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Šuoliai ateitin
Naujieji metai... Vėl begalinio laiko tėkmėje prisidėjo 

vienas skaitmuo, iškilmingai sutiktas, šampanu aplaistytas, 
raketomis nušviestas -  tas tradicinis įvairių vilčių karalaitis.

N E burtininkas, ne stebukladarys. Iš tikrųjų bejėgis, 
kad galėtų ką nors iš viso padaryti. Jis tik kvietėjas, 
įspėjantis ženklas: žmonės darykite. Lauktas skait

muo nieko nepakeis. Tas naujasis skaitmuo -  tai tik primini
mas, pastūmėjimas žmogaus, kuris gali ir turi būti naudin
gas, m atom as ir gerbiamas kaip amžino degalo nešėjas į 
kasdien vykstančias Dievo duoto gyvenimo olimpiadas, kad 
taptume laimėtojais visų tų gerųjų dalykų ir gėrybių, kurie 
dažnai nustumiami į šalį besirūpinant įvairiaspalviais burbu
lais, bėgančio laiko pučiamais ir pučiamais, kad būtume už
imti ir vaikiškai smagūs. G era žaisti, gera džiaugtis, kas 
įstengia tesidžiaugia ir tada, kai ne viskas vyksta taip, kaip 
norėtųsi, tesidžiaugia todėl, kad įmanoma prisidėti prie ge
resnio pasaulio kūrimo per žmogų, per save. Jei šitaip, ar 
tada nevertėtų pirmiausia peržiūrėti, kas būtinai taisytina ir 
nekartoti taisymų, kurie jau seniai atlikti, gal net mūsų tėvų 
ar senelių. M at kiekviena naujoji karta dažnai mėgina at
rasti amerikas. Dalykas geras -  energija, veržlumas, bet su 
tuo turėtų eiti ir praeities laimėjimai, kuriuos kaip pasiek
tus rekordus visada galima ir reikia gerinti. Tačiau jų nema
tyti ir tinkamai neįvertinti yra klaida, kuri visada kainuoja 
daug laiko ir nereikalingų pastangų. Kitais žodžiais tariant, 
pirmiausia gerinkim, kas jau padaryta, o tik po to griebkime 
visiškai naujus projektus. Geri rezultatai yra nuoseklumo 
padarinys. Šuoliai per bedugnę, nors įdomūs ir patrauklūs 
pažiūrėti, yra per daug rizikingi, o ir pavykę sukelia abejoti
ną vertę, nes įvykis per trumpas. Akimirka greičiau užmirš
tam a ir greičiau užgesta, negu ilgesnis laikotarpis, negu 
darbai, vykę sistemingai, atsargiai ir labiau užtikrintai.
X  IŲ  dienų sparta žmogų dažnai veja ir glumina. Viena 

nepabaigus, jau tenka griebtis kito. Pasiūla reikmių ir 
potraukių yra tokia didelė, kad ne vienas dėl per dide

lio slėgimo meta viską į šalį, net nebeatrinkdamas, kas gera, 
kas bloga -  viską šalin -  “palikite mane ramybėje”... Bū
dinga, kad šitokios ar panašios nuotaikos stipriau plinta 
jaunystėje, kada žmogui reikia pradėti organizuoti gyveni
mą. Tos nuotaikos perša išvadas, kad pasaulyje nieko nebė
ra būtino, privalaus, rimto, išskyrus tai, kas tuo tarpu fiziš
kai malonu. Kovojama su viskuo, kas tam prieštarauja. Ši
tokios gyvensenos atšvaituose gyvenimiškas problem as 
svarstyti užsimojusios grupės ieško receptų, kaip žmogui iš
likti savimi, derinantis prie spartos ir visų staigių pokyčių. 
Mūsų tam tikras lietuviškas uždarumas išeivijoje ir susitel
kusios jaunimo grupės, kad ir ką tik savo Kongresą užbaigu
sios, nėra abejonės, kad aktyviai prisideda prie tų bendrinių 
pastangų čia keliamo išlikimo atžvilgiu. Turi jos dar ir kitą 
privilegiją -  išlikti lietuviais. Pastarąjį užimtumą galima bū
tų laikyti tam tikru poilsiu, vis atitrūkstant nuo skubėjimo 
naštos. Vien jau tokia išvada turėtų skatinti nenutolti nuo 
savųjų šaknų. Antra vertus -  ir neužsidaryti siaurame rate
lyje, kuris patogus linksmai bendrauti, pram ogauti, daug 
įdomių užsiėmimų turėti. Tačiau savo atskirą, uždaresnę 
veiklą reikėtų derinti su pasiruošimu “išplaukti į didžiuo
sius vandenis”, tai yra stoti į vietas tų lietuviško gyvenimo 
veikėjų, kurie nebepajėgūs to liau  dirbti, arba kurių jau  
nebėra. Lietuviškos jaunimo grupės, be viso kito, turėtų bū
ti kaip pasiruošęs Bendruomenės rezervas, kad nesutriktų 
bendroji veikla. Pradėkime Naujuosius metus nevengdami 
svarstytinų klausimų. CS
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Nusikaltimams žmonijai 
senaties nėra

Kanados kalendoriuje -  valstybinė nacių ir sovietinių režimų
aukų pagerbimo diena

S. KATKAUSKAITĖ

Lapkričio pabaigoje Kanados parlam en
tas priėmė svarbų potvarkį. Juo nutarta Euro
pos totalitarinių nacių ir sovietinių režimų au
kas pagerbti valstybine atminimo diena rug
pjūčio 23-ąją, pavadinant Juodojo  kaspino 
diena (Black Ribbon Day). Pasiūlymą pateikė 
liberalų partijos narys Bob Rae, parlam ente 
jis priimtas vieningai. Dokum ente, kur įvar
dinta ši svarbi data, pripažįstama, kad agresy
vūs nacių ir sovietinių komunistų režimai a t
nešė skaudžius, iš anksto suplanuotus nusikal
timus. Daugybė šių dviejų nusikalstamų Euro
pos režimų aukų rado prieglobstį Kanadoje ir, 
apsigyvenę laisvoje valstybėje, savo geriausiais

sugebėjimais prisidėjo prie demokratinio, eko
nominio, kultūrinio jos gyvenimo stiprinimo.

Kartu pripažįstama, kad suteikiant pagal
bą ir prieglobstį nukentėjusiems nuo šių reži
mų žmonėms, tik praėjus 20 metų nuo sovietų 
valstybės ir Berlyno sienos žlugimo kanadie
čiai galėjo suprasti, kokią prievartą ir agresiją 
patyrė Rytų ir Centrinės Europos žmonės. Jų 
daliai teko žiaurūs trėmimai, areštai ir baus
mės be teism o; gyvenimas visuom enėje be 
laisvos spaudos, be teisės atvirai reikšti savo 
mintis, savo kultūrinius poreikius, tu rėti as
meninį turtą, visuomenėje, kuri nuo pasaulio 
slepiama “geležine” sovietų ir Berlyno mūrine

s*ena' Nukelta į 5-tą psl.
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Laiškas visiems
Šitą laišką vieną Advento 

vakarą prieš pat Kalėdas pa
rašė Kamilė, gyvenanti Lie
tuvoje, mama, auginanti du 
labai sunkios negalios vaikus
-  Tadą ir Luką. M oteris ką 
tik buvo tapusi našle.

“Per Kalėdas visos mies
to gatvės žiburiuoja nuo švie
sų mirgėjimo. Kalėdos -  švie
sos, džiaugsmo, šeimos šven
tė. O aš jaučiuosi kaip maža 
vargšė m ergaitė , tuščiom is 
rankom is ir ša lta  širdim i 
prieš šias spindinčias ir ne
pasiekiamas Kalėdų vitrinas. 
Netgi kai Jeronim as, m ano 
vyras, dar buvo kartu. Jaukūs 
šeimyniniai vakarojimai prie 
Kūčių stalo laukiant v idur
nakčio M išių -  šito n iekad  
nebuvo pas mus. Čiauškėji
mas išeinant į šventovę -  tė
vai su susikibusiais už rankų 
vaikais -  ir paskui sugrįžimas 
į šiltus namus, kuriuose ant 
stalo garuoja arbata su m e
dum -  šito niekad nebuvo. Ir 
ankstyvas K alėdų  rytas su 
berniukų krykštavimais, su
radus dovanėles prie eglutės
-  šito n iekad  nebuvo. Mes 
niekad nepažinome šio visiš
kai paprasto Kalėdų džiaugs
mo, būdingo daugeliui šeimų.

Šiandien Jeronim as yra 
pas Dievą, Tadas sunkios ne
galios žmonių pensione, ke
liasdešim t k ilom etrų  nuo 
m ūsų m iesto , o Lukas an t 
m ano rankų. K alėdos m an 
tapo nepakeliam u vienatvės 
laiku. Kiek Kalėdos yra svar
bios k itiem s, tiek  m an jos 
nieko nereiškia. Argi K alė
dos apskritai yra man? Senoj 
giesmėj iš mano vaikystės sa
koma: ‘Štai Emanuelis, D ie
vas su mumis’. Aš tikiu, Vieš
patie , ateik  padėti silpnam  
m ano tikėjim ui. K am ilė.”

K alėdos -  d idelė  graži 
svajonė, be t kaip išgyventi 
Kalėdų džiaugsmą šeimoje, 
kai kartais našta yra per daug

sunki, ir visi būna susitelkę 
p rie  pagrind in io  dalyko -  
kaip padalyti džiaugsmą ne
įgaliam vaikui.

Pagrindiniai Kalėdų da
lykai: palikim e nuošaly po 
pierių, dovanomis papuoštą 
eglutę, rūpestį dėl žvakučių, 
po eglute sudėtus prakartė- 
lės personažus, pagaliau ruo
šą virtuvėje. Palikime viską ir 
susėdę prie Kūčių stalo nu
tilkime -  prieš Viešpatį. A t
siverskime Evangeliją su Ka
lėdų istorija (Luko 2, 1-20). 
M es niekada neatskleisim e 
jos prasmės iki galo, bet pa
mėginkime jos pratęsimą pa
matyti savo kasdieniame gy
venime, įeikime į šią papras
tą, gal net vaikišką istoriją su 
visu savo gyvenimo realumu. 
Apmąstykime šią pirm ą Ka
lėdų šeimos šventę, įeikime į 
jos n ep ap ras tą  ram ybės ir 
džiaugsmo aplinką, kuri vis 
dėlto atskleidžia ir nesaugų, 
a tm e tan tį kon tekstą . Su 
M ergele M arija pagarbinki
me naujagimį, silpną ir var
gingą, kuris yra Visagalis. Pa
prašykim e Juozapą u ž ta ri
mo, prisiėmusio atsakomybę 
rūpintis Jėzumi ir tuo pačiu 
priėmusio globon ir mus tarsi 
savo vaikus, įsimaišykime į 
vargingų piemenėlių tarpą ir 
išgyvenkime paprastum o  
jausmą kartu su jais. Padėki
me viską prieš Kūdikėlį Jėzų, 
visiškai viską, tai, kas mums 
rūpi, kas mus piktina ar skau
dina, mūsų tuščiausias svajo
nes ir mūsų giliausius troški
m us. Išdrįsk im e paverk ti 
prieš Jį, išliekime visą savo 
kartėlį. Kalėdos kartais kaip 
ir m am ai Kam ilei gali bū ti 
per daug sunkios.

Paprašykime, kad Dievas 
maldos tyloje apšviestų mūsų 
protą, nuram intų mūsų širdį 
ir vėl pakrautų mūsų gyveni
mo baterijas.

Vincas Kolyčius

Prof. Justinui Pikunui 
jau 90 metų!

ROMUALDAS
KRIAUČIŪNAS

Profesorius dr. Justinas 
P ikūnas, buvęs A te itin inkų  
federacijos vadas, 2009 m. 
sausio 7 d. švenčia savo gyve
nim o devyniasdešim tuosius 
metus. Ilgiausių metų gerbia
m am  ir m ielam  profesoriui!

Justinas P ikūnas gimė 
1920 m. sausio 7 d. Miroslave, 
Alytaus apskrityje. 1944 m. jis 
pasitraukė į Austriją, kur su
laukė karo pabaigos. Busima
sis profesorius 1941-1943 m e
tais studijavo Vytauto Didžio
jo  universitete, o 1945-1949 
m. -  Maximilian-Ludwig uni
versitete, M uencheno mieste, 
Vokietijoje. Pastarajame įsigijo 
filosofijos daktaro laipsnį psi
chologijoje. Atvykęs į Ameri
ką, 1951 m. p radė jo  dėstyti 
Detroito universitete iki išėji
mo į pensiją 1987 m. Jau 1961 
metais jam  buvo suteiktas pil
no p rofesoriaus rangas. Tai 
buvo tikrai stebėtinai greitas 
pripažinimas. Nuo 1992 m. iki 
2003 m. J. Pikūnas buvo vizi
tuojantis profesorius Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune 
ir kitose aukštojo mokslo insti
tucijose Lietuvoje. Jau keletą 
metų su žmona Regina gyvena 
Haiku miestelyje, Maui salo
je, Hawaii valstijoje, JAV.

Prof. J. P ikūnas dažnai 
dalyvaudavo mokslininkų su
važiavimuose. Ne kartą juose 
skaitė savo srities pranešimus. 
Šalia kursų dėstymo ir dalyva
vimo universiteto komisijose, 
jam  teko pirmininkauti D ok
torantų programos komisijai, 
Vaikų diagnostikos centrui, 
Mokyklinės psichologijos prog
ram ai, Vaikų ir šeimos cent
rui. Ketverius metus buvo psi
chologijos katedros vadovu.

Jo  m okslinis palikim as 
skirstytinas į dvi kategorijas. 
Pirmoje yra šimtai, jei ne tūks
tančiai jo  buvusių studentų , 
kurie išklausė 10 žemesnių ir 
12 aukštesnių  studijų  kursų 
bei atliko testavimo ir psicho
terap ijos prak tiką. P rofeso
rius vadovavo m aždaug 70-

čiai ruošusių tezes ir disertaci
jas, įgyjant m agistro ir dak
taro laipsnius. D ar apčiuopia- 
mesnis yra profesoriaus raštiš
kas palikimas. Tai jo išspaus
dintos studijos: raštai, straips
niai, prieinam i kitiems, ypač 
akademiniame pasaulyje. Vi
sa tai vainikuoja jo  stambios 
ir vertingos knygos. Kai kurios 
susilaukė net papildom ų lai
dų. Unikaliu įnašu reikia lai
kyti 1953 metais profesoriaus

Prof. Justinas Pikūnas
Dail. Giedrė Žukauskaitė

sukonstruo tą  Grafoskopinę 
skalę ir jai pritaikytą Vadovą. 
Standartizuota skalė, išspaus
dinta 1956 metais, susilaukė 
papildom ų laidų ir vertimo į 
lietuvių kalbą.

Jo pirm ąją knygą Funda
mentai Child Psychology Bru
ce leidykla išleido 1957 m e
tais. Po dviejų metų Detroito 
un iversite tas  išleido jo  De
velopmental Psychology. 1961 
m. M cGraw-Hill leidykla iš
leido  Psychology o f Human  
Development. 1969 m. vadovė
lių rinkoje pasirodė McGraw- 
Hill leidyklos išleista antroji, 
papildom a laida Human De
velopment: A  Science o f  
Growth, apimanti asmens vys
tymosi raidą. Knygos pasiseki
mas buvo tikrai didelis. 1971 
m. Japonijoje išleista Interna
tional Student Edition o f Hu
man Development: A  Science 
o f Growth. Trečioji, papildyta 
laida buvo išspausdinta 1976 
m etais ir pavad in ta  Human  
Development: A n  Emergent

Science. Ši knyga taip pat buvo 
išleista  1977 ir 1979 m etais 
po rtugalų  kalba Sao Paulo, 
Brazilijoje.

Profesorius lietuviškoje 
veikloje dalyvavo visą laiką. 
Ypač daug dalyvavo bei vado
vavo ateitininkuose. Buvo Atei
tin inkų sendraugių skyriaus 
pirmininkas D etroito mieste. 
Taip pat buvo Ateitininkų sen
draugių sąjungos centro val
dybos pirm ininkas. Pagaliau 
buvo išrinktas Ateitininkų fe
deracijos vadu 1967-1973 m e
tų kadencijai. Profesorius taip 
pat plačiai išvystė savo veiklą 
Lietuvių bendruomenėje, Die
vo Apvaizdos lietuvių parapi
joje. Jis buvo Amerikos lietu
vių Romos katalikų federaci
jos pirmininku, aktyviai daly
vavo lietuvių mokslininkų sam
būriuose. Jis skaitė p raneši
mus Mokslo ir kūrybos simpo
zium uose, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos suvažiavi
muose ir t.t.

Pilną savo akademinę kū
rybą lietuvių kalba jis išplėto
jo tik išėjęs į pensiją. 1990 m. 
“A teities” leidykla išleido jo 
knygą A mo asmens iki asmeny
bės. 1994 m. Vytauto Didžiojo 
universitetas išleido papildo
mą jau minėtos knygos laidą, 
pavad in tą  Asmenybės vysty
masis: kelias į savęs atradimą. 
Tas pats universitetas 1998 m. 
išleido ir visuomenei pristatė 
dar vieną profesoriaus knygą 
Meilės psichologija. K artu su 
Aldona Palujanskiene paruo
šė nau ją  knygos Asmenybės 
vystymasis: kelias į savęs atra
dimą laidą. Po to pasirodė jo 
parašytas veikalas Rorschacho 
metodikos asmenybei tirti in
tegruotoji sistema. 2000 m. psi
chologas m okslininkas prof. 
Justinas Pikūnas apdovanotas 
Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedim ino 5-ojo laipsnio 
ordinu, o 2002 m. už nuopel
nus L ietuvos psichologijai 
Lietuvos psichologų sąjunga 
prof. Justinui Pikūnui suteikė 
garbės nario  vardą  ir įteikė 
garbės nario diplomą.
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Paminklas partizanų Motinai
Lietuvos po litin ių  kalin ių  ir trem tin ių  

sąjunga sumanė pastatydinti paminklą Kaune 
žuvusių už Lietuvos laisvę m otinom s prisi
minti ir pagerbti. Paskelbtas tuo reikalu kon
kursas susilaukė greito visuomenės pritarimo. 
Išrinktas vilniečio skulptoriaus Vidmanto Gy- 
likio bei architektų Jono Anuškevičiaus ir Vy
tenio  Izokaičio paruoštas projektas, kuriuo 
vaizduojama M otina tarp erškėčių su angelo 
sparnais. Paminklas num atytas pagam inti iš 
metalo, 5.5 metro aukščio; aikštelės plotas tu
rė tų  bū ti 35-40 kv. m etrų . B endra  sąm ata  
numatyta 199,622 Lt.

Pranešimą apie paminklo statymą atsiuntė 
Lietuvos politinių kalinių ir trem tinių s-gos 
pirmininkas Antanas Lukša buv. konsului H a
riui Lapui, remiančiam šį projektą ir kviečian
čiam išeivijos lietuvius prisidėti prie projekto 
įgyvendinimo.

Yra atidaryta speciali tam reikalui sąskaita 
“Param oje”. Sąskaitos nr. 16848. Rem iant šį 
projektą, ir mums, lietuviams išeiviams, yra 
proga tikroviškai patvirtinti laisvės kovotojams 
reiškiamą pagarbą ir meilę. Inf.

Lenkai Lietuvoje ar 
Lietuvos lenkai?

ALGIMANTAS ZOLUBAS

Popiežius Jonas Paulius 
II, besilankydam as 1993 m. 
Lietuvoje, Vilniuje Lietuvos 
lenkus pavadino lenkiškos kil
mės lietuviais. Kai kam iš tos 
tautybės, žinom a, toks “n u 
tautinim as” nepatiko. Tačiau 
popiežius buvo teisus.

Valstybėje, kurioje greta 
kam ieninės tau tos gyvena ir 
kitokių tautybių piliečiai, įgyja 
kam ieninės tau to s  p ilietinę  
tautybę, nors jų kilmė gali būti 
kitokia. Antai, nors šveicarų 
net tautybės nėra, tačiau ten 
gyvenantys Šveicarijos pilie
čiai vokiečiai, prancūzai, ita
lai ir reto -  romanai vadinami 
šveicarais, JAV piliečiai indė
nai, anglai, ispanai ir kt. vadi
nami amerikiečiais, priklauso 
pilietinei tautai.

Pastaruoju metu iš Lenki
jos pusės pasigirdo jau  aist
ringi reikalavimai, kad Lietu
va suteiktų privilegiją L ietu
vos lenkam s jų  pavardes as
m ens dokum entuose  rašyti 
lenkiškais rašmenimis. Kodėl 
tie lenkai reikalauja išskirti
num o; čia gyvena dar rusai, 
žydai, totoriai, čigonai ir kitų 
tautybių Lietuvos piliečiai? Iš 
tikrųjų, toks reikalavimas pri
lygsta išskirtinumui, nepama
tuotai ambicijai.

Mename lenkiškos kilmės 
lietuvių Vilniaus bei kituose 
rajonuose siekius kurpti len
kišką au tonom iją , m enam e 
įsteigtą lenkų Lietuvoje parti
ją (Polacy na Litvvie), žinome 
dabar veikiančią Lenkų rinki
m ų akcijos p a rtiją , žinom e 
“Lenko k o rtą ”, kurios savi
ninkas save laiko ne Lietuvos 
lenku, o lenku Lietuvoje. Ta
čiau žinom e ir tai, kad, b ū 
damas Lietuvos piliečiu kitos 
tautybės asmuo, priklauso pi
lie tinei lietuvių tau ta i ir e l
giasi pagal jos įstatymus. Jei

koks lenkas save laiko lenku 
Lietuvoje, o ne Lietuvos len
ku, jis laikytinas svečiu ir gali 
naudotis tik svečio teisėmis. 
O svečias L ietuvoje privalo 
laikytis čia veikiančių įstaty
m ų, n ep re ten d u o ti į kokius 
atsivežtin ius iš kaim yninės 
šalies.

