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A. Brazausko šeimos verslo netirsNauja ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Šių metų liepos 25 dieną Melbourno Apylinkės metiniame susirinkime buvo išrinkta 
nauja ALB Melbourno Apylinkės Valdyba (žiūr. nuotr. viršuje). Iš kairės: Vytautas 
Krivickas (iždininkas), Gražina Kymantaitė (sekretorė), Bronius Zumeris (pirminin
kas), Rimas Statkus (vicepirmininkas ir “public officer”), Nerija Žemkalnytė (kultū
ros renginių koordinatorė), trūksta kandidatės Aidos Gogelytės.

Ketvirtadienį, lapkričio 10 d., Seimo 
valdančiajai daugumai paskutinę aki
mirką pavyko atmesti opozicijos siūlymą 
pradėti parlamentinį Premjero Algirdo 
Brazausko šeimos verslo skaidrumo 
tyrimą. Valdančiajai koalicijai priklau
santys parlamentarai pasipriešino, kai 
buvo tvirtinama komisijos sudėtis, vado
vai ir darbo trukmė.

Už opozicijos parengtą nutarimo pro
jektą, kuriuo buvo siūloma sudaryti ko
misiją, balsavo 55 parlamentarai, prieš - 
42, susilaikė 24. Tačiau tiek balsų nepaka
ko, kad būtų pritarta komisijos sudarymui.

Algirdo Brazausko Socialdemokratų 
nariai balsavo prieš komisijos sudarymą, 
dauguma Viktor Uspaskich’o „darbiečių“ 
- 20 iš 33 balsavusiųjų susilaikė. Visų 
keturių opozicinių frakcijų ir Mišrios 
Seimo narių grupės atstovai vieningai 
pritarė tyrimui.

Ketvirtadienį Seimo nariai darbą pra
dėjo ginčais, ar gali Seimo posėdžiui pir
mininkauti parlamento vicepirmininkas 

socialdemokratas Česlovas Juršėnas. 
Opozicijos lyderis Andrius Kubilius pa
reikalavo, kad kolega nusišalintų nuo 
pirmininkavimo, kol bus balsuojama dėl 
komisijos sudarymo, nes esą jis yra tie
siogiai susijęs su Socialdemokratų par
tijos vadovo A.Brazausko šeimos verslo 
tyrimu. Tačiau Č.Juršėnas tokiam reikala
vimui nepakluso ir posėdžiui pirminin
kavo.

Prieš dvi dienas, lapkričio 8 d., Seime 
vyko ankstyvesni balsavimai dėl sudarymo 
tyrimo komisijos, kuri tirtų Brazauskų 
šeimos verslą. Per tos dienos antrąjį 
balsavimą opozicijos siūlymui sudaryti 
tokią komisiją pritarė 54 parlamentarai, 
prieš balsavo 24, susilaikė 29. Valdantieji 
paprašė dar kartą perbalsuoti, tačiau re
zultatai skyrėsi nedaug - 54 Seimo nariai 
balsavo už, 27 - prieš, 26 - susilaikė.

Vadinasi, antradienį buvo pritarta 
tyrimo komisijos sudarymui, tačiau ket
virtadienį buvo nubalsuota kitaip ir ko
misija nebus sudaryta. □

Opozicijos turimi faktai

Ar Lietuva 
išgelbės 

UNESCO 
mėlynąją 
vėliavą?
Jau eilę metų 

Kuršių nerija ir 
Lietuva didžiuo
jasi papuošusi sa

vo pajūrį prestižine UNESCO mėlynąja
vėliava. Paskutiniais metais draustiniame 
parke išdygo nelegalūs pastatai - įsitvir
tino turtuoliai ir privilegijuotieji. Kilo pro
testai ne tik iš kukliai gyvenančių, gamtą 
saugančių vietinių gyventojų, bet ir iš visos 
Lietuvos. Apie tai “nežinojo” vietinė Klai
pėdos apskrities vadovybė. Užprotesta
vus LR Prezidentui Valdui Adamkui- 
buvusiam žymiam JAV gamtosauginin
kui- į šią bylą įsijungė Specialiųjų tyrimų 
taryba ir Seimo Pirm. Artūras Paulauskas.

Prieš dvi savaites naujai paskirta Kur
šių nerijos parko direktorė Aurelija Stan
cikienė, nepaprastai susirūpinusi padėti
mi, žurnalistams sakė:”Eini miško keleliu ir 
staiga išnyra didžiulis naujas pastatas, to
liau kertamas miškas, padėti pamatai nau
jiems pastatams, čia važiuota sunkiasvorių 
mašinų... Kas svarbiau: ar patogumai žmo
gui, ar unikali gamta?...Jau prieš karą Juod
krantė buvo Europoje antras pagal žinomu
mą kurortas”.

Po susitikimo su Aplinkos apsaugos 
ministru Arūnu Kundrotu ir Valstybės 
saugomų teritorijų tarnybos direktore Rū
ta Baškyte, Seimo Pirmininkas pareiškė, 
kad būta statybos pažeidimų, o Klaipėdos 
apskrities viršininkė už apskrities padary
tus nusižengimus turėtų sulaukti pačios 
griežčiausios bausmės - atleidimo iš eina-

Lietuvos įvykių apžvalga

mų pareigų. Seimo Pirmininko teigimu, 
turi būti kuo greičiau priimti Seimo jau 
pradėti svarstyti Statybų įstatymo pakei
timai, kuriais tikimasi griežčiau ir aiš
kiau reglamentuoti sankcijas už nelega
lias statybas, įtvirtinant ir pačią radika
liausią priemonę - statinio nugriovimą.

Ministras Pirmininkas Algirdas Bra
zauskas neskuba atleisti Klaipėdos ap
skrities viršininkės Virginijos Lukošienės.

“A. Paulauskas gal turi argumentų, 
paprašysiu, kad man juos perduotų. Jei iš 
tikrųįų yra rimtų argumentų, kadangi 
institucija pavaldi Vyriausybei, sudarysiu 
grupę, kuri pagal veikiančius įstatymus 
nustatys kaltumo laipsnį ir pasvers, ar iš 
tikrųjų yra toks nusižengimas...” - sakė A. 
Brazauskas žurnalistams.

V. Lukošienę į Klaipėdos apskrities 
viršininkės postą delegavo Premjero A. 
Brazausko vadovaujama valdančioji So
cialdemokratų partija.

Kaip rašo “Vakarų Ekspresas”, V. Lu
košienė sulaukė Vyriausybės dovanos - 
valdžia pritarė nutarimui, kuriuo ji 2006 - 
2010 metų kadencijai paskirta į atsakin
gas pareigas - Europos Sąjungos Regionų 
komiteto narius.
Lietuva vėl papuošė Karaliaučių

Šių metų liepos 1 dieną, švenčiant 
Karaliaučiaus 750 metų įkūrimo jubi
liejų, šeši Lietuvos miestai įrengė ir 
padovanojo miestui gražiai ir skoningai 
įrengtą miesto aikštę su Liudviko Rėzos 
paminklu. Spalio 27 d. buvo atidengtas 
paminklo akmuo. Po juo įmūryta kapsulė, 
skirta ateinančioms kartoms, su įrašu 
lietuvių ir rusų kalbomis: “2005metų liepos 
1 dieną atidengę laimingojo šios žemės sū
naus Liudviko Rėzos paminklą, liudijame

Nukelta į 2 psL

Ketvirtadienį, lapkričio 10 d., Lietuvos 
televizijos laidoje “Spaudos klubas” 
Premjeras A.Brazauskas kategoriškai 
tvirtino, kad nei jis pats, kaip prezidentas, 
nei tuometinė prezidento kanceliarija 
nedalyvavo “Draugystės” privatizavime. Jis 
taip pat aiškino, jog jis nesiūlė “jokių priva
tizavimo tvarkų” viešbučiui privatizuoti.

Tačiau Seimo opozicijos turima me
džiaga įrodo, jog 1997 m. birželio 6 dieną 
Prezidentūros kanceliarija kreipėsi j Lie
tuvos valstybinę privatizavimo agentū
rą, kad “Draugystės” viešbutis būtų 
įtrauktas į papildomą privatizuojamų 
objektų sąrašą.

Tuometinio Prezidentūros kanclerio 
Andriaus Meškausko pasirašytame rašte 
siūlyta privatizuoti dar 18% valstybei pri
klausančių ’’Draugystės” viešbučio akcijų.

1997-aisiais, kuomet Prezidentūra 
“Draugystę” paprašė įtraukti j papildomą 
privatizavimo objektų sąrašą, dabartinis 
premjeras, socialdemokratų lyderis 
A.Brazauskas buvo bebaigiantis penkerių 
metų prezidento kadenciją.

Be to, lapkričio 11d. Seimo narys Ju
lius Veselka parlamentinei komisijai pa
liudijo gavęs asmeninių tuometinio Prez.

Kristina Brazauskienė kreipsis į teismą
(ELTA). Premjero Algirdo Brazausko 

žmona Kristina Brazauskienė kreipsis į 
teismą dėl jos verslo (viešbučio “Draugys
tė”) žlugdymo, o Premjeras tikina nusivy
lęs politika ir mąstąs apie pasitraukimą. 
“Politika, kaip dabar įsitikinu, yra visiš
kai nešvarus dalykas - kažkokie užsaky
mai, norai sužlugdyti. Visa tai galėjo būti 
prieš 4.5 metų, ir aš ramiausiai, jei tik 
būčiau pajutęs nepasitikėjimo požymį, 
niekuomet nebūčiau ėjęs į tokias pareigas”, 
- lapkričio 10 d. radijo laidoje “Pozicija” 
kalbėjo jis. Paklaustas, ar nemąsto apie 
pasitraukimą iš politikos, Premjeras atsakė 
mąstąs, nes iki šiol jam “niekas nebandė 

Algirdo Brazausko nurodymų dėl vieš- 
bučio”Draugystė” privatizavimo. J. Veselka 
nuo 1992 m. gruodžio iki 1994 m. kovo 
Adolfo Šleževičiaus vadovaujamoje Vy
riausybėje dirbo ekonomikos ministru.

“Kada Vyriausybė įtraukė j čekinį 
privatizavimą kontrolinį “Draugystės” 
akcijų paketą, prezidentas A.Brazauskas 
asmeniškai paskambino man ir pasakė, ar 
negaila atiduoti tokį gerą viešbutį veltui 
žmonėms, kurie neturi nei finansų moder
nizuoti, nei administracinių sugebėjimų ir 
jį sužlugdys. Aš pasakiau, kad gaila. Tada 
A.Brazauskas sakė išbraukti iš čekinio 
privatizavimo šį viešbutį ir jis, kaip prezi
dentas, pažadantis gauti kreditus ir pada
ryti jį aukštos klasės valstybiniu viešbučiu”, 
- komisijai pasakojo J. Veselka.

Pasak J.Veselkos, šis pokalbis tikrai 
įvyko, tačiau kaip toliau vyko “Draugystės” 
privatizavimas ir koks buvęs tolesnis 
A.Brazausko vaidmuo jis nežinantis. “Aš 
vėliau jau žąsis ganiau”, - sakė jis.

J.Veselka spėjo, kad A.Brazauskas 
greičiausiai neigs buvus tokį pokalbį. 
Pabrėžęs, jog neturi pokalbio įrašo ar 
kitokių įrodymų, jis užtikrino savo 
tvirtinimo neatsisakysiąs. □ 

priekaištauti, sukompromituoti, įžeisti, 
sudaryti nepasitikėjimo aplinką kaip da
bar staiga”. Anot Premjero, ir jo žmona 
kreipsis į teismą. “Ir žmona taip pat. Ji turi 
verslą, apie 30 mln. litų paėmusi kreditą, o 
žmonės bijo eiti į viešbutį, ir ji yra perse
kiojama, išjos reikalaujama raštiško pasi
aiškinimo. Tokiu atveju žlugdomas verslas 
ir žmogus”, - sakė jis.

