto mintis, 
pats ieško atsakymų į klausi
mus, kurie jam rūpi. Žmo
nėms, kurie tuos atsakymus 
turi, nematyčiau pagrindo 
kartais taip aistringai ginčytis, 
jeigu kur su manimi nesutin
ka. Kadangi dažnusyk, kaip 
taikliai pastebėjo trimis 
žvaigždutėmis (***) savo ta
patybę pridengęs vienas skai
tytojų, tai - tikėjimo klausi
mas; netikinčių žmonių nėra: 
tik vieni tiki Dievu, kiti - stabu 
(politikos mesijais, televizijos 
"dangaus" žvaigždėmis, ho
roskopų sudarinėtojais, sau
gumo viršininku ar jo "žymė
tais atomais", užliejusiais in
formacinę viešosios raiškos 
erdvę). 

Vien padėka skaitytojams 
už atidumą bei reiškiamas 
nuomones kaip pagrindas ko
mentarui būtų aiškiai nepa-

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

kankamas. Todėl norėčiau čia 
aptarti keletą dalykų, kurie, 
manau, galėtų būti pravartūs 
ateityje, siekiant aiškesnio ir 
konstruktyvesnio visuomeni
nio dialogo. 

Viena iš populiariausių ir 
bene dažniausiai pasitaikan
čių (ne tik man adresuotų) 
skaitytojų pastabų yra maž
daug tokia: na, gerai, mintys 
teisingos, bet kas iš to; kokie 
tolimesni veiksmai, ką daryti? 
Justi, kad dalis skaitytojų iš 
žurnalistų laukia "instrukcijų" 
kaip jiems laikytis, ko griebtis, 
kaip "veikti toliau ... " 

Lūkesčiai nepagrįsti, žur
nalistai tokio "veiksmų plano" 
negali duoti ir vargu ar kada 
nors duos. Daugiausia ką gali 
atsakomybę už savo žodžius 
jaučiantys žurnalistai - tai pa
skatinti žmogų mąstyti, pa
drąsinti jį imti "galvoti savo 
galva", priiminėti sprendimus 
savarankiškai, ne pagal "pia
ro" specialistų režisuojamus 
planus. Kažkur skaičiau: pri
imdami sprendimus - kuria
me savo likimą. Tad ar verta 
sprendimus daryti lengvabū
diškai? 

Jeigu jau nuo ko nors 
"pradėti", tai geriausia - nuo 
nedidelių dalykų. Turkim, per
skaičius straipsnį tuojau smeig
tis rašyti komentarą ar verčiau 
"nepraleisti progos", perfra
zuojant garsųjį Prancūzijos 
prezidento posakį, kartais ir 
patylėti? Tai irgi - sprendi
mas, ir sprendimas - vertas 

Algis MEDELIS 

pagarbos. 
Tik iš pirmo žvilgsnio gali 

atrodyti, kad komentarų turi
nys - dėmesio nevertas daly
kas. Iš tiesų tai gana iškalbin
gas liudijimas apie visuome
nės pajėgumą palaikyti viešą 
dialogą, racionaliai svarstyti 
klausimus, teikti siūlymus ir 
priiminėti sprendimus, įverti
nančius daugelį aplinkybių ir 
aprėpiančius skirtingų sociali
nių grupių interesus. 

Jeigu viešojoje informaci
nėje erdvėje konstruktyvaus 
visuomeninio dialogo poten
cialas yra tik toks, kokį randa
me populiariausiuose lietuviš
kuose portaluose (neabsoliu
tinu - pasitaiko labai išmintin
gų ir racionalių pasisakymų, 
bet jų - mažuma), tai kodėl 
mes tikimės daugiau, tarkim, 
kad ir iš seimo? Juk tai tiesio
ginė mūsų pasirinkimo, t.y. 
jau priimtų sprendimų pasek
mė. Politinė kultūra iš tikrųjų 
nurodo priežastinį ryšį tarp 
pilietinės visuomenės koky
bės ir politinio elgesio bei vals
tybinės santvarkos. Pasak Vy
tauto Vardžio, kaip politinė 
visuomenė nėra homogeniš
ka, t.y. vienarūšė, vienoda, 
taip ir įvairių jos sluoksnių 
politinė kultūra irgi skiriasi. 
Tačiau vargas tai politinei sis
temai, kurios nejungia pakan
kamai vieninga politinė kul
tūra. Tokia sistema tampa ne
pajėgi pilnai tarnauti žmogui 
ekonominiu ar kultūriniu prog
resu bei gerove. (Bus daugiau) 

QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. 
M6R 2L2 Tel. 416-531-4800 

KELIONĖS l VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
l LIETUVA - visuomet 2eriausiomis kainomis! 

VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų -
apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - teiraukitės! 

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 val. Atvažiuoti Jums 
nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

Jei. Joronte 416 531-4800 
Bilietus prašau atsiimti, į tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu 

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E., Mississauga, ON, L5A3X2 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Jei. 905-306-9563 
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendanti Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU 
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___ .,., KANADOS ĮVYKIAI .,., __ _ 

Naujas įstatymas? 
Kanados vyriausybė pla

nuoja priimti naują įstatymą 
(Passport Canada Act), pagal 
kurį būtų supaprastinamas 
pasų pratęsimas. Dabar Ka
nados piliečio pasas turi būti 
atnaujinamas kas penkeri 
metai. Tai padaryti užima 
beveik tie]<: laiko, kiek ir gau
ti naują. Siuo metu, įsigalio
jus JAV įstatymams, į šią vals
tybę be Kanados piliečio pa
so negalima skristi lėktuvais. 
Nuo 2008 m. sausio mėn. ši 
taisyklė galios ir keliaujan
tiems automobiliais, trauki
niais ar kitomis priemonė
mis. Naujasis įstatymas pa
lengvintų pasų išdavimo tar
nybos darbą, sutrumpintų 
laukimo laiką pasų gavė
jams. 

Tik atsistatydinus Kve
beko separatistų partijos va
dovui Andre Boisclair, kitos 
partijos Kvebeko bloko va
dovas Gilles Duceppe pa
skelbė, kad jis pasiryžęs už
imti jo vietą.Tačiau nesu
laukęs pritarimo iš šios par
tijos narių, po dienos atsi
ėmė savo kandidatūrą. Jis 
pripažino, kad padarė neap
galvotą žingsnį, siekdamas 
tapti Kvebeko partijos vado
vu. G. Duceppe aiškino no
rėjęs išvengti partijos susi
skaldymo ir keisti partijos 
veiklos kryptį. G. Duceppe 
pareiškė, kad jis tikrai palai
ko P. Marois kandidatūrą į 
Kvebeko partijos vadovo vie
tą ir linki jai išvengti kai
ruoliškų posūkių bei refe
rendumo ketinimų, o dau
giau rūpintis socialine veikla 
ir suverenumo idėjų atnauji
nimu. 

Konservatorių vyriausy
bė vykdo savo planus apginti 
Kanados šiaurės sienas ir te
ritoriją, įtvirtinti savo nuosa
vybę. Neseniai buvo atliktas 
žygis sniegoeigiais, patikri
nant labiausiai nutolusius 
taškus, žyminčius Kanadai 
priklausančią teritoriją Ark
tikoje. Dabar vyriausybė pla
nuoja užsakyti Arktikos pa
sienio laivus, kurie galėtų ne 
tik plaukioti tarp ledų, bet ir 
turėti ginkluotės sistemą bei 
malūnsparnio nusileidimui 
tinkamą denį. 

Pusantro tūkstančio moks
lininkų iš 50 valstybių atvi
rame laiške Kanados vyriau
sybei ragina saugoti vieną iš 
didžiausių pasaulio vertybių 
- Kanados šiaurės sengires 
(boreal forests ). Jos užima 
566 mln. hektarų ir moksli
ninkų tvirtinimu yra pasku
tinė ir didžiausia dar nesu
niokota miško ir pelkynų 
ekosistema. Ji yra pagrindi
ųis gėlo vandens šaltinis 
Siaurės Amerikai, bilijonų 
gyvūnijos rūšių buveinė ir 
pirmosios tautos - indėnų 
genčių - namai ir pragyveni
mo vieta. Sengirių plotuose 
- 1.5 mln. ežerų ir vandens 
telkinių, per šią teritoriją 
praskrenda nuo 3 iki 5 bln. 
paukščių. Kanados sengirės 
sudaro vieną ketvirtadalį vi
sų pasaulio miškų. Nuo šios 
žaliosios dangos didele dali-

mi priklauso viso pasaulio 
mikroklimatas. Tačiau kirti
mai, kalnakasybos, energijos 
gavybos darbai Kanados 
šiaurės miškams kelia grės
mę. Todėl Šiaurės Amerikos 
ir pasaulio gamtosauginin
kai ragina Kanados vyriau
sybę saugoti įstatymu patį 
didžiausią valstybės turtą. 

Gen. gubernatorė Mi
chaolle Jean lankosi rytinėse 
Kanados provincijose. New 
Brunswick provincijoje ji ap
lankė Kanados karinę bazę 
Gagetown. Viešnia susitiko 
ir bendravo su tarnaujančių 
Afganistane karių šeimomis, 
dalyvavo parlamento posė
dyje, aplankė Beaverton me
no galeriją ir apžiūrėjo kitas 
vietos įžymybes. 

Albertos provincijos eti
kos vyriausiasis pareigūnas 
pripažino, kad progresyviųjų 
partijos ir provincijos vado
vas Ed Stelmach ir du jo mi
nisteriai nepadarė jokių pa
žeidimų, organizuodami rink
liavą savo partijai. Paaiškė
jus, kad į konservatorių ren
giamus pietus kvietimus įsi
gijo asmenys, galintys sukelti 
nesusipratimų dėl interesų 
susikirtimo, renginys buvo 
atšauktas, vienas iš atsiųstų
jų rėmėjų čekių 5,000 dol. 
buvo sugrąžintas. 

Prince Edward Island 
provincijos liberalai, gausin
dami savo rėmėjų gretas, pa
skelbė naują partijos prog
ramą jaunimui. Kviesdami 
provincijos jaunimą studi
juoti universitete ir jį baigus 
pasilikti čia, jie numato, jei 
laimės rinkimus, į universi
tetą stojančiam sumokėti 
2,000 dol. vienkartinę para
mą. Baigusiems mokslą ir 
bent 5 metus atidirbusiems 
provincijoje žadama 2,000 
dol. nuolaida, mokant vals
tybinius mokesčius. Liberalų 
nuomone, reikia mažinti kas
metinį mokestį už studijas 
universitete. 

Kanada praranda dvi 
savo žymias versloves: aliu
minio gamintoją nuo 1902 m. 
"Alkan" ir "Van Houtte ka
vos namus". Abi jas nori įsi
gyti Amerikos verslininkai. 
"Alcoa", didžiausia aliumi
nio gamintoja JAV, norėjo 
susijungti su "Alcan". Nepa
vykus šiam žingsniui, jie siū
lo "Alcan" akcijų savinin
kams dideles sumas už akci
jas - iš viso apie 33 bln. dol. 
"Alcoa" žada palikti pagrin
dinę įstaigą Montrealyje, 
plėsti gamybą ne tik Kvebe
ko, bet ir Br. Kolumbijos 
provincijose. "Van Houtte 
kavos namai" nuo 1918 m. 
turi per 100 kavos parduotu
vių, aptarnauja 71,000 Š. Ame
rikos įstaigų, daugiausia On
tario ir Kvebeko provincijo
se. Ją įsigyja Connecticut 
valstijoje esanti "Littlejohn 
ir Co". Būsimieji savininkai 
amerikiečiai žada palikti bu
vusį vardą ir pagrindinę 
įstaigą Montrealyje, išsau
gant senuosius prekybos ry
šius ir tradicijas. S.K. 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
KULTŪROS STRATEGUA 

Europos komisija (EK) 
gegužės 10 d. priėmė politi
nį pareiškimą dėl kultūros 
vaidmens globalizuotame 
pasaulyje. Pirmoji Europos 
kultūros strategija patvir
tina, kad kultūra yra itin 
svarbi Europos integracijos 
proceso dalis. Europos kul
tūros strategija taip pat bus 
grindžiami santykiai su Af
rikos, Karibų jūros ir Ra
miojo vandenyno šalimis. 
EK siūlo įsteigti ES ir 
trečiųjų šalių kultūros fondą 
ir 2007-2013 m. jam skirti 
apie 30 mln. eurų. Taip 
bendrai būtų paremtas tre
čiųjų šalių kilnojamųjų kul
tūros vertybių platinimas, o 
kai kuriais atvejais ir jų kūri
mas. Įsteigus fondą būtų 
sukurtos vietinės rinkos ir 
pramonės šakos, o trečiųjų 
šalių kilnojamosios kultūros 
vertybės lengviau patektų į 
Europos rinką. Europos 
kultūros strategiją papildys 
ir kita ES kultūros srities 
veikla, pavyzdžiui, artėjan
tys paskelbti Europos kultū
rų dialogo metai - 2008 m. 

"KINO DUSAS" 
Gegužės 16 d. Vilniuje 

prasidėjo keliaujančio kino 
jaunimui projektas "Kino 
busas'', siekiantis supažin
dinti Lietuvos vaikus ir jau
nimą su kino menu, taip pat 
suteikti daugiau žinių moky
tojams apie kinematogra
fiją. Pasak projektą ren
giančio Kultūrinių projektų 
centro (CUMA projects), 
"Kino busas" taikomas Lie
tuvos provincijoje gyvenan
tiems moksleiviams nuo 9 
iki 18 m. amžiaus, vaikų glo
bos įstaigų auklėtiniams, pe
dagogams ir moksleivių tė
vams. Autobusiukas ir jo ko
manda su būtiniausia kino 
technika - prožektoriumi, 
garso įranga, ekranu - gegu
žės ir birželio mėnesiais ap
lankys rajonų centrus, mies
telius, vaikų globos įstaigas 
ir rodys lietuviškus ir už
sienio šalių filmus vaikams 
ir jaunimui. Taip pat vyks 
paskaitos apie kiną, jo isto
riją, kino gamybos proce
sus. Keliaujančio kino jau
nimui projektas pristatomas 
kartu su Svedijos ambasada 
Vilniuje ir Tarptautiniu vai
kų ir jaunimo kino festivaliu 
Malmėje (Švedija). 

LĖŠOS KULTŪROS 
SOSTINEI 

Vilniaus - Europos kul
tūros sostinės - renginiams 
2008-2010 m. numatoma iš
leisti beveik 85 mln. litų. 
Renginių programa apima 
apie 130 projektų. Viešosios 
įstaigos "Vilnius - Europos 
kultūros sostinė 2009" (VE
KS) tarybos patvirtintą pro
gramą, skirtą Vilniaus -
2009 m. Europos kultūros 
sostinės - renginiams sudaro 
4 dalys. Europos menų pro
gramai numatyta skirti 44% 
biudžeto, Žmonių progra
mai - 14%, Gyvosios istori
jos - 11 %, Kultūrų atpažini-

mo programai - 7% lėšų. 
Didiesiems renginiams -
atidarymui, uždarymui ir ki
tiems - teks 20% biudžeto. 
Birželio viduryje programa 
bus pateikta Kultūros minis
terijai. Vilnius Europos kul
tūros sostine taps 2009 m. 
kartu su Austrijos miestu 
Lincu. 

KLUBAS "SUGRĮŽUS" 
Gegužės 10 d. į Lietuvių 

grįžimo į tėvynę informaci
jos centrą (LGTIC) vėl rin
kosi klubas "Sugrįžus" susi
tikimui su seimo nariais L. 
Mogeniene, J.Čekuoliu ir 
R. Garbaravičiumi. Siekta 
rasti būdus kliūtis pašalinti 
tautiečių grįžimui iš užsie
nio šalių. Kiekvienas klubo 
narys turi savo asmeninę 
patirtį ir jų pareikštos grįži
mo ir įsikūrimo Lietuvoje 
problemos susitikimo metu 
bus pateiktos seimo na
riams, kurie gali pradėti 
problemų sprendimo būdų 
sukūrimą ir įteisinimą. Už
sienyje gyvenusieji teigia ne
jautę jokio rūpesčio ir susi
domėjimo jų reikalais iš Tė
vynės pusės. Lietuvoje ne
ramina patiriamos biurok
ratinės problemos, korupci
ja ir įsigalėję kyšininkavimo 
santykiai tvarkant daugelį 
dalykų. Tarp praktinių klau
simų buvo suminėtas vai
ruotojo teisių pakeitimas, 
sveikatos draudimas, gyve
namosios vietos deklaravi
mo problemos. Buvo iškelta 
svarbi teisinė verslo įmonių 
atidarymo ir apmokestini
mo problema. Kita didžioji 
teisinė problema, kurios pa
lankaus sprendimo tikisi 
klubo nariai - dvigubos pi
lietybės įteisinimo klausi
mas. Dabartinė teisinė pa
dėtis ypatingai skaudi dėl 
užsienyje gimusių vaikų, ra
šo LGTIC. 