N etenka abejoti, kad tei
sinę L ietuvos lenkų p ad ė tį 
L ietuvoje suvokia vadinam i 
lenkiškos kilm ės lietuviai ir 
kaim ynės Lenkijos vadovai, 
tač iau  vis dar su nostalg ija  
žvilgčioja į Pilsudskio ir Ž e 
ligovskio anuom et okupuotą 
V ilniaus kraštą. Ž inan t len
kiškąjį nacionalizmą (iš esmės 
gerą reiškinį), tačiau perau 
gantį į šovinizmą ir mesianiz
mą, kitaip iki šiol turėjo elgtis 
m ūsų valstybės vadovai, nes 
žodis “žvirbliu išlekia, jaučiu 
sugrįžta”.

L ietuva ne tu ri pam iršti, 
kad išsilaisvinimo iš sovieti
nės okupacijos paskata ėjo iš 
lenkiško “Solidarumo” judėji
mo, nepamirš kaip mūsų sei
m o narys lenkas Česlavas 
Okinčicas po Sausio 13-osios 
traged ijos Lenkijos seim e 
verkdamas prašė savo tautie
čių lenkų p ad ė ti jo  tėvynei 
Lietuvai, Lietuva aukštai ver
tina daugelio Lietuvos ir kitų 
valstybių taurių lenkų indėlį į 
m ūsų tau tos ir jos valstybės 
kūrybą ir tv irtinim ą. Tačiau 
p e rd ė tas  dėkojim as karta is

provokuoja nemotyvuotas am
bicijas. Taip nutiko ir su prezi
dento Valdo Adamkaus p ro
lenkiškų flirtu su Lenkijos va
dovais. Bedėkodamas už ad
vokatavimą Lietuvai jungian
tis į euroatlantines struktūras, 
kuris Lenkijai nieko nekaina
vo (dar prisidėjo prie pačios 
Lenkijos populiarinimo), pre
zidentas pažėrė Lenkijos va
dovams ne jo kom petencijai 
ir galioms priklausančių paža
dų. D abar L ietuvos seim as, 
Konstitucinis teism as šokdi
nami už pažadų netesėjimą, o 
V. Adam kui iš Turniškių už
ančio telieka stebėti, kaip vizi
to metu į Lenkiją bus atakuo
jam a preziden tė  D alia Gry
bauskaitė ir kaip valstybinės 
institucijos suks galvas, iš kur 
paim ti dešimtis milijonų litų 
papildom o lapelio  Lietuvos 
lenkų pase pildymui.

Kai svečiui suteikiam os 
šeimininko teisės, kartais nu
tinka visiškai negeri dalykai. 
Tokių, svečiams prilygintinų, 
asm enų dėka, ku rių  ne tik  
Lietuvoje, bet ir E uroparla 
m ente su kokia tautybės korta 
ar be jos jau turime, todėl rei
kia būti itin akyliems, nes jie 
nesibodi lipti net ant Tautos ir 
jos valstybės altoriaus. O kai
myninėms valstybėms, taria
m ai besirūpinančiom s k ita 
taučių teisėmis Lietuvoje, tu
rime pasiūlyti pamokslauti iš 
savo sakyklų, savo piliečiams.
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lAi SAVAITE LIETUVOJE
Vadovų susitikimas
2009 m. gruodžio 16 d. 

Vilniuje susitiko trijų Balti
jos valstybių vadovai -  prezi
den tė  D alia G rybauskaitė, 
Latvijos prezidentas Valdis 
Zatlers ir Estijos preziden
tas Toomas H endrik  lives. 
J ie  žada vieningai siekti 
energetinės nepriklausomy
bės ir sieks, kad reg iono  
energetiniai projektai būtų 
finansuojam i ES lėšom is. 
Prezidentai taip pat aptarė 
naujos atom inės elektrinės 
statybas Lietuvoje, svarstė 
naujo ES diplomatinio kor
puso sudarymą, kuris prasidė
jo  įsigaliojus Lisabonos su
tarčiai ir kaip jame bus atsto
vaujamos Baltijos valstybės.

Populiariųjų 10-tyje
Įtak ingas Prancūzijos 

politikos, verslo ir finansų 
d ienraštis  La Tribune L ie
tuvos prezidentę Dalią Gry
bauskaitę  įrašė  į p o p u lia 
riausią  ES politikų  dešim 
tuką. Šeštoje v ieto je  iš 27 
atsidūrusi D. Grybauskaitė 
aplenkė Prancūzijos vadovą 
Nicolą Sarkozy (9-ta vieta), 
Jungtinės Karalystės minis- 
te r į p irm in inką  G ordon  
Brown (21-ta vieta), Italijos 
Silvio B erlusconi (27-tas), 
ta ip  p a t Ispanijos, P o rtu 
galijos, Lenkijos ir daugelio 
kitų šalių vadovus. Estijos ir 
Latvijos p rem jera i yra l ė 
toje ir 20-toje vietose.

D ienraštis  įvertino  ES 
politikoje aktyviausius vado
vus. Iš prezidentų įvardinti 
tik du -  Lietuvos ir Prancū
zijos, visi kiti premjerai.

Vertinim o kom isiją su
darė Briuselyje dirbantys ES 
šalių politikos apžvalginin
kai. Jie  aukščiausius šalių 
politikus įvertino pagal 7 kri
terijus, tokius, kaip vadova
vimo tvirtumas, komandinė 
dvasia, požiūris į k lim ato  
kaitą, šalies finansų valdy
mas, ES vidaus rinkos taisyk
lių gerbimas, požiūris į Lisa
bonos sutartį ir bendras pro- 
europietiškumas.

Prezidentė Briuselyje
Briuselyje 2009 m. gruo

džio 10-11 d.d. vykstant Eu
ropos Vadovų tarybos posė
džiam s, p rez id en tė  D alia  
G rybauskaitė sulaukė dau
gelio kitų Europos sąjungos 
(ES) valstybių vadovų pati
kinimo, jog į Lietuvos in te
resus užtikrinant energetinį 
saugumą bus atsižvelgta. ES 
valstybių vadovai taip  pa t 
aptarė ES ekonomikos ra i
dos p laną  iki 2020 m., ku 
riam  bus skirtas ypatingas 
dėmesys 2010 m. kovo m ė
nesio EVT. Svarbiausia nau
joje ekonom inėje sąvokoje 
bus energetinis nepriklauso
mumas, energetikos jungtys 
su Vakarais. Lietuva reika
laus, jog toje finansinėje per
spektyvoje būtų  num atytos 
lėšos ir to lesne i Ignalinos 
uždarymo priežiūrai, ir jung

tims su Vakarų Europa.
Taip pat EVT atsižvelgė 

į Lietuvos reikalavimą, kad 
ES įsipareigojimuose finan
siškai prisidėti prie kompen
sacijų trečiosioms šalims už 
taršos mažinimą. ES valsty
bės narės m okėtų tik pagal 
kiekvienos narės galimybes. 
Iš bendros, beveik 2.5 bin. 
eurų, ES num atom os skirti 
sumos Lietuvai tenka tik vie
no m ilijono eurų  dalis. Tai 
prezidentė vertino kaip tei
singą susitarim ą, nes L ie
tuvai iš ES paramos kasmet 
tenka iki penkių bilijonų litų. 
Susitikime ES šalių vadovai 
diskutavo, kaip ES prisidės 
p rie  param os besivystan
čioms šalims, padedant joms 
m ažinti taršą, diegiant m o
dernias technologijas, skati
n an t “žalias investic ijas” .
Atsistatydino VSD vadovas

Valstybės saugum o de
p artam en to  (V SD ) d irek 
torius Povilas M alakauskas 
2009 m. gruodžio 14 d. atsi
statydino iš pareigų dėl as
m eninių priežasčių. P rezi
dentė D. G rybauskaitė pa
tenkino jo  prašymą. P. M a
lakauskas buvo pask irtas 
2007 m. Jis pakeitė  iš sau
gumo vadovų atleistą Arvy
dą Pocių.

Valstybės vadovė padė
kojo VSD d irek to riu i už 
tarnybą, pabrėžė būtinybę 
nedelsian t depo litizuo ti ir 
pertvarky ti Valstybės sau
gumo departam entą, tobu
linti šios struktūros veiklą. 
Nuo 2009 m. gruodžio 29 d., 
kol bus pask irtas  naujasis 
VSD direktorius, laikinai va
dovo pareigas eis R om ual
das Vaišnoras.

Uždaryta jėgainė
Ignalinos A E , kurio je  

buvo sumontuoti galingiausi 
pasaulyje atominiai reakto
riai, gruodžio 31 d. 23 vai. 
buvo galu tinai sustabdyta. 
Pagal dar lapkritį Ignalinos 
A E direktoriaus Viktoro Še- 
valdino patv irtin tą  tvarka
raštį vienintelio veikiančio 
an tro jo  reak to riau s  galia 
nuo 1320 iki 700 megavatų 
(M W ) p rad ė ta  m ažin ti 20 
vai., po trijų valandų ji siekė 
250 MW, ir 23 vai. jis visiškai 
išjungtas.

Panaudotas branduoli
nis kuras iš antrojo reakto
riaus po kelerių metų bus iš
kraunam as į baseinus, kur 
toliau bus aušinamas. Apie 
2016 metus jis turės būti per
keltas į saugyklas. Skaičiuo
jama, kad elektrinės išmon- 
tavimo ir pavojingų atliekų 
laidojimo darbai užtruks dar 
apie 30 metų.

L ietuvos energetikos 
ministerio Arvydo Sekmoko 
teigimu, 25 m. veikusios Ig
nalinos branduolinės jėgai
nės uždarymas yra svarbus ir 
reikšmingas, su IAE vadovy
be ap tarta  naujos atominės 
elektrinės statyba.
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“Mykolo Giedraičio dovana”
GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Tokiu antspaudėliu pažy
m ėta  1000 knygų L ietuvos 
Mokslų akademijos bibliote
kai padovanotų Mykolo Gied
raičio (kunigaikščių Giedrai
čių ainio) ir jo žmonos Rose
mary, jau 30 metų gyvenančių 
Oksforde. Tyrinėjantis Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštys
tės isto rijos k lausim us, M. 
Giedraitis norėjo per dešimt
mečius sukauptą savo biblio
tek ą  palik ti p ro tėv ių  žem ei 
L ietuvai. Pasirinkti, kam  ją  
atiduoti, padėjo hab. dr. A l
dona Prašmantaitė, jau seniai 
besig ilinan ti į š im tm etinę 
G iedraičių  gim inės istoriją. 
Jos patarimas ir nulėmė nau
jąjį bibliotekos adresą. (Atei
tyje M. Giedraitis Akademijos 
b ib lio teka i ke tin a  p e rd u o ti 
taip pat šeimos archyvą).

Dovanotų leidinių paroda 
buvo atidaryta 2009 m. rugsė
jo 16 d. Iškilmingoje aplinko
je  (ją puošė didelis M. G ied
raičio portretas, 2002-aisiais 
nutapytas latvės Jolantos Da- 
nenbergs, gyvenančios Pary
žiuje) nuskam bėjo  m aestro  
A. Krevnevičiaus atliekami J. 
N aujalio  Svajonė, M.K. 
Oginskio Atsisveikinimas su 
tėvyne, ne vienas laikė rankose 
gėles. Atidarymą pagerbė am
basadoriai -  Jungtinės K ara
lystės Simon Butt, Lenkijos -  
Januš Skolim ovski (Janusz 
Skolimowski), giminės ir šei
mos nariai (iš Kauno -  A.R. 
Drupienė, iš Londono -  M. ir 
R. Giedraičių žentas, žmona 
Rosem ary, šeim os draugas, 
istorikas H. Zavadski). (Tik 
visai abejinga įvykiui pasirodė 
mūsų žiniasklaida -  nei tele
vizijų, nei rad ijo  nesim atė , 
nors visiems buvo pranešta).

B iblio tekos d irek to rius 
dr. J. M arcinkevičius, kreip
damasis pirm iausia į žmoną, 
gimines, artim uosius, apgai
lestavo, kad atidaryme neda
lyvauja “ne tik  m ūsų biblio
tekos, bet ir kitų Lietuvos kul
tū ro s institucijų  m ecenatas 
ponas M ykolas G ied ra itis” . 
(U ž param ą L ietuvai M. 
G iedra itis  yra apdovanotas 
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio 
ordinu). Pabrėžė, koks stiprus 
genealoginis ir emocinis ryšys 
jį tebejungia su Lietuva, pa
te ikė  biografin ių  duom enų.

Mykolas Giedraitis gimė 
1929 m. Lobzove, prie Dere- 
čino (dabar Gudija). Tėvas -  
teisininkas, Lenkijos senato
rius, motina -  Ana Šostakovs- 
ka. Laimingas gyvenimas bai
gėsi 1939-aisiais: tėvas tarybi
nio saugumo organų suimtas 
ir po dvejų m etų (1941) Čer
venėje (tok io je m ums žino
m oje...) sušaudytas. M otina 
su vaikais išvežta į Sibirą, iš 
kur 1942-aisiais su gen. V. A n
derseno armija išvyko į Iraną, 
o iš ten (1946) -  į D. Britaniją. 
Čia, L ondono un iversite te , 
studijavo aeronautiką ir taiko
mąją matematiką, gavo aviaci
jos inžinieriaus diplomą. Lon
done sukūrė šeimą: vedė Ro
semary Virginiją A ną Cump- 
ton, su kuria išaugino sūnų ir 
tris dukras. 1979-aisiais persi
kėlė į Oksfordą, tapo universi
te to  O rielo  kolegijos nariu . 
Tuom et ir a tsidėjo  istorijos 
studijoms, gilindamasis ypač į 
LDK istoriją. (Jo m okslinių 
straipsnių yra paskelbusi Ang
lijos, Lenkijos ir  L ietuvos 
mokslinė spauda.)

Baigdamas kalbą, d irek
torius pasidžiaugė, kad dova
na praturtins biblioteką, kad 
knygų viršelį puošian tis  M. 
Giedraičio knygženklis skaity
tojams primins garsios Lietu
vos giminės palikuonį, ir visų 
darbuotojų vardu nuoširdžiai 
padėkojo jam, jo  žmonai bei 
tiems, kurie padėjo įgyvendin
ti sumanymą: prof. A. Praš- 
m an ta ite i, b ib lio tekos d a r
buotojai A. Venclovienei, Lie
tuvos respublikos užsienio rei
kalų ministerijai. Po direkto
riaus žodžio pažinties su M. 
Giedraičiu įspūdžiais pasidali
jo  isto rikas p rof. M. Jučas. 
Kaip išsireiškė, “nedrąsu pri
sipažinti, kad mus net d rau
gystė ju n g ia” . (Pam ini, jog 
duktė A urelija pe r stažuotę 
gyveno M. ir R . G iedra ičių  
namuose Oksforde, o “būda
m as V ilniuje, M. G iedraitis 
gyveno pas mane Stiklių gat
vėje”).

Apie savo pažintį pasako
jo  ir m atem atikas prof. J.P. 
Banys. Jis p risim inė, kaip 
dirbdamas Vilniaus Pedagogi
n iam e in stitu te , p irm ą sykį 
atvykusiems (1989-aisiais, po 
to -  1990-aisiais) į Lietuvą M. 
Giedraičiui, jo  artimiesiems, 
padėjo pamatyti kunigaikščių

G iedraičių tėvoniją -  G ied
raičius, Videniškes, jų  apylin
kes, o Žemaitijoje -  Kražius, 
Alsėdžius, Varnius, Palangą, 
g rįž tan t -  panem unes. (O, 
k iek  m eilės L ietuvai, m ūsų 
kraštui, žmonėms toji kelionė 
atskleidė!).
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Knygženklis

Pabaigoje kalbėjusi žmo
na R. Giedroyc pasakė: “Su 
dideliu m alonumu atvykau ir 
esu čia savo vyro Michal-My- 
kolo pavedimu. Jis jau  nebe
gali keliauti ir todėl prašo at
leisti, kad negali dalyvauti pa
rodos atidarym o iškilm ėse”. 
Pristačiusi šeimos narius (žen
tą), bičiulį istoriką, padėkoja 
už nuoširdų ir malonų pakvie
tim ą atvykti. “Mokslų akade
mijos biblioteka iš tikrųjų yra 
tokia puiki ir išskirtinė, kaip 
mes ir tikėjomės, išklausę pa
sakojimų”. Atkreipė dėmesį į 
dovanotų (kauptų daugiau nei 
60 m etų) knygų vertę  ir dėl 
pastabų paraštėse. Baigė to 
kiais žodžiais: “Kaip Mykolo 
žmona ir bendram intė žinau, 
kaip jis mylėjo šią biblioteką 
ir praleido (joje) daug laimin
gų valandų (...)”. Jos dovano
jimas “Tai yra jo meilės įrody
mas savo tėvynei Lietuvai ir 
jūs ją  matote čia, įgavusią nau
jus namus”.

Po oficialiosios dalies ne
m ažas būrys a tė jusių  įniko 
žiūrėti, kas dovanota, ieškoti 
savo srities įdomybių, nežino
m ų dalykų. (Pagal kalbas iš 
1000 leidinių daugiausia anglų 
kalba (m aždaug 500), lenkų 
(daugiau nei 400), o lietuvių, 
rusų kalbomis -  vienodai (po

50); pagal pavadinimus biblio
teka turėjo tik 170). Kaip mi
nėta, kiekvieną dovanotą kny
gą puošia, skiria antroje virše
lio pusėje įklijuotas knygženk
lis, kuriame pavaizduotas ku
nigaikščių Giedraičių herbas 
su hera ld inėm is figūrom is 
(kentauru ir rože), o titulinia
me -  antspaudėlis su m inėtu 
įrašu: “Mykolo Giedraičio do
vana” . (K iek tam  lipdym ui, 
antspaudėlio dėliojimui įdėta 
darbo! Jį nuveikė bibliotekos 
darbuotoja Ana Venclovienė, 
jos kambario bičiulės -  Lidija 
Leonova, Sigita M alukienė; 
knygų atgabenim u rūpinosi 
Lietuvos ambasados Londone 
vyresnysis specialistas R ičar
das Riekus -  nereikėjo kreip
tis į firmas, mokėti).

Knygos išdėstytos lenty
nose temomis. Daugiausia jų 
skirtų istorijai -  Lietuvos D i
džiosios Kunigaikštystės (čia 
ir kunigaikščių Giedraičių is
torija, jų  įnašas į Katalikų baž
nyčios isto riją ); E uropos 
krikščionybės istorijai; Napo
leonui (pavyzdžiui, Anglijoje 
1977 m. išleistas didžiojo kor
sikiečio testamento faksimili
nis tekstas arba knygos apie 
jo moteris: imperatorienę Žo- 
zefiną, mylimąją Pauliną); XX 
šimt. (čia ir lenkų kalba 1986 
m. Paryžiuje išleistas Nijolės 
Sadūnaitės Dienoraštis; virše
lyje -  didžiulė jos nuotrauka; 
šalia -  ta ip  p a t lenkų kalba 
1992 m. Varšuvoje išleisti Bar
baros Holub surinkti vilniečių 
prisiminimai apie Vilnių -  keli 
sakiniai iš jų: “Vilnius -  vienas 
g ražiausių  pasaulyje. Joks 
miestas Lenkijoje negali būti 
su juo lyginamas, nebent Kro
kuva”, “Visa tai, kas mano sie
loje gražu, išugdyta Vilniaus” 
(J. Pilsudskio prisipažinimas); 
A ntrajam  pasauliniam  karui 
(čia knygos, skirtos ir Katynei, 
gen. Andersui, lenkams Lon
done, ir V. Landsbergiui -  jo 
autobiografijai anglų kalba); 
memuarams, korespondenci
ja i ( ta rp  daugelio  k itų  -  ir 
1947 m. L ondone išėjusi L. 
Trockio knyga anglų kalba -  
Stalinas; m enui, arch itek tū 
rai; lietuviškiems leidiniams 
(ta rp  dovanotų  akį trau k ia  
Stasio M aziliausko Lietuvos 
kelias krikščionybėn (1989 m. 
Č ikaga) su spalvota Jurg io  
Matulaičio nuotrauka, apsup

ta  šūkio “Nugalėk blogį geru
m u” viršelyje; savininkui kny
ga tu rė jo  bū ti m aloni, nes 
p rieš titu lin į įdėtas didelis 
vysk. M erkelio  G iedraičio  
p o rtre tas ; isto rikų  darbai -  
M. Jučo, F. S liesoriūno  (su 
autorių įrašais).

400 metų Vilniaus univer
siteto jubiliejui skirtas pirma
sis tomas (su rektoriaus J. Ku
biliaus parašu), 1998 m. tr i
mis kalbomis (lenkų, lietuvių, 
rusų) išleisti A. Mickevičiaus 
Krymo sonetai (padovanoti su 
tokiu įrašu: “Nepaprastai m a
lonu sutikti šlovingos G ied
raičių giminės tradicijų tęsė
jus O ksforde ir L ondone -  
sėkm ės Jum s! Paleckis 27. 
06.98”); V. Ališausko (anglų 
kalba 2004-aisiais) išleistas šv. 
Kazimierui skirtas darbas; al
bumai -  Kryžių kalnas, Paknio 
leidyklos -  Lietuva bei daugy
bė kitų (ir poezijos); bet ko
kios specialybės mūsų skaity
toją negalėtų nepatraukti len
tynos su Ju rg io  G iedraičio  
(Jerzy G iedroyc -  M ykolo 
Giedraičio giminaičio ir bičiu
lio) leistuoju garsiuoju m ėn
raščiu Kultūra (Kultūra), ku
rioje leidėjas skelbė: “Pagrin
dinė mūsų pareiga buvo sakyti 
žmonėms tiesą”. Laikydama
sis jos, sakė: “Reikia, nepai
sant įvairių asmeninių dramų 
ir sentim entų, atiduoti lietu
viams ir ukrainiečiams jų  sos
tines (Vilnių -  Lietuvai, Lvovą 
-  U krainai) ir sunorm alin ti 
tarpusavio santykius. Visiems 
m ano pažįstam iem s atrodė, 
kad tai visiška beprotybė, kad 
m ane nušluos nuo žemės pa
viršiaus. (...) “Paaiškėjo jog 
tai netiesa”, paskutinės lenty
nos skirtos lite ra tū ra i, čia 
daug Evelyn W augh knygų, 
kurias dėl autoriaus kandžios 
pašaipos taip mėgo abu); žo
dynams bei žinynams, religi- 
jai-teologijai ir Oksfordui, ku
riam e, kaip m inėta, R. ir M. 
Giedraičiai gyvena jau 30 m e
tų; veikiausiai čia atėjo , su
tv irtė jo  m intis padovanoti 
biblioteką Lietuvos M A bib
liotekai, todėl tegyvuoja Oks
fordas, tegyvuoja jame įsikūrę 
senųjų Lietuvos kunigaikščių 
palikuonys Rosemary ir My
kolas Giedraičiai!

