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Ar galėtų būti kitaip?
Vieni aukoja, kiti vagia. Šitokių balsų pasigirdo po bai

saus žemės drebėjimo, įvykusio š.m. sausio 12 d. Haiti vals
tybėje, kurios apgriautai sostinei Port au Prince atstatyti 
gali prireikti ištiso dešimtmečio, o gal ir daugiau.

S
TICHINIŲ gamtos nelaimių, revoliucijų, karų laiko
tarpiais beveik visada atsiranda dienų, kai atrodo, 
kad jokios tvarkos nebėra, jokių sargų nebematyti, ir 
kiekvienas gali pats tvarkytis kaip išmano. Tokiomis 

dienomis kaip tik ir išnyra bjaurių savanaudžių, bandančių 
pasinaudoti suirute ir prisiplėšti įvairių gėrybių, rizikuo
jančių nebūti sugautais ir nubaustais. Kiek vagysčių ir 
kitokių nusižengimų padaryta Haiti valstybėje, vargu ar 
kada bus tiksliai apskaičiuota. Laikui bėgant visa tai nebeat
rodys taip svarbu, ir senos sensacijos nebebus įdomios net 
ir jų mėgėjams. Kas ilgiau išliks - tai liūdnos išvados, kad 
žmogaus moralė lengvai išmainoma į paprasčiausią kasdie
ninę prekę ar kokį naujai įsigytą daiktą. Antra vertus, tokių 
nelaimių ar sukrėtimų atvejais iškyla ryškiau į paviršių ir 
gerasis žmogus, atjaučiantis savo artimą, padedantis, auko
jantis, nebeskirstant nukentėjusių į tautybes, religijas ar ra
ses. Taigi kiekviena didesnio masto nelaimė, tarsi koks sie
tas išsijoja žmones ir parodo tikruosius jų veidus. Nemažai 
yra ir “fariziejų”, praeinančių pro šalį, kai nukentėjęs pake
lėj laukia pagalbos. Jų laikysena paremta nuosprendžiu “ne 
mano reikalas”. Jie daro tik tai, kas jiems patiems naudinga, 
net ir jeigu aukoja ką nors, tikisi, kad iš to kas nors ir jiems 
grįžtų. Įdomi ta žmonija. Klausimas, ar ji kuriuo nors būdu 
galėtų būti apvienodinta, turbūt niekada nebus išspręstas. 
PASIDAIRĘ po pasaulį, atverskime ir savo tautos la

pą. Lietuvą XX-to šimtmečio pabaiga labiausiai su
krėtė. 1940-1941 metai sudrebino tautą. Tai buvo 

mūsų “žemės drebėjimas”, ūmai suskirstęs žmones į vieno
kius ir kitokius. Tai paryškinant vertėtų prisiminti sąrašų 
trėmimams sudarinėtojus, kad išvežtųjų būstus būtų galima 
užimti; enkavedistus, kad nušovus “liaudies priešą” galima 
būtų nuo jo rankos laikrodį nuplėšti; kaijeristus-prisitaikė- 
lius, kad apskundus direktorių, galima būtų tikėtis jo vietą 
užimti; bendražygius išdavikus, kad pasitarnavus okupantui 
išnyktų pavojus būti sunaikintam; stribus, grobsčiusius su
imtųjų bei išvežtųjų turtus kaip atlyginimą už “ištikimybę” 
liaudžiai... Šitiems visiems tie laikai buvo patys geriausieji. 
Tautos tragedija jiems buvo puikiausia proga susikurti kad 
ir laikiną geresnį gyvenimą, pabūti “ponais” išsvajotais. Po 
to viso liko viena šlykšti paguoda, kad ne mes vieni tais lai
kais tokie buvome. Bet tai niekaip tautos istorijoje nebegali
ma uždailinti, net ir švenčiant džiaugsmingas laisvės sukak
tuves, net skelbiant lemiamųjų mūšių laimėjimus. Laisvė ir 
garsūs žygdarbiai neatperka to dvasios skurdo, su kuriuo 
kovoti pirmiausia reikėtų, prieš pradedant planuoti projek
tus tautos išlikimui. Visų laikų šešėliais apsupta slinktis 
ateitin kviečia tai daryti visus, nelaukiant, nesitikint, kad 
kas nors už tave geriau padarys. Armėnas Sahakas, romėnų 
vergas kasyklose, tikėjo, kad “pats Viešpats atsistos prie ka
syklos angos ir pasitiks juos”... (Paer Lagerkvist “Barabas”). 
Taip - atsistos. Bet pradžia mums patikėta. Pradmė, nuo 
kurios reikėtų pradėti žengti tobulesne kryptimi siekiant 
pirmiausia padaryti geresnį žmogų, kuris sukurs ir geresnį 
pasaulį - tas pakilimo taškas yra naujas, nes niekada nesens
tantis. Nurodymus kaip gyventi, kaip mąstyti, ką daryti ir ko 
vengti randame Dievo Žodyje. Negi kas nors galėtų geriau 
pasakyti negu viso ko Kūrėjas? ČS

Stoginis kryžius Ntr. A. Augustino
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1990 m. kovo 11 dieną, at
kūrus Lietuvos nepriklauso
mybę, žemė buvo grąžinta tei
sėtiems savininkams bei pa
veldėtojams. Tačiau sugrąžin
toje žemėje, sugriautuose 
vienkiemiuose žmonės buvo 
palikti be gamybos priemonių, 
be pastatų ir be valstybės pa
ramos. Prieškarinės Lietuvos 
laikais, kad žmonės neemig
ruotų, buvo įvykdyta žemės 
reforma, išparceliuoti kolo
nistų dvarai ir bežemiai bei 
mažažemiai aprūpinti žeme, 
jiems buvo skiriama parama. 
Tuo buvo siekiama, kad visa 
žemė būtų racionaliai naudo
jama, o tauta būtų gausesnė. 
Taip po 1922-1939 metais at
liktos valstybinės žemėtvarkos

1940 metais Lietuvos kaime 
buvo 386220 vienkiemių - šei
mos ūkių. Juose gyveno ir dir
bo gausios šeimos.

Šių metų sausio 1 dieną 
Lietuvos ūkininkų ūkių regist
re tebuvo įregistruota 108312 
ūkininkų (tik 28% prieškario 
skaičiaus). Tarp jų 5800 nau
dojo 1 ha, 20400 - iki 3 ha ir 
39718 - iki 10 ha žemės. Šie 
ūkininkai sudarė 61% visų 
ūkininkų ūkių registre įregist
ruotų ūkininkų. Be to, 2009 
m. sausio 1 d. Lietuvoje vals
tybės žinioje buvo 939281 ha 
neprivatizuotos (nesugrąžin
tos bažnyčių, vienuolynų, kitų 
juridinių bei fizinių asmenų, 
išmarų) žemės ūkio paskirties 
žemės, iš kurios 384510 ha

(41%) niekam nebuvo suteik
ta naudoti ir neišnuomota.

Lietuvoje neturint vertin
gų iškasenų pramonei vystyti 
ir daug darbo vietų telkiančios 
pramonės, 6.53 mln. ha žemės 
fondas gali užtikrinti milijonų 
žmonių pragyvenimą. Racio
naliai taupiai naudojant žemę, 
galima sukurti daug darbo 
vietų ir sugrąžinti gyventi ne
mažai svetur išvykusių žmo
nių. Tai realu, nes daug išvy
kusių mūsų tautiečių užsie
nyje dirba vandens, miškų 
ūkyje ir pas ūkininkus. Lietu
va, kaip daugelis kitų Europos 
sąjungos (ES) valstybių, yra 
žemės ūkio kraštas.

Nukelta į 11-ą psl.

http://www.tevzib.com


2 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2010.III.23 Nr. 12

^TĖVIŠKES ŽIBURIAI""-Į-l the lights of homeland

2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3 Canada
Tel. 905 275-4672’FAX 905 275-4364•E-mail: tevzib@rogers.com 

Leidėjas: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai”

Redakcija: red. C. Senkevičius, red. R. Sakalaitė-Jonaitienė, techninė 
red. V Tumosienė. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendradar
bių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę. Už skel
bimų turinį redakcija neatsako.

Metinė prenumerata:
$70 - reguliari (paprastu paštu) • $120 - reg. (1 klasės paštu) 

$90 - rėmėjo (paprastu paštu) • $140 - rėmėjo (1 klasės paštu) 
Oro paštu į užjūrius - $170, paprastu paštu - $90 (Kan. dol.) 

JAV: $90 - reguliari, $110 - rėmėjo • $150 -1 klasės paštu 
JAV prenumeratoriai atsiskaito JAV doleriais.

“Tėviškės žiburiai” (The Lights of Homeland) Lithuanian weekly 
Publisher: Lithuanian Canadian R.C. Cultural Society “Žiburiai”, Inc. 
Annual subscriptions: In Canada - regular (Publications Mail) - $70, reg. 
(Lettermail) - $120; patron (Publ. Mail) - $90, patron (Lettermail) - $140. 
Overseas - Airmail - $170, Surface Mail - $90 (in CDN funds). USA - reg. $90, 
patron - $110, Airmail - $150. US subscriptions are payable in US funds.
Return undeliverable Canadian addresses to Circulation Dept, at 
mailing address above. Printed in Canada. ISSN 0040-4063
We acknowledge the financial assistance of the Government of Canada
through the Publications Assistance Program (PAP), toward our 
mailing costs (Agreement No. 40012376. PAP Registration 
No. 09408, CPM1001760), and we thank the Lithuanian 
Canadian Foundation for funding the J1*1
publication of parish news. II dClcl

Q RELIGINIAME GYVENIME

Dominikonai Lietuvoje
Dominikonų ordino Lietuvoje atkūrėjas, kun. Jonas Dominykas Grigaitis, OP, (g. 1914 

m.) š. m. gegužės 27 d. minės savo 96-ąjį gimtadienį. Praėjusiais metais liepos 16 d. atšventė 
kunigystės 70-metį. Jis padovanojo parapijiečiams savo pamokslų knygą Vade et Praedica (5 
t.). “Tai vyriausias dominikonas pasaulyje”, - didžiuojasi J. Grigaičiu, daugiau kaip pusšim
čiu metų jaunesni Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo šventovės bei dominikonų vienuoly
no vienuoliai. Skirtingai nei dauguma į pensiją išėjusių kunigų 96-ių metų Jonas Grigaitis - 
žvalus, pasitikintis savimi, energingas, kupinas įvairiausių sumanymų. Kiekvieną rytą į darbą 
skubantys praeiviai atkreipia dėmesį per Žvėryno tiltą Vilniuje energingai žygiuojantį žmo
gų. Dauguma net neįtaria, kad dvasios tėvas artėjantis prie 100 metų jubiliejaus yra ypač ak
tyvus kunigas, aktyviai dalyvaujantis šalia stūksančio vienuolyno gyvenime.

Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 20-sios me
tinės kovo 11 d. buvo mini
mos visoje Lietuvoje, buvo 
dėkojama už laisvę ir mel
džiama Dievo globos Lie
tuvai. Kard. Audrys Juozas 
Bačkis kalbėjo Lietuvos sei
me tą rytą vykusiame iškil
mingame minėjime. Su dide
liu dėmesiu minėjimo daly
viai išklausė ruso disidento ir 
lietuvių bičiulio Sergejaus 
Kovaliovo kalbos. Jis primi
nė šiandien nepelnytai nuty
limus katalikiškojo demok
ratinio judėjimo Lietuvoje 
dalyvius. 13.30 vai. Vilniaus 
katedroje prasidėjo Mišios, 
kurias kartu su kard. Bačkiu, 
koncelebravo keletas kitų 
Lietuvos vyskupų ir apašta
liškasis nuncijus arkivysku
pas Luigi Bonazzi.

Kauno arkikatedroje ba
zilikoje kovo 11d. Mišiomis 
paminėtas Lietuvos nepri
klausomybės 20-metis. Li
turgijai vadovavo Kauno ar- 
kivysk. metropolitas Sigitas 
Tamkevičius, koncelebravo 
augz. vysk. Jonas Ivanauskas, 
gausus būrys dvasininkų. Pa
dėkoti Dievui už tėvynės lais
vę arkikatedroje gausiai su
sirinko miesto visuomenės, 
valdžios žmonių. Buvo ir 
gausus jaunimo būrys - Kau
no moksleivių, miesto akade
minės bendruomenės narių. 
Per pamokslą arkivyskupas 
sveikino jaunimą, nepažįs
tantį prievartos, visus, kurie 
per 20 metų savo pilietine 
pozicija prisidėjo prie Lietu
vos žmonių gerovės, ir tuos, 
kurie, deja, nejaučia palai
mingo laisvės veikimo. Atna- 
šų procesijoje miesto vadovai 
nešė Kauno herbą ir Lietu
vos valstybinę vėliavą, skiria
mus Jono Pauliaus II piligri
mų centrui bei arkikatedrai. 
KMU, VDU ir KTU bend
ruomenės nariai valstybinę 
vėliavą dovanojo arkivysku

pijos institucijoms, o šeima 
atnešė kasdienės duonos ke
palą ir gėlių.

Kovo 4 d. Vilniaus arki
katedroje bazilikoje pami
nėta Lietuvos ir jaunimo glo
bėjo šv. Kazimiero iškilmė. 
Vidurdienį Mišiose, kurioms 
vadovavo Vilniaus arkivysku
pas metropolitas kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis, kon
celebravo visos Lietuvos vys
kupai ir bene trečdalis Lietu
vos kunigų, buvo konsekruo
tas Vilniaus arkivyskupo 
augz. vyskupas nominantas 
Arūnas Poniškaitis. Pamoks
le kardinolas naująjį vyskupą 
pavedė šv. Kazimiero globai. 
Vakare iškilmingas Mišias 
aukojo Vilniaus arkivyskupi
jos vyskupas emeritas Juozas 
Tunaitis. Iškilmingas Lietu
vos globėjo dienos minėjimas 
užbaigtas Mišiomis Šv. Kazi
miero koplyčioje, kurioms 
vadovavo Vilniaus arkika
tedros bazilikos administra
torius kun. Robertas Šalaše- 
vičius, giedojo Vilniaus arki
katedros bazilikos grigališ
kasis choras Schola Grego- 
riana Vilnensis (vad. Dainius 
Juozėnas).

Švenčiant Kunigų metus 
kovo 6 d. jaunimas iš įvairių 
Vilniaus arkivyskupijos para
pijų, kai kurių Panevėžio vys
kupijos bei Kauno arkivys
kupijos vietovių Vilniaus ar
kikatedroje rinkosi į šventę 
“23 su puse valandos kunigo 
dienos”. Šv. Kazimierą auk
lėjo, mokė kalbų ir kitų 
mokslų daug įvairių dvasi
ninkų. Vienas iš žinomiausių 
šv. Kazimiero mokytojų - is
torikas ir kanauninkas Janas 
Dlugošas turėjęs didelės įta
kos karalaičio vertybių pasi
rinkimui. Šv. Kazimiero 
šventės sukviesti iš įvairių 
kraštų jauni žmonės turėjo 
progos pažvelgti į kunigo 
kasdienybę, veiklą, tarnystes 
ir laisvalaikį.

Dr. EGIDIJUS MAŽINTAS

“Mankšta, ryte pėstute 
sukorus keletą kilometrų gal
va ir kūnas tampa šviežesni, 
tai suteikia budrumo, sveika
tos, ir, be abejo, geriau galiu 
pasiruošti šv. Mišioms bei 
naudingiau tarnauti gausiems 
parapijiečiams, - sako nuolat 
geros nuotaikos dominikonų 
vienuolyno vienytojas, - sten
giuosi daug judėti, mažiau val
gyti, nuolat perverčiu spaudą, 
tačiau, keista, kad tiek daug 
negatyvios informacijos eina 
ne tik iš žiniasklaidos, TV, bet 
ir radijo laidų”.

O viskas prasidėjo Šiau
liuose 1933 m., kur buvo atvy
kę dominikonai. Tada Jonu
kas, buvęs su mama mieste, 
susižavėjo procesijoje gražiais 
vienuolių drabužiais bei elg
sena, užrašė vyresniajam savo 
adresą. Netrukus Grigaičiai 
gavo laišką iš Raseinių domi
nikonų vienuolyno, kur kun. 
B. Pauliukas, OP, prašė tėvus 
leisti atvykti jų sūnui Jonukui 
pokalbiui. Grigaičiai, turėję 
nedaug žemės, vertėsi sunkiai. 
Tačiau turbūt jie nusprendė, 
kad ne visi vaikai linkę žemę 
dirbti, reikia tautai ir mokytų. 
Todėl ir pasiuntė 19-etį jau
nuolį į Raseinius.

Iki XIX š. vidurio Rasei
niai buvo trečias miestas Lie
tuvoje po Vilniaus ir Kauno. 
Ilgus šimtmečius buvusi Že
maitijos sostinė Raseiniai bu
vo nuolatinis galvos skausmas 
carinės Rusijos režimo valdi
ninkams.

Joną Grigaitį Raseinių 
autobusų stotyje pasitiko vie
nuolyno vyresnieji. Ypač įdo
miai dominikonas pasakoja 
apie tai, kaip jauniems vie
nuoliams vyresnysis Bonaven
tūra Pauliukas nusamdė pran
cūzų kalbos profesorių, tuo 
metu gyvenusį Raseiniuose. 
Profesorius ateidavo į vienuo
lyną kiekvieną dieną ir po ke
letą valandų juos mokė nau
jos kalbos. Taip pat senukas 
duodavo labai gerų patarimų, 
kurie ateityje pravertė.

“Buvau vienas iš kelių į 
Raseinių vienuolyną įstojusių 
kandidatų (Vytautas Žiūraitis 
ir Benediktas Rutkauskas, vė
liau pasitraukė į JAV, ten ir 
palaidoti). Noviciatą atlikome 
Prancūzijoje 1933-1934 m. 
Amieno vienuolyne, 1933
1937 m. studijavome filosofiją 
ir teologiją dominikonų vie
nuolyne Valberberge prie Kel
no, vėliau - teologiją Domini
konų filosofijos ir teologijos 
institute Le Šolšuare (Belgi
ja),” - pasakoja kun. Jonas 
Grigaitis, OP, - “1939 buvo-

Dominikonas Jonas Grigaitis, 96 metų amžiaus, kalbasi su 
savo buvusia mokine, 85 m., Janina Jackevičiūte-Mažintiene 
Liškiavos vienuolyne

Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo šventovė (1983 m.)

me įšventinti į kunigus Belgi
joje. Tuo metu Vakarų Euro
poje, ypač Vokietijoje, kai lau
kėm ją, kilo nenuspėjamų ir 
nenumatytų Adolfo Hitlerio, 
o Rytuose - Stalino ’’žvaigž
džių”. Kur lankiausi, visur bu
vo nacistiniai simboliai. Vo
kiečiai rengėsi užkariauti pa
saulį. Jie buvo pakilime. Mes 
į tai žiūrėjome atsargiai”.

Raseinių dominikonų vie
nuolyno veikloje būta visko. 
“Tarpukario Lietuvoje domi
nikonų veiklos atkūrimu pra
dėjo rūpintis kun. Bonaventū
ras Pauliukas, OP, tuo metu 
gyvendamas ir besimokyda
mas teologijos mokslus JAV, 
kreipėsi į tenykštį vyskupą, ir 
šis leido kanonų teisės dakta
rui, laikinuosius įžadus domi
nikonų ordine padariusiam 
1927 m., vykti į tėvų kraštą ir 
atkurti garsias tradicijas turin

tį dominikonų vienuolyną. Jie 
buvo visoje šalyje caro val
džios uždaryti ir nusiaubti.

Bonaventūro Pauliuko 
pastangomis Kauno arkivys
kupijos kurija 1932 m. grąžino 
dominikonams Raseinių vie
nuolyną”, - pasakoja J. Gri
gaitis. - “Dominikonai vie
nuoliai Bonaventūra Pauliu
kas ir Kazimieras Žvirblis pra
dėjo rūpintis vienuolyno pa
statų remontu. Vėliau (1933) 
prie jų prisidėjo tėvai domini
konai Jonas Kazimieras Casas 
iš Anglijos, Emanuelis Yon- 
kus ir Humbertas Vroblevskis 
iš JAV.

Raseiniai 1935 m. tapo 
Šv. Angelo Sargo Lietuvos do
minikonų provincijos centru. 
Kun. B. Pauliukas, OP, buvo 
paskirtas jos generalvikaru”.

Nukelta į 4-tą psl.
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Sveikinimai Lietuvai iii SAVAITĖ LIETUVOJE
Kovo 11-osios proga Lietuva ir jos vyriausybė sulaukė nemažai sveikinimų iš įvairių 

valstybių vadovų, įžymių visuomenės veikėjų. Su nepriklausomybės atgavimo sukaktimi 
Lietuvos prezidentę ir Lietuvos žmones laišku pasveikino JAV prezidentas Barack 
Obama. Kovo 10 dieną, Lietuvos nepriklausomybės 20-mečio išvakarėse JAV ambasada 
Lietuvoje per You Tube perdavė JAV valstybės sekretorės Hillary Clinton sveikinimus 
Lietuvos žmonėms. H. Clinton į Lietuvos gyventojus kreipėsi angliškai, jos kalba lietu
viškai buvo užrašyta ekrano apačioje. Spausdiname sekretorės H. Clinton sveikinimo 
tekstą.

Hillary Clinton, JAV Valstybės sekretorė: Dar kartą sveikinu, Lietuva!

Linkėjimai iš Vašingtono. Man labai malonu pasveikinti kiekvieną iš 
Jūsų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečio proga.

1990-ųjų metų kovo 11-ąją drąsūs Lietuvos patriotai balsavo už 
nepriklausomybę, nors tuo metu Sovietų armija vis dar buvo okupavusi 
jūsų šalį. Jūsų tautai susitelkus kovoje dėl laisvės, tūkstančiai paprastų 
piliečių ištisas dienas ir savaites buvo apsupę Seimą, kad apsaugotų 
esančius viduje.

Šie drąsūs piliečiai nežinojo, kokia ateitis jų laukia. Iš tiesų, prireikė daugiau nei metų ir 
tragiškų taikių protestuotojų aukų, kol Maskvos valdžia galiausiai pripažino jūsų nepriklau
somybę. Tačiau nepaisant tų nežinomybės metų, pilnų smurto ir pokyčių skausmo, Lietuvos 
žmonės neatsisakė savo pasiryžimo išsaugoti nepriklausomybę ir atgauti laisvę. Ir tai 
darydami jūs tapote vilties švyturiu siekiantiesiems laisvės visame pasaulyje.

Šiandien mes žvelgiame į šį įvykį kaip į lemtingą istorinį Sovietų sąjungos griūties 
momentą bei kaip į ženklą, žymintį laisvės ir demokratijos kelią į Baltijos šalis, Rytų ir 
Centrinę Europą.

