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Partijų infliacija 
Lietuvos konstitucijos 35 straipsnis nurodo: "Politinių 

partijų, kitų politinių ir visuomeninių organizacijų steigimą 
ir veiklą reglamentuoja įstatymas". 

P ASIGIRSTA susirūpinusių balsų, kad šis įstatymas 
turėtų būti taisytinas arba iš viso pakeistas, nes jis lei
do per 20 nepriklausomybės metų pristeigti tiek daug 

politinių partijų, kad jau tas "demokratiškas" sujudimas ta
po kone juoko objektu - Lietuvoje 40 partijų, ir kas žino, 
kiek jų dar gali pridygti. Juokas juokais, bet vis dėlto liūdna. 
Kiekvienas išsišokėlis, valdžia nusivylęs ar kam kerštaujan
tis ar užsispyręs būtinai į valdžią įlįsti steigia politinę partiją 
- ir ką tu jam ar jai... Štai ir pažanga - nuo vienos partijos 
pasikėlėm iki 40. Tai bent pliuralizmas ir demokratija ma
žoje, tris milijonus gyventojų turinčioje šalyje. Tai ir prie
dangų ieškojimas tiems, kurie dar drįsta veikti po kitais pa
vadinimais, galgi tęsti ir senuosius įsipareigojimus ne už dy
ką. Priežasčių nežinantiems gali vaidentis, kad Lietuvai val
dyti reikia tiek daug partijų, tiek daug skirtingų nuomonių 
ir idėjų. O gal-juo daugiau šurmulio, juo smagiau gyventi? 
O rimtai kalbant, negi valstybės vadovams atrodo, kad taip 
turi būti ir kad tai nepajudinama? Juk tai absurdas, kurio 
sveiku protu pateisinti neįmanoma. Jis tik kelia pagrįstą 
įtarimą, kad tų partijų išsipūtimo žaidynės kam nors naudin
gos. Aišku, pirmiausia naudingos partijų steigėjams, nes tai 
sudaro realią galimybę įkopti valdžion, patirti aukščiausio 
lygio aprūpinimą, užsitikrinti neliečiamybę ir ateitį. Ka~ to 
nenorėtų, kai kitais būdais tai pasiekti būtų daug sunkiau. 
Okupacijoje dirbę vienoj partijoj puikiai žino, kas tos privi
legijos ir "dolerinės". Jie labiausiai nori tokį gyvenimą tęsti, 
nors ir kitą kepurę užsidėjus. Jei politinių partijų steigimo 
įstatymas nebus pakeistas, sunku tikėtis laukiamo rimtumo, 
apsprendžiančio požiūrį į valstybingumą. 

T ARTUM tam teiginiui patvirtinti, kaip tyčia, atstaty
tos nepriklausomos Lietuvos pirmoji minist.erė pi~
mininkė Kazimira Prunskienė, sakytume, kaip Kale

dų "dovaną" Maskvai, įsteigė Lietuvos liaudies sąjungą, ne
slėpdama to naujo politinio darinio prorusišką orientaciją. 
Atvirkščiai -viešai ir aiškiai tai pabrėždama jau steigiamaja
me susirinkime, susilaukusi Rusijos ambasadoriaus dalyva
vimo ir sveikinimų. Gal ne vienas, apie tai sužinojęs, sušuko 
- išdavystė. Prorusiškumo pabrėžimas rodo, į kur sukama, 
bet kaip tai bus vykdoma }r kiek jis naudos atneš valstybei, 
dar greit nepamatysime. Siandien teatrodo, kad tas proru
siškumo pabrėžimas yra reikalingas stipresniam visuomenės 
dėmesiui - štai kokį tvirtą užnugarį partija turės. Kai parti
jos dygsta kaip grybai, ir jų pavadinimai vis mandresni, ne
būtų nieko nuostabaus, kad šalyje atsirastų pralenkiškos 
partijos, o gal kas ir pravokiškas steigtų? Kas žino kiek ir 
kokių steigėjų Lietuva užsiaugino? Visos iniciatyvos regist
ruojamos, visos galiojančiu įstatymu vienodai apsaugomos. 
Prunskienės "liaudis" dar naujagimis, be marškinėlių. Ne 
vienas mano, kad jis būtinai turėjo gimti tariant ačiū Mask
vai už kunigaikštienės titulą, o ne dėl kažkokios žmonių ge
rovės kėlimo, kaip nedrąsiai prasitariama. O kokios spalvos 
marškinėliais aprengti naujagimį, teks steigėjai pasitarti su 
prorusiškais globėjais. Laikas steigti "liaudžiai" atstovaujan
čią partiją lyg ir palankus, kai valstybę ėmė slėgti ekonomi
nis nuosmukis. Štai atsiranda laiku nauji pranašai, nauji pa
žadai. Tai bent nauja viltis, tenkinanti vaizduotę. O iš tikrų
jų ekonominiams ryšiams su Rusija jokių specialių na~j~ 
partijų nereikia. Laikas būtų valstybės vadovams suprasti Ir 
pripažinti, ko partijoms ir ne P,,_artijoms labiausiai reikia -
tai pralietuviškos orientacijos. CS 
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Netikrumais pertekusi 
demokratija 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Visuomenės aktualijų por
talas "Slaptai" gruodžio 9 d. 
išspausdino iškilaus publicisto 
Viliaus Bražėno rašinį "De
mokratija ar idiokratija", ku
riame autorius teigia, kad Va
karai į politinį žodyną įbruko 
žodį "demokratija", išstūmusį 
tokias sąvokas kaip savivalda, 
laisvi rinkimai, laisvė, pavyz
džiais atskleidžia demokrati
jos grimasas bei ydas. 

Kai norima prastą vaistą 
įpiršti, blogą šunėką padaryti 
geručiu, netikusią idėją įsiūly
ti, jiems duodamas gražus ar 
nesuprantamas pavadinimas, 
tarkim, - lotyniškas ar graikiš
kas. Tuomet jau labiau veikia 
ne pats daiktas ar reiškinys, o 
jo pavadinimas. Taip yra ir su 
žodžiu demokratija. Sis žodis 
yra kilęs iš graikų kalbos ir 
reiškia liaudies valdymą. Turi
me lietuvišką atitikmenį savi
valda. Tačiau kažkodėl varto
jame tarptautinį, tarsi jis nuo 
to įgytų kažkokių mistinių ga
lių. Kita vertus, paprastą žmo
gų nesuprantami žodžiai at
baido, jis su tokiu žodžiu, taigi 

ir su reiškiniu nenori turėti 
reikalų. Taip ir yra įvykę: dau
gelis demokratijos išsigando, 
nesuvokę savivaldos būdu sa
vo reikalus tvarkyti patiems, 
patikėjo juos vakarykštiems 
prievartautojams. O tie, nusi
tvėrę tą mistinį žodį, kabina jį 
prie partijų pavadinimų (dar
bo demokratai, socialdemok
ratai, liberaldemokratai, nau
jieji demokratai, krikščionys 
demokratai), tarsi demokrati
nėje valstybėje greta jų veiktų 
ir nedemokratinės partijos, 
naudojasi reiškiniu savo inte
resus tenkinti. Tačiau, jei jau 
tas tarptautinis žodis priimtas 
ir mūsų kalboje prigijęs, tenka 
jį vartoti, su juo nagrinėti savi
valdos reiškinį. 

Demokratija negali 
būti gera 

Demokratijos apaštalas 
J ean J acques Rousseau teigė, 
kad užtenka liaudžiai nuimti 
grandines, duoti laisvą valią ir 
liaudyje natūraliai glūdinti ge
ra valia leis deramai spręsti 
visuomenės reikalus. Iš tikrų
jų demokratija savyje jokių 
vertybių neturi, o tėra valios 

išreiškimo būdas. Žmonių va
lios, kurią turėtume laikyti 
vertybe, demokratija neverti
na, jai nesvarbu gera ar bloga 
valia reiškiama, demokratijos 
mechanizmui svarbu, kad va
lią išreikštų dauguma žmonių. 
J.J. Rousseau klaidatikystė iš
ryškėjo, kai pasirodė, kad 
liaudyje gali tūnoti ne tik gera, 
bet ir bloga valia, kad liaudis 
gali būti abejinga, t.y. jokios 
valios gali nebūti. 

Atsigręžus į neseną praei
tį, kai visuomenė buvo valdo
ma "demokratinio centraliz
mo" būdu, arba - į mūsų da
barties skandalingo demokra
tinio valdymo būdą, kai valia 
perkama, parduodama arba 
ja manipuliuojama, matysime, 
kad svarbesnis ne valios raiš
kos būdas, o pati valia. 

Valdžių rinkimuose de
mokratinis balsavimo mecha
nizmas nevertina ne tik rinkė
jų valios, bet ir renkamųjų į 
valdžias kilmės, išsilavinimo, 
tautybės, lojalumo valstybei, 
dorovės. 

Nukeltai 4-tą psl. 
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~ RELIGI~IAME GYVEarIMf 
Katalikų šventovė Pab

radėje, Švenčionių rajone, 
2009 m. gruodžio 30 d. buvo 
oficialiai perduota stačiati
kiams. Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas kard. Audrys 
Juozas Bačkis Rusų stačia
tikių bažnyčios Lietuvoje 
Vilniaus ir Lietuvos metro
politui Chrizostomui įteikė 
buvusio katalikų šventovės 
pastato perdavimo stačiati
kių arkivyskupijai aktą. 1927 
m. statyta Pabradės katalikų 
šventovė buvo per maža gau
siai Švč. Mergelės Marijos, 
Šeimos Karalienės katalikų 
parapijai, todėl Nepriklauso
mybės metais tikinčiųjų pa
geidavimu ir iniciatyva nu
spręsta statyti naują šventovę. 

"Opus Dei" yra oficiali 
Katalikų Bažnyčios dalis, ku
ri visada ir visur veikė ir vei
kia tik su Bažnyčios hierar
chų palaiminimu. "Opus Dei" 
turi asmeninės prelatūros 
juridinį statusą, Pop. Jono 
Pauliaus 11 suteiktą 1982 m. 
Prelatūros nuostatai yra pa
tvirtinti Šv. Sosto, ji atskai
tinga Vatikano Vyskupų kong
regacijai, pats popiežius ski
ria jos vadovą ("prelatą"). 
Pop. Jonas Paulius 11 paskel
bė "Opus Dei" steigėją, Jose
marią Escrivą, šventuoju 
2002 m. "Opus Dei" veikia 
Lietuvoje nuo 1994 m., pa
laikoma nuo pat pradžios 
Lietuvos vyskupų. Prelatūros 
ir jos narių iniciatyva atsira
do jaunimo klubai ir studijų 
centrai Vilniuje ir Kaune, 
studenčių rezidencija Vilniu
je, rekolekcijų namai Kaišia
dorių vyskupijoje. "Opus Dei" 
yra maža Katalikų Bažnyčios 
dalis, kurios misija yra gry
nai dvasinio pobūdžio. Ji pa
deda eiliniams žmonėms gy
venti tikėjimą atitinkantį kas
dienį gyvenimą, teikia savo 
nariams bei kitiems pagei
daujantiems dvasinio ugdy
mo. Ji skleidžia žinią, kad 
visi pakrikštytieji yra Dievo 

pašaukti siekti šventumo, ypač 
kasdieniniu darbu ir asme
ninių, šeimyninių bei visuo
meninių pareigų atlikimu. 
Konkrečios priemonės tai 
daryti yra paskaitos apie Ka
talikų Bažnyčios mokymą ir 
moralę, teologijos ir filosofijos 
kursai, rekolekcijos, asmeni
nis dvasinis vadovavimas. 

Lietuvos vyskupų kon
ferencija reiškia Katalikų 
Bažnyčios gilią užuojautą 
nukentėjusiems nuo žemės 
drebėjimo Haityje ir išreiškia 
savo maldos solidarumą bei 
ragina visus ištiesti dosnią 
pagalbos ranką šiam kraštui. 
Lietuvos Caritas renka aukas 
pagalbai nukentėjusiems nuo 
žemės drebėjimo Haityje: AB 
"Swedbank", Lietuvos Cari
tas, įik 192066334, LT2573-
00010115125026. Mokėjimo 
paskirties nuorodoje rašyti: 
''parama Haičiui". Aukos bus 
renkamos visose Lietuvos 
parapijose. 

Šventojo Sosto religinio 
dialogo su judaizmu komisi
jos ir Izraelio Didžiojo rabi
nato 9-tasis susitikimas vyko 
Romoje sausio 18 d. Pagrin
dinė dvišalio susitikimo tema 
yra abiejų religijų mokymas 
apie kūriniją ir gamtosaugą. 
Susitikimo dalyviai sausio 17 
d. Romos Didžiojoje sina
gogoje dalyvavo popiežiaus 
Benedikto XVI susitikime 
su Romos žydų bendruome
ne. Dvišaliai Šventojo Sosto 
religinio dialogo su judaizmu 
komisijos ir Izraelio Didžiojo 
rabinato atstovų susitikimai 
buvo pradėti Jeruzalėje 2002 
m. Nuo tada susitikimai vyks
ta periodiškai J eruzalėje, 
Romoje arba Grottaferratos 
miestelyje, netoli Romos. 
Pastaruosius 2 metus dviša
liai susitikimai neįvyko. Ta
čiau 2008 m. Budapešte įvy
ko 20-oji Tarptautinio katali
kų ir hebrajų santykių palai
kymo komiteto konferencija. 
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Zmogus vertybių kaitoje 
Tęsinys iš 3 nr. 

Kun. dr. KĘSTUTIS RALYS 

Šiuolaikinėje Europos fi
losofijoje būties problematika 
tebelieka pati fundamenta
liausia. Ieškodama būties, fi
losofija gina savo specifiką 
prieš mokslą, religiją, meną. 
Tyrinėdama, interpretuodama 
būtį, filosofija kaip tik ir paro
do savo unikalumą, kuris ne
gali būti suvestas nei į žinoji
mą, nei į tikėjimą. Filosofinis 
būties apmąstymas netapatus 
nei racionalioms abstrakcijų 
konstrukcijoms, nei misti
nėms intuicijoms (nors kaip 
momentai jos ir įeina į filoso
finį pažinimą). Domėdamasi 
būtimi, filosofija atskleidžia 
ypatingą pobūdį to mąstymo, 
kuriame būtis tik ir atsiveria. 
Ir tai nėra nei nuosekli loginių 
operacijų eilė, nei poetinė 
vaizduotė. Būties mąstymas -
tai savitas gyvenimo būdas. 
Tai ypatingas minties budėji
mas, kuris pašauktas saugoti 
mūsų egzistenciją nuo slydi
mo į beprasmybę. Tai retos ir 
tik kraštutinėmis visų žmo
gaus jėgų pastangomis išlaiko
mos dvasinės akimirkos, ku
rios ir įprasmina mūsų buvimą 
pasaulyje, tai savotiškas amži
nybės įvietinimas laikinoje kas
dienybėje. 

Svarbiausi individą sąly
gojantys veiksniai žmones do
mino jau nuo senų laikų. An
tikinės filosofijos atstovai 
žmogų traktavo kaip pavaldų 
likimui, kaip Dievo gyvavaiz
dį, kaip politinį gyvūną, kaip 
gamtos dalį ir pan. Antikos fi
losofijoje egzitenciškai kal
bantys filosofai tikėjo, kad 
žmogus kenčia, nes yra blaš
komas aistrų, todėl jam reikia 
stiprinti proto galias. Epikū
riečiai manė, kad laimingo gy
venimo tikslas yra sielos ra
mybė, kurią jie vadino "ata
raxia", o stoikai laimingą gy
venimą vaizdavo kaip troški
mų nebuvimą (apatia). Eukli
das teigė, kad egzistuoja du pa
saulio principai, pagal kuriuos 
elementai jungiasi ir skaidosi. 
Tai elementus jungianti meilė 
ir skaidanti - neapykanta. 
Aristotelis veikale Apie sielą 
rašė, kad sielos prigimčiai bū
dingas judėjimas. Jis teigė, 
kad sielos siekimai yra gyvų 
būtybių judėjimo priežastis. 

Aristotelis, kurį galima pava
dinti pirmuoju Europos psi
chologu, nesiekė dalyti pasau
lio. Jis atmetė sielos abstrak
tavimą ir jos atskyrimą nuo 
kūniškos plotmės. Filosofo 
manymu, siela yra tobuliausia 
gyvos esybės išraiška, kūniš
kos egzistencijos esmė. Z. 
Froidas po daugiau nei 2000 
metų prabilo panašiai. 

Krikščionybėje šv. Augus
tinas išaiškino subjektyvią 
jausminę patirtį. Jis teigė, kad 
žmogus nuolat išgyvena kovą 
tarp kūniškosios ir dvasiško
sios valios. Šventasis Augusti
nas tiki, kad žmogaus prigim
tis dvilypė: kūnas ir siela. To
dėl žmogus yra ir šio, žemiš
kojo, pasaulio, ir dangiškosios 
"valstybės" pilietis. Esminis 
faktas tai, kad žmogus turi 
dvejopus interesus: pasaulie
tinius - susijusius su kūno gė
rybėmis. Kiti - anapusiniai, 
susiję su žmogaus siela. Tai 
priartina žmogų prie gyveni
mo ir mirties paslapties. Pa
grindinis valios svoris - meilė. 
Meilė p:a aukščiau už protą ir 
jusles. Šv. Augustino valios, 
pagrindinė jėga - meilė.2 

Humanistinės etikos at
stovai teigia, kad žmogus iš 
prigimties yra geras ir kad 
destruktyvumas nėra jo sudė
tinė (integrali) dalis. Tačiau 
šis požiūris yra vertinamas 
kontraversiškai. Sokratui blo
gio šaltinis buvo ne įgimtas 
žmogaus polinkis, o nežinoji
mas. Sokratas ydą laikė klai
da. Pagal Senąjį Testamentą, 
žmogaus istorija prasideda 
nuodėmės aktu ir kad žmo
gaus troškimai nuo pat ma
žens yra blogi. 

Vėlyvaisiais viduramžiais 
išaugo tikėjimas žmogaus kil
numu, galiomis ir prigimtiniu 
gerumu. Renesanso mąstyto
jai ir teologai teigė, kad žmo
gus viduje yra blogas, o pati 
didžiausia kliūtis žmogaus iš
ganymui yra puikybė, kurią 
nugalėti galima tik paklūstant 
Dievui ir tikint Dievo gailes
tingumu. Kanto žmogus -
moralinis subjektas, sugeban
tis pakilti virš empirinio pa
saulio. Tai reiškia, kad žmo
gus turi galimybę elgtis nepri
klausomai nuo išorinių aplin
kybių. Iš to seka, kad jis suge
ba paklusti proto dėsniams. 
Žmogaus didingumo idėją 

Iš nepriklausomos Lietuvos gyvenimo 1937 m. Laiškanešys 
Kaune Ntr. M. Pranevičiaus 

skelbė švietimo filosofija. 
Žmogaus bevertiškumo ir nie
kingumo idėją radikaliausiai 
skelbė Nyčė, iškeldamas Ant
žmogio moralę, kur vertinama 
Jėga ir Pergalė. 

Pasak filosofo S. Kani
šausko (2004), gyvenimo truk
mė nėra sielos tobulumo ar 
jos tobulėjimo kriterijus. Be 
fizinės yra dar ir dvasinė mir
tis, kur kas baisesnė už fizinę. 
Patyrusius dvasinę mirtį gali
ma pavadinti "gyvaisiais lavo
nais". Jie ne bepročiai. Jie iš 
gyvenimo nebėga, jame jau
čiasi puikiai. Juos būtų gali
ma vadinti bedvasiais žmonė
mis. Be abejo, ir jie turi dva
sią, sielą. Tačiau ta dvasia tiek 
silpnutė, tiek standžiai apsup
ta storais žemiškojo, pirkliš
kojo proto, aistrų, geidulių, 
instinktų apvalkalais, kad jos 
nematyti. "Gyvieji lavonai" fi
ziškai gali būti itin stiprūs, nes 
jie pirmiausia susiję su kūnu, 
materija, tačiau jiems sveti
mos tokios sąvokos, kaip mei
lė net artimam žmogui, atlai
dumas, atsidavimas, o ką jau 
kalbėti apie Dievą. Todėl S. 
Kanišauskas siūlo neliūdėti, 
kad padorūs žmonės dažnai 
kur kas trumpiau gyvena nei 
"gyvieji lavonai", nes ne tai 
lemia tikrąją žmogaus vertę. 
Manoma, kad vienu iš požy
mių, rodančių žmogaus sielos 
brandą, gali būti jo patirtų ka
tastrofų skaičius. Tačiau ši 
nuomonė bus teisinga tik ta
da, kai po kiekvienos katas
trofos žmogus pereis į geresnį 
būvį, nušluos netinkamą pra
eities patirtį, pereis į aukš
tesnį, dvasingesnį būvį. Psi
choanalizė - gydymo ir savęs 
pažinimo metodas, sukurtas 
XIX-XX š. sandūroje. Šis me
todas sukėlė tikrą supratimo 
apie žmogaus psichiką revo
liuciją, pradėjo naują erą ne 
tik medicinoj e, bet ir kultū
roj e, filosofijoje, todėl natū
ralu, kad žmogui, norinčiam 
susivokti savyje ir pasaulyje, 
iškyla nemažai klausimų. Psi
choanalizės pradininku ir kū
rėju laikomas Z. Froidas 
(Freud), austrų psichiatras. 

L. Jekentaitė teigia, kad 
psichoanalizės atsiradimui 
prielaidas sąlygojo XIX š. 
antros pusės filosofinės min
ties posūkis nuo šimtmečiais 
vyravusio sistemiško raciona
lizmo iki A. Šopenhauerio (A. 
Schopenhauer ), F. Nyčės (F. 
Nietzsche) teorijų. 

2. Trijose Augustino nevie
nalyčio veikalo Apie laisvąjį 
sprendimą knygose vyksta Au
gustino ir jo bičiulio Evodijaus 
dialogas apie žmogaus valią lais
vai spręsti, apie pasirinkimo ir iš
ankstinio Dievo numatymo san
tykį, nuneigiamą žmogaus bejė
giškumo prieš lemtį samprata. 
Dialoge "Apie sielos didybę" 
Augustinas aptaria sielos didy
bės, atsietos nuo kūno dydžio, 
problemą, septynias sielos to
bulėjimo arba augimo, pakopas. 
Nebaigtame veikale "Apie sielos 
nemirtingumą" pateikiama sie
los įrodymų seka. 

(Bus daugiau) 



Viskas priklauso nuo vadovų 
Atviras laiškas dvasininkams ir tikintiesiems 

2009 m. lapkričio 25 d. -
kun. Broniaus Laurinavičiaus 
žūties po MAZ-503 ratais 27-
os metinės. 2002 metais išleis
tos knygos Objektas 'Intrigan
tas' pratarmėje apibendrinta, 
kad šis dvasininkas kankinys 
sovietų okupacijos laikais ko
vojo už tiesą, laisvę ir žmonių 
teises. Ar daug Lietuvos dva
sininkų už šias vertybes tebe
kovoj a? 

