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Išlaisvinti jūrą 
Kiekvieną sausio mėnesį vienaip ar kitaip paminė

davome Klaipėdos krašto atvadavimą, įvykusį 1923 metais. 
Laikui bėgant ir visuomenės sudėčiai besikeičiant, atsirado 
daugiau minėtinų dienų, ir "klaipėdietiškasis" tolydžio lyg 
ir pamirštamas. 

O vis dėlto reikėtų nepamiršti, nes Klaipėdos krašto 
grįžimas į Lietuvos teritoriją buvo labai svarbus 
įvykis, atvėręs valstybei platesnį jūrinį kelią į pa

saulį. Kokiu tai būdu įvyko, ne visi praeities tyrėjai aiškina 
vienodai. Kartais susidaro įspūdis, kad kai kurie iš jų būti
nai nori surasti kitokią tiesą vietoj priimtos ir plačiai 
skelbiamos. Tokios pastangos kitiems atrodo, kad ieškoma 
susimenkinimo, arba naujai skambančio atradimo, gal net 
kuklumo. Iš mūsų dažnų kuklumų ne sykį yra juokęsis 
mūsų didysis kaimynas, pats drąsiai skleisdamas gryną melą 
tiesos vardu. Tai buvo reikalinga partijai, imperijai ir tai 
turėjo atitikti valstybės vadovų reikalavimus. Tokių "tiesų" 
pilni archyvai. Tuo nenorima čia pasakyti, kad ir mūsų 
istorikai turėtų būti panašūs ir sektų bolševikinių imperia
listų pavyzdžius. Istorijos pagal reikalą ir politiką nėra 
istorijos. Labai tik norėtųsi, kad praeities įvykių tyrinėtojai 
nesiremtų šališka medžiaga, kuri yra skirta ne moksliniam 
reikalui. Taipgi ir menkinti, kas mums naudinga, o pūsti kas 
apie mus kaimynų sakoma, nėra tikrasis tyrėjo kelias moks
line prasme. Tarp tokių abejotinų archyvinių atradimų yra 
ir teiginys, kad Klaipėdos kraštą okupavo Lietuvos ka
riuomenė ir jokio sukilimo nebuvo ruošta. Tai aiškus klai
pėdiečių ~astangų sumenkinimo pavyzdys. Šitokie balsai 
ieško pritarimo ir, kad 1941 metų sukilimo nebuvo ir kad 
1940-aisiais Lietuvos rusai neokupavo. Kai praeities tyrinė
tojai tampa dirigentais, turinčiais teisę kai ką pritildyti, kai 
ką pagarsinti, kai kam visai neleisti skambėti - tokios istori
jos niekam nenaudingos, nebent propagandai. 

J
ŪROS gerbėjai, pajūrio mylėtojai, lietuviško laivyno 
rėmėjai ir bičiuliai - tai svarbi visuomenės grupė, iš 
kurios pasigirsta balsų, kad mūsų jūra dar esanti 

okupuota ir ją, kaip ir žemę, reikia išlaisvinti. O tai reiškia, 
kad Lietuvai reikėtų turėti daug daugiau savų jūrininkų bei 
laivybos specialistų. Lietuva, ilgaamžė žemės ūkio šalis, 
nors ir prie jūros prisišliejusi, per mažai vieningo dėmesio į 
ją kreipė. Į jūrą buvo įprasta žiūrėti romantikų ar pramogų 
mėgėjų akimis, truputį pridedant mažytę naudą - žvejybą, 
kuri niekada nebuvo vertinama kaip geras pragyvenimo šal
tinis. Suprantama - žemdirbių tauta negalėjo išugdyti jūrą 
mylinčių palikuonių. Pastarieji labiausiai išmoko mylėti 
savo tėviškes, jas garbinti ir dėl jų išlikimo aukotis. Sian
dien laikai kiti. Ilgametė okupacija sugriovė tėviškes, 
išsklaidė žmones, išaugino besiblaškančią kartą, natūraliai 
dingo prisirišimas prie gimtųjų vietų. Šia proga sakytume 
tai, kad vieną kartą atidžiau pažvelgtume į tą didįjį langą, 
išvedantį mus vandens keliais į pasaulį. Užtat smagu skaityti 
spaudoje pranešimus apie organizuojamas jūrinių kadetų 
mokyklas. Jūreivis juk turi būti ruošiamas nuo pat mažens, 
jei norima, kad jis būtų tikras ir naudingas savo kraštui. Su 
stiprėjančiu žvilgsniu į jūrą turėtų gausėti ir įsidiegti laivy
bos terminologija, kuria rūpinasi net išeivijoje gyvenantys 
jūros mylėtojai, buriuotajai, jūrinių dalykų žinovai. Tad 
bendromis jėgomis turėtume pasistūmėti į priekį, atlikti kai 
ką ir už praeitą laiką. Minėdami Klaipėdos krašto atva
davimą, stiprinkime ryžtą Lietuvą įvesti į tikrų jūrinių vals
tybių tarpą. ČS 
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Siame numeryje 
Žmogus vertybių kaitoje (Tęsinys) -2 psl. 

Sausio 13-oji: kruvinojo savaitgalio dienoraštis - 3, l O psl. 

Klaipėda didėja, uostas plečiasi - 4 psl. 

Kitokia Palanga - 5, 11 psl. 

Vaikų dienos centrai Lietuvoje - 7 psl. 
Lietuvos tūkstantmečio paroda - 8 psl. 

Misionieriaus laiškas - 11 psl. 
Vakaronė džiazo mėgėjams - 13 psl 

Viršuje Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dalyviai Argentinoje; apačioje - Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso atidarymas Argentinoje 2009 m. gruodžio 22 d. Prie garbės svečių stalo 
sėdi (iš d.) PWS steigėjas kuo. Antanas Saulaitis, SJ, LVK delegatas Užsienio lietuvių sielo
vadai prel. Edmundas Putrimas, pirmasis Lietuvos garbės konsulas Argentinoje Algimantas 
Rastauskas Nelė Rastauskienė, PWK valdybos narė Analija Gaidimauskaitė, doc. dr. Ilona 

' fi • Jonutytė iš Klaipėdos ir ses. Pranciška Bubelytė, FDCJ, Užsienio lietuvių sielovados re e~en!e 
iš Kauno Ntrs. L. Jona1tytes 

Keisti įvaizdį nekeičiant 
sistemos 

Kas nugriovė Berlyno sieną? 

VILIUS BRAŽĖNAS 

Tarp gausybės jubiliejiniais 
2009-ais metais iškilusių, lo
giškų bei aiškių atsakymų rei
kalaujančių, klausimų yra ir 
Berlyno sienos griūties klausi
mas. Yra nemaža kandidatų į 
nuopelnus dėl tos sienos griū
ties. Ko gero, vienu ar kitu 
būdu, kad ir netiesiogiai, dau
gelis kandidatų yra teisūs. 
Tarp labiausiai prie tos griū
ties prisidėjusių, žinoma, yra 
kovojusieji prieš raudonąją ti
roniją ir sovietinę okupaciją 
ginklu, sukilimais Gulage, po
litiniu bei dvasiniu pasiprieši
nimu sovietinei tironijai ir 
okupacijoms. Tačiau galima 
teigti, jog sieną iš tikrųjų nu
griovė griūvančios Sovietų im
perijos griuvėsiai. Matėme, 
kaip sienos griūtis vedė prie 
tolesnės Sovietų imperijos 
griūties. Tačiau tai neatsako į 
aiškų klausimą, kodėl pusė 

milijono Raudonosios armi-

jos karių Rytų Vokietijoje ne
pajudino piršto tikriems sie
nos griovėjams sustabdyti? Jie 
lengvai galėjo nuvaikyti jau
nuolius, pradėjusius plaktu
kais kalti sienos plytas. 

NKVD majoras Anato
lijus Golycin 1961 m. perbėgo 
į Vakarus ir, remdamasis NK
VD Planavimo skyriaus slapta 
informacija, parašė dvi kny
gas anglų kalba: Nauji melai 
vietoje senų ir Perestroikos ap
gaulė. 1984 metų knygoje 
(Ketverius metus prieš istori
nius įvykius!) Golycinas išpra
našavo Berlyno sienos griūtį 
ir Vokietijos suvienijimą. Tad 
sieną nugriovė tas, kas ją pa
statė - komunizmas. Įdomu, 
o gal įsidėmėtina, kad buvo 
išpranašautas ir Lenkijos "So
lidarnosc" susiorganizavimas. 
Mano naujausioje (šeštoje) 
knygoje Priminimai bendražy
giams yra tai primenantis 
straipsnis "Demokratija ir kapi
talizmas" - pagal KGB planą. 

Į Sovietų imperijos griūtį 
vedė daug dvasinių bei medžia
ginių kelrodžių. Pirmiausia -
bolševizmas buvo ir yra utopi
jos pastatas, pastatytas ant 
melo pamatų, paklotų ant idė
jinio smėlio kupsto, sucemen
tuotų neatspariu teroro bai
mės cementu. Pagal A. Goly
ciną, griūties ženklus pajutę, 
NKVD planuotojai nuogą tik
rovę pristatė KP Centro ko
mitetui jau 1959 metais. Dėl 
to dalis KGB išteklių buvo nu
kreipta nuo šnipinėjimo ir te
roro į Sovietijos įvaizdžio pa
keitimą, sudarant demokratė
jimo ir kapitalizėjimo įspūdį. 
Tam buvo prie KGB įsteigtas 
Dezinformacijos skyrius "D". 
Tuo buvo siekiama (ir taip jau 
didelės) Vakarų ekonominės 
pagalbos padidinimo, kad iš
gelbėjus SSRS nuo artėjančio 
susmukimo. 

Nukeltai 4-tą psl. 
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Pašventinta nauja 
šventovė 

Šiauliuose sekmadienį, gruodžio 6, 12 val. pašventinta 
nauja Švenčiausios Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
šventovė. Pietiniame miesto mikrorajone naujoji šventovė 
iškilo per 15 mėnesių. Kertinis akmuo padėtas 2008 m. rug
sėjo 13 d. Idėja puoselėta daugiau nei du dešimtmečius. Po 
Nepriklausomybės atgavimo šventovei buvo atiduoti buvu
sios "Nuklono" gamyklos kultūros namai. Ir nuo to laiko vis 
planuota Pietiniame mikrorajone statyti šventovę. Statybos 
laikotarpiu parapija glaudėsi Dainų poliklinikos patalpose. 

Šventovės idėjos ir projekto autoriai - šiauliečiai archi
tektai Darius Jakubauskas ir Andrius Vernys. Šie specialistai 
jau turėjo sakralinės paskirties objektų statybos patirties, 
nes prieš kelerius metus suprojektavo Palendrių (Kelmės r.) 
kaime iškilusį Šv. Benedikto vienuolyną. Beveik visus darbus 
atliko Šiaulių įmonės. Iš viso dirbo 12 šiauliečių bendrovių. 
Iš pradžių skaičiuota, jog komplekso statyboms reikės ne 
mažiau 15 milijonų litų, bet pastatyta už 9.2 milijono litų. 
Sulaukta paramos iš miesto savivaldybės, visuomeninių klu
bų, mieste veikiančių įmonių, verslininkų, gyventojų. Vieti
nių rėmėjų dėka šventovei pavyko įsigyti ir unikalų karilio
ną. Olandijoje lietiems aštuoniems varpams nupirkti pinigų 
paaukojo visi trys Šiauliuose veikiantys "Rotary" klubai. 

Dėl lėšų trūkumo (370,000 Lt) neužbaigti įrengti parapi
jos namų ir klebonijos pastatai. Statyba finansuota už 10.5 
mln. Lt pardavus pastatą ir sklypą Aido g. 1 mln. Lt išleista 
naujajam sklypui Lyros-Gegužių g. kampe įsigyti. 

Šventovėje sumontuoti olandų meistrų "Johannus" pa
$aminti 24 registrų 3 manualų vargonai "Monarke Sonate". 
Sventovėje, kurios grindys išklotos iš Kinijos atgabentomis 
granito plokštėmis (UAB "Arsenalas"), įrengtas grindinis 
šildymas. Šilumą tiekiama iš pagalbinėse patalpose sumon
tuotos dujinės katilinės. "Pritrūkome pinigų parapijos namų 
ir klebonijos įrengimui užbaigti, bet tai netemdo šventės 
džiaugsmo - svarbiausia, kad mūsų parapijos tikintieji turės 
savo maldos namus", - tvirtino klebonas Vytautas Kadys. 
Architektas D. Jakubauskas neslėpė, kad šventovės vizija -
maldai suglausti delnai - jį aplankė sapne. "Tik atrodo, kad 
maldos namus dėl aiškios koncepcijos sukurti paprasta. Iš 
tikrųjų reikia gerai pasukti galvą, kad viskas derėtų tarpusa
vyje, o statinys įsilietų ir į aplinką", - sakė architektas. 
Architektų sumanymu, tai - tarsi architektūrinė biblinio 
Nojaus laivo užuomina. Dėl lėšų stygiaus ne viskas įgyven
dinta taip, kaip buvo planuota. Laikinai atsisakyti nutarta ir 
mažosios architektūros bruožo - nuo dviračio nulipusio 
popiežiaus Jono Pauliaus 11 skulptūros. Šį elementą buvo 
pasiūlę šventovę projektavę architektai. 

Altorinėje šventovės dal~e pastatyta lenkų meistrų iš 
granito masės nulieta 4 metrų Svč. Mergelės Marijos skulptū
ra. Adoracijos koplyčia papuošta Romoje mokslus baigusios 
kaunietės dailininkės Jūratės Urbanavičiūtės tapyta freska ir 
dviem prie altoriaus pakabintais paveikslais "Dievo gailes
tingumas" ir "Šv. Juozapas". Šį projektą rėmė Šiaulių vysku
pas Eugenijus Bartulis. 

Juozas Dapšauskas, 
Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba 
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Zmogus vertybių kaitoje 
Tęsinys iš 2 nr. 

Kun. dr. KĘSTUTIS RALYS 

A.A. Mitriko (2000) šei
mos vertybių pokyčių analizė 
atskleidė, kad jaunesni gyven
tojai liberaliau žiūri į šeimą ir 
santuoką. Darbo santykių sri
tyje jaunimas palaikė nuosta
tas, kad turi būti pasirinkimo 
dirbti ar nedirbti laisvė (Sa
vicka, 2000). Religinių verty
bių dinamikos 1990-1999 me
tais analizė atskleidė, kad jau
nesni Lietuvos gyventojai yra 
mažiau religingi, religijos iš
pažinimas jų dažnai suvokia
mas kaip kultūrinio palikimo 
dalis (Žiliukaitė, 2000). Anot 
Ž. Advilonienės (tyrimas "Re
liginis tapatumas ir religingu
mas posovietinėje Lietuvoje"), 
Lietuva išsiskiria iš kitų Euro
pos valstybių palankiausiu po
žiūriu į Bažnyčios mokymą 
moralės, šeimos, dvasinių po
reikių ir net socialinių prob
lemų klausimais. Lietuvoje 
katalikais save įvardija per 
80% gyventojų. Bet šis faktas 
gali rodyti tiesiog bendrą kul
tūrinį požiūrį, jog Bažnyčia 
blogų dalykų nemoko, nes 
vertinant jos realų vaidmenį 
visuomenės gyvenime, net 
27% save laikančių katalikais 
dar 1999 m. manė, jog Bažny
čios vaidmuo mūsų visuome
nėje per didelis. Formalų ka
talikiškumą parodo ir tai, kad 
didesnei pusei laikančių save 
katalikais malda asmeninia
me gyvenime praktiškai ne
egzistuoja. Pusė katalikais sa
ve laikančių žmonių savo ti
kėjimo visai nesieja su Bažny
čia, nes nejaučia būtinybės į 
ją eiti arba mano, kad jų ti
kėjimui praktikuoti Bažnyčia 
iš vis nereikalinga. Bažnyčios 
lankymas kartą per savaitę ir 
dažniau 1999 m. Lietuvoje te
siekė 18%, gerokai atsiliekant 
nuo Airijos, Lenkijos, Italijos, 
Ispanijos ir Belgijos. 

Pagrindinių krikščioniško 
tikėjimo tiesų išpažinimu Lie
tuva daugmaž nesiskiria nuo 
Europos vidurkio, tačiau iki 
šiol tik Lietuvoje daugiau 
žmonių išpažįsta, kad yra nuo
dėmė, nei kad yra Dievas. Iš 
Europos katalikiškų šalių mes 
išsiskiriame didžiausiu rein
karnacijos išpažinimu (27% ). 
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, 
kad labai aukštas krikšto, san
tuokos ir laidojimo religinių 
apeigų svarbos vertinimas, o 
taip pat ir dalyvavimas jose 
kol kas nepanaudojamas 
evangelizacijai ir religinio 
bendruomeniškumo stiprini
mui. 1999 m. į religines bend
ruomenes buvo labiau įsijun
gę (buvojo bent kartą per sa
vaitę) tik 8% žmonių ir 14% 
bent kartą - kitą per mėnesį. 
Pažymėtina, kad net Estijoje, 
o ypač Latvijoje žmonių daly
vavimas religinėse bendruo
menėse yra didesnis, nors jų 
konfesinės priklausomybės 
nuošimtis yra mažesnis. 

Akivaizdu, kad mūsų vos 

ne visuotinis katalikiškumas 
remiasi priklausymu iš kultū
rinės tradicijos, o dabar ir pa
dėties socialiniu konformiz
mu. Iki šiol išliekantis palan
kumas Bažnyčiai kaip institu
cijai kol kas neveda į realų 
priklausymą Bažnyčiai ir as
menišką bei bendruomeninę 
krikščionišką tapatybę, ką pa
tvirtina mūsų visuomenės ver
tybinių orientacijų ir sociali
nės elgsenos analizė. To skau
džiausia apraiška ir didžiau
sias iššūkis yra gilus žmogaus 
asmens pažeidžiamumas -
plataus masto asmens savi
vertės ir žmogiško orumo pra
radimas. Sunykimas būtent 
to, kas yra ir turi būti didžiau
sias Bažnyčios rūpestis. 

Analizuojant literatūrą, 
kilo klausimas, kaip ir kiek 
globalizacijos procesai veikia 
kultūrą, žmogaus vertybines 
nuostatas. Globalizacijos ty
rėjų požiūriu (Dion, 1988; 
Ekert - J af e, 1996, Kuzmic
kas, 2003) turime atsižvelgti į 
visus žmogaus veiklos būdus, 
suteikiančius gyvenimui pras
mingumą. Žmogus suvokia 
save kaip tam tikrą praktiką 
turintis subjektas. Lygiai taip 
pat jis suvokia savo veiksmus 
bei jų pasirinkimą. Kultūrolo
gai (Andrijauskas, 2000; Ge
čienė, 2000; Hatfield, 1986) 
mano, kad žmogaus veikloje 
yra svarbus bendravimas, kū
ryba. Jie labiau pabrėžia žmo
gaus veiklos bei gyvensenos 
vertybes. Modernioji vakarų 
visuomenė, kultūrologo A. 
Andrijausko nuomone (2000), 
siejama su dvasiniu, moraliniu 
tobulėjimu, kurio negalima at
sieti nuo dvasinių vertybių vi
sumos. 

Gėris ir blogis - yra dvi 
pačios bendriausios moralinio 
vertinimo kategorijos, nuo ku
rių apibūdinimo prasideda 
kiekviena etinė teorija. Tikin
čiam žmogui aukščiausias gė
ris - Dievas. Priklausomai nuo 
to, kaip jis suvokia Dievą, taip 
supranta ir gėrį. Nuo seniau
sių mitologinių laikų dievų el
gesys ir jų priesakai, malonės 
bei bausmės buvo pagrindi
niai orientyrai žmogui, kaip 
jis privalo elgtis. Istorijos ei
goje žmonių protus palaips
niui užkariauja filosofinės 
teorijos, kuriose gėris sieja-

mas su kuriuo nors principu. 
Žmogus yra labai sudėtinga 
būtybė, jo psichiką sukuria ir 
valdo glaudžiai susiję geneti
niai, biologiniai ir psicholo
giniai veiksniai. Žmogus gy
vena išoriniame pasaulyje, ta
čiau pastarąjį neretai iškraipo 
jo vidinis pasaulis, suformuo
tas vaikystės patirties, santy
kių su tėvais, artimaisiais. Ma
ža to, vidinį pasaulį gali keisti 
ir nauji ryšiai su žmonėmis. 

Glaustai pristačius pami
nėtų autorių įžvalgas straips
nyje siekiama teoriškai pa
grįsti filosofijos, religijos, psi
chologijos sąsajas su vertybi
niais pokyčiais, matomais įvai
riose gyvenimo srityse. Straips
nyje laikomasi nuostatos, kad 
tradicinės vertybės yra tarp 
savęs susijusios pasaulėžiūros 
elementai, būdingi visai kul
tūrai plačiąja prasme. 

Filosofinė mintis yra be
tarpiškai susijusi su dvasine 
žmonijos kultūra, atspindi 
žmogaus proto ieškojimus sie
kiant pažinti visą pasaulį ir jo 
reiškinius, suvokti žmogaus 
būties prasmę. Praėjusiame 

XX šimt. intensyvi psichiatri
jos, psichologijos raida su
brandino įvairias klasikinėmis 
tapusių teorijų tradicijas ir su 
jomis tiesiogiai susijusias tyri
nėjimų sritis, jų strategijas bei 
metodologijas. Šalia sukles
tėjo filosofinė retorika, besi
remianti psichoanalizės moks
lo samprata. 

Vakarų kultūrai išskirti
nai svarbi asmenybės sąvoka. 
Kiek žmogus save kaip asmenį 
įtvirtina, tiek jis išreiškia save 
pasaulyje. Todėl norint save 
suvokti, labai svarbu sąmo
ningai atsakyti į klausimus: 
kas aš esu, ko siekiu savo gy
venimu, koks žmogus noriu 
būti, kokiame pasaulyje noriu 
gyventi? Žmogaus jausmai, 
siekiai, mintys priklauso nuo 
pastangų įveikti svarbiausią 

žmogaus konfliktą tarp socia
linių suvaržymų ir biologinių 
impulsų. Žmogų veikia agre
syvūs, malonumo siekantys, 
biologiniai impulsai ir inter
nalizuoti socialiniai suvaržy
mai, tad pagrindinis žmogaus 
tikslas, kad gyventų- tai įveik
ti šiuos suvaržymus. 

