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Gerovės

siekiant

Visiškai plūduriuoti gyvenime žmogui vargu ar įmano
ma. Ir lengvabūdžiai, ryškiausi plevėsos, jokių varžtų nepripažįstantys, nors ir nejausdami to, stovi vistiek ant kokių
nors pamatų.
E visi pamatai yra vienodi. Vieniems granitas, kitiems klampi pelkė po kojomis. O gyventi reikia visiems. Normaliai išsilaikyti, išlikti nori kiekvienas.
Tokia yra natūrali prigimtis ir Dievo duota dovana - egzistencija. Brangindami šią dovaną paprastai pamatus renkasi
stipresnius. O kiekvienas pasirinkimas yra susietas su bė
gančiu laiku, pateikiančiu įvairiausių naujovių. Ką imti ir
kaip jomis naudotis, nelengva susigaudyti, jei žmogus nuo
jaunystės nebus pripratęs į visa žvelgti atsargiai, apgalvotai.
Tuigi pratintis atskirti pasiūlas reikėtų pradėti kaip galima
anksčiau. Tai turėtų eiti su kitais mokomaisiais dalykais,
kaip įprasta sakyti, ruošiantis gyvenimui. Vėliau savarankišką gyvenimą pradėjus, namų ir mokyklų įtakoms sumažėjus
ar visai dingus, žmogų "apstoja" aplinka, kuri jį labiausiai
veikia. Nuo jos ima priklausyti daromi sprendimai. Dažnai
ji siūlo visai ko kito, ko nei tėvai, nei mokytojai nenurodė.
Kyla bereikalingi galvosūkiai: kur yra tiesa - ar ta, apie kurią tėvai kalbėjo, ar ta, kurią naujieji draugai išaiškina?
Stipriau pasiruošusiems sutikti skirtingus aiškinimus,nei
buvo girdėta namuose, yra lengviau atskirti - kas, kaip, kodėl. Silpnesnieji paprastai pasiduoda naujajai įtakai, bent
pabandymui, laikinai. Ir vilionės stipresnės, nes juk kas
nauja ir kitoniška turėtų būti šio to verta. Namuose ar mokyklose dėstyti dalykai jau savaime pasenę, nes sakyti ar rodyti prieš keletą ar keliolika metų ... Apseiti be įtaką darančios aplinkos neįmanoma. O ją pasirinkti- labai sudėtingas
dalykas. Dėl darbo, dėl kitų aplinkybių žmogus būna ten,
kur turi būti. Belieka prigimtinis, įsigytas, įsitvirtinęs atsparumas, tarsi kokie dvasiniai šarvai, padedantys pačiam vienam apsisaugoti nuo žmogų žalojančių papročių ar veiksmų.
TSISTOTI ant vienokių ar kitokių pamatų, savarankišką gyvenimą pradedant, tenka kiekvienam.
Kur jaunas žmogus begyventų, įsigijimas mokslo,
pasiruošimas ir išmanymas ką nors veikti ir dirbti, kad užsitikrinus pragyvenimą, natūraliai iškyla pirmuoju uždaviniu.
Tai vienas šalia kitų pagrindinių kertinių akmenų statant
gyvenimo būstą. Ir dauguma tai atlieka be jokių abejonių,
kad gali būti ir kitaip. Sėkmė betgi labai daug priklauso
nuo entuziazmo pasirinktam darbui. Užtat besiruošiant kokiai specialybei traukos ir pomėgio derinimas lemia rezultatus. Tačiau nepaisant to, daugelį rinktis profesiją paskatina
uždarbio motyvai. Tuo būdu nepelningi pašaukimai dingsta
prabangesnio gyvenimo vizijose. O tų nepelningų pašaukimų tikrai yra, tik jie nusileidžia materializmo vilionėms.
Kaip ten bebūtų, svarbu nepamiršti ir pripažinti, kad norint
stovėti ant stipresnių pamatų vien materialinių gėrybių
žmogui neužtenka. Medžiaginė gerovė gali daug duoti, bet
dar daugiau atimti, ir tai kaip tik tą, ko žmogui labiausiai
reikia. Nelemti pavyzdžiai rodo, kad juo daugiau turto, juo
daugiau nesąžiningumo, suktumo, apgaulių, niekšybių. Kodėl? Apie tai reikėtų visiems gyvenimui besiruošiantiems
rimtai pasvarstyti ir įvertinti, kas geriau - ar daug visko turėti, ar geru, teisingu būti? Žinoma, viską galima suderinti.
Ir reikia, būtinai reikia, nes ne kiekvienas turtuolis yra sukčius ir ne kiekvienas vargšas - geras žmogus. Opūs klausimai kryžiuojasi. Jie nėra nei praeities, nei dabarties. Jie ir
ateityje nebus kitokie. Jie glūdi žmoguje, amžinai besidairančiame ant kokių pamatų stoti. ČS
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Demonstracija prie Rusijos ambasados Vilniuje š.m. rugpjūčio 11 d. protestuojant prieš
Rusijos kariuomenės invaziją į Gruziją. Nuotraukose matyti - seselė Nijolė Sadūnaitė (viršuj
deš.) ir prof. Vytautas Landsbergis (apačioj) kalba susirinkusiems
Ntrs. Ž. Beliausko

Politikos šiukšlynas
ALGIMANTAS ZOLUBAS

Mena Lietuva laikus, kai šiukšlynų, dabar jau sąvartynais virtusių, nebuvo; viskas
buvo sunaudojama, o kas jokios vertės nebeturėjo, buvo supūdoma, virsdavo žeme. Dabar prie miestų ir miestelių auga sąvartynai,
jų turinio irimo produktai nuodija žemę,
vandenis, orą. Šiukšlių apstu pamiškėse, pakelėse, prie takų ir takelių. Skelbiamos šiukšlių
surinkimo talkos, nes žmonės nori matyti
švarią, sveiką, jaukią aplinką.

Yra dar vienas šiukšlynas, kuris iš dalies
bet
visais atžvilgiais žalingai veikia visuomenę,
nes jis iškraipo, paverčia ydinga pačią demokratiją, sveiką valstybės raidą. Tai - Lietuvos respublikos Teisingumo ministerijoje
oficialiai registruotų partijų šiukšlynas. Oficialiai Lietuvoje dabar yra 38 politinės partijos. Kai kurios partijos susiburia tik vieniems
rinkimams. Štai todėl oficialiame Lietuvos
politinių partijų sąraše galima išvysti tokius
pavadinimus, kaip Nepartinių judėjimas
"Rinkimai 96", Lietuvos protėvių atgimimo
partija, apie kurių veiklą Vyriausioji rinkimų
komisija (VRK) jau seniai nieko nebežino.
Dauguma "mirusių" partijų tiesiog neprisirengia išsiregistruoti. Blogiausia tai, kad
prieš kiekvienus rinkimus atsiranda naujos
partijos, kurios papildo šiukšlyną, o VRK
šiukšlyną pateikia rinkėjams, prilygindami
juos politiniams "bomžams", siūlo kapstytis
ir ieškoti "naudingų iškasenų". Apie minimą
šiukšlyną reikia ne tik kalbėti, bet jį naikinti.
Politika yra valstybės institucijų, partinių
ir nepartinių organizacijų bei atskirų asmenų veiksmai ir siekiai, nukreipti į valstybės
reikalų tvarkymą. Valstybės reikalų tvarkysąlygoja paminėtų šiukšlynų atsiradimą,

mas, žinoma, turi būti nukreiptas į valstybės
kūrimą, jos tvirtinimą. Partijos yra politiniai
dariniai, kurie valstybės kūrybos ir tvirtinimo modelį pasirenka pagal tam tikrą ideologiją.

Kaip tvirtina Lietuvos respublikos politipastarasis užtikrina
politinių partijų įvairovę, politinės sistemos
demokratiškumą. Pagal šį įstatymą politinės
partijos turi jungti piliečius bendriems politiniams tikslams įgyvendinti, padėti formuoti
ir išreikšti interesus ir politinę valią. Ar taip
yra?
Iš tikrųjų taip nėra, nes daugelio partijų
gimimą sąlygoja ne valstybės reikalų tvarkymo
tikslas, o siauri, net valstybingumui prieštaraujantys, interesai. Patys partijų pavadinimai byloja apie jų turinio maskuotę.
Tokia partija kaip Lenkų rinkimų akcija,
savo tikslų net nebemaskuoja, pavadinimu
pakviečia lenkiškos kilmės lietuvius, Lietuvos
piliečius balsuoti tik už šią partiją, kurios ne
tik pasąmonėje, bet ir sąmonėje, labai panašu, tebėra gyva "autonomija". Ko siekia partija Rusų sąjunga, taip pat nesunku numanyti, nes jai "prie ruso buvo geriau". Gal taip
galėtų būti ir ateityje? ..
Veikia ir, palyginti sėkmingai, partijos,
kurios savo pavadinimus puošia "darbu",
"tvarka ir teisingumu", "valstiečiais", dygsta
naujos partijos su "žemaičių" ar "tautos prisikėlimo" puošmenomis.
Tenka tik stebėtis, kad minimų partijų
kurpėjai, neturėdami nuovokos apie demokratiją, eina į politiką, ir tik pinigais, pažadais
bei smulkiais pamaloninimais politikoje išsilaiko. Išvalyti politinį šiukšlyną - tai Teisingumo ministerijos priedermė ir pareiga, nes
per jos aplaidumą jis ir susikaupė.
nių partijų įstatymas,
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~ RELIGI~IAME GYVfarIME
Vilniaus arkikatedros
bazilikos klebonas ir administratorius, Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleris
kun. Ričardas Doveika po
Žolinės Lietuvos vyskupų
konferencijoje (LVK) pradėjo dirbti generalinio sekretoriaus padėjėju - pasekretoriumi. Katedroje kun. Doveika kunigavo šešerius su
puse metų. LVK pasekretoriumi tampa arkivyskupo A.
J. Bačkio sprendimu. Arkikatedrai nuo šiol vadovaus
kun. Robertas Šalaševičius.
Nuo 2003 m. jis yra Vilniaus
kunigų seminarijos rektorius.
Pauliaus metų šventimą
Šv. Tėvas Benediktas XVI
.eradėjo birželio 28 d. per
Sventųjų Apaštalų Petro ir
Pauliaus iškilmės Mišparus,
kuriems šv. Pauliaus bazilikoje už Romos mūro vadovavo popiežius Benediktas
XVI, dalyvaujant Konstantinopolio ekumeniniam patriarchui Baltramiejui l, kitų
Bažnyčių ir bažnytinių bendruomenių ganytajam ir delegacijoms. Popiežius sveikino
ypač tas, kurių ryšius su apaštalu Pauliumi saisto Jeruzalė,
Antiochija, Kipras ir Graikija, tai yra, Pauliaus veiklos
geografinė erdvė prieš jo atvykimą į Romą.
Popiežių Paulių

VI, Giovanni Battista Montini, mirusį Castelgandolfe 1978 m.
rugpjūčio 6, Kristaus Atsimainymo šventės dieną, popiežius Benediktas XVI minėjo Pietų Tirolyje sakytoje
vidudienio maldos kalboje.
Pauliaus VI atminimui skirta
ir daugiau maldingų minė
jimų Brescioje, iš kur jis buvo
kilęs, Milane, kur vyskupavo,
ir visų pirma Romoje. Bažnyčios istorijoje Paulius VI
minimas visų pirma kaip Vatikano 11 Susirinkimo popiežius, perėmęs jį iš Jono
XXlll, stropiai vadovavęs iki
pabaigos ir diegęs jo mo-

kymą. Bažnyčios istorija jį
mini ir kaip dialogo su mokslo ir kultūros pasauliu popiežių. Jam dialogas buvo evangelinės dvasios forma, dėl to
jis mezgė ryšius su visais, net
kitaip tikinčiais. Paulius VI
buvo pirmas popiežius po
beveik dviejų tūkstančių metų, pirmas po šv. Petro, grįžęs
į Palestiną. Paulius VI taip
pat buvo pirmas popiežius,
po daugelio šimtmečių atsisakęs tiaros, savo brangų popiežišką vainiką jis atidavė
vargšams. Paulius VI buvo
taip pat pirmas popiežius,
aplankęs Jungtinių Tautų organizaciją ir iš jos tribūnos
skelbęs tautoms Evangelijos
meilę ir taiką.

Kelmės Švč. Mergelės

Marijos ėmimo į dangų parapijoje Žolinė sutapo su
bažnyčios atlaidais ir jos 100mečio jubiliejumi. Rugpjūčio
14 d. šventovėje pristatyta
monografija Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai,
kurioje surinkta istorinė ir
ikonografinė medžiaga. Kelmės dekanas kun. Arūnas
Urbelis priminė Bažnyčios
statytoją kun. Petrą J anušauską. Jos istoriją pristatė
kleb. Arūno Urbelio atidaryta paroda. Parapijos istorija ir pirmoji pastatyta medinė šventovė siekia kunigaikščio Vytauto Didžiojo laikus.
Kelis kartus sudegusi, vėl atstatyta, reformacijos laikotarpiu priklausiusi evangelikams, šventovė sulaukė naujo "gimimo", kai 1900 m. klebonu buvo paskirtas veiklus
kun. Petras J anušauskas. Statybos darbai baigti 1908 m. l
Pasaulinio karo metais šventovė buvo paversta karo ligonine, 11 Pasaulinio karo metu sienos nukentėjo nuo artilerijos pabūklų. Atstatytoje
šventovėje rugejūčio 15 d.
Mišias aukojo Siaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Šventę vainikavo Sakralinės
muzikos valanda.

Inž. Vytautas Jonas Šliūpas (kairėje), priėmęs Šiaulių universiteto garbės nario vardą.
Viduryje - prof. Vidas Lauruška, universiteto rektorius
Šitaip įvertintas V. Šliūpo JAV lietuviai buvo dosnūs do- pakely ar laivas nuskęsti. Dalį
sprendimas universitet9 bib- vanodami daug dokumentų, archyvo palikau kitam reisui",
liotekai padovanoti J. Sliūpo knygų, kitos istorinės medžia- - sakė V. Šliūpas.
ir kitų JAV lietuvių archyvą. gos. Jos, užimančios tris kamV. Šliūpas Šiaulių rajone,
Tarptautinį pripažinimą barius, dovanojo 400 JAV gy- Auksučiuose, yra įsteigęs ekspelnęs inžinierius-statybinin- venančių lietuvių", - pasakojo perimentinį ūkį, kuriame mokas V. Šliūpas 1997 metais V. Šliūpas.
ko auginti retesnes daržoves
JAV įsteigė ne pelno organiŠio archyvo pageidavo ir kitus augalus.
zaciją "Aušrininko daktaro J.
Nacionalinė M. Mažvydo bibDabar Šiaulių universiteŠliūpo archyvas". Pradžioje lioteka, Vilniaus ir Vytauto tas turi tris garbės narius. Pirarchyvą sudarė keli lagaminai Didžiojo universitetai, bet V. masis šį vardą 2000 metais
dokumentų ir knygų, kurias Šliūpas nusprendė archyvą pelnė Timothy Watson - intraukdamasis iš Lietuvos išsi- dovanoti Šiaulių universite- formacinių technologijų spevežė J. Šliūpas.
tui, nes Šiauliuose - jo tėvo cialistas iš JAV. Antruoju garJam mirus, archyvu pra- šaknys.
bės nariu 2002 metais tapo
dėjo rūpintis žmona. O V.
Tvarkyti, pakuoti archyvą daktaras Max Schweizer Šliūpas archyvą perėmė, kai padėjo iš universiteto atvykusi Šveicarijos Riufo fondo atstogalėjo atsidėti lietuviškai veik- darbuotoja. Paaiškėjo, kad ar- vas Baltijos šalims. Trečiasis
lai.
chyvas sveria tris tonas. "Vis- garbės na11s - V. Šliūpas.
"Archyvas pradėjo plėstis. ko dar nesiunčiu. Gali dingti
"Siaulių krašto" inf.

Pažvelkime į savo prabėgusį
Gimei... Pradėjai meilės gyvenimą žemėje.
Tave myli tėvai, giminės, kaimynai meiliai tave
kalbina, apdovanoja. Jau tu skubi ... ir nori,
kad būtum jaunuolis. Vaikystė pasikeičia - jau
tu jaunuolis, mokykla, mokslas. Ir vėl skubi.
Nori, kad mokslas pasibaigtų, nori pradėti savarankišką gyvenimą, sukurti savo šeimą ir rū
pintis savo materialiniu gyvenimu. Jau nebelauki, bet atėjo senatvė. Jei savo gyvenime
kiekvieną sunkumą, kiekvieną pasipriešinimą

būtum pakėlęs atgailos ir kantrybės dvasia, tai
galėtum būti ramus artėjant amžinybės gyveni-

gyvenimą„.

klauso, nebeįdomi ir tavo kalba, nebemoki
greitai išsireikšti, ką nori pasakyti, kartoji savo
žodžius. Senatvės laikas yra labai griežtas, senatvėje jauti reumatą, kojų ir rankų mėšlungį,
skauda nugarą ir strėnas, jau vaikščioji trumpais žingsneliais.
Senatvėje jauti vienatvę, nes niekas tavęs
nebenori ir nekviečia pas save, nes tu mažai
jau begirdi ir blogai tavo akys šviečia. Tu daug
dabar pasninkauji, ne tik kad neturi dantų,
bet ir skilvis ne viską jau priima. Tu daug
dabar meldiesi, net ir naktimis, nes negali
užmigti, kaip galėdavai miegoti anksčiau.
Tai mes, seneliai, tyliai tarkime: teskauda
kūnas, tetemsta akys, tesopa širdį, būnant
Dievo prieangyje - senatvėje, nusikratykime
kančia ir maldomis visas savo nuodėmes ir
klaidžiojimus žemės gyvenime. Skubėkime tai
atlikti, nes senatvė, tas Dievo prieangis, neamžinas. Greitai visi skausmai ir vienišumas
pasibaigs, nes, kai durys į Dievo rūmus atsidarys,
tai džiaugsmas ir laimė sušvis Dievo karalys-

mui. Tačiau nukrypdavome nuo teisingo kelio
ir per mažai rūpindavomės siela, savo amžinybe ir pasitikėjome šiuo pasauliu. Dabar jau
atėjo Dievo duota senatvė.
Senatvė - tai prieangis prieš Dievo sosto
rūmus, į kuriuos norėsime patekti. Prieangyje
mes turėsime progos viso savo gyvenimo purvus nusivalyti nuo batų, nusipurtyti nuo drabužių. Susikaupti ir pasiruošti žodžiams, kuriuos
turėsime kalbėti įėję į Dievo sosto rūmus,
Dievas suteikė žmogui tokią progą įeinančiam tėje.
Ačiū, Tau Viešpatie, kad davei man laiko
į Dievo karalystės rūmus. Pirma - įeiti į prieangį - tai reiškia įeiti į senatvės gyvenimą. Se- atgailai, davei man senatvę, kurioje galiu apsini žmonės jau savaime yra vieniši, nors ir ke- valyti nuo žemės gyvenimo nuodėmių bei klailetą vaikų turėję. Vaikai jau turi savo gyveni- dų ir įžengti į amžinus Dievo karalystės rūmus
kaip mylimas Tavo vaikas.
mą, o tėvai - savo senatvės gyvenimą.
Kun. K.K.
Senatvės pažymys - jau tavęs niekas ne-
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lomatui įteikė dvi įrėmintas nei iš federacinės valdžios.
dideles spalvotas nuotraukas, Tik vienas iš minėjimo organiDariaus ir Girėno skry- kurių autorius Jonas Kuprys zatorių - Joe Kulys perskaitė
džio p~r Atlantą 75-osios me- įamžino kelis A. Daunoravi- ilgesnį laišką, gautą iš JAV
tinės Cikagoje paminėtos liečiaus susitikimus su Čikagos kongreso nario Dan Lipinski
pos 13 d., dalyvaujant keliems
lietuviais.
ir trijų Čikagos miesto tary~
šimtams lietuvių. Drąsių laApie Dariaus ir Girėno bos narių ("aldermanų") rekūnų žygio pagerbimas pradė
atmintiną skrydį per Atlantą zoliuciją. Minėjimo pradžioje
tas pamaldomis Marquette
mintimis pasidalijo ir Ameri- prie paminklo buvo padėti
Park'o lietuvių šventovėje.
kos lietuvių tarybos (ALT) įvairių organizacijų vainikai
Mišias čia aukojo keturi kunipirmininkas advokatas Sau- bei gėlės, kun. J. Kelpšas pergai: A. Markus, J. Kelpšas, K.
lius Kuprys. Lietuviškai ir vė skaitė invokaciją, vėliau ir
Trimakas ir A. Gražulis. Po
liau angliškai papasakojo, kad evangelikų vyskupas emeritas
pamaldų renginio dalyvių eisena Dariaus ir Girėno paminklo link nusidriekė per kelis kvartalus. Eisenoje dalyvavo Amerikos legiono lietuviškųjų postų nariai, Lietuvos
Vyčiai, JAY Lietuvių bendruomenės, Saulių bei kitų lietuviškų organizacijų atstovai.
Daugelis nešėsi nedideles trispalves. Riedėjo ir senoviniai
automobiliai. Bene seniausias
iš jų buvo 1929 metų "Fordas". Daugiausia dėmesio susilaukė iš "Ragtops" automobilių muziejaus Michigan City, IN, pasiskolintas 1932 m.
"Rolls Royce". Organizatoriai
teigė, kad tokio modelio automobiliu drąsieji lakūnai važi- Dariaus}r ~~rėno ~i~ėjim~ Čika~oje vienas iš organizat~rių
nėdavę po Čikagą ir taip po- E. Lukosev1cms ppe d1dvyr1ų pammklo atsisveikina su Lietuvos gen. konsulu Cikagoje A. Daunoravičiumi, kuris po 5 mepuliarinę savo skrydį per Attų darbo Amerikos lietuvių sostinėje grįžta į Lietuvą
EDVARDAS ŠULAITIS

lantą.

