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Trečioji Lietuva? 
Kai dabar pasaulyje vyksta nuolatinis žmonių judėjimas 

ieškant naujų vietų apsigyvenimui, sunku besužinoti, kiek 
kuriuose kraštuose bei kokių tautybių kur gyvena. Lietuviai 
taip pat nebe sėslūs. Sakoma, kur benuvažiuotum, reikia tik 
šūktelti "labas", ir atsilieps. Todėl būtina organizuotis. O 
tai ir daroma. 

P ASAULIO lietuvių bendruomenės (PLB) duomeni
mis, iš viso įvairiose šalyse veikia 41 bendruomenė. 
Po kiek jose tautiečių, statistikų, berods, nebuvo. 

Mat savo gimtąjį kraštą paliekantys ne visi svetur ieško sa
vųjų, ne visi jungiasi į bendruomenes, kad būtų matomi ar 
atpažinti kaip lietuviai; ne visiems išvykusiems lietuvybė rū
pi. Todėl pagal suorganizuotų bendruomenių skaičių spręsti, 
kiek ir kokiose šalyse gyvena lietuvių, neįmanoma. Tegali 
būti žinomi ir suskaičiuojami tik aktyvūs veikėjai, solidarūs 
dalyviai, veiklų rėmėjai. PLB įvairiais įmanomais būdais 
bando jungti po pasaulį išsiblaškiusią lietuviją, kad išeiviai 
bent dvasiškai nenutoltų nuo tautos, savi ieškotų ryšių su 
savais, kad bet kur gyvenant būtų įmanoma neprarasti sa
vęs kitų naudai. Didžiausią rūpestį kelia išeivijos kraštuose 
augantis jaunimas, kuriam yra privalomas lankymas gyvena
mojo krašto mokyklų, kuriose nebėra tėvų kalbos ir diegia
ma kita, nebe lietuviška kultūra su kitoniškais papročiais ir 
naujų draugų rateliais. Todėl išsaugoti lietuviškumą tokio
mis sąlygomis yra nelengvas uždavinys tokias pareigas prisi
imantiems, pirmiausia - tėvams. Tūkstančiai pokarinių išei
vių gali tai patvirtinti, nes daugeliui teko kovoti dėl kiekvie
no nelietuviško žodžio, tarto lietuviškuose namuose. Šian
dien jau auginama trečioji tų išeivių karta, kurios tėvai ne
be Lietuvoje gimę, o augę ir mokslus baigę išeivijoje. Susi
daro įspūdis, kad augina toks tokį - pažiūrų skirtumas 
mažesnis, lietuvybė demonstruojama, bet nebe taip giliai iš
gyvenama. Tai natūralu ir suprantama. 

KAIP tik šiuo laikotarpiu, kai ir pačioje Lietuvoje 
tautinio auklėjimo klausimai ir po 20 nepriklauso
mybės metų dar vis aiškinami pilietiškumo sąvoko

mis, kai ne vienam kosmopolitiniai vėjai atrodo reikalingi 
kažkokioms senienoms nupūsti - vis dažniau ir plačiau ima
ma kalbėti apie naują projektą - Globalią Lietuvą. Pavadi
nimas naujas, gal tik pradinis nesugalvojant dar tikslesnio 
nusakymo, kas tai iš tikrųjų yra. Ligi šiolei lietuviai turėjo 
dvi Lietuvas - Mažąją ir Didžiąją. Visiems buvo supranta
ma, kas tai yra. Globali Lietuva, lyginant ją su jau pažįsta
momis, kažkaip savo pavadinimu nesiderina, nekalbant 
apie jos atsiradimą ir egzistenciją. Pasaulio lietuvių bend
ruomenė savo pavadinimu aiški ir nusakanti, kokia tautie
čių grupė ją sudaro. Rodos, to turėtų užtekti dar ilgam lai
kui. Kad dabartinė masinė emigracija taptų kažkokia globa
lia Lietuva, sunkiau įsivaizduoti ir tikėti, kad toks darinys 
veiktų. Emigracija visais laikais yra buvusi tik emigracija, 
kurios pagrindinis bruožas yra ieškojimas geresnio gyveni
mo. Nekalbant apie išimtis, emigrantų vaikai labai natūraliu 
būdu ir pasirenka tą geresnį gyvenimą, į kurį tėvai juos at
vežė. Puoselėti lietuvybę nepalankiomis sąlygomis prak
tiškai teįstengia tie, kurie pasiryžę grįžti į gimtąjį kraštą. 
Dalyvavimas iš tolo lietuviško gyvenimo srityse - tai kaip 
laiškai mylimajai jos pačios nebematant. Žinoma, geriau 
taip, negu visai nieko. Tačiau tai neišsprendžia klausimų. 
Prisimintina tik, kad daugeliui sunkiau įmanoma viską 
turėti - ir gerą gyvenimą, ir Lietuvą. Šito norint belieka 
kurti tą gerą gyvenimą Lietuvoje, nors dabar atrodytų, kad 
nerealu. Ateities kartoms tai užtikrinta. Visi kiti pavidalai 
tik laikini. ČS 
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Siame numeryje 
Žmogus vertybių kaitoje (Pabaiga) - 2,5 psl. 

Caras pagyrė Vyskupą - 4, 7 psl. 
Šventinis koncertas "Čia - Lietuva, - čia bočių žemė" - 8 psl. 

"Cirque du Soleil" - 9 psl. 
Liaukimės koneveikę savo valdžias -10,12 psl. 

Vėjas, pučiantis prieš vėją-11,14 psl. 

Sustiprino norą išlaikyti lietuviškumą - 13 psl 

Žiemos puošmenos Kryžių kalne 

Siekiant vidinės laisvės 
Apolinaro Juozo Povilaičio, žuvusio 1991 m. sausio 13 d., sūnaus 
Roberto Povilaičio kalba, pasakyta iškilmingame seimo posėdyje, 

skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti 

Prieš 20 metų nė kiek ne
abejodami veržėmės į laisvąjį 
pasaulį, su užsidegimu grio
vėme geležinę sieną ir pradė
jome kurti demokratinę vals
tybę. Šiandien entuziazmas 
išblėso, ir mes tarsi vėl atsidū
rėme kryžkelėje - nebežino
me kur eiti toliau - suabejo
jome atviros visuomenės ver
tybėmis, nusivylėme demo
kratija, nors jos dar nespėjo
me įtvirtinti ir tarsi dairomės 
atgal, jausdami nostalgiją 

prievartos ir nepakantos kul
tūrai. Šiandien, prisimindami 
skaudžius 1991-ųjų metų įvy
kius, save klausiame - ar gali-

me didžiuotis ir džiaugtis tuo, 
ką pasiekėme per 19 apgintos 
laisvės metų? 

Sovietų sistema, kaip ir 
bet kuris kitas totalitarinis re
žimas, nepakentė kitonišku
mo. Kitaip galvoti, kitaip kal
bėti, kitaip atrodyti buvo pa
vojinga. Žmonės, kurie turėjo 
fizinių ar psichinių negalių, ar 
kitaip skyrėsi nuo daugumos 
buvo išstumiami į visuomenės 
užribį, taip siekiant sukurti 
"tobulą" visuomenę. Per ne
priklausomybės laikotarpį pra
dėjome mokytis, kad priimti 
kitoniškumą, žmonių ir požiū
rių įvairovę yra pamatinės 

laisvos ir atsakingos visuome
nės savybės. Per pirmąjį ne
priklausomybės dešimtmetį 
siekėme perimti laisvojo pa
saulio vertybes, veržėmės į 
demokratinių valstybių klubą, 
džiaugėmės mus remiančių 
valstybių pagalba, atsirado pa
žangių pilietinių iniciatyvų, 
ginančių pažeidžiamas visuo
menės grupes. 

Šiandien su nerimu gali
me stebėti žingsnius atgal, at
gal į ten, iš kur mes taip stip
riai stengėmės pabėgti. Atgal 
į visuomenę, kurioje nepaken
čiamas žmonių kitoniškumas. 

Nukelta į 3-ią psl. 
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~ RELIGI~IAME GYVEarIMf 
Katalikiškas žurnalas 

Magnificat, leidžiamas įvai
riomis kalbomis, dabar išeis 
ir lietuvių kalba. Kišeninio 
formato, beveik 300 puslapių 
(7 Lt), mėnesiui laiko skirto
je knygoje yra viskas, korei
kia krikščioniui, norinčiam 
kiekvieną dieną gyventi su 
Bažnyčios liturgijoje siūlomu 
Dievo žodžiu. Mišių tekstai 
pateikti su trumpomis medi
tacijomis iš Bažnyčios Tradi
cijos lobyno. Sekmadieniais 
liturginius tekstus lydi Lietu
vos kunigų pamokslai. Leidi
nys tinka ir bendrai šeimos 
maldai pradedant nuo įvairių 
stalo laiminimo būdų, Šven
tojo Tėvo intencijų konkre
čiam liturginiam laikui ir bai
giant kiekvienos dienos šven
tųjų minėjimais, Rožinio 
maldos slėpiniais, siūlomo
mis novenomis ir kt. Prenu
meruoti Magnificat galima 
interneto tinklalapyje arba 
Lietuvos pašte. Naujojo lei
dinio redaktorė Indrė Klim
kaitė. Žurnalo sumanytojai -
Tiberiados broliai. 

Kauno ateitininkai Va
sario 16-ąją rengia labda
ringą pokylį, skirtą Valstybės 
atkūrimo dienai ir Ateitinin
kų organizacijos 100-mečiui 
paminėti. Renginyje daly
vaus ir proginį žodį tars aka
demikas dr. Paulius Suba
čius, koncertuos žinomi solis
tai Edmundas Seilius ir Kris
tina Zmailaitė, valslJ vakarą 
ves šokėja Jurgita Cesnavi
čiūtė. Renginys vyks atnau
jintoje Ateitininkų rūmų di
džiojoje salėje. Seniausia 
Lietuvos jaunimo organiza
cija Ateitininkų federacija 
šiais metais mini 100-metų 
įkūrimo jubiliejų. 

Europos sąjungos vys
kupų konferencijų komisija 
(COMECE) palankiai verti
na Europos parlamentą, ku
ris pasmerkė išpuolius prieš 
krikščionis Egipte bei Malai-

zijoje. Be kita ko, ES vyskupų 
konferencijų komisija atkrei
pia dėmesį į tai, kad dar 2009 
m. lapkritį viename iš ES Ta
rybos pareiškimų teigiama, 
jog ES įsipareigoja skatinti ir 
ginti religijos laisvę kaip vie
ną iš žmogaus teisių politikos 
pirmumų. Komisija taip pat 
kreipiasi į naująją ES diplo
matijos vadovę Catherine 
Ashton, kad būtų įgyvendinti 
įsipareigojimai dėl religinės 

laisvės. Ta pačia proga komi
sija sudarė žinovų grupę, kuri 
artimiausiu metu paruoš me
morandumą dėl religinės 
laisvės skatinimo. 

Popiežius Benediktas 
XVIvasario 2 d. Šv. Petro ba
zilikoje vadovavo Kristaus 
paaukojimo šventės mišpa
rams. Kaip kasmet, tai pir
miausia buvo vienuolių šven
tė, nes nuo 1997 m. Kristaus 
paaukojimo šventės proga 
kasmet minima ir Dievui gy
venimą pašventusiųjų diena. 
Lietuvos liaudies pamaldu
mo tradicijoje ši šventė vadi
nama Grabnyčiomis. Šis pa
vadinimas yra kilęs nuo vaš
kinių žvakių, uždegamų prie 
pašarvoto mirusiojo, o šios 
žvakės šventinamos Kristaus 
paaukojimo šventės dieną. 
Tačiau ne mirtis, o paties 
Kristaus šviesa yra pagrindi
nis Grabnyčių šventės ele
mentas. Švenčiant Kristaus 
paaukojimo šventę minima 
Dievui pašvęsto gyvenimo 
diena, tai yra vienuolių ir visų 
tų, kurie visą savo gyvenimą 
skiria vykdyti visuotinį pa
šaukimą į šventumą. Ši diena 
buvo pažymėta ir Lietuvos 
vyskupijose. Vilniaus kated
roje Kristaus paaukojimo 
šventės Mišias aukojo kardino
las Audrys Juozas Bačkis. Kau
no katedroje Kristaus paauko
jimo šventės Mišioms vadova
vo arkivyskupas Sigitas Tam
kevičius, kiti Lietuvos vysku
pai - savo vyskupijose. 

Žmogus vertybių kaitoje 
Tęsinys iš 5 nr. 

Kun. dr. KĘSTUTIS RALYS 

"Ego" ir asmeninė pasą
monė yra įgyjami žmogui gy
venant. Kitaip yra su kolekty
vine pasąmone. Ji išeina iš in
dividualios psichikos ribų. Ko
lektyvinė ( transpersonalinė) 
pasąmonė atspindi žmonijos 
evoliucijos elementus ir yra 
bendra visiems žmonėms. Tai 
gilesnis pasąmonės sluoksnis, 
kuris sudaro savotišką psichi
kos lauką, jungiantį visą žmo
niją ir egzistuojanti už atskiro 
individo ribų. Kolektyvinėje 
pasąmonėje glūdi slaptas po
linkis būtent taip, o ne kitaip 
suvokti tikrovę. K. Jungas aiš
kino, kad "mūsiškasis dabar
tinis 'Aš' nėra tas tikrasis psi
chikos centras, kaip mums 
šiandien atrodo". Anot R. Gri
go (1995), prigimtiniais, natū
ralistiniais žmogaus psichikos 
centrais reiškiasi "būtent pa
sąmonės keliu paveldėti anos, 
archetipinės kultūros ele
mentai". 

K. Jungas visus religijos 
reiškinius perkelia į "Sielos 
užkulisių" psichologiją: "Reli
gija yra gyvas santykis supsi
chiniais procesais, nepriklau
sančiais nuo sąmonės, vyks
tančiais anapus jos, sielos užku
lisiuose" (Wuchterl, 1994). 

K. Jungas išsamiai aprašė 
kai kuriuos archetipus: perso
nos, šešėlio, anima, animus 
(moters ir vyro vaizdiniai), sa
vasties. Jungui archetipai kyla 
iš žmonijai bendros kolektyvi
nės pasąmonės. R. Grigas 
(1995) teigia: "Žmogus per 
savo prigimtį, per paveldimas 
genų ląsteles paveldi ir tam 
tikrą socialinį (kartu ir tauti
nį) kryptingumą, K. Jungo 
kalba kalbant - kolektyvinę -
gentinę pasąmonę. Toji pri
gimtis, gavusi normalias rai
dos sąlygas ir žmogui, ir tau
tai gali suteikti didesnį atspa
rumą, kūrybiškumą, unikales
nes raiškos formas (žinoma, 
jeigu tik menininkui pavyko 

priartėti prie žmogaus prigim
ties, jo būties paslapčių)". Pa
našiai kolektyvinės pasąmo
nės svarbą aiškina kiti lietuvių 
filosofai A.J. Greimas (1991), 
V. Kavolis (1994). Lietuvių fi
losofas Vydūnas (1990) didelį 
dėmesį skyrė individo ir as
menybės santykio aiškinimui. 
Šio santykio konkretus požiū
ris yra individo ir tautos santy
kis. Be ryšio su tauta ir jos 
kalba asmuo yra bejėgis. Kar
tu, kaip jau sakyta, filosofas 
tautiškumo fenomeną suprato 
tik kaip antrąją egzistencijos 
pakopą. Žmonijos mastu tau
ta yra lyg individas tautai, to
dėl visos tautos yra reikšmin
gos, jos turi lenktyniauti kul
tūros sferoje be smurto ir 
prievartos. K. Jungas pabrėžė 
balansą ir harmonijos svarbu
mą. Jis perspėjo, kad šiuo
laikiniai žmonės pasitiki per 
daug mokslu ir logika. K. Jun
gas manė, kad geriausia būtų 
sujungti mokslą bei dvasin
gumą. 

Kolektyvinėje pasąmonė
je glūdi slaptas polinkis bū
tent taip, o ne kitaip suvokti 
tikrovę. K. Jungas aiškino, 
kad "mūsiškasis dabartinis 
'Aš' nėra tas tikrasis psichikos 
centras, kaip mums šiandien 
atrodo" (1999). Anot R. Gri
go, prigimtiniais, natūralisti
niais žmogaus psichikos cent
rais reiškiasi "būtent pasąmo
nės keliu paveldėti anos, ar
chetipinės kultūros elemen
tai" (1995). 

Kolektyvinės pasąmonės 
pažinimui K. Jungas skyrė 
ypatingą dėmesį. Svarbiausia 
jos sudėtis yra archetipai -
universalios minties forma, 
idėja, turinti savyje jausminę 
galią. Tai, kas Z. Froidui buvo 
instinktai, K. Jungas siūlė va
dinti archetipu, kuris supran
tamas kaip simbolis, išnyran
tis ten, kur nėra sąmoningų 
sąvokų ar jos yra negalimos 
dėl tam tikrų priežasčių. K. 
Jungas manė, kad archetipų 
negalima pažinti tiesiogiai, o 

Jau daug šimtmečių pačiame Vilniaus centre Katedros aikštė
je susikerta vilniečių ir miesto svečių takai. Nuotr. Vilniaus 
Arkikatedra - svarbiausia Lietuvos katalikų šventovė 

tik per jų įvaizdžius. Jo many
mu, anot L. Jekentaitės 
(1992), giliausiąjį psichikos 
klodą sudaro kolektyvinė pa
sąmonė - archetipų visuma. 
K. Jungas teigia, kad žmogaus 
sieloje yra daugybė dalykų, 
kurių jis niekada neįgijo, nes 
žmogaus dvasia nuo gimimo 
nėra tabula rasa. 4 Tai reiškia, 
kad žmogaus pasąmonės gel
mėse glūdi žmonijos istorija 
su visa archaiška žmonių gi
minės patirtimi, perduodama 
iš kartos į kartą. "J ungiškuo
sius archetipus išreiškia ir pa
laiko mitologija, folkloras, 
tautosaka, religija, tradiciškai 
atliekami darbai ir jų techno
logija, visa etnokultūra įpras
mintas betarpiškas ryšys su 
gamta. Juos gali palaikyti ir 
įvairios modernesnio meno 
formos" (Grigas, 1995, psl. 
307). 

Kolektyvinės pasąmonės 
turinį sudaro panašūs vaizdi
niai. Juos galima aptikti įvai
rių tautų mitologijoje, folklo
re, religinėje simbolikoje. 
Simbolis, vaizdinys, veiksmas 
"yra tarsi talpa"S, kuri atveda 
archetipo energiją iki sąmo
nės lygio. Kadangi "instinktai 
žmoguje nesireiškia apnuo
gintu pavidalu, o visada yra 
susijungę į vienokią ar kitokią 
simbolinę grandinę"6, žmo
gaus dvasioje būtų teisingiau 
ieškoti simbolikos, o ne pir
mapradžių biologinių ins
tinktų. 

Vakarų Europos huma
nistinę tradiciją visa apimanti 
meilė yra idealus ryšys supa
sauliu ir žmonėmis, tai sąmo
nėj e egzistuojanti asmenybės 
nuostata, kylanti iš prasmės 
poreikio. Meilės nuostata pa
deda individui atgauti jausmi
nę harmoniją su pasauliu, išsi
vaduoti iš dvasinės vienatvės 
kalėjimo visa savo esybe. Bet 
meilė nėra vien jausmas, tai 
sąmoningas sprendimas ir va
lios pastanga, ryšio su pasau
liu būdas. Kaip pabrėžia E. 
Fromas savo knygoje Menas 
mylėti meilėje įgyvendinamas 

paradoksas: jaučiama vieny
bė, solidarumas su kitais, bet 
tuo pačiu - o tai labai svarbu 
- išlaikomas nepažeistas as
menybės individualumas ir 
vientisumas. Tokia meilės 
nuostata duoda žmogui gali
mybę jausti dvasinę laisvę ir 
pakilumą. Meilė tai dviejų sa
vasčių ryšys "iš centro į cen
trą", kas vadinama dvasiniu 
intymumu. Tai ilgalaikio žmo
nių ryšio sąlyga. Todėl tai visai 
rimtas pagrindas lytiniam in
tymumui. Tačiau meilė nėra 
geismas "turėti" kitą žmogų. 
Turėti galima tik daiktą. 

Nukelta į 5-tą psl. 