PREKYBOS STATISTIKA 
Statistikos departamen

to duomenimis, pirmąjį 
2007 m. ketvirtį eksportuota 
9.6 mlrd. litų vertės prekių, 
importuota prekių, kurių 
vertė 13.4 mlrd. litų. Lie
tuvos užsienio prekybos 
deficitas sudarė 3.8 mlrd. 
Lt. ir buvo 37.1 % didesnis 
nei 2006 m. tuo pačiu laiko
tarpiu. Pirmąjį 2007 m. ket
virtį, palyginti su pirmuoju 
2006 m. ketvirčiu, eksportas 
ir importas padidėjo atitin
kamai 6.2 ir 13.4%. Dau
giausia augo plastikų ir jų 
dirbinių, transporto prie
monių, baldų, mašinų ir me
chaninių įrenginių ekspor
tas. Importo apimtys dau
giausia padidėjo dėl trans
porto priemonių, organinių 
chemijos produktų, įvairios 
buitinės technikos įvežimo. 
Pirmąjį 2007 m. ketvirtį 
svarbiausi Lietuvos ekspor
to partneriai buvo Rusija 
(14% ), Latvija (12,4% ), 
Vokietija (11.8% ), Lenkija 
(6.6% ). Svarbiausi importo 
partneriai- Rusija (17.2% ), 
Vokietija (15% ), Lenkija 
(10.7%), Latvija (5.3%). RSJ 

Hamiltono tautinių šo~~.ansambli.s "Gyvataras" atlieka programą Jaunimo centre gegužės 6 d. 
~Ntr. R. V~~~dk~s); kai~eJe - Ha~dton~ !ALKOS valdybos pirm. Algis Enskaitis įteikia čekį 
?yvat~ro. sokių .gru~es vadovei Irenai Zukauskaitei. "Gyvataras" dalyvaus šokių festivalyje 

Lietuvoje hepos menesĮ (Ntr. R. Valaitienės) 

Pagerbti visuomenės ir kultūros 
darbuotojai Kalifornijoje 

Ali; BŪTA 
Alfonsa Pažiūrienė, pirmi

ninkė "Lietuvos didžiosios kuni
gaikštienės Birutės" draugijos 
Kalifornijoje, surengė 2007 m. 
balandžio 29 d. Šv. Kazimiero 
parapijoje Los Angeles gražų 
jų Draugijos kultūrinės ir lab
daros srity 50 metų veiklos pa
minėjimą. Salė buvo pilna žmo
nių, atidžiai klausiusių kalbėto
jų ir meninės programos - so
listų dueto dainavimo. 

Kalbėtojai - pati pirminin
kė, generalinis garbės konsulas 
Vytautas Čekanauskas, apžvel
gė Draugijos veiklą, Rūta Sa
kienė pateikė visą 50 metų veik
lą, kiek surengta kultūrinių ren
ginių, surinkta pelno ir aukų, ir 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

kur panaudota labdara; žino
ma, Lietuvoje ir ryškiausia pa
rama mokykloms. Konsulo kal
bą ir veiklos pranešimą publika 
labai atidžiai išklausė. 

Progrvamos vadovė - jauna 
- Daiva Cekanauskaitė atliko 
šias pareigas gera lietuvių kal
ba, santūriai, gerai. Meninės 
programos dalyviai- solistė Ja
nina Budriūnaitė-Čekanaus
kienė, solistas Antanas Polikai
tis ir jiems akompanavęs muzi
kas Viktoras Ralys. Visų trijų 
darnus bendravimas ir nuotai
kingų dainų parinkimas paleng
vino ir padidino jų muzikinę 
sėkmę. Kai kurios dainos tikrai 
palietė klausytojų širdis; duetų 
sėkmė - solistų geras pasiruo
šimas ir jų balsų švelnumas. (Tai 
ne muzikos kritikės, tik muzi
kos mėgėjos išvados). 

Buvo ir skanios vaišės. Be 
įėjimo bilietų, atsirado ir ne
mažai stambių aukotojų, ir -
loterija; taigi surinkta nemažai 
labdarai. Pati pirmininkė A. 
Pažiūrienė aukojo 200 dol. jos 
mirusio vyro Vlado Pažiūros 
atminimui. 

Manitoba 
Kanadietė - aplinkosaugos 

aktyvistė- apdovanota aukščiau
siu šios srities apdovanojimu. 
Manitobos gyventoja Sofija 
Rabliauskas - viena iš 6 šieme
tinių G9ldmano premijos lau
reatų. Si San Francisco (JAV) 
esančio Goldmano fondo pre
mija, svarbiausia aplinkosau
gos srityje, skiriama eiliniams 
bet kurios pasaulio šalies gy
ventojams, pasipriešinusiems 
gamtą niokojančiam pramonės 
plėtimui. Sofija Rabliauskas 
padėjo provincijai išsaugoti 2 
min. akrų šiaurės sengirių. Per 
jos ojibvi genties teritoriją buvo 
planuojama tiesti galingą elekt
ros perdavimo liniją. S. Rab
liauskas pavyko pasiekti, kad 
statybų darbai būtų atidėti iki 
2009 metų. Manitobos vyriau
sybė yra numačiusi sengires pa
skelbti draustiniu. Inf. 

PĮtENUMERATORIŲ 
DEMESIUI. Sekite savo pre
numeratos baigimosi datą, 
kuri yra pažymėta ant laik
raščio lipdės su jūsų adresu. 
Nelaukite priminimo - laiku 
ją atnaujinkite. Tuo sutaupy
site administracijos laiką ir 
pašto išlaidas. 



Hamiltono kredito kooperatyvo TALKA valdyba. Iš k. - ižd. Gailius Senkus, vicepirm. Jonas 
Stankus, pirm. Algis Enskaitis, sekr. Marijus Gudinskas; stovi: revizijos komisija: sekr. Tomas 
Kochanka, pirm. Stasys Kareckas, narys Bernardas Mačys Ntr. V. Beniušio 

TALKOS Kredito kooperatvvas Hamiltone 
IEŠKO 

Hamilton, ON 
GIEDRAIČIO KLUBO pa

talpose balandžio 29 d. įvyko 
pavasarinis šaudymas. V. Svilas 
suorganizavo laimikius ir šau
dymo tvarką. Oras pasitaikė la
bai geras, ir suvažiavo nemažai 
šaulių iš kitų klubų. Kaip visa
dos per šaudymą, iš "ratukų" 
loterijos ir maisto pardavimo 
klubui liko nemažai pelno, ku
ris padeda klubui išsilaikyti. Pa
dėka administratoriui Antanui 
Jusiui ir šeimininkėms O. Ju
sienei ir E. Bajoraitienei. Ha
miltono Medžiotojų-žūklautojų 
klubas Giedraitis šaukia savo 
metinį susirinkimą klubo patal
pose, ~eštadienį, birželio 2, 2 
v.p.p. Sią vasarą klube geguži
nės: Joninės - birželio 24 d., 
TALKOS piknikas - liepos 28 
d., "Rudens" - rugsėjo 9 d. 

DARBUOTOJO/JOS 
dirbti nepilną darbo laiką {part time). 

Pageidautina mokėti angl4 ir lietuvi4 kalbas. 

Kreiptis į TALKOS raštinę 

tel. 905 544-7125 darbo valandomis 

• 
PEOOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
1111> KUL O SKAU MAl 

1111> PED KAU MAI „ PIR TŲ DEFORMAC UO „ AGŲ DEFORMACIJOS IR 

RYBELINIAI SUSIRGIMAI 

1111> ĮAUGĘ AGAI 

1111> Vl TINĖ N JAUTRA IR 

HIRURGINIS YDYMAS 

11- SE !ORŲ P DŲ PR! ŽIŪRA 

• VAIKŲ EISENO 

KLANDUMAl 
• PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISE OS SUTRfKIMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 

/,;?",~ilLI H TAI YMA ORTOPEDINlAl 

l D KLAl 

• PRITMAME VISUS 

PLA T IU DRAUDlMU 

• TERILŪ IRA KIA I 

G. Senkus 

ŠYPSENOS 

Teisėjas 
- Kaip jūs drįsote įsibrauti 

į svetimą butą nakties metu? 

LIGONIUS PR/IMAME: 

- Bet, ponas teisėjau, pra
eitą kartą jūs man uždraudėte 
tai daryti dienos metu, kada gi 
aš galėsiu dirbti... 352 WILLSO ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti) 

"Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą , kurj 
Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

Parengė Stasys Prakapas 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 1L6 
Tel. 905 544-7125 

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

AKTYVAI PER 55 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 6.35% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.35% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.35% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 3.80% 
2 m. term. indėlius ...... 3.80% 
3 m. term. indėlius ...... 3.85% 
4 m. term. indėlius ...... 3.85% 
5 m. term. indėlius ...... 4.20% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.80% 
2 m. ind. . ............. 3.80% 
3 m. ind. . ............. 3.85% 
4 m. ind. . ............. 3.85% 
5 m. ind. . ............. 4.20% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

•Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu 
3 min. dol. ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu 

Sekite kasdienę informaciją apie nuošimčius TALKOJE 
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

2007.V.23 Nr. 21 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 7 

E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

St. Petersburgo, FL, lie
tuvjai Velykų šventes pradė
jo Sv. Vardo šventovėje Mi
šiomis, kurias atnašavo Šv. 
Kazimiero misijos vadovas 
kan. Bernardas Talaišis ir 
kun. dr. Matas Čyvas. Gie
dojo St. Petersburgo lietuvių 
klubo choras, vadovaujamas 
muz. Aloyzo Jurgučio. Po 
pamaldų dauguma pamaldų 
dalyvių skubėjo į klubo salę, 
kur juos pasitiko velykinės 
nuotaikos aplinka. Vaišių sta
lai papuošti lelijų puokštė
mis, ant dviejų stalų išdėlioti 
marginti velykaičiai. Klubo 
pirm. Loreta Kynienė pa
sveikino visus su Velykų 
šventėmis ir pakvietė kan. 
B. Talaišį sukalbėti maldą. 
Vaišės pradėtos su šaltais už
kandžiais ir velykaičių muši
mu. Laimėtoju tapo Vytau
tas Prialgauskas, prizas -
šampano butelis. L. Kynienė 
paskaitė įdomių velykinių 
papročių iš Dzūkijos. Pa
kviestas kalbėti ambasado
rius Vytautas Dambrava pri
siminė kaip Kristaus Prisi
kėlimo šventė buvo šven
čiama visoje Lietuvoje. Vely
kaičių marginimo konkurso 
I-mą vietą laimėjo Birutė 
Mikalauskienė, II-rą vietą -
Gintaras Valaitis, III-čią -
Elena Jurkynienė. 

Britanija 
Didžiosios Britanijos lie

tuvių sąjungos suvažiavimas 
vyko kovo 17-18 d.d. Head
ley Park lietuvių "Sodyboje". 
Jį pasveikino Lietuvos am
basadorius Londone Vy
gaudas Ušackas, pabrėžda
mas stiprios lietuvių bend
ruomenės būtinybę, taip pat 
pažadėdamas ir visokią pa
ramą. Pasak ambasadoriaus, 
yra labai svarbu palaikyti ry
šius su Lietuva, rūpintis dėl 
dvigubos pilietybės atstaty
mo. Tai esanti krašto pūliuo
janti žaizda, reikalinga sku
bios operacijos. Vyko disku
sijos dėl bendruomenės tur
to apsaugojimo. Siūlyta steig
ti Patikos ( trust) fondą, keis
ti įstatus, kad organizacijai 
būtų galima suteikti lanks
tesnę struktūrą. Bet galuti
nio sprendimo nepadaryta. 
Įšrinkta nauja valdyba: pirm. 
Zivilė Ilgūnaitė, vicepirm. 
Nijolė Jankauskienė, sekr. 
Ingrida Žalalienė, ižd. Irena 
Hughes, jaunimo reikalams 
- Renata Retkutė, ryšiams -
Simonas Audickas, kultūri
niams reikalams - Gintaras 
Martinkėnas, sportui - Inga 
Balaišytė, žiniasklaidai- Vil
ma Okunevičiūtė. 

Daugiau kaip pusšimtis 
lietuvių studentų, studijuo
jančių šiame krašte, pirmą 
kartą buvo susirinkę kartu 
su kitais svečiais Lietuvos 
ambasadoje, Londone. Stu
dentai buvo supažindinti su am
basados veikla ir renginiais. 
Ambasadorius V. Ušackas 
džiaugėsi studentų aktyvu-

mu. Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąjungos atstovai, 
dalyvavę susitikime, kvietė 
studentus ir kitą jaunimą, 
burtis dėl lietuvybės išlaiky
mo. Pranešimus skaitė banki
ninkystės specialistas Marius 
Vismantas, pasidalindamas 
mintimis, kodėl jis iš Ameri
kos grįžo į Lietuvą, ir Tomas 
Kučinskas - kodėl nenori iš
vykti dirbti į užsienį. Susiti
kime taipgi dalyvavo Ameri
kos ir Australijos lietuviai, 
paliesdami skaudžią dvigu
bos pilietybės temą. Susitiki
mą organizavo Oxfordo ir 
Cambridge universitetuose 
studijuojantys lietuviai ir 
Surrey universiteto dėstyto
ja Renata Retkutė. 

Airija 
Praėjusių metų pabai

goje šiame krašte buvo atlik
tas gyventojų surašymas. Jo 
duomenimis, Airijoje gyvena 
24,600 lietuvių, iš jų 13, 700 
vyrų ir 10,900 moterų. Dau
guma lietuvių yra darbingo 
amžiaus; 11.3% yra vaikai 
iki 15 m. amžiaus, 65 metų 
ir vyresnių žmonių yra 0.3%. 
Airijoje gyvena 4,200,000 
žmonių, 10% - atvykėliai iš 
kitų kraštų. Lietuviai sudaro 
6% visų atvykėlių. Kas ant
ras atvykėlis iš Europos są
jungos yra Britanijos pilietis, 
kas ketvirtas - Lenkijos pi
lietis, kas vienuoliktas - Lie
tuvos pilietis ir kas dvidešim
tas - Latvijos pilietis. Pačių 
lietuvių Airijoje gyvenančių 
nuomone, lietuvių šiame 
krašte gyvena daug daugiau. 

Prancūzija 
Paryžiuje balandžio 4 d. 

buvo atidarytas Lietuvos tu
rizmo informacijos centras. 
Tai jau septintasis toks cent
ras užsienyje. Taipgi sureng
tas Lietuvos ūkio ministerio 
Navicko susitikimas su Pran
cūzijos turizmo ministeriu 
L. Bertran ir aptartos Lietu
vos bei Prancūzijos bendra
darbiavimo galimybės turiz
mo reikalais. Lietuvos turiz
mo informacijos centras 
įsteigtas Paryžiaus centre, 
10 minučių pėsčiomis nuo 
Triumfo arkos. Šis centras 
mėgins pateikti patrauklaus 
turizmo Lietuvoje įvaizdį. 
Centrui vadovaus direktorė 
Inga Lanchas, veikli Prancū
zijos lietuvių bendruomenės 
vadovė ir PLB valdybos na
rė. Šiuo metu tokie centrai 
veikia Maskvoje, Berlyne, 
Helsinkyje, Barcelonoje, Var
šuvoje ir Londone. Statisti
kos duomenimis, 2006 m. 
Lietuvoje lankėsi 20,124 tu
ristų iš Prancūzijos, o 7,600 
lietuvių aplankė Prancūziją. 
Lietuva kasmet dalyvauja 
"Salon Mondial du Touriz
me" turizmo parodoje Pary
žiuj e. Prancūzai Lietuvoje 
daugiausia domisi didžiai
siais miestais, muziejais. 
Taipgi populiarėja kūrybinis
pramoginis turizmas. J.A. 

Ul 

~ •Paprastai Viešpats Dievas valdo vienus žmones per kitus; vie-
z nus su pagalba kitų veda į išganymą. (Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 
::; 
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Baltija - draugystės ir dainos jungtis 

Meilė Baltijai ir dainai jau 
trečią kartą į vieną sceną 
Toronte suvedė keturių tautų 
- suomių, estų, latvių ir lietu
vių dainininkus. Paskutinį ba
landžio sekmadienį jie suren
gė jungtinio choro koncertą 
Po Baltijos saule. Programa, 
sudaryta iš dviejų dalių, pa
rodė chorų galimybes ir re
pertuaro įvairovę: supažindi
no su liaudies tradicinėmis 
dainomis, klasika ir šiuolaiki
nių kompozitorių kūryba. 