Renginys pradėtas JAV ir
Lietuvos himnais, kuriuos su- Lietuvoje jam teko lankytis
giedojo solistas Algimantas dviejose vietose, kurios glauBarniškis, o pritarė neseniai džiai susijusios su drąsiaisiais
susikūręs Čikagos lietuvių dū lakūnais: Karo muziejuje
dų orkestras "Gintaras". Mi- Kaune, kur matė "Lituanicos"
nėjimo metu atsisveikinta su lėktuvo liekanas, ir prie
I:ietuvos generaliniu konsulu Puntuko akmens Anykščiuo
Cikagoje Arvydu Daunoravi- se, kur yra iškalti Dariaus ir
Girėno atvaizdai bei jų istoričiumi, kuris pagal diplomatinės rotacijos tvarką grįžta dar- nio testamento dalis.
Kalbėtojas pažymėjo, kad
buotis į Lietuvą.
Diplomatas savo kalboje lakūnų pasiaukojimas nenuėjo veltui, nes ir juodžiausioprisiminė, kad jo pirmasis didesnis viešas pasirodymas Či mis okupacijos dienomis Dakagoje buvo lygiai prieš 5 me- riaus ir Girėno žygis buvo tartus Marquette Park'e, kai vy- si švyturys, suteikiantis viltį,
ko Dariaus ir Girėno skrydžio k~d Lietuva ateityje atgims.
per Atlantą 70-ųjų metinių "Siandien mes esame to liudiminėjimas. Konsulas pažymė ninkai ir kartu įgyvendinome
j o drąsiųjų lakūnų skrydžio jų norą, kad Lietuva būtų laissvarbą ir kvietė nepamiršti jų va ir demokratiška valstybė",
priesakų. Vienas iš minėjimo - sakė S. Kuprys.
Minėjime nematėme atorganizatorių - Ernestas Lustovų nei iš Čikagos miesto,
koševičius išvykstančiam dip-

H. Dumpys. Atlanto

nugalė

tojų testamentą priminė būsi

masisv lakūnas Martynas Jonikas. Cikagoje gyvenanti Vilija
Vakarytė padeklamavo savo
kūrybos eilėraštį Dariui ir
Girėnui.
Minėjimo

pabaigoje jo veVilma Jarulienė pakvietė
žodį tarti verslininką, Lietuvos garbės konsulą Floridoje
Stanley Balzeką, jn. Šis pažymėjo, kad ir jis, ir jo tėvas gerai atsimena tas dienas, kai
Darius ir Girėnas ruošėsi savo
istoriniam žygiui per Atlantą.
Pasibaigus programai prie paminklo gana gausus būrys dar
pasuko į Jaunimo centrą, kur
kavinėje vyko šokiai, grojo
A. Barniškio orkestras, netrū
ko linksmų dainų bei geros
nuotaikos.
(N trs. E. Šulaičio)
dėja
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ŠAS (NATO) susitikimas
Rugpjūčio 19 d. NATO
Siaurės Atlanto tarybos posėdyje narių užsienio reikalų
ministeriai sutarė griežtinti
santykius su karinę agresiją
prieš Gruziją panaudojusia
Rusija, tačiau pripažino, jog
dialogo su Maskva visiškai
nutraukti negalima. Pabrėž
ta, kad ŠAS nebegalės su
Rusija bendrauti taip kaip
iki šiol, tačiau santykių įšal
dymo taip pat nereikėtų.
ŠAS šalių ministeriai išreiškė tvirtą paramą Gruzijos nepriklausomybei, suverenitetui, teritoriniam vientisumui ir demokratiškai išrinktai valdžiai bei sutarė
teikti praktinę pagalbą, būti
ną normaliam visuomenės
gyvenimui ir ekonominei
veiklai atkurti. Ketinama
nedelsiant įvertinti konflikto
metu padarytą žalą Gruzijos
infrastruktūrai ir spręsti dėl
kitų pagalbos priemonių.
Posėdyje konstatuota, kad
konfliktas nepakeitė ŠAS įsi
pareigojimų dėl Gruzijos įsi
jungimo į sąjungą ir nutarta
įsteigti SAS-Gruzijos ko-

Gruzijoje rugpjūčio 9
buvo paskelbta karinė
padėtis ir nors Rusija paskelbė nutraukianti karo
veiksmus ir išvedanti pajė
gas iš Gruzijos, jos kariai tebėra keliuose gruzinų miestuose ir kontroliuoja dalį
šalies teritorijos.
Nebus katastrofos
Finansų ministeris Rimantas Šadžius rugpjūčio 20
d. pranešė manantis, kad šiemet Lietuva išvengs finansinės katastrofos, tačiau
pripažįsta, kad kalbėti apie
biudžeto perteklių šiemet
nereikėtų. Į valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokesčio (PVM) surenkama
mažiau nei numatyta. Jis neatmeta, kad metus Lietuva
gali baigti su didesniu biudžeto deficitu negu planuota, tačiau tikisi, kad spalį iš
pelno mokesčio bus gauta
papildomų pajamų. PVM
yra didžiausią dalį pajamų
biudžetui atnešantis mokestis. Šiemet jis turėjo sudaryti
42.3% viso biudžeto, o jo surinkimas turėjo išaugti 42%.

v

Dariaus ir Girėno minėjime Čikagoje organizuotai einama prie Atlanto nugalėtojų paminklo
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misiją. Posėdyje dalyvavęs

Lietuvos UR ministeris Petras Vaitiekūnas pažymėjo,
kad Rusijos veiksmai turės
ilgalaikių pasekmių saugumui ir stabilumui Europoje
ir tai turi sulaukti atsako. Jis
atkreipė sąjungininkų dė
mesį į

tai, kad Rusija pereina prie grasinimų ir kitoms
Europos valstybėms - tarp
jų ir Baltijos šalims, todėl
reikia būti itin atidiems dėl
saugumo padėties regione.
URM Gruzijoje
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos sekretorius
Laimonas Talat-Kelpša ir kiti šalies diplomatai rugpjūčio
20 d. vyko į Rusijos ir Gruzijos karinio konflikto metu
rusų pajėgų subombarduotą

ir užimtą Garia miestą, kuris
yra Osetijos pasienyje - apie
65 km nuo Gruzijos sostinės
Tbilisio. Lietuvos delegacijai teko pravažiuoti keturis
rusų kontrolės postus.
Įvažiavimą į Garia miestą saugantys rusų kariškiai iš
karto neįleido delegacijos,
belaukiant leidimo atvažiavo Vokietijos ir Norvegijos
ambasadoriai, tarptautinių
organizacijų atstovai ir humanitarinę pagalbą gabenantis transportas. Į miestą
visa kolona buvo įleista po
valandos. URM atstovų vertinimu, tai buvo "grubus galiojančio ugnies nutraukimo
susitarimo pažeidimas. Jame
parašyta, kad humanitarinei
pagalbai turi būti sudarytas
nevaržomas priėjimas į konflikto zoną". Iki karinio konflikto Goryje gyveno apie
70,000 žmonių, šiuo metu,
Lietuvos diplomatų teigimu,
jų yra likę mažiau kaip
10,000.

dieną

Sausį-liepą į biudžetą

surinkta l.l mln. Lt pajamų
daugiau negu planuota. Lė
tėjantis PVM surinkimas rodo, jog lietuviai ėmė taupyti.
Tvirtinant šių metų biudžetą
buvo numatyta, kad valstybės išlaidos surinktas pajamas turėtų viršyti per l.l bln.
Lt arba 0.5% BVP. Lietuva
savo programoje yra įsipa
reigojusi Europos komisijai
neviršyti šios deficito ribos,
o 2009 m. yra pasižadėjusi
turėti subalansuotą arba
netgi perteklinį biudžetą.
Premjeras Pekine
Premjeras Gediminas Kirkilas Pekine rugpjūčio 19 d.
susitiko su su Latvijos premjeru Ivaru Godmaniu bei Estijos Andrusu Ansipu , su
jais aptarė Baltijos valstybių
bendradarbiavimo ir energetikos saugumo klausimus.
Kinijos sostinėje viešintis
Lietuvos premjeras taip pat
lankėsi olimpiniame kaimelyje, susitiko su kaimelio
vicemeru Cheng Kai, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovais ir svečiavosi
Lietuvos sportininkų viešbutyje. Vėliau G.Kirkilas apsilankė Lietuvos ambasadoje.
Premjeras rugpjūčio 24
d. dalyvavo Pekino vasaros
olimpinių žaidynių uždarymo ceremonijoje. G.Kirkilas
susitiko su Kinijos ministeriu pirmininku Wen Jiabao,
su kuriuo aptarė dvišalius
Lietuvos ir Kinijos santykius
bei jų vystymosi perspektyvas. Viešėdamas Pekine G.
Kirkilas taip pat susitiko su
Lietuvos garbės konsulu
Honkonge Raj Sital Motwani ir Lietuvos garbės generaliniu kgnsulu Australijoje
Viktoru Sliteriu. RSJ
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Lietuvoje dar yra šviesos

mento garbinimas truko visą
naktį, kunigai klausė išpažin-

Kiti susitildmai

Mano misijinės kelionės Lietuvoje įspūdžiai

žmonės pradėjo ateiti ir prašyti maldų. Meldžiausi su

iš 31-32 m

Jų buvo tiek daug, kad
sunku visus ir aprašyti. Man
kiek.vienas susitikimas su grupe ar pavieniui buvo didelė
Dievo dovana. Marijos radijo
patalpose sutikau Birutę Žemaitytę, kuri yra parašiusi 3
knygas apie paskutinę savo
kelionę nuo Kryžių kalno iki
Kalvarijos kalno. Dabar jau
ruošia ketvirtą. Davė parvežti
3 knygas geradariams, kurie
ją parėmė. Aplankiau.Artumos
redakciją, pasikalbėjau su redaktoriumi Darium ChmieIiausku, parvežiau birželio
mėn. numerius Turonto prenumeratoriams. Aplankiau ateitininkų būstinę Kaune, perdaviau prenumeratorių pinigus, pasikalbėjau ateitininkų
reikalais. Ateitininkai Lietuvoje dar labai gyvi, ir tai geras
ženklas. Kvietė mane į savo
susirinkimą, bet, nors ir labai
norėjau, mano dienotvarkė
neleido. Ypatingai malonus susitikimas buvo su arkivyskupu
S. Tumkevičiumi. Nors jis buvo ką tik po Sekminių ir Eucharistinio kongreso Kaune,
vistiek rado laiko su mumis
pasikalbėti. Jis atlieka nuostabų darbą Lietuvos Bažnyčioje.

Vieną dieną man pranešė,
kad nori mane pamatyti seselės karmelitės, kurių vienuolynas yra Paštuvoje, apie 20 kilometrų nuo Kauno. Nežinojau kodėl. Pasirodė, norėjo,
kad pakalbėčiau ir pasimelsčiau su jaunomis seselėmis,
kurios dar neseniai įstojusios.
Mane ten nuvežė. Radau susirinkusias 10 seselių, visos jaunos, bet buvo ir viena iš vyresniųjų ses. Teresė. Kalbėjau
apie pusvalandį, po to visos

žmonės. Elvyra praėjo pro šalį
ir manęs nepastebėjo, bet vėliau atsisuko ir mane pamatė.
Po Mišių nuėjom į restoraną

buvau

susitaręs

susitikti su

Ateities redaktore Reda Sop-

rektorė, kuri su jais palaiko
nuolatinį ryšį. Tui kun. Vale-

ranaite, nes ji man norėjo
įduoti parvežti į Turontą prenumeratoriams Ateities žurnalus. Einu Vokiečių gatve ir
staiga kažkas iš mašinos sušuko mano vardą. Sustojau ir nustebęs pamačiau Juozą ir Ireną Polikaičius iš Čikagos. Sako: "Atvažiavom tavęs parsi-

rijaus Rudzinsko įkurta bendruomenė vyrams, kurie nori
ir ten kartu praleidom pora
išsilaisvinti iš priklausomybės
valandų. Bernardinų šventonuo narkotikų ir alkoholio.
vėje stovėjau eilėje prieš KoBuvo 20 vyrų, jauni - nuo 20
muniją. Staiga priėjo nepažįsiki 35 metų. Bendruomenė tutama moteris ir klausė, ar gari žemės, augina vaistažoles.
Visi vyrai turi dirbti. Tus vaislėčiau su ja pasikalbėti po Mišių. Aš pasakiau, kad neturėtažoles vėliau džiovina ir parduoda vaistinėms. Yra labai
griežta tvarka. Rytais, vidudienį ir vakare visi susirenka į
koplyčią maldai. Kiekvieną
dieną - Mišios. Turonte aš buvau surinkęs nemažai Mišių
aukų ir jas nuvežiau kun. Valerijui. Tui darau kasmet ir jis
labai dėkoja. Tun nėra nei televizijos, nei radijo, niekas neturi telefono. Pavalgėm kartu,
nes ir kun. Valerijus visada
kartu su jais valgo. Jiems paIš k. V. Kolyčius, Vilniaus kunigų seminarijos rektorius kalbėjau, o po to visi po vieną
Robertas Šalaševičius ir VDU teologijos fakulteto dekanas ateidavo, prašydavo atskirų
maldų. Praleidau ten visą diedr. Benas Ulevičius
ną ir po Mišių 7 val. išvykom.
siu laiko, ji dar kažką sakė, vežti". Nusijuokėm, pasisvei- Gavau dovanų - įvairių vaistabet aš nesupratau. Po Mišių ji kinom.
mane pasivijo, pasisakė esanti
Tą pačią dieną, vakare
tikybos mokytoja Martyno buvo kitas jaunimo susirinkiMažvydo vidurinėje mokyk- mas privačiame bute. Dalyvaloje ir prašė, kad pirmadienį vau ir ten. 'lik atvykusi Vtlnių,
atvažiuočiau pakalbėti moki- dar buvo kitas jaunimo grupės
niams. Neprižadėjau, nes ne- "Dievo mėnuliai" susirinkižinojau kaip ten nuvažiuoti, mas. Juos aplankau kasmet.
tik pasiėmiau adresą ir jos te- Renkasi domininkonų šventolefoną. Paklausiau, kodėl ji vės rūsyje. Visi jauni, labai
mane prašo ir iš kur mane pa- graži grupė. Vilniuje dar apžįsta? Sakė, kad prieš 3 metus lankiau "Mažąją studiją", pagirdėjusi mane kalbant Mari- sikalbėjau su Julium Sasnausjampolėje, kur meldžiausi su ku, taip pat ir "bemardinai.lt"
labai sergančia jos drauge, ku- redakcija.
ri po to tuoj pasveiko. Kitą
Viena jauna šeima Vildieną ten nuvažiavau, kalbė niaus priemiestyje pasistatė Kun. Algirdas Akelaitis ir ses.
jau dviem mokinių grupėm. namuką ir mane prašė, kad Agnietė Ivaškevičiūtė
Mane nustebino kaip vyresni atvykčiau ir pašventinčiau jų
berniukai elgiasi su mokytoja. namą. Sakiau, kad nesu kuni- žolių arbatai. Grįždami dar
sustojom Pivašiūnuose, klebonas aprodė šventovę ir stebuklingą Marijos paveikslą.
Sekminės

"Pilnų namų" bendruomenės vyrai
prašė maldų. Meldžiausi su
kiekviena atskirai. Atsisveikinom, bet dar likau jų dieninė
je maldoje koplyčioje. Po to
buvo pietūs, bet jau nekartu
su seselėmis.
Vilniuje buvau susitaręs
susitikti su Elvyra K.učinskai
te, kuri anksčiau buvo Katalikų pasaulio ir Sandoros redaktorė. Ji gyvena apie 20 kilometrų už Vilniaus. Ją pakviečiau sekmadienį atvykti i Bernardinų šventovę Mišioms.
Šventovė buvo pilna. Stebė
jausi, kad didesnė pusė-jawri

Siaubas. Visiškai nesiskaito. Pagalvojau, kokia bus ta naujoji
karta?
Iš tos mokyklos nuvažiavom į Evangelikų liuteronų
šventovę. Buvau anksčiau susitaręs su Vilma Sabutiene,
kuri mane pasitiko oro uoste.
Ji mane supažindino su savo
vyru, vyskupu Mindaugu Sabučiu. Aprodė šventovę, padovanojo savo naują giesmyną. Pakviečiau juos pietų, nuėjom į restoraną ir ten praleidom pora valandų. Buvo labai
malonus susitikimas. Po to

gas ir niekada nesu namo
šventinęs. Bet jie vistiek nepaleido. Aš, vykdamas į Lietuvą,
niekad nesiveždavau pašventinto vandens, bet šį kartą buvau pasiėmęs mažą buteliuką.
Nuvažiavau, pašventinau tą jų
namuką, palikau dar švęsto
vandens jiems. Jie liko labai
patenkinti. Aš irgi.
Kasmet aplankau "Pilnų
namų" bendruomenę miškuose, Panaros kaime, už Merkinės. Nepraleidau nė šiemet.
Mane nuvežė Dalė Šmėraus
kaitė, katalikų interneto di-

Gegužės 10-11 d.d. Sekminių vigilija ir iškilmės Šiluvoje buvo atsivėrimo Šventosios Dvasios veikimui, krikščioniško džiaugsmo ir bendrystės Dvasioje išgyvenimo
šventė. Šiuose renginiuose dalyvavo iš įvairių Lietuvos vietovių atvykęs jaunimas, daug
kunigų ir vienuolių. Aš nuvykau penktadienį, gegužės 9.
Vakare jau buvo susirinkę
apie 100 žmonių. Jono Pauliaus 11 namų koplyčioje šlovinimu po Mišių erasidėjo visą parą trukusi Svč. Sakramento adoracija. Šeštadienį iš
ryto ir po pietų praleidau po
pusvalandį atskirai kalbė
damas įvairioms jaunimo grupėms iš Kretingos, Klaipėdos,
Kaišiadorių, Palangos, Kauno, "Avinėlio užtarėjų", savanorių darbininkų-pagalbinin
kų. Sekminių vigilija prasi-

čių. Nuėjau

i šventovės galą,

kiek.vienu atskirai, bet ta eilė
vis nesibaigė. Pažiūrėjau į
laikrodį - buvo trečia valanda
ryto. Nuėjau miegoti, bet
šventovė dar buvo pilna, 14
kunigų klausė išpažinčių. Sekmadienį viskas vyko lauke, pasitaikė labai graži, saulėta diena. Vyko šlovinimas, retkarčiais padrąsinimo žodį tardavo mons. Gintaras Grušas ir
kun. Kęstutis Kėvalas. Mišių
liturgijai vadovavo arkivyskupas S. Tumkevičius, kartu koncelebravo daug kunigų iš įvai
rių vyskupijų. Po Mišių vėl susidarė eilės laukiančių užtarimo maldos. Net ir pats arkivyskupas meldėsi su visais,
kurie atsistojo į jo eilutę. Sutikau Tulšių ateitininkų moksleivių globėjas Loretą ir Jurgitą Raudytes, kurios atsivežė
būrį jaunų ateitininkų. Buvo
malonu su jais susitikti ir kartu pasimelsti.
Daug malonių prisiminimų, o tos 4 savaitės man buvo
didelė Dievo dovana. Įvai
riuose susirinkimuose per tą
laiką teko kalbėti 42 kartus.
Iš visų, su kuriais teko susitikti, pajutau daug meilės, gavau ir dovanų. Viename "šeimų su problemomis" susirinkime gavau didelį, gerai supakuotą duonos kepalą, kad
vežčiausi į Turontą, kitą gavau
Kazlų Rūdoje. Abu kepalai
labai sunkūs, nebeturėjau vietos ir turėjau palikti Katalikų
evangelizacijos centro raštinėje. Atskiruose susirinkimuose susitikau su savo ''vaikais" (taip aš juos vadinu) globotiniais: "Gyvųjų akmenų" branduoliu, Katalikų
evangelizacijos centro darbuotojais, su jaunimo grupe
"Naujoji sandora". Vieną dieną atšventėme Žodžio tarp
mūsų dešimtmetį. VJSus nusivedžiau į restoraną. Visos tos
grupės daro nuostabų darbą,
dabar labai reikalingą Lietuvai. Reikia naujų Sekminių,
visus raginau švęsti Sekmines
ne vieną kartą per metus, bet
kiekvieną dieną. Juos paremiu ir finansiškai iš surinktų
aukų. Daugiausia aukų gaunu
Turonte, bet paremia ir kitos
vietovės. Savo privatiems reikalams tų aukų nenaudoju,
viskas skirta Lietuvos dvasiniam atgimimui. O amerikiečiai The Word Among Us ne
tik kelionę apmoka, bet dar
prideda ir auką. Nepatogu
straipsnelio pabaigoje prašyti
aukų, bet jeigu kas iš skaitytojų norėtų pagelbėti Lietuvai
atgimti iš naujo ir paremti tą
evangelizacijos darbą, prašyčiau aukoti arba per Prisikė
limo parapiją Toronte, arba
tiesiog per mane: V. K.olyčius,
86 Glenholme Ave., Turonto,
ON M6H 3B1. Nepaisant visų
blogybių, mūsų tėvynėje dar
yra šviesos. šviesa spindi tam-

dėjo šeštadienio vakare šv.
Mišiomis žmonių pilnoje bazilikoje. Po Mišių buvo konferencija - mano žodis "Budė soje, bet tamsa jos neužgožė
jimas maldoje laukiant Sek- (Jn. 1,5). 9 (Pabaiga)
minių malonės". Švč. Sakra(Ntrs. V. Kolyčiaus)
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2008 m. spalio 12 d. - rinkimai į Lietuvos Respublikos

Seimą

GERBIAMI LIETUVOS PILIEČIAI,
Šių metų spalio 12 d. vyks rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą. Lietuvos Respublikos
piliečiai, gyvenantys užsienyje, rinkimų teisę gali realizuoti spalio 12 dieną atvykdami
balsuoti į Lietuvos Respublikos ambasadą Otavoje (130 Albert Str., Suite 204, Ottawa,
ON, KlP 5G4), o taip pat iš anksto balsuodami paštu.