4. Tabula rasa - švarus, nepa
liestas lapas. 

5. Jung K., Psichoanalizė ir 
filosofija. - Vilnius: Pradai, 1999, 
psl. 28. 

6. J ekentaitė L., Froidizmas ir 
humanistinė psichoanalizė. -
Vilnius: Mintis, 1992, psl. 60. 



Lietuvos respublikos seimo pirmininkė l. Degutienė sveikina Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų rikiuotę sausio 17 d. Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje 

Ntr. A. Pliadžio iš tinklalapio Lietuvos respublikos seimas 

Siekiant vidinės laisvės 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Tolerancija kaip vertybė 
tapo nuolatinės kritikos ir mo
ralizavimo taikiniu, tarsi ji 
keltų pavojų mūsų visuome
nės egzistavimui. Bandoma 
įteigti, kad priimti į savo tarpą 
kaip lygiaverčius kitokius 
žmones mūsų visuomenei gali 
būti kenksminga. Mano su
pratimu, tai, ko bijome jau 
yra atsitikę-juk būtent perei
tame šimtmetyje mums pri
mesti totalitarinio režimo ir 
nelaisvės palydovai - nepa
kanta kitokiems žmonėms, 
tarpusavio nepasitikėjimas, 
prievarta, bejėgiškumas ir pri
sitaikėliškumas - pakirto tau
tos dvasinę sveikatą ir sukėlė 
iki šiol besitęsiančią save ir 
kitus naikinančio elgesio epi
demiją. Iki šiol įvairūs rodik
liai, atspindintys Lietuvos 
žmonių savijautą, yra vieni 
prasčiausių Europoje. Visuo
menės, kuriose gerbiamos 
žmogaus teisės, stengiamasi 
kitokius žmones priimti į savo 
tarpą, yra žymiai sveikesnės ir 
sėkmingesnės. Tai visuome
nės, kuriose ženkliai daugiau 
laimingais besijaučiančių su
augusiųjų ir vaikų. Ir taip yra 
ne todėl, kad tos visuomenės 
ir valstybės yra turtingesnės 
ekonomiškai. Veikiau atvirkš
čiai - laisvės dvasioje užaugę 
piliečiai sukuria visais atžvil
giais (taip pat ir ekonomiškai) 

stipresnę valstybę. 
Ar išmokome gerbti žmo

gaus gyvybę? Panašu, kad ne. 
Prieš 19 metų per tragiškus 
sausio įvykius netekau tėvo, 
tačiau prisiminkime ir tuos, 
kurie tragiškai ir beprasmiškai 
žūva šiandieną taikos metu -
daugybė vaikų toliau praran
da savo tėvus, tėvai - sūnus ir 
dukras. Per 20 nepriklauso
mos valstybės metų buvo nu
žudyta apie 7000 žmonių, lei
dome nusižudyti apie 25000 
žmonių. Vaizdžiai tariant, dėl 
smurto - nukreipto į save ar į 
kitus, iš Lietuvos žemėlapio 
išnyko Utenos dydžio mies
tas. Tenka apgailestauti, kad 
turėdami didžiausią savižudy
bių rodiklį pasaulyje, beveik 
nieko nepadarėme, kad su
stabdytume šį reiškinį. Ir nie
kaip negalime pripažinti, kad 
visai ne ekonomika, o visuo
menės narių santykių kokybė 
lemia tokį save ir kitus naiki
nantį elgesį. 

Prisimindami ir piktinda
miesi dėl sovietų vykdytos ag
resijos, atrodo nepastebime 
neapykantos klestinčios mūsų 
visuomenėje, nepastebime, 
kad patys tapome agresoriais. 
Apsilankę internetinių žinia
sklaidos priemonių svetainėse 
ir paskaitę, ką galvoja mūsų 
piliečiai, pasislėpę už anoni
miškumo kaukės, suprasime, 
kad ne tik sovietai buvo žiau
rūs mums, bet ir mes patys 
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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 
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skleidžiame neapykantą vieni 
kitiems. 

Rūpestį kelia valstybės ir 
pilietinės visuomenės susi
priešinimas. Atrodytų, kad 
nepasitikėjimas nevyriausy
binėmis organizacijomis atke
liauja iš mūsų taip nemėgsta
mos totalitarinės praeities. 
Anuomet bet koks veikimas 
ne valstybės vardu, buvo veiki
mas prieš valstybę. Atgavus 
nepriklausomybę, padedant 
tarptautinėms organizacijoms 
prasidėjo daug žadanti nevy
riausybinio sektoriaus plėtra. 
Tačiau tenka apgailestauti, 
kad iki šiol nevyriausybinės 
organizacijos ne tik netapo 
rimtu valstybės partneriu, bet 
tampa pirmosiomis ekonomi
nės krizės aukomis ir jaučiasi 
kaip niekad anksčiau nereika
lingos valstybei atstovaujan
tiems politikams ir valdinin
kams. 

O veikti kartu netgi labai 
yra ką. Per visą nepriklauso
mybės laikotarpį net nepa
bandėme išmontuoti daugy
bės ydingų sovietinės praeities 
reliktų ir papročių. Pavyz
džiui, sovietmečiu sukurta 
daugybę lėšų suryjanti ir žmo
gaus teises pažeidžianti inter
natų sistema, skirta žmonėms 
su psichikos negalia izoliuoti 
nuo visuomenės, iki šiandien 
nepajudinamai klesti, dar 
daugiau, viena tokių įstaigų, 
didžiausia Lietuvoje, iki šiol 
veikia buvusios koncentraci
jos stovyklos vietoje. Para
doksalu, bet tokių įstaigų plėt
rai jokia grėsmė nebuvo iški
lusi, nors tokias ir panašias 
pagalbos sistemas turėjome ir 
galėjome pertvarkyti jau se
niai. 

Tokiomis - gal ne visai 
linksmomis mintimis - norė
jau šiandien pasidalinti. Bet 
niekada nevėlu atsitokėti ir 
po ilgoko stabtelėjimo judėti 
pirmyn. Išorinė valstybės lais
vė, pasiekta prieš 20 metų, yra 
prielaida siekti mūsų vidinei 
laisvei. Taigi šiandieną visų 
mūsų atsakomybė yra pasi
naudoti puikia tautos istorijo
je galimybe užaugti ir subręsti 
mums kaip laisvų piliečių vals
tybei. 
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llal SAVAITE UETlIVOJE 
Liberalizuojama energetika 

Vasario 3 d. pokalbyje, 
spausdintame Latvijos laik
raštyje Diena, prezidentė 
Dalia Grybauskaitė pareiš
kė, kad Lietuva ketina pa
laipsniui dar labiau liberali
zuoti elektros energijos rin
ką, kad visiems klientams 
energija būtų prieinama lais
vosios rinkos kainomis. Ji 
pažymėjo, kad elektros ener
gijos kainos po Ignalinos 
atominės elektrinės uždary
mo išaugo mažiau nei nu
matyta, ir tai daugiausia nu
lėmė elektros energijos rin
kos liberalizavimas. Libera
lizacija leido išlaikyti palygi
nus žemas elektros energi
jos kainas po Ignalinos už
darymo, nors dabar tenka 
pirkti užsienyje daug žalia
vos. D. Grybauskaitės teigi
mu, ateityje numatoma nu
tiesti energetikos tinklus su 
Skandinavija per Latviją ir 
Estiją. 

Prezidentė priminė, kad 
Lietuvos vyriausybė nori 
statyti naują modernią ato
minę elektrinę ir paskelbė 
konkursą, dabar laukia gali
mų investuotojų siūlymų. 

Siekdama užtikrinti nepri
klausomybę energetikos sri
tyje po IAE uždarymo Lie
tuva drauge su Latvija, Es
tija ir Lenkija ketina iki 
2018-2021 m. pastatyti naują 
jėgainę. 

Paskirtas UR ministeris 
Sausio 29 d. Lietuvos 

prezidentė paskyrė 52 metų 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų par
tijos (TS-LKD) narį, seimo 
Užsienio reikalų komiteto 
pirmininką Audronių Ažu
balį naujuoju užsienio rei
kalų ministeriu. Jis seime 
dirbo 1996-2000 m. ir nuo 
2004 m. iki šiol. Jis pradės 
vadovauti Užsienio reikalų 
ministerijai (URM), kai pri
sieks seime, pavasario sesi
jai prasidėjus kovo 10 d. Ta
čiau TS-LKD frakcija siekia, 
kad A. Ažubalis pareigas 
pradėtų eiti kuo greičiau, 
pradėjo rinkti parašus dėl 
neeilinės parlamento sesijos 
sušaukimo vasario viduryje. 

Premjeras JAV-se 
Ministeris pirmininkas 

Andrius Kubilius su delega
cija sausio 31-vasario 6 d.d. 
lankėsi JAV - San Franciske, 
Niujorke ir Vašingtone. Vi
zitas skirtas Lietuvos vyriau
sybės ilgalaikių investicijų 
politikai skatinti, susitikti su 
JAV aukštųjų technologijų 
bei informacinių technologi
jų firmų vadovais, pajėgiais 
investuotojais. Premjeras 
lankėsi Tarptautiniame res
publikonų institute, Stanfor
do universiteto Verslo mo
kykloje skaitė paskaitą. Jis 
susitiko su ten dėstančia bu
vusia JAV valstybės sekreto
re Condoleeza Rice, su ja 
aptarė Lietuvos būklę, toles-

nę Europos sąjungos (ES) 
plėtrą, energetinį saugumą, 
aptarė aukštojo mokslo klau
simus. 

Taip pat vyko susitiki
mai su JAV Iždo sekreto
rium Timothy Geithner, Ko
mercijos sekretoriumi Gary 
Locke, Tarptautinio valiutos 
fondo vadovais, sen. Richar
du Durbinu, JAV Federaci
nės rezervų sistemos pirmi
ninku Ben Bernanke, JAV 
lietuvių bendruomenės at
stovais. JAV užima 12 vietą 
pagal tiesioginių užsienio 
investicijų Lietuvoje dydį. 

Partija keis vardą? 
Sausio pabaigoje Vil

niuje Krikščionių konser
vatorių socialinė sąjunga, 
Lietuvos krikščioniškosios 
demokratijos partija bei sei
mo frakcija "Viena Lietuva" 
su šalininkais susijungė į 
Krikščionių partiją. Reaguo
dama į vasario 3 d. paskelbtą 
Lietuvoje veikiančių krikš
čioniškų bažnyčių hierarchų 
kreipimąsi, neatmeta gali
mybės pakeisti savo pavadi
nimo, teigė partijos vadovas, 
buvęs premjeras Gediminas 
Vagnorius. 

Lietuvos vyskupų konfe
rencijos pirmininkas arki
vyskupas Sigitas Tamkevi
čius, Lietuvos evangelikų 
liuteronų bažnyčios vysku
pas Mindaugas Sabutis, Lie
tuvos stačiatikių arkivysku
pijos vadovas metropolitas 
Chrizostomas ir Lietuvos 
evangelikų reformatų baž
nyčios atstovai, kunigai R. 
Mikalauskas ir A. Kvedara
vičius pasirašė laišką išreiš
kiantį viltį, kad partija pakeis 
savo pavadinimą, o Teisin
gumo ministerija į jos įregist
ravimą "pažvelgs atsakingai." 

Klaidinantis pavadinimas 
Savo laiške dvasininkai 

rašė, kad Krikščionių parti
jos pavadinimas ir neapi
brėžtumas suteikia galimybę 
klaidinti daugelį žmonių ir 
provokuoti priešiškumą, pa
žeminimą ar atmetimą tam, 
kas krikščioniška. Bažnyčių 
hierarchų pranešime teigia
ma, kad naudojant bendrinę 
krikščionio sąvoką apeliuo
jama į religinę, o ne į politi
nę tapatybę. "Labai skaudu 
ir liūdna, kuomet šia tikrove 
kaip priedanga pasinaudoja 
tam tikros politinės minties 
grupelė žmonių, net nedrįs
tančių viešai išreikšti savo 
veiklos krypties, vertybių, 
aiškaus savęs sutapatinimo 
Kristaus asmens atžvilgiu, 
tikslų ir uždavinių", teigė 
bažnyčios hierarchai. 

Pasak G. Vagnoriaus, 
naujasis politinis darinys bu
vo pavadintas Krikščionių 
partija, vadovaujantis Vaka
rų Europos, kurioje centro 
dešinės krypties partijos yra 
vadinamos krikščioniškomis, 
praktika. 
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1838 m. Airijoje kapuci
nu 'l: 'Thobaldu Mat:hev pra
dėjo .kmoti IU girtavimu. Blai
vybės brolijos buvo įsteigtos 
Airijoje, paakui Vokietijoje, 
Prūsijoje, Lenkijoje ir kitur. 
Girtavimu buvo labai pipli
tęs ir Lietuvoje. DYaruoae bū

davo deltlnėl varykloe, o bl
mUOle, m.ieateliwi1e ir m.ie1-
tuo1e daugybė smuklių. Ju 
daugiau1ia laikydavo lydai. 
Prekeiriai išnaudodavo !m.O
nes, kurie prie ltitlelio norėjo 
u!miriti SUDkią baud!iaunin
kų dalią. Jie ragino !monea 
gerti, degtinę davė 1k:olon, 
ėmė lupitilkna nuoiimčim ir 
uhtatus il t1I, kurie neturėjo 
pinigą. Sm11k1ininkam1 talld
ninbvo policija ir akcizo tar
nautojai. DvarininkaJ turėjo 
privilegiją nuvelti j uhieni 
parduoti javų, kuriuos U:ytė 
degtinės vaeytloml. Jie skati
no am1klininlm1 greitai degti
nę išparduoti. Tiek jie, tiek 
smuklininkai turėjo pelno, bet 
daugiausia pelno gaudavo ru-
11ų valdlia, kuriai prikla u1ė 
degtinės monopolis. 

Priel girtavim'l jan 1846 
m. ėmė lwYoti klebonai: Šiau
lių Šlachas ir Si.ulėm, KJbu
tas. 'IBčiau jų ftikla menkai 
plito, nea kliaBIĮ buvo daug. 
Ramwi žemaitis vyskupu M. 
VaJauaua ilgai galvojo ir mez
gė planus. Jis f.inojo, kad rusų 
vald!ia ėmė drausti Blaivybėa 
1ąjūdi Lenkijoje. Jis turėjo 
elgtis išmin tingai ir gudriai. 
Nauja mintimi jia turėjo ~ 
degti visą liaudi ir valdtilĮ pa
statyti priei įvytusį tatų. Ir 
jam pavyko sulaukti nuoita
bių vaisių. 

1858 m. vasarą vyskupu 
lankė .Autitaičių ir kitas para
pijas. Pulryžuaius blaiviai gy
venti !mones u!ralinėjo j kny
gu. Apie to darbo prad!Ų jla 
pata savo testamentiniame 
lailke (1875) ralo: "Vienoj 
kelionėj mana 1858 metusi, 
apturicjir1 ilr:.wiepima Dwues 
Szwencziauaea, idant •Plald
nieczio blajwistę, pradiejau 
skelbti tan doribę ir pati pir
mu kielei deazimtis lmoniJi 
jruzi.au Palaweniej i knigu. 
Pastia111 draugi su kunigidejs 
1awa ap1kielbiau ję po wislĮ 
wiatupiatę•. Vyskupo ragina
mi, kuni1ai ėmė kurti Blai
vybės broliju. 1IJ ~ metų 
rugpjūčio 15 d. per ŽČ>linės 
atlaidus Jurbarko klebonu 
Mykolas Kavclit per pamob
lą kvietė visus savo parapij~ 
čiua visiibi nustoti gerti deg
tin~. Jurbarko parapija buvo 
pirmoji laimingoji, turi davė 
prad!ią masiniam Blaitybėa 
brolijų atai.radimui. 'IU SĄ
JŪDIS tarai liepana greitai 
apėmė visą vyskupijll-

Charakteringa, kad vys. 
tupu vis pabrėf.dayo, kad pa
tys lmonė1 nori blaivybė&, Iat· 
si iniciatyva blltų kiluai ne .il 
jo. 1858Xll vyskupas ilaiun
tinėjo ganytojin.i lailq kuni
gams, kad uoliai l.aikyhpi blai
vybėl, jlĮ platintų lmonėse ir 
*igtų brolijas. 

Tiktai pamobh1 dėka 
apie girtavimo kenbminp
m11 daugelis susilaikė nuo 

Caras pagyrė Vyskupą 
Kova su girtavimu 

(JI LiMlmll 5-jiidlill 'Villlilu .., • • , d..,,.... lnipie• i "&4 ~..,...,.. ~ ""'' 5 t') 

svaigiųjų gėrimų, nepaprastu 
puitr.itimu !mOllių jpročiuo
se ir charaktery nustebino vi
sus Mlikai plvojanaus: viso
kie piktinan tyl reilk:iniai, 
muštynėa ir barniai - neihm
giamos girtavimo pasėkos -
.ilnyk.o; neaantailrol leimoae 
liovėsi, ramumas ir taika įai
vielpatavo, sum.Ujo nelai
mių skaičius, ėmė reikltis 
darbltnmaa ir palinlrimaa i vi
sa, tas gera. Vos blaivybė ėmė 
plisti, pruidėjo ir persekioji
mai. SmukHninkai ir degtinėt 
vuytojai greit pastebėjo, kad 
lmouės nebeperta svaigalų. 
Paaipylo skundai gubemato-
• • • D_i...;,.;.., virli • b nw 11' .............. 't ntn ms, 

Policija pradėjo teirautis, tar
dyti klcbcmua ir lmones . 

1858.Xll.23 vysk. M. Va
lančiua lietuviikai parašė ga
nytojinj lailq blaivybės rei
kalu visiems tikintieaiems. 
l(lebonai ji turėjo perskaityti 
il sakytlų per tris jJ eilės sck
madieniut ar lventadieniua, 

·~ pritaikytWI pamok> 
lus. žmonės klausė vyskupo 
laillw su d!iaugamu ir aJaro. 
mia akyse. 1859 m . ~ajsiais 
mėDeaiais beveik visa žemai
čių vysk.upijos liaudis priklau
sė Blaivybė& brolijom.a. 1860. 
1.30 vyskupu Weido ganytoji
nj la.ilką, pakydamaa visose 
šventovėse Marijos Įvedybų 
Mntėje (Il.2, kuri tapo Blai
vybė• Diena) atlaikyti iškil
mingas pamaldas IU~" 
ir prilaitytu pnnnblu. 

Kad pirmasis 11žsidegimas 
n.cilblėstų ir SĄJŪDIS gautų 
pilną fonną, reikėjo paruošti 
jam įltatus. Vylk.upu juo& 
ėmė ruoiti jau baigęs 1858 m. 
vuaros vizitaciją. Įstatns at
spausdino Vilniuje Adomu 
Zavadzk:is 1u cenzO.ros leidi
mu. Knygelė pavadinta.Apei 
bmrrwG Blajwista tl1ba 11118ltu
ridma. Jos ilapaurima 40,000 
egz., kurie jau spalio mėn. im
ta platinu. Paatutinieji 7500 
egz. dar ne1pėtų ilsiipti i Var
nius, gen. gubernatoriui pa· 
kius, buvo konfiakuoti. Vys
kupui buvo ailtu, kad be dva
rininkų bendradarbiavimo ne
mgebės įvelti pastovias ir ~
suotiuės blaivybės.1859.m.14 
jis Ik.yrė jimm pirmąji ganyto
jin.i lailką. Kreipai i jų savi
garbą. D meilės lmonėms jie 
turėtų duoti gerą pavyzdi ir 
junglia i bendrą darbii, kelda
mi gerovę. 

Panaildnldte viaotj degti
nės ir romo vartojimą 1avo 
dvaruose ir namuose; liauki
t.ės su degtinės gaminimu ir 
pardavinėjimu. Dalit dvari
niulaĮ buvo p•lan)rjja blaivy
bei. Pvz., Irenėjus Kleopas 
Ogimkil, Rietavo dvaro savi
ninba, ailtiai stojo į blaivy
bės SĄJŪDĮ, uldarydamu 
kelias degtinės va.ryklu, I10D 

il to neteko 100,000 rublių 
gryno pelno. 'J!Up pat broliai 
grafai ifutten-čaPšmi. Uud--

v.itas Roppu, Kazys Platcrill, 
Napoleonas J<limandis ir kiti 
pritarė Valančiu!. Iš ltačiati
kią lwn. Vaailčikovlll, 'Illura
gės dvaro aavininbs, ufdarė 
smuklę Žygaičių kaime, Ra
seinių aps. Kiti dvarininkai 
buvo nepastovūs. 

1860.Ill.19 vysk. M. Va
lančius iiaiuntinėjo klebo
namt aplink:raštj, .kad pranei
tų jsiraliusių skaičius pagal 
prisiąstą blanką. 'Vylkupu 
norėjo, kad būtų itraukti visi 
be išimties tikintieji, tiek su
augę. tiek nepilnamečiai, bd 
ir valdžiai padarytų jlplld!io. 
Vuose parapijose turėjo būti 
vedamos "blaivių asmenų 
knygos". 1860.Vll.25 jis per
siuntė generalgubernatoriui 
Nazimovui sąrašus. 197 jo vys.. 
kupijOI parapijOle il bendro 
820754 akaičiaua tikinčiųjų 
blaivybės laikėli 688464 u
menya. Kurio srityje, 8-ose 
parapijose, il 344 77 tikinčiiUų 
priklausė blaivybės brolijoma 
30056. 

Rutą valdžia subruzdo. 
Dėl blaivybės SĄJŪDŽIO 
'YlllBtybėa ildas 1m1m11ko. Jau 
1859 m. pabaigoje degtinės 
vartojimas smarkiai krito. Kai 
kurios varyklos u&idarė; kito
se sumažėjo darbas. Dvari
ninkams ir smuklią laik:yto
jama dėl to buvo dideli nuo
stoliai. tuo tarpu valdfiai -
jau milijoniniai nuostoliai. 
Nua 1859.Ll iki 18631.1 (per 
4 metus) vals!Jbės .mw Xmno 
gubernijoje nustojo 3731102 
rublių. Iki 1864.IY.24, kai 
Blaivybėt brolijos Muravjovo 
buvo likviduotm, jau buvo iki 
S milijonJi rublių nuo1tolių. 
Bandyta degtinę atpiginti, 
keisti jos pastintymo listClų 

- vistas veltui. Kiek B1aivybėa 
brolijos padarė valstybėls ifdui 
nUOltolių, tiek ž.eniaU!ių vya
kupijOI !menėms davė neįkai
nojamų gėiybių: patilo dora, 
pasitaisė gyvenimo sąlygos, 
pralydo apivieta, sustiprėjo 
tautinė avuonė. 