P.S. B eje, R osem ary 
Giedroyc daugelį metų bend
radarbiavo (pasirašinėjo sla- 
pyvarde V irginija  B arton ) 
prestižiniam e K anadoje lei
džiamame literatūros žurnale 
Chesterton Review.
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Kadras iš filmo “Didžioji tyla”. Šis dokumentinis filmas apie vienuolių kartūzų gyvenimą 
buvo rodomas 2009 m. lapkričio 29 d. Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato šventovėje. 
Filme atskleidžiamas labai uždaras tų vienuolių gyvenimas, kuriame be tikro pašaukimo 
neištversi. Šiuo metu pasaulyje yra 24 kartūzų vienuolynai

Nusikaltimams žmonijai 
senaties nėra

Atkelta iš 1-mo psl.

Parlamento nutarime tei
giama, kad Kanados vyriau
sybė, nuosekliai ginanti atski
ro žmogaus ir laisvos demok
ratinės visuomenės teises, at
sižvelgdama į daugelio kana
diečių  ir jų  šeim ų skaudžią 
patirtį, pasaulio visuom enei 
visada primindavo apie šių re
žimų padarytus nusikaltimus 
ir atsakomybę. Šiame doku
mente pabrėžta, kad bet kurio 
totalitarinio režimo aukos nu
sipelnė teisingumo ir atmini
mo; svarbu kiekvieno nuken
tė jusio  žm ogiškoji vertė  ir 
orumas. Apie tai turi priminti 
kasmetinė valstybinė nacių ir 
sovietų komunistų režimų au
kų pagerbimo diena rugpjūčio 
23-oji -Juodojo kaspino diena.

Isto riška i p rasm inga ir 
svarbu tai, kad šis K anados 
vyriausybės potvarkis priim 
tas, m inint labai svarbią E u
ropai ir mums, Lietuvai, datą 
-  lemtingosios Molotovo-Rib- 
bentropo sutarties pasirašymo 
70 metines. (1939 m. rugpjū
čio mėn. nacistinės Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos atstovai 
pasirašė vadinamąją M oloto
vo (SSSR) ir  R ibben tropo  
(Vokietija) sutartį, pagal kurią 
pasidalijo  C en trinę  ir Rytų 
Europą, pradėdami II Pasau
linį karą).

Po II Pasaulinio karo nu
sikaltimus žmonijai buvo pri
im ta sie ti dažn iausia  tik  su 
holokaustu  -  nacistinės Vo
kietijos žydų naikinimo trage
dija. H olokaustui skirti m u
ziejai, paminklai, daugybė li
teratūros ir kino kūrinių. H o
lokausto diena, minima rug
sėjo 23, tarsi sumažino kitas 
X X -to šim tm ečio E uropos 
aukas. O jų  b ū ta  nem ažai. 
Skaičiuojama, kad praėjusia
me šim tm etyje yra 100 mln. 
įvairių režimų aukų. Didžiau
sių nusikalstamų režimų -  na
cių ir sovietinio valdymo lai
kais skaudžiai nukentėjo dau
gelis Centrinės ir Rytų Euro

pos tautų, neišskiriant pačių 
vokiečių. Žiauri totalitarizmo 
ranka palietė lenkų, gudų, ba
du išm arintų milijonų ukrai
niečių, romų tautas. Vėlesniais 
sovietiniais dešimtmečiais pa
karto tines karines agresijas 
patyrė vengrai (1956), čeko- 
slovakai (1968).

Kaip a tsitiko , kad žydų 
holokaustas tapo išskirtiniu, 
savo darbuose aiškina judais- 
tikos p ro feso rius Jam es A. 
Young (JAV, Amherst univer
sitetas). Prasidėjus žydų nai
kinimui pirmieji pasaulio dė
mesį į naikinamos tautos tra
gediją atkreipė Tautų sąjunga, 
ieškojusi pagalbos nacių per
sekiojamiems žmonėms.

Pasibaigus A ntrajam  pa- 
sauliniui karui ir žlugus nacis
tine i V okietijai, į JAV p e r
sikėlus išlikusiems ir išgelbė
tiems žydams, pradėta atkurti 
jų  naikinim o istorija. Žydai, 
nuo senovės laikų turintys raš
to tradiciją, aprašė kiek galė
dami, kas atsitiko, dalį jų  tra
giškos istorijos atskleidė vy
kęs N uernbergo, vėliau kitų 
nacių pareigūnų teismai. Taip 
pasaulio visuomenės atminty
je  susidarė žydų holokausto 
įvaizdis, kaip paties didžiau
sio nusikaltimo žmonijai pa
vyzdys. Sovietinio komunistų 
režim o nusikaltim ai, rašo  
prof. J. Young, vyko vienoje 
labai saugomoje teritorijoje, 
nusikaltimai buvo paslėpti po 
rėksminga propaganda ir bau
ginimais. Todėl jie daugiau iš
aiškėjo tik prieš 20 metų, griu
vus Berlyno sienai ir žlugus 
sovietinei sistemai. Tik dabar 
kolektyvinėje pasaulio atmin
tyje aiškėja šių abiejų režimų 
nusikaltim ų dydis ir pasek 
mės ne tik šeimoms, bet ir išti
soms valstybėms ir tautom s, 
žmonių kartoms.

Tai, kad Kanados atminti
nų dienų kalendoriuje atsira
do rugpjūčio 23-oji -  Juodojo 
kaspino diena, nemažas pačių 
europiečių -  baltų ir kitų tau
tybių em igrantų  nuopelnas.

Per visus dešim tm ečius, jie, 
ta rp  jų  ir K anados lietuviai, 
nuosekliai stengėsi atskleisti 
pasauliui sovietų agresijos pa
darinius diplom atų pareiški
mais, lietuviškoje spaudoje, 
visuotinių protestų prie sovie
tų  ambasadų metu, padėdami 
p la tin ti Katalikų Bažnyčios 
kroniką, kur buvo pranešama 
apie brutalius žmogaus teisių 
pažeidim us Lietuvoje, KGB 
veiklą, p ersek io jan t laisvą 
mintį ir tikėjimo laisvę.

Pirmosiomis Atgimimo die
nomis Lietuvoje pirmiausia bu
vo prisiminti tie lemtingi ir sle
piami dokumentai, kaip svar
biausia sąlyga pareikšti kaltini
mus dėl neteisėtos ir nepriklau
somos valstybės okupacijos ir 
klaidos atitaisymo, jos gyvento
jų naikinimo ir teroro.

M olo tovo-R ibben tropo  
sutarties ir slaptųjų protokolų 
buvimą neigė dar tuomet stip
ri sovietų vyriausybė. Bet su
sitelkę Europos mokslininkai, 
istorikai išaiškino ir visam pa
sauliui paskelbė tiesą apie gė
dingą sutartį, nulėmusią Rytų 
ir Centrinės Europos valsty
bių likim us po 1939 m. Štai 
todėl šių protokolų pasirašy
mo data tapo svarbi ir Kana
dos vyriausybei, pripažinusiai, 
kad abiejų nusikalstamų -  na
cių ir sovietų -  režimų partne
rystė atnešė nelaim ių E u ro 
pos valstybių žmonėms.

Rusijos vyriausybė, bent 
kai kurie jos vadovai, lig šiol 
nenori sutikti su kaltės įrody
mais; dar kitiems atrodo, kad 
sovietų valstybės nusikaltimai 
nesvarbūs. Tad ši K anadoje 
m inim a valstybinė Juodojo 
kaspino diena visiems tu rė tų  
priminti, kad bet kokiems nu
sikaltim am s žm onijai istori
nėje atmintyje senaties term i
no nėra. Juk genocidai nesi
baigė su II Pasauliniu karu. 
Kambodža, Ruanda, Bosnija, 
Sudanas -  tai vietos, kur agre
syvios ginkluotos ar valdžioje 
esančios žmonių grupės ban
do naikinti kitas, m ažesnes.

KANADOS ĮVYKIAI

Geras vadovas
Kanados žiniasklaida

palankiai įvertino ministerio 
pirmininko S. H arper darbo 
stilių ir nuopelnus praėjusiais 
metais. Antruosius metus iš 
eilės konservatorių vyriausy
bės vadovas pripažįstam as 
“M etų žmogumi” už valdy
mo įgūdžius ir protingus po
litinius sprendimus. Tai pa
tv irtina S. H arper susitiki
mai, prasidėjus ekonominei 
krizei, su JAV vadovais ir 
verslininkais, kelionės į Ki
niją ir Indiją. Pasiteisino ir 
ankstesni vyriausybės spren
dimai dėl bankų veiklos, lei
dę išvengti finansinių įstaigų 
krizės ir nuostolių. Kiek dvi
prasmiškai vertinama pasku
tinioji praėjusių metų kelio
nė į Pasaulinę aplinkosau
gos konferenciją K openha
goje. Kritikai ir opozicija ne
gaili priekaištų už nepakanka
mai aktyvią laikyseną spren
džiant pasaulinės aplinkos 
apsaugos p roblem as. K o
penhagoje Kanados vadovui 
buvo paskirta neoficiali hu
moristinė “Seniena” premija 
(“Fossil of the Year”). Bet 
ekonom iniuose p a s ita ri
muose vieningai pritariam a 
Kanados finansinei politikai, 
ja  remiamasi kaip pavyzdžiu.

Kanados finansų minis- 
teris J. Flaherty tvirtina, kad 
ekonom ikos svyravimai ir 
nepastovumas jau išlyginti ir 
ji labai nežymiai gerėja, m a
žėja nedarbas bei nedarbo 
pašalpų kiekis. Bet vyriau
sias valstybės finansų tvark
darys įspėja, kad šiemet ne
reikia tikėtis jokių mokesčių 
mažinimo ar naujų progra
mų, tačiau mokesčiai nebus 
didinami. Kartu finansų mi- 
nisteris išreiškė susirūpini
m ą vis d idėjančia vidutine 
kanadiečių namų valdos as
menine skola. Jis įspėja, kad 
susiviliojus kol kas labai m a
žais nuošim čiais, daugelis 
ima paskolas negalvodami ir 
jas išleidžia nebūtiniems po
reikiams. Neišvengiamai pa
didėjus paskolų grąžinim o 
nuošim čiam s, daugelis n e 
bus pajėgūs jas mokėti ir pa
tirs didelius nuostolius. Vy
riausybė, saugodama pasko
los ėm ėjus nuo asm eninio 
bankroto, gali didinti pradi
nes įmokas perkantiems na
mus ir trumpinti paskolos iš
mokėjimo laiką.

Valstybinė pensijų re
forma būtina. Tokią išvadą 
padarė Kanados provincijų 
ir teritorijų finansų ministe
rial, metams baigiantis susi
rinkę W hitehorse (Yukon) 
mieste. Pokario dešimtmečiais 
gimusiems paliekant darbo 
vietas, sum ažės darb ingo  
am žiaus žm onių grupė. O 
statistika rodo, kad kanadie
čiai nelinkę taupyti senatvei. 
Šiuo m etu  1.6 m ln. p en si
ninkų p e r m etus gauna tik  
$11,300. Finansų specialistų 
skaičiavimais, normaliai se

natvės gerovei užtikrinti rei
kia tu rė ti 50-70% buvusių 
pajamų. Šiuo metu vidutinės 
santaupos pragyvenimui sie
kia 38%. Buvo atmestas pa
siūlymas šiuo m etu  didinti 
darbdavių įnašus K anados 
pensijų fondui, nes tai lėtin
tų  verslo  augim ą. N u ta rta  
rengti pensijų fondo refo r
mos federacinę programą ir 
vėl susirinkti gegužės mėn.

Kanada 2030 metus pa
sitiks gerokai pasenusi. M a
žėjant kūdikių gimstamumui ir 
gausėjant pensijinio amžiaus 
gyventojų valstybėje, 2030 
metais vidutinis Kanados gy
ventojo amžius sieks 44 m. 
Pagal statistikos duom enis 
šiem et liepos 1 d. vidutinis 
kanadiečio amžius buvo 39.5 
m. Šiuo m etu valstybėje yra 
6,000 šimtamečių, o po 20- 
ties m etų jų  bus beveik tri
gubai daugiau. Jaun iausia  
yra Nunavit teritorija: viduti
nis jos gyventojų amžius 24.2 
m. Bet palyginti su kitomis 
pasiturinčiomis valstybėmis 
Kanada yra pati jauniausia.

Ontario provincijos vy
riausybė patvirtino tarptau
tinės auklių ir slaugos dar
buotojų samdos programos 
pataisas. Pagal ją  darbdaviai 
su kviečiamais iš kitų valsty
bių namų pagalbininkais pri
valės sudaryti labai tikslias 
darbo sutartis, nurodydami 
pareigų aprašą, atlyginimą, 
atostogų ir atleidim o sąly
gas. Lig šiol auklės buvo iš
naudojam os, iš jų  atim am i 
dokumentai ar neteisėtai at
leidžiamos. Pagal ankstesnę 
tvarką auklės ar slaugytojai, 
pagal sutartį išdirbę 4 metus, 
galėdavo užpildyti prašymus 
nuolatiniam  apsigyvenimui. 
D abar užteks atidirbti dve
jus metus; atvykus į Kanadą 
iškviestiems darbuotojam s 
nereikės naujo sveikatos pa
žymėjimo.

Dar viena bevielio lyšio 
tiekėja atėjo į Kanadą. Vy
riausybė atšaukė CRTC drau
dimą neleisti į rinką Globa- 
live (Wind Mobile), teisinan
tis, kad tai užsieninė verslo
vė. Buvo įrodyta, kad Kana
dos šakinei verslovei vado
vauja kanadietis, daugum a 
akcijų  p rik lauso  k an ad ie 
čiam s, jo je  dirbs p e r 1000 
Kanados gyventojų. Jau įsteig
ta 13 punktų Blockbuster cent
ruose. Naujosios ryšių tarny
bos Globalive paslaugos kai
nuos 15-45 dol. Ši tarnyba 
neturi mokesčių už prisijun
gimą ar pagalbos telefoną. 
Globalive, palaikydami Black
Berry, teiks visas bevielio ry
šio paslaugas Kanadoje, iš
skyrus Kvebeko provinciją. 
Pasaulyje Kanados bevielio 
ryšio paslaugos vartotojams 
yra pačios brangiausios. Pa
grindinės ryšio tiekėjos Te
lus, Rogers, Bell tvirtina, kad 
naujoji įmonė turės nedaug 
įtakos kainoms. SK



GRUODÞIO 6 d. Hamiltono katalikës
moterys minëjo savo globëjos Ðvè. M. Marijos
Nekalto Prasidëjimo ðventæ. Áneðus draugijos
vëliavà (Þibutë Vaièiûnienë) á baltomis gëlë-
mis iðpuoðtà mûsø ðventovæ, buvo uþdegta
antra Advento sekmadienio þvakë (pirm. Da-
nutë Enskaitienë). Tautiniais drabuþiais pasi-
puoðusi Amalija Gedrienë padëjo lelijø puokð-
tæ prie Marijos altoriaus. Ðventas Miðias kartu

su mûsø kunigais aukojo sveèias ið Lietuvos
kun. dr. Kæstutis Këvalas, kuris, sveikindamas
moteris katalikes, pabrëþë draugijos moterø
darbo tikslà – “taisyti Vieðpaèiui kelià...” (ið
ðv. Evangelijos pagal Lukà). 

Buvo meldþiamasi uþ gyvas ir mirusias
draugijos moteris. Skaitinius skaitë Gr. Ens-
kaitienë ir D. Kesminienë, aukas neðë D. Ens-
kaitienë ir L. Kalvaitytë. Po Miðiø Jaunimo
centro balkonëlyje vyko agapë, kur draugijos
narës pabendravo ir aptarë savo reikalus. ME
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LIETUVIØ TELKINIUOSE

Hamilton, ON

Hamiltono LKMD-jos narës agapëje po Miðiø Ntr. R. Choromanskytës

Hamiltone lapkrièio 29,
sekmadiená, po 10.30 val. ðv.
Miðiø Auðros Vartø Ðvè. M.
Marijos parapijos Jaunimo
centro salëje rinkosi lietuviai
á tradicija jau tapusià filmo
perþiûrà. Þiûrëjome reþ. R.
Ðarknicko antrà sukurtà do-
kumentiná filmà “Dzûkø lai-
dojimo apeigos”. Tai mûsø se-
nøjø tradicijø áamþinimas
krikðèioniðkos tautos istorijo-
je. Ðiø dienø þmogus tolsta
nuo amþinøjø vertybiø ir mû-
sø iðliekanti dvasinë etnogra-
fija, paremta tikëjimu ir tauti-
nio sàmoningumo patirtimi,
mums primena tikràsias ðei-
mas, namø dvasià tarpusavio
sugyvenimo kelyje. Okupacija
mus atkirto nuo tikëjimo, pa-
èios tautos savasties, nepri-
klausomo, laisvo iðreiðkimo
tikrøjø tëvø ir protëviø ádiegtø
tiesos vertybiø. 

Esu gimæs 1968 metais
graþiame Birðtono kraðte. Ið
vienos pusës keliaujant Pu-
nios, Alytaus link, graþûs der-
lingi gamtovaizdþiai, o ið kitos
pusës – Prienai, Igliauka,
Daukðiai, Marijampolë. Birð-
tonas – Dzûkijos ir Suvalkijos
riba. Mes matome dar gyvas
ir ðiandien nuostabias kaimo
laidojimo tradicijas bendruo-
menëse, nors, kaip nebûtø
gaila, iðëjus ið nelaisvës, pasi-
nërëme á aklà Vakarø pasaulio
priëmimà ir sugráþome á dar
didesnæ bedugnæ. Nutrûko
paprasto þmogaus ryðys bend-
rystëje su gamta, artimu, Die-
vo buvimu. Todël ir svarbi eg-
zistencinë prasmingo buvimo

stotelë: pamàstymas, kas esu
að, kà nuoðirdþiai darau, kuo
gyvendamas praturtinu ap-
linkà ir tuo paèiu kà geriausio
pasiimu ið aplinkos. Maèiau ir
að ðá filmà, kaip Dzûkijos krað-

to þmogus ir kartu prisiminiau
iðkeliavusius savo artimuo-
sius. Dar kartà dëkojau Die-
vui uþ graþiausius draugystës
metus ir uþ didþias patirtis,
kurias gavau ið savo seneliø,
iðkeliavusiø artimøjø draugø.
Ðis filmas mane paskatino
gerbti ir mylëti mûsø tautos
krikðèioniðkàsias tradicijas,
jas perduoti ir kitiems.

Daugelis þiûrovø kartu
prisiminë tuos paproèius, ku-
riais pagerbë savo laidojamus
artimuosius brolius, seseris,
tëvus. Ne vienas susigraudi-
næs dalinosi savo ðeimos lai-

dojimo patirtimis. 
Kaip svarbu ir ðiais nu-

þmoginimo, sudaiktinimo lai-
kais tas amþinàsias senovines
vertybes nenustumti á praeitá,
bet savo gyvenimo patirtimi

gyvai liudyti, nors kartais ir
nebûsi iðgirstas ir pasijusi vie-
niðas pasaulyje. Labai dëkoja-
me uþ filmà reþisieriui, kuris
moko nebijoti gimti, gyventi
ir mirti kiekvienà ið mûsø.
Mes daþnai pasineriame á kas-
dienybës smulkmenas, iðkel-
dami savo iðoriná groþá, bet
labai retai gilinamës á tas tik-
ràsias pamatines vertybes.
Linkiu, kad ðis filmas ne vieno
sielos veidrodá nuvalytø nuo
kasdieniø apnaðø, pilkumos,
nykiø minèiø, ir mûsø gyveni-
mas bûtø kuriamas ðviesesnis,
teisingesnis. B.B.

Etnografinis filmas 
“Dzûkø laidojimo apeigos”

Laidotuvës Dzûkijoje (Ið dok. filmo “Dzûkø laidotuviø apei-
gos”)

VERSLO KONTROLËS
REFORMA

Teisingumo ministerijos
sprendimu, verslo kontrolës
srityje reikalinga reforma.
Per daug kontrolieriø, ne-
tinkami veiklos pirmumai,
per brangi ir per didelë
naðta verslui. Vyriausybës
sudarytos Saulëlydþio komi-
sijos iniciatyva maþinti veik-
los prieþiûrà koordinuojan-
èias ástaigas stringa seime.
Vyriausybë pritarë refor-
mai, kuri numato, kad po
metø verslà kontroliuotø 8
institucijos: aplinkos, kon-
kurencijos ir rinkos prie-
þiûros, finansø rinkos, kul-
tûros ir ðvietimo, mokesèiø,
muitø ir apskaitos, visuo-
menës ir asmens sveikatos,
maisto ir þemës ûkio bei
saugos. Ðiuo metu 150 vers-
là kontroliuojanèiø ástaigø
dirba daugiau nei 10,000
tarnautojø, 5,000 inspekto-
riø. Ûkio ministerijos skai-
èiavimais, pertvarka padës
sutaupyti treèdalá ðioms
veikloms skiriamø valstybës
lëðø, sumaþinti  inspektoriø
skaièiø apie 20%. 