Kad pasiruošimas rinkimams vyktų sėkmingai ir sklandžiai, LR Ambasada Otavoje tikslina turimą informaciją apie pilnamečius rinkėjus, gyvenančius Kanadoje. Kreipiamės į
Jus su prašymu iš anksto registruotis rinkimams - siųskite užpildytą rinkėjo anketą Gą
galima rasti ambasados tinklapyje) arba skambinkite telefonu 613 567 5458.
Registracija rinkimams tęsiama iki penktadienio, rugsėjo 26 d.
Mieli tautiečiai, kviečiame Jus pasinaudoti Lietuvos Respublikos Konstitucijos suteikta
teise ir išreikšti savo pilietinę valią- dalyvauti rinkimuose!

LR AMBASADA KANADOJE

Tautų Sekminės
Tęsinys

iš 31-32 nr.

Po Sutaikinimo pamaldų
bazilikoje liejosi šlovinimo
giesmės, t. Gediminas Numgaudis, OFM, skelbė Gerąją
Naujieną, apmąstyti Rožinio
slėpinius padėjo ses. Ignė Marijošiūtė, MVS. Penktą valandą ryto ištvermingiausieji dalyvavo Švč. Sakramento procesijoj e į Apsireiškimo koplyčią. Procesijai vadovavo
kun. Algirdas Akelaitis ir ses.
Celina Galintė, OSB, jiems
talkino Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komanda.
Sekmadienį Sekminių iškilmė, prasidėjusi šlovinimu,
nuolat lydima džiugaus ir išradingo kun. Kęstučio Kėvalo
paraginimo vyko saulės nutviekstoje aikštėje priešais baziliką; tarp gausybės maldininkų buvo daug vaikų, jaunimo, visą dieną nenuilstamai
šlovinusio Dievą spalvingų vė
liavų šokiu, balionais su meile
Vešpačiui žaižaruojančiais šū

kiais.
Konferenciją "Kodėl

Lietuvoje

be galo dosnus ir maloningas,
nes siunčia Šventąją Dvasią
su tiek dovanų, kad žmogus
yra per silpnas jas visas priimti. Susirinkusiuosius jis ragino atverti širdis, šlovinti,
prašyti, leisti Viešpačiui save
apdovanoti, dėkoti ir džiaugtis jo dosnumu Eucharistijoje.
Sekminių šv. Mišių liturgijai vadovavo arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Atsinaujinimo dalyviai ir
bičiuliai kunigai iš įvairių vyskupijų. Per pamokslą ganytojas klausė, ar Lietuva, kurioje
tiek nevilties, netikėjimo, materializmo, iš tiesų yra pasirengusi Sekminių stebuklui jo be galo reikia visiems ir
ypač šeimoms. "Mums reikia
Sekminių. Tai vienintelis kelias, kurio turime ieškoti, o
suradę drąsiai juo eiti ( ... ).
Reikia tik leisti Dievo Dvasiai
veikti mumyse", - tvirtino ganytojas. "Sekminių kelias, kuriuo eiti kviečiamas kiekvienas žmogus, - tai atgailos, atsivertimo ir kasdienės bendrystės su Jėzumi kelias", - sakė ganytojas ragindamas visus
šiame kelyje būti ne tik Evangelijos žinios, bet ir tikro
džiaugsmo nešėjams savo aplinkoje ir Tėvynėje. Bendruomeninės maldos intencijos
tarsi apvainikavo ištvermingą
devynių dienų maldos budėji
mą, vienijusį novenos dalyvius
skirtinguose kraštuose. Po
Komunijos spontaniška malda padėkota už Dvasios dovaną, prašyta nuolatinio klusnumo jos vedimui. Priėmę ganytoj o palaiminimą, Sekminių
dalyviai po pamaldų bendravo

švenSekmines?" vedęs Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariįos rektorius kun. Robertas Salaševičius linkėjo šiai
jaunatviškai ir atviros širdies
miniai suvokti, kad laukiama
Šventoji Dvasia yra dieviškasis Asmuo, suteikęs apaštalams galią būti tuo, kuo juos
norėjo matyti Kristus. Ir šiandien, pasak kunigo, Šventoji
Dvasia teikia galimybę būti
žmogumi pagal Dievo planą,
ji, kaip gyvasis vanduo, teikia
gyvybę, o kiekvienam Bažnyčios nariui - jo tarnystei reikalingiausių dovanų. Apie gy- agapėje.
venimą kreipiančią ir pripilŠiluvos aikštė priešais badančią Dvasios malonę dali- ziliką popiet tapo įstabių Diejosi Rūta Šalaševičienė ("Gy- vo darbų žmogaus gyvenime
vieji akmenys"), kun. Marius liudijimų, šlovinimo giesmių,
Žitkauskas (Vilniaus arkivys- užtarimo maldos, kuriai rikiakupijos jaunimo centro sielo- vosi ilgos eilės norinčių, vieta.
vadininkas ), ses. Agnietė Ivaš- Patirtą Šventosios Dvasios
kevičiūtė, OSB. Vėliau aikštę malonę savo asmeniniame gyužliejo sutartinai giedama venime liudijo kun. Robertas
Šventosios Dvasios litanija. Šalaševičius, Simona ValiuPradedant iškilmingas šv. kaitytė ("Naujoji Sandora")
Mišias, LYK generalinis sek- bei ses. Celina Galinytė, OSB.
retorius mons. Gintaras Gru- Užtarimo malda meldėsi aršas tvirtino, jog Viešpats yra kivyskupas bei keturi kunigai
čiame

-kun. Virgilijus Poškus (Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija), kun. Robertas
Šalaševičius, kun. Kęstutis
Kėvalas, mons. Gintaras Grušas, taip pat Katalikų evangelizacijos centro savanoriai,
Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos maldos grupė
"Gyvieji akmenys" bei Vincas
Kolyčius, vėliau užbaigęs popietinę programą raginimu visiems eiti ir toliau gyventi kaip
Šventosios Dvasios žmonėms.
Vakare savo krikščioniška
muzikine kūryba dalijosi grupės "Benas ir Zigmas", "Bitė", "A4", Artūras Chalikovas, merginų grupė "Icon" iš
Kretingos. Džiaugsmas liejosi
ir judesiais, drauge šokant Senosios Sandoros tautos (žydų)
šokius.
Evangelizacinės misijos
Pirmadienį, gegužės 12,
atsiliepdami į Viešpaties raginimą eiti į pasaulį ir skelbti
Evangeliją, Kretingos pranciškoniškasis jaunimas, "Naujosios Sandoros", "Gyvųjų akmenų" nariai, Vilniaus ir Kauno kunigų seminarijos klierikai bei pastarosios seminarijos parengiamojo kurso auklėtiniai, kun. Donatas Šukys
("Pilnų namų" bendruomenė), kun. Kęstutis Kėvalas, Šiluvos klebonas kun. Brastas
Murauskas ir ses. Celina Galinytė, OSB, su evangelizacine
misija lankėsi Šiluvoje, Žaiginyje bei šešiose Raseinių mokyklose. Misijos dalyviai jau
nuo sekmadienio vakaro buvo
susiskirstę į grupeles ir intensyviai rengėsi susitikimams su
mokiniais. Septyniolikoje evangelizacinių susitikimų, surengtų 1-12 klasėse, pasidalyta
gyvenimą keitusiais įvykiais iš
asmeninės patirties, vaidintos
improvizacijos. Besimokantys
vaikai ir jaunimas mielai kartu
šoko, žaidė ir giedojo. 2008
m. Sekminių atspindžių - liudijimų, vaizdo ir fotomedžiagos, apžvalgų, giesmių galima
rasti internete adresu www.
sekmines.lt/2008/atspindziai.
(Pabaiga)
Bažnyčios žinios, Nr. 10 (298)
2008 m.

Susitikimuose su rinkė
jais ministeris pirmininkas
Stephen Harper kritiškai
vertina opozicijos neryžtingumą. Liberalų partija vengia galimų federacinių rinkimų ir parlamentą pavertė
neveiksnia valdymo įstaiga.
Daugelis įstatymų projektų
stringa liberalų valdomame
senate; parlamente konservatoriai taip pat negali pasiekti jokio susitarimo. Toks
nedarbingas parlamentas, S.
Harper nuomone, labai
stabdo valstybės ekonominį
ir politinį gyvenimą. Jis pareiškė, kad yra pasiruošęs
pasinaudoti savo teise ir paleisti parlamentą. Po to pagal tradiciją kreiptis į gen.
gubernatorę Michaelle Jean,
kad ši skelbtų naujus ankstyvesnius rinkimus. Pagal įsta
tymą kiti federaciniai rinkimai yra numatyti 2009 m.
spalio 9 d.
Atsakydamas į priekaištus liberalų partijos vadovas
S. Dion apkaltino S. Harper,
kad jis negerbia parlamento
ir visiškai nedemokratiškai
ruošiasi panaudoti savo galią. S. Dion taip pat priminė,
kad rugsėjo mėn. keliose
apylinkėse vyksta federaciniai rinkimai. Liberalai nori
sustiprinti savo įtaką parlamente. Kartu buvo išsakyta
kritika konservatorių vyriausybei už beveik 15 mln. sumažintas lėšas kai kurioms
kultūros programoms.
Buvęs Kanados liberalų
vyriausybės ministeris pirmininkas J ean Chretien
(1993-2003) viešai kritikavo
dabartinį konservatorių vyriausybės vadovą S. Harper
dėl jo atsisakymo dalyvauti
Pekino olimpiados atidaryme. J. Chretien tvirtina, kad
toks poelgis dar labiau pablogins Kinijos ir Kanados
ryšius. Tarpusavio santykių
nepagerino ir viešas S. Harper ir Dalai Lamos susitikimas. Buvęs vadovas pabrėžė,
kad svarbiausia yra ne asmeninės nuostatos, bet valstybės interesai. Atsakydamas į šiuos priekaištus, S.
Harper priminė, kad pats
kritikuojantysis savo darbo
metais iš penkerių olimpinių
iškilmių dalyvavo tik vienose. S. Harper sprendimas nedalyvauti olimpiados atidaryme buvo priimtas anksčiau
nei raginimas vengti jų dėl
Kinijos žmogaus teisių ir kitų laisvių varžymo.
Ontario provincija pirmoji Kanadoje įgyvendina
griežtą įstatymą - atimti automobilius iš pakartotinai

dėl girtumo sukėlė autoįvy
kius. Atimtąjį automobilį galima parduoti ar atiduoti visuomeninėms organizacijoms. Pirmieji trys automobiliai iš nusikaltusių vairuotojų buvo atimti šiaurinėje
provincijos dalyje.
Toronte atskleista pati
didžiausia dviračių vagysčių
istorija šiame mieste. Policija po ilgo stebėjimo sulaikė
vakarinės miesto dalies gyventoją L Kenk ir jo padėjėją
nusikaltimo vietoje. Buvo
atskleista, kad teisėtą dviračių remonto verslą turintis
asmuo supirkdavo vogtus
dviračius ar samdydavo vagis. Daugiau kaip 3,000 dviračių, vaikiškų triračių buvo
rasta trijuose nuomojamuose garažuose. Policija surengė viešą parodą, kad atpažinusieji galėtų susigrąžinti savo dviračius. Daugiau kaip
50 asmenų, turėjusių registracijos pažymas arba bent
nuotrauką, atrado savo dviračius. Policija ragina visus
savininkus registruoti dviračius.

Atsiliepdama į Kanados
partijos
pastabas dėl galimos ginklų
kontrabandos į mūsų valstybę, JAV įsteigė dar vieną pasienio kontrolės punktą ties
St. Claire ežeru (Mičiganas ),
skirdama 17 min. dol. žvalgybos ir apsaugos įrangai:
sraigtasparniams, ryšio ir
stebėjimo priemonėms. Tai
jau penktasis punktas, įsteig
tas Kanados - JAV pasienyje
nuo 2001 m. rugsėjo 11 d.
Neseniai Kanados mokslininkai įrodė, kad povandeninė Lomonosovo aukštuma
(Lomonosov Ridge) yra natūralus Grenlandijos tęsinys
ir tuo pačiu - Šiaurės Amerikos žemyno dalis. Rusija
visą laiką tvirtina, kad ši teritorija yra Sibiro paviršiaus
dalis, todėl priklausanti Rusijai. Pagal tarptautinį susitarimą jūros dugnas priklauso tai valstybei, jei pripažįs
tama, kad jis yra tos valstybės žemyno tęstinė dalis.
Ką dažniausiai nešiojasi rankose kanadiečiai vasarą - lietsargį ar vandens butelį? Daugelis sutiktų, kad
vandens butelis yra labiau
reikalingas nei apsauga nuo
lietaus. Tačiau plastmasiniai
vandens buteliai tampa opia
aplinkosaugos problema;
Londono (ON) savivaldybė
svarsto galimybę uždrausti
prekiauti miesto viešosiose
vietose vandens buteliais.
Ribojant pardavimą, tikimasi sumažinti aplinkos taršą,
užkirsti kelią neribotam pirvairavusių girtų vairuotojų. kėjų išnaudojimui, kelerioŠis įstatymas, priimtas vasa- pai brangiau parduodant
rio mėnesį, numato, kad tei- pilstytą vandenį. Apie galisėtvarkos tarnybos turi teisę mą vandens butelių prekyatimti automobilį, jei jo sa- bos ribojimą ateityje svarsto
vininkas ir vairuotojas per Kitchener, Otavos, Vankupastaruosius 10 metų pakar- verio ir Toronto miestų savitotinai 2 ar daugiau kartų valdybės. SK
Naujųjų demokratų
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NYKSTA GYVATĖS
Aplinkos ministerijos
Biologinės įvairovės skyriaus duomenimis, per pastaruosius 40 metų vienintelės Lietuvos nuodingosios
gyvatės skaičius sumažėjo

10-15 kartų. Lietuvoje angis
vadinama marguole ar margąja, pantine gyvate. Prie jų
naikinimo galėjo prisidėti
usūriniai šunys, kitaip vadinami mangutai, kurie viską
renka nuo žemės - paukščių kiaušinius, varliagyvius,
gyvates, taip pat šernai, kurių Lietuvoje jau priskaičiuota apie 45,000. Angį galima aptikti prie raistų, pelkių, drėgnose vietose. Angis
žmogui yra taiki. Jos nuodai
yra skirti paralyžiuoti tai, ką
ji gali praryti.
PAGERBTI KARIAI
Kaune rugpjūčio 5 d.
Vytauto Didžiojo karomuziejaus sodelyje pagerbti misiją Irake baigusio Lietuvos
karių būrio LITCON dešimtosios pamainos (LITCON10) ir koalicijos pajėgų operacijos "Irako taika" (angl.
"Iraqi Freedom") tarptautiniuose štabuose bei NATO
mokymo misijoje tarnavę
kariai. Iš Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono karių sudarytas bū
rys LITCON-10 ( 40 karių)
tarnybą tarptautinės koalicijos operacijoje "Irako taika" pradėjo 2007 m. Irake
LITCON-10 tarnavo JAV
karinių pajėgų 214-osios ugnies brigados sudėtyje Al
Kuto rajone, vykdė Civilių
ir kariškių bendradarbiavimo grupės apsaugos darbus.
Atsisveikindama su Lietuvos kariais, karinės bazės
"Delta" Irake vadovybė apdovanojo keturis LITCON10 karius. Abejojantiems, ar
privalo Lietuvos kariai vykti
į misiją toli nuo Tėvynės,
Lietuvos kariuomenės vadas atsako: "Lietuva - NATO ir Europos sąjungos
valstybė. Jei, esant reikalui,
tikimės paramos ir gynybos,
tai turime žinoti, kad pagrindinis NATO principas pasidalinti našta bei atsakomybe - galioja ir mums".

Ketinimą

užsiimti visuomenine veikla ateityje dažniau
išreiškė aukštąjį išsilavinimą turintys gyventojai. Tokia veikla užsiimti ar ją tęsti
apskritai dažniau ketina
moterys, ir beveik po lygiai
visose amžiaus grupėse. Didžioji dauguma - 48% apklaustųjų teigė visuomenine
veikla neužsiimantys dėl laiko stokos, nes jį skiria kitiems reikalams, o 36% tokiai veiklai nejaučia poreikio. Dar 8% Lietuvos gyventojų neranda sau patinkančios visuomeninės veiklos, 7% nepasitiki savo sugebėjimais, 6% nesirenka tokios veiklos, nes niekas iš jų
draugų ar pažįstamų tokia
veikla neužsiima, o dar 6%
nežino nuo ko pradėti. Laisvu nuo mokslų ar darbo metu pusė apklaustųjų teigė
laiką leidžiantys gamtoje.
Dar 29% pramogauja lankydamiesi klubuose arba žiū
rėdami televizorių. 22% apklaustųjų laisvalaikį skiria
sportui, 9% literatūrai, o
dar 5% renkasi užsienio kalbas. 13% apklaustųjų teigė
neturintys jokių pomėgių.
LEIDYBOS STATISTIKA
Didžiausiai knygų leidybos ir prekybos Baltijos
šalyse "Alma littera" grupei
priklausantis knygynų tinklas "Pegasas" pirmąjį šių
metų pusmetį pasiekė 11
mln. litų (be PVM) apyvartą
- 66% didesnę nei prieš metus. Tinklo vadovybės teigimu, gerus rezultatus lėmė
pardavimų skatinimo veiklos, kurios pritraukė gausų
būrį lankytojų į knygynus, ir
aktyvi tinklo plėtra Lietuvos
regionuose. Iki metų pabaigos planuojama atidaryti
dar 4-5 tinklo knygynus.
Prieš 5 metus įkurtas knygynų tinklas dabar jungia 26
knygynus 15-oje Lietuvos
miestų. Planuojama, kad iki
2009 m. pabaigos tinklui priklausys 35 knygynai. "Alma
littera" grupei priklauso leidiklos "Alma littera" ir
"Sviesa'', knygynų tinklas
"Pegasas" bei Knygų klubas.
"Baltų lankų" knygynai š.m.
pirmąjį pusmetį pasiekė 9.4
min. litų apyvartą - 70%
daugiau nei 2007 m. per tą
patį laikotarpį, kai knygynų
apyvarta siekė 5.5 mln. litų.
"Baltų lankų" knygynas šiais
metais sulaukė 230,000 pirkėjų, beveik kas ketvirtas į
knygyną užsukęs lankytojas
įsigijo prekę . Auga ne tik
pardavimai, bet ir klientų

MAŽAI VEIKLUMO
Net 70% Lietuvos gyventojų neužsiima jokia visuomenine ar socialine veikla ir tik 11 % gyventojų teigia
randantys laiko tokiai veiklai. Dar 3% tokios veiklos
ketina atsisakyti, o 16% gyventojų visuomenine veikla skaičius, kurių padaugėjo
ketina užsiimti ateityje, ro- iki 18,000. 2002 m. įsteigtam
do viešosios nuomonės tyri- "Baltų lankų" knygynų tinkmas. Viešosios įstaigos "Ini- lui šiuo metu priklauso trys
ciatyvos fondas" užsakymu didžiausi knygynai Lietuvoatlikta apklausa siekta išsi- j e. Knygynuose dirba 70
aiškinti Lietuvos gyventojų darbuotojų. 2008 m. pabaipožiūrį į papildomą, asme- goje "Baltų lankų" knygyninės iniciatyvos ir entuziaz- nas atsidarys ir Šiauliuose stamo reikalaujančią veiklą. tomame "Akropolyje". RSJ