Švęsdami atgimimo dvidešimtmetį mes privalome žvelgti į ateitį taip pat tvirtai ir 
vieningai. Dabar atėjo išbandymų metas, kai ateitis nėra aiški, tačiau Jungtinės Valstijos 
išlieka Jūsų tvirta partnerė ir ištikima draugė, tad XXI amžiaus iššūkius mes pasitiksime 
kartu.

DAR KARTĄ, SVEIKINU, LIETUVA!

Hillary Clinton,
JAV Ambasada, Valstybės departamentas, Kovo 11

Gyvenimas slėnyje
ALGIMANTAS ZOLUBAS

Daugelis pagal marksis
tinį mokymą buržuaziją tebe
laiko stambius žemvaldžius, 
pramonininkus, verslininkus. 
Tačiau ne turtas, o turto kau
pimo tikslas bei jo panaudoji
mo būdas, pati buržuaziškoji 
dvasia nusako priklausomybę 
buržuazijai. Komunistinė ideo
logija, skelbusi ir vykdžiusi 
kovą su buržuazija, iš tikrųjų 
ją naikino kaip turtinį luomą, 
tačiau buržuaziškosios dva
sios ne tik nenaikino, bet ją 
puoselėjo, laikė siektinu idea
lu. Komunizmo - rojaus že
mėje - ideologija, skelbianti 
hedonistinę bei utilitarinę 
nuostatas “iš kiekvieno - pa
gal sugebėjimus, kiekvienam 
- pagal poreikius” ir buvo pats 
tikriausias buržuazinės dva
sios įkūnijimo siekis. O ir ke
lio į komunizmą tarpsnio - 
socializmo - kilmė yra bur- 
žuaziška, nes buržua ir socia
listo dvasia ta pati, tik pasta
rojo požiūris į turto perskirs
tymą kitoks.

Ttys dvasinės struktūros
Knygoje Buržuazijos žlugi

mas (Kaunas, 1940) mūsų fi
losofas Antanas Maceina iš
skyrė tris Europos kultūros 
idėjas, apie kurias telkiasi gy
venimas: buržuazišką, prome
tėjišką ir krikščionišką. Bur
žuazija, prometėjizmas ir krikš
čionybė yra amžini dvasios ti
pai, dvasinės struktūros. Kiek
vienas žmogus savo viduje 
esąs drauge buržua, prometė
jas ir krikščionis. Mat žmogus 
yra šios tikrovės, šios žemės, 
šio pasaulio padaras, todėl ja

me byloja Žemės dvasia. Bet 
žmogus yra ir laisvas padaras, 
kūrėjas, jis jaučiasi esąs Žmo
gus aukščiausia ir kilniausia 
šio žodžio prasme, todėl jame 
kalba Žmogaus (prometėjo) 
dvasia. Sukurtas pagal Dievo 
paveikslą ir panašumą, susie
tas su pirmaprade Priežastimi, 
žmogus turi Dievo dvasią. Thi- 
gi, kaip teigia A. Maceina, 
“ateina laikas, kada žmogus 
savo viduje turi tapti arba bur
žujumi, arba prometėju, arba 
krikščionimi. Tai yra gilių dra
mų ir konfliktų metas. Bet jis 
yra neišvengiamas. Žmogus 
turi apsispręsti, kas jame vieš
pataus: Žemės dvasia, Žmo
gaus dvasia ar Dievo dvasia”. 
Pagal vidinį apsisprendimą ir 
nusiteikimą klostosi išorinis 
žmogaus gyvenimas, gyveni
mo stilius. Jei gyvenimo stilius 
iš individualios sferos pereina 
į visuomeninę, jis įgauna isto
rinį pavidalą.

Nepažinęs bolševizmo iš 
arčiau, A. Maceina jame įžvel
gė prometėjizmo pradus, ta
čiau, kaip parodė patirtis, bol
ševizmas žmogų nužmogino 
iki darbinio gyvulio. Krikščio
niškojo gyvenimo stilius, kaip 
istorinis pavidalas, regis, taip 
pat stumiamas iš Europos gy
vensenos. Tai liudija ir Euro
pos sąjungos konstitucijos 
projektas, kuriame nebemini
ma krikščioniška Europos vals
tybių kilmė. Įsigali buržuaziš- 
kas gyvenimo stilius. Postko
munistinėje erdvėje, kurioje 
marksistinės ideologijos sude
damoji dalis buvo ateizmas, 
kurioje krikščioniškai ir pro
metėjiškai dvasiai nebuvo vie

tos, buržuaziška dvasia įsi
siautėjo taip, kad jos sutram
dymas jau šaukėsi revoliuci
jos. Kas gi ta, regis, nemaiš- 
tinga, tingi, tačiau, pasirodo, 
grėsminga dvasia?

Buržuazija
Pagrindinis buržuazijos 

dvasios požymis yra jos trauka 
žemyn. Jai šis laikas vertesnis 
už amžinybę (“čia ir dabar”), 
ši žemė brangesnė už rojų. 
Buržua neneigia to, kas yra 
aukščiau, tačiau tiems daly
kams neturi potraukio, kilti 
aukščiau jis nenori ir nesisten
gia (kilimas susijęs su pastan
gomis, nepatogumais, kartais 
kančia). Buržua gyvena slėny
je, lygumoje, todėl nepaken
čia nieko, kas bandytų jį nuo 
šios žemės atitraukti, jis gyve
na tuo, kas yra, o ne tuo, kas 
turėtų būti. Į kūrybą ir veiklą 
buržua yra stumiamas reikalo, 
naudos. Buržuazinė kultūra 
neturi idėjos, jos skiriamasis 
bruožas - praktiškumas.

Pastovus gyvenimas šioje 
tikrovėje yra būdingas bur
žuazinės dvasios bruožas. Ta 
tikrovė, aplinka sudaryta iš 
gyvybės ir medžiagos, todėl 
buržua myli tik kūną ir tai, 
kas žemiška. Si meilė nevieno
da, nes ją skatina skirtingi mo
tyvai. Buržua, labiau links
tančiam į kūną, meilę žadina 
hedonistinis (malonumai) mo
tyvas, o linkstančiam į medžia
ginį pasaulį utilitarinis (prak
tiškumas) motyvas. Pirmasis 
siekia malonumo, antrasis - 
naudos.

Nukelta į 5-tą psl.

Paminėtas 20-metis
Europos parlamente 

(EP) Briuselyje kovo 17 d. 
paminėtas Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo 20- 
metis. Vakare vykusio rengi
nio dalyvius pasveikino EP 
pirm. Jerzy Buzekas, Euro
pos Vadovų tarybos pirm. 
Herman Van Rompuy. Susi
rinkusiems kalbėjo Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos At
kuriamojo seimo pirminin
kas, EP narys Vytautas 
Landsbergis.

Seimo kanceliarija ta 
proga surengė fotografijų 
parodą “Už Lietuvos Nepri
klausomybę” anglų ir pran
cūzų kalbomis.

Naujas VTEK narys
Seimas kovo 18 d. pa

skyrė paskutinį atnaujintos 
sudėties Vyriausiosios tarny
binės etikos komisijos (VT
EK) narį, teisininką Remi
gijų Rekertą. Jis pakeitė ko
vo 16 d. iš pareigų atleistą 
Stasį Vėlyvį, kuris komisi
joje dirbo nuo 2004 m., o jo 
kadencija baigėsi prieš me
tus. Baigus formuoti VTEK, 
seimo pirmininkė Irena De
gutienė siūlys D. Rimkevičių.

VTEK yra seimo įsteigta 
ir jam atskaitinga kolegiali 
priežiūros institucija, kuri 
turi vykdyti tarnybinės etikos 
normų pažeidimų valstybi
nėje tarnyboje pasisaugoji- 
mą, tarnybinės etikos normų 
pažeidimų tyrimą, viešųjų ir 
privačių interesų konfliktų 
pasisaugojimą ir kt.

Paliko partiją
Seimo narys Vidmantas 

Žiemelis paliko valdančiuo
sius Tėvynės sąjungą-Lietu- 
vos krikščionis demokratus 
(TS-LKD) seime ir perėjo į 
Krikščionių partijos frakciją. 
Politikas teigė išstosiantis ir 
iš TS-LKD partijos. Jo pasi
traukimas iš TS-LKD reiš
kia, jog valdančioji Permai
nų koalicija nebetenka for
malios daugumos parlamen
te. Be V. Žiemelio valdan
tieji turės 70 balsų seime iš 
14!.

V. Žiemelis teigė tapsiąs 
seimo opozicinės Krikščio
nių partijos frakcijos nariu, 
pritariąs Krikščionių parti
jos pirm. Gedimino Vagno
riaus parengtam antikrizi- 
niam planui. Kovo 11-osios 
Akto signataras V. Žiemelis 
TS-LKD palieka jau antrą 
kartą.

Pašalins FNTT galvą
Prezidentė Dalia Gry

bauskaitė pareikalavo vi
daus reikalų ministerio Rai
mundo Palaičio iš posto pa
šalinti Finansinių nusikal
timų tyrimo tarnybos (FN
TT) vadą Romualdą Borei- 
ką. Prezidentės netenkina 
menki tarnybos darbo rezul
tatai, daug nebaigtų bylų - 
kone kas antras ikiteisminis 

tyrimas yra nutraukiamas. 
Neoficialiai teigiama, jog kai 
kurie tyrimai galėjo būti 
“numarinti” tyčia, juos skal
dant į atskirus epizodus ir 
nutraukiant už kyšius.

Atleido kontrolierę
Seimas kovo 16 d. atlei

do Rimantę Šalaševičiūtę iš 
vaiko teisių apsaugos kont
rolierės pareigų pasibaigus 
įgaliojimų laikui. Seimo pir
mininkė Irena Degutienė 
teigė nesiūlanti jos skirti ant
rai kadencijai, nes seimo So
cialinių reikalų ir darbo ko
mitetas nepritarė 2009 m. 
jos tarnybos ataskaitai. Prie
kaištų kontrolierei daugiau
sia turėta dėl vadinamosios 
Kauno pedofilijos bylos ty
rimo.

Jubiliejus - su Lenkija
Lietuva ir Lenkija ketina 

bendradarbiauti rengiant 
Žalgirio mūšio 600 metų ju
biliejų. Tokią susitarti kovo 
15 d. Varšuvoje pasirašė Lie
tuvos ir Lenkijos gynybos vi- 
ceministeriai. Bus bendra
darbiaujama rengiant Žalgi
rio mūšio inscenizaciją, at
liekant tyrimus ir organizuo
jant kitus renginius.

Anot Lietuvos Krašto 
apsaugos ministerijos (KAM), 
šalys taip pat susitarė sukurti 
bendrą informacinę erdvę, 
susijusią su minėjimo orga
nizavimu, drauge surengti 
svarbiausių metinėms pami
nėti skirtų kultūrinių rengi
nių reklaminį vajų, tam pa
naudojant bendrą logo tipą.

Susitikime taip pat kal
bėta apie inscenizacijos 
transliavimo galimybes, ap
tartos galimybės organizuoti 
bendrus maršrutus “Lietu
vos - Lenkijos kelionių ma
ratonas Žalgirio mūšio 600- 
osioms metinėms paminėti”.

Demokratijų forumas
Kovo 12 d. Vilniuje buvo 

įsteigtas Demokratijų bend
rijos parlamentinis forumas. 
1999 m. įsteigta Demokrati
jų bendrija yra tarpvyriausy
binė struktūra, kurios veik
loje dalyvauja demokratiją 
sukūrusios ir ją kuriančios 
valstybės. Šiai struktūrai, ku
ri neturi visų tarptautinės 
organizacijos atributų, pir
mininkauja Lietuva. Lietu
vos seime Vilniaus pareiški
mas dėl parlamentinio foru
mo įkūrimo pasirašė dau
giau nei 30 įvairių šalių par
lamentų atstovų.

Forumas yra koalicija 
panašiai mąstančių parla
mentarų, pasiryžusių stip
rinti ir skatinti demokratiją, 
remti taiką, plėtrą ir žmo
gaus teises bei laisves, lyčių 
lygybę ir lygias galimybes. 
Steigiamajame forume daly
vavo aukšti pareigūnai iš 
Lietuvos, Moldovos, Gruzi
jos, Lenkijos, JAV, Meksi
kos, Ukrainos, Čekijos, Vo
kietijos ir kitų valstybių. RSJ
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Kovo 11-osios išvakarėse, pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-metį. Vilniuje, 
Seimo rūmuose Pasaulio lietuvių bendruomenė parengė parodą, pasakojančią apie išeivijos 
lietuvių organizacijų ir atskirų asmenų veiklą, siekiant nepriklausomybės, skatinant lietuvy
bės išlaikymą, meną ir kūrybą

Dominikonai Lietuvoje
Atkelta iš 2-o psl.

Prieš keletą metų Jonas 
Grigaitis su profesore Dalia 
Stančiene lankėsi Vokietijos 
vienuolyne Valberberge, kuria
me jaunas būdamas mokėsi. 
Tačiau tame vienuolyne nieko 
nerado. Vienuolynas buvo tuš
čias. Visi kolegos, dėstytojai, 
bendraamžiai vienuoliai, stu
dijų draugai buvo palaidoti. J. 
Grigaitis vaikščiojo po kapi
nes nagrinėdamas įrašus pa
minkluose, šluostydamas aša
ras stebėjosi, kad visi sutikti 
vienuoliai turėjo tokius pat 
gražius jaunystės bei tikėjimo 
idealus, o dabar jau daugelį 
dešimtmečių yra iškeliavę 
anapiliu. Lietuvis vienuolis 
pasimeldė už jų sielas.

Jonui Grigaičiui niekad 
nekilo mintis išvykti gyventi į 
kitus kraštus ar pasilikti tuose 
kraštuose, kur studijavo, nors 
gerai mokėjo prancūzų, vo
kiečių, rusų kalbas. Po kelio
nių Vakarų Europoje grįžo 
jaunieji bendraminčiai į gimti
nę, kupini naujų sumanymų, 
išmokę daug naudingų daly
kų. Dominikonai, turėję Ra
seiniuose noviciatą, aptarna
vo parapiją, vadovavo Bažny
tinėms brolijoms, dėstę tikybą 
mokyklose ir prancūzų kalbą 
gimnazijoje, nevaržomai vei
kė tik 5 metus.

“Ėjo 1939-ieji. Pamenu, į 
gimnazijos klasę atėjo moky
tojas Jonas Grigaitis. Tada 
buvau gimnazistė, ėjau vos 15- 
us metus, kitose gimnazijos 
klasėse mokėsi brolis Anatolis 
ir sesuo Grasilda” - pasakoja 
medikė, ilgametė Raseinių 
centrinės ligoninės gimdymo 
skyriaus vyr. akušerė Janina 
Jackevičiūtė-Mažintienė. 
“Tuo metu Raseiniuose jau 
vėl veikė dominikonų vienuo
lynas, kuris 1886 m. caro val
džios įsakymu uždarytas. Ma
no senelės Elenos Račkaus

kaitės-Jackevičienės brolis 
Teofilis Račkauskas, išsilavini
mą gavęs Zabielų dominikonų 
vienuolyne, taip pat gyveno ir 
dirbo Raseinių dominikonų, 
vėliau Paparčių vienuolynuo
se, buvo aktyvus 1863 m. suki
limo dalyvis. 1933 m. Raseinių 
vienuolyne buvo puiki bib
lioteka, sodas, ūkiniai pasta
tai, mokymo klasės”. Apsigy
venus visam pulkui lietuvių, 
tautiškai nusiteikusių vienuo-

Iš kairės: Kupiškio dekanas ir klebonas kan. Vladas Raba- 
šauskas, dominikonas vienuolis Jonas Grigaitis ir Nauja
miesčio klebonas kun. Algirdas Dauknys

lių, vienuolynas tarsi atgijo.
Jame gyveno 9 tėvai do

minikonai, buvo 14 klierikų 
bei būrys kandidatų. Kai kuriuos 
iš jų, kaip raseiniškį Povilą 
Gailių ir dar keletą, tarsi nu
jausdami nelaimę - sovietų 
okupaciją, išsiuntė studijuoti į 
JAV. 1994 m. viešėdamas JAV 
aplankiau 73-ų metų amžiaus 
sulaukusį tėvą Paulių Gailių. 
Jis buvęs dominikonas, o 
atitrūkęs nuo tėvų krašto, visą 
gyvenimą ilgėjosi jo. 30 metų 
buvo Tennesse valstijos 
Memfio parapijos klebonas. 
Jis nuolat svajojo grįžti ir su
sitikti su savo vienuolyno 
draugais, giminėmis ir bičiu
liais. Tačiau klastinga liga ne
leido išsipildyti svajonėms. 
1979 m. P. Gailius vis dėlto at
vyko į VU 400 metų jubiliejų 
ir susitiko su savo mokslo 

draugu prof. Jonu Kubiliumi. 
Vos kelias dienas buvo leista 
P. Gailiui praleisti Vilniuje.

Prasidėjus pirmąjai sovie
tinei okupacijai (1940 m.), visi 
užsieniečiai dominikonai išvy
ko. Be to, kilus ginčui dėl pa
rapijos tvarkymo, arkivysku
pas Juozas Skvireckas 1942 
m. pavedė ją saleziečiams. 
Dominikonų kunigai išvyko į 
Vakarus ir daugiau Rasei
niuose nebepasirodė. Visą so

vietmetį, trukusį 50 metų, Jo
nas Grigaitis Lietuvoje buvo 
vienintelis dominikonas vie
nuolis. Kiti buvę bendražygiai 
pasitraukė į Vakarus arba žu
vo. 1940 sovietams uždarius 
Raseinių vienuolynu, Jonas 
Grigaitis darbavosi Šumsko, 
Kražių, Varėnos, Naujosios 
Vilnios, Vilniaus parapijų vi
karu, klebonu, dekanu. 1991 
paskirtas Šv. Jokūbo ir Pilypo 
šventovės Vilniuje rektoriumi 
ir Šv. Jokūbo ligoninės kape
lionu. 1992 Vilniuje prie Šv. 
Jokūbo ir Pilypo šventovės su
būrė Lietuvos, Latvijos, Es
tijos dominikonų bendruo
menę, 1993 pradėjo kurti Do
minikonų pasauliečių broliją. 
1996 jo iniciatyva įsteigtas 
žurnalas jaunimui Septyni ėjo 
keletą metų, kol turėjo lėšų.

(Ntrs. E. Mažinto)

Užsidaryti mums 
nevalia

Nuoširdus kreipimasis į “trečiabangius“ lietu
vius muzikus žurnalo “Muzikos žinių” 75-mečio 
proga ir busimųjų JAV ir Kanados LB Dainų 
švenčių reikalu

FAUSTAS STROLIA
Perskaičius Renatos Šerelytės Draugo Kultūros priede 

straipsnį apie Draugo šimtmetį, daugelis josios gražiai iš
reikštų minčių apie šio dienraščio jubiliejų mane padrąsino 
pasinaudoti jomis ir kiek galima jas nukreipti ir pritaikyti 
Muzikos žinioms. Nors netiktų nė iš tolo lyginti 100 metų 
ėjusį dienraštį su žurnalu, kuris keletą metų pasirodydavo 
tik kartą per metus, nepaisant to, ir 75 metų ištesėjimas liu
dija brandžią sukaktį. Didžiausias šiuometinis skirtumas, 
kad dienraštis ir šiuo metu pilnas gyvybės, turintis visą štabą 
redaktorių ir leidėjų tarybą, kai Muzikos žinios, leidžiamos 
Šiaurės Amerikos Lietuvių muzikos sąjungos, jos pirmininką 
ir sykiu buvusį paskutinį žurnalo redaktorių Faustą Strolią 
ištikus insultui (stroke), rimtai reikalingos naujo redakto
riaus ir, kad kas iš “trečiabangių“ lietuvių muzikų sutiktų 
pratęsti Šiaurės Amerikos Lietuvių muzikos sąjungos gyvybę. 
Juk turime per kelis paskutinius dešimtmečius gausų būrį 
Šiaurės Amerikon atsikėlusių instrumentalistų ir vokalistų 
lietuvių, kurie ne tik geri muzikai, bet kurių ir lietuvių kalba 
daug gyvesnė, negu daugelio mūsų, ilgiau čia pagyvenusių. 
Jiems lengviau sektųsi redaguoti. Jiems būtų ir natūralesnis 
muzikinio ryšio palaikymas su Tėvyne, kuris mums visiems 
labai svarbus išlaikyti.

1934 m. Muzikos žinias pradėjo leisti Lietuvių R. katali
kų vargonininkų sąjunga. Pradžioj leidinys buvo šapirogra
fuotas. Jei pagal Šerelytę prieš 100 metų Pensilvanijoje įkur
tas Draugas buvo skirtas “mažaraščiams angliakasiams lavin
ti ir šviesti”, tai Muzikos žinios buvo skirtos daugeliu atvejų 
aukšto muzikinio išsilavinimo neturėjusiems “vargomist- 
roms”. Pati pirmoji redakcinė komisija iš Juozo Brazaičio, 
Antano Pociaus ir Nikodemo Kulio siekė per šį leidinį kelti 
tarp vargonininkų ir jų vadovaujamų chorų “dvasinę ir tauti
nę idėją ir jungti juos vienybėn”. Redaktoriai ne visada buvo 
muzikai. Tarp jų buvo ir vienas iš Draugo redaktorių - Ignas 
Sakalas, kitas - Marijos Gimimo parapijos Čikagoje vikaras 
ir tos parapijos lituanistinės mokyklos vedėjas - kanauninkas 
Vaclovas Zakarauskas. Nors Draugo priedas Kultūra daug 
pasitarnavo ir muzikinės veiklos aprašymais, koncertų kriti
komis, muzikų jubiliejais, suprantama, kad Muzikos žiniose 
ta veikla buvo mažiau išblaškyta, nes ji lengviau pasidavė su
kaupiama žurnalo puslapiuose vietos ir laiko atžvilgiais.

Besiruošiant tarp gausybės Lietuvos vardo tūkstantme
čio renginių Folkloro dienai ir ruošiant spaudai pasikalbė
jimą su šios dienos rengimo kūrybinės grupės vadove Vida 
Šatkauskiene, korespondentė Dalia Rastenienė straipsnį pava
dino “Prasmė kurti, prasmė išsaugoti”. Ir mums, net nereikia 
aiškinti, kad nors malonu gražiai bujojančioj lietuviškoj mu
zikinėj veikloj dalyvauti, ja dalintis su savo klausytojais, bet 
reikia mums patiems pasirūpinti, kad pasiektus laimėjimus 
išsaugotumėm. Pagal Šerelytę, idealizmas, pagarba sau, arti
mui ir tėvynei ir darbštumas esančios vertybės, kurias visą 
šimtmetį skleidė ir propagavo Draugas. Šias vertybes brangi
no ir Muzikos žinių žurnalas, todėl ir žurnalo “sukaktis Lie
tuvos vardo tūkstantmečio fone irgi atrodo gana oriai ir gar
bingai”, tik žurnalui reikia, kad kas sutiktų jo gyvybę pratęsti 
ir būtų jo redaktoriumi.