LYÈIØ LYGYBËS ÁSTAIGA
Gruodþio 16 d. Lietu-

voje oficialiai atidarytas
Europos lyèiø lygybës insti-
tutas, kuriam pavesta padëti
Europos sàjungos (ES) na-
rëms remti lyèiø lygybæ,
kovoti su diskriminacija dël
lyties ir kelti visuomenës
sàmoningumà lyèiø klausi-
mais. Institutà iðkilmingai
atidarë prezidentë Dalia
Grybauskaitë ir Latvijos vals-
tybës vadovas Valdis Zat-
lers.  Prezidentës teigimu,
institutas Lietuvai suteiks
vadovaujanèià vietà ðioje
srityje, jai teks sukviesti vi-
sos Europos bei pasaulio
profesionalus ið Vilniaus
Europai teikti pasiûlymus,
kurie padës toliau tvirtinti
demokratines vertybes ir
ginti þmogaus teises. Insti-
tutas rinks ir tirs duomenis
lyèiø klausimais, kurs meto-
dologines priemones, kad
ES pilieèiai geriau suvoktø
lyèiø lygybës problematikà.
Instituto biudþetas 2007-
2013 m. laikotarpiu yra 52.5
mln. eurø. 2010 m. instituto
personalà sudarys maþdaug
30 darbuotojø, kuriems
nuolat talkins ES ðaliø pa-
skirti þinovai lyèiø lygybës
klausimais.

ATÐAUKIAMA UNESCO
AMBASADORË

Vyriausybë gruodþio 16
d. sutiko atðaukti Inà Mar-
èiulionytæ ið Lietuvos nepa-
prastosios ir ágaliotosios
ambasadorës prie UNES-
CO pareigø. Teigiama, kad
tas pareigas turëtø eiti Lie-
tuvos ambasadorius Pran-
cûzijoje. I. Marèiulionytë á
ambasadorës pareigas Lie-
tuvos nuolatinëje atstovy-

bëje prie UNESCO buvo
paskirta 2002 m. prezidento
Valdo Adamkaus dekretu.
Prieð tapdama Lietuvos am-
basadore prie UNESCO I.
Marèiulionytë buvo kultû-
ros viceministerë. Á Jung-
tiniø Tautø Ðvietimo, moks-
lo ir kultûros organizacijà
(UNESCO) Lietuva buvo
priimta 1991 m. Po metø bu-
vo ásteigta Lietuvos valsty-
binë UNESCO komisija
Vilniuje bei Lietuvos nuola-
tinë atstovybë prie UNES-
CO Paryþiuje. 2007 m. am-
basadorë I. Marèiulionytë
buvo iðrinkta UNESCO
Vykdomosios tarybos vice-
pirmininke ir yra Vykdo-
mosios tarybos biuro narë.
URM þiniomis, kad vietoj
jos kito diplomato skirti ne-
planuojama. Siekiant tau-
pyti lëðas, planuojamas su-
jungimas su dviðale amba-
sada Prancûzijoje. Ðiemet
Lietuvos ambasadore Pran-
cûzijoje buvo paskirta Jo-
lanta Balèiûnienë.

UÞBAIGTA VEKS
VEIKLA

2009 m. pabaigoje uþsi-
baigë programa “Vilnius –
Europos kultûros sostinë
2009” (VEKS), kurios ei-
goje ávyko daugiau nei 1500
kultûros ir meno renginiø,
kuriuos aplankë per pusant-
ro milijono þmoniø. Lëðø
pritrûko, reikëjo maþinti
programos apimtá. VEKS
direktoriaus R. Kvietkausko
teigimu, buvo ágyvendinta
100 projektø – 20 maþiau
nei planuota. 2008 m. vy-
riausybës patvirtintas pro-
gramos biudþetas trejiems
metams siekë 105 mln. litø.
60% ðios sumos teko valsty-
bës, 40% – savivaldybiø biu-
dþetams. 2007-2009 m. ið-
leista beveik 70 mln. litø, ið
kuriø 34 mln. – 2009 m. biu-
dþetas, kuriame – valstybës,
savivaldybës, Europos ko-
misijos lëðos. Bendras biu-
dþetas maþesnis nei planuo-
tas. Pasak VEKS vadovo,
renginiø metu padëjo maþ-
daug 500 savanoriø, prog-
ramà rëmë daugiau nei 300
privaèiø firmø, apie jà buvo
parengta per 200 reportaþø.
Vis tik VEKS veiklà lydëjo
ávairûs ginèai. 2009 m.
gruodþio 3 d. Lietuvos ape-
liacinis teismas atmetë
VEKS skundà dël ástaigos
areðtuotø 235,000 litø pagal
bendrovës “Media House”
pateiktà praðymà. Ieðkovo
atstovai teismui nurodë, kad
VEKS negràþina 228,000
litø skolos bei daugiau kaip
7,000 litø delspinigiø. Pasak
ieðkovø, VEKS yra skolinga
ir kitiems kreditoriams. Ið
areðtuotø lëðø leista iðmo-
këti darbo uþmokestá, mo-
këti mokesèius, socialinio
draudimo ámokas, kitus pri-
valomuosius mokëjimus bei
atsiskaityti su ieðkovu.



KLB LONDONO APY-
LINKEI 60 METØ. 1949  m.
spalio 30 d. èia vyko lietuviø
susirinkimas, kurá pradëjo ir
jam pirmininkavo dr. A. Ka-
veckas. Praneðëjas pabrëþë,
kad bendruomeninë veikla su-
stojusi ir kvietë Pasaulio lietu-
viø bendruomenës pagrindais
persiorganizuoti á KLB Lon-
dono apylinkæ. Toká pavadini-
mà pasiûlë P. Kulvinskas, jo
pasiûlymas priimtas vienbal-
siai. Susirinkimo dalyviai buvo
supaþindinti su PLB laikinai-
siais nuostatais, priimtais
1949 m. birþelio 1 d. Susirin-
kimo metu iðrinkta nauja val-
dyba, kurios pirmininku tapo
dr. A. Kaveckas. Dalyvavo 69
nariai. Buvo nutarta toliau
stiprinti bendruomenës veik-
là, rinkti kasmetiná bendruo-
menës nario solidarumo ánaðà
po 1 dol. ir kt. Per visus 60
metø KLB Londono apylinkë
sëkmingai gyvavo, augo ir stip-
rëjo. Buvo nemaþai aktyvaus
jaunimo. Pasiþymëjo skautø
veikla, ðokiø ratelis “Baltija”,

veikë lituanistinë mokykla,
Katalikiø moterø bûrelis, spor-
to klubas “Tauras”, “bingo” klu-
bas ir t.t.

Praeitais metais jau ðven-
tëm KLB Londono apylinkës
ásteigimo 60-metá. Ta proga
KLB Londono apyl. valdyba
gruodþio 13 d. pakvietë Lon-
dono lietuvius prieðpieèiø vai-
ðëms á “Mandarin” restoranà.
Susirinko 45 dalyviai. KLB
Londono apyl. pirmininkas S.
Keras graþiu þodþiu visus pa-
sveikinio ir pakvietë tylos mi-
nute pagerbti á amþinybæ ið-
keliavusiø bendruomenës na-
riø atminimà. Pobûvio dalyviø

ðeimos nuo Valdybos prisimi-
nimui gavo po atvirukà, kuria-
me buvo sveikinimas bend-
ruomenës 60-èio ir artëjanèiø
Ðv. Kalëdø bei Naujøjø metø
proga. Ið S. Kero visi gavome
Londono liet. b-nës ásteigimo,
1949 m. spalio 30 d. susirinki-
mo 1-jo protokolo kopijas.
Buvo ádomu su juo susipaþin-
ti. Soèiai pasivaiðinus ðven-
tiðkai papuoðtame restorane,
susirinkusiøjø nuotaika buvo
pakili. Vaiðëms baigiantis,
“Paðvaistës” choro koordina-
torius Dainø ðventei pasi-
ruoðti E. Petrauskas kvietë vi-
sus kuo gausiau dalyvauti lie-
pos mën. Toronte vyksianèioje
IX Dainø ðventëje. Ið “Man-
darin” restorano daugumas
skubëjome á Mary Immacula-
te ðventovæ dalyvauti ðv. Mi-
ðiose, kurias atnaðavo buvæs
Londono Ðiluvos Mergelës
Marijos parapijos klebonas
kun. K. Kaknevièius. Norisi
tikëti, kad Londono liet.
bendruomenë ir ateityje dar
gyvuos ir veiks.        

A. Valaðkevièienë
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Pirmasis lietuviø bankelis Kanadoje,
ásikûræs nuosavuose namuose -

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., treèiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p.,
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, ðeðtadieniais
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjûèio mënesiais
ðeðtadieniais uþdaryta.

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIØ

TALKA LIETUVIØ KREDITO
KOOPERATYVAS 

MOKAME UÞ:
taupomàjà sàskaità . . . . . .0.25%
èekiø sàskaità iki  . . . . . . .0.25%
INDËLIAI:
90 dienø indëlius  . . . . . . .0.50%
180 dienø indëlius  . . . . . .0.50%
1 m. term. indëlius  . . . . . .1.50%
2 m. term. indëlius  . . . . . .1.90%
3 m. term. indëlius  . . . . . .2.40%
4 m. term. indëlius  . . . . . .2.65%
5 m. term. indëlius  . . . . . .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 NAUJÀ

TAUPOMÀ SÀSKAITÀ, ATLEISTÀ
NUO VALSTYBËS MOKESÈIØ – 
(Tax-free savings account – TFSA)

MOKAME PALÛKANAS:
Variable – 1.50%
1 metams – 1.75%
2 metams – 2.25%
3 metams – 2.50%
4 metams – 2.75%
5 metams – 3.10%

•Nemokami èekiø sàskaitø
apmokëjimai

•Nariø santaupos 
apdraustos TALKOS
atsargos kapitalu
3 mln. dol. ir Kanados
valdþios iki $100,000.00 
sumos draudimu

Sekite kasdienæ informacijà apie nuoðimèius TALKOJE
MASTER CARD KREDITO KORTELË – INTERAC KORTELË

TINKLAPIS: www.talka.ca

London, ON

JAV
A.a. Vytautas Èekanaus-

kas, Lietuvos garbës genera-
linis konsulas Los Angeles,
CA, daugelio organizacijø
veikëjas, eidamas 81-uosius
metus, po sunkios ligos mirë
2009 m. gruodþio 2 d. Velio-
nis gimë 1929 m. kovo 11 d.
Kaune. Èia lankë gimnazijà
ir jà baigæs pasitraukë 1944
m. á Vokietijà. Apsigyventi á
JAV-bes atvyko 1949 m. Tar-
navo Amerikos kariuomenë-
je, dalyvavo  Korëjos kare,
buvo suþeistas ir apdovano-
tas medaliais. Gavæs karinæ
stipendijà V. Èekanauskas
baigë Ilinojaus universitetà
Èikagoje, ásigydamas elekt-
ros inþinieriaus specialybæ.
Darbavosi “North American
Aviation” bendrovëje Los
Angeles mieste. Veikë BAL-
Fe, ALTa, lietuviø respubli-
konø partijoj, Pabaltijo tautø
komitete, Amerikos lietuviø
tautinëje sàjungoje, Lietuviø
bendruomenës Vakarø apy-
gardoje, mokytojavo litua-
nistinëje mokykloje. 1977 m.
buvo paskirtas garbës gene-
ralinio konsulo pareigoms
Los Angeles, CA. 1992 m. ðias pa-
reigas pratæsë Lietuvos vyriau-
sybë. Uþ nuopelnus Lietuvai
apdovanotas LDK Gedimino
Karininko kryþiumi.

Vokietija
Lietuvos kultûros insti-

tutas Vokietijoje savo 29-
uoju suvaþiavimu paþymëjo
Lietuvos tûkstantmetá. Vyko
paskaitos ir aukðto lygio
koncertas. Dalyvavo septyni
paskaitininkai. Jie pateikë
iðsamias apþvalgas apie ilga-
amþá Lietuvos vaidmená Eu-
ropoje, ilgiau sustodami prie
bandymø Lietuvà apkrikðty-
ti, prie Lietuvos tautos bren-
dimo, lietuviø istorinës at-
minties dabar, prie lietuviø
mitologijos ir lyrikos Sàjû-
dþio metais. Koncerto prog-
ramà atliko Karlsrue Baden
valstybinio teatro solistë
Wilja Mosuraitis ir pianistë
Irina Loskova. Po koncerto
Lietuvos ambasadorius Vo-
kietijoje Mindaugas Butkus
pakvietë dalyvius á priëmimà
ir vakaronæ. Suvaþiavime da-
lyvavo per 100 þmoniø, sutil-
pæ Reinhof pilaitës didþio-
joje salëje. Suvaþiavimui
ypaè talkino O. Ðiugþdienë,
R. Tesnau, I. Zacharias, I.
Timpienë, G. Ruèys, R. Èup-
linskas ir O. Bartusevièienë.

Rusija
Maskvos lietuviai 2009

m. lapkrièio 2 d. rinkosi á
Sveèiø namus susitikti su Pa-
saulio lietuviø bendruome-
nës valdybos pirmininke Re-
gina Naruðiene. Pastaroji
trumpai papasakojo apie
PLB veiklà. Susitikimo daly-
viai këlë ávairiø pastabø bei
klausimø. Ryðium su Tauti-
niø maþumø ir iðeivijos de-
partamento perdavimu Uþ-
sienio reikalø ministerijai

nebeaiðki tampa lietuviø
mokyklø padëtis ávairiose
valstybëse. Siûlyta, kad Lie-
tuvos ambasadose, veikian-
èiose didesnëse  valstybëse,
bûtø ásteigta pareigybë, ku-
rios darbuotojas specialiai
rûpintøsi iðeivija ir jos reika-
lais. Pasak R. Naruðienës,
tokia problema yra aktuali,
bet iðkyla daug subtiliø klau-
simø, pvz. ambasada neturi
teisës kiðtis á kito kraðto pi-
lieèiø gyvenimà. Iðeivijos
klausimas bus svarstomas
jau ásteigtoje komisijoje, á
kurià áeina 8 PLB ir 8 Lietu-
vos vyriausybës nariai. Mask-
vos lietuviai prisiminë Euro-
pos lietuviø bendruomeniø
pirmininkø suvaþiavimà Hüt-
tenfelde, kur Lietuvos uþsie-
nio reikalø ministeris V.
Uðackas graþiai kalbëjo apie
globalià Lietuvà. Lietuviø
sàjungos pirmininkas Kipras
Maþeika Maskvoje stengiasi
á ðios organizacijos veiklà
átraukti verslininkus, ávairias
organizacijas, jaunimà.

Liuksemburgas
Ðiame kraðte gyvena 430

lietuviø. Prieð vienerius me-
tus ásisteigusi Lietuviø bend-
ruomenë ðiuo metu turi 50
nariø. Èia gyvenantys tautie-
èiai vienaip ar kitaip yra susijæ
su Europos sàjungos institu-
cijomis ir save vadina dir-
banèiais Europai ir Lietuvai.
Ðios Lietuviø bendruomenës
pirmininkas – Þilvinas Bub-
nys. Pasak jo, èia nëra daug
lietuviø, bet jie gyvena susi-
telkæ vienoje vietoje. Kraðtas
esàs maþiausia valstybë Eu-
ropoje, turinti visà valdymo
aparatà – kariuomenæ, paðtà
ir kt. Didesnë Liuksemburgo
gyventojø dalis yra uþsie-
nieèiai. Todël, pasak Þ. Bub-
nio, bet koks atvykëlis nesi-
jauèia esàs svetimas – jis toks
pats kaip didelë dalis to
kraðto gyventojø. Kraðte gy-
vena 450,000 þmoniø, sos-
tinëje Liuksemburge – apie
80,000. Èia kiekvienà dienà
atskuba dirbti apie 120,000
þmoniø ið Belgijos, Prancû-
zijos ir Vokietijos.

Suomija
Suomijos lietuviai ir

Lietuvos bièiuliai Helsinkio
katalikø katedroje paminëjo
Lietuvos vardo tûkstantmetá.
Miðias atnaðavo ið Kauno at-
vykæs mons. dr. Artûras Ja-
gelavièius. Renginá globojo
Lietuvos ambasada Suomi-
joje. Katedroje po pamaldø
sugiedotas Lietuvos himnas.
Po pamaldø vietos lietuviø
bûrys su Lietuvos diploma-
tais, mons. A. Jagelavièiumi,
Suomijos lietuviø bendruo-
menës pirmininke Stase Re-
jala, èia studijuojanèiu lietu-
viø jaunimu susibûrë pasi-
sveèiuoti bei pabendrauti
pajûrio kavinëje “Ursula”.
Vëliau mons. A. Jagelavièius
susitiko su Tartu vietovës
tautieèiais. JA

Pobûvio dalyvius sveikina KLB Londono apylinkës pirmininkas S. Keras

E. Petrauskas kvieèia visus dalyvauti Dainø ðventëje

ADVENTINÁ SUSIKAU-
PIMÀ mums labai graþiai ve-
dë kun. dr. Kæstutis Këvalas,
Kauno Vytauto Didþiojo uni-
versiteto teologijos fakulteto
prodekanas ir Kauno kunigø
seminarijos studijø dekanas.
Jam nuoðirdþiai dëkojame.

KALËDØ PROGA Lon-
dono Ðiluvos Marijos parapi-
jieèius sveikino visi ðià para-
pijà aptarnaujantieji kunigai.

YRA DALINAMI 2010 m.
Prisikëlimo kredito koope-
ratyvo sieniniai kalendoriai.

SEKMADIENIØ IR ÐVEN-
ÈIØ MIÐIOS: gruodþio 25,
Kalëdø dienà Miðios buvo au-
kotos uþ a.a. Augustinà Ku-
dirkà; gruodþio 27, sekmadie-
ná – uþ a.a. Antosæ Þemaitie-
næ; sausio 1, Naujøjø metø
dienà, Miðios – specialia in-
tencija; sausio 3, sekmadiená,
Miðios uþ a.a. Antanà Ðiau-
èiûnà. Inf.



Klasikinës muzikos koncertu “Dþiûgauk,
pasauli” 2009-ieji  metai palydëti Toronto Lietuviø
Namuose. Gruodþio 20 dienà ávykusiame vidurdie-
nio koncerte programà atliko Toronto simfoninio
orkestro fleitininkë Leonie Wall ir pianistë dr. Jani-
na Kuzmaitë. Pirmojoje programos dalyje nuskam-
bëjo Maurice Ravel Habanera fleitai ir fortepi-
jonui, pianistë Janina Kuzmaitë skambino trijø da-
liø Mocarto Sonatà K 332 in Fmajor fortepijonui.
Klausytojai turëjo progos paklausyti melodijos,
iðgaunamos vien rankomis, nelieèiant pedalø, áver-
tinti garsø skambesá ir groþá ir atlikëjos sugebëji-
mus juos perteikti. Pirmoji dalis buvo uþbaigta

reèiau girdimo kompozitoriaus H. Dutilleux
Sonatine fleitai ir fortepijonui.

Antroje programos dalyje  L. Wall ir J.
Kuzmaitë atliko F. Poulenc Sonatà fleitai ir forte-
pijonui, pabaigai nuskambëjo Fr. Borne “Carmen”
fantazijos popuri. Klausytojai nuoðirdþiais plojimais
padëkojo atlikëjoms uþ tikrai ðventiðkà programà,
ádomius kûriniø ir kompozitoriø pristatymus.

Dþiûgauk, pasauli – naujos serijos Imaginus
International (steigëja ir meno direktorë dr. Janina
Kuzmaitë) pirmasis koncertas. Jo spausdinta pro-
grama klausytojus supaþindino su bûsimais rengi-
niais. Lietuviø Namø salëje vasario 7 dienà ren-

giama R. Schumanno kamerinës muzikos popietë.
Ðio kompozitoriaus dainø ciklà atliks dainininkai
Rachel Krehm (sopranas), M.R. Broder (barito-
nas). Dar po mënesio kovo 7 dienà koncerte
“Palaimintas pavasaris” skambës Beethoveno mu-
zika. Paskutinës Imaginus International serijos
programos kvieèiama pasiklausyti geguþës 2 d.

Turbût pirmà kartà Lietuviø Namø salëje viso
sezono metu turësime klasikinës muzikos koncertø
ciklà. Reikia ávertinti jø organizatoriø, jø rëmëjø
norà ir ryþtà á Lietuviø Namus sugràþinti ne vien
pramoginius renginius, atverti ðios salës duris ne tik
lietuviams. Pirmajame koncerte klausytojø buvo
nemaþai, daugiausia girdëjosi ne lietuviø kalba,
salëje buvo nemaþai vaikø, jaunimo (jiems koncer-
tas nemokamas). Muzika ieðko kelio á klausytojus,
palinkëkime, kad daugiau klausytojø atrastø kelià á
ðià koncertinæ salæ. Namai, kuriuose skamba
muzika, visada jaukesni. SK
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Imaginus International: koncertai
Lietuviø Namuose

NIJOLË BENOTIENË

“Tu sukelsi didá dþiaugs-
mà” 24-asis Toronto lietuviø
choro “Volungë” ir Prisikë-
limo parapijos kalëdinës mu-
zikos ir maldos vakaras ávyko
2009 m. gruodþio 13 d., 4 v.
p.p. Toronto Prisikëlimo para-
pijos ðventovëje, kuri, kaip ir
kiekvienais metais, buvo pilna
klausytojø. Að turiu savo
áprastà, nuoðalià vietà ir at-
ëjusi á koncertà vis pastebiu,
kad jau kelinti metai nesikei-
èia ir mano “kaimynai”, vieni
ið jø, tai Birutë ir Vytautas
Juozapavièiai. Ir bûna taip
gera, kai po tokiø kalëdiniø
koncertø, atsisveikindami ir
linkëdami Dievulio palaimos,
paþadam èia susitikti ir atei-
nanèiais metais. Tikriausiai
tokiø bièiulysèiø kaip mûsø
yra ne viena, o svarbiausia,
kad mus visus á ðià didþiàjà
bièiulystæ sukvieèia choro
“Volungë” ir Prisikëlimo pa-
rapijos dainininkai, jau 24 me-
tus ruoðdami muzikos ir mal-
dos popietes. 