(Bus daugiau) 
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Sausio 13-oji: kruvinojo 
savaitgalio dienoraštis 

"Ne tas yra galingas, kuriojo galybė 
Tik ašarų, kraujo upeliuos braidytų, 
Kurio galią skelbtų griuvėsių daugybė, 
Sudegintų turtų, žmonių nužudytų ... " (V. Kudirka) 

ARVYDAS KŠANAVIČIUS 

Niekuomet nesustojanti 
laiko versmė nusineša į nebūtį 
viską, kas laikina ir nereikš
minga. Tačiau jinai nepajėgi 
išbraukti iš žmonių atminties 
tų akimirkų, kurios ilgainiui 
tapo nemirtingumo simboliais, 
įprasminančiais amžinąją Gė

rio ir Blogio kovą. Tokiomis 
akimirkomis visada iškyla 
hamletiškas klausimas: būti 
ar nebūti? Pasirinkusieji buvi
mą neišvengiamai atsiriboja 
nuo kintančių kasdienybės 
iliuzijų ir, kurdami Istoriją, 
tampa laisvės puoselėtojais 
bei jos gynėjais. 

Šiam pasirinkimui, kai 
1991-ųjų Sausį atėjo ištikimy
bės laisvei išbandymo metas, 
pasiryžo ir Lietuva, vieningai 
ištardama žodį "būti". Neišsi
gandusi okupacinės kariuo
menės kulkų ir tankų vikšrų, 
jinai visam pasauliui pade
monstravo savo pasirinkimo 
stiprybę. Sausio 13-osios žu
dynių organizatoriai iš kovo
tojų už Lietuvos nepriklau
somybę atėmė gyvybę, tačiau 
nesugebėjo atimti laisvės troš
kimo, giliai įleidusio šaknis į 
tautos sielą. 

Turbūt daugelis dar prisi
mena, kaip tą kraupią Sausio 
13-osios naktį susijaudinusio 
diktoriaus balsas per Lietuvos 
radiją ištarė kruviną tikr~vę 
apibūdinančius žodžius: "Cia 
Lietuvos radijas. Kalba Lietu
vos radijas. Lietuvos Respub
likos piliečiai, atėjo išbandy
mų metas. Tėvynei ir mums, 
jos piliečiams, kilo grėsmin
gas pavojus. Tarybų Sąjunga 
visa savo jėga ir klasta vėl, 
kaip ir 40-iais metais, kėsinasi 
į Lietuvos suverenumą, trypia 
jos žmonių laisvę ir orumą. Į 
mūsų namus ateina okupan
tai, jie puola ... " 

O po kiek laiko eterį ap
gaubė klaiki nežinios ir neri
mo tyla ... 

Tačiau netrukus kitas bal
sas iš visos širdies skelbė: 
"Dėmesio! Kalba Lietuvos 
radijas! Kalba Lietuvos radi-

Arvydas Kšanavičius 

jas! Pranešame, kad regulia
riosios Lietuvos radijo prog
ramos grubiu karinės prievar
tos būdu nutrauktos. Apie tai 
informuojame Lietuvos žmo
nes, Europos ir viso pasaulio 
tautas. Tyla eteryje ar svetimi 
balsai jame nereiškia, jog mes 
atsisakome savo siekių. Di
džioji dauguma mūsų begink
lės valstybės žmonių yra tvir
tai pasiryžę žengti 1990 metų 
kovo 11-osios dienos nubrėž
tu keliu. Kreipiamės į visus, 
kurie mus girdi. Smurtu gali
ma palaužti, užkimšti mums 
burnas, tačiau niekas nepri
vers išsižadėti Laisvės ir Ne-

"kl b. l " pn ausomy es .... 
Ir visas pasaulis netrukus 

sužinojo apie Lietuvos trage
diją. 

Tad mintimis sugrįžkime į 
tų lemtingų dienų verpetą ir 
pasklaidykime kruvinojo sa
vaitgalio dienoraščio lapus, su 
nostalgija prisiminkime, kai, 
užmiršę tarpusavio nesuta
rimus, kvailas ambicijas, tapo
me vieninga tauta, susitel
kėme, kad pasiektume svar
biausią tikslą - išsaugotume 
Lietuvos respublikos valsty
bingumą. 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

1991 m. sausio 11-oji, 
penktadienis 

Vilnius, 11.45 val. Okupa
cinės Sovietų Sąjungos (SS
RS) kariuomenės desanti
ninkų šarvuočiai ir tankai už
grobė Lietuvos respublikos 
Krašto apsaugos departa
mentą. Ne trukus karinės 
technikos kolona pajudėjo 
Spaudos rūmų link. Apie 12 
val., panaudojus ~rutalią jėgą, 
jie buvo užimti. Cia pralietas 
taikių žmonių kraujas, iš pa
stato išvaryti rūmų darbuo
tojai. 

Pirmąja auka tapo Spau
dos rūmus saugojęs Vytautas 
Lukšys, technikumo moks
leivis, kurio galvą smarkiai su
žalojo sužvėrėjusio desanti
ninko kulka. Prasidėjo kruvi
nasis savaitgalis, įvykių liudi
ninkų atmintyje palikęs siau
bingus prisiminimus ir begali
nį skausmą. "Visam gyveni
mui įstrigo Spaudos rūmų 
šturmas, - pasakoja žurnalis
tas B. Šaknys. - Kaip jie puo
lė! Nieko nepaisydami pyški
no virš durų, kulkos varpė sie
ną. Tikros kulkos. Gūžėsi, 
glaudėsi prie motinų vaikai, 
vyrai dengė moteris savo krū
tinėmis. Ir tų šūvių tratesy su
skambo "Oi, neverk, motu
šėle ... " 

(Paradoksalus erdvės ko
ordinačių sutapimas: lygiai 
prieš metus, 1990 m. sausio 
11-ąj ą, "perestroikos archi
tektas", Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos Centro ko
miteto Generalinis sekreto
rius M. Gorbačiovas tuose pa
čiuose Spaudos rūmuose, ku
rių fasadą dabar negailestin
gai varpė sovietinės kulkos, 
bauginamu tonu aiškino Lie
tuvos "kūrybinės ir mokslinės 
inteligentijos atstovams", esą 
Lietuvai, jeigu ji atsiskirtų nuo 
SSRS, pasekmės būtų labai 
liūdnos. 

Pranašišką galią turėjo 
žodžiai, ištarti tuomet dar bū
simojo Nobelio taikos premi
jos laureato M. Gorbačiovo 
(šią premiją, beje, jis gaus 
Sausio 13-osios išvakarėse, 
1990 metų pabaigoje). Mat jo 
nuomone, "taip susikompli
kuotų žmonių santykiai, kad 
tai atblokštų atgal visą Są
jungą, kiekvieną tautą, patir
tume didelių nuostolių ... ") 

... Norėdami įbauginti 
žmones, kariškiai visą 1991 
m. sausio 11-ąją dieną su šar
vuočiais kursavo Vilniaus gat
vėmis. Vienas tankas, pažei
dęs eismo taisykles, užvažiavo 
ant sunkvežimio, vežusio Pa
nevėžio vaikams skirtus žais
lus. Vairuotojas J. Žiaunys bu
vo sunkiai sužeistas. 

Nukelta į 1 O-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Iškilmingas seimo posėdis 

Sausio 13 d. seimo iškil
mingame posėdyje buvo pa
gerbtas žuvusiųjų už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomy
bę atminimas. Kalbėjo sei
mo pirmininkė l. Degutienė, 
arkivyskupas S. Tamkevičius, 
Lietuvos laisvės gynėjo, žu
vusio 1991 m. sausio 13 d., 
Apolinaro Juozo Povilaičio 
sūnus Robertas Povilaitis, 
Aukščiausiosios tarybos -
Atkuriamojo seimo deputa
tas, Nepriklausomybės akto 
signataras Algirdas Patac
kas, istorikas, akademikas, 
visuomenės veikėjas Anta
nas Tyla. 

Dalyvavo žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę giminės ir artimieji, 
įvykių liudytojai, skaudžiai 
nukentėję, tapę invalidais. 
Taipgi buvo prezidentė D. 
Grybauskaitė, min. pirmi
ninkas A. Kubilius ir kiti vy
riausybės nariai, Aukščiau
siosios tarybos - Atkuria
mojo seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, Aukš
čiausiosios tarybos - Atku
riamoj o seimo deputatai, 
Nepriklausomybės akto sig
natarai, atkurtos nepriklau
somos Lietuvos pirmosios 
vyriausybės nariai, Europos 
parlamento nariai, teismų 
vadovai, Lietuvos bažnyčių 
hierarchai, įvairūs diplo
matai, veikėjai bei pareigū
nai ir laisvės gynėjai. 

Laisvės gynėjų diena 
Lietuvos mokyklos buvo 

pakviestos dalyvauti pilieti
nėje sąveikoje ,"Atmintis 
gyva, nes liudija" ir mokyk
lose prie kiekvieno lango 
mokiniams uždegti atmini
mo žvakutes. Po to pirmo
sios pamokos metu mokyto
jams ir mokiniams siūlyta 
pasidalinti mintimis apie 
Sausio 13-osios dienos minė
jimo svarbą. 

Valstybinėse įstaigose 
prie kiekvieno lango buvo 
uždegtos atminimo žvaku
tės. Seimo parodų galerijoje 
vyko paroda "Parlamento 
gynyba 1991-ųjų sausį". At
minimo laužai buvo uždegti 
prie Televizijos bokšto. Vyko 
valstybės vėliavos pakėlimas 
Nepriklausomybės aikštėje 
prie Lietuvos seimo rūmų. 
Sausio 13-osios aukų pager
bimo iškilmės surengtos An
takalnio kapinėse, vakare 
buvo aukojamos Mišios Vil
niaus arkikatedroje bazilikoje. 

Prie Tėvynės sąjungos
Lietuvos krikščionių demok
ratų partijos būstinės vyko 
demonstracija pensininkų, 
išreiškiančių nepasitenki
nimą dėl pensijų mažinimo. 

Negavo lėšų 
BNS praneša, kad Sau

sio 13-ąją nukentėjusiųjų 
draugijos atstovų teigimu, 
nepavyko, kaip kasmet įpras
ta, susitikti su premjeru ir 
aptarti jų problemas. Pirmi-

ninkas A. Barysas pareiškė, 
jog nukentėjusiems šiuo me
tu svarbiausias dalykas vais
tai ir medicinos aptarnavi
mas. Nuo metų pradžios su
mažintos valstybinės pensi
jos. Be to, pernai draugija 
neteko ir turėtų patalpų So
dų gatvėje Vilniuje. Jo tei
gimu, anksčiau vyriausybė 
draugijai skirdavo 8-15,000 
litų per metus patalpų nuo
mai, komunalinėms, ryšio 
paslaugoms, keletui renginių 
išlaidoms apmokėti. Tačiau 
jau antri metai draugija ne
gavo nė lito, o liko 600 litų 
skola už šildymą. 

Perduotas Andriaus Ku
biliaus apgailestavimas, kad 
nepavyko susitikti. O viena 
iš priežasčių - tai, kad laisvės 
gynėjai yra susiskaldę. Sau
sio 13-ąją nukentėjusiųjų 
draugija vienija 220 žmonių, 
nukentėjusių per 1991 m. 
sausio įvykius. Kita dalis lais
vės gynėjų yra susibūrę į 
Sausio 13-osios broliją. 

Kurs agentūrą 
Sausio 4 d. energetikos 

ministeris Arvydas Sekmo
kas pareiškė, kad bus ku
riama Ignalinos AE užda
rymo agentūra, kuri vykdys 
visus gruodžio pabaigoje 
galutinai sustabdytos atomi
nės jėgainės uždarymo dar
bus. Visi darbai, susiję su IAE 
išardymu, bus griežtai tvarko
mi, Atominės energetikos 
saugos inspekcijos, licenci
juojami ir prižiūrimi, o Ener
getikos ministerija labai su
stiprins šių procesų kontro
lę, kuri iki šiol buvo nepa
kankama. 

Artimiausius 10 metų 
elektrinės išvaizda iš išorės 
nesikeis - pirmiausia bus ša
linamos ir saugiai sandė
liuojamos radioaktyvios at
liekos iš elektrinės vidaus, 
išmontuojama ir parduoda
ma kaip metalo laužas neuž
teršta įranga. Tik apie 2020 
m. prasidės elektrinės pasta
tų išmontavimas. Stojimo į 
ES sutartyje įsipareigojusi 
uždaryti elektrinę, Lietuva 
iš ES jos patikimumo didini
mui ir uždarymo projektams 
gavo iš viso 4.7 bln. litų. 

Keturšalės pratybos 
Sausio 11-15 d.d. Gen. 

Adolfo Ramanausko kovi
nio rengimo centre Nemen
činėje vyko tarptautinių pra
tybų "Sabre Strike 2010" 
planavimo konferencija pa
sirengti š.m. spalį Latvijoje 
vyksiančioms pirmosioms 
keturšalėms karinėms praty
boms. Renginyje dalyvavo 
apie 80 atstovų iš 4 valsty
bių. Pratybose bus siekiama 
suderinti sąveikos procedū
ras tarp trijų Baltijos valsty
bių ir JAV rengiantis toli
mesniam dalyvavimui ISAF 
(Intemational Security Assi
stance Force) operacijoje 
Afganistane ir kitose tarp
tautinėse operacijose. 
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Klaipėda didėja, uostas plečiasi nus tonų menkių, bet tik vie
netai lašišų. 

Žvejams pagerėjo sąlygos 
krante, nes atsirado žuvų pre
kyvietė, kur galima nusipirkti 
šviežių ir rūkytų žuvų. Sun
kiau sekasi laivų statyklai 
"Baltija", nes dabartinis savi
ninkas Moler-Maersk nutarė 
ją parduoti. Statyklos direkto
rius V. Stulpinas teigia, kad 
užsakymų kol kas netrūksta ir 
užbaigti pradėtus darbus ga
lės tik 2011 metais. Būsimam 
pirkėjui turėtų atrodyti, kad 
tai vertinga įmonė. 

BRONYS STUNDŽIA 

Vis pasigirsta užuominų, 
kad per mažai vertiname savo 
pajūrio ruožą. Dera prisimin
ti, kad Lietuva buvo ilgai at
stumta nuo jūros, o sąjungoje 
su Lenkija nebebuvo įmano
mas valstybinis savarankišku
mas, po to mus slėgė okupaci
jos. Po Pirmojo pasaulinio ka
ro pavyko atkurti valstybę, pa
gal susitarimą su latviais, per
imti Palangą ir Šventąją, o 
1923 m. prisijungti ir dalį Ma
žosios Lietuvos su Klaipėdos 
uostu. Deja, 1939 m. Klaipėdą 
teko perleisti vokiečių naciams.. 
1944 m. pabaigoje ir 1945 m. 
pradžioje Rytprūsių ir Klai
pėdos srities daugumą gyven
tojų prievarta buvo iškelti i 
Vokietiją. Į ištuštėjusią Klai
pėdos sritį buvo siūloma keltis 
dzūkams bei kitiems rytiniams 
Lietuvos gyventojams. Oku
pacinė sovietų valdžia pasi
naudojo gera proga ir į ištuš
tėjusią sritį, ypač į Klaipėdos 
miestą, perkėlė daugiau kaip 
100,000 rusų, kurių daugumą 
sudarė paleisti iš kariuomenės 
karininkai su šeimomis, taip 
pat tariami ir tikri specialis
tai. Buvo įsteigta Jūreivystės 
mokykla ir sudarytas nemažas 
žvejybos bei nedidelis preky
bos laivynas. 

1990 m. atstačius nepri
klausomybę, uostą pamažu 
perėmė Lietuvos valdžia ir 
prie darbo stojo nemažai nau
jų darbuotojų. Uostas turėjo 
plėstis, nes ėmė daugėti at
plauk.iančių laivų. Reikėjo sta
tyti naujas krantines ir sutvar
kyti senas. Svarbiausia buvo 
numatytas uosto gilinimas 
prie krantinių ir įplauka, nes 
uoste pradėjo prisirišti dides
ni laivai. Steigėsi naujos laivų 
krovos ir aprūpinimo bend
rovės, augo didesni sandėliai. 
Nebuvo pamiršta ir kultūrinė 
sritis, nes atsirado universite
tas, prie kurio prisijungė ko
legijos teisėmis Jūreivystės 
mokykla, ruošianti laivave
džius ir uostų darbuotojus. 
Prieš pora metų universitetas 
įsigijo mokomąjį burlaivį. No
rintieji tapti jūreiviais eina 
mokytis i Laivininkų mokyklą. 

Uostai būna valstybiniai, 
miestų ir bendrovių valdomi. 

Klaipėdos uostas yra vals
tybinis, priklausantis Susisie
kimo ministerijai. Sakoma, 
kad per paskutini pusmetį 
uoste reiškėsi sąstingis. Atro
do, būta aplaidumo, nes dels
ta su uosto gilinimo darbais. 
Naujai paskirtas uosto valdy
bos (direkcijos) pirmininkas 
E. Gentvilas buvo Klaipėdos 
meru, ministeriu ir porą mė
nesių laikinu ministeriu pir
mininku. Jis tikisi, kad ryšiai 
su miestu bus glaudesni, nes 
uostui plečiantis reikės atsar
ginių žemės plotų. Tuip pat 
reikia gerų ryšių su Susisieki
mo ministerija, nes ji atmeta 
ir priima uostininkų pasiūly
mus. Jūrininkų sąjunga nusi
skundžia, kad vyriausybė ir 
seimas ne visada kreipia dė
mesį į jūreivių poreikius. Daž
nai jūreiviai skirstomi į dirban
čius F.S laivuose ir i tuos, kurie 
plaukioja po kitomis vėliavo
mis, nes skiriasi mokesčiai. 

Uoste priežiūrai ir plėtrai 
reikia daug pinigų. Valdžia jų 
nedaug skiria, šiek tiek pare
mia ES, o kitus reikia patiems 
surinkti. Dabar uoste liko ne
daug valstybinių įmonių. Vie
na iš tų yra Klaipėdos nafta, 
kuri perpila naftą iš tanklaivių 
į talpyklas, o dalį Mažeikių 
naftos "Orlen" gaminių perpi
la į tanklaivius. Lietuvoje per 
metus sunaudojama apie 2 
milijonus tonų degalų. Klai
pėdos nafta pajėgi perpilti per 
7 milijonus tonų naftos gami-

nių, tad gali aprūpinti valsty
bės poreikius. Kitas pajamų 
šaltinis yra atplaukiančių laivų 
rinkliavos ir jų iškrovimas ir 
pakrovimas. Tuo užsiima bend
rovės "Lisco", "Smeltė", "Be
ga" ir pora mažesnių. Jos ap
doroja talpintuvus, (krovos 
dėžes), šaldytus gaminius, trą
šas, anglis, medieną, birius ir 
mišrius krovinius. Turp uostų 
vyksta dėl krovinių varžybos. 
Didžiausias Klaipėdos varžo-

Naujasis Klaipėdos uosto va
dovas E. Gentvilas 

vas yra Rygos uostas. Lietuva 
stengiasi gauti daugiau krovi
nių iš Gudijos ir Rusijos. Ban
doma susirišti su Kinija ir Ka
zachstanu, tačiau Rusijos ge
ležinkeliai nelabai patikimi, 
nes trūksta tvarkos ir pasitai
ko vagysčių. 

Apsimokėjo privilioti su 
turistais plaukiojančius laivus. 
Tiems laivams yra pastatyta 
prieplauka, bet dar ten trūks
ta kai kurių įrengimų. Turistai, 
išlipę i krantą, palieka nema
žai pinigų. Kasmet tokių laivų 
Klaipėdos uoste daugėja. Lai
vus-keltus, kurie pastoviai 
plaukiojai Vokietiją ir ŠVediją 
valdo danai. Pastaruoju metu 
sumažėjo keltuose keleivių, 
bet daugiau perkeliama auto
mobilių. Po didelių pastangų 
pavyko gauti iš tarptautinės 
"The Tull Ships Races" vado
vybės pažadą, kad 2009 m. di
dieji aukštastiebiai burlaiviai 
užsuks į Klaipėdą. Tūkstan
čiai iš visos Lietuvos plūdo i 
Klaipėdą pamatyti tų burtai-

Įvairaus dydžio tanklaiviai aptarnaujami kasdien prie 
"Klaipėdos naftos" krantiniq 

vių ir pasidžiaugti Jūros šven
te. Pasigesta valdžios pareigū
nų, tik buvęs prezidentas A 
Brazauskas buriuotojams įtei
kė dovanas. Kitą kartą didieji 
burlaiviai i Klaipėdą geriau
siu atveju vėl galėtų atplaukti 
tik 2016 metais. 

"MSC Brianna" talpintuvq gabentojas, pirmą kartą atplatlkęs 
Į Klaipėdos uostą 

Neužmirškim.e žvejybos, 
kuri dabar sumenkėjo, nes 
mažiau pagaunama žuvų. Žu
vininkystės departamento ži
niomis, stojant į ES veikė 98 
žvejybos bendrovės, o dabar 
liko tik 74, nes kitos iš to vers
lo pasitraukė. Lietuvai lei
džiama pagauti kelis milijo-

Nors per 20 metų įrengta 
kelios naujos prieplaukos, ir 
pastatyta naujų krantinių, 
ypač tas buvo svarbu talpintu
vams, nes siekiama pritraukti 
daugiau didesnių laivų. Į uos
tą pirmą kartą sėkmingai 
įplaukė 244 m ilgio, galintis 
gabenti apie 3300 talpintuvų 
laivas "MSC Brianna". Anks
čiau trūko krantinių žvejų lai
vams, prieplaukų kelionių ir 
kariniams laivams. Nepaisant 
atliktų darbų, naujam uosto 
šeimininlrui teks rūpintis uos
to gilinimu, senų krantinių su
tvirtinimu, nauja statyba, pra
dėti šventosios uosto darbuo
tę ir kelių bei geležinkelių lini
jų tvarkymą. Jau pradėta nau
dotis vadinama Malkų įlanka. 
Rodos, 1937 m. teko buriuoti 
Viliaus kanalu, kuris susisie
kia su Ma1kų įlanka. Vma įlanka 
tada buvo užklota Nemunu at
plukdytais sieliais. Dabar vietoje 
sielių jau stovi keli laivai. Bus 
stengiamasi ten pastatyti kranti
nes ir pagilinti iki 11 m. 