Žurnalas klestėjo, jo redaktoriais buvus Kaziui Skais- 
giriui ir Stasiui Sližiui, o jo administratorium ir iždininku 
Antanui Giedraičiui, bet pirmajam ir trečiajam mirus ir 
antrajam atsisakius, užgriuvo per sunkus svoris pakelti tai 
vienam asmeniui.

Neseniai Vytautui Gutauskui sutikus perimti žurnalo 
administravimą ir piniginę atskaitomybę, daug kas iš karto 
palengvėjo. To paties Gutausko buvo ir mintis - per Amerikos 
lietuvį, per Aidą ir Tėviškės žiburius kreiptis į “trečiabangius” 
lietuvius muzikus ir pakviesti juos tęsti “pirmabangių” pra
dėtą žurnalo leidybą. Didelė dalis veikliųjų mūsų sąjungos 
muzikų pernai buvo gerokai užimti, nes intensyviai ruošė 
chorus dalyvauti Vilniuj vykusioj Lietuvos vardo tūkstantme
čio Dainų šventėje. Nukelta į 7-tą psl.



2010.IIL23 Nr. 12 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 5

Jau daugiau kaip 400 metųVilniuje Lietuvos globėjo šv. Kazimiero garbei vyksta dailiųjų 
rankdarbių ir amatų mugė. Šiemet joje apsilankė ir Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
įsigijusi keraminių ąsotėlių ir medžio drožinių. Ntr. Dž. Barysaitės

KANADOS ĮVYKIAI

Saugumo stiprinimas

Atkelta iš 3-čio psl.

Visur: ir moksle, ir mene, 
ir religijoje - hedonistinis 
buržua ieško malonumo, o 
utilitarinis - naudos.

Du buržujaus tipai
Hedonistinis buržua įsi

gyvena savame kūne, kuris 
jam tampa tikra tėvyne. Kūno 
reikalai, aistros jam tokios 
svarbios, kad jos tarsi susilieja 
su dvasine sritimi. Kūnas, ži
noma, reikalauja, kad žmogus 
valgytų, kad būtų palaikomos 
fizinės galios, sveikata. Žmo
gus valgydamas jaučia malo
numą. Hedonistiniam buržua 
malonumas yra svarbesnis už 
objektyviąją valgymo prie
žastį. Hedonistinio buržua 
vertybių skalė susideda iš ma
lonumo ir nemalonumo, todėl 
laimė jam nesuvokiama. Ka
dangi jo siekiai grindžiami ne 
kolektyviniu, o individualiu 
principu, jam rūpi ne tauta, 
ne valstybė, o jis pats, jo kū
nas. Jis priešinasi kūno varžy
mams, normoms, nesirūpina 
kūno ateitimi, išsivystymu, jis 
be skrupulų tenkina žemiau
sias aistras, kad tik pasiektų 
malonumą. Jis stengiasi ne
peršalti, neperšlapti, nekvė
puoti blogu oru, gyventi gera
me bute, rengtis patogiais dra
bužiais tik todėl, kad nepa
tirtų nemalonumo.

Utilitarinis buržua yra ar
timas hedonistiniam, tačiau 
hedonistinį buržua charakte
rizuoja pojūtis, o utilitarinį - 
protas, nors jiedu siekia to 
paties - patenkinti save, savo 
norus, reikalus. Utilitarinio 
buržua vertinimo skalė: nau- 
dingumas-nenaudingumas, 
kurie suvokiami protu, o ne 
pojūčiais. Utilitarinis buržua 
yra taupus: jis taupo sveikatą, 
jėgas, laiką ir pinigus, kad kuo 
daugiau turėtų. Šis taupumas 
psichologiškai ir moraliai ski
riasi nuo to, kurį vadiname 
taupumo dorybe, kai taupoma 
geram reikalui, kilniam tiks

Gyvenimas slėnyje
lui. Buržuazinis taupumas yra 
šykštumo rūšis, charakterin
gas kiekio meilei - krūvai tur
tų, maišui pinigų. Utilitarinio 
buržua tikslas - pelnas; din
gus pelnui, dingsta gyvenimo 
prasmė.

Vardai ir veidai
Sako, šuneliui davus gra

žų vardą, jis tampa geresnis. 
Tačiau vis vien jis šuneliu iš
lieka, katinėliu nepavirsta. 
Lietuvoje komunistų partija 
nulipo nuo SSKP platformos, 
atsidalino nuo jos, pasivadino 
LKP, vėliau LDDP, LSDP, ta
čiau turinys-veidas išliko, nes 
visose valstybinėse instituci
jose išliko partinė nomenklatū
ra, kurios gyvenimo stilius buvo 
grynai buržuazinis. Atgavus 
nepriklausomybę, teisę į pri
vačią nuosavybę, komunistinė 
buržuazija, sovietmečiu dar 
maskuotai gyvenusi komuniz
me, atsiskleidė kaip nuožmi 
grobuonė, išnaudotoja, savo 
hedonistinių ir utilitarinių po
reikių tenkintoj a.

Buržuazinė dvasia užval
dė, deja, ne tik nomenklatūrą, 
bet ir buvusius baudžiaunin
kus mieste ir kaime. Gyvenusi 
nepritekliuje, neturėdama to, 
ką turi Vakarų visuomenė, 
liaudis panoro staiga pratur
tėti, gyventi vakarietiškai, to
dėl nusekė paskui nomenkla
tūrą arba, panirusi į Vakarų 
civilizacijos ir kultūros atma
tas, kvaišinasi tariamais malo
numais. O ir daugumą dabar
tinių elgetų, valkatų, vagišių 
bei plėšikautojų galima pri
skirti prie hedonistinių bur
žujų, nes jų veikla - elgetystė, 
socialinės paramos bei labda
ros paieška, o malonumai - 
tinginystė, girtuoklystė.

Buržuazinė dvasia užval
dė spaudą, radiją, televiziją. 
Ją liudija idėjų nebuvimas, gy
venimo tikrųjų vertybių nieki
nimas bei pamainymas civili
zacijos atmatomis, interesais 
vietoj idealų, aistra vietoj mei
lės, “sveiku protu” vietoj iš

minties, buities reikaliukais 
vietoj būties dalykų, etikos 
viešu cinizmu ir chamizmu. 
Žmogų tai žeidžia, todėl daž
nas traukiasi iš snobų minios, 
užsidaro savyje, netenka vie
nos didžiausių vertybių - bend
ravimo.

Kalbant apie valdžioje 
esančių partijų veidus ir var
dus, nenutolsime nuo tiesos, 
jei tarsime, kad skiriasi jų var
dai, o veidai - tapatūs; nuėmus 
vardus-kaukes, pamatysime 
buržujišką veidą. Tikėtis iš jų 
paskatų ir paramos visuome
nei keistis, augti - tuščias rei
kalas. Vilčių teikia visuome
ninės organizacijos, kurios ga
li tapti galingu atoveikiu bur- 
žuaziškos dvasios įsigalėjimui, 
užkarda jos parazitavimui bei 
įsitvirtinimui valdžioje, ypač 
per rinkimus. Valstybės vado
vų priedermė - tokias organi
zacijas skatinti, palaikyti.

Negalima tikėtis, kad mū
sų visuomenę staiga prasmelks 
krikščioniškoji ar prometėjiš
koji dvasia, kad ji staiga atmes 
buržuazišką dvasią. Įtikėti, 
priimti krikščionišką dvasią 
reikia ne tik žmogaus pastan
gų, bet ir Dievo malonės. Th- 
čiau tapti prometėjumi - žmo
gaus galia ir valia paremtas 
virsmas. Lietuvių tauta nuo 
seno buvo darbšti ir kūry
binga, tik per sovietmetį išti
žo, nes ją žlugdė komunistinė 
ideologija, jos buržuaziška 
dvasia.

Nepriklausomybės ste
buklas suteikė progą keltis ir 
kilti iš duobių ir slėnių, kopti į 
aukštumas, vaduotis iš Žemės 
dvasios, susigrąžinti Dievo ir 
Žmogaus dvasią. Tik taip iš- 
liksim, pasieksim tikrą prisi
kėlimą ir atgimimą, įeisim į 
naują būtį ir gerą buitį, išlai
kysiu! tautą ir jos valstybę, 
tvirtinsim laisvę ir nepriklau
somybę. Kelias nelengvas, ta
čiau kitoks - veda į tautos ir 
Žmogaus, kaip Dievo pa
veikslo ir panašumo, nebūtį.

Paskelbta Kanados vy
riausybės veiksmų progra
ma, ištikus bet kokiai netikė
tai nelaimei. Joje numatyta, 
kaip turi veikti visos tarny
bos, atsakingos už žmonių 
gyvybes ir jų saugumą, nuo
savybės apsaugą ar valstybės 
sienas. Atskiruose punktuo
se aptarta, kaip vengti eko
nomikai žalingų elektroni
nės erdvės išpuolių. Praeity
je Kanados vyriausybei teko 
susidurti su SARS epidemi
ja, H1N1 grėsme ir gamtos 
nelaimėmis - žiemos audro
mis ir potvyniais. Kai kuriais 
atvejais buvo uždelsta su 
pranešimais gyventojams, ne
suderinti atskirų tarnybų ir 
provincijų veiksmai. Nauja
jame plane numatyta kiek
vienos grandies įgaliojimai, 
veiksmai ir atsakomybė.

Kanados vyriausybė pa
prašė buvusį Kanados Aukš
čiausiojo teismo teisėją Frank 
lacobucci peržiūrėti belais
vių perdavimo afganų sau
gumo tarnybai dokumentus 
ir nuspręsti, ar jų paskelbi
mas nepakenks valstybės 
tarptautiniams įsipareigoji
mams bei vidaus gynybai. 
Opozicinės partijos reika
lauja, kad visi dokumentai 
būtų paskelbti. Jos nori įsiti
kinti, ar Kanados vyriausybė 
nepažeidė tarptautinių ir 
žmogaus teisių įstatymų. Bu
vusio teisėjo siūlymai nepri
valomi, bet jie padėtų išvengti 
brangiai kainuojančio tyrimo, 
kurio reikalauja opozicija.

Montrealyje įvyko jau 
14-uosius metus iš eilės ren
giama protesto demonstra
cija prieš policijos brutalu
mą. Kaip ir kasmet, neiš
vengta susidūrimų. Buvo pa
degtas automobilis su staty
bos atliekomis, apdaužyti 
policijos patruliniai automo
biliai. Policija suėmė kelioli
ka protestuotojų, atimdama 
ginklus. Kiek anksčiau Mont
realyje, vienoje stovėjimo 
aikštelėje, nusiaubta 11 poli
cijos automobilių: išdaužyti 
langai, sudaužyta kompiute
rių įranga juose, apipurkšti 
dažais. Tokie susidūrimai su 
Montrealio priemiesčių jau
nimu kartojasi kasmet. Bet 
jie ypač paaštrėjo po to, kai 
susidūrime su policija žuvo 
devyniolikmetis.

Danny Williams, Labra
dor-Newfoundland vyriausy
bės vadovas grįžo į darbą. 
Šešias savaites jis buvo iš
vykęs į JAV Miami ligoninę, 
kur buvo padaryta širdies 
operacija. Toks vyriausybės 
vadovo sprendimas gydytis 
ne Kanados, bet JAV ligoni
nėje sulaukė nemažai kriti
kos dėl nepasitikėjimo sava 
gydymo sistema. Tačiau D. 
Williams priminė, kad viešo
ji tarnyba ir asmeninė svei
kata - du skirtingi dalykai ir 
kad sprendimą, kur gydytis, 
jis padarė pagal savo gydy

tojo patarimą.
Kanados vyriausybė įspė

ja atostogautojus kol kas su
silaikyti nuo kelionių į Mek
siką, bent jau į šiaurinę dalį, 
miestus, esančius Meksikos 
- JAV pasienyje. Dėl narko
tikų rinkos kariaujančios 
grupuotės negailestingai žu
do vieni kitus ir dažnai net 
pašalinius žmones. Nei Mek
sikos vyriausybė, nei Kana
dos ambasada negali užtik
rinti saugumo šiame rajone. 
Uždaros poilsiavietės centri
nėje dalyje yra pakankamai 
saugios.

Buvęs įtariamasis ryšiais 
su teroristais Adil Charka- 
qui, marokiečių kilmės nuo
latinis Kanados gyventojas, 
pateikė teismo ieškinį Kana
dos vyriausybei, policijai ir 
teismui. Įtariamas terorizmu 
A. Charkaqui 21 mėn. pra
leido kalėjime; vėliau jam 
buvo skirtas griežtas namų 
areštas, priverstas nešioti 
GPS apyrankę. Jis tvirtina, 
kad esąs nekaltas ir reika
lauja vyriausybės atsiprašy
mo, suteikti Kanados pilie
tybę ir už patirtas skriaudas 
išmokėti $24.5 mln. Kartu 
su juo buvo apkaltinti bend
radarbiavimu su teroristais 
dar 4 žmonės. Jie buvo įka
linti, ir ruošiamasi teismui. 
Vyriausybė, nenorėdama teis
me atskleisti informacijos 
šaltinių ir informatorių, atsi
ėmė savo kaltinimus.

Br. Kolumbijoje atodrė
kis ir sniegoeigių judėjimas 
sukėlė sniego griūtis ant 
Boulder kalno. Du žmonės 
žuvo, daugiau kaip trys de
šimtys sužeistų. Į neoficialias 
sniegoeigių varžybas buvo 
susirinkę apie 200 žmonių, 
daugiausia atvykusių iš kitų 
vietų ir nelabai suprantančių 
sniego sankaupų kalnuose 
keliamą pavojų. Įvykį tiria 
vietos policija.

Toronto universiteto pro
fesorei Natalie Zemon Da
vis paskirta Holberg premi
ja. Šį apdovanojimą įsteigė 
Norvegijos parlamentas 
2003 m., pagerbdamas įžy
maus mokslininko atmini
mą, skatindamas visuome
nės pažinimo mokslus - is
toriją, sociologiją, kultūros 
istoriją. Premija ($780,500 
US) Toronto mokslininkei 
bus įteikta iškilmėse Berge
ne. N. Davis - antroji Toron
to universiteto profesorė, ap
dovanota Holberg premija.

Kanados bankas prane
ša, kad jau kitais metais bus 
spausdinami nauji piniginiai 
banknotai, pakeisiantys da
bar turimus. Jie bus plastma
siniai, gaminami iš polimeri
nės medžiagos. Naujieji bank
notai bus patvaresni už da
bartinius, juos sunkiau kopi
juoti, pasenusius galima per
dirbti. Tokius polimerinius 
banknotus jau naudoja Aust
ralija ir kitos valstybės. SK
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® Masu tėvynėje
VERSLO KONTROLĖS 

REFORMA
Teisingumo ministerijos 

sprendimu, verslo kontrolės 
srityje reikalinga reforma. 
Per daug kontrolierių, ne
tinkami veiklos pirmumai, 
per brangi ir per didelė 
našta verslui. Vyriausybės 
sudarytos Saulėlydžio komi
sijos iniciatyva mažinti veik
los priežiūrą koordinuojan
čias įstaigas stringa seime. 
Vyriausybė pritarė refor
mai, kuri numato, kad po 
metų verslą kontroliuotų 8 
institucijos: aplinkos, kon
kurencijos ir rinkos prie
žiūros, finansų rinkos, kul
tūros ir švietimo, mokesčių, 
muitų ir apskaitos, visuo
menės ir asmens sveikatos, 
maisto ir žemės ūkio bei 
saugos. Šiuo metu 150 vers
lą kontroliuojančių įstaigų 
dirba daugiau nei 10,000 
tarnautojų, 5,000 inspekto
rių. Ūkio ministerijos skai
čiavimais, pertvarka padės 
sutaupyti trečdalį šioms 
veikloms skiriamų valstybės 
lėšų, sumažinti inspektorių 
skaičių apie 20%.
LYČIŲ LYGYBĖS ĮSTAIGA

Gruodžio 16 d. Lietu
voje oficialiai atidarytas 
Europos lyčių lygybės insti
tutas, kuriam pavesta padėti 
Europos sąjungos (ES) na
rėms remti lyčių lygybę, 
kovoti su diskriminacija dėl 
lyties ir kelti visuomenės 
sąmoningumą lyčių klausi
mais. Institutą iškilmingai 
atidarė prezidentė Dalia 
Grybauskaitė ir Latvijos vals
tybės vadovas Valdis Zat- 
lers. Prezidentės teigimu, 
institutas Lietuvai suteiks 
vadovaujančią vietą šioje 
srityje, jai teks sukviesti vi
sos Europos bei pasaulio 
profesionalus iš Vilniaus 
Europai teikti pasiūlymus, 
kurie padės toliau tvirtinti 
demokratines vertybes ir 
ginti žmogaus teises. Insti
tutas rinks ir tirs duomenis 
lyčių klausimais, kurs meto
dologines priemones, kad 
ES piliečiai geriau suvoktų 
lyčių lygybės problematiką. 
Instituto biudžetas 2007
2013 m. laikotarpiu yra 52.5 
mln. eurų. 2010 m. instituto 
personalą sudarys maždaug 
30 darbuotojų, kuriems 
nuolat talkins ES šalių pa
skirti žinovai lyčių lygybės 
klausimais.
ATŠAUKIAMA UNESCO 

AMBASADORĖ
Vyriausybė gruodžio 16 

d. sutiko atšaukti Iną Mar
čiulionytę iš Lietuvos nepa
prastosios ir įgaliotosios 
ambasadorės prie UNES
CO pareigų. Teigiama, kad 
tas pareigas turėtų eiti Lie
tuvos ambasadorius Pran
cūzijoje. I. Marčiulionytė į 
ambasadorės pareigas Lie
tuvos nuolatinėje atstovy

bėje prie UNESCO buvo 
paskirta 2002 m. prezidento 
Valdo Adamkaus dekretu. 
Prieš tapdama Lietuvos am
basadore prie UNESCO I. 
Marčiulionytė buvo kultū
ros viceministerė. T Jung-

V C

tinių Tautų Švietimo, moks
lo ir kultūros organizaciją 
(UNESCO) Lietuva buvo 
priimta 1991 m. Po metų bu
vo įsteigta Lietuvos valsty
binė UNESCO komisija 
Vilniuje bei Lietuvos nuola
tinė atstovybė prie UNES
CO Paryžiuje. 2007 m. am
basadorė I. Marčiulionytė 
buvo išrinkta UNESCO 
Vykdomosios tarybos vice
pirmininke ir yra Vykdo
mosios tarybos biuro narė. 
URM žiniomis, kad vietoj 
jos kito diplomato skirti ne
planuojama. Siekiant tau
pyti lėšas, planuojamas su
jungimas su dvišale amba
sada Prancūzijoje. Šiemet 
Lietuvos ambasadore Pran
cūzijoje buvo paskirta Jo
lanta Balčiūnienė.

UŽBAIGTA VEKS 
VEIKLA

2009 m. pabaigoje užsi
baigė programa “Vilnius - 
Europos kultūros sostinė 
2009” (VEKS), kurios ei
goje įvyko daugiau nei 1500 
kultūros ir meno renginių, 
kuriuos aplankė per pusant
ro milijono žmonių. Lėšų 
pritrūko, reikėjo mažinti 
programos apimtį. VEKS 
direktoriaus R. Kvietkausko 
teigimu, buvo įgyvendinta 
100 projektų - 20 mažiau 
nei planuota. 2008 m. vy
riausybės patvirtintas pro
gramos biudžetas trejiems 
metams siekė 105 mln. litų. 
60% šios sumos teko valsty
bės, 40% - savivaldybių biu
džetams. 2007-2009 m. iš
leista beveik 70 mln. litų, iš 
kurių 34 mln. - 2009 m. biu
džetas, kuriame - valstybės, 
savivaldybės, Europos ko
misijos lėšos. Bendras biu
džetas mažesnis nei planuo
tas. Pasak VEKS vadovo, 
renginių metu padėjo maž
daug 500 savanorių, prog
ramą rėmė daugiau nei 300 
privačių firmų, apie ją buvo 
parengta per 200 reportažų. 
Vis tik VEKS veiklą lydėjo 
įvairūs ginčai. 2009 m. 
gruodžio 3 d. Lietuvos ape
liacinis teismas atmetė 
VEKS skundą dėl įstaigos 
areštuotų 235,000 litų pagal 
bendrovės “Media House” 
pateiktą prašymą. Ieškovo 
atstovai teismui nurodė, kad 
VEKS negrąžina 228,000 
litų skolos bei daugiau kaip 
7,000 litų delspinigių. Pasak 
ieškovų, VEKS yra skolinga 
ir kitiems kreditoriams. Iš 
areštuotų lėšų leista išmo
kėti darbo užmokestį, mo
kėti mokesčius, socialinio 
draudimo įmokas, kitus pri
valomuosius mokėjimus bei 
atsiskaityti su ieškovu.

LIETUVIŲ TELKINIUOSE

Hamiltono LKMD-jos narės agapėje po Mišių Ntr. R. Choromanskytės

Hamilton, ON
GRUODŽIO 6 d. Hamiltono katalikės 

moterys minėjo savo globėjos Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo šventę. Tnešus draugijos 
vėliavą (Žibutė Vaičiūnienė) į baltomis gėlė
mis išpuoštą mūsų šventovę, buvo uždegta 
antra Advento sekmadienio žvakė (pirm. Da
nutė Enskaitienė). Tautiniais drabužiais pasi
puošusi Amalija Gedrienė padėjo lelijų puokš
tę prie Marijos altoriaus. Šventas Mišias kartu

su mūsų kunigais aukojo svečias iš Lietuvos 
kun. dr. Kęstutis Kėvalas, kuris, sveikindamas 
moteris katalikes, pabrėžė draugijos moterų 
darbo tikslą - “taisyti Viešpačiui kelią...” (iš 
šv. Evangelijos pagal Luką).

Buvo meldžiamasi už gyvas ir mirusias 
draugijos moteris. Skaitinius skaitė Gr. Ens- 
kaitienė ir D. Kesminienė, aukas nešė D. Ens- 
kaitienė ir L. Kalvaitytė. Po Mišių Jaunimo 
centro balkonėlyje vyko agapė, kur draugijos 
narės pabendravo ir aptarė savo reikalus. ME

Etnografinis filmas 
“Dzūkų laidojimo apeigos”

Hamiltone lapkričio 29, 
sekmadienį, po 10.30 val. šv. 
Mišių Aušros Vartų Švč. M. 
Marijos parapijos Jaunimo 
centro salėje rinkosi lietuviai 
į tradicija jau tapusią filmo 
peržiūrą. Žiūrėjome rež. R. 
Šarknicko antrą sukurtą do
kumentinį filmą “Dzūkų lai
dojimo apeigos”. Tai mūsų se
nųjų tradicijų įamžinimas 
krikščioniškos tautos istorijo
je. Šių dienų žmogus tolsta 
nuo amžinųjų vertybių ir mū
sų išliekanti dvasinė etnogra
fija, paremta tikėjimu ir tauti
nio sąmoningumo patirtimi, 
mums primena tikrąsias šei
mas, namų dvasią tarpusavio 
sugyvenimo kelyje. Okupacija 
mus atkirto nuo tikėjimo, pa
čios tautos savasties, nepri
klausomo, laisvo išreiškimo 
tikrųjų tėvų ir protėvių įdiegtų 
tiesos vertybių.

