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IX Tautinė Stovykla JAV-ose

Neseniai iš IX Tautinės Stovyklos Camp Manatoc, Ohio, JA\ sugrįžo melboiirniškė v.s.
Danutė Lynikienė, kurios įspūdžius iš šios stovyklos skaitykite psl. 3.
Nuotraukoje-v.s. Danutė Lynikienė (viršuje, kairėje) su paukštytėmis Tautinėje Stovykloje.

BaS Lietuvos įvykių apžvalga

Naujas Seimas jau išrinktas

Seimo narių 
priedai gali 

sumažėti 
Kadenciją 

bebaigiantis 
Seimas pasku
tinėmis dieno
mis susizgribo 
tartis, ar nuo tūks
tantinių parla

mentarams mokamų priedų reikia nu- 
skaičiuoti mokesčius.

Šiuo metu Seimo narių kanceliari
nėms ir degalų išlaidoms kompensuoti iš 
valstybės biudžeto skiriama maždaug po 
6,500 litų, nuo kurių neatskaitomi mokes
čiai ir už juos parlamentarui nereikia at
siskaityti. Šie priedai didesni ir už Seimo 
narių algas, kurios “į rankas” svyruoja apie 
5,000 litų. Jei Seimo narys yra dar ir Vy
riausybės narys, į jo kišenę per mėnesį 
subyra apie 20,000 litų - neapmokestinti 
priedai sudaro apie pusę.

Analitikaisako, kad Seimas, reglamen
tuodamas algų mokėjimo tvarką kitoms 
institucijoms, pats tokios atsakomybės 
vengia. “Taiyra lyg ir bandymas pridengti 
tai, kiek iš tikrųjų gauna Seimo nariai, ir 
tas bandymas šiais laikais jau tampa juo
kingas”, - sakė Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto vadovas Remigijus Šimašius.

“Mano siūlymas - visus priedus, kurie 
šiandien mokami Seimo nariui, skaičiuoti 
kaip darbo užmokestį, nuo jų skaičiuoti 
gyventojų pajamų mokestį ir “Sodros” 
mokesčius”. - aiškina Seimo Socialinių rei
kalų ir darbo komiteto pirmininkas Al
girdas Sysas. Jei Seimui pavyktų priimti šį 
nutarimą, nuskaičius mokesčius busimieji 
parlamentarai gautų apie 1,500 litų 
mažesnius atlyginimus.

A. Valinskas: imsiu atlyginimą 
kokį gauna eilinis pensininkas

Jeigu Seimas nepritars Tautos prisikė

limo partijos siūlymui mažinti parlamen
tarų atlyginimus, šios partijos lyderis Arū
nas Valinskas ketina įgyvendinti savo 
pažadą ir “imti tokį atlyginimą, kokį gauna 
eilinis pensininkas”.

“Mes pateiksime projektą, pagal kurį 
Seimo narių atlyginimai būtų mažinami, o 
galutinis rezultatas priklausys nuo Seimo 
balsavimo rezultatų. Jeigu jis bus neigia
mas, aš pats esu davęs pažadą, ir aš jį įgy
vendinsiu, aš imsiu tokį atlyginimą, kokį 
gauna eilinis pensininkas. Šiuo metu - 811 
litų”, - žurnalistams sakė A. Valinskas.

Ar taip elgsis ir kiti į Seimą išrinkti Tau
tos prisikėlimo partijos atstovai, jis nega
lėjo pasakyti. “Tai kiekvieno apsisprendi
mas ir laisvas pasirinkimas”, - sakė A. 
Valinskas.

Seimas grąžina skolą teisėjams
Teisėjai turėtų gauti kompensacijas dėl 

nepagrįstai sumažintų atlyginimų. Ati
tinkamą įstatymą antradienį, spalio 28 d. 
priėmė Seimas.

Algos teisėjams maždaug trečdaliu buvo 
sumažintos 2000 m.. Lietuvos apeliacinis 
teismas yra išaiškinęs, kad iki 2003 metų 
tam buvo pateisinama priežastis - sunki 
šalies ekonominė padėtis, bet vėliau mo
kėti mažesnių atlyginimų nebuvę pagrindo.

Pagal Seimo priimtą įstatymą, bus grą
žintas atlyginimo skirtumas, suskaičiuo
tas ne daugiau nei už trejus metus. Šiuos 
pinigus gautų visų instancijų bendrosios 
kompetencijos teismų, I .ietuvos vyriausio
jo administracinio teismo ir Konstitucinio 
Teismo teisėjai

Dėl nepagrįstai sumažintų atlyginimų į 
teismus yra kreipęsi daugiau nei pusė Lie
tuvos teisėjų. Teismų sprendimais teisėjų 
reikalavimai tenkinami. Skaičiuojama, kad 
su analogiškai reikalavimais kreipusis vi
siems teisėjams, iš valstybės gali būti 
priteista iki 150 mln. litų sumažinto atly
ginimo. Įstatymui įgyvendinti reikės apie

Nukelta į 2 psl

Numatomos koalicijos vadovai. Iš kairės: Artūras Zuokas (Liberalų 
ir centro sąjunga, Andrius Kubilius (Tėvynės sąjunga - Lietuvos 
krikščionys demokratai), Arūnas Valinskas (Tautos prisikėlimo 
partija) ir Eligijus Masiulis (Lietuvos liberalų sąjūdis).

Sekmadienį, 
spalio 26 d., per 
pakartotinį bal
savimą baigtas 
formuoti naujas 
Seimas iš 141 as
mens. “Mūsų įsi
tikinimu. rinki
mai buvo demok
ratiški. skaidrūs, 
sąžiningi ir tei
singi. Vyriausioji 
rinkimų komisija 
(VRK) nėra gavu
si reikalavimų pri
pažinti rinkimus 
negaliojančiais”, - 
pirmadienį, spa
lio 27 d., spaudos konferencijoje sakė 
VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas.

Preliminariais duomenimis, susuma
vus spalio 12 ir 26 dienomis vykusių rin
kimų į Seimą rezultatus, busimajame Sei
me Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščio
nys demokratai gali turėti 44 mandatus. 
Tautos prisikėlimo partija laimėjo 16 man
datų, Liberalų sąjūdis - 11, liberalcentris- 
tai - 8 mandatus. Jau pradėta formuoti 
šių partijų valdančioji koalicija, išanks
tiniais duomenimis, gali turėti naujame 
Seime apie 79 mandatus.

Anot VRK pirmininko, socialdemok
ratai, išankstiniais duomenimis, busima
jame Seime turės 26 mandatus, “Tvarka ir 
teisingumas” - 15, “Darbo partija + jau
nimas” - 10, Lietuvos lenkų rinkimų ak
cija ir Valstiečiai liaudininkai - po 3 man
datus, Naujoji sąjunga - 1 mandatą, save 
išsikėlę kandidatai-4 mandatus.

Kai kuriose rinkimų apygardose dėl 
mažo balsų skirtumo planuojama perskai
čiuoti rinkimų rezultatus. Galutinius rin
kimų rezultatus VRK ketina patvirtinti 
lapkričio 2d. Seimo Statutas numato, jog 
Seimas laikomas išrinktu, kai Vyriausioji 
rinkimų komisija paskelbia, kad yra iš
rinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių.

Naujai išrinktą Seimą susirinkti į pir
mąjį posėdį, kuris turi įvykti ne vėliau 
kaip per 15 dienų po Seimo išrinkimo, 
kviečia Respublikos Prezidentas.

Prezidentas - optimistiškas
Prezidentas Valdas Adamkus vit:«-; 

kad naujoji valdančioji dauguma bu., . 
jėgi įvykdyti reikšmingas reformas. Jis 
sveikina konservatorius ir krikščionis de
mokratus, kurie naujajame Seime iškovo
jo daugiausiai vietų, ir tikisi, kad suformuo
ta koalicija bus pajėgi ir gebės įvykdyti 
pertvarkas, kurių labai reikia Lietuvai.

Santuokos pas konsulą
Nuo liepos pradėtos registruoti ne tik 

santuokos, bet ir gimimai bei mirtys vi
sose šešiasdešimtyje diplomatinių Lie
tuvos atstovybių. Svarbiausia santuokos 
registracijos sąlyga-abu sutuoktiniai tu
ri būti Lietuvos piliečiai. Taip pat turi 
būti įvykdyta sąlyga, jog vieno iš sutuok
tinių nuolatinė gyvenamoji vieta yra ta 
užsienio valstybė, kurioje registruojamasi.

Prezidentas kviečia Andrių Kubilių
Prezidentas Valdas Adamkus paprašė 

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų (TS-LKD) lyderio Andriaus 
Kubiliaus imtis iniciatyvos sudaryti naują 
Vyriausybę. Prezidento įsitikinimu, nauja
sis Ministrų Kabinetas turėtų būti ryžtin
gas ir nebijoti imtis nepopuliarių, bet labai 
reikalingų sprendimų, o vienas iš pirmųjų 
darbų turi būti kitų metų biudžeto projek
to peržiūra. Prezidentas prioritetais įvardi
jo energetinius projektus, elektros jungčių 
tiesimo spartinimą, esminę sveikatos ap
saugos pertvarką, mokslo ir studijų bei 
teismų sistemų reformas.
Formuojama centro dešiniųjų koalicija

Daugiausia balsų Seimo rinkimuose 
iškovojusi Tėvynės sąjungos - Lietuvos 
krikščionių demokratų (TS-LKD) partija, 
pramogų verslo atstovo Arūno Valinsko 
vadovaujama Tautos prisikėlimo partija, 
Liberalų sąjūdis bei Liberalų ir centro 
sąjunga pirmadienį paskelbė pradedą 
oficialias derybas dėl centro dešinės val
dančiosios koalicijos sudarymo.