1860 m. vyskupo santykiai 
IU rutŲ \l)'riaUl)'be dėl blmy
bėa paaitrėjo taip, kad valdtia 
kėsinosi vyskupų pašalinti iš 
žemaičių dtl iždo nuostolių, 
o lietuviai tautilkai stiprėja. 
Rusai juk norėjo remti valsty
bės būti ant gyventojų m:ika
tos griuvėlilf, naikindami jų 
gnvllllllĮ ir ruoidam.i ilsigimi
ID.\· Jie norėjo, kad Lietuva 
būtlJ "tamai ir juoda". 1bo bū
du -vysk. M. \ill•nl'iau.1, jgiju-
1io nepaprasto autoriteto 
fmonėse, iltrėmimo klau.si
maa buvo atmestu, nors val
džia pui1yf;o stropiai slopinti 
blaivybės SĄJŪDĮ. Pati vys
kupu gal neauf.inojo, kad jau. 
tuomet j1111. buvo pavojus būti 
ištremtam. 

1860 m. rudenj caru 
Alebandras 11 lankydamasi& 
Vilniuje pagyrė vysk. M. Va
lančių ul jo uolumą: "Ačiū 
tau, vyskupe, u! rūpesti jvesti 
blaivyb9". Vyskupas ta proga 
carui itei!rė platų memoriallĮ, 
kuriame vaizduoja, kaip blai
vybės priciai eų itempir visu 
jėgas griauti kilnų darbą ir 
patiryfę vesti žmones toliau i 
nupuolimą ir praflltj. Vysku
pu dr\liai ir ailtiai vaizduoja 
tikIIĮ GoJgutą liduvių liaudies, 
kuri 'Visomis jėgomis stengjui 
ihigelbėti il budelių nagų. 

Stund!ia1i policija, degtinėa 
-L...l - · - 'rl ' . l- • -...i.; • . ~U Yat 1010 811, „,......_ Jr 

dnrlnlnbia. Pralo leisti liau
dtiai likli blaiviai, ll.CI ji aava-

norilkai to trokšta. 
Vysk. M. Valančiaut lai

mėjimas buvo didelis, bet, de
ja, l•ildnn Iki 1862 m. rudens 
buvo Žemaičių vyskupijos 
dvuin.io pa1ėljmo laiku. 11-
naudojimai, alaros ir varpa 
liomi. Vyskupu pardė ir IV
ji ganytoj inl la.iJŲ tikintie
siems, pabrėf.damu laimėji
mą. Savo pranešime popie
tiui Pijui IX 1862 m. prad!ioje 
vyskupu ra.lo: "žmonių pa
pročiai yra dori ir nesugadin
ti, didesni nuaikaltimai retai 
bepasitaiko. Girtavimaa, anka
mu i.laiplatinęa, 11.UO 1858 m. 
visilkai išnyko. Vua ŽCmaitija 
išsiladojo gerti svaigalus. 
Žmonės savo pamaldumu, 
svetingumu, mandagumu nė 
liek nenuaileidfia ldtoma tau-

1862 m. rudenj B1aivybėa 
brolijų veikla susilpnėjo. Vy
to lemdirbių illaisvinimu 11 
baudliavos ir pasiruošimai 
sukilimui. Kai kuriose parapi
jose dvarininkai ir fydai ėmė 
spauati lmones ir skatinti ger
ti. Pavojuj esančioms parapi
jolDI vyK. M. Valančius ralė 
lailkul su įspėjimaia ir cŲsi
nimais. Vyskupas perspėja 
tuOI, kurie jniršę kovoja priel 
blaivybę. Kalba ir apie gre· 
siauti pavojų, SUDkias dienu. 
Skatina laikytis tvirtiems ir .ii
tvermingicma. 

Blaivybės reikalu -vysk. M. 
Valančius parašė bent 14 ga
nytojinių laišlrJJ: jų penki stir
ti viaiema tildntjesieml (kmių 
tarpe testamentinis 1875 m. 
laiikas, išspauadintaa, deja, 
tik. 1894 m.), penki lrunigam•, 
du dvariniDbma ir du ICuriui. 
Vyskupas sueiliavo keletą 
giesmių; jo paralyta giesmė 
A tu Dieve Vuagali.T labai .il
plito, ir daugumas ją mokėjo 
atmintinai. Savo dvasiniam 
atgimimui atminti bimimai 
vis dahiau statė kryžiua pa
kelėse, prie namų ir švento
vių. su atitinkamais ulralaia 
lietuvių kalba. Thkio kryžiam 
paiventinimas vykdavo gau
siai lmonėms dalyvaujant, su 
cilenomis. Blaivybės prielut 
tai Jl7lėno. 

Apie vysk. M. v.Jančiau1 
vestą blaivinimą prel. J er. 
Ra&ausku ralė: "Palaimino 
Dievas vyskupo uolumą ir 
dvuiWų darbą: vUa tau.ta .ii-
1iladėj o degtinės, ulsirašė 
Blaivybėn, nustojo lankyti 
smukles ir gavo tikrai ilganin
gos naudos: Dievas tapo pa
garbintas, sumažėjo nuod~ 
m.ių akaičiua, įsivietpatavo ra
mybė, santaika tarp kaimynų. 
namus aplankė ilteldius. 'Ill
pęs blaivus, kaimietis buvo 
pajėgus mokėti, ilaivadavo iš 
skolų. pradėjo gerlaų valgyti, 
geriau rengtis, rllpestingiau 
vesti ūkį ir rūpintis savo vai
kučių apivieta". Įvyko nejti
tėtinas dalytu: visoje Euro
poje vienintelė v.isiškai blaivi 
vyakupija buvo žemail!i'Ų ~ 
tupija. Vyskupo M. Valan
čiaUI blaivinimo veikla buvo 
žinoma ir užsienyje. Apie j 11, 
buvo pranelama ir Romai. 



Guronyse, kardinolo Vmcento Sladkevičiaus tėviškėje, pastatyti rekolekcijų namai 

v 

Zmogus vertybių kaitoje 
Atkelta iš 2-ro psl. 

E. Fromas dažnai naudoja 
polius: humanistinis - autori
tarinis, laisvė - bėgimas nuo 
laisvės, produktyvus - dest
ruktyvus, būti - turėti, biofili
ja-nekrofilija. Už viso to tėra 
viena tikrovė, į mus pasisu
kanti skirtingomis pusėmis. 
Tuos poliariškumus filosofas 
laiko dinamine visuma - kuo 
stipresnė nuostata "būti", tuo 
silpnesnė "turėti". Žmogus, 
užsiimdamas savimi, gali su
stiprinti produktyviąją savo 
charakterio dalį. 

E. Fromas psichoanalizės 
pagrindu siekė sukurti visą 
apimančią žmogaus filosofiją, 
kurios pagrindas - žmogaus 
dvasinis pasaulis, tarpasme
ninių santykių kultūra ir jos 
ugdymas. "Etika, pagrįsta 
žmogaus prigimties aiškini
mu, vadinama humanistine. 
Neretai tokia etika pavadina
ma gyvenimo menu. Štai kaip 
samprotauja vienas žymiausių 
XX š. humanistinės etikos at
stovų Erichas Fromas: Huma
nistinė etika, kuriai 'gėris' yra 
sinonimas to, kas yra gera 
žmogui ir 'blogis' - tai, kas 
yra bloga žmogui, teigia, kad 
norėdami žinoti, kas yra žmo
gui gera, mes turime žinoti jo 
prigimtį. Humanistinė etika 
yra taikomasis 'gyvenimo me
no' mokslas, besiremiantis 
teoriniu 'mokslu apie žmo
gų"' (Jekentaitė). 

E. Fromas labiau pabrė
žia asmenybės socialųjį pradą. 
Pasak tyrėjo, žmogaus siekius 
lemia ne libido ir ne sublima
cija, nes, patenkinus seksuali
nius ir materialinius poreikius, 
žmoguje išlieka psichologinė 

įtampa. Thip yra dėl to, kad 
svarbiausi dalykai lieka neiš
spręsti. Mat, žmogui nuolat 
reikia meilės, valdžios, relip
jos, o kartais ir griovimo. Sie 
poreikiai- realių sąlygų ir psi
chikos savybių padarinys. Ver
tingumas ir prasmingumas 
įgyvendinamas rutuliojant sa
vo prigimtį visuomenėje. Tuigi 
žmogaus gyvenimas reiškiasi 
kaip asimiliacija 7 ir socializa
cija8. Tuip atsiranda "sociali
niai charakteriai" ir "sociali
niai tipai". Pastarųjų pagrindi
niai yra du: normalus produk
tyvusis, kuris reiškiasi saviku
ra, meile, rūpesčiu, pagarba, 
atsakomybe, kūrybiškumu ap
skritai, ir "deformuotas". De
formuoto tipo psichologinės 
orientacijos iškrypsta į mazo
chistines, sadistines, konfor
mistines, nekrofilines, biofili
nes ir kt. formas. 

Žmogus tiesiogiai negali 
pažinti realybės, ji sukuriama 
simbolinėje sąveikoje. Asmuo 
yra vientisas, visuminis, ne
skaidomas į dalis. Žmogaus 
stiprybė yra jo protas, lei
džiantis jam suvokti egzisten
cinę savo gyvenimo būklę, ku
rios esminė pusė yra laisvė ir 
atsakomybė, iš jų kylantis eg
zistencinis nerimas. Gėrio 
idealas neturėtų būti abstrak
tus, primestas ar svetimas 
žmogaus būčiai. Tudėl gilina
masi į žmogaus prigimties ir 
žmogiškų gyvenimo sąlygų 
problemas. Vis dažniau re
miamasi psichologija, kreipia
mas dėmesys į nesąmoningus 
žmonių siekimus, jų poelgių 
motyvus. "Iškeliama asmeni
nė žmogaus atsakomybė už 
savirealizaciją ir aktyvi veikla, 
siekiant įprasmės. E. Fromas: 

"Gėris humanistinės etikos 
prasme yra gyvenimo įtvirtini
mas, žmogaus galių atskleidi
mas. Vertybė yra atsakomybė 
už savo paties egzistenciją. 
Blogis reiškia žmogaus galių 
žalojimą, yda yra neatsakin
gumas savo paties atžvilgiu" 
(J ekentaitė ). 

Mokslas ir religija aiškina 
Pasaulį, kuris betarpiškai su
pa žmogų. Tik einama skirtin
gais keliais. Mokslas pasi
kliauna žmogaus proto galia, 
jo paremtu eksperimentu, 
matavimu. Religinio pažini
mo kelias - nuojautos, intui
cijos, persikėlimo už materia
lios tikrovės (transcendenta
lizmo) kelias. Pirmasis kelias 
remiasi pasaulio materialumu 
ir jo pažinimu. Antrasis - dė
mesį sutelkia į dvasinius reiš
kinius, į už žmogaus fizinių 
pojūčių ar net už proto gali
mybių slypintį pasaulį. Šie 
skirtingi pažinimo keliai lėmė 
pagrindinių žmogaus sąmo
nės formų nesuderinamumą, 
kuris jau nuo Antikos nagri
nėjamas filosofų. 

Mokslininkai pastebi, kad 
asmens ryšiai su religija glau
džiai susiję su kitomis tradici
nėmis vertybėmis: šeima, au
toritetu, bendruomene. Reli
gingumas, priklausymas kon
fesijai garantavo šeimos pri
pažinimą bendruomenėje. 

Bažnyčia žmones įpareigojo 
išsaugoti tradicijas bei nepa
žeistą mokymą (mon. G. Gru
šas). 

7. Lot. assimilatio - supa
našėjimas. 

8. Lot. socialis - visuome
ninis. 

(Pabaiga) 

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 vizas, 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 
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Gera valstybės kontrolė 
Ministerio pirmininko 

S. Harper kelionė ir praneši
mas Tu.rptautiniame ekono
mikos forume Davose (Švei
carija) sulaukė susidomėji
mo. Ministeris pirmininkas, 
kalbėdamas apie kanadiečių 
bankininkystės patirtį krizės 
laikotarpiu, teigiamai įverti
no valstybės kontrolę, tačiau 
atmetė suvaržymus ar ribo
jimus finansinėms instituci
joms. Kartu jis paragino fo
rumo dalyvius parengti konk
rečius siūlymus vasarą Kana
doje vyksiantiems grupių G-
8 ir G-20 pasitarimams. Dvi
šaliame susitikime su Švei
carijos prezidentu buvo ap
tarta aplinkosauga, Olimpi
nės žiemos žaidynės ir labai 
jautri Kanadai tema - ES 
protestas prieš tradicinį 

šiaurės kanadiečių verslą -
ruonių medžioklę. Grįžtantį 
namo kanadiečių lėktuvą pa
lydėjo du kariniai Šveicari
jos lėktuvai su pilna ginkluo
te; ne visai aišku, apsaugos 
ar pagarbos ženklas. 

Kol parlamentas atosto
gauja, ministeris pirminin
kas į senatą paskyrė 5 nau
jus narius. Naujaisiais sena
toriais tapo Bob Runciman, 
buvęs ilgametis Ontario pro
vincijos vyriausybės narys; 
Wlm Kochhar, žmonių su fi
zine negalia rūpybos aktyvis
tas (ON); Pierre-Hughes 
Boisvenu nusikaltimų aukų 
gynėjas (Kvebekas); Rose
May Poirier (NB), Elizabeth 
Marshal, buvusi revizorė 
(NFL). Paskyrimai padidina 
konservatorių įtaką parla
mente ir senate. Nors savo 
rinkiminėje programoje S. 
Harper pasisakė prieš sena
torių skyrimą, siūlydamas 
juos rinkti, ribojant tarnybos 
terminus, jis jau trečią kartą 
skiria naujus senatorius. 

Jim Prentice, federaci
nės vyriausybės aplinkosau
gos ministeris, paskelbė, kad 
pagal Kopenhagos susitiki
mo raginimus, iki 2020 m. 
numatoma 17% sumažinti 
oro taršą, skaičiuojant nuo 
2005 m. lygio. Šis įsipareigo
jimas paskelbtas, aptarus su 
kaimyninės JAV aplinkosau
gininkais siektinas galimy
bes. Abiejų valstybių tarny
bos nutarė siekti, kad būtų 
skatinama keleivinių ir kro
vininių automobilių, mažiau 
naudojančių kuro ir mažiau 
teršiančių orą, gamyba. Nu
matoma daugiau rūpintis ir 
vandens susisiekimo prie
monėmis - keleiviniais ir 
krovininiais laivais, kurie ne
retai tampa vandens taršos 
šaltiniais. 

Savo nepritarimą kana· 
d.iečių ruonių medžioklei iš
reiškė niujorkietė, sviedusi į 
veidą federacinės vyriausy
bės žvejybos ir vandens mi
nisterei Gail Shea sojos varš-

ke apteptą pyragą. Ministerė 
dalyvavo Burlingtone (ON) 
Kanados Vidaus vandenų 
centre, atidarant vandens ty
rimo centrą. Ministerė savo 
kalbą užbaigė, o protestuo
toją - PETA (gyvulių globos 
savanoriška draugija) akty
vistę sulaikė policija. Thi ne 
pirmas kartas, kai ši kaimy
ninės valstybės pilietė su
trikdo vyriausybės narių dar
bą. Apsauga įpareigota ge
riau rūpintis vyriausybės 
renginių saugumu, kiti siūlo 
neįspėjamais veiksmais pasi
žyminčią organizaciją pa
skelbti teroristine, uždrau
džiant rinkti lėšas jos veik
lai. Tučiau kanadiečiai PE
TA organizacijos atstovei tu
rėjo progos atsilyginti tuo 
pačiu. Kai S. Harper atvyko 
į St. John's statybos plėtros 
konferenciją, ten jį pasitiko 
ruonių medžioklės priešinin
kai. Tučiau vietiniai gyvento
j ai pirmieji suspėjo "pavai
šinti pyragu" PETA atstovą. 

Hamiltono technologi· 
nės įrangos gamintojų One
Power siūlomas prietaisų rin
kinys gali būti naudingas ne 
tik Haityje, bet ir kitose 
gamtos nelaimių vietose. Ši 
įmonė gamina įrengimų rin
kinį, skirtą geožvalgybos 
darbams labai tolimose nuo 
bet kokių energijos šaltinių 
vietose. Dėžėje sudėti prie
taisai, kurie gali būti naudo
jami vandens valymui, ener
gijai, šilumai ir šviesai, že
mės kasimo, betono skaldy
mo darbams. Thrp įrengimų 
- nedidelis elektros variklis, 
aprūpinantis srove šiuos prie
taisus. OnePower rinkinys bū
tų labai pravertęs pirminiams 
gelbėjimo darbams po žemės 
drebėjimo Port-Au-Prince. 

Kvebeko provincijos vy
riausybės vadovas Jean Cha
rest prieš kelionę į Indiją, 
sulaukė neįprasto laiško. 
Šimtas mokslininkų iš 28 vals
tybių pasirašė kreipimąsi į 
Kvebeko vyriausybę, prašy
dami nenuodyti asbestu ir jo 
gaminiais Indijos ir kitų vals
tybių žmonių. Laiške jie pri
minė, kokią žalą žmogaus 
sveikatai daro ši statybinė 
medžiaga, sukelianti mezo
teliomą, nepagydomą plau
čių ligą ir alergijas. Asbestas 
uždraustas visoje Šiaurės 
Amerikoje prieš kelis de
šimtmečius. Vienintelė as
besto kasykla Kvebeko pro
vincijoje dabar siunčia ap
sauginę, karščiui ir ugniai 
atsparią žaliavą neturtin
goms pasaulio valstybėms ir 
į sparčiai augančią Indiją. 
Kvebeko vyriausybės vado
vas, pasiremdamas provinci
jos specialistų išvadomis, 
tvirtina, kad ši statybinė me
džiaga, naudojama pagal 
taisykles, nepavojinga svei
katai. SK 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
SMUKO PASITIKĖJIMAS 

Lietuvos gyventojų pasi
tikėjimas nuo praėjusių me
tų pavasario mažėjo ir šalies 
valdžios institucijomis, ir 
Europos sąjunga. Labiau
siai smuko lietuvių pasiti
kėjimas teisėsauga. Euroba
rometro apklausos duome
nimis, 2009 m. rudenį vy
riausybe pasitikėjo 15% ap
klaustų (2009 m. pavasarį -
19% ), seimu - 7% (buvo -
10% ), politinėmis parti
jomis - 5% (8% ), ES - 54% 
(59%) šalies gyventojų. 
Europiečių pasitikėjimas 

taip pat sumažėjo visose sri
tyse išskyrus pasitikėjimą 
ES, kuris l% išaugo. La
biausiai smuko Lietuvos gy
ventojų pasitikėjimas tei
sėsaugos sistema - nuo 24% 
praėjusį pavasarį iki 15% 
rudenį. ES vidutiniškai šis 
smukimas siekė 5% - nuo 
48 iki 43%. Tikėjimas Lie
tuvos narystės ES nauda 
tarp šalies gyventojų taip 
pat sumažėjo - nuo 71 % pa
vasarį iki 66% rudenį. Lie
tuvių įsitikinimas, kad na
rystė ES yra naudinga 13% 
atsiliko nuo estų, tačiau 
29% viršijo latvių. ES vidur
kis šiuo atžvilgiu siekė 57% 
ir palyginti su pavasariu l% 
padidėjo. 

NEDARBO PROBLEMA 
Pagrindine šalies prob

lema 64% Lietuvos gyven
tojų laiko nedarbą. Darbo 
vietų trūkumą labiausiai 
problematišku mano esant 
ir dauguma Europos sąjun
gos (ES) gyventojų. Kaip 
rodo Eurobarometro ap
klausa, nedarbą pagrindine 
šalies problema vadinančių 
lietuvių skaičius nuo pra
ėjusių metų pavasario išau
go 9%. Beveik pusė gyven
tojų pagrindine šalies prob
lema mano esant šalies eko
nominę būklę. ES taip ma
nančiųjų yra 40%. Arti
miausi 12 mėnesių, 55% ap
klaustų Lietuvos gyventojų 
nuomone, bus blogesni, 
14% mano, kad artimiausi 
metai bus geresni, 28% įsi
tikinę, jog jie bus tokie pa
tys. Palyginti su pavasariu 
pablogėjo ir namų ūkių pa
dėties vertinimas. 57% ap
klaustų lietuvių teigė, kad 
dabartinė padėtis jiems ne
leidžia kurti ateities planų, 
jie gyvena šia diena, 30% 
sakė žinantys, ką veiks per 
artimiausius šešis mėnesius, 
13% tvirtino turintys ilga
laikę perspektyvą. Daugu
ma apklaustų Lietuvos gy
ventojų mano, kad kovojant 
su krize parama turėtų būti 
nukreipta mažoms ir viduti
nėms įmonėms, 26% mano, 
kad paramos reikia bedar
biams, 20% - skurdžiau
siems, 19% įsitikinę, jog rei
kia garantuoti sveikatos 
priežiūros paslaugas, 16% 
nuomone, kovojant su krize 

investicijos turi būti nu
kreiptos į švietimą ir moks
linius tyrimus. 

DAUGĖJA SKUNDŲ 
2009 m. Europos Žmo

gaus teisių teismas (EŽTT) 
gavo 261 skundą prieš Lie
tuvą. Strasburge įsikūręs 
teismas pernai priėmė 

sprendimus 9 bylose prieš 
Lietuvą, iš jų 8-se pripažin
damas, kad Lietuva pažeidė 
Europos žmogaus teisių 
konvenciją. Septyni pažeidi
mai buvo nurodyti dėl per
nelyg ilgos proceso trukmės. 
Lyginant pernykščius ir už
pernykščius metus, 2009 m. 
EŽTT prieš Lietuvą paduo
ta 6 skundais daugiau nei 
2008 m. 331 skundas prieš 
Lietuvą iš bendro skundų, 
laukiančių teisminio nagri
nėjimo, skaičiaus buvo pa
skelbtas nepriimtinu, ir tai 
yra 114 skundų daugiau nei 
užpernai. Prieš Latviją ir Es
tiją praėjusiais metais ati
tinkamai buvo paduoti 326 
ir 204 nauji skundai. EŽTT 
kasmet pateikiama vis dau
giau skundų. Per 2009 m. 
teismas gavo 57,100 naujų 
skundų, neskaičiuojant pa
reiškimų, neatitikusių for
malių pareiškimo formu
liaro reikalavimų. Per 2008 
m. EŽTT gavo 49,850 skun
dų, 2007 m. - 41,700. 2009 
m. gruodžio 31 dienos duo
menimis EŽTT iš viso nag
rinėjimo laukė 119,300 
skundų. Daugiau negu pusė 
skundų, šiuo metu užregist
ruotų Teisme, yra paduoti 
prieš 5 valstybes - Rusijos 
federaciją, Turkiją, Rumu
niją, Ukrainą bei Italiją. 
Pernai Teisme buvo išnagri
nėta iš viso apie 35,460 
skundų, iš jų 33,060 buvo 
paskelbti nepriimtinais arba 
išbraukti iš bylų sąrašo. 