Esu gimęs 1968 metais 
gražiame Birštono krašte. Iš 
vienos pusės keliaujant Pu
nios, Alytaus link, gražūs der
lingi gamtovaizdžiai, o iš kitos 
pusės - Prienai, Igliauka, 
Daukšiai, Marijampolė. Birš
tonas - Dzūkijos ir Suvalkijos 
riba. Mes matome dar gyvas 
ir šiandien nuostabias kaimo 
laidojimo tradicijas bendruo
menėse, nors, kaip nebūtų 
gaila, išėjus iš nelaisvės, pasi
nėrėme į aklą Vakarų pasaulio 
priėmimą ir sugrįžome į dar 
didesnę bedugnę. Nutrūko 
paprasto žmogaus ryšys bend
rystėje su gamta, artimu, Die
vo buvimu. Todėl ir svarbi eg
zistencinė prasmingo buvimo 

stotelė: pamąstymas, kas esu 
aš, ką nuoširdžiai darau, kuo 
gyvendamas praturtinu ap
linką ir tuo pačiu ką geriausio 
pasiimu iš aplinkos. Mačiau ir 
aš šį filmą, kaip Dzūkijos kraš-

Laidotuvės Dzūkijoje (Iš dok. filmo “Dzūkų laidotuvių apei 
gos”)

to žmogus ir kartu prisiminiau 
iškeliavusius savo artimuo
sius. Dar kartą dėkojau Die
vui už gražiausius draugystės 
metus ir už didžias patirtis, 
kurias gavau iš savo senelių, 
iškeliavusių artimųjų draugų. 
Šis filmas mane paskatino 
gerbti ir mylėti mūsų tautos 
krikščioniškąsias tradicijas, 
jas perduoti ir kitiems.

Daugelis žiūrovų kartu 
prisiminė tuos papročius, ku
riais pagerbė savo laidojamus 
artimuosius brolius, seseris, 
tėvus. Ne vienas susigraudi
nęs dalinosi savo šeimos lai

dojimo patirtimis.
Kaip svarbu ir šiais nu

žmoginimo, sudaiktinimo lai
kais tas amžinąsias senovines 
vertybes nenustumti į praeitį, 
bet savo gyvenimo patirtimi 

gyvai liudyti, nors kartais ir 
nebūsi išgirstas ir pasijusi vie
nišas pasaulyje. Labai dėkoja
me už filmą režisieriui, kuris 
moko nebijoti gimti, gyventi 
ir mirti kiekvieną iš mūsų. 
Mes dažnai pasineriame į kas
dienybės smulkmenas, iškel
dami savo išorinį grožį, bet 
labai retai gilinamės į tas tik
rąsias pamatines vertybes. 
Linkiu, kad šis filmas ne vieno 
sielos veidrodį nuvalytų nuo 
kasdienių apnašų, pilkumos, 
nykių minčių, ir mūsų gyveni
mas būtų kuriamas šviesesnis, 
teisingesnis. B.B.
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Pobūvio dalyvius sveikina KLB Londono apylinkės pirmininkas S. Keras

O LIETUVIAI PASAULYJE

London, ON
KLB LONDONO APY

LINKEI 60 METŲ. 1949 m. 
spalio 30 d. čia vyko lietuvių 
susirinkimas, kurį pradėjo ir 
jam pirmininkavo dr. A. Ka- 
veckas. Pranešėjas pabrėžė, 
kad bendruomeninė veikla su
stojusi ir kvietė Pasaulio lietu
vių bendruomenės pagrindais 
persiorganizuoti į KLB Lon
dono apylinkę. Tokį pavadini
mą pasiūlė P. Kulvinskas, jo 
pasiūlymas priimtas vienbal
siai. Susirinkimo dalyviai buvo 
supažindinti su PLB laikinai
siais nuostatais, priimtais 
1949 m. birželio 1 d. Susirin
kimo metu išrinkta nauja val
dyba, kurios pirmininku tapo 
dr. A. Kaveckas. Dalyvavo 69 
nariai. Buvo nutarta toliau 
stiprinti bendruomenės veik
lą, rinkti kasmetinį bendruo
menės nario solidarumo įnašą 
po 1 dol. ir kt. Per visus 60 
metų KLB Londono apylinkė 
sėkmingai gyvavo, augo ir stip
rėjo. Buvo nemažai aktyvaus 
jaunimo. Pasižymėjo skautų 
veikla, šokių ratelis “Baltija”,

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 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 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIU

MOKAME UŽ:
taupomąją sąskaitą........... 0.25%
čekių sąskaitą iki ..............0.25%
INDĖLIAI:
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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca

E. Petrauskas kviečia visus dalyvauti Dainų šventėje

veikė lituanistinė mokykla, 
Katalikių moterų būrelis, spor
to klubas “Tauras”, “bingo” klu
bas ir t.t.

Praeitais metais jau šven
tėm KLB Londono apylinkės 
įsteigimo 60-metį. Ta proga 
KLB Londono apyl. valdyba 
gruodžio 13 d. pakvietė Lon
dono lietuvius priešpiečių vai
šėms į “Mandarin” restoraną. 
Susirinko 45 dalyviai. KLB 
Londono apyl. pirmininkas S. 
Keras gražiu žodžiu visus pa- 
sveikinio ir pakvietė tylos mi
nute pagerbti į amžinybę iš
keliavusių bendruomenės na
rių atminimą. Pobūvio dalyvių

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 
NUO VALSTYBĖS MOKESČIŲ - 
(Tax-free savings account - TFSA)

MOKAME PALŪKANAS:
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 mln. dol. ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu 

šeimos nuo Valdybos prisimi
nimui gavo po atviruką, kuria
me buvo sveikinimas bend
ruomenės 60-čio ir artėjančių 
Šv. Kalėdų bei Naujųjų metų 
proga. Iš S. Kero visi gavome 
Londono liet. b-nės įsteigimo, 
1949 m. spalio 30 d. susirinki
mo 1-jo protokolo kopijas. 
Buvo įdomu su juo susipažin
ti. Sočiai pasivaišinus šven
tiškai papuoštame restorane, 
susirinkusiųjų nuotaika buvo 
pakili. Vaišėms baigiantis, 
“Pašvaistės” choro koordina
torius Dainų šventei pasi
ruošti E. Petrauskas kvietė vi
sus kuo gausiau dalyvauti lie
pos mėn. Toronte vyksiančioje 
Ix Dainų šventėje. Iš “Man
darin” restorano daugumas 
skubėjome į Mary Immacula
te šventovę dalyvauti šv. Mi
šiose, kurias atnašavo buvęs 
Londono Šiluvos Mergelės 
Marijos parapijos klebonas 
kun. K. Kaknevičius. Norisi 
tikėti, kad Londono liet. 
bendruomenė ir ateityje dar 
gyvuos ir veiks.

A. Valaškevičienė
ADVENTINĮ SUSIKAU

PIMĄ mums labai gražiai ve
dė kun. dr. Kęstutis Kėvalas, 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto teologijos fakulteto 
prodekanas ir Kauno kunigų 
seminarijos studijų dekanas. 
Jam nuoširdžiai dėkojame.

KALĖDŲ PROGA Lon
dono Šiluvos Marijos parapi
jiečius sveikino visi šią para
piją aptarnaujantieji kunigai.

YRA DALINAMI 2010 m. 
Prisikėlimo kredito koope
ratyvo sieniniai kalendoriai.

SEKMADIENIŲ IR ŠVEN
ČIŲ MIŠIOS: gruodžio 25, 
Kalėdų dieną Mišios buvo au
kotos už a.a. Augustiną Ku
dirką; gruodžio 27, sekmadie
nį - už a.a. Antosę Žemaitie
nę; sausio 1, Naujųjų metų 
dieną, Mišios - specialia in
tencija; sausio 3, sekmadienį, 
Mišios už a.a. Antaną Šiau
čiūną. Inf.

JAV
A.a. Vytautas Čekanaus

kas, Lietuvos garbės genera
linis konsulas Los Angeles, 
CA, daugelio organizacijų 
veikėjas, eidamas 81-uosius 
metus, po sunkios ligos mirė 
2009 m. gruodžio 2 d. Velio
nis gimė 1929 m. kovo 11 d. 
Kaune. Čia lankė gimnaziją 
ir ją baigęs pasitraukė 1944 
m. į Vokietiją. Apsigyventi į 
JAV-bes atvyko 1949 m. Tar
navo Amerikos kariuomenė
je, dalyvavo Korėjos kare, 
buvo sužeistas ir apdovano
tas medaliais. Gavęs karinę 
stipendiją V. Čekanauskas 
baigė Ilinojaus universitetą 
Čikagoje, įsigydamas elekt
ros inžinieriaus specialybę. 
Darbavosi “North American 
Aviation” bendrovėje Los 
Angeles mieste. Veikė BAL- 
Fe, ALTa, lietuvių respubli
konų partijoj, Pabaltijo tautų 
komitete, Amerikos lietuvių 
tautinėje sąjungoje, Lietuvių 
bendruomenės Vakarų apy
gardoje, mokytojavo litua
nistinėje mokykloje. 1977 m. 
buvo paskirtas garbės gene
ralinio konsulo pareigoms 
Los Angeles, CA. 1992 m. šias pa
reigas pratęsė Lietuvos vyriau
sybė. Už nuopelnus Lietuvai 
apdovanotas LDK Gedimino 
Karininko kryžiumi.

Vokietija
Lietuvos kultūros insti

tutas Vokietijoje savo 29- 
uoju suvažiavimu pažymėjo 
Lietuvos tūkstantmetį. Vyko 
paskaitos ir aukšto lygio 
koncertas. Dalyvavo septyni 
paskaitininkai. Jie pateikė 
išsamias apžvalgas apie ilga
amžį Lietuvos vaidmenį Eu
ropoje, ilgiau sustodami prie 
bandymų Lietuvą apkrikšty
ti, prie Lietuvos tautos bren
dimo, lietuvių istorinės at
minties dabar, prie lietuvių 
mitologijos ir lyrikos Sąjū
džio metais. Koncerto prog
ramą atliko Karlsrue Baden 
valstybinio teatro solistė 
Wilja Mosuraitis ir pianistė 
Irina Loskova. Po koncerto 
Lietuvos ambasadorius Vo
kietijoje Mindaugas Butkus 
pakvietė dalyvius į priėmimą 
ir vakaronę. Suvažiavime da
lyvavo per 100 žmonių, sutil- 
pę Reinhof pilaitės didžio
joje salėje. Suvažiavimui 
ypač talkino O. Šiugždienė, 
R. Tesnau, I. Zacharias, I. 
Timpienė, G. Ručys, R. Čup- 
linskas ir O. Bartusevičienė.

Rusija
Maskvos lietuviai 2009 

m. lapkričio 2 d. rinkosi į 
Svečių namus susitikti su Pa
saulio lietuvių bendruome
nės valdybos pirmininke Re
gina Narušiene. Pastaroji 
trumpai papasakojo apie 
PLB veiklą. Susitikimo daly
viai kėlė įvairių pastabų bei 
klausimų. Ryšium su Tauti
nių mažumų ir išeivijos de
partamento perdavimu Už
sienio reikalų ministerijai 

nebeaiški tampa lietuvių 
mokyklų padėtis įvairiose 
valstybėse. Siūlyta, kad Lie
tuvos ambasadose, veikian
čiose didesnėse valstybėse, 
būtų įsteigta pareigybė, ku
rios darbuotojas specialiai 
rūpintųsi išeivija ir jos reika
lais. Pasak R. Narušienės, 
tokia problema yra aktuali, 
bet iškyla daug subtilių klau
simų, pvz. ambasada neturi 
teisės kištis į kito krašto pi
liečiu gyvenimą. Išeivijos 
klausimas bus svarstomas 
jau įsteigtoje komisijoje, į 
kurią įeina 8 PLB ir 8 Lietu
vos vyriausybės nariai. Mask
vos lietuviai prisiminė Euro
pos lietuvių bendruomenių 
pirmininkų suvažiavimą Hut- 
tenfelde, kur Lietuvos užsie
nio reikalų ministeris V. 
Ušackas gražiai kalbėjo apie 
globalią Lietuvą. Lietuvių 
sąjungos pirmininkas Kipras 
Mažeika Maskvoje stengiasi 
į šios organizacijos veiklą 
įtraukti verslininkus, įvairias 
organizacijas, jaunimą.

Liuksemburgas
Šiame krašte gyvena 430 

lietuvių. Prieš vienerius me
tus įsisteigusi Lietuvių bend
ruomenė šiuo metu turi 50 
narių. Čia gyvenantys tautie
čiai vienaip ar kitaip yra susiję 
su Europos sąjungos institu
cijomis ir save vadina dir
bančiais Europai ir Lietuvai. 
Šios Lietuvių bendruomenės 
pirmininkas - Žilvinas Bub
nys. Pasak jo, čia nėra daug 
lietuvių, bet jie gyvena susi
telkę vienoje vietoje. Kraštas 
esąs mažiausia valstybė Eu
ropoje, turinti visą valdymo 
aparatą - kariuomenę, paštą 
ir kt. Didesnė Liuksemburgo 
gyventojų dalis yra užsie
niečiai. Todėl, pasak Ž. Bub
nio, bet koks atvykėlis nesi
jaučia esąs svetimas - jis toks 
pats kaip didelė dalis to 
krašto gyventojų. Krašte gy
vena 450,000 žmonių, sos
tinėje Liuksemburge - apie 
80,000. Čia kiekvieną dieną 
atskuba dirbti apie 120,000 
žmonių iš Belgijos, Prancū
zijos ir Vokietijos.

Suomija
Suomijos lietuviai ir 

Lietuvos bičiuliai Helsinkio 
katalikų katedroje paminėjo 
Lietuvos vardo tūkstantmetį. 
Mišias atnašavo iš Kauno at
vykęs mons. dr. Artūras Ja- 
gelavičius. Renginį globojo 
Lietuvos ambasada Suomi
joje. Katedroje po pamaldų 
sugiedotas Lietuvos himnas. 
Po pamaldų vietos lietuvių 
būrys su Lietuvos diploma
tais, mons. A. Jagelavičiumi, 
Suomijos lietuvių bendruo
menės pirmininke Stase Re
jala, čia studijuojančiu lietu
vių jaunimu susibūrė pasi
svečiuoti bei pabendrauti 
pajūrio kavinėje “Ursula”. 
Vėliau mons. A. Jagelavičius 
susitiko su Tartu vietovės 
tautiečiais. JA

http://www.talka.ca


8 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2010.III.23 Nr. 12

Keturi parkai-muziejai Lietuvoje
Visi keturi yra įrašyti į Lietuvos muziejų sąrašą, taip pat įrašyti ir į parkų 

sąrašą. Visi jie savotiškai įdomūs, ir visus keturis teko aplankyti, vienus anksčiau, 
kitus vėliau. Vieną iš jų aplankiau anksčiausiai, dar sovietmečiu, todėl apie jį 
rašysiu pačioj pradžioj. Dviejų iš šių parkų-muziejų sovietmečiu dar nebuvo. Bet 
jau iš anksto galiu pasakyti, kad visi tie parkai-muziejai gyvuoja labai gražioje 

gamtoje, toli nuo miestų triukšmo ir taršos, todėl vien dėl to juos vertėtų aplankyti, 
pabūti po tėviškės dangum.

Galėčiau pridėti, kad jie visi netoli Vilniaus, bet Lietuvoje visos vietovės, paly
ginus su nuotoliais JAV ir Kanadoje, yra netoli Vilniaus - automobiliu pasiekiamos 
per porą trejetą valandų.

GEDIMINAS KURPIS

Pilnas (oficialus) pavadi
nimas: “Lietuvos liaudies bui
ties muziejus”, bet galima bū
tų pavadinti ir “Mini - Lietu
va”, kurią įmanoma pėsčiomis 
apkeliauti per pusdienį - Že
maitiją, Aukštaitiją, Suvalkiją, 
Dzūkiją ir Mažąją Lietuvą. 
Muziejus, išdėstytus atvirame 
lauke, paprastai dar vadina 
“Skansen” muziejais, nes pir
mąjį tokį muziejų vardu Skan
sen įsteigė švedai 1891 metais 
vienoje Stockholmo saloje 
(Djurgarden), suvežę 150 se
nų pastatų iš visos Švedijos, 
kad parodytų prieš-indust- 
rinio laikotarpio gyvenimo 
būdą vėlesnėms kartoms.

Rumšiškių muziejus ati
darytas 1974 m. birželio 22 
dieną su 52 pastatais. Pirmieji 
pastatai - tai Šiluvos malū
nas, namas iš Plungės rajono, 
dviaukštis svirnas iš Dzūkijos. 
Bet muziejus plėtėsi toliau po 
atidarymo. Beveik visi pasta
tai yra “suvežtiniai” iš įvairių 
kaimų ir miestelių: gyvena
mieji namai, svirnai, klėtys, 
klojimai, tvartai, daržinės, šu
liniai su svirtimis, amatininkų 
pastatai (kalvė, milo velykla), 
vėjo malūnai (aukštaitiškasis 

Žemaitiškoje sodyboje - medinių klumpių dirbtuvė

dar turi ir “uodegą” - ilgą bas
lį, kurį nutvėrus galima malū
ną ir jo sparnus sukinėti į vėją, 
kiti malūnai sukinėja tik vir
šutinę dalį, prie kurios pri
tvirtinti sparnai), šuns būda 
(su “automatinėmis durimis”, 
kurias pats šuo atsidaro ir už
daro).

Pastatuose išdėstyti seno
viški baldai, virimo, kepimo ir 
įvairūs ūkio padargai, kūdi
kiams lopšiai (žemaitiški su
pasi į šonus, o aukštaitiški, 
pakabinti ant ilgos lanksčios 
karties, linguoja aukštyn-že
myn). Prie namų gėlių darže
liai su rūtomis, jurginais, bijū
nais, lelijomis. Ant lovų už
tiestos įvairiaspalvės antklo
dės su mezginėliais ar be jų, 
gražios austos lininės staltie
sės, rankšluosčiai (abrūsai). 
Namų prieangiuose galėjai 
prisižiūrėti įvairių kubilų, ku-

Rumšiškių parkas-muziejus

Prieškarinės mokyklos klasė

bilėlių, geldų, bačkų, lyžių ir 
kitokių ūkio rakandų. Kluo
nuose ir daržinėse - įvairių 
vežėčių, bričkų, arklių pa
kinktų (lankų, pavalkų, šlajų, 
balnų).

Miestelio statyba vyksta 
dar ir dabar: šventovė ir ak
meninė šventoriaus tvora ap
statyta pastoliais, Dzūkijoje 
statomas tiltas per gilų griovį, 
atnaujinamos tvoros. Pastatai 
išdėstyti grupelėmis didžiu
liame kalvotame nelygiame 
lauke, ir visą muziejų apeiti 
keliu, reikia “sukarti” maž
daug 6 kilometrus. Vis į kal
nelį, nuo kalnelio, tik Suval
kija išdėstyta lygiame plote. 
Verta paminėti, kad muziejų 
kurti skatino menotyrininkai 
Vacys Milius, Klemensas Čer- 
bulėnas, etnografas Izidorius 
Butkevičius, architektai Vy
tautas Žemkalnis ir Juozas 
Baršauskas, kol 1965 m. sovie
tinė vyriausybė leido pradėti 
muziejaus planavimą. Tais lai
kais muziejų išlaikė valdžia, 
dabar valdžios finansavimas 
sumažėjo, muziejaus vadovy-

bė gauna daugiau pajamų iš 
jame rengiamų kalendorinių 
švenčių - Užgavėnių, Velykų, 
Atvelykio, Jurginių, Sekmi
nių, Kalėdų.

Pirmą sykį šį muziejų ap-
lankiau 1977 metais su visa 
šeima. Besirūpindamas leidi
mu aplankyti žmonos tėviškę 
Kauną, pasiūliau, kad leistų ir 
į Rumšiškes bei Trakus, nes 
juk pakeliui. Mano nustebi
mui - leido, ir dar įsiūlė paly
dovą su taksi, nes palydovas 
būtų netilpęs į “sukombinuo
tą” draugų automobilį. Va
žiuodamas išsiaiškinau, kad 
ne palydovas, o taksi vairuo
tojas buvo “šnipelis”, bet tai 
jau kita istorija (smagu buvo 
jį paerzinti).

Visi muziejaus pastatai 
suręsti iš stambių rąstų, ap
skrito skersmens ar tašytų bei 
“nupielavotais” šonais. Stogai 
daugiausia šiaudiniai, turtin
gesnių ūkininkų namai dengti 
mediniais gontais, pajūrio so
dybos - nendrėmis. Vienas iš 
seniausių pastatų - žemaitiš
kas numos, statytas 1856 m. 
Norvaišų kaime prie Plungės. 
Jo viename gale, numogalyje 
buvo laikomi gyvuliai, kitame 
gyveno žmonės. Asla plukta 
moliu, kamino nėra. Langeliai 
mažyčiai, užstumiami iš vi
daus lentelėmis. Aslos vidury
je duobė, jos centre sukrautas 
iš akmenų židinys, kuriame 
visą laiką ruseno ugnis viri
mui ar tik pasišildymui. Pa
statas įdomus, bet neišvaiz
dus, todėl daugelis lankytojų į 
jį net nepažvelgdavo.

Prie gyvenamųjų namų 
(stubų, pirkių, trobų) matėsi 
svirnai, kurių aruoduose lai
kydavo grūdus; daržinės, ku
riose laikydavo pašarą, kloji

mai, kluonai, kur sukraudavo 
šieną ir žemės ūkio padargus; 
tvartai, kuriuose laikydavo 
galvijus; jaujos, kur džiovinda
vo javus, linus; bičių aviliai, 
pirtelės. Trobose buvo dideli 
mūriniai pečiai, kuriuose kep
davo duoną, o ant jų mėgdavo 
pasišildyti katės, miegodavo 
seniai ir vaikai. Žiemos metu 
tai būdavo šilumos šaltinis.