Prognozuojama, kad Premjero postas 
atiteks TS-LKD lyderiui Andriui Kubi
liui, o Seimo Pirmininko pareigos bus 
patikėtos Tautos prisikėlimo partijai. A. 
Valinskas neatmeta galimybės, jog pats 
eitų šias pareigas. Negalutiniais duomeni
mis, naujoji koalicija Seime turės 79 vietas 
iš 141. Gali būti, kad prie jos prisijungs 
keli nepriklausomi Seimo n artai.

Pirmadienį partijų vadovų pasirašyta
me pareiškime pabrėžiama, kad nuodug- 
<iai įvertinus Lietuvos ūkyje susiklosčiu- 
■ą situaciją nedelsiant bus parengtas 

antikrizini.s veiksmų planas. Tarp pirmųjų 
darbų Andrius Kubilius taip pat įvardi
jo kovą su korupcija ir energetikos prob
lemų sprendimą. (Pagal Lietuvos spaudą)

Lietuvos diplomatinėse atstovybėse jau 
įregistruota 12 santuokų, daugiausiai: 8 
Airijoje, po vieną - Baltarusijoje, Prancū
zijoje, Vokietijoje, Ispanijoje. Airijoje, pasa
koja Lietuvos ambasadorė, tuokiama penk
tadieniais, kartais po dvi poras, nes ten jau
nų išeivių gan daug. Ambasada ne tik iš
duoda santuokos liudijimą, bet ir jaunave
džiams dovanoja jų nuotrauką. □
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patasfus Trumpai iš visur
♦ Al-Qaeda te
roristai iki šiol 
gana saugiai nau
dojosi Sirijos te
ritorija infiltruoti 
savo kovotojus į 
Iraką. Spalio 26 d. 
pirmą kartą i Si
rijos teritoriją su 
sraigtasparniais 

įskrido JAV desantinė kovos grupė, kuri 
puolė Al - Qaeda dalinį apie 8 km atstume 
nuo Irako pasienio. Nukauti8 teroristai, jų 
tarpe Abu Ghadiyah, pasižymėjęs kovo
tojų, ginklų ir pinigų pristatymu Irako 
sukilėliams. Sirija pareiškė griežtus pro
testus JAV ir Irako vyriausybėms.
♦ Spalio 27 d. Atominės Energijos Ko
misija savo metiniame pranešime išreiškė 
susirūpinimą dėl dažnėjančių atominių 
medžiagų vagysčių. Per 12 mėnesių iki šių 
metų liepos 1 d. buvo užregistruota 250 
vagysčių atvejų. Dalis šios radioaktyvios 
medžiagos gali atsidurti tarptautinių 
teroristų rankose.
♦ Rytinėje Kongo Demokratinės Respub
likos dalyje sukilėliai pasiekė didelių lai
mėjimų prieš prez. Joseph Kabila vyriau
sybės karinius dalinius. Generolo Laurent 
Nkunda vadovaujami sukilėliai nepripažįs
ta sausio mėn. Jungtinių Tautų tarpininka
vimu pasirašytos paliaubų sutarties. Suki
lėliai artinasi prie svarbaus Goma miesto. 
Spalio 28 d. JT vadovybė įsakė tarptautiniams 
taikos palaikymo daliniams ginti Goma 
nuo sukilėlių, panaudojant sraigtasparnius.
♦ Spalio 29 d. Izraelio politinės partijos, 
nepajėgdamos sudaryti parlamento pasi
tikėjimą turinčios koalicinės vyriausybės, 
susitarė vasario 10 d. pravesti parlamento 
rinkimus.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš f psl.
56 mln. litų.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo ko
miteto pirmininkas Algirdas Sysas šį įs
tatymą laiko labai ydingu. Jo nuomone, jis 
gali supriešinti teisėjus ir vietoj aiškumo 
įnešti dar daugiau neaiškumo. Komiteto 
vadovas pažymėjo, kad įstatymas pareika
laus daug lėšų.

Seimo Tėvynės sąjungos frakcijos na
rys Vidmantas Žiemelis mano, kad tokio 
įstatymo priėmimas bus pigiau valstybei 
negu teisėjų bylinėjimasis.

Tbo tarpu “darbietė” Zita Žvikienė 
mano, kad teisingumo vardan turi būti su
tvarkytas teisėjų finansavimas. Šis įsta
tymas, jos nuomone,padės užtikrinti teis
mų nepriklausomumą.

Teisėjų tarybos pirmininkė Laima Gar- 
nelienė Eltai yra sakiusi, jog priėmus 
įstatymą dalis teisėjų gali atsisakyti savo 
reikalavimų teismuose.

Negautos atlyginimo dalies grąžinimą 
siūloma išdėstyti per ketverius metus.

Pristatyta knyga “Baltijos 
valstybių vienybės idėja ir 

praktika 1918-1940 metais” 
Užsienio reikalų ministerijoje prista

tyta profesoriaus Zenono Butkaus pareng
ta knyga “Baltijos valstybių vienybės idėja 
ir praktika 1918-1940 metais”.

Pristatydamas knygą užsienio reikalų 
ministras Petras Vaitiekūnas pasidžiaugė 
unikaliu leidiniu, kuris supažindina su 
reikšmingu Lietuvos diplomatijos istorijos 
puslapiu - santykiais su mūsų artimiau
siomis kaimynėmis Estija ir Latvija tarpu
kario laikotarpiu.

Leidinyje “Baltijos valstybių vienybės 
idėja ir praktika 1918-1940 metais” skel
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♦ Spalio 29 d. smarkus žemės drebėjimas 
sukrėtė Pakistano pietvakarinę Beludžis- 
tano provinciją. Sugriauta ar griūčių už
versta daug pastatų, žuvo virš 200 žmonių.
♦ Spalio 29 d. dauguma Kongo karių 
pasitraukė iš Goma miesto. Pasilikę pa
vieniai kariai plėšikavo, žudė ir prievarta
vo. Miestą nuo sukilėlių saugo tik 850 
tarptautinės taikos misijos karių. Kongo 
kariuomenės vadovybė skundėsi, kad 
sukilėliams padeda kariai iš kaimyninės 
Ruandos valstybės. Spalio 30 d. JAV 
atšaukė savo pareigūnus iš Goma miesto.
♦ Spalio 30 d. keliuose Assamprovineijos 
miestuose Indijos šiaurės rytuose sepa
ratistai per valandą susprogdino 13 bombų. 
Žuvo bent 48 žmonės, virš 300 sužeistų. 
Separatistai reikalauja nepriklausomybės 
Assam valstybei, bet referendume už ne
priklausomybę pasisakė tik 5% gyventojų.
♦ Lapkričio 1 d. į Kongo Respubliką gel
bėti paliaubų sutarties atvyko Europos 
Sąjungos ir JAV diplomatų grupė, jų tarpe 
Prancūzijos užsn. reik, ministras Bernard 
Kouchner ir D. Britanijos URM David 
Miliband.
♦ Libijos valstybės galva Muammar Gad
dafi Maskvoje susitiko su Rusijos lyderiais 
ir pasirašė branduolinės energijos, naftos 
ir dujų tiekimo sutartį. Jis taip pat tarėsi su 
Rusijos ginklų eksporto bendrove dėl pa
pildomos ginkluotės Libijai užpirkimo.
♦ Lapkričio 2 d. savo namuose prie Že
nevos ežero mirė šveicarų mokslininkas 
gelmių tyrinėtojas Jacques Piccard, sulau
kęs 86 metų amžiaus. Jis padėjo savo tėvui 
Auguste Piccard išrasti batiskapą, atsparų 
vandens slėgimui vandenyno gelmėse. Kar
tu su JAV leitenantu Don Walsh 1960 m. 
jis su batiskapu pasinėrė j beveik 11 km. 
gylį Mariana griovyje Pacifiko vandenyne.

biami autentiški istoriniai dokumentai, 
liudijantys Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vienybės idėjos kilmę ir puoselėjimą pir
mosios modernios Nepriklausomybės 
laikotarpiu (1918-1940). Dauguma doku
mentų, kurie perkelis dešimtmečius buvo 
surasti Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos 
ir Vokietijos archyvuose, skelbiami pirmą 
kartą.
Lietuvoje - kariniai ekspertai iš 

Rusijos
Keturi Rusijos kariniai ekspertai dvi 

dienas Lietuvos kariniuose daliniuose do
mėjosi Lietuvos karinėmis pajėgomis, gy
nybos pajėgumų vystymo planais. Tokią 
teisę jiems suteikia 1999 m Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) Vienos dokumentas, pagal kurį 
kiekviena ESBO šalis turi teisę patikrinti, 
ar kitoje šiai organizacijai priklausančioje 
valstybėje nėra vykdoma karinė veikla, 
apie kurią būtina pranešti iš anksto.

