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Pagarba kariams 
Lygiai prieš 90 metų lapkričio 11dieną,11 valandą bu

vo sustabdytas Pirmasis pasaulinis karas. Vakarų pasaulyje 
tą dieną rengiami žuvusių karių prisiminimai, pagerbiami 
karo veteranai. 

P AGARBA ir atitinkamas dėmesys už savo tėvynę žu
vusiems kariams išreiškia daugiau negu karo prisimi
nimą ar meilę kritusiems. Pastatyti paminklai ir prie 

jų dedami vainikai diegia kartų kartoms didvyriškumo ir 
tikrųjų vertybių mintį, kad nėra didesnės aukos už gyvybės 
auką savo tėvynei apginti. Primena ir tai, kas yra toji Tėvy
nė, dėl kurios reikia aukotis. Pagaliau - tai reikalinga ir at
svarai prieš kitamanius, iškreipiančius tėvynės sampratą bei 
apskritai skleidžiančius nuotaikas, nesiderinančias supa
triotizmu, juo labiau su militarizmu. O blogiausia, kad tų 
taikos idėjų skleidėjai nieko negali padaryti, kad didieji ne
skriaustų mažesniųjų, kurie norėdami būti laisvi, turi visais 
įmanomais būdais gintis ir ieškoti bendrininkų, kurie jiems 
padėtų. Todėl gynyba ir kova savo prasmės negali prarasti. 
O gynėjai, bent šiandien taip atrodo, dar ilgą laiką bus rei
kalingi ir užtat gerbiami. Tik pasikeitęs, savo artimą tikrai 
mylintis žmogus galės sustabdyti karus, o ginčams ar proble
moms spręsti užteks posėdžių kambario. Šiandien, deja, su 
įvairiausiais kariavimo būdais esame per šimtmečius atėję 
tokie patys - daugiau žiaurūs, negu mylintys. Ir turbūt tokie 
būsime. Užtat privalome budėti, kad galėtume išsaugoti tai, 
ką esame sukūrę, kas mums priklauso, manydami, kad turi
me tam teisę, nors už tai reikėtų sumokėti kraujo bei gyvy
bės aukų kainą. 

N ETRUKUS švęsime ir 90-ąją Lietuvos kariuomenės 
šventę. Sveikiname šių dienų Lietuvos karius tėvy
nėje ir atliekančius tarptautinius uždavinius Afga

nistane ir kitur. Prisimename ir sunkią, bet idealiai šviesią 
Lietuvos kariuomenės pradžią, tuos paprastus, net ir be
mokslius jaunuolius, kurie į kvietimą gelbėti tėvynę tik šir
dimi atsiliepė, nes nieko kito neturėjo. Entuziazmas ir ryž
tas per kovas išeiti į laisvę buvo vienintelis stiprus ginklas, 
kurio reikšmė nesikeičia. Kad tik šitokio ginklo niekada ne
pritrūktų! Po kovų su klastingais kaimynais, išėjus į laisvą 
nepriklausomą gyvenimą, kariuomenė, be karinio mokslo ir 
jaunuomenės apmokymo, žmogaus lavinimo ir patriotinio 
auklėjimo srityje pasirodė kaip viena iš geriausių priemonių. 
Atspindėjo tai ir garbingose partizaninėse, dešimtmetį už
trukusiose kovose su okupantais ir tėvynės išdavikais. Šian
dien pasikeitus išsilavinimo galimybėms, tiesioginis kariuo
menės įnašas į švietimą sumažėjo. Vis dar pasigirstantys 
priekaištai, kad išlavintoji mūsų kariuomenė neatliko savo 
pareigos Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą, nėra pa
grįsti. Visada atsimintina, kad Lietuva tragiško likimo susi
laukė dėl kaimynų klastingo sandorio, Lietuvos vyriausybės 
pasitikėjimo senomis sutartimis ir nutarimo nesipriešinti 
įžengiantiems okupanto daliniams. Taigi tuometinė 
koalicinė vyriausybė tarė paskutinį žodį, ne kariuomenės 
vadovybė. Siandien mūsų kariuomenė, įsijungusi į NATO 
grandis, yra moderni ir pertvarkoma profesiniais pagrindais. 
Ji atlieka ne tik krašto saugumo uždavinius, bet ir tarptauti
nius. Tai naujas lapas mūsų kariuomenės istorijoje. Tikėtina, 
kad jis bus rašomas su garbę išreiškiančiais pabrauki
mais. ČS 
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Siame numeryje 
Žydėti, kur Dievas leidžia - 1,2 psl. 
Nauji vėjai, geri užmojai - 3,11 psl. 

MLF suvažiavimas - 4 psl. 
Spaudos konferencija po rinkimų - 5 psl. 

Puikiai pasisekę moksliniai tyrimai - 8, 9 psl. 
Lapkritis Lietuvoje - 8 psl. 

Paveikslai kaip sakmės.„ - 9 psl. 
Džiaugiasi sugrįžęs - l O psl. 

Geriausias animacinis filmas - 12 psl. 
Vaiko nuotykiai - 13 psl 
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Zydėti, kur Dievas leidžia 
Švč. M. Marijos apsireiškimo jubiliejaus uždarymas Toronte 

Viršuje - G.L. Neimanų sukurtas Šiluvos Marijos medalis 
euošė sceną. Arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius, SJ, 
Siluvos Mergelės Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejaus 
užbaigim~ minėjime Toronto Prisikėlimo parapijoje lapkričio 
l d. Iš k. Siluvos metų jubiliejaus Kanadoje komiteto pirm. A. 
Samsonas, KLB Krašto valdybos pirm. J. Kuraitė-Lasienė. Iš 
d. Kanados lietuvių kataljkų centro pirm. K. Batūra, minėjimo 
programos vedėja dr. J. Cuplinskienė 

Minėjimo meninės programos atlikėjai - iš d. pianistė Janina 
Kuzmas, fleitistė Leonie Wall, solistas Arūnas Radtke, akomp. 
Danguolė Radtke 

Savo paties veiklos pavyz
džiu, taip kukliai atskleistą 
paskaitoje Toronto Prisikėli
mo parapijoje, iš Lietuvos at
vykęs Kauno dvasininkijos va
das, arkivyskupas metropoli
tas Sigitas Tamkevičius įrodė, 
jog įgyvendina šį pamokymą 
tikintiesiems "Reikia žydėti 
ten, kur Dievas leidžia". 

Kauno arkivyskupo met
ropolito Sigito Tamkevičiaus 
vizitu Kanadoje užsibaigė lie
tuviams svarbi religinė šventė 

- Švč. Mer$elės Marijos apsi
reiškimo Siluvoje 400 metų 
jubilieįus. Į visas parapijas ke
liavęs Siluvos Marijos paveiks
las buvo konkretus būdas su
telkti lietuvius maldai ir Ma
rijos garbinimui, per ją - at
naujinti ryšį su Kristumi. Ka
nadoje jubiliejinių metų šven
timą ir paveikslo kelionę į lie
tuviškas parapijas ir telkinius 
organizavo komitetas, kuriam 
vadovavo Antanas Samsonas. 

Arkivyskupas S. Tamkevi-

čius atvyko į Šiaurės Ameriką 
spalio pabaigoje, pirmiausia į 
Cikagą jubiliejinių metų už
baigimui. Toronto Prisikėlimo 
parapijoje lapkričio l, šešta
dienį, 3 v.p.p., arkivyskupas 
skaitė paskaitą gausiai susi
rinkusiems Toronto apylinkės 
lietuviams. 

Minėjimą pradėjus ren
gėjų komiteto pirmininkui A 
Samsonui, programai vadova
vo komiteto narė dr. Judita 
Čuplinskienė. Gounod gies
mę Ave Maria giedojo sol. 
Arūnas Radtke, akompanuo
jant Danguolei Radtke. Po to 
su arkivyskupo metropolito 
biografija supažindino Kana
dos lietuvių katalikų centro 
pirmininkas Kastytis Batūra. 
Baigęs teologijos mokslus su 
trejų metų pertrauka, kada 
buvo priverstas tarnauti sovie
tų kariuomenėje, S. Tamkevi
čius buvo įšventintas kunigu 
1962 m. Jis dirbo vikaru įvai
riose Vilkaviškio vyskupijos 
parapijose, 1968 m. įstojo į jė
zuitų ordiną. Po metų jam bu
vo uždrausta eiti kunigo pa
reigas. Tai buvo kaip bausmė 
už veiklą remiančią Kauno 
kunigų seminariją, turėjo 
dirbti metus gamykloje ir me
lioracijoje. Nuo 1975 m. jis 
buvo Kybartų klebonas, nuo 
1972 m. iki 1983 m. redagavo 
Lietuvos katalikų bažnyčios 
(LKB) kroniką, rūpinosi jos 
išvežimu į Vakarus. 

Prisiminta LKB kronika 

Šiuo metu antrą kartą ei
nantis Lietuvos vyskupų kon
ferencijos pirmininko parei
gas, arkivyskupas S. Tamkevi
čius taip pat yra Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto 
katalikų teologijos fakulteto 
didysis kancleris. Prie mikro
fono arkivyskupas švelniai ir 
nuoširdžiai kalbėdamas pri
minė LKB kronikos istoriją, 
iliustruodamas nuotraukomis 
dideliame ekrane kronikos 
pagalbininkus bei pradinin
kus, jų darbo vietas, pačius 
kronikos, rašomos mašinėle, 
spausdintus puslapius. 

Antrąją savo pranešimo 
galį arkivyskupas nukreipė į 
Siluvą - į jos istorinius ir šian
dieninius vaizdus, vėl pasi
telkdamas skaidrėmis ekrane. 
Rodė ir aiškino istorinius do
kumentus, Marijos paveikslus 
ir pačios koplyčios bei restau
ruoto Švč. Mergelės Marijos 
paveikslo, laikomo bazilikoje, 
piligrimų fotografijas. 

Nukelta i 2-tą psl. 
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Sv. Kazimiero kolegija Romoje 
Š.m. spalio 24-25 d.d. Popiežiškoji lietuvių 

Šv. Kazimiero kolegija Romoje minėjo 60-ies metų 
įkūrimo jubiliejų 

Apie Kolegijos praeitį ir dabartį dienraščiui "Bernardi
nai.It" pasakoja kun. Petras Šiurys, Lietuvių Šv. Kazimiero 
kolegijos rektorius. 

Lietuvių kunigų kolegiją Romoje įkurti privertė istori
nės aplinkybės. Kun. P. Šiurys pasakojo, kad idėja kurti lie

tuvių kolegiją Romoje 1909 
m. kilo dviem lietuviams klie-

.. rikams Jonui Riubai (Riau-
bai) ir Antanui Briškai. Stu
dijuodami vienas Romoje, 
kitas JAV, abu turėjo glaustis 
kitų šalių kolegijose, o "juk 
būtų gera turėti savo kolegi
ją, nepriklausomą nei nuo 

lenkų, nei nuo rusų, nei nuo kitų", - kalbėjosi jie. Nepamirš
damas šios idėjos prel. A. Briška rinko ir taupė pinigus, vil
damasis ir laukdamas, kol Apvaizda duos ženklą. 

1944 m., antrą kartą sovietams užimant Lietuvą, dalis 
vyskupų, kunigų bei seminaristų pasitraukė į Vakarus. Vo
kietijoje, Eichšteto seminarijoje grupė klierikų tęsė Lietuvo
je pradėtas studijas. 1945 m. pabaigoje lietuvių dvasiškių rū
pesčiu 20 klierikų buvo pasiųsta į Romą, kuriems vadovavo 
prel. Ladas Tulaba, buvęs Vilniaus kunigų seminarijos rekto
rius. Lietuviai laikinai įsikūrė Pietų Amerikos kolegijoje, 
paskaitų klausė Grigaliaus universitete. Buvo imta ieškoti 
lėšų ir pastato kolegijai. Iš Amerikos atvykęs prel. A. Briška 
finansavo pastato Romoje, Casalmonferrato gatvėje, pirki
mą. Nuo 1946 m. čia įsikūrė Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija. 
Oficialiai ji pripažinta 1948 m. gegužės 1 d. 

Anot rektoriaus, galima išskirti du Kolegijos gyvavimo 
laikotarpius - nuo įkūrimo iki 1991 metų ir po Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo. "Dabartinė kolegija buvo steigiama 
kaip kunigų seminarija visiems lietuviams kunigams, kurie 
negalėjo nuvykti į Lietuvą, todėl čia studentai atvykdavo iš 
viso pasaulio - Vakarų Europos, Australijos, Pietų Amerikos, 
JAV ir kitų kraštų rengtis kunigystei. Vėliau, sumažėjus lie
tuvių pašaukimų, čia mokėsi ir italai, amerikiečiai. Pastarai
siais metais dauguma studentų buvo užsieniečiai, beveik ne
bebuvo Jietuvių", - apie kolegijos tuometinę misiją pasakojo 
kun. P. Siurys. 

Visą tą laikotarpį iki Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo kolegijoje gyveno ir dirbo nemažai kunigų - baigęs stu
dijas pasiliko gyventi Romoje: teol. dr. prelatas Vytautas 
Kazlauskas, kuris labai il$ai dirbo Vatikano radijuje, ilgame
tis kolegijos rektorius ir Sventojo Rašto vertėjas dr. prelatas 
Ladas Tulaba, teol. lic. prelatas Vincas Mincevičius, buvęs 
lietuvių bendruomenės pirmininku daugiau nei 40 metų, il
gametis kolegijos dvasios tėvas teol. dr. prelatas Stasys Žilys, 
kolegijos ekonomas kun. Antanas Jonušas, kolegijos rekto
rius prel. Algimantas Bartkus ir kiti. Tuo metu kolegijoje 
studijavo ar darbavosi nemažai ir kitų kilnių lietuvių kunigų, 
tarp kurių dabartinis Vilniaus arkivyskupas kardinolas Aud
rys Juozas Bačkis. 

Nukelta į 5-tą psl. 
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Zydėti, kur Dievas leidžia 
chorui (vad. D. Grigutienė ir 
V. Balyta), visiems suėjus į sa
vas vietas, Anapilio parapijos 
klebonas kun. Vytautas Staš
kevičius pasveikino susirinku
sius ir pakvietė žodžiui svečią 
vysk. John Boissonneau. Pa
sveikinęs pamaldų dalyvius, 
pasidžiaugė lietuvių veikla ir 
atgauta Lietuvos laisve, kvie
tė ir toliau taip gražiai garbinti 
Dievo Motiną Mariją. 

Lapkričio 2 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje, pa
gerbtas atminimas diplomato, Lietuvos generalinio konsulo 
Kanadoje dr. Jono Žmuidzino. Vainiką padėjo Lietuvos am
basadorė Gintė Damušytė (dešinėje), dalyvaujant arkivysku
pui S. Tamkevičiui, SJ, prel. Jonui Staškevičiui 

Iškilmingas Mišias konce
lebravo Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius, SJ, su 
prelatais Jonu Staškevičiumi 
ir Edžiu Putrimu bei kunigais 
Augustinu Simanavičiumi, 
OFM, Audriumi Šarka, OFM, 
Vytautu Staškevičiumi, Kazi
mieru Kaknevičiumi, asistuo
jant diakonams dr. Kazimie
rui Ambrozaičiui ir br. Ber
nardui Belickui, OFM. Skaiti
nius skaitė T. Pargauskienė iš 
Delhi, ON, Evangeliją - diak. 
K. Ambrozaitis, maldas - B. 
Biretienė. Pamokslą pasakė 
arkiv. S. Tamkevičius, SJ. Pasi
džiaugė išeivijos lietuvių kata
likų veikla, dėkojo sumanyto
jams švęsti M. Marijos metus, 
jubiliejaus komitetui, suorga
nizavusiam Švč. M. Marijos 
paveikslo keliones, kurios iš
judino lietuvių telkinius Ka
nadoje ir sustiprino M. Mari
jos garbinimą, linkėjo, kad 
meilė Dievo Motinai reikštųsi 
ir toliau. 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Jis paminėjo ir 2003 m. 
pastatytą Jono Pauliaus 11 cen
trą Šiluvoje, kuriame vyksta 
rekolekcijos ir religinės kon
ferencijos. Taip pat nuotrau
kose parodyti remontai aikštė
je tarp bazilikos ir koplyčios. 
Jau pradėti statyti Šiluvos mu
ziejus ir piligrimų centras. 

Arkivyskupui baigus savo 
pranešimą, trumpą meninę 

programą atliko pianistė Ja
nina Kuzmas, solistas Arūnas 
Radtke (akompanuojant D. 
Radtke) ir fleitistė Leonie 
Wall. A. Samsonui tariant pa
dėkos žodį, arkivyskupas įtei
kė šiais jubiliejiniais metais 
nusipelniusiems lietuviams 
veikėjams pažymėjimus, o ku
nigams Aug. Simanavičiui, 
OFM, Eugenijui Jurgučiui, 
OFM ,Vytautui Staškevičiui 
ir prel. Jonui Staškevičiui -
Šiluvos medalius už paramą 
Lietuvos Bažnyčiai. Minėji
mas užbaigtas visiems giedant 
Šiluvos Marija ir Dangaus Ka
ralienė. Po minėjimo užkan
džiams visi buvo pakviesti į 
parapijos kavinę. 

Mišios lapkričio 2 d. 

Sekmadienį, lapkričio 2, 
užbaigiamąsias Mišias Toron
to Prisikėlimo parapijoje arki
vyskupas Tamkevičius aukojo 
kartu su klebonu kun. Augus
tinu Simanavičiumi, OFM, 
prel. Edmundu Putrimu ir 
diakonu Kazimieru Ambro
zaičiu. Giedojo parapijos jau
nimo choras ir jauni solistai 
Puodžiūnai bei J. Kriščiū
naitė, skaitinius skaitė Rūta 
Rusinienė. Savo pamoksle ar
kivyskupas paskatino visus 
atvykstančius j Lietuvą būti
nai aplankyti Siluvą, išreiškė 
viltį, kad rengiantis Lietuvos 
vardo 1000-mečiui būtų nepa
mirštas ne tik pramoginis, bet 
ir religinis bruožas. 

Anapilio sodyboje 

Antroji Švč. M. Marijos 
jubiliejaus užbaigtuvių dalis, 
sutapusi su tradicine Kapinių 
lankymo diena, vyko Anapilio 
sodyboje sekmadienį, lapkri
čio 2. Sv. Jono lietuvių kapi
nės jau nuo pat ryto prarado 
savo kasdienę ramybę - pasi-

pylė būreliai lankytojų - vieni 
slinko važiuodami, kiti traukė 
pėsti, treti jau triūsė prie savo 
artimųjų antkapių, tvarkė, 
grėbstė lapus ir spyglius, dėjo 
gėlių, uždeginėjo žvakutes, o 
piktas vėjelis gnaibė liepsne
les. Visaip sumirgėjo tarsi at
gijusios kapinės - savos ir pa
togios susirinkti, pasimelsti, 
pabendrauti. 

Nemažai lankytojų susi
laukė Tėviškės žiburių admi
nistracija, dar daugiau KLKM 
dr-jos Anapilio parapijos sky
riaus surengta paroda, o tur
būt daugiausia - Anapilio mo
terų būrelio valgykla, veikusi 
visą dieną ir lietuviškais val
giais sotinusi šventės dalyvius. 
Paroda Rudens spalvų šventė, 
sudėta iš gana gausių ir įdo-

Papasakojo apie vieną 
vyrą, dalyvavusį Šiluvos iškil
mėse, atsivertusį ir pasiža
dėjusį kiekvieną sekmadienį 
lankyti šventovę. Arkivysku-

Į-ietuvos kankinių šventovėje, Mississaugoje, lapkričio 2 d. 
Siluvos metų užbaigimo Mišias koncelebravo arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamkevičius, SJ. Jam dovaną Įteikė 
jubiliejaus komiteto pirm. Antanas Samsonas. Už jų - diak. 
dr. Kazimieras Ambrozaitis 

mių Stasio Kėkšto akvarelių, 
Rimos Mačikūnaitės ir Vidos 
Valiulienės brangakmeninių 
puošmenų, traukė lankytojų 
dėmesį, be kito ko, jau vien 
tik kaip kultūrinis renginys. 

Trečiajai popietės valan-
dai artėjant, varpų gausmas 
kvietė tikinčiuosius į Lietuvos 
kankinių šventovę, kuri gana 
greitai buvo pilna tautiečių iš 
Toronto, Mississaugos, Ha
miltono, Vasagos, Delhi ir ki
tų vietovių. Po tradicinės Pul
kim ant kelių šaulių vadas V. 
Pečiulis įvedė septynias vėlia
vas, paskui kurias įžygiavo 
dvasininkų procesija, buvo 
įnešta Švč. M. Marijos jubilie
jaus vėliava ir Kanadą apke
liavęs stebuklingasis Marijos 
paveikslas. Giedant parapijos 

pas prisiminė ir sunkiuosius 
sovietmečio laikus ir visaip 
reiškiamą džiaugsmą laisvę 
atgavus, bet pabrėžė ir tos 
laisvės neigiamą pusę - ryškų 
žmones užvaldžiusį materia
lizmą, skatinantį garbinti ei
nigą. Kvietė visus atvykti į Si
luvą, kur kasmet vyksta tūks
tantinių minių suėjimai iš vi
sos Lietuvos. Mišios baigtos 
Švč. M. Marijos garbinimo 
giesmėmis ir palaiminimu. Ju
biliejaus komiteto pirminin
kas Antanas Samsonas padė
kojo abiem vyskupam už da
lyvavimą jubiliejaus šventės 
uždaryme ir prisiminimui įtei
kė dovanas. Gausūs dalyviai 
padėką išreiškė nuoširdžiais 
plojimais. Dlv. 

(Ntrs. K. Baliūnaitės) 



Nauji vėjai, geri užmojai 
Tęsinys iš 44 nr. 