Pirmoje koncerto dalyje 
skambėjo liaudies ir šiuolai
kinių kompozitorių dainos 
apie vasarą, jūrą, meilę, išsi
skyrimus, kasdieninius darbus 
- tai, kas supa paprastą žmo
gų, kas sudaro jo būties 
džiaugsmą ar liūdesį. Norėtųsi 
paminėti lietuvių choro pasi
rinktas dainas, kurios, mano 
nuomone, nuskambėjo išskir
tinai. Thi Lėk, ge111ele ( aranž. 
R. Varno), kurią atliko solis
tės D. Radtke ir D. Pranaitis 
bei visas jungtinis choras, di-

riguojamas D. Viskontienės. 
Paprasta populiari liaudies 
daina apie pilkąją gervę buvo 
atlikta tikrai įspūdingai, su di
dele dramatiška įtampa. Dai
nininkai universalia muzikos 
kalba papasakojo apie amžiną 
gamtos ir gyvybės kaitą. Ma
loniai nustebino ir kitas lietu
viškojo choro ir vadovės pasi
rinktas kūrinys, nedažnai gir
dimas koncertų programose. 
Tai kun. A. Strazdo XVIII 
šimtmečio pabaigoje parašyta 
giesmė Aušros žvaigždė ("Pas
vydo, pasvydo . .'', komp. A. 
Martinaitis) -vienas iš anks
tyviausių ir gražiausių lietuvių 
kalba parašytų kūrinių apie 
gamtos atbudimą. Jungtinio 
choro atliekama giesmė nu
skambėjo kaip džiaugsmingas 
sveikinimas ateinančiam pa
vasariui. 

Pirmoji koncerto dalis bu
vo užbaigta pirmą kartą atlie
kama latvių kompozitoriaus 
lmants Raminš Po Baltijos 
saule. Tai keturių sudėtinių 
dalių kūrinys, sukurtas pagal 
latvių, estų, suomių, lietuvių 
melodijas. Siam kūriniui diri
gavo pats autorius. Plojimais 
klausytojai palydėjo ne tik šią 
Baltijos tautų melodijų pynę, 
bet ir Latvijos ambasadoriaus 
Kanadoje Atis Sjanits prane
šimą. Už ilgametę kūrybinę 

veiklą ir nuopelnus kultūrai 
kompozitoriui l. Raminš buvo 
įteiktas aukščiausias Latvijos 
apdovanojimas "'Itijų žvaigž
džių ordinas", prezidentės V. 
Vike-Freiberga vardu įteikta 
gėlių puokštė. 

Antroji programos dalis 
prasidėjo lietuviška dainų py
ne Ia Ia To (komp. N. Sinke
vičiūtė ). Joje liaudies daino
mis virtusius Maironio pos
mus keitė daugiabalsių sutar
tinių motyvai, susipindami į 
vieną melodiją, perduodami 
jų įvairovę ir grožį. Tarp ant
roje koncerto dalyje skambė
jusių dainų norisi išskirti lat
vių Roka roku roka tur (l. Ar
ne ir A. Eglitis). Tai smagi, 
geros energijos kupina melo
dija, teigianti gyvenimo 
džiaugsmą, draugystės ir vie
nybės vertę. 

Koncerto pabaiga buvo 
skirta klasikai. Jungtinis cho
ras ir kviestiniai svečiai solis
tai Cindy Koistinen (sopra
nas}, Robert Kinar (tenoras), 
Norman Nurmi (bosas) atliko 
Missa No.l in G F. Schubert ir 
G. Handel Alleluia from Co
ronation Anthem No.2. Abu 
kūrinius dirigavo Ivars Tau
rins, įžymus simfoninių or
kestrų ir chorų dirigentas, ži
nomo "Tafelmusic" orkestro 
įsteigėjas ir vadovas. 

Muzikinę dalį atliko To
ronto simfoninio orkestro 
muzikantai. Kaip pažymėta 
programoje, F. Schubert Mi
šios parašytos jo pačiais kūry
bingiausiais 1815 metais„ bet 
tik po kompozitoriaus mirties 
sulaukusios pripažinimo. Tai 
neilgas ir pasižymintis subti
lumu liturginis kūrinys, pagal 
kompozitoriaus sumanymą 
skirtas nedidelei erdvei ir at
liekamas vargonais bei stygi
niais instrumentais. Tik vėliau 
kompozitoriaus brolis Ferdi
nandas prijungė ir kitus instru
mentus. 

Ivars Taurins diriguoja
mas jungtinis choras ir solis
tai bei mažasis orkestras per
davė pačius pagrindinius šio 
kūrinio bruožus: Mišios skam
bėjo santūriai ir kartu jaus
mingai, nuteikdamos ramybei 
ir susimąstymui. Tikriausiai 
kiekvienas jose susirado la
biausiai jaudinančias, įsimin
tinas akimirkas. Daugeliui at
mintyje išliks malonaus temb
ro solistės Cindy Koistinen 
(soprano) balsas. 

Visi programoje skambė
ję kūriniai buvo atlikti origi
nalo kalbomis - estų, suomių, 
latvių, lietuvių ir lotynų. Gali
ma įsivaizduoti kiek kantrybės 
ir laiko reikalavo kiekvieno 
dainininko pastangos išmokti 
per trumpą laiką dar trijų tau-

tų kalbos tartį ir žodžius. Bet 
koncerte šių pastangų nesi
jautė - dainos skambėjo lais
vai. Galbūt padėjo ir tai, kad 
kiekvienas iš keturių chorų 
tarsi vedė savo kalba atlieka
mą dainą ir padėjo mums, 
klausytojams, ne tik pajusti 
melodiją, bet ir kitos kalbos 
skambesį. 

Jungtiniam 100 daininin
kų chorui dirigavo jų vadovai, 
kurie keitė vienas kitą ant di
rigento pakylos. Kūrinius ir 
vadovus pristatė irgi visų ke
turių tautų atstovai, apsirengę 
tautiniais drabužiais. Lietu
viškąją programos dalį prane
šinėjo Darius Kuras. 

Koncerto klausytojams li
ko ne tik malonūs prisimini
mai apie muzikinę kelionę 
prie Baltijos, bet ir rašytinis 
dokumentas - koncerto prog
rama. Jame radome išsamią 
informaciją apie koncerto da
lyvius, jų vadovus ir kūrinius. 
Programoje - visų keturių 
tautų aukščiausio diplomati
nio rango pareigūnų Kanado
je sveikinimai ir padėka atli
kėjams ir vadovams, linkėji
mai, kad ši kūrybinga chorų 
draugystė tęstųsi ir ateityje. 
Kultūra ir menas, nykstant 
sienoms tarp valstybių ir tau
tų, tampa vis svarbesne visuo
tine bendravimo kalba. 

S. Katkauskaitė 

Jungtinis estų, latvių, lietuvių, suomių choras ir jų vadovai Jaan Medri ir Margit Viia-Maiste, VIZma Maksinš ir Beiena Gintere, Dalia Viskontienė, Paui 
Hietala, Ivars Taurins ir Imants Raminš N tr. R.D. Puterių 

v 

Cikagos lietuvių opera 
Gražus ''Vienos kraujo" spektaklis 

EDVARDAS ŠULAITIS ČLO programiniame leidiny- Talentingi spektaklio solistai 

Po gegužės §-ąją Čikagos 
lietuvių operos (CLO) kolekty
vo parodytos Johann Strauss 
operetės Vienos kraujas prem
jeros pasigirdo daugiau balsų, 
kad šis vienintelis tokio po
būdžio tautinių mažumų sam
būris Jungtinėse Valstijose tu
ri gyvuoti ir toliau. Pernai savo 
50-ąją gyvavimo sukaktį at
šventęs CLO kolektyvas vis dar 
nėra tikras dėl savo ateities. 

Tučiau tą sekmadienio po
pietę į Chodl auditoriją, esan
čią Mortono vidurinėje mo
kykloje, Cicero, IL, susirinkus 
maždaug tūkstančiui žiūrovų 
ir pamačius jų linksmus vei
dus bei išgirdus teigiamus at
siliepimus, galima suprasti, 
kad šis kolektyvas dar turi už
nugarį, pasiruošusį bet kokia 
kaina užtikrinti jo egzistenci
ją. Tui patvirtina ir gausios au
kos, apie kurias paskelbta 

je (stambiausi aukotoj ai: Ame- Vienos kraujo pastatyme 
rikos lietuvių fondas - 5,000 dalyvavo daug solistų - visi 
dol.; Ofelija Barškėtis-Vainius profesionalai, pasireiškę Lie
- 3,000 dol.; po $1,000 - dr. tuvos operiniuose kolektyvuo
Kostas Jablonskis, Kurt Vė- se. Sunku yra juos čia įvertinti 
lius, Aldona ir Algirdas Bra- pagal kokį nors muzikinį ma
zis, Ada Sutkuvienė ). tą, nes šis rašinys ne tam skir-

Viena pagrindinių Vienos kraujo operetės solisčių (kairėje) 
Nida Grigalavičiūtė atrodė laiminga po spektaklio; Lietuvos 
operos ir baleto teatro ilgamečiai darbuotojai - dirigentas Vy
tautas Viržonis ir režisierius Eligijus Domarkas po pasiseku· 
sio spektaklio, kur jie sėkmingai talkininkavo čikagįečiams 

Ntr. E. Sulaičio 

tas. Gerai nuteikė kunigaikš
tis Ipsheimas, kurio vaidmenį 
atliko Mindaugas Gylys, dir
bantis net trijuose teatruose -
Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus; 
grafienė Gabrielė Cedlau, jau 
ilgesnį laiką palikusi Klaipė
dos muzikinį teatrą ir gyve
nanti Čikagoje - Nida Griga
lavičiūtė, nors čia ir nesireiš
kianti profesionalioje scenoje, 
dar "išlaikė formą" ir nė kiek 
nenusileidžia profesionalams. 

Savo vaidmenis gerai atli
ko ir Bronius Tamašauskas 
(grafas Baldvinas Cedlau) bei 
Aleksandras Vizbaras (grafas 
Bitovskis ). 

Reikia paminėti ir buvu
sią Operos ir baleto teatro so
listę Ramutę Tumuliauskaitę, 
kuri, ištekėjusi už vokiečio, 
dabar gyvena Štutgarte, Vo
kietijoje. Džiugu, kad pakvies
ta ji neatsisakė atvykti į Čika
gą ir atlikti gana sudėtingą šo
kėjos Madmuazelės Frances
kos Kaljari vaidmenį. Kiti trys 
vilniečiai - Artūras Malikė

nas, Irena Zelenkauskaitė ir 
Liutauras Navickas - gražiai 

derinosi prie viso solistų an
samblio. Dar pora atlikėjų -
čikagi ečiai, "trečia b angiai" 
Nijolė Leonienė ir Pranciškus 
Ivinskis. 

Rdisieriaus E. Domarko 
komentarai 

Apie ši spektaklį paprašė
me įspūdžiais pasidalinti jo re
žisierių Elig_ijų Domarką, ku
ris dirbti į Cikagą buvo atvy
kęs jau 15-tą kartą. "Mane la
bai sužavėjo atjaunėjusi mo
terų (chorisčių) grupė, su ku
ria galima pasiekti daugiau 
negu su ankstesne, - kalbėjo 
režisierius. - Geros buvo ir 
šokėjos, jų vadovė Salomėja 
Strižigauskienė man daug pa
dėjo". 

"Gaila, kad antrojo veiks
mo pradžioje žiūrovai nematė 
klasikinio Kaizerio valso, nes 
nebuvo žmonių, kurie galėtų 
jį sušokti (Lietuvoje jį šoka 
maždaug 20 porų). Čikagoje 
šis valsas pagrotas neatitrau
kus uždangos", - teigė E. Do
markas. 

Nukelta į 9-tą psl. 



J. Strauss operetėje Vienos kraujas dainuoja solistai Liutauras Navickas ir Ramutė 
Tumuliauskaitė (kairėje); dešinėje - antro veiksmo scena, grafaičių šokis Ntr. E. Šulaičio 
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Cikagos ... 
Režisieriui labai patiko 

apšvietiJilO ir scenos vadovai 
Laima Sulaitytė-Day ir Tho
mas Rusnak su savo talkinin
kais - Mortono gimnazijos 
dramos klasės mokiniais. Jis 
pasidžiaugė, jog trečiojo 
veiksmo dekoracijos buvo pa
keistos per labai trumpą laiką. 
"Aš pats savo darbu, kaip pa
prastai, esu nelabai patenkin
tas, nes visada galima pasiekti 
geresnių rezultatų", - teigė 
reiklusis režisierius. Jis pabrė
žė, jog jeigu bus kviečiamas, 
i[ toliau mielai atvyks talkinti 
Cikagos lietuvių operos ko
lektyvui. 

Seniausias dirigentas 
Apie sekmadienio prem

jerą mums teko ilgėliau pasi
kalbėti ir su dirigentu iš Lie
tuvos valstybinio operos ir 
baleto teatro Vytautu Viržo
niu. "Labai trūko laiko repeti
cijoms. Su orkestru galėjome 
repetuoti tik du, o su visu ko
lektyvu - tik tris kartus", -pa
sakojo V. Viržonis, kuris diri
gento pareigas Lietuvoje eina 
nuo 1953-iųjų pradžios. Jį taip 
pat sužavėjo balsingų jaunų 

moterų ČLO kolektyve pa
gausėjimas ("jauni vyrai, ma
tyt, labiau užsiėmę" - galvojo 
maestro). 

Dirigentas Čikagoje irgi 
ne naujokas. Nuo 1991 m. yra 
ne kartą atvykęs talkinti vieti
niam dirigentui Alvydui Va
saičiui. O prieš keletą metų V. 
Viržonis dirigavo Čikagos lie
tuvių operos Trubadūras pa
statyrųe. 

"Čikagos lietuviai gali di
džiuotis turėdami vienintelę 
tautinę operą Amerikoje, -
sakė maestro. - Apie tai kal
bėjausi su Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pirmininke Re
gina Narušiene, kuri įsitiki
nusi, kad šis kolektyvas turi 
išlikti". Tokiai minčiai pritaria 
ir kiti Čikagos bei kitų vieto
vių lietuviškos veiklos darbuo
tojai. 

Lietuvoje laukia Pilėnai 
Užklausti apie ateities 

planus tiek E. Domarkas, tiek 
V. Viržonis daug dėmesio ža
dėjo skirti Pilėnų operos pa
statymams Lietuvoje, kurie 
rengiami Trakų pilyje. Pirma
sis spektaklis įvyks birželio 30 
d., o antrasis - liepos 5 d. "Ten 
viskas atrodo kitaip negu pa
prastose scenose. Trakų pilyje 

Palaiminkit mane 

autentiška aplinka, gamta su
teikia pasakišką, nepakarto
jamą vaizdą", - pasakojo abu 
ir kvietė skaitytojus atvykti į 
šiuos spektaklius. 

Pabaigoje norime pami
nėti Lietuvos kultūros minis
teriją, km) svečiams padėjo 
atvykti į Cikagą - parūpino 
jiems lėktuvo bilietus. Taip 
pat padėkoti reikėtų ir Lietu
vos valstybinio operos ir ba
leto teatro vadovybei, kad iš
leido minėtus menininkus Či
kagon. Džiugu, kad visų bend
romis p31stangomis gimė dar 
viena CLO premjera - J. 
Stragsso Vienos kraujas. 

Sios premjeros proga pa
sirodė programinis leidinys su 
spalvotu viršeliu ir daug infor
macijų, sveikinimų irvnuotrau
kų iš CLO veiklos. Cia įdėtos 
ir šio kolektyvo valdybos narių 
pavardės, kurias reikia šioje 
vietoje paminėti. Tai pirmi
ninkas Vytautas Radžius ir jo 
talkininkai: Virginija Savri
mienė, Daina Sabaliauskienė, 
Elena Ablingytė, Gražina 
Burneikienė, Egidijus Kanc
leris, Birutė Mickevičienė, 
Nelia Paulauskaitė, Rima Ur
bonavičienė. Leidinys pa
puoštas gražiu spalvotu vir
šeliu. 

Glostau tavo rankas - šiurkščios jos ir pūslėtos 
O raukšlelių kiek daug- tartum metuos dienų. 
Jas prie lūpų keliu, iškilmingai, iš lėto ... 