Palaimintasis arkivysku
pas Jurgis Matulaitis ragino 
brolius marijonus visokius ga
bumus puoselėti, visose šako
se tobulintis. (" ... Mokėkime 
prireikus visur stoti, prie visko 
ranką pridėti, jokio darbo ir 
užsiėmimo nevengti...", "visur 
Kristaus dvasią įnešti"). Jis, 
būdamas popiežiaus Leono 
XIII paskleisto socialinio 
Bažnyčios mokymo žinovas, 
bendradarbiavo kuriant lietu
viškosios krikščioniškosios 
demokratijos ideologinius pa
grindus, talkino prel. Mykolui 
Krupavičiui jaunos Lietuvos 
valstybės kūrimo darbe, o 
konkrečiai, pravedant Nepri
klausomoje Lietuvoje žemės 
reformą. Šią 1922 metų re
formą, vėliau pripažintą tobu
liausia Europoje, teologijos ir 
sociologijos požiūriu daktaro 
disertacijoje įvertino profeso
rius mons. Vytautas Kazlaus
kas, prieš keletą mėnesių 
Kauno Prisikėlimo šventovės 
šventoriuje atgulęs amžino 
poilsio greta to paties prel. 
Mykolo Krupavičiaus, kurio 
darbą tyrinėjo ir vertino. 

Kaip matyti iš Vasilijaus 
Mitrochino į Vakarus perga
bentų KGB archyvų, "komu
nizmas ėmė braškėti sulig 
Krokuvos arkivyskupo kardi
nolo Karolio Vojtylos išrinki
mu popiežiumi" Jonu Pau
lium 11, mus raginusiu: "nebi
jokime laisvės!" Šio kovotojo 
už žmogaus teises nesustabdė 
nei komunistų samdinių ska
linimas apie "politikuojantį 
kunigą", nei pasikėsinimas į 
jo gyvybę, kol pagaliau Šven
tojo Tėvo prikelti ir viltį atga
vę įvairių tautybių patriotai 
sugriovė sovietų sistemą ir iš
vadavo savąsias ir kitas pa
vergtas tautas. 

1941 metais dar kūdikis 
buvau ištremtas į Sibirą, todėl, 
kaip ir visi tada ištremtieji, 
daugiau nebeišvydau savo Tė
vo, kankinio, Julijono, sovietų 
valdžios sąmoningai pasmerk
to mirčiai. Chruščiovo "atšili
mo" laikais bandžiau prasi-

brauti pro sovietų "geležinę 
uždangą". Deja, įstrigau ... So
vietų sadistai, sulaužę man 
krūtinės kaulus, uždarė ket
veriems metams į griežto re
žimo lagerį. Antrą kartą grįžęs 
iš Rusijos nebeatpažinau savo 
tautiečių ir ypač dvasininkų. 
Visi jie drąsiai priešinosi so
vietų okupantams partizani
nėse kovose, ryžtingai apsi
sprendė išsivaduoti 1990 m. 
kovo 11-ąją, 1991 m. sausio 
13-ąją. 

Lietuvos dvasininkai ste
bino ir žavėjo visą pasaulį, kai 
sugebėjo nesuskaičiuojamos 
KGB šnipų "armijos" sekami, 
ištisus 17 metų vadovauti Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios kro
nikos leidybai, kuri liudijo pa
sauliui 1972-1989 m. visą tiesą 
apie sovietų pavergtą Lietuvą. 
Kasdien per Vatikano radiją 
Kroniką garsino mons. Vytau
tas Kazlauskas, nepasidavęs 
net Vatikano raginimams ne
pykinti sovietų. Deja, KGB 
agentams spaudžiant, šį kuni
gą iš darbo prieš jo valią atlei
do melo virtuozų suklaidinti 
arba KGB voratinkliu apraiz
gyti Vatikano administratoriai. 

Todėl kyla klausimas - gal 
prieš 18 metų kažkas paraly
žiavo ir Lietuvos dvasininkus. 
Gal užčiaupė jų burnas tiesos 
žodžiui, kurio taip reikėjo ku
riant valstybę? Negi nesken
dime dabar rafinuoto melo ir 
pačių stambiausių vagysčių, 
kokių niekada nematėme, liū
ne? Šiuo metu dar labiau įkve
piančio ir išmintingo dvasi
ninkų žodžio mums reikia: 
melas anksčiau buvo primity
vus, net kvailas, gi dabar jis -
šėtoniškai ištobulėjo. Todėl 
ne visi suprato, kad 50 metų 
truko dvasinis tautos genoci
das ir kad dorų katalikų akty
vus dalyvavimas valstybės at
kūrime - būtinas. (Jūs - žemės 
druska, jūs - pasaulio šviesa). 
Tik nedidelė dalis dvasininkų 
nesibijo būti apšaukta "politi
kieriais". Per pamokslus trūks
ta raginimo priešintis plėši
kams, užgožusiems pagrindi
nes valstybės institucijas, ne
puoselėjama viltis sukurti tei
singą Lietuvą. Bet turime ne
būti abejingi valstybės reika
lams ir nepasiduoti nevilties 
skleidimui: "nieko neįmano
ma pakeisti". 

Be to, per šventadienio 
šv. Mišias niekada negirdėjau 
parapijos (priklausančios Vil
niaus arkivyskupijai) ganytoją 
primenant, kaip svarbu Lietu-
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voje puoselėti įvairias katali
kiškas institucijas ir jose 
stengtis auklėti savo vaikus. 
Neišgirdau raginimo suburti 
parapijos bendruomenę į mal
dos grupes tikėjimą gilinti, 
Šventąjį Raštą skaityti. Ne
primenama, kad kiekvieno 
kataliko pareiga - prenume
ruoti katalikišką spaudą (XXI 
amžių, Artumą, Ateitį, Kregždutę, 
. .. ), bent taip ją paremiant; ne
patariama paremti katalikišką 
radiją ("Marijos radiją"), kad 
jis, pagaliau, apimtų visą Lie
tuvą; neraginama remti kata
likiškas mokyklas, katalikiš
kus vaikų namus (pavyzdžiui, 
jau minėto mons. Vytauto 
Kazlausko įkurtus Vaiko tė
viškės namus) - tarsi pataikau
jant Lietuvos pasaulietinei 
valdžiai, kuri jaunuolių dvasi
niu gyvenimu nesirūpina. Kas 
padės atsispirti alkoholio, te
levizijos bei diskotekų "kultū
rinamai" jaunuomenei, jei net 
Bažnyčia nerems katalikiško 
laikraščio, katalikiškų institu
cijų, jaunimo katalikiškų or
ganizacijų, jaunimo tarpe ne
skatins patriotizmo. 

Paprastai visuomet viskas 
priklauso nuo vadovų. Tiek 
buvo sovietų represuotų ar 
persekiotų kunigų, tačiau nė
ra gerai, kai pvz., vyskupijai 
vadovauja sovietų žiaurumo 
ir veidmainysčių nepatyręs ar 
net ir negyvenęs okupuotoje 
Lietuvoje dvasininkas. As
muo, iš arti nesusipažinęs su 
komunistų beribiu melu ir sa
dizmu, negali suprasti, kokie 
pavojai gresia valstybei, kurią 
kuria ne represijų užgrūdinti 
tautiečiai, o dvasiškai suluo
šintieji, kolaboravę su oku
pantais. Gal todėl nebuvome 
ir nesame ganytojų drąsinami 
ryžtis atkovoti valstybę iš me
lagių ir vagių valdymo. Ar to
kią Lietuvą dabar turėtume, 
jei nuo pat pradžių visi mūsų 
vyskupai būtų buvę tikri Lie
tuvos patriotai, būtume seniai 
turėję katalikišką dienraštį 
(tokio net po 18 metų nėra) ir 
"Marijos radiją" (kuris ir šian
dien dar negirdimas visoj Lie
tuvoj)? Manau, kitokia dabar 
būtų ir Rusija, jei ne neseniai 
miręs patriarchas Aleksijus 
11, o Aleksandras Menis būtų 
jos Bažnyčiai visą šį laikotarpį 
vadovavęs. 

Lietuvai prezidentais rin
kote arba buvusį LPK CK sek
retorių, arba per šv. Mišias 
nepersižegnojantį garbaus 
amžiaus asmenį, iki tol nė tre
jų metų negyvenusį Lietuvoje 
(nors, prireikus, teigusį ki
taip). Gal todėl Lietuvos val
džia, kaip ir valdant sovie
tams, vengia dvasininkų įta
kos jaunimui, didžioji žinia
sklaida siekia dvasininkus su
niekinti, bet lengvai priima iš 
Vakarų tai, kas prieštarauja 
krikščionybei. Naujasis sei
mas teikia vilčių. 

Pranas Steponavičius, 
Vilnius 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Pasitraukia ministeris 
Prezidentė Dalia Gry

bauskaitė sausio 20 d. pa
reiškė nepasitikėjimą užsie
nio reikalų ministeriu Vy
gaudu Ušacku. Ministeris 
kritikos sulaukė praėjusių 
metų pabaigoje, kada ji kri
tiškai įvertino ministerio in
terpretacijas dėl parlamenti
nio tyrimo, aiškinusio, ar 
Lietuvoje veikė slaptas CŽV 
kalėjimas. V. Ušackas teigė, 
jog komitetas tokios veiklos 
nenustatė. O prezidentė pa
brėžė tyrimo išvadą, kad spe
cialūs pastatai egzistavo ir 
galėjo buvo pritaikyti sulai
kytųjų laikymui. 

Sausio mėnesį preziden
tė pareiškė, kad dėl buvusio 
Valstybės saugumo departa
mento (VSD) vadovo Mečio 
Laurinkaus atšaukimo iš 
ambasadoriaus Gruzijoje 
užsienio reikalų ministeris 
teikimą turėjęs pateikti grei
čiau. Toliau prezidentė, ne
seniai žadėjusi tęsti politinį 
dialogą su Gudijos prezi
dentu Aleksandru Lukašen
ka dėl Minsko atsisakymo 
išduoti įtariamuosius Sausio 
13-osios byloje, kritiškai 
įvertino ir URM sprendimą 
dėl šio klausimo įteikti Gu
dijai notą šių metų sausio 
13 d. 

V. Ušackas sausio 21 d. 
atsistatydino iš pareigų. Kar
tu su juo iš pareigų traukėsi 
ir jo komanda - trys vicemi
nisteriai bei keli patarėjai. 

Pasitarimas Trakuose 
Trakuose vyko Europos 

ir Šiaurės Amerikos tarptau
tinės ir saugumo politikos 
strategų neformalūs svarsty
mai apie Rytų ir Vakarų san
tykius bei pagrindinius stra
teginius iššūkius, kuriuos eu
roatlantinei bendruomenei 
teks spręsti 2010 m. Dalyva
vo 30 aukšto rango strategų 
iš Europos ir Šiaurės Ame
rikos. Tarp svečių buvo Šve
dijos, Airijos, Vengrijos, 
Graikijos, Latvijos, Rumu
nijos, Moldovos užsienio rei
kalų ministeriai, aukšti Eu
ropos sąjungos institucijų 
pareigūnai, visuomenės nuo
monės formuotojai, užsienio 
politikos analitikai, tarptau
tinių santykių tyrimų insti
tutų mokslininkai iš Didžio
sios Britanijos, JAV, Vokie
tijos, Estijos, Portugalijos ir 
Islandijos. 

Šiame susitikime dalyva
vo ministeris pirmininkas 
Andrius Kubilius, krašto ap
saugos ministerė Rasa Juk
nevičienė, seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirminin
kas Audronius Ažubalis, sei
mo nariai Juozas Olekas, 
Emanuelis Zingeris, polito
logai, diplomatai. 

Opozicija rengia planus 
Sausio 19 d. opozicinės 

partijos oficialiai pranešė 

pradėjusios pasitarimus dėl 
alternatyvos vyriausybei. So
cialdemokratai praneša, jog 
sausio 18 d. įvyko opozicinių 
frakcijų atstovų susitikimas, 
kuriame sukurta bendros al
ternatyvios programos dar
bo grupė bei aptarta naujos 
koalicijos galimybė. Social
demokratų pranešimu, susi
tikime dalyvavo ir nepriklau
soma frakcija besiskelbianti 
"Viena Lietuva". 

Norima pakeisti dabarti
nę vyriausybės kryptį, kuri 
esą pagilino Lietuvoje krizę. 
Opozicijoje dabar yra 59 na
riai. Po seimo rinkimų suda
ryta centro-dešinės Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščio

nių demokratų, Liberalų są
jūdžio, Liberalų ir centro są
jungos, Tautos prisikėlimo 
partijos koalicija seime turi 
minimalią daugumą- 71 vie
tą iš 141. 

Seimo opozicija sausio 
21 d. paliko posėdžių salę, 
nes seimo vicepirmininkas 
liberalcentristas Raimondas 
Šukys neleidęs pakartotinai 
balsuoti dėl kreipimosi į 
Konstitucinį teismą dėl ša
lies gydymo įstaigų pertvar
kos. Tad pratęstą rudens se
siją seimas baigė su 50 par
lamentarų. Rudens sesija 
vyksta nuo rugsėjo 10 iki 
gruodžio 23 d., tačiau seimas 
ją pratęsė, numatydamas tris 
papildomas posėdžių dienas 
sausį. Į kitą posėdį seimas 
rinksis prasidėjus pavasario 
sesijai kovo 10 d., jei nebus 
sušaukta neeilinė sesija. 

Mažumų įstatymas 

Seimas sausio 21 d. pri
tarė naujos redakcijos Tau
tinių mažumų įstatymo pro
jektui. Lietuvos lenkų rinki
mų akcijos (LLRA) atstovas 
Jaroslavas Narkevičius pri
statydamas projektą prašė 
parlamentarus balsuoti už jį 
nepaisant jo turinio, kad tau
tinių mažumų klausimai ne
liktų be teisinio patvarkymo. 
Nauju įstatymu siūloma, kad 
administracinių teritorinių 
vienetų, kuriuose kompak
tiškai gyvena kuri nors tau
tinė mažuma, vietos įstai
gose ir organizacijose greta 
valstybinės kalbos vartojama 
ir tos tautos mažumos kalba. 

Taip pat, kad tokiuose 
administraciniuose teritori
niuose vienetuose informa
ciniai užrašai greta lietuvių 
kalbos būtų skelbiami ir tau
tinės mažumos kalba. Taipgi 
siūloma įtvirtinti tautinių 
mažumų teisę mokytis gim
tąja kalba, sudarant sąlygas 
turėti ikimokyklines įstaigas, 
bendrojo lavinimo mokyk
las, rengti pamokas, taip pat 
grupes, fakultetus ir skyrius 
aukštosiose mokyklose, ren
giančiose auklėtojus, moky
tojus bei kitus tautinių bend
rijų poreikiams tenkinti rei
kalingus specialistus. 
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Seniausios lietuviškos šventovės Siaurės 

LAURYNAS R. 

MISEVIČIUS 

Dauguma istorikų sutin
ka, kad pirmosios lietuvių imig
rantų kartos JAV centras buvo 
"angliakasių" Pennsylvania, o 
šios valstijos Schuyl.k.ill apy
garda ( county) su centriniu 
miestu Shenandoah - lietuvių 
pramintu Šenandoriumi- va
dinama tuometine mūsų tau
tiečių sostine. Dar 1914 me
tais vietinė lietuvių bend
ruomenė nutarė iškilmingai 
pažymėti Švenčiausios Mer
gelės ~arijos, Lietuvos užta
ręjos, Emimo į dangų šventę 
(ZolinX). Prieš 118 m. pasta
tytoje Sv. Jurgio lietuviško
joje šventovėje specialiai ta 
proga buvo aukotos pamal
dos, skirtos iš visos Amerikos 
ir netgi Lietuvos į Schuyl.kill 
apygardą pakviestiems lietu
viams. Metams bėgant iš vie-

Siekiant Šv. Jurgio šventovės 
išsaugojimo, lietuvilĮ kilmės 
Jim ir Dot Setcavage atkak
liai ir ištikimai gina šią mūsų 
tautiečių rankomis suręstą 
šventovę, kurioje susituokė 
1971 m. Tuismo salijejie buvo 
pakalbinti dvieją TV kanalą, 
grupės žurnalistų iš visur 

nadienės religinės šventės šio
je vietovėje išaugo rimti lietu
viški festivaliai, kurie pri
traukė tūkstančius žmonių ir 
ilgą laiką buvo rengiami po 

Amerikoje likimas 

Pensilvanijos valstijos Allentown vyskupijos sprendimu, pradėta griauti 1891 m. statyta se
niausia lietuvilĮ kataliką šventovė JAV-se, šv. Jurgio, Shenandoah mieste. JAV LB Niujorko 
apygardos pirmininkė Ramutė Žokaitė atsiuntė nuotrauką ir rašo, jog Šv. Jurgio parapijiečiai 
trejus metus ėjo per teismus, kreipėsi pagalbos i visus Lietuvos ir Pensilvanijos religinės 
hierarchijos bei diplomatijos pareigūnus ir meldėsi, bet niekaip nesugebėjo išsaugoti savo 
mylimos šventovės 

atviru dangumi stambiausiuo
se apylinkės parkuose. Ilgai
niui iš Amerikos Lietuvių Ro
mos katalikų kunigų susivieni
jimo šią tradiciją perėmusi 
"Lietuvos vyčių" organizacija 
(144-oji kuopa) prieš keletą 
metų Lietuvių dienas perkėlė 
į "Schuylkill Mali" - didžiau
sią minėtoje apygardoje par
duotuvių kompleksą. 

2009 m. rugpjūčiolS-16 
d.d. "Lietuvių dienos" Penn
sylvania valstijos "anglia
kasių" regione buvo sureng
tos jau 95-ąjį kartą ... , tačiau 
jau ketvirtą sykį šv. Mišios bu
vo aukojamos ne seniausios 
mūsų tautiečių dar 1891 me
tais Shenandoah (PA) Įkurtos 
Šv. Jurgio šventovės viduje, 
bet priešais šį reto grožio ar
chitektūrinį paminklą lauke, 
protestuojant prieš Allentown 
vyskupijos sprendimą uždaryti 

šią šventovę dėl neva prastos 
pastato būklės ir keliamos 
grėsmės parapij!ečių saugu
mui. Kaip žinia, Sv. Jurgio pa
rapijos veikėjai, vadovaujami 
lietuvių kilmės vietinių gyven
tojų Jim ir Dot Setcavage, 
Bruce Popalis, Charlie Vasca
vage nenuleido rankų pradėję 
ilgalaikę kovą dėl savo šven
tovės išlaikymo - pradžioje 
buvo įkurta "ŠV. Jurgio para
pijos draugų" ("Friends of St. 
George") organizacija, vėliau 
ji peraugo į oficialiai JAV mo
kesčių inspekcijoje (IRS) re
gistruotą ne pelno siekiančią 
įstaigą "Schuylkill vietovės 
bendruomenės fondą" ("The 
Schuylkill Area Community 
Foundation"). Laikui bėgant 
prie seniausios lietuviškos 
šventovės Amerikoje išdygo 
"kryžių tvorelė", o dabar jau 
greitai bus penkti metai, kai 

aukojamos improvizuotos pa
maldos lauke, meldžiant šios 
šventovės atidarymo. 

Tučiau istorinis mūsų pro
tėvių-angliakasių regionas, 
ant popieriaus dar tebeturin
tis 12 lietuviškų parapijų, iš
gyvena ne pačias geriausias 
dienas. 2009 m. rugpjūčio 18-
ąją Allentown vyskupijos at
stovai, nutarė šią šventovę nu
griauti ... Žinoma, prieš tai iš
vežus iš ten visus šventus pa
veikslus, vitražus, varpus, var
gonus bei išėmus draudimo 
bendrovės įvertinimu 10 mln. 
dol. vertės granito plokštes! 
Seniausiai lietuvių pastatytai 
šventovei ištikimi katalikai 
nedelsdami padavė Allen
town vyskupiją i teismą, ban
dydami išsireikalauti istorinio 
Shenandoah pastato griovimo 
sustabdymo. 

Tuigi teisme svarstyta jau 

antroji Šv. Jurgio šventovės 
parapijiečių iškelta byla prieš 
vyskupiją. Jos rezultatus taip 
pat negalėtume pavadinti vil
tingais: ir antrą sykį Temidės 
atstovai nepanoro kištis į 
Amerikos Romos katalikų 
bažnyčios reikalus. Tus pats 
C.P. Dolbin nusprendė, kad 
Šv. Jurgio šventovės She
nandoah (PA) parapijiečių J. 
ir D. Setcavage, Cindy Tucre
di, ir Diane Drogalis pretenzi
jos Allentown, PA, vyskupui 
John O. Barres bei mons. Ber
nard Flanagan, dabartiniam 
minėtos parapijos klebonui, 
negali būti nagrinėjamos civi
liniame teisme. 

Schuylkill apygardos tei
sėjo neįtikino mūsų tautiečių, 
norėjusių apginti savo istori
nę šventovę, motyvai, kad 
teisme buvo pasiruošę liudyti 
Pennsylvania valstijos Nacio
nalinės istorinio paveldo glo
bos organizacijos (National 
'Il-ust for Historic Preserva
tion) atstovė bei LR ambasa
dorius Vašingtone A Brūzga, 
kurie būtų papasakoję apie 
Šv. Jurgio šventovės pastato 
svarbą ir istorinę vertę tiek 
šiam regionui bei valstijai, tiek 
JAV ir Lietuvos respublikai ... 
Didžiulį masinės informacijos 
priemonių susidomėjimą su
kėlusį procesą - į Schuylkill 
apygardos teismą atvyko du 
PA televizijos kanalų kores
pondentai, grupė įvairių ra
dijo stočių bei laikraščių re
porterių - su skaudančia šir
dimi stebėjome ir mes. Išei
nančius iš teismo pastato kie
me pasitiko specialiai iš Va
šingtono atvykusios Grace va
dovaujama maldininkų gru
pelė. Viena moterų laikė po
pieriaus lape įrašytą kreipi
mąsi į Aukščiausiąjį: Viešpa
tie, atleisk jiems, nes jie ne
žino, ką darą. Viltis miršta 
paskutinė - byloja liaudies iš
mintis. Dar norisi tikėti - gal 
ne viskas prarasta? 

(Ntrs. E. MiseviBenės) 

Netikru01ais pertekusi deIDokratija būtų natūralu, kad Lietuvos Antroji respublika 
vadovautųsi trimis ideologijomis, o joms atstovautų 
trys politinės partijos - tautiškoji, krikščioniškoji ir 
konservatyvioji. Atkelta iš 1-mo psl. 

Šis mechanizmas - gryna aritmetika: vienas as
muo - vienas balsas, sprendimą lemia 50% + 1. 
Vaizdžiai kalbant, vieną profesorių "nusvers" du 
beraščiai, du generolus - trys kareivėliai, vieną 
vyskupą- dvi paklydusios avelės (sukčiai ar vagys). 
Galiausiai demokratija, pasižyminti ydomis, grima
somis ir netikrumais, skelbiamą laisvę nesunkiai 
gali paversti visų visiems tironija. Apie netikrumus, 
apie valstybei žalingą demokratijos perteklių verta 
kalbėti plačiau. 