RAMŪNĖ JONAITIENĖ 

Po išsamaus Krašto val
dybos pirmininkės J. Kuraitės
Lasienės pranešimo (žr. TŽ 
nr. 44, 2008.Xl.4), valdybos 
iždininkas dr. Arūnas Pabe
dinskas supažindino dalyvius 
su KLB iždo būkle ir korpora
cijos sąskaitų tvarka, paaiškin
damas, kaip turi skirtis KLB 
valdybos iždas nuo labdaringo 
bendruomenės fondo (Li
thuanian Canadian Commu
nity Fund for Culture, Educa
tion and Charity). Irenai Ross 
perskaičius revizoriaus prane
šimą, revizijos komisijos pra
nešimą ir patvirtinus audito
rių ateinantiems metams, Pri
sikėlimo kredito kooperatyvo 
vicepirmininkas Vytautas Bi
reta įteikė KLB valdybos pir
mininkei $4000 auką Krašto 
valdybos veiklai. 

Dr. A. Pabedinskas grįžo 
prie mikrofono ir padarė 
kruopštų Kanados lietuvių 
bendruomenės muziejaus
archyvo (toliau-KLMA) pra
nešimą. Jam šiuo metu einant 
KLMA vedėjo pareigas, lig
šiol įvykdytas duplikatų atrin
kimas, leidinių katalogavimas 
ir bibliotekos pertvarkymas. 
Taip pat teko tartis su Ontario 
provincijos ir Kanados bib
liotekos-archyvo darbuoto
jais, kurie davė patarimų apie 
patalpų pagerinimą, tinkamą 
rinkinių priežiūrą ir darbų ei
gos nustatymą. Iš Kanados 
lietuvių fondo gauta lėšų nau
joms lentynoms bibliotekoje, 
taip pat remontui, statant sie
nas atskyrimui KLMA patal
pų nuo salės bei pertvarky
mui temperatūros ir drėgmės 
reguliavimo sistemos, taipgi 
nuomai ir internetiniam kata
logavimui - iš viso $77,500. 
KLB kultūros komisijos pir
mininkė Rūta Kličienė prane
šė, kad vėl bus stengiamasi 
steigti KLMA draugiją, kuri 
padėtų sudaryti veiklos planą, 
lėšas telkti ir ruoštis 20 m. 
veiklos sukakčiai. 

Jaunimas, šventės 
KLJS pirmininkė Rūta 

Samonytė pasveikino Tarybos 
suvažiavimo dalyvius, prane
šė, kad KLJS prisidės prie pla
nuojamos Lietuvos 1000-me
čio parodos rengimo. Dabar 
vyksta išvykos į 13-ąjį PLJ 
kongresą Pietų Amerikoje 
ruošos darbai. Užbaigdama 
priminė, kad svarbu džiaugtis 
tuo, kas mus visus riša - lietu
vybe. 

Tokio džiaugsmo šventė 
žada būti ir IX Dainų šventė 
Toronte 2010 m. Apie jos ruo
šos darbą pranešė rengėjų ko
miteto kopirmininkė Rasa 
Kurienė. Jau yra pagaminti 
plakatai, knygų žymekliai, pa
rinkta šventės koncerto salė 
(Hershey Centre, Mississau
goje ), atliktas dainų žodžių 
konkursas, pakviesti kompo
zitoriai muzikai sukurti, su
kurtas scenarijus. Chorų va
dovų seminaras vyks 2009 m. 

rugpjūčio 20-23 d.d. 
Anapilio-Lietuvos kanki

nių parapijos klebonas kun. 
Vytautas Staškevičius įteikė 
arkivyskupo S. Tamkevičiaus 
padėkos pažymėjimus tiems, 
kurie prisidėjo prie Šiluvos 
Mergelės Marijos apsireiški
mo 400-mečio švenčių Kana
doje organizavimo bei tiems, 
kurie darbu ar parama nusi
pelnė Kauno arkivyskupijai. 
Padėką gavo Otavos apyl. 
pirm. Rūta Kličienė, taip pat 
priėmusi pažymėjimą, skirtą 
Algimantui ir Birutei Eiman
tams. Klebonas įteikė padėką 
Edmontono apyl. pirm. Nijolei 
Korris-Karosaitei, Montrea
lio veikėjai Julijai Adamonie
nei. Kiti montrealiečiams skir
ti pažymėjimai įteikti Mont
realio apyl. pirm. Silvijai Staš
kevičienei, kad perduotų juo
se įvardintiems Antanui Mic-

muose apylinkės atsiuntė ta
rybos narių peržiūrai raštu: 
Delhi-Tillsonburgas, Edmon
tonas, Hamiltonas, Kalgaris, 
Londonas, Montrealis, Otava, 
Torontas, Wasaga Beach. Tik To
rontas, Wasaga Beach ir Mont
realis atsiuntė, kaip pernai 
pageidauta, pranešimus lietu
viškai ir angliškai kartu su fi
nansine apyskaita. 

Šalia įprastinių renginių 
minint Sausio 13-ąją, Vasario 
16-ąją, Kovo 11-ąją, Motinos 
dieną, pagal galimybes apy
linkių lietuviai susitelkia Ka
lėdų, Naujų metų proga, su
ruošia gegužines, Jonines, 
koncertus, filmų vakarus, va
karienes. Kur neturima nuo
savų patalpų, tenka jas nuo
motis, arba rinktis lietuviš
kuose namuose, arba sodybo
se. Mišioms taip pat mažes
niuose telkiniuose tenka 

Lietuvos ambasadorė Gintė Damušytė (kairėje) dalyvavo 
KLB suvažiavime spalio 25 d. Anapilyje, Mississaugoje. Iš d.: 
KLB raštinės vedėja Jolanta Stasiulevičienė, KLB Krašto 
valdybos vicepirmininkė Rūta Poškienė N tr. K. Poškaus 

kui ir Lucy Mikalajūnas. Anks
čiau buvo perduotas pažymė
jimas montrealietei Danutei 
Staškevičienei. (Kiti padėkos 
pažymėjimai įteikti paties ar
kivyskupo S. Tamkevičiaus 
jam būnant Toronte Šiluvos 
metų užbaigtuvėse lapkričio 
1-2 d.d.). 

ŠALFASS Kanados apy
gardos vadovas Rimas Kulia
vas pranešė, kad Kanados val
džios nauju potvarkiu, sporto 
sritis nebelaikoma labdaros 
verta veikla, tad nei KLF, nei 
KLB nebegalės teikti aukų 
sporto klubams. Teks rasti būdą 
paremti sportuojantį jaunimą. 

Diskusijose iškilo mintys 
apie KLMA ryšius su Lietuvos 
institucijomis, ir kokia yra 
KLMA vizija ateičiai - ar ilgai 
archyvas būtų laikomas Ka
nadoje, ar rinkiniai būtų per
duodami Lietuvai? Taip pat 
pasidomėta, ar remonto dar
bui pasitarta su architektais
inžinieriais? Į šiuos klausimus 
bus atsižvelgta. 

Neatsiradus papildomų 
pranešimų apylinkių veiklos 
klausimais, sesija oficialiai už
baigta Tautos himnu. Po to 
paskelbta speciali sesija KLB 
statuto anglų kalba pakeiti
mams svarstyti ir priimti. Jie 
lietė KLB kaip korporacijos 
nuostatų specifiką. 

Apylinkių veikla 
Savo veiklos pranešimus 

devynios veikiančios KLB rė-

kviestis lietuvius dvasiškius į 
vietines parapijas tik ypatin
gomis progomis. Šiemet Šilu
vos metai rišo visas apylinkes, 
Kanados jubiliejiniam komi
tetui organizuojant Šiluvos 
Marijos paveikslo apsilanky
mą visuose telkiniuose. Kai 
kuriose buvo rodomas filmas 
"Kelias į Šiluvą". 

Nors dažnoje apylinkėje 
atsiranda sunkumų dėl patal
pų Mišioms bei renginiams, 
kartais dalyvių skaičius nepa
kankamas, vis tik susidaro il
$as atliekamų darbų sąrašas! 
Salia minėtųjų, apylinkių va
dovai ir jų talkininkai sugeba 
suorganizuoti lietuvių kalbos 
ir kulinarijos kursus, leisti ap
linkraščius ir kurti tinklala
pius. Edmontone teikiamos 
stipendijos jaunimui, taip pat 
telkiamos lėšos rengiant "Ca
sino" žaidimų vakarus. Pagal 
galimybes jungiamasi į vietinę 
daugiakultūrę veiklą (pvz. Del
hi-Tillsonburg), bendraujama 
su latviais ir estais, ypač birže
lio trėmimų paminėjimui. 
Ateinantiems metams visoms 
apylinkėms svarbus uždavinys 
bus Lietuvos vardo 1000-me
čio paminėjimas ir paskelbi
mas visuomenėje. 

Pietų pertraukos metu bu
vo rodomas filmas apie Lietu
voje 2007 m. išleistos knygos
albumo Neregėta Lietuva su
kūrimą. 

Nukelta į 11-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Pareiškimas dėl Gruzijos 

Lietuvos ir Lenkijos pre
zidentai Valdas Adamkus ir 
Lechas Kaczynskis lapkričio 
3 d. paskelbė pareiškimą dėl 
Rusijos kariuomenės išvedi
mo iš Gruzijos. Tarptautinė 
bendruomenė ir Europos są
jungos vyriausybės kviečia
mos reikalauti, kad Rusija 
iki galo ir besąlygiškai išves
tų savo kariuomenę iš Gru
zijos teritorijos pagal rugpjū
čio 12 d. paliaubų sutartį, 
kurią Europos vadovai pa
tvirtino aukščiausio lygio su
sitikime rugsėjo l d. Taip pat 
šalių vadovai pažymi, kad 
kol kariuomenė neišvesta, 
būtų per anksti atnaujinti 
derybas dėl naujo partnerys
tės susitarimo su Rusija. 

Birželio pabaigoje prasi
dėjusios ES ir Rusijos dery
bos buvo sustabdytos po rug
sėjo l d. įvykusio Europos 
Vadovų tarybos posėdžio. 
Iki rugpjūčio 8 d. prasidėju
sio Gruzijos ir Rusijos kari
nio konflikto pagal galioju
sius susitarimus Rusija tu
rėjo teisę dislokuoti Pietų 
Osetijoje apie 500 taikdarių, 
o Abchazijoje - iki 3000. Da
bar P. Osetijoje ir Abchazi
joje gali būti iki 8000 Rusijos 
karių, nors pagal susitarimus 
tuose regioniuose gali būti 
dislokuoti tik taikdariai, o 
ne kariai. 

Premjerų pasitarimas 
Lapkričio 5 d. Lietuvos 

premjeras Gediminas Kirki
las ir Lenkijos ministeris pir
mininkas Donaldas Tuskas 
Varšuvoje aptarė lenkiškų 
pavardžių, energetikos ir 
mokinio krepšelio klausi
mus. G. Kirkilas pranešė 
Lenkijos premjerui, kad sei
mui pateiktas įstatymo pro
jektas, kuriame numatyta 
diakritinių ženklų rašymo 
galimybė. Jis informavo D. 
Tuską, kad nuo 2008 m. vi
sose mokyklose, kuriose mo
koma tautinės mažumos kal
ba, mokinio krepšelio koefi
cientas nustatytas 20% di
desnis. Susitikime G. Kirki
las kėlė ir Punsko licėjaus 
statybų finansavimo klausi
mą. Premjerai taip pat apta
rė energetikos ir infrastruk
tūros projektų eigą. 

G.Kirkilas dalyvavo Var
šuvoje vykusiame Vyšegrado 
ir Baltijos grupės šalių - Če
kijos, Lenkijos, Slovakijos, 
Vengrijos, Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos vyriausybių vado
vų susitikime. 

EKapžvalga 
Europos komisijos tra

dicinės rudens ekonomikos 
apžvalgos rodo, jog visos Eu
ropos artimiausius dvejus 
metus dėl ekonomikos lėtė
jimo laukia sunkūs laikai. 
Tačiau kol kas už kaimynes 
geriau besilaikanti Lietuva 
2010 m. liks vienintelė, ku
riai grės ne tik augimo sulė-

tėjimas, bet ir ekonomikos 
smukimas žemiau nulinės 
ribos. Paskelbtame doku
mente apžvelgiama visų 27 
ES šalių ekonomikos būklė 
ir įvertinamos tendencijos. 
Visos bendrijos ūkio augi
mas šiais metais, palyginti su 
praėjusiais, sumažės dvigu
bai, tačiau sunkiausi bus 
2009 m., kai ekonomikos au
gimas sulėtės iki vos 0.2%. 
Kaip rimčiausia tokių įvykių 
priežastis įvardijama pasau
linė finansų krizė, jau pa
veikusi bei dar paveiksianti 
daugelį ekonominių procesų. 

EK ataskaitoje nurodo
ma, jog Lietuvos ekonomi
kos augimas šiemet smuks 
žemiau 4%, kitais metais vi
siškai sustos, o 2010 m. bus 
minus l%. Svarbiausia Lie
tuvos nuosmukio priežastis 
bus vidaus vartojimo sumažė
jimas, sąlygotas išorės veiks
nių, bet taip pat ir vyriausy
bės politikos: pastebimo al
gų didinimo valstybinio sek
toriaus darbuotojams, tie
sioginių mokesčių sumažini
mo ir socialinių įsipareigoji
mų. Manoma, kad Lietuvos 
biudžeto deficitas dėl šių 
priežasčių viršys ES reko
menduojamą 3% ribą. Augi
mą, anot EK, labai numuš ir 
mažėjančios investicijos į gy
venamųjų namų statybą. 
Lietuvai kitas išmėginimas 
bus energetikos kainų staig
mena uždarius Ignalinos 
atominę jėgainę. 

Numatoma, kad infliacija 
Lietuvoje kitais metais suma
žės iki 7%, tačiau 2010 m. iš
liks arti 7.5%. Tai būtų aukš
čiausia infliacija visoje ES. 

Formuos koaliciją 
Daugiausia balsų seimo 

rinkimuose iškovojusi Tėvy
nės sąjungos-Lietuvos krikš
čionių demokratų (TS-LKD) 
partija, pramogų verslo ats
tovo Arūno Valinsko vado
vaujama Tautos prisikėlimo 
partija, Liberalų sąjūdis bei 
Liberalų ir centro sąjunga 
pradėjo oficialias derybas 
dėl centro dešinės valdan
čiosios koalicijos sudarymo. 
Manoma, kad premjero 
pozicija atiteks TS-LKD va
dovui Andriui Kubiliui, o 
seimo pirmininko pareigos 
bus patikėtos Tautos prisi
kėlimo partijai. 

Negalutiniais duomeni
mis, naujoji koalicija seime 
turės 79 vietas iš 141. Gali 
būti, kad prie jos prisijungs 
keli nepriklausomi kandi
datai. Naujosios koalicijos 
dalyviai sieks keisti vyriausy
bės pateiktą deficitinį kitų 
metų biudžeto projektą. Bus 
dirbama keliomis kryptimis 
- ieškant būdų, kaip taupyti 
valstybės lėšas, ypač refor
muojant viešųjų pirkimų sri
tį, ir siekti papildomų įplau
kų į biudžetą, atsisakant įvai
rių mokestinių lengvatų. RSJ 
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MLF suvažiavimas ir Mažosios Lietuvos 
enciklopedijos perspektyvos 

Prieš 23 metus Čikagoje 
buvo įsteigtas Mažosios Lie
tuvos Fondas (MLF). Fondo 
tikslas: skatinti lietuvius ir lie
tuvininkus domėtis ir rūpintis 
Mažąja lietuva, jos kultūriniu 
palikimu; leisti leidinius apie 
jos praeitį, etnografiją, kalbą, 
dvasinę kultūrą ir politinius 
siekius; atitaisyti iškraipytus 
okupantų faktus, susijusius su 
Mažąja Lietuva; iškelti Kara
liaučiaus srities nusiaubimą, 
mūsų tėvų žemės niokojimą. 

Per pirmuosius dešimt 
metų MLF išleido 17 knygų. 
Fondas rėmė ir remia 16 kny
gų leidybą ir įvairius projek
tus (15). MLF taipogi yra pa
skyrusi 5 premijas (1995-
2000) iškiliems Mažosios Lie
tuvos tematikos autoriams bei 
suteikia kasmetines Klaipė
dos universiteto magistrantų 

premijas. Fondas šelpia ir re
mia Karaliaučiaus krašto lie
tuviškų mokyklų mokytojus ir 
mokinius. Didžiausias projek
tas, ir reikalaująs ypatingai 
didelių finansinių išteklių, yra 
Mažosios Lietuvos enciklope
dijos (MLE) leidyba. Jau iš
leisti 3 tomai, dirbama prie 
paskutinio, ketvirto tomo, ku
rį tikimasi išvysti 2009 metų 
pabaigoje. 

MLE yra pirmoji originali 
ir universali Enciklopedija, 
apimanti Mažąją Lietuvą ir 
Prūsas šiaurės vakarinę dalį, 
vengianti tarybinių enciklope
dijų rašiniuose bruktų termi
nų bei pavadinimų. Mažosios 
Lietuvos enciklopedijoje atsi
spindi tikroji Mažoji Lietuva, 
mūsų gimtasis kraštas savo 
upėmis, ežerais, kalnais ir kal
neliais, lietuvininkų kurtomis 

Dalis MLF suvaliavimo dalyvių 

__ ....,., KANADOS ĮVYKIAI „, __ _ 

Vyriausybė pradeda darbą 
Darbą pradeda atnaujin

ta konservatorių mažumos 
vyriausybė. Išsaugant finansi
nės ir ekonominės veiklos 
tęstinumą J. Flaherty pasilie
ka finansų ministeriu. Gyny
bos sričiai, kaip ir anksčiau, 
vadovaus P. MacKay. Dėl 
skandalo atsistatydinusio už
sienio reikalų ministerio M. 
Bernier vietoje paskirtas 
Lawrence Cannon. Buvęs 
sveikatos ministeris T. Cle
ment tampa pramonės šakos 
vadovu, o jo buvusios sveika
tos ministerio pareigos pati
kėtos naujai vyriausybės na
rei iš Nunavit teritorijos. Leo
na Aglukk.ug - pirmoji inuitų 
atstovė federacinėje vyriausy
bėje. Be jos, šios vyriausybės 
sudėtyje yra dar 10 moterų. 
Opozicija kritikuoja ministe
rio pirmininko sprendimą vy
riausybę padidinti 6 naujais 
nariais. Tui padidintų beveik 

4 min. dol. valdymo išlaidų, 
kurias šiuo metu kaip tik rei
kėtų mažinti. 

Kanados ministeris pir
mininkas S. Harper, pasibai
gus JAV prezidento rinki
mams ir paskelbus jų rezulta
tus, savo pareiškime pasvei
kino nugalėtoją naująjį kai
myninės valstybės preziden
tą, demokratų partijos kandi
datą Barack Obama. Balto
sios amerikietės ir Kenijos 
gyventojo sūnus, gimęs ir au
gęs Amerikoje, tapo pirmuo
ju juodųjų rasės prezidentu. 
S. Harper sveikinimo pareiš
kime pabrėžė abiejų valstybių 
bendradarbiavimo istorinę 
patirtį ir svarbą, išreiškė tikė
jimą, kad abipusiai pasitikėji
mo ir bendradarbiavimo ryšiai 
bus tęsiami. 

Ontario provincija iš 
valstybinio lygiavos ( equali
zation) fondo gaus 34 7 mln. 

gyvenvietėmis ir šventovėmis, 
atmintinais lietuvininkų telki
niais, kuriuose reiškėsi kultū
ros darbuotojai, visuomenės 
veikėjai, mokytojai, kunigai ir 
sakytojai. Enciklopedijoje yra 
iškeliama tai, kas lietuviška, 
prūsiška, baltiška. 

Nėra pamiršti ir išeivijos 
lietuvininkai bei Mažosios lie
tuvos bičiuliai. MLE turi ne
įkainuojamą vertę tiek lietuvių, 
tiek europinei kultūrai, ji yra 
patikimiausias šaltinis lietuvių 
augančiam jaunimui, ieškan
čiam savo tautos praeities šak
nų. Žvelgiant į Mažosios lietu
vos ir Tvankstos, paverstos Ka
liningrado "oblast", ateities per
spektyvas. MI..E išleidimas yra 
ir bus svarbus ne tik kultūriniu, 
bet ir politiniu požiūriu. 

Pradėta ruošti vienatomė 
MLE, tačiau šis darbas laiki-

nai sustabdytas dėl sampratos 
ir finansinių priežasčių. Šiais 
metais, 2008 m. spalio 11 d., 
Čikagoje, įvyko visuotinis Ma
žosios Lietuvos fondo (MLF) 
narių suvažiavimas, kuris per 
paskutini laikotarpį vyksta tik 
vieną kartą per trejus metus. 
Su įgaliojimais dalyvavo 1,004 
balsai; iš Kanados buvo atvykę 
5 atstovai/nariai. 

MLF pirmininkas Vilius 
Tlumpjonas pradėjo susirinki
mą pakviesdamas Norą Auš
rienę ji vesti. Tuliau vyko pre
zidiumo sudarymas, mirusių 
narių pagerbimas, sveikini
mai, mandatų ir revizijos ko
misijų sudarymas, praeito vi
suotinio narių susirinkimo 
(2005 m.) protokolo skaity
mas ir pirmininko praneši
mas. Buvo įdomu išgirsti, kad 
ML enciklopedijos ketvirto 

Ntr. Dalios Stak:ytės-Anysienės 

d.oi. Prieš 51 metus pasiturin
čios provincijos sukūrė 12 
bln. dol. valstybinį fondą, kad 
padėtų turinčioms mažesnį 
pragyvenimo lygį. Ontario 
provincija - vienintelė nuo 
fondo sukūrimo pradžios nė
ra nė karto pasinaudojusi pa
rama; ji buvo pagrindinė šio 
fondo papildytoja. Thčiau 
šiais metais Ontario automo
bilių ir pramoninių prekių ga
mintoj ai patyrė didžiulius 
nuostolius ir nutarė pasinau
doti fondo lėšomis. Daugiau
sia paramos gauna Kvebeko 
ir rytinės provincijos. Kitąmet 
Kvebeko provincijai skiriama 
daugiau kaip 8 bln., ~su
lauks ir Manitobos provincija. 