Hamilton, ON
A.a. MARUOS CHORO-

MANSKIENĖS atminimui pa-

gerbti Vaiko tėviškės namams
aukojo: $100 - Denise Wharton, Sue ir Joe Chrolavičius·
$60 - Wendy ir David Schick;
$50 - Vida Verbickas ir šeima,
Eduardas Kudaba, J. ir L.
§chick, Audre Sakalas, Algis
Svažas, Ina ir Danutė Kudaba,
Duke Park gyventojai; $40 Vytas ir Ann Beniušis, Mary
Stek ir Teresa Drahusz, Elena
Birutė Gužas; $30 - F. Povilauskas, E. Grajauskienė, Jonas ir Dalia Trumpickas bei
šeima; $25 - D. ir M. Jonikai,
R. Sak31las, Andrew Burghardt, Zibutė ir Vaidotas Vaičiūnai, Don ir Evelyn Dunn,
Rose ir Brian Conroy; $20 M. Rybij, L. Gudinskas, A.
Venslovas, J. ir G. Enskaičiai
J. Paškevičienė, A. ir E. Ky-'
bartai, p.Triponas, A. ir J.
Gedriai, H . Liaukus, T. Andrukaitis, F. Venckevičius, E.
Bajoraitienė, H. Kairys, J. ir
P. Zubai, D. ir A. Kamaičiai
G. Macaulay, P. Sakalas, G.'
Kažemėkas, l. Vasiliauskas, S.
Kar~ckas, D. Botyrius, K. ir
G. Zukauskai, J. ir O. Kareckai, A. Didžbalienė, B. ir P.
Styra; $10 - J. Juozaitienė,
R. Fronczak. Už visas aukas
dėkoja KLKM d-jos
Hamiltono skyr. valdyba
RUGPJŪČIO 11 D. negailestinga mirtis pasiėmė nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininką, Pirmojo Lietuvos prezidento karo mokyklos 1936 m. absolventą, XVIII
laidos leitenantą Praną Sakalą
(1913-2008). Tai nepamirštamas karininkas, gyv. Hamilto-

su

Li!tuvos. ~mb~sadorė Kanadai Gintė Damušytė, liepos pabaigoj~ sus1~1k1!-s1 su Otavos miesto meru Larry O'Brien aptarti
~a~1mo VIlmaus-Otavos miestų bendradarbiavimo, ypač vieSOJO

transporto srityje

nusipelnęs brangios
Lietuvos laisvei su
draugais laisvės gynėjais. Paskutiniai 1944 metai buvo baisiausi, reikėjo trauktis į Vokietiją. Karui pasibaigus, P. Sakalas emigravo į Kanadą ir apsigyveno Hamiltone, kur buvo
aktyvus sporto veikėjas ir rė
mėjas. Jis rėmė ir skautų-čių
vienetus, daug prisidėjo prie
"Romuvos" stovyklavietės
darbu ir aukomis. E Mockus

ne, daug
tėvynės

Edmonton, AB
RUGSĖJO 14 D. Šiluvos
Mergelės

Marijos paveikslas
bus lietuvių koplyčioje, kur 11
v.r. Mišias aukos kun. Jonas
Šileika, OFM, ir kun. Stephen
Penna. Po Mišių vyks suneštinės vaišės salėje.

PENSININKAI, kuriems
reikia transportacijos į lietuviškus renginius, prašomi skambinti Nijolei tel. 780 456-2816.

ŠTURMU

S l.UNTINIAI Į LIETUVĄ
LEKTUVU arba LAIVU

905 • 271 • 8781
PETRAS ŠTURMAS
Paėmi~as iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono,

N1agara Falls, Londono, Wasaga Beach

apylinkių

~<ESJ'I\) ~l>\S
AR~r s~ruo10

PAMINKLAI
• granitas, bronza, medis
• nemokami paminklų projektai,
konsultacijos
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės)

Telefonas

{905) 510-4707

El.paštas: kkesminas@ hotmail.com

RUOŠIANTIS 9-ajai Daišventei Toronte 2010 m.,
Edmontono lietuviai yra kviečiami sudaryti mišrų arba moterų balsų chorą. Besidomintys prašomi skambinti Nijolei
tel. 780 456-2816. Pirmas lietuvių choras Edmontone buvo
įsteigtas 1949 m.
UŽUOJAUTA Ritai ir Tom
Cooper su šeima, netekus jo
motinos gegužės mėnesį.
SVEIKINAME Tim Cooper, įstojusį į medicinos fakultetą; sutuoktinius dr. Indrę
ČUplinskaitę ir Mare Cels, kurie dėsto "University of Alberta"; kun. Stephen Penna,
paskirtą Teologijos fakulteto
dekanu Newman College;
naujai atsikėlusius į Edmontoną Andrių Rusiną iš Toronto, kuris baigęs chemijos inžineriją Londone, ON, dirba
Labatt bendrovėje, taip pat
Paulių Stanaitį iš Hamiltono,
ON, kuris dirba Alberta Theasury. Edmontonietis Tadas
Korris šiemet nebelankys Mc
Gili universiteto, nes išvyko į
Niujorką studijuoti su filharmonijos violončelistu David
Grossman, Manhattan School
of Music. Visiems linkime geriausios sėkmės.
SU DIDELIU pasisekimu
praėjo Emilijos Karosienės
surengta gegužinė rugpjūčio
17 d. Edmontono LB parūpi
no mėsainius ir dešreles, o
svečiai atsinešė mišraines ir
saldumynus. Iš viso buvome 32
dalyviai, ypatingai džiaugiamės atvykusiu jaunimu - Jack
ir Kate Brady (Pilipavičių šeima), Kenton ir Clark Šiūliai
ir Thdas Zanatec. Inf.
nų

Rf_#At..V FOUR SEASONS
~P'lnl\. REALTY LIMITED

Assoctate Broker, 67 Flrst Street
Collingwood, Ontario L9Y 1A2
Pa rduodan l, perka 111
ar Lik dėl informacijos

LEDAS

apie namus, vasarnamius, ū k ius, žemes

REFRIGERAT10N

AIR CONDITIONING

a

HEATING

PRIEŠSEZONINIS ORO V~SINIMO SISTEMŲ
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS
Skambinti

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

Wasagos, Stayncrio i r
.._
.____,__ _....J

Collingwoodo apylin kėsc kreipkitės Į

Angelę šalvaitvtę, B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Nemokamas 1-888-657-4844
Darbo 705-445-8143
Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com
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kytų

detektyyas Holmsas. O riame aprašoma gen. St. Rašaš remiuosi Šv. Augustino iš- tikio šeimos tragedija. Red.
A. ŠLIOGERIO
mintimi: "Viešpatie, koks Tu
*
FILOSOFUA
būtum menkas, jei aš galėčiau
NĖRA ADRESŲ
Dar gyvendamas JAV Tave suprasti".
Jūs dažnai įdedat aprašyLaisvoj e Lietuvoj e gali
skaičiau, kad filosofas A. Šliomus apie kokią nors vietovę
geris lyg ir sutapatino patrio- tikėti ar netikėti Dievu. Tačiau
arba gerą organizaciją Lietutizmą su idiotizmu. Berods, filosofo titulas ne tik įtakoja,
voj, kurią norėtųsi sušelpti,
tai padarė posakyje, panašia- bet ir įpareigoja kalbėtoją
bet niekada nėra įdėta adreso.
me į "patriotas - idiotas". Ir laikytis orumo ribose.
Vilius Bražėnas, Vilnius Pavyzdžiui, aprašant Alvito
pritaikiau savo jaunatvėje susunaikintą bažnyčią ir kitas
tikto "kaimo filosofo" išmintį:
*
vietoves.
Labai gaila.
GYVENVIEČIŲ
"Ir kas jį traukia už liežuAš
ilgą
laiką susirašinėjau
PAVADINIMAI
vio?!" Ir štai vėl filosofą Arsu
gerbiama
sesele Nijole Savydą Šliogerį kažkas "patrauTaip Rusija planavo sudūnaite, bet dabar, atrodo, ji
kė už liežuvio" pokalbyje naikinti Lietuvą, kad Lietuvos
"Dievas - tuštumos vardas", žemės amžiams atitektų Rusi- negauna mano laiškų. Ar tai
paskelbtame Atgimimo 2008 jai. Reiškia, rusai elgėsi bjau- būtų Lietuvos pašto kaprizas
m. gegužės 23-29 (Nr. 20) lai- riau negu fašistai Rytprūsiuo ignoruoti jos laiškus, gaunadoj e. "Filosofas teigia, kad se. Po šimtmečių ten buvo iš- mus iš užsienio? Mes labai
Dievas - tik žodis, už kurio likę gyvenviečių lietuviški pa- džiaugiamės jūsų leidžiamu
niekas nestovi. Nebent - pats vadinimai, o rusams okupavus laikraščiu, kuris turi daug geNiekas". Taip pokalbį pristato Rytprūsius, visi gyvenviečių rų ir įdomių straipsnių. Ypač
kietų klausimų išvengęs žur- pavadinimai buvo pakeisti ru- geri yra vedamieji. Linkiu jūsų
nalistas Mindaugas Nastara- siškais! Reiškia, tikrieji grobi- laikraščiui sėkmės ir įdedu
vičius. Perskaičiusiam tą po- kai yra rusai! Kovokite prieš kuklią dovanėlę.
Su pagarbakalbį, susidarė nuomonė, jog juos, prieš pasaulio pavergė
Elena Matulaitienė,
tai yra pavyzdinė tuščia - nie- jus, atskleiskite jų niekšybes,
Laguna Woods, CA
kinė šneka daugybei žmonių apgaulę!
Vyt. Kluonius,
(Redakcija iš straipsnių
labai opiais klausimais. Per
Lietuva
P.S. Prie šio laiško pridė adresų neišima. Kad jų nėra Dievo klausimą filosofas mane grąžina į gal kieno nors jau tos laikr. Kauno diena (2008. autorių nuosprendis ar neappamirštą patriotizmo svarsty- VI.14) iškarpos su straipsniu sižiūrėjimas. Ačiū už pastabas
mą. Anot popiežiaus Jono "Spąstų jaukas - vaikai", ku- ir linkėjimus. Red.)
Pauliaus 11-jo, krikščionims
patriotizmas privalomas pagal
IV-jį Dievo įsakymą: "Gerbk
DOSNI ŠIRDIS...
savo tėvą ir motiną". Tėvas
lotyniškai - "pater". Pagal tai,
GYVENA AMŽINAI
pagarba bei meilė tėvynei yra
"patriotizmas".
LABDAROS lietuvių slaugos namų gyventojai
Atrodo, nebūtina tikėti
visuomet šiltai priims jūsų norą pagerinti jų buitį
Dievą, kad būtum patriotas.
ir bus dėkingi už paskirtas aukas bei palikimus.
Pirmosios sovietų okupacijos
SKAMBINTI: 416-232-2112/402
pradžioje traukinyje vienas
Norintys
paaukoti savo laiką savanoriaujant
nepažįstamas bendrakeleivis
suteiktų
gyventojams didelio džiaugsmo.
pasisakė esąs ateistas, bet dabar pradėjęs lankyti bažnyčią:
SKAMBINTI: 416-232-2112/403
"Tai vienintelė vieta, kur neADRESAS: 5 Resurrection Rd ., Toronto, ON M9A 5G1
reikia klausytis rusų kalbos".
tinklalapis: www.labdara.ca: el-paštas: finance@labdara.ca
Toks buvo kito tikėjimo (kad
LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių
nėra Dievo) lietuvio patriotizmas.
Nustebino Atgimime pakartota jau anksčiau A. ŠlioPirmasis lietuvių bankelis Kanadoje.
gerio paskelbta pažiūra, jog
įsikūręs nuosavuose namuose pasaulyje yra tik tai, ką jis mato. Jei to, ko nematai, pagal
LIETUVIŲ KREDITO
jį, nėra - reiškia nėra nei radijo nei ultra, nei Rentgeno,
KOOPERATYVAS
nei vaizdinių (televizijos, mo830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
bilaus telefono) bangų. "EleTel. 905 544-7125
Fax. 905 544-7126
mentaru, p. Vatson", - atsaDarbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais ATS l Ų STA PAMINĖTI
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki l v.p.p.,
LITUANISTICA, 2008,T.
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais
54, nr. 1(73); Lietuvos mokslų
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais
akademijos leidinys, 104 psl. ir
šeštadieniais uždaryta.
viršeliai; redaguoja A. GapseAKTYVAI PER 59 MILIJONUS DOLERIU
vičienė ir A. Juškaitė; tiražas
195 egz. Leidyklos adresas:
Gedimino pr. 3, LT-01103
PASKOLAS
MOKAME UŽ:
Vilnius.
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo .........6.15%
santaupas .............1.00% nekiln. turto 1 m.........6.15%
MUZIKOS ŽINIOS, 2008
kasd. pal. taupymo s1sk..0.75%
m., nr. 262; leidžia Šiaurės
INDĖLIAI:
Amerikos lietuvių muzikų są
90 dienų indėlius .......2.00%
junga; paruošia Faustas Strolia,
180 dienų indėlius ......2.25%
15325 Sequoia Ave., Oak Fo1 m. term. indėlius ......2.85% •Nemokami čekių sąskaitų
rest, IL, 60452. Leidinio kaina
2 m. term. indėlius ......3.35%
apmokėjimai
- $11, įskaitant persiuntimą.
3 m. term. indėlius ......3.80%
4 m. term. indėlius ......4.00% •Narių santaupos
Gausiai iliustruotas 56 psl. žur5 m. term. indėlius ......4.10%
nalas.
apdraustos TALKOS
SKAITYTOJAI PASISAKO

TALKA

Atliekame visus paruošimo
ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokyb6.

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

Savininkas Jurgis Kulle§lus

RRSP ir RRIF
(Variable} ..............1.00%
1 m. ind. . .............2.85%
2 m. ind. . .............3.35%
3 m. ind. . .............3.80%
4 m. ind. . .............4.00%
5 m. ind. . .............4.10%

atsargos kapitalu
3 min. dol. ir Kanados
valdžios iki $100,000.00
sumos draudimu

Sekite kasdienę informaciją apie nuošimčius TALKOJE
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ
TINKLAPIS: www.talka.ca
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE
JAV

Suvažiavime nusiskųsta, kad
lietuviška mokykla veikia tik
Istorinis Stepono DaOslo mieste. Buvo raginama
riaus ir Stasio Girėno skry- steigti lietuviškas mokyklas
dis per Atlantą iškilmingai ir kitose lietuvių gyvenamopaminėtas liepos 21 d. Niuse vietovėse. Suvažiavime
jorko "Floyd Bennet Field" aptarti kultūros, švietimo,
oro uoste, iš kurio prieš 75- renginių ir informacijos
erius metus pakilo "Lituani- klausimai. Stipriai pasisakyta
ca" skrydžiui į Lietuvą. Šio už dvigubą pilietybę. Tai pauosto "Ryan" lankytojų cent- dėtų emigrantams grįžti į
re buvo atidengta memoriali- Lietuvą ir įgalintų juos lanė lenta Dariaus ir Girėno žybiau puoselėti lietuvybę užgiui paminėti. Dabar "Floyd sieniuose.
Bennet Field" oro uostas
priklauso JAV valstybiniam Islandija
'~Gateway" poilsio parkui.
Islandijoje gyvenančių
Siame minėjime kalbėjo Lie- lietuvių pirmasis susirinkituvos generalinis konsulas mas įvyko pavasario pabaiNiujorke Jonas Paulauskas goje. Jame dalyvavo daugiau
apie Dariaus ir Girėno liki- kaip 60 tautiečių. Buvo įsteig
mus, apie JAV lietuvių mo- ta šio krašto Lietuvių bendralinę ir finansinę paramą ruomenė. Išrinkta pirminindrąsiems lakūnams, kurie iš- kė Inga Minelgaitė ir 10 tagarsino Lietuvos vardą. Vals- rybos narių: L. U rbonienė,
tybinio parko "Gateway" va- V. Karinauskaitė, l. Bylaitė,
dovas Barry Sullivan sveiki- V. Martusevičius, R. Mackeno susirinkusius svečius, pa- vičius, R. Mickevičius, A.
pasakojo apie šio oro uosto Šlapikas, S. Statkevičius, J.
praeitį ir atidarė naują paro- Millerienė ir A. Grinys. Budą, kurios rodiniai priminė vo aptarta rūpimi klausimai,
svarbiausius aviacijos skry- kaip centrui vietos suradidžius iš "Floyd Bennet mas, vaikų ir suaugusių švieField" oro uosto. Atskiras timas, sportas, bendruomestalas buvo skirtas Dariaus nės žiniaraštis, laisvalaikio
ir Girėno "Lituanicos" skry- praleidimas. Taipgi aptartos
džiui. Taipgi kalbėjo vysk. narių pareigos ir teisės, arPaulius A Baltakis, OFM, Niu- timiausi renginiai ir susitikijorko LBV apygardos pirm. mas su Lietuvos ambasadore
Ramutė Zukaitė, Lietuvos Danijoje bei Islandijoje.
vyčių 110-osios kuopos Maspet vietovės pirm. Paui M. Gudija
Kaz, Tautos fondo tarybos
Gardine įvyko septintas
pirm. Giedrė Kumpikaitė. Gudijoje rengiamas Tautų
Minėjimą rengė Lietuvos ge- kultūrų festivalis, kuriame daneralinis konsulas Niujorke, lyvavo 52 tautybių atstovai iš
JAV valstybinio parko "Ga- visos Gudijos. Tarp jų - ir
teway" administracija, bend- Gudjos lietuvių bendruomeradarbiaujant Lietuvos vyčių nės atstovai: Minsko lietuvių
110 kuopai ir Niujorko LB lietuviškos dainos kapela,
vadovaujama Emilės Prancapygardai.
kutės; Gardino srities anNorvegija
samblis "Gervėčiai", vadoŠio krašto sostinėje Oslo vaujamas Liudo Augaičio ir
mieste įvyko lietuvių organi- Alfonso Augulio; Lydos instzacijų atstovų suvažiavimas- rumentinis ansamblis "Rū
kongresas. Jame kalbėjo Lie- ta", vadovaujamas Viktoro
tuvos garbės generalinis kon- Chlebonavičiaus; Gardino
sulas Leon Bodd, pristatyda- solistė Genovaitė Švedka.
mas ir savo knygą Lietuvos Lietuviams vadovavo Gudikova dėl nepriklausomybės. jos lietuvių bendruomenės
Kalbėjo ir Lietuvos ambasa- pirm. Vitalija Kolesnikova.
dorius Norvegijoje Alfonsas Gardino srityje nugalėtojais
Eidintas, pabrėždamas susi- tapo Lydos instrumentinis
rūpinimą, kad lietuviai emi- ansamblis "Rūta" ir Gardino
grantai nedingtų Lietuvai. solistė G. Švedka. Kiekviena
Pernai, pasak ambasado- tautybė turėjo kiemą, kurį
riaus, Norvegijoje darbo lei- įrengė pagal savo tradicijas.
dimus gavo 13,000 lietuvių, Lietuviams jau antrą kartą
šiuo metu po lenkų užėmę tokį kiemą pavyko įrengti
antrąją vietą tarp kit9 imi- senosios Gardino pilies Vygrantų Norvegijoje. Siame tauto Didžiojo kieme. Liesuvažiavime norėta painfor- tuviai savo svečius vaišino
muoti apie bendruomeninę įvairiais lietuviškais valgiais
veiklą ir nustatyti planą atei- ir gėrimais. Svečius nuolat
čiai. Norvegijoje veikia dvi linksmino "Sutara" ansambpagrindinės organizacijos lis, atvykęs iš Vilniaus. Taipgi
Norvegijos lietuvių bendrija buvo suvaidintos Dzūkų vesir Norvegijos lietuvių jau- tuvės. Festivalyje dalyvavo
nimo sąjunga. Veikia taipgi Tautinių mažumų ir išeivijos
internetinė žiniasklaida. departamento prie Lietuvos
Norvegijos lietuvių bendri- vyriausybės gen. direktorius
jos globojama veikia ir sek- Antanas Petrauskas. Apie
madieninė lituanistinė mo- lietuvių dalyvavimą festivakykla. Praėjusiais mokslo lyje gerai atsiliepė Gudijos
metais ją lankė 22 mokiniai. spauda.JA
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- Kokie bendri įspūdf.iai i.f
'XlI1 ŠOkių lventės Los Angeles?
- Su nekantrumu laukiau
šios šokių šventės, kuri pirmą
kartą išeivijos švenčių istorijoje turėjo vykti Ramiojo vandenyno pakrantėje. Kai dar
prieš k.elerius metus lankiausi
šokių vadovų kursuose Dainavoje, pristatydama Lletuvos
šokių šventės Lino sakmė repertuarą, mintis surengti šokių šventę Los Angeles mieste
tik pleveno ore. Tačiau jau
tuomet buvo žinoma, kad lietuvių tautinių šokių instituto
valdybos nutarimu šventės
meno vadove paskirta viena
ilgiausiai dirbančių išeivijos
šokių baruose, tęsianti savo
mamos Onos Razutienės tradicijas, Danguolė Varnienė,
kurios energija, išradingumu,
kūrybingumu ir originalumu
nė kiek neabejojau. Ir štai ši
idėja didelio žmonių būrio pastangų dėka jau įgyvendinta.
Pasibaigus XIII šokių
šventės koncertui, per kraštus
liejosi teigiamos emocijos. Pasveikinusi su baigtu darbu, užrišau Lletuvoje austą tautinę
juostą šventės meno vadovei
Danguolei Varnienei ir pirmiausia paklausiau, ar ji laiminga ir patenkinta šiuo jau
atliktu darbu. Atsakymas nenustebino: "Tuip, esu labai laiminga! Viskas pavyko taip,
kaip ir norėjau". Žiūrovų pasitenkinimas buvo akivaizdus
- jie atsistoję dėkojo atlikė
jams ovacijomis. Tuko girdėti
sakant, kad tokios gražios šventės dar nėra matę. Džiaugsmu
spinduliavo atlikėjų akys, jie
nenorėjo skirstytis ir tęsė
improvizuotą šoki salėje iš visos širdies, net nedrįsau jiems
trukdyti, paklausiau vėliau,
kaip jiems patiko ši šventė.
Atsakymas buvo vienareikšmiškas - labai, buvo labai
smagu! Repeticijų neišvarginti; puikiai suorganizuota laisvalaikio programa, kas jaunimui nemažiau svarbu už gerą pasirodymą, naujos pažintys, senų draugų susitikimai...
Mano kolegos, choreografai,
kurių šokiai buvo šokti šioje
šventėje ir kiti svečiai (buvo
dvi šokių grupės) iš Lietuvos
taip pat vienbalsiai džiaugėsi
šiltu ir labai dėmesingu priėmimu, tokio dar nebuvo patyrę... Organizacinis komitetas, reikia tikėtis, taip pat ne-
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Sokių šventės įspūdžiai
TŽ red. R. Jonaitienė pateikė klausimų Kanadoje besilankančiai
Lietuvos choreografei Laimutei Kisielienei, prieš mėnesį
dalyvavusiai Šokių šventėje Kalifornijoje
patyrė