Daug netikrumų pasaulyje ir, deja, jų daugėja: 
netikri pinigai, netikri, genetiškai modifikuoti 
augalai ir gyvūnai, netikri maisto produktai, jau 
bandoma sukurpti kloną - netikrą žmogų. 
Amžinosiomis ar bendražmogiškosiomis verty
bėmis negrindžiama gyvensena tampa netikra, 
todėl nuo jos bėga ar savu noru daugelis iš gyveni
mo pasitraukia. Netikros valstybės, nes pamatai ne
tikri, netikras valdymas, nes netikras valstybės 

reikalų tvarkymas - politika. Netikra politika, nes 
netikros, ne ideologijų, o interesų pagrindu ku
riamos partijos. Netikri rinkimai, todėl netikros 
valdžios. Tudėl demokratija, kaip valstybės valdymo 
būdas ir negali būti gera. Deja, geresnio būdo civi
lizuotas pasaulis neranda. Apie netikrumais žen
klintus demokratijos dėmenis verta kalbėti plačiau. 

Partijos 

Demokratijos mechanizmas iš esmės veikia per 
visuomenei atstovaujančias partijas. Neseniai Lietu
voje įregistruota keturiasdešimtoji partija. Ar gali 
taip būti, kad kurti ir tvirtinti valstybę būtų tiek bū
dų, tiek kelių? 

Valstybė kuriama ir tvirtinama tam tikros ideo
logijos pagrindu. Lietuvos respublika 1918 m. buvo 
sukurta ir 1990 m. atkurta tautiniu pagrindu. 
Lietuva yra krikščioniška šalis, kurios dorovės šalti
nis - krikščionybė, Bažnyčia. Lietuvių tauta yra 
konservatyvi, t.y. sėsli, darbšti, gerbianti savo 
praeitį, tradicijas, iš jų stiprybę semianti. Todėl 

Visi kiti politiniai dariniai yra dirbtiniai, 
sukurpti valstybei žalingų ideologijų arba grupinių 
interesų pagrindu. Pats partijų skirstymas Lietuvoje 
į kairiąsias, dešiniąsias ir centrines yra netikras, 
todėl žmonės suvokia dešinę kaip valstybės palan
kumą Vakarams, kairę - Rytams, centrą- neutralu
mui, tūnojimui arba sąstingiui. 

Tikri svetimkūniai valstybės politinėje erdvėje 
yra dariniai pagal lytį (moterų), tautybę (rusų 
sąjunga, lenkų rinkimų akcija), mąstyseną (gyve
nimo logikos), veiklos būdų (reformų). O štai 
Socialdemokratų partija yra gryniausias SSRS 
komunistų partijos (bolševikų) paveldas, nes tik pa
vadinimu yra panaši į vakarietišką ar Pirmosios 
Lietuvos respublikos socialdemokratų partiją, kuri 
iš tikrųjų greta krikščioniškosios galėtų turėti sau 
vietą. Nauja Lietuvoje yra liberalų partija. Tui -
destruktyvus politinis darinys jaunai, trapios 
demokratijos valstybei. Ši partija, užuot tvirtinusi iš 
pareigos ir atsakomybės kylančią laisvę, tvirtina bet 
kokią palaidumui prilygstančią laisvę. 



-N u o o N E s 
Kodėl ne dviračiais suvažiavo? 

Atšaldytas atšilimas Kopenhagoje 

VILIUS BRAŽĖNAS 
Pasaulio galvų susibėgi

mas 2009 m. Kopenhagoje 
mūsų planetai nuo perkaitimo 
"gelbėti", prasidėjo skanda
lingai ir baigėsi juokingai. Po
ra savaičių prieš susibėgimą 
kažkas įsilaužė į vieną globa
listų mokslininkų elektroninį 
susirašinėjimą, kur užtiko fak
tus, kad JTO (Jungtinių Tu.utų 
organivicijos) aliarmistai moks
lininkai sąmoningai klastoj o 
temperatūros duomenis. Tu.d 
konferencija prasidėjo juo
kingo,"klimatgeitu" pavadin
to, skandalo šešėlyje. Ir prieš 
tai, net ir Lietuvoje, per daž
nai viešumon prasiverždavo 
perkaitusios galvosenos apie 
"planetos atšilimą" reiškiniai. 

Grįžtant į planetos elgse
nos istoriją, pagal šiandienių 
aliarmistų "logiką" išeitų, jog 
Vezuvijus nebūtų prasiveržęs, 
jeigu Pompėjos šiltagalviai 
būtų demonstravę reikalauda
mi, kad valdžia užkimštų ana
laikio transporto priemonių 
dujų vamzdžius. 

Ir dabar patikimiau atro
dytų klimatogoriškai kaistan
čios Žemės gaisrininkai, jei 
jie Kopenhagon būtų sugužė
ję pėsti ir dviračiais, o ne lėk
tuvais, laivais, autobusais, au
tomobiliais. Nes, pagal jų 
aliarmo karštį, vien jų susirin-

v 

kimo sukelta šiluma, neskai
tant karštų kalbų bei de
monstrantų šūkavimų, galėjo 
ištirpinti gerą__gabalą ledyno 
netoli esančio Siaurės ašigalio 
ir pakelti net Baltijos jūros 
vandens lygį. 

Prieš kokį 40-50 metų pa
našūs JTO aliarmistai pasaulį 
gąsdino Žemės atšalimu, pla
netos apledėjimu. Visaip ban
doma žmoniją varyti į pasau
linės baudžiavos gardą. 

Vien gamtoje apsižval
gius, aišku, kad planeta per 
milijonus metų ir šilo, ir šalo. 
Tačiau tai, deja, nepriklausė 
nei nuo automobilių, nei nuo 
pypkių, kurių nebuvo, dūmų. 
O Lietuvos žemelė gausi ir 
upių vagomis, ir ežerais, ir slė
niais, ir kalvomis. Tu.d mato
me, kaip didžiulės globalistų 
ir veiklių komunistų sukurtos 
pinigingos organizacijos, kaip 
Jungtinių Thutų (pasaulio val
džios siekianti) organizacija 
(JTO) gali, su jos kontroliuo
jamos žiniasklaidos pagalba, 
apmulkinti ne tik tamsią minią, 
bet ir apsišvietusius žmones. 

Ne pirmą kartą apie tai 
rašau. Yra straipsnių ir ką tik 
pasirodžiusioje knygoje Pri
minimai bendražygiams. Bent 
jau Lietuvos "žalieji" pamatę, 
kaip diktatūra nuterliojo Lie
tuvos gamtą, turėtų žinoti, 

kad mums visiems yra daug 
darbo atauklėti nuo okupaci
jos atliekų senimą ir išauklėti jau
nimą būti tikrais "žaliaisiais": 
neteršti upių, ežerų, girių ir 
vandenų pakrančių ir suprasti, 
kad automobilių teršimas oro, 
nors ir tikras, daro tik mažy
tėliausią įtaką į žemės klima
tą. Tačiau verta ir tai paregu
liuoti. 

Negi, pavyzdžiui, orui pa
gerinti uždarysi cheminę įmo
nę, kuri gamina gyvybes gelbs
tinčius ir gyvenimą prailgi
nančius vaistus? Keistoka. Kai 
ore nebuvo nei pramonės, nei 
transporto teršalų, vidutinis 
žmogaus amžiaus ilgis buvo 
ko ne perpus mažesnis. 

Kadangi aišku, kad plane
tos atšilimas ar atšalimas tik 
gal daugiamilijonine dalelyte 
priklauso nuo žmogaus elgse
nos, paaiškėja atsakytinas 
klausimas: kodėl dedama tiek 
daug pastangų žmonėms mul
kinti ir be saiko gąsdinti? 

Bandoma "sulyginti pa
saulį", sustabdant "teršian
čių" pažangiųjų valstybių pra
monę, kad jas nusmukdžius 
iki Afrikos ir kitų socializmo 
nualintų tautų lygio? Laimei, 
šis aliarmistų festivalis nepa
vyko. Tik sukėlė daugiau ne
pasitikėjimo katastrofinin
kais. 

Zmonės nori žinoti tiesą 
Mes, lietuviai, dar neatga

vome pilnos laisvės. Vagystės, 
korupcija, narkomanija, tai 
labai dažnai vartojami lietu
vių kalboje žodžiai. Šiuos 
įvykius dažnai nustelbia įvai
rios nelaimės, kaip antai, 
kiaulių fizinis ir dvasinis gri
pas. Jei mes ir toliau miegosi
me, Lietuva žus nuo šios bai
sios gripo epidemijos. Apie 
šias nelaimes jau kalbama dvi
dešimt metų, bet esmėje nie
kas nepasikeitė. Politologai 
tvirtina, kad "LTSR" jau nebe 
metafora, bet mūsų dienų tik
rovė (v. Neste ). Opozicija ra
šo scenarijų perversmui (Liet. 
Žinios 2009.XI.27). Vilniuje 
nusikaltėliai ruošiasi atgaivin
ti monstrą Guggenheimo mu
ziejų, kainuosianti apie 260 
milijonų. 

Kurstoma neapykanta 
prieš Bažnyčią ir Laisvės ko
votojus. Mitinguose, kurie 
kasdien vyksta, jau atvirai kal
bama, kad reikia taikiu būdu 
nuversti valdžią. Suvargę pen
sininkai išeis į mitingą, o įjuos 
infiltruos nusikaltėliai, ir re
zultatas bus liūdnesnis, negu 

Seimo langų daužymas. Ir ką 
tada darys Lietuvos valdžia, 
prieš tuos suvargusius ir su
klaidintus žmones. Man atro
do, kad jau seniai atėjo laikas 
ministeriui pirmininkui arba 
kitiems aukštiems pareigū
nams bent kartą per savaitę 
prabilti atviru žodžiu į Lietu
vos žmones ir aiškinti dabarti
nę padėtį Lietuvoje. Žmonės 
nori žinoti tiesą ir turi teisę ją 
žinoti. Reikia pasakyti atvirai, 
kas atvedė tautą į šitą dvasinį 
ir fizinį skurdą, kas iššvaistė 
iždo pinigus, kas priskolino 
dideles sumas. Atrodo, kad 
ateityje mokėsime tik nuo
šimčius, o gal dar šiek tiek liks 
ir duonai. 

Taigi, su tauta reikia kal
bėti dažnai ir atvirai. Gaila, 
kad visi inteligentai kalba tik 
apie blogį ir nesiūlo išeities, 
nekviečia kovoti su Blogio 
imperija. Komunizmas kaip 
sistema žuvo, bet Blogio im
perija pakeitė tik savo formas, 
kurios dabar yra dar pavo
jingesnės. Jau stovime ant 
dvasinės ir ekonominės be
dugnės kranto. Išeitis tik vie-

na: visa širdimi grįžti prie Die
vo ir ant Dekalogo statyti nau
ją Lietuvą. 

Prisipažinkime ir mes, va
dinamieji dešinieji, kad ilgai 
tylėjom ir mažai su blogiu ko
vojom. O Blogio imperijai rei
kėjo tik mūsų pasyvumo. Pri
siminkime ir įsisąmoninkime, 
kad mūsų idealas yra ir turi 
būti Dievas ir Tėvynė. Pasi
ruoškime, kad jeigu reikės, 
paaukoti ir savo gyvybę. Tu.igi, 
jeigu visą savo gyvenimą ati
duosime Dievui ir Tėvynei, 
mes pakilsime iš moralinio ir 
fizinio nuosmukio ir kursime 
naują Lietuvą, - Lietuvą lais
vą, demokratinę, sočią ir šven
tą. Ateinančios kartos, prisi
mindamos mus, galės be melo 
giedoti Lietuvos himną. 

Laimingų, kūrybingų Nau
jųjų metų linkiu Lietuvos par
tizanams, ryšininkams ir jų rė
mėjams, Laisvės kovotojams, 
Vyčio Kryžiaus ordino kava
lieriams ir visiems patriotams. 
Per aspera ad astra (Per skaus
mus į garbę). 

Jūsų brolis, 
Mons. A. Svarinskas 

(l.l 
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• Jei tik tikrai būsime savęs išsižadėję ir Dievui visiškai atsidavę ir pasiaukoję, be abejo, kad 
surasime būdą ir keblumams pašalinti arba bent pro juos prasilenkti, ir mūs sumanymai bus 
įvykdyti. • Stok drąsiai į tą kelią, kurį tau Dievas rodo, pasirui tik jau žiūrėk, kaip pro kliūtis 
prasilenkus, kaip jas apgalėjus. • Kiekvie1UlS tegu visuomet stengiasi nuolat žengti pirmyn to
bu'/ėjimo ir Dievo tarnavimo keliu. (iš pal. Jurgio Matulaičio užrašų) 
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KANADOS ĮVYKIAI 

Pagalba tęsiasi 
Kanados vyriausybė ski

riamas lėšas nukentėjusiam 
nuo žemės drebėjimo Haiti 
padidino iki $135 mln. Savo 
ruožtu finansinėje rinklia
voje Haiti dalyvauja valsty
bės bankai, valstybinės ir pri
vačios verslovės bei pavie
niai kanadiečiai. Į nelaimės 
ištiktą krašt~ jau išsiųsta 
1,000 karių. Cia dirba inži
nierių, gydytojų ir jų apsau
gos grupės. Jau anksčiau ten 
nuvykusi skubios pagalbos 
grupė - 200 specialistų su 
įranga dirba tiesioginio gel
bėjimo ir paieškų darbuose. 
Papildomai bus siunčiama 
dar 500 kanadiečių, kurie 
pristatys labai reikalingą 
vandens valymo įrangą, vais
tų, tvarsčių ir kt. Kanados 
vyriausybė taip pat organi
zuoja Haityje gyvenusių ka
nadiečių grįžimą namo. Žu
vusių yra arti 20-ties, šis skai
čius nuolat keičiasi. Kol kas 
nerandama daugiau kaip 600 
Haityje gyvenusių ar atos
togavusių Kanados piliečių. 

Kol parlamentas privers
tinai atostogauja, Kanados 
vyriausybė atnaujina minis
terių kabinetą. Jame pasilie
ka du pagrindiniai - finansų 
ir gynybos ministeriai, tačiau 
pakeitė savo darbo vietą bu
vusi natūralių išteklių minis
terė Lisa Raitt. Ji sulaukė 
nemažai priekaištų dėl savo 
neetiškų pastabų apie svei
katos apsaugos ministerę ir 
labai svarbią medicininio 
izotopo gamybos problemą. 
L Raitt tapo darbo ministere. 
Savo portfelį pakeitė ir Rona 
Ambrose, buvusi aplinko
saugos ministerė, irgi dažnai 
kritikuojama. Ji vadovaus 
viešųjų darbų sričiai. Į kabi
netą negrąžintas, kaip buvo 
tikimasi, buvęs užsienio rei
kalų ministeris M. Bernier. 
Jis buvo priverstas atsistaty
dinti, kai savo draugės na
muose paliko svarbių vyriau
sybinių slaptų dokumentų 
segtuvą. 

Ontario provincijoje li
beralų vyriausybė darbui pa
kvietė daugiau moterų: da
bar jų yra 11 iš 26 ministerių. 
Iš vyriausybės pasitraukė bu
vęs savivaldos reikalų minis
teris J. Watson, jis ketina da
lyvauti Otavos miesto mero 
rinkimuose, bei G. Smither
man, kuris dalyvaus Toronto 
mero rinkimuose. Savo pa
reigas išsaugojo finansų mi
nisteris. K. Wynne, švietimo 
ministerė, sėkminga derybi
ninkė su pedagogais, paskir
ta susisiekimo ministere. 
Chris Bentley lieka vyriau
siuoju provincijos prokuro
ru. Jam kartu patikėta rūpin
tis indėnų reikalais. Naujo 
kabineto nariai, daugelis tu
rintys nedaug patirties, savo 
karjerą pradeda ekonomiš
kai sunkiu metu. Provincija 
turi beveik $25 bln. siekian
čią skolą. Šiemet nuo liepos 
mėn. suvienytas mokestis 

(HST) kelia daug nepasiten
kinimo gyventojams. 

Kai Kanados doleris ve
jasi ir prilygsta amerikietiš
kajam broliui, verslininkai 
nesidžiaugia. Tu.i reiškia, kad 
prekybos balansas bus ne ka
nadiečių naudai. Paskutinių 
mėnesių prekybos rezultatai 
rodo, kad prekyba su kito
mis valstybėmis mažėja. Ka
nada vis dažniau žvalgosi į 
Kinijos rinką. Šioje valstybė
je auga perkamoji vartotojų 
galia ir prekių paklausa. Ka
nados rytinės provincijos 
ypač susirūpinusios naujos 
rinkos jūros gėrybėms paieš
komis. Praėjusią vasarą Eu
ropos sąjungos valstybėms 
atsisakius pirkti ruonių mėsą 
ir kitus gaminius, Kanados 
prekybos organizatoriai taria
si su partneriais Kinijoje dėl 
tarpusavio prekybos ruonie
na, krevetėmis ir kitomis jū
ros gėrybėmis. 

Artėjant olimpinėms žie
mos žaidynėms Vankuvery
je, vis labiau susirūpinta žai
dynių ir jos dalyvių saugumu. 
Sukurta laikina Olimpinių 
žaidynių saugumo tarnyba į 
darbą priėmė 5,000 sargų. 
Olimpiados apsaugos dar
buotojai buvo atrinkti po 
kruopščios policijos patik
ros. Pora atmestųjų kandida
tų, kilusių iš musulmoniškų 
valstybių, apkaltino atrankos 
komisiją rasiniu nepakantu
mu ir apskundė juos teismui. 
Tačiau saugumo tarnyba at
meta kaltinimus. Be apsau
gos darbuotojų, olimpinio 
saugumo tarnyba rūpinasi 
tiltų ir kelių saugumu. Gali
miems protestuotojams yra 
numatytos susirinkimų ir 1ais
vo kalbėjimo wnos. žaidynių 
išvakarėse į olimpinius kaime
lius atvyks kariškių grupės pa
dėti apsaugos darbuotojams. 

Jeigu turite kelialapį į 
Dominiką laivu ar lėktuvais, 
neatidėkite kelionės. Domi
nikos turizmo tarnyba gauna 
daug laiškų, kuriuose klau
siama, ar padoru turistams 
poilsiauti ir lankytis Domi
nikoje ir greta esančiuose 
Haiti kurortuose, kai šios 
valstybės žmonės kenčia nuo 
žemės drebėjimo padarinių. 
Dominikos vyriausybė ir tu
rizmo agentūra pabrėžia, 
kad kelionės - tai konkreti 
ir labai reikalinga pagalba 
Haiti. Jiems dabar labiausiai 
reikalingi pinigai, kuriuos tu
ristai palieka Haiti kurortuo
se. Jie būtų panaudoti pagal
bos ir atstatymo darbams. 

Kanados paštas prane
ša, kad nuo sausio mėn. pa
brango kai kurios paslaugos. 
Pašto ženklai laiškui Kana
doje kainuoja 57 c, į JAV -
$1.00. Pašto ženklas į kitas 
pasaulio valstybes dabar 
brangesnis 5 centais, jis kai
nuoja $1.70. Dvigubai dau
giau kainuoja mažos siuntos 
vokuose. SK 
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~ MllSU TBVYl\IEJE 
NUSIKAll'IMŲ DAUGĖJA 

Nusikalstamumas Lie
tuvoje pernai išaugo 6.6%, 
skelbia Vidaus reikalų mi
nisterija (VRM). Didžiausią 
visų užregistruotų nusikalti
mų dalį 2009 m., kaip ir kas
met, sudarė vagystės kurių 
užregistruota 3% daugiau 
nei 2008 m. Padaugėjo va
gysčių iš parduotuvių ir kitų 
prekybos vietų bei privačios 
nuosavybės vagysčių, tačiau 

sumažėjo automobilių va
gysčių ir vagysčių iš jų. La
biausiai padaugėjo sukčiavi
mo atvejų, padidėjo krediti
nio sukčiavimo atvejų skai
čius, turto iššvaistymo atve
jų, užregistruota daugiau 
namų gamybos stiprių alko
holinių gėrimų gaminimo 
atvejų. Sumažėjo kelių 
transporto eismo saugumo 
ar transporto priemonių 
vartojimo taisyklių pažeidi
mų ir 31.9% sumažėjo pa
žeidimų, dėl kurių žuvo 
žmonės. Nusikalstamumas 
viešosiose vietose sumažėjo 
9.4%, gatvėse - 21.9%. Nu
sikaltimų išaiškinamumas 
pagėrėjo 0.5%. 

LĖŠOS PERSODINIMUI 
2010 m. iš sveikatos pro

gramų labiausiai bus finan
suojami Žmogaus organų ir 
audinių persodinimai bei 
pasisaugojimo programos. 
Iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto joms bus skiriama 
atitinkamai 37.5 ir 33.4 mln. 
litų, pranešė Valstybinė ligo
nių kasa. 2010 m. finansavi
mas Žmogaus organų irau
dinių persodinimo papras
tųjų išlaidų programai su
mažintas, tuo metu preven
cinėms sveikatos progra
moms skiriama beveik 
penktadaliu daugiau lėšų 
nei pernai. Šiemet prade
dama vykdyti naujai Sveika
tos draudimo plėtros prog
ramai skiriama daugiau nei 
12 mln. litų. Šiomis lėšomis 
numatoma finansuoti infor
macinių sistemų, technolo
gijų ir projektų diegimą. 
Stabilizavimo fondui, iš ku
rio ketinama apmokėti svei
katos priežiūros įstaigų dar
buotojų, atleistų dėl ligoni
nių tinklo optimizavimo, iš
eitines išmokas, skiriama 
25.8 mln. litų. Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo 
2010 m. biudžeto pajamos 
šiemet sieks 4.005 mln. litų 
- 8.7% mažiau nei 2009 m. 
Sveikatos programoms fi
nansuoti 2010 m. numatyta 
202 min. litų - 0.5% mažiau 
nei pernai. 

"UNISAS" PASIENYJE 
Valstybės sienos apsau

gos tarnybos (VSAT) Pagė
gių rinktinės Viešvilės už
kardoje bus įdiegta nauja 
beveik 12 mln. litų kainavusi 
universali sienos kontrolės 
sistema - UNISAS. Už Eu
ropos sąjungos lėšas perka-

ma sistema padės pasienie
čiams saugoti 30 km ilgio 
Viešvilės užkardos ruožą. Ši 
sistema kamerų, termovi
zorių ir kitos elektroninės 
techninės įrangos pagalba 
leis visą parą bet kokiu oru 
stebėti judėjimą per šią už
kardą. Viešvilėje planuoja
ma įdiegti sistema yra tokia 
pati kaip 2007 m. Pagėgių 
rinktinės Bardinų užkardoje 
ir Varėnos rinktinės Tribo
nių užkardoje. Įdiegus šią 
sistemą Bardinuose, ban
dymų nelegaliai kirsti sieną 
sumažėjo 90%. Ši sistema 
padeda supaprastinti fizinę 
sienos apsaugą, VSAT va
dovo teigimu. Tokias siste
mas ateityje planuojama 
įdiegti visose pasienio su 
Rusija ir Gudija užkardose. 
Sistemą Viešvilės užkardoje 
už 11.9 mln. litų įdiegs bend
rovė "Fima". 