Dirbo rankos, ilsėtis pamiršę, 
Juodas panages gydyti teko ... 

Ir gražiausiais vardais rankeles vadinu. 
Glostau delnus, prispaudžiu prie skruosto, 
Vėsūs jie ir - žolelėmis kvepia. 

Šviesus randas antai - tartum kelias vingiuoja Aš įbedusi nosį, vis uostau ir uostau, 
Vos palietus parausta - neišnykus žaizda. Tie delnai mano ašaras slepia. 
Atmintis vėl ir vėl kraupų vaizdą kartoja: Ir nejausiu jau niekad, 0 niekad 
Rimbo kirčio žymė, įkirsta kažkada... švelnesnių kaip tik tavo kvapų. 
Pirštai grubūs, pūslėti, įdiržę, Nors bučiuoju aš jas - raukšlės lieka. 
Ir nagai ... Manikiūro - nei lako. Vėlei laiminkit, rankos, mane - suklumpu. 

ELENA DEKAMINAVIČIENĖ 

Su ateitim 
Prisijaukinčiau savo ateitį, 
jeigu žinočiau, kokia bus: 
ar apsupta lŪkų skraiste, 
lyg rytas, lŪškanas, blyškus, 
ar spindinti, spalvinga kaip gėlė, 
kuri į laimės šviesą pakylės. 

Kokia bebūtų - džiugins ar nuvils -

*** 
Juk kartais būna -
svajonės išsisklaido, 
atrodo, sugrąžint jų negali. 
Vis tiek, širdim tiki, 
kad bent viena sušildys, 
sugrįš ir nerimą nutildys -
padangė pragiedrės, 

vėl lūkesčiai nušvis. 

aš ateičiai vis tiek ištiesiu ranką. Gyvenimas gražus: 
Jei šitiek metų ėjome kartu, širdį gamta ramina, 
kai kelias buvo ilgas ir platus, (gal ji mūs siekius žino?) 
tai gal, kai liko tik takelis menkas, Dievo palaima lydi, 
ir vėl žingsnius suderinti pavyks. žiūri - svaja vėl glaudžias. 
Jau visko mūs kelionėje pakanka: Ji - mūs vilčių dalis. 
ir gėrio, ir klaidų prisirinkta apsčiai. Padėkim gėriui sklist, 
Su ateitim neverta susipykt, kurį svajonė nerami 
kai žemėje jau esam tik svečiai. lemties kely išaudžia. 

JANINA MARCINKEVIČIENĖ 

Gyvenimas gražus: šir
dį gamta ramina ... 

Ntr. R.R. Otto 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Lietuva - garbės viešnia 

Italijos Torino mieste gegu
žės 10-14 dienomis vykusioje 
XX tarptautinėje knygų mu
gėje. Lietuvos ir Italijos lei
dyklos mugėje pristatė 21 
naują knygą - lietuvių auto
rių vertimus ir knygas lietu
viška tematika. Vienos iš po
puliaresnių lietuvių grožinės 
literatūros italų kalba knygų, 
Sigito Parulskio Trys sekun
dės dangaus, jau pirmosio
mis mugės dienomis buvo 
parduota 2,000 egzemplio
rių. Lankytojai domėjosi ir 
kitų lietuvių autorių knygo
mis istorine, kalbine, kultū
rine bei visuomenine tema
tika, ypač vaikams skirta Vy
tauto V. Landsbergio (Rud
nosiuko istorijos, Tinginių pa
sakos), Kęstučio Kasparavi
čiaus (B~aškių diena) bei Au
relijos Ceredaitės (Tinginė 
ragana) kūryba. 

Pernai Torino tarptautinę 
mugę buvo aplankę 300,000 
žmonių, 2,000 akredituotų 
žurnalistų parengė apie 
1,600 straipsnių ir 120 TV 
reportažų. Nuo 2001 metų 
mugės garbės viešniomis bu
vo Olandija, Šveicarija ir Ka
talonija, Kanada, Graikija, 
Brazilija ir Portugalija. Tiki
masi, kad ši mugė paspartins 
italų susidomėjimą Lietuva 
ir lietuvių literatūra. Šiųme
tinės mugės metu vyko ir su
sitikimai su režisierium Ei
muntu N ekrošium, filmų 
meno veteranu Jonu Meku, 
buvo rodomi Jono Meko ir 
Šarūno Barto filmai, E. Nek
rošiaus spektaklis Gulbių 
giesmė, vyko šiuolaikinio lie
tuvių meno paroda, paskai
tos ir diskusijos kultūrinėmis 
temomis. 

Daug jaunųjų lankytojų 
pritraukė prie lietuvių pavil
jono vaikų ir jaunimo prog
ramos kuratorės Sigutės Chle
binskaitės sumanyta kūrybi
nė studija Tu gali sukurti kny
gą. Jos programoje marmu
rinio popieriaus gamyba, 
knygų įrišimo menas, knyg
ženklių darymas estampo 
būdu, susitikimai su vaikų 
knygų autoriais ir iliustrato
riais. Su brailio rašto žinovu 
Vytautu Gedvila vaikai mo
kėsi spausdinti brailiu. Vyko 
vaikams pritaikytos viktori
nos, šešėlių teatro žaidimai, 
animacinių filmų peržiūros. 

Tarptautiniame teatrų 
festivalyje "Passages" Pran
cūzijos Nancy mieste ir Lux
emburge gegužės 3-9 dieno
mis Lietuvai atstovavo spek
taklis Liūdnos dainos iš Eu
ropos širdies. Spektaklis su
kurtas pagal Fiodor Dosto
jevskio romaną Nusikaltimas 
ir bausmė. Spektaklį režisavo 
suomis Kristian Smedsas, o 
pagrindinį vaidmenį (So
nios) atliko Aldona Bendo
riūtė. Spektaklio kūrėjai ja
me atkreipė dėmesį į pilkuo
sius visuomenės pakraščius 
- žmones, kurie prieš savo 
valią tapo priklausomi nuo 
visuomenę valdančių jėgų 
malonės; į šiandieninę Eu-

ropą, vartojiškumo subjau
rotą žemyną, kuriame bejė
giškumas gimdo smurtą. Ta
čiau, kad ir kalbėdami apie 
skaudžius dalykus, jie ieško 
gyvenime grožio, puoselėja 
tikėjimą galimais stebuklais. 

Spektaklis "Liūdnos dai
nos iš Europos širdies" buvo 
sukurtas 2006 m. ir jau spėjo 
apkeliauti Briuselio (Belgi
ja) ir Helsinkio (Suomija) 
festivalius, buvo periodiškai 
vaidinamas Eimunto Nekro
šiaus teatro studijoje "Meno 
fortas". Taip pat jis Vilniuje 
buvo vaidinamas teatro fes
tivalyje Naujosios dramos 
akcija '07 š.m. gegužės 17 d. 
Režisierius K. Smedsas lie
tuviams jau pažįstamas iš 
anksčiau Vilniuje parodytų 
jo Suomijoje režisuotų spek
taklių Dėdė Vania ir Klajū
nas. Režisierius dirba ne tik 
Suomijoje, bet stato spek
taklius Taline, Briuselyje. 

Didžiosios Britanijos Ka
rališkame oro pajėgų klube 
Londone buvo sutikta žur
nalistės Gražinos Svidersky
tės knyga anglų kalba apie 
lietuvį karo lakūną Romual
dą Marcinkų. Monografija 
Uragano kapitonas, pailiust
ruota nuotraukomis ir žemė
lapiais - tai ilgamečio žur
nalistės tyrimo Lietuvoje ir 
dar dešimtyje užsienio vals
tybių išdava. Lietuvos karo 
aviacijos kpt. R. Marcinkus 
( 1907 -1944), pasitraukęs iš 
Lietuvos, 11 Pasaulinio karo 
metais tarnavo Prancūzijos, 
vėliau D. Britanijos oro lai
vyne. Jo pėdsakų buvo ap
tikta devyniose valstybėse, 
nuo Skandinavijos iki Šiau
rės Afrikos, tačiau labiausiai 
jis pasižymėjo skraidydamas 
britų Hurricane naikintuvu 
bei dalyvaudamas operaci
joje "Cerberis", 1942 m. vy
kusiose kautynėse virš La
manšo sąsiaurio. Tuomet jo 
lėktuvas buvo numuštas ir 
jis pateko į nelaisvę. Vokie
čiai jį laikė belaisvių stovyk
loje Lenkijos teritorijoje, iš 
kurios jis 1944 m. su būriu 
karo belaisvių pabėgo, bet 
buvo pagautas ir gestapo su
šaudytas. Palaidotas Lenki
joje, Poznanės kapinėse su 
kitais žuvusiais britų kariais. 
Pristatyme G. Sviderskytė 
taip pat parodė ištraukas iš 
savo 2003 m. sukurto doku
mentinio filmo apie R. Mar
cinkų. 

Lietuvos turizmo infor
macijos centras buvo atida
rytas Paryžiuje, netoli Trium
fo arkos. Šis centras jau sep
tintasis užsienio valstybėse. 
Anksčiau buvo atidaryti cent
rai Maskvoje (Rusija), Ber
lyne (Vokietija), Helsinkyje 
(Suomija), Barcelonoje (Is
panijoje, Katalonijos provin
cijoje), Varšuvoje (Lenkija) 
ir Londone (D. Britanija). 
2006 m. statistika rodo, kad 
Lietuvoje lankėsi 20,214 tu
ristų iš Prancūzijos, arba 4.8 
nuošimčių daugiau nei 2005 
m. G.K. 
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KASOS VALANDOS: plnnad., antrad. Ir treaad. nuo 9 Y.r. Iki 3.30 v.p.p.; 
ketvlrtad. Ir penktad. nuo 9 Y.r. Iki e Y.Y.; leitad. nuo 9 Y.r. Iki 1 Y.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 Y.r. Iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 Y.r. Iki 3.30 Y.p.p.; ketvlrtad. nuo 1 Y.p.p. Iki 
e Y.Y. Ir penktad. nuo 11 Y.r. Iki 6 Y.Y.; sekmad. nuo 9 Y.r. Iki 12.30 Y.p.p. 

AKTYVAI per 75 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. tenn. ind •......... 2.35% 
1 S0-364 d. tenn. lnd. . ....... 2.60% 
1 metų term. lnd611us .......• 3.20% 
2 metų term. lndtllus .......• 3.35% 
3 metų term. lndtllus .......• 3.40% 
4 metų term. lndtllus .......• 3.45% 
5 metų term. lndtllus .......• 3.55% 
1 metų "cashable" GIC •••••• 3.25% 
1 metų GIC-met. palūk. • ••••• 4.00% 
2 metų GIC-met. palūk. • ••••• 4.00% 
3 metų GIC-met. palūk. • ••••• 4.10% 
4 matų GIC-met. palūk. . ...•• 4.20% 
5 matų GIC-met. palūk. . ...•• 4.25% 
RRSP, RRIF ''Vartabla" .....•• 2.50% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd. • .4.40% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd. • .4.50% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd. • .4.55% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. • .4.65% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd .•• 4.75% 
~upomąJą sąskaitą Iki •••••• 1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki •••• 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sąsk. •••••••• 2.00% 
Amerikos dol. GIC 1 matų 

tarm. ind. . ........... 4.50% 

IMAUŽ: 
Asmenines pukolas 

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

Sutartlea paskolas 
nuo .......... 7.00% 

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų •••••••• 5.45% 
2 metų „ „ „ „5.60% 
3 metų •••••••• 5.85% 
4 metų „ „ „ „5.90%. 
5 metų ........ 6.05% 

Su kaičiamu 
nuoilmčlu 
1, 2, 3 metų .... 6.00% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
tulfo paskolas 

Duodame komercines 
nekllnoJamo turto paskolas 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ISIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "'INTERAC-PLUS'" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąflnlngas patarnavimas 
APLANKYKJTE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com 

AR JUS TENKINA KANADOS VALSTYBINĖS 
OBLIGACIJOS (CANADA SAVINGS BONOS), KAI YRA 
GERESNĖS PALŪKANOS GARANTUOTŲ NUOŠIMČIŲ 
INDĖLIUOSE BEl REGISTRUOTŲ PENSIJŲ TAUPYMO 

BEl PAJAMŲ PLANUOSE 

GARANTUOTŲ NUOŠIMČIŲ REGISTR OTŲ PENSIJŲ 
l 'DĖLW (GIC) TAUPYMO BEI PAJA!\11) PLA AI 

(RRSP) (RRIF) 

l m. 4.00o/o l m. 4.40% 
2 m. 4.00% 2 m. 4.50% 
3 m. 4.10% 3 m. 4.55% 
4 m. 4.20% 4 m. 4.65% 
S m. 4.25% S m. 4.75% 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOP ERATYVAS 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M . e., Ortho. Dip .. FRCD (0 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS") 

Toronto O , MSW l CS 
'ICI. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

HomeLife 
Victory Realty Inc., Brokerage• 

10720 Yongc Strccr, Suite 226 
Richmond l li!I, ON L4C 3C9 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės, nenusivilsite. 
Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime. 

TEL: 905-737-0033 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 905-737-3 132 el.paštas: laimaslz~hoo.cą 

"lndependenUy ONned and Operated, REALTO~ 

KNYGOS 

''Tarpukario bajorų'' klystkeliai 
Mintys Alfonso Eidinto knygą Ieškok Maskvos sfinkso perskaičius 

GEDIMINAS KURPIS 

Istorikas ir diplomatas -
buvęs Lietuvos ambasadorius 
Otavoje, vėliau Tel Avive, o 
dabar Oslo mieste - Alfonsas 
Eidintas 2006 m. parašė knygą 
Je§kok Maskvos sfinkso, kurią 
jis pavadino istoriniu romanu. 
Knygoje aprašyti 1938-1941 
m. įvykiai, nusprendę Lietu
vos valstybės likimą. Autorius 
pasinaudojo sovietų, vokiečių 
ano meto ir vėlesniais doku
mentais, žinomų ano meto lie
tuvių veikėjų, gen. Stasio Raš
tikio, pik. Kazio Škirpos, pre
zidento Antano Smetonos, 
diplomato Edvardo Turausko, 
Juozo Audėno, saugumo kari
ninko Broniaus Aušroto, ko
munistų veikėjo Aleksandro 
Slavino ir kitų skelbtais prisi
minimais. Paminėtos ir britų 
istoriko Simono Montefiorės 
bei ruso Igorio Buničiaus kny
gos, kurios padėjo "nupiešti 
tikslesnius Maskvos valdovų 
portretus", bei dabartinės 
Lietuvos istorikų (Gedimino 
Rudžio, Liudo 'Ihlskos, Arvy
do Anušausko ir kt.) knygos, 
analizės bei straipsniai. 

Kodėl knyga pavadinta is
toriniu romanu, o ne doku
mentų ar prisiminimų rinki
niu, paaiškina pats autorius. 
Jis pasinaudojo dokumentais 
ir 1938-1941 m. įvykiuose da
lyvavusių prisiminimais apra
šydamas įvykusius faktus, bet 
knygoje yra ir fiktyvių veikėjų 
(pasienio karininkas Kundro
tas, agentė Stasė), reikalingų 
bendram įvykių fonui paryš
kinti, ir daug atkurtų dialogų 
bei pokalbių, kuriuose steng
tasi išlaikyti dokumentinę tie
są bei veikėjų charakterio 
bruožus. Autorius susilaikė 
nuo savo asmeniškų pastabų 
bei veikėjų elgesio kritikos. 
Pastebėjau, kad knygoje gana 
gausūs tušo piešinėliai irgi au
toriaus. Kai kurie iš jų, žino
mų veikėjų šaržai, leidžia juos 
lengvai atpažinti. 