Spalio 28-29 dienomis Lietuvoje vie
šėjusi Ginkluotės kontrolės inspekcijos 
grupė iš Rusijos vyko į Motorizuotąją pės
tininkų brigadą “Geležinis Vilkas”, Lie
tuvos karinių oro pajėgų štabą bei Aviaci
jos bazę Zokniuose. Inspekcija buvo 
vykdoma ir Lietuvos Karinių oro pajėgų 
sraigtasparniu.

Anot Krašto apsaugos ministerijos, 
Vienos dokumentas įpareigoja valstybes 
kasmet pateikti informaciją apie savo ka
rines pajėgas, gynybos pajėgumų vystymo 
planus bei karinį biudžetą, iš anksto infor
muoti apie planuojamą karinę veiklą.

Valstybės įsipareigoja priimti savo te
ritorijoje nustatytą skaičių kitų šalių kari
nių ekspertų inspekcijų bei vizitų.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,ELTA, BNS,LGITICir “Bernardinai”.

Dalia Grybauskaitė.

ŽMLCJMJ
Link oligarchų Lietuvos?

Europos Sąjungos komisarė Dalia 
Grybauskaitė, kalbinama “Atgi
mimo” žurnalistės Indrės Maka- 
raitytės, mano, kad Ignalinos ato
minės elektrinės darbo pratęsimo labiau
siai reikia pasipelnymo tikslais, o ne dėl 
energijos bado. Eurokomisarė taip pat tei
gia, kad Lietuva pasuko į oligarchijos ir 
monopolijos kelią, todėl didesnę grėsmę 
Lietuvos visuomenei kelia ne Rusija, o vie
tiniai verslininkai ir politikai. Red.

- Akivaizdu, kad nauja Vyriausybė taip 
pat bus koalicinė. Bet kaip manote, kodėl 
Lietuvoje yra įmanomi patys įvairiausi 
koaliciniai dariniai, nors tarp partijų, 
regis, nieko nėra bendra?

- Beveik vi
soje Europoje yra 
koalicinės vy
riausybės. Jos, ži
noma, labai sun
kiai valdomos ir 
jų ilgaamžišku
mas bei veiks
mingumas pri
klauso nuo dau
gelio veiksnių. 
Mūsų demokra
tinis procesas yra
labai jaunas, tik dvidešimt metų „žai
džiame“ partinius žaidimus. Partijos 
jaunos, jų ideologija nelabai skiriasi, to
dėl žmonės lengvai juda tarp partijų. 
Kristalizacijos ir užbaigtumo dar nėra. 
Gal todėl labai sunku atskirti partijas 
ideologiškai. Be to, partijos tarpusavyje 
konkuruoja labiau ne ideologijomis, o 
lyderiais. Kai kurios partijos yra tik ly
derių ar vieno žmogaus partijos. Vaikystės 
laikotarpis dar nepraėjo.

- Į Lietuvą atvykstate keletą kartų per 
metus. Ar taip darote, nes privalu kaip 
komisarei, ar iš patriotinių paskatų?

- EK darbas yra lankytis visose šalyse 
ir stengiuosi jų aplankyti kiek įmanoma 
daugiau. Be to, esu Lietuvos pilietė, tad 
susitikdama su Lietuvos politikais, pa
reigūnais visada stengiuosi patarti, jei ma
no patarimų reikia.

- Kaip vertinate Lietuvos energetikos 
sektoriaus konsolidavimą žvelgiant ne tik 
iš vidaus pozicijų, bet ir iš tarptautinės 
erdvės? Gal nėra Lietuvai blogai turėti 
stiprią energetinę bendrovę, kaip nekart 
argumentavo „Ijeo LT” kūrėjai?

- Blogai vertinu iš vidaus ir iš išorės. 
Atvirkščiai, iš pasaulio finansinės krizės 
mes matome, kur gali nuvesti monopo- 
lizacija, o mažai valstybei tai dar pražū- 
tingiau. Visiškai monopolizuojant sek
torių yra skurdinami ir žmonės, ir visa 
valstybė. Kodėl ES kritikuoja Lietuvą dėl 
visos Ignalinos uždarymo eigos? Todėl, 
kad Lietuva, monopolizuodama energe
tikos sektorių, neatsivėrė, Baltijos šalių 
elektros rinka liko uždara. Nėra konku
rencijos, Lietuva moka už energiją tiek 
daug ne vien todėl, kad perkame iš Rusi
jos jos brangiai įkainotus išteklius, bet 
todėl, kad mūsų pačių monopolininkai 
eksploatuoja valstybę. Tad naujos Vyriau
sybės užduotis pirmiausiai yra kovoti su 
vidaus monopolininkais, kurie yra pir
miausi valstybės nedraugai. Ir jie yra kur 
kas skausmingesni, pavojingesni ir dau
giau kainuoja nei išorės.

- Ką Jūs siūlytumėte šiuo atveju, kai 
beveik visas energetikos ūkis yra mono
polizuotas, ir negana to, Europos Sąjunga 
vis dėlto neleis Lietuvai pratęsti Ignali
nos AE darbo?

- Pradėti nuo monopolijų priežiūros ir 

skaldymo, kiek tai įmanoma padaryti 
politiškai atsakingai. Ir kontroliuoti, kad 
monopolininkai ncsipelnytų iš vartotojų 
perkamas.

- Ar Jūs siūlytumėte viską grąžinti į 
pradinį būvį?

- Ne, aš nemanau, kad tai yra vieninte
lis būdas. Monopolijas galima reguliuoti, 
valdyti ir neleisti joms valdyti.

- Kaip vertinate tai, kad Lietuva, už
dariusi Ignalinos AE, taps visiškai pri
klausoma nuo rusiškų dujų? Ar padidėja 
šios valstybės manipuliavimo energijos 
ištekliais galimybė?

- Bet juk iki šiol Lietuva perka ir dujas, 
ir atominį kurą Rusijoje. Ir nebus Lietuva 
visiškai priklausoma nuo Rusijos, nes štai, 
pavyzdžiui, jau ir estai mums siūlo elektros, 
kuria galime padengti tą trūkumą - apie 
500 megavatų. Bet ar daug apie tai gir
dėjote? Ne? Nedaug girdėjote, nes nėra 
suinteresuotųjų pranešti tokias žinias. 
Dabar reikia žmones gąsdinti. Tai kai kam 
yra naudinga. Reikia kai kam, kad Igna
linos AE dar keletą metų paveiktų, nes dar 
reikia prisipildyti kišenes.

- Gerbiamoji komisare, kaip manote, 
kodėl, nepaisant nemenko ekonomikos 
augimo keletą pastarųjų metų, socialinė 
diferenciacija Lietuvoje ne sumažėjo, o 
kaip tik išaugo? Kodėl turtingieji dar 
labiau praturtėjo, o skurdžiai ir toliau 
skursta? Dabar mūsų laukia dar ir eko
nominė krizė.

-Tai lemia ne viena priežastis. Vis dėl
to visas Rytij Europos regionas, kuris iš
gyvena panašius procesus, už reformas 
sumokėjo tam tikrą kainą. Kuo greičiau 
reformuoji, kuo greičiau nori pereiti iš 
vienos sistemos į kitą, deja, tuo daugiau 
socialinės disproporcijos. Yra kitas būdas 
- ilgas, palaipsnis perėjimas iš vienos sis
temos į kitą. Tada gal socialinė diferen
ciacija mažesnė, bet pats procesas yra ne 
mažiau skausmingas. Mes visi skubėjome. 
Nekantraudami, norėdami kuo greičiau 
susitvarkyti, tad ir kainą sumokėjome.

Bet paskui Lietuva pasuko šiek tiek dar 
kita linkme - į daugelio ekonomikos sri
čių monopolizavimą ir netgi dalinį oligar- 
chizavimą. Monopolija ir oligarchija reiš
kia, kad nedidelė verslo gnipė su nedidele 
korumpuotų politikų grupe gali eksploa
tuoti visą visuomenę ir tada atskirtis dar 
labiau didėja. Ir Lietuva yra kažkur šio 
proceso pradžioje.

Kad tai bent pradėtume stabdyti, kaip 
minėjau, reikalinga antimonopolinė per
žiūra. Iš visko matome, kad vyksta konku
rencija tik tarp keturių penkių verslo struk
tūrų. Tokiai mažai valstybei kaip Lietuva 
tai yra per maža konkurencija. Maisto 
produktų kainos kilo ne tik dėl išorinių 
priežasčių, bet ir dėl vidinės monopo- 
lizacijos. Kitaip tariant, konkurencijos nė
ra. Bet tokiam - monopolijų peržiūros - 
procesui pradėti reikia labai didelės po
litinės valios, mat tokios monopolijos 
atsiranda politinės korupcijos keliu.

- Kodėl ES trūksta solidarumo įvei
kiant šią pasaulinę finansų krizę? Didžio
sios valstybės nori eiti savo keliu, mažo
sios ragina veikti kartu. Kodėl taip yra?