Kanados sveikatos tar
nyba įspėja, kad kai kurios 
Turonto, Niagara Falls bei 
Ošavos parduotuvės prekiau
ja Hershey šokolado įmonės 
gaminiais, kuriuos prieš dve
jus metus dėl salmoneliozės 
užkrato buvo nutarta sunai
kinti. Šie saldumynai buvo 
pavogti, nespėjus to padaryti. 
Dabar po kiek laiko, pažei-

džiant prekybos ir sveikatos 
saugumo taisykles, jie siūlomi 
pirkėjams. Gaminiai, užkrėsti 
"salmonella" bakterija, gali 
sukelti galvos ir pilvo skaus
mus, viduriavimą ir pykinimą; 
užkratas ypač pavojingas silp
nesnės sveikatos vyresnio am
žiaus žmonėms ir vaikams. 

Parama teroristams - nu
sikaltimas 'Visuomenei, kuris 
baustinas visu griežtumu. Tu
kią nuostatą išreiškė Kana
dos teismas, pripažinęs Ka
nados piliečio, Otavos gyven
tojo K.hawajos kaltę. Pagal 
teismui pateiktus įkalčius įro
dyta, kad jis gamino nuotoli
nio valdymo įrangą bombai 
sprogdinti. Khawaja dirbo 
Kanados užsienio reikalų mi
nisterijoj e kompiuterių sky
riuje. Jis buvo suimtas 2004 
metais, D. Britanijoje atsklei
dus grupės arabų kilmės as
menų sąmokslą sprogdinti 
viešus objektus žmonių susi
būrimo vietose. Įkalčiai pa
tvirtina, kad Khawaja palaikė 
ryšius su sąmokslo sumany
tojais. Jis treniravosi Palrista-

tomo darbai įpusėję ir kad ti
kimasi spaudai jį paruošti iki 
2009 m. pabaigos. Ketvirtam 
tomui jau teko skirti $33,500 
Mokslo ir Enciklopedijų lei
dybos institutui. Ligi šiol MLF 
skyrė Enciklopedijai per $249, 
000 (t.y. per 758,000 Lt). Iš 
Lietuvos biudžeto gauta be
veik. 653,000 Lt. Iš viso encik
lopedijai paruošti iki šiol iš
mokėta 1,506,254 litai. 

Paskutiniųjų daugiau kaip 
3 metų laikotarpiu JAV iždi
ninko, Ramūno Buntino, pra
nešimu, pajamų būta $91,-
714.70, o išlaidų $86,019.69. 
Kanados iždininkė Asta Šim
kienė pranešė, kad pajamų 
būta $48,121.73, o išlaidų 
$56,333.38. Abiejų iždų revizi
jos komisijos patvirtino, kad 
kasos vedamos tvarkingai ir 
pateisinamieji dokumentai 
rasti tvarkoje. 

MLF Thryba atsistatydi
no. Mandatų komisijos narys 
kun. Liudas Miliauskas pasiū
lė naujai kandidatuojančių 
sąrašą į MLF Tarybą: Ieva 
Adomavičienė (Kanada), dr. 
Jurgis Anysas {JAV), kun. 
Aušra (JAV), dr. Martynas 
Buntinas (JAV), vysk. Hansas 
Dumpys (JAV), kun. Liudas 
Miliauskas (JAV), Asta Šim
kienė (Kanada), Vilius Thunp
jonas (JAV). 

Vienbalsiai nubalsuota už 
pateiktą kandidatų sąrašą. Po 
diskusijų apie MLF ateitį su
sirinkimas buvo užbaigtas su
giedojus Mažosios Lietuvos 
himną. Gytis M. Šernas 

ne, teroristų parengimo sto
vykloje, siuntė pinigines per
laidas suokalbininkų adresu. 
Pagal naująjį Kanados antite
rorizmo įstatymą, K.hawajai 
gali būti skirta bausmė 25 me
tai laisvės atėmimo. 

Jau sudaryta turtinga 
kultūrinė programa ateinan
tiems olimpiniams metams. 
Pagal ją pirmasis kultūros ir 
meno festivalis, vienas iš tri
jų, vyks ateinančių metų va
sario-kovo mėnesiais. Vasa
rio 12 d. jungtiniu koncertu 
Vankuveryj e bus oficialiai 
pradedama skaičiuoti Olim
pinių metų pradžia. Pagrin
dinis kultūros ir meno rengi
nys vyks 2010 metais kovo
vasario mėn. prieš Vankuve
rio Žiemos olimpines žai
dynes ir Neįgaliųjų olimpia
dą. Patys geriausi Kanados 
atlikėjai ir menininkai per 60 
dienų olimpiados dalyviams ir 
svečiams surengs dešimtis 
koncertų, parodų ir spektak
lių, pristatydami daugiakul
tūrės valstybės meno pasie
kimus ir įvairovę. SK 

fl:l i • Klientas labai ilgai laukė užsakymo restorane. Pagaliau pasirodo ir lėtai at-
rilil žingsniuoja padavėjas: - Jūsų turkilka kava, pone. - Turkilka? 
j Dabar man aišku, kodėl taip ilgai teko jūsų laukti. Kaip kelionė? 

• Deja, jūsų vaiko negalime priimti į muzikos mokyklą. Jis visai neturi muziki
nės klausos. 
- Na iT kas. Jiis jį mokykite groti, o ne klausytis. Bernardinai.It 
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Spaudos konferencija po rinkimų 
Spalio 27 d., tuojau po 

Lietuvos seimo rinkimų ant
rojo rato, Tėvynės sąiungos
Lietuvos krikščionių demok
ratų pirmininkas Andrius Ku
bilius surengė spaudos konfe
renciją, kurioje dalyvavo ir ki
tų trijų partijų vadovai - Arū
nas Valinskas (Tuutos prisikė
limo partija), Eligijus Masiulis 
(Lietuvos liberalų sąjūdis) ir 
Artūras Zuokas (Liberalų ir 
centro sąjunga). A. Kubilius 
su šių partijų vadovais pasira
šė koalicinį susitarimą dėl bū
simosios vyriausybės formavi
mo. Prasideda decybų tarpsnis. 

"Padėtis šalyje nėra leng
va, turėsime neatidėliodami 
imtis darbų, - kalbėjo pradė
damas spaudos konferenciją 
A. Kubilius. - Pirmas darbas 
- dabartinės situacijos audi
tas. Antras dalykas - esame 
sutarę ir inicijuojame antikri
zinių veiksmų planą. Tikiu, 
kad artimiausiu metu turėsi
me konkretų planą šalies eko
nomikos ir finansų situacijos 
krizinių reiškinių įveikimui. 
Po to, kai naujoji Vyriausybė 
tokį planą parengs ir jis bus 
patvirtintas, tam planui ieško
sime platesnio pritarimo. Ti
kiu, kad ir opozicijoje liksian
tys socialdemokratai jam taip 
pat pritars. Laukia tikrai di
deli ir atsakingi darbai". 

Atsakydamas į žurnalistų 
klausimus, kas bus sunkiau
sia, A Kubilius pareiškė, kad 
sunkiausia bus parengti krizės 
įveikimo planą. Kitų metų 
biudžetas, kuris bus peržiūri
mas, turės būti instrumentas 
išvengti krizės ir paskatinti 
ekonomiką. 

"Stabilumo užtikrinimas 
yra vienas iš esminių sąlygų, -
sakė A Kubilius, - jo galima 
pasiekti ieškant radikalių tau
pymo būdų ir papildomų pa
jamų į biudžetą, atsisakant 
pirmiausia įvairių lengvatų. 
'frečias dalykas: kaip biudžete 
numatyti tokias išlaidas, pir
miausia investicines, kurios 
leistų ekonomikai šiuo sunkiu 
metu labiau vystytis. Jeigu leis 
galimybės, iš tiesų galime tu
rėti neblogai subalansuotą 
biudžetą su labai ribotu defi
citu, numatyti dar vieną eko
nomikos skatinimo priemonę 
- gyventojų pajamų mokesčių 
mažinimą. Tikimės, kad arti
miausiu metu, sutarę su da
bartine Vyriausybe, turėsime 

v 

Keturioms partijoms pasirašius koalicinj susitarimą TS-LKD, seimo rinkimus laimėjusios 
partijos pirmininkas Andrius Kubilius spaudžia kolegoms rankas 

galimybę skaičiavimams pasi
telkti ir Vyriausybės bei Fi
nansų ministerijos tarnauto
jus, ekspertus, nes iki šiol jie 
mums nebūdavo laisvai priei
nami". 

Žurnalistai prašė pako
mentuoti premjero G. Kirkilo 
pareiškimą, esą naujoji val
džia naikins socialines garan
tijas, nes nesą kitų taupymo 
būdų. Į tai A. Kubilius atsakė 
toliau plėtodamas ekonomi
kos vystymo galimybes: 

"Mes esame aiškiai pasa
kę, kad, mažindami valstybės 
išlaidas ir taupydami, tikrai 
išsaugosime visas socialines 
išmokas. Yra nemažai kitų iš
laidų valstybės biudžete, ku
rias galima drąsiai mažinti, -
pirmiausia biurokratinio apa
rato dydį. Visi žinom, kokia 
yra įsigaliojusi praktika išlai
kyti visus etatus (10% darbo 
vietų yra neužimta. Red.) dėl 
darbo fondo didinimo. O kiek 
išleidžiama pinigų Vyriausy
bės pastatų renovacijai ir plėt
rai - tai nearti dirvonai taupy
ti. Ir daugelis kitų priemonių. 
Vieną iš didesnių priemonių 
taupyti mes matome valstybės 
viešųjų pirkimų sritį. Jeigu 
mūsų ekspertai yra teisūs, 
valstybė per metus išleidžia 
apie 10 bln. litų ir tų žmonių, 
kurie susiduria su šiuo metu 
vykdomais viešaisiais pirki
mais bei su ne visada skaidria 

jų praktika, įsitikinimu, pri
taikius moderniausias viešųjų 
pirkimų technologijas, cent
ralizavimą ir kompiuterizavi
mą, galima sutaupyti iki treč
dalio lėšų. Visi tie skaičiai yra 
preliminarūs, ir mes galėsime 
žymiai drąsiau apie juos kal
bėti ir tiksliau formuluoti, kai 
pradėsime dirbti su eksper
tais, valstybės tarnautojais ir 
pareigūnais". 

" ... valstybė galėtų ir sko
lintis labai riboto deficito fi
nansavimui su sąlyga, kad pa
skolinti pinigai būtų mesti į 
investicijas ir pirmiausia to
kiai sričiai kaip gyvenamųjų 
namų renovacija. Tai leistų 
statybų ekonomikai nesu
stingti, ir tuo pačiu gaivinti vi
są ekonomiką. Kartu spręstu
me energetikos problemas". 

E. Masiulis pridūrė: "Dar 
vienas resursas - įvairios mo
kestinės lengvatos ir iškraipy
ta mokestinė sistema. Atėjo 
laikas peržiūrėti įstatymus, 
kurie nustatė įvairias PVM 
lengvatas. Tuks peržiūrėti gal 
ir socialinio draudimo apmo
kestinamumo bazę, pažiūrėti, 
ar šiandien egzistuojanti mo
kesčių sistema yra teisinga". 

Žurnalistai teiravosi, ar 
A. Valinskas pretenduoja į 
seimo pirmininko vietą, kas 
bus ministeriai, bet partijų va
dovai teigė, kad tokie klausi
mai kol kas dar nesprendžia-

mi, pirmiausia bus derinami 
programiniai dalykai ir deri
nami ekonominės krizės įvei
kimo mechanizmai. Nors ir 
kam atiteks ministerių portfe
liai, ilgai laukti neteks - tai 
turi paaiškėti jau spalio 29 d. 

Ar imanomas bendras 
darbas? 

A. Zuokas. "Mes nesame 
kalbėję apie jokius postus, tai 
nėra esminė šios dienos tema. 
Svarbiausia kalbėti apie veiks
mų programą, kuriai norime 
skirti didžiausią dėmesį. Džiu
gu, kad visi partneriai tam 
teikia pagrindinį prioritetą. 
Mes, LiCS, taip pat pateikė
me keletą pasiūlymų, kurie 
galėtų būti kaip diskusijos ob
jektas ir kartu būsimos bend
ros koalicijos programos dalis". 

A. Valinskas. "Niekas ne
abejoja, kad decybos tarp par
tijų bus įnirtingos, nes geriau 
išsiaiškinti prieš, negu jau su
ėjus ir dirbant. Yra priimtas 
bendras sutarimas, vidinė 
nuostata, kad koalicijos atei
ties bendras darbas yra aukš
čiau už kiekvienos partijos in
teresus". 

E. Masiulis. "Kad sklan
desnis būtų darbas, bus pa
rengtas ir vidaus reglamentas, 
kuriuo mes bandytume nusta
tyti aiškias taisykles, kaip koa
licijos partneriai turi bend
rauti tarpusavyje. Lietuvos 

politikoje būtų tam tikra nau
jovė". 

Žurnalistai A. Kubilių 
klausė, ar koalicijos darbui 
netrukdys A Zuoko, dėl kurio 
jis anksčiau turėjo griežtą 
nuomonę, teistumas. Į tai TS
LKD pirmininkas atsakė są
mojumi: "Kadangi mes esame 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionys demokratai, noriu 
pabrėžti, kad už vieną nuodė
mę negalima bausti daug kartų". 

A. Valinskas užtikrino, 
kad apie kitos koalicijos va
riantą jo partija negalvoja ir 
kad nuo pat rinkimų pirmojo 
rato apie koalicijos sudarymą 
kalbasi tik su TS-LKD. Jis tei
gė, kad koalicijos darbas įma
nomas, nes su prisijungusiais 
nepriklausomais kandidatais 
ji galėtų turėti konstitucinę 
daugumą seime, kas garan
tuotų stabilų ketverių metų 
darbą. "Ir kitas dalykas -
konstruktyvus darbas su opo
zicija, kurios ašis bus social
demokratai. Šiuo atveju visos 
prielaidos normaliam parla
mentiniam darbui yra", - sakė 
A. Valinskas. 

A. Kubilius. "Situacija rei
kalaus labai konkrečių veiks
mų ir tie veiksmai gali būti 
nelabai populiarūs. Tuos 
veiksmus planuojant ir atlie
kant nebus kada galvoti, kiek 
mes išliksim. Tikiuosi, Lietu
va yra subrendusi demokrati
niam veikimui. Kaip rodo kitų 
šalių patirtis, ekonominė kri
zė yra metas, kuris priverčia 
visus susitelkti. Pirmiausia su
sitelkti tuos, kurie prisiima at
sakomybę kurti valdančiąją 
koaliciją ir Vyriausybę. Labai 
neblogas pavyzdys, ir mes ieš
kosime būdų, kaip jį perkelti į 
Lietuvą - Airijos pavyzdys, 
kuri 80-ųjų viduryje buvo pa
tekusi į gilią ekonominę krizę. 
Politinei bendruomenei, vers
lo lyderiams ir profsąjungoms 
supratus, kad reikia ieškoti iš
eities, ją rado nacionalinio su
sitarimo pavidalu. Vyriausybė 
ėmėsi to vaidmens, kurio, ma
no supratimu, dabar labiau
siai stinga - telkiančios lyde
rystės vaidmens. Tuo metu Ai
rijos vyriausybė, sukūrusi aiš
kų permainų veiksmų planą, 
pasiūlė tą planą pasirašyti vi
soms partijoms, darbdaviams 
ir profsąjungoms. Thi tapo Ai
rijos tolesnės sėkmės pagrin
du". Parengė -A. V. Škiudaitė 

Sv. Kazimiero kolegija Romoje 
miestelyje šalia Romos, kuriam vado
vavo prel. Kazimieras Dobrovolsk:is. 
Vilai priklausė nemažai žemės, tad 
buvo įkurtas ir ūkis, kuris buvo ekono
minė parama kolegijai tiek maistu, 
tiek kitais dalykais. Kasryt į kolegiją 
būdavo pristatoma šviežių maisto pro
duktų. Vienu metu ūkis net laimėjo 
apdovanojimą už daugiausia paga
minto pieno Lazio zonoje. 

Tivolio vila ir ūkis nebetek.o savo pras
mės ir prieš keletą metų buvo par
duoti. 

Atkelta iš 2-ro psl. 

"Kadangi Lietuvos ambasada ka
ro metais buvo uždaryta, kolegija tapo 
Lietuvos atstovybe ar lietuvybės cent
ru Romoje. Čia gyvenę kunigai rūpi
nosi lietuviška spauda, tarpininkavo 
pervežant ir spausdinant Kroniką, kuri 
taip pat jų pastangomis buvo išversta į 
italų kalbą. Atkūrus nepriklausomybę 
pirmieji ambasadoriai, ambasados 
darbuotojai atvykę iš pradžių apsi
stojo šalia kolegijos esančioje Vilia 
Lituania. Tu.d visą sovietmetį Romoje 
esančioje kolegijoje buvo puoselė-

jam.a lietuvybė ir gyvavo veikli lietuvių 
bendruomenė", - pasakojo kun. P. 
Šiurys. 

Prel. A Briška, nupirkęs kolegi
jos pastatą (buvusį klauzūrinių Sv. 
Klaros seselių vienuolyną), skyrė lėšų 
nupirkti svečių namui šalia kolegijos. 
1959 m. atsirado galimybė įsigyti kito
j e tos pačios gatvės pusėje stovėjusį 
namą dvynį. Jis buvo atnaujintas, pri
taikytas svečių apgyvendinimui ir pa
vadintas Vilia Lituania. 

Kiek anksčiau buvo įsigyta vila 
studentų vasaros atostogoms Tivolyje, 

Keičiantis Italijos įstatymams, 
ypač įsigaliojus Europos sąjungos rei
kalavimams, ūkis nebegalėjo toliau 
veikti ir prarado savo tikslą. Taip pat 
pasikeitė sąlygos ir studentams - visi, 
kilę iš Lietuvos, grįždavo atostogauti į 
tėviškę, mažai kas į vilą nuvykdavo. 

1989-aisiais į Romą studijuoti jau 
atvyko keli studentai iš Lietuvos, kurie 
apsistojo kolegijoje. 1991 metais prie 
jų prisidėjo apie 20 seminaristų ir ku
nigų. Jie rengėsi kunigystei bei tęsė 
studijas. Vėliau Lietuvos vyskupai su 
Šventojo Sosto pritarimu nusprendė į 
kolegiją priimti tik kunigus, siunčia
mus į Romą specifiniam nuodugnes
niam pasiruošimui. Tud kolegija pra
rado seminarijos vaidmenį ir kiek pa
sikeitė jos misija. (Dalis Dalios Ze
maitytės paruošto straipsnio laikraš
čiui Bernardinai.It. Red.) 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
MOKINIAMS PIETŪS 

Visose 1842 Lietuvos 
mokyklose priešmokyklinu
kai, pradinukai ir mokiniai 
iš nepasiturinčių šeimų gau
na nemokamą maitinimą. 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos duomenimis, 
nemokamai maitinami be
veik 203,000 vaikų. 152,000 
iš jų yra priešmokyklinukai 
ir pradinukai, tačiau tik 
51,000 yra iš mažas pajamas 
gaunančių šeimų, kurioms 
tokia parama būtina. Ne
mokami pietūs skiriami be 
atskiro kreipimosi ar pra
šymo. Nemokamas maitini
mas mokyklose organizuoja
mas remiantis liepos l d. įsi
galiojusiu Socialinės paramos 
mokiniams įstatymu. Iki to 
laiko nemokamas maitinimas 
mokyklose buvo skiriamas tik 
mokiniams iš mažas pajamas 
gaunančių šeimų. 

PREKYBOS CENTRAS 
Vienas didžiausių šalyje 

šiuolaikinių laisvalaikio ir 
prekybos centrų "Panora
ma" atidarytas lapkričio 7 
d. Vilniuje. Jame daugiau 
nei 170 prekybos ir paslaugų 
vietų, iš kurių daugiau nei 
20 Lietuvoje pristatomos 
pirmąkart. Centras įsikūrė 
sostinės Žvėryno mikrora
jone, išsiskiria ne tik di
džiausia Baltijos šalyse po
žemine automobilių stovė
jimo aikštele, bet ir unikalia 
architektūra bei įrengimais. 
270 mln. litų projektą įgy
vendino Lietuvos bendrovė 
"Merko statyba". Be jau vi
siems gerai pažįstamų par
duotuvių ir prekių ženklų, 
"Panorama" siūlo nemažai 
naujovių. Pirmajame aukšte 
veikia parduotuvės šeimai ir 
namams, prekės vaikams, 
prekybos centras "Hyper 
Rimi" ir didžiausia Baltijos 
šalyse parfumerijos bei kos
metikos prekių parduotuvė 
"Douglas" bei "Pegaso" kny
gynas. Didžioji dalis 2-aja
me aukšte įsikūrusių par
duotuvių siūlo drabužius bei 
papuošalus. Šiame aukšte 
įrengta ir pramogų zona, 3-
iajame aukšte - restoranai. 

KYLA MIRTINGUMAS 
Mirtingumo rodiklis per

nai buvo didžiausias per pu
sę amžiaus - pirmąkart nuo 
1950 m. tūkstančiui gyven
tojų teko 13.5 mirusiojo. 
Statistikos departamento 
duomenimis, 2007 m. Lie
tuvoje mirė 45,600 gyvento
jų. 2006 m. mirusiųjų buvo 
811 mažiau. Pernai vyrų vi
dutinė tikėtina gyvenimo 
trukmė buvo 64.9 metų, o 
moterų-77.2 metų. Gyven
tojų mirtingumo didėjimas 
lėmė, kad, palyginti su 2000 
m., vyrų vidutinė tikėtina 
gyvenimo trukmė sutrum
pėjo beveik 2 metais, mote
rų - 0.3 metų. Vyrų vidutinė 
tikėtina gyvenimo trukmė 

2007 m. buvo trumpiausia 
tarp ES valstybių narių, o 
pagal moterų gyvenimo 
trukmę Lietuva nežymiai 
aplenkė Bulgariją, Latviją ir 
Rumuniją. 2007 m. vyrų 
mirtingumo rodiklis (miru
siųjų skaičius 100,000 gy
ventojų pagal Europos stan
dartą) buvo 2.2 karto dides
nis negu moterų, o kaimo 
gyventojų - 1.2 karto negu 
miesto. Lietuvos vyrų šis ro
diklis yra vienas didžiausių 
tarp ES valstybių narių. 
Sumažėjo kūdikių mirtingu
mas. Pernai apie 83% žmo
nių mirė nuo trijų pagrindi
nių mirties priežasčių-krau
jotakos sistemos ligų, pikty
binių navikų ir išorinių mir
ties priežasčių (nelaimingų 
atsitikimų, apsinuodijimų, 
traumų ir panašiai). Daugu
ma moterų (34%) mirė nuo 
krūties ir lytinių organų pik
tybinių navikų. Palyginti su 
ES valstybėmis narėmis, 
Lietuvos moterų mirtingu
mas nuo piktybinių navikų 
atitinka šių šalių vidurkį, o 
nuo krūties piktybinių navi
kų yra vienas mažiausių. 