Perskaičius, nežinai ar 
verkti ar pykti 

Knygą perskaičiau palygi
nus labai greitai, nes sklan
džiai parašyta, įvykiai išdėstyti 
neilgais skyreliais. O be to, ir 
turinys man buvo iš dalies pa
žįstamas, kadangi jau anks
čiau buvau skaitęs S. Raštikio, 
V. Sidzikausko, K. Škirpos ir 
kitų - lietuvių, lenkų, rusų, 
vokiečių - prisiminimus, pa
sakojimus bei įvykių vertini
mus. Bet A. Eidinto knygoje 
tie atsiminimai ir įvykiai pri
statyti vienoje laiko terpėje 
parodo skaitytojui tą patį įvykį 
tuoj pat iš įvairių stebėjimo 
taškų. Dar daugiau: kai svar
biausi faktai, surinkti iš skir
tingų atsiminimų ir dokumen
tų, yra supinami į vieną įvykio 
aprašymą, visi žodžiai, saki
niai ir paragrafai įgauna žy
miai didesnę reikšmę ir lite
ratūrinį svorį, negu vienašališ
ki pasakojimai ar "sausa" do
kumentų kalba. Svarbu taip 

pat pastebėti, kad šiame bend
rame įvykių aprašyme matosi 
daug mažiau savęs pateisini
mų, savo svarbos pareikšmi
nimų bei kitokių pagražinimų, 
negu atskirose atsiminimų 
knygose. Knyga baigiama 
1941 birželio 22 diena, kada 
sovietų pasiuntinys Bedyne 
Dekanozovas (prieš metus že
minęs ir stumdęs lietuvių dip
lomatus Maskvoje ir Vilniuje) 

lstorikas-diploD18tas 
Alfonsas Eidintas 

buvo priverstas kelias valan
das "kulnus vėsinti" prie Rib
ben tropo kabineto durų, kol 
buvo painformuotas apie jau 
įvykusią karo pradžią, nacių 
planą plėstis į rytus, vardu 
"Barbarosa". 

giau buvo kreipiama dėme
sio, kad viens kitam neužmin
tų ant "mazolių", kad būtų iš
laikytas politinių partijų ba
lansas ir ministerių orumas, 
nenukrypta nuo karjeros tako, 
negu pasiruošimas blogiau
siam atvejui - kaip išlaikyti ar 
apginti Lietuvos nepriklauso
mybę. 

Dar vienas faktas, kurio 
anksčiau nežinojau, tai kad 
sovietai, įteikę visoms trims 
valstybėms, Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai, ultimatumus tikėjosi 
pasipriešinimo, nes pasienyje 
buvo ne tik sutraukę gausius 
pėstininkų ir tankų dalinius, 
bet ir išdėstę daug lauko ligoni
nių savo sužeistiems karei
viams gydyti. Bet, kaip jau visi 
žinome, lietuviai ne tik kad 
nemėgino ginti tėvynės, bet 
buvo vyriausybės paraginti 
draugiškai priimti įsibrovė
lius. Tuip pat mane nustebino 
aprašymas įvykių Vokietijos 
pasienyje, kai prezidentas A 
Smetona ir jį lydėjusi grupė 
mėgino pereiti į Vokietiją: lie
tuviai šauliai mėgino jų nepra
leisti, nes gavo tokias instruk
cijas iš "naujos" vyriausybės. 
Ar tai buvo nesiorientavimas 
padėtyje, ar stoka ištikimybės 

Sovietų tankai rieda Kauno Laisvės alėja 1940 m. biržeŲ 
Ntr. Georg Birmano (iš knygos Ieškok Masbos sfinkso) 

Gana plačiai aprašyta 
Maskvos "dovanos" Lietuvai 
(Vilniaus ir Vilniaus krašto) 
perdavimas, paminėta ir sovie
tų-nacių susitarimo dalis, kur 
Užnemunė perleidžiama Vo
kietijai (tai nebuvo įvykdyta, 
nes delsiant ir laukiant pato
gaus politinio momento, ka
ras sutrukdė). Bet plačiausiai 
ir, manyčiau, geriausiai kny
goje aprašytos Lietuvos ir So
vietų Sąjungos derybos Mask
voje, ultimatumai, reikalaują 
įleisti sovietų armijos įgulas 
Lietuvon, išgalvoti kaltinimai 
sovietų kareivių pagrobimais. 
Ir kada skaitai, kaip Lietuvos 
vyriausybė ir diplomatai į tuos 
juokingus kaltinimus reaguo
ja, darosi liūdna. Ar Lietuvos 
vadai ir diplomatai nesiorien
tavo politikoje, ar jie nesu
prato komunistų strategijos, 
ar jie iš viso nebuvo pasiruošę, 
kad kas nors mėgintų viešai 
paskelbtą Lietuvos neutralu
mą pažeisti. Atrodo, kad vy
riausybės posėdžių metu dau-

priesaikai, pasilieka paslapti
mi, galima tik spėlioti. 

Kodėl "Tarpukario bajorai"? 

Perskaičius knygą reikia 
daug galvoti ir svarstyti apie 
tai, ką perskaitei - reiškia 
knyga buvo gerai parašyta, iš
judino smegenis. Perskaitęs 
šią knygą, prisiminiau įvykius 
iš senesnės istorijos, Lietuvos
Lenki jos respublikos likimą 
XVIII š. pabaigoje. Kai vyko 
karai, rusai ir švedai niokojo 
kraštą ir pagaliau rusai, prū
sai ir austrai per tris kartus 
pasidalino respubliką. Vieni 
bajorai leidosi paperkami, 
kad trukdytų kariuomenės 
telkimą valstybei apginti, kiti 
bajorai lėbavo, posėdžiavo, o 
jų dauguma nieko daug neda
rė valstybės labui. Atsimin
kim, kad anuo laiku bajorai ir 
didikai valdė viską - valstybę, 
dvarus, turtus, net ir pačius 
valstiečius. 

Nukelta i 11-tą psl. 



Kas yra genocidas? 
ALGIMANTAS EIMANTAS 

Europos sąjunga svarstė genocido esmę, 
reikšmę ir jo padarinius. Liuksemburgo seime 
buvo priimti įstatymai, baudžiantys pripažinto 
genocido niekinimą, menkinimą trejų metų 
įkalinimu. Betgi, ES kraštų teisingumo minis
teriai nesutarė dėl baudos, taikomos apkaltin
tiems holokausto neigimu. Ypač Vokietija, pa
sinaudodama ES laikinąja prezidentūra, daug 
pasidarbavo prastumdama pirmuosius antira
sinius įstatymus Europoje. Tatai paskatino 
Berlyno ryžtą atšvęsti 50-ties metų ES jubiliejų. 

žeminimas bus laikomas nusikaltimu. Parem
tinai Liuksemburgas, ES statute, atkakliai ir 
įsakmiai reikalavo bei teisiškai inkorporavo 
tvirtų ir neginčijamų įrodymų privalumą geno
cido nusikaltimų arbitraže. 

Genocido esminiai bruožai jau buvo nusta
tyti Niurnbergo teismo procese po 11-jo Pasau
linio karo. Tarptautinis kriminalinis teismas yra 
juos pripažinęs. Jų kontekste randama išsami 
nacizmo inkriminacija. Ruandos ir Jugoslavijos 
niekšybės irgi yra paremtos tomis pačiomis 
taisyklėmis, bet armėnų tautos išgyventos 
kančios yra ignoruojamos, nes genocido nuo
stata šiuo atveju yra Turkijos atmetama. 

Bet visuotinis ES narių troškimas garan
tuoti žodžio ir spaudos laisvę nustelbė visus 
bandymus rasti kompromisą nustatyti baudos 
terminą už holokausto įstatymų pažeidimus. 
Net Vokietija atsisakė taikyti savo griežtus ir 
reiklius valstybinius reikalavimus, surištus su 
genocidu, nors ji yra įsipareigojusi drausti 
nacizmo simboliką ir bausti už jos viešinimą. 

Dėlto 27 ES kraštai privalės laikytis tų 
priimtų įstatymų teisės srityje. Kataklizmo 
akivaizdoje "pro pirštus" poza yra nepriimti
na, atviras genocido neigimas, niekinimas ar 

Skaudu ir mums, lietuviams, kad ES taip 
pat "laviruoja" aptariant Stalino nusikaltimus. 
Nors Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir 
Slovėnijos laikysena toje srityje buvo narsi, tos 
pastangos buvo tik iš dalies sėkmingos. Stali
no baisūs nusikaltimai nebuvo įrašyti į ES tei
sinius tomus, formuluojančius genocidą. Teko 
pasitenkinti vien ES pažadu sudaryti komisiją 
Stalino nusikaltimams tirti. Toji komisija dvejų 
metų laikotarpyje, turės nustatyti, kaip papil
dyti ar atmesti genocido aptartį ryšium susta
linizmo epocha. 

Tarpukario ... 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

Pagaliau, pavėluotai, po 
visų tų padalinimų dalis ba
jorų pradėjo planuoti sukili
mus, per kuriuos buvo labai 
nukentėta: daug žmonių žuvo, 
kiti turėjo trauktis į užsienį, 
daug atsidūrė Sibire. Buvo už
darytas Vilniaus universitetas, 
daug vertingų knygų, meno 
turtų ir rinkinių buvo išvežta 
iš Lietuvos, uždrausta spauda 
lotyniškomis raidėmis ir t. t. 

1940 m. Lietuvą ištiko pa
našus likimas. Rusai įteikė ul
timatumą, diplomatai tiesiog 
don-kichotiškai gynėsi prieš 
juokingus išgalvotus kaltini
mus, vyriausybė posėdžiavo, 
delsė, ginčijosi, diskutavo ir, 
kai jau padėtis tapo visai be-

viltiška, vieni vyriausybės na
riai skubiai traukėsi į užsienį, 
kitus (sovietams pareikalavus 
vidaus reikalų ministerio Sku
čo ir saugumo viršininko Povi
laičio) lengva širdimi paauko
jo, atidavė sovietams. Vis dar 
nesusiorientavę padėtyje bu
vo sovietų apkaltinti vienokia 
ar kitokia veikla, suimti ar su
naikinti. Kariuomenė buvo, 
kaip sa~oma, palikta "Dievo 
valiai". Zmonės taip pat neži
nojo tuo metu, kaip elgtis, ką 
daryti. "Naujieji bajorai", ku
rie valdė ir tvarkė valstybę, 
kažkur kažkaip dingo. Tik vė
liau, 1941 m., kai sovietai bėgo 
iš Lietuvos vejami vokiečių, ir 
1944 m., kai sovietai grįžo į 
Lietuvos teritoriją, organiza
vosi savotiški sukilimai, po
grindžio kova, kuri, kaip ir 
anksčiau, kainavo daug gyvy-

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis ag:entas 

• 30 metų namų remonto patyrimas • 
Daugiau kaip 23 metai pardavimo-pirki
mo patyrimas • Namų nuomojimų ir nuo
mininkų reikalų specialistas. 

~til(: West Realty ln(:. 
11678 Bloor St W., Toronto, Ont. MSP 
1A9. Skambinti bet :kuriuo metu jstaigos 
tel. 416 769-1616, namų-416769-3577 

Nemokamas namų įvarlinimas 

„„„„„-1111111111111111111111 
RC>VAIL LEPAGE 
„„„„„„1111111111111 111111 111 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

L . K z·· . . ina u iaviene 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

Tel. ( 416) 762-8255 Fax. ( 416) 762-8853 

bių ir pastangų, bet, manau, 
vėl buvo pavėluota. Istorija 
maždaug pasikartojo. Atrodo, 
ir vėl šaukštų ieškota po pietų. 
Knygoje tokių pastabų nera
site, nes, kaip minėjau, auto
rius susilaikė nuo kritikos, bet 
aš neiškenčiau jų nepaminė
jęs, nes skaitant knygą mane 
tas "naujųjų bajorų" elgesys 
(gal teisingiau būtų sakyti, ne
veikla) labai pritrenkė. 

Ar tokios knygos, kaip šis 
istorinis romanas, reikėjo? 
Mano manymu, reikėjo. Ir la
bai reikėjo. Joje susumuota 
Lietuvai tragiškų įvykių eiga, 
žvilgterėta į juos iš įvairių ste
bėjimo taškų be vienapusiškų 
pastabų, pasinaudota ne vien 
lietuviškais dokumentais, bet 
ir svetimais. Knygoje pateik
tas ne sausų dokumentų rin
kinys, bet sklandus atpasako
jimas sudėtingų įvykių. Gal 
paskaičiusi šią knygą, dabarti
nė "bajorų" (politikų, versli
ninkų, turtuolių) karta susi
pras ir pradės labiau rūpintis 
valstybės reikalais, labiau 
gerbti jos žmones, kol dar visi 
"neišgaravo" į užsienius ge
resnio rytojaus ieškoti. Mano
ji knygos kopija kainavo 31.50 
lito, bet ne visuose Lietuvos kny
gynuose būna vienoda kaina. 

Alfonsas Eidintas, IEŠKOK 
MASKVOS SFINKSO, "Ver
sus aureus" leidykla, Vil
nius, 2006 (591 psl.). 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojam turto 
aptarnavima nuo 1981' 

PIRKI A i.r PARD ViM 
PATIKI OSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkile 

( 416) 236-6000 
utton Group-Assurance Realty Inc. 
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

PARAMA 
AKTYVAI per 150 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.25% už 30-89 d. term. indėlius 
2.35% už 90-179 d. term. indėlius 
2.45% už 180-269 d. term. ind. 
2.60% už 270-364 d. term. ind. 
3.10% už 1 m. term. indėlius 
3.20% už 2 m. term. indėlius 
3.30% už 3 m. term. indėlius 
3.45% už 4 m. term. indėlius 
3.55% už 5 m. term. indėlius 
3.50% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.00% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.05% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.10% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.50% RRSP & RRIF (variable) 
4.25% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.30% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.35% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

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

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.45% 
2 metų ...... 5.60% 
3 metų ...... 5. 75% 
4 metų ...... 5.90% 
5 metų ...... 6.10% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 6.00% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 

KITOS PASLAUGOS 
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETINĄ IR KITUR 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1rad. i'trečiad. l'IJC) 9 v.r. -3.30 v.p.p.; kelvi1ad. i' pendad. IU) 9 v.r. - 8 WI. 

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; 
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r. - 1 v.p.p. 

SKYRIAI: 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON MSX 1C1 Telefonas: 416 207-9239 
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 

• 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc., OLS , OLLI' 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontarlo M9B 4W7 
E-mai l: tomsenkus@rogers.com 

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CON DO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų Įsipareigojimų. 

SKAMBINK/TE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a„A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 415„231„4937 
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9-0 SPORTAS 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• Vilniuje gimsta skulp

tūra krepšiniui. Rugpjūtį šalia 
"Siemens" arenos iškilsianti 
skulptūra krepšiniui. Sostinės 
pakraštyje įsikūrusioje ga
mykloje akmens meistras 
pneumatiniu plaktuku pagal 
modelį kala krepšinio kamuo
lį laikysiančius luitus, o ka
muolį simbolizuosiantis veid
rodinis rutulys jau atgabentas 
į Lietuvą. Skulptūra simboli
zuos ranką, laikančią krepši
nio kamuolį. 

• Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) baigminėse rungtynė
se, serijoje iki 4 pergalių ir 
aukso medalių, kovoja du Lie
tuvos kr~pšinio galiūnai -
Kauno "Zalgirio" ir Vilnjaus 
"Lietuvos ryto" klubai. Siuo 
metu jie serijoje turi lygiai po 
du laimėjimus" kiekvienas. 

• Kauno "Zalgiris" pra
ėjusį Eurolygos sezoną net 
neįkopė į ketvirtbaigmę, ta
čiau talentinga šių dienų 17-
18 metų "Zalgirio" jaunuolių 
karta laimėjo Eurolygos jau
nimo varžybas. Klaųsimas, ar 
ateityje jie padės "Zalgiriui" 
vėl įkopti į Eurolygos krepši
nio varžybų viršūnes, ar suvi
lioti didelių piniginių sumų 
tarnus kitiems klubams? Jau
nųjų "Žalgirio" žaidėjų perga
lę stebėjo apie 40 NBA atsto-

Vyrų krepšinis 
Kanados apygardos vyrų 

lygos krepšinio pusbaigmės 
vyks Hamiltone šeštadienį, 
gegužės 26, W~stdale gimna
zijos salėje. Zais Toronto 
"Vytis" su Hamiltono "Kovu" 
2.15 v.p.p., ir Toronto "Auš
ra" su Toronto "Gintaru" 
3.15 v. p.p. "Vytis" baigė iš-

vų ir 1000 žurnalistų iš viso 
pasaulio. "Dar kartą parodė
me, kiek gerų žaidėjų užaugi
na Lietuva ir galime tik 
džiaugtis ir didžiuotis", - sakė 
Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) pirmininkas Vladas 
Garastas. 

•Laimėjęs antrąją vietą 
pasaulio šiuolaikinės penkia
kovės taurės varžybų ketvirta
jame rate Vengrijoje, Lietuvos 
atstovas Edvinas Krungolcas 
su 157 taškais tebėra pirmau
jantis bendroje įskaitoje. Į 
antrąją vietą su 139 tšk. paki
lo olimpinis čempionas rusas 
A. Moisejev. Trečias - su 111 
tšk. liko vokietis E. Walther. 