- Tai lemia daugelis priežasčių. Pir
miausia Europos Sąjungos sutartys paliko 
finansų nacionalinei teisei. Lygiai kaip ir 
socialinius reikalus, švietimą ir kitas sri
tis. Išties pirmoji Europos valstybių reak
cija į krizę buvo, jog nieko nereikia da
ryli bendrai, mes patys susitvarkysime. Bet, 
kai kilo antroji krizės banga ir kai tapo 
aišku, jog problema yra globali ir negali
ma susitvarkyti nacionaliniu lygmeniu, 
kai net europinio lygio nepakanka, pozi
cijos šiek tiek pasikeitė. Ši krizė labai daug 
ką pakeis.

Ir pasaulis tik dabar pradeda suvokti, 
kad reikalingas globalus reguliavimas ir kiti 
sprendimai. □
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Bendruomenės baruose
Lietuvių Bendruomenės Sąjungos metinis 

susirinkimas Canberroje
Liudas Budzinauskas

Šių metų spalio 19 dieną Canberroje 
įvyko Lietuvių Bendruomenės Sąjungos 
visuotinis narių susirinkimas Lietuvių 
Būstinėje, Hackett. Susirinkime dalyvavo 
22 nariai, atsiprašė 6 nariai.

Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos pirmininkas Jonas Mockūnas 
pasveikino susirinkusiuosius ir paprašė 
tylos minute pagerbti mirusius narius: 
Oną Pečiuliavičienę, Oną Pilkienę, Joną 
Antanaitį, Stasį Ratą ir Bronę Kniezienę. 
Komiteto sekretorė Sigita Gailiūnaitė 
perskaitė praėjusio susirinkimo protoko
lą, kuris plojimais buvo priimtas.

Savo pranešime Canberros,Liet. Ben
druomenės Sąjungos pirmininkas sakė, 
kad metų bėgyje Valdyba suruošė: aštuonis 
renginius. Paminėjo jo kandencijojc pirmąjį 
renginį - 2007 m. kalėdinį narių pobūvį, 
Pabaltiečių trėmimų minėjimą. Taip pat 
geri santykiai yra palaikomi su; latviais ir 
estais. Prisiminė ir paskutinįjį susitikimą 
su LR ambasadoriumi Japonijai ir Austra
lijai Dainiumi Kamaičiu. Padėkojo savo 
Valdybos nariams ir tiems, kurie prisidėjo 
savo darbu. n-jl i:

Po pirmininko pranešimo sekė iždi
ninko Romo Katausko pranešimas. Iž
dininkas sakė, kad finansų krizė paveikė 
ir mūsrj investiciją, bet po audros vėl grįž
ta saulėtos dienos. Padengus renginių iš
laidas, finansiškai paremtos šios organi

Įspūdžiai iš Tautinės Stovyklos JAV
Aš, v.s. Danutė Lynikienė, atstovavau IX 

Tautinėje Stovykloje, Camp Manatoc, 
Ohio, JAV, Australijos rajono skautams.

Stovyklavietė buvo amerikiečių skautų 
žemėje, netoli Cleveland miesto. Stovykla 
truko 10 dienų. Stovyklos aplinka graži - 
žalios pievos, miškai, pušys, netoli ežeras, 
baseinas. Stovyklavo 400 lietuvių skautų. 
Iš Australijos aš buvau viena. Teko man 
kaip “vienai iš Australijos” prie vėliavos 
raportuoti, o visa stovykla man plojo, 
džiaugėsi, kad atvykau iš tolimos Austra
lijos, Melbourne miesto.

Stovyklos laikraštis “Jubiliejaus Aidai” 
rašė, kas iš toliausiai ir kas iš arčiausiai at
vyko (Tautinę Stovyklą. Arčiausiai-2 skau
tės Rita ir Renė Kizytės iš Cleveland - tik 
21.36 km. Toliausiai - sesė Danute Lynikie
nė -16,052.5 km iš Doncaster Melbourne”.

Stovykloje vyko įvairūs ne tik skautiški 
užsiėmimai, kaip pvz., rock climbing, šau
dymas, BMX važiavimas dviračiu, šaudy
mas iš lanko, paskaitos suaugusiems, veikė 
krautuvėlė. Australijoje tai neįprasta.

Virtuvėje gamino maistą amerikiečiai 
skautai. 250 žmonių (skautų) valgė valgyk

Sesė Danutė (dešinėje) su sese Dalia iš Čikagos prie skautų palapinių.

zacijos: pensininkų “Paguoda”, LKVS 
“Ramovė”, lietuviška spauda, Karo akade
mijai metinė premija 2,000 dolerių ir kt. 
Žodžiu, iždininkas nebuvo šykštus.

Sekė sekretorės Sigitos Gailiūnaitės ir 
renginių koordinatorės Barbaros Šilinis 
informaciniai pranešimai. Sigita sakė, kad 
ji pertvarkė biblioteką ir knygų sąrašas 
yra įvestas kompiuteryje. Barbara rengi
niams užsakė sales, organizavo ir renginius, 
ir vaišes. Ką bendruomenė darytų be šių 
darbščių bitelių?

Nariai, atsidėkodami Valdybai už jų 
įdėtą darbą, gausiais plojimais priėmė 
veiklos ir fnansinį pranešimus. Sekė Re
vizijos Komisijos pirmininko Viktoro 
Martišiaus pranešimas. Pirmininkas pra
nešė, kad Komisija patikrino Bendruo
menės organizacijų - pensininkų “Pa
guoda”, LKVS “Ramovė”, skautų “Ži
dinio” finansines apyskaitas ir rado, kad 
knygos vedamos tvarkingai ir balansas 
atitinka įrašams. Mandatų Komisijos 
rinkimų nereikėjo, nes Bendruomenės 
Valdyba ir Revizijos Komisija sutiko 
pasilikti dar vienaikandencijai.

Sekantis dienotvarkės punktas buvo 
atstovų rinkimai į Krašto Tarybos Suva
žiavimą. Rinkimų taip pat nereikėjo, nes 
Sigita Gailiūnaitė ir Rasa Mauragienė 
sutiko atstovauti Canberros lietuvių ben
druomenei Sydnėjuje vyksiančiame Kraš
to Tarybos Suvažiavime.

Prieita prie klausimų, sumanymų bei 

loje, likusieji- didžiulėje pastogėje. Maistas 
buvo Įvairus. Naudojom plastikinius puo
dukus, lėkštes, šaukštus, peiktus, šakutes. 
Pavalgai ir išmeti, nereikia plauti indų!! I

Aš gyvenau mažoje vienvietėje pala
pinėje su medinėmis grindimis ir lova su 
čiužiniu. Vadija parūpino man miegmaišį 
bei pagalvę. Oras buvo šiltas.

Laužai degė miške, tarp pušų. Malonu 
d ainuoti su jaunimu.

Žolinės šventė vyko rugpjūčio 15 dieną. 
Tarp ošiančių pušų buvo aukojamos šv. 
Mišios. Maldoje prisiminėm ir a.a. Neriją 
Žemkalnytę. Šv. Mišiose dalyvavo visi sto
vyklautojai. Jas atnašavo kunigas Antanas 
Saulaitis, kuris visą laiką stovyklavo kar
tu su mumis.

Si stovykla man paliko didelius bei 
malonius prisiminimus, susitikau daug 
įdomių vyresnio amžiaus skautų. Lankiausi 
ir pas paukštytes, apdovanojau jas mažom 
koalom, o vilkiukai gavo kengūrų segtukus.

Skautiškas ačiū visiems vadovams.
Laimingai sugrįžau į Melbourną.

v.s. Danutė Lynikienė
“Džiugo” tunto luntininkė

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba. Iš kairės: Romas Katauskas (iž
dininkas), Sigita Gailiūnaitė (sekretorė), Jonas Mockūnas (pirmininkas) ir Barbara Ši
linis (renginių koordinatorė).

pasiūlymų. Dr. A. Kabaila pasiūlė, kad 
Karo Akademijai paskirta $2,000 premija 
4-to kurso geriausiai baigusiam absolven
tui būtų padidinta iki $3,000 dolerių, nes 
dolerio vertė yra nukritusi ir premija li
tais yra sumažėjusi. Vida Kabailienė pa
siūlė, kad Valdyba finansiškai paremtų 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių są
jungą.

Viktoras Martišius pasiūlė, kad šven
čiant Lietuvos vardo tūkstantmetį, Can
berros lietuviai finansuotų Lietuvoje jubi
liejinį projektą, bet nepasakė kokį. Rasa 
Mauragienė pasiūlė, kad prisidėtų prie 
vieno jau Lietuvoje planuojamo projekto, 
bet taip pat nepaminėjo vardo. Pasiūlymai 
liko Valdybos sprendimui.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija 
sveikina brangią rėmėją

p. Ceciliją brolienę
100 metų Jubiliejaus proga

ir linki giedrios nuotaikos bei stiprios sveikatos.
Komitetas

Atviras laiškas brangiems Australijos lietuviams, 
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos bičiuliams

Š. m. rugsėjo 19 
d. Šiaulių Juliaus 
Janonio gimnazijoje 
įvyko konferencija, 
skirta fotografo, Tas
manijos tyrinėtojo ir 
gamtosaugininko 
Olego Truchano 85 - 
ostomis gimimo me
tinėms paminėti, ir 
jo vardu pavadinto 
geografijos kabineto 
atidarymas (žiūr. 
nuotr. dešinėje).