Pramonininkai vis dar tei
raujasi apie giliavandenio 
uosto galimybes. Japonai siūlė 
prie Melnragės supilti salą ir 
tenai uostą pastatyti. Kiti gal
voja apie tokį uostą prie Bu
tingės, kur jau yra naftos per
pylimo prieplauka. Neatsisa
koma galimybės tokį uostą 
įrengti praplėtus dabartines 
uostovaldas. Sprendimas grei
čiausiai bus padarytas 2015-
2020 metų laikotarpiu ir pri
klausys nuo to, kaip kaimy
niniai uostai plėsis. Klaipėda 
yra greičiausiai augantis Lie
tuvos miestas, bandantis ap
lenkti Kauną ir užimti antrą 
vietą. 

(Ntrs. V. Liaudanskio) 

Keisti įvaizdį nekeičiant sisteIDos pavyzdžiu, atliks tautinę, pat- tybės valdyme. Nenuvilkime 
riotinę, pilietinę pareigą apsi- Vinco Kudirkos: "neišsemki
šviesti ir apšviesti savą ap- me stiprybės" šaltinių nepa
tinką, kad galėtų tiesioginiai pildant jų savais darbais -
ar netiesioginiai dalyvauti vals- Tėvynei Lietuvai. Atkelta iš 1-mo psl. 

Tui neišvengiamai prisi
dėjo prie ir taip jau dilstančios 
teroro baimės dilinimo ir, 
kaip yra nurodęs publicistas, 
žurnalo Varpas redaktorius 
Algimantas Zolubas, įvairių 
sričių darbininkų ir Gulago 
kalinių darbo našumo nuo
smukio. Savo kalbose ameri
kiečiams nurodydavau, kad 
žemės ūkyje pagaminti tiek 
maisto, kiek gamina vienas 
amerikietis, reikėtų devynio
likos sovietinių žemės ūkio 
daibininkų. 'Thd duodami Mask:
vai palankias paskolas Vakarų 
maistui pirkti ar žemiau savi-

kainos parduodami Sovietijai 
grūdus, amerikiečiai (santykiu 
l prieš 19) perkelia tūkstan
čius sovietinių darbininkų iš 
žemės ūkio i ginklų gamybą. 

Tudėl, pagal A Golycino 
(knygose) informaciją, per 
1959 m. Sovietijos KP CK 
Maskva palaipsniui keisdama 
savo įvaizdį, priėjo prie "Pe
restroikos". 'Illi nebuvo leng
vai įvykdomas projektas, ypač 
atsikvošėti pradedančiame 
pasaulyje. Net padėtį gerai 
supratęs popiežius Jonas Pau
lius II nurodė prancūzų žur
nalistui: "Gorbačiovas gavo 
neįmanomą uždavinį: pakeisti 
Sovietų Sąjungos įvaizdį ne-

pakeičiant sistemos". Čia į 
akivaizdų pasaulio istorijos 
kūrimą įsiterpė lietuvių tauta. 
Ji, išėjusi iš partizanų bunke
rių ir pogrindžio spaustuvių, 
atsistojo Baltijos kelyje, Kovo 
11-ją iškėlė laisvą TI'ispalvę 
Gedimino kalne, atstatė Did
moterių ir Didvyrių krūtines 
prieš Sovietų tankų patrankas 
ir kulkosvaidžius legendarinę 
Sausio 13-ją. 

Apie tai su pasididžiavi
mu skaitys ateinančių mūsų 
tautos kartų jaunimas. Tui, de
ja, priklausys nuo to, ar mūsų 
kartos inteligentai (moką 
skaityti ir rašyti lietuviai) ke
leto 1918-jų metų inteligentų 

Kanados Lietuvių Fondas 
Lithuanian Canadian Foundation 
l Resurrcction Rd. Toronto ON M9A 5G l Tel.: 416-889·553 l 

Elektroninis paštas: klfondas@on.albn.com 

Per 47 metus Jasą sutelk1as 5.03 min dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3. 42 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, lwmanitalinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietu vilt studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Pris iminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamcntuosc! 

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

Išrašome pakvitavimus atleldimui nuo pajamų mokesčių . 
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Žvejai ant Palangos tilto (2009, spalis) 

Kitokia Palanga 
ZITA BILEVl~IŪTĖ 

Tiltas 
Daugelis iš jūsų tikriau

siai esate ne kartą aplankę 
Lietuvos pajūrio "perlą" Pa
langą, ir galbūt iki šiolei su 
nostalgija prisimenate ošian
čią jūrą, Birutės kalną, didin
gus grafų Tiškevičių rūmus, 
ir, be abejo, Palangos tiltą, 
vieną iš pagrindinių Palangos 
simbolių, ant kurio palydėti 
saulės kasdien, ypač kurorti
nio sezono metu, suplaukia 
minios žmonių. Thi ypač mėgs
tama poilsiautojų vakarinių 
pasivaikščiojimų vieta. Įdo
mu, kieno rankomis buvo sta
tytas įžymusis tiltas, kas buvo 
jo kūrėjai, sumanytojai? Spė
jama, kad Palangos uostas bu
vo jau XII š. Esą, Danijos ka
ralius Valdemaras l 1161 m. 
čia buvo išlaipinęs savoka
riuomenę. 1685 m. šventojoje 
įsikūrė anglų pirklių bendro
vė. Tučiau su Sventosios pirk
liais konkuravo švedų valdo
ma Ryga. Prasidėjo karai su 
švedais. 1701 m. į Lietuvą įsi
veržusi švedų kariuomenė nu
siaubė Palangą, sugriovė Šven
tosios uostą, o prieplauką už
vertė akmenimis. 

1824 m. grafas Mykolas 
Tiškevičius iš Rusijos genero
lo K. Nesiolovskio nusipirko 
Palangą. Jis bandė atgaivinti 
uosto tradicijas, pastatė tiltą į 
jūrą, įsigijo garlaivį "Feliksas" 
žmonių ir prekių gabenimui. 
Prie Palangos veikė Tiškevičių 
plytųfabrikėlis. Gamybos per
teklių gabendavo laivu iš Pa-

!angos į Liepoją, bet bangų 
nešamas smėlis užpustė prie
plauką, ir laivininkystė tapo 
nebeįmanoma. 

1892 m. pastatytas tiltas į 
jūrą buvo paliktas poilsiau-

gos tiltu. Basanavičiaus gatvė
je grafų Tiškevičių nurodymu 
1877-1880 m. pastatyta vasar
namių grupė, kurios pastatų 
dalis yra išlikusi ir iki šių die
nų. Grojant dūdų orkestrams 

Siaučiančios audros bangos buvo peršokusios kopagūbį ir 
grėsmingai artėjo prie pušynėlio 

tojų pramogoms - vakariniam Tiškevičių bulvaru (Basanavi
pasivaikščiojimui - saulei čiaus gatve) tilto link traukda
palydėti. Tiškevičių laikais vo margos vasarotojų minios 
tilto pradžioje buvęs pastatas gėrėtis jūros bangose skęstan
žmonėms nuo lietaus pasi- čia vakarine saule. 1897 m. 
slėpti neatstatytas. 1880 m. grafai Tiškevičiai Palangoje 
grafai Tiškevičiai Palangoje pasistatė dviejų aukštų rūmus 

įrengė pirmąjį kurorto vieš- (dabar - Gintaro muziejus), 
butį - Kurhauzą (prieš keletą Palangą padarė Tiškevičių gi
metų sudegė, šiuo metu dar minės vasarine rezidencija, 
neatstatytas), kuriame vykda- sutraukusia ir daug kitų ano 
vo įvairūs kultūriniai rengi- meto didikų. Neveltui, nes Pa
niai, šalia jo buvo suprojek- langajau nuo seno garsėjo sa
tuotas elektra apšviečiamas vo švelniu pajūrio klimatu, 
parkas bei vasaros teatras. paplūdimio smėlio švarumu, 
Tuo metu buvo pradėta for- jūros pakraščio aklumu, žavin
muoti ir dabartinė Basanavi- gomis kopomis, kvepiančiais 
čiaus gatvė, ilgą laiką vadinta pušynėliais. 

Tiškevičių bulvaru (prospek-
tu), kuris baigiasi ties Palan- Nukelta į 11-tą psl. 

Palanga po audros - užpustyti laipteliai į paplūdimį. Tolumoje - Palangos tiltas 
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Pagalba Haiti valstybei 
Kanados gen. guberna

torė ir vyriausybė pareiškė, 
kad jie pasirengę vis~kerio
pai pagelbėti Haiti. Sią Ka
ribų jūros baseino valstybę 
sausio 12 d. ištiko netikėtas 
7 balų žemės drebėjimas, 
pirmas toks stiprus per 200 
metų istoriją. Jo stipriausius 
smūgius pajuto vakarinė, 
tankiai apgyvendinta dalis, 
drebėjimo epicentras buvo 
10 km nuo sostinės. Po pir
mojo smūgio buvo dar dau
giau kaip 10 mažesnių. Su
griauti prezidento rūmai, 
Jungtinių Tautų atstovybės 

būstinė, žmonių aukos dar 
tik skaičiuojamos. Haityje 
gyvena ir dirba 6,000 kana
diečių, vienai iš skurdžiausių 
pasaulio valstybių Kanada 
skiria ilgalaikę paramą. 

Kvebeke Riviere du 
Loup susitikę federacinės ir 
šios provincijos vyriausybių 
vadovai Stephen Harper ir 
Jean Charest paskelbė bend
rą aplinkosaugos projektą 
pastatyti gamyklą Cacouna 
apylinkėje. Įmonė, taikyda
ma modernias technologi
jas, organines atliekas pa
vers trąšomis. Federacinė 
vyriausybė šiai verslovei ski
ria $13 min. Šis susitikimas 
turėtų išlyginti nesutarimus 
tarp centrinės ir Kvebeko 
vyriausybių, ypač aplinko
saugos srityje. Kvebeko vy· 
riausybė, sekdama Kalifor
nijos pavyzdžiu, numatė su
mažinti automobilių oro tar
šą, ji pasižadėjo per dešimt
metį 20% sumažinti 1990 
metų oro taršos lygį. Fede
racinė vyriausybė vengia aiš
kių įsipareigojimų, todėl Ko
penhagos pasitarime sulau
kė nemažai priekaištų. 

Ministerio pirmininko 
S. Harper sprendimas atidė
ti parlamento žiemos sesijos 
pradžią sukėlė ne tik opozi
cinių partijų, bet ir kitų ka
nadiečių nepasitenkinimą. 

Laiške ministeriui pirminin
kui savo abejones sprendimo 
teisingumu išreiškė 100 Ka
nados akademinių įstaigų 
mokslininkų. Jų nuomone, 
parlamento darbo sustabdy
mas be itin svarbios priežas
ties - demokratijos pažeidi
mas ir žingsnis autoritarinio 
valdymo link. Populiariame 
tinklalapyje Facebook nepri
tarimą išsako per 150,000 
žmonių. Liberalai parlamen
to nariai planuoja sugrįžti į 
parlamentą laiku ir dirbti sa
varankiškai. Toks S. Harper 
politinis žingsnis sulaukė 
kritiško vertinimo ir tarptau
tinėje spaudoje. 

Montrealio Bombardier 
verslovės lėktuvų gamybos 
skyriui sunkmečiu sumažėjo 
darbo, bet jos traukinių ga
mybos padaliniui užsakymų 
netrūksta. Jie sudarė sutar
tis su Kinija, kuri užsakė 80 
greitaeigių traukinių. Kinija 
šiuo metu tiesia 6,000 km 

geležinkelį greitaeigiams, 
moderniems Zefiro trauki
niams, kurie per val. gali pa
siekti 380 km greitį, sunau
dodami perpus mažiau ener
gijos. Kitas $405 min. vertės 
užsakymas traukiniams gau
tas iš Ispanijos, sudarytos 
sutartys su ŠVedija. 

Ateinantį rugsėjį 600 
ikimokyklinių įstaigų Onta
rio provincijoje atvers duris 
4-5 metų vaikams. Vaikai 
darželyje praleis visą dieną, 
prieš pamokas ir po jų ma
žuosius prižiūrės auklėtojai, 
mokykloje dirbs mokytojai. 
Liberalų vyriausybė numa
čiusi skirti $500 min. šioms 
klasėms. Pirmais metais į vi
sos dienos darželio klases 
bus priimta 35,000 vaikų, ki
tąmet skaičius padidės iki 
50,000. Pirmosios pilnos die
nos mažamečių klasės atvers 
duris mokyklose, kurios yra 
imigrantų, nepasiturinčių šei
mų gyvenamuose rajonuose. 

Pasaulio laukinių gyvū
nų globos organizacija siūlo, 
kad Ontario provincija pri
imtų naują įstatymą. Thi vie
nintelė provincija, kuri ne
reikalauja specialių leidimų 
retų egzotinių gyvūnų savi
ninkams. Southwood mies
telyje namuose laikomas 295 
kg sveriantis sibirinis tigras 
mirtinai sužalojo savo šeimi
ninką Norman Buwaldo. N. 
Buwaldo - Ontario laukinių 
retų gyvūnų savininkų drau
gijos vadovo sodyboje, be šio 
sibirinio tigro, buvo dar ke
turi plėšrūnai. Kaimynai, bi
jodami nelaimingų atsitiki
mų, per teismą buvo pasiekę 
sprendimą, kad pavojingi 
žvėrys būtų iškeldinti iš so
dybos. Bet savininkui savo 
nelaimei pavyko teismo nu
tartį atšaukti. Ontario pro
vincijoje yra laikoma beveik 
pusė tūkstančio retų ir daž
nai plėšrių gyvūnų. 

Du tamilų kilmės kana
diečiai teisiami už bandy
mus JAV įs!gyti ginklų ir per
duoti juos Sri Lankos "Tumil 
Tigers". Ji Šiaurės Ameriko
je yra pripažinta teroristine 
organizacija, pagalba jai 
draudžiama įstatymu. Abu 
kanadiečiai užmezgė ryšius 
su amerikiečiu, bandydami 
įsigyti sprogmenų, šauna
mųjų ginklų ir raketų, ketin
dami perduoti "Tamil Ti
gers". Jie neįtarė, kad vadi
namasis prekiautojas ginklais 
buvo slaptas FBI agentas. 

Savanaudžiams ne vieta 
politikoje, tokią išvadą pa
darė teismas, paskyręs baus
mę buvusiam Labradoro
N ewfoundland provincijos 
vyriausybės nariui Jim Walsh. 
Buvęs politikas praleis 22 
mėnesius kalėjime ir priva
lės sugrąžinti į iždą $144,000, 
kuriuos jis neteisėtai išleido. 
Kartu jis atliks vienerių metų 
bausmę už sulaužytą pasiti
kėjimą.SK 
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~ MllSU TBVYl\IEJE 
GRĄŽINO UŽSIENIEČIUS 

Į Užsieniečių registra
cijos centrą (URC) Pabra
dėje 2009 m. buvo pristatyta 
320 užsieniečių, iš kurių 218 
į Lietuvą buvo atvykę nele
galiai. Dauguma (139) nele
galių imigrantų, panaudojus 
125,600 litų Europos grąži
nimo fondo lėšų, buvo iš
siųsti į kilmės šalis. 2009 m. 
į URC daugiausia buvo pri
statyta iš Rusijos nelegaliai 
atvykusių piliečių - 81. Iš 
Gruzijos jų buvo 77, iš Gu
dijos - 24, iš Afganistano -
21, iš Šri Lankos - 17. Dau
giausia nelegalių imigrantų 
į Lietuvą patenka pėsčiomis 
per Lietuvos-Gudijos vals
tybinę sieną ir automobi
liais per Lietuvos-Latvijos 
pasienį. Iki grąžinimo į kil
mės šalį ar perdavimo ki
toms ES šalims jie centre 
praleidžia vidutiniškai 2 mė
nesius. Vieno žmogaus išlai
kymas valstybės biudžetui 
per šį laikotarpį kainuoja 
apie 3,500 litų. 

MAŽIAU BAIMĖS 
Metinis Pilietinės visuo

menės instituto Lietuvos pi
lietinės galios rodiklio tyri
mas atskleidė, kad išaugęs 
yra visuomenės dalyvavimas 
pilietinėje veikloje ir su
menkęs įsitikinimas, jog ak
tyviai veikdamas pilietis su
silauks neigiamų pasekmių. 
Tyrimo išvados parodė, jog 
praėjusiais metais, lyginant 
su 2008 m., nuo 3 iki 8% 
išaugo apklaustų gyventojų, 
dalyvavusių protesto veik
lose, skaičius. Beveik treč
dalis apklaustųjų teigė, jog 
imtųsi organizuoti veiklą, 
jei iškiltų vietinės reikšmės 
problema, o 47% prisidėtų 
prie šios veiklos. Visuome
nėje kilus rimtai ekonomi
nei ar politinei problemai, 
atitinkamai 3 ir 7 kartus ma
žesnė žmonių dalis imtųsi 
organizuoti veiklą joms 
spręsti. 

DAUGIAU ĮVAIKINTŲJŲ 
Praėjusiais metais lietu

vių šeimos įvaikino 110 be 
tėvų globos likusių vaikų. 
Tai didžiausias Lietuvoje 
įvaikintų mažųjų skaičius 

per pastarąjį dešimtmetį, 
pranešė Valstybės vaiko tei
sių apsaugos ir įvaikinimo 
tarnyba. Praėjusį dešimt
metį per metus būdavo įvai
kinama nuo 40 iki 90 globos 
namų auklėtinių. Tik 2006 
ir 2008 m. šis skaičius pra
lenkė 100. Tarnybos duo
menimis, šiemet įvaikinti 95 
vaikai iki 3 metų, 13 vaikų -
nuo 4 iki 6 metų, 2 vaikai -
nuo 7 iki 9 metų. Naujus na
mus rado 52 mergaitės bei 
58 berniukai. Iš 103 įvaiki
nusių šeimų septynios įvai
kino po 2 vaikus. 

IŠVADOS DĖL KALĖJIMO 
Valstybinio saugumo ir 

gynybos komitetas (NSGK), 

priimdamas išvadas dėl gali
mo Centrinės žvalgybos val
dybos (CŽV) kalėjimo Lie
tuvoje, rėmėsi liudytojų pa
rodymais ir gautais doku
mentais. NSGK pirm. A. 
Anušausko pristatytoms ty
rimo išvadoms pritarė 67 
seimo nariai. Jos tvirtai pa
remtos, tačiau dalis jų suda
ro valstybės paslaptį, todėl 
negali būti paskelbtos. 

NSGK išvadose teigia
ma, kad Lietuvoje buvo su
darytos sąlygos JAV sulai
kymo centrams veikti, taip 
pat nekliudomai pervežti, 
įvežti ar išvežti CZV sulai
kytus asmenis, tačiau nenu
statyta, ar šiomis sąlygomis 
pasinaudota. Taipgi nusta
tyta, kad VSD buvo gavęs 
CŽV prašymą įrengti patal
pas, tinkamas sulaikytiems 
asmenims laikyti, ir tokios 
patalpos buvo įrengtos, ta
čiau nenustatyta, ar jose bu
vo laikomi terorizmu įtaria
mi asmenys. 

Komiteto teigimu, buvę 
VSD vadovai Mečys Lau
rinkus, Arvydas Pocius ir 
Dainius Dabašinskas nebu
vo pateikę reikiamos infor
macijos šalies vadovams, 
todėl jų veiksmus siūloma 
ištirti Generalinei proku
ratūrai dėl galimo tarny
binių įgaliojimų viršijimo. 

PROFESINĖS LIGOS 
Higienos instituto duo

menimis, 2009 m. Lietuvoje 
sumažėjo profesinių ligų. 

Pernai užregistruoti 846 
atvejai, 18% mažiau negu 
2008 m. Telšių apskrityje 
buvo daugiausia (22%) to
kių ligų atvejų, Šiaulių ap
skrityje 18% atvejų. Ma
žiausiai profesinėmis ligo
mis sirgo Tuuragės ir Mari
jampolės apskričių gyvento
jai (po 3% ). Instituto duo
menimis, ligų struktūra ne
sikeitė. Daugiausia užregist
ruota kaulų ir raumenų 
(47%), ausies (31 %) ir ner
vų sistemos (19%) ligų, ku
rias sukėlė fizikiniai (vib
racija, triukšmas) ir ergono
miniai (biomechaniniai) ri
zikos veiksniai. Beveik du 
trečdalius besikreipiančiųjų 
dėl profesinės ligos nusta
tymo sudarė įrenginių, ma
šinų operatoriai bei surinkė
jai (65%), trečdalį - kvalifi
kuoti darbininkai ir amati
ninkai (26% ). Pagal serga
mumą profesinėmis ligomis 
vyravo dirbantieji statybos 
įmonėse (31 % užregistruo
tų susirgimų), apdirbamo
sios pramonės (28%) ir že
mės ūkio bei miškininkystės 
įmonėse (15% ). Mažiausiai 
profesinių ligų atvejų nusta
tyta pareigūnams, tarnauto
jams ir aptarnavimo sferos 
bei prekybos darbuotojams 
(mažiau kaip 0.5% ). Per 
2009 metus profesinėmis 
ligomis dažniausiai sirgo 50 
metų ir vyresni asmenys -
tiek vyrai, tiek moterys. 

===::==: LIETUVIŲ TELKINIUOSE 1i-----

Po adventinio susikaupimo-2009 m. gruodžio 6 d. vedėjas kun. dr. Kęstutis Kėvalas, AV kleb. 
kun. Andrius Šarka, OFM, diak. Bernardas Beliekas, OFM, ir kun. Kęstutis Reizgys, OFM, 
su dalimi dalyvių "Mandarin" restorane Ntr. J. Bieliūno 

St.Catharines,ON 
DĖKOJAME KUN. DR. 