Spalio mėnesį A Brazauskas kreipėsi į 
Generalinę prokuratūrą, kad ji teisiškai 
įvertintų kai kurių opozicijos narių kalti
nimus, tačiau prokuratūra nusprendė jo 
skundo nenagrinėti, nes viešuosius asmenis 
ga-Iima kritikuoti daugiau nei privačius.^
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Burmos vy
riausybė yra nu
tarusi perkelti sos
tinę iš Rangoon į 
Pyinmana, apie 
400 km. j šiaurę 
nuo dabartinės 
sostinės. Pyin
mana, pusiauke
lėje tarp Rangoon 
ir Mandalay, esan

ti geresnėje strateginėje padėtyje. Lapkri
čio 7 d. Burmos vyriausybė pranešė, kad 
devynios ministerijos jau pradėjo krausty
tis į naująją sostinę.
♦ Pilietinių karų išvargintoje Liberijoje 
lapkričio 8 d. įvyko prezidento rinkimai. 
Juos laimėjo ekonomistė Ellen Johnson - 
Sirleaf, įveikusi futbolo įžymybę milijo
nierių George Weah. Naujoji prezidentė, 
buvusi Liberijos finansų ministrė, turi 
magistro laipsnį, įgytą Harvard Universi
tete, yra dirbusi kaip ekonomistė Pasaulio 
Banke. Ji yra pirmoji moteris Afrikoje, iš
rinkta valstybės vadove.
♦ Lapkričio 8 d. Kinija paskelbė griežtus 
potvarkius kovai su besiplečiančia paukš
čių gripo epidemija. Beidžinge uždarytos 
visos 168 rinkos, prekiaujančios gyvais 
paukščiais, uždrausta naminių paukščių 
prekyba. Jie yra masiškai naikinami. Pra
vedamos kratos privačiuose namuose, 
ieškant naminių paukščių.
♦ Lapkričio 8 d. Australijos federalinė 
policija, padedama ASIO ir valstijų po
licijos, suėmė 9 asmenis Melbourne ir 8 
asmenis Sydnėjuje, kad užbėgtų už akių 
ruošiamiems teroro veiksmams. Per kratas 
suimtųjų asmenų namuose rasta ginklų ir 
daug chemikalų bombų gamybai. Vienas iš 
suimtųjų Sydnėjuje suimtas po susišau
dymo su policija. Jis lengvai sužeidė vieną 
iš policininkų, gi pats buvo peršautas per

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
savo didžią pagarbą žmogui, sutvirtinusiam 
lietuviško žodžio ir lietuvių kultūros pamatus 
po Rytų Prūsijos dangumi”.

Liudijime pasirašė iškilmingoje cere
monijoje dalyvavę šešių Lietuvos miestų - 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, 
Panevėžio ir Kuršių nerijos merai, kurie 
šį projektą finansavo, ir eilė iškilių Lie
tuvos žmonių.

Padėkos žodį tardama Karaliaučiaus 
vicemerė prisiminė, kad lietuviška aikštė 
populiari ypač tarp jaunimo, kuris vakarais 
mėgsta čia pasėsėti, pabuvoti.
Lietuvos ir Lenkijos Prezidentai 

Seinuose
Lapkričio 4 d. Lietuvos Prezidentas 

Valdas Adamkus ir buv. Lenkijos Preziden
tas Aleksander Kwasniewski kartu apsi
lankė Seinuose, kur susitiko su Lietuvių 
Bendruomenės atstovais ir lietuviškos 
“Žiburio” mokyklos mokytojais bei mo
kiniais. Prezidentai dalyvavo “Žiburio” 
vardo suteikimo lietuviškai mokyklai 
iškilmėse, atidengiant lentas, lietuvių ir 
lenkų kalbomis, su mokyklos pavadinimu.

Prezidentas V. Adamkus pabrėžė, kad 
abiejų valstybių artimi santykiai - tai 
didžiulis kadenciją baigiančio Lenkijos 
Prezidento A. Kwasniewskio nuopelnas.

“Be Jūsų pastangų ir geranoriškumo 
Lenkijos ir Lietuvos artėjimas, siekiant 
bendrų tikslų ir geros kaimynystės, tikriausiai 
nebūtų toks spartus irzezultatyvus”, - Lenki
jos Prezidentui A. Kwasniewskiui sakė 
Lietuvos Prez.V. Adamkus.

Prezidentų artimas bendradarbiavi
mas išsivystė į draugystę -strateginę part-
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kaklą. Vienas iš suimtųjų Melbourne yra 
Abdul Nacer Berbrika, musulmonų pa
mokslininkas, įtariamas vadovavęs są
mokslininkams. Lapkričio 10 d. Sydnė
juje suimtas dar vienas šios grupės narys, 
išvengęs arešto Melbourne.
♦ Lapkričio 9 d. Indonezijos policija 
užklupo teroristų grupę Batu miestelyje 
netoli Malang, rytinėje Javos salos dalyje. 
Per susišaudymą žuvo 7 įtariami teroristai, 
jų tarpe Azahari Husin, bombų gamybos 
specialistas, vienas iš pagrindinių 2002 ir 
2005 Bali salos teroristinių sprogimų or
ganizatorių. Indonezijos policija teroristų 
būstinėje rado 30 bombų, paruoštų naujai 
teroro veiksmų bangai. Žuvusio Azahari 
Husin partneris Noordin Mohammed Top 
spėjo pabėgti nuo policijos Semarang vie
tovėje ir dabar slapstosi.
♦ Lapkričio 10 d. trys irakiečiai al- Qaeda 
organizacijos nariai susisprogdino trijuo
se viešbučiuose Jordano sostinėje Amane, 
užmušdami 57 žmones, sužeisdami apie 
300 žmonių. Vieno iš susisprogdinusių 
teroristų žmona, turėjusi kartu susisprog
dinti, pateko gyva policijai į rankas. Irako 
al - Qaeda lyderis Abu Musab al- Zarqawi, 
kilęs iš Jordano, gyrėsi suorganizavęs 
puolimą, kad nubaustų Jordano vyriausy
bę už draugystę su Izraeliu ir JAV.
♦ Arabų ir afrikiečių riaušės Prancūzijoje 
vis dar tęsiasi, o lapkričio 8 d. išsiplėtė į 
kitas šalis. Berlyne, Bremene bei Belgijos 
sostinėje Briuselyje buvo padegami au
tomobiliai ir susiduriama su policija. 
Lapkričio 10 d. Prancūzijos vyriausybė 
paskelbė, kad riaušėse dalyvaują užsienie
čiai bus ištremiami iš Prancūzijos į savo 
kilmės kraštus. Šis pareiškimas bei daug 
kur įvesta komendanto valanda tramdo 
riaušių plitimą, nors lapkričio 12 d. pran
cūzų policija dar turėjo vartoti ašarinės dujas 
prieš riaušininkus Lyon mieste. q

nerystę, kuri padėjo abiems šalims įsijung
ti į Europos Sąjungą ir tapti NATO narė
mis. Jos liko pavyzdžiu kitoms Rytų šalims. 
Prez. A. Kwasniewski palinkėjo lietuvių ir 
lenkų jaunimui šilto ir nuoširdaus ben
dravimo, tolerancijos, pagarbos kartu žen
giant į XXI-ojo amžiaus modernią Europą.

Prezidentas V. Adamkus, už asmeni
nius nupelnus plėtojant Lietuvos ir Lenki
jos tarpvalstybinius ryšius bei pagalbą 
Lietuvai integruojantis į Europos erdvę, 
apdovanojo Lenkijos Prezidentą Alek
sander Kwasniewski Vytauto Didžiojo 
ordinu su auksine grandine.

Kur nuteka ES struktūrinių 
fondų lėšos?

Lapkričio 2 d. Prezidentas Valdas 
Adamkus priėmė nevyriausybinių organi
zacijų, jaunimo ir akademinės bendruome
nės atstovus. Dalyviai išreiškė susirūpini
mą ir pateikė pasiūlymus dėl Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų švietimo 
ir mokslo plėtrai panaudojimo.

Prezidentas paragino visas atsakingas 
instancijas viešai svarstyti ES lėšų panau
dojimo planus, o sprendimus priimti at
sižvelgiant į prioritetines valstybės sritis.

Lapkričio 8 dieną Prezidentas laišku 
kreipėsi į Ministrą Pirmininką Algirdą 
Brazauską ir į Vyriausybės narius išreikš
damas nuomonę, kad būtina skirti lėšas 
šalies strateginiams prioritetams įgyven
dinti, ypač švietimo reformai ... reikia 
vadovautis ne instanciniais ar partiniais 
interesais, o orientuotis į valstybės strate
ginius prioritetus bei gero administravi
mo principus.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

_da, EITA, BNS,LGITICir “Bernardinai”.
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Žinomas Atgimimo aktyvistas ir buvęs 
Seimo narys Romualdas Ozolas apžvelgia 
dabartinę Lietuvos padėtį. Red.

Kodėl mes kasam 
duobę patys sau?

Romualdas Ozolas,
Vilnius

Ką veikėme pasta
ruosius porą trejetą 
metų? Maudėmės skan- 
daluose. Kai baigėsi 
mūsų Išsivadavimo re
voliucija, prasidėjo 

skandalai Sakoma: jie - būtinas demokra
tinio gyvenimo būdo atributas. Galbūt. Bet 
jeigu ir demokratijos, tai merdėjančios.

Visiems mums reikšmės turi kitas šios 
skandalų puotos motyvas - su kokiu pa
sitenkinimu mes tai darėme ir darome.

Priminti?
Ką pusantrų metų matėme nuo “ne to” 

prezidento išrinkimo dienos? Valstybę? 
Jei ir matėm ją - tiktai per taikiklius į 
prezidentą.

O į Seimo rinkimų startą išėjus Darbo 
partijai - ką girdėjom Lietuvoje be Viktor 
Uspaskich? Skandalas buvo ir jo prem- 
jeiystė, ir jo koalicija, ir jo diplomas, dabar 
- “jo naujoji ministerija”.

Algirdo Brazausko ir jo žmonos Kristi
nos turtų kilmė, pradedant “Šešupe” ir 
baigiant “Draugyste”? Kunigaikštienės 
Kazimiros regalijų įteikimo, persiuntimo 
ir turėjimo peripetijos? Ir taip toliau.

Tauta ne pirštu penėta, ji jau seniai 
palaidojo didžiąsias Atgimimo svajones ir 
viltis, ji puikiai supranta, kad už visų tų 
triukšmų - dar iki Nepriklausomybės 
prasidėjusi kova dėl valdžios.' O'ši - tai ko
va dėl pinigų, kuriuos jei ne pats valdan
tysis pasiima, tai per valdomuosius 
susigrąžina. Kiekvienas skandalas - tik 
nauji tos nemirtingos dramos ar tragi
komedijos veiksmai ar bent paveikslai, o 
scenaristai, režisieriai ir prodiuseriai - už 
scenos, net ne teatre gal

Bet ar supranta tauta, kad teatras, tegul 
ir aukščiausios prabos politinis teatras - 
tik gyvenimo dalis. Ir gana nedidelė?

Kalbų mugėje Londone - ir lietuvių kalba
Londone lapkričio 4 dieną prasidėjo 

tradicinė Kalbų mugė (The Language 
Show), kur pristatoma ir lietuvių kalba. 
Jau 17-ąjį kartą vyksiančios mugės metu 
renginio lankytojai galėjo ne tik gauti in
formaciją apie vieną seniausių indoeuro
piečių kalbų, sužinoti, kur galima jos iš
mokti, bet ir dalyvauti pirmojoje lietuvių 
kalbos pamokoje.

Kalbų mugė Londone truko 3 dienas, 
čia parengta daugiau negu 100 įvairių kal
bų stendų, vyko 80 atvirų seminarų bei 
specialūs mokytojams skirti kursai.

Pasak Lietuvos instituto direktorės 
Karinos Firkavičiūtės, Londono kalbų 
mugė yra puiki galimybė pristatyti mūsų 
senąją kalbą Didžiojoje Britanijoje.

“Esame dalyvavę panašiuose rengi
niuose Berlyne, Prahoje, Madride bei 
Paryžiuje, ir visuose šiuose renginiuose 
pristatyta lietuvių kalba sulaukdavo itin 
didelio susidomėjimo. Be to, dalyvavimas 
Kalbų mugėje Londone svarbus tuo, jog 
šis renginys skirtas plačiajai publikai. Iki 
praeitų metų Kalbų mugė buvo orientuo
ta tik į specialistus, tačiau 2004 m. rengi
nio organizatoriai atnaujino mugės idėją ’’ 
ir nuo tada į ją kviečia kiek įmanoma įvai
resnę publiką”, - sakė K. Firkavičiūtė.

Skandalų gožiami praėjo tiek ir tokių 
įvykių, iš esmės pakeitusių mūsų padėtį 
pasaulyje, o mes jaučiamės ir gyvename 
taip, kaip prieš penkiolika, dvidešimt 
metų, net prieš ketvirtį amžiaus - dar 
socializmo Lietuvoje laikais susiforma
vusios turtėjimo filosofijos ir politikos 
džiaugsmeliais.