Šio renginio metu konferencijos sve
čias. buvęs gimnazijos mokinys. Jonas 
Nekrašius pristatė savo sukurtą vaizdo 
filmą „Olego Truchano takais Tasmani- 
joje“, kuris buvo nufilmuotas jo vadovau
jamos ekspedicijos metu. Filmo peržiūra 
ir įdomūs keliautojo pasakojimai prikaus
tė klausytojų dėmesį, o ypač mokinių, 
kuriems O.Truchano kelionės paliko di
delį įspūdį. Atviras O. Truchano žmonos 
Melvos Truchanas laiškas sujaudino visus 
konferencijos dalyvius.

Pranešimus konferencijai paruošė ir 
J. Janonio gimnazijos 4 klasės mokinės. Jos 
turėjo prisiminti O.Truchano biografiją, 
pristatyti jo fotografijas, atskleisti įspūdin
gą Australijos ir Tasmanijos gamtos gro
žį. Iš pradžių ši užduotis gimnazistėms 
pasirodė gana sudėtinga, bet pradėjusios 
rinkti medžiagą ir įsigilinusios į be galo

Sigita Gailiūnaitė kreipėsi į susirin
kusius su prašymu, kad jei kas turi “Kario” 
žurnalų nuo 1950 iki 1990 m, susirišti su 
ja, nes komplektui jai trūksta kai kurhj 
numerių. Ir dar vienas mūsų energingos 
sekretorės Sigitos sumanymas. 1984 m. 
Australijos Lietuvių Dienų Canberroje 
susuktą Jeff Howe vaizdajuostę ir audio 
kasetę “Lietuvių Tautinių Šokių Šventės 
Muzika” - kad jos nepranyktų lyg rūkas 
vėjo blaškomas - padovanoti “National 
Film and Sound Archive”. Archyvas mie
lai sutiko priimti dovaną. Nesant daugiau 
klausimų ir pasiūlymų pirmininkas padė
kojo susirinkusiems už kantrybę, ir visi 
buvome pakviesti pasivaišinti gėrimais ir 
užkandžiais. □ 

įdomų ir aktyvų keliautojo gyvenimą, mo
kinės su entuziazmu įsitraukė į gautą už
duotį. Mergaitės buvo labai laimingos, nes 
jų paruoštus pranešimus gerai įvertino visi 
renginio dalyviai. Tai buvo naudinga patir
tis ir joms pačioms.

Mes nuoširdžiai dėkojame Australijos 
lietuviams, Juliaus Janonio gimnazijos 
bičiuliams, p. Isoldai Požclaitei - Davis 
AM, Kazimierui Butkui ir visiems kitiems 
geros širdies žmonėms už suteiktą para
mą, įrengiant vardinį geografijos kabi
netą. Džiaugiamės, kad lietuviai nepamirš
ta savo gimtosios šalies. Norėdami atsidė
koti, kiekvienais metais naujai atėjusiems 
mokiniams skirsime pamoką Olego Tru
chano gyvenimo, kūrybos ir jo žygdarbių 
apžvalgai.

Gimnazistės - pranešėjos: Agnė Poš- 
kutė, Indra Kalvionytė, Rugilė Intvėnaitė
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Lietuva ir pasaulis______________
Šv. Kazimiero Kolegijai Romoje - 60

Dalia Žemaitytė, Italija

Šių metų spalio 24-25 dienomis Po
piežiškoji Lietuvių Šv. Kazimiero Kole
gija Romoje minėjo 60-ics metų įkūrimo 
jubiliejų. Apie Kolegijos praeitį ir dabartį 
interneto dienraščiui „Bcrnardinai.lt“ pa
sakojo kunigas Petras Šiurys, šios Kole
gijos rektorius, Romoje gyvenantis jau 
devynerius metus. Iš pradžių atvykęs kaip 
Popiežiškojo Laterano universiteto stu
dentas, jis vėliau ruošėsi doktoratui, po 
kelerių metų tapo Kolegijos vicerekto- 
riumi, prieš metus - Kolegijos rektoriumi.

Kolegijos Romoje įkūrimas
1944 m., antrą kartą sovietams uži

mant Lietuvą, ryškėjo artėjanti grėsmė 
Lietuvos Bažnyčiai ir kraštui: smurtas, 
areštai, kalėjimai, trėmimai. Dalis vysku
pų, kunigų bei seminaristų pasitraukė j 
Vakarus. Vokietijoje, Eichstaett’o sernina- 
rijoje grupė klierikų tęsė Lietuvoje pradė
tas studijas. 1945 m. pabaigoje lietuvių 
dvasiškių rūpesčiu 20 klierikų buvo pa
siųsta j Romą, kuriems vadovavo prel. 
Ladas Tulaba, buvęs Vilniaus kunigų se
minarijos rektorius. Lietuviai laikinai įsi
kūrė Pietų Amerikos kolegijoje, paskaitų 
klausė Grigaliaus universitete. Buvo imta 
ieškoti lėšų ir pastato kolegijai. Iš Ameri
kos atvykęs prek A. Briška fundavo pasta
to Romoje, Casalmonferrato gatvėje, 
ęirkimą. Nuo 1946 m. čia įsikūrė Lietuvių 
Šv. Kazimiero Kolegija. Oficialiai Kolegija 
pripažinta 1948 metais gegužės 1 d.

Kolegija - kaip lietuvybės židinys
Anot rektoriaus, galima išskirti du 

Kolegijos gyvavimo laikotarpius - nuo 
įkūrimo iki 1991 metij ir po Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo. „Dabartinė 
Kolegija buvo steigiama kaip kunigų se
minarija visiems lietuviams kunigams, 
kurie negalėjo nuvykti į Lietuvą, todėl čia 
studentai atvykdavo iš viso pasaulio - 
Vakarų Europos, Australijos, Pietų Ame
rikos, JAV ir kitų kraštų rengtis kunigys
tei. Vėliau, sumažėjus lietuvių pašauki
mų, čia mokėsi ir italai, amerikiečiai. Pa
staraisiais metais dauguma studentų buvo 
užsieniečiai, beveik nebebuvo lietuvių“, - 
pasakojo rektorius.

Visą tą laikotarpį iki Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo Kolegijoje gyveno 
ir dirbo nemažai kunigų - baigę studijas 
pasiliko gyventi Romoje teol. dr. prelatas 
Vytautas Kazlauskas, kuris labai ilgai dir
bo Vatikano radijuje, ilgametis Kolegijos 
rektorius ir Šventojo Rašto vertėjas dr. 
prelatas Ladas Tulaba, prelatas Vincas 
Mincevičius (buvęs Italijos LB pirmininku 
daugiau nei 40 metų), Kolegijos rektorius 
prel. Algimantas Bartkus ir kiti. Tuo metu 
Kolegijoje studijavo ar darbavosi nemažai 
ir kitų lietuvių kunigų, kurių tarpe da
bartinis Vilniaus arkivyskupas kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis.

„Kadangi Lietuvos ambasada karo 
metais buvo uždaryta, Kolegija tapo Lie
tuvos atstovybe ar lietuvybės centru Ro
moje. Čia gyvenę kunigai rūpinosi lietu
viška spauda, tarpininkavo pervežant ir 
spausdinant „Kroniką“, kuri taip pat jų 
pastangomis buvo išversta į italų kalbą. 
Atkūrus nepriklausomybę pirmieji am
basadoriai, ambasados darbuotojai atvykę 
iš pradžių apsistojo šalia kolegijos esan
čioje Villa Lituania. Tad visą sovietmetį 
Romoje esančioje Kolegijoje buvo puose
lėjama lietuvybė ir gyvavo veikli lietuvių 
bendruomenė“, - pasakojo rektorius P. 
Šiurys.

Villa Lituania ir vila bei ūkis
1959 metais atsirado galimybė įsigyti 

kitoje tos pačios gatvės pusėje stovėjusį na-
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Paminėti šv. Kazimierą, Vatikano paštas 
išleido specialius pašto ženklus, du kar
tus po du ženklus. Piešinio autorius - dail. 
Romas Viesulas.

mą dvynį. Jis buvo atnaujintas, pritaiky
tas svečių apgyvendinimui ir pavadintas 
Villa Lituania. Kiek anksčiau buvo įsigyta 
vila studentų vasaros atostogoms Tivolyje, 
miestelyje šalia Romos, kuriai vadovavo 
prel. Kazimieras Dobrovolskis. Vilai pri
klausė nemažai žemės, tad buvo įkurtas ir 
ūkis, kuris buvo ekonominė parama ko
legijai tiek maistu, tiek kitais dalykais.