VEIKĖ CENTRAS 
Seimas sausio 19 d. pa

skelbė, kad Lietuvoje buvo 
sudarytos sąlygos JAV Cent
rin~s žvalgybos valdybos 
(CZV) sulaikymo centrams 
veikti ir nekliudomai per
vežti, įvežti ar išvežti CŽV 
sulaikytus asmenis, tačiau 
nenustatyta, ar šiomis sąly
gomis pasinaudota. Parla
mentinį tyrimą atlikę seimo 
Valstybinio saugumo ir gy
nybos komiteto (NSGK) na
riai konstatavo, kad VSD 
buvo gavęs CŽV prašymą 
įrengti tokias patalpas, ir jos 
buvo įrengtos, tačiau nenu
statyta, ar jose laikyti tero
rizmu įtariami asmenys. Iš
vadose teigiama, kad su 
CŽV sulaikytų asmenų per
vežimu oficialiuose tyri
muose siejami orlaiviai 
2002-2005 m. ne kartą kirto 
Lietuvos oro erdvę. Nusta
tyta, kad jie mūsų šalyje ir 
buvo nusileidę. Kai kurie 
orlaiviai išvengė muitinės 
bei pasienio pareigūnų pa
tikros. Nei keleivių tapaty
bės, nei krovinių paskirties 
nebuvo įmanoma nustatyti. 
Be to, VSD nekontroliavo, 
ką užsienio partneriai atve
ža ir išveža. Tačiau nenusta
tyta, ar įtariamieji terorizmu 
šiais orlaiviais buvo gabena
mi. Komiteto teigimu, buvę 
VSD vadovai Mečys Lau
rinkus, Arvydas Pocius ir 
Dainius Dabašinskas nebu
vo pateikę reikiamos infor
macijos šalies vadovams, to
dėl jų veiksmus siūloma iš
tirti Generalinei prokuratū
rai dėl galimo tarnybinių 
įgaliojimų viršijimo. Apie 
tai, kad netoli Vilniaus 
2004-2005 metais veikė 
sl~ptas Jungtinių Valstijų 
CZV kalėjimas įtariamiems 
teroristams laikyti, praėju
sių metų rugpjūtį pranešė 
JAV televizija "ABC News". 
Jame teigta, jog Lietuvoje 
kalinti ir galimai kankinti 
aštuoni terorizmu įtariami 
asmenys. 

Putnam, CT 

Pensilvanijos valstijos Sh~nandoah mieste, JAV-se, uždaryta 
1891 m. statyta seniausia Sv. Jurgio lietuvių katalikų šventovė 

Ntr. E. Misevičienės 

TRADICINĖ vasaros ge
gužinė (piknikas) Putnamo 
seserų vienuolyne įvyks š.m. 
liepos 25 dieną. Rytinio pa
kraščio lietuvių bendruome
nių atstovai, seselių rėmėjų 
tarybos ir "Neringą" remian
tys asmenys, sausio 9 d. susi
rinkę seserų vienuolyne, nu
tarė neleisti šiai tradicijai už
gesti. Suskubo seserim į pa
galbą. Įsteigtas Pikniko ruošos 
komitetas, kuris vadovaus vi
siems darbams ir pačios šven
tės programai: kopirmininkai 
Diana Norkienė ir Daiva Ver
šelienė, nariai Snieguolė Stap
činskaitė, Gita ir Aidas Kup
činskai. "Neringos" stovyk
lautojai ir vėl galės pradžiu
ginti šventės dalyvius, o sese
rys džiaugsis, kad vienuolyno 
sodyba vėl sukvies lietuvius 
prasmingai gegužinei. Visais 
klausimais kreiptis diananork 
@yahoo.com; daiva@rcn. 
com. Seserų vardu -

ses. Ignė, vyresnoji 

Ateitininkų jubiliejai savo kadenciją 2009 m. gruo
džio mėn.) užsiangažavo rem
ti vieno Ateities žurnalo nu
merį 2010 metais, plius užsakė 
3 prenumeratas (2 - Putnam, 
CT ALKA, Matulaičio sene
lių prieglaudai; l - Marijam
polės senelių namams). 

Art~ja ateitininkijos šimt
metis. Sių metų vasaros pa
baigoje Vilniuje vyks Ateiti
ninkų kongresas. Žurnalas 
Ateitis gyvuoja. Lietuvoje jis 
turi prisiekusių skaitytojų ir 
ne ateitininkų tarpe ... Ateičiai 
vis reikia Š. Amerikoje gyve
nančių ateitininkų bei kata
likų veiklos aprašymų, straips
nių, kūrybos, nuotraukų ir, ži
noma, vis daugiau rėmėjų bei 
skaitytojų ... Gal norėtumėte 
prenumeruoti Ateitį sau ir/ar 
padovaų_oti prenumeratą as
meniui S. Amerikoje ar Lie
tuvoįe? 

Siaurės Amerikos ateiti
ninkų valdybos (SAAV) pa
tvirtinimu, pasikeitė Ateities 
žurnalo prenumeratų koordi
navimas JAV-se (pervedame 
prenumeratorių informaciją 
ir mokesčius įAteities sąskaitą 
Lietuvoje) ... SAAV jau pa
reiškė padėką iki šiol tą atsa
komybę prisiėmusiai Laurai 
Lapšytei, o nuo 2010 m. JAV 
Ateities žurnalo (prenumeratų 
- naujų, senų, dovanų, aukų) 
reikalu prašau kreiptis į Ra
munę Kubiliūtę rkkubilius@ 
yahoo.com. Kanadoje Ateities 
žurnalo prenumeratas jauku
rį laiką koordinuoja Vincas 
Kolyčius: vincask@hotmail. 
com. Skaitykite jo straipsnį 
"Artinantis šimtmečiui", 

;http:/www .zurnalasatei tis .l t/ 
;index.php ?straipsnis= 3 85 
Kviečiame aplankyti žurnalo 
tinklalapį, http://www.zur
.nalasateitis.lt/. . 

Kai kurie senesni žurnalo 
numeriai yra nuskanuoti ir 
patalpinti į Šiaurės Amerikos 
ateitininkų tinklalapį, http:/ 
/www/ateitis.org (žiūr. http:U 
ateitis.org/?page id=551 ). 

Pavienius Ateities nume
rius galima gauti parapijose, 
knygynėliuose ir per platinto
JUS šiuose JAV miestuose: 

KlY.Ylande, Detroite, Lemonte 
ir Čikagoje. Galintys platinti 
Ateitį ar turintys klausimų re
dakcijai Vilniuje, rašykite: 
zurnalas@ateitis.lt 

Šiaurės Amerikos ateiti
ninkų centro valdybos - Moks
leivių, Jaunųjų ateitininkų ir 
Sendraugių jau yra apsiėmu
sios remti Ateitį savo išskirti
nais būdais - MAS CV apdo
vanojo 15 moksleivių prenu
meratomis (užsitarnautas žie
mos kursuose Dainavoje); 
JAS CV užprenumeravo Ateitį 
jaunučių/jaunių ateitininkų 
kuopų globėjams įvairiuose 
miestuose. Ateitininkų sen
draugių CV (prieš baigdama 

Pavieniai ateitininkai už
sako Ateitį savo klebonams, 
lietuvių spaudos redaktoriams, 
vaikams, tėveliams Š. Ameri
koje, ir aukoja/užsako prenu
meratas Lietuvoje - ateiti
ninkų kuopoms, mokykloms, 
pavieniams asmenims. Kvie
čiame kartu pasidžiaugti bei 
atšvęsti ateitininkijos ir Atei
ties žurnalo jubiliejus. Gerų 
2010 metų ir garbė Kristuje! 
Ramunė Kubiliūtė, Chicago 

rkkubilius@yahoo.com 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~-'·t~~~-\1,~· ~.į,,~->.< 

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

(905) 333-5553 

------• 1111111111111111111111 
RC>Y"..A.L L E P..A.<3E 
------•1111111111111111111111 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

Įstaigos - 416-236-1871 
Namų - 416-763-7297 

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

NEMO~MAS /KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
PADEKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA 



Pranciškonų susirinkimas 
Š.m. sausio 11 d. Kretin

goje pranciškonai susirinko į 
Sv. Kazimiero provincijos ka
pitulą, provincijai priklausan
čių brolių susirinkimą. Kapi
tula vyko sausio 11-15 dieno
mis. Lietuvos šv. Kazimiero 
pranciškonų provincijai pri
klauso 8 brolijos: Vilniaus, 
Kauno, Kretingos, Kryžių kal
no, Pakutuvėnų, Kennebunk
porto (JAV), Toronto (Kana
da), Hamiltono (Kanada). 

Anot vadovo provincijolo 
Astijaus Kungio, ši kapitula 
išsiskyrė tuo, kad antroji jos 
diena - sausio 12 d. - buvo 
skirta platesnei auditorijai, 
pasauliečiai dalyvavo diskusi
joje, skaitė pranešimus. 

Pranciškonų provincijolas 
kun. Astijus Kungys, OFM 

Ntr. J. Dapšausko 

Sausio 13-15 dienomis vy
ko uždari posėdžiai, kurių me
tu buvo aptarti bendruome-

~W~V.:~~ 

DENTAL CARE 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. l\'latiu 

2373 Bloor St. West 

Tet. (416) 763-5677 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠ I ES GRA NI TAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

Q pietus nuo Bloor, netoli lslington) 
Toronto, ON M8Z 2X3 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 1L6 
Tel. 905 544-7125 Fax. 905 544-7126 

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais -
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki l 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 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 
taupomąją sąskaitą ...... 0.25% NUO VALSTYBĖS MOKESČIŲ -
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% (Tax-free savings account - TFSA) 

INDĖLIAI: MOKAME PALŪKANAS: 
90 dienų indėlius ....... 0.50% 
180 dienų indėlius ...... 0.50% Variable - 1.50% 
1 m. term. indėlius ...... 1.50% 1 metams - 1. 75% 
2 m. term. indėlius ...... 1.90% 2 metams - 2.25% 
3 m. term. indėlius ...... 2.40% 
4 m. term. indėlius ...... 2.65% 
5 m. term. indėlius ...... 2.85% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) .............. 0.50% 
1 m. ind. . ............. 1.50% 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% 
4 m. ind. . ............. 2.65% 
5 m. ind. . ............. 2.85% 
PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 3.90% 
Nekiln. turto 1 m. . ...... 3.90% 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ 

3 metams - 2.50% 
4 metams - 2. 75% 
5 metams - 3.10% 

•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 

nės reikalai. Provincijos pro
vincijolas ir viceprovincijolas 
lieka savo pareigose, nes yra 
renkami 6 metų kadencijai, 
keičiasi tik jų patarėjai. 

Po kapitulos vyko susi
rinkimas Kryžių kalno vienuo
lyne Šiaulių rajone. Jo metu 
provincijos vadovybė aptarė 
aktualiausius klausimus, skyrė 
brolius tarnystėms ir parei
goms. Praėjusiais metais 
pranciškonai minėjo ordino 
įkūrimo 800 metų jubiliejų. 
Pranciškonai per 20 metų įne
šė žymų indėlį į Lietuvos Baž
nyčios gyvenimą, ieškodami 
naujų evangelizavimo formų, 
bandydami kalbėti šiuolaikine 
kalba. Inf. 

Hamilton, ON 
LEONUI IR SUE KLI

MAIČIAMS yra dėkingas Pa
galbos Lietuvos vaikams ko
mitetas už $5,000 auką ma
mos a.a. Pranės Dalienės pri
siminimui. Nuoširdus ačiū už 
tokią dosnią auką. 

A.a. JONUI STANAI
ČIUI mirus, nuoširdžiai už
jaučiame jo žmoną Jadzę, vai
kus Iloną (Michael), Joną 
(Debbie) ir Reginą (Miki). 
Velionies atminimui Pagalbai 
Lietuvos vaikams aukojo: $100 
- Aldona Stanaitienė ir Linas; 
$50 - R. Melinienė, H.J. Otto, 
A.R. Stanaičiai; $40 - A. V. 
Stanevičiai; $35 - M. Lepars
kienė; $30 - D .M. J onikai, V. 
M. Kazlauskai; $25 - P.L. Ot
to, R.S. Otto; $20 - E. Beržai
tienė, A.N. Gutauskai, D. Gu
tauskienė, S. Panavienė, A.E 
Pietrantonio, A. Sakalas, R. 
Velaniskis, V. Verbickienė; 
$10 - R. Bartninkienė. Nuo
širdžiai dėkojame už aukas. 

London, ON 
VILNIUJE STAIGA ir ne

tikėtai mirė a.a. Henrikas Gri
gėnas, tėvelis mūsų parapijie
čio ir Londono LB apylinkės 
nario dr. Oresto Grigėno. 
Londono LB apylinkė ir para
pija savo nariui ir jo šeimai 
reiškia nuoširdžią užuojautą 

PRIMENAMA parapijos 
tarybos nariams, kad šių metų 
pirmasis tarybos posėdis bus 
vasario 3, trečiadienį, 6 v.v. Rū
tos Dragunevičiūtės namuose. 

VISI ESATE KVIEČIA
MI į TRADICINĮ LIETU
VIŠKĄ UŽGAVĖNIŲ VA
KARĄ vasario 6, šeštadienį, 
Mary Immaculate parapijos 
salėje. Pradžia - 6.30 v.v., va
karienė - 7 v.v., o po vakarie
nės - muzika, šokiai, moka
mas baras ir loterija. Įėjimo 
bilietas - $20. Vaišės sunešti
nės. Bus renkamas bendruo
menės solidarumo mokestis. 

LIETUVOS VALSTYBĖS 
atkūrimo 92 metinės bus mi
nimos vasario 14, sekmadie
nį, 12 val. Fairmont Lawn 
Bowling Club salėje, 1414 
Dundas St. 

SAUSIO 31, SEKMADIE
NĮ, Mišios bus aukojamos už 
a.a. Vincą ir Matildą Uždra
vius. Inf. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

A.a. Ignas Medziukas, 
teisininkas, žurnalistas, lie
tuvių visuomenės bei švieti
mo darbuotojas, 100 metų 
amžiaus, mirė 2009 m. gruo
džio 31 d. Los Angeles, CA. 
Velionis gimė 1909 m. spalio 
22 d. Liuklingėnų kaime, 
Krokialaukio valsč., Alytaus 
apskr. 1930 m. baigė Prienų 
gimnaziją. Pradžioje Vytau
to Didžiojo universitete stu
dijavo filosofiją ir klasikinę 
filologiją. Po kurio laiko per
ėjo į Teisių fakultetą, kurį 
baigė 1938 m. Buvo Vilniaus 
geležinio fondo reikalų ve
dėjas, redagavo to fondo 
biuletenius, tvarkė Kauno 
radiofone valandėlę. 1938-
1944 metais buvo Vilkaviš
kio apylinkės tardytojas, tei
sėjas, Marijampolės apygar
dos teismo prokuroro padė
jėjas. Dalyvavo tautinėse ir 
katalikų organizacijose. 1944 
m. pasitraukė į Vokietiją. 
1946-1949 metais buvo Seli
genstadt lietuvių gimnazijos 
vicedirektorius, lotynų ir vo
kiečių kalbų mokytojas, Lie
tuvos raudonojo kryžiaus vi
cepirmininkas, švietimo ir 
kultūros vadovas. Į JAV-bes 
L Medziukas atvyko 1949 
m., lankė New School kole
giją Niujorke, baigė buhalte
rinius kursus ir darbavosi 
vienoje Los Angeles miesto 
finansinėje bendrovėje. Ak
tyviai dalyvavo lietuviškoje 
veikloje. Buvo LB apylinkės 
valdybos vicepirmininkas, 
Lietuvių teisininkų draugijos 
iždininkas, šv. Kazimiero litua
nistinės mokyklos vedėjas, Los 
Angeles ALTo skyriaus narys, 
ateitininkų organizacijos vei
kėjas. Nuo 1926 m. velionies 
straipsnius įvairiomis temo
mis Lietuvoje spausdino Šal
tinis, Žemaičių prietelius, Sar
gyba, Vienybė, Karys, Lietu
vos aidas ir kt. Išeivijoje rašė 
Drauge, Tėviškės žiburiuose, 
Darbininke, Lietuvių dienose, 
Vienybėje. Suredagavo leidi
nius apie Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapiją ir Šv. Ka
zimiero lituanistinę mokyk
lą. 2001 metais buvo apdo
vanotas JAV LB Kultūros 
tarybos žurnalisto premija. 

Olandija 
Olandijos lietuvių bend

ruomenė kartu su Lietuvos 
ambasada 2009 m. gruodžio 
12 d. suorganizavo kalėdinį 
labdaros renginį sunkiai ser
gantiems vaikams Lietuvoje 
paremti. Į renginį buvo kvie
čiami visi lietuvių bendruo
menės nariai, gyvenantys 
šiame krašte. Visus susirin
kusius šio renginio dalyvius 
pasveikino OLB valdybos 
pirm. Asta Helsper-Balčiū
naitė ir Lietuvos ambasado
rius Vaidotas Verba. Pasta
rasis, pirmas paaukojęs lab
darai, savo žodyje sveikino 
visus su artėjančiomis šven
tėmis ir ragino nebūti abe-

jingais, organizuojamai "Ka
lėdinei gerumo odisėjai". 
Tikrasis labdaringumas, pa
sak ambasadoriaus, praside
da, kai kitam atiduodi tai, 
ko pačiam dar reikia. Bend
ruomenės pirmininkė nuo
širdžiai dėkojo ambasados 
tarnautojams ir svečiams už 
pagalbą, dalyvavimą rengi
nyje ir už aukas vėžiu ser
gantiems vaikams Lietuvoje. 
Gautos aukos, pasak pirmi
ninkės, bus pervestos labda
ros fondui "Ragutė". Pirmi
ninkė taipgi perskaitė šio 
fondo direktorės Editos Ab
rukauskienės padėką už ge
ranoriškumą padėti mažie
siems. Po oficialios dalies 
vyko fleitisto Pauliaus Gafe
no koncertas, kuriam už pa
sirodymą žiūrovai atsilygino 
gausiais plojimais. Toliau buvo 
rodomas Arūno Matelio fil
mas "Prieš parskrendant į že
mę". Po to jaukioj pokylių sa
lėje vyko lietuviškos kalėdinės 
vaišės. Minėtai labdarai auko
j o daugiau kaip 50 žmonių. 

Vokietija 
Bremeno lietuvių bend

ruomenė prieš Kalėdas su
rengė vakaronę "Kalėdų ret
ro su B. Dambrauskaite". 
Šioj e vakaronėj e dalyvavo 
ne tik Bremeno lietuviai, bet 
atvyko svečių iš Hamburgo 
ir kitų vietovių. Bremeno LB 
pirmininkė Jolita Rolf visus 
pasveikino su artėjančiomis 
šventėmis, priminė apie val
dybos organizuotus rengi
nius. Po to vyko burtų trau
kimas poilsinei kelionei į 
Birštono "Karališkąją rezi
denciją". Buvo ištraukti trys 
laimingi bilietai kelionėms į 
Birštoną. Po to vyko Birutės 
Dambrauskaitės estradinės 
muzikos koncertas. Dar susi
rinkusiems svečiams su savo dai
nelėmis pasirodė lituanistinės 
mokyklos "Varpelis" mokiniai. 

Lenkija 
Prieš Kalėdas, sekmadie

nį, Seinų Lietuvių Namų sce
noje skambėjo muzika ir dai
nos - šoko moksleiviai, o vė
liau programos atlikėjai ir 
žiūrovai laužė kalėdaičius, 

ragavo kalėdinių valgių. Taip
gi buvo atidaryta tapybos ir 
keramikos paroda. Pasvei
kinti seiniečius atvyko gar
bingų svečių iš Lietuvos: už
sienio reikalų ministeris Vy
gaudas Ušackas, Europarla
mentarė Radvilė Morkūnai

tė, Lietuvos ambasadorius 
Varšuvoje Egidijus Meilū
nas. Prieš programą, kaip 
kiekvieną sekmadienį, buvo 
aukojamos Mišios. V. Ušackas 
ir R. Morkūnaitė padėjo gėlių 
prie vysk. Antano Baranausko 
paminklo ir jo kapo šventovėje. 
Lietuvių Namuose buvo atida
ryta Indrės Martinkienės tapy
bos ir Andriaus Janulaičio kera
mikos darbų paroda, surengtas 
nedidelis "Ziburio" mokyk
los moksleivių ir Lietuvių Na
mų ansamblio koncertas. JA 
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Kūrybos žemė - Lietuva 
Justinas Marcinkevičius. Naktį ui}cluptas f,aibo. Nauji eilėraščiai. 

Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 

SIGINA KATKAUSKAITė 

Justinui Marcinkevičiui praėjusį 
rudenį įteikta dar viena - deimančiu
kų ieškotojo J. Tumo-Vaižganto 2009 
m. vardinė premija už naujausią knygą 
Pažadėtoji žemė: užrašai, pokalbiai, 
straipsniai, kalbos 1988-2008. Prieš 
metus poetas buvo apdovanotas Vil
niaus miesto mero premija už eilėraš
čių rinkinį Naktį užklu.ptas žaibo. Kiek 
anksčiau buvo išleista eilėraščių rink
tinė Vėlyvo vėjo vėliavos, skirta Lietu
vos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. 

Visai tai buvo subrandinta tylios 
pertraukos metu, poetui pasitraukus 
nuo viešos Sąjūdžio ir posąjūdinių 
metų įtemptos veiklos, sugrįžus į poe
zijos lauką su nauja, neretai skaudžia 
patirtimi, tyliais apmąstymais apie 
praėjusius dešimtmečius, Lietuvos 
žmogų ir tautos likimą savo pasirink
to kelio nelygumuose. Tu pertrauka 
suprantama: politika reikalaujami
nios, veiksmo, viešo kalbėjimo. Kūry
bai reikia vienumos, tik ten konkretus 
gyvenimas, jo apraiškos ir atspindžiai 
gali tapti poetiniais įvaizdžiais, meta
foromis, eilėraščiais, kurie prabyla į 
skaitytoją daugiaprasme kalba. 