Nutolsta gatvës triukð-
mas, sustoja didysis lëkimas ir
parduotuviø durø varstymas,
uþsimirðta rûpesèiai, atsisë-
dam ir paskæstam graþios ka-
lëdinës muzikos garsuose. 

Koncertiná vakarà (komp.
B. Britten “Hodie”) pradëjo
“Volungës” moterø ansamb-
lis, kurio metu, rankose laiky-
dami þvakeles, graþiai suþy-
giavo visi likæ choro daininin-
kai. Procesija ir ritualas visa-
da suteikia iðkilmingumo, di-
dingumo ir pagarbos jausmà.
Choristø atneðtomis þvakelë-
mis papuoðta amþinai þaliuo-
janti eglës ðaka ir ðvelniai
skambantys balsai mûsø visø
sielas priartino prie tikrosios
ðios ðventes prasmës – naujos
vilties, dþiaugsmo ir niekada
nesibaigianèios gimusio Kris-
taus meilës.

Kûrinyje Christmas Fan-
fare (komp. N. Telfer) skam-
bûs Gloria akordai visø ðirdis
paruoðë kalëdiniam susikau-
pimui. Skaitinys ið Evangeli-
jos pagal Lukà, kurá perskaitë
kun. Jonas Ðileika, OFM, bu-
vo lyg áþanga á kompozitorës
N. Telfer Missa Brevis kûriná,
pasiþymintá disonansiniais
akordais, modernia harmo-

nija ir ádomiø akordø seka bei
kadencijomis. 

Tarp atskirø daliø klausy-
tojai net keletà kartø koncer-
to eigoje buvo pakviesti jung-
tis á bendras giesmes, kurias
giedant ne tik sustyguodavom
savo balsus á tà paèià dþiaugs-
mo giesmæ, bet kartu jautëmës
dalis ðio suëjimo, ðios darnios
Prisikëlimo parapijos veiklos,
o kartu ir mûsø maþos lietu-
viðkø tradicijø ir paproèiø sa-
lelës dalimi, ðioje daugiakul-
tûrinëje mûsø miesto spalvø,
kalbø ir muzikos mozaikoje.

Vidurinioji koncerto dalis
buvo pavadinta “Stebuklingos
klumpaitës” pagal prancûzø
kalëdinæ to paties pavadini-
mo pasakà, kurios turiná á lie-
tuviø kalbà iðvertë ir pritaikë
G. Petrauskienë ir L. Unde-
rienë. Tai pasaka apie maþà
berniukà Mykoliukà, jo var-
gelius augant be tëveliø ir
Dievulio stebuklà ðv.Kalëdø

metu. Ðioje dalyje kalëdinius
kûrinëlius atliko maþiausieji –
Prisikëlimo parapijos vaikai ir
jaunimas. Jie ir pasakà skaitë,
ir giedojo, ir vaidino. Pasiro-
dymà praturtino iðtrauka ið
Tomo Celanieèio “Ðventojo
Pranciðkaus gyvenimo” raið-
kiai perskaityta N. Zelionkos
ir kankliø ansamblio, vado-
vaujamo Þ. Janeliûnienës ir
A. Valaitytës. Reikia paminë-
ti, kad kankliø muzikos prog-
rama, pradëta D. Èièinskienës
daugiau kaip prieð 15 metø
Maironio mokykloje, iki ðiol
puikiai skamba Prisikëlimo
parapijos jaunimo pirðteliø
renkamais akordais. Ðioje da-
lyje gausiø plojimø susilaukë
ir vaikø pasakoje dalyvavæ
“Volungës” vyrai, kurie atliko
Have you Heard (komp. J. Alt-
house) sinkopuotà, greito rit-
mo kûriná pagraþintà J. Vaðko
ir P. Dundero solinëmis parti-
jomis. Vyrus keitë “Volungës”

moterø grupë, kurios italø
kalba atliko Cantemos a Ma-
ria kûriná, smagumu ir ritmo
ávairumu nesusileidþiantá tem-
peramentingam ispaniðkam
ðokiui, pritariant muðamøjø
akompanimentui.

Pasaka, kurià pasikeisda-
mi sekë E. Gutauskaitë, N.
Sungailaitë, D. Punkrytë, L.
Samonytë, Emilija ir Julija
Degutytës, baigësi laimingai.
Mykoliuko veidelá nuðvietë
dþiaugsmas, o mes visi minti-
mis gráþome á tà stebuklu al-
suojanèià Kristaus gimimo
naktá savo tikëjimu ir bendra
giesme skelbdami Dþiaugs-
mingà naujienà.

Lyg pertraukëlë daininin-
kams – styginiø instrumentø
ansamblio “Wellington” pa-
groti kûriniai, po kuriø choras
“Volungë” atliko komp. L.
Abario Magnificat kartu su
solistais A. Puodþiûniene, J.
Vaðku ir styginiø instrumentø

ansamblio pritarimu. Ir ðtai
trumpa iðtrauka ið M. Katkaus
Balanos gadynë, perskaityta I.
Vadauskienës, atvedë mus
prie paprastutës Lietuvos kai-
mo grytelës, kur ir þvaigþ-
dëmis nukabintas þiemos dan-
gus, ir þmoniø pasninkas, ir
tas ðvento stebûklo laukimas
yra þymiai tikresnis ir galin-
gesnis ten, kur vieðpatauja ra-
mybë, tikëjimas ir meilë. 

O gimusio Kristaus meilë
yra visur ir maþojo berniuko
Mykoliuko pasakëlëje, ir ðia-
me muzikos bei maldos va-
kare, ir kiekvieno mûsø ðirdy-
je, jeigu tik randame laiko jà
pajusti.

Iðkilmingu Alleluia (komp.
G.F. Handel) baigësi 24-asis
kalëdinis koncertas. Parapijos
klebonas kun. A. Simanavi-
èius, OFM, pasakë paèius
taikliausius þodþius kad: ir
dþiaugsme, ir skausme daina
ir giesmë yra lyg ramybës pa-
buèiavimas. 

24 metus choro “Volun-
gë” vadovë, Prisikëlimo para-
pijos chorvedë ir vargoninin-
kë Dalia Viskontienë visà ðá
laikà ruoðë, organizavo ir vi-
sus kvietë tai trumpai ramybës
minutei, kalëdiniam susikau-
pimui ir giesmei. Ji buvo kel-
rode þvaigþde, nepailstamai
ruoðdama kalëdinës muzikos
vakarus, kiekvienais metais
vis paávairindama ir pratur-
tindama ðiuos koncertëlius,
kad visi liktume pabuèiuoti
ramybës. 

Vakarui baigiantis suki-
lome bendrai (komp. J. Nau-
jalis) giesmei Linksmà giesmæ,
kurià taip energingai giedojo
ir mano suolo “kaimynas”, bu-
væs parapijos choro tenoras –
V. Juozapavièius. 

Dþiaugsmingø ðventø Ka-
lëdø, kad nepavargtø mûsø
vadovai, kad ir toliau tæstume
pradëtas tradicijas, kad daino-
je ir giesmëje kiekvienas pa-
justume ðirdies ramybæ, kad
kiekvienais metais rastume
ne tik savo suolà, bet ir tuos
brangius þmones ir apsikabinæ
vël vienas kitam linkëtume
linksmø ðventø Kalëdø, lai-
mingø Naujø metø ir kad po
metø susitikus, “Volungë” ir
vël giedotø Linksmà giesmæ.

Ramybë kalëdinës muzikos garsuose

Koncerto “Tu sukelsi didá dþiaugsmà” akimirkos Ntrs. D. Puterienës



Anot  lietuviø patarlës –
“Gera pradþia – pusë darbo”.
Prisiminiau ðià patarlæ todël,
kad net “plika akimi” matyti,
kad iki ðiol jau yra nuveikta
labai daug. Nepagailëta nei
savo asmeninio laiko, nei
energijos “styguojant” organi-
zacinius dalykus. Interneti-
nëje erdvëje yra puikiai sukur-
tas ir labai informatyvus IX
Dainø ðventës tinklalapis. Èia
galime rasti viskà – pradedant
Ðventës organizatoriais, daly-
viais, atsiliepimais spaudoje ir
baigiant dainø áraðais, atlik-

tais kiekvienam balsui atski-
rai. O nuo rugsëjo mënesio ir
iki ðiol vyksta antrasis ruoði-
mosi IX Dainø ðventei tarps-
nis – prasidëjo repeticijos, á
atskiras grupes ar chorus su-
jungusios visus norinèius dai-
nuoti.

Toronto Prisikëlimo para-
pijos ðventovëje penktadieniais
susirenka viena didþiausiø
grupiø – apie 100 dainininkø
choras. Èia kartu repetuoja
visas “Volungës” choras (vad.
D. Viskontienë), “Sutartinës”
grupë (vad. N. Benotienë).
Èia gali sutikti ir buvusius vy-
rø choro “Aras”, ansamblio
“Daina” bei  pavienius dainos
mylëtojus. Aukoti penktadie-
niø vakarus repeticijoms dai-
nininkai nutarë dël ávairiausiø
prieþasèiø. Tepasakoja jie
patys... “Prieð  ketverius  me-
tus að su dviem dukrom ir
drauge portugale vykom á
VIII  Dainø ðventæ Èikagoje”,
– pasakojo ðiandieninë IX
Dainø ðventës dainininkë Liu-
cija K. – “Buvo taip puiku,
kad net kitatautë bandë pri-
tarti chorui, lietuviðkai karto-
dama jai nesuprantamus þo-
dþius”.    

Daiva Vorps pritarë: –
“Iki ðiol neðioju atmintyje tà
sunkiai þodþiais iðreiðkiamà
jaudulá, kurá patyriau klausy-
dama naujoviðkai aranþuotø
lietuviø liaudies dainø.  Prita-
riant dideliam orkestrui nuo-
stabiai skambëjo naujos,  ne-
girdëtos, bet labai melodin-
gos dainos. Kadangi visada
jauèiau galinti dainuoti, ðiais

metais neatsispyriau pagun-
dai prisijungti prie dalyviø.
Nors ir þinau, kaip sunku bus
iðmokti sudëtingà repertua-
rà”. 

“Sutartinës” narë Dana
Biskienë pasidþiaugë, kad at-
skiros dainininkø grupës turi
progà susijungti vienam tiks-
lui – Dainø ðventei, kur gali
patirti bendravimo, draugys-
tës, pagalbos mokantis dainas
dþiaugsmà. “Sutartinës” jau-
nimo grupë veikë prieð 20 me-
tø, vëliau dël asmeniniø prie-
þasèiø jos nariai iðsiskirstë, ta-

èiau prieð pusmetá vël susi-
jungë. “Vadovei Nijolei  Be-
notienei padedant surengëm
nedidelá koncertëlá, o po to
nutarëm prisijungti prie To-
ronto didþiojo Dainø ðventës
choro. Po ðios Ðventës, kaip ir
visi kiti, iðsiskirstysime á gru-
pes ir tæsime ‘Sutartinæ’. Juk
dainuoti taip smagu!”

Taip pat  “Sutartinës” gru-
pëje dainuojantis Gintaras
Karasiejus dþiaugësi galësiàs
dainuoti su visa ðeima – tëvais
Rita ir Juozu Karasiejais. Yra
ir daugiau dainininkø, prisi-
jungusiø ðeimomis – Rimas ir
Gabija Petrauskai, mama ir
trys jos dukros ið Klibingaièiø
ðeimos, Rûta ir Marius Rusi-
nai, Don ir Dana Ðablinskai ir
kt. Kai kurie dainininkai
kiekvienà penktadiená á repe-
ticijas vyksta po 100 ir dau-
giau kilometrø. Tai – “Vasagos
dainiai” –  Irena Punkrienë,
Elena Namikienë ir Alfredas
Braþys, kuris paklaustas, ko-
dël taip aukojasi, nusijuokë:
“að ir mirti norëèiau dainuo-
damas”.

Apie 30 metø dainavæ
“Aro” vyrø chore  Jonas Ne-
ðukaitis ir Antanas Zimnickas
tikino, kad neprisimenà  “to-
kio efekto ir patirto jausmo,
lydëjusio po ávykusios Dainø
ðventës Èikagoje”. Jiems labai
patinka Dalios Viskontienës
vedamos repeticijos, kurios
prasideda pasimankðtinimu,
pasimasaþavimu, dainavimo
pratimais, o baigiasi jau ið-
moktos dainos atlikimu sto-
vint. “Ji moka sukelti mûsuo-

se entuziazmà, pojûtá, kad esi
reikalingas. Ji labai nuoðir-
dþiai dirba norëdama mus ið-
mokyti. Sudëtingesniam rit-
mui ásisavinti pasiûlo ádomiø
pratimø. Labai gerai, kad mo-
komës dainas dalimis. Todël
nenusibosta nuolat kartoti” –
audringai kalbëjo J. Neðukai-
tis, kuris ne vienintelis ið cho-
ristø þavëjosi Dalios Viskon-
tienës energija ir darbðtumu.

– Kur tas energijos ðaltinis,
suteikiantis jëgø bei pasiryþimo
pradëti ir kantriai tæsti kelionæ
IX Dainø ðventës link? – klau-

siu vyriausià meno vadovæ
Dalià Viskontienæ, kuri atsa-
kydama kaip visuomet buvo
ðmaikðti: “Yra árodyta, kas
dainuoja – ilgiau gyvena. Dar
daug graþiø daineliø liko ne-
dainuotø... Ne tik patiems
sau, o ir mûsø vaikuèiams, ku-
rie pasirinko dainà, o ne
sporto klubà. Nors... prieð
kiekvienà penktadienio repe-
ticijà ruoðiu prakalbà apie ið-
ëjimà á pensijà, bet kaskart,
iðvydusi didþiulá margaspalvá
chorà, pamirðtu savo apsi-
sprendimà. Pasinërus á dainø
pasaulá, sunku ið jo iðlipti... O
jei rimtai – kai þmogus daro
tai kà myli ir ið ðirdies, negaila
nei laiko, nei pasiryþimo, nei
energijos...”

Pagal paskutinius duome-
nis, IX Dainø ðventës choras
turëtø bûti ið 950 dainininkø,
ið kuriø treèdalá sudarys vaikai
ir jaunimas. Viena ið Ðventës
organizatoriø Rasa Kurienë
patikino, kad “Dainø ðventë-
je, vietos bus visiems: kilniau-
sia vieta – dainininkams.  Ta-
èiau tiek pat svarbûs bus ir
klausytojai, rëmëjai, visi, visi...
Kvieèiame visus sekti spaudà
ir internetiná tinklalapá: www.
dainusvente.org, nedelsti uþ-
sisakyti vieðbuèiø kambariø ir
bilietø á visus Ðventës rengi-
nius. Ðventë, taip pat priklau-
sys nuo visø mûsø aukø, rek-
laminiø skelbimø ir sveikini-
mø programoje. Laukiame vi-
sø Toronte 2010-aisiais liepos
mënesá. Gyvenkime daina!”

Paruoðë spaudai –
Danguolë Lelienë
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Chorai ruoðiasi IX Dainø
ðventei Toronte

Toronto suaugusiøjø choras su vadove Dalia Viskontiene ruoðiasi IX Dainø ðventei Toronte
2010 m. liepos 4 d. Ntr. D. Lelienës

Operos solistei Violetai
Urmana-Urmanavièiûtei su-
teiktas Austrijos nusipelniu-
sios solistës titulas. Áteikimo
iðkilmës ávyko 2009 gruodþio
15 dienà Vienos operos rû-
mø pokyliø salëje. Gruodþio
14 dienà solistë atliko Isol-
dos vaidmená Richard Wag-
nerio operoje Tristanas ir
Isolda. V. Urmana Vienos
operoje debiutavo 1996 me-
tais princesës Eboli vaidme-
nyje G. Verdi operoje Don
Carlos. Po to dalyvavo 90-
yje operø pastatymø, kuriuo-
se atliko 13 vaidmenø.

Ðiais metais solistë pasi-
rodys ir Niujorko Metropo-
litan operos rûmuose: vasa-
rio 23, 27 ir kovo 3, 6, 9, 12,
15, 19, 22 ir 27 dienomis G.
Verdi operoje Attila. Kartu
su ja pagrindiniuose vaid-
menyse dainuos Ildar Ab-
drazakov, Ramon Vargas,
Carlos Alvarez; dirigentas –
Riccardo Muti, kostiumai –
Miuccia Prada. Ði opera –
lyrinë drama, kurios prem-
jera buvo 1846 m. Venecijo-
je, dabar retai kur statoma. Á
Niujorkà ji atkeliauja pirmà
kartà. Operos libretà paraðë
Temistocle Solera pagal Za-
charias Werner tragedijà
Attila, Koenig der Hunnen
(Atila, Hunø karalius). Ávy-
kiai ant scenos, atrodo, pra-
silenkia su istorine tiesa: Ati-
la mirë 453 metais savo ve-
dybø dienà, bet nebuvo þmo-
nos nuþudytas.

Vilniaus paveikslø gale-
rijoje 2009 m. gruodþio 11
d. buvo atidaryta dailininko
Vytauto Kasiulio (1918-
1995) paroda “Vytauto Ka-
siulio rojaus sodai”. Lietu-
voje dailininkas ilgai nebuvo
minimas, nes jo kûryba so-
vietmeèiu Lietuvoje buvo
nepasiekiama. Vienu ið ádo-
miausiø XX ð. antrosios pu-
sës Paryþiaus mokyklos tapy-
toju vertinto dailininko kû-
rinius saugo Paryþiaus ir
Niujorko moderniojo meno
muziejai, Prancûzijos, JAV,
Kanados, D. Britanijos, Ðve-
dijos, Danijos, Ðveicarijos,
Vokietijos, Argentinos ir
Australijos galerijos bei pri-
vatûs meno rinkëjai. 

Dailininkas Vytautas Ka-
siulis gimë Simne, mokësi
Kauno meno mokykloje,
1941 m. baigë Taikomosios
dailës institutà (Dekoratyvi-
nës tapybos skyriø), dëstë
institute iki 1944 m. 1946-
1948 m. dëstë V.K. Jonyno
vadovaujamoje “Ecole des
Arts et Metiers” Freiburge
(Vokietija, prancûzø okupa-
cinë zona). Nuo 1948 m. gy-
veno Paryþiuje. Ruoðë savo
kûriniø parodas Kaune
(1943), Freiburge (1947) ir
Paryþiuje Stiebelio galerijo-
je (1950-1955), kuri pagal
sutartá nupirkdavo visus jo
darbus. Vilniaus parodoje
buvo pristatyta per 150 kûri-
niø – nuo Kaune sukurto

diplominio darbo Prieð spek-
taklá iki Paryþiaus  laikotar-
pio brandþiø ir tarptautinio
pripaþinimo sulaukusiø ta-
pybos bei grafikos darbø, su-
rinktø ið ávairiø galerijø ir
privaèiø rinkiniø.

Vytautas Klova, kompo-
zitorius ir pedagogas, mirë
2009 m. gruodþio 11 d. Vil-
niuje, eidamas 83 gyvenimo
metus.  Paraðë ðeðias operas
– Pilënai, Vaiva, Duktë, Du
kalavijai, Amerikoniðkoji tra-
gedija, Ave vita, kuriomis
pratæsë ir reikðmingai pra-
turtino tautinës operos rin-
kiná. Jau pirmàja opera Pilë-
nai kompozitorius parodë
ryðkø melodisto talentà, kû-
rybinæ brandà, pasiekë dide-
lá populiarumà, buvo ávar-
dintas lietuviø operos klasi-
ku. Nemaþà dalá jo kûrybos
sudaro apie 100 harmoni-
zuotø bei iðplëtotø liaudies
dainø.

Kompozitorius gimë 1926
m. Tirkðliuose, baigë Lietu-
vos konservatorijà, dëstë
Kauno J. Gruodþio muzikos
mokykloje, 1954-1994 m. bu-
vo Lietuvos muzikos ir teat-
ro akademijos lektorius, vë-
liau  profesorius. Paraðë pir-
màjá lietuviðkà dvitomá poli-
fonijos vadovëlá (1966, 1985),
sukomponavo daug vokali-
niø ir instrumentiniø kûri-
nëliø liaudies dainø ir ðokiø
ansambliui “Lietuva”, ka-
merinës muzikos pjesiø, skir-
tø vaikams ir jaunimui. Uþ
kûrybà apdovanotas Valstybi-
nëmis premijomis (1957,
1970), DLK Gedimino ordinu
(1996).

Lietuvos valstybinis ope-
ros ir baleto teatras 2009 m.
gruodþio 9 dienà kvietë þiû-
rovus á Anatolijaus Ðende-
rovo baletà Dezdemona. Tai
buvo gera proga gerbëjams
vël iðvysti primabalerinà Eg-
læ Ðpokaitæ, kuri dël trau-
mos pastaruoju metu retai
ðoko teatro scenoje. Ir cho-
reografas (K. Simonovas), ir
kompozitorius (A. Ðende-
rovas) kurdami ðá baletà pa-
grindiniame vaidmenyje
matë Eglæ Ðpokaitæ. Ðis
baletas – tarsi specialiai jai
sukurtas, jame ypatingai
atsiskleidþia artistiðka ðios
solistës prigimtis ir talen-
tas. 