Dabar- kunigų bendruomenės namai
1989-aisiais į Romą studijuoti jau at

vyko keli studentai iš Lietuvos, kurie ap
sistojo Kolegijoje. 1991 metais prie jų pri
sidėjo apie 20 seminaristų ir kunigų. Jie 
rengėsi kunigystei bei tęsė studijas. Vėliau 
Lietuvos vyskupai su Šventojo Sosto pri
tarimu nusprendė j Kolegiją priimti tik 
kunigus, siunčiamus į Romą specifiniam 
nuodugnesniam pasiruošimui. Tad Kole
gija prarado seminarijos vaidmenį ir kiek 
pasikeitė jos misija.

Šiuo metu Kolegijoje gyvena 9 studen
tai kunigai iš Lietuvos, kurie siekia licen
ciato ar doktorato laipsnių. Dabartinė 
Kolegijos paskirtis - kunigų namai arba 
konvitas. Kolegija rūpinasi, kad būtų su
darytos tinkamos sąlygos kunigų dvasi
niam tobulėjimui bei privačioms studijoms, 
kadangi čia gyvenantys dvasininkai lanko 
įvairius Romos popiežiškus universitetus.

Antras svarbus pasikeitimas, kuris įsi
galios priėmus naują statutą, - iki šiol 
Kolegija priklausė Vatikanui, tiksliau - 
Studijų Kongregacijai, o pagal naują sta
tutą bus tiesiogiai pavaldi Lietuvos Vys
kupų Konferencijai. „Kolegija išlieka po
piežiškąja ir toliau, tik kaip ir visos kitos 
popiežiškosios kolegijos bus pavaldi 
Vyskupų Konferencijai. Lietuvių Kolegija 
pagal susidariusią situaciją pokario lai
kotarpiu negalėjo palaikyti ryšio su vys
kupais Lietuvoje, todėl tada buvo priimta 
kitokia tvarka“, - paaiškino rektorius P. 
Šiurys. Beje, Kolegijai teisę vadintis 
popiežiškąja 1963 metais suteikė Šventa
sis Tėvas Paulius VI.

Kokia dabartis?
„Svarbiausias dabartinis mūsų užda

vinys - kad tai nebūtų savotiškas viešbu
tis, bet kunigų bendruomenės namai. 
Siekiame puoselėti bendruomeniškumą, 
kuris pirmiausia pasižymi bendru suvie
nijančiu dvasiniu gyvenimu-bendra mal
da, šv. Mišiomis, taip pat -tautiškumu, nes 

_čia gyvena tik lietuviai kunigai. Dažniau- 
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šiai atvyksta studijuoti jaunesnio amžiaus 
kunigai, tad turi būti tęsiama kunigiška 
dvasinė formacija. Tuo rūpinasi Kolegijos 
rektorius, dvasios tėvas, vicerektorius, 
dekanas, kurie kurie taip pat yra atsakingi 
už namus ir bendrą gyvenimą. Stengiamės 
sudaryti sąlygas savarankiškam formavi
muisi, įsitraukiant į bendruomenes uni
versitetuose, pastoraciją itališkose para
pijose, kad kiekvienas būdamas Romoje 
galėti} pasisemti patirties, kurią galėtų 
panaudoti grįžęs į Lietuvą“, - pasakojo 
Kolegijos rektorius.

Kolegija - lietuvių ar žemaičių?
Teko girdėti juokaujant, kad Šv. 

Kazimiero Kolegija vienu metu buvo 
vadinama „Žemaičių kolegija“. O kaip 
dabar? „Ne, čia lietuvių kolegija, net pa
vadinime įrašyta - Popiežiškoji Lietuvių

Naujosios valdžios planai
Spalio 27 d., tuojau po Seimo rinkimų 

antrojo rato, Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų pirmininkas 
Andrius Kubilius surengė spaudos kon
ferenciją, kurioje dalyvavo ir kitų trijrj 
partijų vadovai - Arūnas Valinskas (Tautos 
prisikėlimo partija), Eligijus Masiulis (Lie
tuvos liberalų sąjūdis) ir Artūras Zuokas 
(Liberalų ir centro sąjunga). A. Kubilius 
su šių partijų vadovais pasirašė koalicinį 
susitarimą dėl busimosios vyriausybės 
formavimo. Prasideda derybų etapas.

“Padėtis šalyje nėra lengva, turėsime 
neatidėliodami imtis darbų, - kalbėjo 
pradėdamas spaudos konferenciją A. Ku
bilius. - Pirmas darbas - dabartinės situa
cijos auditas. Antras dalykas - esame suta
rę ir inicijuojame antikrizinių veiksmų 
planą. Tikiu, kad artimiausiu metu turė
sime konkretų planą šalies ekonomikos ir 
finansų situacijos krizinių reiškinių įvei
kimui. Po to, kai naujoji Vyriausybė tokį 
planą parengs ir'jis bus patvirtintas, tam 
planui ieškosime platesnio pritarimo. 
Tikiu, kad ir opozicijoje liksiantys social
demokratai jam taip pat pritars. Laukia 
tikrai dideli ir atsakingi darbai”.

Atsakydamas į žurnalistų klausimus, kas 
bus sunkiausia, A. Kubilius pareiškė, kad 
sunkiausia bus parengti krizės įveikimo 
planą. Kitų metų biudžetas, kuris bus 
peržiūrimas, turės būti instrumentas iš
vengti krizės ir paskatinti ekonomiką.

“Stabilumo užtikrinimas yra vienas iš 
esminių sąlygų, - sakė A. Kubilius. - Jo ga
lima pasiekti ieškant radikalių taupymo 
būdų ir papildomų pajamų į biudžetą, at
sisakant pirmiausia įvairių lengvatų. Tre
čias dalykas: kaip biudžete numatyti to
kias išlaidas, pirmiausia investicines, kurios 
leistų ekonomikai šiuo sunkiu metu la
biau vystytis. Jeigu leis galimybės, iš tiesų 
galime turėti neblogai subalansuotą biu
džetą su labai ribotu deficitu, numatyti dar 
vieną ekonomikos skatinimo priemonę - 
gyventojų pajamų mokesčių mažinimą. 
Tikimės, kad artimiausiu metu, sutarę su 
dabartine Vyriausybe, turėsime galimybę 
skaičiavimams pasitelkti ir Vyriausybės 
bei Finansų ministerijos tarnautojus, 
ekspertus, nes iki šiol jie mums nebūdavo

JAV suimtas aferistas
Čikagoje sulaikytas 28 metų lietuvis 

Tomas Leiskūnas, dar žinomas Elidijaus 
Pocevičiaus vardu. Jis kaltinamas apgau
lės būdu paėmęs 3.7 mln. dolerių vertų 
paskolų ir nemokėjęs mėnesinių įmo
kų. Manoma, kad yra daugiau su šia by
la susijusių bendrininkų, kurie su juo 
galėjo įvykdyti ir kitų panašaus pobūdžio 
nusikaltimų. Pasak FBI atstovo, T.Leis- 
kūnas yra pirmas lietuvis Čikagoje sulai
kytas už sukčiavimą stambiu mastu ne
kilnojamojo turto paskolų srityje. Jis 
kaltinamas paraiškose paskoloms gauti 
nurodęs fiktyvią darbovietę bei per mė

Šv. Kazimiero Kolegija“, - paklaustas 
juokėsi rektorius. „Žemaičių kolegija“ gal 
buvo juokais vadinama tuo metu, kai 
dauguma atvykusių ir čia gyvenusių dva
sininkų buvo iš Telšių vyskupijos. Taip, 
nors dabar ir Kolegijos rektorius, ir dva
sios tėvas yra kilę iš Žemaitijos, bet rim- 
to pagrindo tokiems juokams nėra. Šiuo 
metu Kolegijoje gyvena studentai iš įvai
rių vyskupijų. Gal tai priklauso nuo 
laikotarpio, pvz., pirmas rektorius buvo iš 
Suvalkijos. Tačiau vienu metu iš vieno 
krašto, kitu metu iš kito krašto būna dau
giau studentų.

Bet Kolegija priklauso Lietuvos 
Vyskupų Konferencijai, ne atskirai vys
kupijai, tad žemaitiško paso rodyti tikrai 
nereikia“, - beveik rimtai paaiškino 
rektorius. □ 

laisvai prieinami”.
Žurnalistai prašė pakomentuoti prem

jero G. Kirkilo pareiškimą, esą naujoji 
valdžia naikins socialines garantijas, nes 
nesą kitų taupymo būdų. Į tai A. Kubilius 
atsakė toliau plėtodamas ekonomikos vys
tymo galimybes:

“Mes esame aiškiai pasakę, kad, mažin
dami valstybės išlaidas ir taupydami, tik
rai išsaugosime visas socialines išmokas. 
Yra nemažai kitų išlaidų valstybės biu
džete, kurias galima drąsiai mažinti, -pir
miausia biurokratinio aparato dydį. Visi 
žinom, kokia yra įsigaliojusi praktika 
išlaikyti visus etatus (10% darbo vietų yra 
neužimta. Red.) dėl darbo fondo didinimo. 
O kiek išleidžiama pinigų Vyriausybės 
pastatų renovacijai ir plėtrai - tai nearti 
dirvonai taupyti. Ir daugelis kitų priemo
nių. Vieną iš didesnių priemonių taupyti 
mes matome valstybės viešųjų pirkimų 
sritį. Jeigu mūsų ekspertaiyra teisūs, vals
tybė per metus išleidžia apie 10 mlrd. litų 
ir tų žmonių, kurie susiduria su šiuo metu 
vykdomais viešaisiais pirkimais bei su ne 
visada skaidria jų praktika, įsitikinimu, 
pritaikius moderniausias viešųjų pirkimų 
technologijas, centralizavimą ir kompiu
terizavimą, galima sutaupyti iki trečdalio 
lėšų. Visi tie skaičiai yra preliminarūs, ir 
mes galėsime žymiai drąsiau apie juos 
kalbėti ir tiksliau formuluoti, kai pradėsime 
dirbti su ekspertais, valstybės tarnautojais 
ir pareigūnais”.