Priminti?
Nuo praėjusių metų gegužės esam 

sąjunginė Respublika su daugybe sąjun
ginių įsipareigojimų ir juridinių bendro 
gyvenimo normų, reikalaujančių visai 
kitokios nacionalinės savitaigos. O mes 
vienas kitam pūčiam miglą į akis, kad 
tebesam 1990 metų Kovo 11-osios Res
publika.

Kaip tikrieji NATO nariai dalyvauja
me Antiteroristiniame kare, kurį ne vie
nas netgi JAV strategas jau vadina Ci
vilizacijų karu, o mąstom ir elgiamės, tar
si Lietuvos vyrai ir moterys Balkanuose 
ar Afganistane kepintųsi pietų jūrų 
paplūdimiuose. Ar atsimename, kad tu
rim ir žuvusiųjų? Ar tai irgi tik “jų pačių 
reikalas”?

Tyliomis eilėmis į lėktuvus susodinom 
jau pusę milijono savo piliečių, išdalyda
mi kokioms tik nori šalims - tegul kelia 
jų ekonomiką. Tikrai, už tas “dovanas” jau 
dėkoja, o patys džiaugiamės, kad Lietu
voje sumažėjo nedarbas.

Išsipardavėm viską, ką galima buvo 
parduoti, pradėjom perpardavinėti. O ką 
gaunam? Kokius pelnus iš mūsų išpum
puoja “užsienio investuotojai”?

Kaip socialinį sluoksnį sunaikinom ar 
baigiame sunaikinti ūkininkus. 80 % jau
nimo nori išvykti iš Lietuvos. Lietuvių 
populiacija kasmet sumažėja 6 žmonėmis 
iš tūkstančio gyventojų. Negrįžtamai. .....

Nesakau, kad mūsų neturėtų dominti 
valstybės aukščiausiųjų pareigūnų skaid
rumas. Tačiau kada pirmieji laikraščių 
puslapiai, televizijų karštosioš žinios pra
dės' plėŠ^ūs;‘kad ir dėl mūsų tautos iš- 
sivaikščiojimo pragaišties, švietimo komer- 
cializavimo ar sengiriųvpjūties? Ar ne tai 
yra tikrieji mūsų skandalai? Ar tai, kaip 
mes šiandien gyvename, nėra vienas ištisas 
Didysis Skandalas?

Kodėl mes kasam duobę patys sau?
Ąr gal seniai jau esam duobėje, tik kai 

kurie to dar nėra supratę ir kvailai triukš
mauja?

(“Lietuvos žinios”)

Lietuvių kalbai pristatyti mugėje yra 
skirtas atskiras stendas. Jame dalijama 
informacinė medžiaga, populiaria ir 
lengvai suprantama forma paaiškinanti 
lietuvių kalbos kilmę, jos specifiką, ryšius 
su kitomis kalbomis. Kartu su šia me
džiaga yra teikiama ir informacija apie 
įvairiose užsienio šalyse veikiančias 
švietimo įstaigas, kuriose galima išmokti 
lietuvių kalbą. Taip pat galima įsigyti ir 
išsamesnės literatūros, skirtos kalbos ži
nių gilinimui, bei lietuvių kalbos vadovėlių, 
specialiai parengtų užsieniečiams.

Išskirtinis pristatymo akcentas yra mu
gės metu rengiama lietuvių kalbos pamo
ka, kurioje gali dalyvauti ne tik specialis
tai, bet ir visi susidomėję lietuvių kalba.

Lietuvių kalbos pristatymai tarptauti
nėse kalbų mugėse vyksta kasmet. 2004 m. 
lietuvių kalba buvo pristatyta mugėse 
“Expolingua” Paryžiuje, Madride bei 
Prahoje, 2003 m - “Expolingua” mugėje 
Berlyne. Šiemet su lietuvių kalba dar kar
tą susipažinti galėjo mugės “Expolingua” 
lankytojai Paryžiuje. am,

Lietuvių kalbos pristatymą Kalbų mu
gėje Londone rengia Vilniaus universiteto 
Lituanistinių studijų katedra ir Lietuvos 
institutas. LGITIC
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Bendruomenės baruose
Nijolės Jankutės kūrybos skaitymai

'Juozas Almis Juragis

Rašytoją Nijolę Jankutę išgirdome 
prieš keletą mėnesių kalbančią apie 
rašytojus ir knygas lietuviškoje radijo 
valandoje. Tada ji mums buvo naujas 
jdomius dalykus pasakojantis balsas, 
sklendenantis eterio bangose. Bibliote
kos Bičiulių Būrelio ponios jautė, kad 
reikia užmegzti asmeninį ryšį su rašytoja. 
Spalio 30 dieną Lietuvių Klube jos suruo
šė Nijolės kūrybos skaitymus. Renginys 
davė progą ir galimybę rašytojai susitikti 
su didesniu lietuviškos kultūrinės visuo
menės būriu. Nijolė iš balso pavirto kūnu 
ir buvo mūsų tarpe.

Pajauta Pullinen tarė supažindinantį 
žodį. Rašytoja Nijolė pakalbėjo apie save. 
Dalį jos gyvenimo faktų mes jau žinojome 
iš knygos “Egzodo rašytojai” - apie jos 
kūrybinės karjeros ištakas, paskatinimus 
ir tikslus.

Skaitymams vadovavo pati rašytoja. 
Trumpais komentarais atskleidė skaity
mui skirtų tekstų prasmę. Skaitoma buvo 
iš knygų: “Nuo devynių iki pirmos”, “Ke
lionė {septintąją stotį”, “Šamo ežero sek
liai”, “Saulėgrąžų vasara”, “Atvirukai” ir 
“Vasara išeina”.

Pirmoji skaitovė Liuda Apynytė - Po- 
penhagen. Kaip profesionali aktorė mo
kėjimu įtaigiai skaityti ji užvaldė skaity
tojų dėmesį. To skaitomo vaizdelio apie 
jaunos mokytojos pirmą pamoką lituanis
tinėje mokykloje niekas kitas taip tikro
viškai nebūtų perskaitęs kaip ji. Ieva Pet
raitytė ir Elvis Jaraminas - pačios jau
niausios kartos atstovai su užtikrintu 
mokėjimu atskaitė sau skirtus tekstus. 
Jauname amžiuje mokėti taip gražiai 
lietuviškai skaityti, tai jau pažymėtina ir 
pagirtinai gera. Vyriški, sodrūs Algio 
Bučinsko ir Kastyčio Stašionio balsai, 
raminančiai paglostantys ausį, kartu su 
moterų skaitovių - Jadvygos Burokienės, 
Irenos Dudaitienės, Onutės Maksvytienės 
ir Pajautos Pullinen - melodingu aukštes
nių tonų patosu, sudarė įvairiagarsį skai
tomų tekstų žodinį derinį. Publika klau
sėsi atsidėjusi, susidomėjusi.

Kiek ilgiau autorė pakalbėjo apie 
gyvenimą, kaip apie gražią kelionę, 
pristatydama skaitymus iš knygos “At
virukai”. Joje - Nijolės įspūdžiai pasi
žvalgius Egipte, Izraelyje, Graikijoje, 

Programos atlikėjai ir sumanytojai. Pirmoje eilėje iš kairės: Margarita Kavaliauskie
nė, rašytoja Nijolė Jankutė - Užubalienė, Dana Skorulienė, Edmundas Barila. Antroje 
eilėje iš kairės: Kastytis Stašionis, Pajauta Pullinen, Ona Maksvytienė, Elvis Jarami
nas, Ieva Petraitytė, dr. Liuda Apinytė - Popenhagen, Algis Bučinskas.

Nuotrauka Nijolės Bučinskienės.

Italijoje ir Lietuvoje. Atsitiktinumo dėka 
jos įspūdžiai Romoje pribloškiantys ir 
nepakartojami. Ji buvo šv. Petro aikštėje, 
kai žudikas peršovė Šventąjį Tėvą Joną 
Paulių II, maždaug už 100 metrų nuo jos.

Penkis eilėraščius iš knygos “Vasara 
išeina” tvardydama jausminius bangavi
mus paskaitė buvusi gimnazijos klasės 
draugė Margarita Kavaliauskienė, o au
torė Nijolė pripažino sugrįžusius jau
nystės prisiminimus.

Muzikinę skaitymų programos naštą 
nešė gitaros muzikos puoselėtojas Ed
mundas Barila, renginių skelbimuose vis 
pravardžiuojamas Edžiu. Skaitymų 
tarpuose jis meistriškai pagrojo savo 
muzikos gitarai du kūrinius “The Entry” ir 
“Deniai”. Pajutome kokį įnirtusios ais
tros ir atlaidžios svajonės įspūdį muzikos 
kalboje gali išgauti stygas valdyt įpratęs 
talentingas gitaristas. Prieš kiekviename 
krašte patirtų įspūdžių skaitymą, Ed
mundas kompaktine plokštele demons
travo tautinių motyvų muziką, jau virtusią 
visiems pažįstama tų tautų etikete. Pvz. 
“Santa Lucia” prieš įspūdžius Italijoje. 
Prieš Lietuvos segmentą jis, sau pri
tardamas gitara, padainavo ‘Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka”.

Rašytojos parodinis knygų stalas, 
liaudiškai tariant, lūžo nuo knygų. Tik 
gaila, mes į jos knygas galėjome tik 
pasižiūrėti. Jos visos išparduotos. Nijolės, 
kaip rašytojos, vardas vis labiau buvo 
gerbiamas dėl to, kad jos knygos greitai 
dingdavo nuo prekystalių. Pavarčiau 
“Atvirukus”. Radau poeto Bernardo Braz
džionio pagyrimą - “parašyta ne vienai 
dienai”. Pagalvojau ir, rimtai nuteiktas, 
knygą vėl padėjau ant stalo...

Ir rašytoja buvo renginiu patenkinta. 
Sakėsi tokio susitikimo su jos kūrybą 
mylinčiais žmonėmis dar neturėjusi.

Pabaigai prisiminiau Adomo Jakšto 
seniai pasakytus žodžius: “Nieko neveikė- 
jų turim be galo daug, o tikrų kūrėjų - vos 
mažytę saujelę. Būdami reti kaip auksas, 
jie brangesni neg auksas”. Neužmirškime 
tų žodžių!

Negaliu užbaigti nepasakęs gerų žo
džių poniai Danai Skorulienei. Ji šių 
skaitymų sumanytoja, režisierė, visų 
renginio darbų siela. Dana, visi, kurių 
širdyse dar plaka Lietuva, lenkiasi Tau.

□

Dalis programos atlikėjų. Iš kairės: Dana Skorulienė (renginio organizatorė), Elvis 
Jaraminas, Ieva Petraitytė, dr. Liuda Apinytė - Popenhagen ir Algis Bučinskas.

Renginyje netruko klausytojų. Abi nuotraukos Sauliaus Kazlausko.

Į Melbourną - nauja lietuviška šeima
Šių metų liepos 16 dieną Šv. Kazimie

ro bažnyčioje Los Angeles santuokos 
sakramentą priėmė Teresė Elena Gied
raitytė ir Jonas Rukšėnas. Šv. Mišias au
kojo kun. dr. Arvydas Petras Žygas su 
patarnautoja Aleksandra Habanek. Skai
tytojų pareigas sąžiningai atliko Inga 
Chalizova, Elina Venckienė, ir Aušra Venc
kutė. Jaunųjų pulke kaip vyriausia pa
mergė dalyvavo Teresytės sesuo Andrea 
Giedraitytė-Konstantinavičienė su pagal
bininkėm Tara Celkiene ir Vilija Žemai- 
taityte. Vyriausią pabrolį Danių Kesminą 
lydėjo kiti Jono draugai iš Australijos - 
Linas Šeikis ir Arūnas Bruožis.

Teresytė yra dr. Rolando ir dr. Danu
tės Giedraičių dukra. O Jono tėveliai - 
Ona Rukšėnienė ir a.a. Vladas Rukšėnas 
iš Melbourno. Abu jaunieji yra aktyvūs 
skautai. Jie net susipažino jubiliejinėje 
skautų stovykloje Big Bear, California.