VIRŠIJA TARIFUS 
Vilniuje vasario 4 d. po

licijos pareigūnai tyrė gy
ventojų skundus, kad vežda
mi keleivius taksi vairuoto
jai viršija nustatytus takso
metrų tarifus, pranešė Vil
niaus apskrities vyriausiasis 
policijos komisariatas. Du 
bendrovės "Martono taksi" 
vairuotojai 5 kartus padidi
no nustatytus taksometro 
tarifus. Dėl šių teisės pažei
dimų pradėtos administra
cinių teisės pažeidimų bylos, 
kurias nagrinės administra
cinė komisija prie Vilniaus 
miesto savivaldybės. Parei
gūnai taip pat nustatė, kad 
ypač dažnai tarifai viršijami 
vežant keleivius iš Vilniaus 
oro uosto. Nustatytas atve
jis, kai už 3.5 kilometrų kelią 
buvo reikalauta 55 litų. Tai, 
anot pareigūnų, kenkia 
miesto ir šalies prestižui ir 
atvykstamojo turizmo plėt
rai. Vairuotojams nesilai
kant teisės aktuose numaty
tų reikalavimų, policija gali 
kreiptis leidimo atėmimo. 

===~ LIETUVIŲ TELKINIUOSE ......_ __ _ 

Detroito, MI, Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje š.m. balandžio 25 d. vyks Sutvirtinimo 
sakramento teikimas, kurį atliks vysk. Paulius Baltakis, OFM. Šioje nuotraukoje čia jis 2003 
metais Sutvirtinimo sakramentą priėmusio jaunimo tarpe. Viduryje sėdi mokytoja Rūta 
Mikulionienė; paskutinėje eilėje matyti ir buvęs šios parapijos klebonas kun. Aloyzas Volskis 

Ntr. K. Šontos 

-----... 1 SKAITYTOJAI PASISAKO ..,, _____ _ 

Demokratijos ir tiesos 
(Spausdiname mūsų bend

radarbio E. Petrausko pasisa
kymą, atsiliepiant į TZ nr. 4 
paskelbtus - A. Zolubo, P. 
Steponavičiaus, L.R. Misevi
čiaus ir mons. A. Svarinsko 
straipsnius. Red.) 

Iš tiesų, žmonės visad no
rėjo žinoti tiesą, net ir skleis
dami melą. Apgaulei skleisti 
nebūtina gyventi diktatūrinėje 
sistemoje. Kaip jau esam pa
tyrę, apgaudinėti galima ir 
"demokratijoje", kuri gali būti 
"gera, bloga ar abejinga". Kas 
iš tų mūsų, kurie patyrę esam 
Europoje raudonąją ir rudąją 
diktatūras,__galėjom net pagal
voti, kad Siaurės Amerikos 
demokratijose prieš maldi
ninkų valią ir norą bus uždari
nėjamos, parduodamos ir nu
griaunamos šventovės. Ne tik 
kaip "maldos namai", bet ne 
vienu atveju, nepakeičiamos 
kultūrinės senienos, amžių 
palikiminės dovanos mums. 

Jei Europoje būtų vykę 
panašiai, visos 1000-1900 
šventovės, istorijos liudytojos 
Ispanijoje, Italijoje, Prancūzi
joje, Portugalijoje, Vokietijo
je, be galo - būtų likę tik tašy
tų akmenų krūvomis. 

Faktas, kad komunistai 
uždarinėjo šventoves, joms 
tampant sandėliais, arklidė
mis, meno galerijomis. Bet 
nepardavinėjo ir negriovė! O 
Š. Amerikos "demokratijoje'', 
vyskupijos turi tokią nede
mokratiškai diktatūrinę galią, 
kad "nenugalimi" ir„. neper
maldaujami ir neliečiami! 
Niujorkietė R. Žukaitė rašo: 
"Shenandoah'os Šv. Jurgio 
parapijiečiai trejus metus ėjo 
per teismus, kreipėsi pagal
bos į visus Lietuvos ir Pensyl
vanijos religines hierarchijos 
bei diplomatijos pareigūnus ir 
meldėsi, bet niekaip nesuge
bėjo išsaugoti savo šventovės ... " 

O ji-didinga ne vien lietu-

viams, bet ir amerikiečiams, 
dailus meno paveldas nuo 
1891 m., istorinė liudininkė 
visiems! O Allentown, PA, 
vyskupija 2009.VIIl.18 bedi
delių sielskausmių nutarė ją ... 
nugriauti, ir eiga jau vyksta„. 

Ne kitaip ir Kanados Lon
done, kur vyskupijos 2006 m. 
uždaryta 1964-tais įkurta ( ang
likonų pastatytoje šventovėje 
pradžioje XX šimtmečio) lie
tuvių Šiluvos Marijos para
pija. Sprendimas Londono 
Siluvos Marijos uždarymui -
lygiai grįstas kaip ir Sv. Jur
giui, - dėl neva prastos (gan 
nepamatuotos), pavojingos 
pastato būklės, grėsmės sau
gumui. Pataisymų sąmatas 
vyskupija kėlė nuo $50,000 

(kan.) iki pagaliau $200,000. 
Neaiškiai vandens įsilieji

mui įvykus, pelėsių išvalymo 
kainai galint viršyti pastato 
pardavimo kainą, vyskupija, 
finansiškai "supratlyva" ne 
mažiau nei dvasiškai, pasmer
kė šventovės pastatą, taip rei
kalingą lietuviškai Londono 
bendruomenei, nugriaunant pa
naikinti. Štai diktatūra de
mokratijoje. 

Tegalim pasiguosti tik sau 
sakydami "prieš vėją nepa
pūsi...'', kaip ir prieš "netik
rumais pertekusią demokra
tiją", o vis dėlto, žmonės ne 
vien tik "nori", bet ir "turi" 
žinoti tiesą. 

Edmundas Petrauskas, 
London, ON 

LEDAS REFRIGERATION 

AIA CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jareckui 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 

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 



Caras pagyrė Vyskupą 
Atkelta iš 4-to psl. "Žemaičių vyskupas rodo tą patį rūpestį ir 

vyskupišką uolumą. Tai jo dėka Rusijoje išsi-
Domininkonas T. Souaillard, gyvenęs vystė Blaivybės draugijos, kurios vienų metų 

Petrapilyje, grįžęs Romon, savo pranešime būvyje turėjo tokį pasisekimą, kad valdžia bai
popiežiui "L/Eglise de Russie en 1859" rašo: minasi dėl finansų ir imasi žygių sustabdyti 

veiklą tų, kurie trukdo žmonėms svaigintis". 
Nežinomas pranešėjas 1862 m. parašė: 

"Tas vyskupas yra vienas geriausių rusų impe
rijoje - jis daug nuveikė žmonėse, įsteigdamas 
Blaivybės draugijas". Neveltui žemaitis patrio
tas vyskupas M. Valančius įvairiomis progo
mis galėjo rašyti: 

- Argi negana jau mūsų žemaičiai ir lietu
viai per du šimtu metų nuo degtinės privargo? 

- Balsas iš pat dangaus atvėrė akis ir ausis 
žemaičiams ir lietuviams, kurio garsas praplito 
mažne visame pasaulyje. 

Linksma buvo paklausyti, kaip visos šalys 
gyrė mano vyskupiją ir gražėjosi puikiu pa-

• veikslu. 
- Garsas apie žemaičius ir lietuvius greitai 

_eerbėgo per svietą. Užmiršta mūsų Tėvynė, 
Sv. Bažnyčios klausydama, radosi vėl garsi ir 
garbinga tarpe žmonių giminių. 

Nors Blaivybės brolijos 1864 m. buvo 
griežčiausiai uždraustos, blaivybė Žemaičiuo
se neišnyko. Girtavimo ydos buvo labai įsiga
lėjusios vidurinėse Rusijos gubernijose. Dide
lis vyskupo M. Valančiaus nuopelnas, kad jis 
plačiai žmonėse paskleidė supratimą dėl blaivy
bės reikalingumo. Blaivybės draugija oficialiai 
buvo atgaivinta 1908 m. 

Vysk. M. Valančiaus knyga "Apej brostwa 
blaivystes" (1860, Klaipėda) 

L. Kerosierius, Tarybos pirmininkas 
A. Budriūnas, At. sekretoius, Vilnius, 2009 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

.:.~:·--t~::..~-\l}.~- ~"..,i~ ... _ ·_ . 

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

(905) 333-5553 

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% 
1 m. term. indėlius ...... 1.50% 
2 m. term. indėlius ...... 1.90% 
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 

Variable - 1.50% 
1 metams - 1. 75% 
2 metams - 2.25% 
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 

London, ON 
LIETUVOS VALSTYBĖS 

atkūrimo 92 metinės bus mi
nimos vasario 14, sekmadienį, 
12 val. Fairmont Lawn Bow
ling Club salėje, 1414 Dundas 
St. (šalia Šiluvos M. Marijos 
šventovės). Vaišės - sunešti
nės. Bus renkamas bendruo
menės solidarumo įnašas. 

• APIE KUNIGO APSI
LANKYMO pageidaujančius 
lietuvius ligonius ar negaluo
jančius Londone prašome 
pranešti Rūtai Dragunevičiū
tei tel. 519-471-5333. 

• PRAEITŲ METŲ AU
KŲ PAKVITAVIMAI atleidi
mui nuo valstybinių mokesčių 
(!neome Tax) dalinami sek
madieniais po pamaldų. Ne
atsiėmusiems jie bus vėliau iš
siuntinėjami paštu. 

• AUKŲ VOKELIUS dar 
neatsiėmusieji gali pasiimti 
sekmadieniais po pamaldų 
šventovėje. Taipgi po pamaldų 
dar dalinami šių metų Prisi
kėlimo kredito kooperatyvo 
sieniniai kalendoriai. 

• MIŠIOS VASARIO 14, 
sekmadienį, bus aukojamos 
už Butkų mirusius. Inf. 

Hamilton, ON 
A.a. ELENOROS RAD

VILIENĖS atminimui, už
jausdami vaikus Loretą, Feli
ciją (Marijų), Viktorą ir visą 
giminę Pagalbai Lietuvos vai
lwms aukojo: $140- M.E Gu
dinskai; $50 - K.E. Gudinskai 
ir "Memorial School Staff"; 
$40 - A.L. Viktorai; $25 - R. 
Kubilius; $20 - E. Beržaitienė, 
D. Beržaitis, A. Bungardienė, 
E. Grajauskienė, J. Otto, A. 
Pietrantonio, A. Prapuolenis ir 
J.D. Trumpickai. Komitetas 
nuoširdžiai dėkoja aukotojams. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

A.a. Viktoras Veselka, 
inžinierius, pasižymėjęs me
džio drožėjas, lietuviškų or
ganizacijų veikėjas, uolus 
Dainavos stovyklavietės rė
mėjas, baigdamas 94-uosius 
gyvenimo metus, mirė š.m. 
sausio 2 d. Detroite. Velionis 
gimė 1916 m. sausio 22 d. 
netoli Ukmergės. Baigęs 
Ukmergės gimnaziją, įstojo į 
Karo mokyklą. Vėliau studi
javo Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune, įsigydamas 
geodezijos ir architektūros 
specialybę. 1944 m. su broliais 
pasitraukė į Vokietiją. 1946 
m. Hanau pabėgėlių stovyk
loje su Birute Kalvelyte su
kūrė šeimą. 1949 m. jaunoji 
šeima pasitraukė į JAV-bes 
ir pradžioje apsigyveno Niu
jorke, o vėliau - Detroite. 
Čia susilaukė keturių duk
terų: Karolės, Danutės, 
Kristinos ir Rasos. Per 30 
metų V. Veselka darbavosi 
inžinieriumi "General Mo
tors, Cadillac" bendrovėje. 
Suprojektavo elektrinį auto
mobilį, o taipgi gavo spe
cialų pažymėjimą už JAV 
prezidento limuzino projek
tą. Nuo jaunystės drožinėjo, 
ir jo drožinėjimo darbai bu
vo išstatyti JAV ir Kanados 
parodose. Jo koplytstulpis 
puošia Dainavos stovyklavie
tę, o kryžius - Kryžių kalną. 
Ilgus metus rėmė Dainavos 
stovyklavietę, Dievo Apvaiz
dos ir Šv. Antano lietuvių pa
rapijas, dalyvavo ateitininkų ir 
kitose organizacijose. Velio
nies liūdi dukterys su šeimo
mis, giminės Detroite, Bosto
ne ir Lietuvoje. Palaidotas šalia 
žmonos Birutės, mirusios 2008 
m. sausio mėnesį. 

Britanija 
Minėdama Sausio 13-

ąją, pirmą kartą susirinko 
"Anglia Ruskin" universi
teto, Cambridge mieste, lie
tuvių bendruomenė. Šio uni
versiteto lietuviai studentai 
įsteigė Lietuvių studentų 
bendruomenę ( Anglia Rus
kin University Lithuanian 
Society). Šiuo metu šiai or
ganizacijai priklauso 18 na
rių, pirmininkas - Mantvy
das Džiaugys. Pirmajame su
sirinkime buvo aptarti svar
biausi organizacijos tikslai 
bei sumanymai ir pasiskirs
tyta pareigomis. Taipgi buvo 
paminėta Sausio 13-oji. Or
ganizacijos nariai supynė tą 
dieną žuvusių atsiminimui 
14 vainikų ir paleido juos į 
Cam upę, tekančią per Cam
bridge miestą. Šiais metais 
norima tęsti 2009 m. dvira
čių žygio "Grįžtam 2010" 
vykdymą, taipogi nuvykti į 
šiauriausią Europos vietovę, 
esančią Norvegijoje. Kitas 
sumanymas - sukurti filmą 
apie pernykštį dviračių žygį 
"Grįžtam 2009". Šiame fil
me norima parodyti Lietu
vos jaunimo gyvenimą sve-

tur: jų išgyvenimus, socialinę 
būklę, taipgi paneigti nuomo
nę, kad emigruojantiems tau
tiečiams trūksta patriotizmo. 

Vokietija 
Vokietijos lietuvių bend

ruomenės darbuotojų suva
žiavimas įvyko praėjusių me
tų pabaigoje Miinchene. Di
džiausią pasitarimų dalį su
darė finansiniai klausimai, 
nes ir Lietuvoje, ir Vokieti
joje jaučiama finansinė kri
zė. Opus buvo ir švietimo 
klausimas. Vasario 16-osios 
gimnazijos naujoji direktorė 
dr. Bronė Narkevičienė at
skleidė paruoštą gimnazijos 
veiklos požiūrį, kalbėjo ir 
apie kitas lituanistines mo
kyklas. Pasak direktorės, 
reikia tampriau bendradar
biauti su Lietuvos valdžios ir 
mokslo institucijomis. Inten
syvus pokalbis vyko apie 
"Draugystės tiltą", tapusį 
kasmetiniu Europos litua
nistinių mokyklų sąskrydžiu. 
Suvažiavime dalyvavo ir 
naujas Lietuvos ambasado
rius Bedyne Mindaugas But
kus. Jis apgailestavo, kad 
daug kas Lietuvoje su nepa
sitenkinimu žiūri į tautie
čius, išvažiavusius į užsie
nius ieškoti geresnio gyveni
mo. Jis su pagarba minėjo 
vyresniąją lietuvių kartą, 
ypač tautiečius, kurie savo 
gyvenamuose kraštuose už
mezgė ryšius su valdančiais 
sluoksniais ir galėjo būti la
bai naudingi nepriklausomai 
Lietuvai. Jis taipgi priminė, 
kad finansinės krizės metu nu
traukta ar geriausiu atveju 
"įšaldyta" Lietuvos parama 
užsienio tautiečiams. 

Airija 
Airijos teismas, spren

džiant lygių galimybių klau
simus, įpareigojo tris bend
roves sumokėti 24,500 eurų 
savo buvusiems darbuoto
jams - trims lietuviams ir 
vienam latviui dėl diskrimi
nacijos, kad jie nėra Airijos 
piliečiai. Lietuviai Irmantas 
Stukonis ir Vygaudas Urbo
navičius dirbo "Coalport 
Building" bendrovėje. l. Stu
konis dirbo sargu statybų 
aikštelėje. Kai jis buvo už
pultas, o jo saugoma aikštelė 
apiplėšta, darbovietė parei
kalavo iš jo pateikti pasiaiš
kinimą ir medicininį sumuši
mo įrodymą. Stukonis, men
kai kalbėdamas angliškai, 
nesuprato darbdavio ir buvo 
atleistas iš darbo. Teismas 
nusprendė, kad įmonė neat
liko apiplėšimo tyrimo ir sve
timšaliams pritaikė vienin
telį drausminimo metodą -
atleidimą iš darbo. Teismo 
nutarimu l. Stukoniui dar
bovietė turi sumokėti 8,500 
eurų, o jo draugui V. Urbo
navičiui 500 eurų. Kita bend
rovė "Securazone Manhour" 
Lietuvos piliečiui Utarui Ei
mui turi sumokėti 13,000 
eurų. JA 
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Koncertuoja Marijampolės ansamblis "Bočiai" (vadovė Ona Krikščionaitienė) Lietuvos vardo tūkstantmeao paminėjime 2009 m. guodžio 29 d. 

v v 

Sventinis koncertas ''Cia - Lietuva, čia - bočių žemė'' 
Baigėsi Lietuvos vardo 

tūkstantmečio paminėjimo 

metai 2009-ieji. Daug rengi
nių įvyko ta tema visose "Bo
čių" bendrijose. 2009 m. gruo
džio 29 d. Marijampolės 
bendrija "Bočiai" surengė 
šventinį koncertą "Čia - Lie
tuva, čia - bočių žemė", kaip 
baigiamąjį Lietuvos vardo 
tūkstantmečio paminėjimo 
sąskambį. Pasikvietėme į šią 

šventę Druskininkų ir Jonavos 
"Bočių" bendrijų saviveikli
ninkus. Marijampolės an
samblis "Bočiai" (vadovė O. 
Krikščionaitienė) pasveikino 
visus šventės dalyvius Vydūno 
ir Anskio Storostos daina Lie
tuva, brangi šalele ir eilėmis: 
l Čia - Lietuva, čia - bočių že
mė, l Aplaistyta mūs protėvių 
krauju l Ir prakaitu stipriu. l 
Iš jos visi stiprybės semia, Į 

Kas nepamiršo praeities l Ir pa
pročių gražių. l 

Kas gi gražiau gali padai
nuoti Sėjau rūtą dzūkiškai, pa
šokti "Jievaro tiltą" negu 
Druskininkų ansamblis "Ba
čiai", kuriam vadovauja bend
rijos pirmininkė Zita J an
čiauskienė ir muzikantas 
Adolfas Tamulionis? Atskira 
ritminių linijinių šokių grupė 

pašoko keletą jaunatviškų šo
kių (vadovė Birutė Levanai
tienė ). Jonavos "Bočių" bend
rijos choras dar jaunas - tik 
treji metai konc~rtuoja (va
dovai - Kristina Ziauberienė 
(skaitovė) ir muzikantas Juo
zas Laurinaitis). Choras pa
dainavo moterų ir vyrų reper
tuaro dainų, skirtų Lietuvai 
tėvynei ir Nemuno kraštui. 

Druskininkų ritminių linijinių šokių grupė šoko jaunatvišką 
šoki (vadovė Birutė Levanaitienė) 

liais. 2007 m. "Einu per že
mę", o 2009 m. su "Draugys
tės juosta" aplankėme Šakius, 
Druskininkus, Birštoną, Jo
navą, Tauragę ir Vilniaus 
kongreso rūmus Pagyvenusių 
žmonių šventės proga. Baigė
me renginių ciklą Lietuvos 
vardo tūkstantmečio garbei 
švente "Čia - Lietuva, čia -
bočių žemė". 

dina mūsų gyvenimą, atitolina 
visas ligas ir rūpesčius. 

Kai sklinda iš širdies daina, 
Nesustabdys jos niekas niekada, 
Ji su mumis ir šventėj, ir darbe, 
Kai būna liūdna - ji šalia, 
Kai liejas džiaugsmas širdyje, 
Kai mes visi, kai mes drauge -
Dainuoja visa Lietuva. 