VIENAS KANDIDATAS 
Kultūros ministerijoje 

lapkričio 5 d. baigėsi paraiš
kų priėmimas Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės Val
dovų rūmų įstaigos direkto
riaus pareigoms užimti. Pa
raišką pateikė vienintelis 
kandidatas istorikas muzie
jininkas Vydas Dolinskas, 
šiuo metu vadovaujantis 
Lietuvos dailės muziejaus 
skyriui "Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės Valdovų 

rūmai". Kandidato ir jo pa
teiktos programos vertini
mo komisija bus sudaryta 
artimiausiu metu. V. Dolins
kas 1993 m. yra baigęs Vil
niaus universiteto Istorijos 
fakulteto istorijos specialy
bės mokslus. 2001 m. jam 
suteiktas humanitarinių 
mokslų daktaro laipsnis už 
istorijos darbą apie Simoną 
Kosakovskį. LDK Valdovų 
rūmų direktorius turės ne 
tik vadovauti įstaigai, bet ir 
organizuoti muziejaus dar
bą bei muziejinę, kultūrinę, 
ūkinę-finansinę veiklą. Tarp 
reikalavimų kandidatai turi 
turėti aukštąjį universitetinį 

ar jam prilygintą humani
tarinį išsilavinimą ir ne 
mažesnę kaip 3 m. vadovau
jamo darbo patirtį, išmanyti 
Lietuvos įstatymus ir tarp
tautinius dokumentus. Kan
dida tai turėjo parengti 5 
metų LDK Valdovų rūmų 
veiklos programą, kurioje 
atspindėtų šio muziejaus mi
sija ir vizija, statute numatytų 
tikslų bei darbų įgyvendini
mas, muziejaus struktūros 
formavimas ir veiklos princi
pai, bendradarbiavimo su 
Lietuvos ir užsienio muzie
jais bei visuomeninėmis or
ganizacijomis galimybės. 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE i.----
Padėkos Mišios už Hamiltono ir 

St. Catharines lietuvius 

Arkivyskupas S. Tamkevičius, SJ, su kunigais A. Šarka, OFM, V. Staškevičiumi ir diakonu 
B. Belieku, OFM, bei Aušros Vartų parapijos choru Hamiltone, ON 

Kiekvienais metais Ha
miltono Aušros Vartų Švč. M. 
Marijos šventovėje yra auko
jamos šv. Mišios už visus mūsų 
parapijos narius, iškeliavusius 
į amžinybę. Šiais metais labai 
prasmingas šv. Mišias aukojo
me spalio 26, sekmadienį, 10. 
30 val. Liturginė sekcija, va
dovaujama Dalios Trumpic
kienės, gražiai papuošė Šv. 
Eucharistiją gėlėmis ir žvaku
tėmis. Šv. Mišių pradžioje 
buvo perskaityti visi vardai, o 
po to iš kiekvienos šeimos 

artimieji prie centrinio alto
riaus nešė po žvakelę, kaip 
padėkos ženklą. Skambėjo 
tyliai vargonai, žmonės susi
kaupę malda pagerbė kiek
vieną Hamiltono ir St. Catha
rines iškeliavusį šeimos narį. 
Mirusiųjų atminimui para
t>ijos choras giedojo giesmes. 
Sv. Mišias aukojo Hamiltono 
Aušros Vartų Švč. M. Marijos 
earapijos klebonas Audrius 
Sarka, OFM, kuris pradžioje 
visus pakvietė maldai už šių 
metų parapijos mirusius na-

Montrealietė Sofija Skučienė, atšventusi 80-tą gimtadienį su 
7 iš jos 9 vaikų (iš kairės: Albertas, Kazimieras, Laima, 
Zigmantas, Antanas, Rūta ir Robertas) praėjusią vasarą 

'PĖDOS S'PEC/ALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

„ KULNO SKAUSMAI „ PĖDOS SKAUSMAI „ PI RŠTŲ DEFORMACIJOS „ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI „ ĮAUGĘ NAGAI „ VIETI Ė NEJAUTRA IR 

CHIRURGI IS GYDYMAS „ SENIORŲ Pf:DŲ PRIEŽIORA 

• VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

• PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDf:KLAIS 

• PRllMAME VISUS 
1........:.=. _ ___, PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERILOS ĮRANKIAI 

LIGONIUS PR/IMAME: 
352 WI LLSO ST.E., ANCASTER, Ont. T EL. (905) 648-9176 

rius. Pamokslą pasakė diak. 
Bernardas Beliekas, OFM, 
iškeldamas gyvenimą kaip 
Dievo dovaną, kuri mums 
suteikta, kad po savęs palik
tume gražų tikėjimo ir artimo 
meilės gerų darbų testamentą 
ateities kartoms. Po šv. Mišių 
visi dar ilgai dalinosi išgyventa 
gražia šventės patirtimi. Dė
kojame visiems, kurie gėlė
mis, žvakelėmis, malda, gies
me papuošė šią liturgiją. 

Diak. Bernardas Beliekas, 
OFM 

"Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 

Home 
Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

nrhl..ta..v FOUR SEASONS 
KfJ"./'l'I~ REALTY LIMITED 

Associate Broker, 67 First Street 
Colllngwood, Ontario L9Y 1A2 

Pa rduodant, perkant 

ar lik dėl informacijos 

apie namus, vm,arna

mi us, ūki us, žemes 

Wasago , Staynerio i r 

Coll i ngwoodo apy

linkėse kreipkitės Į 

Angelę šalvaitvtę, B.A., 
pirkimo ir pardavimo atstovę. 

Ji mielai jums patarnaus. 

Nemokamas 1-888-657-4844 
Darbo 705-445-8143 

Elektroninis pašias: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 



ULKS ŽINIOS 

• Lietuvos Vyskupų kon
ferencijos pirmininkas, Kau
no arkivyskupas metropolitas 
Sigitas Tamkevičius, SJ, atvy
ko į Kanadą spalio 16 d. ir tuoj 
vyko į Klyvlandą ir Čikagą. 

• JAV Vyskupų_ konferen
cijos pirmininkas, Cikagos ar
kivyskupijos kardinolas Fran
cis George, OMI, susitiko su 
Lietuvos Vyskupų konferenci
jos pirmininku, Kauno arki
vyskupu metropolitu Sigitu 
Tamkevičiumi, SJ, 2008 m. 
spalio 28 d. kardinolo rezi
dencijoje. Susitikime dalyvavo 
prel. G. Šarauskas ir LVK de
legatas prel. E. Putrimas. Su
sitikimo metu buvo kalbėta 
apie lietuvių katalikų sielova
dos veiklos lietuvių parapijo
se bei misijose sustiprinimą 
Čikagos arkivyskupijoje, apie 
būtinybę atsikviesti kunigą iš 
Lietuvos, kuris padėtų sielo
vadai, ypatingai su naujais 
imigrantais lietuviais Čikago
je. Didėjant susirūpinimui dėl 
lietuviškų parapijų uždarymo, 
ypač tų, kurios dar yra veik
lios, arkivyskupas žadėjo, kad 
Lietuvos Vyskupų konferenci
ja, pasitarus su LVK delegatu, 
ir suderinus su vietiniu vysku-

Arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, SJ, Čikagoje 
susitiko su kardinolu Francis George, OMI, (2-as iš d.). 
Kairėje prel. G. Šarauskas, dešinėje - prel. E. Putrimas 

Hamilton, ON 
AUŠROS VARTŲ PARA

PIJOS šventovėje šiokiadie
niais Mišios 9 val. rytą. Sek
madieniais 9 v.r. (votyva) ir 
10.30 val. (suma). St. Cathari
nes Mišios 4 v.p.p. Dėl išsa
mesnės informacijos skam
binti į kleboniją tel. 905 522 
5272. 

KVIEČIAME VISUS da
lyvauti "Gintaro", "Atžalyno" 
ir "Gyvataro" metiniame tau
tinių šokių koncerte, kuris 
įvyks lapkričio 22, šeštadienį, 

pu, paskirtų kunigą iš Lietu
vos. Paskirtas kunigas pagel
bėtų sielovados darbuose veik
liose parapijose bei misijose. 
Arkivyskupas S. Tamkevičius 
pakvietė kardinolą F. George 
dalyvauti Lietuvos vardo pa
minėjimo 1000 m. šventėje, 
kuri galėtų įvykti Čikagos ka
tedroje 2009 m. spalio mėn. 
Kardinolas siūlymui pritarė. 

• Grįžęs į Torontą spalio 
28 d., spalio 29 d. arkivysku
pas aukojo Mišias "Labdaros" 
slaugos namuose, vakare Ana
pilyje susitiko su Kanados lie
tuvių katalikų centro valdyba, 
Kanados Lietuvių kunigų vie-

Toronto Lietuvių Namuose. 
Renginio pradžia 6 v.v. Bilieto 
kaina $40 (užkandžiai, vaka
rienė ir alus). Bilietai parduo
dami po Mišių Jaunimo cent
ro salėje. Jeigu atsirastų no
rinčių vykti, bet neturite tran
sporto, bus išnuomotas mažas 
autobusiukas. Prašome pra
nešti, ar jūs pageidautumėte 
vykti autobusiuku. Išsamesnė 
informacija tel. 905 870-8794, 
Irena Banytė. 

AUŠROS VARTŲ parapi
jos atlaidai įvyks lapkričio 16, 
sekmadienį, per 10.30 v.r. šv. 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125 Fax. 905 544-7126 

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

AKTYVAI PER 59 MILIJONUS DOLERIU 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 6.15% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.15% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.00% 
180 dienų indėlius ...... 2.25% 
1 m. term. indėlius ...... 2.85% •Nemokami čekių sąskaitų 
2 m. term. indėlius ...... 3.35% apmokėjimai 
3 m. term. indėlius ...... 3.80% 
4 m. term. indėlius ...... 4.00% 
5 m. term. indėlius ...... 4.10% 
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% 

•Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu 
3 min. dol. ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu 

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

nybės valdyba ir Šiluvos M. 
Marijos jubiliejaus Kanadoje 
komitetu. Mišias aukojo Ha
miltono Aušros Vartų švento
vėj e spalio 30 d. Vakare To
ronto Prisikėlimo parapijoje 
arkivyskupui priėmimą su
rengė LKV delegato užsienio 
liet. katalikų sielovadai prel. 
E. Putrimo patariamasis ko
mitetas. 

• Spalio 31 d. arkivyskupas 
S. Tamkevičius aukojo Mišias 
Toronto pensininkų namuose 
"Vilniaus rūmai". Tą pačią dieną 
vyko susitikimas su Toronto ar
kivyskupu Thomas Collins. 

Inf. 

Mišias. Po Mišių Jaunimo 
centro salėje turėsime suneš
tinius pietus. Dėl papildomos 
informacijos kreiptis į Reginą 
Choromanskytę, tel. 905 527-
6440. 

A.a. EMILIJOS KYBAR
TIENĖS atminimui "Vaiko tė
viškės namams" aukojo: $25 -
K.A. Žilvyčiai, A.D. Enskai
čiai, Bynum šeima; $20 - A. 
Stanaitienė, J.G. Enskaičiai. 

M.E. 

"Kurtuvėnai" 
Kurtuvėnuose 

Kazimiero Kaknevičiaus 
(dar ne kunigo) 1951 m. para
šyta ir tik 2000-aisiais Toronte 
mažu tiražu išleista legendinė 
apysaka Kurtuvėnai susilaukė 
kraštiečių susidomėjimo. Su
radus knygos autorių ir gavus 
iš jo leidimą, dargi ir paramos, 
knyga išleista 500 egz. tiražu 
ir šiemet buvo sutikta Kurtu
vėnų bendruomenės nario 
Justino Sartausko rūpesčiu. 
"Ši knyga parašyta žmogaus, 
kuris mylėjo savo kraštą", -
sakė jos redaktorė Regina 
Petkevičienė. Tėviškės žiburių 
redakciją pasiekusi spaudos 
iškarpa pasakoja apie knygos 
sutiktuves ir jos autoriq kun. 
K. Kaknevičių, gimusį Cekai
čių dvare, Kelmės raj. gausio
je šešių brolių ir penkių seserų 
šeimoje. Sveikiname gerb. 
kunigą, savo kūryba papil
džiusį legendas apie gimtąją 
šalį. Snk. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans} 
Savininkas Jurgis Kul/e[;/us 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Lietuvos vaikų globos 
organizacija "Saulutė" spa
lio 5 d. Pasaulio lietuvių 
centro patalpose surengė 
"Atviro žodžio" forumą. Jį 
pradėjo "Saulutės" pirm. 
Indrė Tijūnėlienė, taipgi 
trumpai papasakojusi apie 
šios organizacijos veiklą. 
Vien pernai ši organizacija 
paskyrė daugiau kaip 180,-
000 dol. neturtingų šeimų 
Lietuvoje vaikams. Tuos pi
nigus suaukojo išeivijos lie
tuviai. Pagrindinė kalbėtoja 
- Lietuvos generalinė kon
sulė Čikagoje Skaistė Aniu
lienė. Ji pirmiausia susirin
kusius supažindino su Lietu
vos generalinio konsulato Či
kagoje veikla. Jis aptarnauja 
asmenis, gyvenančius 28-
niose Amerikos valstijose. 
Yra teikiamos šios konsu
linės paslaugos: Lietuvos pi
liečio paso keitimas, asmens 
grįžimo pažymėjimas, civili
nė metrikacija, gyvenamo
sios vietos deklaravimas, 
pensijų skyrimo ir mokėjimo 
tvarka užsienyje gyvenan
tiems Lietuvos piliečiams, 
informacija apie Lietuvos 
miestus, dokumentų notari
zavimas, mirusiųjų palaikų 
pervežimas, įvaikinimas, ar
chyvinės pažymos, tėvų sutiki
mas dėl vaiko kelionės į užsie
nį, vizų išdavimo tvarka ir kt. 

Australija 
Kanberos LB apylinkės 

valdyba spalio 1 d. Lietuvių 
būstinėje surengė susitikimą 
su neseniai paskirtu Lietu
vos ambasadoriumi Austra
lijai Dainiumi Kamaičiu. LB 
apylinkės pirm. Jonas Moc
kūnas pasveikino ambasa
dorių ir trumpai supažindino 
su Kanberos lietuvių veikla. 
LB valdybos sekr. Sigita Gai
liūnaitė ambasadoriui įteikė 
du kaklaraiščius: vieną lietu
višką, kitą australišką su 
kengūra ir skarele žmonai. 
D. Kamaitis yra pirmasis 
ambasadorius Australijai. Jis 
savo žodyje paminėjo, kad 
ambasadoriaus paskyrimas 
šiame krašte turėjo įvykti 
prieš keletą metų. 

Sydney miesto Lietuvių 
klubo patalpose rugsėjo 28 
d. įvyko kasmetinis pavasa
rio koncertas "Pavasario ka
vinė" (Australijoje tuo laiku 
prasideda pavasaris). Nuo
taikingą koncertą surengė 
choras "Daina", vadovauja
mas Birutės Aleknaitės su 
akompaniatoriumi Wojciech 
Wisniewski. Vakaro dalyvius 
taipgi nustebino vyrų kvarte
tas - Garry Penhall, Jonas 
Barila, Kęstas Protas ir J oe 
Blansjaar. Koncertą paįvai
rino ir solo pasirodymai. Da
rius Gakas padainavo naujai 
sukurtą linksmą dainą, o Ri
čardas Bakevičius - ilgesingą 
dainą apie Lietuvą. Progra
mos pranešėja - buvo Aida 
Zatarskytė-Abromas. Choro 
pirmininkė Albina Liutac-

kienė padėkojo visiems už 
atsilankymą, klubo administ
racijai už choro globą, choro 
moterims už pavasario žie
dais išpuoštą salę, ypač choro 
vadovei Birutei Aleknaitei ir 
akompaniatoriui Wojciech 
Wisniewski už jų pasiaukojimą, 
kantrybę bei meilę dainai. 

Islandija 
Reikjavike, Islandijos 

sostinėje, neseniai buvo 
įsteigta organizacija - Lietu
vių ir islandų bendruomenė. 
Pagrindinis šios organizaci
jos tikslas - suvienyti šiame 
krašte gyvenančius lietuvius, 
supažindinti su lietuviška 
kultūra Islandijos visuome
nę. Tokiam tikslui spalio 9 d. 
Šiaurės kraštų kultūros na
muose "Noreana Husid", 
Reikjavike, įvyko šios orga
nizacijos įkurtuvių šventė. 
Renginyje dalyvavo Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos 
valstybės sekretorius Deivi
das Matulionis, Lietuvos 
ambasadorė Danijoje ir Is
landijoje Rasa Kairienė, 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos 
vyriausybės atstovai. Taipgi 
dalyvavo Lietuvai nusipel
nęs buvęs Islandijos užsie
nio reikalų ministeris J on 
Baldvin Hannibalson, kurio 
rūpesčiu Islandija pirmoji 
pripažino atstatytą Lietuvos 
nepriklausomybę, ir kiti. 
"Noreana Husid" kultūros 
centro galerijoje buvo ati
daryta menininkės Eglės Ba
bilaitės-Sitas tapybos darbų 
l?aroda "Iš žemės gelmių". 
Sventės meninę programą 
atliko muzikinė trijulė "Fort 
Vio": fortepijonas - Indrė 
Baikštytė, smuikas - Ingrida 
Rupaitė, violončelė - Povilas 
Jacunskas; Islandijos lietu
vių choras "Gija" ir lietuviš
kai dainuojančių islandų vai
kų darželio mokinukai. 

Britanija 
Rytų Londone, Dage

ham rajone, spalio 5 d. įvyko 
naujai įsteigtos lituanistinės 
mokyklos "Mano pirmieji 
mokslai" atidarymas. Joje 
mokiniai bus mokomi lietu
vių kalbos, literatūros, lietu
viškų tradicijų, piešimo da
lykų ir žaidimų. Mokiniai 
bus suskirstyti į grupes po 6 
vaikus. Su mažaisiais kartu 
dirbs dvi mokytojos. Pamo
kos po dvi su puse valandos 
vyks du kartus per savaitę. 

Rusija 
Krasnojarsko lietuviai 

dalyvavo šio miesto 380 me
tų sukakties minėjime. Lie
tuviai kruopščiai rengėsi šiai 
šventei. Jie paruošė didelį 
balioną su užrašu "Lietuva". 
Prie baliono buvo pritaisy
tos tautinių spalvų juostos, o 
žmonės nešėsi trispalves vė
liavėles. Didelę Lietuvos vė
liavą nešė Lietuvių bendruo
menės pirmininkas Antanas 
Rasiulis. JA 
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Puikiai pasisekę moksliniai tyrimai 
dijoje ir monografijoje (H.L. 
Hartnagel, R. Katilius, A Ma
tulionis, Microwave Noise in 
Semiconductor Devices, Wiley, 
New York, 2001). Tud labora
torija nedvejodama sutiko 
dalyvauti JAV ONR finansuo
jamuose projektuose. 

Lietuvos mokslininkai fononų pusamžio matavimo Diuktuaciniu metodu rezultatais 
nustebino užsienio fizikus 

Prof. habil. dr. ARVYDAS 
MATULIONIS 

Ttumpa šio straipsnelio is
torija: Viešėdamas Lietuvoje 
dažnai pakalbindavau A. Ma
tulionį, kuris ilgą laiką buvo 
Vilniaus Puslaidininkių fizikos 
instituto Fliuktuacinių reiški
nių laboratorijos vedėjas, apie 
jo darbo projektus. Vienas pro
jektas (čia aprafytasis) man 
paliko labai didelį įspūdį, bet 
vis tklsiau paprašyti, kad jį ap
rafytų ne vien tik fizikams ir 
inžinieriams suprantama kal
ba, be brėžinių ir formulių. Ma
niau, kad ir išeivijos lietuviams 
būtų labai malonu ir įdomu 
apie lietuvių mokslininkų dar
bus ir laimėjimus pasiskaityti 
savojoje spaudoje, kanadiš
kuose "Tėviškės žiburiuose". 
Pagaliau, pagavus autorių lais
vesniu momentu, tarp jo tyri
mų, kelionių bei raportų ir 
straipsnių ''gamybos'~ gimė šis 
straipsnelis. (G. Kurpis) 

Spartaus žinių perdavimo 
būdai nuolat tobulėja. Tele
gramas išstūmė pokalbiai mo
biliuoju telefonu ar žinutės, 
kurias galima gauti ir siųsti ne 
tik iš savo namų, bet ir vaikš
čiojant parku ar grybaujant. 
Šie pakitimai neatsiejami nuo 
tranzistorių ir vientisų gran
dynų (integrated circuits) pa
žangos. Pagrindiniame silicio 
elektronikos greitkelyje vis 
daugiau vis mažesnių tranzis
torių. Viename luste (chip) 
telpa bilijonai tranzistorių; 
vienu metu pagaminami šim
tai lustų viename diske (wa
fer). Už $1.0 galima įsigyti bili
joną gerų tranzistorių. Pavyz
džiui, ant mano kaklo kaba 4 
GB atmintukas, jame 64 bili
jonai tranzistorių, jis dar turi 
USB jungtį ir korpusą, jame 
dar yra šviestukas ir kitokių 
grandinės elementų, kurie 
taip pat kainuoja. Už viską mo
kėjau mažiau negu 100 litų. 