KĘSTUČIUI KĖVALUI už 
vestą adventinį susikaupimą 
gruodžio 6, sekmadienį, l v. 
p.p. Po išpažinčių šv. Mišias 
aukojo Hamiltono kleb. kun. 
Audrius Šarka, OFM, kartu 
su rekolekcijų vedėju diakonu 
Bernardu Belieku, OFM, ir 
svečiu iš Lietuvos kun. Kęstu
čiu Reizgiu. Po Mišių dalis 

parapijiečių su svečiais kuni
gais susirinkome pietų ir pa
bendravimui "Mandarin" res
torane. 

KALĖDŲ ŠV. MIŠIAS 
gruodžio 25 d„ 1 v.p.p. aukojo 
Hamiltono AV par. kleb. kun. 
Audrius Šarka, OFM, ir diak. 
Bernardas Beliekas, OFM. 
Kun. A Šarka, OFM, savo pa
moksle pabrėžė svarbą "pa
kviesti Dievą į savo gyvenimą, 
į savo šeimas, atrasti Jam vie-

tos savo namuose, savo bend
ruomenėse". Mišiose dalyva
vusiems keliems jaunesnės 
kartos tikintiesiems ir nesu
prantantiems kas sakoma, ku
nigas trumpą pamokslo iš
trauką pasakė anglų kalba. 
Už tai jie nuoširdžiai dėkoja. 

ŠV. MIŠIOS yra aukoja
mos kas šeštadienį, 4 v.p.p. 
Angelų Karalienės šventovė

je, 75 Rolls Ave„ St. Catha
rines. Visi yra laukiami. SZ 

Montrealio lietuvių Šv. Kazimiero parapijos metinis parapijiečių susirinkimas. Prie stalo sėdi 
(iš k.) parapijos sekretorė Linda Visockytė-Poole ir parapijos komitetas - pirmininkė Alice 
Skrupskytė, Jonas Zienka, Nijolė Šukienė, Dan Vizbara ir Romas Išganaitis. THiksta kleb. kun. 
Aloyzo Volskio ir Antoinette Brilvičienės Ntr. V. Lietuvninkaitės 

~SKAITYTOJAI PASISAKO' 

KODĖL, KODĖL?„ 
Gerb. Tomai, 

padėka už info, susijusią 
su Tūkstantmečio paroda To
ronte. Kas apeina, ne vien 
man, ypač skaudinančiai dau
gumai lietuvių Š. Amerikoje -
tai vartojimas svetimžodžių, 
ypač Lietuvoje, bet ir čia, (iš 
įpratimo, kad tai mandriau, 
moderniau? .. ) Šiaurės Ameri
koje. Kodėl "koncepcija", kai 
lietuviškai- "sumanymas, sam
prata, planas", kodėl "analuo
se", kai lietuviškai - "metraš
čiuose"? Kas tokiomis "mand
rybėmis" bandoma įrodyti? .. 
save nenuvertinant. Buvo dau
gelio minėta, kad išeiviai 
išlaikė gryną lietuvių kalbą 

(No Kidding!), kai Lietuva, 
kad ir ne savo noru, pasidavė 
rusų/sovietų/komunistų įta
kai, o dabar - europinei kos
mopolitizmo įtakai. Kas to
liau? Pity- gaila. 

Edmundas Petranskas, 
London, ON 

r:l.l • Greitosios medicininės pagalbos šūkis: "Kuo vėliau at-
0 vykstame, tuo tikslesnė diagnozė". 
Z • Daktare, man pasidarė visai neramu dėl savo protinių 
~ sugebėjimų. 
r:l.l - Papasakokite, kas nutiko. 
~ - Simptomai labai ryškūs: ką bepasakytų žmona, viskas 

>r:l.l man atrodo labai protinga. (Bernardinai.It) 

MARGUTIS Parcels 
4 134 Dundos St. West, Toronlo, ON. M8X 1X3 Fox: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2010 m. sausio 20 ir vasario 3 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

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

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

* coupon is valid only at " Margutis-Pysanka" head oft1ce. 



Vaikų dienos centrai Lietuvoje 
Ekonominės krizės per

spektyvoje bedarbių skaičius 
Lietuvoje dar vis auga. Angli
joje Londono žurnalistas, kal
bėdamas su Lietuvos ministe
riu pirmininku Andrium Ku
biliu (2009 m. gruodžio 1 d.) 
paminėjo, kad Lietuvoje yra 
15% bedarbių. Taigi daugėja 
ir vargstančių šeimų bei vaikų, 
lankančių Dienos centrus. 
Dauguma šeimų turi emoci
nes, dvasines ir alkoholizmo 
problemas. Atlikti tyrimai 
"Vilties angelo centre" Vil
niuje (A. Abeciūnaitė) rodo, 
kad vaikai iš tokių šeimų turi 
bendravimo ir mokimosi sun
kumų, pasižymi žema saviver
te ir savigarba, yra agresyvūs. 
Psichologai ir sociologai lan
ko tokias šeimas ir padeda 
joms spręsti jų problemas. 
2009 metų duomenimis, Kau
ne tokių šeimų užregistruota 
602, prieš metus jų buvo 433. 
Šiuo metu Kaune yra keturi 
Vaikų dienos centrai ir jau 
steigiamas penktasis. Vilniuje 
paramos reikalingų šeimų, 
2009 m. birželio mėn. duome
nimis, užregistruota 514. 

Vaikų dienos centrai, visa 
plačiašakė "Carito" veikla, ki-

tos (bažnytinės, vienuolių) ge
rai veikiančios ir žinomos so
cialinės nevyriausybinės orga
nizacijos šiek tiek gauna fi
nansinės paramos iš valdžios. 
"Nerimą kelia šiuo metu libe
ralų sąjūdžio siūlymas nevy
riausybinėms organizacijoms 
finansinės paramos neteikti" 
(Draugas, 2009 m. lapkričio 
13 d., kun. R. Grigas). Nors 
"Caritui" Lietuvoje talkina 
apie 2500 savanorių, bet yra 
daug ir apmokamų darbuoto
jų (senelių prieglaudose, Vai
kų namuose, ligoninėse, Vai
kų dienos centruose ir t. t.) 
"Be paramos iš valdžios veiklą 
tęsti nebūtų galimybės" (kun. 
R. Grigas). 

Lietuvos "Caritas" fede
racijai remti komitetas Toron
te remia institucijas ("Carito", 
bažnytines, vienuolijų), kurios 
rūpinasi vaikų, jaunuolių iš 
vargingų ir asocialių šeimų 
globa, jų priežiūra ir jų auk
lėjimu. Komitetą sudaro: B. 
Biretienė - pirm.; O Q.ustai
nienė - vicepirm.; B. Cepai
tienė - sekretorė; V. Baliūnie
nė - iždininkė; dr. J. Čuplins
kienė - atstovė ryšiams su Lie
tuva; M. Zubrickienė - narė. 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠ TOS KOKYBĖ S DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠ I E S GRANITAS 

PROFESIONALU S PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
taupomąją sąskaitą ...... 0.25% 
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 0.50% 
180 dienų indėlius ...... 0.50% 
1 m. term. indėlius ...... 1.50% 
2 m. term. indėlius ...... 1.90% 
3 m. term. indėlius ...... 2.40% 
4 m. term. indėlius ...... 2.65% 
5 m. term. indėlius ...... 2.85% 
RRSP ir RRIF 

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

NUO VALSTYBĖS MOKESČIŲ -
(Tax-free savings account - TFSA} 

MOKAME PALŪKANAS: 
Variable - 1.50% 
1 metams - 1. 75% 
2 metams - 2.25% 
3 metams - 2.50% 
4 metams - 2. 75% 
5 metams - 3.10% 

(Variable} .. · · · · · · · · · · · .0.50% •Nemokami čekių sąskaitų 
1 m. ind. · · · · · · · · · · · · · .1.5o3 apmokėjimai 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% . t 
4 m. ind. . ............. 2.653 • Nar1ų san aupos 
5 m. ind. . ............. 2.853 apdraustos TALKOS 
PASKOLAS atsargos kapitalu 
Asmenines nuo ......... 3.90% 3 min. dol. ir Kanados 
Nekiln. turto 1 m ........ 3.90% valdžios iki $100,000.00 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ sumos draudimu 

Sekite kasdienę informaciją apie ~uošimčius TALKOJE . 
MASTER CARO KREDITO KORTELE - INTERAC KORTELE 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

Komiteto posėdyje, įvy
kusiame 2009 m. lapkričio 30 
d., sukauptos aukos buvo pa
skirstytos: Kauno arkivyskupi
jos Vaikų dienos centrams -
$2,000; Vilniaus arkivyskupi
jos Vaikų dienos centrams -
$2,000; Kun. A. Lipniūno jau
nimo kultūros centrui Pane
vėžyje- $1,000; Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vargdienių seselių veiJdai: 
Vaikų globos namams "Salti
nėlis" Marijampolėje, studen
čių bendrabučiui Vilniuje, 
Rumbonių kaimo vaikams ir 
jaunimui- $1,500. 

Komitetas nuoširdžiai dė
koj a visiems, auka prisidėju
siems prie vargingų, asocialių, 
alkoholio problemas turinčių 
šeimų, vaikų globos, jų prie
žiūros, auklėjimo bei jų maiti
nimo. Čekius prašome rašyti: 
Lietuvos vaikų dienos centrai 
vardu ir siųsti komiteto iždi
ninkei V. Baliūnienei, 56 
Ardagh St., Toronto, ON M6S 
1 Y3. O. Gustainienė 

Hamilton, ON 
A.a. JONAS STANAITIS 

mirė Hamiltone. Užjausdami 
jo žmoną JADZĘ, vaikus -
Iloną, Joną, Reginą, vaikai
čius ir visus gimines, Kanados 
lietuvių fondui po $20 aukojo: 
Jonas Gimžauskas, Juozas 
Krištolaitis. JK 

A.a. JUOZO RICKAUS 
atminimui pagerbti "Parkin
son Society" aukojo: F.H. Po
vilauskas, T. Povilauskas, V. 
Muvrin, V. Šniuolis, B. Sa
dauskas, P.L Zubas, V. Hayes 
(Dovidaitytė ), A. Falikauskas, 
V.D. Jakovickas. Inf. 

LIETUVIŲ RA~VTOJŲ 
DRAUGIJOS ZINIOS 

• Čikagoje LRD-ja 2009 
m. turėjo du renginius. Ba
landžio 17 d. savo kūrybą skai
tė Eglė Juodvalkė, Daiva Ka
ružaitė, Kornelijus J azbutis, 
Ina Stundžytė, Linas Umbra
sas, Vilija Vakarytė. Progra
mos vedėjas Linas Umbrasas. 
Meninę programą atliko Vy
tas Beleška. Lapkričio 15 d. 
literatūrinėj popietėj savo kū
rybą skaitė Eglė Juodvalkė, 
Kornelijus Jazbutis, Julija 
Švabaitė-Gylienė, Linas Umb
rasas ir Vilija Vakarytė. Apie 
mirusius LRD-jos rašytojus, 
kurie šiemet būtų sulaukę 100 
metų - Vandą Vaitkevičienę, 
Vincą Maciūną, Bronį Railą 
ir Alfonsą Šešplaukį - kalbėjo 
draugijos pirmininkė Stasė 
Petersonienė. Meninę prog
ramą atliko solistas Algi
mantas Barniškis. Programos 
vedėja - Audra Kubiliūtė
Daulienė. (Iš LRD 2009 m. 

aplinkraščio) 

Kaip ilgiau gyventi? 
• Neženk per kliūtis, ku

rių nepriėjai. 
• Negyvenk vakarykščia 

diena, gyvenk šiandiena. 
•Nesigailėk savęs, nes įsi

galėjusi savimeilė trukdys tau 
gyventi. Stasys Prakapas 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Detroito, MI, Šv. Anta
no parapijoje lietuviai 2009 

1986 m. "Sodžiui" vadovauja 
muz. R. Maleckaitė, baigusi 
Vilniaus muzikos akademiją. 

m. gruodžio 20 d. šventė Australija 
bendras Kūčias, pradėtas 
Mišiomis, kurias atnašavo 
naujasis parapijos vadovas 
kun. Gintaras Jonikas. Gra
žiai skambėjo giesmės ir var
gonų muzika, atliekama 
muz. Rimo Kaspučio. Po 
Mišių visi rinkosi į kalėdiš
kai papuoštą parapijos salę. 
Programai vadovavo Zita 
Skučienė, pasveikinusi susi
rinkusius, primindama, kad 
švenčiama reikšminga pa
rapijiečių šeimos šventė. Bu
vo pristatyti garbės svečiai: 
Lietuvos garbės konsulas 
Detroite Algis Zaparackas, 
Lietuvos šaulių sąjungos iš
eivijoje vadas Mykolas Aba
rius, laidojimo koplyčios di
rektorė Yolanda Zaparac
kienė. Kun. G. Jonikas su
kalbėjo Kūčioms pritaikytą 

maldą, palaimino kalėdai
čius ir valgius. Pasidalinta 
kalėdaičiais, prisiminti ir mi
rusieji. M. Abarius, šaulių 
vardu perdavė visiems kalė
dinius sveikinimus. Vyko 
Kūčių vakarienė, sudaryta iš 
12 tradicinių patiekalų. Pa
valgius Ričardas Strakšys 
paskambino fortepijonu ir 
su jaunesne sesute atliko ke
letą giesmių ir dainų. Z. Sku
čienė kalbėjo apie Kūčių pa
pročus, prisiminė jaunystę, 

tėvų meilę, Lietuvos miškus. 
Padėkota Kūčių rengėjoms 
- Stasei Bitlerienei, Reginai 
Balčiūnaitei, Reginai Juškai
tei-Švobienei, Zitai Mala
kauskienei, Onai Šadeikie
nei, Zitai Skučienei ir Pran
ciškai Televičienei. 

St. Petersburgo, FL, Lie
tuvių klubo salėje buvo su
rengta pirmoji kalėdinė mu
gė, sutraukusi daug žmonių. 
Ją surengė Lietuvių klubo 
valdyba su stipria narių pa
galba. Čia buvo galima įsigy

Metinis LB sąjungos, 
laikraščio Mūsų pastogė lei
dėjos, susirinkimas įvyko pra
ėjusių metų pabaigoje Syd
ney miesto lietuvių klubo pa
talpose. Jam pirmininkavo 
LB sąjungos pirm. Vytautas 
Patašius, sekretoriavo Vyte
nis Šliogeris. Metinį prane
šimą padarė V. Patašius. 
Šiuo metu sąjungoje yra 92 
nariai. Į ją naujai įstojo Vik
toras Martišius ir Jadvyga 
Barokienė. Pirmininkas iš
reiškė padėką laikraščio re
daktorei Daliai Donielai, re
dakcijos tarnautojoms - Ni
jolei Bartkienei, Nijolei Bu
činskienei ir Aidai Zastars
kytei-Abromas; nuolatiniams 
apžvalgininkams - dr. Algiui 
Kabailai, dr. Vytautui Do
nielai, Anskiui Reizgiui ir 
neseniai pasitraukusiam Vin
cui Bakaičiui; revizoriui Leo
nui Milašiui; nuolatiniams 
korespondentams bei ki
tiems talkininkams-darbuo
toj ams, rėmėjams. 

Šiuo metu Mūsų pastogę 
užsisako 593 asmenys. Laik
raštis iš prenumeratos neiš
silaiko. Jį išlaikyti padeda 
įvairios aukos. Praėjusiais 
metais jį išleisti kainavo 
74,535 dol. Metinė apyskaita 
buvo iš anksto išdalinta, pa
tvirtinta revizoriaus. Austra
lijos lietuvių bendruomenės 
suvažiavime buvo pasiūlyta 
prie Mūsų pastogės prijungti 
Tėviškės aidus. Vėliau siūly
mas atkrito, paaiškėjus, kad 
TA finansinė būklė pagerėjo. 
LB spaudos sąjungos valdy
boje kadenciją baigė Anta
nas Laukaitis ir Anskis Reiz
gys. Jie buvo perrinkti kitai 
kadencijai. Valdybą sudaro: 
Vytautas Patašius, Vytenis 
Šliogeris, dr. Vytautas Do
niela ir Anskis Reizgys. 

ti įvairių namuose gamintų 
skanumynų, tautiniais dra- Gudija 
bužiais papuoštų lėlių, ginta- Gervėčių krašto moterys 
ro papuošalų, kalėdinei dainininkės yra labai dėkin
eglutei puošti šiaudinukų. gos, kaip rašoma Lietuvių 
Nemokamai visi galėjo pa- godose, Rimdžiūnų kultūros, 
ragauti žemaitiškos sriu- švietimo bei informacijos 
bos. centro vadovui Arvydui Kir-

Lituanistinė mokykla dai. Tik jo dėka šio krašto 
"Saulutė" surengė Kalėdų dainininkės bei giesmininkės 
eglutę Lietuvių klubo patal- galėjo dalyvauti Lietuvos 
pose. Programą atliko mo- valstybinės televi~ijos laidoje 
kyklos mokiniai. Jie vaidino, "Duokim garo". Sioje laido
deklamavo eilėraščius, pagie- je dalyvavo Marija Mažei
dojo giesmių. Atvyko ir Kalė- kienė ir Valda Jočienė iš Pet
dų senelis, vaikus pradžiuginęs rikų kaimo, Janina Kuckienė 
dovanėlėmis. Visi dalyviai po iš Girių bei Teresė Katkaus
programos pavaišinti. kienė iš Knystukių kaimų. 

Šv. Judo katedroje įvyko A. Kirda jas surinko, nuvežė 
gražus "Sodžiaus" choro kon- į Lietuvą ir atgal parvežė sa
certas, sutraukęs per 200 vo automobiliu. Moterys 
žmonių. Choras, vadovauja- džiaugėsi, galėjusios pa
mas Reginos Maleckaitės, dainuoti savo kraštų dainų 
programą pradėjo giesmė- per televiziją. Gerai skam
mis bei dainomis, sukurto- bėjo dainaAr gera aglalai ir 
mis lietuvių ir kitataučių kitos dainos. M. Mažeikie
kompozitorių. Antroje prog- nė pasekė pasaką apie meš
ramos dalyje choras dainavo ką su dainuojamais intar
tik lietuviškas dainas. Nuo pais. JA 
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Lietuvos tūkstantmečio paroda 

Vėlų 2009 m. gruodžio 14 
d. žiemos vakarą Thronto uni
versiteto Robarts bibliotekoje 
Lietuvos respublikos garbės 
konsulas Turonte Paulius Ku
ras atidarė parodą "Lietuva: 
kultūra ir istorija". Parodą or
ganizavo Lietuvos respublikos 
ambasada Kanadoje, Lietuvos 
dailės muziejus ir Kanados 
lietuvių bendruomenė, talki
no Kanados lietuvių muzie
jaus-archyvo vedėjas Arūnas 
Pabedinskas. Paroda didžiau
sioje universitetų bibliotekoje 
visoje Šiaurės Amerikoje vei
kė iki gruodžio 19 d. 

Pasibaigę jubiliejiniai me
tai sumuoja ir Lietuvos tūks
tantmečio programos įgyven
dinimo darbus. Dauguma šios 
valstybės strateginės kultūros 

programos projektų vyko Lie
tuvoje. Kilnojamoji Lietuvos 
tūkstantmečio programos pa
roda "Lletuva: kultūra ir isto
rija", kurią parengė Lietuvos 
dailės muziejus ir Užsienio 
reikalų ministerija, buvo skir
ta Lietuvos tūkstantmečio pri
statymui užsienyje. Rodinius 
sukūrė Romualdas Budrys ir 
Mindaugas Šapoka. Angliš
koji parodos versija nuo 2008 
m. rudens rodyta Suomijoje, 
Estijoje, Jungtinėje karalys
tėje, Europos komisijos būsti
nėj e Briuselyje, UNESCO 
būstinėje Paryžiuje, čekijoje, 
Jungtinių Tautų būstinėje 
Niujorke, JAV sostinėje Va
šingtone ir Čikagoje. 

Per Europos valstybių 
sostines ir įvairius miestus ke
liaujanti paroda "Lietuva: 
kultūra ir istorija" aprėpia 
mūsų valstybės raidos tūks
tantmetę istoriją, išryškina pa
grindinius politinius faktus ir 
iliustruoja juos įtaigia ikono
grafij a. Parodoje lankytojai 
atranda išsamų vaizdingą tūks
tančio metų trukmės pasako
jimą apie Lietuvą, susipažįsta 
su svarbiausiais mūsų šalies 
istorijos įvykiais, kultūriniais 
vyksmais. Parodos rodiniai 
yra išdėstyti 30-tyje modernių 
plokštumų. Pagrindinė paro
dos dalis išryškina senąją Lie
tuvos valstybę, pradedant XI 

š. ir baigiant jos sunaikinimu 
XVIII š. pabaigoje, carinės 
Rusijos okupacijos laikotarpį 
nepriklausomos Lletuvos res
publikos 1918-1940 m. tarps
nį, penkiasdešimtmetį (1940-
1990) trukusių okupacijų peri<>
dą ir savo nepriklausomybę 
atkūrusios Lietuvos (iki įstoji
mo į euroatlantines organi
zacijas - Europos sąjunga ir 
NATO) istoriją. Vienas pa
grindinių parodos tikslų -
pristatyti Lietuvos valstybės 
istoriją ir kultūrą, skleisti in
formaciją užsienyje apie Lie
tuvos tūkstantmečio jubiliejų. 
Lietuvos, kaip senos ir garbin
gos šalies, turinčios gilias vals
tybingumo tradicijas bei sie-

kiančios tūkstantį metų, įvaiz
dį atspindi ir informacinis lei
dinys, kuriame lankytojai su
randa pagrindinę parodos sto
vų informaciją. Paroda yra pa
žintinio ir šviečiamojo pobū
džio, skirta ne tik Lietuvos 
valstybės istorijai ir kultūrai 
pristatyti, bet ir sužadinti su
sidomėjimą mūsų šalimi, ypač 
švenčiant Lietuvos tūkstant
mečio jubiliejų. 