(Pūkas) 

Lletuvos seimo narys Algis Rimas apdovanoja Marijampolės 
''Bočių" bendrijos pirmininkę Joaną Oną Bridžiuvienę 

Marijampolės ansamblis 
"Bačiai" jau koncertuoja aš
tuoneri metai (vadovė Onutė 
Krikščionaitienė). Kas antri 
metai organizuojame renginį, 
pasikviesdami kitų Lietuvos 
"Bočių" bendrijų kolektyvus. 
2005 m. vyko šventinis kon
certas "Mūsų dienos kaip 
šventė" su Seinų (Lenkija) 
choru ir Kauno, Tauragės, 
Gelgaudiškio, Vilkaviškio ir 
Marijampolės bočių ansamb-

Tus šventinis šurmulys tė
vynės meilės jausmas, gražių 
lietuviškų dainų skambėjimas, 
tautiniai šokiai ir žaidimai, 
drabužių mirgėjimas ir ne
blėstanti jaunatviška energija, 
tranki liaudiška muzika ne tik 
maloniai nuteikia visus daly
vius ir žiūrovus, bet ir nuskrai-

Šventę baigėme tradicine 
daina Ilgiausių metų!, palinkė
dami vieni kitiems laimingų, 
džiaugsmingų, sveikatos ir 
Dievo palaimos naujaisiais 
2010-aisiais metais. Mes esa
me dėkingi seimo nariui Al
giui Rimui, Marijampolės sa
vivaldybės ir apskrities virši
ninko administracijai, Lietu
vos PS pirmininkui gerb. Pet
rui Ruzgiui už didelį dėmesį 
ir paramą "Bočių" bendrijai, 
organizuojant šventinius ren
ginius, už mūsų darbo įverti
nimą, apdovanojant ansamb
lio vadovę Oną Krikščionai
tienę ir bendrijos pirmininkę 
Joaną Oną Bridžiuvienę Pa
dėkos raštais ir dovanomis. 

Jonavos "Bočių" choras, vadovai Kristina Žiauberienė ir Juozas Laurinaitis 

Janina Jasiulaitienė, 
Marijampolės "Bočių" 

bendrijos tarybos narė 
(Ntrs. A. Kluoniaus) 

JANINA DEGUTYTĖ 

Sausis 
Jau toli spalvoti vasaros sodai. 
Jau seniai išblėso raudonos šermukšnių pašvaistės. 
Žaisti prisiminimais užtenka. Ant rankų 
paimk tą laukinį žvėriūkštį - savo likimą 
ir pasakyk jam, kad vis tiek, 
kas bebūtų, jis tavo. 
Pasišildykit abu prie geležinių vamzdžių. 
(Širdis pasiilgo gyvos -
raudonos mėlynos geltonos ugnies. Neliesk šito ilgesio). 
Pildosi viskas iš lėto, 
kas palinkėta buvo prie lopšio. 
Kietai sukandi dantis. Akys sausos. 
Sausis. 

v 

Zienios}Tagnientas 
Per aukštus medžius 
sniegas putojantis driekias. 
(Ką sapnuoja gyvašaknės?) 
Laikau savo rūpestį -
juodą kasdienę riekę. 

Medus ir ašakos. 

Nuo gruodžio saulėtekio, 
šviesos ir ledo tiltais atbėgusio, 
apmiriau. Ateisiu 
į savo kasdienybės 
apvalų dvyliktą mėnesį -
kai vasara į vaisių. 

SUZANA STUNŽĖNIENĖ 

Maironiui-145 - Pasandravio ąžuolai 
Per laiko brastas akmenuotas 
Brenda metai 
Ir kopia į kalną. 

Skaidrūs vandenys 
Sandros teka -
Glosto žilą alanenw galvą. 

Tas šaltinis tyras 
Kaip žodžiai poeto -
Amžini ir gaivinantys - plaukia. 
Iš gimtinės per slėnį žalią, 
Per smėlėtą Dubysos palaukę„ . 

Nepalinkę, tiesūs ir rūstūs 

Ąžuolais ėjo žodžiai prieš vėją. 
Ir sustojo Sandros pakrantėje, 
Šlama vėlei pačiam žydėjime.„ 
Žodžiuos liko poetas gyventi, 
Kaitrią ugnį širdies iškėlęs, 
Kad mylėtume Lietuvą savo 
Jos visam šviesiam skambėjime. 

Kad dainuotume Lietuvą 
brangi,ą 

Tą poeto širdy nesutilpusią, 
Vyturių išsapnuotą padangę. 



"Cirque du Soleil" 
30 metų cirke pragyvenusi lietuvių pora Naujųjų metų 

išvakarėse vaidino Niujorke 

EUGENIJA MISEVIČIENĖ 

Štai ir sulaukėme 2010-
ųjų. Atrodo, vos prieš kelias 
valandas aidėjo fejerverkų 
garsai, o akyse iki šiol švyti jų 
nepakartojami vaizdai. Nors 
šventės ir pasibaigė, tačiau li
ko labai gražūs ir puikūs prisi
minimai. Prieš pat Naujuosius 
teko apsilankyti garsiojo "Cir
que du Soleil" pasirodyme žy
miame Niujorko "Times Squ
are" rajone "Madison Square 
Garden" komplekse. Prestiži
nėje arenoje nuo 2009-ųjų 
lapkričio 11 d. iki 2010 m. sau
sio 3-iosios vyko cirko "Cir
que du Soleil" pasirodymas 
niujorkiečiams, pavadintas 
"Wintuk". Tai - nuotaikingas 
spektaklis, sukurtas įvairiose 
erdvėse su šokiais, muzika ir 
vaidyba. Atlikėjai labai uni
versalūs, jų numeriai ne
nuspėjami, pasižymintis artis
tiškumu, meistriškumu - tie
siog išskirtini. Apie šį šventinį 
vaidinimą prisimenu todėl, 
kad šiame spektaklyje žiūro
vus kaitino ir lietuvių kilmės 
pora - cirko profesionalai 
Audronė ir Alikas Pavlovičiai. 

"Cirque du Soleil" (Sau
lės cirkas) įsikūrė 1984-aisiais 
Montrealio mieste. Šiandien 
- tai viena didžiausių bend
rovių ir žinomiausių cirko gru
pių pasaulyje, garsėjančių 
masiniais efektingais pasiro
dymais. Nors "Cirque du So
leil" bazė tebėra įsikūrusi Ka
nadoje, didžiausias jo padali
nys, daugiausia pasirodymų 
siūlantis, yra Las Vegas (NV). 
Ten jau daugiau kaip 15 metų 
gyvena Audronė su Aliku bei 
savo vienturčiu sūnumi Gedi
minu, kuris taip pat seka tėvų 
pėdomis ir tapo profesionaliu 
akrobatu. Vaikinas jau ne kar
tą žiūrovus džiugino keliauda
mas to paties "Cirque du So
leil" sudėtyje. Spektaklis 
"Wintuk" sukurtas specialiai 
žiemos sezonui ir jau trečius 
metus kalėdiniu laikotarpiu 
atvyksta į Niujorką, kur jaudi
nančio spektaklio pažiūrėti 
susirenka tūkstančiai gerbėjų. 

Lietuvaitė Audronė su 
lenkų kilmės Latvijoje užau
gusiu, bet lietuviškai puikiai 
kalbančiu savo vyru Aliku su
sipažino Rusijos cirke. Jau 

Audronė ir Alikas po vieno iš pasirodymų Niujorke 

Audronė ir Alikas Pavlovičiai "Cirque du Soleil" programoje 
"Wintuk" Niujorke atlieka įspūdingą numerį pavadinimu 
"lėlė" 

daugiau kaip 25 metus vedę, 
ne tik gyvena drauge, bet ir 
dirba kartu. 

Savo pasirodymais stebi
no žiūrovus visame pasaulyje, 
o nuoširdžiu charakteriu žavi 
ne tik mūsų tautiečius, bet ir 
reiklius amerikiečius. Dažnai 
susitikdami su pramogų pa
saulio žvaigždėmis, tampa 
draugais. Net ir tokios Ame
rikos superžvaigždės, kaip 
garsioji roko atlikėja Pink ir 
jos vyras Carey Hart, būdami 
lietuvių cirko meistrų kaimy
nais, džiaugiasi jų draugyste. 

Sulaukę 45 metų, abu lie
tuviai artistai išėjo į pensiją. 
Tačiau ilgai ilsėtis neteko. Ne
trukus buvo primygtinai kvie
čiami atgal - į prestižinį pa
saulinio lygio cirką "Cirque 
du Soleil" ir tęsia savo neįti-

kėtinus pasirodymus. Paskuti
nius 3 Naujuosius metus Pav
lovičiai pasitinka Niujorke, 
nes vis vaidina "Wintuk" 
spektaklyje. Tačiau vėl svajo
ja apie ramesnę aplinką. Šie
met sukanka 30 metų, kai jie
du profesionaliai vaidina. 

Tikimės, kad "Cirque du 
Soleil" sulauksime ir šiais me
tais. Taip pat viliamės, kad net 
ir sulaukę savo profesionalios 
karjeros 30-mečio, Audronė 
ir Alikas Pavlovičiai nepaliks 
scenos, taigi mes dar ne kartą 
galėsime pasidžiaugti jų ne
eiliniais sugebėjimais, o taip 
pat vėl sulauksime jų pasiro
dymų ten, kur ir užgimė pats 
žymusis "Cirque du Soleil" -
Kanadoje! (Straipsnis su
trumpintas. Red.) 

(Ntrs. A. Pavlovičienės) 

Garsioje "Madison Square Garden" arenoje rodomas įžymiojo cirko "Cirque du Soleil" vai
dinimas ''Wintuk", kuriame vaidina ir lietuviai 
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tO KULTilRINEJE VEIKLOJE 
Kultūros ministerija įstei

gė iškilios teatro meno peda
gogės ir režisierės Dalios Ta
mulevičiūtės (1940-2006) 
premiją scenos meno kūrė
jams, puoselėjantiems lietu
vių literatūros autorių kūry
bą Lietuvos teatrų scenose. 
Premijos tikslas - skatinti 
scenos meno kūrinių iš lietu
vių literatūros ištraukų su
kūrimą, scenos meno kūrėjų 
iniciatyvą ir meninę savi
raišką, ugdyti literatūros ir 
teatro tarpusavio ryšius. 
Konkursas skelbiamas 2010 
m. sausį, laimėtojas bus pa
skelbtas rugsėjo 30 d., D. Ta
mulevičiūtės gimimo dieną, 
Valstybiniame jaunimo teatre. 

Dalia Tamulevičiūtė 1971 
metais baigė teatro režisūros 
studijas A. Lunačiarskio teat
ro meno institute Maskvoje. 
1971-1973 m. režisavo spek
taklius Lietuvos valstybinia
me jaunimo teatre, vėliau 
(1973-1974) Kauno valstybi
niame dramos teatre. 1975-
1991 m. buvo Lietuvos vals
tybinio jaunimo teatro vy
riausia režisierė. Daugiau 
nei 30 metų pedagogė dėstė 
Lietuvos valstybinėje kon
servatorijoje, Lietuvos muzi
kos ir teatro akademijoje, 
kur buvo ir Vaidybos bei re
žisūros katedros vedėja. Per 
18 darbo metų Jaunimo teat
re režisierė sukūrė per 30 
įvairaus žanro spektaklių. 
Statė spektaklius ir Kauno, 
Šiaulių, Klaipėdos bei Rusų 
dramos teatruose. 2003 m. 
buvo įvertinta Vyriausybės 
premija už Lietuvos menui ir 
kultūrai reikšmingus darbus. 

Lietuvos ir Lenkijos sei
mų vadovai siūlo 2011 metus 
paskelbti lenkų poeto, N o
belio premijos laureato 
Czeslaw Miloszo (1911-
2004) metais abiejose valsty
bėse. Jo gimtadienio 100 
metų jubiliejus yra įtrauktas 
į UNESCO minimų datų są
rašą. Lietuvos seimo pirmi
ninkė l. Degutienė savo laiš
ke Lenkijos seimo maršalui 
B. Komorowskiui citavo ir 
poeto žodžius, pasakytus 
1980 m. atsiimant Nobelio 
literatūros premiją: "Gera 
yra gimti mažame krašte, ku
riame gamta atitinka žmo
gaus mastelį, ir kur amžiams 
bėgant sugyveno kartu skir
tingos kalbos ir skirtingos 
kultūros. Kalbu apie Lietuvą 
- mitų ir poezijos šalį ... " 

Czeslaw Milosz gimė 
1911 m. birželio 30 dieną 
Lietuvoje, Šateiniuose (Kė
dainių apskr). 1920 m. Vil
niuje mokėsi Zygimanto Au
gusto gimnazijoje, 1934 m. 
Vilniaus Stepono Batoro 
universitete baigė Teisės fa
kultetą. 1937 m. persikėlė į 
Varšuvą. Po 1945 m. dirbo 
diplomatinį darbą Lenkijos 
atstovybėse Niujorke ir Va
šingtone. 1961 m. tapo Kali
fornijos universiteto Ber
keley mieste Slavų kalbos ir 
literatūros katedros profeso-

riumi. Nuo 1970 m. - JAV 
pilietis. 1980 m. jam paskirta 
Nobelio literatūros premija. 
Subyrėjus komunistinei san
tvarkai, grįžo į Lenkiją, ne 
kartą lankėsi Lietuvoje. Mirė 
Krokuvoje 2004 m. rugpjūčio 
14 d., kur ir palaidotas. 

Valstybinėje filharmoni
joje 2009 m. gruodžio 5 die
ną buvo pagerbtas vienas ta
lentingiausių pokario lietu
vių kompozitorių Eduardas 
Balsys minint jo 90 metų gi
mimo sukaktį. Jubiliejinio 
koncerto programoje buvo 
atliekama siuita iš kompozi
toriaus baleto Eglė žalčių ka
ralienė ir vėlyvojo autoriaus 
kūrybos periodo kūriniai: 
Dramatinės freskos smuikui, 
fortepijonui ir orkestrui bei 
Jūros atspindžiai styginių or
kestrui. Dramatines freskas 
su orkestru atliko E. Balsio 
vaikaitė pianistė Indrė Baikš
tytė ir jos kolegė smuikinin
kė Rūta Lipinaitytė. 

Eduardas Balsys gimė 
1919 m. gruodžio 20 dieną 
Ukrainoje. Netrukus šeima 
grįžo į Lietuvą ir įsikūrė 
Skuode, o 1928 m. persikėlė 
į Klaipėdą. Iki 1939 m. kom
pozitorius lankė Klaipėdos 
Vytauto Didžiojo gimnaziją, 
kur grojo pučiamųjų orkest
re altu ir tūba. Nuo 1940 m. 
dirbo gimnazijos mokytoju 
Kretingoje. 1950 m. baigė 
Lietuvos valstybinės konser
vatorijos prof. Antano Ra
čiūno kompozicijos klasę, 
aspirantūros studijas tęsė 
Leningrado konservatorijo
je. Ją baigęs, dėstė kompozi
ciją ir instrumentuotę Lie
tuvos valstybinėje konserva
torijoje, nuo 1960 m. buvo 
jos Kompozicijos katedros 
vadovas, pirmininkavo Lie
tuvos kompozitorių sąjun
gai. Pelnė dvi valstybines 
premijas: už baletą Eglė žal
čių karalienė (1960) ir orato
riją Nelieskite mėlyno gaublio 
(1974). Mirė 1984 metais 
Druskininkuose. 

Kompozitorės Dianos 
Čemerytės muzika skambėjo 
2009 m. spalį Vilniaus Šv. 
Ignoto šventovėje rengto 
Sakralinės muzikos festiva
lio metu. Jos parašytą kūrinį 
Ave Maris stela atliko Čiur
lionio kvartetas. Šiame kon
certe buvo taip pat atliktas 
estų kompozitoriaus Arvo 
Perto Fratres, grigališkojo 
choralo giesmės ir skaitiniai 
apie šv. Brunoną. D. Čeme
rytė studijavo muzikos teo
riją ir kompoziciją Vilniaus 
konservatorijoje (1990-1994) 
pas Teisutį Makačiną, taip 
pat privačiai kompozicijos 
mokėsi pas Rytį Mažulį. Vė
liau, 1994-2000 m., Lietuvos 
muzikos akademijoje, prof. 
Osvaldo Balakausko kom
pozicijos klasėje. Dirbo mu
zikos redaktore ir diktore 
Lietuvos radijo programoje 
"Klasika". Nuo 2001 m. gy
vena Vokietijoje, yra laisvai 
kurianti menininkė. 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: 
Antradieniais .. . .. . . 

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 
,_.~.u.„„ 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! 

-N U <> lVI <> N 

Liaukimės koneveikę 
savo valdžias 

E 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Periodiškai skelbiamas 
valstybės vadovų bei institu
cijų populiarumas pastaruoju 
metu smunka, įvairūs protesto 
piketai ir mitingai prieš pri
imamus sprendimus padažnė
jo, liaudis savo aktyvumą prieš 
"ponų" valdžią kartais išreiš
kia jau nepriimtinais būdais. 
Esminė susiklostančios padė

ties priežastis, žinoma, yra fi
nansinė ir ekonominė krizė, 
tačiau kodėl per 20 nepriklau
somybės metų aktyviai protes
tuojanti liaudis neišsirenka jai 
priimtinos, "ne ponų" valdžios? 

Kolūkių pirmininkai, įmo
nių direktoriai, partinė no
menklatūra priklausė sovieti
nių ponų luomui. Būtina są
lyga pakliūti į tą luomą buvo 
besąlygiškas komunistinės ideo
logijos išpažinimas, priklauso
mybė komunistų partijai bei 
nuopelnai tai partijai. Ponų 
luomas turėjo tam tikrus (iš 
nusavintų lėšų) fondus, iš ku
rių turėjo galimybę "elge
toms" kažką duoti. Thip ponai 
ne tik botagu, bet ir meduoliu 
valdė, savo galią demonstra
vo, gero pono įvaizdį kurpė. Į 
atkurtą demokratinę valstybę 

tie ponai atsinešė tik įvaizdžio 
ir galios regimybę bei nenu
maldomą troškimą pakliūti į 
naujų ponų luomą, gvieštis į 
valstybės kišenę, iš tų lėšų 
pirkti balsus savo klanui pa
pildyti. Juos pasirenka ir išsi
renka, tikėdami gražiais paža
dais, tie patys "elgetos". Išsi
renka ant savo sprando, nes 
tarnauti žmonėms jiems truk
do iš sovietmečio atsineštas 
valdančio ir engiančio pono 
kompleksas. 

Lietuva, stojusi į savival
dos (demokratijos) kelią, į 
valdžias balsavimu rinko at
stovus iš tų pačių paminėtų 
ponų, nes kitokių, į valdžias 
tinkamų, nepažinojo. Laikui 
bėgant, įgijusi tam tikrą patirtį 
ir pažintį su kandidatais į val
džias, visuomenė rinko geres
nius, tačiau tokių po sovieti
nio tvano mažai bebuvo likę. 
Eidama iš rinkimų į rinkimus, 
visuomenė vis "gerino" seimą, 
tačiau po rinkimų, jam dar 
neįsibėgėjus, iškart pasijusda
vo nusivylusi, pradėdavo val
džią koneveikti. Ir taip - 20 
metų„. Kodėl gi taip yra ir 

kiek ilgai taip gali tęstis? 
Nereikėtų visuomenės mai

tinti optimistinėmis iliuzi
jomis, o iškart atsakyti: gali, 
gali ilgai, be pabaigos. Supa
prastintai tai mums gali pa
aiškinti lvanas Krylovas, pa
rašęs pasakėčią Beždžionė ir 
veidrodis. Teneįsižeidžia vi
suomenė, kad šiame palygini
me ji atstovauja beždžionei. 
Tikėkimės, kad visuomenė 
"pilietiškės", keisis į gerą pu
sę, tačiau ir valdžios keisis tik 
tiek, kiek keisis visuomenė, 
nes valdžios su visuomene su
sijusi betarpiškai, valdžios at
eina iš visuomenės. Valdžių 
kokybės reikalą yra giliau iš
nagrinėjęs Nikolajus Berdia
jevas (Nelygybės filosofija. 
Laiškai socialinės filosofijos 
nedraugams, Berlynas, 1923 
m.), kurio ilgoką citatą verta 
pateikti. 

"Nuo pasaulio sutvėrimo 
visuomet valdė, valdo ir valdys 
mažuma, o ne dauguma. Thi 
tikra visoms valdymo for
moms ir tipams, monarchi
joms ir demokratijoms, reak
cinėms ir revoliucinėms epo
choms. Iš mažumos valdymo 
išeities nėra. Ir jūsų demokra
tiniai bandymai sukurti dau
gumos viešpatavimą yra es
minė savęs apgaulė. Yra tik 
klausimas, ar valdo geroji ar 
blogoji mažuma. Vieną mažu
mą keičia kita mažuma. Blo
giausieji nuverčia geriausiuo
sius, ar geriausieji nuverčia 
blogiausiuosius. Betarpiškai 
žmonių masė vadovauti ir val
dyti negali, revoliucijose ir 
maištuose galimas tik stichi
nės masės potvynio valdymo 
momentas. Tačiau labai grei
tai vyksta susiskaidymas, susi
daro nauja mažuma, kuri pa
ima valdžią į savo rankas. Re
voliucijų epochose paprastai 
vadovauja demagogų būrelis, 
kuris mikliai pasinaudojama
sių instinktais. Revoliucinės 
vyriausybės, pagarbiai pasiva
dinusios liaudiškomis ir de
mokratiškomis, visuomet bū
na tironiška mažuma. Ir retai 
retai ši mažuma būdavo iš
rinkta iš geriausiųjų. Revoliu
cinė biurokratija paprastai 
būna prastesnė už nuverstąją. 
O revoliucinės masės visuo
met būna tik atmosfera tai ti
roniškajai mažumai veikti". 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

~:e:~-~ 
Dr. Gintarė Sungailienė 

(905) 271-7171 (905) 785-3900 
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"Demokratijos triumfas 
visuomet netikras ir trumpa
lailris, jis tęsiasi tik vieną aki
mirką. Vienodai būtų netikras 
ir socializmo triumfas, jeigu 
jis būtų galimas. 