Kiek kitais keliais bando-

ma tobulinti bevielį žinių per
davimą dideliu atstumu. No
rint patikimai ir greitai per
duoti daug žinių, patogu nau
doti mikrobangas, tačiau 
prieštaringus didelės galios, 
žemo triukšmo lygio ir didelės 
spartos reikalavimus nepa
vyksta suderinti naudojant 
įprastus silicio tranzistorius. 
Daug vilčių teikia nanometri
nio storio kanalų su dvimatė
mis elektronų dujomis tech
nologija. lranzistoriai su to
kiais kanalais iš indžio-galio 
arsenidų (InGaAs) pasižymi 
žemiausiu triukšmo lygiu ir 
aukščiausiu veikos dažniu, bet 
jie negali kurti didelės galios 
mikrobangų signalų, o aliumi
nio-galio nitridų (AlGaN) 
tranzistoriai yra didelės ga
lios, bet jų veikos dažnis yra 
daug kartų žemesnis. Mano
ma, kad jų dažnio ir naudin
gos veikos koeficiento apribo
jimas kyla dėl to, kad dėl di
delės galios kaista tranzisto
riaus kanalas. Tučiau dažnio 
nepavyksta iš esmės pagerin
ti, kai kanalas geriau aušina
mas. Neišsprendus šio galvo
sūkio, neaišku kaip pagerinti 
nitridų tranzistorius. 2001 m. 
JAV JūrųLaivyno'fyrimų Val
dyba (Office of Navai Research 
- ONR) pakvietė Vilniaus 
Puslaidininkių fizikos insti
tuto Fliuktuacinių reiškinių 
laboratorijos mokslininkus 
spręsti šį galvosūkį. Fliuktua
cinių reiškinių laboratorija iš
kilusį uždavinį išsprendė kar
tu su Eberso (Jewel James 
Ebers, 1921-1957) premijos 
(aukščiausias apdovanojimas 
inžinerijos srityje) laureatu 
Cornell universiteto (Ithaca, 
NY) profesoriumi Lester Fuess 
Eastman ir jo kolegomis. 

Šiluma, kaip žinoma, yra 
netvarkingas atomų ar mole
kulių judėjimas. Puslaidinin
kiuose atomai tampriai "pri
rišti" gardelės mazguose: jie 
gali tik svyruoti. Svyravimo 
kvantus vadiname fononais. 

Lapkritis Lietuvoje 
Po Vėlinių pasidairykime po lapkričio gamtą. Mes 

negalime visą laiką liūdėti ir sakyti, koks niūrus ir šal
tas mėnuo, persmelkianti dargana„. Ar tikrai gamtoje 
neliko spalvų? Apsidairykime atidžiau. Štai prie tako į 
pamiškę raudonomis uogomis šviečia raugerškių krū
mas. O šermukšnių, šaltalankių ir putinų giraitėse nuo 
šakelės ant šakelės striksi, uogų smaližauja iš šiaurės 
atlėkusios raudongurklės sniegenos, kuoduotieji svir
beliai, raudonkepuriai čimčiakai. Akį džiugina rožinių 
sėklų dėželėmis aplipę ožekšnio krūmeliai. 

Nesvarbu, kad rūškanas rytas. Pasukime į kalvos 
pašlaitę. Nors žemę jau riečia gruodas. Net sniguriuoja. 

Elektronai ir fononai sąvei
kauja, ir dėl šios sąveikos 
elektros srovės energija virsta 
šiluma. Šiluma (fononai) 
trukdo elektronams greitai ju
dėti. Kuo daugiau fononų, tuo 
blogiau veikia tranzistorius. 
Uždavinys paprastas: reikia 
rasti būdus, kaip pašalinti iš 
kanalo kuo daugiau fononų. 

Prof. habil. dr. Arvydas Ma
tulioni s Ntr. Liucijos 

Komnntavičienės 

Panašiai kaip šviesą suda
rantys fotonai gali būti įvairios 
spalvos, taip ir fononai nebū
na vienodi. Paaiškinimui pa
kaks paminėti tik LA ir LO 
fononus. LA fononai yra ne
tvarkingos garso bangos, jie 
sklinda įvairiomis kryptimis 
garso greičiu ir vadinami 
akustiniais. LA fononų su
kaupta šiluma per labai trum
pą laiką "išteka" iš kanalo į 
šilumokaitį (heat sink). Tuo 
tarpu LO fononų sklidimo 
greitis yra daug daug kartų 
mažesnis. Galima sakyti, kad 
jie pasilieka ten kur gimsta 
("patriotai", neemigruoja!). 
Kitais žodžiais tariant, nėra 
kito būdo LO fononų sukaup
tai šilumai pašalinti iš kanalo 
jų nepaverčiant LA fononais. 
Beje, stipriuose elektriniuose 
laukuose, kurie sudaromi 
tranzistoriaus kanale, elekt
ronai linkę atiduoti savo ener-

giją LO fononams, tad LO pa
vidalo šiluma tomis sąlygomis 
vyrauja. Jos pašalinimą lemia 
LO fononų pusamžis jiems 
gyvuojant iki virtimo LA fo
nonais. Pusamžį reikia mokėti 
matuoti ir valdyti. 

Ramano šviesos sklaida 
(Raman scattering, Sir Chand
rasekhara Venkata Raman, 
1888-1970) yra vienas iš ge
riausių būdų LO fononų pus
amžiui matuoti. Kuo daugiau 
LO fononų, tuo stipresnė ati
tinkama išsklaidytos šviesos 
spektrinė anti-Stokso linija 
(anti-Stokes line, Sir George 
Gabriel Stokes, 1819-1903). 
Eksperimento metu vienas la
zeris siunčia į puslaidininkį 
trumpą, šimto femtosekun
džių trukmės (femtosekun
dė=0.000,000,000,000,001 
sek.), šviesos impulsą ir suku
ria ten nepusiausviruosius LO 
fononus. Laikui bėgant jų 
skaičius mažėja. Kitas impul
sas, kurio šviesa sąveikauja su 
LO fononais ir yra jų išsklai
doma, tikrina kiek fononų dar 
liko. Thigi, stebima, kaip anti
Stokso linija silpnėja laikui 
bėgant. Iš šios priklausomy
bės nesunkiai įvertinamas LO 
fononų pusamžis. Jis išm.atuo
tas visuose svarbiausiuose 
puslaidininkiuose. Deja, dėl 
techninių sunkumų šis Rama
no sužadinimo-tikrinimo 
(pump-probe) metodas dar iki 
šiol nepanaudotas LO fononų 
pusamžiui pamatuoti tranzis
torių kanaluose su dvimatė
mis elektronų dujomis. 

Fliuktuacinių reiškinių la
boratorijos mokslininkai, da
lyvaudami europinėse progra
mose PECO (1994-1996) ir 
COPERNICUS (1995-1998), 
parodė, kad iš fliuktuacijų ga
lima gauti vertingų žinių apie 
labai sparčius vyksmus kana
luose su dvimatėmis elektro
nų dujomis. Vilniuje sukurti 
fliuktuaciniai metodai buvo 
aprašyti J ohn Wtley and Sons 
leidyklos Inžinierių Enciklope-

2003 m. fizikos žurnale 
Physical Review buvo paskelb
ti pirmieji LO fononų pusam
žio matavimo rezultatai, at
likti Vilniuje panaudojant 
fliuktuacijas. Ištirti aliuminio
galio nitrido/galio nitrido 
(AlGaN/GaN) dariniai su dvi
mačių elektronų dujų kanalu, 
išauginti ComeU universitete. 
Matavimo rezultatas, 350 
femtosekundžių, apstulbino 
ekspertus, nes gautasis pus
amžis buvo apie 10 kartų 
trumpesnis negu tikėtasi. At
sirado skeptikų, kuriems ne
patiko, kad rezultatas gautas 
iš fliuktuacijų, o ne Ramano 
būdu. Tu.d buvau kviečiamas 
asmeniškai paaiškinti fliuk
tuacinio metodo esmę pasita
rimuose, konferencijose, bei 
atsakyti į iškylančius klausi
mus. Tuo klausimu perskai
čiau 26 paskaitas JAV, Angli
jos, Prancūzijos, Vokietijos, 
Italijos, Japonijos ir kitų šalių 
universitetuose bei aukštųjų 
technologijų centruose. 

LO fononų pusamžio ma
tavimai aliuminio-galio nitri
do/ galio nitrido (AlGaN/ 
GaN) darinyje su dvimačių 
elektronų dujų kanalu nepri
klausomu optiniu būdu buvo 
pakartoti tik 2005 m., kai 
bendram darbui apsijungė 
trys mokslininkų g_rupės iš 
JAV, Vokietijos ir Sveicari
jos. Gautasis rezultatas (380 
femtosekundžių) buvo pakan
kamai artimas vilniškiui pa
skelbtam iš fliuktuacinių tyri
mų prieš porą metų (350 fem
tosekundžių). Jų matavimams 
buvo panaudotas spinduliuo
tės sugerties (absorption) me
todas. Mat dvimatėse dujose 
elektronų energija yra kvan
tuota: leidžiamosios elekt
ronų energijos telkiasi į gru
pes, tarp kurių yra draustiniai 
tarpai (gaps). 

Nukelta į 9-tą psl. 

Jeigu. sugrįžtų .•. 
Lapkričio vėjas žvakelių liepsną 

Blas'1co ir sklaido tai šen, tai ten. 
Mylinčiom rankom visus apglėbčiau, 
Jeigu sugrįžtų vėlei gyvent. 
Ilgesio tiltus rožėm nukloaau, 
Jei nenutiltų širdies daina, 
J~igu iJnyktų Amžinos Stotys, 
Zmogaus gyvybė būt amžina. 
Lapkričio Uetūs žemėj ihirpsta. 
Pavargus svyra šaka obels. -
Ją pas~ darbštuoliai pirštai 
l durų staktą nepasibels.„ 
Ilgesio tiltus rožėm nukloaau, 
Jei nenutiltų širdies daina, 

Krinta baltos snaigės viena už kitą baltesnės, gražesnės. "Po Vėlinių pasidailylciml! po lapkričio gamtq ••• » Ntr. R.R. Otto 
Netoliese teka šaltinis, išdidžiai ir garsiai vinguriuo-

J~igu iJnyktų Amžinos Stotys, 
Zmogaus gyvybė būt amžina. 
Dieną ir naktį prašau Aukščiausio, 
Kad išdžiovintų skausmo upes, damas tarp nuogų žilvičių, beržų, alksnių, liepų šaknų. 

Sustokime. Įsiklausykime. Juk tai groja lapkričio fleita, smagi, daininga. Šaltinis suka į netoliese skubantį upelį. Deši
nėje, kur dugnas akmenuotas, klega, čiurlena, groja, dainuoja. Sustokime. Gal žuvyčių pamatysime, besiklausančių lap
kričio melodijų.„ Apsiprausę šaltu, gaiviu upelio vandeniu, grįžkime pro mišką. Gal išvysime šmirinėjančią šluotuodegę 
lapę, striksintį ilgaausį kiškį. Lapkričio mėnesį baltieji kiškiai savo pilkus kailinėlius pamažu keičia į baltus. Tie kai
linėliai trumpauodegį saugos nuo vilkų ir lūšių. Grįžę jauni ir pažvalėję, pastatykime kurapkoms ir kitiems paukšteliams 
lesyklas. Pastatykim naujas ėdžias žvėreliams, kad žvėreliai užklupus sunkiai žiemai, nebadautų. 

Rasa Norkntė, Klaipėda 

Bet skausmas liejas, 7mogaus neklauso, -
Prie kauburėlių suklumpam mes.„ 
Lapkričio vėjas il'akelių liepsną 
Sklaido ir blaško tai šen, tai ten. 
Mylinčiom rankom visus apglėbčiau, 
Jeigu sugrįžtų vėlei gyvent. 
IRENA VAIČIULYrĖ-BRADAITIENĖ 



Paveikslai kaip sakmės ... 
Danijoje Herningo mieste buvo surengta 

Lietuvos šiuolaikinio dailininko Mariaus Jo
nučio kūrybos paroda. Ją organizavęs danas, 
M. Jonučio kūrybos gerbėjas ir daugelio jo 
darbų savininkas, panoro šio lietuvių dailinin
ko kūrybą pristatyti ir Danijos visuomenei. 

Dailininkas M. Jonutis gana gerai pažįsta
mas Lietuvos visuomenei kaip labai savito 
braižo dailininkas. Marius J onutis yra baigęs 
Vilniaus dailės akademijoje grafikos specialy
bę, tačiau jo kūryba pasižymi ir pasirenkamų 
medžiagų, ir stiliaus bei turinio įvairove. 

Drobė ar medžio plokštė, dailininko pa
dengta spalvingais ir dekoratyviais piešiniais, 
alsuoja gyvybingumu, savo raiškiomis formo
mis ir spalvomis primena liaudies meno kūri-

nius. Neretai jo paveikslai, kuriuose gausu 
žaismo spalvomis ir linijomis, artimi vaikiškos 
fantazijos padiktuotam piešiniui. Kartais pa
veikslo erdvėje tarsi išnyksta riba tarp žmo
gaus ir aplinkos, daiktai ir žmogus supanašėja, 
tokie paveikslai ar drožiniai primena mitolo
ginių sakmių slėpinius. Išsaugoti ribą tarp 
tariamo primityvumo ir meninio tikslingumo 
ir profesionalumo padeda autoironija ar 
tiesiog žaismingumas. Šie M. Jonučio tapybos 
bruožai ypač pastebimi dailininko piešiniuose 
vaikų knygoms. Inf. ir nuotraukos iš tinklala
pio. Parengė SK 

Puikiai pasisekę ... 
Atkelta iš 8-to psl. 

Todėl spinduliuotė nėra 

sugeriama, jei jos kvanto 
energija yra mažesnė negu 
draustinis tarpas, nebent 
kvanto kelyje pasitaiko LO 
fononas, kurio energija nedel
siant panaudojama drausti
niam tarpui įveikti. Eksperi
mento metu vienas femtose
kundinis lazeris įpurškia į ka
nalą LO fononus, o kitas laze
ris patikrina, ar atsirado su
gertis susijusi su įpurkštaisiais 
LO fononais. Kadangi laikui 
bėgant įpurkštųjų fononų 

skaičius mažėja, tai sugertis 
atitinkamai silpnėja. Iš šios 
relaksacijos (silpnėjimo) įver
tinamas LO fononų pusamžis. 
Kol kas šiuo metodu ištirtas 
tik vienas objektas: aliuminio
galio nitridų/galio nitrido 
(AlGaN/GaN) darinys su dvi
matėmis elektronų dujomis. 

Kodėl neatliekama daugiau 
matavimų? Sugerties eksperi
mentas pavyksta, jei patenki
nama energijos tvermės sąly
ga: tam būtina arba pasiga
minti lazerį, kurio kvanto 
energija atitinka kanalo savy
bėms, arba išauginti darinį su 
kanalu, tenkinančiu turimo 
femtosekundinio lazerio sa
vybes. 

Dar paminėtina, kad tik 
2006 m. Arizona State univer
sitete (ASU) fononų pusamžis 
buvo išmatuotas Ramano bū
du didinant sužadinimo inten
syvumą taigi ir elektronų tan
kį. Pasirinktame trimačiame 
galio nitrido ( GaN) kristale 
pusamžis trumpėjo ir, pasie
kus tankį, artimą dvimačių 
elektronų tankiui aliuminio
galio nitridų/galio nitrido 
(AlGaN/GaN) kanale, išma
tuotosios pusamžio vertės bu
vo artimos gautoms iš fliuk-

tuacijų ir paskelbtoms 2003 m. 
Fliuktuacinis metodas 

šiandien plačiausiai naudoja
mas tiriant kanalus su dvima
tėmis dujomis. Vilniuje, 
Fliuktuacinių reiškinių labo
ratorijoje, bendradarbiaujant 
su Comell, Virginia Common
wealth, ir Calif omia at San ta 
Barbara universitetais, jau iš
matuotos LO-fononų pusam
žio priklausomybės nuo elekt
rinio lauko stiprio, elektrinės 
galios, elektronų temperatū
ros, LO fononų būsenų užpil
das, aplinkos tempe:t.atūros 
bei elektronų tankio. Sie ma
tavimai kol kas yra vieninte
liai: jokiu kitu būdu dar nie
kam nepavyko jų pakartoti. 
Jie padeda kurti tranzistorius, 
kuriuose pačiu geriausiu būdu 
(optimaliai) derinami prieš
taringi didelės galios, žemo 
triukšmo lygio ir didelės spar
tos reikalavimai. Juos sėkmin
gai patenkinus, pagerėtų toli
mas gausių žinių siuntinėji
mas bevieliu būdu. (Kalba ne
taisyta. Red.) 

Brazilijos lietuvių tautinių šokių grupė "Ramb~nas" ir lietuvių kil~ės Sao.~aulo miesto 
Benediktinų vienuolyno vyresnysis D. Evangehstas Kovas, Mergeles MarIJOS 400 metų 
apsireiškimo Šiluvoje jubiliejaus iškilmėje š.m. rugsėjo mėnesį 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
2008-siais - Ukrainos ir 

Lietuvos draugystės - me
tais Ukrainos miestuose ir 
miesteliuose vyksta Lietuvos 
meną, kultūrą, istoriją, da
bartinę socialinę, politinę ir 
ekonominę padėtį pristatan
tys renginiai. Lvovo mieste 
spalio pradžioje vyko "Lie
tuvos kultūros savaitė", ku
rią surengė Lietuvos amba
sada Kijeve, Lietuvos kultū
ros ir užsienio reikalų minis
terijos bei Lietuvos garbės 
konsulas Lvove. Ta proga 
Lvovo dailės galerijos salėse 
vyko dvi parodos: "Lietuvos ba
rokas" ir "LDK politinių ir vi
suomenės veikėjų portretai". 

Lietuvos kultūros savaitės 
Lvove programoje buvo ir 
mokslinės konferencijos bei 
diskusijos, istorinės parodos 
iš iki šiol dar viešai nerodytų 
muziejų archyvų lobynų, 

šiuolaikinio Lietuvos meno 
paroda ir vilniečių ansamb
lio "Banchetto Musicale" 
baroko šokių koncertas. 
Daug dėmesio sulaukė Lie
tuvos kulinarinio paveldo 
pristatymas, kurio metu is
torikas prof. Alfredas Bumb
lauskas papasakojo apieis
torinės lietuviškos virtuvės 
ypatybes ir jos paslaptis. Bu
vo proga ir paragauti lietu
viškų maisto produktų. 

Punsko naujajame lie
tuvių liaudies kultūros cent
re jau vyksta tradiciniai et
nografijos renginiai - rudens 
vakaronės. Pasak šio centro 
direktoriaus Roberto Vekto
riaus, su punskiečiai,_s links
minosi iš Vilniaus "Siaulie
čių klubo" nariai ir su jais 
atvykę menininkai, Ferdi
nandas Jakšys, Danielius Sa
dauskas ir Vytautas Juoza
paitis, paruošę muzikinę
poetinę kompoziciją Antano 
Vienažindžio poezijos moty
vais. Ne trukus žada pas puns
kiečius atvykti ir Suvalkijos 
krašto meninės grupės. 

Naujojo kultūros centro 
statybą, kuri kainavo apie 2 
min. litų, finansavo Europos 
sąjungos "Interreg" progra
ma, Lietuvos tautinių mažu
mų ir išeivijos departamen
tas bei Lenkijos vidaus rei
kalų ir administracijos mi
nisterija. Centro medinis pa
statas statytas XIX š. archi
tektūros stiliumi su krosni
mi, kurioje galima kepti 
duoną, bulvių plokštainį ir 
vėdarus. Centre įsikūrė labai 
aktyviai veikiantys etnogra
finiai ansambliai "Gimtinė", 
"Alna" ir "Šalcinukas". Cent
ras taip pat globos šalia pa
statytą Buities muziejų ir se
nąją kleboniją, rengs folkloro 
ir senovinių amatų stovyklas. 

Vilniaus kamerinis cho
ras "Cantemus" spalį kon
certavo Austrijoje- Salzbur
ge ir Vienoje. Salzburgo "Mo
zarteum" akademijoje kon
certo programoje skambėjo 
XVI š. kompozitoriaus Vac
lovo Šamotuliečio kūriniai, 
M.K. Čiurlionio, Juozo Nau-

jalio, Jeronimo Kačinsko, 
Česlovo Sasnausko, Vytauto 
Miškinio, Giedriaus Svilai
nio giesmės lotynų kalba, K. 
V. Banaičio ir Jono Tamulio
nio harmonizuotos lietuvių 
liaudies dainos, Algirdo 
Martinaičio kūriniai chorui. 

Austrijos sostinės Vienos 
Kaiserjubilaeumskirche šven
tovėje choras atliko bažnyti
nę programą ir A. Martinai
čio Žemaičių plentą bei Juo
zo Gudavičiaus Kur giria ža
liuoja. Lietuvos teatro, mu
zikos ir kino muziejaus glo
bojamas mišrus kamerinis 
choras "Cantemus" yra pa
rengęs įvairių epochų irsti
lių kūrinių, 1988 m. atgai
vino Juozo Naujalio mote
tus. Yra daugelio Lietuvos 
bei tarptautinių konkursų 
bei festivalių dalyvis, laurea
tas ir prizininkas. Koncerta
vo Latvijoje, Estijoje, Lenki
joje, Vokietijoje, Prancūzijo
je, Italijoje, Ispanijoje, Aust
rijoje, Suomijoje, Rusijoje, 
Norvegijoje ir kitur. 