Įdomu buvo tada ir tai, 
kad trobose palubėj kabojo pa
veikslai - daugiausia liaudies 
menininkų nupaišytų šventųjų 
“abrozdų” kopijų, nes seniau 
Lietuvoj kitokių tik bajorai 
įsigydavo. Pakelėse stovėjo 
koplytėlės ir kryžiai, be kurių 
muziejus nebūtų autentiškas. 
Tada sužinojau, kad aukštai
tiškos ir žemaitiškos tvoros 
labai skiriasi, o Mažojoje Lie
tuvoje ūkio pastatų išdėsty
mas labiau suglaustas aplink 
keturkampį kiemą. Mane la
bai sudomino prie svirno pa
statytas maždaug 1.5 m aukš
čio šiaudinis kūgio formos lyg 
ir stogelis, prasiskiriantis vie
noje pusėje. Pasirodo, tai ne
šiojama pašiūrė piemenu
kams, ganantiems bandą nuo
lietaus pasislėpti. etnografinius Lietuvos ra-

Sodyba Aukštaitijoje

Aukštaičio troboje - lovos ir linguojantis lopšys

Paskutinį sykį muziejuje 
buvau praeitą vasarą. Pastatę 
automobilį aikštelėje (10 Lt), 
įėjome pro didžiuosius vartus 
(pensininkams pusė kainos, 4 
Lt). Sumokėjus daugiau, gali
ma į muziejų įvažiuoti savo 
automobiliu, išsinuomoti dvi
ratį ar užsakyti bričką su ark
liuku ir pavažinėti “poniškai”. 
Paprašę planelio, gavome pra
ėjusių “Užgavėnių 2009” lanks
tinuką, kur buvo sužymėta ne 

tik keliai, upeliai ir pastatai, 
bet ir “Blynų kepimo”, “Blynų 
kąsniavimo”, “Laužo Morei” 
ir kiti svarbūs punktai. Nusi
leidom pakalnėn, perėjom til
teliu per Pravienos upelį, vėl į 
kalną, mišku, kol priėjom 
miestelį. Ten tarp kitų įdomy
bių radau viename kambaryje 
įrengtą mokyklos klasę su to
kiais pat suolais, kuriuos aš 
kadaise nuosavom alkūnėm 
tryniau, juoda lenta rašymui 
ir braižymui, senu žemėlapiu 
ant kitos sienos. Jaučiausi lyg 
“atsuktas” gyvenime kelias
dešimt metų atgalios.

Žemaitijoje radome smuk
lę arba karčemą iš XIX š. Vie
name jos gale ratinė pakelei
vių vežimams ir tvartelis ark
liams (dabar tuščia, nes auto
mobilių neįleidžia). Kitame 
gale - patalpos žmonėms: vir
tuvė, sandėlis, smuklininko ar 
“šinkorkos” butas, du kamba
riai svečiams. Vienas prasčio
kams, “chamams” su didžiu
liu stalu be staltiesės, ilgais 
suolais, pigiais indais, kitas - 
bajorams, ponams, turtuo
liams su kėdėmis, staltiesėmis, 
gražiais indais, net ir su dantų 
krapštukais. Už karčemos tru
putį toliau paėjėjus matosi 
Kauno marios. Apėjom visus 

jonus, apžiūrėjom dievdirbio 
iš Kėdainių Vinco Svirskio 
kryžių (jo kryžiai skiriasi nuo 
kitų, lengva atpažinti), nese
niai pastatytą jurtą. Tokioje 
gyveno į Sovietuos gilumą iš
tremti lietuviai. Užlipt į kalną 
vartų link buvo žymiai sun
kiau negu pradžioje kelionės, 
bet grįžome namo pilni naujų 
įspūdžių.

Ntrs. autoriaus
(Bus daugiau)
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Prie švento aukuro ugnies a KULI ORINĖJE /Uh l OIL
NIJOLĖ BENOTIENĖ

Žiemos olimpinių žaidynių atidarymas 
Vankuverio mieste buvo pradėtas indėnų gen
čių tradiciniais sveikinimais, džiaugsmingais 
šokiais, o stadiono viduryje iškilę keturi tote
mų stulpai, prie kurių senovėje buvo švenčia
mos šventės, atliekamos apeigos, priminė 
svarbią indėnų genčių reikšmę mūsų krašto 
senovės istorijoje. Olimpinės žaidynės visuose 
kraštuose - tai ne vien tik sportinių aukštumų 
rezultatai, tai ir pasididžiavimas savo tauta, 
pasirodymas kitiems kas mes esame, kokios 
istorijos lopšyje esame išauginti.

Po kelių mėnesių Toronto mieste bus pa
našus renginys mūsų, lietuvių, išeivijoje - tai 
IX Dainų šventė. Vankuveryje svečius ir spor
tininkus pasitiko indėnų genčių atstovai, mus 
Mississaugos Hershey centre pasitiks vaidilu
tės ir Krivių krivaitis.

Lietuvių senovės istorijoje Krivis buvo lai
komas vyriausiuoju dvasininku. Pagrindinis jo 
uždavinys, tai rūpinimasis, kad niekada neuž
gestų amžinoji ugnis. Krivių krivaitis buvo la
bai gerbiamas ir net laikomas šventu. Jo šven
tumas - tai bendravimas su padangių dievais, 
perkūnu, saule, ugnimi. Visų šių galių Kriviui 
reikės ir mūsų šventės metu, kad salės viduryje 
įsižiebtų didelis aukuras - bendruomeninis ži
dinys, prie kurio per šventes buvo atliekamos 
apeigos. Jeigu Kanados indėnai visus pasitiko 
prie totemų stulpų, tai mūsų protėviai visus 
kviesdavo prie šventos aukuro ugnies, kuri bu
vo tarpininkė tarp dievų ir žmonių, suvokiama 
kaip viską apvalanti, atnaujinanti ir šviečianti 
galia.

Neturiu tikslo šiuo rašiniu toliau lyginti 
olimpiados ir mūsų šventės atidarymo, tik no
riu sužadinti visų skaitytojų susidomėjimą 
šiuo mūsų lietuvių pasididžiavimą keliančiu 
renginiu. Kodėl pasididžiavimą? O todėl, kad 
dainų švenčių tradicijomis stebisi pasaulio 
menotyrininkai, tautosakininkai, mokslinin
kai, o 2003 m. Baltijos valstybių - Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos - dainų švenčių tradicija ir 
simbolika buvo pripažinta šedevru, vertu įra
šyti į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą. 
Ir štai, mes išeiviai, palikdami tėvynę kartu 
pasiėmėm ne ką kitą, o tą didžiausią vertybę - 
tautos kultūrą, tradicijas, meną.

Krivių krivaitis, kurio vardas buvo kildi
namas iš žodžio “krūva”, “ėjimas į krūvą”, t.y. 
į sueigą, jau dabar mus visus šaukia į šventę. 
Senovėje, kai Krivis neturėjo tokios techni
kos, nešiojamų telefonų ar kompiuterių kaip 
mes dabar, tai Krivio pasiuntiniai, kviesdami į 
suėjimą, į kiekvienus namus atnešdavo krivulę 
- specialiai išraitytą lazdą. Mūsų šventės orga
nizatoriai, atrodo, nespės apsilankyti kiekvie
nuose namuose su ta lazda, bet ir be lazdos, 
laikraščių, internetinės svetainės ir kitomis ži- 
niasklaidos formomis, visi esame kviečiami 
prie to Dainų šventės aukuro, kuris paskutinį 
kartą Toronto mieste buvo prieš 32 metus.

Per apeigas kriviai rengėsi ilgais baltais 
drabužiais, rankoje laikė valdžios simbolį - 
krivulę, ant galvos turėjo ąžuolų lapų vainiką. 
Baltą spalvą lietuviai laikė šventa, susietą su 
žodžiu “šviesa”. Senojoje pasaulėžiūroje būti 
baltam reiškia būti ramiam, gražiam, dar
niam. Mes šventėje visi vilkėsime lino spalvos 
drabužius, o Krivį lydės vaidilutės - jaunos 
skaisčios mergaitės - amžinosios ugnies saugo
tojos. Atrodo, jau nuo senovės laikų lietuviai 
žinojo, kad svarbių vaidmenų, vien tik vyrams 
patikėti negalima, visada reikia, kad prie jų 
būtų ir moterys.

Ugnis aukuruose buvo dangaus ir žemės 
tarpininkė, ji buvo šventa, todėl ir šį kartą bus 
kreiptasi į Perkūną, kad jis atsiųstų ugnį iš 
dangaus žaibo pagalba. Na, ir kaip ta ugnis iš 
dangaus Krivaičio paliepimu pasieks Hershey 
aikštės vidurį, ar tik nereikės gaisrininkų kvies
ti? Bet tam ir yra įdomu joje dalyvauti ir pasi
džiaugti intensyviu 4 metų mūsų organizato
rių ir menininkų darbu, mūsų senovės atkū
rimu.

Visas scenarijus (autorė Laimutė Kisielie
nė) - tai metų laikai, o metų laikai, tai žmo
gaus gyvenimas, o žmogaus gyvenimas, tai 
daina. Mes gyvi tol, kol skambės mūsų daina, 
kol pavasarį keis vasara, o vasarą ruduo, ir 
taip sukasi amžinas gyvybės ratas, šildomas 
saulės, drėkinamas lietaus, džiuginantis žemės 
gėrybėmis ir sotinantis mūsų širdis dainomis. 
Saulė, mūsų šventės scenarijuje bus pagrindi

nė, viską jungianti “veikėja”. Šventės emble
moje - logo, (autorė Snaigė Šileikienė) viena 
jos pusė spinduliuojanti, kita - tamsi. Kiekvie
nas leiskit savoms mintims rasti atsakymą ar 
paaiškinimą, kodėl ji tokia, o mano vaizduotė
je, kai ji tamsi čia, ji šviečia Lietuvai ir tik ji 
vienintelė dainos žodžiais “....aplankius Lietu
vos laukus į mus atgręžia savo veidą”.

Pirmoji šventinio koncerto dalis: “Dainos 
sparnais leisk man pasveikint ryto saulę”. Ry
tas - simbolis žmogaus gimimo, vaikystės, tau
tos pradžios, o daina, kaip ir mes, išsiritusi iš Lie
tuvos lopšio lydi mus visais gyvenimo tarpsniais. 
Krivių krivaitis, tai mūsų praeities balsas, mūsų 
istorijos ir dvasinio gyvenimo veikėjas.

Antroji koncerto dalis - diena - “Man 
reik dainos, kaip žemei saulės” skamba gra
žiais jaunatviškais balsais, skelbdama vidurdie
nį arba jaunystę, vilnijančią žaliais rugių lau
kais, o saulės šiluma augina derlių, baltina 
drobes. Trečioji dalis pavadinta “Ten toli už 
žvaigždės, vakaras tylus” - saulelė, visą dieną 
lydėjusi mus mūsų darbuose, išeina pailsėti, 
grįžta atgal į Lietuvą, o mes buriamės prie 
šventos aukuro ugnies, kuri kaip ir saulė duo
da šilumą, šviesą ir primena protėvių dvasios 
atminimą. Ten toli už žvaigždės ir visi mūsų 
išėję, ten amžinojo gyvenimo paslaptis.

Ketvirtoje koncerto dalyje “Nakties už
kalbėjimai” dainomis prisimename dėl ko pa
likome tėvynę, dėl ko stengiamės išlaikyti ne
apčiuopiamą ir brangiausią turtą - kalbą.

“Daina ir aš, tas pats esu” - paskutinioji 
šventinio koncerto dalis. Viskas sudėta į dai
ną, o daina lydi žmogų visą gyvenimą, o žmo
gaus gyvenimas - tai saulės ratas, o saulės ra
to altorius žemėje - aukuras. Tik ugnis verčia 
mintis kreipti į dvasinę pusę, kai prie degančio 
žiburėlio kaupiamės maldai, apmąstymams ir 
viens kito artumui. “Tai juk mūsų gyvenimė
lis... ne tik, kad ateinam ir mirštam... atėjom į 
čia su saule, meile išvežti iš baisių pavojų, mes 
liekam “gyvi” lietuviai, nes vis suvažiuojam 
(mums tas yra gyvybinis dalykas), širdyse vėl 
prisiliečiam, pasistiprinam, suliepsnojam, ir 
pasisėmę tos šilumos, stiprybės, meilės (sau
lės), vėl iškeliaujam į savo tolimus namus po 
visą kontinentą” - sako vyriausia vadovė Dalia 
Viskontienė - “Ir po visos šventės, mes ją - 
saulę - kaip ir viens kitą, išlydim “namo” tikė
damiesi, kad ji vėl patekės, kad dar kartą kur 
nors susitiksim, ir vėl bus šventė”.

Junkimės, burkimės prie švento aukuro 
ugnies, saugotos tiek tūkstančių metų mūsų 
tautos istorijos kloduose, sveikinkime Krivį su 
visa vaidilučių palyda ir išdainuokime visas 
dainas, kurias taip rūpestingai ruošia visi 1200 
dainininkų. Dalyvaukime šventėje ir būkime 
dalis nemirštančio saulės rato ir išeivijoje 
skambančios dainos gaida.

Kaziuko mugė vyko ir 
Kaune. Truputį vėliau negu 
Vilniuje, po Kovo 11-osios 
renginių, nuo kovo 12 iki 14 
dienos Laisvės alėjoje jau 
dešimtą kartą savo produk
ciją siūlė ūkininkai, bitinin
kai, kepėjai, amatininkai, 
tautodailininkai, kalviai, vy
telių pynėjai iš visos Lietuvos 
bei užsienio valstybių. Šie
met mugėje panoro dalyvau
ti per 1000 dalyvių. Mugės 
metu Rotušės aikštėje vyko 
koncertinė programa, kurio
je dalyvavo liaudiškos muzi
kos kapelos “Sadūnai”, “Ant 
ketvirto”, “Pivašiūnai”, “Jova
ras”, “Kaziuko kapela”, “Al- 
šėnų kapela”, folkloro gru
pės “Kreizas”, “16 Hz”, “Goš
tautą” ir vaikų kolektyvai 
“Lašeliukai”, “Dzinguliu
kai” bei “Seklytėlė”.

12 Vyriausybės kultūros 
ir meno premijų ministerių 
kabinetas savo posėdyje nu
sprendė skirti muzikologui 
Viktorui Gerulaičiui, teatro 
režisieriui Aidui Giniočiui, 
dirigentui Vytautui Miški
niui, rašytojams Algimantui 
Anicetui Bučiui ir Jakovui 
Grigorijui Kanovičiui, daili
ninkams Eduardui Juchne
vičiui bei Janinai Grasildai 
Žilytei, lėlių teatro dailinin
kui ir režisieriui Rimantui 
Driežiui, kino režisieriui 
Marijonui Giedriui, muziko
logei Marijai Vidai Krakaus- 
kaitei, fotomenininkui Ri
mantui Vikšraičiui ir archi
tektui Jonui Minkevičiui. 
Premijos vertė 44,200 litų, ir 
jos gali būti skiriamos indi
vidams bei kolektyvams.

Operos solistas Edgaras 
Montvydas kovo 3 ir 5 dieno
mis dainavo Londone Gae
tano Donizetti operoje Mei
lės eliksyras pagrindinį Ne- 
morino vaidmenį. Į šią operą 
solistas pakliuvo atsitiktinai: 
numatytas vaidmens atlikė
jas ir jo antrininkas berepe- 
tuojant susirgo ir Anglijos 
valstybinės operos vadybi
ninkams beliko arba atšaukti 
spektaklius, ar skubiai ieš
koti pamainos. Atsitiktinai 
tuo metu Londone viešėjo 
E. Montvydas, kuris praeitą 
rudenį Škotijos valstybinėje 
operoje sėkmingai atliko tą 
vaidmenį. Jis buvo pakvies
tas ir mielai sutiko - vidur
dienį sužinojęs, kad teks dai
nuoti, po kelių valandų ap
žiūrėjo sceną, tarėsi su reži
sierium ir kolegomis daini
ninkais, o vakare jau dainavo.

Anglijos valstybinėje opero
je visi spektakliai atliekami 
anglų kalba, o E. Montvydas 
Nemoriną mokėjo tik itališ
kai. Kadangi režisierius Jo
nathan Miller itališko kaimo 
intrigas jau buvo perkėlęs į 
XX š. JAV, ir veiksmas vyko 
vidury prerijų, pakelės dega
linėje, Nemorinas tapo italu 
imigrantu. Tepaluotas me
chanikas, iki ausų įsimylėjęs 
“Adina‘s Diner” šeimininkę 
Adiną, traukė savo serena

das itališkai, o užkandinės 
svečiai - baikeriai, kaubojai, 
kareiviai ir darbininkai - ir 
pati Adina dainavo angliš
kai. Šarlatanas Dulkamara į 
degalinę atbildėjęs senoviš
ku “Cadillac’u” savo stebuk
lingus eliksyrus reklamavo 
irgi angliškai. Spektakliai pa
vyko puikiai, Edgaras Mont
vydas sulaukė karštų plojimų 
ir buvo kritikų pagirtas Lon
dono spaudoje.

Marcelijus Martinaitis, 
poetas, prozininkas, vertė
jas, Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo dvidešimtme
čio išvakarėse buvo apdova
notas premija už kūrybiškiau
sią 2009 metų literatūrinį 
kūrinį. Premija paskirta už 
knygą Mes gyvenome: biogra
finiai užrašai. Vileišių rūmuo
se laureatą pagerbė minis- 
teris pirmininkas Andrius 
Kubilius, literatūrologai ir 
literatūros kritikai, premiją 
skyrusios komisijos nariai 
bei premijos mecenatai.

Kauno dramos teatras 
2009 m. gruodį 7-14 metų 
vaikams ir jų tėveliams pri
statė premjerinį spektaklį 
Ateities miestas pagal Vy
tauto V. Landsbergio kūrinį 
Gediminas ir keturi seneliai. 
Spektaklis pasakoja apie jau
nų širdžių svajones, kurių 
apgynimas ir įgyvendinimas 
yra kiekvieno jaunuolio troš
kimas. Tol, kol vaizduotėje 
kuriamas svajonių miestas, 
išlieka tikimybė, kad jis taps 
Ateities miestu, nors tenka 
susidurti su negailestinga su
augusiųjų pasaulio logika.

Spektaklio inscenizacijos 
autorius ir režisierius - Ar
noldas Jalianiauskas, sceno
grafas ir kostiumų dailinin
kas Viktoras Binkis, kom
pozitorė Jurgita Mieželytė. 
Vaidina: Saulius Čiučelis, 
Mantas Cegelskas, Neringa 
Nekrašiūtė, Inga Mikutavi
čiūtė, Laurynas Perkumas, 
Artūras Sužiedėlis, Alek
sandras Kleinas ir Vytautas 
Gasiliūnas.

VI Tarptautinėje jaunių 
(iki 16 m.) gamtos mokslų 
(biologijos, chemijos ir fizi
kos) olimpiadoje, 2009 m. 
gruodžio 2-11 dienomis vy
kusioje Baku mieste (Azer
baidžanas), Lietuvos delega
cija pelnė 2 sidabro ir 4 bron
zos medalius. Sidabro meda
liais buvo apdovanoti Kauno 
technologijos universiteto 
vienuoliktokas Arnoldas Šid
lauskas ir Vilniaus Mykolo 
Biržiškos gimnazijos dešim
tokas Mindaugas Šiaučiulis. 
Bronzos medaliai įteikti Vil
niaus licėjaus dešimtokui 
Sauliui Adamoniui, Kuršėnų 
Lauryno Ivinskio gimnazijos 
dešimtokui Augustinui Juš- 
kauskui, Kretingos Jurgio 
Pabrėžos gimnazijos devin
tokui Edgarui Gurauskui ir 
Kauno “Aušros” gimnazijos 
aštuntokui Rokui Budraus- 
kui. Olimpiadoje varžėsi at
stovai iš 47 valstybių. GK
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Kviečiame susipažinti su mūsų nauja vedėja

I LINDA MOROZ

Linda Moroz patyrusi ilgametė finansininkė, įgijusi patirtį dirbdama 
šiose institucijose, Crown Life, Ukrainian Credit Union, Canadian Im
perial Bank of Commerce ir Buduchnist Credit Union, taip pat yra kvali
fikuota nekilnojamo turto paskolų specialistė.

Linda Moroz pradės dirbti š. m. kovo 23 d. Kviečiame narius apsi
lankyti bankelyje ir susipažinti su nauja vedėja. Oficialus vedėjos pristaty
mas bus per bankelio metinį narių susirinkimą balandžio 18 d.

Prisikėlimo
Kredito Kooperatyvas

Aktyvai virš 90 milijonų dolerių

Mūsų tikslas -nepelnas, bet 
sąžiningas patarnavimas

90-179 dienų...180-364 dienų1 metų................2 metų................3 metų................4 metų................5 metų.................

Antradieniais 
Ketvirtadieniais 
Sekmadieniais

9:00- 3:30
12:00- 7:00
9:00-12:30

1.25%1.25%1.25%1.50%1.75%2.00%2.50%
Asmenines paskolasnuo......................................... 5.00%
Sutarties paskolasnuo........................................ 7.00%
NEKILNOJAMO TURTO PASKOLASSu nekinlančiu nuošimčiuĮmetu................................... 3.25%2 metų................................... 3.50%3 metų................................... 4.00%4metų................................... 4.25%5 metų................................... 4.75%Su kintančiu nuošimčiu1,2,3 metų......................... 3.00%Ribotą kreditą su nekilnojamo turto užstatu........................ 3.25%

■ Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas
■ Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas

Pirm., antr., tree. 
Ketvirt., penkt 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais
ANAPILYJE:
Tel: 905-566-0006
Fax: 905-566-1554
Darbo laikas:

Taupomoji sąskaita 1.25%Kasdieninių palūkanų čekių sąskaita iki 0.25%

1 metų "cashable1'1 metų........................2 metų........................3 metų........................4 metų .......................5 metų........................
1.25%1.30%1.90%2.25%2.50%3.00%

MŪSŲ ADRESAS:
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5G1
Tel.: 416-532-3400
Fax: 416-532-4816
Darbo laikas:

9:00
9:00
9:00
8:30

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

Amerikos dolerių kasd palūk taupymo sąskaitaAmerikos do L GI C1 metų term. ind.......... 0.20%1.00%

TFSA atviras, kintantis.................

RRSP ir RRIF atviras, kintantis...1 metų.................................2 metų.................................3 metų.................................4 metų.................................5 metų.................................