Į smagias vestuves susirinko daug sve
čių iš arti ir toli. Iš Lietuvos atvyko Inga 
Chalizova, Teresytės brolio Vinco suža
dėtinė ir jos dukra Greta, kuri atnešė gė
les prie altoriaus. Iš Connecticut atva
žiavo Teresytės teta Danutė Grajauskienė 
ir draugė Kristina Šerkšnienė. Dėdė ir 
krikšto tėvas Algimantas Giedraitis at
vyko iš South Carolina. Algimantas su 
Giedre Venckiene nešė aukas. Iš Austra
lijos atskrido visas būrys linksmų Jono

Teresė ir Jonas Rukšėnai.

draugų iš Australijos. Buvo ir kitų pagal
bininkų. Aidan ir Eli Venckai atsakingai 
saugojo žiedus. Viktoras Ralys uoliai 
vargoninkavo, o Janina Čekanauskienė 
žavingai giedojo solo.

Nors jauniesiems labai patinka Ame
rikoje, šiuo metu jie žada gyventi Austra
lijoje, Melbourne. Sveikiname šaunią lie
tuvišką porą!

Dr. Rolandas Giedraitis

Prieškalėdinis turgelis
Gruodžio 11 dieną, po šv. Mišių Melbourno Lietuvių Namų Jubiliejinėje 

salėje vyks prieškalėdinis turgelis. Mūsų bendruomenėje yra daug gabių žmonių, kurie 
sugeba ir iškepti, ir gražių dalykų sukurti. Savo gaminius jie parduos turgelyje. Bus 
pardavinėjami šakočiai, naminiai pyragėliai, prėskučiai (šližikai), lašinėčiai, įdomios 
kalėdinės kortelės ir smulkios dovanėlės.

Nepraleiskit progos apsirūpinti Kalėdoms savo ir savo draugų džiaugsmui.
Jei kas norėtų dalyvauti turgelyje, prašom pranešti:

Lilijai Kozlovskienei tel: 9848-8792 arba
Alenai Karazijienei tel.: 9338-2172.

Entuziastės
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Į Lietuviai pasaulyje
Lietuviams Afganistane nelengva

Tęsinys
Pulkininko G.Zen- 

kevičiaus teigimu, per 
keturis tarnybos Gore 
mėnesius lietuviams nė 
karto neteko atsišaudy
ti. “Gynybines pozicijas 
patrulių metu, ar pade
dant vietos policijai su
laikyti įtariamus asme
nis, teko užimti, tačiau Į 
tiesioginį kontaktą įsi
velti- ne”, - tikina PAG 
vadas.

BNS žiniomis, sau
gumo problemų Goro 
provincijoje nemažai. Tebesiekia įtakos 
nemažai karo lauko vadų, neprognozuo
jami aguonų plantacijų savininkai ir opi
jaus supirkėjai

Karo vadai ir vadinamųjų “milicijų” 
lyderiai, su kurių daugeliu teko susitikti 
G.Zenkevičiui, nekėlė kliūčių politi
niams procesams ir pasiruošimams rug
sėjo 18 dieną įvykusiems rinkimams. Da
lis jų, vykdydami sąlygas tapti kandidatais 
rinkimuose, nuginklavo savo grupuotes. 
Vis dėlto tebėra neaišku, kaip padėtis 
klostysis po rinkimų rezultatų paskelbimo.

Lietuvių Katalikų Misija Airijoje
Spalio 30 dieną Dublino lietuvius 

katalikus aplankė prelatas Edmundas 
Putrimas, Lietuvos Vyskupų Konferen
cijos delegatas užsienio lietuvių sielova
dai. Sekmadienio popietę,.šv. Mišiose Šv. 
Andriejaus bažnyčioje Westland Row, 
Dubline, taip pat dalyvavo ir Dublino 
arkivyskupas Diarmuid Martin bei 
parapijos, kuriuoje glaudžiasi Lietuvių 
Katalikų Misija Dubline ir kol kas visoje 
Airijoje, klebonas kun. Paddy Boyle.

Į šv. Mišias lietuvių susirinko virš 200 
žmonių, tame tarpe Airijos Lietuvių Ben
druomenės atstovai iš Dublino ir Corko. 
Prelatas Edmundas Putrimas buvo pa
grindinis šv. Mišių celebrantas, todėl šv. 
Mišios vyko lietuvių kalba. Pamokslo me
tu prelatas padėkojo Dublino arkivysku
pui už visokeriopą paramą ir supratimą 
įsteigiant Lietuvių Katalikų Misiją Airi
joje ir už sudarytas sąlygas apaštalavimui 
atvykusiam jau vasario mėnesį Telšių 
Vyskupijos kunigui Egidijui Arnašiui. Sa
vo ruožtu kreipdamasis j gausiai susirin
kusius vietos lietuvius, prelatas paragino 
vietos lietuvius katalikus kuo gausiau

Nuotraukoje - lietuviai, susirinkę Šv. Andriejaus bažnyčioje. Pirmoje eilėje centre iš 
kairės: kun. Egidijus Arnašius, LR ambasadorė Airijoje Izolda Brickovskiene, prelatas 
Edmundas Putrimas, arkivyskupas Diarmuid Martin ir klebonas Paddy Boyle.
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Nuotraukoje - lietuviai kariai kelionėje.

Ypač pavojingi narkotikų prekeiviai. 
ISAF misija neturi įgaliojimų kovoti su 
aguonų plantacijomis, nors Didžioji 
Britanija ir koordinuoja antinarkotines 
priemones. Su aguonų verslu kovoja 
specialūs Afganistano kariuomenės bū
riai. Vis dėlto tokio būrio pasirodymas 
kurioje nors Afganistano vietoje gali 
išprovokuoti ir agresiją tarptautinių 
taikdarių atžvilgiu. Goro provincija, 2004 
metų Jungtinių Tautų tyrimo duomeni
mis, buvo penktoji pagal išauginamo 
opijaus Afganistane kiekį. 2004-siais 

burtis prie šios Misijos, kad išlaikytų savo 
tikėjimą, tautiškumą ir lietuvišką ben
druomeniškumą. Pamokslo metu prelato 
išsakytos mintys ne kartą buvo nutrau
kiamos audringais pritarimo plojimais.

Arkivyskupas Diarmuid Martin savo 
ruožtu kalbėdamas šv. Mišių pabaigoje 
pasidžiaugė susirinkusiais Dublino lietu
viais ir pažadėjo visokeriopą pagalbą mū
sų dvasiniams poreikiams ir reikalams.

Po šv. Mišių buvo padaryta atminimui 
bendra susirinkusiųjų nuotrauka ir toliau 
bendravimas tęsėsi prie vaišių kiekvieno 
asmeniškame nuoširdžiame bendravime, 
tiek su prelatu Edmundu Putrimu, tiek su 
Dublino arkivyskupu Diarmuid Martin, su 
Lietuvos Ambasados atstovais Dubline ir 
su ambasadore Izolda Brickovskiene.

Po ilgo pabendravimo vėlai vakare 
išsiskirstė į savo namelius paskutiniai 
susirinkę misijoje lietuviai. Spalio 31 d. 
prelatas Edmundas Putrimas toliau lankė 
vietos lietuvius.

Kun. Egidijus Arnašius
Lietuvių Katalikų Misijos 

administratorius Dubline, Airijoje 

aguonomis Gore buvo užsėta 4983 hekta
rai žemės naudmenų - 13% ploto, kurį 
šioje provincijoje užima kviečių pasė
liai. Per metus aguonų plantacijų Gore 
plotai padidėjo 32%. Šių metų statistika 
dar nežinoma, tačiau Lietuvos kariai 
pastebi, jog aguonų plantacijų matė labai 
daug. Vietos gyventojai neslepia, kad šie
met derlius leis atsitiesti po sunkią žie
mą patirtų vargų.

Provincijoje juntami ir nestabilumo 
kituose Afganistano regionuose atgarsiai. 
Pietuose su Goru besiribojančioje Hel- 
mando provincijoje pastaraisiais mėne
siais pagausėjo nuverstojo Talibano reži
mo bandymų destabilizuoti rinkimų 
kampaniją. BNS žiniomis, prieš kelias 
savaites Čagčarane buvo suimti penki 
Talibano agentai, planavę priešišką akciją 
ir siekę išvaduoti vieną anksčiau suimtą 
savo bendražygį.

Nemažas grėsmės Goro provincijoje 
šaltinis - nuo karo likę minų laukai, ku
rių tikslus išdėstymas nežinomas. Išmi
nuotojai turėjo nemažai darbo ir padary
dami nekenksmingą dalį aerodromo bei 
dabartinės stovyklavietės teritorijos.

Čagčarane iškasta daugiau kaip 
dvidešimt šulinių, tačiau absoliuti dau
guma jų mikrobiškai užteršti. Molis 
neleidžia susigerti išviečių teršalams, ir jie 
su gruntiniu patenka į šulinius bei per 
miestelį tekančią Harirudo upę. Tarp
tautinės bendruomenės vienas opiausių 
uždavinių - užtikrinti Goro provincijos

Gintė Damušytė - Afganistane
Š.m. rugsėjo 8 d. Lietuvos užsienio 

reikalų ministras Antanas Valionis pasky
rė ambasadorę Gintę Damušytę Lietuvos 
paramos ir projektų Afganistane koordi
natore. G.Damušytės viena svarbiausių 
misijų bus skatinti valstybinių, tarptautinių 
ir nevyriausybinių organizacijų bei agen
tūrų veiklą Goro provincijoje. Ji taip pat 
koordinuos Lietuvos vadovaujamos Afga
nistano Goro provincijos atkūrimo gru
pės civilinę veiklą, telks paramą civiliniams, 
plėtros ir humanitariniams projektams.

Gintė Damušytė 2001-2005 m. vadova
vo Lietuvos atstovybei prie NATO, o 2004 
metų balandį, Lietuvai tapus visateise 
NATO nare, ambasadorė buvo paskirta 
pirmąja Lietuvos nuolatine atstove Šiau
rės Atlanto taryboje.

Prieš tai (1998 - 2001 m) G. Damušytė 
buvo Lietuvos nepaprastoji ir įgaliotoji 
ambasadorė Austrijai, o iš ten atstovavo 
Lietuvai Slovėnijos, Slovakijos ir Kroatijos 
respublikose. 1991 m. Lietuvai įstojus į 
Jungtines Tautas, ji dirbo savanore Lietuvos 
misijoje prie JT iki 1996 m. Nuo 1979 iki 
1991 m. dirbo Lietuvių katalikų religinės

Baltijos Asamblėjos premija - Vilniaus kvartetui
Šių metų Baltijos Asamblėjos premiją 

už pasiekimus meno srityje pelnė 
Valstybinis Vilniaus kvartetas, šįmet 
pažymintis kūrybinės veiklos 40-metį. 
Garsus lietuvių styginių kvartetas apdo
vanotas už ypatingą kultūrinės misijos 
suvokimą, nuoseklų ilgametį darbą ir 
plačią reikšmingą veiklą.

Į tradicinius, jau vienuoliktą kartą 
teikiamus Baltijos Asamblėjos apdova
nojimus už pasiekimus literatūros, meno 
ir mokslo srityse šįmet pretendavo garsūs 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos menininkai ir 
mokslininkai.

Trys laureatai paaiškėjo lapkričio 4 d. 
Rygoje vykusiame Baltijos Asamblėjos 
apdovanojimų jungtinės žiuri posėdyje. 
Apdovanojimą už literatūros pasiekimus 
pelnė estų poetas, vertėjas, literatūros 
teoretikas Hasso Krull už 2004 m. išleistą 
poezijos rinktinę “Meeter ja Demeeter” 
(“Metras ir Demetra”).Mokslo srityje į 
Baltijos Asamblėjos apdovanojimas 

gyventojams vandens tiekimą.
Vandentiekio iki šiol nebuvo ir vie

nintelėje provincijoje chirurgijos skyrių 
turinčioje Čagčarano ligoninėje. Vandenį 
rankoms plautis tekdavo nešioti iš šuli
nių. Dalyvaujant Lietuvos kariams, JAV 
ekonominės plėtros agentūros (USAID) 
lėšomis pradėta ligoninės rekonstrukcija. 
Bus įrengta virtuvė, vandentiekis, dušai, 
kanalizacija.

Lietuvos delegacija neseniai į Čagčara- 
ną atskraidino maždaug 61,000 litų vertės 
medikamentų paramos siuntą. Svarstoma 
galimybė ligoninei iš Lietuvos atsiųsti dar 
daugiau medicininės įrangos.