Vilniaus festivalio uþsa-
kymu kompozitoriaus A.
Ðenderovo sukurtas baletas
Dezdemona buvo pripaþin-
tas geriausiu Metø muzikos
kûriniu sceniniø kûriniø kate-
gorijoje. Jo muzika, ákvëpta
William Shakespeare dra-
mos aistrø, spalvinga, bet
taupia instrumentuote kuria
mistinæ spektaklio aplinkà,
vyksmà apgaubia paslapties
ðydu, suteikia baletui ypa-
tingo þavesio. Su soliste E.
Ðpokaite balete ðoko Marty-
nas Rimeikis, Inga Cibuls-
kytë, Rûta Kudþmaitë, And-
rius Þuþalkinas. Spektaklá
dirigavo R. Ðervenikas. GK
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KGB veiklos bruoþai Lietuvoje
1940-1941 metais

Ideologija – bûtent ji duoda piktadarybës pateisinimà ir reikalingà tvirtumà piktadariui. Tai
visuomeninë teorija, kuri padeda jam prieð save ir prieð kitus iðbalinti savo poelgius ir iðgirsti ne
priekaiðtus, ne prakeiksmus, o pagyras ir pagarbà. Aleksandras Solþenicynas

KNYGOS

Taip apibrëþtas KGB santykis su komu-
nistine ideologija geriausiai iliustruoja sovieti-
nio saugumo darbuotojø vidines nuostatas á
vertybes, kurios yra atskleidþiamos naujau-
sioje istoriko dr. Arvydo Anuðausko knygoje
KGB Lietuvoje. Slaptosios veiklos bruoþai (V.,
2008).

Balandþio 20 d. Vilniuje, Signatarø na-
muose buvo organizuotos ðios knygos sutiktu-
vës, á kurias gausiai susirinko vilnieèiai. Ið jø
pateiktø klausimø knygos autoriui atrodo, kad
knyga neuþsigulës knygynuose. KGB tema –
viena aktualiausiø ðiø dienø Lietuvoje. Ko ge-
ro, mûsø ðalyje nedaug rasi þmoniø, kurie vie-
naip ar kitaip nebûtø susijæ su KGB – vieni
kolaboravo ir tapo Tautos þudikais, kiti – ðios
represinës struktûros aukomis. O tø aukø bû-
ta ðimtai tûkstanèiø – 34% Lietuvos þmoniø.

Knygoje raðoma apie Sovietø Sàjungos
rezidentûrà prieðkario Nepriklausomoje Lie-
tuvoje 1921-1940 metais; KGB veiklà Lietu-
voje 1940-1953 metais; ir KGB organizacijà ir
valdymà 1953-1991 metais; “Geleþinës uþdan-
gos” mechanizmà: KGB vykdomà visos Lietu-
vos teritorijos kontrolæ; þmoniø sekimo meto-
dus; kultûriniø ryðiø kontrolæ; strateginius
KGB uþdavinius – technologiná ðnipinëjimà,
nelojaliø sovietiniam reþimui þmoniø kompromi-
tavimà; KGB kovà ir tos kovos metodus su ið-
eivijos politinëmis organizacijomis; jos veiki-
mà prieð Lietuvos diplomatinæ tarnybà; KGB
“aktyviàsias priemones” prieð kultûros dar-
buotojus; pateikiamos aukðtø KGB karininkø,
veikusiø Lietuvoje, biografijos; jø kruvini pëd-
sakai Lietuvos istorijoje.

Daug dëmesio knygoje skirta KGB veiklai
1987-1991 metais, jau prasidëjus Atgimimo
erai; tos nusikalstamos represinës struktûros
ryðiams su Sàjûdþiu; jos parengtiems Lietuvos
valstybës destabilizavimo planams; kagëbistø
finansiniams nusikaltimams, 1992 metais sei-
mo rinkimus laimëjus buvusiems nomenklatû-
riniams komunistams; apraðoma autoriaus
patirtis ir pamàstymai apie KGB ir KGB re-
zervo liustracijos vingius, klaidas ir galimybes.
Plaèiajai visuomenei ypaè svarbûs yra knygos
puslapiai, kur raðoma apie KGB karininkø ir
jø agentûrinio tinklo veikimà dabartinëje
Lietuvoje; Lietuvos aukðèiausiose valdymo
institucijose, Vyriausybëje ir politinëse partijo-
se. Tas veikimas ypatingai drastiðkas formas
ágyja rinkimø metu, siekiant uþvaldyti vals-
tybæ, kol kas dar agresyvaus kaimyno ið Rytø
naudai.

Kaip raðoma knygoje “Nuo 1940 m. per
SSRS specialiøjø tarnybø agentûriná tinklà
perëjo apie 100,000 Lietuvos gyventojø, ið
kuriø nuo 1956 m. – apie 50,000 þmoniø (dau-
giau negu 6,000 ið jø buvo etatiniai KGB dar-
buotojai – O.V.). Ðiuo metu Lietuvoje gyvena
25-35,000 þmoniø slapta bendradarbiavusiø
su KGB (apie treèdalis jø su KGB bendradar-
biavo 1970-1990 m.). Lietuvoje liko 1,200 bu-
vusiø KGB darbuotojø pensininkø (beje, iki

ðiol gaunanèiø pensijas ið Rusijos, ðalia Lietu-
vos pensijø. V. Putino þodþiais tariant, “buvu-
siø èekistø nëra”, visi jie iki ðiol tarnauja Rusi-
jai – O.V.), keli tûkstanèiai veikusiø agentø ir
apie 25-30,000 archyviniø agentø. Visa tai
kartu su likusiais nepilnais KGB archyvais dar
ilgai átakojo kai kuriuos Lietuvos vidaus ávy-
kius, kartais tapdami politinës kovos árankiu”
(A. Anuðauskas, KGB Lietuvoje. Slaptosios
veiklos bruoþai – V., 2008, psl. 244-245).

Istoriko nuomone, kuria ir baigiama knyga
“Ne ástatyminiai apribojimai yra baisûs KGB
bendradarbiams, o visuomenës neigiamas nu-
sistatymas ðios okupacinës valdþios atramos
atþvilgiu... Agentûrinio ásiskverbimo, vadina-
møjø “aktyviø priemoniø” (kompromitavimo,
dezinformacijos, ðantaþo ir t.t.) panaudojimas
– tai ne vien tik praeitis. Todël jokie faktai
apie netolimà praeitá neturi bûti nuo pilieèiø
nuslëpti. Tik visiðkas archyvø atvirumas, su
KGB susijusiø faktø pavieðinimas, KGB me-
todø analizë – tas nuolatinis tiesos sakymas
leidþia paþvelgti á praeitá giliau ir nuvainikuoti
KGB visagalybës mitus. Pagaliau tai yra bent
ið dalies teisingumo atstatymas. To nedaryda-
mi mes galime sugriauti teisingumo pagrindus,
skatinti tik abejingumà savo ðalies ir tautos
praeièiai” (ten pat, psl. 246).

Taigi sulaukëme ðiuo metu Lietuvai paèios
aktualiausios knygos, istorijos dokumento,
liudijanèio apie okupacinio komunistinio reþi-
mo nusikaltimus mûsø Tautai; ávardinanèio
nusikaltëlius. Knygoje pateikti faktai ypaè
reikalingi mûsø Tautai apsivalymui nuo sveti-
mos valstybës mums paliktø piktþoliø, kurios
ir dabar sparèiai dauginasi. Jos jau daugelá
metø nepriklausomoje Lietuvoje temdo saulæ;
neleidþia kurti nei stabilaus valstybingumo,

nei þmoniø dvasinës ir mate-
rialiosios gerovës.

Tegul ðios knygos kelias á
bibliotekø lentynas ir skaityto-
jø protus ir ðirdis bus platus ir
veiksmingas. Gal greièiau Tau-
tos dvasia atsikvoðës ir grei-
èiau suvoksime, kas kaltas dël
visø negandø iðtikusiø mûsø
Tautà; gal greièiau pabusime
ið baimës ir abejingumo ledyn-
meèio...           
Prof. Ona Voverienë, Vilnius  
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Skambinti

RR..   JJaarreecckkuuii
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328

Toronto “Skyline Goodyear Memorial”
skautø stovyklos 2-oji metinë iðkyla

2009 m. lapkrièio 6, penk-
tadiená, penkios maðinos iðve-
þë devyniolika laimingø “Dai-
nos” draugovës skauèiø ir Bal-
tijos laivo jûrø skauèiø á Ka-
nados skautø “Goodyear Me-
morial” stovyklà-iðkylà. Daly-
vavo Rachel Asevièiûtë, Emi-
lija ir Julija Degutytës, Danie-
lë Dreðerytë, Karolina Luko-
ðiûtë, Julija Marcinkevièiûtë,
Alma Paliulytë, Nerija Sun-
gailaitë, Alexa Turûtaitë, Lau-
ra Valadkaitë – ið “Dainos”
draugovës; o ið Baltijos laivo
dalyvavo Larissa Balcita,
Gabriella Defina, Jûra ir Sau-
lë Kalinauskaitës, Kyara Ma-
linauskas-McLain, Nida Nau-
sëdaitë, Þara Sukauskaitë ir
Vaiva Slapðytë. Buvo ðalta ir
tamsu, kai atvykome, bet vis-
vien, reikëjo ásikurti stovyk-
lavietæ ir pasistatyti palapines.
Iðsimiegojusios ðaltame, ðvie-
þiame ore, atsikëlëme 7 v.r. ir
pradëjome krauti lauþà, kad
galëtume iðsivirti vandens ko-
ðei ir indø plovimui. Soèiai
pavalgiusios, pradëjome die-
nà vëliavø pakëlimu ir bendru
susipaþinimu su kitais Toron-
to skautais. Ið viso stovyklavo
per 50 skautø ir skauèiø. Mes
buvome suskirstytos á grupes,
su kuriomis atlikome penkis
skirtingus uþsiëmimus – maz-
gai, kompaso vartojimas, ug-
nies uþdegimas, pirmos pagal-
bos reikmenø sudëjimas ir kir-
vio bei pjûklo vartojimas. Mû-
sø skautëms ir jûrø skautëms

geriausiai patiko ugnies uþde-
gimo pamoka, nes vartojo
ávairiø priemoniø ugniai uþ-
kurti, pvz. baterija su metali-
ne vilna (steel wool), “magne-
sium, flint” ir vaselinu su vata.
Taip pat labai patiko iðmokti,
kaip saugiai vartoti kirvá,
pjûklà ir peilius. Iðmokome,
kaip sukapoti malkas. Sesë
Rachel Asevièiûtë ypatingai
pasirodë ir nepasidavë, kol
nesukapojo savo malkø.

Vëliau ávyko mazgø var-
þybos, kurios prasidëjo su ber-
niukais ir mergaitëm tarp 8 ir
17 metø amþiaus, suskirstyti á
grupes. Pirmi 3 ið kiekvienos
grupës toliau varþësi dël pre-
mijø. Juo  toliau, juo daugiau
mergaièiø iðliko, o iki pat pa-
baigos iðliko 3 mergaitës, 2 ið
mûsø Baltijos laivo jûrø skau-
èiø. Sesë Saulë Kalinauskaitë
laimëjo pirmà vietà. Jinai tu-
rëjo ko greièiau uþriðti gelbë-
jimo kilpà ir aðtuonytá mazgà
uþ nugaros. Antrà vietà pa-
ëmë udrytë sesë Larissa Bal-
cita. Sveikiname seses! 

Po to ávyko vadovø varþy-
bos. Laimëjo Baltijos laivo
vadë, sesë Judita Balcita, kuri

uþriðo aðtuonytá mazgà vidu-
ryje virvës, gelbëjimo kilpà
viename gale ir sutrumpin-
imo mazgà kitame gale, uþ
nugaros. Bravo “Ðatrijos” tun-
tas!

Buvo dar vienerios varþy-
bos, kuriose gerai pasirodë
mûsø sesës. Komandà sudarë 
Rachel Asevièiûtë, Laura Va-
ladkaitë, Nida Nausëdaitë ir
Vaiva Slapðytë. Kiekviena ko-
manda turëjo pastatyti ko
aukðèiausià pastatà, naudo-
jant virvæ ir pagalius. Turëjo
pastatyti per 40 minuèiø. Mû-
sø skauèiø pastatas buvo pats
aukðèiausias. Jos naudojo sa-
vo skautamokslá ir mazgus ir
pastatë labai aukðtà piramidæ.
Bravo sesës! Vakare buvo lau-
þas. Ir vël “Ðatrijos” tunto
skautës graþiai pasirodë su
dainomis, pasirodymais ir ðû-
kiais. Jos padainavo Kanados
skautams lietuviðkas skautið-
kas dainas. Brolis Dan Nel-
son, Toronto Skyline komi-
sionierius, labai pagyrë mûsø
seses uþ pavyzdingà elgesá, en-
tuziazmà ir gerà nuotaikà! 

SKAUTØ VEIKLA

“Goodyear Memorial” iðkyloje 2009 m. lapkrièio 6-8 d.d. Ið kairës: Nida Nausëdaitë, Rachel
Asevièiûtë, Danielë Dreðerytë, Julija Degutytë, Kyara Malinauskaitë-McLean, Vaiva Slapðytë,
Jûra Kalinauskaitë, Laura Valadkaitë

Nukelta á 12-tà psl.

PRENUMERATORIØ
DËMESIUI 

Sekite savo prenumeratos bai-
gimosi datà, kuri yra paþymëta
ant laikraðèio lipdës su jûsø
adresu. Nelaukite priminimo –
laiku jà atnaujinkite. Tuo su-
taupysite administracijos laikà
ir paðto iðlaidas.



Tikisi, kad gal ir “Rambyno” tunto broliai atvyks kitais metais.
Sekmadienis greitai atëjo. Baigëme savaitgalá su vienos

valandos pasivaikðèiojimu
palei Nottawasaga upæ. Oras
buvo nuostabus ir nesinorëjo
iðvaþiuoti ið graþios gamtos.
Deja, turëjome paskutiná vë-
liavos nuleidimà, ir tada pra-
sidëjo stovyklavietës iðardy-
mas. Baigæ skaniai pavalgëm
ant ugnies iðkeptas deðreles ir
pavargusios sëdom á maðinas
vaþiuoti namo. Nuoðirdþiai
dëkojame tëveliams, kurie
paaukojo savo laikà nuveþti ir
parveþti mûsø skautes. Dide-
lis aèiû  Ramonai Valadkienei,
Raimundui Turûtai, ps. Mor-
kui Sungailai ir Rick Dresher. 

ps. V. Turûtaitë-Skilandþiû-
nienë, g.v.v. Zita Nausëdienë

• Pirëjo “Olympiakos”
milijonieriams Vilniuje teko
gerokai paprakaituoti. Grai-
kijos “superklubas” Euroly-
gos rungtynëse po pratæsimo
89:83 palauþë Vilniaus “Lie-
tuvos ryto” krepðininkus ir ási-
tvirtino B grupës virðûnëje.
“Olympiakos” á prieká vedë
pirmajame rungtyniø këlinyje
þibëjæs L. Kleiza, kuris antra-
me energijà daþniau eikvojo
ginèams su teisëjais.

• Lietuvos krepðinio fe-
deracija ir ðalies aistruoliai
gali lengviau atsipûsti. Lietu-
vos rinktinë gavo vardiná kvie-
timà á 2010 metø pasaulio
krepðinio èempionatà Turki-
joje. Kartu su lietuviais vardi-
nius kvietimus taip pat gavo
Rusija, Vokietija ir Libanas.
Antradiená Turkijos mieste
Stambule buvo iðtraukti 2010
metø pasaulio vyrø krepðinio
èempionato burtai, po kuriø
paaiðkëjo Lietuvos vyrø rink-
tinës varþovai grupës varþybo-
se. Lietuviams D grupëje teks
þaisti su ispanais, prancûzais,
kanadieèiais, Naujàja Zelan-
dija ir Libanu. Èempionate
dalyvausianèios 24 komandos
buvo suskirstytos á 4 grupes
po 6 klubus.

• Vilniaus “Siemens” are-
noje vyko dviejø Baltijos krep-
ðinio lygos (BBL) Elito po-
skyrio pirmaujanèiø ir amþinø
bei nesutaikomø varþovø –
sostinës “Lietuvos ryto” ir
Kauno “Þalgirio” susitikimas.
Pergalæ rezultatu 91:74 iðko-
vojo vilnieèiai. “Lietuvos ry-
tui” tai buvo ðeðtas laimëji-
mas ið tiek pat galimø, o “Þal-
giriui” pirmoji nesëkmë po 10
rungtyniø. Tai buvo jau ir tre-
èioji dviejø pajëgiausiø Lietu-
vos komandø tarpusavio dviko-
va ðá sezonà. Kol kas ðis balan-
sas “Þalgirio” naudai – 2:1.

• Kolumbijoje treèiojo
pasaulio dviraèiø tako taurës
varþybø  moterø sprinto rung-
tyje triumfavo Lietuvos atsto-
vë Simona Krupeckaitë. Lie-
tuvë, kuriai  sukanka 27-eri,
baigmëje 2:0 áveikë 25 metø
olandæ W. Kanis. Bronzà vyrø
4 km asmeninëse persekioji-
mo lenktynëse iðkovojo Gedi-
minas Bagdonas (4 min. 29.
537 sek.), vaþiavime dël tre-
èiosios vietos aplenkæs rusà V.
Kaikov (4:29.889).  Kolumbi-
joje treèiajame 2009-2010 me-

tø sezono pasaulio dviraèiø
tako taurës varþybø rate ypaè
sëkmingai pasirodë Lietuvos
atstovai. Bronzà moterø 3 km
komandø persekiojimo lenk-
tynëse paskutinæ varþybø die-
nà iðkovojo Lietuvos rinktinë.
Vaida Pikauskaitë, Vilija Se-
reikaitë bei Auðrinë Trebaitë
nuotolá áveikë per 3 minutes
29.629 sekundës ir vaþiavime
dël treèiosios vietos aplenkë
kubietes (3:33.283).

• Turkijoje vyko Europos
plaukimo pirmenybës (25 m
ilgio baseine). Vienintelá èem-
pionato – sidabro – medalá V.
Januðaitis iðkovojo 200 m rung-
tyje kompleksiniu bûdu. Baig-
mëje jis nuotolá áveikë per 1
min. 52.22 sek. bei pasiekë
naujà ðalies rekordà. Ðis rezul-
tatas buvo 0,63 geresnis nei iki
ðiol buvæs Europos rekordas.

• 52-à kartà Portugalijos
sostinëje surengtø kalëdiniø
“Grand Prix” sportinio ëjimo
varþybø nugalëtoja tapo Kris-
tina Saltanoviè. Lietuvos ëjikë
5 km nuëjo per 22 minutes ir
29 sekundes. Antràjà vietà uþ-
ëmë portugalë Vera Santos
(23:11).

• Ukrainos sostinëje vy-
kusiame pasaulio galiûnø iki
105 kg èempionate Lietuvos
atstovas Marius Lalas laimëjo
bronzos medalá. Þydrûnas Sa-
vickas dvyliktà kartà ðá sezonà
laimëjo neátempdamas rau-
menø – 34 metø tituluotas ga-
liûnas iðrinktas 2009 metø ge-
riausiu Lietuvos neolimpiniø
sporto ðakø atletu. 

• Prancûzijos sostinëje Pa-
ryþiuje vykusioje Tarptautinës
“rugby” (regbio) federacijos
(FIRA) generalinës asamblë-
jos sesijoje Lietuvos rinktinei
áteiktas 2009 metø Europos
III poskyrio èempionø prizas.

• Portugalijos Portimao

take vykusiuose “Formulës-
2” bandymuose Kazimieras
Vasiliauskas visuose vaþiavi-
muose pateko á pirmàjá pen-
ketukà. Geriausià rezultatà
pasiekæs lietuvis kità dienà
taip pat buvo tarp greièiau-
siøjø. Lietuvis savo áveiktu ra-
tu – 1 min. 35.635 sek. – nusi-
leido tik pirmàjà vietà uþëmu-
siam britui D. Smithui, ðiø
metø prestiþinio “McLaren
Autosport BRDC” apdova-
nojimo laimëtojui. 

• Klaipëdos “Þuvëdros”
klubo ðokëjai Bremen (Vo-
kietija) iðkovojo Pietø Ameri-
kos ðokiø ansambliø pasaulio
èempionato sidabro meda-
lius. Rugsëjá Europos èempio-
nais tapæ Lietuvos ðokëjai ðá
kartà turëjo pripaþinti ðeimi-
ninkø kolektyvo “Grun-Gold-
Club” pranaðumà. Bronzos
medalis kitai Vokietijos ko-
mandai “TSZ Velbert”, o ant-
roji “Þuvëdros” komanda uþ-
ëmë 5-àjà vietà. Vokietijoje
“Þuvëdros” ðokëjai paskutiná
kartà atliko ðoká pagal J. Bond
filmø muzikà. 2009 metø pa-
saulio viceèempionais tapo ir
sidabro medalius iðkovojo ðo-
këjai – Gintautas Monkevi-
èius ir Lina Diktanaitë, Dmit-
rijus Popovas ir Milda Meðky-
të, Tadas Rimgaila ir Monika
Ðiauèiûnaitë, Justinas Ma-
liauskas ir Gerda Sruoginytë,
Marijus Skupeika ir Agnë Ba-
nevièiûtë, Donatas Blusis ir
Viktorija Ðutko, Taimonas
Maþeika ir Audronë Bastytë
bei Justas Bareiðis ir Auðra
Rimkutë.VP

12 TËVIÐKËS ÞIBURIAI 2010.I .5 Nr. 1

Þinios ið Lietuvos

Naujas junginys
Lietuviø sporto klubai “Anapilis”, “Auðra”, “Kovas” ir

“Vytis” maloniai praneða, kad ásteigë naujà “Lietuviø krep-
ðinio namø lygà”, globojamà ÐALFASS Kanados apygar-
dos. Þaidëjai þais su atitinkamo amþiaus miðriomis koman-
domis. Þaidynës vyks sekmadieniais po pietø Prisikëlimo
parapijos salëje ir “Bishop Allen Academy”. Tikimës, kad
kiekvienas þaidëjas dalyvaus nuo 8 iki 10 þaidimø. Þaidimai
prasidës sausio pradþioje. Marðkinëliai bus parûpinti. Re-
gistruoti “Anapilio”, “Auðros”, “Kovo” ir “Vyèio” klubø
nariai kvieèiami kreiptis informacijos á savo vadovus. Vi-
siems kitiems þaidëjams kaina bus $50 asmeniui. Visi þaidë-
jai turi bûti lietuviø kilmës. Besidomintys gali kreiptis
elektroniniu paðtu: info@ausra.net, lac_pranas@hotmail.
com, charliezilvytis@activeenergy.com arba coachvyk@
yahoo.ca

***
Local Lithuanian teams “Anapilis”, “Auðra”, “Kovas”

and “Vytis” are pleased to announce that they have created
a new “Lithuanian Basketball House League” under the
auspices of ÐALFASS Canadian apygarda. Players will play
on mixed teams in an appropriate age division. Games will
be played on Sunday afternoon at the Resurrection Parish
and Bishop Allen Academy. We expect each player to play
8 to 10 games. Games will start in early January. T-shirts
will be provided. Members registered with “Anapilis”,
“Auðra”, “Kovas” or “Vytis”, are invited to contact your
association for further details. For all other players the
cost will be $50 per player. All players must be of Lithuanian
descent. All other interested parties should contact info@
ausra.net, lac_pranas@hotmail.com, charliezilvytis@
activeenergy.com, or coachvyk@yahoo.ca. Inf.