3.00%1.25%1.55%2.15%2.50%2.75%3.25%

www.rpcul.com

TERMINUOTI INDĖLIAI SĄSKAITOS

RRSP, RRIF ir TFSA

Keliaujant j Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 
GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
"INTERAC-PLUS" KORTELE

GIC SUTEIKIAME

“Labdaroje” - pirmasis 
šimtametis gimtadienis

Kovo pradžioje Toronto lietuvių slaugos 
namuose “Labdara” vyko neeilinė šventė. Čia 
pirmąsyk nuo jų atidarymo dienos buvo pami
nėtas 100-asis gimtadienis. Tad ši data tapo 
švente ne tik pačiai šimtametei Juzefai Jony- 
nienei, bet ir visiems slaugos namų gyvento
jams ir darbuotojams. Spalvingais balionais ir 
gėlėmis papuoštoje salėje 
susirinko gyventojai, dar
buotojai ir svečių pulkelis - 
Juzefos Jonynienės artimie
ji, savanoriai ir kiti, kas no
rėjo pasidžiaugti neeiliniu 
gimtadieniu. Jie plojimais 
sutiko jubiliatę, sodinamą 
garbingiausioje vietoje. 
Slaugos namų vedėjas Ro-
bert Berg pasveikino su 
šimtuoju gimtadieniu ir 
perdavė ta proga atsiųstus 
Kanados gen. gubernatorės 
Michaelle Jean, Ontario 
provincijos gen. gubernato
riaus David Onley, provin
cijos vyriausybės vadovo 
Dalton MacGuinty, parla
mento narių sveikinimus. 
Trumpus, bet nuoširdžius 
sveikinimo žodžius tarė 
slaugos namų gyventojai, 
darbuotojai. Diakonas dr. 
K. Ambrazaitis perdavė ži
nią, kad šimtametei jubilia
tei išsiųstas popiežiaus svei
kinimas, bet, deja, užkliu
vęs pašto keliuose, jis ne
spėjo pasiekti Toronto. 
“Geriausiai iš visų mamų 

ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS, bsc.ols ol.p

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7
E-mail: tomsenkus@rogers.com

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

Dr. Skaistė Našlėnaitė
D.D.S., M.Sc., Ortho. Dip.. FRCD (O

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West

(prie naujos 'PARAMOS')
Toronto ON, M8W 1C5 

Tel. (416) 207-0885 
www.RoyalYorkOrtho.com 

Kviečiame mažus ir didelius!

Juzefą jaunystėje, prieš daugelį 
metų ir dabar, švenčiant 100-ąjį 
gimtadienį “Labdaros” slaugos 
namuose

Kartu su šimtamete jubiliate - dukros su šeimomis, vaikaičiais ir provaikaičiais

mamai ir močiutei” - taip savo sveikinimus 
palydėjo aplink susibūrusi šeima: dvi dukros, 
5 vaikaičiai ir lygiai tiek pat provaikaičių. 
Gimtadienio šventėje skambėjo lyriškos melo
dijos, kurias atliko smuikininkas M. Gabrys ir 
Dalia Viskontienė (pianinas). Nuskambėjus 
tradicinei Ilgiausių metų, Juzefą Jonynienė pa
dėkojo už įsimintiną šventę ir pakvietė pasivai
šinti tradiciniu tortu. Žvakutę ant puošnaus 
gimtadienio pyrago užpūsti padėjo provai
kaičiai.

Prieš prasidedant gimtadienio iškilmėms, 
turėjau progos su Juzefą Jonyniene pasikalbėti 
jos jaukiame kambaryje. Jau pasipuošusi neei
linei šventei, ji pasitiko mane su malonia šyp
sena ir viso šimto metų prisiminimais. Neįma
noma apie šimto metų gyvenimą papasakoti 
neilgame straipsnyje, reikėtų rašyti knygą, tad 
kalbamės tik apie pačias svarbiausias gyveni
mo permainas ir įvykius. Šimtametės atmintis 
ir kalbos sklandumas pavydėtinai aiškūs, prisi
minimai - vaizdingi. Juzefą yra gimusi Latvi
joje, gausioje šeimoje: augę 7 vaikai - 3 bro
liai ir 4 seserys. Iš gausios šeimos tebegyvena 
tik ji, jaunylė Juzefą. Juzefą buvo mažytė, kai 
tėvai persikėlė į Šiaulius, tad ir laikanti save 
šiauliške. Gausioje šeimoje augti buvo gera, 

nors tėvai nelepino ir griežtai reikalavo laikytis 
taisyklių. Ne kartą yra kliuvę už ilgesnį užsibu- 
vimą su draugėmis, bet dabar ji nepykstanti: 
tėvai juk tik gero norėję, saugoję, kad dukros 
gero vardo neprarastų, anuomet tai buvo labai 
svarbu. Mokslai gimnazijoje sekėsi gerai, bet 
tuo metu niekas mergaičių studijuoti neragi
no, o ir pinigų nebuvo. Tad Šiauliuose pradė
jusi ieškoti darbo, jaunutė Juzefą užsuko į 
Šiaulių apygardos teismo rūmus. Nors rašo
mąja mašinėle rašė ne itin sparčiai, bet lietu
viškai gerai mokėjusi, ir, matyt, patikusi darb
daviams, kad iš kelių kandidačių pasirinko ją, 
jokio patyrimo neturėjusią. Teismo rūmuose 
dirbo daugelį metų, tik prieš karo pradžią su 
savo vyru ir jau gimusia dukra persikėlė į Tau
ragę. Jau karo pabaigoje, bėgdami nuo nera-

mumų, nuo sovietinės oku
pacijos grėsmės pasitraukė į 
Vokietiją, o iš ten vėliau per
sikėlė į Kanadą. Kaip ir 
daugelis, čia Juzefą su vyru 
pradėjo naują ir labai ne
lengvą gyvenimą. Teko rūpin
tis dukrelėmis, pastoge, ieško
ti darbų. Per ilgus dešimtme
čius išbandyta visko: dirbusi ir 
Eaton parduotuvėje; kartu su 
pažįstama griebėsi savo vers
lo: atidarė restoraną tuomet 
lietuvių tankiai gyvenamame 
Dundas/Queen gatvių rajone. 
Bet po 10 metų lietuvių šei
mos, jau prasigyvenusios, iš 
ten kėlėsi į vakarus, restorane 
mažėjo lankytojų. Nutarusi 
parduoti savo verslo dalį, ieš
kojo darbų kitur. Neišsilaikė

ir Lietuvoje sukurta šeima. Teko išsiskirti su 
vyru, kurį pomėgis kilnoti taurelę nuvedė ki
tais keliais. Juzefą su maža apgaule, nuslėpusi 
tikruosius savo metus - visada atrodė jaunesnė 
nei iš tikrųjų, surado darbą fabrike, kur ir iš
dirbo iki pensijos. Metai ritosi kaip su ratais: 
darbai, pagalba dukroms, auginant vaikaičius, 
dienos visada buvo užimtos. Užtat dabar čia, 
jaukiuose slaugos namuose - poilsis ir ramybė. 
Juzefą prisimena, kad laisvalaikiu labai mėgusi 
skaityti, siuvinėti, tik dabar jau akys nusilpusios, 
tad labiausiai gaila, kad teko atidėti knygas į šalį, 
dabar tebeliko vaizdai televizoriuje. Negaliu 
nepaklausti, ar turinti kokią šimtamečio am
žiaus paslaptį? Pagalvojusi Juzefą šypsosi:

- Niekas negali pasirinkti, kiek Dievas 
skyrė, tiek ir turi. Aš iš ilgamečių giminės, tė
vai gana ilgai gyvenę, tai gal ir man prisidėjo. 
Visada gyvenau paprastai, valgiau kiek norė
jau ir ką norėjau. Labai mėgau vaikščioti. Dar 
ir dabar, kai oras geras, pati išeinu į slaugos 
namų kiemą ir vaikštau. Nežinau, kiek dar 
man metų skirta, bet labai noriu, kad galva 
liktų šviesi ir kad kojos laikytų. Pavaikštai, 
pasikalbi su žmonėmis ir pasidžiaugi, kad dar 
viena diena buvo gera. S. Katkauskaitė 

(Ntrs. R. Puterio)

http://www.rpcul.com
mailto:tomsenkus@rogers.com
http://www.RoyalYorkOrtho.com
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Žmogus ir žemė - Lietuvos 
stiprybė

Atkelta iš 1-o psl.

Europos valstybių pavyz
džiu specializavęsi ir susiko
operavę net nedidelių tradici
nių Lietuvos šeimos ūkių ūki
ninkai (Lenkijoje vidutinis 
šeimos ūkis 7-8 ha) su pagalbi
niais verslais turėtų pilnavertį 
- ne samdinio gyvenimą. Šei
mos ūkiams Lietuvoje atsi
kurti ir vėl įsitvirtinti kaip 
prieškario nepriklausomybės 
metais turėtų padėti seimas ir 
vyriausybė. Tuo tikslu būtina 
panaudoti ir ES teikiamą fi
nansinę paramą. Šio darbo 
priekyje turėtų būti Žemės 
ūkio ministerija su Valstybine 
žemėtvarka, kaip tokį darbą 
prieškarinėje nepriklausomo
je Lietuvoje vykdė Žemės 
ūkio ministeris kun. M. Kru
pavičius.

Spaudoje buvo nurodyta, 
kad Lietuvos kaimo plėtrai 
ES iki 2013 metų skyrė 16 bili
jonų litų. Nemažos lėšos yra 
skiriamos ir iš Lietuvos vals
tybės biudžeto. Šių lėšų pa
naudojimo efektyvumas ir 
grąža kol kas yra palikti be 
reikiamos kontrolės ir kai ku
riose srityse nei Lietuvos biu
džetui, nei žmonėms nedavė 
deramos naudos. Jomis gau
siai naudojosi stambios preki
nės žemės ūkio produktų ga
mybos ir perdirbimo įmonės, 
žemės ūkio bendrovės bei 
stambūs ūkininkai, turintys 
1000-5000 ha žemės, nors pas
tarieji iki šiol vietinei rinkai 
nepateikia gyventojų pareika
lavimą turinčių žemės ūkio 
produktų (pavyzdžiui, veršie
nos, avienos) pigesnėmis kai
nomis negu importuojama.

Daugelis žemės ūkio pa-

vaEnwnKkS

u 
s

u v

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans) 
Savininkas Jurgis Kuliešius

skirties žemę susigrąžinusių 
savininkų, valstybei nesudarius 
tinkamų ūkininkavimo sąlygų, 
žemę išnuomoja žemės ūkio 
bendrovėms ir stambiems ūki
ninkams. Pastarieji, siekdami 
didesnio pelno, nėra suintere
suoti kokybiškai tą žemę ge
rinti ir nuomos sutartis nu
traukę grąžina ją savininkams 
nualintą. Tačiau dabar šie juri
diniai bei fiziniai asmenys 
naudojasi šimtais tūkstančių 
litų EŠ paramos. Šios lėšos 
yra labai reikalingos, bet ne
panaudojamos tradiciniams 
šeimos ūkiams Lietuvoje at
kurti.

Žemės ūkio bendrovės 
bei stambūs ūkininkai išsinuo
motų žemės ūkio naudmenų 
sąskaita už iš ES lėšų gautą 
paramą perka galingą žemės 
ūkio tehniką, įsirengia pieno, 
mėsos perdirbimo įmonėles, 
stato didžiulius brangius pa
status, grūdų elevatorius, ku

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian

I Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5GI

Fondas 
Foundation

Tel.: 416-889-5531

Elektroninis pastas: klfondas(a>on.aibn.com

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.38 mln. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.63 mln. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.40 mln. 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.

TEIRAUKITĖS PAS MUS!
affiliated

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI
Affiliated Insurance Management Inc.

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

► konkurencinės kainos-pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms

► dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai

905-845-4201 ♦ 1-888-384-4444
www.affiliatedinsurance.ca ♦ rickd@affiliatedinsurance.ca

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

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 į namus 416-231-4937

rie pilnai nepanaudojami 
brangina gaminamos žemės 
ūkio produkcijos savikainą. 
Tuo tarpu susikooperavę Len
kijos šeimos ūkių ūkininkai 
mažesnio dydžio ūkiuose su 
mažesnio galingumo technika 
sėkmingai gamina žymiai pi
gesnę produkciją ir dideliais 
kiekiais pardavinėja Lietuvoje 
ir Vokietijoje.

Lietuva, daug žmonių ne
tekusi okupacijos metais, pri
valo sudaryti sąlygas darbš
čiam jaunimui ir specialis
tams. Kviečiame visus, kas 
myli Lietuvą, pamąstyti ir pa
dėti spręsti gyvybinę Lietuvai 
problemą. Kviečiame atsiliep
ti į šiame straipsnyje išsakytas 
mintis. (Straipsnis sutrumpin
tas. Red.) v

Valensas Viktoras Čeginskas, 
Lietuvos Atkuriamojo seimo 
Agrarinės komisijos vyriausy
bės patarėjas, Lietuvos Sąjū
džio tarybos narys (XXZ amžius)

nemokami čekių 
patarnavimai

PLANAS 24
Aukštesni

Taupykime 
Paramoje-

ASMENINĖS PASKOLOS
5.0% ir aukščiau

RIBOTAS KREDITAS SU
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU

3.50% ir aukščiau

"G I C" I N D Ė LIAI
(Taikomas pelno padalinimas)

1 metę 1.10%
2 metę 1.50%
3 metę 2.30%
4 metę 2.40%
5 metę 2.90%
1 metę iškeičiamas 0.85% 
1 metę JAV dolerių 0.40%

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS
7.0% ir aukščiau

PARAMA
www.parama.ca

PARAMOS 
58-asis METINIS 
SUSIRINKIMAS

2010m. Kovo28, sekmadienį,3 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. W.
♦ Narių registracija prasidės 2 v.p.p.
♦ Prašome narius atsinešti banko knygutes

PAPILDOMA TAUPOMOJI 1.20%

INVESTICINĖ 
SĄSKAITA

"G I C" I N D Ė LIAI
(Pelno padalinimas netaikomas)

1 metų 1.25%
2 metų 1.75%
3 metų 2.50%
4 metų 2.60%
5 metų 3.10%
1 metų iškeičiamas 1.00%
Neša metines ar sudėtines 
palūkanas

"Planas24" Kasdieninių 
palūkanų čekių/taupomoji 
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%

JAV DOLERIŲ KASDIENINIŲ
PALŪKANŲ 0.20%

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS
Atviras, kintamųjŲ palūkanų 3.00% 
Uždarytas, kintamųjų palūkanų 2.25%
1 metų 3.10%
2 metų 3.35%
3 metų 3.80%
4 metų 4.05%
5 metų 4.60%
Komercinės kredito paskolos suteikiamos 
pagal pareikalavimų

KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA

TAUPOMOJI 
SĄSKAITA

nuošimčiai ir

AKTYVAI per $185,000,000

"TFSA" (Neapmokestinama
taupomoji sąskaita)
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 3.00%
1 metų 1.25%
2 metų 1.75%
3 metų 2.50%
4 metų 2.60%
5 metų 3.10%

Iškeičiami prieš terminę 
mažesniais nuošimčiais

TERMINUOTI
INDELIAI
30-89 dienų 0.50%
90-1 79 dienų 0.50%
180-269 dienų 0.70%
270-364 dienų 0.70%
1 metų 0.90%
2 metų 1.00%
3 metų 1.50%
4 metų 2.00%
5 metų 2.50%

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti keičiami be įspėjimo

PENSIJŲ FONDAI
Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 1.20%
1 metų 1.25%
2 metų 1.75%
3 metų 2.50%
4 metų 2.60%
5 metų 3.10%

on.aibn.com
http://www.affiliatedinsurance.ca
mailto:rickd@affiliatedinsurance.ca
http://www.parama.ca
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SPORTAS Liko olimpinių žaidimų 
medaliai ir emblema

Vankuverio olimpiados - 2010 TV ir radijo laidas tvarkę kom
piuterijos inžinieriai su žymiu TV programų pranešėju. Stovi 
iš k. Paulius Slavickas, Brian Williams, Paul McDonald; sėdi 
- Adam Coulter

Žinios iš
• Baltijos krepšinio lygos 

(BBL) Elito poskyrio paskuti
nėse reguliariojo sezono 
rungtynėse Kaune vietos 
“Žalgiris” susitiko su Vilniaus 
“Lietuvos rytu” ir įveikė var
žovus po atkaklios ir drama
tiškos kovos 85:82. Abu klubai 
jau buvo užsitikrinę vietas 
ketverto varžybose. Kaunie
čiams nepavyko atsirevan
šuoti už 17 taškų pralaimėji
mą, patirtą gruodžio 12 d. Vil
niuje rezultatu 91:74, todėl 
“Žalgiris” liko antroje varžybų 
lentelės vietoje, o “Lietuvos 
rytas” - pirmoje. Pasibaigus 
Baltijos krepšinio lygos (BBL) 
reguliariam sezonui baigmės 
lentelė: 1. “Lietuvos rytas” - 
34 taškai; 2. “Žalgiris” - 341.; 
3. Ventspils (Latv.) - 30 t.; 4. 
Šiauliai - 29 t.; 5. Rock(Est) - 
27 t.; 6. VEF (Lat). - 26 t.; 7. 
Kalev/ Cramo (Ėst.) - 25 t.; 8. 
Valmiera (Lat.) - 231.; 9. Lau- 
vas (Lat) - 221.; 10. Nevėžis - 
201.

• Tris dienas Vilniuje 
krepšinio mokykloje vykusias 
tarptautines vaikų krepšinio 
varžybas po atkaklios kovos 
laimėjo Šarūno Marčiulionio 
krepšinio akademijos koman
da, kuri lemiamame susitiki
me rezultatu 62:50 nugalėjo 
varžybų šeimininkus - Vil
niaus krepšinio mokyklos I 
komandos auklėtinius. Antrą 
kartą surengtos varžybos buvo 
skirtos nusipelniusiems Lie
tuvos treneriams Juozui Ma
teikai, Leonardui Makauskui 
ir Algirdui Mykolui Rotoms- 
kiui atminti.

• Kroatijoje asmeniniame 
Europos šachmatų čempiona
te 26-erių metų Viktorija 
Čmilytė (ELO koeficientas 
2485) iškovojo sidabro meda
lį. Prieš paskutinę partiją pir
mavusi Lietuvos atstovė juo
dosiomis figūromis po 73 ėji
mų pralaimėjo švedei P. 
Cramling. Švedijos sportinin
kė pasidabino aukso medaliu, 
pustaškiu pralenkusi mūsiškę, 
kuri sau už nugaros paliko dar 
156 šachmatininkes.

Lietuvos
• Druskininkuose vyko 

standartinių sportinių šokių 
Lietuvos čempionatas. Suau
gusiųjų grupėje aukso meda
lius laimėjo Donatas Vėželis 
ir Lina Chatkevičiūtė iš Kau
no “Sūkurio” klubo, aplenkę 
antrą vietą užėmusius Vaidotą 
Lacitį ir Veroniką Golodnevą, 
atstovaujančius Vilniaus klu
bui “Dileksa” bei trečioje vie
toje likusius Evaldą Sodeiką 
ir Ievą Žukauskaitę iš Kauno 
“Kaspino” klubo. Šalies pir
menybių laimėtojai ir prizi
ninkai atstovaus Lietuvai pa
saulio ir Europos čempiona
tuose bei taurių varžybose.

• Latvijos sostinėje Rygo
je vykusiose tarptautinėse 
rankų lenkimo varžybose sėk
mingai pasirodė Lietuvos 
sportininkai. Varžybose “Open 
Riga 2010”, kuriose dalyvavo 
93 sportininkai iš Latvijos, 
Švedijos, Rusijos, Suomijos, 
Didžiosios Britanijos ir Lietu
vos, mūsų šalies atstovai iško
vojo keturias prizines vietas. 
Klaipėdietis Mantas Ašmonas 
užėmė pirmąją vietą svorio 
grupėje iki 85 kg, o vilnietis 
Šarūnas Manarka toje pačioje 
grupėje buvo antras. Dvi ant
rąsias vietas užėmė Tadas Kai
rys, kuris dalyvavo svorio gru
pių iki ir virš 95 kg varžybose. 
Dalyviai varžėsi svorio grupė
se abiejomis rankomis iki 65, 
75, 85, 95 ir virš 95 kg. 
Kiekvienoje svorio grupėje 
dalyvavo po 16-18 atletų. VP

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI

► PĖDOS SKAUSMAI

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR

GRYBEL1NIAI SUSIRGIMAI

► (AUGĘ NAGAI

► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS

► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

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

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI 
PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS 
STERILŪS ĮRANKIAI

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 1P2

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

ROMUALDAS 
KRIAUČIŪNAS

Žiemos olimpiada, vykusi 
Vankuveryje, BC, jau praei
tyje. Liko daug gražių, atmin
tinų akimirkų ir iškovotų me
dalių. Liko ir šiems žaidimams 
specialiai sukurta emblema. 
Apie ją ir noriu plačiau pa
kalbėti. Emblema yra pagrįsta 
inuitų tautos naudojamu kel
rodžiu, vadinamu “inukshuk”. 
Emblema teisėjų buvo parink
ta iš 1600 siūlytų projektų. 
Konkurso laimėtoja buvo Ele
na Rivera MacGregor. Pats 
kelrodis yra dažnai naudoja
mas “inuit” gyventojų pažy
mėti keleliams ar vietovėms 
keliaujant Kanados šiaurėje. 
Su laiku tokie kelrodžiai tapo 
vadybos, bendradarbiavimo, 
draugystės ir žmoniškumo 
simboliai.

Pirmą kartą su tais kelro
džiais susipažinau važiuoda
mas stovyklauti iš Wawa mies
telio į Negagamisis valdišką 
parką Ontario provincijoje. 
Kuo toliau į šiaurę važiavau, 
tuo retėjo kaimeliai ir vien
kiemiai. Tuo pačiu dažnėjo 
prie kelio iš akmenų sustatyti 
kelrodžiai. Pradžioje prie 
kiekvieno sustodavau jį nufil
muoti, bet netrukus pama
čiau, kad taip stoviniuodamas 
niekada nenuvažiuosiu į nu
matytą parką. Tie akmeniniai 
kelrodžiai buvo kažkas stebė
tino. Aplink nesimatė jokių 
žmonių ar jų gyvenviečių, bet 
jaučiausi esąs žmonių tarpe. 
Antra proga su tais kelrodžiais 
susipažinti buvo apsilankius 
Churchill, Manitoba. Tas 
miestelis save laiko pasauline 
baltųjų meškų sostine. Ten irgi 
matėme tų kelrodžių. Paga
liau, lankantis Yellowknife, 
Northwest Territories sostinė
je, tų kelrodžių tikrai visur 
buvo, ypač suvenyrų parduo
tuvėse. Viename miestelyje, 
vardu Hay River, toks stati
nys, gal net penkių metrų 
aukščio, puošė pagrindinę 
miestelio aikštę.