Sanitarinė padėtis provincijoje katas
trofiška. Siaučia sunkios infekcinės ligos, 
PAG medikai susiduria su nuo viduramžių 
negirdėtomis ligų komplikacijomis. Savo 
darbo laiko neskaičiuojantis, nuolat 
ligoninės medikus konsultuojantis PAG 
karo medikas Gytis Dominaitis turi pre
paravęs šiurpą keliančių ligų įrodymų - 
įvairiausių žmogaus parazitų, pašalintų 
didelių inkstų akmenų, fotografijų, kaip 
chroniška infekcija sudarko žmogaus 
organizmą.

Nuo infekcinių ligų tarnybos metu ne
apsisaugojo ir Lietuvos kariai Netrukus po 
atvykimo į Čagčaraną, kol dar nebuvo 
įrengti dušai, kariai prausdavosi Harirudo 
upėje prieš srovę nuo miestelio. Nepaisant 
to, keturios dešimtys karių apsirgo nuo 
vidurių infekcijos. Medikai gydė karius 
antibiotikais. (Aleksandras Matonis)

Gintė Damušytė.

šalpos reikalų vedėjo pavaduotoja New 
York’e, ir tos institucijos žinių padalinio, 
Lietuvių informacijos centro direktore.

Nuo jaunystės ateitininkė, augusi 
Detroite , buvusi PLB, PUS, JAV - LB, 
BATUN valdybų nare. 2003 m. Preziden
tas Valdas Adamkus ją apdovanojo Gedi
mino ordino Komandoro kryžiumi už 
nuopelnus Lietuvai. Inf.

paskirtas Latvijos istorikui Evaldui Mu- 
gurevičiui už Livonijos viduramžių kronikų 
tyrinėjimus.Baltijos Asamblėjos premi
joms šįmet buvo pristatyti ir kiti žinomi 
Lietuvos atstovai: apdovanojimui už lite
ratūros pasiekimus - poetas, rašytojas, 
eseistas, kultūrologas, vertėjas Marcelijus 
Martinaitis, o į mokslo premiją pretenda
vo mokslininkų kolektyvas - profesoriai 
Ričardas Rotomskis, Laima Griciūtė ir 
docentė Giedrė Streckytė - už monografiją 
“Fotosensibilizuota navikų terapija: pir
miniai vyksmai”.

Garbingi apdovanojimai - speciali 
statulėlė, sertifikatas ir 5,000eurų (daugiau 
kaip 17,000. Lt) dydžio premija - šių me
tų laureatams bus įteikiami lapkričio 25 
dieną Taline. Baltijos Asamblėjos premijų 
ekspertų komisijoje Lietuvai atstovavo ra
šytojas Danielius Mušinskas, kompozitorė 
ir muzikologė Audronė Žigaitytė-Nekro- 
šienė, profesorius Stasys Vaitekūnas ir 
baleto pedagogas Petras Skirmantas. □
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Lietuvos Himno kilmė
Kiekviena šiuolaikinė valstybė turi ne 

tik vizualinius: herbas, vėliavos, bet ir 
garsiniuis simbolius - himnus. Jie atsi
rado prieš kelis tūkstančius metų Rytų 
valstybėse, naudoti Antikoje ir buvo skirti 
dievams bei valdovams aukštinti. Plačiai 
himnus naudojo krikščionių bažnyčia. 
Tautiniai ir valstybiniai himnai ėmė plisti 
XVIII a. Bene garsiausias iš jų - “Marse
lietė”, sukurtas 1792 m. ir po trejų metų 
tapęs Prancūzijos himnu. Kitas kadaise 
darbininkus reprezentavęs himnas “Inter
nacionalas” pirmą kartą sugiedotas Pran
cūzijoje 1888 m. Nuo 1917 m. iki 1943 m. 
jis buvo oficialus Sovietų Sąjungos him
nas, 1940 -1944 m. giedotas ir sovietinėje 
Lietuvoje.

Lietuvos valstybės himno, kaip ir 
tautinės vėliavos, idėja atsirado užsienyje. 
Iš pradžių į jį pretendavo net keli kūriniai. 
Apie 1880 m. Seinų Kunigų Seminarijos 
klierikai nutarė lietuvišku himnu laikyti 
Adomo Mickevičiaus poemos “Ponas 
Tadas” eiles, prasidedančias žodžiais 
“Tėvyne Lietuva, tu kaip sveikata”. Iš Sei
nų šią giesmę į Jungtines Amerikos Valsti
jas atvežė kunigas Petras Abromaitis. Jis 
kaip himnas čia pirmą kartą sugiedota 1888 
m. per lietuvių suvažiavimą. Tarp Amerikos 
lietuvių plito ir kitos į tautos himną pre
tendavusios giesmės: “Tu Lietuva, tu mie
liausia mūsų motinėle” (Antano Baranaus
ko eilės), “Kur bėga Šešupė” (žodžiai Mai
ronio, muzika Česlovo Sasnausko). Ypač 
populiari buvo Jurgio Zauerveino “Jaunų
jų lietuvininkų giesmelė” arba “Lietuviais 
esame mes gimę”, pirmą kartą sugiedota 
Tilžėje 1896 m. 1908 m. pagal naują Stasio 
Šimkaus melodiją šis mažosios Lietuvos 
himnas buvo atliktas Kaune, pirmoje dainų

šventėje.
Bet nugalėjo ne jie. Lietuvos himno, 

kitaip vadinamo “Tautiška giesme”, žo
džius sukūrė ir muziką pritaikė Vincas 
Kudirka. Jo tekstas su gaidomis buvo 
išspausdintas 1898 m. “Varpo” šeštajame 
numeryje. Pirmą kartą “Tautiška giesmė” 
viešai sugiedota 1899 m. lapkričio 13 d. 
Peterburge, koncerte lietuviams studen
tams šelpti. Atgavus spaudą, “Tautiška 
giesmė” tapo kone visų renginių sudėtine 
dalimi. Lietuvoje ji pirmą kartą viešai 
sugiedota Miko Petrausko vadovaujamo 
choro 1905 m. birželio 6 d. Vilniuje, mies
to teatre lietuvių visuomenės surengtame 
vakare. Net tris kartus himnas kartotas 
koncerte, surengtame Didžiojo Vilniaus 
Seimo išvakarėse. 1905 m. Panevėžyje 
pirmojo lietuviško vakaro metu choras 
himną giedojo net 4 kartus. Jis 1905 m. 
giedotas Marijampolėje, Kudirkos Nau
miestyje. 1906 m. - Ukmergėje, Tauragėje, 
Biržuose, Rokiškyje. Pasak akademikės 
Reginos Mikšytės, lietuvių visuomenė šios 
giesmės “troško klausytis ir klausytis”. Taigi 
V Kudirkos “Tautiška giesmė” Lietuvos 
himnu pripažinta dar iki Lietuvos valsty
bės atkūrimo. Vėliau, 1917 -1918 m., dėl 
jo tinkamumo buvo kilusi diskusija: vie
niems nepatiko žodžiai, kitiems muzika, 
bet ginčai greitai užgeso. “Tautiška gies
mė”, giedota iki sovietinės okupacijos. 
Paskui ji buvo uždrausta.

Kaip ir vėliavą, Lietuvos valstybės 
himną oficialiai atgaivino Lietuvos TSR 
Aukščiausioji Taryba 1988 metų lapkričio 
18 dieną.

Pagal E. Rimšos knygą “Heraldika” 
paruošė

Elena Mažeikienė

IV “LIETUVIŲ BALSO” KONKURSAS
Skelbiamas Lietuvos valstybės 15 metų nepriklausomybės atkūrimo sukakties proga

Dr. JONO ADOMAVIČIAUS
■ . 

finansuojamas literatūrinis prozos konkursas.
Skiriamos trys premijos:

I-oji - 5,000 doL, II-oji - 3,000 dol., Dl-oji - 2,000 dol.
Tema kūrėjams:

BRANGINKIME LIETUVIŲ TAUTOS DVASINES VERTYBES
Mes didžiuojamės tūkstančių metų istorija ir šimtmečiais kurta tautine kultūra.

i
Laikas: Paskutinė kūrinio išsiuntimo data oro paštu 2005 m. gruodžio 31

diena. Prašome nelaukti gruodžio mėnesio ir kūrinius siųsti anksčiau.
Kūrinius siųsti: “LIETUVIŲ BALSAS”, KONKURSAS

2624 West 71st Street,
Chicago, IL 60629-3004, USA

Teksto paruošimas: Konkursui siunčiamas kūrinys turi būti ne mažiau 200 puslapių, 
parašytas spausdinimo mašinėle arba kompiuteriu, pasirašytas 
slapyvardžiu. Slapyvardis turi būti užrašytas ant atskiro užklijuoto 
vokelio, j kurį reikia įdėti savo kortelę su vardu, pavarde, adresu, 
telefono ir fakso numeriu. Tik laimėjusio rašytojo vokas bus 
atidarytas. Nepremijuoti kūriniai negrąžinami.

Vertinimo komisija: Alfredas Gusčius, Anatolijus Kairys, Bronius Raguotis, Stasė 
Petersonienė, Vytautas Volertas.

Premijų įteikimas: Lietuvių literatūros šventėje, Čikagoje, JAV.

Jau galima užsisakyti 5<411 Lietuvių Dienų
DVD ir vaizdajuostes

Jų yra šešios:
1. ALD bendras montažas; 2. Dainų šventė; 3. Tautinių šokių šventė;
4. Literatų užeiga; 5. Al Klaida; 6. Labas vakaras, Melburne!

Kaina: $20 kiekviena.
Užsisakyti prašau iki lapkričio 6 dienos pas Aleną Karazijienę, 187 Melrose Dve, 

liillamarine Vic. 3043
arba tel.:03-9338-2172 arba ei. paštu: karazija@bigpond.net.au arba sekmadie

niais Melbourne Lietuvių Namuose. A. Karazijienė

DP 60 metų jubiliejus
Viktoras
Baltutis

Nutilus pasku
tiniams šūviams 
1945 metų gegu
žės 8-tą, baigėsi 
Antrasis pasauli
nis karas Europo
je, o nukritus 
dviem atominėm

bombom ant dviejų Japonijos miestų, 
baigėsi beveik penkerius metus užsitęsęs
Antrasis pasaulinis karas. Laimėtojų 
armijos paradavo ir džiūgavo, kai milijonai 
žmonių, išmesti iš savo namų, ieškojo 
prieglobsčio svetimuose kraštuose. Jų 
ateitis buvo labai blyški ir netikra.

Vakarų Europoje, vien tik Vokietijoje, 
susirinko pabėgėliai, kurių daugumoje 
gimtieji kraštai liko už geležinės uždan
gos. Karo metu, 1943 metais, buvo sukur
ta pasaulinė pabėgėliams šelpti organiza
cija UNRRA (United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration - Jung
tinių Tautų Paramos ir Atstatymo Adminis- 
tracija), vėliau persikrikštijusi į IRO 
(International Refugees Organization - 
Tarptautinė Pabėgėlių Organizacija), ku
rios pagrindinis tikslas buvo pabėgėlius 
grąžinti į jų kilmės vietas, o tiems, kurie 
atsisakė grįžti - surasti pastogę.

UNRRĄ labiausiai rėmė JAV ir Ka
nada, jų parama sudarė net 93%. Vy
riausi UNRROS direktoriai buvo ame
rikiečiai ir anglų kariuomenės generolas 
Morgan. Grąžinimą į savo kraštus labai 
propagavo buvusio JAV prezidento Roose- 
velto žmona Eleonora, Vašingtone spau
dos atstovams pareiškusi, kad lengviausiai 
pabėgėlių klausimą išspręsti - tai visus, be 
išimties, grąžinti į jų gimtuosius kraštus. 
Tai reiškė tūkstančiams pasitraukusių iš 
sovietų okupuotų kraštų mirties spren

dimą. Buvo atvejų, kai grąžinami 
asmenys žudėsi, žinodami kas jų 
laukia sugrįžus. Pabaltiečių kariai, 
kurie tarnavo vokiečių kariuome
nėje ir kovojo prieš sovietus Nor
vegijoje ir Suomijoje, karui pasibai
gus perėjo sieną j Švediją. Švedija 
dalį jų prievarta atidavė sovie
tams, vėliau suprato padariusi 
klaidą, atsiprašė pabaltiečių, bet jų 
gyvybių nebeišgelbėjo - jų daugu
ma mirė Sibiro taigose, kiti buvo 
be jokių ceremonijų sušaudyti.