Suomija buvo pirmoji ša
lis, kurioje vyko paroda. Ji su
rengta Helsinkio uosto tarp
tautiniame Vakarų terminale 
(2008 m. spalio 29-lapkričio 
14 d.d.), simboliškai atveriant 
parodai kelią į kitas Baltijos 
jūros regiono, Europos ir pa-

saulio šalis. Tuip buvo pabrė
žiamas Lietuvos, kaip jūrinės 
valstybės, bendrumas su kito
mis Baltiįos valstybėmis ir su 
Europa. Sis ryšys išryškintas 
parodos rodiniuose. Atidarius 
parodą anglų kalba Helsinky
je, tikėtasi, kad paroda, keliau
dama po pasaulį, pateiks jos 
lankytojams daug naujos ir 
naudingos informacijos apie 
mūsų šalies praeitį ir kultūrą. 

Antrą kartą paroda anglų 
kalba buvo parodyta Estijos 
sostinėje Tu.line. Aplinkybės 
lėmė, kad ji 2008 m. gruodžio 
mėnesį buvo lankytojams pri
einama Lietuvos respublikos 
ambasadoje, o 2009 m. sausio 
9 d. atidaryta Estijos valsty
binėje bibliotekoje, kur rodyta 
iki sausio 21 d. ir sulaukė di
džiulio susidomėjimo. Estijos 
gyventojai ypač domėjosi bend
rąja patirtimi, kurią kartu iš
gyveno Baltijos šalys. Estams 
patiko, kad Lietuvos dailės 
muziejus stengėsi sukurtinau
jo pobūdžio parodą. Vietoj 
įprastai įsivaizduojamos paro
dos su rodiniais, kultūros ver
tybėmis ir tekstais, pasirink
tos modernios konstrukcijos su 
pakabinamais informaciniais 
stovais. Juose iš keliasdešim
ties institucijų - bibliotekų, 

archyvų, muziejų - Lietuvoje 
ir užsienyje (ŠVedijoje, Slovė
nijoje, Vokietijoje, Lenkijoje) 

Parodos "Lietuva: kultūra ir istorija" atidaryme 2009 m. gruodžio 14 d. Toronto univeniteto 
Robarts bibliotekoje dalyvavę lietuviai; pirmas iš dešin~s - Mindaugas Šapoka, parodos 
kuratorius Ntrs. M. Šapolros ir D. Kuro 

atrinkti lituanistinių vertybių 
vaizdai - archeologiniai radi
niai, archyviniai dokumentai, 
paveikslai, fotografijos ir kt. 

Kita parodos kelionės vie
ta - gausią lietuvių bendruo
menę turinti Jungtinės kara
lystės sostinė Londonas - Vys
kupo Challonerio katalikų 
mokykla (2009 m. sausio 30-
vasario 14 d.d.). Svarbus paro
dos rodymas buvo Briuselyje 
(Belgija), Europos sąjungos 
tarybos būstinėje Justus Lip
sius pastate (2009 m. kovo 26-
balandžio 7 d.d.), kur sulaukta 
išskirtinio daugelio šalių at
stovų dėmesio ne tik per ati
darymą, bet ir per visą paro
dos laikotarpį. Ypatingą dė
mesį parodai skyrė ir Paryžiu
je, UNESCO būstinėje, Ge
neralinės asamblėjos dalyviai, 
2009 m. balandžio 17-24 d.d. 
aplankę ją Parodų centre. 
Prieš parodos transportavimą 
į JAV ji buvo eksponuojama 
čekijos sostinės Prahos Ružyne 
oro uoste (2009 m. balandžio 
28-gegužės 31 d.d.). Pasaulio 
Tuutų bendruomenei paroda 
buvo pristatyta ir Niujorke, 
Jungtinių Tu.utų organizacijos 
būstinėje, prasidėjus svarbiau
siajam metų forumui (2009 m. 
rugsėjo 23-spalio 1 d.d.). 

Parodą Paryžiuje ir Niu
jorke atidarė Lietuvos respub
likos užsienio reikalų ministe
ris Vygaudas Ušackas. JAV 
paroda buvo rodyta Vašingto
ne, atnaujintame Lietuvos 
ambasados pastate (2009 m. 
spalio 23-lapkričio 6 d.d.), vė
liau Čikagoje, Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje. Paro
dos kelionė po Šiaurės Ame
riką baigėsi Kanadoje, Tu
ronto universiteto Robarts 
bibliotekoje. Antrasis paro
dos komplektas latvių, rusų, 
lenkų, vokiečių, gudų, ukrai
niečių kalbomis 2009 m. buvo 
rodytas Kišiniove, Moldovos 
valst. archeologijos ir istorijos 
muziejuje (2008 m. gruodžio 
1-14 d.d.), Rygoje, Latvijos 
karo muziejuje (2009 m. sau
sio 9-25 d.d.), Vienoje, Aust
rijos valst. archyve (2009 m. 
balandžio 20-gegužės 11 d.d.), 
Varšuvoje, Karalių rūmuose 
(2009 m. gegužės 28-birželio 
28 d.d.), Minske, Lletuvos res
publikos ambasadoje (2009 
m. liepos 8-rugpjūčio 14 d.d.), 
Vokietijoje, Quedlinburgo pi
lyje (2009 m. rugpjūčio 28-
rugsėjo 14 d.d.) ir Berlyno ro
tušėje (2009 m. rugsėjo 17-27 
d.d.), Kijeve, Ukrainos valst. 
muziejuje "Kijevo Sofija" 
(2009 m. spalio 15-lapkričio 
10 d.d.), o dabar rodoma Ly
dos muziejuje (Gudija). 

Užsienio reikalų ministe
rijoje parodą Europos šalių 
sostinėse ir JAV miestuose 
koordinavo Mėta Mikelaitie
nė, o atskirose šalyse - Lietu
vos ambasadų ir konsulatų 
darbuotojai. Virtuali parodos 
versija anglų kalba paskelbta 
Lietuvos dailės muziejaus tink
lalapyje www.ldm.lt. 

Mindaugas šapoka, 
Lletuvos dailės muziejaus inf. 



Floridos lietuvių vokalinė grupė "Dainelė", vad. Renatos Armalaitės, ruošiasi dalyvauti IX 
Dainų šventėje 

Visi miestai repetuoja 
NIJOLĖ BENOTIENĖ 

Dalia Viskontienė, artė
jančios IX-osios dainų šven
tės vyriausia vadovė, kiekvie
name šventės rengimo komi
teto posėdyje primena sau ir 
komiteto nariams, kad ši šven
tė yra didelė atsakomybė prieš 
mus visus ir klausytojus, ir dai
nininkus. Tai iš tiesų didelis 
projektas savanoriško darbo, 
atliekamas mažos grupelės 
žmonių, besistengiančių viską 

suorganizuoti kuo kūrybin
giau, gražiau ir tobuliau. Gra
žu ir tai, kai bet kokiu būdu ir 
mes jiems primename, kad jų 
darbas tikrai yra vertinamas. 
Gal daugiausia skatinančių 
dirbti toliau žodžių organiza
toriai gauna iš pačių choristų 
ar choro vadovų, kurie visi yra 
optimistai, visada moka juo
kauti, gal todėl ir pritraukia į 
savo vadovaujamus vienetus 
vis naujų narių. Štai Renatos 
Armalaitės įkurta vokalinė 
grupė "Dainelė" iš Floridos 
dalyvavo ir praėjusioje ir ruo
šiasi dalyvauti šioje dainų 
šventėje. Renata džiaugiasi, 
kad sugrįžo ne tik buvusios 
dainininkės, bet ir naujų prisi
jungė. "Atėjo tokių žmonių, 

kurie važiuoja daugiau nei 50 
mylių į repeticijas, kaip gali
ma nesidžiaugti tokiais daini
ninkais" - rašo R. Armalaitė, 
kuri pirmiausia pradėjo mo
kyti lengvesnes dainas: Stoviu 
aš parimus, Šią naktelę, Vieš
paties lelija, Saulutė tekėjo, 
Tūkstantis žingsnelių, nes jos 
buvo artimiausios širdžiai. 
Kitos sunkesnės dainos, kad 
iš karto dainininkės neišsigąs
tų, įtraukiamos į repeticijų tu
rinį palaipsniui. O dabar, kai 
jau daugelis dainų yra įrekor
duotos ir patalpintos svetai
nėj e, viskas darosi žymiai 
lengviau visiems ir vadovams, 
ir dainininkams. Renata iš
duoda, kad "mano daininin
kės labai daug tikisi iš šios 
dainų šventės, nes bus naujų 
pažinčių, naujų pabendravi
mų, o svarbiausia bus smagu 
dainuoti ir vėl visiems kartu", 
- baigia visada Floridos saule 
besišypsanti R. Armalaitė. 

Praėjusioje dainų šventė
je dalyvavo jaunimo choras iš 
Detroito "Momiestelis" (Mo
town ), kuris buvo įsikūręs tik 
tos šventės tikslui. Didžiausia 
choro dalis buvo gimnazistai 
ir keli studentai, o chorui va-

dovavo Andrius Giedraitis. bai raginu visus choristus 
"Po šventės chorelis subyrėjo, klausytis įrašų, ypač, kai ne
nors atrodo liko labai geri dai- gali dalyvauti repeticijoje". 
nų šventės prisiminimai ir no- O kuri daina atrodo sun
ras vėl tokioje šventėje daly- kiausia? - tai klausimas, kurį 
vauti - pasakoja dabartinė irgi klausėme visus vadovus. 
choro covadovė Rita Giedrai- Rita Giedraitienė, be abejo
tienė - tad 2009 m. vasarą pra- nės, teigia, kad R. Biliūno dai
sidėjo kalbos atgaivinti "Mo- na Nebuvo tai žemė bus pati 
miestelio" jaunimo chorą IX sunkiausia, nes ten ne tik cho
Dainų šventei. Kadangi And- ro partijos sudėtingos, bet 
rius pradėjo medicinos moks- technišku sudėtingumu neat-

Toronto jaunimo choras repetuoja IX Dainų šventės reper
tuarą Ntr. Benotienės 

lus šį rudenį "University of 
Michigan", jis sutiko rūpintis 
tik studentais. Nenorėdama 
nuskriausti gimnazistų, aš, 
Andriaus mama, sutikau mo
kyti šio chorelio gimnazistus. 
Kai galų gale visi atsiliepė, 
chore turėjome 35 narius - 20 
studentų ir 15 gimnazistų! 
Studentai mokysis savaran
kiškai iš įrašų, nes išsiskirstę 
per visą valstiją įvairiuose uni
versitetuose - sako R. Gied
raitienė - o su gimnazistais 
repetuojam sekmadieniais po 
šv. Mišių". 

Kaip gi sekasi tose repeti
cijose, kurių dainų garsais 
pradėjote pirmąsias repetici
jas ir kt. panašius klausimus, 
klausėme visus choro vado
vus: "Atsakant į pirmą klausi
mą, tai pirma mūsų daina bu
vo Saulė dovanojo ( muz. K. 
Daugirdo) - sako detroitiškė 
R. Giedraitienė. - Kodėl? O 
todėl, kad keli vaikai tą dainą 
jau išmoko Dainavoje šią va
sarą per moksleivių stovyklą 
R. Kliorienės dėka, be to, vai
kai pažįsta dainos autorių, tai 
kažkaip daina iš karto arčiau 
prie širdies, o ir pati daina 
smagi, melodinga. Seniai ir 
įrašas šios dainos buvo sve
tainėj e. Taip pat mokame ir 
Viešpaties lelija, nes vėlgi yra 
įrašai - sako vadovė. -Aš Ia-

silieka ir akompanimentas. 
"Kviesiu gimnazistus eiti į su
augusių repeticiją dėl šios dai
nos, tegu Rimas Kasputis 
(Detroito choro "Aidas" va
dovas) ją ir savo, ir mano dai
nininkus išmokys" - juokiasi 
R. Giedraitienė. 

Iš Detroito elektroniniu 
paštu tiesiai į Toronto jauni
mo choro gretas, kurių pa
klausus, ką jie daro choro re
peticijose - "taigi aišku, kad 
dainuojame! Ir net labai sma
giai dainuojam - entuziastin
gai atsiliepė choro administ
ratorė Viktorija Benotaitė -
pradžioje būtinai prasidai
nuojam ir kai apšylam, tada 
sėdam dainuoti rimčiau. To
ronto Jaunimo choras yra lai
mingas, kad turi dvi labai ge
ras vadoves. Dažnai būna, kad 
viena vadovė dirba su vyrais 
atskirai, o kita vadovė moko 
merginas. Repeticijos pabai
goje abi grupės sueinam ir 
perdainuojam ką išmokom. 
Nebuvo nė vienos repeticijos 
be juokų!" 

Toliau kiti klausimai, kaip 
ir visiems chorams: kokias 
dainas mokomės? "Taigi mes 
turim 'strategy'. Ant lentos 
surašėme devynias dainas: 
Viešpaties pasaulis, kuri labai 
gražiai skamba ir visiem labai 

Nukelta į 12-tą psl. 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Jurgio Ambraziejaus Pa

brėžos (1771-1849), žemai
čių botaniko veikalo Taislius 
auguminis (Augalų sistema) 
rankraščio kopiją parengė ir 
išleisdino Lietuvių kalbos 
institutas, Botanikos institu
tas ir Lietuvos valstybinė 
Martyno Mažvydo bibliote
ka. Veikalas spausdintas ori
ginalia žemaitiška kalba ir ra
šyba. Pirmoje knygoje spaus
dintas veikalo įvadas, 17 len
telių su piešiniais ir nuo pir
mo iki 223 autoriaus ranka 
numeruotų puslapių, o pri
dėtoje kompaktinėje plokš
telėje įrašyta rankraščio da
lies faksimilė. JAV 1900 m. 
Taisliaus auguminio ištrau
kos buvo išleistos pakeitus 
autoriaus naudotą rašybą 
panašesne į bendrinę lietu
vių kalbą. 

Prieš 160 metų Kretingoje 
miręs ir palaidotas moksli
ninkas, gydytojas ir vienuo
lis pranciškonas J .A. Pabrė
ža buvo pirmasis Lietuvos 
augmenijos tyrinėtojas, vie
nas iškiliausių XIX š. švietė
jų. Gimė Večiuose (Skuodo 
r.), mokyklą baigė Kretingo
je, 1791-1794 m. Vilniaus 
universitete studijavo istori
ją, mediciną, botaniką, che
miją, teisę ir teologiją. 1794 
m. įstojo į Varnių kunigų se
minariją, įšventintas į kuni
gus tarnavo Žemaitijos para
pijose. Daug keliavo - rinko 
istorinę, etnografinę me
džiagą, botanikos pavyz
džius. Jo vardu Kretingoje 
pavadinta gimnazija ir mies
to gatvė. 

J.A. Pabrėža pirmasis su
kūrė žemaitišką botanikos 
terminologiją, parengė apie 
50 darbų botanikos temo
mis, enciklopedinį leidinį 
Taislius auguminis, kuriame 
apibūdino 643 augalus. Bo
tanikas surinko herbariumą, 
kuriame buvo apie 800 au
galų rūšių. Jo didelė dalis 
buvo XX š. pradžioje išvežta 
į Odensės (Danija) universi
tetą, o likusioji dalis 1930 m. 
perduota Vytauto Didžiojo 
univesitetui. Taislius augumi
nis, saugomas Valstybinės 
M. Mažvydo bibliotekos Re
tų knygų ir rankraščių skyriu
je, yra įtrauktas į UNESCO 
programos "Pasaulio atmin
tis" Lietuvos valstybinį regist
rą kaip valstybinės reikšmės 
dokumentinio paveldo ob
jektas. 

Kauno valstybinis dra
mos teatras 2009 m. gruodį 
pastatė dviejų dalių spek
taklį Laimingi pagal Fried
rich von Schiller (1759-1805) 
pjesę Klasta ir meilė. Spek
taklį režisavo Artūras Arei
ma, scenografija ir kostiu
mai Kotrynos Daujotaitės. 
Vaidino aktoriai Tomas Rin
kūnas, Toma Vaškevičiūtė, 
Egidijus Stancikas, Daiva 
Stubraitė, Ričardas Vitkai
tis, Henrikas Savickis, Daiva 
Rudokaitė, Kęstutis Povilai
tis, Vilija Grigaitytė. 

Režisierius A. Areima lai
kėsi Klastos ir meilės autoriaus, 
meilę apibrėžusio kaip aukš
čiausią žmogaus atsiskleidi
mą, nuostatos: žmogus be 
meilės negali būti laimingas, 
o laimingas negali būti ne
mylėdamas. Tai spektaklio 
pagrindinė mintis, plėtoja
ma per meilės kaip laimės, 
prasmės ir visumos idėjas. 
Pagrindinis konfliktas vyksta 
tarp dviejų pasaulių: politi
nio, kur vienintelė ir nenu
ginčijama vertybė yra porei
kis būti galingam ir užimti 
aukštas pareigas - pragmati
nės laimės sampratos, ir žmo
gaus orumo bei garbės pa
saulio, kuriame klesti žmo
giškosios vertybės. 

Lietuvos valstybinės fil
harmonijos Didžiojoje salė
j e 2009 m. gruodžio 26-30 
dienomis vyko "Kalėdų mu
zikos savaitė" - šešios kon
certinės programos įvairių 
skonių ir skirtingų amžiaus 
grupių klausytojams. Gruo
džio 26 d. programą "Šventų 
Kalėdų rytą" pradėjo ber
niukų ir jaunuolių choras 
"Ąžuoliukas" su autorinė
mis ir tradicinėmis Europos 
bei JAV giesmėmis. Jiems į 
talką atėjo aktorė Viktorija 
Kuodytė, vargonininkas Ber
nardas Vasiliauskas ir vari
nių pučiamųjų instrumentų 

orkestras "Senjorai". Tos pa
čios dienos vakarą Lietuvos 
kamerinis orkestras su smui
kininku Sergej Ktylovu ir pia
nistu Edoard Strabbioli atliko 
Vienos klasicizmo ir anksty
voj o romantizmo muziką. 

Gruodžio 27 dieną buvo 
pristatytas muzikinis spek
taklis Gyvūnėlių karnavalas 
(Lietuvoje vadinamas Žvėrių 
karnavalu, nors kažin ar bū
tų tikslu gulbes ir žuvis pri
skirti žvėrių grupei) pagal 
Camille Saint-Saens siuitos 
muziką. Spektaklio tekstą 
paruošė jaunosios kartos 
prozininkė Laura Sintija Čer
niauskaitė, režisierė - viena 
iš jaunųjų lėlių teatro meni
ninkių Gintarė Radvilavi
čiūtė. Renginyje dalyvavo 
Klaipėdos lėlių teatro artis
tai, Klaipėdos kamerinis or
kestras, fortepijoninis Sona
tos ir Roko Zubovų duetas. 

Kamerinis orkestras "Ca
merata Klaipėda" su smui
kininku Vilhelmu Čepinskiu 
ir rusų altininku Michail Be
reznickiu gruodžio 30 d. at
liko ankstyvojo ir vėlyvojo 
romantizmo XIX š. muziką. 
Dar du vakarinius koncertus 
atliko Čiurlionio kvartetas, 
sopranas Kristina Zmailaitė 
ir tenoras Edmundas Seilius 
(gruodžio 27 d. - prancūzų 
romantikų ir impresionistų 
muziką) ir vyrų vokalinis 
sekstetas "Man Sound" iš 
Ukrainos (gruodžio 29 d. -
džiazo, populiarios muzikos 
ir "ritmenbliuzo" muzikantų 
George Benson bei AI J ar
reau kūrybą, plius slavų tau
tų liaudies dainų pynę). GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

90-179 dienų ................... 1.00% Taupomoji sąskaita 1.25% 

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

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

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

Amerikos dolerių kasd 
palūk taupymo sąskai1a O .2 0% 

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

GIC SUTEIKIAME 

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

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSAatviras. kintantis ............. 3.00% 

RRSP ir RRIF atviras, kintantis... 1. 2 5 % 
1 metų.............................. 1.55% 

2 metų .. „ ....... „„„ .. „ ......... 2.15% 

3 metų .. „ ... „ .. „„„ .. „ ......... 2.50% 

4 metų .............................. 2.75% 

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

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

NEKILNOJAMO TURTO PASKOLAS 

Su nekintmčiu nuošimčiu 

1metų„„.„„„ .. „„.„„„.„.„„„ .. „„. 3.25% 
2metų.„.„„„.„„.„.„„.„.„„„.„„„ 3.50% 

3metų ......................................... 4.00% 
4metų ......................................... 4.25% 
5 metų......................................... 4. 75% 

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

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

----------- turto užs1atu.„ .......... „ ......... „... 3.25% 
MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5Gl 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas: 
Pirm., antr., treč. 
Ketvirt., penkt 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

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

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

. " 
" " . " 

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 

GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
"INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas -ne pelnas, bet 
sąiiningas patarnavimas 

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

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

IŠ VISO GRĄŽINTA NARIAMS VIRŠ $225,000 

TOMAS A. SENKUS, BSc.OLS,OLIP 

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

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

@RTODONTĖ 
,„.„11 ....... „ Dr. Skaistė Našlėnaitė 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

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

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

Sausio 13-oji: kruvinojo 
savaitgalio dienoraštis 

Atkelta iš 3-čio psl. 

Prasidėjus raudonojo te
roro veiksmams, Lietuvos res
publikos Aukščiausiosios ta
rybos pirmininkas V. Lands
bergis bandė susisiekti su 
SSRS prezidentu, tačiau dia
logas neįvyko. Mat M. Gor
bačiovas "pietavo". Tuo tarpu 
apie 20,000 žmonių, remian
čių teisėtą Lietuvos valdžią, 
budėjo Nepriklausomybės 
aikštėje priešais LR Aukš
čiausiąją tarybą. 