Mano aptariama poezijos knygelė 

Naktį užkluptas žaibo - nedidelis, 126 
puslapių, dviejų dalių rinkinys. Jau 
patys pavadinimai Pastabos ir Elegijos 
tarsi apibrėžia skirsnių temas ir nuo
taikas, nors ta riba neretai išnyksta. 
Pirmoji dalis Pastabos ir joje sudėti ei
lėraščiai gana įvairūs - nuo lyriškų ir 
filosofinių apmąstymų iki išsakytos 
gyvenimiškos patirties ir neretai iro
niškų pastebėjimų apie dabartį. Šioje 
knygoje mažiau eilučių, kurios anks
tesniuose eilėraščiuose stebino mokė
jimu pagauti ir išsakyti būsenas, jaus
mus ar viena eilute, vienu atsidusimu 
išsakyti tautos istoriją ir tragediją: 

" ... Eina ir eina per mūsų rugius, 
per mūsų kalbą ... (poema Ablingos 
ašaros, 1978). Rinkinio puslapiuose 
daugiau "prižeminti" eilėraščiai: san
tūrūs kūrybos ir talento paskirties ap
mąstymai, permainų ir įvykių sukeltos 
mintys ir pastebėjimai, kartoka pra
ėjusių dešimtmečių patirtis. Eilėraš
čiai liūdnoki, tą jausmą sustiprina daž
nai kartojamas rudens ir žiemos, išėji
mo ir nepaklūstančios jokiems dės
niams lemties motyvai, priešinimasis 
ir susitaikymas su ja. Thi pavadintu
mei gyvenimo išmintimi. Ir šioje kny
goje tos poetinės ir žmogiškosios iš
minties daugiau nei lig šiol buvusio 

Poetas Just. Marcinkevilim 

graudoko ir jautraus kalbėjimo su 
mumis, skaitytojais. Rinkinyje Naktį 
užkluptas žaibo ryškus rudens ir bran
dos pojūtis, žinojimas, kad kiekvienas 
žmogus istorijos ir gamtos vyksme pa
lieka savo pėdsaką. Jų didumas pri
klauso nuo sąžinės, talento, atsako
mybės ir pareigos suvokimo, mokėji
mo mylėti ir atleisti. 

Antroji rinkinio dalis Elegijos savo 
temomis artima ankstesnei poeto kū
rybai, gal tik poetinės minties raiškos 
forma laisvesnė. Laužytos eilutės, ne
varžomos sintaksės ženklų, perduoda 

apmąstymus apie gyvenimo ir nebū
ties prasmę, išnykimo ir atminties san
tyltj, kūrėjo lemtį, kurią lydi kūrybos 
poreikio našta ir neišvengiamybė, 
įkvėpimo akimirkų šviesa ir kasdieny
bės pilkuma. Ir šiame skirsnyje rasime 
ironiškų įžvalgų, tikriausiai, padik
tuotų šiandieninio sudėting,o Lietuvos 
visuomenės gyvenimo ( eil. Sventė ,Ma
no gentis). Šioje dalyje rasime eilėraš
čius, skirtus dviems neeilinėms Lietu
vos asmenybėms prof Č. Kudabai ( eil. 
Per Lietuvą einančiam) ir monsinjorui 
K. Vasiliauskui (Monsinjoras). 

Eilėraštis Per Lietuvą einančiam 
primena ankstesnę poeto kūrybą, žo
džių taupumu ir minties jautrumu 
tokią artimą liaudies dainai: „.Kalnelis 
- apsidairyti l akmuo - atsisėsti l praei
vis - pasikalbėti l vakaras - atsidusti. .. 
Monsinjorui K. Vasiliauskui skirtas 
eilėraštis Monsinjoras primena, kad 
atmintis apie žmogaus dvasios šviesą 
stipresnė už nebūtį ir laiką. Poetas, 
vasarą dalyvaudamas susitikime su 
skaitytojais Druskininkuose, taip 
nusakė savo kūrybos temas ir įkvėpi
mo šaltinį: " ... Mano viena pagrindinių 
temų, net daugiau nei pagrindinių -
yra Lietuva, jos žmonės, gamta, visa 
tai, kas mus supa, kas mumyse yra. 
Visa tai - mano kūrybos žemė. Į ją 
reikia sėti žodžius. Džiaugiuosi, kai 
išgirstu iš vieno ar kito žmogaus, kad 
viena ar kita mano eilutė įstrigo jam, 
liko, pasisėjo ... Tuda pagalvoju - gerai, 
kad bent šioltj tokį tikslą pasiekei. O 
šiaip tai viskas neišsemiama. Niekas 
neišsemiama". 

Justinas Marcinkevičius - eilėraščiai iš rinkinio Naktį užkluptas žaibo 

••• 
Naktį užkluptas žaibo nustėrau 
suakmenėjau aštrios wiesos pervertas: 
kas tai - meilė, neapykanta, pyktis, mintis 
ar viename smūgyje - viskas? 
pagalvojau - gal taip eina Dievas/ 
gal tai jo nngsnis, jo eisena, jo pastanga iJsilaisvinti 

ištrūkti iš visumos, pasirodyti,, 
nustebinti ir apakint? 

buvo galima pulti ant kelių ękš tai, 
kas liejosi iš pilnatvės 
nesutilpdamas nei danguje nei nakty ... 

betgi tilpo many, -
naktį užkluptas f.aibo nustėrau (2006) 

Per Lietuvg einančiam 
Ekgija prof. C.Kudabai 

l. 
kalnelis - apsidairyti 
akmuo - atsisėsti 

praeivis - pasikalbėti. 
vakaras - atsidusti 

2. 
susapnuoji ledyną 
per Li.etuvq slenkantį 
jsiremi abiem rankom 
bet negali sulaikyti 

prabundi 
nuo nei.frėkiamo riksmo: 
jau smaugia Nemuną 
jau MedvėgaŲ drasko 
Aisetq vagia. 

DaiL Gražinos Didelytės sudedi juos į knygą 
L_ __ ~~~,,,.__ _ __,_J piešinys knygą po galva pasidedi 

jau kiek ramiau 
bet rytas ilgai neateina 

3. 
kai neskauda 
tai labai graži Lietuva 
bet kas ją išgelbės 
nuo atšliaužiančio pyktio ledyno 

leisk paglostyti tavo ranką 
piktas žmogau 
manyje yra tavęs 
tavyje yra manęs 
tai jau turime kq turėti 
kq mylėti jau turim 

tik nei vienas nežinom 
ko nori iš mūrų istorija 
ko siekia gamta 
mūrų mirties 
(rodos siela jaučia kažką 
varglė pasakyti, nemoka) 

4. 
jau atspėjau į kur einu 
tačiau negaliu sustoti, 
reikės po ledynu gultis 
į Vilniaus morenas teks 'leistis 
5. 
Patekėdama saulė iadėjo 
nusileisdama atsiėmė pažadą 
Iš Varnių yra septyni keliai 
i1 gyvenimo tiktai vienas (1994) 

Epigrama 
girdžiu kq jūs tylite 
kurie kalbate kalbate kalbate 
žinau ko nereikia jums 
kurie perkate perkate perkate 
suprantu kaip sunku jums 
kurie griebiate griebiate griebiate 
betgi kaip gražiai susilank.rtote 
ir įsidedate save į vidinę švarko 
ldšeru; (2006) 

Turonto lietuvių tautinių šokių grupė "Atf.alynas" šoko tarptautiniame renginyje "Christmas .Around the World" 2009 m. gruodtio 5-6 d.d. Turonte 



Europos lietuvių 
trumpametražių filmų festivalis 

2009 m. gruodžio 5, šešta
dienį, lietuviškojoje Rennho
fo pilyje, Vokietijoje, įvyko 
pirmasis Europos lietuvių 
trumpametražių filmų festiva
lis "laiKINAS'09". Savaitgalis 
prasidėjo nuotaikingu Aido 
Giniočio koncertu "Juodraš
tis", kurio išgirsti suplūdo lie
tuviai ne tik iš Vokietijos, bet 
ir iš kaimyninių valstybių. Fes
tivalis prasidėjo Vokietijoje 
gyvenančios jaunos režisierės 
Vikos Jagučanskytės paskaita 
apie įspūdžius ir patirtį filmų 
kūrimo srityje, supažindino 
susirinkusius su Vokietijoje 
vykstančiais kitais panašaus 
pobūdžio festivaliais bei išsa
miai papasakojo apie paskuti
nį savo darbą - unikalų, Lie
tuvoj e nufilmuotą filmą apie 
jogos filosofiją. Po pietų vyko 
pagrindinė festivalio dalis -
filmų peržiūra bei labiausiai 
publikai patikusio filmo rinki
mai. "Paskelbę šį festivalį ir 
paraginę užsienio lietuvius 

Iš l vietą laimėjusio filmo " Pono Vaserio aistra" 

valstybių mokyklos, tačiau 
daugelį filmų jau vien tema
tiškai rišo lietuvybės tema. 

Paskutinės ir bene nuo
taikingiausios festivalio dalies 
- "Garso takelių vakarėlio" -
metu buvo paskelbti žiūrovų 
geriausiais išrinkti filmai. Tre
čioji vieta atiteko dviem ge
rokai skirtingiems darbams -
muzikanto Elino Venckaus 

"Kažkas nuostabaus įvyko" - 11 vieta 

pristatyti savo filmus iš tiesų 
nežinojome ko tikėtis - kiek 
lietuvių Europoje užsiima 
šiuo menu, kiek aktyvus bus 
dalyvavimas. Rezultatas išties 
nudžiugino - sulaukėme 19 
labai skirtingų žanrų, pobū
džio ir trukmės filmų iš Vo
kietijos, Italijos, Didžiosios 
Britanijos ir Lenkijos", ko
mentavo ELKC direktorius 
Rimas Čuplinskas. 

Iki pat vakaro trukusios 
peržiūros pertraukų metu su
sirinkusieji turėjo progą ap
tarti matytus filmus bei susipa
žinti su į festivalį atvykusiais jų 
režisieriais ir aktoriais. Po la
biausiai patikusio filmų rinki
mų su žiūrovais savo įspūdžiais 
pasidalino festivalio garbės 
svečias Aidas Giniotis. Profe
sionaliai ir įžvalgiai įvertinęs 
kiekvieną filmą, svečias savo 
favorito visgi neišdavė. Drau
ge su žiūrovais A. Giniotis ieš
kojo kriterijų, pagal kuriuos 
būtų tiksliausia vertinti fil
mus, iš pirmo žvilgsnio vieni
jamus tik jų kūrėjų kilmės, bei 
bandė atsakyti į bene svar
biausią festivalio klausimą -
ar įmanoma šioje filmų įvai
rovėje atrasti tą "lietuvišku
mo" giją, besidriekiančią per 
visus filmus? Menininkas tei
gė, jog kiekvieno filmo sce
narijuje, filmavimo stiliuje ir 
montaže atsispindi atskirų 

(Vokietija) su lietuvių koman
da sukurto eksperimentinio 
muzikinio klipo savos kūry
bos dainai "Gal" eskizui bei 
Pizos universiteto filosofijos 
ir literatūros fakulteto trečio 
kurso studento Simono Jurke
vičiaus (Italija) filmui "Non 
ho mai osato definirmi un pit
tore" ("Niekada nedrįsau pa
vadinti savęs dailininku" -
ital.). Muzikinio klipo eskizas, 
pasak A. Giniočio, pasižymi 
aiškumu ir nuoseklumu. Pir
mame plane - pats daininin
kas, be judesio ir be emocijų, 
aplink kurį tarsi nepastebimai 
vyksta greitas, judrus gyveni
mas. Nors eskizo tempas grei
tas, tačiau drauge lengvas, 
neerzinantis. Simono Jurkevi
čiaus filmas - tai kelionė po 
druskininkiečio dailininko Al
fonso Šuliausko (g. 1938 me
tais) mintis ir darbus. Moters 
dvasinis ir fizinis grožis, meno 
istorija ir dailininko likimas -
pagrindiniai šio dokumenti
nio trumpametražo motyvai. 

Antrąją vietą pelnė origi
nalus savo siužeto linija Vikos 
J agučanskytės filmas "Some
thing wonderful has happe
ned" ("Atsitiko kažkas nuo
stabaus" - angl.) apie jogišką 
kelionę į Europos širdį. Tai 
vokiečių-lietuvių koproduk
cija, filme per tolimus bei at
virus Lietuvos gamtos peiza-

žus unikaliai priartinanti se
nąją indų jogos filosofiją. Vika 
keliauja į geografinį Europos 
centrą netoliese Vilniaus. Ir 
tuo pačiu tiesiai į savo širdies 
vidurį. 

Geriausiu pirmojo festi
valio "laiKINAS'09" filmu bu
vo pripažintas Paul-Vincent 
Mayr (Vokietija) filmas "Die 
Leidenschaft des Herrn Van
duo" (Pono Vaserio aistra). 
Filmą festivaliui pateikė reži
sieriaus asistentas ir garso 
operatorius, Vokietijoje gyve
nantis lietuvis Ignas Bruder. 
Pagrindinius vaidmenis at
lieka Vaidas Bruder ir Marty
nas Čižauskas. Nors, pasak A. 
Giniočio, filmo montaže, kad
rų kompozicijose bei kolorite 
atsispindi vokiška mokykla, 
jis visgi labiausiai sužavėjo 
lietuvių žiūrovus. Filmas leng
vo stiliaus, nuotaikingas ir ori
ginalaus siužeto: Ponas Vase
ris nuo pat vaikystės žavėjosi 
vandeniu. Dažnai dėlto buvo 

111 vieta "Niekada nedrįsau 
pavadinti savęs dailininku" 

pajuokiamas bendraamžių, 
tačiau neprarado žavesio ir 
meilės šiam gyvybiškam ele
mentui. Suaugusio pono Va
serio kasdienybė monotoniš
ka - eidamas nuo durų iki du
rų jis pardavinėja vandenį. 
Kartais tampa išties sunku 
žmonėms atskleisti vandens 
galią ir juos įtikinti, ir p. Va
seris pasinaudoja vaikystėje iš 
klasės draugų išmokta strate
gija ... 

Pasak organizatorių, festi
valio misija buvo ne tik žiūro
vams pademonstruoti daugelį 
Europoje lietuvių sukurtų fil
mų, bet ir per bendravimą, 
draugystę ir užmegztus ryšius 
įkvėpti jaunimą šiai veiklai 
bei įgalinti Europoje gyve
nančių lietuvių bendradarbia
vimą filmų kūrybos srityje. 

(ELKC) 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Jan Matejkos (1838-

1893) monumentalus pa
veikslas "Liublino unija" 
(2.9x5.1 m) ir kiti jo paveiks
lai bei eskizai, skirti XVI š. 
Lietuvos ir Lenkijos istori
jai, buvo atvežti į Vilniaus 
Taikomosios dailės muzie
juje vykstančią parodą, pažy
minčią 440-ąsias unijos me
tines. Paroda "Liublino uni
ja ir jos epocha Jan Matejkos 
kūryboje" tęsis nuo 2009 m. 
lapkričio 18 d. iki 2010 m. 
kovo 28 d. Meno kūrinius 
parodai paskolino Varšuvos 
ir Krokuvos valstybiniai mu
ziejai. 

Paveikslas "Liublino uni
ja" ("Unia Lubenska") buvo 
nutapytas 1869 m. minint 
unijos 300-ąsias metines. Ja
me vaizduojamas lemtingas 
Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštystės ir Lenkijos kara
lystės įvykis - Liublino uni
jos sudarymas, kai buvo su
kurta konfederacinė valsty
bė, Abiejų Tautų Respubli
ka, gyvavusi nuo 1569 iki 
1795 metų. Drobėje - prie
saikos šiai unijai momentas, 
kuriame greta valdovo Žygi
manto Augusto atvaizduoti 
Vilniaus universiteto įkūrė
jas vyskupas Valerijonas 
Protasevičius, LDK didysis 
etmonas ir Vilniaus vaivada 
Mikalojus Radvila Rudasis, 
LDK didysis maršalka ir Že
mai tij os seniūnas Jonas 
Chadkevičius ir kiti. 

Šalia "Liublino unijos" 
paveikslo (kuris saugomas 
Liublino pilies muziejuje, 
bet yra Varšuvos muziejaus 
nuosavybė), parodoje išsta
tyti dailininko eskizai, su
kurti ruošiantis tapyti šią 
drobę, ir kiti J. Matejkos kū
riniai istorinėmis temomis. 
Vienas iš įdomesnių, tiesio
giniai susijusių su Vilniumi, 
tai - "Žygimantas Augustas 
su Barbora Radvilaite Rad
vilų rūmuose Vilniuje". Pa
rodą papildė tarptautinė 
mokslinė konferencija "Liub
lino unija: idėja ir tęstinu
mas", įvykusi 2009 m. lap
kričio 19-20 dienomis. Joje 
dalyvavo Lietuvos, Lenkijos, 
Ukrainos, Gudijos ir Vokie
tijos mokslininkai. 

Jan Matejko gimė, mo
kėsi ir mirė Krokuvoje. Tė
vas - čekas, motina pusiau 
lenkė ir vokietė. Iš jo monu
mentalių tapybos darbų pa
minėtini: "Steponas Batoras 
prie Pskovo - 1579 m.", vi
siems lietuviams gerai žino
mas "Žalgirio mūšis - 1410 
m.", "Mūšis prie Raclawice 
- 1794 m." (kur Tado Kos
ciuškos vedami sukilėlių pul
kai sumušė Rusijos caro ka
riuomenę), "Jan llI Sobies
kis po Vienos mūšio siunčia 
pergalės žinią popiežiui -
1683 m." (Jono Pauliaus 11 
laikais šis paveikslas buvo 
pakabintas garbingoje vieto
j e Vatikano muziejuje, kai
rėje prie įėjimo). 

Lietuvos kūno kultūros 

akademija Kaune 2009 m. 
spalį minėjo savo 75-ąjį gim
tadienį. 1934 m. Kaune buvo 
atidaryti Aukštieji kūno kul
tūros kursai, rengę aukštes
niųjų ir vidurinių mokyklų 
kūno kultūros bei karinio 
parengimo mokytojus. 1938 
m. šių kursų paskirtis buvo 
perduota Vytauto Didžiojo 
universiteto Humanitarinių 
mokslų fakultetui. 1945 m. 
buvo įsteigtas Lietuvos kūno 
kultūros institutas, 1999 m. 
tapęs Lietuvos kūno kultū
ros akademija. 2000 m. spa
lio 12 d. buvo patvirtintas 
akademijos statutas. 

Per savo veikl.os metus aka
demija parengė apie 9,000 
specialistų - aukštos kvalifi
kacijos trenerių, kūno kultū
ros mokytojų, kinezitera
peutų, turizmo ir sporto va
dybininkų bei žymių sporti
ninkų, kaip Algirdas Šocikas 
(boksas), Virgilijus Alekna 
(diskas), Modestas Paulaus
kas, Valdemaras Chomičius, 
Rimas Kurtinaitis (krepši
nis). Šiuo metu akademijoje 
mokosi per 2,500 studentų, 
veikia 3 fakultetai, 6 tyrimų 
laboratorijos ir 16 katedrų. 

Dailininkas Pranas La
pė, tapytojas ir knygų iliust
ratorius, pedagogas, ilgame
tis lietuvių bendruomenės 
išeivijoje veikėjas, mirė sau
sio 13 d. Lietuvoje, sulaukęs 
89 metų. Gimė 1921 m. sau
sio 11 d. Klaipėdoje. 1941-
1943 m. studijavo Kauno tai
komosios dailės institute, 
1944 m. pasitraukė į Vaka
rus. 1945-1946 m. tęsė studi
jas Stockholme, privačioje 
Anders Beckmano mokyklo
je, vėliau dėstė toje mokyk
loje piešimą. 1949 m. persi
kėlė gyventi į JAV, Niujorko 
miestą. 1950-1956 m. Niu
jorko leidyklų ("Double
day", "Scribners", "Randam 
House" ir kt.) užsakymu 
iliustravo knygas. 

P. Lapė sukūrė apie 300 
knygų viršelių švedų, ameri
kiečių ir lietuvių knygoms. 
Iliustravo Antano Baranaus
ko Anykščių šilelį (1961), 
Maironio Balades (1966), 
Algimanto Mackaus Augin
tinių žemę (1984), Antano 
Gustaičio Pakelėje į pažadė
tąją žemę (1986). Kūrė sienų 
tapybą, scenografiją, estam
pus, rengė meno programas 
privačioms mokykloms. Nuo 
1978 m. gyveno Maine vals
tijoj e ir atsidėjo vien kūry
bai. Iš pradžių kūręs figūrinę 
tapybą, P. Lapė ilgainiui vis 
labiau linko į abstraktųjį im
presionizmą. Surengė savo 
darbų earodas Long Island 
(1965), Cikagoje (1969), Brook
lyne (1981 ), Bostone (1985), 
dalyvavo grupinėse lietuvių ir 
amerikiečių dailininkų paro
dose. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, grįžo gyventi į 
gimtinę. Apdovanotas DLK 
Gedimino ordinu. Palaidotas 
šeimos kapuose Veiviržėnuo
se (Klaipėdos r.). GK 
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90-179 dienų ................... 1.00% Taupomoji sąskaita 1.25% 

180-364 dienų ............... 1.00% Kasdieninių palūkanų 

1 metų .............................. 1.00% čekių sąskaita iki 0.25% 

2 metų .............................. 1.10% 
3 metų .............................. 1.50% 
4 metų .............................. 1. 75% 
5 metų ... „ ............... „ ......... 2.00% 

Amerikos dolerių kasd 
palūk taupymo sąskai1a O .2 0% 

Amerikos dol GIC 
1 metų rerm. ind ..... „ .. „. 1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" „„ ..... 1.25% 
1 metų ................................ 1.30% 
2 metų ................................ 1. 90% 
3 metų ................................ 2.25% 
4 metų ... „ ..... „ ....... „ .. „„ .... 2.50% 
5 metų ..... „ .... „ ....... „ .. „„ .... 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSAatviras. kintantis ............. 3.00% 
RRSP ir RRIF atviras, kintantis... 1. 2 5 % 
1 metų.............................. 1.55% 
2 metų .. „ ....... „„„ .. „ ......... 2.15% 

3 metų .. „ ... „ .. „„„ .. „ ......... 2.50% 
4 metų .............................. 2.75% 

5 metų .............................. 3.25% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5Gl 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas: 
Pirm., antr., treč. 
Ketvirt., penkt 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Darbo laikas: 

.... 
. . . 
l • 

9:00- 3:30 
9:00- 8:00 
9:00- 1:00 
8:30-12:45 

. " 
" " . " 

Asmenines paskolas 
nuo ............................. „ ...... 5.00% 

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

NEKILNOJAMO TURTO PASKOLAS 

Su nekintmčiu nuošimčiu 
1metų„„.„„„ .. „„.„„„.„.„„„ .. „„. 3.25% 
2metų.„.„„„.„„.„.„„.„.„„„.„„„ 3.50% 
3metų ......................................... 4.00% 
4metų ......................................... 4.25% 
5 metų......................................... 4. 75% 

Su kin1ančiu nuošimčiu 
1, 2, 3 metų „ ... „ .. „ ....... „„„ .... „ 3.00% 

Ribotą kreditą su nekilnojamo 
turto užs1atu.„ .......... „ ......... „... 3.25% 

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 

GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
"INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas -ne pelnas, bet 
sąiiningas patarnavimas 

Prisikėlimo kredito kooperatyvo valdyba 
praneša, kad 2009 metus užbaigė sėkmin
gai ir dali pelno sugrqžino savo nariams: 

- taupytojams išmokėjo l 03 papildomų palūkanų už visas 
santaupų palūkanas prirašytas iki 2009 metų pabaigos 
- skolintojams sugrąžino 53 už visas palūkanas sumokėtas 
kooperatyvui iki 2009 metų pabaigos 

IŠ VISO GRĄŽINTA NARIAMS VIRŠ $225,000 

TOMAS A. SENKUS, BSc.OLS,OLIP 

40 Burrows Avenue,To ronto, Ontarlo M9B 4W7 
E-mail: tomsenkus@rogers.com 

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426 

@RTODONTĖ 
• . .n„ ... „ ... Dr. Skaistė Našlėnaitė 

D.D.S., M. e., Ortho. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 
Toronto ON, M8W l CS 

Tel. (416) 207-0885 
www.RoyalYorkOrtho.com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

Tverai - Lopaičių piliakalnis 
Tverg miestelis įsikūręs 

pačioje Zemaitijos širdyje, 
Telšių apskrityje, 17 km į va
karus nuo Rietavo. Tverai 
garsūs savo šlove, kuri atsklin
da iš Mindaugo laikų. Tverų 
pavadinimas kildinamas iš 
versijo~, jog čia kūrėsi ("tvė
rėsi") Zemaitijos valstybė, čia 
per amžius buvo "tvertos" ir 
pagrindinės jos valdymo insti
tucijos: politinė, karinė, dva
sinė. 