• Vokietijoje, Hokenheim 
kelyje vykusiose "Porsche 
Sports Cup Endurance" čem
pionato pirmojo rato lenkty
nėse "5d" klasėje Lietuvos at
stovai Aivaras Pyragius ir Ma
rius Budrikis, vairavę "Por
sche 997 GT3" automobilį, 
užėmė pirmąją vietą. 

• Vilniuje vykusio Lietu
vos orientavimosi sporto kalnų 
dviračiais čempionato nuga
lėtojais trumpųjų nuotolių li
nijoje tapo Vytenis Benetis ir 
Karolina Mickevičiūtė. Vyrų 
grupėje aptrąją vietą užėmė 
Donatas Celkys, trečias - Re
gimantas Kavaliauskas. V.P. 

ankstinį dviejų ratų sezoną 
pirmuoju su 5-1 rezultatu, 
"Aušra" užėmė antrą vietą 
su 4-2, "Gintaras" baigė tre
čiuoju su 2-4, o "Kovas" liko 
1-5. 

Baigmės rungtynės bus 
Prisikėlimo parapijos salėje 
penktadienį, birželio 1, 8 v.v. 
Rungtynės dėl trečios vietos 
bus 7 v.v. R. Miečius 

Žydrūnas Ilgauskas, ilgametis NBA lygos Klyvlando "Caval
iers" žaidėjas meta į detroitiečių krepšį š.m. kovo 7 d. rungty
nėse, kurios pasibaigė 101:97 K.lyvlando naudai 

Ntr. J. Grigaičio (iš Draugo) 

Toronto "Rambyno" tunto vilkiukų dr-vė su vadovais Hamiltono Giedraičio klubo sodyboje 
š.m. balandžio 28 d. Ntr. G. Senkaus 

Mes nešame laimę 
RASA NORKUTĖ 

Mes, baltieji gandrai, esame Lietuvos 
paukščiai, kartu ir vieninteliai laukiniai 
paukščiai, kasmet sugrįžtantys į žemdirbio 
sodybą. Žemaitijoje mus vadina gužučiais, 
Suvalkijoje garniais. Vaikai vadina raudon
kojais, raudonsnapiais, kokie tikrai ir esame. 
Sugrįžę į gimtinę jaučiamės laimingi ir do
vanojame laimę vaikams ir jų tėveliams. 

Ziloje senovėje buvome lietuvių genčių 
totemai - saugojome žmones nuo nelaimių, 
jų sodybas nuo perkūnijos ir gaisrų. Dar yra 
išlikusių sodybų, kur mes perime vaikučius 
visą šimtmetį. 

Mes esame tokie paukščiai, kuriuos myli 
ne tik tėvai, bet ir vaikai. Mes taikūs paukš
čiai. Jei sodyboje yra du gandralizdžiai -
sugyvename taikiai. Mūsų kleketavimas gir
dėti toli toli. Kartais mes namus pasirenkame 
ant kaminų, elektros stulpų, vandentiekio 
bokštų ... 

Mes labai mylime savo vaikus. Mums 
daug rūpesčių pridaro pirmieji gandriukų 
skrydžiai: ne visiems pasiseka krintant žemyn 
vėl suplakti sparnais ir pakilti. Tada vėl liz
dan patupdome. Kai gandriukai įveikę bai
mę, lygiai sparnais mosuodami kyla aukštyn 
ir suka pirmąjį ratą apie gimtąjį lizdą, prie jų 
prisijungiame ir mes, jų tėvai. Jei lizde lieka 
neišskridusių vaikų, mes juos raginame: ban
dykite, nebijokite. Kai visi vaikai pakyla, o su 
jais ir mes, tėvai, mūsų širdį užlieja geru
mas ... visi užaugo, visi sveiki... 

Mintame mes varlėmis, žiogais, gyvatė
mis, žiurkėmis, žuvimis, net kurmiais. Apie 
mus sukurta ne viena sakmė ir legenda. Seni 
žmonės pasakoja: sodybose, kur mes peri
me, vanagai nedrįsta gaudyti vištų. Parskris
dami į gimtinę iš tolimų kraštų parsinešame 
kėlę - tą nedidelį, pilką, pavasario ledus su
tirpdantį paukštelį. Šienapjūtės darbų įkarš
tyje padedame šienpjoviui sužinoti orą: lis ar 
bus giedra. Jei į lizdą nešame šiaudus ir ša
pus - ilgai lis. Jei švariai išsiprausiame - lau
kite giedros. 

Atskridę į sodybą poroje pranešame šei
mininkams - vestuvės bus. Jei ūkininkas pa
deda mums lizdą sukti - įkelia ratlankį ar 
panašiai sumeistrautą ratą - jo ūkis tvirtės, 
nesudegs pastatai, viesulai jų nesugriaus. Jei 
merginos pavasarį pirmą kartą pamato mus 
skrendančius - vestuvės bus. Jei tupinčius -
jaunikio teks palaukti... 

Mes gandrai "dovanojame laimę vaikams ir 
jų tėveliams.„" Ntr. J. Kuliešiaus 

Rugsėjį mes ruošiamės tolimon kelionėn 
į Afriką. Mūsų kelionė užtrunka du mėne
sius. Reikia nuskristi apie dešimt tūkstančių 
kilometrų. Skrendame per Gudiją, Vengriją, 
Bulgariją, Rumuniją, Siriją, Egiptą, Etiopiją. 
Tik žvirbliai, apsigyvenę mūsų gandralizdžio 
apačioje, niekur neskuba. 

Rugpjūčio pavakare prieš palikdami 
namus, išsirikiuojame ant savo šeimininkų 
tvarto stogo atsisveikinimui. Jei kuris mūsų 
gandriukas neišskris, pagelbėkite jam, vaikai. 
Sugrįžę mes padėkosime. Palinkėkite mums 
laimingo kelio į tolimąją Afriką. Iki pasima
tymo! 

-----..... l SKAITYTOJAI PASISAKO „1------
LIETUVOS PILIETYBĖS ABSURDAS 
Čia tikras absurdas. Tie, kurie turėjo dvigubą 

pilietybę prieš 2006 metų konstitucinio teismo 
sprendimą, ją ir toliau turės, o kiti ne. Primenu, 
jog Alena Devenienė-Vileišytė savo vyrą dr. My
kolą Devenį iš Vorkutos gulago galėjo išlaisvinti, 
nes jis buvo JAV pilietis - kiek žinau, jis turėjo ir 
Lietuvos pilietybę. 1942 m. A. Devenienė krei
pėsi į JAV aukščiausius organus, o tie ir tas savo 
keliu "paprašė" Staliną JAV pilietį iš gulago pa
leisti. Kiek tenka matyti žiniasklaidoje, Lietuva 
savo piliečiais užsienyje nesirūpina ir jų negina. 
Išskyrus meilę tėvų kraštui, kam ta Lietuvos pi-

lietybė reikalinga? Išeiviai, turėdami "stiprių" 
valstybių pilietybes, jų tikrai neatsisakys ir į Lie
tuvą negrįš, o Lietuva neteks jų protų ir finansų. 

Jei neklystu, prie Smetonos buvo galima tu
rėti bent JAV ir Lietuvos pilietybes. Iš svetur grį
žę italai turi Italijos ir to krašto kur dirbo pilie
tybes - kitaip dauguma negautų svetur uždirbtų 
pensijų. Berods prieš porą metų balsavimo teisė 
buvo suteikta net užsienyje gyvenantiems ita
lams, o dvigubą pilietybę turintys JAV piliečiai 
galėjo visuomet dalyvauti rinkimuose nesvarbu 
kur jie gyventų. 
Ambasadorius Algirdas Žemaitis, Roma-Vilnius 
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Savanorės iš JAV 
;&f JAU~IMO ZODIS 

Savanorės iš JAV, Lina Jarašiūtė ir Nida Vidutytė, praleidu
sios mėnesį (2006 m. vasaros pradžioje) dirbant laikinosios 
globos namuose Marijampolėje, kartu su namų dir. ses. Ja- Velykų bobutė (A. Morkūnienė) dainuoja su vaikais per KLKM dr-jos Montrealio skyriaus 
nina Milkauskaite surengtą Velykų stalo suėjimą; Velykų stalo detalė Ntrs. J. Adamonytės 

Vienas iš didžiausių Lietu
vos turtų - jos gamta: miškai, 
ežerynai, upių slėniai su žydin
čiomis pievomis. Ar išliks ši 
Lietuvos vertybė, didėjant visos 
planetos grėsmei - visuotiniam 
atšilimui? Ką turime daryti, 
kad išsaugotume ir žaliąją Lie
tuvą, ir Kanados šiaurės sen
gires? Apie tai savo rašiniuose 
bando svarstyti Toronto Aukš
tesniųjų lituanistinių kursų l 0-
osios klasės moksleiviai, siūly
dami pradėti nuo pačių ma
žiausių darbų savo namuose ir 
aplinkoje, kartu su visa šeima. 
Zemė - visų žmonių planeta, ir 
tik visi kartu gali išsaugoti atei
čiai šį visatos stebuklą. 

S. Katkauskaitė, istorijos mkt. 

*** 
Mane neramina klimato 

atšilimas, nes kiekvieną dieną 
išgirstu, kiek šiaurės ir vande
nų gyvūnų nyksta dėl pasikei
tusios temperatūros arba ne
turi maisto. Kyla daug potvy
nių, miršta žmonės. O svar
biausia, kad žmonės prisideda 
prie šios nelaimės, teršia orą, 
vandenis, kerta miškus, visur 
palieka daug šiukšlių, kurios 
nepūva, bet pasilieka žemės 
paviršiuje. Mes visi turim vie
ną kartą gerai pagalvoti, kas 

Pradėkime nuo mažų darbų 
atsitiks, jei nieko nedarysim. 
Žemėje viskas yra ribota - ir 
elektra, ir vanduo, ir kiti daly
kai. Mes gyvename nieko ne
taupydami, tik naudodami. O 
vieną kartą tai gali pasibaigti, 
jei dabar nepradėsim rūpin
tis. Lukas Tatarski 

* 
Aš manau, kad ledynai 

dabar tirpsta daug greičiau, 
nes oras aplink žemę šyla. 
Žmonės turi daug automobi
lių, yra daug kaminų, kurie 
leidžia dūmus, daug visokios 
pramonės. O kai ledas tirpsta, 
vanduo pakyla pakrantėse, 
užlieja miestus. Siaurėje ant 
ledo gyvena daug gyvūnų, ir 
jie neturi kur pasidėti, kai le
dynai tirpsta ir išnyksta. Mes 
visi turime rūpintis, kad oras 
būtų švaresnis. Turime tau
piau naudoti vandenį, elekt
rą, sumažinti šiukšlių ir paso
dinti bent po vieną medelį. 

Jonas Sungaila 

* 
Aš galvoju, kad pasaulio 

politikai ir mūsų valstybės va
dovai turi daugiau rūpintis 
klimato išsaugojimu. Bet jie 
tvirtina, kad jeigu ką nors pa-

darys klimato apsaugai, tai 
pablogins ekonomiką. Bet ki
tos valstybės jau yra daugiau 
padariusios oro ir vandens ap
saugai, ir nieko blogo su eko
nomika neatsitiko. Valstybės 
vadovai galėtų uždrausti tuos 
didelius kaminus, kurie į orą 
išleidžia daug nešvarumų. Ga
li kurti naujus automobilius ir 
švaresnį kurą, kuris mažiau 
terštų orą. Naudojant natūra
lios energijos šaltinius - saulės, 
vėjo, vandens - irgi būtų ma
žiau teršiama planeta ir jos 
oras. Lukas Byra 

* 
Mes dabar gyvename mo

derniame pasaulyje, kuris pil
nas technologijų. Jos labai pa
lengvina mūsų gyvenimą. Bet 
jos dažnai ne vien tarnauja 
mūsų gerovei ir pato,gumui, 
bet ir kelia problemų. Zmonės 
išrado automobilius, kad būtų 
lengviau keliauti. Bet dabar 
pasaulyje gyventojų daugiau, 
yra ir daugiau automobilių. Jie 
išleidžia daug nuodingų dujų, 
kurios teršia orą, kenkia aplin
kai. Visi tie teršalai pasilieka ir 
kaupiasi ore, šildydami žemę 
gaubiantį sluoksnį. Klimatui 

šylant, ledynai pradeda tirpti 
greičiau, daugėja vandens jū
rose ir vandenynuose. Kas atsi
tiks, kai ledynai tirps dideliu 
greičiu? Vanduo užlies pa
krančių miestus, kurortus, su
griaus tiltus. Bet tai mes gali
me sustabdyti, jei atsisakytume 
kai kurių patogumų. Mes gali
me pradėti daugiau vaikščioti, 
jei gražus oras, nedideli nuoto
liai. Kai važiuodami sustabdo
me automobilį - išjunkime va
riklį. Jeigu vietoje benzino 
naudotume kitą kurą, gal oras 
būtų grynesnis. Turėtume so
dinti daugiau medžių. Jeigu 
mes kiekvienas pradėtume 
nuo šių mažų darbų, aš ma
nau, mes galėtume sulėtinti 
klimato atšilimą. 

Vilija Mitraitė 

* 
Šiomis dienomis visi kal

ba apie klimato atšilimą. Vie
ni sako, kad tai mūsų, žmonių, 
kaltė, kiti - kad tai yra natū
ralu, kad žemė ir jos oro 
sluoksnis pamažu šyla visą lai
ką. Aš manau, kad tai yra mū
sų kaltės dalis, nes mes turim 
tiek daug automobilių, visur 
jais važiuojam, net jei galim 

eiti pėsti. Kasdien surenkam 
tiek daug šiukšlių, kad netu
rėsim kur dėti. Fabrikai išlei
džia daug dūmų ir kitų nuo
dingų medžiagų. Prieš kelis 
metus buvo atrasta, kad ozo
no sluoksnyje, kuris gaubia 
mūsų planetą, jau yra atsira
dusi skylė. Tai turi visiems pri
minti, kad planetą dar galime 
išgelbėti, bet turim prisidėti 
visi. Ema Puterytė 

* 
Šylant klimatui pasaulyje 

gali įvykti visokių nelaimių. 
Tirpstant ledynams, atsiranda 
daugiau vandens, dažnėja 
potvyniai. Jeigu nesustabdy
sime atšilimo, visa žemė gali 
atsidurti po vandeniu, neliks 
nei augalų, nei gyvūnų. Aš 
manyčiau, kad turi stengtis ir 
mokslininkai, ir mes patys. Jie 
galėtų sukurti automobilius, 
varomus ne benzinu, bet, pa
vyzdžiui, elektra, saulės ener
gija, augaliniu kuru, sumažėtų 
išmetamųjų dujų kiekis ore. 
Mes patys, mūsų šeimos turė
tų visokią energiją naudoti 
taupiau, daugiau vaikščioti 
nei važiuoti, stengtis suma
žinti šiukšlių kiekį, jas rūšiuo
ti ir, kiek galima, perdirbti. 

Ugnė Brilinkevičiūtė 

Iš koncerto ''Pavasario mįslė'', įvykusio Toronte š.m. gegužės 5 d. 
Nuotraukose: akimirkos iš pavasarinio Toronto lietuvių šokių gru

pės "Atžalynas" ir retro grupės "Tarp kitko" (vad. l. Urniežius) kon
certo. Linksmi šokėjai, puošnūs drabužiai, matyti ir nematyti veidai 
žavėjo gausius žiūrovus, maloniai praleidusius šeštadienio vakarą 
Toronto Lietuvių Namų didžiojoje salėje. Koncerto programoje 
daugelį atliktų naujų šokių sukūrė Lietuvos choreografai būsimajai 
šokių šventei. Ji vyks Kaune š.m. liepos 6 d. 
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AtA 
ALDONAI RUSINIENEI

PRANEVIČIENEI, 
mano krikšto mamai mirus, 

reiškiu nuoširdžią užuojautą jos vyrui MEČIS
LOVUI, dukrai LIUDAI ir sūnui MARIUI su 
šeima-

Paulius Ališauskas 

.., 
MIRTIES PRANESIMAS 

A t A 
LEONAS FII,IBERTAS BALTUTIS 

mirė 2007 m. gegužės 9 d. Sudbury, ON, 
po trumpos ligos, sulaukęs 85 metų. 