Išsivaduokite iš žodžių 
valdžios ir nuo išviršinių lukš
tų, įsižiūrėkite susikaupę į pa
čią gyvenimo esmę. Pačioj 
realiausioje tikrovėj paprastai 
triumfuoja arba aristokratija, 
arba ochlokratija, geriausiųjų 
valdymas arba blogiausiųjų 
valdymas. Tačiau visuomet 
viešpatauja nedaugelis; toks 
nepakeičiamas gamtos dėsnis. 
Visų viešpatavimas nieko rea
laus nereiškia, išskyrus tamsų, 
abejingą, sumaišytą chaosą. 
Bet koks tokio chaoso valdy
mas numato vienų arba kitų, 
aristokratijos arba oligarchi
jos elementų išaiškinimą". 

Ne kitaip po dainuojan
čios revoliucijos vyko Lietu
voje. Iš chaoso išsiskyrė tam 
tikra mažuma, kuri įstengė at
kurti valstybę ir paskelbti jos 
nepriklausomybę, tačiau gan
greit ta mažuma pasidarė blo
ga. Ieškota geresnės. Ir suras
ta. Ir vėl bloga, ir vėl ieškota 
ir t. t., ir t.t. Thigi patirtis rodo, 
kad lieka būti realistais, nusi
raminti ir žinoti, kad kitaip ir 
nebus, nes stebuklai įvyksta 
retai (Lietuvoje stebuklą jau 
patyrėme prieš du dešimtme
čius, o jie, sako, įvyksta kartą 
per šimtmetį). Jei taip, tai ko 
verti mūsų burnojimai, val
džių niekinimas, žiniasklaidos 
piktdžiugavimai dėl krintan
čio valdžių populiarumo. Rytų 
išmintis moko, kad tamsos ar 
nakties koneveikti neverta, 
nes nuo to šviesiau nebūsią. 
Reilria uždegti žvakę. Tik kuo 
burnojimą pakeisti, kokią žva
kę uždegti, kad valdžia būtų 
geresnė? 

Burnojimą iš tikrųjų pa
keisti galima atvirkščiu elge
siu: už geras iniciatyvas ir dar
bus pagirti, į valdžių paskatas 
atsiliepti, rodyti valdžioms pa
garbos ženklus. Dale Came
gio knygoje Kaip įsigyti draugų 
ir daryti įtaką žmonėms ran
dame daugybę pavyzdžių, 
kaip teigiamas skatinimas iš 
šalies gera linkme pakeitė 
žmonių gyvenimus, o kartais 
priešus pavertė draugais. 

Nukelta į 12-tą psl. 
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PRENUMERATORIAMS! 
Sekite savo prenumera

tos baigimosi datą, kuri yra 
pažymėta ant laikraščio lip
dės su jūsq adresu. Nelaukite 
priminimo - laiku ją atnau
jinkite. Tuo sutaupysite admi
nistracijos laiką ir pašto iš
laidas. 1Z Ieidijai 



KNYGOS 

Vėjas, pučiantis prieš vėją 
''Neužmik! Tik pirmyn! Pailsėsime Anapilyje. 
Mes donkichota~ anų laikų riteria~ mes - ne Lietuvos gynėjai -
o Laisvės kovotojai. 
Mes vėjas, pučiantis prieš vėją': Vytautas Vaineikis, (1931.VIIl.24-1996.X.30) 

Tui knygos herojaus Vy
tauto Vaineikio, kaip jį apibū
dino Antanas Burokas, "am
žino kovotojo, fantasto, uto
pisto, širdyje visuomet opti
misto, žodžiai. Toks jis ir buvo 
visą gyvenimą - žmogus, ei
nantis prieš srovę, vėjas, pu
čiantis prieš vėją. Jis buvo ne 
vienas. Tuda jų buvo daug. 
Šimtai - Vorkutos, Karagan
dos, Norilsko ir kitų GULA
G'o politinių kalinių iš Lietu
vos, sukilimo prieš raudonąją 
komunizmo imperiją dalyvių. 
Iš čia ir buvusio politinio ka
linio, vieno iš Vorkutos sukili
mo ir streiko vadovų, Edvardo 
Buroko parašytos trilogijos 
Pūtėme prieš vėją pavadini
mas. Pirmoji jos dalis Ko ne
pasakė Solienicynas pasirodė 
1998; antroji Sukilimas (2008) 
ir dabar trečioji Vytauto Vai
neikio Juodos dienos, baltos 
naktys (2009). 2009 m. gruo
džio 18 d. Vilniaus karininkų 
ramovėje buvo surengtos šios 
knygos sutiktuvės, sukvieru
sios į Vilnių iš visos Lietuvos 
buvusius politinius kalinius ir 
tremtinius bei patriotiškai nu
siteikusius vilniečius. 

Knygos herojus Vytautas 
Vaineikis (g. 1931) 1949 m. 
partizaninio pogrindžio buvo 
pasiųstas į Sibirą - į Tuišeto 
rajoną, kur Thišeto lageriuose 
kalėjo keli tūkstančiai lietuvių 
ir kur nemažai lietuvių kentė
jo tremtinių dalią. Čia buvo 
suimtas, :eabėgo i Lietuvą, pri
siglaudė Siauliuose, kur ir vėl 
buvo suimtas, nuteistas 10 
metų kalėti ir išsiųstas į Vor
kutos lagerius. 1953 m. daly
vavo Vorkutos sukilime; 1955 
m. - Vorkutos lagerių streike, 
buvo organizacinio komiteto 
narys, vienas iš pagrindinių 
sukilimo ir streiko politinių 
ideologų ir vadovų 1954 m. 
Vorkutos lageryje atkūrė Lie
tuvos Laisvės kovotojų są
jungą, pogrindyje spausdino 
agitacinius, kviečiančius į ko
vą prieš raudonąją komuniz
mo imperiją laikraštėlius 
Šiaurės pašvaistė (Sevemoje 
sijanije) ir Protėvių takais, da
lyvavo Varpo Gis buvo pradė
tas leisti Vorkutos lageryje 
1955 m. pradžioje) leidime. 
Už dalyvavimą Vorkutos suki
lime ir streike buvo įkalintas 
Vladimiro kalėjime. Cia drau
ge su kitais kaliniais parašė ir 
parvežė į Lietuvą "Laisvės 
Kovotojų manifestą" ir įsta
tus. "Draugo" (Labanausko) 
išduotas, 1957 m. kovo 29 d. 
vėl buvo suimtas, nuteistas 10 
metų lagerio. Vietoje paskuti
nio žodžio teisme sugiedojo 
Lietuvos himną. Išvežtas į 
Mordovijos griežtojo režimo 
lagerius, vėl veikė pogrindyje. 

Ir vėl buvo išvežtas į Vladi
miro griežtojo režimo kalė
jimą. 

1966 m. grįžo į Lietuvą, 
vėl įsijungė į veiklą. Bandė 
leisti laikraštį, bet nepasisekė. 
1975 m. slapstydamasis pas 
Inturkės kleboną Juozapą 
Dabrovolską, atgaivino Vor
kutoje leistą Varpą; įkūrė 
"Lietuvos revoliucinio išsiva
davimo frontą" (kartu su ki
tais). Jo leistas Varpas rado 
atgarsį tarp SSRS disidentų. 
Iškilus pavojui vėl būti suim
tam, iš Inturkės persikėlė į 
Ukmergės rajono Jogvilų kai
mą. Čia ir vėl pradėjo leisti 
Varpą; čia sulaukė ir Atgi
mimo. Aktyviai dalyvavo Są
jūdžio veikloje. 1996 m. kartu 
su kitais atkūrė Lietuvos Lais
vės kovotojų sąjungą. Daly
vavo Varpo leidyboje. Mirė 
Vytautas Vaineikis 1996 m. 
spalio 30 d. 

Vokiečių~J.W. Goethe 
žmonijai paliko savo amžinąją 
tiesą apie Istoriją, sakydamas, 
kad Istorija pats nuostabiau
sias mokslas iš visų mokslų, 
nes ji gražina gyvenimą miru
siesiems. Šiandien Vytautas 
Vaineikis, savo bendražygio 
kovoje už Lietuvos laisvę Ed
vardo Buroko dėka, grįžta į 
Lietuvą ir stojasi vėl į Laisvės 
kovotojų gretą savo darbais ir 
savo gyvenimo pavyzdžiu. 
Knygoje Vytauto Vaineikio 
Juodos dienos baltos naktys 
pateikiama jos herojaus gyve
nimo apybraiža ir jo kūryba -
autobiografijos fragmentai, jo 
paties rašyti; jo poezija, jo ta
pytų paveikslų fotografijos, 
t.y. jauno žmogaus kūrybinė 
galia, kuo jis galėjo tapti - vie
nu žymiausiu Lietuvos rašyto
ju, poetu ar pripažintu Lietu
vos dailininku, galėjusiu gar
sinti Lietuvos vardą pasaulyje; 
jeigu ... ne okupacija, kova su 
okupantais. 

Knyga svarbi ir tuo, kad ji 
ne tik draugo bei bendražygio 
atminties paminklas ir svar
bus lietuvių tautos istorijos 
fragmentas, bet ir tuo, kad 
tampa tarptautinį skambesį 
įgyjančiu ginklu kovoje su at
gimstančia komunizmo-kagė
bizmo imperija, barstančio 
pikto sėklas visame pasaulyje. 
Tampa ji svarbiausia antiko
munizmo teorijos atrama. Vy
tautas Vaineikis grįžta į gyve
nimą, kaip vienas iš bran
džiausių antikomunizmo teo
rijos kūrėjų jo sukurtame 
"Lietuvos Laisvės kovotojų 
manifeste", pažymėtame jo 
kančiomis Mordovijos, Vorku
tos ir Vladimiro kalėjimuose. 

"Manifeste" išdėstyti 
svarbiausi antikomunizmo 
teorijos pagrindai - nuplėšta 

kaukė nuo komunistinio im
perializmo demagogijos, dis
kutuojant su tos demagogikos 
kūrėjais pagal visus svarbiau
sius jų doktrinos straipsnius. 
"Manifeste" rašoma, kad 
"Spalio revoliucijos audra per 
savo aklumą sunaikino visa 
sena, nepastačiusi nieko nau
jo ... Matydami, jog prieš pa
saulio akis atsiskleidžia vyks
tanti visiška degradacija ... jie 
griebėsi ilgamečio politinio 
užsiblokavimo nuo Vakarų 
valstybių, o krašto viduje -
demagogijos. žmogų padarė 
beteisiu. 

Savo niekšiškais žygiais 
ėmė plėšti iš pavergtų tautų 
krauju aplaistytas ir per am
žius ginamas tautų vertybes ir 
tradicijas. Iš liaudies išplėšė 
vienintelį XX š. išlikusį dory
bės ramstį - tikėjimą ... Po ca
ro nuvertimo Rytų Europoje 
prisikėlė nauji "Neronai", su 
kuriais ir jų valdymo menas ... 
Tuip XX š. didžiausi avantiū
ristai ... didžiuoju spalio revo
liucijos žingsniu pirmyn istori
jos datą pasuko atgal. Jie pa
gimdė naujus tautų pavergi
mo būdus, naujas žmonių au
gimo apie save, iš įvairiausių 
rūšių recidyvistų suformavo 
apsaugos avangardą, pavadin
dami jį "komunistų partija" ... 
Ši avantiūristų gauja užgro
busi valdžią, įkūrė raudonąjį 
imperializmą, kurio tolesniam 
egzistavimui įrėžė "proleta
riato" diktatūrą, tiksliau pava
dinus, despotizmą (p. 387). 

Komunizmo ideologai kal
bėdami apie proletariatą, -
rašoma "Manifeste", - pa
slėpė teisybę po melu, tikėda
miesi, kad to nepastebės mili
joninės vergų minios. SSRS 
proletariatas (žmonių klasė, 
neturinti savo gamybos prie
monių ir pragyvenanti iš savo 
fizinio darbo - O.V.) virto vi
siškai nauja klase. Proleta
riatu iš proletariato, tiksliau 
pasakius iš beturčio - elgeta .. 
Avantiūristų šaika, save pasi
vadinusi komunistais, mas
kuodamiesi gražiomis dekora
cijomis, įvedė prievartinę dar
bo jėgos išnaudojimo sistemą, 
kalėjimų politiką. Jie įkūrė 
milijonines katorginių darbų 
stovyklas, kur žmonių eks
ploatacija - be jokio atlygini
mo .... O SSRS viešpataujan
tieji raudonieji imperialistai iš 
buvusiųjų proletarų" (p. 
388) ... "Proletariato diktatūra 
- tai avantiūristų gaujos des
potizmas; jėga laikantis ištisą 
eilę pavergtų tautų ... 

Nukelta į 14-tą psl. 
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"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąska ita) 
Kasdienin ių kintamųjų pa lūkanų 

INVESTICINĖ 
54SKAITA 

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

l metų 1.45% 
2 metų 2.00% 
3 metų 2.75% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.30% 
l metų iškeičiamas 1.25% 

- ------------1 Neša metines ar sudėtines 

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

3.00% 
1.50% 
2.00% 
2.75% 
2.95% 
3.50% 

PAPILDOMA TAUPOMOJI 1.20% 

"Pla nas 24" Kasd ien in ių 
pal ūka1nų čekių / taupomoj i 
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 

nuošimčia i ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

palūkanos 

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

l metų 1.30% 
2 metų 1.75% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.50% 
5 metų 3.00% 
l metų iškeičiama~ 1.00% 
l metų JAV do lerių 0.50% 

TERMINU OTI 
INDĖLIAI 
30-89 dienų 
90- 1 79 dienų 
180-269 d ienų 

- ------------1 2 70-364 d ienų 

JAV DO LE RIŲ KASD I EN I N IŲ l metų 
PALO KANŲ 0.20% 2 metų 

0.70% 
0.70% 
0.70% 
0.70% 
0.90% 
1.10% 
1.50% 
1.75% 
2.00% 

3 metų 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TU RTO 5 metų 
PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 

mažesniais nuošimčiais 

Atviras, kintamųjų palūkanų 
Uždarytos, kintamųjų pa lūkanų 

l metų 

3.00% ·----------

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

2.25% 
3.10% 
3.60% 
4.00% 
4.00% 
4.60% 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 
l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareika lavimą 

- ------------1 5 metų 

1.20% 
1.50% 
2.00% 
2.75% 
2.95% 
3.50% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.50% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti kei č iami be įspė jimo 

MH ASMEN INĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

PARAMA 
www. parama .ca 

__ A KTYVAI per $185,000,000 
Palan kūs n uoš imčia i . Malonus ir sąž ini ngos asmeninis patarnavimas. 
2975 Bloor W 416-207·9239 Pirm·Treč 9·3:30 Ketv·Penk 9.9 Šeši 9-1 
1573 Bloor W 416·532-1149 Pirm·Treč 9-3:30 Ketv 9-6 Penk 9·3:30 Šeši Uždaryta 

L l E T U V l Ų K R E D l T O KO O P E R A T Y VA S P A R A M 'A 

PARAMA maloniai praneša, 
kad uibaigė 2009 metus pelningai . 

5330,000 - tai suma, kuri išmokėta mūsų teisėtiems norioms. 
Pelno padalijimas santaupų papildomos pa l ūkanos taupytojams 

bei pa lūkanos sko(ininkamsb pervestos tiesiog i kasdien ines narių 
sąskaitas 201 metų vasario 3 dieną. 

PARAMA rūpinasi savo nariais! 
Va ldyba 

J01VA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sieną 
(drywall), dažymo, plytelių d&. 
jbno, elektros įvedimo, "plum.· 
bing" darbus. Skambinti Al
giui tel. 905 824-9821 arba 416 
882-8531. 

ATLIEKAME visos vidaus ir 
išorės remonto darbus. Dažo
me, dedame grindis, plyteles. 
Mūrininko darbai - plytos, ak
muo. Skambinti Vytautui tel. 
905 272-2016 arba 647 400· 
1153 (cell). 
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9-0SPORTAS 
v 

Į Slovės muziejų 
Lietuvos krepšinio legenda Šarūnas Marčiulionis nu-

matytas į Šiaurės Amerikos valstybinės krepšinio draugijos 
(NBA) Šlovės muziejų. Aštuonerius 
metus pajėgiausioje pasaulio krepši
nio lygoje praleidusio lietuvio indėlis 
įvertintas ne tiek už pasiekimus krep
šinio aikštėje, kiek už nuopelnus už 
aikštės ribų. 

Š.Marčiulionis NBA žaidė 1989-
1997 metais ir per rungtynes pelny
davo vidutiniškai po 12.8 taško. Lie
tuvis atstovavo "Golden State 
Warriors", Sietlo "SuperSonics", Sak-

ramento "Kings" ir Denverio "Nuggets" klubams. Š. Marčiu
lionis visuomet buvo aktyvus už krepšinio aikštės ribų. 

NBA Šlovės muziejaus kandidatai bus paskelbti Dalas 
mieste per NBA "Visų žvaigždžių" savaitgalį, kuris vyks va
sario 13-14 dienomis. Inf. 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Kauno "Žalgirio" krep

šininkų Eurolygos "Top-16" 
varžybose laukia labai sunkios 
užduotys. Bent jau tokį įspūdį 
Lietuvos komandos aistruo
liai galėjo susidaryti, kai jų 
palaikoma komanda pirmose 
antrojo rato G grupės rungty
nėse Gdynia (Lenkija) triuški
nančiu skirtumu 65:89 pralai
mėjo Tomo Pačėso treniruoja
mam "Asseco Prokom" klu
bui. Ne geriau sekėsi ir ant
rose "Toy-16" rungtynėse. 
Kauno "Zalgirio" komandos 
krepšininkai Eurolygos varžy
bų "Top-16" rato G grupės 
antrąsias rungtynes savojoje 
Sporto halėje žaidė su Mask
vos CSKA klubu iš Rusijos, 
kuriam atstovauja Ramūnas 
Šiškauskas. Pergalę rezultatu 
83:68 iškovojo CSKA. Tai bu
vo trečiasis principinių varžo
vų susitikimas šį sezoną ir ba
lansas buvo 2: 1 Maskvos ko
mandos naudai. 

• Tryliktosios rungtynės 
Baltijos krepšinio lygoje 
(BBL) Kauno "Žalgirio" 
krepšininkams irgi neatnešė 
sėkmės. Ventspilyje kaunie
čiai nusileido "Ventspils" ko
mandai rezultatu 80:94. Tai 
buvo antrasis "Žalgirio" pra
laimėjimas BBL pirmenybėse. 

• Lietuvos moterų krep
šinio lygos čempionę Vilniaus 
TEO komandą sudrebino re
tas įvykis. Komandos kapito
nė Aurimė Rinkevičiūtė pri
versta palikti komandą dėl 
pernelyg mažo svorio. Klubo 
vadovai vieną komandos va
dovų neribotam laikui išsiun
tė į gimtąjį Kauną. A. Rinke
vičiū tė į komandą sugrįš tik 
tuo atveju, jeigu priaugs svo
rio, skelbia portalas basket
news.lt. "Situacija yra tokia, 
jog Aurimė yra išsiųsta į Kau
ną. Ji privalo susitvarkyti savo 
asmeninius dalykus, kurie yra 
susiję su krepšininkės sveika
ta. Paprasčiau tariant, jai rei
kia priaugti pakankamai svo
rio, jog galėtų normaliai fiziš
kai dirbti ir rungtyniauti. Da
bar ji negali nei treniruotis, 

nei rungtyniauti", - basket
news.lt atskleidė komandos 
direktorius Arvydas Tama
šauskas. 

• Portugalijos sostinėje 
Lisbon vykusiose Europos 
braziliško džiu-džitsu pirme
nybėse keturi apdovanojimai 
atiteko Lietuvos atstovams. 
Kauno sporto klubo "Titanas" 
narys Marius Gudas auksą 
pelnė 30-35 metų amžiaus 
sportininkų violetinių diržų 

sunkaus svorio (nuo 88,30 iki 
94,22 kg) grupėje bei nugalė
toju tapo violetinių diržų gru
pės absoliučioje svorio grupė
j e. Darius Rudzevičius (nuo 
36 iki 40 metų) iš Vilniaus spor
to klubo "Gracie Barra Vil
nius" tapo čempionu "super
sunkaus" svorio (nuo 94,20 iki 
100,33 kg) baltųjų diržų grupėje. 
Sostinės "Vendeta" klubo narys 
Konstantinas Mokšinas (30-35 
metai) užėmė antrąją vietą svo
rio grupėje nuo 64,01iki69,92 
kg baltųjų diržų grupėje. 

• Prancūzijoje vykusių 15-
ųjų tarptautinių graikų-romė
nų imtynių varžybų "Cristo 
Lutte" svorio grupėje iki 120 
kg Lietuvos atstovas Mindau
gas Mizgaitis iškovojo aukso 
medalį. Pekine olimpinių žai
dynių bronzos medalio lai
mėtojas nugalėjo Prancūzijos 
atstovus N.Sauvair ir Y. Scze
paniak, o baigmėje įveikė italą 
D. Timoncini. 

• Lietuvos lengvosios at
letikos federacijos (LLAF) 
taurės varžybose uždarose pa
talpose Vilniuje Airinė Palšy
tė peršoko kartelę, iškeltą į 1 
m 92 cm aukštį. Tai - antras 
rezultatas per visą Lietuvos 
lengvosios atletikos istoriją. 