Buvo vėlyvas ruduo - spa
lio pabaiga, kada aplankėme 
Tverus ir šalia esantį Lopaičių 
piliakalnį. Nors turistinis se
zonas jau baigėsi, tačiau mies
telis ir piliakalnis paliko gerą 
įspūdį: visur švaru, tvarkinga, 
prie piliakalnio yra rodyklės, 
su maršrutų kryptimis, skelbi
mų lentos su apylinkės žemė
lapiais (Tverų seniūnas Anta
nas Zalepūgas), o informaci
jos centro vadovė Irena Lišku
vienė įdomiai papasakojo 
apie Tverų apylinkių bei Lo
paičių piliakalnio istoriją bei 
senovines legendas. 

Tveruose šiuo metu gyve
na apie 700 gyventojų, o se
niūnijoj e - 1700. Tveriškiai 
daugiausia ūkininkauja, išvys
tyta mėsos ir pieno pramonė. 
Miestelyje yra vidurinė mo
kykla, kurioje mokosi apie 250 
aplinkinių vietovių vaikų. Prie 
mokyklos veikia turizmo-in
formacijos centras, yra viena 
~idžiausių Lietuvoje medinė 
Svč. Mergelės Marijos apsi
lankymo šventovė, 2005 m. 
pastatytas paminklinis akmuo 
žemaičių kunigaikščiui Vykin
tui atminti, bei 1989 m. atsta
tytas Nepriklausomybės pa
minklas, kuris sovietmečiu 
buvo nugriautas. Miestelis 

Rudeniniais lapais nužertas romantiškas tiltelis 1· Lopaičių 
piliakalnį 

stengiasi išlaikyti savitą, au
tentišką stilių. 

Tverai ir Tverų seniūnija 
- tai žemaičių žemės dalelė, 
apsupta nuostabios gamtos: 
kalvos, daubos, akį traukia 
sveiko miško žaluma, susiža
vėjimą kelia Aitros slėniai ir 
intakėliai; Navada, Sklinda, 
Sartupis, Laukė„. 395 ha Ruš
kio draustinis saugo žemaičių 
aukštumos vakarinį krašto
vaizdį su būdingais pakrašti
niais moreniniais dariniais. 
Turistiniu aspektu ypač įdo
mūs melioracijos ir urbani
zacijos nepaliesti kaimai: Lo
paičiai, Zorūbai, Kyvaičiai, 

Daigai, Tuukolydžiai ... 
Anot istorikų, Tverai pir

mą kartą rašytiniuose šaltiniuo
se paminėti lpatijaus kroni
koje 1219 m. Tačiau tai ne
reiškia, kad ši data yra Tverų 
gyvenvietės įkūrimo pradžia. Ji 
labiau sietina su 11-111 šimt
mečio Pnbitkos kapinynu, kurio 
radiniai mena akmens amžių. 

111 š. Mindaugo laikais 
Tverų kunigaikštis Vykintas 

Tverų informacijos centro va
dovė Irena Liškuvienė prie 
Lopaičių piliakalnio mitolo
ginio akmens 

buvo stipriausias žemaitijoje. 
1236 m. jis laimėjo garsųjį 
Saulės mūšį prieš kalavijuo
čius. 

Mindaugas susidūrė su 
Vykintu, kai ketino suvienyti 
atskiras kunigaikštystes į Lie
tuvos valstybę. 1251 m. Min
daugas su kariuomene buvo 
atvykęs prie nepaklusnaus ku
nigaikščio Vykinto pilies Tve
ruose, bet jos nepaėmė. Vy
kintas ir Tuutvilas puolė Min
daugą, kuris toje kovoje prie 
Tverės buvęs sužeistas, pašo
vus jį strėle į šlaunį. Manoma, 
kad Vykintas žuvo mūšyje su 
Mindaugo kariais 1251 ar 
1252 metais. Istorikai daro 
prielaidą, kad nukauto Vykin
to žmoną vedė Mindaugas ir 
per šio karūnavimą 1253 m., 
ji tapo karaliene Morta. 

Tverų šv. Mergelės Marijos apsilankymo šventovė 

'JŲ laikų istorinius įvykius 
atspindi Tverų aplinkoje esan
tys vietovardžiai: karaliaus 
Mindaugo apsilankymą mena 
Minijos upės vardas, Rietavo 
pavadinimas - karaliaus su
žeidimą (rietas - žemaitiškai 

Lopaičių piliakalnis Tulšių apskrityje, netoli Tverų 

• šlaunis). Skaudvilė, Mingėlas 
ąžuolas - patirtą skausmą, gė

lą. Upėvardis Aitra byloja įvy
kio įkarštį, kartėlį. Tuutvilai, 
Eivydai, Vismaldai, Ruškio 
ežeras mena garsių kuni
gaikščių vardus. Gyvenvietės 
Pribitka, Zorūbai, Nagurka 
rodo, kad nuginkluoti kita
taučiai buvo įjungti į Lietuvos 
gyvenimą. 

Nukelta į 11-tą psl. 



v v 

Tradicinė Seimų šventė Siauliuose 

Po Miši'q šventės dalyviai džiaugėsi roko opera "Prisi.kėlęs" Ntr. J. Dapšausko 

Š.m. sausio 3 d. į tradicinę Šeimų šventę 
prisirinko pilnutėlė Šiaulių arena. šventė šiais 
metais vadinosi "Šeima - pašaukimų lopšys". 
Daugelį metų šios šventės vyko Šiaulių "Sau
lės" kino teatre, o pastačius naująją Siaulių 
areną, jau trečią kartą ji surengta daugiausia 
žmonių talpinančiame pastate. 

šaukti laisvei", kvietė apmąstyti, kas yra laisvė? 
Ar laisvė, tai daryti bet ką? "Jūs pažinsite tie
są, ir tiesa padarys jus laisvus" - Evangelijos 
žodžiais atsakė į šį klausimą Šiaulių vyskupas. 

Šventėje dalyvavęs Vatikano nuncijus 
Lietuvoje arkivyskupas Luigi Bonazzi kvietė 
šeimas gyventi dialogo dvasia. 

Šiuokart į šventę susirinko apie 4500 
dalyvių, praneša Krikščionybės žiniasklaidos 
tarnyba. 

Už nuoširdžią, pasiaukojamą ganyĮojišką 
veiklą telkiant šeim~ jaunimą ir visus Šiaulių 
krašto tikinčiuosius Siaulių vyskupas Eugeni
jus Bartulis apdovanotas garbės ženklu, kurį 
vyskupui įteikė Šiaulių apskrities viršininkas 
Raimundas Domarkas. 

Sios šventės sumanytojas vyskupas Eugeni
jus Bartulis, palydėdamas Evangelijos žinios 
tūkstantmetei Lietuvai jubiliejinius metus ir 
įvesdamas į Lietuvos vyskupų paskelbtus Pa
dėkos už laisvę metus, kurių tema "Esate pa-

šventėje dalyvavo kiti Šiaulių apskrities, 
savivaldybių vadovai, seimo nariai. Inf. 

Tverai - Lopaičių piliakalnis 
Atkelta iš 10-to psl. 

Vos už 3 km į rytus nuo 
Tverų dunkso 211 m aukščio 
Lopaičių piliakalnis. Mano
ma, kad XIII š. ant jo stovėjo 
kunigaikščio Vykinto pilis. Ki
ti šaltiniai teigia, kad čia dar 
ir buvusi stebykla apylinkėms 
nuo priešų saugoti ir perduoti 
į kitus piliakalnius arba pri
imti jų signalus. Šių dienų moks
lininkai buvo atlikę bandy
mus: užkūrė didelius laužus 
ant Panemunės piliakalnių. 
Prielaidos pasitvirtino: tikrai 
galima tokiu būdu pranešti 
kaimynams apie gresiantį pa
vojų. Pagaliau mes piliakalnio 
viršūnėje. Atsiveria nuostabūs 
gimtinės peizažai: rudenėjan
čios kalvos ir kloniai, žalia
skariai eglynai. 'fylu, kažkur 
sučeža krintantys lapai, suka
lena genys. Čia sklando mūsų 
protėvių dvasios, čia mūsų 
praeitis. Šalia piliakalnio yra 
išlikę senosios baltų religijos 
šventavietės elementai. 

Iš amžių glūdumos išnyra 
legenda apie piliakalnyje pa
slėptus pasakiškus turtus, ku
riuos žemaičiai XIII š. vidurio 
kovose dėl Europos nepri
klausomybės atėmė iš Čingis
chano ordos. Tie turtai ir ma
sino kryžiuočius bei kalavi
juočius, tačiau niekas jų taip 
ir nesurado. Toliau padavi
mas porina, kad vyriausias 

Lopaičiq piliakalnio viršūnėje ąžuolas i'r laužavietė 

Žemaitijos žynys išpranaša
vęs, kad žemaičių iš mongolų 
atimtas karo grobis išbus pilia
kalnyje neprieinamas ir nelie
čiamas tūkstantį metų - 2243-
ųjų. Gal būt ateities kartų ty
rinėtojams ir pavyks surasti 
šiuos žemaičių lobius, kas ži
no ... gal būt. .. 

O dabar grįžkime · Tverų 
miestelį, į šventovę. Čia irgi 
išgirsime įdomią istoriją. O 
buvo taip„. Tverų švenčiau
sios Mergelės Marijos apsi
lankymo šventovė (statyta 
1614 m., perstatyta 1897 m.) 
pasižymi stebuklingu Marijos 
paveikslu. Paveikslas, tapytas 
ant medžio, vaizduoja Mariją 
su Kūdikėliu Jėzumi. Paveiks
las sidabriniuose, paauksuo
tuose rėmuose. 

Legenda mini, kad tas pa-

veikslas buvęs Elijo Ilgovskio 
nuosavybė. Jis jį labai verti
nęs ir branginęs bei nešioda
vęs su savimi visur, net į karo 
žygius. Patekęs totoriams į ne
laisvę Elijas, kalėjime būda
mas, karštai meldėsi prie to 
paveikslo ir padarė įžadą: jei 
laimingai grįš namo, pastaty
siąs Tveruose Marijos garbei 
šventovę. 

Dievas išgirdęs jo maldas. 
Išpirktas iš totorių nelaisvės, 
jis grįžo į Tverus ir įvykdė savo 
pažadą - pastatė šventovę ir 
padovanojo jai tą paveikslą. 
Stebuklingas paveikslas savo 
galių neprarado ir iki šių die
nų yra gausiai lankomas, prie 
jo meldžiamasi. 

Zita Bilevičiūtė, 
Lietuvių žurn. s-jos narė 

(Ntrs. Z. Bilevičiūtės} 
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TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinamo 
taupomoj i sąska ita) 
Kasdieninių kintamų jų palūkanų 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Pelno podolinimos netaikomos) 

l metų 1.55% 
2 metų 2.15% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.70% 
5 metų 3.25% 
l metų iškeičiamos 1.25% 

1------------1 Nešo metines or sudėtines 

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

3.00% 
1.55% 
2.15% 
2.50% 
2.75% 
3.25% 

PAPILDOMA TAUPOMOJ I 1.20% 

"Pla na s 24" Kasd ienin ių 
pa lūkanų čekių / taupomo ji 
Balansas: $0 - $4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.100% 
$10,000.00- $24,999.99 0 .150% 
$25,000.00- $59,999.99 0 .250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimčiai ir 
nemokomi čekių 

pata rnavimai 

polūkonos 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomos pelno podolinimos) 

l metų 1.30% 
2 metų 1.90% 
3 metų 2.25% 
4 metų 2.50% 
5 metų 3.00% 
l metų iškeičiamos 1.00% 
l metų JAV dolerių 0.65% 

TE RM INUOTI 
I N D Ė LI AI 
30-89 dienų 
90- 179 dienų 
180- 269 dienų 

_____________ , 270-364 dienų 
JAV DOLERIŲ KASDIENINIŲ 1 metų 

1.00% 
1.00% 
1.00% 
1.00% 
1.00% 
1. 10% 
1.50% 
1.75% 
2.00% 

PALŪKANŲ 0.20% 2 metų 
3 metų 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TU RTO 5 metų 
PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 

možesniois nuošimčiais 

Atviras, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų palūkanų 
l metų 

3.00% f---------1 

2 metų 

3 metų 
4 metų 
5 metų 

2.25% 
3.10% 
3.50% 
3.85% 
4.25% 
4.85% 

PEN SIJŲ FO NDAI 
Kasdienin ių 
kintamųjų palūkanų 
l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pogol pareikalavimą ______________ ____, 5 metų 

1.20% 
1.55% 
2.15% 
2.50% 
2.75% 
3.25% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.50% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai goli 
būti keičiami be jspėjimo 

M:H 
PARAMA 

www.parama.ca 

AKTYVAI per $185,000,000 
Palankūs nuošimčiai. Malonus ir sąžiningos asmeninis patarnavimas. 
2975 Bloor W 416·207·9239 Pirm·Treč 9·3:30 Ketv·Penk 9·8 Šeši 9-1 
1573 Bloor W 416·532·1149 Pirm·Trec 9·3:30 Ketv 9·6 Penk 9·3:30 Šeši Uždaryto 

L l E T U V l Ų K R E D l T O K O O P E R A T Y V A S P A R A~ 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEISEZONINIS ORO llLDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jareckui 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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9-0SPORTAS 
Apdovanotas krepšinio 

treneris 

Viktoras Juzėnas (viduryje). "Holy Trinity" marškinėliais -
žaidėjas Regis Ivanauskas Ntr. S. Kuliavo 

Ontario provincijos gim- dabar "Holy Trinity", organi
nazijų sporto sąjungų (Onta- zuoja krepšinio rungtynes ir 
rio Federation of School OFSAA lengvosios atletikos 
Athletic Associations) metinį renginius. Lietuvių sporte jis 
apdovanojimą "Leadership in veikia nuo mažens "Aušros" 
School Sport Award" 2009 m. ir "Vyčio" klubuose, vėliau 
gruodžio mėnesį gavo Vikto- kaip treneris "Vyčio" ir "Ana
ras Juzėnas, gimnazijos mer- pilio" klubuose. Jis buvo vy
gaičių krepšinio treneris, da- riausias treneris Kanados lie
bar dirbantis "Holy Trinity" tuvių moterų krepšinio ko
mokykloje. Ši premija teikia- mandos, kuri išsikovojo antrą 
ma pavyzdingiausiems moky- vietą 2009 m. vasarą vykusiose 
tajams-treneriams, dirbu- Vili Pasaulio lietuvių sporto 
siems su gimnazijos amžiaus žaidynėse Lietuvoje, ir buvo 
jaunimu. V. Juzėnas jau dau- trenerio padėjėjas Kanados 
giau kaip 35 metus yra trene- lietuvių vyrų krepšinio ko
ris, dirbęs gimnazijose Bramp- mandos, kuri laimėjo ketvirtą 
tone, Port Credit, Oakvilėje, vietą tose žaidynėse. Inf. 

Golfas Floridoje 
Dešimtosios sukaktuvinės golfo varžybos "Florida Li

thuanian Open" įvyks š.m. kovo 4-8 d.d. St. Petersburg, FL. 
Pastaruosius devynerius metus golfininkai iš JAV ir Lietuvos 
dalyv~udavo šiose tradicinėse .žaidyn~se, dauguma iš jų lie~u
viai. Siemet J. Jakubausko deka, pridedamos dar v1enenos 
žaidynės kovo 5 d. "Seminole Lake Country Club". Kv~etimus 
ir išsamią informaciją išsiuntinėjo Lietuvos gen. garbes kon
sulas Algimantas A. Karnavičius, 2235 16th Avenue North, 
St. Petersburg, FL, 33713; faksas 727 822-2252. Inf. 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, H~m.i ltono , 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių 

l'ĖDOS Sl'ECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

„ KUL O SKAUSMAI 

Ji. PĖDO KAUSMAI 

IJ> PIRŠTŲ DEFORMACJJO. 

IJ> NAGŲ DEFORMA IJOS lR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAJ „ ĮAUGĘ AGAI 

)l> VIETI Ė NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMA 

1J> SE IORŲ P . DŲ PRIEŽIŪRA 

• VAIKŲ EIS OS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
lR EISE OS S UTRIKlMAJ 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
rNDĖKLA IS 

+ PRITMAM • VISUS 

PLANINIUS DRAUDlMUS 

+ TERlLO ĮRANKIAI 

LIGONIUS PRIIMAME: 
352 WILLSO ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

v 

Zinios PLB ŽINIOS 

iš Lietuvos 
• Kauno "Žalgiris" iki 

paskutinių sekundžių žaidė su 
likimu, tačiau rungtynes Is
tanbule (Turkija) baigė nuga
lėtoju. R. Butauto treniruo
jami kauniečiai išvykoje po 
atkaklios kovos 76:68 nugalė
jo lstanbul "Fenerbahce" ko
mandą, pagriebė trečiąją per
galę A grupėje ir iškovojo ke
lialapį į kitą ratą. Deja, Kauno 
"Žalgirio" komandai nepavy
ko iškopti į Vieningosios 
krepšinio lygos baigmę. Ant
rosiose pusiaubaigmės rung
tynėse kauniečiai rezultatu 
65:75 nusileido V. Chomičiaus 
ir M. Lukošiaus treniruoja
mai Kazane "Uniks" koman
dai, kuriai atstovauja Saulius 
Štombergas. 

• Vilniaus "Lietuvos ry
tui" sezonas Eurolygoje bai
gėsi. R. Kurtinaičio auklėti
niai po dramatiškos ir permai
ningos kovos savo aikštėje 
71:73 turėjo pripažinti Malaga 
"Unicaja" (Ispanija) koman
dos pranašumą ir prarado ga
limybę dalyvauti "Top 16" 
geriausių komandų rungty
nėse. 

• Suomijoje vykusio 31-
ojo tarptautinio Herman Kare 
graikų-romėnų imtynių varžy
bų svorio grupėje iki 74 kg 
aukso medalį iškovojo vilnie
tis Aleksandras Kazakevičius. 

• Lietuvos vyrų rankinio 
rinktinė 2011 metų pasaulio 
čempionato Europos zonos 7 
atrankos grupės varžybų Tur
kijoje antrose rungtynėse 37: 
24 (19:13) nugalėjo šeiminin
kų komandą ir pateko į at
krintamąsias varžybas. 

• Kaune vykusiame atvi
rajame miesto uždarų patalpų 
lengvosios atletikos čempio
nate bei jaunių pirmenybėse 
pasiekti sporto meistro lygio 
rezultatai. Aštuoni lengvaat
lečiai įvykdė kandidato į spor
to meistrus normatyvus; buvo 
užfiksuoti penki geriausi Lie
tuvos sezono rezultatai: mo
terų šuoliuose su kartimi, tri
šuolyje, rutulio stūmime, 

sportiniame ėjime bei vyrų 
trišuolyje. VP 

Pasaulio lietuvių bend
ruomenės valdyba savo ketvir
tajame posėdyje (2009.XII.22) 
patvirtino PLB Organizacinių 
reikalų ir specialiųjų projektų 
komisijos veiklos strategiją 
bei sudėtį. Komisiją sudaro: 
pirmininkas - Petras Maksi
mavičius (Lenkija), nariai -
Irena Gasperavičiūtė (Lenki
ja), Henrikas Antanaitis (Aust
ralija), Gabija Petrauskienė 
(Kanada), Virginija Grybaitė 
(Lietuva). Pagrindiniai komi
sijos uždaviniai: rengti PLB 
valdybai pasiūlymus, kaip pa
gerinti PLB organizacinę 

veiklą, rengti PLB valdybai 
pasiūlymus, kaip stiprinti PLB 
atstovavimą ir darbo efekty
vumą įvairiose institucijose, 
komitetuose ir komisijose, 
rengti PLB valdybai nutari
mų, nuomonių projektus įvai
riais PLB veiklą liečiančiais 
klausimais. 

Valdyba išrinko dar vieną 
atstovę nuo PLB į Užsienio 
lietuvių reikalų koordinavimo 
komisiją. Komisija sudaryta 
Lietuvos respublikos vyriausy
bės 2009 m. balandžio 22 d. 
nutarimu nr. 335. Komisijos 
darbe, be PLB Valdybos pir
mininkės Reginos N arušienės 
ir atstovės Lietuvoje Vidos 
Bandis, dalyvauja ir 6 rinkti 
PLB atstovai: Jūratė Casper
sen (Šveicarija), Dalia Henke 
(Vokietija), Algis Lukas (JAV), 
Petras Maksimavičius (Lenki
ja), Edmundas Putrimas (Ka
nada), Antanas Rasiulis (Ru
sija). Algiui Lukui atsistatydi
nus iš Komisijos narių, PLB 
Valdyba išrinko naują narę -
Ramutę Žukaitę iš JAV. Ra
mutė Žukaitė aktyvi Lietuvių 
bendruomenės narė - JAV 
Lietuvių bendruomenės Niu
jorko apygardos pirmininkė, 
JAV LB Long Island apylin
kės vicepirmininkė, Moterų 

federacijos pirmininkė, Niu
jorko Aušros Vartų šventovės 
išsaugojimo komiteto pir
mininkė. Ramutė Žukaitė stu
dijavo Niujorko universitete, 
kur įgijo tarptautinio marke
tingo magistro laipsnį. 

Valdyba paskyrė Alek
sandrą Rimą Domanskį (JAV 
advokatą Ilinojaus valstijoje 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fox: 1416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į VUnių 

201 O m. sausio 20 ir vasario 3 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

201 o m. sausio 20 ir vasario 3 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

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

· coupon is valid only at 'Margutis-Pysanka' head off1ce. 

ir PLB advokatą) naujuoju 
PLB atstovu Ilinojaus valsti
joje priimti teisinius praneši
mus ir teismo proceso doku
mentus. PLB oficialiai yra in
korporuota ir registruota JAV, 
Ilinojaus valstijoje, kur yra 
reikalaujama, kad Valdyba 
paskirtų atsakingą asmenį pri
imti tokius dokumentus. 