Visiems po karo atsidūrusiems 
pabėgėliams buvo duotas bendras 
vardas - “displaced persons” - 
išvietinti asmenys, vėliau rašytojo 
Pulgio Andriušio humoreskoje 
pavadinti “Dievo paukšteliais”.

Prabėgo 60 metų, kai kūrėsi DP 
stovyklos Vakarų Vokietijoje. Už
sienio lietuvių spaudoje rašoma, 
kad į Vakarus pasitraukė apie
75,000 lietuvių, nors šiandieninėje Lietu
vos spaudoje rašoma, kad artėjant rusų 
frontui 1944 metais, iš Lietuvos pasitrau
kė apie 100,000 lietuvių. Latvių po karo 
Vokietijoje gyveno virš 111,000, taigi dau
giau negu lietuvių.

DP stovyklos išsimėtė trijose Alijantų 
- britų, amerikiečių ir prancūzų - zonose. 
Šiek tiek lietuvių gyveno Austrijoje, Itali
joje, Danijoje, Belgijoje ir mažiau - kituose 
Europos kraštuose, laisvuose nuo rusiško 
komunizmo. Ketvirtoje zonoje - Rytų Vo
kietijoje, kuri priklausė sovietams, ten jo
kių “Dievo paukštelių” nebuvo. Visi, gavę 
DP korteles, ir net gyveną už stovyklos ri
bų, teoriškai buvo beteisiai, gyvenantys 
stovykloje - irgi beteisiai, ne tik teoriškai, 
bet ir praktiškai. Kai kuriose stovyklose 
buvo sargyba ir be leidimo dypukai (taip 
populiariai buvo vadinami išvietinti 
asmenys) negalėjo iš stovyklos išeiti

Lietuvių gimnazijos Doerverden’e mokytojai ir mokiniai, 1946 m. kovo 16 d., prieš persike
liant į Seedorf’ą. Dabartinėje Adelaidėje save atpažins Dana Kutkaitė, Renata Reisonaitė - 
Urmonienė, Algis ir Vytas Navakai, Viktoras Baltutis ir t.t. Melbourne - Zigmas Augaitis, 
Reno Čėsna ir t.t. Sydnėjuje - Irena Migevičiūtė - Dudaitienė, Vytautas Doniela ir t.t.

Kiek ir kurioje zonoje buvo lietuvių? 
Bostone išleistoje “Lietuvių Enciklopedi
joje” rašoma: amerikiečių zonoje -30,543, 
britų - 24,555 ir prancūzų - 2,397. Be to, 
apie 2,500 lietuvių gyveno ne stovyklose. 
Į stovyklas rinkosi visi, kurie po pasi
baigusio karo neturėjo pastogės ar asmens 
dokumentų. Visiems be išimties buvo 
išduodamos DP kortelės su registracijos 
numeriu ir pavarde. To užtekdavo savo 
tapatybei įrodyti. Nenuostabu, kad sto
vyklose susirinko labai marga žmonių 
minia, kai kurie svetimomis pavardėmis 
ir titulais. Anksčiau ar vėliau jie buvo 
atpažinti, kai susitkdavo savo miesto, 
miestelio ar kaimo žmogų.

Pastoge ir maistu aprūpino UNRRA, 
kuri lyg motina visus priglaudė ir visais 
rūpinosi. Stovyklose kiekviena tautybė 
turėjo išsirinkusi savo vadovybę. Kadangi 
po visą Vokietiją DP stovyklų buvo virš 

dviejų šimtų, kalbėsime tiktai apie vieną iš 
jų, britų žonoje buvusią Seedorfo pa
baltiečių stovyklą, kurioje buvo sutelkti 
tiktai pabaltiečiai, arba save laikantys 
vienos iš Pabaltijo šalių piliečiais.

Seedorf - tai medinių, plonomis sie
nomis barakų kaimelis, kuriame vokie
čiai apmokė jūreivius, netoli Zeven mies
telio, Bremeno apskrityje. Barakai buvo 
sustatyti eilėmis su gražiai išvestais takais 
ir keliukais. Gražiais vasaros vakarais 
stovyklos gyventojai išeidavo pasivaikš
čioti. Lietuviai šioje stovykloje pradėti 
įkurdinti 1946 m. kovo mėn. Jų buvo 
daugiausia - 2,403, latvių - 1,700, estų - 
200. Lietuviai buvo daugumoje atkelti iš 
Doerverden, šiek tiek mažiau iš 
Buxtehude, Fischbeck, Alt -Gargė ir ki
tų stovyklų.

Tęsinys kitame MP nr.
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Sportas

Vilniuje atidaryta “Siemens” arena
(ELTA). Lapkričio 9 d., Vilniuje, “Sie

mens” arenoje, atidalyta 250 vietų “Ateities 
čempionų tribūna”, skirta Lietuvos sporto 
mokyklų ir vaikų namų auklėtiniams. Nuo 
šiol jie turės galimybę didžiausioje Baltijos 
šalyse arenoje nemokamai stebėti visas šio 
sezono Eurolygos, SEB Baltijos krepšinio 
lygos (BBL) ir Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) rungtynes, kuriose žais Vilniaus 
“Lietuvos ryto” komanda.

“Ateities čempionų tribūną” įkūrė 
telekomunikacijų bendrovė “Omnitel”, 
prekybos tinklas “Iki” ir krepšinio klubas

Susigrąžinkim lietuvišką žodį
Nijolė 

Jankutė

Perskaičius 
Isoldos Poželai- 
tės - Davis AM 
vedamoje “Kaip 
malonu” skiltyje 
(“M.P.” nr. 34) 
žinutę, kurioje 

atkreipiamas dėmesys į kokios tai repor
terės, rašančios apie tekstilės pradžią Lie
tuvoje, naudojamus sulietuvintus svetim
žodžius, kurie “rėžia ausį”, noriu ir aš ta 
pačia tema pasisakyti. Toji tema ir aktuali 
ir labai liūdna.

Apie kalbos darkymą jau buvo nema
žai kalbėta - rašyta išeivijos spaudoje. Ne 
kartą susirūpinusiais balsais bylojo profe
soriai Salys, Greimas, Klimas, dr. Jasaitis, 
A Naujokaitis, A. Barzdukas, JAV lietu
vių laikraščių “Draugas”, “Dirva”, “Laiš
kai Lietuviams” redaktoriai, Australijos 
lietuviams gerai pažįstamas A. Taškūnas 
savo knygoje “Nereikalingų svetimžodžių 
rinkinys”, visa eilė skaitytojų ir, pagaliau, 
pati Lietuva: kalbininkas V. Vitkauskas, 
rašytojas Aputis, poetė Baliukonytė, Vals
tybinė lietuvių kalbos komisija... Tačiau, 
atrodo, tie susirūpinę balsai ir net pavo
jaus šauktukai tebekrinta į kurčias ausis 
(ypač žurnalistų ir verslininkų).

Dar kurį laiką džiaugiamės, kad išeivi
jos lietuvių spaudoje buvo mažiau tų sve
timų gremėzdų su lietuviškom galūnėm, 
negu Lietuvos periodikoj. Deja, jie vis 
dažniau atkuproja lyg nerangūs kupranu
gariai. Lietuvoje jie sudarė tartum kokią 
naujakalbę, jau giliai įleidusią šaknis ir
jaunesniosios kartos priimamą už “tikrą 
pinigą”. Nuo “Lietuvos aido” iki “Respub
likos” ir daugelyje kitų laikraščių - žurna
lų mirga marga “analai”, “destrukcija”, 
“koncepcija”, “permanentinis”, “adekva
tus”, “stresas”, “imidžas”, “monstras”, “ly
deris”, “aisbergas”, “nacija” ir t.t. Tokie 
posakiai kaip “valdžios kolapsas”, “vyno 
degustuotojai”, “permanentinis stresas 
sukelia suicidiškas tendencijas” sukeltų
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Živilė Balčiūnaitė -
Lietuvos ir pusės 
maratono bėgimo 

rekordininkė
Sekmadienį, lapkričio 6 d., Vengrijos 

sostinėje Budapešte vykusiose Europos 
mokytojų ir studentų pusės maratono bė
gimo varžybų nugalėtoja tapo naują Lie
tuvos rekordą pasiekusi Živilė Balčiūnaitė.

Živilė 21 km distanciją nubėgo per 1 
valandą 10 minučių ir 23 sekundes.

Ankstesnis Lietuvos rekordas šioje 
distancijoje -1:11:43 - priklausė Stefanijai 
Statkuvienei. (BNS)

“Lietuvos rytas”. Bendromis pastangomis 
verslo ir sporto lyderiai siekia ugdyti jau
nąją Lietuvos sportininkų kartą, suteikti 
vaikams galimybę būti arčiau didžiojo 
krepšinio, daugiau sužinoti apie jų mėgs
tamą krepšinio komandą.

“Iki” komunikacijos direktorius Rober
tas Šuliauskas sakė, kad didžioji dalis 
“Ateities čempionų tribūnos” bus skirta 
įvairių Lietuvos miestų sporto mokyklų 
auklėtiniams, tačiau stebėti varžybų bus 
kviečiami ir vaikų namų auklėtiniai, vaikai 
iš daugiavaikių šeimų. □ 

juoką skaitant juokų skyrių, bet matant 
juos spaudoje (ne humoristinėje) sukelia 
rūpestį lietuvių kalbos ateitimi.

Nors visais laikais kalbos kito, susida- 
rydamos naujus žodžius, arba juos pasi
skolinę savitai prisitaikydamos, bet toji 
apykaita vykdavo lėtai. Dabar gi, per pa
skutiniuosius 50-60 metų, susižinojimo 
priemonėms “suspaudus” Žemės rutulį į 24 
vai. nesutemstantįTV ekraną, kalbos ne
spėja “krikštyt” naujų išradimų - atradi
mų. Daugiausiai jų, Amerikai pirmaujant 
įvairiose srityse, ateina su angliškais var
dais. Kitoms kalboms belieka tik skubiai 
atsegt kokią galūnę ir, štai, atžygiuoja kal
bos “kupranugarių” karavanas! Tas “kara
vanas” sparčiai žygiuoja postkomunisti
niuose kraštuose, nes viskas iš buvusių 
uždraustųjų Vakarų jiems tebeatrodo tei
giama. Lietuvių kalbai deja, tai menka 
paguoda: tie svetimžodžiai ją alina. Ją-tą 
ypatingą, turtingą, lingvistų didžiai verti
namą. kalbininkų, rašytojų, knygnešių su 
didelėmis pastangomis ir meile išgelbėtą 
nuo visiško pražuvimo XIX šimtmetyje.

Ankstyvieji lietuvių kalbos gerbėjai ir 
globėjai (Mažvydas, Donelaitis, Poška, 
Daukantas, Valančius, Baranauskas) įvedė 
užguitą lietuvišką žodį į nemarią literatū
rą, o kalbininkai (Jaunius, Būga, Balčiko
nis, Jablonskis ir kt.) nugalėjo milžiniškus 
sunkumus valydami kalbą nuo barbariz
mų gausybės, surasdami svetimžodžiams 
atitikmenis pagal kalbos taisykles, o nau
joms sąvokoms - tinkamus naujadarus. Šių 
nepaprastų asmenų dėka, vietoj “nedėlios” 
turime savaitę, vietoj “zerkolo”- veidrodį, 
vietoj “pančekos” - kojinę. Sunku atsiste
bėti šių lietuviškų žodžių tikslumu! Koks
išradingas buvo tas Rygiškių Jonas bei kiti 
kalbininkai, davę “oxygen’ui” vardą deguo
nis, “hydrogen’ui” - vandenilis, “industri
jai” - pramonė, “komercijai” - prekyba. Su 
dideliu pasišventimu ir didelėmis pastan
gomis lietuvių kalbai buvo padėti pagrin
dai ir nurodyti tobulinimo keliai, kuriais 
noriai ėjo pirmojo nepriklausomybės lai
kotarpio mokytojai, rašytojai, žurnalistai. 
O kaip dabar, nekalbant apie išeiviją, kaip 

-dabar pačioje Lietuvoje?
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Lietuvos sportui - 40 mln. litų
(ELTA). 2006 metų Lietuvos sporto 

biudžetą sudarys apie 40 mln. litų, kuriais 
bus finansuojama mažiau programų, bet 
didesnės apimties. Apie tai lapkričio 7 
dieną Kūno kultūros ir sporto departa
mente surengtame Lietuvos sporto šakų 
federacijų, sąjungų, asociacijų atstovų 
pasitarime sakė departamento generalinis 
direktorius Algirdas Raslanas.