finansinio nuostolio: tas žilvitis; sesės pasodino sopublikos pagrindiniuose ren- dą ir nupynė vainikus.
giniuose buvo net daugiau nei
Antrojoje "Vasaros darbų
tikėtasi. O tai reiškia, kad pynės" dalyje buvo pagarbinta
nuostolio nebus ... Nuomonė Joninių ugnis, nurauti linai,
vienareikšmiška - šventė pa- nukirsti ir į pėdus sukrauti rugiai, smagiai pasilinksminta,
vyko!
avint klumpes. Nežinau tik
- Kokia bu~o Šllentis tema
kodėl nebuvo į atskirą dalį išir kaip ji buvo atlikta?
skirti rudens darbai, nors jie
- Šventės tema nebuvo labai logiškai įsipynė į pačią
įvardinta koncerto pavadini- programą: ne vasarą, o rudenį
me, kaip supratau tokio pava- turėjo būti minami linai, audinimo ir nebuvo (jo nėra ir džiami aštuonnyčiai, malami
programoje). Leidinyje kon- šiųmečio derliaus grūdai ir
certo programos pavadinimo privirta daug skanios košės,

brėžiniai

taip pat buvo bendrai sukurti, matyt, dėl tos priežasties programoje prie šokių
ir nėra įrašytos masinių kompozicijų kūrėjų pavardės. Tučiau leidinyje meno vadovė
vis dėlto dėkodama išskiria
savo talkininkų indėlį: Lidija
Ringienė šokdino atskrendančias blezdingėles, Sigita
Barysienė pasveikino kepurinės mostais ir sukvietė šokiu
bendrą būrį iš apli.nkui, Tumas
Mik.nekis pritaikė masiniam
atlikimui šokius iš Lletuvos ir
šauniai "susuko" Malūną.
Rengiant tokio pobūdžio
masinius renginius, be choreografinės dalies yra ne mažiau svarbūs ir kiti meniniai
komponentai: apšvietimas,
muzikiniai įrašai, šventės atributika, techniniai efektai ir
t. t. Ne kiekvienam žiūrovui
suprantamos šių darbų apimtys ir reikšmė. Pavyzdžiui, apšvietimo efektai reikalauja visiškai kitos kokybės ir įran
gos, nei tai gali suteikti stacionariai įrengtas apšvietimas,
t>ritaikytas sporto varžyboms.
Sioje šventėje buvo puikių
specefektų, sustiprinančių šoXDI 'Thutiniq. šokių šventės, įvykusios š.m. liepos 6 d., meno kių emocionalumą ir už tai
vadovė Danguolė Razutytė-Varnienė su Lietuvos choreografe reikia padėkoti Danguolės
Laimute Kisieliene
broliui Aloyzui Razučiui, kuris, šiuo metu gyvendamas
vietoje parašytas šventės šūkis: kurią su malonumu srėbė vai- Kanadoje, labai nuoširdžiai
ŠOKIM TRYPKIM DŽIAUGS- kai.
įsijungė i šį projektą, palaikyMO ŠOKĮ, kurį ko gero ir tuAtskirai reikėtų pakalbėti damas idėją tęsti savo mamos
rėtume priimti kaip pagrindi- apie paradą, kuris, mano ma- puoselėtas tradicijas.
nę idėją. Pagal programoje nymu, buvo labai kompaktiš- Kaip li - ir kitos lokių
sukomponuotus šokius išryš- kas, be tokiems ritualams bū
šventės skiriasi nuo švenčių
kėja pagrindinė tema - dar- dingo ištęstumo ir todėl paLietuvoje?
bas ir pasilinksminimas.
kankamai originalus, puikiai
Šventės meninė programa atlikęs savo atskirų grupių ir
- Kalbėti apie Lletuvos ir
susidėjo iš Prologo ir dviejų jų vadovų pristatymą. Tiesa, išeivijos šokių švenčių skirtudalių. Kiekviena dalis dar tu- to, deja, negalima būtų pasa- mus, kaip jau nekartą esu mirėjo savo potemes. Pirmojoje kyti apie oficialiąją šventės nėjusi išeivijos spaudoje, išties
"Pavasaris - džiaugsmo sėjė dalį, atidarymą, kuris dėl iškil- būtų įdomu. Bet tai ne vieno
jas" dalyje merginos Kepurine mingų kalbų ir sveikinimų straipsnio tema, o daug gilespasveikino visus žiūrovus, at- skaitymo gerokai užsitęsė ... nė studija, kuri dar laukia savykusius į šventę. Po to šokiu
Visas šis nuotaikingas sce- vo eilės. Aišku ir neginčijama
Iš aplinkui į šventę susirinko narijus buvo sukurtas meno yra viena - Lietuvos ir išeiviir kiti šokėjai. Į pavasario vadovės Danguolės Varnienės jos šokių_ šventės skiriasi savo
linksmybes suskrido blezdin- kartu su jai talkinusiu kūrybi tikslais. Cia turėčiau pastebė
gėlės ir pempės, džiūgavo gai- niu komitetu, kuris ir padėjo ti, kad tikslais skiriasi ir išeividžiai ir žąselės. Vainiko pote- įgyvendinti šios šventės viziją. jos šokių šventės, gerai tai, ar
mėje Sekminių rytą buvo vai- Įdomu tai, kad , kaip rašo lei- ne - spręsti Jums. Pastarosios
nikais apkaišyti vartai, supin- dinyje meno vadovė, aikštės šokių šventės meno vadovė

D. Varnienė šokių šventės leidinyje atvirai deklaruoja savo
siekį "nenutraukti švenčių tęs
tinumo", įrodyti, ( ...)"kad ir
mažas lietuvių telkinys gali
atverti duris, langus ir širdis
kiekvienam šokėjui, mažesniam vienetui norinčiam būti
dalele to didelio raštuoto audinio". Mus, choreografus iš
Lietuvos, džiugina pastangos
"bendradarbiauti su tėvynai
niais Lietuvoje", "sujungti tai,
kas geriausia, kūrybingiausia,
gražiausia abiejose 'tėvynėse',
nepaisant kliūčių".
Lietuvos choreografai
džiaugiasi, kad Los Angeles
šokių šventėje buvo panaudotos, arba, galima sakyti, mažesniu mastu perkeltos aikštės
kompozicijos is Lletuvos: Dek
ugnie (L. Kisielienės choreografija); Sitlir vidir iolynėlis (l.
Baltikauskaitės choreografija), Eisim sesulės (choreografija B. Navickaitės). Savaip
aikštėje pritaikytos Sesė sodą
sodino (L. Kisielienės choreografija), Vuu vilu košę ir Plaukė i.qselė (B. Brazdžiūtės choreografija), Iš aplinkui (M.
Vaitulevičiūtės choreografija)
ir kitos laiko patikrintos šokių
kompozicijos. Džiaugėmės,
kad šventėje skambėjo iš
ankstesnių išeivijos ir Pasaulio
lietuvių šventėms Lietuvoje
įrašyta šokių muzika, kad buvo panaudota idėja papuošti
šventę teatralizuotais momentais, panaudojant įvairią
atributiką - rugių bobą, kitus
Lietuvoje matytus totemus.
Pasitikėjimą kelia ir tai, kad
XIII Šokių šventėje dalyvavo
ir Lletuvos liaudies kultūros
centro vadovas Saulius Liausa, kuriam Lietuvoje patikė
tas Pasaulio lietuvių dainų
švenčių direktoriaus vairas.
Tui deda pamatus dar geresniam ir glaudesniam bendradarbiavimui ateityje.
- Kur bus lcita šokių ivent8?

- Tikrai žinau, kur bus kita išeivijos Dainų šventė ir Pasaulio lietuvių Dainų šventė.
Bet kur bus kita išeivijos Šokių šventė - girdėti neteko.
Lietuvoje džiaugiamės neseniai išleistu Dainų švenčių
įstatymu, kuris reglamentuoja
tradicijų tęstinumą, nuoseklumą ir kitus dalykus, suponuoja požiūrį į Dainų šventę valstybiniu mastu. Lietuvoje sukurta švenčių rengimo sistema, LLKC-Kultūros ministerijos padalinys, institucija, tiesiogiai atsakinga už Dainų
švenčių_ ruošą. Yra įsteigtas ir
Dainų Sventės fondas. Tui gerokai palengvina ruošos sistemą. Gal ir išeivijos kultūrinėje
terpėje galėtų atsirasti vietos
tokiai struktūrai, kuri palengvintų naštą kiekvienos šventės
rengimo komitetui iš naujo
"neišradinėti dviračio"?
Su pagarba, linkėdama
kuo geriausios sėkmės Laimutė Kisielienė,
Pasaulio lietuvių Dainų
šventės "Amžių sutartinė"

Toronto gintariečiai XIIl-ojoje Tuutinią šokiq šventije Los Angeles, CA, š.m. liepos 6 d.

Šokių dienos meno vadovė
(Ntrs. D. Puterienės)
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE
XII Tarptautinį Vilniaus
šiemet skiriamą
Europos sąjungos kultūrų
dialogui, birželio 4 d. pradė
jo Lietuvos valstybinėje filharmonijoje Didžiosios Britanijos Karališkojo filharmonijos orkestro koncertas.
Orkestrui dirigavo svečias iš
JAV John Axelrod, fortepijonu skambino Markus Schirmer iš Austrijos. Programoje
- J ohannes Brahms Tragiškoji uvertiūra ir Simfonija Nr.
l bei Maurice Ravel Pirmas
koncertas fortepijonui ir orkestrui.
Festivalis, kuris tęsėsi iki
liepos 2 d., klausytojams pateikė aštuonias koncertines
programas. Festivalio programa šiemet išsiskyrė orkestrų įvairumu: be Karališkojo filharmonijos orkestro,
koncertavo Schleswig-Holsteino festivalio orkestras iš
Vokietijos, "Concertgebouw"
džiazo orkestras iš Olandijos
bei Lietuvos valstybinis simfoninis ir Lietuvos kamerinis orkestrai. Birželio 11 d.
Valstybinėje filharmonijoje
įvyko ypatingas Prancūzijoje
festivalį,

Su Šv. Kazimiero parapijos nariais. Pirmoj eilėj iš k. Nijolė Jokubauskaitė-Rutkauskienė,
per Rūtos Kilmonytės paskutinį koncertą 1948 m., Alice Skrupskytė, kleb. kuo.
Aloyzas Volskis, Rūta Lee ir jos vyras
Ntr. P. Pingitore
pianistė

Nepamiršo
Aktorė Rūta Kilmonytė

savųjų

ninkė

Alice Skrupskytė prista-

Lee aplankė Šv. Kazimiero

tė mūsų gerbiamą viešnią.

parapiją sekmadienį, rugpjū

Kleb. kun. A. Volskis apdovanojo ją parapijos šimtmečio
leidiniais ir kt. Nijolė Šukienė
įteikė jai puokštę gėlių.
Rūta Lee lietuvių ir anglų
kalba prisiminė kai ji koncertavo sename parapijos pastate, padėkojo už priėmimą,
sakė, kad parapijos choras jai
padarė įspūdį, kvietė parapijiečius nepalikti šitos gražios
parapijos. Ji papasakojo apie
savo Hollywood žvaigždę,
kurią ji gavo 2006 m. spalio 10
d., "Hollywood Walk of Parne"
už jos darbą televizijoje.

čio

10. Rūta Lee gimė Montrealyje. Klebonas kun. a.a. Janas Bobinas ją pakrikštijo Šv.
Kazimiero parapijos šventovėje. Ji dalyvavo šios parapijos mergaičių chore vadovaujant chorvedžiui K. Žižiūnui.
Kilmonių šeima išsikėlė į
Los Angeles 1948 m. Ten Rū
ta Lee baigė Hollywood gimnaziją ir pradėjo vaidinti. 1954
m. atliko pirmąjį vaidmenį
filme Seven Brides for Seven
Brothers. Per savo karjeros laikotarpį Rūta Lee yra sukūrusi
apie 100 vaidmenų ir pasirodė
daugiau kaip 2000 kartų televizijos programose. Ji taip pat
vaidino ir dabar tebevaidina
teatre.
Rugpjūčio 1-3 d.d. ji pasirodė Jamestown, NY, skaitė
paskaitą apie savo gerą draugę, aktorę a.a. Lucille Ball,
jos mirties metinių proga. Po
to ji atvyko aplankyti pažįs
tamų Montrealyje ir savo buvusią parapiją. Klebonas kun.
Aloyzas Volskis aukojo šv. Mišias. Parapijos choras, sutrumpinęs atostogas, giedojo.
Po šv. Mišių Rūta Lee sutiko nusifotografuoti su parapijiečiais ant šventovės laiptų.
Visi nuėjo į salę susitikti su
viešnia ir pasivaišinti. Parapijos komitetas ir pagalbininkės
paruošė įvairių šaltų valgių ir
lietuviškų patiekalų, kaip marinuotų silkių ir bulvinių blynų. Parapijos komiteto pirmi-

Aktorė Rūta Lee, aplankiusi Montrealio Šv. Kazimiero parapiją

š.m. rugeiūčio 10 d. Stovi gėles jai įteikusi parapijos k-to
šalia sėdi parapijos k-to pirmininkė
Alice Skrupskytė
Ntr. G. Zenaičio
narė Nijolė Sukienė;

Kad liepsna šviestų
Įžiebk gyvenimo

kely ugnelę,
Kad būt šviesiau paguodos ramstį rast.
Blogio daigai dar vis keroja, želia
Ir tenka plaukt per nerimo marias.

Su liepsnele bus prasmingiau gyventi,
Ir mintys ners užutėkiais šiltais.
Gal sieloje sušvis gerumo šventė,
Pajusi - ne savim džiaugies - kitais.
Tik nežinai, kur tą degiklį rasti,
Gal klausti saulės, debesies eiklaus?
zylės ir jie. Kad liepsna šviestų dvasioj,
Kaip ją įžiebti, širdį pasiklausk.

Laikas - tai srovė
Neįbrisi

Jos

niekad į tą pačią upę banguoja nuolat vis kita.

tėkmė

Josios jautriausias išgyvenimas buvo 2007 m. kovo 23
d., kai Lietuvos prezidentas
Valdas Adamkus įteikė jai Ordiną už Nuopelnus Lietuvai,
Riterio Kryžių.
Šiomis dienomis Rūta
Lee dar vis labai veikli, ir tai
ne tik su vaidinimais ar filmais, bet ir labdaros srityje.
Š.m. lapkričio 2 d., kartu su
aktore Debbie Reynolds, jau
kaip 50 metų vadovės, vadovaus "All Star Gala" programai Thalians Mental
Health Cinic, Beverly Hills,
CA. Visiems buvo ypatingai
smagu susitikti su garsia parapijiete, lietuvaite, kuri neužmiršo savo lietuviškumo, tapusi Hollywood žvaigžde.
VL,MZ

Taip ir mūsų dienos - kaskart kitos supa
Ak, kokia spalvinga tų dienų kaitai
Skleidžias tulpių taurės, čiulba vyturėliai,
Pasidžiaugt nespėjai - jau rugiai balti.
Rudens vėjas šoka lapuos lyg pašėlęs,
Nori ar nenori - jau žiema arti.
Tegul lekia metai. Patirtis išlieka,
Jei paliksi pėdas laiko kelyje.
Į tą pačią upę neįbrisi niekad Laikas - tai srovė, tik nenuplauk su ja,
Kol svajonių šakos dar į saulę stiepias,
Kol žiedai dar puošnūs darbo, patirties.
Laukim, kol subręs troškimai, gėrio siekiai,
Kad ir kitos kartos jais galėtų šviest.
JANINA MARCINKEVIČIENĖ,
Šakiai

gyvenančios pianistės Mūzos
Rubackytės rečitalis, kuria-

me ji skambino

vieną sudė

tingiausių kūrinių

- keletą
Ferenc Liszto veikalą Klajonių metai.
Kompozitorės Onutės Narbutaitės autorinis vakaras
įvyko birželio 14 d. Pirmą
kartą Lietuvoje buvo atliekamos jos Trys Dievo Motinos simfonijos, kurios po pasaulinės premjeros Vokietijoje sulaukė labai gerų įverti
nimų. Festivalį užbaigė "Utenos" pramogų arenoje suruoštas klavišininko Chick
Corea su džiazo grupe "Return to Forever" koncertas.
Kompozitoriaus Leonard
Bernsteino gimimo 90-metį
festivalio metu paminėjo
Schleswig-Holsteino festivalio orkestras į savo programą įterpęs Simfoninius šokius iš plačiai žinomo L.
Bemsteino muzikinio veikalo Vestsaido istorija. Kompozitorius 1987 m. Vokietijoje
(Salzau pilyje netoli Hamburgo) įsteigė pirmąją Europoje orkestro akademiją,
kurioje maždaug šimtui, ne
vyresnių kaip 26 metų, muzikantų suteikiama proga
studijuoti ir groti scenoje orkestrinės muzikos šedevrus
su žinomais dirigentais. Taip
kasmet sudaromas naujas
tarptautinis jaunimo sambūris - Schleswig-Holsteino
festivalio orkestras, koncertuojantis svarbiausiuose Europos, Amerikos bei Japonijos muzikos centruose.
Vilniaus universiteto
(VU) Orientalistikos centre
atidaryta orientalistinė biblioteka. Prieš 15 metų pradėtą kaupti mokslinių ir mokomųjų Azijos kalbų, kultū
rų, religijų, filosofijos, antropologijos ir meno istorijos
valandų trukusį

leidinių rinkinį

sudaro per
10,000 knygų ir meno albumų, per 3,000 mokslinių žurnalų, Azijos kinematografo
filmų ir kultūros populiarinimo laikmenų.
Centre sukaupta leidinių
japonų, kinų, sanskrito, hindi, pali, korėjiečių, persų,
arabų, tibetiečių, mongolų,
tailandiečių,

pundžabi ir kitomis retesnėmis Azijos kalbomis. Bibliotekos fondus
sudaro ir keli asmeniniai rinkiniai. Praėjusių metų spalį
VU Orientalistikos centrui
buvo padovanotas šveicarų
mokslininko Alfred Binderio orientalistinis rinkinys:
apie 4,000 vienetų, iš kurių
1,500 - meno albumai. Tai
vienas nuosekliausių budistinės kultūros, filosofijos, religijos ir meno rinkinių Centrinės ir Rytų Europos universitetuose.
Lietuvos viešosiose bibliotekose populiariausia 2007
metais knyga buvo Dan
Browno Da Vinčio kodas.
Kitos populiarios knygos lietuvių grožinės literatūros
autorių