PLB buvo inkorporuota 
1974 metų balandžio 24 dieną 
ir perinkorporuota 1980 metų 
balandžio 15 dieną. PLB kas
met turi pateikti Ilinojaus 
valstijos sekretoriui praneši
mą apie Valdybos sudėtį ir pa
tvirtinti teisinio atstovo vardą 
ir pavardę bei adresą. 

Posėdyje buvo svarstyta 
pirmoji PLB atstovės Lietu
voje Vidos Bandis veiklos ata
skaita. Pradėjusi eiti atstovės 
pareigas 2009 metų lapkričio 
13 dieną, Vida Bandis sėkmin
gai įsijungė į veiklą ir jau nu
veikė nemažai darbų. Valdyba 
dėkoja Vidai Bandis už jos ak
tyvią veiklą ir linki sėkmės. 

* 
Pasaulio lietuvių bend

ruomenės valdyba kreipiasi į 
pasaulio lietuvius kviesdama 
ir ragindama skaityti, siųsti in
formacijas apie kraštų Bend
ruomenių veiklą redakcijai 
(el.paštas: pasauliolietuvis@ 
freemail.lt ), prenumeruoti bei 
skatinti savo Bendruomenės 
narius užsiprenumeruoti žur
nalą Pasaulio lietuvis. 

Žemiau nurodytu adresu 
Jūs ne tik rasite informaciją 
apie prenumeratą, bet ir galė
site užsiprenumeruoti Pasau
lio lietuvį: http://www.plbe. 
org/plietuvis/prenumerata/ 
index.htm. Lietuvoje prenu
meratą priima AB "Lietuvos 
paštas", taip pat Lietuvos gy
ventojai gali užsiprenumeruo
ti ir internetu: http:// 193.219. 
3.196/ Inf. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Evans] 
Savininkas Jurgis Kullešlus 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 



Didžiajam 
renginiui artėjant 

Dvi kartos kuria Dainų šventei 
scenovaizdžius 

IX-toji Išeivijos lietuvių 
dainų šventė vyks šią vasarą, 
liepos mėnesio pirmąjį savait
galį Toronto mieste, Kanado
j e. Šventė sutrauks netoli 
1,000 choristų, kurie suvažiuos 
iš įvairių Šiaurės Amerikos 
miestų. Taip pat atvyks chorai 
ir dainininkai iš Lietuvos, kitų 
Europo~ šalių, Australijos ir 
kt. Kas Sventę padarys atmin
tiną, šalia muzikos bus sceno
vaizdis. Tai kurs torontietis 
architektas Jurgis Sederavi
čius su savo dukromis - dvy
nėm Audra ir Ilyssa. Dvi Se
deravičių šeimos kartos sudės 
savo kūrybinius talentus su
kurdamos žiūrovams atminti
nus šios šventės vaizdus. Pa
kvietėme Audrą ir Ilyssa į po
kalbį artimiau su jomis susi
pažinti ir patirti jaunosios kar
tos mintis, jungiantis į šį lietu
vių išeivijos gyvenime svarbų 
įvykį. 

- Kur gimėte ir augote? Ką 
dabar veikiate? 

- Ilyssa: Gimėme ir au
gome Toronte, Kanadoje. Abi 
lankėme "Etobicoke School 
for the Arts", kur turėjome 
galimybę išbandyti sugebė
jimus kuriant scenografijas. 
Meno mokslus toliau tęsėme 
York universitete, Toronte. 
Nors abi daug metų studija
vome meną, tačiau karjeras 
vystome skirtingose srityse, ir 
menas dabar yra laisvalaikio 
užsiėmimas. Aš baigiau baka
laurės laipsniu meną ir kine
siolo giją. Baigiau pedago
gikos institute ir šiuo metu 
dirbu švietimo srityje. Abi 
daugelį metų praleidome vys
tydamos gimnastiką. Nors 
daugiau nebedalyvaujame 
gimnastikos varžybose, akty
viai reiškiamės gimnastikos 
klubuose kaip trenerės. Jau
čiame didelį pasitenkinimą 
dirbdamos su vaikais, dali
nantis sportu, kurį labai mėgs
tame. 

-Audra: Baigus York uni
versitetą "Bachelor of Fine 
Arts" laipsniu, šiuo metu dir
bu sporto administravime 
"Ontario Gymnastics" pro
vincinėje organizacijoje. Gim
nastika buvo ir yra svarbi mū
sų gyvenimo dalis. Šiuo metu 
dirbu trenere besiruošian
tiems dalyvauti įvairiose gim
nastikos varžybose. Taip pat 
dirbu kaip teisėja, kai vyksta 
provincinio lygio varžybos. 

- Kaip esate įsijungusios į 
lietuvišką bendruomenę? Kaip 
išreiškiate savo lietuviškos kul
tūros paveldą? Ar tai jus trau
kia? 

- Audra: Į lietuvių bend
ruomenę esame įsijungusios 
nuo vaikystės-nuo 7 m. amžiaus. 
Lankėme Toronto šeštadieni
nę Maironio mokyklą. Tačiau 
dalyvavimas skautų organi
zacijoje, skautų stovykloje 
"Romuvoje" ir tautinių šokių 
ansamblyje "Gintaras" la
biausiai pasitarnavo mums 
pajusti, kad esame lietuvės ir 
lietuviškos bendruomenės da
limi. Labiausiai įsimintinas 
mums mūsų tėvelio indėlis ku
riant scenai papuošimus per 
kasmetines Maironio mokyk
los Kalėdų eglutes. Kai šiek 
tiek paaugome, prisijungėme 
kartu prie jo ir pradėjome 
kartu kurti sceninius vaizdus. 
Per "Gintarą" labiausiai paty
rėme, kad priklausome lietu
vių bendruomenei, nes buvo
me kartu su bendraamžiais, 
aktyviai dalinomės savo kultū
ra per koncertus įvairiuose 
miestuose, įskaitant ir kelionę 
į Lietuvą. 

- Ilyssa: Atsimenu, kad 
dažnai jautėmės, jog ne visai 
pritampam prie lietuvių, bet 
lankymas Maironio mokyk
los, dalyvavimas skautuose bei 
"Gintare" padarė didelę įtaką 
mūsų gyvenime. Jų dėka, turi
me daug malonių prisimini
mų. Tai taip pat pasitarnavo 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario MGS 1 P2 

Tel. (416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

T?ron~o Maironio lietuvių mokykloje VioletavKasina (viduryje) atlieka etnografijos pamoką 
pirmajame skyriuje. Dešinėje padėjėja Rasa Siaučiūnaitė Ntr. P. Sukausko 

pajusti artumą lietuvių ir įver
tinti lietuvių kultūrą, kurią 
paveldėjome iš mūsų tėvelio. 
Dabar esu dėkinga, kad turė
jau progą visa tai patirti. Šeš
tadieninėje mokykloje prisi
menu dažnai dalyvaudavau 
pasirodymuose ir tai teikdavo 
džiaugsmo ir pasitenkinimo. 
Visuomet didžiuodavausi, kad 
mano tėvelis buvo tas, kuris 
sukūrė nuostabius mūsų pasi
rodymams scenovaizdžius. 
Vis dėlto turiu prisipažinti, 
kad mano angliškas paveldas 
vyrauja. Jaučiuosi dalis įvai
rių ratų mano gyvenime, kurie 
nevisuomet susijungia, bet lai
kosi atskirai. Mano lietuviškas 
paveldas yra vienas iš tokių 
ratų. Kai buvome vaikai, skau
tavimas ir "Gintaro" tautiniai 
šokiai šiek tiek padėjo šiems 
gyvenimo ratams susijungti, ir 
pasijutau dalis lietuviškosios 
bendruomenės. Tačiau nie
kuomet nejutau, kad lietuviš
kasis ratas buvo integrali dalis 
mano gyvenimo taip, kaip gal 
tiems, kurie turi dideles, iš
plėstas šeimas ir stiprius ilga
mečius ryšius Toronto lietuvių 
bendruomenėje. Namie, dau
giausia kalbame angliškai, 
nors stengiamės nepamiršti 
kalbėti ir lietuviškai. 

- Audra: Mūsų angliškoji 
pusė vyrauja. Norėčiau geriau 
kalbėti lietuviškai, tačiau pri
pažįstu, kad tai nėra didelis 
trūkumas, jei nekalbu. Man 
buvimas "lietuviu" labiau ri
šasi su šeima, o ne kalbos mo
kėjimu. Mano vardas ir pa
vardė iš karto pasako, iš kur 
aš esu kilusi ir pasitarnauja 
kaip nuolatinis priminimas, 
kad esu lietuvė. Dažnai dėl 
vardo atsiranda proga nelie
tuviams draugams, pažįsta
miems aiškinti, iš kur esu ki
lusi. Jaučiu, kad dalyvavimas 
lietuviškuose renginiuose nė
ra toks svarbus lietuvybei kaip 
šeimos ryšiai, nors tai vistiek 
yra svarbi dalis mano gyveni
mo, ir manau yra svarbu ren
giniuose dalyvauti. 

- Ar esat buvusios Lietu-

voj? Ką reiškia Jums patirti 
''gyvą" Lietuvą? 

- Audra: Taip, esame Lie
tuvoj buvę tris kartus. Pirmą
jį, kai tėvelis nuvežė aplankyti 
gimin~s, antrąjį - kai dalyva
vome Sokių šventėje su "Gin
taru", ir paskutinį sykį, kai 
lankėmės Lietuvoj atšvęsti jos 
1000-metį. Vykome su šeima 
ir draugais. Buvo tikrai malo
nu pasidalinti Lietuva su mū
sų anglais draugais. Taip pat 
turiu labai malonius prisimi
nimus, kai dalyvavome Šokių 
šventėje Lietuvoj. 

- Ilyssa: Tėvelis nuvežė 
pirmą kartą kaip mokslo už
baigimo dovaną. Nors lankė
mės tris kartus, tačiau vis 
trumpam. Jaučiau, kad liko 
daug ko nematyto, nepatirto. 
Lietuva padėjo mums suartin
ti ryšius su giminėmis, kurių 
anksčiau nepažinojome, o tai 
yra ypač svarbu mums ir mūsų 
tėveliui. 

- Kaip prisidedate prie 
artėjančios Dainų šventės To
ronte? Koks Jūsų asmeniškas 
vaidmuo? Kokią ''viziją" kur
site? 

- Ilyssa: Talkinsime savo 
tėveliui. Jis - pagrindinis ins
cenizavimo vadovas šiai šven
tei. Labai didžiuojamės jo 
darbu Maironio mokykloje 
Toronte. Nuo gimnazijos lai
kų aš tėveliui talkinu šiame 
darbe, ir jis visuomet tariasi 
su mumis išbandydamas nau
jas mintis. Pagrinde talkinsi
me jam. Jis įvertina mūsų 
mintis, tai galime sakyti, kad 
tai bus mūsų šeimos projek
tas ... Deja, viena mūsų šei
mos narė, jauniausia sesuo 
Lina, negalės prisijungti. Ji 
šiuo metu ruošia magistrą 
Leeds universitete ir negalės 
dalyvauti, nors esu tikra jinai 
labai mielai prisidėtų. Man 
malonu vėl prisijungti prie 
lietuvių bendruomenės, su 
nekantrumu laukiu šventės, 
noriu pamatyti mūsų darbo 
vaisių. 

- Audra: Mūsų tėvelis yra 
architektas ir scenos projek-

tuotojas šiai Dainų šventei. 
Mes jam talkinsime savo idė
jomis ir darbu kuriant vaiz
dus. Mūsų tikslas taikliai in
terpretuoti ir atkurti Laimu
tės Kisielienės sampratą šiai 
šventei. Tikimės sėkmingai 
pajungsime įvairias pajėgas, 
kurios efektingai atspindės 
mūsų lietuvišką tapatybę, ku
rią visi mes dalinamės, bet 
taip pat atspindės ir mūsų, 
kaip Kanados lietuvių tapa
tybę. 

- Ar manote yra svarbu 
rengti šitokias šventes išeivi
joje? Ar svarbiau dalyvauti jose, 
kai jos rengiamos Lietuvoje? 

- Audra: Man atrodo 
svarbu turėti abu. Svarbu 
džiaugtis savo lietuviška tapa
tybe, kurią išreiškiame per 
šias šventes tiek išeivijoje, tiek 
Lietuvoje. Manau tai duoda 
progą pasidalinti šia tapatybe 
su kitais ir sujungti tradicijas 
su naujovėmis. 

- Ilyssa: Aš manau, yra 
puiku rengti tokias šventes. 
Praeitos vasaros Lietuvos 
1000-mečio atšventimas buvo 
tikrai atmintinas. Turėjau pro
gą pirmą kartą dalyvauti ne 
kaip šokėja, bet kaip šventės 
stebėtoja. Nors pasiilgau gali
mybės šventėje šokti, buvo 
nuostabu sekti visą šventę bū
nant dalyve/stebėtoja. Tiek 
Lietuvoje, tiek išeivijoje, ma
nau, šventės padeda mums iš
laikyti lietuvišką kultūrą, stip
rinti bendruomeninius ryšius 
ir yra puikus būdas džiaugtis 
savo kultūriniu paveldu. 

- Nuoširdus ačiū Jums už 
šį puikų pokalbį. Linkime jums 
sėkmės, kad tai, ką sukursite 
Jums duotų pasitenkinimą ir 
pasididžiavimą savo darbu. 
Manome, kad tai sėkmingai 
atspindės tiek lietuvišką, tiek 
kanadietišką paveldą. Tiki
mės, kad ši patirtis paskatins 
Jus ir toliau kūrybiškai reikštis 
lietuvių bendruomenėje ir atei
tyje. 

Kalbėjosi 
Gabija Petrauskienė 



14 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2010.1.26 Nr. 4 

Lietuvos respublikos generalinis garbės konsulas 
v 

Vytautas Cekanauskas (1929-2009 m.) 

AL~RŪTA 
Prisiminimų trupiniai taip sakė moterys„.). Šeimi

ninkai vaišino, buvo ir įdomių 
pokalbių temų, ir šiltų jaus
mų. Pagaliau šeimininkas Vy
tautas parodė mums savo di
delės bibliotekos kambarį, kur 
buvo daug ir lietuviškų knygų. 
Sakė, visada parodąs bibliote
ką ir konsularinių susirinkimų 
metu. Ir politika, ir diplomati
ja, ir kolegiška drau__gystė. Ne 
vien geros vaišės„. Stai kodėl 
mes čia - Kalifornijoj - ir ki
tur ... taip liūdime netekę mū
sų gerbiamo, net 32 metus 
mums įvairiai padėjusio, šilto 
žmogaus, daugeliui bičiulio, 
Vytauto čekanausko. Jis yra 
pasakęs daugybę kalbų, gerai 
pasiruošęs (ypač istorijos te
momis). 

Lietuvos respublikos ge
neraliniu garbės konsulu Los 
Angeles, CA, išbuvo 32 me
tus, mirė, pagarbiai, plačiai, 
nuoširdžiai visų įvertintas, pa
minėtas ir ilgai dar bus mini
mas. Kadangi tik prieš keletą 
metų teko suartėti, konsulą ir 
jo gražią šeimą iš arčiau pa
žinti, tai noriu bent jo asme
nybę keliais prisiminimų saki
niais pabrėžti, iš kitų nuogirdų 
ir informacijų jo darbais pasi
džiaugti ir asmenine pažintimi 
su Čekanauskų šeima pasi
džiaugti. 

Vaikystę Kaune išgyvenęs 
našlaičiu, be motinos, jai 
anksti mirus, su tėvu pasitrau
kęs nuo rusų komunizmo ir 
okupacijos į Vakarus, gimna
ziją baigęs Vokietijoj lietuvių 
įsteigtoje gimnazijoj, vėliau -
jiems su tėvu pasiekus Ameri
ką, baigė inžinerijos mokslus 
Illinois universitete, dalyvavęs 
Korėjos kare, buvęs sužeistas, 
užtat pelnęs ir kario nuopel
nams skirtus garbės pažymėji
mus, ir savo jaunystėje - už 
įvairius visuomeninius bei už 
atliktus mokslinius darbus -
medalius, -jų buvo nemažai. 
Mūsų šeimai iš Michigan 
(Detroit) atvykus į Kalifor
niją, Vytauto čekanausko dar 
asmeniškai nepažinojom, tik 
netrukus jam tapus garbės ge
neraliniu konsulu, jau visi lie
tuviai drauge su juo įsijungėm 
į Lietuvos laisvinimo darbus, 

(nuo 1919 metų) 

vieni diplomatijos srity, kiti 
įvairiose organizacijose, treti, 
spaudoje ir t.t. 

Girdėjom apie Vytauto 
Čekanausko vedybas su Jani
naBudriūnaite (jos dėdė buvo 
žinomas įžymus kompozito
rius ir chorų vadovas muzikas 
Bronius Budriūnas). Vladas 
Pažiūra buvo vedęs Janinos 
seserį, antrą Budriūnaitę. Vy
tautui Čekanauskui, be kitų 
įvairių visuomenės darbų, 

prieš tampant konsulu, teko 
mokytojauti Lituanistinėj šeš
tadieninėje mokykloje Šv. Ka
zimiero parapijoj, kurią buvo 
įsteigęs prel. Jonas Kučingis. 
Janina ir Vytautas išaugino 3 
dukreles, pavyzdingas lietu
vaites, sukūrusias lietuviškas 
šeimas. (Man teko būti jų mo
kytoj a Lituanistinėj mokyk
loj). Iš jų 3-jų šeimų Janina ir 
Vytautas susilaukė devynių 
vaikaičių. 

Liūdna, bet gražu pami
nėti, kad dvi dienas prieš nesi
tikėtą Vytauto mirtį, buvo jų 
50 metų vedybų sukaktis, ir jie 
suskubo tai atšvęsti ir atnauji
no vedusių meilės ir ištikimy
bės priesaikas, pakartojo ve
dybas. Tukie visada buvo Če
kanauskai - tradicijų, religi
nių ir tautinių principų palai
kytoj ai ir kitiems pavyzdys. 
Praėjusią vasarą, liepos mėne
sį, buvo su visom dukrelėm, jų 
šeimomis nuvykę į Lietuvą 
Tūkstantmečio atšvęsti ir, ži-

& 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 

noma, dalyvavo 'frakuose su 
Los Angeles "Spinduliu", su 
tautinių šokių aktyviais šokė
jais (vadovė Danguolė Var
nienė). 

Mane be galo sujaudino 
gerbiamo konsulo, dabar jau 
a.a. Vytauto Čekanausko pa
skambinimas telefonu į na-

A.a. Vytautas Čekanauskas 

mus, man tik grižus po susižei
dimo iš ligoninės. Tai buvo 
mano su šiuo humanišku ir bi
čiulišku žmogumi paskutinis 
pokalbis.Jau tada jis nesijautė 
pats gerai, o teiravosi apie ma
no sveikatą, linkėjo greit pa
sveikti. Jo balse dvelkė žmo
niškumas, nuoširdus gero lin
kėjimas kitiems. Jis nieko ne
kalbėdavo apie žmones, kurie 
jo nemėgo, ar ir jis jų nemė
go ... Bet šiltai nevengdavo at-

siliepti - apie vertingus asme
nis, gerus jų darbus. Kartą kal
bant apie gimnazijos laikus 
stovykloje jis labai gražiai at
siliepė apie tos gimnazijos 
buvusį tada direktorių Joną 
Valukonį, matematiką, seno
kai jau mirusį; to buvusio di
rektoriaus žmona Aldona Ku
biliūtė-Valukonienė mirė dviem 
dienom praėjus po Vytauto 
Čekanausko mirties. 

Kai "Spindulio" (Onos 
Razutienės) ta~tinių šokių 
šventėj, vos V. Cekanauskui 
tapus konsulu, lankėsi ir iš 
Kanados "Gyvataro" šokių 
grupė, vadovaujama Genovai
tės Breichmanienės, Janina ir 
Vytautas Čekanauskai, ne iš 
pažinties, artimumo asmeniš
kai, bet gražiai Los Angeles 
pašokusius jaunus svečius, vi
są grupę su vadove pakvietė į 
savus namus, gražiai pavaiši
no. Tunka ir man pasigirti. Ir 
mus su vyru, ir poetą Bernar
dą Brazdžionį, ir kunigą - Tė
vą pranciškoną, irgi pakvietė 
pas save -pietums. Tėv. Kor
nelijus Bučmys, buvo anks
čiau Los Angeles ŠV. Kazimie
ro parapijoj buvęs prie kun. 
prel. Jono Kučingio vikaru ir 
tuo metu Janiną ir Vytautą su
tuokęs. Tui gal jį čia atvykusį 
laikinai ir kvietė, o ir mums su 
poetu Bernardu teko garbė ... 

Gražūs tvarkingi konsulo 
namai, p. Janina gera šeimi
ninkė (skanių tortų kepėja! -

ATLIEKAME visus vidaus ir išorės remonto darbus. Dažome, 
dedame grindis, plyteles. Mūrininko darbai - plytos, akmuo. 
Skambinti Vytautui tel 905 272-2016 arba 647 400-1153 (cell). 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

GERIAUSIA PIRKTI, 
kai ipotekos (morgičių) 

nuošimčiai labai žemi. 
Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

TEODORUI STANULIUI, B.A . broker 
RE/MAX WEST REALTY tiesiog 416-879-4937 

ar i namus 416-231-4937 

Poetui B. Brazdžioniui 
Los Angeles mieste mirus, su 
garbės generaliniu konsulu 
sutarėm į Draugą parašyti 
straipsnį apie velionį poetą, 
man pateikiant klausimus. Po
nia Janina mus pagyrė, kai bu
vo išspausdintas. Ir čia konsu
las, poeto kūrybos gerbėjas, 
irgi buvo pareigingas, kaip vi
sada ir visur. Straipsnis jo bu
vo įdomus, ne panegyrika, o 
realus įvertinimas poeto kūry
bos. Kai pastebėjau jo gabu
mus ir rašyti, užsiminiau, kad 
rašytų savo gyvenimo prisi
minimus, - būtų labai įdomūs. 
Atsakė-ne. 

Užuojauta mielai poniai 
Janinai, visoms dukrelėms ir 
jų šeimoms. Užuojauta Alfon
sai Pažiūrienei, visada buvu
siai prie Čekanauskų. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

"Britanijos lietuvis", nr. l 
(2624), leidžiamas nuo 1947. 
VII.25, 28 psl., Jungtinės ka
ralystės Lietuvių bendruome
nės mėnesinis leidinys, puoš
nus, spalvotas, straipsniais ir 
nuotraukų gausa informuo
jantis apie Didž. Britanijos 
lietuvių veiklą. Redaguoja ko
lektyvas. Adresas: Lithuanian 
Association UK Ltd., 84 
Gloucerster Place, London, 
WIU 6AU, United Kingdom. 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sieną 
(drywall), dažymo, plytelių dė
jimo, elektros Įvedimo, "plum
bing" darbus. Skambinti Algiui 
tel. 905 824-9821 arba 416 882-
8531. 