• JAV leidžiamas lengvo
sios atletikos žurnalas "Track 
and Field N ews" kas dešimt 
metų renka geriausius praėju
sio dešimtmečio pasaulio 
lengvaatlečius. Paskutiniame 
žurnalo numeryje paskelb
tame geriausių 2000-2009 me
tų dešimtuke antrą vietą už
ima disko metikas iš Lietuvos 
Virgilijus Alekna. VP 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KANADOJE 

Pranešimas spaudai 2010 m. vasario 3 d., Nr. (1.4.3.)-1 

PER VANKUVERIO OLIMPINES ŽAIDYNES KONSULINĘ PAGALBĄ 
LIETUVOS PILIEČIAMS SUTEIKS AMBASADA KANADOJE 

Lietuvos piliečiai, atvykę į Vankuverio olimpines žaidynes, nelaimės atveju arba prirei
kus skubios konsulinės pagalbos, gali kreiptis į Lietuvos ambasadą Kanadoje. 

Šiuo metu ambasada kartu su Kanados užsienio reikalų ir tarptautinės prekybos depar
tamentu, Vankuverio olimpinių žaidynių organizaciniu komitetu (VANOC) ir kitomis ES 
valstybėmis narėmis derina planus ir veiksmus skubios konsulinės pagalbos per olimpines 
žaidynes atveju. 

Žiemos olimpiada vyks vasario 12-28 d.d. Kanados Vankuverio miesto apylinkėse. Iški
lus nelaimei arba prireikus skubios konsulinės pagalbos, į olimpines žaidynes atvykę Lietu
vos piliečiai gali kreiptis į Lietuvos ambasados Kanadoje patarėją Viliją Jatkonienę, tel. + 1 
613 567-5458, ext. 22, el.p. vilija.jatkoniene@lithuanianembassy.ca, arba į LR garbės kon
sulą Vankuveryje Christopherį Jurą, mob. tel. + 1604786-2046, el.p. chrisjuras@telus.net 

Daugiau patarimų keliaujantiems ir informacijos apie konsulines paslaugas galima rasti 
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos tinklalapyje adresu http://www.urm.lt. 

Lietuvos olimpinė delegacija, kuriai vadovauja Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
pirmininkas Artūras Poviliūnas ir olimpinė čempionė Vida Vencienė, vasario 1 dieną išvyko 
į Vankuverį. Slidininkė V. Vencienė 1988 metais Kalgaryje vykusiose žaidynėse iškovojo 
aukso ir bronzos medalius. Kartu su sportininkais ir jų treneriais į Vankuverį išvyks Kūno 
kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos respublikos vyriausybės generalinio direkto
riaus pareigas atliekantis Ritas Vaiginas bei kiti delegacijos nariai, papildantys ne gausią, 
bet darnią Lietuvos komandą. 

Lietuvai olimpiadoje atstovaus šeši sportininkai: biatlonininkė Diana Rasimavičiūtė, kal
nų slidinėjimo sporto atstovas Vitalijus Rumiancevas, slidininkai Aleksejus Novoselkis, 
Mantas Strolia, Modestas Vaičiulis ir jau trečią kartą žiemos olimpiadoje dalyvaujanti Irina 
Terentejeva, kuriai buvo patikėta garbė žaidynių atidarymo iškilmėse nešti Lietuvos trispalvę. 

Lietuvos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė ir Lietuvos tautinio olimpinio komite
to pirmininkas Artūras Poviliūnas Kanados slidinėjimo kurorte Vistleryje, kuris per Vanku
verio olimpines žaidynes bus vienas iš pagrindinių olimpiečių traukos centrų, Lietuvos vals
tybės atkūrimo dienos proga Vasario 16 rengia oficialų priėmimą Lietuvos olimpinei ko
mandai. Jame taip pat dalyvaus Lietuvos garbės konsulas Vankuveryje Christopheris Juras, 
šio miesto lietuvių bendruomenės nariai ir kviestiniai svečiai. 

Kovo 10 dieną Otavos valstybiniame archyve Lietuvos ambasada Kanadoje paminės 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmetį. Ta proga bus atidaryta paroda, skirta 
Baltijos keliui, ir Baltijos filmų festivalis, kurio programoje - Lietuvos teatro ir televizijos 
režisierės Giedrės Beinoriūtės fimas "Balkonas". 

Liaukimės koneveikę 
savo valdžias 

Atkelta iš 1 O-to psl. 

Ne turime, žinoma, vengti 
pamatuotos, vertos kritikos, 
tačiau neturime užgaulioti, 
žeminti atskirų valstybės tar
nautojų, valstybės vadovų. Ar 
susimąsto tie piketuotojai bei 
mitinguotojai, kaip jaučiasi 
po darbo parėjęs namo pur
vais apdrabstytas, suniekin
tas, pažemintas valstybės tar
nautojas ar vadovas, šeimos 
tėvas žmonos, vaikų, vaikaičių 
akivaizdoj e? Ar jis dar gali 
bandyti teisintis, kai taip "de
mokratiškai" pasielgė liaudis. 
O jis iš tikrųjų nuoširdžiai ir 
įtemptai dirbo visą laiką, taip 
dirbo ir tą dieną, atokvėpiui 
laiko neturėjo, o jį už tai pa
žemino, suniekino, apspjau
dė ... Ar gali jis rytojaus dieną 
be vidinės nuoskaudos, be 
įtampos ir skriaudos jausmo 
imtis darbo? 

Ne vien per rinkimus vi
suomenė valdžioms gali reikš
ti savo valią, teikti reikalavi
mus ar pageidavimus, jas kri
tikuoti ar iš jos pasišaipyti. 
Tačiau elgesio būdams yra 
leistinos ribos, kurių neapi
brėši jokiais įstatymais, etikos 

kodeksais ar vadovėliais. Tas 
leistinas ribas, elgesį apspren
džia žmogaus vidinė kultūra. 
Antai, ar galėjo pernykštis 
sausio 16 d. mitingas priesei
mo turėti teigiamą poveikį 
valdžioms? - Jokio. Jis tik 
pats susikompromitavo, kai 
pilietinė veikla virto rėksnių 
ir chuliganų riaušėmis. 

Ir nereikia stebėtis, kad 
panašiems renginiams, ku
riuose dalyvauja vidinės kul
tūros stokojantys piliečiai, ski
riamos atokesnės vietos; jei 
savitvardos nėra, teisėtvarka 
turi taikyti tramdymą. Ir ar 
gali valdžios atsiliepti, tenkin
ti tokių akiplėšiškų veiklų da
lyvių reikalavimus? Žinoma, 
- ne. Nes kartą padarius nuo
laidą, ambicijoms ir reikalavi
mams gali nebelikti ribų. Apie 
žiniasklaidos elgesį su valdžio
mis tenka kalbėti atskirai. 

Sakoma, kad žiniasklaida 
yra visuomenės veidrodis. Jei 
žiniasklaida skirta tik būti vi
suomenės veidrodžiu, kažin 
ar ji būtų reikalinga visuome
nei prieš jį ilgai puikuotis. 
Svarbiausia žiniasklaidos prie
dermė, ypač jaunos demok
ratijos valstybėje, turėtų būti 

pilietinės visuomenės ugdy
mas bei jos telkimas tautą ir 
jos valstybę tvirtinti. Tačiau ar 
šią priedermę žiniasklaida at
lieka, galime spręsti iš Lietu
vos radijo ir televizijos, ko
mercinių televizijų laidų bei 
gausybės bulvarinei spaudai 
prilygintinų leidinių. 

Nesuklysime tvirtindami, 
kad mūsų žiniasklaida yra vir
tusi verslo ir pramogų objek
tu. Tačiau ką jau su pasigar
džiavimu žiniasklaida su ne
pamatuojamu pertekliumi at
lieka, tai valdžių kritiką. Deja, 
prasilenkdama su etika, ne
vengdama akivaizdžios pa
giežos ir pykčio, dažnai pavar
todama net nepraustaburnių 
žargoną. Sunkmetis, nelengva 
didumai Lietuvos gyventojų, 
nelengva ir valdžioms. Val
džios nieko negamina, tik 
skirsto tai, kas yra valstybės 
aruode, jos ieško mažiausiai 
skausmingų visuomenei išei
čių, todėl reikia liautis kone
veikus valdžias, padėti leng
viau susidoroti su sunkmečio 
uždaviniais - pačios visuome
nės labui. Gal ir valdžios ne
beatrodys tokios blogos, tikė
tina, ir iš tikrųjų gerės. 



Toronto Prisikėlimo parapijos teatro studija "Žalios lankos" 
pasirodė Kanados lietuvių dienų programoje 2009 m. spalio 
10 d. su vaidinimu Samuilo Maršako "Katės namai". Iš k. 
katė - Vaiva Slapšytė ir katinas Vasylius - Tomas Botyrius 

N tr. A. Minkevičiaus 

ŠYPSENOS 
• Viešbutyje apsigyveno 

inžinierius, fizikas ir matema
tikas. Kiekvieno iš jų kamba
ryje kilo gaisras. Inžinierius 
išbėgo į koridorių, pagriebė 

gesintuvą ir užgesino gaisrą. 
Fizikas greitai apskaičiavo de
gių daiktų tūrį, nubėgo į vo
nią, prisipylė lygiai tiek van
dens, kiek reikia jiems užge
sinti, ir likvidavo gaisrą. Mate
matikas išbėgo į koridorių, 

pamatė kabantį gesintuvą, pa
tenkintas atsiduso: "sprendi
mas egzistuoja" ir ramiai grįžo 
į gaisro apimtą kambarį. 

• Pacientas chirurgui: 
- Daktare, labai nervinuosi. 
Tai pirmoji mano operacija. 
Daktaras: - Imkite pavyzdį iš 
manęs - visai nesijaudinu, 
nors man tai taip pat pirmoji 
operacija. 

Bernardinai.It 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apyl i nkių 

• 
l'EDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODI T ROBERTAS NEKRAŠAS 
„ KULNO SKAUSMAI 

... PĖDOS SKAUSMA I 

... P I RŠTŲ D · FORMA l.J OS „ NAGŲ D -FORMA IJOS IR 

RYBELINIAI SUSI RGIMAI 

... ĮAUGĘ NAGAI „ VlETI Ė EJAUTRA IR 

CH IRURGIN IS YDYMAS „ SEN IORŲ PĖDŲ PRIEŽI ŪRA 

• VAIKŲ EISENOS 

• Pl';DOS DEFORMACIJŲ 

//r""""~ " 11 TAISYMAS ORTOPEDINlAI 

INDĖK LA I 

• PRllMAME VISUS 
1-..,,;;;,=------' PLANI lU DRAUDIMU 

• TERILOS [RA K IA I 

l/GONIUS PR/IMAME: 
352 WILL O 1 

•• , ANCA R, Ont. EL. (905) 648-9176 

MARGUTIS Parcels 
41 34 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (41 6) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

201 o m. vasario 17 ir kovo 3 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2010 m. vasario 17 ir kovo 3 d.d. 
Vi i paketai turi būti į mū ų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
s300* saoo* off for t parcel off 

* coupon i va lid on ly at 'Marguti -Py anka ' head o 1ce. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Sustiprino norą išlaikyti 

lietuviškumą 
Į Kongresą grįžtų rytoj 

Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso valdyba 

Tryliktasis Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas įvyko 
2009 Kalėdų ir Naujųjų metų 
laikotarpiu Pietų Amerikoje. 
Kanados atstovei Livijai Jo
naitytei Tėviškės žiburių re
dakcija pateikė klausimų apie 
šį reikšmingą įvykį. 

- Kada prasidėjo kongre
sas, kur vyko atidarymas? Kiek 
dalyvavo iš viso atstovų? Iš ko
kių kraštų? 

- Kongresas prasidėjo 
gruodžio 22 d., bet dauguma 
kanadiečių atkeliavo gruodžio 
21 d., tai turėjom progos iš 
karto pamatyti Buenos Aires. 
Atidarymo vakaras vyko gra
žioj salėj, kur buvo išdėstyta 
skaniausių užkandžių ir buvo 
proga susitikti su atstovais, 
dalyviais ir bendruomene. 
Atidarymo vakaro programa 
prie vakarienės buvo įvairi -
buvo kalbėtojų, nepaprastai 
skani vakarienė, vietinių šokių 
grupė ir net Pietų Amerikos 
"pop" orkestras. Vakarą vedė 
Federico Manhe Zavickas ir 
Dalia Uzdila. Pakalbėjo San 
Martin miesto meras Ricardo 
Ivoškus, kurio seneliai buvo 
lietuviai, tai jam mūsų kong
resas buvo labai įdomus. Kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, nušvie
tė kongresų istoriją nuo pat 
pradžios. Jis net buvo antrasis 
pirmininkas PLJS! Kalbėjo ir 
kiti - LR ambasadorius Vac
lovas Šalkauskas, Lietuvos 
vyskupų konferencijos dele
gatas užsienio lietuviams ka
talikams prel. Edmundas Put
rimas, Argentinos lietuvių 
bendruomenės ir Susivieniji-

mo lietuvių Argentinoje pir
mininkas Juozas Brazaitis. 
Kongresą oficialiai atidarė 
Rengimo komiteto pirminin
kė Marisa Leonavičienė. O 
mūsų mielas Juan Ignacio 
Forment Kalvelis paaiškino 
apie šį, tryliktąjį kongresą. 
Buvo daugiau kaip 60 atstovų 
ir bent 10 dalyvių. Buvo iš 
JAV, Kanados, Vokietijos, Es
tijos, Belgijos, JK, Australijos, 
Danijos ir, aišku, Argentinos, 
Urugvajaus ir Brazilijos. Visą 
vakarą jautėme pozityvią, jud
rią aplinką, visi kuo greičiau 
norėjo susipažinti su kitais 
kongreso dalyviais. Buvo labai 
aišku, kad šis vakaras buvo 
pradžia labai svarbaus ir ypa
tingo laiko. Dabar pagalvo
jus, mes net neįsivaizdavom, 
kaip puikiai praeis tas laikas. 
Buvo daug gražiau ir įspūdin
giau negu galėjom manyti. 

- Kaip šventėte Kūčias ir 
Kalėdas? Ką veikėte po Kalėdų 
iki Studijų dienų? 

- Kūčios vyko klube! Su
pratom, kad sunku sutalpinti 
daugiau kaip šimtą žmonių į 
vieną restoraną. Buvo išdėsty
ti stalai su įvairiais patiekalais 
- kepta žuvis, blyneliai su 
"dulce de leche" , "sushi" 
(maži žuvies ir ryžių vynioti
niai) ir kt. Iš karto grojo or
kestras, vėliau įrašyta muzika, 
o vidurnaktį buvo fejerverkai 
lauke. Buvo labai nuostabu 
praleisti Kūčias su tiek daug 
žmonių, o ypač, kad visi buvo 
lietuviai, kurie šį vakarą jau
tėsi kaip viena didelė šeima. 
Tą vakarą pagaliau atkeliavo 

Ntr. autorės 

mūsų du kanadiečiai atstovai, 
kurie negalėjo atskristi anks
čiau, nes buvo per daug sniego 
Vašingtone. Mes visi kiti jau 
buvom pamiršę sniegą! 

Kalėdų dieną mes pralei
dom su Buenos Aires bend
ruomene ir atstovais/daly
viais. Jų klubas turi baseiną, 
ir mes salėje labai skaniai pa
valgėm. Visą dieną praleidom 
saulutėj, ir net buvo "rock" 
orkestras, kuris pagrojo mums 
tą vakarą. 

Audra Rusinaitė atsi
mena šią dieną, kaip vieną iš 
mėgstamiausių, "Praleisti Ka
lėdų dieną su tiek draugų ir 
Argentinos bendruomene vi
sad bus iš gražiausių mano 
:erisiminimų XIII kongreso" . 
Seštadienį mes atsikėlėm, ir 
buvo baisi audra. Graustinis 
rimtai išgąsdino mus! Vis tiek 
važiavom, kaip buvo planuo
ta, į "rančą". Jojom arkliais, 
vieniems buvo lengviau negu 
kitiems ... keli arkliai nelabai 
klausė. Vienas su Stasiu nujo
jo į krūmus. Tada pietūs - vėl 

mėsos, salotų ir vyno su coca
cola! Labai skaniai pavalgėm, 
ir tada saulutė išlindo mums! 
Matėm kaip tie "gauchos" 
(kaubojai) rungtyniavo, kad 
paviliotų merginą. Pavaikš
čiojom ir matėm įvairių gy
vuliukų. 

Grįžę į miestą tą vakarą 
mes matėm Tango spektaklį -
tikrai buvo nuostabus. Tą va
karą buvo sunku miegot ži
nant, kad reikės iškeliauti 6 
valandą ryto į Urugvajų. 

(Bus daugiau) 

Sausio 13-osios minėjime Maironio mokykloje Rimos Žemaitytės (mokytojos) ir Vidos 
Naudžiūnaitės (padėjėjos) aštunto skyriaus mokiniai atlieka programą; pianinu skambina 
Vaiva Dzemionaitė N tr. A. Šimonėlienės 
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AtA 
JUOZUI POJAUJUI 

mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame mūsų choristą KAZI

MIERĄ PAJAUJĮ, gimines bei artimuosius -

Lietuvos kankinių parapijos choras 

AtA 
RAMANAUSKAI 

VLADAS 
1923.XU.10-2005.11.8 

STASYS 
1921.VI.15-2009.X.14 

Jūs visada mūsą širdyse -
Alvina, Vitalija, Stasys, Dana, jų šeimos 

ir visa gausi šeimyna Lietuvoje 

AtA 
VINCUI VERBICKUI 

iškeliavus amžinybėn, netekusiai brolio LINAI 
VERBICKAITEI-SAWITZ su šeima nuoširdžią 
užuojautą siunčia -

Laimis ir Dana Mačikūnai Milda Trumpickienė 

Ona Senkuvienė Algis ir Vanda Ulbinai 

Jonas ir Aldona Vaškevičiai 

Norim tave stipriai apkabinti, nuraminti 
skausmingas mintis, Thvo liūdesiu pasidalinti ir 
palaukti, kol Thvo skausmas praeis. 

~<ES 1'1\ l l'I ~\S 
A RT STUOtO 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

(nuo 1919 metų) 

.& Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

.& Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.& Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.& Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

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

Vėjas, pučiantis prieš vėją 
Atkelta iš 11-to psl. 

Komunizmas SSRS per
ėjo Į raudonąjį imperializmą, 
prieš save žmonijoje sukel
damas aukščiausio laipsnio 
antagonizmą, kurį pagimdė 
diktatūros despotiškumas, su
sidedantis iš inkvizicijos, in
tervencijos, genocido, krašto 
ekonominės degradacijos ir 
palaipsniui visiems įkyria ta
pusios monotoniškos dema
gogijos. Praktiškai komuniz
mas su savo proletariato dikta
tūros ramsčiais, liaudžiai davė 
vien tik ašaromis aplietą, 
krauju nudažytą raudonosios 
imperijos vergiją" (p. 389). 

"Manifesto" autorius, ap
ginklavo laisvės trokštančius 
politinius kalinius ideologija, 
kviečiančia pūsti prieš vėją, 
siekiant laisvės su devizu Ir 
šviesa, ir tiesa mūs žingsnius 
telydi. Kartu perspėjo, kad pa
vergtųjų priešai yra ne tik 
okupantų kolaborantai, bet ir 
mūsų tautos žmonės - tam
suoliai-oportunistai, oponuo
jantys išsivadavimo kovai "dėl 
savo vergiško charakterio, ne
turėjimo idealų, dėl savo kai
lio gelbėjimo, prisitaikant prie 
prievartos" (p. 389). Juos 
"Manifesto" autorius vadino 
tokiais pat niekšais, kaip ir ko
munistus. 

Kaip rašoma trilogijos 
antroje dalyje Sukilimas 1955 
m. liepos 4 d., Vorkutos strei
ko, kurį organizavo lietuviai 
( orgkomiteto nariai Pranas 
Veverskis, Edvardas Lauga
lys, Jonas Valaitis, Edvardas 
Burokas, Stasys Ignatavičius, 
Feliksas Kirvelaitis, Juozas 
Jancevičius, Tuodoras Kilike
vičius, Vladas Ši.ška, Antanas 
Sungaila, Ignas Uogintas, Po
vilas Ulozas, Martynas Kem
tys, Vaclovas Piketis ir Vytau
tas Vaineikis), metui Vorku
tos lagerius užsuko "Vaidila 
Valiūnas, kaip griežtam reži
mui ir sunkiam darbui atsiųs
tas nusikaltėlis" (ten pat, p. 
87). Tui jis visu balsu (Bernar
do Brazdžionio lūpomis) pra
bilo į streiką ir į savo nežino
mą lemtį einantiems lietu
viams apie komunistų morali
nį kodeksą, jų naująją religiją: 
l Jų pirmas dievas buvo melas, 
l Jų antras dievas buvo kerš
tas, l Jų trečias dievas buvo 
prievarta, l Jų ketvirtas dievas 
buvo niekšybė, l Jų penktas 
dievas buvo išdavystė, l Jų šeš
tas dievas buvo žudymas, l Jų 
septintas dievas buvo svetimo 
turto grobimas, l Aštuntas -
niekinimas - grožio, meilės ir 
idealų .... / O devintas - baimė. 
l Ir garbino jie baimę, savo 
valdinių ir valdovų dievą. l Ir 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠI ES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

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

Fondas 
Foundation 

Tel.: 41 6-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.albn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuvių 01ganizacijoms davė 2.38 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.63 min. dol. bei studentų 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. 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija i Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnoj amo turto pirkimas/pardavimas 
• konsuJtacijos Lietuvos respublikos teisės !<Jausimais 

295 The West Mali, 6th Floor, Toron to, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax -H6 236-1809 
Tinklalapis: www.mwelawfirm.com El.pa.~ta.\: lawyers@'paceh1mirm.com 

sukūrė gigantišką baimės kul
tą, l Lydėjo juos baimė dieną 
ir naktį, l Rytą ir vakarą, l Dir
bant ir miegant, mylint ir bu
čiuojantis, l Sekant ir išduo
dant, žudant ir nužudžius l 
(Tun pat, p. 88). 