Jurgos IvanauskaiIrenos Buivydaitės-Kup
činskienės, Daivos Vaitkevičiūtės, Romualdo Granausko, Vytauto Račicko, Justino
Marcinkevičiaus, Edvino Kalėdos, Galinos Dauguvietytės ir Juozo Šikšnelio veikalai. Populiariausi mokslinės
literatūros autoriai - prof.
Viktorija Daujotytė, Bronislovas Martinkus, Gintaras
Beresnevičius, Algimantas
Sakalas ir Vytautas Pranulis.
Pažaislio festivalis liepos 11-13 d.d. savaitgalį pradžiugino įvairių muzikinių
skonių klausytojus savo programomis. Penktadienį Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode muzikavo žinomi Lietuvos džiazo
atlikėjai Gintautas Abarius,
Leonidas Šinkarenka, Pavelas Giunteris ir Arvydas J ofė.
Šeštadienį Pažaislia vienuolyne koncertavo 35 metus
gyvuojantis senosios muzikos ansamblis "Hortus Musicus" iš Talino, kuris atlieka
Viduramžių bei Renesanso
epochų kompozicijas, naudodamas to meto autentiškus instrumentus, pirmtakus
smuiko, violončelės, obojaus
ir fagoto. Šio ansamblio repertuarą sudaro grigališkieji
choralai, pirmieji daugiabalsiai bažnytinės muzikos žanrai (organumai, motetai, himnai) ir pasaulietinė muzika
(italų madrigalai, frotolos
bei vilanelės, prancūzų šansonos). Šis ansamblis, kaip
teigia muzikologė Rima Brilienė, puikiai griežia ir indų,
judėjų, arabų religinę muziką. Sekmadienį Zapyškio Šv.
Jono Krikštytojo šventovėje
romantizmo kompozitorių
kūrinius skambino Rūtos ir
Zbignevo lbelhauptų fortepijoninis duetas. GK
tės,
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KLF Ž INIOS
Administratorius L Bazi13 d. Iš viso turėta $7,028.91
Valdyba išlaidas pa- liauskas pateikė naujai gautą
limo parapijos posėdžių kam- tvirtino vienbalsiai.
paštą, užtikrino, kad iki liepos
baryje. Dalyvavo valdybos
Taip pat patvirtino $500 mėn. pabaigos laiškai bus išpirm. A Nausėdas, vicepirm. išlaidą KLB Hamiltono apy- siųsti studentams ir visoms
ir spaudos reikalų sekr. D. linkės valdybai už suteiktą pa- Kanados lietuvių organizaciBaltrušytė-Sher, ižd. V. Jonu- galbą organizuojant KLF me-- joms su pranešimu dėl paskiršonienė, narys P. Vilkelis ir tinį susirinkimą. Iždininkė tos fondo paramos ir sąlygų.
administratorius L. Baziliaus- pranešė apie gautas 514 En- Administratorius pateikė prakas. Pirm. A Nausėdas pada- cana korporacijos akcijas iš šymą naujų prietaisų (dokurė pranešimą apie priimtą nu- Vincento Kadzio (Edmonto- mentų spausdinimui ir naikitarimą paramos skirstymo rei- no) ir apie p. Vycinienės (Bri- nimui) įsigijimui. Valdyba pakalais. Pagal naujus valdžios tų Kolumbijos) $500 auką tvirtino $500 išlaidas šiam reireikalavimus, neregistruotos Fondui. Naujų įnašų taip pat kalui.
labdaros organizacijos, sie- buvo gauta iš Hamiltono kre-Aptarti įvairūs kiti einakiančios Fondo paramos, tu- dito kooperatyvo TALKA mieji reikalai. G. Judvytytė parės tapti Fondo narėmis ir pa- $1,349.99, 'lbronto kredito ko- vaduos Fondo administratosirašyti sutartį su KLF. Lab- operatyvas PARAMA atsiun- rių raštinėje visą rugsėjo mėn.
daros organizacijoms parama tė $2,500 įnašą, $2,000 auka Kitas valdybos posėdis - rugbus skiriama tiesiogiai pagal gauta per G. Vaznelienę, skir- sėjo 8 d„ 7 v.v. Prisikėlimo
pateiktus prašymus.
ta jos motinos V. Zavadskie- parapijos posėdžių kambaIžd. V. Jonušonienė pa- nės (Wmnipeg).
ryje. Inf.
KLF valdybos

posėdis

įvyko š.m. liepos 14 d. Prisikė

KASOS VALANDOS: plnnad., antred. Ir trKlml. nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.;
klltWlad. Ir penldad. nuo 9 v.r. Iki B v.v.; ieilad. 11110 9 v.r. Iki 1 v.p.p.;
Hllmad. nuo B.30 v.r. Iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: antracl. 11110 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; kelWtacl. nuo 12 v..d. Iki
7 v.v. Ir pe'*'8d. nuo 11 v.r. Iki 8 v.v.; sakmad. nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.

AKTYVAI aer 84 mllllonus dolerių
MOKA UŽ:

IMA UŽ:

90-179 d. tenn. lnd••••••••••1.50% .Asmenines paskolas
180-364 d. tenn. lnd..•••...•1..50%
nuo ..•••.•.• .5.75%
1 metų tarm. lnd611us ••••••• .2.DO%
2 metų tarm. lnd611ua ••••... .2.50% SlllUllea peakola
3 metų tarm. lnd611us ••••••• .2.85%
nuo ••••••••• .&.75%
4 metų tarm. lnd611u• .•••...•3.10% Naklln. b.lrla pakalu:
5 metų tarm. lnd611us ••••••••3.25%
SUnekel61amu
1 metų "'cuhllble" GIC ••••••2.50%
nual1me1u
1 metų GIC-mat. palūk.••... .2.75%
1 metų •••.•.• .5.25%
2 metų GIC-met. palūk•••••••3.25%
2 metų ••••••• .5.40%
3 metų GIC-met palūk.••...•3.75%
3 metų •••...• .5.50%
4 metų GIC-met. palūk•••••• A.10%
4 metų ••••••• .5.80%
5 metų GIC-met palūk.••... A.25%
5 metų •••...••6.05%
RRSP, RRIF "Varlable" •••••••1.50%
RRSP Ir RRIF·1 m.tann.lnd. . .3.50%
Sukaltlamu
RRSP Ir RRIF·2 m.tenn.lnd•••3.85%
nuallm61u
RRSP Ir RRIF-3 m.tann.lnd. . A.25%
1, 2, 3 metų ..• A.75%
RRSP Ir RRIF-4 m.tenn.lnd. • A.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.tenn.lnd. • A.80%
Taupo!Nllų sųkallų .........0.10%
Kaad. pal. i!eldų ųek. Iki ••••0.10%
Amerikos dol. kald. pal.
taupymo 8IĮ8k. ••••••••0.10%
Amerikos dol. GIC 1 metų
.Duodul1 kometcln„
tenn. lnd•••••••••••••1.75% neldlno/ffmo bufo pas1<o1u
KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRiKJTE ĮSIGYTI

teikė bendrų išlaidų apyskaitą
gegužės 14 d. iki liepos

nuo

PACE LAWFIRM
• asmeninės

HomeLife Realty
Plus Ltd.

NIJOLĖ B. BATES
Tcl. (416) 763-51 61

žalos, atsi.radusios ryšium su kūno
sužalojimu, išieškoji.Jrnas
imigracija j Kanadą
testamentų sudarymas
palikimų tvarkymas
nekilnojamo turto piirkimas/pardavimas
konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais
295 The West Mati, 6th Floor, Toronto, ON M9C 4Z4

Fax: 416 763-5097

Tel. 416 236-3060

Prašau kreiptis visais namų
pirkimo-pardavimo reikalais.
Patyrimas .šioje srityje nuo 1987 m.

Tinklalapis: mmo.pacelawfirm.com

DENT~L C::~R.E

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas
2373 Bloor St. West

Tel.

(41 6)

763-5677

praneša, kad
SKYRIUS ANAPILVJE

NEDIRBS
ANTRADIENIAIS
Ketvirtadieniais, penktadieniais
ir sekmadieniais skyrius toliau dirbs
Įprastomis valandomis

LAIDOTUVIŲ

COfP. BROKERAGE'

5650 Yonge Srreer, Suite 1508
Tororuo, ON M2M 4G3

Laima Sližauskas

NAMAI

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ

GYDYTOJAS

398 Guelph Line, Burlington

TORONTE

(tarp QEW ir Lakeshore Rd.)

ETOBICOKE

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

(905) 333-5553
TAIP PAT PRllMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

e l~:g

Fax 416 236-1809

El. pašta~: lawyers@pacelawfirm.com

~w~v~

PRISIKĖLIMO KREDITO

KOOPERATYVAS

•
•
•
•
•

2261 Bloor Str. W.
Toronto, Ont. MSS 1 N8

NAUDOKJTėS •1NTERAC-Pws· KORTELE

tikslas • ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas
APLANl<YICITE MŪSŲ TINKIALAPĮ: www.rpcul.com

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

AMEX EURO ČEKIŲ
Mūsų

išlaidų.

ir

MISSISSAUGOJE

------11111111111 11111111111

RC>'VA..L LEPA..c:iE

•1111111111111111•1111111111111111111111

ANTANAS G ENYS

pirkimo ir pardavimo atstovė
Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės,

nenusivilsite.
Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime.

Jei norite pirkti ar parduoti

TEL: 416-227-2000 4 16-803-9133 (neš.)
FAX: 416-227-2()08 el.pašcas: laimaslz~ahoo.ca

namą,

•JndependenUy Owned and Operated, REALTO~

ar gauti informacijų,

prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai

@RTODONTĖ
Dr.

patarnauti.

Lina Kuliavienė

Skaistė Našlėnaitė

0.0.S., M.Sc., Ortho. Oip., FRCO (C)

2320 Bloor Street West

3029 Bloor Street West
(prie naujos 'PARAMOS')

Toronto ON, M8W lCS
Tel. (416) 207-0885

Kviečiame mažus ir didelius!

"Jūsų

nekilnojamo turto

aptarnavimas nuo 1981"

Royal York Orthodontics

Toronto, Ontario M6S 1 P2

PIRKI MAS ir PA RDAV IMAS

PATIKIMOSE RANKO SE!
Dėl nuosavybės įvertinimo

Tel. ( 416)

762-8255

Fax.

(416) 762-8853

skambinkite

(416) 236-6000
Sutton Group-Assurance Realty Inc.
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SVEIKATA • MOKSLAS • ŠEIMA ~
PARAMOS NUOSIMCIAI

Maža dalelė Mokslas vis giliau ir giliau skverbiasi į
mus supantį pasaulį, atrasdamas naujų ir dažnai netikėtų galimybių. Įvairių sričių mokslininkų atradimai atneša permainų į mūsų kasdienį gyvenimą ir į kalbą. Atsiranda nauji terminai ir žodžiai, įvardijantys atradimus ar sukurtus prietaisus, kurie vėliau tampa būtina
buities ar darbo dalimi.
Jau daugiau kaip dešimtmetis, kai mūsų
žodyne atsirado naujas žodis nanotechnologija,
nanodalelytės, nanodariniai. Nano lotynų kalba
reiškia mažas, nykštukinis, labai smulkus. Šie
žodžiai tiksliai apibrėžia naujųjų tyrimų ir jau
atrastos technologijos esmę. Tai naujų medžiagų, prietaisų ir sistemų gamyba, naudojant pačias mažiausias esančių cheminių junginių dalelytes. Jos yra matuojamos nanometrais - milijonine milimetro dalimi. Palyginti su žmogaus plauko storiu - 1 nanometro dalelytė
mažesnė už jį 100,000 kartų. Nanotechnologija, naudojanti šias dalelytes gamyboje, remiasi
tuo, kad jau žinomų cheminių darinių mažiausios dalelytės pasižymi kitokiomis cheminė
mis, biologinėmis, mechaninėmis savybėmis
nei pagrindinė medžiaga. Dar pastebėta, kad
jos dėl savo mažo dydžio labai skvarbios.

NASA mokslininkai surenka Phoenix Mars
Lander taikydami nanotechnologiją

Ntr. iš "e-space" fotogalerijos
Šios savybės labai greitai buvo pritaikytos
praktiškai, gaminant nanolaidininkus (nanotubes). Jie pasižymi pačiu didžiausiu laidumu
elektros srovei, tvirtumu ir kitomis savybėmis.
Naudojant nanolaidininkus, dėl jų itin didelio
laidumo galima sukurti geresnius plokščiuo
sius televizorius, stipresnes plastmasines automobilių dalis ir kt. Medikai atrado, kad vaistais su nanodalelytėmis galima per 15 sekundžių sustabdyti smarkų kraujavimą; tai didžiulė pagalba sužeidimų ar operacijų metu. Kanadoje patvirtinti ir jau naudojami vaistai nuo
krūties vėžio, pagaminti pagal nanotechnologiją. Gaminiai su nanodalelytėmis plinta ir
buityje: parduodamos beveik 3 dešimčių pavadinimų kosmetikos priemonės, nesiglamžantys drabužiai, greitai džiūstantys dažai sienoms
ar apsauginės paviršinės dangos - tai tik maža
nanogaminių dalis. Jų yra apie 600 pavadinimų ir dar kuriami nauji. Pranašaujama, kad
Šiaurės Amerikoje nanotechnologijos pramonė artimiausiu dešimtmečiu išaugs iki 1 trilijono dol. Pramonės ir mokslo specialistai jau
bando taikyti nanodalelytes, veiksmingiau išgaunant ir kaupiant saulės energiją, ją paverčiant elektros srove. Jie tikisi, kad nanotechnologijos būdu gauta energija per artimiausius 5-10 metų galės pakeisti trūkstamus kuro
išteklius. Švarus energijos šaltinis galės varžytis kainomis su įprastiniu.
Dirba ne tik mokslininkai, bet ir pramonės
technologai, inžinieriai. Naudojant nanodalelytes, kuriami mažų variklių lapų ar sniego
pūtėjų ir didelių anglies jėgainių filtrai, "suvalgantys" jų išskiriamus teršalus. Gal nanotechnologija padės išlaikyti švarų, neužterštą orą?
Kompiuterių gamintojai tikisi, kad netrukus jie galės pasiūlyti naują rašalo (toner) rū
šį, kuri naudotų mažiau energijos spausdinant
ir mažesnį rašalo kiekį. Didelės nanodarinių
pritaikymo galimybės ir kosminės erdvės tyri-

didelė

nauda

mo darbuose. Mažosios

dalelytės

pravers itin

jautrių informacijos užrašymo ir perdavimo
prietaisų, labai mažų ratinių robotų, kurie va-

žiuoja, šliaužia, skrenda ar rausiasi į paviršių,
gamybai ir praktiniam panaudojimui, ruošiantis Mėnulio ar Marso paviršių tyrimams.
Tučiau skaičiuojant naudą ir techninę pažangą, šalia mokslininkų ir vartotojų džiūgavi
mo pasigirsta įspėjimo balsai. Mokslo atradimai visuomenei teikia ne tik naudą, bet ir kelia naujų problemų, kitokių nei sprendžia
mokslininkai. Klonavimas, kamieninių ląstelių
tyrimas, pradedami bandymai užrašyti ir skaityti žmogaus mintis - šie nauji mokslininkų
darbai kištis ar keisti gamtos natūralią eigą
kelia labai opius etinius, filosofinius klausimus. Ar kiekvienas atradimas, naujovė, sukurta laboratorijoje, atneša visuomenei naudą,
kokios gali būti kai kurių atradimų pasekmės
dabartinės žmonių visuomenės sveikatai ar
ateinančioms kartoms?
Jau 1986 metais vienas iš mokslininkų,
dirbančių šioje srityje, Eric Drexler perspėjo,
kad mokslo naujovės reikalauja didelio atsargumo ir atidesnių tyrimų, vieningų reikalavimų ir atsakomybės, jas naudojant. Mokslininkas, kalbėdamas apie nanotechnologiją priminė, kad pačių mažiausių dalelyčių savybės dar
nėra visai ištirtos. Pastebėta, kad jos, skirtingai nei pagrindinė medžiaga, iš kurios buvo
jos išgautos, gali būti daug nuodingesnės,
skvarbesnės nei tos pačios medžiagos didesnis
kiekis, ir apskritai turi dar daug nežinomų dalykų. Šie nežinomi dalykai nebūtinai turės
teigiamą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai.
E. Drexler pranašavo, kad žmogaus sukurtos
ir paskleistos dalelės aplinkoje gali savaime
nesustojamai daugintis. Dėl sąveikos su aplinka šie maži, itin skvarbūs dariniai gali "suvalgyti" jas supančią aplinką, be kurios žmogus
negalėtų išlikti. Šis įspėjimas truputį primena
fantastikos knygas ar kino filmus, kai žmogaus kūriniai tampa nevaldomi ir sunaikina
patį kūrėją. Bet Jungtinių Tu.utų organizacijos
aplinkosaugos agentūra suprato galimas grės
mes. Ji ragina ne tik kurti naujus technologinius darinius, bet ir atidžiau tirti jų poveikį
žmogaus sveikatai ir aplinkai. Mokslo etikos
specialistai privalo kartu su visuomene svarstyti, ar išradimai bei mokslo naujovės atitinka
visuomenės etinius, humanistinius principus
ir pasaulėžiūrą, kiek jie pasitarnaus ateities
kartoms.
Atidžiau panagrinėjus paaiškėjo, kad pats
pirmasis nanodarinys, nudžiuginęs savo savybėmis, - nanolaidininkas (nanotube), atsidūręs
aplinkoje, gali paveikti kai kuriuos vandens
mikroorganizmus. Šie savo ruožtu naikins
vandens bakterijas, ir tai gali sukelti pavojų
gamtoje esančiai pusiausvyrai. Yra tvirtinimų,
kad nanolaidininkai dėl dalelyčių skvarbumo
ir mažumo gali sukelti žmogui ligas, panašias į
keliamas asbesto dulkių. Niekas dar netyrinė
jo, kokią įtaką daro mūsų sveikatai nanojunginiai kosmetikos priemonėse ar vaistuose, buities reikmenyse. Jų skvarbumas, kai dalelytė
lengvai keliauja per ląstelės sieną, gali kelti
nepageidaujamų pasekmių. Tu.d dabar Jungtinių Tu.utų organizacijos aplinkosaugininkai
ragina mokslininkus ir pramonininkus, sveikatos specialistus bendradarbiauti, surasti vieningą reguliavimo ir kontrolės sistemą. Siūlo
ma gaminio etiketėje šalia kitų jo sudėtinių
dalių įrašyti ir nanodarinius.
Kanadoje Albertos nanotechnologijos
instituto ir Waterloo (ON) universiteto mokslininkai, labai vaisingai dirbantys nanotechnologijos srityje, sutinka, kad naujovės pirmiausia turi būti ilgesnį laiką ir visapusiškiau
išbandomos laboratorijose. Tik įsitikinus, kad
jos saugios žmogui ir aplinkai, galima pristatyti jas vartotojams.
Pagal Canadian Press parengė S. Katkauskaitė

Palūkanų norma 4 . 75% (Prime Rate)

INVESTICINĖ

TAUPOMOJI
S4SKAITA

SĄSKAITA

"GIC " INDĖLIAI

PAPI LDOMA
TAUPOMOJI
"Planas24"

O. 75%

KASDIENINI Ų

PALŪ KANŲ ČE K IŲ /TAU POMO JI
Balansas: $0-$4,999.99
$5,000.00 - $9,999.99

$10,000.00 - $24, 999.99
$25,000.00 -$ 59,999.99
Virš $60,000.00

0.05%
0.10%
0.25%
0.50%
1.25%

(pelno padalinimas netaikomas)

l
2
3
4
5

metų

l

m etų

3 .35%
3.95%
4.40%
4.50%
4.60%

m etų
metų
m etų

m etų

3.25%

i ške ičiamas

"G l C" l N D Ė L l A l
(taikomas pelno padal inimas)

PLANAS 24
Nemokomi įna š a i,
išėmimai ,
če kių pa tarna vima i

+

pa l an k ūs
nuo š im či ai

JAV

DO L ERI Ų

m etų
m etų

l

metų kas mėnesį

2 .75%
3 .25%
3 .75%
4.10%
4.25%

metų
m etų
metų

2 .25%
l metų iškeičiamas 2 .50%
l metų JAY dolerių 2 .10%
mokamos pa lūkanos

KASO l ENl Nl Ų

PALŪKANŲ

l
2
3
4
5

0.25%

TERMINUOTI
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI

INDĖLIAI

NEKILNOJAMO TURTO
PASKOLOS
Atviras, kinta mųjų palūkan ų

l

metų

2
3
4
5

metų
metų
metų

4.75%
5.25%
5.45%
5.60%
5.70%
6.05%

metų

Ko merci n ės kredito paskolos suteikiamos

pagal

pare i kalavim ą

RIBOTAS KREDITAS SU
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU
Palūka nų

norma+ 0.0% ir a ukščiau

ASMENINĖS PASKOLOS
Palūkan ų norma + 1.0% ir au kščia u

ASMENINIS RIBOTAS
KREDITAS
Pal ūkanų norma+

2.0% ir aukščiau

Visi pateikti n uoš im čia i gali būt i
ke i č ia mi be įspėj i mo

ST.CLAIR/OAKWOOD"\ ~Q~į~,
12 kambari~.l~: l_
ki
mok1~•Mlli<
·~psipir11'1~~

$499,!ll~.