Toronto “Skyline Goodyear
Memorial” skautø 

stovyklos 2-oji metinë iðkyla

Iðkylautojos (ið k.) – Nerija Sungailaitë, Larissa Balcita, ps.
Vida Turûtaitë-Skilandþiûnienë, Alexa Turûtaitë, Vaiva
Slapðytë

Atkelta ið 11-to psl.



Graþiame Amerikos kam-
pelyje buvo suorganizuota
stovykla “Ateitis Dainavoje
2009”, kurioje buvo susirinkæ
35 lietuvaièiai; dalis jø buvo
ateitininkai, kita dalis bûsimi
ateitininkai arba asmenys, ku-
rie neabejingi lietuvybës ir
krikðèionybës iðlaikymui. Ne
ðiaip sau stovykla vadinosi
“Ateitis Dainavoje”. Ten buvo
planuojama vesti kursus bûsi-
miems ateitininkams ir vi-
siems tiems, kurie domisi atei-
tininkø veikla, kuriems buvo
ádomu iðgirsti jø istorijà, ið-
girsti apie jø vadus ir nueità
kelià. 

Tokio pobûdþio stovykla
buvo rengiama pirmà kartà.
Bet mes visi gerai þinome, kad
ten, Dainavoje, Mièigano vals-
tijoje, ateitininkai stovyklauja,
ilsisi, mokosi, dirba iðtisus me-
tus. Todël nebuvo lengva su-
rasti laisvà savaitgalá Daina-
voje. Bet mûsø dabartiniø va-
dovø, Rasos Kasniûnienës,
Prano Pranckevièiaus, Jolitos
Kisieliûtës-Narutienës, Vir-
gaus Volerto, Rimo Petraièio
dëka ir jø entuziazmu stovykla
buvo kruopðèiai apgalvota,
suplanuota. Nuo pirmos atvy-
kimo minutës iki pat iðsiskyri-
mo stovyklavome gerai nusi-
teikæ ir su viltimi dar ne kartà
susitikti Dainavoje. 

Na, o kad bûtø tikrai vis-
kas iðsamiai ir aiðkiai dësto-
ma, buvo pakviesti ateitinin-
kai, kurie turëjo ilgametæ pa-
tirtá, kurie galëjo su ádomumu
perteikti þinias apie ateitinin-

kijos veiklà, jos ideologijà,
principus. Buvo analizuoja-
ma, kodël tokia organizacija
susikûrë, kodël taip svarbu
mûsø lietuviams katalikams ir
kodël tai yra ypaè svarbu  mû-
sø  jaunajai kartai. 

Ðia tema labai ádomiai
kalbëjo dr. Andrius Kazlaus-
kas. Skaidriø ir filmukø pa-
galba buvo supaþindinama su
ateitininkø istorija, pasakoja-
ma apie ateitininkø organiza-
cijos pradþià, sàjûdþio sàvokà.
Buvo labai ádomu iðgirsti, ko-
kios gilios ðios organizacijos
ðaknys, kokie kilnûs tikslai tø
þmoniø, kurie tapo vadais ir
kuriø dëka buvo ðitaip garsi-
namas ir pripaþintas Lietuvos
vardas pasaulyje. Kai kurie
neretai, gal net daþniausiai
turëjo rizikuoti savo gyvybæ
uþ Lietuvos nepriklausomybæ,
árodinëdami savo kaip lietu-
vio, kataliko, ateitininko ásiti-
kinimus. 

Daine Quinn pristatë atei-
tininkø principus, pritaikyda-
ma juos mûsø dabartiniam gy-
venimui. Davë suprasti, kad
tie principai buvo sukurti se-
niai, bet jie visi pritaikomi vi-
siðkai ir dabar. Tai yra, kad
ðiø laikø ateitininkas nieko
nesiskiria nuo ateitininko
prieð ðimtà metø, davusio áþo-
dá tarnauti savo tëvynei. Ðtai
ðitaip seniai prasidëjo ateiti-
ninkijos veikla. Labai ádomiai
laikas buvo leidþiamas pokalbiø-
diskusijø bûreliuose, kuriuos
vedë kun. A. Þygas. Ir vël at-
rodë, kad kas prailgintø tà

dienà, atrodë galima bend-
rauti be pabaigos…

Diskutuojant buvo apta-
riami ir ðiuometiniai Lietuvos
reikalai, prisiminta Ateitinin-
kø bendruomenës veikla Lie-
tuvoje. Buvo daug klausimø,
daug atsakymø, daug svarsty-
mø. Nepaprastai ádomu daly-
vauti tokiame pokalbiø-dis-
kusijø vakare su þmogumi
kaip kun. Arvydas Þygas, ku-
ris þino tiek daug apie ateiti-
ninkijos veiklà nuo pat jos ási-
kûrimo pradþios tiek Lietuvo-
je, tiek èia – Amerikoje. 

Tarp diskusijø ir uþsiëmi-
mø turëjome ir daug graþaus
laisvalaikio, proga susipaþinti
su Dainavos stovyklavietës
apylinkëmis. Mums padëjo
Pranas Pranckevièius, kuris
ðias apylinkes paþásta skersai
ir iðilgai. Turëjome nueiti ne
vienà mylià ir iðgirsti daug pa-
sakojimø, kaip buvo nelengva
ásigyti ateitininkams tokià te-
ritorijà, kiek turëjo bûti daug
drasiø þmoniø, kurie ðitaip
stengësi mûsø jaunosios kar-

tos auklëjimui. 
Taip pat nebuvo apsieita

be mûsø tradicinio lauþo. Ko-
kia vasara, koks buvimas gam-
toje be lauþo!.. Paulius Jankus
dienos metu, turëdamas lais-
vo laiko, padedamas mûsø
maþøjø dalyviø, sustatë lauþà,
paruoðë mûsø vakariniam pa-
sibuvimui, pasiðildymui. Ten
taip pat buvo diskutuojama,
kalbama. Juk mus visus, èia
susirinkusius, jaudino ta pati
tema – tai lietuvybë, ateitinin-
kija, katalikiðkumas..

Na, o kaip ten bebûtø, vis
dëlto linksmiausia lauþo dalis
buvo þaidimai, dainos, gies-
mës. Ten galëjo pasireikðti
mûsø moksleiviai ateitininkai,
(vadovavo Marius Jankus, Mi-
kas Giedraitis, Vija Kasniû-
naitë, Lukas Petraitis, Julija
Petraitytë, Alena Pranckevi-
èiûtë). Kartu su naujaisiais
mûsø dalyviais jie parengë
koncertinæ programà. Ilgai
neuþtruko visus sutelkti dai-
nai. Netrukus programoje da-
lyvavo visi, maþi ir dideli. Visi

prisidëjo prie linksmos dva-
sios, geros nuotaikos. 

Nebûtume mes tokie links-
mi prie lauþo tokie aktyvûs ir
protingi per diskusijas, jei ne-
turëtume tokio virëjo – Jonas
Korsakas tikrai mus lepino vi-
sokiais patiekalais. Nors jis
sakë, kad yra tik mëgëjas, mes
prieðtaravome. Sakëm, kas su-
geba ið tokiø paprastø dalykø
padaryti tokius iðtaikingus pa-
tiekalus – tai profesionalas.
Aèiû jam!

Atrodë, visi turëjome kà
veikti. Spëjome ir pasportuo-
ti, ir pasisemti þiniø, ir pasi-
linksminti. Atëjo sekmadienio
popietë, ir kaip sakoma, vis-
kam yra pabaiga. Arba yra la-
biau tinkanti patarlë mûsø
Ateities stovyklai, – nëra kitos
pradþios be pabaigos. 

Iðsiskyrëme su naujomis
þiniomis, o svarbiausia su nau-
jais draugais, ir tas neliûdi-
na… 

Juk mes vël planuojame
susitikti “Ateityje Dainavo-
je…”            Rimas Petraitis
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Toronto Prisikëlimo parapijos teatro studija “Þalios lankos” pasirodë Kanados lietuviø dienø
programoje 2009 m. spalio 10 d. su vaidinimu Samuilo Marðako “Katës namai”. Nuotraukoje
katë – Vaiva Slapðytë ir katinas Vasylius – Tomas Botyrius, kiaulë – Justë Melkytë, oþka –
Viktorija Baèënaitë, oþys – Aidas Slapðys, gaidys – Paulius Pacevièius. Trûksta viðtos –
Birutës Banytës Ntr. A. Minkevièiaus

Ateitis Dainavoje
2009



Atsisveikiname su dail.
Juozu Mieliuliu, kuris didelæ
gyvenimo dalá praleido Èika-
goje ar jos apylinkëse. Ðis kû-
rëjas mirë staiga gruodþio 3
d., kovo 26 d. atðventæs 90 m.
jubiliejø. Jis èia gyveno nuo
1950-øjø, atvykæs á JAV ið Vo-
kietijos. Á meno pasaulá J.
Mieliulis labiau ásitraukë
1947-1950 m., mokydamasis
Vokietijos Freiburgo taiko-
mosios dailës mokykloje ir
dailës akademijoje. 

Atvykæs á JAV, Juozas
studijavo Decatur, IL, ir bai-
gë to miesto universitetà ba-
kalauro laipsniu. Studijas tæ-
së Èikagoje, Illinois techno-
logijos institute, kur ágijo me-
no pedagogikos magistro
laipsná. Po to ilgus metus mo-
kytojavo Èikagos aukðtesnio-
siose mokyklose ir su savo
darbais parodose beveik ne-
sirodë. 

Velionis yra dirbæs ir
braiþytoju, nuo 1965 m. dar-
bavosi projektuotoju  maðinø
konstravimo srityje. Laisva-
laikiu nemaþai laiko skyrë
ieðkodamas naujø keliø dai-
lës srityje. 1970-1974 m., ke-

liaudamas po Vakarø Euro-
pà, aplankë daugelá muziejø,
susipaþindamas su ávairiø
kraðtø menu, architektûros ir
dailës paminklais. Meninin-
ko kûryba pasiþymëjo sim-
bolistiniu-siurrealistiniu sti-
liumi. 

Vëliausia jo dailës paro-
da (retrospektyvinio pobû-
dþio) buvo surengta 2008 m.
kovo mënesá Èiurlionio gale-
rijoje Èikagoje. Po jos didelæ
dalá savo kûriniø dailininkas
padovanojo Lietuvai. 

J. Mieliulis yra iðleidæs
monografijà Juozas Mieliulis.
Jis – JAV LB Kultûros tary-
bos dailës premijos laureatas.
Dailininkø M.J. Ðileikio ir T.
Petraièio vardo dailës kon-
kurse yra laimëjæs I premijà
(2006 metais). 

Nemaþai raðë dailës
klausimais, buvo Amerikos
lietuviø dailininkø sàjungos
narys, pasiþymëjo nepa-
prastai ramiu bûdu, ir dauge-
lio já paþinojusiø akyse iðliks
kaip nemaþai dailei davæs as-
muo – ne tik kaip dailininkas,
bet ir kaip mokytojas, màsty-
tojas.

Velionis buvo gimæs Ba-
takiuose, Tauragës apskrityje
gausioje 6 broliø ðeimoje. Jø
vienas – partizanas þuvo Lie-
tuvoje, kiti pasitraukë á Vaka-
rus. Povilas buvo muzikas,
jau anksèiau miræs Èikagoje.
Pranas, Viktoras ir Alfonsas
su þmonomis bei jø ðeimomis
dar tebegyvena. Velionies pa-
geidavimu, palaikai buvo su-
deginti. Ateinantá pavasará
tëvynëje numatyta surengti jo
Lietuvai dovanotø kûriniø
parodà.                     E. Ðulaitis
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KELIONIØ DRAUDIMÀ parû-
pinu keliaujantiems á uþsiená ir
atvykstantiems á Kanadà. Skam-
binti Mariui Rusinui tel. 416
588-2808 ext. 26 dienos metu.

Dailininko Juozo Mieliulio 
netektis

Dail. Juozas Mieliulis 2008
m. Èikagos Èiurlionio galeri-
joje surengtoje jo kûriniø pa-
rodoje

A��A
BENEDIKTUI TARVYDUI

mirus,
jo þmonà REGINÀ, mûsø draugijos naræ, visus
gimines ir artimuosius nuoðirdþiai uþjauèiame –

KLKM dr-jos Anapilio parapijos skyrius

Giliai uþjauèiame TALKOS kredito ko-
operatyvo valdybos sekretoriø Marijø Gudins-
kà, mirus jo þmonos Felicijos Gudinskienës
mamytei

a.a. ELEONORAI RADVILIENEI
TALKOS valdyba ir darbuotojai

PADËKA

A��A
JUOZUI ANDRUKAIÈIUI

iðëjus amþinybën, dëkojame visiems, kurie dalyvavo mal-
dose laidotuviø namuose. Dëkojame diak. B. Belickui,
OFM, uþ maldas laidotuviø namuose ir palydëjimà á kapi-
nes, kun. Audriui Ðarkai, OFM, uþ aukotas gedulines
Miðias.

Dëkojame Darijai Deksnytei ir parapijos chorui uþ
giedojimà Miðiø metu. Aèiû karsto neðëjams. Dëkojame
visiems uþ aukas Lietuvos naðlaièiams ir kitiems, B.D.
Maèiams uþ skanius pusryèius, mielom choristëm uþ py-
ragus. Nuoðirdi padëka visiems –

þmona Teresë, sûnûs Vytautas, 
Jonas ir Juozas

A��A
EUGENIJAI UNDERIENEI

iðkeliavus amþinybën,
jos dukrai RAMUNEI STRAVINSKIENEI, mûsø
draugijos narei, jos ðeimai, visiems giminëms ir arti-
miesiems reiðkiame nuoðirdþià uþuojautà –

KLKM dr-jos Anapilio parapijos skyrius

MIRTIES PRISIMINIMAS
Mylimas gyvenimo draugas, tëvelis, senelis

A��A
STASYS

PACEVIÈIUS, M.D.,

mirë prieð 30 metø – 
1979 gruodþio 29 d.
Mes jo dar vis labai pasi-

gendame ir su giliu liûdesiu
prisimename jo netektá – 

þmona Janina, vaikai – Dana, Algis ir Graþina 
bei jø ðeimos

ATLIEKAME visus vidaus ir ið-
orës remonto darbus. Daþome,
dedame grindis, plyteles. Mûri-
ninko darbai – plytos, akmuo.
Skambinti Vytautui tel. 905 272-
2016 arba 647 400-1153 (cell).

JOTVA CONSTRUCTION. At-
lieka staliaus, vidaus sienø (dry-
wall), daþymo, plyteliø dëjimo,
elektros ávedimo, “plumbing”
darbus. Skambinti Algiui tel.
905 824-9821 arba 416 882-8531.

A.a. dr. Stasio Pacevièiaus ðviesiam atminimui pagerbti, jo
mirties 30 metiniø proga jo þmona Janina Pacevièienë, vaikai
Dana, Algis ir Graþina bei jø ðeimos Tëviðkës þiburiams aukojo
$3,000. Leidëjai dëkoja uþ stambià aukà lietuviðkos spaudos
iðlaikymui Kanadoje.

Lietuviø kredito kooperatyvas TALKA Tëviðkës þiburiø lei-
dybai paremti paskyrë $2,000 aukà. Savaitraðèio leidëjai dëkoja
uþ tokià dosnià paramà, skatinanèià tæsti lietuviðkos laikraðtijos
darbà Kanadoje.

Brangaus vyro a.a. Vyto Petruðaièio 10 metø mirties su-
kakèiai paminëti þmona Birutë Tëviðkës þiburiams aukojo $500.
P.S. Auka tepadeda dar ilgai laikraðèiui lankyti mus. Linksmø ðv.
Kalëdø ir laimingø Naujø metø. B. (Aèiû uþ aukà ir linkëjimus.
Dalinkimës dþiaugsmu – vieni laikraðtá ruoðdami, kiti skaity-
dami. Red.)

• Vilniaus burmistras Vi-
lius Navickas, gráþæs ið Kinijos,
siûlo ávesti Vilniaus mokyklose
kinø kalbos pamokas. Tai bûtø
papildomas ir pasirenkamas da-
lykas vyresniø klasiø mokiniams.
Kai kuriø pedagogø nuomone,
pirmiausia valdþia turëtø ap-
klausti moksleiviø ir pasido-
mëti, ar jie norëtø mokytis tos
kalbos!

• Perorganizuojant Nidos
ir Juodkrantës mokyklas, siûlo-
ma ásteigti Neringos jûrø ka-
detø mokyklà, kurioje galëtø
mokytis ne tik ðio kraðto jauni-
mas, bet ir ið kitø Lietuvos vie-
toviø bei uþsienio. Ðià mokyklà
baigæ taptø tarptautinës jûrø
kadetø dr-jos “ISCA” nariais, ir
tuo bûtø stipriau puoselëjama
jûrinës valstybës idëja.

• Ekonominë krizë ne-
stabdë kalëdiniø puoðmenø.
Kauno savivaldybë tam reikalui
skyrë 80,000 Lt, Klaipëdoje
ðventiniai renginiai prasidëjo
gruodþio 5 d., áþiebiant didþiulæ
Kalëdø eglæ, kuri tik vienu met-
ru þemesnë uþ pernykðtæ.

(Respublika)

TRUMPAI
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K O N K U R S A S
fotografijø parodai

“Að esu èia”
2010 m. vasario 27 d. Hüt-

tenfelde vyksianèio Vokietijos
lietuviø bendruomenës Nepri-
klausomybës minëjimo metu
bus atidaryta Europos lietuviø
kultûros centro (ELKC) ren-
giama paroda “Að esu èia”. Bus
rodomi Europoje gyvenanèiø
lietuviø darbai, atspindintys jø
gyvenimà uþsienyje. Tokio po-
bûdþio paroda siekiama rodyti
tautieèiø veiklà jos nepagraþi-
nant ir nenumenkinant, lei-
dþiant apie jà papasakoti pa-
tiems individams. Kas mes to-
kie esame, kokie mes ir kà vei-
kiame uþ Lietuvos ribø? Ar
mums èia gera, ar radome þadë-
tajá geresná gyvenimà? Norëda-
mas ágyvendinti ðá projektà,
ELKC rengia konkursà ir ragi-
na jame dalyvauti visus profe-
sionaliai ar mëgëjiðkai uþsi-
imanèius fotografija lietuvius,
gyvenanèius Europoje uþ Lie-
tuvos ribø. Apie konkurso nuo-
statas skaitykite ELKC tinkla-
lapyje www.elkc.org. Nuotrau-
kas siøsti ne vëliau kaip iki 2010
m. vasario 5 d. ELKC

Iðkilmingos Miðios Lietuvos kankiniø ðventovëje (Mississauga, ON) Evangelijos þiniø tûkstantmeèio ilgaamþei Lietuvai jubiliejinës ðventës metu 2009 m. lap-
krièio 1 d. Miðias su vietiniais kunigais koncelebruoja sveèias ið Lietuvos, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevièius, SJ Ntr. K. Baliûnaitës

Kvieèiame iðblaðkyti þie-
mos ðalèius vakaronëje “Beat
the Blues”, kuri ávyks ðeðtadie-
ná, sausio 30, 8 v.v. Prisikëlimo
parapijos kavinëje. Gros Dai-
vos Paðkauskaitës vadovaujama
“Jazz” grupë ir naujai muzika
besireiðkiantis jaunimas. Atei-
kite paragauti nuostabiø uþ-
kandëliø ir alaus. Bilieto kaina
asmeniui $20. Rengia Toronto
Sendraugiai ateitininkai. VIETOJ KALËDINIØ SVEIKINIMØ ATVIRUKAIS ásira-

ðë á bendrà sveikinimà ir paaukojo Tëviðkës þiburiams: $30 –
Vanda ir Petras Ðidlauskai; $20 – Marytë Rybienë ir ðeima,
Hamilton, ON, Alfredas Braþys, Gintaras, Linas, Gailutë ir jø
ðeimos.

“VILNIAUS RÛMUOSE” (1700
Bloor St.W., Toronto) yra ið-
nuomojamas vieno miegamojo
butas lietuviø kilmës Kanados
legaliems gyventojams nuo 59
metø amþiaus (500 kvadratiniø
pëdø, tualetas, balkonas). Ðio
buto nuoma priklauso nuo Jû-
sø pajamø (galima gauti nuo-
laidà, jeigu pajamos ne per di-
delës). Skambinti á raðtinæ tel.
416-762-1777.