Tradiciškai Lietuvos sporto biudžeto 
dalybos kasmet sukelia nemažai aistrų.

Sporto šakų federacijoms kitais 2006 
metais planuojama skirti tą pačią sumą- 
7 mln. litų, tačiau šie pinigai bus skirti tik 
federacijų reikmėms, o jaunučių, jaunių ir 
jaunimo žaidynės, kurios būdavo finan
suojamos iš tos pačios sumos, bus finan
suojamos atskirai

Atnaujintus sporto biudžeto dalybų 
principus pristatė Sporto strategijos sky
riaus vedėjas Algimantas Kukšta. Jiems 
parengti šių metų rugsėjį buvo sudaryta 
speciali centrinių sporto organizacijų 
atstovų komisija. Dabar laukiama fede
racijų pasiūlymų.

Komentuodamas lėšų skirstymą, Al
girdas Raslanas pažymėjo, jog dabar daug 
pinigų išdalijama po gabaliuką mažoms 
programoms. “Yra daug smulkių vaikų ir 
jaunimo sporto programų, tačiau nėra me
chanizmo, kaip išjudinti visą moksleiviją. 
Todėl bandysime šias programas jungti ir 
kitais metais pradėsime rengti mokinių 
olimpines žaidynes. Jose dalyvaus rezultatų

Virš pusšimčio metų gyvenant svetur, 
nestebėtina, kad lietuviškas žodis išeivijoj 
smarkiai suprastėjo, sustabarėjo, subarba- 
rėjo. Prisiminkim, kaip tik prieš 15 metų 
pasigesdavom “tikros” lietuvių kalbos, 
nuo kurios buvome atskirti geležine už
danga. Ir štai - uždanga subyrėjo, ir štai, 
atsidarė mums langai į Lietuvos ląjkęąš- galimybę gyyupti... ’
čius! Ir... keistų staigmenų jie mums at- Labai nesinori į visa tai žiūrėti beviltiš-
vėrė - tarptautinių ir grubių barbarizmų 
gausybę. “Mitingai”, “lyderiai”, “mačai” ir 
“šortai”, dėl kurių vartojimo mes barėm 
savo vaikus, kuriuos gujo lauk šeštadienių 
mokyklų mokytojai ir stovyklų vadovai 
dabar suklestėjo Lietuvos rašytojų kny
gose, žurnalistų (ypač) straipsniuose kaip 
savaime suprantami lygiateisiai žodžiai ir 
posakiai.

Kad įvairių mokslų literatūra negali 
apseiti be tarptautinės terminologijos yra 
vienas dalykas, bet kai spauda, skirta 
paprastam skaitytojui (kokių, logiškai 
galvojant, valstybėje yra daugiausia), ne 
kokios srities specialistui, marguoja to
kiais sakiniais, kaip “natūralus kontaktas 
adekvačiai kvalifikuoja kalbos charak-
terį”, “kondicija konfliktui”, “personalinis 
stresas”, “kvescionuoti proceso unikalu
mą”, “įspūdinga instaliacija”, “forsuota in
ternacionalinė ekspresija” arba žodžiai 
“asociacija”, “alijansas” vietoje sąjungos, 
draugijos, “monstras” vietoje pabaisos, 
baidyklės, “nacija” vietoje tautos ir taip 
toliau nuo A iki Z iš angliško žodyno, kyla 
klausimas, ką galvoja taip rašantieji? A 
tuo norima parodyti didelį išprusimą, “su- 
europėjimą”? Ar tarptautiniai žodžiai 
būtinai išreiškia mintį tiksliau, negu lietu
viškieji atitikmenys? A svetimžodis su 
lietuviška galūne glosto rašančiojo savi
meilę, sukeldamas pavydų skaitytojo 
susižavėjimą? A kitaip, t.y. lietuviškai ra
šyt nebemokama? “Negi gimtoji kalba 
mums duota tam, kad iš jos pasityčio
tum?” klausia protaujantys Lietuvos laik
raščių skaitytojai

Buvo labai įdomu 2003 m. paskaityti 
“Chicago Tribune” dienraštyje Don Gold 
straipsnį “Kovon prieš kalbos snobų 
tironiją”. Aot autoriaus, skaitytoją pri
trenkia ir pažemina snobiškų rašeivų žo
dynas. Ši pastaba gerai tinka ne vienam 

siekiantys, o eiliniai vaikai rungtyniaus 17 
sporto šakų varžybose ir meno konkur
suose, susijusiuose su olimpizmu ir olim
pinių idėjų propagavimu. Šių žaidynių 
globėju prašysime tapti LR Prezidentą 
Valdą Adamkų”, - sakė ARaslanas.

Kaip naujovę planuojama skirti sti
pendijas geriausiems neolimpinių sporto 
šakų sportininkams, taip pat bus parengta 
didelio meistriškumo neįgaliųjų sporti
ninkų rengimo programa, kuriai numatoma 
skirti 250,000 litų

Pasitarime pristatytos ir parengtos 
Kūno kultūros ir sporto įstatymo pagrin
dinės pataisos, kurias Seimo jaunimo ir 
sporto reikalų komisijai reikia pateikti 
lapkričio pabaigoje. Pasak departamento 
juristės Kornelijos Tiesnesytės, įstatyme 
turėtų atsirasti kelios visiškai naujos dalys 
- dėl rinktinių sudarymo, sportininkų ren
gimo vykdymo, sporto registro, ginčų 
sprendimo. Plačiau ketinama išdėstyti 
sporto šakų biudžetinio finansavimo ir 
atskaitomybės nuostatas, sporto įrenginių 
saugumo reikalavimus.

“Pastaruoju metu atsiranda vis naujų 
federacijų, kurios iš esmės nelabai kuo 
skiriasi. Tą leidžia naujasis asociacijų 
įstatymas, tačiau tai kelia problemų 
departamentui - su kuria iš jų bendrauti, 
kuri atstovaus Lietuvai tarptautinėje 
arenoje?” - sakė juristė. Dėl to departa
mentas sieks, kad įstatyme būtų įteisintos 
normos dėl sporto šakos pripažinimo. □

Lietuvos žurnalistui Anglicizmų įtaka kal
bai yra susirūpinę ir prancūzai, norėdami 
išlaikyti savo kultūrinį veidą, apribodami 
svetimžodžių srautą. O kirgizų rašytojas 
Č. Aitmatov, išgarsėjęs savo romanu “Ilga 
kaip šimtmečiai diena” rašo:”... esu už tai, 
kad būtų daugybė kalbų ir kad jos turėtų 

kai Ta nemalonia “naujakalbę” tariant, “ne
gaukime ekstremalaus šoko ir personalinio 
streso, nes tie inovaciniai išsireiškimai 
netaps permanentiška lietuvių kalba”, Lie
tuvoje kalbos kokybe jau susirūpinta: ban
domi šiuo reikalu priimt įstatymai; baudos 
kalbos normų nesilaikantiems verslinin
kams; laikraščiuose atsiranda “kalbos kam
peliai”. A tų pastangų užteks, ar jos bus 
vaisingos, ar jas sutryps “internacionalinių 
kupranugarių karavanai”, parodys ateitis.

Mes išeivijoje tegalime Lietuvos kalbi
ninkams ir mokytojams, kuriems teršiamos 
kalbos problema svarbi, linkėt sėkmės ir 
džiaugtis, kad Lietuvos spaudoj pradeda 
atsirasti kalbai tinkamų naujadarų, iš už
maršties prikeltų sąvokų, kaip “sandūra,
sankloda, matmuo, jausena, baigtis” ir pan.

Išeivijoje sustabarėjusią, svetimų kalbų 
jūroje sunkiai besikapstančia kalba negalim 
labai didžiuotis, bet vis dėlto, spaudoj ra- 
šykim, kad lėktuvai skraido pagal tvarka
raščius, posėdžiai vyksta pagal dienotvarkę 
ne pagal “grafiką”, kad mėgstam patogumą, 
ne “komfortą”, kad sveikatą gadina įtampa 
ne “stresas”, kad partijos turi vadovus ar 
vadus ne “lyderius”, o policijos viršininkus 
ne “komisarus” (vis dar sovietų prisimini
mai?). Kaip žymus žurnalistas ir rašytojas 
a.a. Bronys Raila sakė: “... naivi fantazija 
galvoti kad būsim “vakarietiškesni”, rašy
dami “susikonsteliavo komplikuota situa
cija”, negu “susidarė kebli padėtis”?

Norisi linkėti ir tikėti, kad Lietuvos 
spauda (ir išeivijos) vėl atras pamestus žo
džius, kaip “įtampa, pramonė, prekyba, 
sąjunga, tauta, varžytinės” ir t.t. arba tin
kamus naujadarus - skaidrė (vietoj diapo- 
zityvas), vėsintuvas (vietoj kondicionie
rius), valdyba, pakanta, baigtis ir pan., kad 
lietuvių kalba dar ilgai nebūtų priskirta 
prie mirusiųjų.
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Special Offer
24 Lithuanian language lessons now available on CD!

Fun and easy to learn, audio and visual 24 Lithuanian language lessons, SLICs very 
popular online lessons for English speaking beginners of all ages are being offered now 
on CD!

Surprise family and friends and learn Lithuanian on your home computer at your 
own pace. These excellent 24 Lithuanian language lessons by Dr. Liuda Apinytė - 
Popenhagen, produced by the SLIC teamwith NSW Government and ALF support, 
have been praised around the word for “click and press” easy learning.
- A suitable gift for the whole family, useful gift for friends overseas or in Australia. 

Priced only at $25 per CD! That’s 24 Lithuanian language lessons for just over $1 each! 
Fantastic bargain!

To place your order for the 24 LLL CD, please phone, email or write to
Ramona Ratas Ph.: (02) 4333 6241 or Mobile: 0412062753.
Email: info@slic.org.au or LLLinfo@slic.org.au
Post to: Australian Lithuanian Community - Sydney Inc - SLIC, P.O. Box 374, 

Epping NSW 1710, Australia
Orders will be posted out on receipt of a $25 Cheque or Money Order for each 24 

LLL CD, made out to: ALC - Sydney Inc - SLIC. Please include your own address. 
Expected time of delivery for orders placed now, will be early December, 2005.

(Larger orders of 10 + placed by all Australian Lithuanian Community organisations 
cany a special offer discount of 20% rebate to the organisation.)

Geelong: PRANEŠIMAS
Pranešame GLSK “Vytis” sportininkams, nariams ir rėmėjams, kad klubo 

metinis susirinkimas įvyks šių metų lapkričio 27 dieną, 2 vai. 
po pietų, Lietuvių Namuose, Pettitt Park, Beauford Avenue, Bell Post Hill.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Darbotvarkės papildymas. •
4. Praėjusių metų visuotinio susirinkimo protokolo skaitymas.
5. Pranešimai: pirmininko,

iždininko, 
Revizijos Komisijos.

6. Pranešimų diskusijos ir patvirtinimas.
7. Valdybos rinkimai.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.

Valdyba kviečia visus skaitlingai dalyvauti. Sportininkams ir klubo nariams 
dalyvavimas būtinas.

Po susirinkimo įvyks sportininkių pagerbimas ir vakarienė.
GLSK “Vytis” Valdyba

Wikipedia - ir lietuviškai
Laisvoji enciklopedija, vardu Wiki

pedia, pradėta populiarinti Lietuvoje. Ši 
enciklopedija www.wikipedia.org tink
lapyje pristatoma daugeliu kalbų, tarp jų 
ir lietuvių kalba (įeiti į lietuvišką skyrių 
galima iššaukiant http: //lt. Wikipedia, org).

Tinklapyje galima ne tik rasti įdomių 
straipsnių, bet ir pačiam sukurti naują 
straipsnį, papildyti ar pataisyti jau esančią 
informaciją. Tuo būdu intemetinėje en
ciklopedijoje esančios žinios nuolat 
tikslinamos, ir ji nepasensta kaip įprastos 
enciklopedijos daugiatomėse knygose. 
Wikipeda neturi nė vieno apmokamo 
redaktoriaus, tačiau penktais savo gy
vavimo metais straipsnių kiekiu lenkia 
Encyclopedia Britannica, gyvuojančią jau

237 metus ir turinčią 20 mokslininkų - 
redaktorių bei porą tūkstančių samdomų 
konsultantų.