Tą pačią sausio 11-ąją po 
Spaudos rūmų okupacijos bu
vo grobiami ir kiti svarbūs 
valstybiniai objektai. Turp jų -
Medžiotojų ir žvejų draugijos 
pastatas, archyvas, Nemen
činės TV retransliacijos cent
ras. Lietuvos suverenitetui 
priešiškos jėgos paskelbė 
svarbiausių transporto ob
jektų streiką, nustojo veikti, 
orouostas, o vėlų vakarą ka
riškiai užėmė Vilniaus gele
žinkelio mazgą. LKP CK 
(SSKP platforma) biuro narys 
J. Jermalavičius paskelbė, kad 
suformuotas nacionalinio gel
bėjimo komitetas (NGK), 
kuris esą "imasi visos atsako
mybės už Respublikos liki
mą". "Saugumo sumetimais" 
apie komiteto sudėtį neinfor
muojama. 

Aukščiausiosios tarybos 
kreipimesi į Lietuvos respub
likos žmones įspėjama, jog 
Sovietų Sąjungos "agresyvūs 

veiksmai, panaudojant net 
ginkluotą jėgą, kelia grėsmę 
Lietuvos nepriklausomybei". 
"Imperija turi milžinišką 

prievartos aparatą, - pabrė

žiama dokumente, - tačiau ji 
negali išrauti iš mūsų širdžių 
ryžto ir troškimo išsaugoti sa
vo Tėvynės nepriklausomybę. 
( ... )Lietuvos respublikos pi
liečiai! Savo ištverme, rimti
mi, susitelkimu, moraline jėga 
saugokime savo Tėvynę". 

1991 m. sausio 12-oji, 
šeštadienis 

Drumsdama nakties ra
mybę, po Vilnių vėl važinėja 
sovietų karinė technika. Apie 
2 val. nakties Valakampiuose 
apsupamas ypatingosios pa
skirties policijos dalinys, ku
rio 32 pareigūnai pereina į 
Lietuvos nepriklausomybės 
priešų pusę. Dar po poros va
landų puolama Policijos aka
demija. O V. Landsbergio trys 
bandymai susisiekti su SSRS 

vadovu, Nobelio taikos pre
mijos laureatu M. Gorbačio
vu, vėl nesėkmingi ... 

Šią dieną pasirodė pirma
sis Laisvos Lietuvos numeris, 
kurį išleido Spaudos rūmuose 
užgrobtų redakcijų -Aitvaro, 
Atgiminw, Echo Litvy, Gimto
jo krašto, Golos Litvy, Kurier 
Wilenski, Lietuvos ryto, Litera
tūros ir meno, Mažosios Lietu
vos, Respublikos, Tiesos, Vaka
rinių naujienų ir Vilniaus laik
raščio žurnalistai. 

LR Aukščiausioji taryba 
priėmė nutarimą "Dėl prie
monių Lietuvos Respublikai 
ginti", kuriame SSRS veiks
mai traktuojami kaip atvira 
karinė agresija. AT prezidiu
mas ir vyriausybė įgaliojami 
sudaryti Laikinąją gynybos 
vadovybę. Nutarime sakoma, 
kad "Lietuvos Respublikos vi
daus reikalų ir krašto apsau
gos padaliniai svarbiausiųjų 
valstybinių objektų užpuoli
mo atveju turi teisę priešintis 
bet kuriam užpuolikui". 

O tūkstančiai patriotų ir 
toliau saugojo Lietuvos parla
mentą, televizijos komitetą, 
televizijos bokštą bei tarp
miestinę telefonų stotį, šven
tai tikėdami šio akto kilnumu 
ir didybe. Apgaulingą dienos 
rimtį vėlų vakarą išsklaidė iš 
Šiaurės miestelio pajudėjusi 
karinio transporto kolona. 
Neišvengiamai artėjo kruvi
nojo savaitgalio kulminacija. 

1991 m. sausio 13-oji, 
sekmadienis 

Vilnius, 2 val. nakties. 
Okupacinės kariuomenės tan
kai ir nužmogėję desanti
ninkai, žudydami beginklius 
žmones, užėmė radijo ir 
televizijos komiteto pastatą 
bei televizijos bokštą. Radijo 
diktorius A. Sadukas prisi
mena: "(„.) Į Konarskio gatvę 
įsuka pirmoji greitosios pagal
bos mašina ir sustoja prie pa
radinių Radijo durų. Paskui 
ją slinkę šarvuočiai važiuoja 
toliau, paskui juos - du trys 
dengti sunkvežimiai. Sunkve
žimiai suka i žmonių minią ir 
sustoja. Iš jų iššoka daug, 
labai daug kareivių ir išsiri
kiuoja prieš žmones ir prieš 
Radijo pastatą. Visi jie su 
ginklais rankose, su šalmais. 
Operacija atliekama labai 
greitai. Po kariškių komandos 
kareiviai meta į žmones kaž
kokius sprogstamuosius pake
tus. 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

~:e:~•~ 
Dr. Gintarė Sungailienė 

(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakcshore Road E. 104-3945 Daug Leavcn Blvd. 

~ Mi issauga, ON L.5G 1E5 Mississauga, ON L5N OA5 
.__ __ __, www.walcrsidcdcntal.ca www.9thl inedental.ca 

Klyksmas, pradeda šau
dyti iš automatų į žmonių pu
sę. "Pirmas reginys, kurį išvy
dau televizijos bokšto priei
gose, - gyva žmonių siena, už
stojusi tankams kelią, - pasa
koja mokytoja pensininkė J. 
Krupavičienė. - Siena tyli, 
tarsi suakmenėjusi, kartkartė
mis sulinguodama nuo tankų 
gausmo ir pragariškų šūvių. 
Nors stovėjau prie pat tanko 
vamzdžio, kuris spjaudė ugnį, 
baimę įstengiau užgniaužti -
tebūnie kas bus ... " 

Okupavus Vilniaus radiją 
ir televiziją, netikėtai translia
cijas pradėjo Kauno radijas, 
vienintelė dar neužgrobta 
radijo stotis Lietuvoje, bei 
Kauno TV studija. Žurnalis
tas M. Patašius kalbėjo: "Mie
li Lietuvos žmonės! Mano 
mieli broliai ir sesės, Lietuvos 
sostinę Vilnių, kaip jūs supra
tote, užgrobė mūsų kaimyni
nės šalies kolaborantai.Tučiau 
Lietuva dar gyva! Čia kalba 
Kaunas! Kauno redakcija.( ... ) 
Eteryje būsime tol, kol ga
lėsime ... " 

Kaip netrukus paaiškėjo, 
Kauno TV signalus užfiksavo 
Suomijoje, Latvijoje, Estijoje, 
o palydovo pagalba - net ir 
JAV. Kaunas tuo metu buvo 
Lietuvos langas į pasaulį, lai
kinoji informacijos skleidimo 
sostinė. Tuo tarpu Vilniuje iš 
tankų per garsiakalbius pra
nešinėjama, kad valdžią į savo 
rankas paėmė NGK - nacio
nalinio gelbėjimo komitetas. 
Skelbiama apie komendanto 
valandos įvedimą. Tučiau tei
sėtai išrinktų ir Kovo 11-ąją 
Lietuvos nepriklausomybę at
kūrusių tautos atstovų Aukš
čiausioji taryba, nepaisydama 
išorinės grėsmės, ir toliau dir
bo, o tėvynainiai ištikimai sau
gojo savąjį parlamentą. 

Sykiu visas civilizuotas pa
saulis sužinojo, kad Sausio 13-
ąją nepasotinamas Kremliaus 
molochas, turintis įgimtą sa
vybę nuolatos plėstis, parei
kalavo keturiolikos taikių 
žmonių gyvybių ir šimtų su
žeistųjų kraujo. Žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę garbei paskelbiamas 
trijų dienų gedulas. 

Gyvybės ugnį savosios 
valstybės aukurui padovanojo 
Loreta Asanavičiūtė (g. 1967 
m.), Virginijus Druskis (g. 
1969 m.), Darius Gerbutavi
čius (g. 1973 m.), Rolandas 
Jankauskas (g. 1969 m.), Ri
mantas Juknevičius (g. 1966 
m.), Alvydas Kanapinskas (g. 
1952 m.), Algimantas Petras 
Kavoliukas (g. 1939 m.), Vy
tautas Koncevičius (g. 1941 
m.}, Vidas Maciulevičius (g. 
1966 m.), Titas Masiulis (g. 
1962 m.), Alvydas Matulka 
(g. 1960 m.), Apolinaras Juo· 
zas Povilaitis (g. 1937 m.), lg· 
nas Šimulionis (g. 1973 m.) ir 
Vytautas Vaitkus (g. 1943 m.). 



Misionieriaus laiškas 

Čia, Ruandoje, mūsų naš
laityne stropiai ruošiamės ši
tai itin maloniai šventei: na
mai valomi, tarp žolynų ir gė
lynų takai aptvarkomi, bet 
ypač paruošiame savo širdis 
šitai Meilės šventei artimo 
meilės veiksmais. 

Vyresnysis mūsų jaunimas 
surengė žaidynių, iškylų, sma
gių vakarėlių artimos apylin
kės neturtingiems vaikučiams, 
o vyresnysis jaunimas lankė 
senesnius ir sergančius žmo
nes - jiems nunešė maisto, 
sėmė vandens, taisė jų trobas, 
apdirbo jų laukelius ... 

Kadangi mūsų našlaičiai 
priklauso gera dalimi nuo au
kų, yra spontaniška ir natūra
lu, ypač šių švenčių metu, la
biau pagalvoti apie savo glo
bėjus ir galimai atsidėkoti 
malda ar kokia nors kuklia 
dovanėle ... Tus prisiminimas 
bus ypatingai ryškiai jaučia-

Kalėdos Mrikoje 

Kun. Hermanas Šulcas 

mas Kalėdų naktį per Berne
lių Mišias, kai mūsų kuklioje 
koplyčioje prakartėlėje gulės 
mažas kūdikis, prieš keletą 
mėnesių surastas šalia mūsų 
Jaunimo sodybos įvažiavimo, 
kur gulėjo verkdamas, apleis
tas tarp krūmų ... Per šv. Mi-

šias jis bus apsuptas mūsų pie
menėlių, kurie atsivedė irgi 
savo avinėlius ir ožkiukus ir 
šalia šito vaikelio buvo ir visi 
mūsų našlaitukai, kurie šitą 
pamestinuką iš karto priėmė, 
kaip savo broliuką ir sutarė 
jam suteikti vardą - "Mu
gisha", tai reiškia palaima. 
Normaliai Afrikoje tėvas, vos 
tik vaikas gimsta, suteikia jam 
vardą .... 

Aš esu laimingas dėl mū
sų našlaičių spontaniškos ir 
gražios meilės šitam vaikučiui 
ir širdyje dėkoju Dangui, kad 
per tiek daug metų Afrikoje 
(31 ... ) niekad nelikau paliktas 
vienas: visad buvo ir yra aps
čiai gerų žmonių, kurie savo 
dosnia meile man padeda 
skleisti šiek tiek meilės šitame 
nuostabiame, bet ir žiauriai 
išnaudotame ir kankintame 
kontinente ... 

Kun. Hermanas Šulcas 

INFORMACUAI. Galite pasidomėti plačiau apie šį misionierių: http://www. bemardinai.lV 
straipsnis/2009-12-21-dievas-i-ruanda-grizta-nakti/37303, Dievas i Ruandą grįžta naktį, 
Hermanas Šukas kvietė neužtverti širdžių; http://www. sauliaiplius.lt/main/turinys/yei
dai/1/2054; http://www.kunigas . .lt/1Vstraipsniailcid:5/eid:15/. Žudynių akivaizdoje išliko tikėji
mas meile. Pagarbiai patarnaujantis - Juozas Dapšauskas 

Kitokia Palanga jūros. O dabar grįžkime prie 
audrų nuniokoto smėlio kopų 
ruožo. Palangoje apsilankiusi 
aplinkos apsaugos ministerio 
įsakymu sudaryta Pajūrio 
juostos tvarkymo programos 
įgyvendinimo priežiūrai skirta 
konsultacinė darbo grupė ap
tarė skubias krantotvarkos 
priemones. Mokslininkai pri
ėjo išvados, jog veiksmingiau
sia būtų paplūdimius pildyti 
smėliu, bet iki pavasario tokių 
darbų imtis neverta. Tačiau 
būtina kuo greičiau apsaugoti 
daugiausia pažeistas kopagū
bio vietas. Palangos savivaldy
bės administracija, atsižvel
gusi į krantotvarkos specialis
tų rekomendacijas, priėmė 
sprendimą audrų nuardytą 

kopų ruožą netoli jūros tilto 
apsaugoti nuo Rąžės žiočių 
atvežto smėlio pylimu. 

Atkelta iš 5-to psl. 

Palangos tiltas tarnavo 
daugiau kaip 100 metų. Per 
1997 m. vasaros sezoną atida
rytas trečias tiltas į jūrą, gero
kai ilgesnis už senąjį. Jo ilgis 
465 m. Vakarais tiltas apšvies-

Laimingas žvejys ant Palan
gos tilto - vakarienei keps su
gautas plekšnytes 

tas elektra. Ateityje ant tilto 
planuojama įrengti kavinę -
restoraną. Praėjusių metų 
spalio viduryje pajūrį ir Lie
tuvą nusiaubė smarki audra. 
O kaip gi atrodo Palangos til
tas po praūžusių vėtrų? 

Vėlų rudenį Palanga pasi
tinka neįprasta ramybe, kur 
ne kur suklykia žuvėdros. Ke
lionę pradedame įžymiąja Ba
sanavičiaus gatve. Visur tuš
čia, nė gyvos dvasios, kavinės, 
restoranai uždaryti, privatūs 
vasarnamiai taip pat paruošti 
žiemai. Artėjant prie tilto, pa
sigirsta bangų riaumojimas, 
stiprėja vėjo gūsiai. Pagaliau 
mes ant tilto. Vietoj spalvingo 
poilsiautojų būrio, tilto pa
karščiai aplipę sužvarbusiais 
nuo vėjo žvejais. Čia jiems ro
jus, nors tekimba tik smulkios 

plekšnytės ir kitos žuvelės, bet 
žvejai sako, kad jos būna iš
keptos labai skanios. 

O dabar pasidairykime 
aplinkui: pajūrys gerokai nu
siaubtas, tik tiltas išdidžiai at
laikė prasiautusią audrą. Ko
pos, ypač netoli tilto, gerokai 
išplautos. Vietomis įsismar
kavusios jūros bangos peršo
ko kopų pylimą ir pradėjo 
grėsmingai artėti pušynėlio 
link. Mediniai pėsčiųjų take
lių laiptai, vedantys į paplūdi
mį. taip pat nukentėjo - dalis 
jų užpustyti smėliu. Paplūdi
mys tuščias kaip iššluotas, tik 
jūroje šmėruoja keli siluetai. 
Priėjus arčiau, paaiškėja, kad 
tai - Palangos ponių maudy
nių vieta. Ar lyja, ar sninga -
čia drąsuolės semiasi sveika
tos, grūdinasi. Viena iš jų pa
pasakojo, kad jos nepriklauso 
jokiam sveikatos klubui, tie
siog susidarė kelių bendra
minčių palangiškių grupelė, ir 
taip maudynėmis lediniame 
vandenyje jos pradeda kiek
vieną dieną. Sako, tai suteikia 
energijos, nekimba jokios slo
gos ar gripai. Galbūt. Norisi 
tom sveikuolėms palinkėti va
lios ir ištvermės semiantis 
sveikatos iš šniokščiančios 

Per dvi dienas bendrovės 
"Palangos komunalinis ūkis" 
darbininkai pasidarbavo ne 
ką blogiau nei pati gamta ir 
supylė ganėtinai aukštą kopa
gūbį. Na, tikimės, kad iki pa
vasario darbštūs Palangos ko
munalininkai atliks visus su
planuotus darbus kopoms su
tvirtinti, o gamta daugiau ne
beiškrės jokių išdaigų, ir va
sarą Palanga mus pasitiks iš
gražėjusi ir pajaunėjusi. 

(Ntrs. Z. Bilevičiūtės) 

~ w~ v~ 

DENI.A.L ~.A.R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Maliu 

23 7 3 Bloor St. West 

Tel. (41 6) 763-5677 
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TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinamo 
taupomo ji sąskaita) 
Kasdieninių kintamų jų palūkanų 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

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

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

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

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

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

PAPILDOMA TAUPOMOJ I 1.20% 

"Pla na s 24" Kasd ieninių 
palūkanų čekių / taupomo ji 
Balansas: $0 - $4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.100% 
$10,000.00-$24,999.99 0.150% 
$25,000.00- $59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuoši mčiai ir 
nemokomi čekių 

patarnavimai 

palūkanos 

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

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

TERMINUOTI 
I N DĖLIA I 
30- 89 dienų 
90- 179 dienų 
180- 269 d ienų 

_____________ , 270-364 dienų 
JAV DOLERIŲ KASDIENINIŲ 1 metų 

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

PALŪKANŲ 0.20% 2 metų 
3 metų 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TU RTO 5 metų 
PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 

mažesniais nuošimčiais 

Atviras, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų palūkanų 
l metų 

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

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

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

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 
l metų 

2 metų 

3 metų 
Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pogal pareikalavimą _______________ _____, 5 metų 

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

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.50% ir aukščiau 

ASMEN IN ĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti keičiami be jspėjimo 

M:H 
PARAMA 

www.pa ra ma.ca 

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

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

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEISEZONINIS ORO llLDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jareckui 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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Zinios iš Lietuvos 
• Ispanijoje vykusiose 

Eurolygos jaunių (iki 18 metų 
amžiaus) atrankos varžybose 
Vilniaus "Lietuvos ryto" ko
manda užėmė 5-ąją vietą tarp 
12 komandų. Vilniečiai pas
kutinėse rungtynėse rezultatu 
82:70 nugalėjo Split "KK 
Split" (Kroatija) bendra
amžius ir varžybas baigė, iš
kovoję tris pergales bei patyrę 
vienintelę nesėkmę. 

• Vilniaus "Lietuvos ry
to" krepšininkai iš Serbijos 
sostinės grįžo dvigubai su
gniuždyti. Bandymas išsiko
voti kelialapį į "Top 16" vilnie
čiams baigėsi skaudžiu pralai
mėjimu - "Lietuvos rytas" Eu
rolygos B grupės rungtynėse, 
sužaidęs ketvirtąjį kėlinį, 

67:97 pralaimėjo Belgrad 
"Partizan" (Serbija) klubui ir 
pablogino savo padėtį kovo
jant dėl vietos kitame rate. 
Vilniečiai, kovodami dėl kelia
lapio, prarado svarbią atramą 
- jie prieš "Partizan" neturės 
ir tarpusavio susitikimų pra
našumo, nes Vilniuje serbų 
klubas buvo įveiktas 22 taškais 

• Ant bedugnės krašto 
atsidūrę Kauno "Žalgirio" 
krepšininkai sugebėjo mobili
zuotis ir nutraukė septynių 
nesėkmių iš eilės seriją Euro
lygos varžybose. Žalgiriečiai 
namuose devintojo rato A 
grupės rungtynėse po permai
ningos kovos rezultatu 68:61 
nugalėjo Zagreb "Cibona" 
(Kroatija) klubą ir išsaugojo 
viltis, nors labai nedideles, 

kovoti dėl patekimo į "Top-
16" ratą. 

• "Šiaulių" krepšinin
kams 2010-ieji prasidėjo skau
džia pamoka. A. Sireikos tre
niruojami žaidėjai Europos 
taurės varžybų e grupės rung
tynėse 81:96 nusileido Jeru
zalės "Hapoel" komandai, pa
tyrė ketvirtąją nesėkmę ir ga
lutinai prarado viltis patekti į 
kitą ratą. 

• Pradedant Naujuosius 
metus Lietuvos moterų krep
šinio lygos (LMKL) varžybų 
lentelė (vieta, komanda, taš
kai): 1. Kauno "LKKA-Ais
tės" - 22 taškai; 2. Cėsių "Cė
sis" - 21; 3. Vilniaus TEO -
21; 4. Kauno "Laisvė" - 19; 
5. Klaipėdos "Lemminkai
nen" - 18; 6. Šiaulių "Rūta" 
-16; 7. Vilniaus MRU -14; 8. 
Marijampolės LAMMKK-13. 

• Europos šalių futbolo 
rinktinių įvertinime, kurį pa
skelbė "France football", Lie
tuvos rinktinė užėmė tik 39-ą 
vietą. Panašiame 2008 metų 
įvertinime, kurį baigiantis 
kiekvieniems metams sudaro 
įtakingas Prancūzijos futbolo 
žurnalas, lietuviai buvo ketu
riolikti - net 25 vietomis aukš
čiau negu dabar. Lietuvą šįsyk 
pralenkė ne tik Latvija (22 
vieta), bet ir Estija (30). 

• Kūno kultūros ir sporto 
departamentas prie Lietuvos 
respublikos vyriausybės ge
riausiu 2009 metų sporto sta
tiniu paskelbė Utenos miesto 
visapusišką sporto pastatą. VP 

Jubiliejinės rungtynės 
ŠALFASS-gos 60-osios metinės rungtynės įvyks Klyvlan

d~, OH, 2010 m. balandžio 30-gegužės 2 d.d. Klyvlando 
"Zaibas" taip pat švęs savo veiklos 60-metį. Visos tinklinio ir 
krepšinio komandos yra kviečiamos registruotis iki š.m. va
sario 28 d. Gavus visų registracijos informaciją (klubo ryšių 
asmens duomenis, komandų skaičių, kategorijas), bus nusta
tytas registracijos mokestis ir rungtynių tvarka. Visi mokes
čiai turės būti sumokėti iki š.m. kovo 31 d. Prašome siųsti in
formaciją rungtynių direktoriui Vidui Tatarūnui, 8697 Har
vest Home Drive, Mentor, OH 44060, USA; el. paštu 
vtatarunas@att.net arba vidas.tatarunas@keybank.com. 
Tel. 440-209-0440. Platesnė informacija bus skelbiama tink
lalapiuose www.launa.org ir www.zaibas.org. Inf. 

• 
l'EOOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
„ KUL O SKAUSMAI 

Ji. PĖDO KAUSMAI 

11> PIRŠTŲ DEFORMACJJO. 