Ðv. Kalëdø proga “Tëviðkës þiburius”
SVEIKINO:

Petras, Julija ir Joana Adamoniai (Montreal, QC); kun.
Kazimieras Ambrasas, SJ; Amerikos lietuviø fondas; BNS
Lietuva; Vida Bandis, PLB atstovë Lietuvoje ir padëjëja
Virginija Grybauskaitë; Þilvinas Beliauskas, Lietuviø grá-
þimo á Tëvynæ informacijos centro direktorius; þurn. Zita
Bilevièiûtë; Juozas Dapðauskas, Krikðèionybës þiniasklaidos
tarnyba; Irena Degutienë, Lietuvos seimo pirmininkë; Dei-
mantë Dokðaitë, redaktorë; Toronto “Gintaro” ðokëjai, mo-
kytojai ir valdyba; Vytautas Grinius; Marytë Judþentienë,
vyriausia bibliotekininkë, Martyno Maþvydo biblioteka; Bi-
rutë Kairienë, Utenos Adolfo Ðapokos gimnazijos istorijos
mokytoja; Rièardas Kalytis; leidykla “Katalikø pasaulio lei-
diniai”; Reda Kiselytë, Rokiðkio “Romuvos” gimnazijos
bibliotekos vedëja; Nijolë Korris, garbës konsulë, Tadas
Korris ir Emilija Karosienë (Edmonton, AB); PLB valdyba;
Eugenija ir Laurynas Misevièiai, Amerikos lietuvio priedo
“Rytø pakrantë” redaktoriai; Graþina ir Petras Pranauskai
(Australija); Graþina ir Edmundas Petrauskai (London,
ON); Laimutë Ðimukënienë ir ðeima; Algis Strelèiûnas, Vil-
niaus miesto savivaldybës administracijos Lazdynø seniû-
nas; Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentas prie Lietu-
vos vyriausybës; Tëvynës sàjungos-Lietuvos krikðèioniø de-
mokratø sekretoriatas; Peter Van Loan, Kanados parlamen-
to narys (York-Simcoe); laikraðèio “Voruta” redakcija; am-
basadorius Algirdas Þemaitis; Algimantas Zolubas.

Kraðto apsaugos ministe-
rijoje gruodþio 1 d. paskirtas
naujasis Kanados gynybos ata-
ðë Lietuvai pulkininkas Andre
Savigny. Iðkilmëje dalyvavo
kraðto apsaugos viceministeris
Vytautas Umbrasas ir Kanados
ambasados biuro Vilniuje va-
dovas Habib Massoud. Plk. A.
Savigny tarnybà Kanados gink-
luotose pajëgose pradëjo 1979
m.: tarnavo kariuomenës pada-
liniuose, su Kanados pajëgomis
dalyvavo tarptautinëse misijose
Kipre, buvusioje Jugoslavijoje,
Albanijoje. Jis taip pat tarnavo
Kanados ginkluotøjø pajëgø
ðtabe Otavoje, NATO sàjungi-
ninkiø pajëgø Europoje vada-
vietëje Monse, ëjo karinio pa-
tarëjo pareigas Kanados misi-
joje prie ESBO Vienoje, dirbo
Kanados valstybinio gynybos
departamento darbo grupëje
NATO tarptautiniø saugumo
paramos pajëgø operacijos Af-
ganistane klausimams.

Be Lietuvos, plk. A. Savig-
ny kaip gynybos ataðë taip pat
paskirtas Lenkijai, Èekijai, Es-
tijai, Latvijai ir Slovakijai. Nau-

jasis gynybos ataðë, kaip ir jo
pirmtakas, gyvens Lenkijos sos-
tinëje Varðuvoje. Lietuva su
Kanada, kuri taip pat yra
NATO narë, daugiausia bend-
radarbiauja karinio mokymo
srityje. Nuo 1994 metø pagal
Kanados valstybinio gynybos
departamento finansuojamà
Paramos kariniam mokymui
programà Kanadoje ilgalai-
kiuose uþsienio kalbø ir kituo-
se profesiniuose kursuose mo-
kësi apie pustreèio ðimto kraðto
apsaugos sistemos kariðkiø ir
civiliø. Kraðto apsaugos minis-
terijos ir kariuomenës atstovai
taip pat kasmet siunèiami á ávai-
rius trumpalaikius mokymus –
gynybos iðtekliø valdymo, sau-
gumo studijø, taktikos ir kitus.
Nuo 1999 metø Kanada remia
Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos
kariniø vienetø, priskirtø da-
lyvauti NATO operacijose, ren-
gimà, padëdama organizuoti
tarptautines pratybas. 2009
metais Lietuvoje su oficialiu
vizitu lankësi Kanados gynybos
ministeris Peter G. Mackay.
BNS

Naujas gynybos ataðë

AUKOS

A.a. E. Underienës atmini-
mui pagerbti Tëviðkës þiburiams
aukojo: $50 – R.G. Paulioniai,
Beta Rovas, I. Nacevièienë; $20
– J.Z. Klevinai, S. Petraitienë,
Alvina Ramanauskienë, P.V.
Melnykai, E. Simonavièienë,
M. Zubrickienë, A. Èiauèionas,
L.R. Kuliavai, V. Vingelis, D.
Danaitis, M. Marcis, E.D.
Krikðèiûnai, M.R. Rusinai; $10
– I. Kavanagh, G. Laurinaitis.

Ðv. Jono lietuviø kapinëms
aukojo: $2,000 – G. Kuzmienë;
$30 – J. Lapavièius.

Ðv. Jono lietuviø kapiniø
maðinø vajui $400 aukojo J.
Kiðkûnas.

PAREMKITE Tëviðkës þiburius au-
ka ar rëmëjo prenumerata, tes-
tamentiniu palikimu. Ið anksto
dëkingi – TÞ leidëjai
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Anapilio þinios Prisikëlimo parapijos
þinios

Maironio mokyklos
þinios

• Kalëdø ðvenèiø proga
mûsø parapijas sveikino To-
ronto arkiv. Thomas C. Collins,
vysk. Paulius Baltakis, OFM, ir
ið Lietuvos – arkiv. Sigitas Tam-
kevièius, SJ, vysk. Juozas Matu-
laitis ir vysk. Juozas Þemaitis,
MIC, vysk. Rimantas Norvila ir
vysk. Jonas Ivanauskas. 

• Gruodþio 18, penktadie-
ná, ið Lietuvos kankiniø ðvento-
vës palaidota a.a. Eugenija Un-
derienë, 88 m. amþiaus.

• Gruodþio 22, antradiená,
ið Lietuvos kankiniø ðventovës
Ðv. Jono lietuviø kapinëse pa-
laidotas a.a. Benediktas Tarvy-
das, 84 m. amþiaus, buvæs ilga-
metis Toronto apylinkës foto-
grafas.

• Gauta þinia, kad Lietu-
voje mirë a.a. Lidija Ðarkienë,
sesuo mûsø parapijietës Albi-
nos Augaitienës, o JAV-se mirë
a.a. Ona Naujokienë, sesuo
mûsø parapijieèio Martyno Jo-
nuðaièio.

• Lietuvos vyskupai pa-
skelbë ðiuos naujuosius 2010
metus PADËKOS UÞ LIETU-
VOS LAISVÆ METAIS. Visi
lietuviai skatinami maldose uþ
suteiktà laisvæ Dievui dëkoti ir
savo darbu bei elgesiu gyveni-
me ta laisve atsakingai naudo-
tis Dievo, savo tautos, ðeimos ir
visos þmonijos atþvilgiu. 

• Parapijos visuotinis susi-
rinkimas bus sausio 24, sekma-
diená. Praðome visas parapijos
tarybos sekcijas iki to meto su-
ðaukti savo posëdþius ir paruoð-
ti savo praneðimus metiniam
parapijos susirinkimui.

• Pirmajai Komunijai pasi-
ruoðimo pamokos vyksta sek-
madieniais po 9.30 v.r. Miðiø
klebonijoje.

• Dr. Kazys Jonuðonis jau
yra parengæs ðiems metams
skaitovø tvarkaraðtá sekmadie-
ninëms 11 v.r. Miðioms. Skaito-
vai tvarkaraðèio kopijas gali at-
siimti sekmadieniais po Miðiø
zakristijoje. 

• Anapilio knygyne galima
ásigyti mokyklinio amþiaus vai-
kuèiams “Puèia vëjas” garsa-
plokðtæ (CD) ir “Dainavos” vy-
rø vieneto garsaplokðtæ (CD)
“Ðeðiese”. Primenama, kad vyks-
ta ir knygø bei muzikos juoste-
liø iðpardavimas.

• Miðios sausio 10, sekma-
diená: 9.30 v.r. uþ a.a. Antonijà
Petrulienæ; 11 v.r. uþ parapijà;
Vasagos Gerojo Ganytojo ðven-
tovëje sausio 10, sekmadiená, 2
v.p.p. uþ Vaðkevièiø ðeimos
mirusius; Delhi Ðv. Kazimiero
ðventovëje sausio 9, ðeðtadiená,
3 v.p.p. uþ Delhi parapijà.

Kun. A. Lipniûno jaunimo
kultûros centrui $100 aukojo
J.M. Zubrickai.

Kauno arkivyskupijos Vai-
kø dienos centrams aukojo: $100
– O. Rimkuvienë; $50 – A. Sa-
gevièius, J. Lapavièius.

Vaiko tëviðkës namams au-
kojo: $100 – T. Kulvinskienë,
M. Venskuvienë.

Ðv. Jono lietuviø kapinëms
aukojo: $1,000 – G. Kuzmienë;
$200 – O. Valinèienë (a.a. Vito
Valinèiaus V metiniø proga);
$30 – J. Lapavièius.

• Naujø metø proga Prisi-
këlimo parapijos vadovybë ir
parapijieèiai sveikina Tëviðkës
þiburiø redakcijà ir dëkoja uþ
nuolatiná parapijos þiniø spaus-
dinimà laikraðtyje.

• Ðá sekmadiená per 10.45
v.r. Miðias giedos parapijos
“Retkartinis” choras, o sausio
17 d., giesmëms pritars parapi-
jos kanklininkø grupë (vad. Þ.
Janeliûnienë ir A. Valaitytë).

• Pirmai Komunijai ir Su-
tvirtinimo sakramentui pasi-
ruoðimo pamokos po ðvenèiø
pertraukos vël prasidës sausio
10 d. áprasta tvarka.

• Krikðèioniø susivienijimo
maldos savaitë ðvenèiama sausio
17-24 d.d. Lietuviø ekumeninës
pamaldos, klebonø susitarimu,
vyks kovo 9, antrad., 7 v.v.
Prisikëlimo parapijos ðventovëj.
Pamokslà sakys liuteronø
Iðganytojo parapijos klebonas
kun. A. Þilinskas. Liuteronø
ðventovëj ekumeninës pamaldos
vyks kovo 14 d., 11.15 v.r.

• Gruodþio 21 d. palaidota
a.a. Marija Mockevièienë, 88
m. Paliko dukras Nijolæ ir Vidà.
Gruodþio 28 d. palaidota a.a.
Marija Rutkevièienë, 88 m. Pa-
liko dukrà Irenà Power su ðei-
ma ir a.a. Daiva Rubeþienë, 42
m. Paliko vyrà Sauliø, sûnø Ed-
vinà, dukrelæ Beatrièæ ir seserá
Aurelijà. Gruodþio 30 d. palai-
dotas a.a. Saulius Ranonis, 57
m. Paliko motinà Aldonà ir se-
será Silvijà O’Sullivan su ðeima.
Lietuvoje mirë a.a. Antosë Ma-
tusevièienë, Prano Puidoko se-
suo, ir a.a. Albertas Nareckas,
Lino Balaiðio sûnënas. Punske,
Lenkijoj, mirë a.a. Genë Kruþi-
kaitë, Pijaus Kruþiko sesuo, a.a.
Albina Steponauskienë, Vero-
nikos Balaiðienës ir Birutës Lið-
kauskienës sesuo, ir Sigitas Gri-
gutis, Dariaus ir Romo Gibavi-
èiø pusbrolis, Vankuveryje mirë
a.a. Birutë Dubininkaitë-Dor-
man, Toronte paliko tëvà Eli-
ziejø Dubininkà, seseris Ge-
nutæ ir Danguolæ ir tetà Albinà
Kavaliauskienæ.

• Kalëdø Berneliø Miðiose
ir prakartëlës atidarymo apei-
gose giedojo parapijos jaunimo
choro grupë, kurià sudarë J.
Kriðèiûnaitë, A. Pabedinskas,
K. Pabedinskaitë, A. Puodþiû-
nas, S. Puodþiûnaitë, A. Radt-
ke ir V. Radtke. Visai ðvenèiø
muzikos ir giesmiø programai
vadovavo D. Viskontienë, D.
Radtke, sol. A. Puodþiûnienë,
V. Sabaliauskienë, Þ. Janeliû-
nienë ir A. Valaitytë.

• Gyvojo Roþinio draugi-
jos nariai (vietoj pirmo mëne-
sio ðeðtadienio) renkasi ðá ðeðta-
diená, sausio 9, Roþinio maldai
10.30 v.r. ir Miðiom 11 v.r.

Auðros Vartø parapija
Lietuvos garbës konsulas  Arûnas Staðkevièius pastaruoju

metu atstovavo Lietuvai ávairiuose renginiuose. Lapkrièio 26
d. vyko konsulinio korpuso pietûs “University Club”. Ten buvo
pristatyti naujieji korpuso nariai – Belgijos gen. konsulë,
Italijos, Vokietijos ir Jungtinës karalystës gen. konsulai bei
Lenkijos konsulë. Gruodþio 2 d. paminëta Suomijos nepriklau-
somybës ðventë, per kurià buvo pristatytas naujasis ambasado-
rius Kanadai Risto Piipponen. Japonijos gen. konsulas suruoðë
priëmimà Japonijos imperatoriaus gimtadienio proga gruodþio
3 d., o gruodþio 5 d. “Mosque Multi-Montreal” suorganizavo
ukrainieèiø ansamblio “Zeellia” koncertà. Ta proga A. Staðke-
vièius rengëjams pasiûlë pakviesti ir lietuviø ansamblá. DS

Berneliø Miðios Auðros Vartø ðventovëje ávyko gruodþio
24 d., 10 v.v. Ðventovë buvo graþiai iðpuoðta zakristijono
Antano Mickaus. Prieð Miðias vyko kalëdinis koncertas, vargo-
navo Auðros Vartø choro vargonininkë muz. Colette Favretti,
akompanavo chorui ir dainininkei bei grojo ávairias kalëdines
giesmes. Giedojo choristë Ramunë Sakalauskienë, su gi-
taromis prisidëjo Staðkevièiø ðeimos nariai – Antanas, dëdë
Romas su savo sûnumi Justinu. Ðiemet nepaprastai graþiai gie-
dojo mûsø choras (26 choristai). Pabaigai choras pagiedojo
Aleksandro Stankevièiaus kûriná Linksmø Kalëdø. Koncertà ir
Miðiø giesmes paruoðë bei dirigavo choro vadovas A. Mickus.
Miðias atnaðavo naujas klebonas kun. Paulius Maliðka, skaito-
vas Donaldas Gedrikas. Buvo jaunø Miðiø patarnautojø. Po
Miðiø vyko Petro Paulausko su talka paruoðtos vaiðës salëje.
Buvo gana daug seniai matytø parapijieèiø. AJM

• Sekmadiená pamaldos
11.15 v.r. Pamaldø metu vyks
sekmadienio tikybos pamokos
ir po jø konfirmantø pamoka.

• Konfirmantø pamokos
sausio mënesá vyks 10 ir 17 d.d.
ir vasario mën. 14 ir 21 d.d. Sek-
madienio tikybos pamokos vyks
sausio 10 ir 24 d.d. ir vasario 7
ir 21 d.d. 

• Sausio 24 d. pamaldas
ves Paulius Kravecas. Sausio 31
d. pamaldø nebus. Vasario 7 d.
pamaldos vyks 9.30 v.r., nes
anglø parapijos praðymu jø me-
tinis susirinkimas prasidës po
11.15 v.r. pamaldø.

• Pradedant vasario14 d.
lietuviø pamaldos vyks vël 11.15
v.r. kas sekmadiená.

Iðganytojo parapijos
þinios

• Maironio mokyklos mo-
kytojai giliai uþjauèia Snieguolæ
Underytæ bei Ramunæ, Edá ir
Elæ Stravinskus, netekusius sa-
vo mamytës ir moèiutës a.a. Eu-
genijos Underienës.

• Mûsø mokykla Kalëdø
eglutës proga surinko $325 au-
kø. Aukos iðsiøstos á Lietuvà
naðlaièiams – Vaiko tëviðkës
namø ðeimynai Kaune.

• Sugráðime á pamokas
sausio 9 d. Þivilë

AUKOS

• Aplankykite TÞ tinklalapá
www.tevzib.com! Ten – veiklos
kalendorius, TÞ 15 ir 16 psl.

Buvusi Montrealio Nepriklausoma Lietuva laikraðèio redakto-
rë Birutë Nagienë ir komp. muz. Laurynas Djintcharadze

Ntr. A.J. Mickaus

A.a. Genutës Kudþmaitës
7-riø metø mirties atminimui
teta K. Dervaitienë su ðeima
paaukojo $100 naðlaièiø kaimui
Vaiko tëviðkës namai Lietuvoje.

A.a. Pauliaus Povilaièio at-
minimui Lucia Kunnapuu pa-
aukojo $50 naðlaièiø kaimui
Vaiko tëviðkës namai Lietuvoje.
Nuoðirdþiai dëkoja – KLKM
dr-jos centro valdyba

Nemokamas anglø kalbos
pamokas suaugusiems nuo sau-
sio 4 d. siûlo Toronto katalikø
mokyklø taryba (TSCSB). Ávai-
raus lygio pamokos (LINC,
ESL), pasiruoðimo darbui
(ELT, SLT), mokslui (TOEFL),
pilietybei. Kai kuriose vietovëse
– vaikø prieþiûra pamokø metu.
Skambinti tel. 416 397-6600
(Toronto Central), 416 397-
6540 (Scarborough & Toronto
East), 416 397-6669 (Etobicoke
& Toronto West). Inf.

Ðv. Kazimiero parapija
Ðv. Kazimiero parapijos këgliavimo (bowling) klubo kalë-

dinis pokylis ávyko gruodþio 13 d. parapijos salëj. Suruoðë Rita
Barðauskas. Padarë ádomiø uþkandþiø, tradiciná kalëdiná pyragà,
gërimø ir kavos. Loterijà laimëjo Helen Luczak. Pirmojo pusme-
èio laimëtojai – Margie Michaliszyn komanda. Organizatoriai –
Haroldas Celtorius ir Stanley Raðytinis.

Kûèiø vakare parapijos choras su chorvedþiu Aleksandru
Stankevièiumi atliko trumpà religiná koncertà prieð Berneliø
Miðias. Giedojo Rasokit dangûs, Mes girdëjome angelus, Gul
ðiandienà. Stephanie Stankevièiûtë, chorvedþio duktë, padainavo
solo prancûziðkai L’Enfant au tambour. Jeannie Benienë, vedëjo
padëjëja, paruoðë muzikà choristams. Kleb. kun. Aloyzas Volskis
pasimeldë prie Kalëdø prakartëlës. Petras Adamonis neðë kry-
þiø procesijoj aplink ðventovæ. Sekë skaitytojas Zigmas Skuèas ir
klebonas. Choras giedojo Tyliàjà naktá ir Alleliuja. Skaitinius
skaitë Antoinette Brilvièienë prancûziðkai ir Zigmas Skuèas lie-
tuviðkai. Klebonas pasakë graþø kalëdiná pamokslà. Per Miðias
choras pagiedojo chorvedþio A. Stankevièiaus dvi kompozicijas
Ðventas ir Dievo Avinëli. Solistas Guy Zenaitis giedojo O Holy
Night. Miðioms baigiantis giesmë Linksmà giesmæ stipriai skam-
bëjo. Ðventovë buvo graþiai papuoðta raudonomis puansetijomis
ir Kalëdø eglute. Parapijieèiai ir sveèiai po Miðiø salëje vaiðinosi
parapijos komiteto paruoðtais uþkandþiais, vynu ir kava. Sveèiø
buvo atvaþiavæ ið arti ir ið tolimo Kalgario.

A.a. Alan (Algis) Barauskas, 71 metø, mirë gruodþio 24 d.,
sûnus Eugenijos ir Stasio Barauskø. Palaidotas ið Ðv. Kazimiero
ðventovës. Vietoj gëliø ðeima praðë aukoti labdarai. VL

PPrriissiikkëëlliimmoo  kkrreeddiittoo  kkooooppeerraattyyvvaass
ieðko VEDËJO/JOS

BÛTINA – bankininkystës ir administracinë patirtis.
PAGEIDAUTINAS – dvikalbiðkumas.
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Mr. Matthew Standish 

iki 2010 sausio 22 d. ðiais adresais:
Everest Management Network Inc.

350 Bay St., Suite 1100, Toronto, ON M5H 2S6
El. paðtu: standish@everestmanagement.com

www.everestmanagement.com.
Tel. 416 363-9798; faksas 416 363-3930
Toll-free (nemokamas) tel.: 1-877-363-6654

• Jei kas norëtø papildyti
2009 metø aukas parapijai, vie-
nuolynui ar kitiems labdaros
darbams, Kanados mokesèiø
ástatymai leidþia tai padaryti iki
sausio mënesio pabaigos.

• Miðios sausio 10: 8 v.r.
uþ gyvus ir mirusius parapi-
jieèius; 9 v.r. uþ  a.a. Ilonà Ja-
neliûnaitæ-Smalenskienæ; 10.45
v.r. uþ a.a. Irenà Baltakienæ, uþ
a.a. Jonà ir kun. Antanà Pra-
kapus, uþ þuvusius prie Vilniaus
televizijos bokðto lietuvius;
12.15 v.d. uþ Juozà Murkûnà.
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