"... valstybė galėtų ir skolintis labai 
riboto deficito finansavimui su sąlyga, kad 
paskolinti pinigai būtų mesti į investicijas 
ir pirmiausia tokiai sričiai kaip gyvenamųjų 
namų renovacija. Tai leistų statybų eko
nomikai nesustingti, ir tuo pačiu gaivinti 
visą ekonomiką. Kartu spręstume energe
tikos problemas”.

E. Masiulis pridūrė: “Dar vienas resur
sas - įvairios mokestinės lengvatos ir iš
kraipyta mokestinė sistema. Atėjo laikas 
peržiūrėti įstatymus, kurie nustatė įvairias 
PVM lengvatas. Teks peržiūrėti gal ir 
socialinio draudimo apmokestinamumo 
bazę, pažiūrėti, ar šiandien egzistuojanti 
mokesčių sistema yra teisinga”.

Audronė V. Škiudaitė

nesį uždirbantis per $16,000, kai realios 
mėnesinės jo pajamos neviršijo $2,000. 
Jei jis būtų nuteistas, jam gresia 30 metų 
kalėjimo.

Manoma, kad kaltinamasis bei įta
riami jo bendrininkai planavo negrąžinę 
paskolų pabėgti į Lietuvą. Pasak vietinių 
JAV lietuvių, reiškinys, kai paėmę dide
les paskolas būstui ar brangiems daik
tams, tautiečiai staiga dingsta, yra daž
nas. Tačiau sakoma, kad FBI bylų, ku
riose įtariamieji yra už JAV ribų, tirti 
nesiima, nebent padaryti nuostoliai vir
šija 1 mln. JAV dolerių.
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XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje

Artėjant Dainų Šventei
Prieš dvejus metus į Sydnėjų suskrido 

chorvedžiai iš įvairių Australijos miestų 
pasitarti ir sudaryti 25-osios Dainų Šven
tės repertuarų. Iš Melbourno atskrido 
Dana Levickienė “Danos seserų” ansamb
lio vadovė ir dirigentė, Rita Mačiulaiticnė 
- Melbourno “Dainos Sambūrio” vadovė 
ir dirigentė. (Gražina Pranauskicnė - an
troji “Dainos Sambūrio” dirigentė - dėl 
asmeninių priežasčių negalėjo atvykti). Iš 
Adelaidės atvyko Jonas Pocius “Litua-nia” 
choro vadovas ir dirigentas. Aldona Sca-no - 
Geelongo “Vilties” choro dirigentė ir 
vadovė - atvažiavo mašina. Ir žinoma, pa
sitarime dalyvavo pali Dainų Šventės šeimi
ninkė, mūsų energingoji choro “Daina” 
vadovė ir dirigentė Birutė Alekanaitė.

Kiekvienas dirigentas atsivežė savo 
mėgstamiausias dainas. Ilgai prireikė pa
plušėti, kol buvo atrinktos gražiausios 
dainos. Posėdis truko visą dieną, nes dai
nas reikėjo perklausyti ir išrinkti skambiau
sias bei melodingiauisas. Atrinktas dainas 
reikėjo įdėmiai peržiūrėti ir tartis, ar visi 
chorai sugebės jas išmokti. Daug prakaito 
ir atidumo įdėjo Sydnėjau chciro “Daina” 
dirigentė Birutė Alekanaitė ir akompania
torius Wojciech Wisniewski, kol atydžiai 
perklausė kiekvieną dainą ir tvirtai įsiti
kino, kad jos geriausiai, gražiausiai skambės 
ir bus maloniausios klausytojų ausiai.

Sudarius repertuarą, paaiškėjo, kad 
dauguma dainų tekstų apdainuoja svajo
nes apie Tėviškę, ilgesį gimtinei. Todėl ki
lo mintis, artėjančią Dainų Šventę Sydnė
juje pavadinti “Gili svajonė”. Tikimės, kad 
ši Dainų Šventė “Gili svajonė” bus patrauk
li klausytojams. Skambančios dainos 
primins Tėvynės grožį, gimtąsias vietas, 
Baltijos jūros ošimą, vingiuojančių upių 
mėlynumą, gimtuosius miestus ir kaimus, 
senus draugus ir artimuosius. Svajonių 
sparnais ir mintimis nuskrisime į savo 
mylimą ir brangią Tėviškę.

Dar viena ypatinga staigmena klausy
tojams, žiūrovams ir visiems svečiams. Į 
šventę atvyksta tautiška kapela “Sutaras” 
iš Lietuvos. Šios kapelos vadovas Antanas 
Fokas yra gerai žinomas Lietuvos muzi
kiniame pasaulyje. Jis yra Lietuvos nacio
nalinio radijo laidų rengėjas, dainų auto
rius ir atlikėjas. Kartu su poetu Edmundu 
Kelmicku parašė linksmą ir melodingą 
dainą “Daina Vilniui”. Dainų Šventės me
tu išgirsite šią dainą, o diriguoti jai sutiko 
pats dainos autorius AFokas.

Dainų Šventėje dalyvaus keturi cho
rai: “Viltis” iš Geelongo, “Dainos Sam
būris” ir “Danos sesės” iš Melbourno ir 
Sydnėjaus mišrus choras “Daina”. Ade
laidės choras “Lithuania” neturi galimy
bių atvykti į šventę.

Atskiri chorai ruošiasi pasipuošti 
naujais rūbais. Bus tikrai įdomu pamatyti 
juos, o kol kas tegul tai lieka paslaptyje.

Dainų Šventė įvyks Bankstown Town 
Hali. Tai visai netoli Lietuvių Llubo. Salė 
turi didelę sceną, persirengimo kamba
rius, yra erdvi salė, kuri talpina net 900 
klausytojų. Mums nusišypsojo laimė, kad 
radome šią salę. Tai, apie ką svajojome ir 
ruošėmės dvejus metus, tapo realybe.

Po Dainų Šventės visus choristus, cho
rų direigentus ir vadovus tradiciškai 
kviečiame j Lietuvių Klubą, kur įvyks cho
ristų puota. Patyrę virtuvės Šefai Algis 
Venckus, Garry Donavan ir lietuviško 
maisto gamintoja Alvyda Auglicnė žada 
skanią ir šventišką vakarienę.

Taigi, maloniai kviečiame visus jaunus 
ir senus, mylinčius dainą, atvykti iš arti ir 
toli ir apsilankyti Sydnėjaus Dainų Švcn-

Dainų Šventės vadovė - Sydnėjaus lietuvių 
choro “Daina” vadovė ir dirigentė Birutė 
Aleknaitė.

Choro “Daina” akompanuolojas Woicicch 
Wisniewski.

Dainų Šventės koordinatorė Jadvyga Buro- 
kienė.

tėję, kuri įvyks antradienį, gruodžio 30 
dieną, 630 vai. p.p. Bankstown Town Hall. 
Dar karią pasidžiaukime lietuviška daina, 
prisiminkime, susitikime ir pasikalbėkime, 
kartu pasisemkime lietuviškos dvasios.

Aukurai jau uždegti, kviesliai išsiųsti, 
patalpos ir salės užsakytos. Nekantriai 
laukiame jūsų, mieli dalyviai ir svečiai. 
Šventės metu mėginsime įžiebti tautos 
meilės liepsnelę, o po šventės parsineši- 
me jos kibirkštėles į savo namus ir sau
gosime, kaip tai darė mūsų senoliai. 
Parsinešę kibirkštėles iš šventų aukurų 
saugosime iki kitos Dainų Šventės.

Jadvyga Burokienė
Dainų Šventė Sydnėjuje koordinatorė

Vytautas Donicla
Sekmadienį, spalio 19 d., Sydnėjaus 

Lietuvių Klube vyko malonus renginys. 
Lietuvos Baleto Bičiuliai, tiksliau. Syd
nėjaus skyrius ar gnipė (nes giminingas 
būrelis yra veiklus ir Melbourne), surengė 
filmų popietę. Popietei proga buvo ke- 
liariopa, tačiau pirminis renginio tikslas 
buvo paremti trijų šokėjų atvykimą ir 
pasirodymą per XXV Australijos Lietuvių 
Dienas Sydnėjuje. Jie buvo pristatyti “M.R” 
nr. 23 (2008.06.11). Artėjant AL Dienoms 
apie šokėjus bus parašyta ir daugiau, bet 
dabar jau galima pabrėžti, kad jie taip pat 
dalyvaus jungtiniame projekte, pasirody- 
dami ir kituose renginiuose kartu su Aus
tralijos Baletu ir Mokykla. Visa tai įeina į 
Bičiulių jubiliejinį projektą, nes Lietuvos 
Baleto Bičiuliai šiemet švenčia savo veik
los dešimtmetį. Kaip popietės įžanginiame 
žodyje priminė Bičiulių spiritus movens 
Ramona Ratas-Zakarevičienė, Bičiuliai 
buvo įkurti 1988 metais, kai bręstančią 
mintį galutinai įgyvendino Jurgis 'Zaikaus
kas plius Ramona plius pritariantis garbės 
komitetas.