Lietuviškos versijos techninės dalies 
vadovas Domas Mituzas, paklaustas, kaip 
laisvoji enciklopedija ginasi nuo piktava
lių, kurie gali prirašyti klaidingos infor
macijos ar kitaip pakenkti, teigė, kad nuo 
interneto vandalų saugo efektyvi savire
guliacijos sistema, kuri garantuoja, kad 
sudarkytą tekstą kiti tinklapio lankytojai 
atstatys per kelias minutes.

Šiuo metu enciklopedijos angliškoje 
dalyje yra 678,000 straipsnių, vokiškoje - 
277,000, pracūziškoje - 150,000, kitose 
mažiau. Lietuviškoje dalyje yra 5,700 
straipsnių. □

Pranešimas Geelongo ir apylinkės 
lietuviams

Pagal paskutinį Geelongo Apylinkės Valdybos posėdžio sprendimą, numatyta 
Šeimos Diena - Family Day sekmadienį, gruodžio 4 dieną, nebus rengiama, nes 
šią dieną vyksta Melbourne metinis Dainos Sambūrio koncertas. Kadangi buvo 
nemažas skaičius pageidaujančių dalyvauti šiame koncerte, Apylinkės Valdyba 
nusprendė suruošti Šeimos Dieną sekančių metų pradžioje.

“Židinio” vadovybė yra užsakiusi autobusiuką. Norinčius vykti autobusiuku, 
prašome kreiptis pas tėvūną s. Liudą Bungardą. Kelionės kaina į Melboumą ir 
atgal - $7 asmeniui.

Geelongo Apylinkės Valdyba

The Bonegilla Migrant experience
,nw Celebrate - “The Begining Place”

The former Bonegilla Centre was Australia’s first, largest, and longest running camp 
and the first Australian home to more than 320,000 migrants from 30 countries.

So please join us for the Grand Opening of the new interpretation centre at Block 19, 
the former Bonegilla Migrant Reception and Training Centre on the shores of Lake Hume, 
Wbdonga on the weekend of December 3 - 4,2005.

“The Beginning Place” will be officially opened on Sunday at 11 am.
For further information on event please phone Christine Thorpe on (02) 6023 2327.
For information on travel, accommodation, packages, and free regional information 

packs please phone Ros Quigley on 1300 796 222.
Saturday, December 3rd
* The Bonegilla Collection at Albury Regional Museum
* Where the Waters Meet exhibition
* From The Steps of Bonegilla exhibition, etc.
Sunday, December 4th
* 9.30 am - Walk a Mile in their Shoes - a re-enactment of walk from the railway siding 

to Block 19
* 11.00 am - Official opening
* Visit “The Beginning Place” - immerse yourself in history
* Delightful wardrobe puppet shows
* Rites of Passage - a re-enactment of events that once occurred at the site, such as 

weddings and mail-call
* Reunion Lunch and Guided Tours
* Bonegilla Stories - a “show and tell” session to share your special item and story 

which reflects your early experience
* A chance to record your own personal history
* Various ethnic performances on community stage
* A special - place graffiti wall for making comment.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Lietuvių Klubo narių vaikams (iki 12 metų)

Eglutė ruošiama
sekmadienį, gruodžio 11 dieną, 2.00 - 5.00 vai. p. p.

Lana Stasis - Venckienės patalpose 
D250 - The Ultimate Party Venue 

250 Victoria Road, Gladesville 
(Kampas Hepburn Avenue) Tel.: 9816 1286

Lana praves įdomią programą vaikams
Žaidimai ir šokiai 
Kalėdų Senelis 
Dovanos
Vaišės vaikams

Vaikus prašome užregistruoti iki gruodžio 1 dienos. 
Skambinti Bettinai Kapočius tel.: 9743 4810. 
Registracijos kaina šeimai - $5.

Aukos “Musų Pastogei”
Mrs. R. Ripphausen NSW $ 70.00
R. Geli NSW $200.00
L. Tupikas NSW $ 5.00
Mrs. G. Pasiczynskyj SA $ 35.00
Mrs. I. O’Dwyer VIC $ 20.00 Spaudos Sąjungos Valdyba

Mrs. E. Belkus NSW $ 10.00
J. Balčiūnas VIC $ 50.00
L. Šilas VIC $ 15.00
O. Grosienė NSW $ 45.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.

Sydnėjaus “Talka” persikelia
Dėl persikraustymo į kitas patalpas sekmadienį, 2005 m. lapkričio 20 dieną, 
Sydnėjaus “Talkos” skyrius nedirbs.
“Talka” dar dirbs senose patalpose, Lietuvių Klube, sekmadienį, lapkričio 27 
dieną, nuo 1230 vai. iki 3 vai. po pietų.

Nuo šeštadienio, 2005 m. gruodžio 3 dienos, “Talka” dirbs laikinose patalpose: 
Suite 16, 1st floor, 17 Kitchener Parade, Bankstown 2200, Ph/Fax 9796 8662.

Laikinose patalpose “Talka” dirbs kiekvieną šeštadienį (ne sekmadie
niais), nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

“Talkos” Sydnėjaus skyriaus vadovė Elė Šatkauskas

Sydney Lithuanian Information Centre ( sue J now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

PRIMINIMAS
Lapkričio 20 dieną (sekmadienį) Lidcombe bažnyčioje lietuviams pamaldas laikys 

kardinolas George Pel! Ta proga pamaldose giedos lietuvių choras “Daina”. Po pamal
dų - arbatėlė Parapijos salėje. Parapijos Taryba
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Hobarto apylinkės lietuviams
Pranešame, kad Kariuomenės Šventės minėjimas ir naujos Valdybos 

rinkimai įvyks sekmadienį, lapkričio 27 dieną, 3 vai. p.p. B. Šikšniaus namuose, 
43 Easton Ave, West Moonah. Tel. (03) 6272 4628.

Primenane, kad tik susimokėjęs nario mokestį ($5) asmuo galės balsuoti ar 
būti renkamas į naują Valdybą.

Po minėjimo ir rinkimų kava prie suneštinio maisto.
Lauksime gausaus dalyvavimo. ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Kariuomenės Šventė Canberroje
LKVS Canberros “Ramovė” Valdyba praneša, kad Lietuvos kariuomenės 

87-ųjų metų sukakties minėjimas Canberroje įvyks sekmadienį, lapkričio 20 
dieną, 2 vai. po pietų Lietuvių Būstinėje, Hackett, šia tvarka:

1. Minėjimo atidarymas.
2. Žuvusiųjų pagerbimas.
3. Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos pirmininko Viktoro 

Martišiaus žodis.
4. Paskaita, kurią skaitys sydnėjiškis svečias Teodoras Rotcas.
5. Poetės Laimos Žilinskienės eilėraštis “Priešas”.
6. Vaizdajuostė “Lietuvos nežinoma kariuomenė”.
7. Tautos Himnas.
8. Helenos užkandžiai, vynas, alus ir kavutė su pyragais.
Canberros ramovėnai kviečia visus skaitlingai dalyvauti minėjime ir išreikšti 

pagarbą žuvusiems už laisvę. Vaizdajuostėje pirmą kartą išgirsite gen. P. Plechavi
čiaus Vietinės Rinktinės karių įdomius pasakojimus apie tragišką Rinktinės likimą.

, “Ramovės” Valdyba

Pranešimas organizacijoms/sambūriams
Visų organizacijų, sambūrių ir kitokių vienetų atstovus Sydnėjaus Apylinkės Val

dyba kviečia į pasitarimą šeštadienį, lapkričio 26 d., 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 
Klube (dar nebus uždarytas).

Pasitarimo tikslas - sudaryti RENGINIŲ KALENDORIŲ 2006 metams.
Svarbu, kad atstovai turėtų bendrą savo numatytų renginių įvaizdį sekantiems me

tams. Drauge dirbdami išvengsime bereikalingų nesusipratimų. Negalint atvykti, pra
šom savo pageidavimus atsiųsti raštu Valdybos adresu : 69 Belmore Street, Fairfield 
East, NSW 2165. Ženkime į naujuosius metus su šūkiu - Vienybėje galybė!

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubo pranešimas
Praėjusiame Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdybos posėdyje, kuris įvyko spalio 

13 dieną, Valdyba nutarė uždaryti Sydnėjaus Lietuvių Klubą šių metų 
lapkričio 27 dieną.

Valdyba, apsvarsčiusi galimybes pasilikti dabartiniame pastate, priėjo vienin
gos nuomonės toliau nepratęsti esamo Klubo nuomavimo laikotarpio.

Dėl tolimesnės informacijos, prašau kreiptis į Klubo direktorius, kurie budi 
Klube kiekvieną sekmadienį. Paaiškinsime, kaip numatome veikti per ateinan
čius mėnesius, kol naujas Klubas bus atidarytas.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 EASTTERRACE,BANKSTOWN, NSW 2200 

Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.Iithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kvitSOB visus narius ir jų svečius lankytis 
savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, pagamintus 
Darijos Meginienės - Lietuvių Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tek: 0414 218 633.

Lapkričio 19 dieną, šeštadienį, įvyks

'Paskutinis Pasispardymas*
- paskutinis balius senajame Sydnėjaus Lietuvių Klube.
Pradžia - 7.30 vai. p.p.
Puikią programą “TROCADERO DANCERS” išpildys trys poros šokėjų. 
Įėjimas vienam asmeniui - $20, įskaitant Darijos restorano vakarienę. 
Bilietus galima nusipirkti pas Ditą (tel.,: 9708 1414 iki ketvirtadienio 
lapkričio 17 dienos 5 vai. p.p.).

Paskutinis išpardavimas kėdžių, stalų, TV, pianinų, stiklų, lėkščių, 
peilių, šakučių ir t.t. įvyks lapkričio 19 dieną, šeštadienį, 1030 vai. ryto. 
Kviečiame atvykti ir įsigyti likusią dalį Klubo turto.
Ta proga “Mūsų Pastogėje” atiduoda du seno modelio kompiuterius (Apple), 
kurie dar tinka paprastam naudojimui. Jie turi ir lietuvišką raidyną.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Naujuosius Lietuvos pašto kodus galima su
žinoti atsidarius: www.post.lt

Kviečiame visus apsilankyti į
Melbourno “Dainos Sambūrio” 56-tą metinį koncertą

“Kur daina, ten ir šypsena”, 
kuris įvyks Lietuvių Namuose sekmadienį, gruodžio 4 dieną, 130 vai. po pietų. 
Įėjimas - $15.00
Po koncerto vaišinsim visus užkandžiais, pyragais bei kava.
Laukiame visų! Melbourno “Dainos Sambūrio” Valdyba

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių
Metinis Susirinkimas

įvyks šių metų lapkričio 27 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnėjaus 
Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown.

Dienotvarkėje:
1. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 2005 birželio 30 d., apyskaitos, direktorių ir revizoriaus 

pranešimų tvirtinimas.
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Spaudos Sąjungos įstatus galima iškelti susirinkime.
Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos įteikti 

Spaudos Sąjungos raštinei, 16-18 East Terrace, Bankstown, ne vėliau kaip 24 
valandas prieš susirinkimo pradžią.

Spaudos Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas Vytautas Patašius, vicepir
mininkas Vytautas Doniela, sekretorius Kęstutis Protas bei nariai - Antanas Lau
kaitis, Anskis Reisgys ir Vytenis Šliogeris.

Pagal Sąjungos įstatus, du iš jų (V. Patašius ir V Šliogeris) pasitraukia per šį 
susirinkimą, bet gali būti vėl perrenkami.

Iki nominacijų užsidarymo, gautos šios nominacijos į Spaudos Sąjungos Valdybą: 
Vytautas Patašius ir Vytenis Šliogeris.

Juos siūlė Vytautas Doniela, priėmė Kęstutis Protas.
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Pranešimas MP skaitytojams
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį į tai, kad metų pabaiga jau rie už 

kalnų. Šiais metais dar išeis tik 4 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti paskutiniame šių metų “Mūsų Pastogės” 

numeryje gruodžio 14 dieną, kad skaitytojai šventinį numerį spėtų gauti dar prieš 
Kalėdas. Primename, kad laikas siųsti juos jau dabar.

Iš patirties žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą atidėlio
ja, todėl jų sveikinimai Redakciją pasiekia per vėlai.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.

Redakcija jų lauks iki gruodžio 10 dienos! MP Redakcija

Mūių Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Doniela

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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