Kai pamačiau šių metų 
olimpinių žaidimų emblemą, 
pasijutau kaip namie. Ji man 
buvo ne tik pažįstama, bet tie
siog sava. Turbūt dauguma 
olimpinių žaidimų dalyvių bei 
žiūrovų tą olimpinę emblemą

priėmė be priekaištų. Tačiau 
priekaištų buvo, ir jie kilo iš 
indėnų bei eskimų bendruo
menių. Pašaliečiai emblemoje 
įžiūri ir dvasingumą, sakyda
mi, kad kelrodžiai buvo vieti
nių gyventojų statomi įniru
siems nurodyti kelią į Amži
nybę. Tačiau tokių kelrodžių 
- “inukshuks” - žinovas Peter 
Imiq tokiems išvedžiojimams 
prieštarauja. Jam tokie ak
menų statiniai reiškia išsigel
bėjimą nuo mirties, išlikimą. 
Jis pats jaunystėje tokius kel
rodžius yra statęs savo gyve
namoje apylinkėje, o dabar 
juos kuria muziejams. Jo pa
sakojimu, tie “inukshuks” vi
sada buvo statomi elnių, ruo
nių medžiojimo bei žuvavimo 
vietovėms pažymėti. Jis prisi
mena, kai jaunystėje, keliau
jant po šiaurinę Kanadą, tokių 
kelrodžių buvimas reiškė, kad 
netoliese bus galima rasti 
maisto gyvybei palaikyti.

Peter Imiq nepatinka olim
piados emblema, nes ji panaši 
į kokią tai žmogystą, su nutu
kusiomis kojomis ir išskėsto
mis rankomis. Tai jam dau

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc., llb.

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas
♦ imigracija į Kanadą
♦ testamentų sudarymas
♦ palikimų tvarkymas
♦ nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas
♦ konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais

295 The West Mall. 6th Floor, Toronto, ON M9C 4Z4

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El. pastas: lawyers(o pacelawfirm.com
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giau primena ledo ritulio var
tininko formą, o ne kelrodžio 
statinį. Jei kas tokias “skulp
tūras” būtų statęs, tai tik pa
žymėjimui vietos kur kas nusi
žudė ar buvo nužudytas. Jis 
visus kviečia susipažinti su 
naujos Kanados teritorijos, 
vardu Nunavut, vėliava, kur 
viduryje matomas tradicinis 
akmenų statinys, atspindįs 
tradicinį “inukshuk” įvaizdą.

Buvo vietinių gyventojų 
pasipriešinimo savo pašonėje 
turėti žiemos olimpiadą. Bijo
ta padidėjusio turizmo ir že
mės spekuliacijų. Buvo prieš
taravimų ir dėl pačios emble
mos parinkimo, nes ji neat
stovavo ten gyvenančių gyven
tojų kultūroms. Vietoje jų iš
ryškinimo buvo pabrėžtas toli 
gyvenančių eskimų bei indėnų 
simbolis. Jokių kelrodžio sta
tinių olimpinių žaidimų apy
linkėse nėra buvę. Vienas in
dėnų vadas pastebėjo, kad 
emblema stokoja orumo ir ją 
palygino su populiaria “Pac- 
Man” kompiuterių žaidimo 
figūra.

Kai kurie vietinių indėnų 
bendruomenių vadai buvo 
tiek prieštaringi, kad net buvo 
pasiruošę demonstratyviai iš
eiti iš emblemos atidengimo 
ceremonijų. Tačiau jau prieš 
keletą metų keturių pagrindi
nių indėnų genčių atstovai, 
kurių teritorijoje olimpiniai 
žaidimai vyko, pasirašė žaidi
mus paremiantį susitarimą ir 
tą pasižadėjimą ištesėjo.

http://www.pacelawfirm.com
pacelawfirm.com
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Žiema jau atsisveikina su mumis... Bet paklauskite Jokūbo ir 
Nicholas iš Sudburio - jie patvirtins, kad šalčiausias metų laikas 
turi savo džiaugsmų ir malonumų. Tiesa, žiemos kūrinius iš snie
go greitai ištirpdo pavasariniai saulės spinduliai, jie pasilieka tik 
nuotraukoje Ntr. R. Sharkey

>JAUMMO ŽODIS
XIII PLJ kongresas

XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso, įvykusio 2009-2010 žiemą Pietų Amerikoje, rengėjai.
Komiteto pirmininkė Marisa Leonavičienė (4 iš k.) Ntr. L. Jonaitytės

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING 
PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 

PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS
Skambinti

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

JUSTINAS TRUMPICKAS
Tryliktasis Pasaulio lietu

vių jaunimo kongresas vyko 
Pietų Amerikoj 2009 m. gruo
džio 22 - 2010 sausio 7 d.d. 
Kongrese apie trisdešimt jau
nuolių atstovavo Kanadai. Iš 
viso apie 70 atstovų ir apie 30 
dalyvių suvažiavo į Kongresą 
iš keturių kontinentų. Kong
resas prasidėjo Buenos Aires 
mieste, Argentinoj. Šita Kong
reso dalis buvo kultūrinė. 
Sunku būtų surasti miestą, 
kur yra įdomesnės kultūros 
negu Buenos Aires. Pradėjom 
su ekskursija po miestą ir ap- 
žūrėjom žymias kultūrines ir 
istorines vietoves. Praleidom 
Kūčias ir Kalėdas Buenos Ai
res. Išsiilgom savo šeimų, bet 
buvo smagu praleisti šventes 
su naujais draugais iš viso pa
saulio. Kūčios nebuvo tra
dicinės - valgėm “sushi” ir 
linksminomės ilgai “diskote
koje”. Kalėdų rytą keliavom į 
lietuvių šventovę, dieną pra
leidom Lietuvių klube. Kitą 
dieną keliavom į kaimą pa
žiūrėt, kaip “gaučos” - Ar
gentinos “cowboys” - gyvena. 
Buvo proga pajodinėti ant 

DENTAL

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika

(905) 785-3900
104-3945 Doug Leavens Blvd.

Dr. Gintarė Sungailienė
(905) 271-7171
115 Lakeshore Road E.
Mississauga. ON L5G 1E5 Mississauga. ON L5N 0A5 
www.watersidedental.cawww.9thlincdental.ca

SMITH MONUMENT CO. LTD
(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

arklių ir skaniai pavalgyti gar
sios Argentinos jautienos. 
Paskutinį vakarą Argentinoj 
pažiūrėjom “Tango” spektaklį, 
kuris buvo labai nuostabus.

Iš Argentinos keliavom į 
Urugvajų. Ten buvo svarbiau
sia Kongreso dalis - studijų 
dienos. Programa vyko Lietu
vių klube Montevideo mieste. 
Buvo labai intensyvi savaitė - 
kiekvieną dieną išėjom iš vieš
bučio pusė devintos iš ryto ir 
nesugrįžom iki antros ar tre
čios valandos nakties. Iš įdo
mesnių programos dalių buvo 
girdėti iš kiekvienos valstybės 
Lietuvių jaunimo sąjungos 
apie jų veiklą ir jų pasisekimus 
ir sunkumus. Buvo ypatingai 
įdomu sužinoti apie naujau
sias lietuvių jaunimo grupes, 
kur susiorganizavo Venezue- 
loj, Belgijoj ir Norvegijoj. Bu
vo irgi nemažai paskaitų. 
Bendra tema buvo globaliza
cija. Man iš įdomiausių kalbė
tojų buvo profesorius Egidijus 
Aleksandravičius, Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto 
Išeivijos instituto direktorius. 
Jis papasakojo apie Instituto 
tyrimus ir ragino mus stipriau 

domėtis ir branginti mūsų iš
eivijos bendruomenės isto
rijas.

Svarbiausia studijų dienų 
dalis buvo diskusijos ir nutari
mų balsavimas, kas organi
zuos Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos veiklą iki atei
nančio Kongreso. Iš viso bal
savom 38 nutarimus. Pavyz
dys nutarimo - Jaunimo są
junga padės Pietų Amerikos 
jaunimui mokytis lietuvių kal
bos per internetą ir padės 
siųsti Pietų Amerikos jaunimą 
į Europą mokytis lietuvių kal
bos. Kitas svarbus nutarimas 
buvo, kad Pasaulio jaunimo 
sąjunga įkurs atstovybę Lietu
voje, padedančią Sąjungai 
glaudžiau dirbti ir koordinuo
ti veiklą su jaunimo organiza
cijomis Lietuvoj. Balsavom 
rinkdami naują valdybą. Trys 
kanadiečiai buvo išrinkti - 
Stasys Kuliavas, Saulius Simo- 
navičius ir Petras Vaičiūnas. 
Pabaigoje nubalsavom, kad 
ateinantis Jaunimo kongresas 
vyks Jungtinėje karalystėje 
2013 metais. Kai buvom 
Urugvajuj, buvo proga apžiū
rėti Montevideo miestą, pra
leisti truputį laiko prie jūros 
ir sutikti Naujuosius metus.

Paskutinė Kongreso dalis 
- stovykla - vyko Brazilijoj, 
netoli Sao Paulo miesto. Sto
vykloj buvo laisvesnė progra
ma - buvo daug laiko sėdinėti 
prie baseino, žiūrėti į papūgas 
ir beždžiones, susidraugauti 
su Brazilijos lietuvių jaunimu. 
Kiekviena diena stovykloj tu
rėjo vis kitokią temą: buvo 
skautų diena, sporto diena ir 
Brazilijos diena. Buvo labai 
smagus laikas Brazilijoj, ir bu
vo sunku iškeliauti iš Kong
reso. Iš viso Kongresas buvo 
nepaprastai vertingas įvykis, 
ir aš tikrai manau, kad visi at
stovai buvo labai patenkinti. 
Šalia svarbaus darbo, kurį at
likom Studijų dienose, kiek
vienas atstovas sustiprino lie
tuvių kalbą, atrado daug nau
jų draugų, sužinojo, kaip Pie
tų Amerikos lietuviai gyvena. 
Nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie finansiškai parėmė mū
sų kelionę į Kongresą.

http://www.watersidedental.cawww.9thlincdental.ca
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MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA

Labdaros fondo metinis 
susirinkimas 2010

ALGIRDAS JUODAGALVIS- 
ALLAN JUDD, ba, ll.b.

sulaukęs 82 m., mirė savo namuose 2010 m. kovo 9 d. 
šeimos apsuptyje. Liko liūdinti žmona Irena - jie buvo vedę 
56 metus. Liūdi sūnus Paul, Dale Small ir jos vyras Kevin, 

sesuo Aldona Pocius, svainis dr. 
Darius ir Irena Slavinskai Floridoje 
ir daugybė sūnėnų ir dukterėčių bei 
giminių Kanadoje, JAV ir Lietu
voje. Algirdas baigė McMaster uni
versitetą ir Western Ontario uni
versiteto Teisės fakultetą. Jis buvo 
priimtas į advokatūrą 1972 m. ir 
dirbo advokatu Hamiltone 25 me
tus. Prieš tai jis dirbo “Steel Com
pany of Canada”, “Yard Services”

departamento viršininku. Vykdant jo norą, palaikai buvo 
sudeginti. Laidotuvių apeigos įvyks Šv. Jono kapinėse 
Mississaugoje. Šeima dėkoja dr. M. West, dr. C. Davis ir 
Deb Kotzer už jo priežiūrą ir paramą. Vietoje gėlių norin
tys gali auką paskirti labdaringai organizacijai savo nuo
žiūra. ŠEIMA

PADĖKA
MŪSŲ BRANGUS TĖTIS, SENELIS, BROLIS IR DĖDĖ

AtA
ANTANAS BUMBULIS

2010 m. kovo 10 d. pabaigė savo žemišką kelionę.
Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui 

kun. T. Augustinui Simanavičiui, OFM, prel. Edmundui 
Putrimui ir kun. Kazimierui Kaknevičiui už koncelebruotas 
šv. Mišias, diakonui dr. Kazimierui Ambrazaičiui už patar
navimą ir vargonininkei D. Radtkei už jautrų giedojimą. 
Padėka T. Augustinui už maldas prie karsto, T. Pijui Sharp 
už apsilankymą ir dvasines paslaugas paskutinėmis dieno
mis, taip pat kun. Kaknevičiui už atsisveikinimo maldas 
kapinėse. Gili padėka giminėms ir draugams, kurie lankė, 
paguodė ir meldėsi su velioniu iki paskutinių valandų, tegul 
Dievas jums gausiai atlygina. Taip pat esame dėkingi J. Ja- 
nušonienei, kurios nuoširdi ilgametė globa labai palengvino 
a.a. Antano gyvenimą.

Ačiū visiems, kurie lankėsi laidotuvių namuose, užpra
šė šv. Mišias už jo vėlę čia ir Lietuvoje, aukojo jo atminimui, 
atsiuntė nuostabiai puošnias gėles, reiškė užuojautas žo
džiu bei raštu. Esami labai dėkingi tiems, kurie atvyko, ypač 
iš toliau, lietingame ore, į laidotuvių Mišias ir palydėjo ve
lionį į amžinojo poilsio vietą. Padėka M. Povilaitienei ir B. 
Kazlauskaitei už aukų rinkimą, B. Stanulienei ir padėjė
joms už labai skanius pietus ir mieloms draugėms už iškep
tus pyragus. Dėkojame V. Kolyčiui ir J. Andruliui už prisi
minimus iš a.a Antano asmeninio ir visuomeninio gyveni
mo, taip pat L. Mačionienei už Lietuva brangi vedimą.

Jis labai mylėjo gyvenimą, džiaugėsi sutikęs draugus ir 
pažįstamus parapijose ir renginiuose, ir dėkojo Dievui už 
kiekvieną duotą dieną. Jis ir mes labai dėkingi visiems už 
suteiktą pagalbą ir malones sveikatai silpnėjant pastarai
siais metais. Visados prisiminsime jūsų nuoširdumą mūsų 
liūdesio valandą.

Dukros ir žentai - Vida (Bumbulytė) ir Bob White, 
Rima (Bumbulytė) ir Mark Domfeld, 

vaikaitė Hannah Domfeld, 
brolis Pranas Bumbulis Lietuvoje ir daugelis giminių 

Kanadoje, Amerikoje ir Lietuvoje

Kovo 14 d. Lietuvių Na
muose susirinko apie 160 na
rių bei svečių išklausyti prane
šimų ir išrinkti naują valdybą 
bei revizijos komisiją. Susirin
kimo pirmininkas Marius Ru
sinas pradėjo susirinkimą su 
minute tylos prisimenant mi
rusius narius bei Slaugos na
mų gyventojus. Mandatų-no- 
minacijos komisijai pirminin
kavo Algis Kaminskas su Juo
zu Karasiejumi ir Algiu Jonai
čiu. Protokolo sekretorės - 
Gražina Laurinaitytė, rašiusi 
angliškai, ir Valė Baliūnienė 
rekordavusi lietuviškai. Pa
tvirtinta darbotvarkė ir 2009 
metų protokolas bei pristaty
tas prezidiumas susirinkimo 
nariams. Labdaros fondo val
dybos pirmininkas dr. R. Za- 
bieliauskas savo pranešime 
padėkojo buvusiam pirminin
kui Leonui Radzevičiui ir api

būdino 2009 metų valdybos 
veiklą. Iždininko Ėdžio Ma
kausko pranešimą perskaitė 
dr. R. Zabieliauskas, revizijos 
komisijos pranešimą skaitė 
Genė Kobelskienė. Roger 
Chaplin patvirtino 2009 metų 
apyskaitą ir atsakė į narių 
klausimus, liečiančius Labda
ros fondo ir Slaugos namų fi
nansus. Prie to prisidėjo Slau
gos namų vedėjo Robert Berg 
paaiškinimas. Thip pat Leonas 
Radzevičius nariams išaiškino 
praėjusių metų sėkmingai už
baigtą teisinę bylą (angliškai 
“litigation and arbitration”). 
Dr. R. Zabieliauskas padėko
jo Algiui Pacevičiui ir jo advo
katų firmai, kuri atstovavo 
Labdaros fondo bylai. Prieš 
valdybos rinkimus pirm. Ma
rius Rusinas pakvietė kandi
datus trumpai save pristatyti 
žodžiu. Revizijos komisijos

PADĖKA

AtA
EUGENIJUI KUCHALSKIUI 

mirus 2010 m. vasario 3 d., 
dėkojame kun. Jonui Šileikai už maldas prie karsto, šv. 
Mišių atnašavimą ir palydėjimą į kapines. Padėka prel. 
Edmundui Putrimui. Ačiū Daliai Viskontienei ir Dan
guolei Radtkei už giesmes, Valentinai Balsienei už 
atsisveikinimo žodžius laidotuvių namuose ir pietų metu, 
karsto nešėjams, brangiems draugams už pareikštas 
užuojautas, gėles, užprašytas šv. Mišias, aukas Sielovados 
fondui, aukų rinkėjoms ir B. Stanulienei už skaniai pa
ruoštus pietus.

Žmona Genovaitė Kuchalskienė

kandidatai buvo priimti akla- 
maciniu būdu, būtent: Genė 
Kobelskienė, Audra Rusinai- 
tė ir Rūta Snowden.

Po valdybos rinkimų šių 
metų Labdaros fondo valdy
bos sudėtis ir pareigos: Gied
ra Paulionienė - pirmininkė, 
dr. R. Zabieliauskas - vice- 
pirm., Edis Makauskas ir Ri
ma Pilipavičiūtė - iždininkai, 
Gražina Laurinaitytė - proto
kolo sekretorė, Ona Jurėnaitė 
- administracinė sekretorė, 
nariai - Angelė Abromaitytė, 
dr. Kazys Ambrozaitis, Algi
mantas Nakrošius, Algis Pace- 
vičius, Edis Stravinskas, dr. 
M. Valadka. Valdyba dėkoja 
registracijos talkai - D. Jan- 
kowska, A. Ambrozaitienei, 
D. Baziliauskienei, B. Kaz
lauskaitei, A. Paulionytei, G. 
Strimaitienei, aukų rinkėjoms
A. Baršauskienei, R. Karasie- 
jienei. Ačiū G. Kobelskienei,
B. Prakapienei ir B. Stanulie
nei už vaišių paruošimą ir J. 
Kavaliauskienei už labai gra
žų salės papuošimą. Dėkoja
me “Paramos” kredito koope
ratyvui už rašymo priemones 
(ball points) ir Lietuvių Na
mams už salę bei talką.

Susirinkimo metu buvo 
įrengtas ekranas ir rodomi 
vaizdai iš Slaugos namų, mi
nint visus aukotojus, kurie pri
sidėjo prie šių namų įsteigimo 
bei tęstinumo. Ačiū Rimui 
Zabarauskui už technikinę 
pagalbą. Susirinkimas baigtas 
Lietuvos himnu. GP

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

MARLATT FUNERAL HOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303
195 King Street West 
Dundas 627-7452

Alan D. Macdonald 
Manager
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MENINĘ PROGRAMĄ “Dainos sparnais tėvynės žiburį nešuosi širdyje” atliks Toronto jaunimo choras, “Sutartinė” ir 
“Volungės” IX Dainų šventės choras. Diriguos Nijolė Benotienė ir Dalia Viskontienė, akompanuos Ilona Beres.

POPIETĖS PRADŽIA - 2.30 v.p.p. MENINĖS PROGRAMOS - 3.00 v.p.p.

Bilietai užsakomi TŽ administracijoje tel. 905-275-4672. Bilieto kaina $ 25 asmeniui (koncertas ir užkandžiai).

Visus dalyvauti kviečia - “Tėviškės žiburių” leidėjai

'Tėviškės žiburių”
SPAUDOS POPIETĖ (
2010 m. balandžio 11, sekmadienį, didžiojoje Anapilio salėje i

AUKOJO KLB TORONTO APYLINKĖS VALDYBAIPaimkim Lietuvą visi ant rankų
Lietuvos nepriklausomybės minėjimas

Iškilmingus TLPK pirmi
ninko A. Aisbergo sveikinimo 
žodžius Vasario 16-osios proga 
palydėjo Lietuvos himnas. Ty
loje nuščiuvusioje pilnutėlėje 
Toronto “Vilniaus rūmų” me
nėje kiekvienas lietuvis su di
džiausia atsakomybe tarė V. 
Kudirkos Tautiškos giesmės žo
džius. Kaip ir kiekvienais me
tais, taip ir šiandien, paminint 
92-ąsias Lietuvos nepriklauso
mybės metines mūsų širdys pla
kė karščiau, su jauduliu, su mei
le mūsų gimtajai Lietuvai. 
Šventės proga visus pasveikino 
Tėviškės žiburių redaktorė R. 
Jonaitienė. Ji perskaitė įdomų 
ir išsamų pranešimą apie šio 
amžiaus žiniasklaidos naujoves 
ir pabrėžė, kad ir šiandien kom
piuterizacijos, nešiojamųjų te
lefonų ir kitokių technologijų 
apsuptyje spaudos žodis išlieka 
labai svarbus ir reikalingas.

Meninę minėjimo progra

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2010 m. kovo 10 ir 24 d.d.
***

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2010 m. kovo 10 ir 24 d.d.

Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ

Tel: (416)233-4601
tfoff for 1 parcel ')nįį

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

mą vėl atliko nenuilstantis 
TLPK choras “Daina”, vado
vaujamas Lilijos Turūtaitės. 
LIETUVA - kiekvieno poeto 
kūryboje rasime gražiausių pos
mų apie ją, ji išausta lininių 
drobių raštuose, išskaptuota 
mediniuose drožiniuose, įdva
sinta gintaro gabalėlyje, sulip
dyta molio dirbiniuose, o šian
dien margaspalviais tautiniais 
drabužiais pasipuošusių choris
tų lūpose suskambo pačiais 
skambiausiais žodžiais, pačio
mis nuostabiausiomis melodijo
mis. Kartu su poetu B. Braz
džioniu klausėme Lietuvos: “Ar 
Tu gyva?” ...Ir iš tamsos, ir iš 
nakties šešėlių atsiliepė: - Aš 
čia - gyva!

Tarsi išgirdę tėviškės šir
dies plakimą mūsų choristai už
traukė dainą Marių paukštė, 
kurioje Lietuva sužibėjo pačio
mis gražiausiomis spalvomis. 
Savo prisiminimuose nuklydau 

į Sąjūdžio Lietuvą, kada susiki
bome rankomis Baltijos keliui 
ir į tą šaltą, siaubingą Sausio 
13-osios naktį... Prisiminiau ir 
savo vaikučių deklamuotą eilė
raštį: Kas esi Tu? - Lietuvytis. / 
Tavo ženklas? - Baltas Vytis. / 
Kur gimei Tu? - Lietuvoje. / Kas 
ji Tau? ! Šalis gimtoji. / Kas lietu
viai? / Mano broliai. / Kas tėve
liai? - Gi varguoliai. / Kuo būt 
nori? - Moksleiviu. / O paskui? / 
Tautos kareiviu. Tai nesi Tu pa
šalietis? - Ne! Aš Lietuvos pilie
tis! Ir tie vaikiški balseliai tokiu 
atsakingu Lietuvai momentu 
skambėjo kaip vilties, tikėjimo 
ir jėgos varpeliai.