11> NAGŲ DEFORMA IJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAJ „ (AUGĘ AGAI 

)l> VIETI Ė NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMA „ SE IORŲ P. DŲ PRIEŽIŪRA 

• VAIKŲ EIS OS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
LR EISE OS S UTRIKlMAJ 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 

„T>..,....,, ... TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

rNDĖKLA IS 

+ PRITMAM • VISUS 
L.__.=_ _ ___J PLANlNlUS DRAUDlMUS 

+ TERILO ĮRANKIAI 

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

Visi miestai repetuoja 

Toronto jau~imo _choras, pasiruošęs koncertuoti Prisikėlimo parapijos metinėje vakarienėje 
2009 m. spalio men. Ntr. N. Zelionkos 

Atkelta iš 9-to psl. 

patinka Dainos spamais, Auš
ros žvaigždė, Šlama šilko vėjas, 
Saulutė tekėjo, Linai, Palankėj 
palankėj, Daina aš gyvenu ir 
Nebuvo tai žemė, kurias jau 
esam gerai pramokę - sako 
Viktorija - koncertuoti vieni, 
dainuojant šias dainas, gal dar 
negalėtume, bet jau tikrai ži
nom ką darom. Dabar mes jas 
paliksim ramybėj e kurį laiką 
ir pradėsim dirbti su kitom 
dainom. Va, tokia mūsų stra
tegija. Ar negera?" - linksmai 
baigia V. Benotaitė. 

O kuri daina jums atrodo 
bus sunkiausia, klausimais ne
palieku Toronto jaunimo cho
ro. - "Sunkiausia, aš manau 
man visi pritars, - sako V. Be
notaitė, - kad Nebuvo tai že
mė, bet mes ją kasneliais mo
komės. Mūsų vadovės, kai tik 
pradeda mus mokyti, labai įsi
jaučia, nes jos savo galvoj girdi, 

(nuo 1919 metų) 

kaip ši daina turės skambėti, 
tai nuo jų energijos ir mes dai
nuojam lyg būtume ir trimitai, 
ir būgnai, ir trepsėtoj ai". 

O pabaigai naujausios ži
nios iš Kanados garsios sosti
nės Otavos dainininkų. Laikas 
tikrai labai greitai bėga, - "iš
ties tai jau ne vienas naujai 
atėjęs choristas ėmė rūpintis, 
kaipgi viską išmoksime", - sa
ko Ramunė Zitikienė, vaikų 
choro "Arija" vadovė. - "Na, 
o dalyvavusieji praėjusioje 
šventėje ramina, kad išsigel
bėjimas - partijų įrašai, kurių 

Dainų šventės svetainėje vis 
daugėja. Beliks tik po kokį 
šimtelį kartų pasiklausyti, ir 
viskas bus OK!" - tikrai juok
damasi baigia Ramunė, kuri 
šventei ruošia vaikų chorelį -
"vaikai dėl sunkumų nesuka 
galvos, ko tik imamės, tą ir 
dainuojam. Šiuo metu sma
giai mokomės Pasaka apie de
besėlį. Otavos suaugusių cho-

& Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

& Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

& Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 me1ų. 

& Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto Ontario M6N 3P7 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>VAL LEPAGE 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

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

re "Arija" (vad. L. Lukšaitė
Cassidy) dabar yra 20 daini
ninkų, iš kurių 10 naujai prisi
jungusių dėl šios šventės. Re
pertuarą sostinės dainininkai 
traukia net keliais balsais be 
jokių bėdų, tik prisipažįsta, 
kad-"sunkiausia daina ta, ku
rią tik pradedame dainuoti", 
- sako R. Zitikienė, pridėda
ma, kad ir nuotraukų visokių 
turi, bet - "vis nesutariame, 
kuričj: atsiųsti". 

Stai kokiomis nuotaiko
mis gyvena mūsų chorų daini
ninkai, kiekviename mieste 
savaip mokydamiesi dainų 
šventės dainas ir iš visos šir
dies ruošdamiesi šiam neeili
niam įvykiui Toronte. Skubė
kime įsigyti bilietus, kad bū
tume liudininkai ir tų gražiau
siai skambančių dainų, ir mū
sų kompozitorių naujai sukur
tų kūrinių, ir mūsų visų pa
sididžiavimo - dainų šventės 
"Daina aš gyvenu". 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
PRENUMERATORIAMS: 

jeigu savaitraščio pristaty
mas vėluoja daugiau kaip 3-4 
dienas, pateikite savo adresą 

KANADOS PAŠTO 
BENDROVEI 

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

LAIDOTUVIŲ NIAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 
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Vakaronė džiazo 
• • • megeJams ;&f JAU~IMO ZODIS 

Toronto Sendraugiai ateitininkai rengia žiemos šalčiams iš
blaškyti vakaronę, kurioje išmoksime kaip gaminamas alus, už
kandžiausime ir klausysimės džiazo muzikos. Programą atliks 
Daivos Paškauskaitės vadovaujama džiazo grupė. Pirmą kartą 
dalyvaus naujas saksofono džiazo muzikos studentas Aras Puo
džiūnas. Vakaronė vyks Prisikėlimo parapijos kavinėje, šeštadie
nį, sausio 30. Pradžia 8 val. vakaro. Vietos ribotos. Bilietus - $20 
asmeniui, įsigyti iš anksto sekmadieniais Prisikėlimo parapijoje, 
po 9ir10.45 val. Mišių. Nebus parduodama prie durų. O dabar 
susipažinkime su šio vakaro programos atlikėjais. 

Pokalbis su Daiva Paš
kauskaite. Nuo pat vaikystės 
augau lietuviškoje aplinkoje, 
tiek šeimoje, tiek šeštadieni
nėje mokykloje, Prisikėlimo 
parapijoje bei įvairiose jauni
mo vasaros stovyklose "Kre
tingoje", "Romuvoje" beiki
tose. Kai buvau jaunesnė, ne
norėdavau prisipažinti, kad 
maloniausia pamoka mokyk
loje ar stovyklos programose 
buvo dainavimas. Tai didžia 
dalimi įžiebė manyje meilę 
muzikai! Tai buvo smagu, ma
lonu - visus įjungiantis ir kū
rybingas užsiėmimas. Beaug
dama pradėjau daugiau gilin
tis į muziką, pradėjau skam
binti pianinu ir gitara. Tęsiau 
mokslus muzikoje lankydama 
gimnaziją "Cardinal Carter 
Academy for the Arts" To
ronte. Ten pradėjau lankyti 
dainavimo pamokas ir turėjau 
daug progų pati rašyti/kurti 
muziką ir dainas. Ta mokykla 
davė daug progų atlikti savo 
kūrinius viešai. Daug paramos 
susilaukiau iš savo šeimos ir 
draugų ir tai mane padrąsino 
toliau lavintis muzikoje. 

Šiuo metu jau trečius me
tus lankau "Humber" kolegiją 
Toronte, kur studijuoju mo
dernią muziką dainavimo sri
tyje. Jaučiu, kad labiausiai pa
žangos esu padariusi per stu
dijas šioje kolegijoje. Nuo pat 
pirmųjų studijų metų pradė
jau kas mėnesį su savo trijų 
asmenų džiazo muzikos an
sambliu pasirodyti įvairiuose 
Toronto restoranuose. Esu 
taip pat atlikus įvairaus žanro 
muzikos kūrinius dalyvau
dama įvairiuose "Humber" 

Gili žiema Kanados pamiškėje 

kolegijos ansambliuose, pvz. 
"latino", braziliško, afrikietiš
ko stiliaus. Šiais metais, šalia 
pasirodymų, daugiau dėmesio 
pradėjau skirti muzikos kūry
bai. Rašau savo dainas - tiek 
žodžius, tiek muziką - vystau 
savą stilių. Čia ir atsiliepia 
mano gyvenimo išsivystymas 
- man labai miela vadinama 
"folk" stiliaus muzika, pvz. 
Neil Young ir Bob Dylan. 
Ypač domina lietuvių liaudies 
muzika. Visos šios įtakos reiš
kiasi mano kūriniuose. "Hum
ber" kolegijoje turiu progos 
dirbti su aukšto lygio mokyto
jais ir menininkais. Įjungiu ir 
tai ką iš jų išmokstu į savo kū
rybą - taigi mano muzikoje 
rasite ir nostalgijos, ir nau
jovių. 

Kai rašau, įkvėpimą gau
nu iš įvairios mano gyvenimo 
patirties. Kartais norą rašyti/ 
kurti iššaukia koks nors pa
saulinis ar vietinis įvykis, kuris 
mane kaip nors palietė; kitą
syk, tai gali kilti iš prisimini
mų, praeities pasaulio atpasa
kojimų. Dažnai tie atpasako
jimai yra apie Lietuvą arba 
mano pačios išgyventos aki
mirkos lietuviškoje mūsų bend
ruomenėj e Kanadoje - ypač 
vasaros stovyklose, arba be
vaikštant su draugais/draugė
mis Vasagos ežero pakrantė
se; dalyvaujant išeivijos tauti
nių šokių šventėse, lankant 
įvairius lietuvių telkinius su 
koncertais Los Angeles, Čika
goje, t.t. Daug atmintinų aki
mirkų esu sukaupusi kelionių 
į Lietuvą dėka. 

Visas vasaras esu pralei
dusi gamtoje. Taigi, manomu-

v 

zikoje stipriai reiškiasi gam
tos meilės elementai. Mėgstu 
pasivaikščioti High Parke ir 
važinėti dviračiu Ontario eže
ro pakrante. Tai duoda man 
progą ramiai pabūti su savo 
mintimis bei jausmais. Ir tai 
dažnai iššaukia naujus kūri-

Daiva Paškauskaitė 

nius - ta ramybė, galimybė ra
miai pagalvoti, peržvelgti įvy
kius ir sudėstyti mintis be sku
botumo. Dainų rašymas duo
da galimybę kūrybiškai iš
reikšti savo idėjas ir jausmus. 
Kaip tai vyksta? Sukuriu bū
dą, kaip pasakyti paprastą 
mintį, tada ant šio pagrindo 

Ziemos agonija 
Kaip Tu gali pakelti, Viešpatie, 
Apnuogintų beržynų drebulį, 

Vasario vėpūtinių naštą, 
Sušalusių upelių dusulį -
Kaip Tu gali iškęsti jų 
Ir savo nukryžiavimą? 

Medeliai prašo vėtrą sąnarių nelaužyti, 
Dtrva maldauja gelbėt rugio želmenį, 
Upokšniai ledą perskelia atodūsiais, 
Tik Tu nebešauki: 
Kodėl mane apleida~ Tėve, 
Kaip mirdamas Golgotoje. 

Čia ne Golgotos kalnas - šiaurės lygumos, 
Ne smėlio tuščios dykvietės-
Vaiduoklių apgyventos daubos, 
Čia artimesnis mums esi 
Žiemos agonijoj, 
Negu tenai - Giesmių giesmėj. 

Ntr. V. Maco LEONARDAS ANDRIEKUS 

pradedu "statyti" jausmus per 
muzikos melodiją bei akor
dus. Visa tai sukuria tą jausmą 
per išgyvenimą, kurį noriu 
perduoti savo klausytojams. 
Tada visi kartu jį išgyvename, 
juo pasidaliname, kai atsiran
da proga kūrinį atlikti. 

Džiaugiuosi, kai turiu pro
gą pasirodyti ir savo muzika 
dalintis su kitais. Esu labai 
dėkinga už tokią puikią šeimą, 
draugus ir mane remiančius 
lietuvių bendruomenės narius, 
kurie visada mane skatino, su
darė progas pasirodymams, 
padrąsino. Mano pasiekimai 
yra jų visų dėka, jie ir mūsų 
pasaulinė bendruomenė duos 
man įkvėpimo toliau rašyti ir 
kurti. Mano pirmoji meilė yra 
muzika - pasirodymas, kūry
ba, bendravimas ir jos dalini
masis su kitais. 

Aras Puodžiūnas, 13 m. 
amžiaus jaunuolis, naujai be
sireiškiantis džiazo muzikos 
srityje paįvairins vakaronės 
džiazo garsus atlikdamas ke
letą veikalų saksofonu. Aras 
gimė Toronte 1996 m. Lanko 
John G. Althouse vidurinę 
mokyklą ir Maironio šeštadie
ninę lituanistinę mokyklą To
ron te. Ateinančiais metais 
stos į gimnaziją. Nuo pat jau
nystės Aro gyvenimas apsup
tas muzika. Jis bebaigiąs 

"Royal Conservatory of Mu
sic" pianino 8 skyrius. Aras 
šiuo metu yra 6 skyriaus lygyje 
saksofono ir dainavimo pa
mokose. Jis yra pagrindinis 
saksofonistas savo mokyklos 
orkestre, kuris laimėjo Onta
rio provincijos konkursą kaip 
geriausias vidurinių mokyklų 
orkestras. Dėl to, jie buvo pa
rinkti atstovauti savo mokyk
lai New Orleans Jazz festiva
lyje ateinantį pavasarį. Aras 
dažnas Kiwanis festivalių kon
kursų dalyvis ir laimėtojas so
lo ir "broadway" dainavimo 
bei ~rojimo srityse. 

Salia orkestro, Aras groja 
su mokyklos rinktine 12 as
menų džiazo grupe. Lietuvių 
tarpe jį tenka matyti per įvairius 
Prisikėlimo parapijos jaunimo 
choro pasirodymus, per Mi
šias. Aras su Jaunimo choru 
dainuos Toronte šią vasarą 
vyksiančioje IX Lietuvių dai
nų šventėje. Anot jo mamos, 
solistės Anitos Pakalniškytės
Puodžiūnienės, Aras mėgsta 
pasirodyti, o ypač atlikdamas 
džiazo muziką. Kai jo balsas 
nusistovės, Aras ketina pamė
ginti dainuoti, ne tik groti džia
zo muziką. O ateityje - gal taps 
"džiazo įtakoje veikiančiu" 
inžinieriumi arba architektu. Ir 
tai būtų tikrai puiku! 
Kalbėjosi Gabija Petrauskienė 

Skautų "Šatrijos" ir "Rambyno" tuntų Kūčios buvo sureng
tos 2009 m. lapkričio 29 d. Toronto Prisikėlimo parapijoje. 
Visi buvo vaišinami tradiciniais lietuviškais Kūčių stalo pa
tiekalais. l. Meiklejohn nuotraukoje - paukštytės pasirodymo 
metu 
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MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 

GEDIMINAS PRANAS 
PALTAROKAS 

mirė 2010 m. sausio 1 d., sulaukęs 84 metų. "Gedas" 
(Gedas Motors Limited, Clappison's Comers) turėjo 
įdomų gyvenimą - buvęs partizanas, kovojo norėdamas 
išgelbėti Lietuvą nuo rusų. Po karo atsirado Vokietijoje, 
kur penkis semestrus studijavo mediciną, o 1948 m. pa
teko į Halifaksą. Už atvykim.o kelionę atidirbo ūkyje, vė
liau dirbo Ontario Hydro, po to draudimo ir nekilnoja
mo turto srityje. Išmoko apie automobilių verslą iš Roy 
Leggat, sr. Mokant penkias kalbas, jam gerai sekėsi už
megzti ryšius su naujais imigrantais. Don Leggat jį įtrau
kė į Thistle teniso klubą, kur jis laimėjo daugybę premi
jų, pelnęs "1igro" vardą. Jis gyvenimo meilę Rose sutiko 
Hamiltono teniso klube 1960 m. Jie susituokę gyveno 47 
su puse gražių metų. Liko liūdinti sesuo Australijoje Da
nutė Skorulienė ir jos sūnus Alsu žmona Karen, sūnėnas 
ir dukterėčia. Dimitre šeimoje yra trys dukterėčios ir sū
nėnas JAV-se. Velionies noru palaikai buvo sudeginti. 
Norincys jo atminimą pagerbti yra kviečiami siųsti aukas 
A.L.S. Society for Research (Att. Dr. John Thmbull, 
McMaster Medical Centre, 122 Main St.W. Rm. 4 U 7, 
Hamilton ON L8N 3Z5). 

Ilsėkis ramybėje, mielasis, Tuve myliu. Rose 

PADĖKA 
Neibakyti iodiiai, nebaigti darbai 
Ir neišvaikščioti pilki keliai. .. 
Svajonės dega lvakių liepsnose, 
Ir slepiaa ašara klijų žieduose. 

AtA 
VITUI SIMINKEVIČIUI 

(1932.VI.12-2009.x.27) 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame kun. Pijui 
Šarpnickui, OFM, suteikusiam Ligonio sakramentą, 
k.un. Jonui Šile.ikai, OFM, už maldas laidotuvių namuose 
ir jautrius atsisveikinimo žodžius choro "Aro" vardu Vy
tautui Pečiuliui. Dėkingi liekam.e visiems laidotuvių daly
viams už užprašytas šv. Mišias, aukas "Vėžiu sergan
tiems" vaikučiams Lietuvoje, Tėvilkės iiburiams, pa
reikštas užuojautas žodžiu, spaudoje, raštu ir atsiųstas 
gėles a.a. Vito atminimui. Dėkojame M. Povilaitienei ir 
B. Matulaitienei už aukų rinkimą. 

Gili padėka Prisikėlimo parapijos klebonui kun. Au
gustinui Simanavičiui, OFM, diakonui dr. Kazimierui 
Ambrozaičiui, aukojusiems gedulingas Mišias, muzi
kėms - Daliai Viskontienei ir Danguolei Radtk.e už gra
žų giedojimą Mišiose. Ačiū karsto nešėjams, ačiū Aldo
nai Genčiuvienei ir padėjėjams už paruoštus laidotuvių 
pusryčius, visoms už pyragus. Dėkingi esame Lietuvos 
kankinių parapijos klebonui kun. Vytautui Staškevičiui 
už maldas laidojant a.a. Vito palaikus ŠV. Jono lietuvių 
kapinėse i amžino poilsio vietą. 

Jūsų visų nuoširdumas palengvino mūsų liūdesį atsi
skyrimo valandą. Dar kartą ačiū visiems -

sesuo Prima Saplienė su šeima 

~<ES JV\ l ~t>\ S 
ART s~ruoto 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 

TERESĖ GRAŽULIENĖ 
mirė St. Joseph's Health Centre 2010 m. sausio 11 d., 
sulaukusi 87 metų. Anksčiau mirė jos vyras a.a. 
Viktoras Gražulis, seserys Uršulė ir Albina. Liko liū

dinčios dukterėčios Zita, Birutė, Valytė, sūnėnai 

Kazimieras, Jonas, Albinas ir Vincas. Gedulinės 

Mišios buvo aukojamos Prisikėlimo šventovėje, 1 
Resurrection Rd., 2010 m. sausio 15 d., 10 v.r. Velionė 
palaidota šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje. 

Buožių ir Kartavičių šeimos 

PADĖKA 
MYLIMAS SŪNUS 

AtA 
SAULIUS RANONIS 

staiga min 2009 m. gruodžio 25 d. 

Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebo
nui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, kun. Pijui Šarp
nickui, OFM, už atnašautas šv. Mišias, D. Viskontienei 
už giedojimą. Dėkojame visiems, atsilankiusiems laido
tuvių namuose, už aukas, gėles ir už dalyvavimą šven
tovėje per šv. Mišias. Dėkojame ponioms už atneštus py
ragus ir šeimininkei už paruoštą maistą, visiems už 
pareikštas užuojautas. 

Liekame nuliūdę- mama Aldona .Ranonienė, 
sesuo Silvija O'Sullivan, 

jos vyras Philip O'Sulliwm, vaikaičiai David ir Leanne 

JOTVA CONSTRUCI10N. At- ATLIEKAME visus fldaus ir iš
lieka staliaus, vidaus sieną (dry- orės remonto darbus. Daiome, 
wall), dalymo, plyteliq dijbno, dedame grilldis, plyteles. Miiri
elektros Įvedimo, "plumbing" ninko darbai - plytos, akmuo. 
darbus. Skambinti Algiui tel. Slaunbin.U Vytautui teL 905 272-
905 824-9821arba416 882-8531. 201't arba 647 400-1153 (cell). 

SKAITYTOJAI PASISAKO 

GRĮŽKITE Į TĖVYNĘ 
Didžiai gerbiamieji broliai 

ir sesės Kristuje, nuoširdžiai 
sveikinu jus visus išeivijoje su 
šv. Kalėdomis ir meldžiu Gimu
siojo palaimos, globos ir geros 
sveikatos. Greitai gtjžkite i Tė
vynę, kuri Jūsų nekantriai lau
kia. Lietuvai labai stinga darbo 
žmonių ir kūrybinės inteligenti
jos. Dabartiniai Lietuvos gy
ventojai nesugebės be Jūsų su
kurti šventą ir didingą Lietuvos 
ateitį. Jūsų pasiruošimas ir pa
tirtis padės Lietuvai atsistoti 
antkojų. 