Vilniaus kongresų rū
muose spalio 17 d. Lietuvos 
valstybinis simfoninis or
kestras (dirigentas - svečias 
iš Italijos Fabio Mastrange
lo) su soliste Liora Grodni
kaite (mecosopranas) suren
gė koncertą Žodis ir muzika, 
kurio programoje buvo Leo
nard Bernsteino Simfonija 
Nr. 1 Jeremijas autoriaus gi
mimo 90 metų jubiliejui pa
minėti, Maurice Ravelio Pa
vana mirusiai Infantei, Sergej 
Rachmaninovo Simfoniniai 
šokiai ir dviejų brazilų kom
pozitorių dainos. Prieš me
tus solistei teko du mėnesius 
dirbti Brazilijos sostinėje 
Rio de J aneiro, dainuoti 20 
operos spektaklių ir dviejuo
se koncertiniuose operos at
likimuose bei sutikti daugelį 
įdomių, talentingų ir malo
nių žmonių, kurie ir pasiūlė 
jai savo repertuare neap
lenkti brazilų muzikos. Kole
gos menininkai vienbalsiai 
siūlė L. Grodnikaitei peržiū
rėti Alberto N epomuceno 
dainų rinkinį, o kompozito
rius Ronaldo Miranda pa
dovanojo jai savo mėgstamų 
kūrinių gaidas. 

Vilnietė Liora Grodnikai
tė, baigusi Lietuvos muzikos 
ir teatro akademiją, išvyko 
tobulintis į JAV, Oberlin mu
zikos konservatoriją, bei Vi
laro jaunųjų menininkų prog
ramoj e D. Britanijos "Co
vent Garden" karališkoje 
operoje. Pastaraisiais metais 
solistė dainavo Flosshildę 
R. Wagnerio Dievų žlugime 
(Goetterdaemmerung) su BBC 
simfoniniu orkestru, pagrin
dinį vaidmenį G. Bizet Car
men Maskvos didžiajame teat
re, Latvijos valstybinėje opero
j e ir Rio de J aneiro "Teatro 
Municipal",Jokastę Igor Stra
vinskio operoje Edipas Kara
lius, Antrąją Damą W.A. Mo
zarto Užburtoje fleitoje Londo
no "Covent Garden" ir kt. GK 



10 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2008.XI.11 Nr. 45 

KASOS VALANDOS: plnnad., antrad. Ir trečlad. nuo 9 v.r. Iki 3.30 Y.p.p.; 
ketvll1ad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; leitad. nuo 9 v.r. iki 1 Y.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 Y.r. Iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: ketvll1ad. nuo 12 Y.d. iki 7 Y.Y. ir penktad. nuo 11 Y.r. iki 6 
Y.Y.; sekmad. nuo 9 Y.r. Iki 12.30 Y.p.p. 

AKTYVAI 9er 87 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. term. ind •••••••••• 1.50% 
18()-364 d. term. lnd ........• 1.50% 
1 metų term. lndėllus •••.•••• 2.00% 
2 metų term. indėlius •••.•••• 2.50% 
3 metų term. ind61ius •••..••• 2.85% 
4 metų term. lnd611us •••..••• 3.10% 
5 metų term. lnd611us •••.•••• 3.25% 
1 metų "caahable" GIC •.•••• 2.50% 
1 metų GIC-met. palūk ••..••• 2.75% 
2 metų GIC-met. palūk ••.•••• 3.25% 
3 metų GIC-met. palūk ••.•••• 3.75% 
4 metų GIC-met. palūk. . ....• 4.10% 
5 metų GIC-met. palūk ......• 4.25% 
RRSP, RRIF "Variable" ••.•••• 1.50% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. • .3.50% 
RRSP Ir RRIF·2 m.term.lnd ••• 3.85% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd. • .4.25% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. • .4.50% 
RRSP Ir RRIF·5 m.term.lnd. • .4.60% 
Tau pomąlą sąskaną ••••.•••• 0.10% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki •••• 0.10% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sąsk. •••..••• 0.10% 
Amerikos dol. GIC 1 metų 

term. ind. • ••••••••••• 2.25% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo .........• 6.25% 

Sutarties paskolas 
nuo •..•••..•• 6.25% 

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuoiimčiu 
1 metų .•••..•• 5.60% 
2 metų .••••••• 5.70% 
3 metų .•• „ ... 5.80% 
4 metų .......• 6.10% 
5 metų .......• 6.30% 

Su keičiamu 
nuoilmčlu 
1, 2, 3 metų •••• 5.25% 

Duodame CMHC 
apdraustas nelcllno/amo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nelcllno/amo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRAKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ ir GRYNŲ PINIGŲ 
NAUDOKITĖS •1NTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com 

YPATINGŲ NUOŠIMČIŲ INDĖLIAI* 
(SPECIAL GIC*) 

NEŠA SUDĖTINES PALŪKANAS: 
(COMPOUNDED YIELD) 

l METŲ 
2 METŲ 
3 METŲ 
4 METŲ 
5 METŲ 

4.00% 
4.10% 
4.25% 
4.50% 
4.60% 

SUDĖTINIŲ PALŪKANŲ 
IPLAUKA 

4.00o/o 
4.18% 
4.43% 
4.81% 
5.04% 

COMPOUNDED INTEREST 

*metų pabaigoje nemokama papildomų palūkanų 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERA'l'YVAS 

81~~2 Corp. BROKERAGE" 

5650 Yonge treet, Suite 1508 
Toronco, ON M2M 4G3 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės, nenusivilsite. 
Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime. 

TEL: 416-227-2000 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 416-227-2008 el.paštas: laimąslz~ahoo.cą 

' lndependenUy Owned and Operated, REALTORID 

©RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
0 .0 .S„ M. e„ O rtho. Oip„ FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujus ' l'ARAMOS') 

Torooto O , M8W l CS 
Tcl. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

Džiaugiasi sugrįžęs 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Cicero lietuvių dvasios vadas kun. dr. 
Kęstutis 'Ilimakas, pusantro mėnesio pralei
dęs Lietuvoje, sugrįžo ir jau spalio 26 d. au
kojo šv. Mišias ŠV. Antano parapijos švento

vėje ir Švč. Mergelės Mari
jos gimimo parapijos šven
tovėje Marquette parke. 
Kun. dr. K. Tfimakas savo 
pamoksle džiaugėsi galėjęs 
grįžti namo. Tėvynėje jam 
tekę atlikti daugybę darbų 

įvairiose vietovėse. Jis apgailestavo, kad Lle
tuvoje yra labai mažai pašaukimų į kunigystę. 
Vėliau jis mums papasakojo daugiau apie 
savo darbus tėvynėje. Jis lankėsi Vytauto 
Didžiojo universitete ir kunigų seminarijoje 
Kaune. Ir vienur, ir kitur atnašavo šv. Mišias, 
susitiko su dėstytojais ir studentais. 

Nuo pat 1992 metų kasmet organizuo
davo talentų vakarus Katalikų teologijos fa. 
kultete, kurių programose dalyvaudavo stu
dentai ir dėstytojai su savo kūryba, dainomis, 
šokiais ir vaidyba. Šią tradiciją jis pratęsė ir 
šiemet. Kun. K. Ilimakas buvo pakviestas 
garbės svečiu ir vakaro programoje skaitė sa
vo humoristinius eilėraščius. 

Studentai tebesikreipia į jį, prašo jo pa
tarimų net jų diplominiams darbams. Jo kny
gų serija tebenaudojama religijos psi
chologijos kursuose, o evangelinės poezijos 
rinkinys Ieškančiojo pėdsakai dažnai tebe
naudojamas meninėse programose Lletuvoje. 
Spalio 10 d. Marijampolėje Vilkaviškio vys
kupijos tikybos mokytojams jis vedė religijos, 
psichologijos seminarą. Nors buvo ribojamas 
klausytojų skaičius, salė buvo perpildyta at
vykusių be registracijos. 

Su dr. Eugenijum Danilevičium kun. K. 
llimakas yra sudaręs iniciatyvinę grupę Lle
tuvoje puoselėti popiežiaus Jono Pauliaus 11 

pradėtai gyvybės kultūrai, kurios centrinė 
vertybė yra Kūrėjo žmonėms dovanota dvi
guba gyvybė - prigimtinė ir antgamtinė. 
Stengdamasis plėsti plačiau šią idėją, kun. K. 
Thimakas pradėjo naują laidą Marijos radijo 
bangomis. Marijos radijas girdimas visoje 
Lietuvoje, o per internetą - Amerikoje ir ki
tur pasaulyje. Kitoje laidoje, pavadintoje "Ti
kint bręsti, bręstant pasišvęsti" jis kalba apie 
tikėjimo reikšmę gyvenime. Šias dvi pertrans
liuojamas iš Amerikos laidas jis tęs. 

Lauktas svečias nepasirodė 
Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus 

vizitas, planuotas spalio 27, pirmadienio va
~----~ kare, buvo atšauktas. Svečias 

turėjo aukoti šv. Mišias Cice
ro Šv. Antano parapijos šven
tovėje, po jų turėjo įvykti 
susitikimas su parapijiečiais. 
Šiam neeiliniam įvykiui Ci
cero lietuviai jau kuris laikas 

rengėsi. Thčiau arkivyskupo programos pla-
nuotojai nusprendė, kad svečias turi vykti į 
susitikimą su amerikiečiais, kuris, kaip buvo 
pranešta, "duos daugiau naudos". Nors aukš
tasis svečias į Cicerą neatvažiavo, par. kavi
nės vedėja Mėta Gabalienė su savo talkinin
ke iš Cicero lietuvių surinko pinigų (dalį 
paėmė iš kavinės kasos) ir sekmadienio po
pietę vyko į kazimieriečių seselių namuose 
rengtą susitikimą, kur Cicero lietuvių vardu 
svečiui įteikė tūkstantinę. 

Vykusios kavutės metu apie kadaise įvy
kusį pasimatymą su tada Kybartų parapijos 
klebonu buvusiu kun. S. Thmkevičiumi kal
bėjo Edvardas Šulaitis, kuris kartu su Kybar
tuose gyvenusiu broliu Broniumi jį aplankė 
dar prieš jo suėmimą ir įkalinimą. Apie talką 
kun. S. Tamkevičiaus leidžiamai Lietuvos 
katalikų Bažnyčios kronikai pasakojo ir Mari
ja Remienė. 

IATSIŲSTA PAMIN~Tll 
Fondas Kanados Lietuvių 

Lithuanian Canadian Foundation 
l Resurrec1ion Rd. Toronto ON M9A SG l Tel.: 4 16-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per ./6 melus 
Kanados lietuvių organizacijom s davė 2.17 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.60 min. dol. bei studentų stipendijom s 
Kanadoje iJ· Lietuvoje 0.38 min. dol. 

Tėvas Placidas Barius, 
OFM, MEILEI TO NEGANA, 
pasitinkant Mažesniųjų brolių 
ordino (OFM) 800 metų su
kaktį; 428 psl. ir kieti viršeliai, 
Vilnius 2008; knygos sudary
toj ai kun. Astijus Kungys, 
OFM, Aleksejus Bočiarovas; 
redaktorė Michalina Bočiaro
va; knyga iliustruota nuo
traukomis iš autoriaus gyveni
mo. Rinkinio turinį sudaro: Remkime Kanados lietuvių fondą 

ir prisiminkime jį savo testamentuose! 
R01štlnės d01rbo v01l01ndos: plrm01d. Ir trečl01d . nuo 11 v.r. Iki 3 v.p.p. 
Telefon01s 01ts01kom01s nuo plrm01d. Iki penkt01d . t01rp 9 v.r. Ir 5 v.p.p. 

lšr01šome p01kvlt01vlmus 01tleldlmul nuo p01J01m4 mokesčių. 

MARGUTIS Parcels 
4134 Oundas SI. Wesl, Toronlo, ON. MBX l X3 Fox: (4 16) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU j Vilnių 

2008 m. lapkričio 13 d. ir 20 d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU j Vilnių 

2008 m. lapkričio 13 d. ir 20 d. 
Visi paketai turi būti į mūstĮ pagr. raštin9 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

u.>oo* s;Joo* 
t>off for l parcel off 

* coupon is valid only at ''Margutis-Pysanka" head o 1ce. 

Sekmadienio pamokslai, šven
čių pamokslai, Šventieji. Tikė
jimas, Marija, Parapija, Th~ta, 
Pranciškonai, Kunigystė, Sei
ma, Gyvenimas, Mirtis, Pa
mąstymai. Knygą išleido Ma
žesniųjų brolių ordino Lietu
vos Šv. Kazimiero provincija, 
Maironio g. 10-1, LT 01124, 
Vilnius. Tiražas ir kaina ne
pažymėti. 

Tėvas Placidas Barius, 
OFM, STACUOS (Kryžiaus 
kelio stotys), 64 psl. ir virše
liai; spalvotos iliustracijos; iš
leista Mažesni!}.ių brolių ordi
no Lietuvos Sv. Kazimiero 
provincijos lėšomis; stacijos -
Aleksandros Kašubienės; 
nuotraukos- br. Mykolo Let
kausko, OFM; maketavo Gied
rė Mik.ulskaitė; Vilnius 2006; 
kun. Juliaus Sasnaus.k.o, OFM, 
įvadas. 

DĖMESIO! TĖVIŠKĖS 
ŽIBURIŲ naujas faksas: 

905-275-4364 



Nauji vėjai, geri užmojai 

Kanados lietuvių muziejuje-archyve spalio 25 d. parodos "Pirmoji banga" atidaryme KLB 
Kultūros komisijos pirmininkė Rūta Kličienė taria žodį Ntr. K. Poškaus 

Atkelta iš 3-čio psl. 

Jos autorius, Marius Jo
vaiša, iš viso keliavo 7000 k:m 
nufotografuoti Lietuvos vaiz
dus ir įamžinti įvairiais foto
grafijos aparatais per 50 skry
džių lėktuvais ir skraidyk
lėmis. 

Temos ir pranešim.ai 
Pavalgius ir salę pertvar

kius, kad visi galėtų susėsti 
ratu, J. Kuraitė-Lasienė supa
žindino su popietine suvažia
vimo programa. Į diskusijas, 
šalia tarybos narių iš anksto 
buvo pakviesti ir organizacijų 
atstovai bei kiti, kuriems rūpi 
lietuviškos veiklos ateitis. Vi
siems susirinkus, kas norėjo, 
galėjo pasiūlyti diskusijoms 
temą arba klausimą, kuris už
rašytas ant didelio popieriaus 
lapo ir pakabintas sienoje. 
Prie kiekvienos temos tada 
rinkosi, kas ja domisi. Norin
tys aplankyti ir diskutuoti įvai
riais klausimais galėjo daly
vauti daugiau negu viename 
būrelyje, po 10 ar 15 minučių 
kiekviename galėjo dalintis 
mintimis. 

Užsibaigus diskusijoms 
skirtam laikui, kiekvieno klau
simo siūlytojas padarė prane
šimą apie diskusijas, vykusias 

tame būrelyje. Informacija apie tapti prie naujos šalies ir lietu
pranešimus bus skelbiama viškų organizacijų įsikūrimo 
kitame TŽ numeryje (nr. 46). pradžia. Parodą sudaro įvairių 

Turybos sesijai užsibaigus, žmonių raštai, kurie sukaupti 
KLMA patalpose vyko paro- Lietuvos Martyno Mažvydo 
dos "Pirmoji banga" atidary- Nacionalinėje bibliotekoje 
mas. Žodį tarė KLB kultūros Vilniuje. KLMA irgi turime
komisijos pirmininkė Rūta džiagos, kuri atspindi Kana-

Lietuvos ambasadorė G. Damušytė atriša juostas atidarydama 
parodą "Pirmoji banga" KL Muziejuje-archyve spalio 25 d. 

Ntr. K. Poškaus 

Kličienė ir juostas atrišo Lie- dos pirmos bangos atvykimą. 
tuvos ambasadorė Gintė Da- Ji irgi paruošta apžiūrėjimui 
mušytė. Parodoje rodomais- vitrinose. Parodą padėjo pa
torija lietuvių imigrantų, atvy- rengti dr. Arūnas Pabedins
kusių iš Lietuvos į JAV XIX š. kas, Rūta ir Kęstutis Poškai. 
pabaigoje. Bendra tema - jų Ji veiks KLMA patalpose iki 
išgyvenimai ir pastangos pri- š.m. lapkričio 23 d. (Pabaiga) 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>Y"A..L LEPA..C3E 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 
LAIDOTUVIŲ NAMAI 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ LEIDYBAI vis didėjančius finansinius suoknmus sudaro nesumokėtos sąskaitos ui 
SKELBIMUS ir PRENUMERATAS. Pųjamos mažėja, o spausdinimo bei kitokios su leidyba susijusios išlai
dos kyla. Žiburių valdyba nutaR, kad prenumeratai pasibaigus, po dviejų perspijimų laikraščio siuntimas 
nesusimokėjusiam skaitytojui bus nutrauktas. Prenumeratoriai prašomi įsidėmėti adreso lipdėje atspaus
dintą datą, kuri nurodo iki kol prenumerata sumokėta. Leidėjai nuolat dėkingi visiems, kurie laiku susimo
ka ir remia lietuviška suaudą. 
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PARAMOS NUOSIMCIAI 
Palūkanų norma 4.50% (Prime Rate) A 
TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

INVESTICINĖ 
SĄSKAITA 

"GIC" INDĖLIAI PAPI L DOMA 
TAUPOMOJI O. 75% (pelno padalinimas netaikomas) 

"Planas24" KASDIENINIŲ 
PALŪKANŲ ČEKIŲ /TAUPOMOJI 
Balansas: $0-$4,999. 99 

$5,000.00 - $9,999.99 
$l 0,000.00-$24, 999. 99 

$25,000.00-$ 59, 999. 99 

Virš $60,000.00 
....... -.......... 

Nemokami įnašai, 
išėmimai, 

čekių patarnavimai 

+ 

0.05% 

0.10% 

0.25% 

0.50% 

1.25% 

JAV DOLERIŲ KASDIENINIŲ 
PALŪKANŲ 0.25% 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 
Atviras, kintamųjų palūkanų 5.50% 

l metų 5.60% 

2 metų 5.70% 

3 metų 5.80% 

4 metų 6.10% 

5 metų 6.30% 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 
pagal pareikalavimą 

l metų 4.05% 

2 metų 4.10% 

3 metų 4.35% 

4 metų 4.50% 

5 metų 4.60% 

l metų 
3.25% iškeičiamas 

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

l metų 2.75% 

2 metų 3.25% 

3 metų 3.75% 
4 metų 4.10% 

5 metų 4.25% 

l metų kas mėnesį 
2.25% mokamos palūkanos 

l metų iškeičiamas 2.50% 

l metų JAV dolerių 2.10% 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30-89 dienų 1.80% 

90-1 79 dienų 1.80% 

l 80-269 dienų l .85% 

270-364 dienų 1.90% 

l metų 2.25% 

2 metų 2.60% 

3 metų 2.90% 

4 metų 3.00% 

5 metų 3.20% 

Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU PENSIJŲ FONDAI 

Kasdieninių 
Palūkanų norma+ 1.0% ir aukščiau kintamųjų palūkanų 3.00% 

ASMENINĖS PASKOLOS 
Palūkanų norma + 2 .0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS 
KREDITAS 
Palūkanų norma+ 3.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčio i gali būti 
keičiami be įspėjimo 

BLOOR-ISLI NGTON , prie 
pranciškonų parap ijos ; 2 
miegamųjų pietų vakarų kam
pin is " condominium" su 
dviem garažo vietomis, kas la
bai retai pasitalko. Penkių mi
nučių nuotolis nuo požemi
nio. Geras Ontario ežero vaiz
das. Nauja kaina$269,900. 

R~NNYMEDE_-S~itEN< at
skiras„ ~~Lt ~mas. 
Di~~emas. Prašo 
$469,900. 

SKAMBINTI 

l metų 3.50% 
2 metų 

3 metų 

4 metų 
5 metų 

3.85% 

4.25% 

4.50% 

4.60% 

M:ff 
PARAMA 

TEODORUI STANULIUI, broker 
RE/MAX WEST REALTY tiesiog 41 6-879-4937 

ari namus 416-231-4937 
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9-0 SPORTAS 

Richview Collegiate mokinys, "Kovo" sporto klubo narys 
Vacys Baronaitis spalio mėn. susitiko su Kanados min. pirmi
ninku Stephen Harper, lankančiu 50 metų sukaktį švenčian
čią gimnaziją, kurią jis baigė 

Veržlus atletas 
Lukas Veržbickas penkiolikmetis jaunuolis, kuris anksčiau 

pasižymėdavo pradžios mokyklų bėgimo (Cross Country) var
žybose, dabar jau skina laurus šioje sporto šakoje būdamas 
gimnazistu. Be to, jis spėjo laimėti ir triatlono bei duatlono 
varžybas, rengtas visos Amerikos mastu jo amžiaus grupėje. 

Vos pradėjęs mokslo metus Lincoln-Way Centrai H. S., 
New Lenox, IL, pirmamečių moksleivių jis jau vadinamas "su
perstar". Pergales vaikinas yra iškovojęs visose iki šiol rengto
se lenktynėse įvairiose Illinois valstijos vietovėse. Kai kur yra 
pagerinęs ilgokai išsilaikiusius varžybų rekordus. 

Lukas dalyvavo West Suburban Conference grupei pri
klausančių gimnazijų varžybose Chamnahon vietovėje. Čia 
žiūrovai galėjo pamatyti reto grožio dvikovą, kurioje susikibo 
"Red" divizijos nugalėtojas Lukas ir "Blue" divizijos čempio
nas Zach Dahleen. Dramatiškoje kovoje L. Veržbickas įveikė 
varžovą trimis sekundės dalimis rezultatu 15 min. 4.5 sek. Z. 
Dahleen iš Sandburg H. S. ankstesnėse varžybose lietuvis bu
vo įveikęs žymiai didesne persvara, bet šį kartą pasirinko kitą 
taktiką, leidusią varžovui priartėti prie jo. 