Gimė, Auksuodžio kaime, Laižuvos valsčiuje, Ma
žeikių apskrityje. Gyveno Sudburio mieste nuo 1951 m. 
Palaidotas Sudburio kapinėse prie žmonos Angelės. Pa
liko sūnų Praną su žmona Cinthia ir mergaitėm Katrina 
ir Alexandra, sūnų Ernestą su žmona Shirley (Long Is
land, NY), vaikaičius Steponą (Havajai), Petrą su žmo
na Leanne (Toronto), Adomą (Tuxas), seserį Vincutę ir 
brolius Kostą ir Viktorą Lietuvoje (grįžusius iš Sibiro), 
šimtametę tetą K. Šilinis (Čikaga), pusseseres A. Valad
k:ienę (Turonte) ir Danutę Pritty-Jasutytę (Australija), 
pusbrolį P. Stripinį su Gražina ir daug kitų giminių, liku
sių Lietuvoje ar išsisklaidžiusių po platų pasaulį 

Teilsisi jis ramybėje -
ŠEIMA 

VISI DRAUGE, ĮVAIRIŲ KARTŲ 
VIENAM BŪRYJE 

Pasikvietę kaimynus, draugus ir paijstamus, kartu 

su tėvais, vaikais, vaikaičiais, net savo mylimais 
gyvuliukais, su senais ir jaunais, visi nuo l iki 98 

IĄ /]D ~i~ metų esate kviečiami dalyvauti '"Ibronto Challenge" 
~.J.,... 5 /cm ėjime arba bėgime, taip pat l /cm ėjime 

š.m. birželio 10, sekmadienį. 
Lenktynės prasidės tiksliai 9.30 val. ryto. 

VISOS SUTELKTOS RĖMĖJŲ LĖŠOS BUS SKIRTOS 
''LABDAR.OS" SLAUGOS NAMAMS. 

Papildomą informaciją galite rasti tinklalapyje www.labdara..cą 
arba skambinkite Virginijai Ruškienei tel. 416-232-2112/409. 

"Labdaros" Lietuvių slaugos namų administracija 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~;--tų"<-~~"'-\l}-:.~- .i;;<.,-..:_..._,~ 

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 
Privati AUTO-AJKŠTĖ ("parking") 

(905) 333-5553 
TAIP PAT PRllMA PACIENTUS TORONTE · 2373 BLOOR ST.W. 

MITH MONUMENT CO. L 
(nuo 1919 metų) 

& Gaminame paminklus. bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

& Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

& Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

& Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

Skambinti tel. (416) 769-0674 
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir St. Clair) 
Toronto, Ontario M6N 3P7 

v 

Simtametė Povilaičio sukaktis 
2007-aisiais metais minima Broniaus Po- pasirinkta profesija - agronomija, jis buvo ir 

vilaičio (1907-1985) 100 metų sukaktis. Jis bu- genetikos mokslų daktaras, daugelio moksli
vo Aukštaitijos sūnus, didelis Lietuvos patrio- nių straipsnių lietuvų ir anglų kalbomis autorius. 
tas, mokslininkas, giliai tikintis katalikas, atei- Lietuvoje išleistos B. Povilaičio knygos: 
tininkas ir Lietuvos žemės ūkio mylėtojas. Tu- pirmosios dvi B. Povilaičio knygos aprašo Lie
dėl pasirinko studijas Dotnuvos Zemės ūkio tuvos žemės ūkio raidą ir Lietuvos žemės ūkio 
akademijoje, ją baigė, o vėliau ~--------~ akademijos istoriją. 'Itečiosios 
buvo tos mokyklos docentas. knygos tekstą autorius parašė 
Karo vėjų blaškytas ir vengda- prieš pat mirtį. Tui atsimini-
mas komunistų represijų, kaip mai apie jo gyvenimo kelią, 
ir kiti Antrąjį pasaulinį karą apie įvykius, kuriuose jis daly-
išgyvenusieji veiklūs Lietuvos vavo, bei sutiktus žmones. 
sūnūs ir dukros, Bronius Povi- Knygų leidėjas: Broniaus Po-
laitis atsirado pokario stovyk- vilaičio knygos leidimo fondas 
lose Vokietijoje, dėstė Pabal- (Toronto, Kanada). Monika 
tijo universitete Hamburge Povilaitienė (fondo steigėja), 
bei Pinneberge: buvo docen- Ramunė Kubiliūtė (knygos 
tas ir dekanas. Vėliau, kai ne- sudarytoja), Dalia Kuizinienė 
buvo galimybių grįžti į laisvą (Išeivijos instituto vyr. dar-
Lietuvą, jis gavo Lady Davis buotoja, redaktorė). 
stipendiją ir išvyko į Montrea- Knygoms sveikinimo įvadus 
lį, Kanadą, ten studijavo Mc- parašė Lietuvių katalikų 

Donald College, McGill uni- mokslo akademijos (LKMA) 
versitete. Tuip jis vėl tapo stu- pirmininkas prof. Paulius Su-
dentu ir įgijo magistro ir daktarato laipsnius bačius, Dotnuvos žemdirbystės instituto vardu, 
naujame krašte. Iki mirties velionis buvo Ka- prof. Leonas Kadžiulis ir knygos atsakinga 
nados lietuvių visuomenės ir lietuvių katalikiš- redaktorė, prof. Dalia Kuizinienė, Lietuvių iš
ko pasaulio veikėjas, įvairių mokslinių sąjungų eivijos instituto Kaune vyresnioji mokslo dar
veiklus narys. Keliavo ir skaitė paskaitas. Jo buotoja. Inf. 

Advokatas 

ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkima /pardavimas 
• kon uJtacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

295 The West Mali, 6th Floor, Toronto, O M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax -U6 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm .com El.pašta~: lmeyers@pacelawfirm.com 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto O M9J\ 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 41 6-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 45 metus Jiisit sutelktas 4.88 min. dol. Fondo 
paglindinis kapitalas davė 2.97 min. dol. pelno lietu vybės 
išlaikymui Kanadoje, lwma11itwinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvht studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime j į savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad . nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fox: (416) 233-3042 

Seka ntis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. gegužės 10 ir 24 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2007 m. gegužės 1 o ir 24 d.d 
Visi paketai turi būti i mūsų pagr. rašti nę 

PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300* s300* off for l parcel off 

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head off1ce. 

ATSIŲSTA PAMIN~TI 

GENOCIDAS IR REZIS
TENCUA, 2006, 2(20). Vyriau
sioji redaktorė Dalia Kuodytė. 
Mokslinis redaktorius Arvydas 
Anušauskas. Leidėjas Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centras. 

LITUANISTICA, nr. 4( 68), 
2006, Lietuvos mokslų akade
mijos leidinys, 118 psl. ir virše
liai. Redaktorės A Gapsevičie

nė ir A. Juškaitė. Tiražas 225 
egz. Leidyklos adresas: Gedi
mino pr. 3, LT-01103, Vilnius. 

BALTIJOS MIŠKAI IR 
MEDIENA, 2007 kovas, nr. 
3(29). Vyr. redaktorius Vid
mantas Valiušaitis (A. Vivuls
kio g. 10i!, LT-03221 Vilnius). 

LIETUVIŲ VASARIO 16 
GIMNAZUA. Metraštis 2005/ 
2006. Metraštį paruošė: Rolf 
Buechsenstein, Edmundas Jan
kūnas, Bronė Lipšienė, Marija 
Šmitienė, Andrius Šmitas. Vrr
šelis Alfonso Krivicko. 2006 m. 

Zita Čepulytė, KLAUSAU
SI ŽEMĖS IR DANGAUS 
KALBOS. Eilėraščiai. Dailinin
kas Aloyzas J anulis. Leidykla 
"Atkula" (Algirdo g. 16/4-11, 
Vtlnius 03218). Tiražas 100 egz. 
Vtlnius 2006, 94 psl. 

Zita Čepulrtė, BŪK PA
LAIMINTA AMZIŲ KELY. Ei
lėraščiai. Leidykla "Atkula" 
(Algirdo g. 16/4-11, LT-03218 
Vtlnius. Vilnius, 72 psl. 

Zita Čepulytė, Į MOKYK.
LĖLĘ. Dovanėlė pirmaklasiui. 
Vilnius, 2003 m., 56 psl. Daili
ninkė Angelė Vekterienė. Lei
dykla "Atkula". (Algirdo g.16/ 
4-11). Vilnius 2006, 56 psl. 

Zita čeeulyt~, MAN T~
BERIEDA ZEMES SAULE. 
Leidykla "Atkula". Eilėraščiai. 
Dailininkė Angelė Vekterienė. 
Vtlnius 2003, 96 psl. 

Zita Čepulytė, ATRAKIN
KIM LOBIŲ SKRYNIĄ. Trys 
eiliuotos lietuvių liaudies pa
sakos. Dailininkė Angelė Vek
terienė. Leidykla "Atkula" (Al
girdo g. 16/4-11, LT-03218 Vil
nius). Vilnius 2006, 56 psl. 



The Baltic Federation in Canada 
invites you to a seminar: 

"CONDEMN CRIMES OF COMMUNISM" 
Monday, Jone 11, 1-5 p.m. 

featuring keynote speaker, Swedish MP 

Goran Lindblad 
"People must be reminded that communist regi.mes are still active in some 

countries of the world. ~ must have this debate to ensure that Europe 
does not repeat the mistakes that were once made". 

More information about G. Lindblad at www.lnak.org 

Panel members include prof. Andrew Gregorowich, author Patrick Boyer 
Location: Resurrection Parish Hall, 
1 Resurrection Rd., Etobicoke, ON 

Refreshments and dinner will be served. 
Order tickets ($20 per person) by phone 416 533-3292 or email klb@op.ajbn.com, 

TORONTO 
A.a. Jono Govėdo kūriniai 

bus atliekami koncerte "Voices 
of a Vast Land", š.m. birželio 4, 
pirmadienį, 7 v.v. St. John's 
Presbyterian Church ( 415 
Broadview Ave., netoli į šiaurę 
nuo Gerrard). Įėjimas nemoka
mas. Programą atliks Riverdale 
Young Singers, vadovaujant Al
kiviadis Leontarakis. Akompa
nuos lietuvaitė Rasa Gudienė. 
Informacija tinklalapyje www. 
riverdaleyouthsingers.org. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
PR E N U M ERA T O R l A M S: 

jeigu savaitraščio pristatymas vėluoja daugiau 
kaip 3-4 dienas, eateikite savo adresą 

KANADOS PASTO BENDROVEI 

telefonu 1-800-267-1177 
arba el. paštu, tinklalapyje www·canadBDost.ca 
(pasirinkite Resources skyriuje "Contact us", 

tada "General Customer Service") 

"Luminato" meno ir kūry
bos festivalis įvyks Turonte bir
želio 1-10 d.d. Bus daugiau kaip 
100 mokamų ir nemokamų -
teatro, šokio, filmų, operos, li
teratūros ir dailės parodų bei 
pasirodymų, kuriuose savo kū
ryba pasireikš šimtai Kanados 
ir viso pasaulio menininkų. Bus 
galima kas vakarą prie ežero 
matyti šviesų skulptūrą "Pulse 
Front'', o "Carnivalissima" ren
ginys vyks Distillery rajone pas
kutinį festivalio savaitgalį. In
formacija teikiama interneto 
tinklalapyje www.luminato.com. 

Patikslinimas. KLB Toron
to apylinkės rinkimų komisija 
atsiprašo už netikslumą skelbi
me, išspausdintame TZ nr. 19 
ir 20. Turėjo būti: "Toronto apy
linkės kandidatai į KLB krašto 
tarybą" , o ne į valdybą, kaip 
buvo paskelbta. 

AUKOS 

Tėviškės iiburių leidybą 
stambesne auka parėmė KLB 
Sault Ste. Marle, ON, apylinkė. 
Pirmininko L. Umbraso ir A. 
Vanagienės pasirašytame laiške 
rašoma: "Mūsų Sault Ste. Ma
rie kolonija visai baigiasi, vos 
keletas senų narių yra palikę, 
nutarėme sumažinti mūsų ban
ke sąskaitą. Tad siunčiam Tė
viškės žiburiams auką $2,500". 
Nuoširdžiai dėkojame už para
mą, kuri, nors ir simboliniu bū
du, pratęs jūsų apylinkės gyva
vimą. 

"Paramos" kredito koope
ratyvas Tėviškės žiburių leidybą 
parėmė $2,000 auka. 

Tautos fondui Kanadoje 
aukojo: $300 - D.G. Sakai; 
$100 - L.L. Baumgardai. Dėko
jame - TF Kanadoje valdyba 

r--------~ 
1 TEVISKES ZIBURIAI 1 

T H E L I GHTS OF HOMELAND 

savaitraštis, 16 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $60.00, 

rėmėjo - $70.00, garbės - $80.00 
(JAV-se amerikietiškais doleriais) 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

Vardas, pavardė ............... „ ..•.. .•.......... . . . .•.. . . ....•.... . .. . . .. 

-

Adresas ........................................ „ . .. . .... . ••. • . • .•••........•. . 

Siunčiu prenumeratą. ................ dol., auką. ....... „ .. dol. 

Laikraščio adresas: 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON 

L5C 1 T3, Canada 
Tinklalapio adresas: www.tzib .com 

El. paštas: tevzib@rogers.com 

Tel. : 905 275-4672 Faksas: 905 290-9802 

Norintiems susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
siunčiami nemokamai šešias savaites 

--------

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 
... 

Šv. Jono lietuvią kapinėms 
aukojo: $100 - J.I. Nacevičiai, 
J. Valiukienė, M. Barteška. 

A.a. Juozo Dundzio I meti
nių proga, našlė Bronė Dun
dzienė, dukra Vida ir vaikaičiai 
David bei Claire, dukra Rūta ir 
jos vyras Petras, vaikaičiai Melis
sa ir Andrius Tėviškės žiburiams 
aukojo $100. 

Toronto Vlado Pūtvio 
šaulių kuopa, kapinių lanky
mo dieną prisimindama kuo
pos mirusius, sekmadienį bir
želio 3, su vėliava dalyvaus 
Mišiose Lietuvos kankinių 
šventovėje 9.30 v.r. Po Mišių 
- susitelkimas prie paminklo 
kapinėse pagerbiant mirusius 
šaulius. Baltiečių trėmimų 
minėjime Prisikėlimo švento
vėje birželio 11 d. kuopos 
šauliai dalyvaus su vėliava. 

Homelife Realty 
Plus Ltd. 

2261 Bloor Str. w. 
Toronto, Ont M6S 1 N8 

NIJOLĖ B. BATES 
Tcl. (416) 763·51 61 

Fax: 416 763·5097 
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Paryrimas !ioje srityje nuo 1987 m. 

ne'hl.A ... V FOUR SEASONS 
IU"./'./'ll"lnl\. RE ALTY LIM ITED 

Assoclate Broker, 67 Flrst Street 
Colllngwood, Ontario L9Y 1A2 

l'ar<lun<lanl, pcrkanl 
ar lik <l~I informacijo> 
apie mt mu~, vtL\arna

m iu'. ūkiu>. leme:. 
Wa,,..go>. Stayncrio ir 

.._ Collingwoo<lo apy· 
linkė.'c krcipkitė, i 

l '--- --

Angelę šalvaitvtę. B.A., 
p irk imo ir p ardavimo atstovę. 

Ji mielai jums patarnaus. 

Nemokamas 1-888-657-4844 
Darbo 705-445-8143 

Elektroninis paštas: salvailis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 
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Kaimo kapela "Sūduva", atlikusi programą per Lietuvią paviljo
no pristatymą South Common Mali gegužės 12 d. Carassaugos 
festivalis įvyks gegužės 25·27 d.d. Ntr. V. Remesat 

OPTIMAL HEALTH CENTER 
Naujausias gydymas šviesos terapija 

(LASER THERAPY) 
• Puikiai numalšina bet kokį skausmą 
• Padeda gydant nugaros, juosmens bei stuburo 

susirgimus 
• Ypač veiksmingas sergantiems artritu ar sinusitu 
• Jei patyrėte sportinę traumą, patempėte raiščius, 

lūžo ranka ar koja, skauda raumenis -

KREIPKITĖS, TIKRAI PADĖSIME! 
Taip pat naujausia BIOMERIDIAN technologija pagal 
aktyvius organizmo taškus ir per juos einančius meridianus 
nustatome, ko reikėtų, norint atstatyti Jūsų organizmo 
balansą. 

KREIPTIS: tel. 416 925-8800, 
111 Avenue Road, Toronto, ON 

(Turime vietą autmobiliams pastatyti) 
Kas šį shOJimą perskaitė Tėviškės žiburiuose, 

gaus 20% specialiq nuolaidą. 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 
115 Lakeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont. L5G 1 E5 

(Į vakarus nuo Hurontario) 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių 

~W~\I~ 

DENTA.L C::A.RE 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

Dr. N. Mikelėnaitė-Archer 
2373 Bloor St. West 

Tel. <4 16) 763-5677 

VIiniaus radijo laidos ui<lie
niui girdimos kasdieną, 7v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože. 