30-89 dienų
90-179 d i en ų
180-269 di e nų
270-364 dienų

l

m etų

2
3
4
5

metų
m etų
metų

m etų

1.60%
1.80%
1.85%
1.90%
2 .20%
2 .50%
2 .85%
2 .95%
3 .20%

I ške i č i a mi

prieš te r mi ną
mažesniais n uošimči a is

PENSIJŲ

FONDAI

Kasd ie ninių
kintamų jų palūkan ų

l

metų

2
3
4
5

m etų
m etų

metų
metų

3 .00%
3 .50%
3 .85%
4.25%
4.50%
4.60%

M:H

PARAMA

1--~lfliii~---,

vimas. Prašo

BURNHAMTHORPE/GOLDEN
ORCHARD 4 miegamųjų " 5
BACK-SPLIT LEVE L", privatus
jvažiavimas, dvigubas garažas,
2 min. iki autobuso, einančio i
požeminį traukinį, arti prie mokyklų , apsipirkimo . Prašo
$485,000.

SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, broker
RE/ MAX WEST REALTY tiesiog 416-879-4937
ar i namus 416-231-4937.
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Olimpinėse žaidynėse Pekine (2008) dalyvavę Žilvinas Ovsiukas (kairėje) - treneris ir Giedrius

Titenis - plaukikas

Gabus sportininkas
Krepšininkui Nikolui Stauskui (14.5 m. amžiaus) 2007/
2008-ieji metai buvo labai sėk
mingi. Įstojęs į Loyola katalikišką gimnaziją Mississaugoje
žaidė jų krepšinio komandoje
ir padėjo jiems laimėti Peel
rajono čempionatą po daugelio metų.
Pasibaigus mokyklų krepšinio sezonui, Nikolas toliau
žaidė Mississauga Monarchs
AAA Rep komandoje, kurioje visi žaidėjai buvo vieneriais
metais vyresni už jį. Ši komanda laimėjo Ontario provincijos čempionatą. Tai buvo trečias laimėjimas per ketverius
metus. Nikolas žaidė pirmo
penketuko metančio gynėjo
pozicijoje ("starting shooting
guard") ir mokyklos, ir Mississaugos komandose.
2008 m. pavasarį maždaug 500 berniukų dalyvavo
Ontario provincijos iki 15 m.

Krepšininkas Nikolas
Stauskas
komandos atrankoje. Po vieno mėnesio ir daugybės susitikimų Nikolas pateko į paskutiniuosius 15, kurie treniravosi, dalyvavo įvairiose rungtynėse pasiruošdami žaisti
Kanados čempionato rungtynėse rugpjūčio mėnesį Britų

Kolumbijoje. Paskutinioji at-

(nuo 1919 metų)
..& Gaminame paminklus, bronzines
plokštes , atminimo lenteles.
..& Puošiame lietuviškais ornamentais
pagal klientų pageidavimus.
..& Patarnaujame lietuviams daugiau
kaip 20 metų.
..& Garantuojame aukšč iausios

l Re ·urrection Rd. Toronto O M9A G l

Tel.: 416- 89-5531

Per 46 metus Jūsų sutelktas 4.94 min. dol. Fondo
pagrindinis kapitalas davė 3.15 min. dol. pelno lietuvybės
išlaikymui Kanadoje, humanitarinei pagalbai Lietuvoje
bei stipendij ms lietuvių tudentams.

(416) 769-0674

Remkime Kanados lietuvių fondą
ir prisiminkime jį savo testamentuose!

(tarp Eglinton ir St. Clair)

MARGUTIS Parcels

Raštinės darbo valandos: p irmad. ir trečlad. nuo 11 v.r. Iki 3 v.p.p.
Telefonas atsakomas nuo plrmad. Iki penktad. tarp 9 v.r. Ir 5 v.p.p.
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (416) 233-3042

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnią

2008 m. rugpjūčio 27 d. ir rugsėjo 1od.
***
į Vilnių

2008 m. rugpjūči, o 27 d. ir rugsėjo 1od.
Visi paketai turi būti i mūsų pagr. raštinę
PRIST TYTI iki NURODYTŲ DATŲ

Tel: (416)233-4601
or l parcel

BNS praneša, kad Lietuvos rinktinė su dviem sidabro
ir trimis bronzos medaliais
XXIX Pekino vasaros olimpinių žaidynių komandų galutinėje rikiuotėje 57-tąją poziciją pasidalijo su Kroatija.
Latvijos sportininkai, pelnę
po vieną aukso, sidabro ir
bronzos apdovanojimus, užėmė 45-ąją vietą. Estijos sportininkai (1 aukso ir 1 sidabro
apdovanojimas) 46-ąją poziciją pasidalijo su Belgija, Dominikos respublika ir Portugalija. Komandų rikiuotėje
nugalėjo olimpiados šeimininkė Kinija, pelniusi 100 apdovanojimų - 51 aukso, 21 si-

Fondas
Foundation

Toronto, Ontario M6N 3P7

s300•
off

Premijos olimpiados
sportininkams

Kanados Li tuvių
Lithuanian Canadian

Adresas: 349 Weston Road

Sekantis siuntimas LĖKT

Lietuvių kilmės JAV olimpietė Marlei Zagunis su savo tėvais
Robertu ir Cathy, kurie dalyvavo JAV irklavimo komandose
Montrealio olimpiadoje 1976 metais. Mariel yra laikoma
geriausia pasaulio fechtuotoja, Atėnų olimpiadoje laimėjusi
aukso medalį, norėjusi tai pakartoti šiais metais Kinijoje

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

kokybės darbą.

Skambinti tel.

ranka - 12 berniukų - įvyko
vieną savaitę prieš išvykstant į
Kanados čempionatą Kamloops, BC. Čempionate dalyvavo 10 provincijų komandų.
Ontario provincijos komanda laimėjo visus 6 žaidimus, parsiveždami auksinius
medalius. Nikolas vėl žaidė
pirmo penketuko metančio
gynėjo pozicijoje.
Liepos mėnesio pabaigoje
Nikolas buvo pakviestas dalyvauti "All Canada Prospects
Camp" Toronte. Į šią stovyklą
suvažiavo apie 75 Kanados ir
Amerikos universitetų treneriai ir talentų ieškotojai
("scouts"). Nors Nikolas dar
jaunas, tačiau juo jau susidomėjo keletas JAV universitetų.
Mississauga News neseniai išspausdino straipsnį apie
Nikolą, pavadintą Basketball
player has the winning touch.
Nikolas yra Pauliaus ir Rūtos
(Meiklejohn) Stauskų sūnus,
gyvena Mississaugoje su tė
vais bei broliu Petru. Inf.
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dabro ir 28 bronzos. Antrąją
JAV sportininkai
medalių skaičiumi - 110 (36,
38, 36). Treti liko Rusijos sportininkai (72 - 23, 21, 28). Iš
viso olimpinius medalius Pekine iškovojo 87 valstybių atletai.
Žaidynėse 1-8 vietas iškovojusiems Lietuvos sportininkams bus išmokėta 2. 755 min.
litų premijų. Didžiausios sumos laukia sidabro medalius
iškovojusių buriuotojos Gintarės Volungevičiūtės ir penkiakovininko Edvino Krungolco, kuriems atiteks po
350,000 litų. Sportininkai gaus
apie tris penktadalius šių sumų (200,000 litų), likę pinigai
bus išmokėti jų treneriams ir
gydytojams. Bronzos medalį
pelniusiems imtynininkui Mindaugui Mizgaičiui ir penkiakovininkui Andrejui Zadneprovskiui bus skirta po 262,500
litų, disko metikui Virgilijui
Aleknai - 187,500 litų .
Ketvirtąją vietą Pekine
užėmusiai Lietuvos krepšinio
rinktinei iš viso bus skirta
960,500 litų. Penktąją vietą iškovojusiai šaulei Dainai Gudzinevičiūtei ir boksininkui
Jaroslavui Jakšto, su kitų šalių
sportininkais besidalinančiam
5-8 vietas, bus išmokėta po
105,000 litų, šeštąją vietą užėmusiai dviratininkei Vilijai
Sereikaitei - 70,000, septintą
ją vietą iškovojusiam imtynininkui Mindaugui Ežerskiui 52,500, aštuntąsias vietas pelniusiems dviratininkei Simonai Krupeckaitei ir irkluotojui Mindaugui Griškoniui po 35,000 litų. Premijos išmokamos pagal 2000 m. priimtą
vyriausybės nutarimą. Inf.
vietą užėmę

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis www.tevzib.
com laukia jūsų apsilankymo. Skaitytojai kviečiami susipažinti su juo ir siųsti savo
pastabas elektroniniu paštu
- tevzib@rogers.com
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Pasaulio jaunimo
dienos Australijoje

Lietuvos
Liepos 19 d. popietę per
LRT lietuviai jungėsi su viso
pasaulio jaunimu, šventusiu
Australijos Sydney mieste Pasaulio jaunimo dienas. Vakaro
maldos - vigilija kartu su popiežiumi Benediktu XVI vyko 7 val.vak. (Lietuvoje tuo
metu buvo 12 val. dienos). 130
atstovų iš Lietuvos dalyvavo
Pasaulio jaunimo dienose.
Dienose kartu su kitais maldininkais dalyvavo ir Šiaulių
vyskupas Eugenijus Bartulis
bei LR seimo narė Ramunė
Visockytė.

Australijos Melburno lie-

atstovai-vės, dalyvavę
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ZODIS

Pasaulio jaunimo dienose Australijoje

tuviai tiek jaunų svečių iš Lie- tant. Mums būnant Australi- Australijos simbolių suvenyrą
tuvos dar niekada neregėjo, joje, viena Adelaidės lietuvė - koalą. Lietuviai, dalyvaukiek jų čia susirinko Lietuvių sakė, kad per 3 dienas palai- dami programoje, arenoje išNamuose ir klube liepos 9-14 doti 7 Adelaidės lietuviai.
skėtė 35 metrų pločio triŠiltu maldininkų priėmi spalvę. Tarp gausiai plevėsuo
d.d. Apie 130 lietuvių, atvykusių į Pasaulio jaunimo dienas, mu rūpinosi čia laikinai besi- jančių minioje margaspalvių
buvo priimti lietuvių šeimose. darbuojantis kunigas iš Lietu- vėliavų lietuvių vėliava buvo
Noriai bendraujantys su atvy- vos - Algirdas Šimkus, bend- pati didžiausia.
kusiu jaunimu čia gyvenantys ruomenės narė Rita Mačiu
Pasaulio jaunimo dienų
lietuviai pasakojo apie savo laitienė, Danutė Levickienė ir centre, be visų pažintinių ir
apsigyvenimo Australijoje ap- kiti. Susitikime dalyvavo ir kultūrinių renginių, buvo J ė
linkybes ir veiklą. Beje, ne vie- paskutiniais dešimtmečiais zus. Tai tikėjimo išgyvenimas
no čia gyvenančio pasakojime Melburne apsistoję lietuviai. ir pristatymas šiuolaikiškai.
atsispindi netekties nuotai- Atvykusius į Australiją svečius Popiežius Benediktas XVI pakos. Dabar lietuvių bendruo- iš Lietuvos sveikino Austra- klaustas, ką svarbiausia norė
menė Australijoje sparčiai lijos lietuvių jaunimo sąjun tų pasakyti jaunimui, atsakė:
mažėja vyresniesiems išmirš- gos nariai įteikdami vieną iš "Svarbiausia būti krikščioni-

mi - puiku. Bendrai krikščio
nimi - puiku. Bendras krikščionių įvaizdis: esą mes turime kęsti daugybę draudimų,
esame apriboti principais, todėl net ir patys krikščionys
pradeda manyti, jog būti
krikščionimi - tai sunkus darbas, kuris atliekamas tik apribojus laisvę. Dažnai žmonės
nusprendžia, kad neverta imtis tokios naštos. Noriu jaunimui paaiškinti, kad tai ne našta, o veikiau sparnai. Dieviškosios meilės patirtis praplatina mūsų širdis. Krikščionybė
padovanoja mums bendruomenę. Vadinasi, mes niekada
nebūsime vieniši. Su mumis
visada Dievas, taip pat mes
esame galinga keliaujanti
bendruomenė, turinti didingų
ateities planų".
Šie ateities planai buvo
kuriami susibūrusio jaunimo
Sydney mieste. Gatvės - pilnos skirtingų tautybių maldininkų. Visame mieste buvo
jaučiama draugiška nuotaika.
Betarpiškas bendravimas su
visiškai iki šiol nepažįstamais,
kuriuos, sutikus gatvėje, gali
susipažinti, klausti daug klausimų apie šalį, iš kurios jie atvykę, pasidalinti pirmaisiais
įspūdžiais iš jau vykusių prisistatymų, pasirodymų, koncertų. Gausybė renginių vyko
visame mieste, tad tikrai buvo
sunku išsirinkti į kurį eiti. Grį
žę lietuviai tikrai turėjo kuo
pasidalinti su Lietuvoje likusiu jaunimu.
Juozas Dapšauskas,
Krikščionybės žiniasklaidos
tarnyba

GROŽINĖS LITERATŪROS KONKURSAS
Amerikos Lietuvių tautinė sajunga, Lietuvos vardo pirmą
Kvedlinburgo metraščiuose 1009 metais paminėjimo
proga ir tūkstantmečio jubiliejui pagerbti, skelbia romano

kartą

konkursą.

Skiriamos trys premijos: 1-oji - 5,000 dol., 11-oji - 3,000
dol., 111-oji - 2,000 dol.
Tema kūrėjams: Lietuvai - tūkstantis metų! Mes didžiuojamės tūkstančio metų istorija ir šimtmečiais kurta tautine kultūra.
Laikas: Paskutinė kūrinio išsiuntimo data oro paštu 2009
m. birželio 30 d. Prašome nelaukti ir kūrinius siųsti anksčiau.
Kūrinius siųsti: ALTS konkursas, 2711 West 71st Street,
Chicago, IL 60629, USA.
Teksto paruošimas: Konkursui siunčiamas kūrinys turi
turėti ne mažiau 200 puslapių, parašytas spausdinimo mašinėle arba kompiuteriu, pasirašytas slapyvardžiu. Slapyvardis
turi būti užrašytas ant atskiro užklijuoto vokelio, į kurį reikia
įdėti savo kortelę su vardu, pavarde, adresu, telefono ir fakso
numeriu. Tik laimėjusio rašytojo vokas bus atplėštas. Nepremijuoti kūriniai negrąžinami.
Vertinimo komisija: Danutė Bindokienė, dr. Jonas Jasaitis, Petras Pavilionis, Stasė Petersonienė, Vytautas Volertas.
Premijų įteikimas: Lietuvių literatūros šventėje, Čikago

je, JAV, Kovo 11-osios - Lietuvos Nepriklausomybės
šventės metu.
TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ

PRENUMERATORIAMS:
jeigu savaitraščio pristatymas vėluoja daugiau kaip 3-4
dienas, pateikite savo adresą
KANADOS PAŠTO
BENDROVEI
telefonu 1-800-267-1177
arba el. paštu, tinklalapyje
www.canadapost.ca (pasirinkite Resources skyriuje
"Contact us", tada "General
Customer Service")

J ūsų

atkūrimo

Vaikystėje

daugelis iš mūsų mėgome pasisukti ratelyje, o vėliau bandyti ir sudėtingesnius
žingsnelius. Kas yra pajutęs smagų šokio ritmą, neretai tampa šokėju - nesvarbu ar scenoje,
ar šeimyninėje šventėje, draugų vakarėlyje. Šie mažieji šokėjai, ko gero, pirmą kartą atsidūrė
tokiame dideliame rate, tokioje svarbioje šventėje, XIII-oje Tautinių šokių šventėje Los
Angeles, CA, š.m. liepos 6 d. Apie ją pasiliks ne tik gražūs prisiminimai, bet ir nauji draugai,
Ntr. D. Puterienės
nauji susitikimai būsimose lietuviško šokio šventėse ar koncertuose

paslaugoms atidaryta antra - nauja sto matol og i nė klinika

~'

ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS,

Dr.

Gintarė Sungailienė
(905) 785-3900

(905) 271-7171
9
~--~

115 Lakeshore Road
Missis auga, ON LSG l

www.watersidedental.ca

~s

104-3945 Doug Leaven Blvd.
Mississauga ON LSN OAS

www.9thlinedental.ca

B.Sc., O.L.S., OLLP.

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

TEl: (416) 237-1893

FAX: (416) 237-0426
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At A
VYTAUTUI J. ŠIMKUI

VYTAUTUI J. ŠIMKUI

mirus,

mirus,

nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ANGELĘ, brolį

nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ANGELĘ, brolį
ALGĮ ir gimines Kanadoje bei Lietuvoje. Kartu

ALGĮ ir artimuosius -

LN Kultūros komisija

AtA

liūdime-

Lydija Balsienė,
sūnus Jonas ir dukra Nora

At A

..,

JONUI VYTAUTUI SIMKUI
mirus,
nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvawsiems laidotubei aukojusiems LletuvilJ medžiotojų ir žūklau
tojų klubui "Tuuras". A.a. J. Simk:us buvo paskutinis
"Tuuro" aktyvistas-kūrėjas, ilgus metus su dideliu pasiaukojimu, talentu ir lietuviška meile gamtai vadovavęs mūsų klubui.
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai ANGELEI ir
kitiems giminėms bei visiems "Tu.uro" nariams -

vėse

At A
ALGIID AUGUSTINAVIČIUI
mirus,

nuoširdžią užuojautą

reiškiu jo žmonai IRENAI,
vaikams AUDRAI, SILVIJAI, PAULIUI, MICHAEL
su šeimomis bei visiems artimiesiems -

Ida Drešerienė

"Tauro'' klubo valdyba

AtA
JONUI V. ŠIMKUI

l\flRTIES PRANEŠIMAS

At A
BALYS KONDRATAS

v

mirus,
nuoširdžiai užjaučiu jo žmoną ANGELĘ ir visus
artimuosius Kęstutis Raudys

(BOLESLOVAS KONDRATAVICIUS)
2008 m. liepos 27 d. po
trumpos ligos, savo namuose,
Waterford, CT, šeimos apsuptyje ramiai mirė Balys Kondratas. Velionis gimė 1919 m.
balandžio 1 d Kaune - Šančiuose. Baigė Kauno m gimnaziją 1937 m. ir tą rudenį įsto
jo i Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos ir matematikos
fakultetą studijuoti chemiją.
Antrasis pasaulinis karas nutraukė jo studijas. 1944 metų
liepos mėnesį pasitraukė iš Lietuvos. Pirm.a apsistojo Austrijoje, Salzburge, bet bijodamas artėjančių rusų traukėsi toliau, i Vokietiją, kur susituokė su Elena Binkyte ir sulaukė
dviejų vaikų - Ramūno ir Sigitos. VJSa šeima atvyko i Niujorko miestą 1952 metais.
1953 metais Balys rado darbą pagal savo specialybę
farmacijos bendrovėje Pfizer, Inc. Kai Pfizeris pastatė naujas tyrimo laboratorijas Groton, cr, 1959 metais Balys su
šeima persikėlė i Connecticut valstiją. Tun jis su žmona išdirbo iki pensijos - 1984 metų. Balys mylėjo sportą ir buvo
aktyvus sportininkas. žaidė krepšinį universitete bei krepšini ir futbolą Lletuvos fizinio lavinimo sąjungos (LFLS)
klube. Atvykęs i Ameriką, žaidė futbolą Niujorko Atletų
klube, vėliau stalo tenisą Pfizerio varžybose, kur laimėjo
daug trofėjų. Balys aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje,
ypač Lietuvių bendruomenėje. Buvo Paterson, New Jersey
ir New London, Conoecticut apylinkių pirmininkas. Daug
prisidėjo savanoriškoje veikloje Amerikos lietuvių kultūros
archyve (ALKA) Putname. Meilę mokslui, sportui ir Lietuvai perdavė savo vaikams, ypač meilę Lietuvai - jos kalbai,
istorijai ir kultūrai.
liūdesy lieka jo žmona Elena, su kuria praleido 62 gražius vedybinius metus; du vaikai Ramūnas Kondratas iš
Springfield, Virginia, ir Sigita Naujokaitienė iš Potomac,
Maryland; marti Skirmantė Kondratienė ir žentas Saulius
Naujokaitis; vaikaičiai Vidmantas Kondratas, Rimgailė
Viskantienė ir Alina Naujokaitytė; du provaikaičiai- Kazimieras Viskanta ir Alena Viskantaitė; kiti giminės bei draugai JAV ir Lietuvoje. Po gedulinių Mišių Our Lady of Perpetual Help šventovėje, Quaker Hill, CT, velionis palaidotas Dangaus Vartų kapinėse Putnam, CI: rugpjūčio 2 d.
Aukas jo atminimui galima aiųsti Amerikos lietuvių ku1tiirm
archyvui (ALJG(), P.O. Bus 608, Putnam, CT 06260, arba Nekalto Pnsidėjimo "*1ėms adresu: Sistets oi the lmmaculate
Com:epdolJ, 600 Liberty HJglnvay, Puinam, CI' 062tiO.