Sukilėliams reikėjo įveikti 
baimę ... mirti, pirmiausia sa
vyje ... Jie ją nugalėjo. Ir įveikė 
gelžbetonines GULAG'ų sie
nas ... Po sukilimo GULAG 
archipelagas žlugo .... Tui buvo 
valios ir dvasioje laisvo žmo
gaus su grandinėmis ant rankų 
pergalė prieš vergiją. Joje 
dalyvavo ir knygos autorius, ir 
jos herojus Vytautas Vaineikis. 

Dar prieš šią pergalę, 
1953 m., kalėdamas Vorkutos 
lageryje, jaunas poetas Vytau
tas Vaineikis, visada žavėjęsis 
Lietuvos partizanų idealizmu 
ir pasiaukojimu jų kovoje 
prieš okupantus už Tėvynės 
laisvę ir nepriklausomą savo 
valstybę, rašė tarsi testamenti
nius žodžius savo (jų buvo 
trys: Vaidila, Gytis ir Dai
nius) ... ir visos Lietuvos sū
nums: 

Todėl žinok, sūnau: 
Tau skirta i.f po žemių kelti. .. 
Ir kelk visus, kas žuvo už tave! 
Tau skirta net sušildyt Šia-urės 

šaltį! 
Didingais iygdarbiais savais 
Iš kaulų kalno kelti, 

kelti, kelti. t 
Nuo rankos budelių 
užmerkusius akis, 
Savo krauju aplaisčiusius ir 

pievas, ir arimus .. 
Tad tadinkt Kelkit 
Dvasią kelkit TU sūnus Tėvynės! 
Tautos dvasia gyva!. 

(Tun pat, p. 475) 
Prot Ona Voverienė, Vilnius 

KEIJONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaųjantiems į užsienį ir 
atYykstantiems į Kanadą. Skam
binti Marini Rusinni teL 416 
588-2808 ext. 26 dienos metu. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie EVons} 
Savininkes Jurgis Kulle§lus 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 
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! Pnstato nau1ą programą l 

vasario 20, šeštadienį, 6 v.v. 
Prisikėlimo parapijos salėje 

1 Resurrection Road 
l 

Bilieto kaina $15 

Veiks baras 
~ 

,,__------~=------~~----....-.~=------~~----~, 
Toronto Vlado Pūtvio kuopos šauliai Vasario 16-osios mi

nėjimo dieną, sekmadienį, vasario 21 dalyvaus su vėliavomis 11 
val. Mišiose Lietuvos kankinių parapijos šventovėje. Taip pat 
dalyvaus ir šventės minėjime 4 v.p.p. Anapilio salėje. 

Metinis šaulių kuopos susirinkimas įvyks sekmadienį, va
sario 28, 2 v.p.p. Lietuvių Namų seklyčioje. Primenama dėvėti 
uniformas, nes norima padaryti kuopos nuotraukų. Kviečiami 
dalyvauti visi, kurie domisi šauliška veikla. Kuopos valdyba 

~W~\I~ 

DENT~L C::~R.E 

Dr. J. Hirgiolas 
Dr. l. Matiu 

2373 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>"V..A.L LEP..A.C:iE 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

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 M6S 1 P2 

Tel. (416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 
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Maloniai kviečiame visus dalyvauti Lietuvos 

~ 
Nepriklausomybės atkūrimo 

/ \ ~ASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIME 
201 O m. vasario 21, sekmadienĮ, 4 v.p.p. 

ANAPILIO DIDŽIO JO J E SALĖJE (2 185 Staveb an k Rd., M ississauga, O N ) 

Dalyvaus ir kalbės svečias iš Lietuvos PAULIUS KOVAS, 
vienas iš Lietuvos tūkstantmečio odisėjos "Ambersail" jachta organizatorių, XI plaukimo etapo kapitonas. 

HIMNAI - Daiva Paškauskaitė. 
PROGRAMOJE "Apjuoskim Lietuvą" dalyvaus aktorė-dainininkė 

iš Lietuvos NIJOLĖ NARMONTAITĖ; Xlll kongreso Kanados atstovai; 
Toronto tautinių šokių grupė "Gintaras"; Toronto vaikų teatro "Žalios lankos" grupė; 

Toronto retro šokių grupė "Tarp kitko". 

Vasario 16-osios renginiai: Otavoje vasario 13 d„ 3 v.p.p.; Montrealyje vasario 14 d.,11 v.r.; 
Vasagoje vasario 18 d., 2 v.p.p.; Hamiltone vasario 20 d., 12 v.p.p. 

Rengia ir išlaidas dengia KLB Toronto apylinkės valdyba www.torontolietuviai.org 

PROSENELIS 
kun. Kazimieras 
Kaknevičius, 

į kunigus Įšventintas prieš 25 metus 
Romoje Šv. Kazimiero 500 metų jubilie-

jaus išvakarėse 1984 m. kovo 3 d. 

Nuotraukoje visa jo šeima, susidedanti 
iš keturių kartų. Kun. Kazimieras turi 
3 sūnus, 7 vaikaičius ir l provaikaitę. 
Kun. Kazimieras lankėsi Lietuvoje 9 
kartus vis nusiveždamas visus sūnus ir 
vaikaičius i Lietuvą, supažindindamas 
juos su savo gausia gimine, gyvenančia 
tėvynėje Lietuvoje. 
KAIRĖJE - Kaknevičiq giminės medis 
prieš 15 metų 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~fhliated 

Toronto lietuvių 
pensininkų klubas rengia 
VASARIO 1~osios 

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 • r ickd@affiliatedinsurance.ca 

344 L..akeshore Road E., P.O. Box 325, Oakville, ON L6J 5A2 

M l N Ė J l M Ą, 
2010 m. vasario 16, 
antradienį, 12 v.d. 111-čio 

aukšto menėje. 

Meninę programą atliks 
choras "Daina", bus V. Birš
tono šilti pietūs su vynu. 
Reikia iki vasario 13 d. įsi
gyti bilietą. 

Bilieto kaina - $20. 
Bilietai gaunami pas 

B. Tamošiūnienę, 
tel. 416 761-9992 ir 

w StrimaDnę iri. 416 7~TT'Jl. 

~ 
~""'-"" 

Saugus ir prasmingas gyvenimas senjorams Lietuvoje ! 

1 
ROYAL 
RESIDE~CE 

• Parduodami arba nuomoj ami apartamentai • Slauga 
• Gyvenimas bendruomenėje • Medicininė reabilitacija 

Karališkoji rezidencija, Pakalnės g. 3, Birštonas, tel. +370 686 77373 
www.karaliskojirezidencija.lt 

PAREMKITE Til>iilės žiburiu& auka ar rėmėjo prenumerala, testamentiniu palikimu. 11 anksto dėkingi - 'IŽ kidėjai 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 
• Gauta žinia, kad Vilniaus 

arkivyskupijai paskirtas naujas 
vyskupas-pagalbininkas mons. 
dr. Arūnas Poniškaitis, 43 m. 
amžiaus, iš Vilkaviškio vyskupi
jos. Paskutiniuoju metu jis buvo 
Vilkaviškio vyskupijos general
vikaras ir Kauno kunigų semi
narijoje dėstė teologiją. Sveiki
name ir meldžiame jam Dievo 
palaimos. 

• 2009 metų aukų pakvita
vimai atleidimui nuo valstybi
nių mokesčių (Income Tax) iki 
šiol neatsiėmusiems šią savaitę 
išsiuntinėjami paštu. 

• Wasaga Beach mieste 
Vasario šešioliktosios minėji
mas bus Gerojo Ganytojo misi
jos patalpose vasario 18, ketvir
tadienį, 2 v.p.p. Minėjimo prog
ramoje: Lietuvos odisėjos "Am
bersail" XI tarpsnio kapitono 
Pauliaus Kovo paskaita ir akto
rės bei dainininkės Nijolės Nar
montaitės meninė dalis. 

• Mūsų parapijose Gavė
nios susikaupimus ves kun. 
Laurynas Grikietis, Kauno Šv. 
Dvasios (Šilainių) parapijos vi
karas ir mokyklos kapelionas. 
Lietuvos kankinių šventovėje 
susikaupimas bus kovo 12, 13 ir 
14 d.d., Delhi miesto Šv. Kazi
miero šventovėje - kovo 14 d., o 
Wasaga Beach miesto Gerojo 
Ganytojo šventovėje - kovo 16 d. 

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

• Anapilio knygyne plati
nama Žodis ta1p mūsų knygelių 
sausio-vasario laida. Taip pat ga
lima įsigyti mokyklinio amžiaus 
vaikučiams "Pučia vėjas" gar
saplokštę (CD) ir "Dainavos" 
~vieneto garsaplokštę (CD) 
"Sešiese". Dar tebevyksta se
nesnių knygų bei muzikos juos
telių išpardavimas. 

• Mišios vasario 14, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Vladą (V 
metinės) ir Stasį (1 metinės) 
Ramanauskus; 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje vasario 14, sekma
dienį, 2 v.p.p. už a.a. Edvardą 
Punkrį ir Marijoną, Justą Punk
rius; Delhi Šv. Kazimiero šven
tovėje vasario 13, šeštadienį, 3 
v.p.p. aukotojo intencija. 

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $100 aukojo 
V. Poškaitis. 

Kun. A. Lipniūno Jaunimo 
kultūros centrui $100 aukojo 
V. Poškaitis. 

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

CO STRUCTION LTD. 

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 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Praeitą sekmadienį per 
10.45 v.r. Mišias giedojo para
pijos "Retkartinis" choras, atei
nantį sekmadienį bus bendras 
giedojimas, o vasario 21 d. gie
dos parapijos vaikų choras. 

• Naujuoju parapijos kle
bony paskirtas kun. Jųozapas 
M. Zukauskas, OFM. Sias pa
reigas jis perims gegužės mėn. 

• Parapijoje rekolekcijas 
kovo 18-21 d.d. ves kun. Lau
rynas Grikietis, Kauno Šv. Dva
sios parapijos vikaras ir katali
kiškos gimnazijos kapelionas. 

• Bažnyčia skatina mus ir 
toliau melstis už krikščionių 
vienybę. Lietuvių ekumeninės 
pamaldos, klebonų susitarimu, 
vyks kovo 9 d., 7 v.v. mūsų para
pijos šventovėje. Pamokslą sa
kys liuteronų Išganytojovpara
pijos klebonas kun. A. Zilins
kas, o kovo 14 d. ekumeninės 
pamaldos vyks liuteronų Išga
nytojo parapijoje 11.15 v.r., ku
riose pamokslą sakys katalikų 
kunigas. 

• Mūsų parapija nukentė
jusiems nuo žemės drebėjimo 
Haityje žmonėms surinko 
$10,584.25. Padėka visiems, 
kurie prisidėjo. 

• Vasario 9 d. palaidotas 
a.a. Eugenijus Kuchalskis, 85 
m. Paliko žmoną Genę ir gimi
nes; vasario 10 d. - a.a. Ona 
Guobienė-Guoba, 97 m. Paliko 
sūnų Joną su šeima. 

• Metinis visų parapijiečių 
susirinkimas įvyks balandžio 18 
d., 12 v,:.d. parapijos salėje. 

• Zodis ta1p mūsų sausio
vasario mėnesių knygutės jau 
yra platinamos. Kviečiame jas 
įsigyti ir skaityti. 

• Mišios sekmadienį, vasa
rio 14: 8 v.r.už a.a. Emiliją Sa
vickienę; 9 v.r. už a.a. Veroniką 
Mikelėnienę - 10 metinės; 
10.45 v.r. už a.a. Joną ir Algį 
Puterius, už a.a. Jurgį Ciparį ir 
už a.a. Juozą Urkį; 12.15 v.d. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius. 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Vasario 13 d. yra Šeimos 
diena - nebus pamokų. 

• Vasario 20 d. įvyks Vasa
rio 16-osios minėjimo užsiėmi
mai mokiniams, kuriuos ves 
KLJS-gos nariai. Živilė 

Atęitininkų žinios 
• Zurnalas Ateitis nuo pra

eito rudens jau turi savo tinkla
lapį www.zurnalasateitis.lt. Nuo 
š.m. pradžios žurnalo prenu
meratų koordinavimą JAV per
ėmė Ramunė Kubiliūtė. Jos ad
resas: rkkubilius@yahoo.com. 
Kanadoje prenumeratas koor
dinuoja Vincas Kolyčius, 86 
Glenholme Ave., Toronto, ON, 
M6H 3B1. 

Ontario ir Br. Kolumbijos 
kelių policija primena, kad 
vasario 1 d. pasibaigė auk
lėjimo ir informacijos laiko
tarpis. Dabar už kalbėjimą ran
ka laikomais ryšio prietaisais 
vairuojant automobilį, ski
riama piniginė bauda: Ontario 
provincijoje - iki 155 dol., Br. 
Kolumbijoje-167 dol. ir 3 bau
dos taškai. Kalbėtis rankomis 
laikomais telefonais vairuojant 
galima tik renkant skubios 
pagalbos numerius. Inf. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Ketvirtadienį, vasario 11, 
7.30 v.v. šventovės patalpose 
renkasi bendras nuosavybės 
anglų ir lietuvių komitetas po
sėdžiui. 

• Sekmadienį, vasario 14, 
pamaldos su Šv. Komunija 
įprastu laiku - 11.15 v.r.; po jų 
konfirmantų pamoka bei Mo
terų draugijos susirinkimas. 

• Sekmadienį, vasario 28, 
po pamaldų vyks parapijos me
tinis surinkimas Lietuvių Namų 
patalpose. 

Lietuvių Namų žinios 
•Vasario 13 d. Lietuvių Na

muose įvyks Valentino dienos 
šokiai. Programoje - šilta vaka
rienė su vynu, baras. Šokiams 
dainuos Lietuvos estrados prin
cas Rytis Cicinas. Dėl platesnės 
inf. teirautis tel. 416-532-3311. 

• LN ieško virėjų. Kreiptis 
tel. 416-532-3311. 

• Popiečių metu nemoka
ma mašinų stovėjimo aikštelė 
nuo 11 v.r. iki 6 v.v. Maloniai 
kviečiami visi sekmadieniais į 
Lietuvių Namus. 

• Lietuvių Namų mašinų 
stovėjimo aikštelėje naujos kai
nos. Galima išsinuomoti mėne
sinę mašinos stovėjimo vietą. 
Dėl papildomos inf. kreiptis 
tel. 416-532-3311. 

• Baras "Lokys" išnuomo
jamas įvairioms šeimyninėms 
šventėms. 

• Lietuvių Namų interneti
nė svetainė, lietuvių kalba: 
www. torontolietuvi unamai. 
com, anglų kalba: www.lithua
nianbanquethalls.ca. GS 

• "Knygos Lietuvai" vajus 
ruošia užsienio lietuvių autorių 
knygų siuntą į Lietuvą. Galin
tieji paaukoti šitokių knygų pra
šomi skambinti tel. 416-769-
1266. Paimsime iš namų. 

• Dokumentinis filmas "Slap
tieji XX amžiaus archyvai" bus 
rodomas Lietuvių Namuose 
š.m. vasario 28, sekmadienį, 2 
v.p.p. dideliame ekrane. Šiame 
filme matomi 1940 m. istoriniai 
įvykiai prieš sovietų okupaciją. 
Pirmame keturių dalių DVD 
diske yra rodomas ministerio 
pirm. A. Merkio, užsienio rei
kalų ministerio J. Urbšio ir Lie
tuvos ambasadoriaus Maskvoje 
L. N atkevičiaus apsilankymas 
pas Sovietų Sąjungos liaudies 
komisarų tarybos pirm. V. Mo
lotovą. Jam įteikiamas prez. A. 
Smetonos laiškas. Iki okupaci
jos buvo likę 60 valandų. Rodo
mas paskutinis Lietuvos vyriau
sybės posėdis, kuriame svarsto
mos galimybės pasipriešinti so
vietinei okupacijai ir pasiprieši
nimo pasekmės. Nutariama pri
imti sovietų ultimatumą. Prez. 
A. Smetona praneša, kad pasi
trauks į užsienį ir iš ten atsto
vaus Lietuvos reikalams. 

Vytas Kulnys 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
PRENUMERATORIAMS: 

jeigu savaitraščio 
pristatymas vėluoja dau

giau kaip 3-4 dienas, 
pateikite savo adresą 
KANADOS PAŠTO 

BENDROVEI 

tel. 1-800-267-1177 
arba el. paštu, tinklalapyje 
www.canadapost.ca (pasirin
kite Resources skyriuje 
"Contact us", tada "General 
Customer Service") 

rĮ MONTREAismB 
Aušros Vartų parapija 

LK Mindaugo-Neringos šaulių kuopos tradicinis Užgavėnių 
blynų balius praėjo sėkmingai. Šeimininkai svečius vaišino pen
kių rūšių blynais, kava ir pyragais. Visus linksmino akordeono 
muzika Jonas Rimeikis. Vyko nedidelė loterija. 

Pajamų mokesčių pakvitavimus už 2009 m. jau galima gauti 
Aušros Vartų klebonijoje - trečiadieniais iš ryto arba sekmadie
nį po Mišių. Prašoma kreiptis į Heroldą Celtorių. 

A.a. Stanislava (Stasė) Lelytė-Ališauskienė, 92 m. amžiaus, 
mirė vasario 2 d. Velionė gimė Lietuvoje, Skaisgirių kaime, jau
niausia iš gausios 11 vaikų šeimos. Atvykusi į Montrealį, aktyviai 
įsijungė į lietuvišką veiklą. Buvo viena iš Aušros Vartų parapijos 
steigėjų, giedojo parapijos chore (55 metus). Mokytojavo šešta
dieninėje lituanistinėje mokykloje ir 7 m. buvo jos vedėja. Pri
klausė "Rūtos" klubui ir savo laiku dėstė prancūzų kalbą klubo 
nariams. Liūdi sūnūs Arūnas, Rimantas su žmona Penny, vai
kaičiai Aleksandra, Antonia, Justin, Joseph ir Andrea, brolis 
prof. dr. Jonas Lelys Vilniuje ir daug giminių, brolvaikių bei 
artimųjų Lietuvoje ir Kanadoje. Gedulines Mišias Aušros Vartų 
šventovėje vasario 8 d. atnašavo kleb. kun. P. Mališka. Giedojo 
parapijos choras. Palaidota Notre Dame des Neiges kapinėse 
prie seniau mirusio vyro Augustino. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Gavėnios rekolekcijos įvyks vasario 27, šeštadienį, 11 v.r. Iš

pažinčių bus klausoma nuo 10 v.r. Rekolekcijas ves kun. Laury
nas Grikietis. 

Metiniai kazimierinių pietūs bus vasario 28, sekmadienį, 
12.45 v.p.p. parapijos salėje. Kviečiame visus atsilankyti. 

Šv. Elzbietos draugijos šių metų pirmas susirinkimas įvyko 
vasario 7, sekmadienį, po 11 val. Mišių. Komitetas paruošė ska
nius pietus. Susirinkime narės užsimokėjo metinį mokestį. 
Draugija turi 54 nares ir 10 garbės narių. Iždininkė Nijolė Šu
kienė perskaitė 2009 metų finansinę apyskaitą. Kitas susirinki
mas - sekmadienį, gegužės 2. 

Šv. Onos draugijos susirinkimas atidėtas dėl tą dieną vyk
siančio Vasario 16-osios minėjimo. 

"Auksinis ratelis" pradės veiklą ketvirtadienį, vasario 18. 
MZ,VL 

A.DANIONIS CASTELLI INSURA.NCES 
LABR E CQU E . BROU IL L ETTE , C A STELLI INC . 

1001 SHERBROOKE ST. ., SUITE 555. MONTR AL. QUE. H2L 1 L3 

Ta: 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 

lradicinis užgavėnių "Šiupinys" 
įvyks vasario 16, antradienį, 7v.v. Toronto Lietuvių Namuose. 

Bus įvairi ir įdomi meninė programa, turtinga loterija. 
Įėjimas - $25 (vakarienė su vynu). 

Visus dalyvauti maloniai kviečia Mažosios Lietuvos moterų dr-ja. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Trimatė televizija - jau tikrovė 
Jeigu galvojate keisti savo 

seną televizijos aparatą, nesku
bėkite. Nors dabar prekyboje 
siūlomi pakankamai patrauklūs 
pagerinto vaizdo (HDTV) 
plokščiaekraniai televizoriai, 
pati kūrybingiausia elektroni
kos gamintoja Sony praneša, 
kad Kanados pirkėjams šios va
saros pradžioje, birželio mėnesį 
prieš Pasaulio taurei laimėti 
žaidynes, bus siūlomi patys mo
derniausi trimačio (3-D) vaizdo 
televizoriai. Pirkėjams bus siū
lomi dvejopi Sony televizoriai. 
Jų pavyzdžiai buvo gerai įver
tinti Las Vegas pasaulinėje 
elektronikos mugėje. 

Pirkėjai buvo supažindinti 
su naujaisiais televizoriais To-

ronto Eaton Centro ir Vankuve
rio Pacific Mali elektronikos 
parduotuvėse. 

Vienas modelis bus par
duodamas su vaizdo valdymo 
pultu ir akiniais, antrasis turi 
visas pagerinto vaizdo (HDTV) 
ypatybes, bet gali būti pritaiko
ma ir trimačio vaizdo priėmi
mui; akinius ir valdymo pultą 
teks pirkti atskirai. 

Tiesa, televizijos programų 
gamintojai truputį atsilieka nuo 
technologinių naujovių. Kol kas 
ne tiek daug programų su tri
mačiu vaizdu, bet Discovery ir 
ESPN kanalo programų kūrėjai 
žada netolimoje ateityje savo 
laidas pritaikyti trimačiam vaiz
dui. Inf 