Vaikinas dabar ruošiasi svarbioms Vidurio Amerikos gim
nazijų "Cross Country" varžyboms, įvyksiančioms lapkričio 29 
d. Madison, WI, ir visos Amerikos bėgimo lenktynėms gruo
džio 7 d. rengiamoms San Diego, CA. E. Šulaitis 

Hamiltono sporto klubas "Kovas" šių, 60-ųjų veiklos metų 
pradžioje padėkojo kredito kooperatyvui TALKA už ilgametę 
paramą. Nuotraukoje klubo pirmininkas Stasys Bakšys, 
įteikęs TALKOS vedėjui Rimui Sakalui sportininkų unifor
mos specialiai įrėmintus marškinius 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

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

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

416 769-2526 

Artūras Poviliūnas liko 
LTOK pirmininku 

EDVARDAS ŠULAITIS 102 LTOK nariai, 25 LTOK garbės nariai ir 
vienas LTOK garbės sekretorius. LTOK gene
ralinę asamblėją sudaro po du olimpinių 
sporto šakų federacijų atstovus, po vieną at
stovą iš kitų pripažintų sporto organizacijų, 
LTOK atkūrimo grupės nariai, olimpiniai 
čempionai. 

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) pirmininkas Artūras Poviliūnas spa
lio 10 d. Karoliniškių viešbučio konferencijų 
salėje įvykusioje LTOK generalinės asamblė
jos rinkimų sesijoje buvo perrinktas šeštajai 
ketverių metų kadencijai. Šis 57-erių metų 
sporto darbuotojas LTOK vadovauja nuo šio 
komiteto atkūrimo (1988-ųjų). Už A. Poviliū
ną balsavo 81 posėdyje dalyvavęs atstovas. 
Daugiau kandidatų nebuvo siūlyta. 

A. Poviliūnas gimė 1951 m. rugpjūčio 10 
d. Kaune, kur baigė vidurinę mokyklą. Studi
javo LKKI, po to - Sąjunginio kūno kultūros 
MTI Maskvoje aspirantūroje. Turėjo daug pa
reigų: buvo Kauno vaikų sporto mokyklos 
krepšinio treneris, LKKI dėstytojas ir vyr. 
dėstytojas, "Atleto" vyrų krepšinio komandos 
vyr. treneris, LKP CK kūno kultūros ir sporto 
komiteto pirmasis pavaduotojas ir kt. 

Po rinkimų A. Poviliūnas teigė, kad LTOK 
veikla neapsiriboja vien dalyvavimu olimpia
dose. Darbo barai yra kur kas platesni - olim
pinio švietimo programų vykdymas, olimpinės 
akademijos veikla, darbas su sporto vetera
nais, lėšų kaupimas, nes iš valstybės biudžeto 
tiesiogiai pinigų negaunama. 

Yra parašęs vadovėlių ir knygų sporto rei
kalais. Viena jų - Olimpinė ugnis negęsta pasi
rodė 1995 m. A. Poviliūnas žaidė krepšinį, lai
mėjo nemažai apdovanojimų, prizų. 1988 m. 
jis buvo LTOK atkūrimo darbo grupės vadovas. 

Toje pačioje sesijoje LTOK vicepirminin
kais perrinkti Algirdas Raslanas (Kūno kultū
ros ir sporto departamento gen. direktorius) 
ir Vytas Nėnius. LTOK generaliniu sekreto
riumi perrinktas Vytautas Zubernis. Donatas 
Kazlauskas išrinktas šio komiteto iždininku. 
LTOK vykdomojo komiteto nariais išrinkti: 
olimpinės čempionės Vida Vencienė, Daina 
Gudzinevičiūtė, Lina Kačiušytė, Valentinas 
Paketūras, Eimantas Skrabulis, Albinas Grab
nickas, Mindaugas Balčiūnas. 

A. Poviliūnas yra lankęsis daugelyje pa
saulio šalių, viešėjo ir JAV. Kai jis svečiavosi 
Čikagoje, su juo teko bendrauti ir E. Šulaičiui. 
Svečias taip pat susitiko su Š. Amerikos lietu
vių fizinio auklėjimo ir sporto komitetu, ku
riam tada vadovavo dabartinis Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus. 

Svečias daug dėmesio skyrė išeivijos lietu
vių sportinei veiklai, bendravo su išeivijos 
sporto darbuotojais. 

Buvo išrinkta ir nauja LTOK revizijos 
komisija. LTOK generalinei sesijai priklauso 

Geriausias animacinis filmas 
Interneto portalo BOMS. 

LT lankytojai rinko geriausią 
animacinių filmų festivalio 
"Tindirindis" darbą. Žiūrovų 
vertinimui buvo pateikta per 
40 animacinių kūrinių iš viso 
pasaulio, kurie sudarė vieną 
iš festivalio "Tindirindis" prog
ramų. Geriausiu internetiniu 
animaciniu filmu internautai 
išrinko Ingos Juškėnaitės dar
bą Trys paršiukai. 

Ne mažas interneto varto
tojų susidomėjimas animacija 
pradžiugino festivalio "Tindi
rindis" organizatorius. "Por
talas BOMS.LT padeda pri
traukti daug naujų žiūrovų ir 
sudominti juos animacijos 
menu", - teigia festivalio 
"Tindirindis" organizatorius 
Valentas Aškinis. Festivalio 
"Tindirindis" filmais portalo 
BOMS.LT lankytojai darga
lės mėgautis iki gruodžio 1 d. 

Tarptautinis animacinių 
filmų festivalis "Tindirindis" 
Vilniuje vyko spalio 23-26 d.d. 
Jis organizuotas jau šeštąjį 

Bllletal Į Lietuvą 
spalio 1, 2008 - balandžio 30, 2009 

$675 + 
oro uosto mokesčia i apie $300 

Finnair avialinijos, 
Toronto - Vilnius per Helsinki 

Taip pat bilietai kitomis oro 
linijomis ir į kitas šalis 

Skambinkite Gabrielei 
Pabrėžaitei-Flores 

O.b Orav Travel Inc. 
5700 Yonge Street at Finch 
Toronto. Ontario M2M 4K2 

416-221-3113 
Toli free 1-800 361 -9487 

Fax 416-221 -4885 
gabriele@bdt.ca ONT REG. 03228277 

B;D'li lt. '.> • n 01·ldT1·a1,el 

kartą. Festivalyje, kurio ren
gėjai siekia parodyti geriau
sius pasaulio animacijos dar
bus ir garsinti Lietuvoje kuria
mą animaciją, buvo apdova
noti 11 skirtingų nominacijų 
laimėtojų, bei specialios 
BOMS.LT nominacijos nuga
lėtojas, kurį išrinko internau
tai. Festivalio "Tindirindis" 
metu buvo parodyta apie 240 
naujų animacinių filmų iš viso 
pasaulio. 

Portalas BOMS.LT pri
klauso bendrovei "Tilde IT", 
kuri skaičiuoja jau devintuo
sius veiklos metus. Pagrindi
nės įmonės veiklos sritys -
programinės įrangos lokaliza
vimas bei techninės doku
mentacijos vertimai, lietuvių 
kalbos palaikymo programi
nės įrangos kūrimas ir inter
neto projektų kūrimas bei plė
tojimas. "Tilde IT" veiklą in
terneto projektų srityje pra-

dėjo dar 2000 metais, kai buvo 
įkurtas interneto portalas 
TV.LT. Pradžioje buvo rodo
mos tik televizijų laidos, vė
liau turinys išsiplėtė iki doku
mentikos, animacijos, kino 
anonsų bei pačių portalo lan
kytojų vaizdo medžiagos. Nuo 
2008 metų vidurio TY.LT por
talas atsinaujino ir tapo 
BOMS.LT (Baltic Online Me
dia Store ). Analogiški inter
neto portalai taip pat veikia 
Latvijoje (BOMS.LV) ir Esti
joje (BOMS.EE). 

Asmenys ryšiams: Rima 
Siaurusevičiūtė, UAB "Tilde 
IT" interneto projektų vadovė, 
tel. 8 5 2740 372, mob. tel. 8 652 
55399, el.paštas rima@boms.lt; 
Valentas Aškinis, Animacinių 
filmų festivalio "Tindirindis" 
organizatorius, tel. 8 5 2300 568, 
mob. tel. 8 610 47151, el.paštas 
tindirindis festival@yahoo. 
com. Inf. 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
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Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

NEMOKAMAS /KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
PADĖKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Kviečia Lingu,a Lituanica 

KUS atstovai, dalyvavę KLB Krašto tarybos sesijoje Anapi
lyje, Mississaugoje, š.m. spalio 25 d. Iš k. A. Krakauskaitė, 
T. Kuras, pirm. Rūta Samonytė, P. Vaičiūnas 

Vaikų Eurovizijos 2008 
konkurse - vilnietė 

Pamoka Katedros aikštėje - kursų klausytojų žvilgsnis į Vilniaus bokštus 

Kalbos praktikos centras Lingua Lituanica 
(Vilnius, Gedimino prospektas 26) kviečia į 
lietuvių kalbos kursus vaikus ir suaugusius. 
Kaip rašo kursų vadovė profesorė dr. G. Ka
ciuškienė laiške, gruodžio 15-24 dienomis 
vyks intensyvaus mokymo kursai. Lietuvių 
kalbos moko gerai pasirengę lietuvių kalbos 
žinovai ir pedagogai, turintys mokslo laipsnius 
ir patirties. Vyresnieji gali užsiregistruoti į 
pradinio, vidutinio ar aukštesniojo lygio klases 
- pagal lietuvių kalbos žinias ir kalbėjimo įgū
džius. Be akademinių užsiėmimų, kursų klau-

sytojams bus rengiamos išvykos, susitikimai, 
padedantys geriau pažinti kraštą ir kultūrą bei 
istoriją. 

Siemet pagal pageidavimus moksleivių 
žiemos atostogų metu rengiamos kalbos mo
kymo pamokos ir 7-11 metų vaikams. Užsi
ėmimai vyks vieną ar dvi savaites, bus moko
ma pagal norus - grupėse ir atskirai (galima 
pasirinkti). Kursų kaina - 500 It. 

Norintys daugiau ir išsamesnės informaci
jos apie kursus gali surasti jos tinklalapyje 
www.lingualit.lt Inf. 

sią. Vertintojai kartu su klau
sytojais geriausiai įvertino 
Eglės pasirodymą, tad ir buvo 
nuspręsta į konkursą pasiųsti 
jaunąją dainininkę. Atran
kiniame pasirodyme ji atliko 
Raigardo Tautkaus pritaikytą 
savos kūrybos dainą Laiminga 
diena. 

Eurovizijos vaikų konkur
sas vyks lapkričio 22 d. Kipre. 
Lietuvos žiūrovai jaunųjų Eu
ropos dainininkų konkursą 
galės matyti TV ekrane. 

l 

Vilnietė dešimtmetė dai
nininkė Eglė Jurgaitytė (ntr. 
- viduryje) atstovaus Lietuvai 
būsimajame Eurovizijos 2008 
vaikų konkurse. Jau septyneri 
metai iš eilės rengiamos ge
riausių jaunųjų Europos dai
nininkų varžybos. Lietuva į šį 
konkursą savo atstovą siunčia 
antrą kartą. Baigiamajame at
rankos pasirodyme dalyvavo 
nemažai gerai pasiruošusių 
grupių ir dainininkų, tad verti
nimo komisijai teko nelengva 
užduotis atrinkti tikrai geriau- Parengta pagal Delfi inf. Vasaros kursų 2008 m. studentai pirmajame užsiėmime, pasiryžę išmokti lietuviškai 

Vaiko nuotykiai 
A. STANISLAUSKAS 

Pačiame kaimo pakrašty - prisi
glaudusi pamiškėje sodybėlė. Maža, 
bet tvarkinga, kurioje šeimininkauja 
apskritutė juodbruva tetulytė su dviem 
jau paaugusiais vaikais: septyniolik
mečiu sūnaitėliu ir penkiolikmete 
dukrele. Mane, svečiuosna atvykusį 
miesčionį, vedžioja po kiemą, sodą ir 
aiškina kaip elgtis, ko nedaryti, nes 
žada palikti vieną, kol visi laukuose 
darbuosis. Aš taip pat siūliausi į dar
bus, bet manęs neima, nes per mažas. 
Tetulytė randa išeitį: "Prigrybauk ir 
paruošk mums pietus, gerai? Į mišką 
neik, bet sukinėkis toje proskynoje, 
kur kelmeliai: ir kazlėkų ten daug ir 
namus visą laiką matysi... Taigi dar ir 
nuo vagių saugosi..." 

Kazlėkiukai prie kelmiukų mane 
labai sudomino. Nusitvėręs krepšį nu
skubėjau kirtiman. Grybų buvo ir gana 
daug. Pradžioje prisipjausčiau didelių, 
po to antru ratu "nušienavau" ir ma-

žiukus ir su puspilniu krepšiu grįžau 
namo. Bulvikes nuskutau ir užmer
kiau, o ką daryti su grybais, nežino
jau. Laukti namiškių prailgo, tai apsi
grėbiau kiemelį, apravėjau darželį ir 
netgi palaisčiau, o maniškiai vis ne
grįžo„. 

Nesulaukiau - užmigau ant suolo 
prie lango. Nubudau nuo skanaus iš
virusių bulvių kvapo ir čirškinamų la
šinių. Tetulytė tvarkė grybus, dukrelė 
dengė stalą, o sūnaitėlis tvarkė paval
kus ir ruošė rytojaus darbams įnagius. 

"Prabudai? - nusišypsojo tetulytė 
- eikš parodysiu kaip grybukus tvar
kyti... Va, matai, perpjovus kepurėlę 
matyti ar jis sveikas ar kirmėlėtas -
tokį iškart išmetam! O va, sveikus -
nulupame odelę, supjaustome ir į kep
tuvę, kartu su svogūnėliais ir lašinu
kais, dar grietine pagardinsime, tai 
bus tikras balius! Tokią "patrovą" tik 
karaliai valgo„." 

Didžiausiam mano nusivylimui 
visi didieji kazlėkai buvo sukirmiję ir 

išmesti kibiran. Tik mažiukai čirškėjo 
keptuvėje, kurių man pasirodė labai 
mažai... Na, palaukit, rytoj rinksiu tik 
mažiukus, be to jau miške patikrinsiu 
ir kirmėlėtus paliksiu„. Rinksiu ilgai 
ir kol bus pilnas krepšys, kad galėtu
me visi daug ir pilna burna pavalgyti, 
o ne paskanauti... 

Rytojaus dieną prie kelmiukų gry
bų neradau, todėl pasukau gilyn į miš
ką„. Grybų buvo ir visokių formų bei 
spalvų. Tikrinau ir sveikus dėjau krep
šin. Jau buvau begrįžtantis namo, kai 
klegantis vaikų būrys mane aprietė 
lanku. 

- Tai kokių čia šungrybių prisirin
kai? - išpurtė į samanas mano krepšį 
didokas berniokėlis. 

- Matei, - aiškino vaikai, - čia tau 
skruzdės sostą sumeistravojo. Tuoj ta
ve pasodinsiu„. 

Ir pasodino ant skruzdėlyno vir
šaus. Man buvo gaila tų mažų vabaliu
kų darbelio, nes aš tą jų statinį gerokai 
apardžiau„. Bet mano gailestį kaip 
mat nustelbė aštrus skausmas! Jos vi
sos mane apkandžiojo! Kiek tik buvo 
plikų kojų - tiek skruzdžių nuteriota! 

Paleidau kakarynę, kiek gerklė 
nešė ir pasileidau bėgte namo. Mane 
iš toli išgirdo kaime likusios senolytės 
ir kelios išėjo pasitikti bei gelbėti... O 
gelbėjo labai paprastai: pasodino į ku
bilą pilną vandens ir taip žymiai su
mažino skausmą. Kita atnešė iš namų 
kažkokių tai taukų, ištepė paraudu
sias ir niežtinčias mano kojeles, kad 
taip smarkiai neniežtėtų. Trečia siūlė 
išgerti žolelių arbatėlės, kad išgąstį 
nuimtų„. 

Tokį aptepliotą taukais mane rado 
tetulytė su vaikais. Sūnaitėlis apklausi
nėjo, kaip atrodė mane nuskriaudę 
vaikai, šoko ant dar nenubalnoto ark
lio ir nujojo miškan„. 

Gal po dešimties minučių grįžo ir 
pareiškė, kad pavijo vaikų pulkelį, 
"nušventino" botagėliu išdykėlius, o 
ryt darbe ir tėvams juos įskųs, kad 
daugiau taip nedarytų! 

Mane pirmą kartą gyvenime kaž
kas apgynė! Maža to - buvau užsodin
tas ant žirgo ir iškilmingai po visą kie
mą ratais pavedžiotas. Jaučiausi kaip 
karalaitis, pagerbtas už patirtą nuo
skaudą. 
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Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

111.tt-~ A~ 
DENTAL V , . [!mIO:rf) 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road E. 104-3945 Doug Leave ns Blvd. 
Mississauga, ON LlG 1E5 Mississauga, ON LlN OAS 

~-~ www.watersidedental.ca www.9thlinedenta1.ca 

•<t S '''\t i'I J.\ S Aa·r s·ruo10 
PAMINKLAI 

• granitas, bronza, medis 
• nemokami paminklų projektai, 

konsultacijos 
• sku lptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

LEDAS AEFMGERATION 
AIR CONDITIONINO a. HEAT1NO 

PRIEllEZONINIS ORO llLDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

.,.,.~ 1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc., O.L.S., OUP 

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

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

~W~=t\I~~ 

DENT~L C:~R.E 

Dr. J . Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

23 73 Bloor St. West 

Tel. c416> 763-5677 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~ ' :".)_ \:,..."'-'--· ...., ......__ .;-; ..,,,._...._ . . ·- ~::--tt; ~~- ~-·\~'=-~~· -O'-'-.__-~~ 

398 Guelph Line, Burlington 
{tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 
Privati AUTO-AJKŠTĖ ("parking'J 

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

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS 
• iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių i anglų kalbą 
• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

DALIA MILMANTAS· 416.237.0568 
Akredituota vertėja prie Imigracijos ir pabėgėlių 
tarybos {lmmigration and Refugee Board) 

Homelife Realty 
Plus Ltd. 

2261 BloorS1r: w. 
Toronto, Ont. M6S 1 N8 

NIJOLĖ B. BATES 
Te l. (4 16) 763·5161 

Fax: 416 763-5097 
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 

A NTANAS G ENYS 

"Jūsų nekinnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS i r PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 

Dėl nuosavybės įterlinimo skambinkite 

( 416) 236-6000 
Sutton Group-Assurance Really Inc. 

JOTVA CONSTRUCTION. A.t.. 
lleb staliaus, vidaus sienų (chy
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
!JOS 824-9821 arba 416 882-853L 

ATLIEKAME visus l'idam ir ii· 
oris remonto darbus. Dažome, 
dedame grindis, plyteles. Mūri
ninko darbai - plytmi, akmuo. 
Skambinti Vytautui tel. 905 
27.2-2016 arba 647 400-1153 
(cell). Vokiikal patyrimas. 

PARDUODAMA prez. A. Sme
tonos valdymo laikų pilna lie
tuviškų pašto leuklą kolekcija. 
Kaina $2,500. Skambinti tel. 
!JOS 238-4888. 

(nuo 1919 metų) 
.A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
A Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir SI. Clair) 

Toronto, Ontario MSN 3P7 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
afhliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

,.. konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

,.. dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

905·845·4201 • 1 ·888·384·4444 
www.affiliatedinsurance.ca + rickd@affiliatedinsurance.ca 

344 L.akeshore Road E., P.O„ Box 325, Oakvi lle, ON L6J 5A.2 

DOSNI ŠIRDIS ... 
GYVENA AMŽINAI 

LABDAROS lietuvių slaugos namų gyventojai 
visuomet šiltai priims jūsų norą pagerinti jų buitĮ 

ir bus dėkingi už paskirtas aukas bei p·alikimus. 

SKAMBINTI: 416-232-2112/402 
Norintys paaukoti savo laiką savanoriaujant 
suteiktų gyventojams didelio džiaugsmo. 

SKAMBINTI: 416-232-21 12/403 
ADRESAS: 5 Resurrection Rd., Toronto, O N M9A 5G1 

tinklalapis: www.labdara.ca: el-paštas: finance@labdara.ca 
LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudi ngi galėdami i r 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 



PAllULll LIETlllŲ JAUll•O IĄJUllA 

• 

maloniai bi«ill visus universiuto stutlentu.r ir 
dėstytojus 6USitikti ir pal>en4nudi su Kauno 

J;tauto Didiiojo universiuto Politikos mokslą 
ir diplomatjjos /aku/Jeto Ukanu, 

Įlj prof. LEONIDU DONSKIU 
Susitikimas įvyks Prisikėlimo parapijos kavinėje, 

penktadienį, lapkričio 14, nuo 7.30 v.v. 
Tulesnei informacijai arba pranešti apie dalyvavimą rašykite 
Stasiui Kullavui (Stasys.Kuliavas@gmail.com) arba 

skambinkite teL 416·529-7826. 
Nepraleiskite progos susitikti su šiuo įdomiu asmenimi! 

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

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.albn.com 

PRANEŠAME VISIEMS, 
kad Kanados lietuvių fondo narių 

METINIS SUSIRINKIMAS 
Įvyks 2009 metų balandžio 19, sekmadienį, 

Anapilio parodų salėje. 
Platesnė informacija bus p ateikta vėliau. 

KLF admillistrawrius 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, at iradusios ryš ium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija i Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• ne kil nojamo turto pirkimas/pardavimas 
• ko nsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

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

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapi~: www.pacclawfirm.com El. pa~111s: lawycrs@pacelawfirm.com 

MONTREALIO 
LIETUVIŲ CHORO 

PLOKŠTELĖS PRISTATYMAS 

( O l l R l G A N l l 

KONCERTAS IR VAIŠĖS 
LAPKRIČIO 30 d. PO MIŠIŲ 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 

ĮĖJIMAS $12 l VEIKS BARAS IR LOTERIJA 

PKIMENAME, kad aprėminti skelbimai, kuriems reikalingas 
didesnis plotas, priimami riliao1iai ild ketrirtaclienio ll v.d., jeigu 
norima jį skelbti ateimmaos 1Bvaitės 1Ž numeryje. 
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VYfAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 
Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto 

dekano, eseisto, rtlosofo, 
Lietuvos televizijos kultūros ir politikos 

pokalbių laidos "Be pykčio" vedėjo, 
visuomenės veikėjo 

Prof. Leonido Donskio 
paskaitų Kanadoje ciklas 

PASKAITA "A Lltmus Test of the Century and its Sodai and Moral Order: Llthoanla in the 
Twentieth Century" (Šimtmečio visuomeninės ir moralinės santvarkos lakmuso popierėlis: 
Lietuva dvidešimtajame amžiuje): 

• penktadienį, lapkričio 14 d., 12.30-2 v.p.p. Hamiltono McMaster universiteto 
Chester New Hall, 6ffl kamb.; 

• pirmadienį, lapkričio 17 d., 2-4 v.p.p. 'lbronto universiteto 'Il'ejybės kolegijoje, 
North House, 1 Devonsbire Place, 208N kamb.; 

•trečiadieni, lapkričio 19d.,11-12:30 v.p.p. Montrealio McGill universiteto Arts 
Building, Arts Council kamb. 