Laimingų, kūrybingų ir ko
vingų Naujųjų metų. 

l 

Pagarbiai, 
Prelatas Alfoasas Svarinskas, 

Vilnius, 2009.XII.25 

TRUMPAI l 
• Lietuvos ir Lenkijos gero 

kaimyninio bendradarbiavimo 
sutartyje neįvertinta Lietuvos 
daliesok:upacija,nenUJD.8tytas 
Armijos Krajovos padarytų 
Lietuvai nuostolių atlyginimas, 
negarantuota Suvalkų krašto 
lietuvių lygybinė padėtis. Thip 
sutartį vertina "Vilnijos" dr-jos 
pirm. dr. K. Garšva. (Lietuvių 
godos) 

• Kalgario lietuviams su
teikta galimybė dirbti "Casino 
Calgary" š.m. birželio 16-17 d. 
d. Iš gautų pinigų 50% yra lei
džiama dėti į kaupiamąji fondą 
Bendruomenės namams statyti. 
Kitos lėšos - lietuviškai veiklai. 
Kazino adresas: 1420 Meridian 
Rd., N.E., Calgary, AB. Kazino 
vedėja Loreta Blažys, tel 403 
208-9196. (Saulėtekis) 

• Brazilijos Sao Paulo 
mieste vyko 38-asis tarptautinis 
šokių festivalis, kuriame pasiro
dė lietuvių mokyklos mokiniai 
ir dvi šokių grupės "Rambynas" 
ir "Nemunas", atstovavę Lie
tuvai tarp 20 kitų tautybių gru
pių. (JA) 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami i r 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 
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Naujametinis pobūvis Anapilyje 

NaujqjlĮ metq sutikimas Anapilio salėje 2009 m. gruodžio 31 d. sn gera nuotaika, šeimininkės J. Gorklienės skanėstą stalais Ntrs. V. Bijūnaitės 

Naujujų 2010 metų sutiktuves Anapilio salėje surengė Suvalkų lietuvių sam
būris. Didelė padėka jiems, kad taip staiga ir drąsiai sukvietė i pobūvi - vienintelį 
lietuvių naujametinį susibūrimą Thronte. Nuotaika buvo gera, prie mūsų stalo sė
dėjo svečiai iš Delbi (kurie teigė, kad kasmet Naujųjų išvakarėse atvažiuoja i Th
rontą) su giminaite iš Lietuvos; toliau kitoje pusėje stalo sėdėjo svečių iš Lietuvos. 
Pobūvyje jautėsi gera nuotaika, nors svečių buvo nelabai daug (9 stalai, kai kurie 
ne visai užimti). Gera lietuviška muzika iš įrašų, be to, dainavo Vitas Balyta ir at
skirai Vaclovas Povilonis, būtinai dar užtraukdamas itališkai. Skaniai ir tikrai šven-

tiškai valgydino mus šeimininkė Janina Gurklienė su padėjėjomis. 
Šiemet entuziastingiau negu prieš dvejus metus Lietuvių Namuose svečiai da

binosi vainikais ir kepurėlėmis (Toronto Lietuvių Namuose tąsyk per "Atžaly
no" puošniai paruoštą pokylį niekas nenorėjo dėvėti kaukių, kurių kiekvienam va
karo svečiui buvo padėta šalia lėkštės) - šįsyk atrodė, kad lietuvių susibūrimas prieš 
pat vidurnaktį staiga virto nykštukų kolonija. Norisi palinkėti, kad smagi ir 
draugiška naujametinio vakaro nuotaika lydėtų šio vakaro svečius ir kasdieninia
me gyvenime. Vilija Bijūnaitė 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth. 

2326 Bloor Street West, Suite 200 
(Prie Jane gatvės) 

416 769-2526 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, a.sc., LLB. 

PACELAWFIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija i Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• kon ultacijos Lietuvos respubliko teisės klausimais 

295 The West Mali, 6th Floor, llmm lo, O M9C .iZ4 

Tel. 416 236-3060 Fax .i16 236-1809 
Tinklalapis: www.pacclawfirm.com EL pa.~ta~: lawycrs@pacclawfirm.com 

Darbą pradėjo Užsienio lietuvių 
departamentas 

Užsienio reikalų ministerijai (URM) nuo 
2010 metų sausio 1 dienos perėmus dalį reor
ganizuoto 'IllUtiniŲ mažumų ir išeivijos departa
mento veiklos bei panaikinto Lietuvių grįžimo į 
Tėvynę informacijos centro veiklą, užsienio lie
tuvių reikalų koordinavimą vykdo naujai jsteig
tas URM Užsienio lietuvių departamentas. 

Naujasis ministerijos padalinys globos ry
šius su užsienio lietuvių bendruomenėmis ir or
ganizacijomis, skatins lituanistinio švietimo 
plėtrą, tautinio tapatumo išsaugojimą, lietuvių 
kalbos, istorijos ir tradicijų išlaikymą užsienyje. 

URM taip pat pavesta parengti ir pradėti 
įgyvendinti "Globalios Lietuvos" strategiją, 
kuri numatys konkrečias priemones, padėsiančias 

įtraukti užsienio lietuvius į Lietuvos valstybės 
gyvenimą, skatinti specializuotų lietuvių diaspo
ros socialinių tinklų plėtrą, konsultuoti užsie
nyje gyvenančius tautiečius grįžimo į Tėvynę 
bei įsijungimo į Lietuvos politinį, ekonominį, 
socialinį ir kultūrini gyvenimą klausimais. 

Artimiausiu metu bus paskelbta paramos 
užsienio lietuvių organizacijoms skyrimo tvarka 
ir viešai diskusijai pateiktas strategijos "Globali 
Lietuva" projektas. 

Naujojo departamento ryšiai: Užsienio 
reikalų ministerija, Užsienio lietuvių departa
mentas, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 
Vilnius, Tel. + 370 5 219 5201; Faks. +370 5 
231 3091; el.paštas. lietuviai@urm.lt. Inf. 

DR. STASYS DUBICKAS 
ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Laimės miestas - Rio de 
Janeiro 

DANTŲ GYDYTOJAS 

~~·.f;t-';:;-~-\l}~· ~"..)"""'·~ 

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

(905) 333-5553 

Kasmetinėje tradicinėje 
Forbes žurnalo apklausoje pri
pažinta, kad laimingiausi žmo
nės gyvena Brazilijoje Rio de 
Janeiro mieste. Nuostabiai gra
ži gamta, malonus klimatas, šil
tas vanduo ir baltutėlio smėlio 
paplūdimiai skatina šio miesto 
gyventojus negalvoti apie ne
priteklius ir nemalonius daly
kus, o džiaugtis tuo, kas yra ap
linkui. Festivalio dienomis čia 
vyrauja visuotinė linksmybė ir 
gera nuotaika. Šypsena ir gera 
nuotaika yra užkrečiama. Kai 
aplinkui skamba rumbos melo
dija, plazda spalvingi šokėjų 
apdarai, atrodo, kad šventė šia
me mieste tikrai niekada nesi
baigia. Inf. 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

GERIAUSIA PIRKTI, 
kai ipotekos (morgičių) 
nuošimčiai labai žemi. 

Prižadu gerą patamavimą. 

SKAMBINTI 

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

ari namus 416-231-4937 

~-A~ 
u 
s 
T 
u 
v 
E 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, auk§ta koky~. 

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

(prie E\tons) 
Savininkas Jurgis Kulia~lus 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 
• Mūsų aptarnaujamas šven

toves bei jų parapijiečius Ka
lėdų ir Naujųjų metų proga svei
kina iš Lietuvos vysk. Juozas 
Preikšas, vysk. Juozas Tunaitis 
ir vysk. Eugenijus Bartulis. 

• Parapijos visuotinis susi
rinkimas bus sausio 24, atei
nantį sekmadienį, po 11 v.r. Mi
šių parapijos salėje. 

• Toronto arkivyskupas 
prašo parapijose atlikti rinklia
vą Haiti valstybėje nuo žemės 
drebėjimo nukentėjusiems. Pas 
mus tokia rinkliava bus atei
nantį sekmadienį. Tai rinkliavai 
buvo išdalinti SHARE LIFE 
vokeliai. 

• Hamiltono klebonui kun. 
Audriui Šarkai, OFM, išvykus 
trim savaitėm į Lietuvą, šią sa
vaitę Hamiltono parapiją aptar
nauja kun. Vytautas Staškevičius, 
o ateinančias dvi savaites aptar
naus prel. Jonas Staškevičius. 

• Šiais metais mūsų para
pijose Gavėnios susikaupimus 
ves kun. Laurynas Grikietis, 
Kauno Šv. Dvasios (Šilainių) 
parapijos vikaras ir katalikiško
sios mokyklos kapelionas. Lie
tuvos kankinių šventovėje susi
kaupimas bus kov9 12, 13 ir 14 
d.d., Delbi miesto Sv. Kazimiero 
šventovėje-kovo 14 d., o Wasaga 
Beach miesto Gerojo Ganytojo 
šventovėje - kovo 16 d. 

• Lietuvos kankinių šven
tovės 11 v.r. sekmadieninių Mi
šių skaitovai, dar nepasiėmę dr. 
Kazio Janušonio parengtų šių 
metų tvarkaraščių, gali juos 
pasiimti parapijos zakristijoje. 

• Vasario 7, sekmad., 12 
v.d. mūsų parapijos KLK mo
terų draugijos skyrius visus 
kviečia į blynų pietus Anapilio 
parodų salėje. Jūsų laukia: dan
tisto dr. Arūno Dailydės pa
skaita, labai skanūs blynai, durų 
laimikis ir loterija. Įėjimas- $10. 
Bilietus platina draugijos narės 
sekmadieniais parapijos salėje. 

• Anapilio knygyne plati
nama Žodis tarp mūsų knygelių 
sausio-vasario laida. Taip pat ga
lima įsigyti "Pučia vėjas" garsa
plokštę (CD) ir "Dainavos"~ 
vieneto garsaplokštę (CD) "Se
šiese".Vyksta ir knygų beimu
zikos juostelių išpardavimas. 

• Pirmajai Komunijai pasi
ruošimo pamokos vyksta kle
bonijoje sekmadieniais po 9.30 
v.r. Mišių. 

• Mišios sausio 24, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Vidą Ra
šymaitę; 11 v.r. už parapiją; Va
sagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje sausio 24, sekmadienį, 2 
v.p.p. už a.a. Stepą Ignatavičių; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
sausio 23, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Vandą Lapienienę. 

Atitaisymai 
TŽ š.m. nr. l, 8 psl., N. Be

notienės straipsnyje "Ramybė 
kalėdinės muzikos garsuose" 
priešpaskutiniame paragrafe 
choro tenoras buvo ne V., bet 
A. Juozapavičius. 

TŽ nr. 2, 4 psl., B. Stun
džios straipsnyje "Kaip buvo ku
riamas karinis laivynas?", ant
roje skiltyje sumaišyta data - ne 
1953 bet 1935 m. rugpjūčio l d. 

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

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Praeitą sekmadienį per 
10.45 v.r. Mišias giedojo parapi
jos jaunimo choras, pritariant 
parapijos kanklininkų grupei. 
Kitą sekmadienį giedos "Volun
gės" choro moterų grupė. 

• Pamokslus praeitą sek
madienį per visas Mišias sakė 
kun. Kęstutis Reizgys, OFM. 
Ateinantį savaitgalį jis praleis 
Hamiltone, pavaduodamas kun. 
Audrių Šarką, OFM, šiuo metu 
išvykusį į Lietuvą. Kun. Kęstutis 
grįš į Lietuvą sausio 25 d. 

• Maldos savaitė, prašant 
krikščionių susivienijimo, baigsis 
šį sekmadienį, sausio 24. Ge
riausias būdas pagreitinti tą vie
nybę yra malda. Lietuviškos eku
meninės pamaldos šios parapijos 
šventovėj vyks kovo 9 d., 7 v.v. ir 
lietuvių liuteronų Išganytojo 
parapijoj kovo 14 d., 11.15 v.r. 

• Sausio 15 d. palaidota 
a.a. Teresė Gražulienė, 87 m. 
Paliko tris dukterėčias ir ketu
ris sūnėnus su šeimomis. Sausio 
16 d. prisiminimo Mišios buvo 
aukojamos už neseniai mirusį 
a.a. Igną Stasiulį. Jis paliko 
dukrą Daivą Stasiulytę ir sūnų 
Markų su šeima. 

• Toronto arkivyskupo 
Thomas Collins potvarkiu vi
sose Toronto arkivyskupijos 
parapijose šį sekmadienį, sau
sio 24, bus daroma rinkliava 
Haiti nuo žemės drebėjimo nu
kentėjusiems žmonėms. 

• KLKM draugijos šios pa
rapijos skyriaus narių susirinki
mas vyks sausio 31d.,12.15 v.d. 
parapijos salėj. Susirinkime 
Angelė Ambrozaitienė, "Lab
daros" slaugos namų darbuo
toj a, kalbės apie valdžios nu
statytą tvarką, kaip patekti į 
"Labdaros" slaugos namus. 

•Žodis tarp mūsų, kasdienių 
mąstymų pagal dienos Mišių skai
tinius knygutės, išsiųstos iš Lie
tuvos gruodžio 14 d., dingo. Kita 
siunta išėjo sausio 14 d. ir ne
trukus turėtų pasiekti skaitytojus. 
Leidėjai atsiprašo už pavėlavimą. 

• Kadangi iki sausio pabai
gos, valdžios leidimu, dar gali
ma aukoti parapijai ir labdaros 
tikslams už 2009 metus, todėl 
tik sausiui pasibaigus bus gali
ma pradėti ruošti pakvitavimų 
lapelius už 2009 metus. 

• Mišios sekmadienį, sau
sio 24: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už Ja
mes Brough; 10.45 v.r. už a.a. 
Tadą Krasauską - 19 met., už 
a.a. Tomą Žilį ir už a.a. Jadvygą 
(10 metinės) ir Vilių Ruslius; 
12.15 v.d. už a.a. Vytautą ir Ma
riją Blažaičius. 

DĖMESIO! Lietuvių stu
dentų stažuočių programai 
(LISS), vykdomai per JAV lie
tuvių bendruomenę, vadovauja 
JAV-LB vicepirm. Biru!ė Bub
lienė. Stažuotėmis Siaurės 
Amerikos studentams sutei
kiama galimybė Lietuvoje su
sipažinti su savo srities darbu, 
pagilinti lietgvių kalbos ir kul
tūros žinias. Siemet registracija 
baigiasi sausio 30 d. Informa
cija teikiama internete www. 
stazuote.com, kur yra ir regist
racijos anketa. Siųsti su 100 
JAV dol. registracijos mokes
čiu: LISS, 4415 Oak Grove Dr., 
Bloomfield Hills, Michigan 
48302. Tel. 248-538-4025. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

, • Šį sekmadienį pamaldos 
vyks įprastu laiku-11.15 v.ryto. 
Jas ves Paulius Kravecas. 

• Sekmadienį, sausio 31, 
pamaldų nebus. 

• Pamaldos vasario 7 d. 
vyks 9.30 v.ryto; anglų parapija 
prašė šio pakeitimo, nes po pa
maldų vyks jų visuotinis susi
rinkimas. 

• Sekmadienį, vasario 14, 
pamaldos vyks yėl įprastu laiku 
- 11.15 v.ryto. Siose pamaldose 
bus dalinama Šv. Komunija ir 
vyks sekmadienio mokyklos pa
mokos. Po pamaldų bus Mote
rų draugijos susirinkimas ir 
konfirmantų pamoka. 

• Parapijos visuotinis meti
nis susirinkimas vyks po pamal
dų vasario 28 d. Lietuvių Namų 
patalpose. 

Lietuvių Namų žinios 
• LN valdybos posėdis -

sausio 25 d., 7 v.v. LN posėdžių 
kambaryje. 

• Vasario 13 d. LN įvyks 
Valentino dienos šokiai. Prog
ramoje - šilta vakarienė su vynu, 
baras. Šokiams dainuos Lie
tuvos estrados princas Rytis Ci
cinas. Dėl platesnės informaci
jos teirautis tel. 416 532-3311. 

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

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

• Baras "Lokys" išnuomo
jamas įvairioms šeimyninėms 
šventėms. 

• LN tinklalapis lietuvių 
kalba: www.torontolietuviunam 
ai.com, anglų kalba: www. 
lithuanianbanguethalls.ca. GS 

• LN Kultūros komisija 
š.m. sausio 17 d. LN posėdžių 
kambaryje surengė metines 
vaišes. Prieš vaišes Kultūros 
komisijos pirm. Vytas Kulnys 
paskaitė poeto Justino Marcin
kevičiaus atsisveikinimo su žuvu
siais 1991 m. sausio 13 d. dalį 
kalbos, sakytos Vilniuje, Kated
ros aikštėje. Šios pirmos Lie
tuvos nepriklausomybės aukos 
buvo pagerbtos tylos minute. 
Kultūros komisija visomis J?ro
gomis svarsto savo veiklą. Sios 
vaišės taipogi nebuvo išimtis. 
Aptarta turimų užsienio lietu
vių autorių knygų siuntimo į 
Lietuvą reikalai. Pranešta, kad 
jau gauta iš Kanados lietuvių 
fondo 240 dol. parama iš dalies 
apmokėti siuntimo išlaidoms. 
Nuspręsta kaip galima greičiau 
paruošti turimas knygas per
siuntimui. Renginyje lankėsi 
Lietuvių Namų valdybos pirm. 
Gintaras Sližauskas. Aptarta 
galimybė po seklyčios uždary
mo LN vėl rodyti Lietuvoje 
sukurtus meninius ir dokumen
tinius filmus. Artimiausiu metu 
numatoma pateikti neseniai 
Kultūros komisijos iniciatyva 
pakviesto lankytis Kanadoje 
istoriko, seimo nario dr. Arvy
do Anušausko ir žurnalistės 
Gražinos Sviderskytės sukurtų 
keturių dokumentinių filmų 
"Slaptieji XX amžiaus archy
vai" ciklą. Vaišėse dalyvavo 
vienas iš Kultūros komisijos 
steigėjų Bronys Stundžia. Jam 
ir žmonai Marytei neseniai su
kako 60 metų vedybinio gyve
nimo jubiliejus. Nuotaikin
gai vadovaujant Geniui Pro
cutai, jiems sugiedota Ilgiau
sių metų. KV 

rĮ MONTREAismB 
Aušros Vartų parapija 

Lietuvos nepriklausomybės 92 m. sukakties minėjimas 
Montrealyje bus vasario 14, sekmadienį, Aušros Vartų parapijo
je. 11 val. iškilmingos Mišios šventovėje, 12 val. minėjimo aktas 
salėje. Programą atliks Lietuvos aktorė Nijolė Narmontaitė ir 
"Tūkstantmečio odisėjos" organizatorius ir dalyvis Paulius Ko
vas. Organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis. Po minė
jimo - kavutė. Įėjimas laisva auka. Rengia KLB Montrealio apy
linkės valdyba. 

L.K. Mindaugo-Neringos šaulių kuopa ruošia tradicinį Už
gavėnių blynų balių Aušros Vartų par. salėje vasario 7 d., 12.30 v.p.p. 
Veiks baras, loterija. Muzika - Jono Rimeikio. Įėjimas - $15. 

A.a. Aleksas Mankus, 85 m. amžiaus, mirė sausio 14 d. Po 
gedulinių Mišių sausio 20 d. palaidotas Notre Dame des Neiges 
kapinėse. Liūdi žmona Aniceta ir kiti giminės bei artimieji. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Elzbietos draugijos susirinkimas įvyks sekmadienį, va

sario 7 po šv. Mišių ir po kavutės. Narės prašomos atsinešti 
draugijos knygutes ir užsimokėti metinį narės mokestį. 

Sv. Kazimiero parapijos atlaidai ir pietūs įvyks sekmadienį, 
vasario 28 (ne kovo 7 d.). Prašome pasižymėti šią dieną, vasario 
28, kalendoriuje. VL 

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

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

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

Maironio mokyklos 
žinios 

•Sausio 13-oji buvo pami
nėta sausio 16 d. mokyklos 
auditorijoje, 9 v.r. Po Lietuvos 
himno sugiedojimo, B. Degu
tienė tarė įžanginį žodį. Rimos 
Žemaitytės ir Vidos Naudžiū
naitės paruošti 8 sk. mokiniai 
paskaitė savo kūrinius apie 
Sausio 13-osios įvykius, sie
kiant Lietuvos išsilaisvinimo. 
Vaiva Dzemionaitė paskam
bino pianinu. Muzikinę dalį 
vedė J anet Kriščiūnienė ir 
Diana Balsienė-Calderon. 

• A.a. Eugenijos Unde
rienės atminimui mūsų mo
kyklai aukojo: $100 - V.C. Ju
zėnai, B. Rovienė; $75 - J.E. 
Powers; $50 - J.A. Morkūnai, 
L N acevičienė, B.J. Wilkinson; 
$40 - A. Juzukonis, T.B. 
Stanuliai; $25 -A.V. Bersėnai, 
D. Cook, R. Vaišvilaitė, M. 
Zaleskienė, L. V. Zubrickai; 
$20 - A.N. Baneliai, AR. Čy
gai, M.J. Gabriai, E.R. Gir
dauskai, dr. O.J. Gustainiai, 
A.M. Janeliūnai, E.D. Krikš
čiūnai, R.L. Kuliavai, G. Lau
rinaitytė, AR. Nakrošiai, dr. 
D. Norkienė, D. Rocca, D. Pu
terienė, R.D. Puteriai, J. Sta
siulevičienė, R.I. Underiai, 
D.A Zakarevičienė, M. Zub
rickienė; $15-0. Jurėnas; $10 
- l. Pivoriūtė, J.E. Putrimai. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 

• Tėvų komitetas paruošė 
mokytojams vaišes Naujų 
metų proga. Dėkojame. 

• Tėveliai! Maloniai kvie
čiame Jus ateiti į mokyklą sau
sio 30 d. pasikalbėti su moky
tojais ir atsiimti pažymėjimus. 
Jeigu negalėsite ateiti, prašo
me pranešti mokytojams. 

• Vasario 13 d. yrp Š~imos 
diena - pamokų nebus. Zivilė 

FAX: (514) 766-1349 

Labdaros fondo žinios 
• Statyba įėjimo dangos į 

Slaugos namus tebevyksta pa
gal oro galimybes. Užbaigtuvės 
ir oficialus atidarymas numato
mas gegužės mėnesio pradžio
j e. Slaugos namuose jau pa
ruošta Labdaros fondo raštinė, 
kurioje bus laikomi visi fon
do dokumentai ir raštinės prie
monės. Valdyba dėkoja visiems 
Slaugos namų savanoriams, ku
rie nuoširdžiai aukoja savo laiką 
bei įgūdžius gyventojų gero
vei. Norintieji prisidėti prašomi 
susisiekti su Slaugos namų raš
tine. Labdaros fondo metinis 
susirinkimas įvyks kovo 15 d. 
Lietuvių Namuose. Valdybos 
posėdis bus vasario 10 d., 7 v.v. 
Slaugos namuose. GP 

MOTERIS IS LIETUVOS ieš
ko darbo. Gali prižiūrėti vai
kus, slaugyti ligonius, gaminti 
valgį ar dirbti kitokį darbą. Turi 
kanadietiškos patirties. Skam
binti Onutei tel. 416 259-7255. 

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

CO STRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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