Lietuva, žengdama Nepri
klausomybės sunkiu keliu, kaip 
tas kūdikis klupo ir kėlėsi, 
džiaugėsi ir verkė... Ir dabar 
minint Nepriklausomybės atkū
rimo 20-metį, prisiminkime 
choro “Daina” atliktą dainą 
Mūs Marijos žemė, kartu prašy
dami Marijos pagalbos mūsų 
tautai, įveikiant iškylančius sun
kumus. Kaip ir koncerto pabai
goje, taip ir šiandien, siųskime 
Lietuvai dainos Ištikimybė žo
džius: Paimkim Lietuvą visi ant 
rankų, / Priglauskim Lietuvą, 
kaip kūdikį brangų. / Gražiniam 
Lietuvai jos ryto dangų, / Dai
nuokim Lietuvai, Lietuva bran
gi! - nes JI kiekvienam iš mūsų 
tokia miela ir sava.

Po koncerto pakili nuotai
ka visus lydėjo prie šventiškai, 
tautinėmis spalvomis išpuoštų 
stalų, vaišinomės gardžiais pa
tiekalais, dalinomės prisimini
mais apie Lietuvą. Ilgi, karšti 
plojimai nuaidėjo šventės orga
nizatoriams - TLPK pirminin
kui A. Aisbergui, tiek daug triū
so ir išminties, puošiant stalus, 
įdėjusiai V. Strimaitienei, vi
rėjui V. Birštonui ir jo padėjė
joms, na ir, žinoma, mūsų cho
ristams ir choro vadovei L. Tu- 
rūtaitei. Telieka palinkėti vi
siems ištvermės, stiprybės ir kū
rybinio polėkio taip puikiai 
organizuojant artimas mūsų 
širdžiai šventes. v

Laimutė Šimukėnienė,
Mississauga

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dė
jimo, elektros įvedimo, “plum
bing” darbus. Skambinti Al
giui tel. 905 824-9821 arba 416 
882-8531.

Vasario 16-osios proga 
KLB Toronto apylinkės valdy
bai aukojo: $400 - kredito ko
operatyvas “Parama”; $200 - 
Prisikėlimo kredito kooperaty
vas, Z. Vaičeliūnas; $100 - D. 
J. Didžbaliai, A. Jurcevičius, P. 
Kazilis, B.A. Matulaičiai, V. 
Montvilas, D.A. Nausėdai, D. 
G. Sakai, R. Saplys, Č. Senke
vičius; $75 - P.B. Sapliai, LA. 
Žemaitaičiai; $70 - N.N.; $50 - 
L. Balsys, R J. Barakauskai, V. 
Butkys, J. Čuplinskas, A. Dai- 
lydė, V. Jasinevičienė, O. Juo
dikis, R.A. Kalendros, V. Kul
nys, A. Ledas, Z.P. Linkevičiai, 
V. Melnykas, G.R. Paulioniai, 
V. Paulionis, S.V. Piečaičiai, M. 
Povilaitis, Tėvai pranciškonai, 
A. Puteris, E. Sargautis, N.A. 
Simonavičiai, M. Zubrickienė; 
$40 - S.J. Medeliai, A. Melvy- 
das, V.V. Poškai, G. Sližauskas, 
D. Vaidila; $30 - J. Andrulis, V. 
Norvaiša, R.K. Poškai, E. Puo
džiukas, T. Stanulis; $25 - S.M. 
Bušinskai, R. Celejewska, V.K. 
P. Gapučiai, V. Kolyčius, A. Za- 
lagėnas; $20 - Z. Augaitienė, 
A. Balaišis, V.L. Balaišiai, R. 
Balaišis, V.V. Baliūnai, K. Baly- 
ta, V. Birštonas, N. Campbell, 
O.J. Gustainiai, A. Kaminskas, 

KVIEČIAME PRISIDĖTI. Kaip jau buvo skelbta Tėviškės 
žiburiuose (2010.1.5), Kaune yra statomas paminklas “Partizano 
motinai”. Į “Paramoje” atidarytą sąskaitą nr. 16848 iki šiol yra 
suaukota $2,200. Kadangi netrukus pinigai bus pasiųsti į Politi
nių kalinių ir tremtinių sąjungą Lietuvoje, Tėviškės žiburių skai
tytojai kviečiami, kas pageidauja, savo auka prie šio kilnaus pro
jekto prisidėti. Haris Lapas

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

(905) 333-5553

ROCK OF EUROPE INC
GRANITO PAMINKLAI. BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 Six Point Road

(į pietus nuo Bloor, netoli Islington) 
Toronto. ON M8Z 2X3

E.M. Kazakevičiai, P. Kravec- 
kas, J. Kuliešius, L Kymantas, 
J. Macijauskas, A. Mačiulis, L. 
Matukas, B. Maziliauskienė, L 
Meiklejohn, L. Murauskas, L 
Nacevičius, J. Nešukaitis, D. 
Nielsen, N. Nielsen, R. Oleka, 
P. Pargauskas, V. Pečiulis, V. 
Povilionis, L. Radzevičius, Alv. 
Ramanauskienė, V. Ramanaus
kas, A.K. Ratavičiai, O. Rim
kus, A. Sagevičius, E. Simona- 
vičius, V. Skukauskasv R. Sla
vickas, G. Stauskas, P. Šturmas, 
V. Šukys, L Vadauskas, A.A. 
Vaičiūnai, V.P. Vytas, A. Za
rembaitė; $15 - E. Krikščiūnas, 
A. Plučas; $10 - A. Aisbergas, 
M. Barteška, K. Dambaras, B. 
Dambienė, I. Gataveckas, A. 
Gineitis, A.L. Januškai, O. Juo- 
dišienė, M. K. Kalvaičiai, L. 
Mačionis, L. Paškus, L Paznė- 
kas, K. Rašymas, R. Simonai- 
tienė, E. Steponas, B. Vilkus; 
$9 - S.E. Kuzmickai; $5 - Z. 
Barančiukienė, V. Karnilavi- 
čius, A. Kynas, F. Mockus, E. 
Puodžiukas, A. Sodonis, R. Tar
vydas.

KLB Toronto apylinkės val
dyba dėkoja Anapilio korpora
cijos valdybai už leidimą pasi
naudoti Anapilio salėmis. Inf.
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Ii TORONTO
Anapilio žinios
• Wasaga Beach LB apy

linkės valdybos rengtas Kovo 
11-osios minėjimas įvyko kovo 
23 d., 2 v.p.p. šalia Gerojo Ga
nytojo šventovės esančioje mi
sijos kavinėje. Kalbėjo Lietuvos 
seimo narė Auksutė Rama- 
nauskaitė-Skokauskienė, vy
riausiojo Lietuvos partizanų 
vado generolo Adolfo Rama
nausko-Vanago duktė.

• Kovo 20, šeštadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės 
Šv. Jono lietuvių kapinėse palai
dotas a.a. advokatas Algis Juo- 
dagalvis-Judd, 81 m. amžiaus.

• Sveikiname parapijietę 
Mariją Šakalinienę, kuri pra
ėjusį penktadienį atšventė savo 
101-jį gimtadienį!

• Sveikiname prel. E. Put
rimą, kuris yra paskirtas Toron
to arkivyskupijos dvasinių rei
kalų vicekancleriu.

• Didžiosios savaitės pa
maldų tvarka Anapilyje: D. ket
virtadienį - 7 v.v. Švč. Sakra
mento įsteigimo pamaldos; D. 
penktadienį - 3 v.p.p. Kristaus 
kančios ir mirties pamaldos; D. 
šeštadienį - 7 v.v. Kristaus pri
sikėlimo pamaldos. V. sekma
dienį - 7 v.r. Susitikimo su Pri
sikėlusiu Kristumi pamaldos. 
Velykų dieną 11 v.r. Mišių ne
bus. Paskutinės Mišios tą dieną 
bus 9.30 v.r.

• Didžiąją savaitę Anapilio 
autobusėlis veš maldininkus į pa
maldas Anapilyje nuo “Vilniaus 
rūmų”: D. ketvirtadienį - 6.30 v.v.; 
D. penktadienį - 2.30 v.p.p.; D. 
šeštadienį - 6.30 v.v.; Velykų dieną
- 9 v.r. Atgal visi bus parvežami 
po tos dienos pamaldų.

• Per parapijos visuotinį 
susirinkimą buvo nutarta suda
ryti parapijiečių elektroninio 
pašto adresų sąrašą, kad būtų 
galima kartas nuo karto greitai 
pateikti kokią nors svarbią ži
nią. To sąrašo sudarymu apsi
ėmė rūpintis dr. Arūnas Daily- 
dė. Kol kas labai nedaug para
pijiečių yra pateikę savo adre
sus. Prašome visus turinčius el- 
pašto adresus jam pasiųsti daily 

 adresu arba 
savo el-adresą palikti zakristi
joje. Apsaugojimui jūsų priva
tumo, tokie adresai nebus iš
duodami kitiems be jūsų sutiki
mo, o siunčiant žinias daugeliui

de@pathcom.com

- turime būdą kaip apsaugoti, 
kad siunčiamiesiems nepakliū
tų kitų asmenų adresai.

• Mišios kovo 28, sekmad.: 
9.30 v.r. už a.a. Praną Augaitį; 11 
v.r. už parapiją; Vasagoje Gerojo 
Ganytojo šventovėje, kovo 28, 
sekmad., 2 v.p.p. už Kemėžų šei
mos mirusius; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje kovo 27, šeš- 
tad., 3 v. p.p. aukotojo intencija.

Šv. Jono lietuvių kapinių 
administracija prašo visus iki 
š.m. gegužės 1 d. nuo savo ka
paviečių nusiimti dirbtines gė
les ir dirbtinių gėlių vainikus, 
padėtus žiemos metu. Nenuim
tus dirbtinus papuošalus vėliau 
nuims kapinių administracija. 
Papuošalai nebus saugomi.
ATLIEKAME visus 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).

Prisikėlimo parapijos 
žinios

• Praeitą sekmadienį per 
10.45 v.r. Mišias vyko bendras 
visų Mišių dalyvių giedojimas. 
Ateinantį sekmadienį giedos 
“Volungės” choro moterų grupė.

• Sveikinam prel. Edmun
dą Putrimą, P.H., kurį Toronto 
arkivyskupas Tom Collins pa
kvietė į Vyskupijos kuriją eiti 
vicekanclerio pareigas dvasi
niuose reikaluose. Prel. E. Put
rimas ir toliau dirbs parapijoj, 
kaip iki šiol dirbo.

• Dėkojam kun. Laurynui 
Grikiečiui už sėkmingai vestas 
Gavėnios rekolekcijas, kuriose 
dalyvavo nemažas skaičius pa
rapijiečių, atliko velykinę išpa
žintį ir gerai pasiruošė sutikti 
Velykas.

• Didžiosios savaitės pa
maldų tvarka: Didįjį ketvirta
dienį Mišios ir procesija 7 v.v.; 
Didįjį penktadienį “Volungės” 
choro religinės muzikos kon
certas 2.30 v.p.p. ir pamaldos 3 
v.p.p.; Didįjį šeštadienį Velykų 
vigilijos apeigos 7 v.v.; Prisikė
limo Mišios Velykų rytą 7.30 v., 
kitos Mišios vyks sekmadienio 
tvarka: 9 v.r., 10.45 v.r., 12.15 
v.d. ir latvių katalikams 1 v.p.p.

• Metinis parapijos susi
rinkimas yra didelis įvykis para
pijos gyvenime. Susirinkę para
pijiečiai išgirsta parapijos tary
bos visų sekcijų veiklos prane
šimus ir pamato, kiek parapijos 
taryba prisideda prie parapijos 
veiklos, gauna parapijos meti
nę finansinę apyskaitą, kur nu
rodyta parapijos pajamos ir iš
laidos ir išrenka pusę parapijos 
tarybos narių. Buvo sudaryta 
nominacijų komisija, kuri iš 
anksto paruošė kandidatuo
jančių į parapijos tarybą narių 
sąrašą. Tas sąrašas galės būti 
papildytas ir susirinkimo metu. 
Norintys kandidatuoti ar, gavus 
sutikimą, pasiūlyti kitus, yra 
prašomi kreiptis į bet kurią no
minacijų komisijos narę: B. Če
paitienę 416 621-4323, D. Nau
sėdienę 416 231-1423 ar J. Sta- 
siulevičienę 905 890-0813.

• Žodis tarp mūsų kovo ir 
balandžio mėnesių knygutės 
atėjo šiek tiek pavėluotai. Visi 
yra skatinami tas knygutes 
skaityti, nes ten yra Šv. Rašto 
apmąstymai, skirti kiekvienai 
dienai pagal kasdienių Mišių 
skaitinius. Kaina $5.

• Šioj parapijoj jau dau
giau kaip prieš metus buvo pri
statytas parapijiečiams kitoks 
parapijos palaikymo būdas. Thi 
susitarimas su “Paramos” ar 
Prisikėlimo kredito kooperaty
vais, kad kas savaitę, ar kas mė
nesį, būtų pervesta parapijiečių 
nustatyta suma į parapijos są
skaitą. Šis būdas yra patogus 
tuo, kad parapijiečiui nereikia 
ieškoti pinigų ar vokelių prieš 
kiekvienas Mišias ir jei, parapi
jietis išvyksta atostogų ar kitur, 
parapija yra vienodai remiama. 
Šį būdą daug kas praktikuoja 
apmokėdami elektros ar dujų 
sąskaitas. Daugiau žinių apie tai 
galima gauti parapijos raštinėj.

• Mišios sekmadienį, kovo 
28: 8 v.r. už a.a. Onutę Bytau
tienę; 9 v.r. už a.a. Praną ir Pra- 
nutę Kušlikius; 10.45 v.r. už a.a. 
Juozą ir Pranutę Siminkevičius, 
už a.a. Tomą Prakapą, už a.a. 
Marytę ir Vladą Miceikus; 
12.15 v.d. už a.a. Bronių Molį.

Išganytojo parapijos 
žinios

• Sekmadienį 11.15 v.r. 
vyks Moterų draugijos metinės 
apmąstymo pamaldos, kuriose 
Rūta Žilinskienė tars apmąsty
mo žodį. Po pamaldų - Moterų 
draugijos vaišės ir konfirmantų 
pamoka.

• Antradienį, kovo 20, 11 
v.r. Gavėnios pamaldėlės “Lab
daros” slaugos namuose. Kovo 
30 d., 7.30 v.v. vyks Ihrybos po
sėdis Šturmų namuose.

• Did. Penktadienio pa
maldos su Šv. Komunija vyks 
balandžio 2 d., 11.15 v.r. Pa
maldų metu bus renkamos spe
cialios aukos “Vanagų” jauni
mo stovyklai Lietuvoje paremti. 
v • Velykų ryto pamaldos su 
Šv. Komunija vyks įprastu laiku 
-11.15 v.r.

Lietuvių Namų žinios
• LN valdybos posėdis - 

balandžio 7 d., 7.30 v.v., LN 
posėdžių kambaryje.

• Atvelykio sekmadienį, 
balandžio 11, 11-2 vai. malo
niai kviečiame visus apsilankyti 
LN svetainėje pietums. 12.30 v. 
p.p. Velykų bobutė apdovanos 
vaikučius, o Moterų būrelis sve
čius pavaišins velykiniais mar
gučiais ir pyragais.

• Balandžio 9 d., 8 v.v. “Lo
kyje” įvyks G. Paškevičiaus auto
rinis akustinis koncertas. Tai pir
mas šio žymaus Lietuvoje dainų 
autoriaus ir atlikėjo koncertas 
Toronte. Kviečiame visus į susi
tikimą su šiuo garsiu muzikantu. 
Vietos ribotos, tad dėl išankstinės 
rezervacijos prašome skambinti 
tel. 416 892-4323.

Maironio mokyklos 
žinios

• Po pavasario pertraukos 
grįžtame prie knygų šį šeštadie
nį, kovo 27.

• Tėveliai! Kovo 27 d., 9.15 
v.r. įvyks posėdis Maironio mo
kykloje abiturientų tėveliams 
pasitarti su tėvų komitetu ir 
mokyklos vadovybe apie 8 sk. ir 
aukštesniųjų lituanistinių kursų 
abiturientų pagerbimą.

• Kovo 27 d., 9 v.r. Algis 
Nausėdas ves pokalbį aukštes
niuose lituanistiniuose kursuose, 
tėveliams ir moksleiviams apie 
KLF veiklą. Kviečiame dalyvauti.

• Balandžio 3 d. Velykų 
atostogos. Živilė

Labdaros fondo 
žinios

• Labdaros fondo valdyba 
sveikina naujus narius - Valę 
Siminkevičienę, Edvardą Cipa- 
rį, Oną Jurėnaitę, Astą Chodo- 
cinskas, Algimantą Nakrošių, 
Giedrę Kisielienę, Aldoną Ra
nonis. Labdaros fondo narystės 
blankus galima atsiimti iš 
Slaugos namų raštinės. Ačiū vi
siems, kurie remia šiuos Slau
gos namus. GP

• Pranciškonų “Kretingos” 
stovyklavietėj, Vasagoj, šią va
sarą vyksiančių stovyklų datos 
angliškai kalbantiems lietuvių 
kilmės vaikams - liepos 4-17 
d.d. (pradžia po Dainų šventės 
6 v.v.); lietuviškai kalbantiems 
liepos 18-31 d.d.; šeimų stovyk
la vyks rugpjūčio 1-7 d.d. Re
gistracijos blankus galima gauti 
parapijos raštinėje arba per 
internetą . 
Nauji vadovai turi iki balandžio 
1 d. įteikti prašymus Linai 
Kuliavienei raštu ar el-paštu 
lina@ 

www.kretinga.com

kuliavas.com

Aušros Vartų parapija
Kun. Juozą Aranauską, SJ, vardinių proga aplankė Aušros 

Vartų klebonas kun. P. Mališka ir grupė buvusių parapijiečių. 
Kun. J. Aranauskas, SJ, žvalus, domisi buvusiais parapijiečiais. 
(Jie prisimena jį su geriausiais linkėjimais ir meile).

Kanados lietuvių jaunimo sąjunga kovo 21 d. Aušros Var
tų par. salėje surengė pranešimą apie XIII-ąjį Jaunimo kong
resą Pietų Amerikoje. Buvo rodomos kelionės skaidrės su pa
aiškinimais. Ateinantis kongresas bus 2012 m. Didžiojoje Bri
tanijoje.

Baltiečių menininkų grupė ruošia subuvimą kovo 30 d., 1 
v.p.p. “Casa Greque” restorane. DS

Šv. Kazimiero parapija
Verbų sekmadienį, kovo 28, po šv. Mišių bus galima pasivai

šinti kugeliu. Auka $10. Visi kviečiami.
Didžiosios savaitės apeigų laikas: Didįjį ketvirtadienį 6 v.v.; 

Didįjį penktadienį 3 v.p.p.; Didįjį šeštadienį 6 v.v.; Velykų rytą 
Prisikėlimas 8 vai. MZ, VL

Sekmadienį, balandžio 11, Montrealio lietuvių choras 
kartu su Aušros Vartų parapijos choru giedos per šv. Mišias Šv. 
Kazimiero parapijos šventovėje. Abiems chorams vadovaus 
muz. Aleksandras Stankevičius. Chorai pradės giedoti 10.45 
v.r. ir giedos per šv. Mišias, kurios prasidės 11 v.r. Bus religinės 
giesmės kartu su Aleksandro Stankevičiaus sukurtos ir aranžuo
tos Kantatos išrinktais fragmentais. Po šv. Mišių visi kviečiami į 
Šv. Kazimiero parapijos salę pietauti su chorais. Įdomi loterija 
bus suorganizuota. Kviečiame gausiai dalyvauti ir atšvęsti At
velykį su giesme ir margučiais! Rasa Pavilanienė

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE. BROUILLETTE, CASTELLI INC.

1001 SHERBROOKE ST.E.. SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1L3 
TEL: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.I.B.

AUKOSToronto lietuvių jaunimo 
ansamblis “Gintaras” visus 
maloniai kviečia į savo 55 metų 
veiklos sukaktuvinį koncertą 
“Sušokim šokimėlį...” balan
džio 18, sekmadienį, 4 v.p.p. 
Anapilio salėje. Veiks baras, 
bus loterija suaugusiems ir vai
kams. Bilietai platinami sek
madieniais Anapilio ir Prisikė
limo parapijose, o taip pat ir 
repeticijų metu. Bilieto kaina - 
$20. Smulkesnių žinių telefonu 
teikia Nijolė 905 270-2091.

Šv. Pranciškaus onkologi
jos centro darbuotojai - A. 
Kerpytė (direktorė), br. Bene
diktas, br. Jonas ir L. Pakalkaitė 
- šį mėnesį lanko Š. Amerikos 
vietoves ir kovo 26-28 d.d. bus 
Toronte. Telšių vyskupo J. Bo
rutos dekretu, Pranciškonų va
dovybei pritarus, skatinant geros 
valios žmonėms, Klaipėdoje yra 
steigiamas Šv. Pranciškaus vėžio 
pagalbos bei informacijos cent
ras. Tuo reikalu aukščiau pami
nėti darbuotojai lanko lietuvių 
telkinius, tikėdamiesi rasti bend
ražygių, kurie norėtų prisidėti 
prie šio naudingo projekto. Inf.

Ieškau Ričardo Liškaus- 
ko, gyv. Kanadoje. Gali rašyti 
šiuo el.pašto adresu: rimas- 
dalia@zebra.lt. Rimantas

IX Lietuvių dainų šven
tės, vyksiančios Toronte š.m. 
liepos 2-4 d. d., bilietai bus 
parduodami Prisikėlimo pa
rapijoje balandžio 11 d. ir Tė
viškės žiburių spaudos popie
tėje Anapilyje balandžio 11d.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas Tėviškės žiburiams 
atsiuntė $200 auką. Leidėjai 
nuoširdžiai dėkoja.

A.a. Antano Bumbulio at
minimui pagerbti Tėviškės ži
buriams aukojo: $150 - R.V. 
White, M.R. Dornfeld; $100 - 
A. J. Sungailos, VE. Krikščiūnai 
ir šeima, P. Sungaila; $60 - H. 
Povilaitis; $50 - J. Bragonier ir 
J. Me Bride, R. A. Simanavičiai, 
V. Šernas, kun. A. ir R. Žilins
kai, J. Petronis; $40 (JAV) - 
J.G. Miglinas; $25 - D .A. Zaka- 
revičiai, A.B. Abromaitis, N.A. 
Simonavičius; $20 - S. Ąušro- 
tienė, P.B. Sapliai, A. V. Šimkai, 
S.J. Andruliai, V. Skukauskas, 
V. Paulionis, dr. O. ir J. Gustai- 
niai, V. K. Gapučiai, A. Leme- 
žys; $10 - L Sturm, A. Baltakys.

Aplankykite Tėviškės žibu
rių tinklalapį www.tevzib.com.

CONSTRUCTION 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

mailto:de@pathcom.com
http://www.kretinga.com
kuliavas.com
mailto:rimas-dalia@zebra.lt
http://www.tevzib.com