PASKAITA "Lith„nia - the first breakaway Soviet republic: reconstituting Lithuania's 
identity after 1990" (Lietuva - pirmoji atsiskyrusi sovietinė respublika: Lietuvos tapatybės 
atstatymas po 1990 metų): 

• antradimĮ, lapkričio 18 d., 1-3 v.p.p. <>tavos Carletono universiteto 
Dunton Thwer, 2213 kamb. 

ORGANIZUOJA 
Lietuvos respublikos ambasada Kanadoje 

McMaster universiteto Sociologijos departamentas ir Globalizacijos institutas, 
Turonto universiteto Munk tarptautinių studijų centras, 

Carletono universiteto Europinių studijų centras, 
McGill universiteto Europinių studijų centras 

Universitetams prašant, dalyviai registruojasi ambasadoje iki lapkričio 13 d. 
Tel (613) 567-5458, el.paštas: litemb@stonn.ca 

MALONIAI KVIEČIAME TAU11EČIUS APSILANKITl! 

Lietuvos konsulatas Toronte ir KLB Toronto apylinkės valdyba 
maloniai kviečia visus gausiai dalyvauti 

EUROPOS SĄJUNGOS FILMŲ FESTIVALYJE 
lapkričio 27, ketvirtadienį, 8.30 v.v. 

Toronto universiteto (lnnis College) lnnis Tow n Hal l, 
2 Sussex Ave. (kampas St. George St. ir Sussex) 

Bus rodomas filmas 
v • 

"NEREIKALINGI ZMONES" ("Loss"), 
premijuoto Lietuvos režisieriaus Maris Martinsons 

Įėjimas - laisva auka. Po filmo - lengvos vaišės 
- -- --- ---- --- --- ---- ----- --·- -- -- --- ---- ---- ---

TĖJllŠKĖS UBURIŲ admi
nistracija prieškalėdinio laiko
tarpiu bos atidaryta nuo lapkti
čio 16 iki gruodlio 7 d. 1elana
dieniah, po 9.30 v.r. pamaldq 
iki mahlirug l v.p.p. Bus galima 
s11uarkyti prenumeratai, 111° 
mokėti skolas, įteikti kalėdinius 
sveikinimus, uisaęti Ti kaip 
dovaną 58\'0 bičiuliams. 

KBĮėdjnU.j sveikinimai 
Jau planuojamas kalėdinis 

TŽ numeris, kuris išeis gruodžio 
16 d. V1S8 medžiaga, skirta šiam 
numeriui, laukiama vėliausiai 
iki gruocWo 1 d. Kalėdinius svei
kinimus kviečiame siųsti dar 
prieš šią datą, kad spaustuvė ga
lėtų ju.m laiku paruošti. Yra dve
jopi sveikinimai - bendras ir at
skiri, asmeniniai. Į bendrąjį svei
kinimą įrašomi visi tie, kurie pa
reiškia tokį norą ir atsiunčia au
ką 1Ž Asmeniniai bei atskirieji 
sveikinimai yra rėminiai. Jų kai
na pagal užimamą plotą. Jais 
daugiausia naudojasi parapijos, 
organizacijos, institucijos ir pa
vieniai asmenys. Sveikinimas 
per laikraštį šiuo metu yra ge
riausias būdas pasiekti savo ar
timuosius ne tik išeivijoje, bet ir 
lietuvoje. Tuo būdu išvengiama 
atvirukų siuntinėjimo, kuris pa
reikalauja daug laiko ir išlaidų. 

Prisikėlimo parapijos teatro studija 

STUDI JA 

kviečia visus didelius ir mažus j premjerą 

"Nauji karaliaus drabužiai" 
Autorė Daiva Čepauskaitė (pagal H.K Anderseno pasaką) 

Lapkričio 16, sekmadienį, 4 v.p.p. 
Toronto Prisikėlimo parapijos didžiojoje salėje 

Gruodžio 6, šeštadienį, 4 v.p.p. 
Hamiltone, Jaunimo centre 

Režisierė -Daiva Bolyrienė + Dailininkė -Akvilė M inkevičienė 
Muzika - Valdas Ramanauskas 

A.a. architektas Petras Vy
tautas Zubas, buvęs Tėviikės 
iiburių bendradarbis, po ilgos 
ir sunkios ligos (Parkinsons) 
mirė Gerontologijos centre 
Vilniuje 2008 m. spalio 28 d., 
tuoj po dukters Rimos Zubaitės 
išvažiavimo. Giliam liūdesy liko 
duktė Rima ir kiti ~ės. Int 

Atitaisymas. Tt nr. 44 
straipsnyje apie prel. Putrimą 
(2 psl.) turėjo būti "Šv. Jono
Lietuvos kankinių parapijos 80-

metis:", ne "60-metis". Ana
pilio žiniose išspausdinta Joną 
ir Haliną žmuidzinavičius. Turi 
būti Žm.uidzinus. Už klaidą at
siprašome. Red. 

Tivii'kės žiburių tinklala
pyje www.tevzib.com rasite 
įvairių parapijų, organizacijų 
ir įstaigų nuorodas. Thip pat 
yra vietinės veiklos kalendo
rius. Organizacijos kviečiamos 
pasitikrinti planuojant atei
nančių metų veiklą! 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Ateinantį sekmadienį bus 
renkama arkivyskupijos įsakyta 
antroji rinkliava kunigų pensijų 
fondui Shepherds' Trust. 

• Šį savaitgalį klebonas yra 
išvykęs vesti rudeninių susikau
pimų Sudbury ir Sault Ste. Ma
rie apylinkių lietuviams. 

•Pirmosios Komunijos pa
siruošimo pamokos vyksta sek
madieniais po 9.30 v.r. Mišių 
klebonijoje. 

• Sutvirtinimo sakramen
tui pasiruošimo pirmoji pamo
ka ir mokinių tėvų susirinkimas 
bus lapkričio 23, sekmadienį, 
po 9.30 v.r. Mišių klebonijos 
posėdž!ų kambaryje. 

• Zodis tarp mūsų knygelių 
lapkričio-gruodžio laidą platina 
A. Augaitienė sekmadieniais 
parapijos salėje. 

• Anapilio knygyne už $15 
galima įsigyti Algio Statkevi
čiaus paruoštą mūsų parapijos 
80-mečio šventės vaizdaplokštę 
(DVD) su šventės iškilmių 
filmu, K. Baliūnaitės nuotraukų 
galerija ir šventės santrauka, 
programa bei parapijos istorija. 
Taipgi knygyne yra vaikams: 
Richard Scarry Mano žodynas 
ir Vytės Nemunėlio Meškiukas 
rudnosiukas. Šiuo metu vyksta 
ir senesnių knygų išpardavimas. 

• Suvalkų krašto lietuvių 
sambūris kviečia visus į Rudens 
šokius lapkričio 15, šeštadienį, 
ę v.v. Anapilio parapijos salėje. 
Silta vakarienė bus 7 v.v. Prog
ramą atliks ir šokiams gros popu
liarus Ljetuvos dainininkas Vy
tautas Siškauskas. Dėl bilietų 
prašome skambinti Daliai tel. 
905 276-9736. 

• Naujųjų metų sutikimo 
pokylis Anapilyje prasidės gruo
džio 31, trečiadienį, 7 v.v. mūsų 
parapijos salėje. Bilietai jau bus 
platinami ateinantį sekmadienį. 

• Mišios lapkričio 16, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Michaliną 
Dausienę; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje, lapkričio 16, sekmad., 2 
v.p.p. už a.a. Elzbietą ir Joną 
Valantiejus; Delhi Šv. Kazimie
ro šventovėje, lapkričio 15, šeš
tad., 3 v.p.p. už Irenos sveikatą. 

Kapinių lankymas 
Antrasis šių metų Šv. Jono 

lietuvių kapinių lankymas Ana
pilio sodyboje Mississaugoje įvy
ko sekmadienį, lapkričio 2, Vė
linių dieną. Nepaprastai gražus 
oras ir Vėlinės sutraukė į ka
pines rekordinį lankytojų skai
čių. Lietuviai brangina bendravi
mą su savo mirusiais artimai
siais. Įspūdingas vakaras kapinė
se, kai jose mirguljavo daugybė 
uždegtų žvakučių. Sv. Jono lietu
vių kapinių komisija nuoširdžiai 
dėkoja kapinių lankytojams, ku
rie labai tvarkingai elgėsi, nepa
likdami kapų tvarkymo žymių. 
Taipgi nuoširdi padėka aukoto
jams už dosnias aukas. Beveik 
kiekvienais metais pasitaiko, 
kad automobilių vairuotojai už
kliudo paminklus. Nebuvo išim
tis ir šį kartą. Vairuotojų buvo 
paversti du paminklai. Tokie at
vejai žmonėse iššaukia gandus, 
kad siaučia vandalai lietuvių ka
pinėse. Iki šiol taip nėra atsitikę. 
Būtų gera ir malonu, kad, atsi
tikus tokiai nelaimei, vairuotojas 
praneštų apie įvykį kapinių va
doyybei. 

Šv. Jono liet. kapinių komisija 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo "Vo
lungės" choro moterų grupė, o 
ateinantį sekmadienį giedos 
"Retkąrtinis" parapijos choras. 

• Siluvos Marijos medalio
nas, kuris kabojo ant sienos už 
~ltoriaus iki pasibaigė 400 m. 
Siluvos sukakties minėjimas, 
dabar yra pakabintas prie voty
vinių žvakučių šiaurinėje šven
tovės pusėje. 

• Parapijos tarybos visų iš
rinktų ir kooptuotų į atskiras 
sekcijas narių susirinkimas vyks 
gruodžio l d., 7 v.v. parapijos 
kavinėje. Po susirinkimo bus 
daroma tarybos nuotrauka. 

• Kalėdiniame koncerte, 
kuris vyks šventovėje gruodžio 
14 d., 4 v.p.p., atliks Char
penter Messe de Minuit - Ka
lėdų nakties Mišias su 7 asmenų 
orkestru. Koncerte dalyvaus ir 
parapijos jaunimo choras. 

• Parapijos vaikų teatro stu
dija "Žalios lankos" (režisierė 
Daiva Botyrienė) šį sekmadienį, 
lapkričio 16, 4 v.p.p. parapijos 
svalėje vaidins premjerą Daivos 
Cepauskaitės Nauji karaliaus 
drabužiai. Visi kviečiami. 

• Komitetas, ruošiantis 
persikėlimo vajaus aukotojų są
rašus, prašo, kad aukotajai pa
tikrintų, ar jų pavardės yra tei
singai įrašytos. Jei reikės, bus 
padaryti reikalingi pakeitimai. 
Sąrašai šį ir lapkričio 23, sek
madienį, po Mišių bus padėti 
parapijos salėje ant staliuko, 
prie kurio sėdės J. Vingelienė. 

• Mišios sekmad., lapkričio 
16: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už a.a. Des
mond Bannon; 10.45 v.r. už 
Vėlinių Mišiom pavestas sielas, 
už a.a. Vytautą Dargį ir Ma
mertą Duliūną, už a.a. Eleną 
Juknevičienę - 10 met.; 12.15 
v.d. už a.a. Moniką ir Eleną 
Gaputytes ir Juzefą Žulienę. 

Šį šeštadienį, lapkričio 15, 
7 v.v. ateitininkai sendraugiai 
ves simpoziumą tema "Iššūkiai 
išlaikant lietuvybę - lietuviai be 
Lietuvos". Įvairioms kartoms 
atstovauti yra pakviesti: mo
deratorius Petras Vaičiūnas, 
nariai Adriana Karkaitė, Aura 
Rygelytė ir Bronius Saplys. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

Maironio mokyklos žinios 
• Lapkričio l d. mus ap

lankė gerbiamas svečias iš Lie
tuvos, Kagno arkįvysk. S. Tam
kevičius, Siluvos Svč. Mergelės 
Marijos 400 m. jubiliejaus pro
ga. Tikybos mkt. R. Simonai
tienė ir ses. Paulė paruošė šią 
šventęvbei gražią parodą iš su
neštų Svč. M. Marijos paveiks
lų, stovylėlių bei spaudinių. Ši
luvos Marijos jubiliejaus Kana
doje komiteto pirm. A. Samso
nas atvežė į mokyklą Šiluvos 
M. Marijos paveikslą, prie ku
rio mokiniai padėjo gėlių. Prel. 
E. Putrimas pristatė garbės sve
čią, arkivysk. S. Tamkevičių. 
Mkt. A. Puodžiūnienė vedė gies
mes M. Marijai. Vedėja V. Zub
rickienė tarė žodį, pristatydama 
svečius: arkivysk. S. Tamkevi
čių, prel. E. Putrimą, kun. V. 
Staškevičių, A. ir B. Samsonus, 
TCDSB pareigūnę D. Kairys. 8 
sk. mokiniai ( mkt. Rimos Že
maitytės-Deluliis paruošti) per
skaitė savo sukurtas maldas M. 
Marijai, Adriana ir Nerija skai-

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį pamaldos 
9.30 v.r. Pamaldų metu vyksta 
tikybos pamoka vaikučiams. 

• Moterų draugijos posėdis 
- sekmadienį, lapkričio 23, po 
pamaldų šventovės patalpose. 

• Spalio 29 d. Montrealyje 
mirė Brunonas Granikovas, su
laukęs 72 m. amžiaus; paliko 
liūdinčįus Montrealyje seserį 
Bertą Zemaitaitienę ir brolį 
Aleksandrą Granikovą, seserį 
Emą Lukienę Londone, ON, 
brolį Evaldą Granikovą Calga
ry, AB, ir seserį Elmą Herr
mann Vokietijoje. A.a. Bruno
nas po gedųlinių pamaldų buvo 
palaidotas Sv. Jono lietuvių ka
pinėse, Mississaugoje, ON. 

Lietuvių Namų žinios 
• LN valdybos posėdis -

lapkričio 25 d., 7 v.v. seklyčioje. 
• Visi kviečiami sekmadie

niais pietauti LN svetainėje nuo 
11 v.r. iki 2 v.p.p. (Auto aikštelė 
suvažiavusius pietų nuo 11 v.r. 
iki 3 v.p.p. nemokama). 

• Lapkričio 30 d., 4 v.p.p. 
LN įvyks A. Mamontovo ir jo 
grupės gyvo vaizdo koncertas. 
Dėl papildomos informacijos 
skambinti tel. 416 892-4323. 

• LN ieško tarnautojų, ga
linčių dirbti pilnu laiku ūkve
džio pareigoms, nepilnu laiku 
renginių metu ir virėjų. Kreiptis 
į vedėją tel. 416 532-3311. 

Lapkričio 22, šeštad., 6 
v.v. Lietuvių Namuose įvyks 
jungtinis "Atžalyno", "Ginta
ro" ir "Gyvataro" tautinių šo
kių koncertas - "Mūsų stiprybė 
vienybėje". Visų lauks kaimiš
kos vaišės, karšta vakarienė ir 
šaltas alus. Bilieto kaina - $40. 
Bilietai platinami Anapilio, 
Prisikėlimo ir Hamiltono para
pijose. Smulkesnę inf. teikia: 
Irena tel. 905 879-8794, Ri
mantas tel. 416 822-9500 ir 
Romas tel. 416 895-6345. 

Padėka 
Dėkoju visiems, pareišku

siems man užuojautą mirus ma
no seseriai Genovaitei Lietu
voje. Dėkoju kun. Augustinui Si
manavičiui, OFM, aukojusiam 
šv. Mišias jos laidotuvių dieną, 
visiems, užprašiusiems šv. Mi
šias ar prisiminusiems ją savo 
maldose. Ačiū. A. Zarembaitė 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Į Aušros Vartų parapijo~ metinius pietus atsilankė daug 
svečių: ne tik "namiškiai" bei Sv. Kazimiero parapijiečiai, bet ir 
kiti, daug rečiau matomi. Susirinkgsius pasveikino, palaimino 
vaišes klebonas kun. G. Mieldažis. Sia proga jis paprašė parapi
jiečius užpildyti anketas, kad parapija žinotų tikslesnį savo na
rių skaičių. Senieji sąrašai nebetikslūs. Vyriausias šeimininkas 
Petras Paulauskas su talkininkais pagamino tikrai puikius ir so
čius pietus. Loterijos bilietus platino ir maistą į stalus išnešiojo 
lituanistinės mokyklos ir Montrealio Lietuvių choro vaikai. Rei
kia pasidžiaugti ir pagirti vaikus už tokį uolų, mandagų ir gražų 
patarnavimą. Pabaigoje visiems padėkojo komiteto narė D. 
Jaugelytė-Zatkovic ir klebonas kun. G. Mieldažis. 

A.a. Antanina Petraitytė, 97 m. amžią,us, mirė lapkričio 4 d. 
Palaikai sudeginti. Pelenai bus laidojami Sv. Jono lietuvių kapi
nėse Mississaugoje, ON. Gedulinės Mišios- aukojamos Aušros 
Vartų šventovėje. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
A.a. William Bernacki, 81 metų, mirė lapkričio 3 d. Corn

wall, ON. Liūdi jo šeima Cornwall ir Arizonoj, taip pat mūsų 
parapijiečiai - sesuo Lucy Mikalajūnieųė, sūnėnai Tony Mika
lajūnas ir Donald Mikalajūnas (Texas ). Seima būtų dėkinga, jei 
kas ųorėtų pasiųsti auką į bet kurią labdaros įstaigą. 

VSv. Elzbietos atlaidai sekmadienį, lapkričio 16, šv. Mišios 
už Sv. Elzbietos draugijos gyvas ir mirusias nares 11 v.r., po to 
pietūs. Kviečiame atsilankyti. VL 

Montrealio atstovai ir svečiai KLB Krašto tarybos sesijoje 
Anapilyje, Mississaugoje, spalio 25 d. Kairėje g. konsulas 
Arūnas Staškevičius, Joana Adamonienė, apylinkės pirm. 
Silvija Staškevičienė 

ADAMONIS C:ASTELLI INSURANC:ES 
LABRECQUE, BROUILLETTE , CASTELLI INC . 

1001 SHERBROOKE STE., SU ITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
Ta: 514-286- 1985 IV<: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. Petras Adamonis C.l.B. 

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija 

147 5, rue De Seve, Montreal (Quebec H4E 2A8) 

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349 
tė eiles. Mkt. R. Simonaitienė 
pakalbėjo apie Marijos meilę 
žmonijai ir pakvietė darželinu
kus padėti gėlių prie Marijos 
paveikslo ir širdelių su savo var- l A U KO S l 
dais ant parodos stalo. Arki- „ __________ „_ Toronto VI. Pūtvio šaulių 

kuopa praneša, kad pastaruo
ju metu sumažėjus dėmesiui 
rengiamam Kariuomenės šven
tės minėjimui ir nebeatvyks
tant mokytis Lietuvos kari
ninkams, Kariuomenės šven
tės minėjimas nebebus ren
giamas salėje. Kuopos šauliai 
lapkričio 23 d. dalyvaus su vė
liavomis Mišiose Anapilio 
šventovėje. Kuopos valdyba 

vysk. S. Tamkevičius kreipėsi į A.a. Prano Gapučio atmi
mokinius labai paprastai ir nimui, užjausdami jo brolius 
draugiškai, papasakojo apie Ši- Kazimierą ir Kostą su šeimo
luvos M. Marijos apsireiškimą mis, B. V. Vytai Tėviškės žibu-

riams aukojo $30. 
bei reik§mę ir kvietė visus ap- Su liūdesiu prisimindami 
lankyti Siluvą ir Kauną. Jo žo- a.a. Petrą Balčiūną, M.A., mo
džiais, "reikia mylėti Lietuvą, o kytoją, vedėją, anksti amžiny
labiausiai tai mylėti Jėzų, Mari- bėn iškeliavusi (XXII mirties 
J·os sūnų". Jis dar sakė: - "Die- t metinės), žmona Nina Balčiū-
vo Motinėlė apsireiškė vai- nienė, bendradarbiai, draugai 
kams, kaip ir jūs". Jis tikisi, kad Tėviškės žiburiams aukojo $300. 
bent vienas berniukas iš mūsų 
mokinių taps kunigu. Ses. Pau
lė padėkojo arkivyskupui, ku
riam buvo įteiktos gėlės. Už
baigėme giedodami giesmę Ma
rija, Marija .... Visi išsiskirstė 
laimingi, kad galėjo dalyvauti 
tokioje svarbioje šventėje. 

• Lapkričio 15 d. bus daro
mos nuotraukos mokinių nuo 4 
iki 8 sk. ir abiturientų. Lapkričio 
22 d. fotografuosime mokinius 
nuo jaunųjų darželio iki 3 sk. 

• Dėmesio, tėveliai! Kvie
čiame visus lapkričio 29 d., 9.15 
v.r. į metinį visuotinj tėvų susi
rinkimą mokykloje. Zivilė 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa
rūpinu keliaujantiems į užsie
nį ir atvykstantiems į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rusinui tel. 
416 588-2808 (ext. 26) dienos 
metu. 
IEŠKOM AUKLĖS nuo 2009 
m. sausio mėn. prižiūrėti pas 
mus namuose 1.5 metukų mer
gytę. Gyvename Mississaugoje 
prie Mavis-Britannia. Prašome 
paskambinti Nidai, 905 755-
0962. 

Vilniaus radijo laidos užsie
niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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