MILMANTAS Immigration & Translation Services 

Teikia paslaugas imigruojant į Kanadą pagal: kvalifikuotų darbuotojų, 

verslo, šeimos narių laidavimo, H & C bei auklių ir prižiūrėtojų programas 

Ir kitas imigracines paslaugas: gaunant studento v izas, darbo leidimus ir 
garantus, paduodant pilietybės ir nuolatinio gyventojo statuso pareiškimus 

Verčia dokumentus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą 

DALIA MILMANTAS, CSIC, licencijuota Kanados imigracijos konsultantė 
T 647 342 7301 11 F 647 435 7528 11 dmilmantas@rogers.com 

Darbo patirtis imigracijos srityje nuo 1999 m. 11 Galime konsultuoti vakarais ir savaitgaliais 



. 
PRANE ir JULIUS 

BARAKAUSKAI 
susituokė 1951 m. sausio 27 d. Toronte 

Brangūs Tėveliai, 

SVEIKINAME JUS, 
sulaukusius auksinės 60 metų vedybinio 

gyvenimo sukakties! 
Linkime džiaugsmo, meilės, sveikatos, daug 

saulėtų dienų ir Dievo palaimos! 

Bučiuojame -

VAIKAI - Ramūnas ir Birutė, Vula ir Algis, Dana ir Genė; 
VAIKAIČIAI - Viltė ir Geoff, Viktorija ir Jay, Aidas, 
Matas, Andrius, Jonas ir Emilija; PROVAIKAITĖ Maya 

• KLF parainai gauti gairių 
bei anketos pareiškimus 2010 
m. projektains vykdyti jau gali
ma gauti Fondo raštinėje. Gai
rės bei anketos yra dviejų rūšių. 
Pirmoji yra taikoma Kanados 
lietuvių labdaringoms organi
zacijoms, kurios yra registruo
tos ir pripažintos kaip tokios 
Kanados federacinės valdžios, 
t.y. "Canadian Revenue Agen
cy, Charities Directorate". Ant
roji gairių bei anketos rūšis tai
koma Kanados lietuvių organi
zacijoms, kurios nėra registruo
tos ir nėra pripažintos kaip lab
daringos organizacijos Kana
dos federacinės valdžios. 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G l 

• Visos organizacijos turi 
pateikti pareiškimus projektų 
pasiūlymams, kurie bus svars
tomi KLF Thrybos posėdyje pri
tarimui. Tiktai projektų pasiū
lymai, kurie kvalifikuoti kaip 
labdaringi darbai ar tikslai pa
gal Kanados federacinės val
džios potvarkius bus svarstomi 
KLF Taryboje (skaitykite gai
res). 

• Gairės bei anketos yra 
anglų kalba, nes to reikalauja 
Kanados valdžios įstatymai. 

• Visos pareiškimų anke
tos turi būti įteiktos KLF rašti
nei ne vėliau kaip 2010 m. kovo 
15 d. Inf. 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jasų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuviiĮ 01ganizacijoms davė 2.38 min.. dol„ 

pagalbai Lietuvoje 0.63 min. dol. bei studentLĮ stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.40 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose. 
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad . nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

~<ESJV\I ~l>\S 
ART S"fUt>IO 

PAMINKLAI 
• granitas, bronza, medis 
• nemokami paminklų projektai, 

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

Telefonas (905) 510-4707 
El.paštas: kkesminas@hotmail.com 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
k ffiliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

„ visos draudimo paslaugos - namų, automobilio, 
komercinės, gyvybės 

„ konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

„ dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

905·845·4201 • 1 ·888·384·4444 
www.affiliatedinsurance.ca • rickd@affiliatedinsurance.ca 

344 Lakeshore Road E., P.O. Box 325, Oakville, ON L6J 5A2 
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MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI NEPAKARTOJAMAME RENGINYJE 
v ,.,,.,, ••• ,, •• , , •• ,,.,, 

2010 m. vasario 13, šeštadieni, 6 v.v. 
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. W 

ROMANTIŠKA PROGRAMA, 
šokiams dainuos Lietuvos estrados 

princas RYTIS CICINAS 

Tradicinis užgavėnių fėjimas

$25.00 
(vakarienė su vynu) 

vasario 16, antradienį, 7 val. vakaro 
Toronto Lietuvių Namuose 

Įvairi ir 

įdomi meninė 

programa. 

Turtinga loterija. 

Visus dalyvauti maloniai kviečia. Mažosios Lietuvos moterų dr-ja 

Ieško mokslininkų 
Lletuvos Biotechnologijos instituto dr. Daumantas Matulis 

praneša, kad šis institutas laimėjo Europos sąjungos projektą 
FP7-REGPOT-2009-1, kuris finansuoja 9 naujas darbo vietas 
institute. Planuojamos kurti naujos tyrimų laboratorijos, todėl 
ieškoma motyvuotų mokslininkų, o taip pat pasaulinę patirtį 
įgijusių mokslininkų, norinčių grįžti į Lietuvą vykdyti tyrimus. 
Projektas užtikrintų konkurencingą atlyginimą 2-3 metams. 
Thip pat šiuo metu Lletuvos Mokslo taryba skelbia kvietimus 
teikti paraiškas tyrimų stipendijoms (www.lmt.lt, ES programos, 
subsidijos mokslininkams) iki 1.6 mln. Lt 4 metams. Paraiškos 
teikiainos iki 2010 vasario pabaigos. Turintys klausimų yra kvie
čiami kreiptis administraciniais klausimais el.paštu renata@ 
ibt.lt. Patyrę ir pradedantys mokslininkai kviečiami pasinaudoti 
šiomis galimybėmis, kurti savo laboratorijas bei prisidėti prie 
Lietuvos mokslo vystymo. Dr. Daumantas Matulis, 

Biotermodinamikos ir vaistų tyrimų laboratorijos vadovas, 
Biotechnologijos institutas, Graičiūno 8, Vilnius, LT-02241, 

matulis@ibt.lt, http://www.ibt.lt/en/labo ratories/bvtl en.html. 

l TRUMPAI l 
• Šeštojoje tarptautinėje jaunių gaintos mokslų olimpiadoje 

Azerbaidžano sostinėje Baku, kurioje varžėsi jaunuoliai iš 47 
valstybių, lietuviai moksleiviai laimėjo du sidabro ir keturis bron
zos medalius. (Respublika) 

• Kretingos mieste atsirado gausybė kiaunių, kurios pjauna 
ūkiniuose pastatuose laikomas vištas ir nesibijo žmonių . 
Nustatyta, kad šiuo metu tie įžūlūs žvėreliai labai dauginasi. Dar 
nenustatyta, ar galima juos naikinti. 

• Klaipėdos krašto atvadavimo diena Sausio 15-oji šiemet 
buvo paminėta ir Vilniuje. Į šią istorinę datą Lietuvos seimo 
dėmesys buvo atkreiptas 2006 m. klaipėdiečio seimo nario 
Vaclovo Stankevičiaus iniciatyva. 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, s.sc„ LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracijai Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• pal ikimų tvarkyma 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacija Lictuvo rcspubliko tci ė klau imai 

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

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacclawfir m.com El.pašt a~: lawyers@pacelawfirm.com 

Ar bus pirmasis geoparkas 
Kanadoje? 

N ew Brunswick - The Bay of 
Fundy traukia lankytojus iš 
viso pasaulio neįprastai įdomiu 
senų uolienų, nugludintų laiko 
ir vandens, per milijonus metų 
įgavusių keistas formas, kraš
tovaizdžiu. Gamtosaugininkai 
nori apsaugoti šį kampelį nuo 
komercinės statybos ir verslų, 
paskelbdami jį geoparku 

New Brunswick provincijo
j e suburtas komitetas, kuris 
ruošia paraišką Jungtinių Tu.u
tų kultūros paveldo organizaci
jai. Šios provincijos gamtos my
lėtojai siekia, kad New Bruns
wick ir Bay of Fundy apylinkės 
būtų paskelbtos geoparku. Čia 
stūkso įspūdingos bilijonus me
tų turinčios uolos, nepakartoja
mas kraštovaizdis, kurį būtina 
išsaugoti ateičiai. Pasaulyje yra 
64 Jungtinių Tautų p aveldo 
įstatymais saugomi geoparkai. 
Siaurės Amerikoje New Bruns
wick geoparkas būtų pirmasis, 
paveldo įstatymu saugomas 
vertingas žemės paviršinių uo
lien ų ir vandens kraštovaiz
dis. SK 

MOTERIS IŠ LIETUVOS ieš
ko darbo. Gali prižiūrėti vai
kus, slaugyti ligonius, gaminti 
valgį ar dirbti kitokį darbą. Turi 
kanadietiškos patirties. Skam
binti Onutei teL 416 259-7255. 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 
• Nuoširdžiai dėkojame 

Leonui Rudaičiui, taip sąžinin
gai rinkusiam parapijos rinklia
vas per 60 metų, ir sveikiname 
Gytį Andrulį, perimantį šias 
pareigas. 

• Sausio 25 iš Lietuvos kan
kinių šventovės Šv. Jono lietu
vių kapinėse palaidota a.a. Eu
genija Kripienė, 84 m. amžiaus. 

• Sausio 26 iš Lietuvos 
kankinių šventovės Šv. Jono lie
tuvių kapinėse palaidotas a.a. 
Juozas Pajaujis, 91 m. amžiaus, 
mūsų parapijos choristo Ka
zimiero Pajaujo vyresnis brolis. 
Taip pat tą dieną palaidota ir 
a.a. Palmira Kučinskaitė, 82 m. 
amžiaus. 

• Hamiltono klebonui kun. 
Audriui Šarkai, OFM, išvykus 
trim savaitėm į Lietuvą, tuo me
tu Hamiltono parapiją aptar
nauja Lietuvos kankinių šven
tovės kunigai. 

• Sveikiname kun. Juozapą 
Žukauską, OFM, paskirtą nau
jąjį Toronto Prisikėlimo parapi
jos kleboną, ir linkime jam Die
vo palaimos. Dėkojame už gra
žų ir ilgametį bendradarbiavi
mą išeivijos lietuvių sielovadoje 
iki šiol klebonavusiam kun. Au
gustinui Simanavičiui, OFM, 
linkėdami jam geros sveikatos 
ir Visagalio palaimos ateities 
darbuose. 

• 2009 metų aukų pakvita
vimus atleidimui nuo valstybi
nių mokesčių (!neome Tax) jau 
galima atsiimti sekmadieniais 
parapijos salėje. Tai prižiūri 
Juozas Karasiejus. Neatsiėmu
siems pakvitavimai bus vėliau 
išsiuntinėjami paštu. 

• Mūsų parapijose Gavė
nios susikaupimus ves kųn. 
Laurynas Grikietis, Kauno Sv. 
Dvasios (Šilainių) parapijos vi
karas ir katalikiškosios mokyk
los kapelionas. Lietuvos kanki
nių šventovėje susikaupimas 
bus kovo 12, 13 ir 14 d.d., Delhi 
miesto Šv. Kazimiero šventovė
je -kovo 14 d., o Wasaga Beach 
miesto Gerojo Ganytojo šven
tovėje - kovo 16 d. 

• Pirmajai Komunijai pasi
ruošimo pamokos vyksta sek
madieniais po 9.30 v.r. Mišių 
klebonijoje. 

• Vasario 7, sekmadienį, 
12 v.d. mūsų parapijos KLK 
moterų draugijos skyrius visus 
kviečia į blynų pietus Anapilio 
parodų salėje. Bus dantisto dr. 
Arūno Dailydės paskaita, nepa
prastai skanūs blynai, durų lai
mikis ir loterija. Įėjimas - $10. 
Bilietus platina draugijos narės 
sekmadieniais parapijos salėje. 

• Anapilio knygyne plati
nama Žodis tarp mūsų knygelių 
sausio-vasario laida. Thip pat ga
lima įsigyti mokyklinio amžiaus 
vaikučiams "Pučia vėjas" garsa
plokštę (CD) ir "Dainavos" vy
rlJ vieneto garsaplokštę (CD) 
"Sešiese". Primenama, kad vyks
ta ir knygų bei muzikos juoste
lių išpardavimas. 

• Mišios sausio 31, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Algirdą 
Kazilį; 11 v.r. už parapiją; Vasa
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 
sausio 31, sekmadienį, 2 v.p.p. už 
a.a. Kazimierą ir Zigmą Arlaus
kus; Delhi ŠV. Kazimiero švento
vėje sausio 30, šeštadienį, 3 v.p.p. 
už Pargauskų ir Pušinskų gimi
nės mirusius. 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Praeitą sekmadienį per 
10.45 v.r. Mišias giedojo "Vo
lungės" moterų grupė; šį sek
madienį giedos parapijos jau
nimo choras, o vasario 7 d. -
parapijos "Retkartinis" choras. 

• Pasibaigus suva~iavimui, 
Lietuvos pranciškonų Sv. Kazi
miero provincijos vadovybė sa
vo posėdžiuose peržiūrėjo pro
vincijos namų sudėtis ir, kur 
reikėjo, padarė pakeitimus. To
ronto Prisikėlimo vienuolyne: 
kun. Jonas Šileika, OFM, gvar
dijonas/viršininkas, jo padėjėjas 
kun. Augustinas Simanavičįus, 
OFM, kun. Juozapas M. Zu
kauskas, OFM, klebonas, kun. 
Kęstutis Reizgys, OFM, para
pijos vikaras, kun. Eugenijus 
Jurgutis, OFM, vienuolyno ir 
parapijos ekonomas, kun. Pijus 
Sharp, OFM, ir toliau dirbs pa
rapijoj. Naujai paskirtas kle
bonas, baigęs įsipareigojimus 
Kretingos pranciškonų gimna
zijoj, perims pareigas birželio 
mėnesį, o jo vikaras dar dirbs 
Pakūtavėnų parapijoj iki va
saros. 

• KLKM draugijos šios pa
rapijos skyriaus susirinkimas 
vyks šį sekmadienį, sausio 31, 
12.15 v.d. Susirinkimo metu 
Angelė Ambrozaitienė, "Lab
daros" slaugos namų darbuo
toja, kalbės apie valdžios nusta
tytą tvarką, kaip patekti į "Lab
daros" slaugos namus. 

• Žodis tarp mūsų, sausio 
ir vasario mėnesių knygutės, 
pasiekė Torontą pavėluotai, nes 
pirmoji siunta buvo dingusi. 
Leidėjai skaitytojų atsiprašo. 

• Sausio 20 d. palaidotas 
a.a. Tadas Vainius, 31 m. Paliko 
tėvą Vladą ir brolį Simą su šei
ma. Sausio 25 d. palaidota a.a. 
Veronika Žilinskienė, 85 m. Pa
liko vaikaitę Moniką Howlett 
ir vaikaitį Rene su šeimomis. 
Lietuvoje mirė: a.a.Viktorija 
Petrutienė, Pranės Barakaus
kienės sesuo, ir a.a. Zenonas 
Einikis, Linos Einikienės vyro 
brolis. 

• Praeitą sekmadienį viso
se 224 Toronto arkivyskupijos 
parapijose buvo daroma antra 
rinkliava nukentėjusiems nuo 
žemės drebėjimo Haiti valsty
bėje. Parapijiečiai, užjausdami 
į vargą patekusius, jiems suau
kojo daugiau kaip $10,000. 

• Mišios sekmadienį, sau
sio 31: 8 v.r. už a.a. Juozą Vaserį 
- 3 metinės; 9 v.r. už a.a. Al
fonsą Simonavičių ir šeimos mi
rusius; 10.45 v.r. už a.a. Alfredą 
Stulginską ir šeimos mirusius, 
už a.a. Ireną Lukoševičienę ir 
už a.a. Lydiją Vasiliauskienę; 
12.15 v.d. už a.a.Vaclovą Veri
kaitį - 20 metinės. 

Eleonora Ališauskienė at
siuntė $200 auką našlaičių kai
mui Lietuvoje Vaiko tėviškės 
namai. Dosniai aukotojai nuo
širdžiai dėkoj a -

KLKM dr-jos centro valdyba 

JAV tinklalapyje "ebru.tv" 
yra skelbiamos programėlės 
apie įvairias Amerikos etnines 
grupes, jų tarpe ir apie lietu
vius. Interneto adresas: http:
//ebru. tv/en/p.fullepisode.htm 
l?prg_id=3. Pasirinkti epizo
dą: World in America. 4/01 
Lithuania. Inf. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Sekmadienį, sausio 31, 
pamaldų nebus. 

• Sekmadienį, vasario 7, 
pamaldos vyks 9.30 v.ryto. Ang
lų parapija prašė šio pakeitimo, 
nes po pamaldų vyks jų visuoti
nis susirinkimas. 

Lietuvių Namų žinios 
• LN ieško virėjų. Kreiptis 

tel. 416 532-3311. 
• LN mašinų stovėjimo 

aikštelėje galite išsinuomoti 
mėnesinę mašinos stovėjimo 
vietą. Dėl papildomos info 
kreiptis tel. 416 532-3311. 

• Baras "Lokys" išnuomo
jamas įvairioms šeimyninėms 
šventėms. 

• LN tinklalapis lietuvių 
kalba: www.torontolietuviunam 
ai.com, anglų kalba: www. lith
uanianbanguethalls.ca. 

Kamerinės muzikos 
popietė 

Vasario 7, sekmadienį, 2 v. 
p.p. Toronto Lietuvių Namuose 
muzikos studija Imagi,nus Inter
national (direktorė ir meno va
dovė dr. Janina Kuzmaitė) 
kviečia į kamerinės muzikos 
popietę The fassion of Schu
mann, skirtą Sv. Valentino die
nai. Kompozitorių Schumann, 
Beethoven, Prokofjev kūrinius 
atlieka solistai Rachel Krehm 
(sopranas), Michael Robert 
Broder (baritonas) ir pianistė 
dr. Janina Kuzmaitė. Bilietai -
prie įėjimo, vaikams iki 16 m. -
nemokamai. Inf. 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Tėveliai! Maloniai kvie
čiame jus ateiti į mokyklą sausio 
30 d., pasikalbėti su mokytojais ir 
atsiimti pažymėjimus. Jeigu ne
galėsite ateiti, prašome pranešti 
mokytojams. v 

• Vasario 13 d. yra Seimos 
diena - pamokų nebus. Živilė 

Vasario 16-osios minėji
mas įvyks vasario 21, sekma
dienį, 4 v.p.p. Anapilio didžio
joje salėje. Jį rengia ir išlaidas 
dengia KLB Toronto apylin
kės valdyba. Aukos bus ren
kamos parapijose ir prieš mi
nėjimą. Visuomenės geranoriš
kumas ir aukos bus nuoširdžiai 
įvertinti, bus išduodami pakvi
tavimai atleidimui nuo mokes
čių. KLB Toronto apylinkė pa
rūpins autobusą žmonėm vežti 
į minėjimą. Autobusas išvyks: 
nuo "Vilniaus Manor" 2.30 v. 
p.p., nuo Prisikėlimo parapijos 
3 v.p.p. ir parveš atgal. Norin
tieji autobusu važiuoti prašom 
užsiregistruoti raštinėse. Lau
kiame gausaus dalyvavimo. Inf. 

DĖMESIO! Lietuvių stu
dentų stažuočių programai 
(LISS), vykdomai per JAV lie
tuvių bendruomenę, vadovauja 
JAV-LB vicepirm. Biru!ė Bub
lienė. Stažuotėmis Siaurės 
Amerikos studentams suteikia
ma galimybė Lietuvoje susipa
žinti su savo srities darbu, pagi
linti lietuvių kalbos ir kultūros 
žinias. Šiemet registracija bai
giasi sausio 30 d. Informacija 
teikiama internete www.stazuo
te.com, kur yra ir registracijos 
anketa. Siųsti su 100 JAV dol. 
registracijos mokesčiu: LISS, 
4415 Oak Grove Dr., Bloom
field Hills, Michigan 48302. Tel. 
248-538-4025. 

rĮ MONTREAismB 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartą parapijos komiteto posėdis bus sausio 30 d., l 
v.p.p. klebonijoje. 

Montrealio arkivyskupija kasmet siunčia misionierius ap
lankyti parapijas. Ateinantį sekmadienį, sausio 31, dvi pranciš
konės seselės (Franciscaines missionaires de Marie) lankysis 
Aušros Vartų parapijoje. Jos dalyvaus 11 val. Mišiose, rinks au
kas pagelbėti jų misijai. Ses. Lucille Viau kalbės šventovėje apie 
jų misiją "evangelizuoti pasaulį ir supasaulinti meilę". Po Mišių 
jos pabendraus su mumis parapijos salėje. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Onos draugijos susirinkimas įvyks sekmadienį, vasario 

14. Narės prašomos atsinešti knygutes metiniam mokesčiui. Bus 
kavutė. 

"Auksinis ratelis" rinksis po žiemos atostogų ketvirtadienį, 
vasario 18. Visi pensininkai kviečiami atsilankyti. 

Metiniai kazimierinių pietūs įvyks sekmadienį, vasario 28, 
12.45 v.p.p. parapijos salėje. Auka bilietams iki vasario 24 d. -
$25 suaugusiems; moksleiviams (10 iki 16 m.) $15. Auka tą sek
madienį prie įėjimo $30 suaugusiems; moksleiviams (10 iki 16 m.) 
$15. Programą atliks Montrealio "Melodiįa" su muz. Aleksandru 
Stankevičiumi. Bilietus galima įsi~i pas Sv. Kazimiero parapijos 
komiteto narius arba pas Nijolę Sukienę LITE. Veiks loterija. 
Komitetas iš anksto dėkoja visiems, kurie atneš saldumynų ar do
vanų loterijai. Galima užsisakyti stalą 10-čiai žmonių. Skambinti 
Nijolei Šukienei (514 593-6859) ar Alice Skrupskytei (514 257-
6761 ). Kviečiame visus atsilankyti. VL 

AD.ANlONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE , BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST. „ SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
TEl: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec H4E 2A8) 

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

UNIVERSITETO STUDENTŲ DĖMESIUI! 
Montrealio lietuvių kredito unija "LITAS" 

SKELBIA KONKURSĄ 
vienkartinei $2000 stipendijai gauti. 

*** 
Paskutinė šių metų stipendijos prašymo diena 

yra š.m. KOVO 31 D. 
*** 

Stipendijos įteikimas įvyks 201 O m. pavasarį 
kredito unijos "LITAS" metiniame susirinkime. 

*** 
Dėl išsamesnės informacijos teiraukitės 

"LITAS", 1475 rue de Seve, 
Montreal, QC H4E 2A8 

Tel.: 514-766-5827 

IEŠKOME AUKLĖS 2 m. ber
niukui ir namų tvarkytojos, ku
ri gyventų šeimoje Brantford, 
ON. Skambinti tel. 519 770-0665. 

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

Prof. Zigmas Lydeka, Vy
tau to Didžiojo universiteto 
rektorius, švenčių proga pa
sveikino prel. dr. Praną Gaidą 
šiais žodžiais: "Tegul 2010 
metai pasitinka Jus kaip la
biausiai lauktą svečią ir dos
niai atseikėja laimės, svei
katos ir sėkmės". 

Aplankykite TŽ tinklalapį 
www.tevzib.com! Ten -veiklos 
kalendorius, TŽ 15 ir 16 psl. 
bei įvairi naudinga informacija. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell : (416) 560-0122 
namų: (905) 848-9628 