AtA
PRANUI SAKALUI
iškeliavus į Amžinuosius namus,
nuoširdžią užuojautą visai

likusiai šeimai, giminėms ir artimiesiems reiškia Feliksas Mackus

MYLIMAM TĖVELIUI

AtA
PRANUI SAKALUI
mirus,
nuoširdžiai užjaučiame RIMĄ SAKALĄ su šeima bei
AUDRĘ SAKALAITĘ ir kartu liūdime -

'TALKOS lietuvių kredito kooperatyvo
valdyba ir darbuotojai

Kun. Aušvydas Beliekas,
lydimas Reginos Choromanskytės, rugpjūčio 20 d. lankėsi
Tėviškės žiburiuose, domėjosi
laikraščio leidyba, pasirašė svečių knygoje. Svečias yra Lietu-

vos policijos kapelionas ir Vilniaus Aušros Vartų klebonas.
Hamiltone jis kurį laiką pavadavo į pranciškonų suvažiavimą
išvykusį kleboną kun. Audrių
Šarką, OFM.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Turontą pasiekė "Atsišaukimas Į lietuvių tautą ir visus geros valios žmones". Jame pranešama, kad Lietuvos Sąjūdžio
pirmininkas ir seimo narys Rytas Kupčinskas informavo apie
lenkų "mini" invaziją Vilniaus
mieste ir Vllnijos miesteliuose
(XXI amž., nr. 57, 2008.07.25).
Lenkų ulonai liepos 5-13 dienomis jodinėjo po sostinę ir jos
apylinkes, kaip lenkų spauda
praneša, pagerbdami Armijos
Krajovos kovotojus. Lietuvos
valdžia ir spauda apie ši įvyk.į tylėjusi. Atsišaukime klausiama,
kaip būtų reagavę lenkai, jei
Lietuvos kariuomenė būtų pasirodžiusi lenkų 1920 m. okupuotame Seinų ir Punsko krašte? Lietuvos valdžia turėtų skubiai atsakyti savo piliečiams,
kas davė leidimą užsienio kariuomenės paradui su ginklais,
vėliavomis demonstruoti trijose
savivaldybėse ir Vilniuje, kas
apmokėjo šių renginių išlaidas
ir davė leidimą kitąmet visam
Lenkijos ulonų pulkui įjoti į
Vilnių minint 90-ąsias Vilniaus
ir Vilniaus rytinės dalies užgrobimo metines. Atsišaukimą pasirašė "Vtlnijos" draugijos pirmininkas prof. Kazimieras
Garšva, Lietuvos Laisvės kovotojų s-gos valdybos pirm. Jonas
Burokas ir mons. Alfonsas Svarinskas. lnf.

JOTVA CONSTRUCTION. AtHeka staliaus, vidaus sieną (cbywall), dažymo, plyteliq dėjimo,
elektros įvedimo, "plumbing"
darbus. Skambinti Algiui tel.
905 824-9821arba416 882-8531.
KEUONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaųjantiems Į u&ienĮ ir

anyklltantiems i Kanadą. Skambinti Mariui Rusinui tel. 416
588-2808 (at. 26) dienos metu.
KATALIKŲ GIMNAZIJOS
MOKYI'OJA ieško išsinuomoti
gyven.amąją vietą Toronte. Tel.
l 905 385-7278.

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA

IRENA AMBRAŠKIENĖ
mirė

2008 m. birželio 28 d. Phoenix, Atizonoje, JAV.
Liko liūdintys vyras Antanas, sūnus Ray, jo žmona
Dianne, vaikaičiai Rik ir Heather, dukra Vida Burton,
jos vyras N eil, vaikaičiai Amelia ir Rebecca, dukra
Dana McMillan, jos vyras Robert, vaikaičiai Daniel ir
Erin, sūnus John, jo žmona Patricia, vaikaičiai Jeremy
ir Austen. Pamaldos už mirusiąją bus Lietuvos kankinių šventovėje, Mississaugoje, ON, rugpjūčio 29 d.
10.30 v.r. Vietoje gėlių, velionės atminimui kviečiama
aukoti parapijai.

Šeima

"Dievas teikia mums meilę,
kad mylėtume tą, kurį
Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home
Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury

Ontario
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LIETUVIŲ TAUTI N IŲ

šOKIU
ŠVENTE
LOS ANGE:LE:S 2008

XIII

Lietuvių tautinių šokių šventės

komitetas džiaugiasi sėkmingai suruošta
pirmąja

švente Amerikos vakaruose.

Nuoširdžiai dėkojame visiems šokėjams,
jų

mokytojams,

remėjams,

dalyviams,

savanoriams ir žiūrovams už Jūsų darbą
bei paramą šiam nepaprastam
kultūriniam įvykiui .
...,

-

Ypatingas ACIU
Danguolei Razutytei-Varnienei
už jos viziją,

išradingumą ir pasišventimą

kuriant tokią įspūdingą, įdomią
ir linksmą šokių šventę.
www.sokiusvente.com
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'~ TORONT@ru1
Prisikėlimo

Anapilio žinios

parapijos žinios

• Toronte yra miręs a.a.
Viktoras Žalnieriūnas, 87 m.
amžiaus. Laidotuvių Mišios rugpjūčio 26, antradienį, 10 v.r.
Lietuvos kan!dnių šventovėje.
Laidojamas Sv. Jono lietuvių

•Vysk. Paulius Baltakis,
OFM, atvykęs dalyvauti Midlando lietuvių pamaldose, buvo
apsistojęs Toronto pranciškonų
vienuolyne. Po pamaldų Midlande vyskupas aplankė "Kretingos" stovyklavietę, kur tą
kapinėse.
• Toronto arkivyskupija sa- dieną prasidėjo šios parapijos
vo tinklalą.pyje yra įdėjusi pus- jaunų šeimų stovykla. Stovyklapį apie Siluvos jubiliejų Ka- lauja apie 80 žmonių. Stovyklai
nadoje. Tinklalapio adresas vadovauja Alvydas ir Rima
Sapliai, kapelionas prel. E. Putyra: www.archtoronto.org.
• Visi parapijos tarybos na- rimas. Po to vyskupas aplankė
riai yra prašomi susirinkti rug- ir Gerojo Ganytojo lietuvių mipjūčio 27, trečiadienį, 7 v.v. pa- siją Vasagoj, kur buvo priėmi
rapijos salėn bendrai nuotrau- mas visiems Midlando šventės
kai parapijos aštuoniasdešimt- rengimo pareigūnams.
• Pakrikštytas Aidas, Lomečio proga.
• Vatikano žinių a~ntūra retos (Raščiauskaitės) ir Algirpraneša, kad Lietuvoje Siluvos do Valančių sūnus.
• Santuokai ruošiasi Aidas
400 m~tų sukaktuvinėje iškilBatūra su Audra Valadkaite.
mėje Sventajam Tėvui atsto• Rugpjūčio 28 d. palaidota
vaus Kalno arkivyskupas kard.
a.a. Jadvyga Ignatavičienė, 88 m.
Joachim Meisner.
• Vysk. Jonas Ivanauskas Paliko sūnų Edvardą, dukrą Jū
praneša, kad susitarta su Len- ratę-Virginiją ir seserį Amerikoj.
• Vasarai pasibaigus prasikijos palydovine televizija TR
WAM perduoti iš Lietuvos už- dės ir parapijos chorų veikla.
sienin Siluvos 400 metų sukak- Parapijos vaikų choro pirma
tuvines iškilmes pradedant rug- repeticija įvyks rugsėjo 7 d., po
sėjo 14, sekmadienį, 12 v.r. Lie- 10.45 y.r. Mišių muzikos kamtuvos laiku, o mūsų laiku - 5 baryj. Salia buvusių choristų labai laukiami ir kviečiami prisival. ryto.
• Žurnalas Šiluva išeivijoje dėti prie parapijos vąikų choro
praneša, kad Lietuvos televizija ir nauji choristai. Sventovėj
naujo sezono giedojimą per
rugsėjo 7, sekmadienį, 12 val.
(mūsų laiku 5 v.r.) rodys pop. 10.45 v.r. Mišias rugsėjo 7 d.
Jono Pauliaus 11 apsilankymo pradės "Volungės" choras.
•Parapijos biblioteka, kuŠiluvoje XV metinių minėjimą,
riai
vadovauja
Gitana Judvytykurio metu bus atidengtas jam
skirtas paminklas. Tuip pat rug- tė, pradedant rugsėjo mėnesiu,
sėjo 14, sekmadienį, 12 val. vėl veiks pirmą ir trečią mėne
sio sekmadienį, nuo 10 v.r. iki
(mūs9 laiku 5 v.r.) bus rodomos Siluvos 400 m. sukaktuvi- 12v.d.
• Parapijos tarybos pastatų
nės iškilmės. Visa tai bus galipriežiūros sekcija ieško asmens,
ma matyti pas mus internetu
(ryšiatinkliu) per Lietuvos tele- kuris galėtų, reikalui esant, pavizijosv tinklalapį www.Irt.It. vaduoti parapijos salių ir pasta• Zodis tarp mūsų knygelių tų prižiūrėtojus. Skambinti komiteto pirmininkei J. Vingelierugsėjo-spalio laidą platina A.
nei 416 233-8108 ar L. KuliaAugaitienė sekmadieniais paravienei
416 616-1600.
pijos salėje.
•
Šiluvos
Marijos jubilie• Anapilio knygyne galima
jaus
reikalams
Kanadoje rinkįsigyti Lithuanian Heritage žurliava vyksta iki jubiliejaus užnalo ljepos-rugpjūčio laidą.
baigimo š.m. lapkričio 2 d. Vo• Sių metų rugsėjo 28, sekkeliai šiai rinkliavai yra padėti
madienį, bus švenčiama mūsų
šventovės prieangyje.
parapijos 80 metų gyvavimo su• Mišios sekmadienį, rugkaktis. Prašome jau dabar tą
pjūčio 31: 8 v.r. už gyvus ir misekmadienį pasižymėti dalyvarusius parapijiečius; 9 v.r. už
vimui šioje šventėje.
a.a. Stasę Ročienę; 10.45 v.r. už
• Mišios rugpjūčio 31, sekNormantų šeimos mirusius, už
mad.: 10 v.r. už a.a. Aldoną Ru- a.a. Algirdą Strumilą, už a.a.
sinienę-Pranevičienę; Vasagos
Kazimierą, Ireną ir Bronių ArGerojo Ganytojo šventovėje davičius; 12.15 v.d. už a.a. Juozą
rugpjūčio 31, sekmad., 10.30
ir Mariją Vaserius.
v.r. už Meisner šeimos mirusius; Delhi Šv. Kazimiero šven- ATLIEKAME visus vidaus ir ištovėje, rugpjūčio 30, šeštad., 3 orės namų remonto darbus,
v.p.p. už a.a. Antaną Zadurskį. statome "decks" ir dedame "patios". Skambinti Vytautui tel.
Šiluvos M. Marijos 11 Ka- 905 272-2016 arba 647 400nados lietuvių iškilmė įvyko 1153 (cell). Vokiškas patyrimas.
rugpjūčio 24 d. Midlande Kanados kankinių šventovėje.
Bilietai Lietuvą 2008
birželio 27 - ru gpjūčio 11 , 2008
Mišias aukojo ir pamokslą sakė
vysk. P. Baltakis (OFM). Buvo
$1,150
rugpjūčio 12 - rugsėjo 30, 2008
pašventinta Kanados lietuvių
$900
jubiliejinė Šiluvos M. Marijos
oro uosto mokesčiai papildomai $250
vėliava. (Plačiau kt. TŽ nr.)
Finnair avialinijos, Toronto - Vilnius

i

i

AUKOS

i

Šv. Jono lietuvių kapinėms
aukojo: $100-E. Pūkienė; $50
- K.D. Šimkai.
Kauno arkivyskupijos
"Vaikų dienos centrams" aukojo: $100 - kun. K. Kaknevičius;
$50 - T. Kulvinskienė.
A.a. žmonos Danutės Petronienės 2 metų mirties sukakčiai paminėti Juozas Petronis
Tėviškės žiburiams aukojo $200.

Išganytojo parapijos žinios
•

31, "Labour Day" sanebus.
• Pamaldos su Šv. Komunija įvyks rugsėjo 7 d., 9.30 v.r.
Po pamaldų prasidės konfirmantų pamokos 11 v.r. Lietuvių
Namuose, posėdžių kambaryje.
Sekmadienio tikybos mokyklos
pamokų tvarkaraštis bus prisiųstas tėveliams elektroniniu
paštu.
• Moterų draugijos susirinkimas įvyks rugsėjo 14 d. po
pamaldų šventovės patalpose.
• Po sunkios ligos mirė Olga Fice, sulaukusi 94 metų.
Velionė palaidota antradienį,
rugpjūčio 19, Šv. Jono lietuvių
kapinėse, Mississaugoje; paliko
liūdinčią dukrą Eileen Augustinavičienę ir tris vaikaičius.

vaitgalį pamaldų

Lietuvių Namų

Skamb inkite Gabrielei
Pabrėžaitei-Flores

O.b Orav Travel Inc.

A.a. Aldona Kisielius-Damecour

Stankevičius

mirė

Sillery, QC, rug-

pjūčio 19 d., sulaukusi 84 metų. Žmona a.a. Gaston Damecour,
duktė a.a. Baltraus Kisieliaus ir a.a. Uršulos Linertaitės. Liūdi
9 vaikai Kvebeke ir brolis Justinas (Ruth) Kisielius su šeima
Montrealyje. Aldona gimė Li~tuvoje. 1930 m. Kisielių šeima
atvyko į Montrealį, priklausė Sv. Kazimiero parapijai, giedojo
chore. Darbo reikalais Aldona su vyru Gaston ir vaikučiais išsikėlė į Sillery, Kvebeko miesto priemiestį, kur užaugino šeimą.
Sekmadienį, rugsėjo 21, Šv. Elzbietos draugijos pirmas susirinkimas ir kavutė po vasaros atostogų. VL
A.a. Jadvygos Baltuonienės atminimui Vaiko tėviškės namams aukojo: $100 - R.R. Lapinai; $50 - B. Niedvaras, l. Mališka, R.M. Jurkai, D. Vasiliauskienė, (J. Adamonienė, J.
Blauzdžiūnienė, M. Malcienė ); $30 - H.E.L.A. Celtoriai, K.
Griffiths; $25 - L.E. Dainiai, A. yudas, Z.H. Lapinai, R.Z.
Valinskai, D. Staškevičienė, V. M. Zižiai, G. Kudžmienė; $201. Dikaitis, E. Dikaitis, K. Heroux, N. Jakonis, l. Straus, J.
Rossel, J. Adams, J.K. Mickai, A. Otto, R. Piečaitienė, S. Skučienė; $10- R.V. Bulotos, D. Baltrukonis, R. Kisielius, A. Rašytinienė. Dėkoja - KLKM dr-jos Montrealio skyrius

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES
LABRE CQU E, BROUILLETTE, CAS TEL LI INC .
100 1 SHERBROOK

ST.E. , SUITE 555, MONTREAL . QU E. H2L 1 L3

PV<..: 5 1 ~286-1 981

: 5 1 ~286-1 985
Joana Adamonis A.l .B.

Petras Adamonis C.l.B.

AR

PASTEBĖJOTE, KAD... minia-

tiūrų, juokų, pasakų, anekdotų

rinkinys, 142 psl. ir viršeliai.
Išleido "Rosma", A. Strazdelio
g. l, LT-02102 Vilnius, 2007 m.
Autorius - Montrealio lietuvių
radijo valandėlės vedėjas, žurnalistas, parašęs 29 knygas
prancūzų kalba.
JUBILIEJAUS AIDAI, nr.
1-2-3, LSS IX-osios Tautinės
stovyklos laikraštėliai, žiniomis, rašinėliais bei gausiomis
nuotraukomis informuojantys
apie šią sukaktuvinę stovyklą,
įvykusią 2008 m. rugpjūčio 9-19
d.d. Camp Manatoc, Peninsula,
Ohio. Redagavo Aušra Jasaitytė-Petry ir Virga Rimeikienė.

PARDUODAMI du sklypai Širrajone, 46 km nuo Vilniaus. Ideali vieta privačiam
poilsiui. Viename 6 ha žemės
plote yra senovinis rąstų namas su naujai pakeistu stogu,
iškastas tvenkinys. Namas ant
kalno, vietovė kalvota, įdomaus
reljefo. Žemės dokumentai paruošti padalinimui mažesniais
sklypais. Kaina 370,000 Lt. Kitas sklypas, 4 ha taip pat paruoštas padalinimui po l ha.
Vietovė lygi, patogi statybai, ribojasi su mažu upeliu. Kaina
150,000 Lt. Abiejuose sklypuose yra elektra, geras privažiavimas. Skambinti tel. +370656
56546, arba rašyti el.paštu
puraniene@gmail.com.
vintų

REMONTAI
vidaus ir išorės ; 15-os metų
patyrimas; profesionalus,
kokybiškas darbo atlikimas.

Pe rkant ar parduodant
paskambinti

647-998-6405

namą verta

Toli free 1-800 361 -9487
Fax 416-221 -4885

ALVYDUI GRIGUČIUI

gabriele@bdt.ca ONT REG 03228277
~
.

Šv. Kazimiero parapija

ATSIŲSTA PAMINĖTI

5700 Yonge Street at Finch

Toronto . Ontario M2M 4K2

Tarptautiniame filmų festivalyje Montrealio "Cinema
Quartier Latin" buvo rodomas lietuviškas filmas Nereikalingi
žmonės rugpjūčio 28, 29, 30 ir 31 dienomis. Scenarijus Maris
Martinson'o ir Raimondo Paškevičiaus, režisierius - Maris
Martinson. DS

• Vzlius Orvydas - režisieriaus
V. Landsbergio sukurtas filmas
bus rodomas Lietuvių Namuose dideliame ekrane š.m. rugsė
jo 7, sekmadienį, 1.30 v.p.p. Vilius Orvydas, unikalus Žemaitijos skulptorius, savo darbuose
rodo mitologinius ir religinius
motyvus. Medžiaga - masyvūs
laukuose randami akmenys, uolienos.

Liudas

MONTREAisms
Aušros Vartų parapija

žinios

per Helsinki

Taip pat bilietai kitomis oro
linijomis ir į kitas šalis

~

Ateinantį sekmadienį,

rugpjūčio

cell : (416)
namų:

560-0122
(905) 848-9628

LITAS

Montreali o lietuvių
kredito unija

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

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349
DĖMESIO TŽ PRENUMERATORIAMS! Leidėjai prašo jus
atsilyginti už prenumeratas. Pasitikrinkite prenumeratos užsibaigimo datą, atspausdintą ant adreso lipdės (address label).
Kanados vyriausybės finansinė parama pašto išlaidoms apmokėti yra gaunama pagal apmokėtų prenumeratų skaičių. Be šios
paramos mūsų pašto išlaidos, siuntinėjant jums TŽ būtų apie
du trečdalius aukštesnės. Prašome jūsų supratimo šiuo svarbiu
klausimu - įrodyti Kanados vyriausybei, kad TŽ gyvavimas
mums yra aktualus. TŽ leidėjai
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TEVISKES ZIBllBIAI 1
TH

O F HOM E

A ND

l
$70 - reguliari (paprastu paštu ) • U O - reg. (l
paštu) l
l $90
(paprastu paštu) • . 140 (1
paštu
- $170, pa pra tu paštu - $90 (Kan. dol.) l
l Oro paštu j
Metinė

prenumerata:

kla sės

garbės

ga rb ės

kla sės

užjūriu s

JAV: $90 - reguliari, $110 - garbė • $150 - l kla sė pa ~ tu
JAV prenumeratoriai at iskaito JAV doleriais

l
l Va rdas, pavardė ............................................................
l Adresa s.......................................................................... l
l ........................................................................................ l
..................................................................... .................. .. l
l Siunčiu prenumeratą ................. dol., auką............dol.
Laikraščio adresas: TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
l
l 2185 Stavebank Rd ., Mississauga, ON, LSC 1T3, Canada
El. paštas: tevzib@rogers.com
l Tel.: 905 275-4672 Faksas: 905 290-9802 l
l Norintiems susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI l
siunčiami

nemokamai šešias savaites

------- - -