Indijos misionierius pra
šo siųsti jam reikmenis: roži
nius, statulėles, rašiklius, :eieš
tukus ir taip paremti jo nnsiją. 
Jo naujas adresas: Fr. Paul 
Cruz, P.O. Box-691571, Kot
tiyam - P.O Kollam - 691 571, 
Kerala, India. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

TEL.(416)252-6741 
413 ROYAL YORK RD., TORONTO ON 

(prie Evans} 
Savininkas Jurgis Ku/ia!;ius 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Gerojo Ganytojo misijos 
parapijiečiai Aldona ir Jonas 
Vaškevičiai praeitą savaitgalį 
atšventė savo 60 m. santuokinio 
gyvenimo sukaktį; jiems buvo 
įteiktas šv. Tėvo palaiminimas. 

• Gauta žinia, kad Lietu
voje mirė a.a. Stasė Gorinienė, 
sesuo mūsų parapijietės Nelės 
J onušaitienės. 

• Žodis tarp mūsų knygelių 
gegužės-birželio laidą mūsų pa
rapijos salėje sekmadieniais 
platina A. Augaitienė. 

• Wasaga Beach apylinkės 
lietuvių choras "Bočiai" rengia 
savo gyvavimo penkmetį gegu
žės 26, šeštadienį, 4 v.p.p. Ge
rojo Ganytojo misijos patalpo
se. Meninėje programoje: iš
trauka iš vaidinimo Sekminių 
vainikas ir "Bočių" choro dai
nos. Bus šilta vakarienė su vy
nu. Bilieto kaina- $15. Bilietus 
platina Rūta Poškienė tel. 705 
429-0790 ir Alina Zabulionienė 
tel. 705 429-3651. 

• Pavasarinio kapinių lan
kymo diena Šv. Jono lietuvių 
kapinėse bus birželio 3, sekma
dienį. Mišios kapinių koplyčioje 
- 3 v.p.p. Pamokslą sakys diak. 
Bernardas Beliekas, OFM, iš 
Hamiltono. 

• Kapinių lankymo dienos 
pietūs birželio 3, sekmadienį, 
bus ruošiami KLKM dr-jos sky
riaus Anapilio salėje. Pietauti 
bus galima ištisą dieną ir atsi
gaivinti vynu arba lietuvišku 
bei vietiniu alučiu. 

• Anapilio moterų būrelis, 
Kapinių lankymo dienos proga, 
visus kviečia į Kęstučio Kesmi
no ir Kazimiero Manglico me
no darbų parodą Anapilio pa
rodų salėje. Atidarymas - birže
lio 2, šeštadienį, 3 v.p.p. Paro
dos lankymas sekmadienį - po 
9.30 v.r. Mišių. 

• Mišios sekmadienį, ge
gužės 27: 9.30 v.r. už a.a. Praną 
Augaitį; 11 v.r. už parapiją; Va
sagos Gerojo Ganytojo švento
vėje, gegužės 27, sekmadienį, 2 
v.p.p. už a.a. Bronių Pakštą; 
Delbi Šv. Kazimiero šventovė
je, gegužės 26, šeštadienį, 3 v. 
p.p. už a.a. Agnietę ir Praną 
Pargauskus. 

Europos sąjungos filmų 
šventėje bus rodomas lietuviš
kas filmas Dievų miškas, gegu
žės 30, trečiadienį, 8 v.v. Goe
the Institut patalpose, 163 King 
St.W. (King ir University gatvių 
sankryžos pietvakariniame kam
pe). Filmas režisuotas Algi
manto Puipos pagal Balio Sruo
gos knygą ir čia pristatomas 
Lietuvos garbės generalinio 
konsulo bei KLB Toronto apy
linkės valdybos. Šiuo reikalu 
kreiptis tel. 416 593-5257. 

NORĖTUME PIRKTI prieka
bą (pop-up trailer) ir mažą 
burlaivį (Hobie arba Catama
ran). Skambinti tel. 416 745-
3398. 

FOR SALE: Well-established 
delicatessen store in a very 
busy plaza. Located in centrai 
Etobicoke. Area: 1100 sq.ft. 
plos basement (1200 sq.ft. with 
kitchen). Wide selection of 
products and good customers. 
Excellent opportunity for a 
family operation. Tel. 416 873-
9651. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Šį sekmadienį per 10.45 

v.r. Mišias giedos "Volungės" 
moterų grupė ir sol. A. Puo
džiūnienė. Per tas Mišias vysk. 
P. Baltakis, OFM, suteiks Su
tvirtinimo sakramentą parapi
jos jaunimui. 

• Parapijos vaikų choras, 
ryšium su Sutvirtinimo sakra
mento iškilmėmis, šį sekmadie
nį nerepetuos. Kita repeticija 
bus birželio 3 d., o birželio 10 
d. paskutinį kartą prieš vasaros 
atostogas vaikų choras giedos 
per 10.45 v.r. Mišias. Po Mišių 
parapijos salėj bus atsisveikini
mo vaišės. 

• Pakrikštyta Emily, Dia
nos (Chulup) ir Raimundo 
Mardosų dukrelė. 

• Šį šeštadienį, gegužės 26, 
7 v.v. ateitininkai sendraugiai 
kviečia visus buvusius atei
tininkus, sendraugius, studen
tus bei susidomėjusią visuome
nę praleisti šeštadienio vakarą 
įdomiose diskusijose Prisikėli
mo parapijos kavinėje. Diskusi
jų pagrindinė tema: Kas yra 
modernios nuodėmės, apie ku
rias mes mažai galvojam, kal
bam ar žinom? 

• Šį savaitgalį, gegužės 25, 
26 ir 27 d.d., prasideda "Kre
tingos" stovyklavietėje paruoši
mo darbai. Savanoriai, atvykę 
dirbti, bus aprūpinti maistu ir 
nakvyne. Gimnazistai, kuriems 
reikia atlikti "community servi
ce" valandas, yra kviečiami tai 
padaryti stovyklavietėje. Dau
giau žinių apie stovyklavietę -
internete www.kretinga.com. 

• Baltiečių federacijos ren
giamas sibirinių trėmimų minė
jimas - ekumeninės pamaldos 
mūsų šventovėje bus birželio 11, 
pirmadienį, 7 v.v. Giedos "Vo
lungės" choro moterų grupė. Tą 
dieną vakare Mišių nebus. 

• Mišios sekmadienį, ge
gužės 27: 8 v.r. už a.a. Mariją 
Matusevičienę; 9 v.r. už a.a. Ilo
ną Smalenskienę; 10.45 v.r. už 
gyvas ir mirusias motinas, už 
a.a. Laimutį Dūdą, už a.a. Ele
ną Stanevičienę; 12.15 v.d. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius. 

Maironio mokyklos žinios 
• Prašome užpildyti TCDSB 

registracijos blankus 2007-2008 
mokslo metams ir juos sugrą
žinti iki birželio 9 d. (paskutinė 
mokslo metų diena). 

• Gegužės 25, penktadienį, 
6 v.v., Prisikėlimo parapijoje 
įvyks Toronto Maironio mokyk
los mokslo metų užbaigimas su 
šv. Mišiomis 6 v.v., abiturientų 
pagerbimo iškilmėmis bei šilta 
vakariene. Bilietus galima įsigy
ti pas Kristiną Dambaraitę-J a
nowicz, tel. 905 602-9231. Su
augusiems -$30; vaikams (7-16 
m.)- $15. 

• Tėveliai! Ar jau užpildėte 
Maironio mokyklos vasaros kar
navalo (birželio 9 d.) anketą? 

• Jeigu kas norėtų mokyto
jauti arba padėti mūsų mokyk
loje, prašome kreiptis į vedėją 
Virginiją Zubrickienę šeštadie
nio rytais, pamokų metu. Živilė 

PRIŽIŪRĖČIAU VAIKUS savo 
namuose Mississaugoje. Geros 
sąlygos. Skambinti Rasai tel. 
905 273-6062. 

Tėviškės žiburių administ
racija kapinių lankymo dieną, 
birželio 3, bus atidaryta po 
9.30 v.r. Mišių iki 3 v.p.p. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Moterų draugijos rengia
mas "bazaras" įvyks gegužės 26 
d. nuo 8 v. ryto iki 2 v.p.p. Daik
tai pardavimui pristatomi drau
gijos pirm. Irmai Šturmienei 
tel. 905 274-3529. Daiktai taip 
pat bus priimami šventovėje - ket
virtadienį, gegužės 24, ir penkta
dienį, gegužės 25, tarp 6.30 ir 8 
v.v. 

• Sekmadienį, geg. 27, pa
maldos 9.30 v.r. Jų metu vyks 
tikybos pamokos vaikučiams. 

• Pamaldos su Šv. Komu
nija įvyks birželio 3 d., kuriose į 
pareigas bus įvesdinta 2007 me
tų parapijos taryba. Tą sekma
dienį pamokslas bus anglų kalba. 

• Metinė parapijos iškyla 
įvyks birželio 10 d. pradedant 
pamaldomis 11 v.r. Pamokslą 
iškyloje pasakys viešnia iš Lie
tuvos Kristina lvanauskienė. 

Lietuvių Namų žinios 
•Gegužės 20 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 106 
svečiai. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - liepos 4, trečiadienį, 
7 v.v. LN seklyčioje, "Labda
ros" - gegužės 30, trečiadienį, 
7 v.v. LN seklyčioje. 

• Naujai atremontuotą ba
rą "Lokys" galima išsinuomoti 
privatiems renginiams. Teirau
tis LN raštinėje. 

Slaugos Namų žinios 
• Slaugos namams a.a. V. 

Lapienienės atminimui $30 au
koj o L. Morkūnienė; a.a. O. 
Svarinskienės atminimui $50 
aukojo A. Tyrell. Nuoširdžiai 
dėkojame už aukas, kurios pri
imamos Toronto Lietuvių Na
mų raštinėje, Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuose, 
arba siųsti tiesiog adresu: Lab
dara, 1573 Bloor St.W., Toron
to, ON M6P 1A6. 

Lina Samonytė, 12 m., Toron
to Maironio mokyklos moks
leivė, š.m. gegužės 19 d. "Ca
rassauga 2007" atidaryme at
stovavo lietuvių paviljonui, 
suorganizuotam Suvalkų kraš
to lietuvių išeivijos sambūrio. 
Platesnę informaciją apie 
Lietuvių paviljoną teikia 
http:U www. carassauga.com/ 

Visi kviečiami į Lietuvių 
paviljoną daugiakultūrinia
me "Carassauga" renginyje 
gegužės 25-27 d.d.: penkta
dienį - 7.30-12 v.v.; šeštadie
nį - 3 v.p.p.-12 v.v.; sekma
dienį- l v. p.p.-7 v.v. Lietuvių 
paviljonas rengiamas Anapi
lyje, Lietuvos kankinių šven
tovės salėje. Lietuviškąjį pa
viljoną jau antri metai rengia 
Suvalkų krašto lietuvių išeivi
jos sambūris. "Carassauga" 
pasus, lankymui visų tautybių 
paviljonų Mississauga mieste, 
galima įsigyti Prisikėlimo 
bankelyje ir "Lokyje". Inf. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Montrealio pensininkų klubas "Rūta" birželio 17 d. švęs 
savo veiklos 30-metį. Programoje dalyvaus dainininkai iš To
ronto L. Turūtaitė ir V. Mašalas. Visi kviečiami dalyvauti. 

Montrealio Jungtinio lietuvių choro metinis koncertas -
gegužės 27 d. po Mišių. Rengėjai kviečia visus dalyvauti ir pasi
linksminti daina. 

Kadangi birželio 3 d. Šv. Kazimiero parapijoje bus šventi
namas jubiliejinis kryžius, Aušros Vartų parapijoje šv. Mišios 
perkeliamos iš 11v.r.į10 v.r. D.S. 

Montrealyje yra matoma Toronto lietuviška televizijos prog
rama "Toli arti" per "Videotron Illico" pirmadieniais, 2.30 v. 
p.p. per 80 kanalą, OMNI l stoties. 

Tradicinės gegužinės pamaldos vyksta kasdien, 7 v.v. ir 
sekmadieniais po 11 v.r. Mišių. Sekmadieniais Aušros Vartų 
par. choras gieda litaniją ir kitas giesmes, vargonuojant Lavrenti 
Djintcharadze arba Aleksandrui Graziani. 

Sol. Antanas Keblys, 86 metų, turėjo širdies operaciją. 
Viskas gerai pasisekė, ir dabar jis stiprėja Catherine Booth 
ligoninėje, Notre Dame de Grace. 

Aušros Vartų parapijos skaitovas dr. Jonas Mališka praeitą 
savaitę sulaukė 90 m. amžiaus. 

Imtynininkas Paulius Mickus "Uncle Paui" laimėjo čem
pionatą Verdune. A.J.M. 

Šv. Kazimiero parapija 

v Sekmadienį, birželio 3, prel. Edmundas lutrimas pašventins 
Sv. Kazimiero parapijos šimtmečio kryžių. Sv. Mišios bus auko
jamos 11.30 v.r., ne 11 val. kaip dažniausiai. Vyks moterų 
grupės "Skrybėlaitės" iš Toronto koncertas, bus šilti pietūs su 
vynu. Bilietai: $25 asmeniui, $15 jaunimui nuo 8-15 metų, iki 8 
metų nemokamai. Prašome užsakyti bilietus, rezervuoti stalą iš 
anksto pas Alice Skrupskai!ę tel. 514 257-6761 ar Joaną Ada
monytę tel. 514 253-8138. Sv. Kazimiero parapijos šimtmečio 
rengįmo komitetas kviečia visus atsilankyti. 

Sv. Kazimiero parapijos kėgliavimo (bowling) klubas už
baigė 2006-2007 sezoną. Pokylis įvyko šeštadienį, gegužės 12, 
Buffet Antique. Užbaigimo čempionai - Ann Engei komanda. 
Visų metų čempionai - Sonny Andrewsky komanda. V.L. 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTEL LI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E .. SU ITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 51 4-286- 1985 PV<: 51 4-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475 rue D e Seve, Montreal (Quebec H 4E 2A8) 

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349 

v TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ vėlavimu skundžiasi daug skaitytojų. 
TZ pristatomi į pašto įstaigą pastoviai - antradieniais iki 12 v.d. 
Administracija renka adresus prenumeratorių, kurie praneša 
vėlai gaunantys, ir jų sąrašą pristato pašto tarnybai. "Klientų 
paslaugų" skyriaus teigimu, šios laikraščių kategorijos pristaty
mas per 4 darbo dienas yra laikomas normaliu - t.y. sekančią 
savaitę gauti l~ikraštį atitinka jų nustatytas normas - "delivery 
standard". TZ jau daugiau kaip 5 metus prikabina "J-tags", 
kurie turėtų pagreitinti savaitraščio, kaip "time-sensitive" me
džiagos pristatymo eigą, tačiau nuolat primenama, kad pašto 
pristatymas nėra garantuotas. Į klausimą, kur gali skaitytojai 
kreiptis, pašto tarnyba atsako, kad galima skambinti 1-800-
267-1177 arba elektroniniu paštu rašyti adresu, kurį rasite 
www.canadapost.ca interneto tinklalapyje (Resources skyriuje 
pasirinkite "Contact Us", tada "General Customer Service" -
užpildykite anketą, pateikdami savo adr~są su pašto kodu ir 
pranešdami, kiek dienų užtruko gauti TZ). Visos šventės su
trukdo pašto gavimą. Laikraščiai JAV-se irgi ilgai keliauja. TŽ 
redakcijoje gaunamas Draugas labai vėluoja: gegužės mėnesį 
dar ateina vasario numeriai. Leidėjai 

Patikslinimas. "Carassau
ga" rengini9 skelbime, išspaus
dintame TZ nr. 20, turėjo būti: 
Lietuvių paviljonas vyksta šeš
tadienį nuo 3 v.p.p. iki 12 v.v., 
o ne 7.30-12 v.v. kaip buvo iš
spausdinta. 

KEUONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 ( ext. 26) dienos metu. 

BUTAI LIETUVOJ keliauto
jams - gražūs ir patogūs išnuo
mojami Vilniaus senamiesčio 
centre. Kreiptis http://ricar: 
dasguesthouse.tripod.com 

CLEAN FOREVER. Valome ki
limus, minkštus baldus ir au
tomobilių vidų nauju būdu -
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 valandas. Labai 
gera kokybė. Skambinti bet ku
riuo laiku tel. 416 503-1687. 