Neilga filmų popietės programa susi
dėjo iš trijų savistovių dalių. Ypatingas 
vaidmuo čia teko japonų kilmės šokėjai 
Miki Hamanaka, kuri, atvykusi į Vilnių 
prieš 10 metų, dabar, dėka savo nuosta
bios energijos, jau lapo Lietuvos Baleto 
prima ballerina. Šoka ji ir plačiau pasau
lyje, tačiau Lietuva prilaiko ją ir todėl, kad 
ji yra ištekėjusi už aukščiausio šokėjo 
Aurimo Paulausko.

Pirmoje programos dalyje matėme kaip 
tik Miki Hamanaka, šokančią grand pas- 
de-deux su Kirovo baleto Andrejum Ba- 
talovu. Tai buvo ištrauka iš “Don Kichoto” 
(trečio veiksmo), kai šis kūrinys buvo 
pastatytas Vilniuje 2005 metais, švenčiant 
Lietuvos Baleto 80-tį. Miki Hamanaka, 
bet šį kartą su kita baleto žvaigžde Egle 
Špokaite, pasirodė ir ištraukoje iš dviejų 
veiksmų baleto “Ana Karenina” (pagal 
Tolstojaus romaną). Čia rodėsi ir Nerijus 
Juška bei Edvardas Smalakys. Trečioje 
dalyje-Eglė Špokaitė šoko kaip centri
nė figūra balete “Raudonoji Žizel”, su
kurdama legendinės rusų balerinos Olgos 
Specivccvos gyvenimo istoriją. Tai - spal
vingas bei tragiškas pasakojimas, nes šios 
žvaigždės sąmonė nutrūko 1943 metais

XXV AL Dienų Atidaryme ir Baleto Bičiu
lių popietėje dalyvausianti Kristina Gu-
džiūnaitė.

New York’o psichiatrinėje klinikoje.
Kaip Baleto Bičiuliams įprasta, po

pietę lydėjo jauki, maloni nuotaika, šį kar
tą prie netikėtai baltomis staltiesėmis 
dengtų stalų. Atsirado šeimininkių Alvydos 
ir Darijos kava ir šaunus tortas. Svarbi 
popietės dalis buvo ir pati paskutinė - pa
pildomas pajamas sutraukianti loterija. 
Turbūt ne vienas svečias nustebo, kad fan
tų esama tokių puikių ir vertingų, todėl 
pasitenkinimo sukėlė ne tik popietės es
tetiniai vaizdai, bet ir išsinešami laimi
kiai. (Rizikuojant suklysti, tarp loterijos 
dosnių donorų buvo Angonita Wallis, Ju
ta Šliterienė, Alma Rountree, Margari
ta Kavaliauskienė, Janina Kalgovienė, 
Ričardas Bukis - turbūt dar ir kiti). Kaip 
irgi įprasta. Ramona Ratas sumaniai su
rado ir kitų gabių padėjėjų, kurių visus 
išvardinti neįmanoma - nebent paminint 
jos nuolatini pagelbininką, jos tvirtąją 
pusędr. Ramutį.

Apie atvykstančius lietuvius baleto šo
kėjus (Kristina Gudžiūnaitė, Voicechas 
Zuromskas) ir Lietuvos Baleto primūriju bei 
pedagogą Petrų Skirmantą bus pranešamu 
vėliau. Jų pirmas pasirodymas yra numa
tytas Sydnėjaus Operos Rūmuose š.m. 
gruodžio It) dienų. Numatoma, kad AL Die
nose juos matysime per Atidarymą gruo
džio 27 dieną ir per Baleto Bičiulių popietę 
gruodžio 28 dienų Bankstown Town Hall.

Mieli tautiečiai,
ruošiamės švęsti Lietuvos vardo paminėjimo Tūkstantmetį. 

Norime 2009 metais į Tūkstantmečio renginius Lietuvoje vykti 
su savo Bendruomenės vėliava. Toks yra ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos pagcidavimas.Tuo tikslu buvo pa
skelbtas ALB vėliavos konkursas.

Konkursui pristatyta 18 vėliavos projektų, kurie patalpinti
Australijos Lietuvių Bendruomenės internetinėje svetainėje www.austlb.org.

Kviečiame visus Bendruomenės narius balsuoti už labiausiai patikusią vėliavą. 
Balsavimas baigiamas lapkričio 25 d., tad nedelskite. Atsižvelgdama į jūsų balsavimo 
rezultatus ir Vertinimo komisijos sprendimą, ALB Krašto Valdyba nutars.su kuria vė
liava dalyvausime jubiliejinėse XXV Australijos I dėtuvių Dienose Sydnėjuje ir keliau
sime į Lietuvą paminėti Lietuvos Tūkstantmetį.

Praneškite savo vaikams bei anūkams apie šį balsavimą. Neturintys galimybės bal
suoti internete, prašykite pagalbos savo vaikų. AI ,B Apylinkių Valdybų, Lietuvių Klubų 
Valdybų arba kreipkitės tiesiogiai j ALB Krašto Valdybos narius. Laukiame jūsų balsų!

ALB Krašto Valdyba

Helio,
Disturbs you Mr Kryžius I.K. from 

Russia. I have Lithuanian roots. I am a 
grandson of a Lithuanian Kostas Kryžius, 
son of Kostas. He died recently.

I have information that I have relatives 
in Australia, in Melbourne. My cousin 
grandmother is called Ališauskas Regina 
(nee Zaremba), her husband’s name 
Romualdas Ališauskas. They have two 
daughters Audra and Laimutė. Please, help

me to find them. Or tell me, please, who 
knows where to find them?

Thanks.
Igor Kryžius 

kryziusik@gmail.com

Rašydami testamentq, 
nepamirškite ir 

“Mūsų Pastogės”. 
Rem kite išeivijos spaudų!
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Antanai 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Ir lietuvis prisidėjo
Beidžingo olimpiadoje pats žymiausias 

sportininkas, tikra olimpinė “žvaigždė” 
buvo amerikietis plaukikas Michael 
Phelps, įvairiose plaukimo distancijose 
laimėjęs 8 aukso medalius. Iki šiol tiek 
medalių niekas nebuvo laimėjęs.

Prie šio fantastinio rezultato labai daug 
prisidėjo jau devynerius metus Amerikos 
plaukimo federacijoje dirbantis moksli
ninkas iš Lietuvos Genadijus Sokolovas. Jis 
2000 m. iš Lietuvos persikėlė gyventi į JAV 
ir šiuo metu vadovauja Plaukimo federa
cijos fiziologijos mokslo padaliniui. Be šio 
lietuvio kurtų kompiuterinių programų, 
duomenų bazių, kurioms pašvęsti buvo ne 
vieneri metai, šio olimpinio rekordininko 
pasiekimų Beidžinge galėjo ir nebiiti.

Lietuvoje G. Sokolovas buvo Lietuvos

Iš kairės: Sporto departamento gen. direktorius Algirdas 
Raslanas, LR Min. Pirmininkas Gediminas Kirkilas ir 
Antanas Laukaitis.

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

gedus Jono automobiliui, norėjome už
sakyti vietą autobuse, bei mums pasakė, 
kad vietų bus tik po savaitės.

Koncertas su paįvairinimu

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Palanga
Nors Laimė 

turėjo širdies arit
miją ir dažnai jaus

davosi labai nekaip, jie su Jonu stengėsi 
mums suteikti kuo daugiau malonumo ir 
nusivežė mus į Palangą. O ten reikėjo su
rasti, kur mums apsistoti. Jonas ir Laimė 
turėjo butą netoli Tiškevičiaus parko, bet 
lai buvo tik vieno kambario butukas. 
Palanga visuomet būna perkrauta, ir kam
barį surasti ne taip jau lengva. Jonas mus 
būtinai norėjo nuvesti j gerą restoraną 

’vakarienei, tai eilutėje prie restorano 
laukėme pusantros valandos. Vakarienė 
buvo gera, bet ar vertėjo tiek laukti? Tuo 
tarpu Laimė surado mums kambarį neto
li jų, pas šiauliškius Samuilevičius. Pra
džioj jie nenorėjo nuomoti, bet kai I :aimė 
pasakė, kad tai Vytauto Landsbergio se
seriai, “blato” sistema suveikė ir kamba
rys atsirado, o šeimininkai pasirodė labai 
malonūs ir draugiški.

Vasarotojų aptarnavimas Palangoj dar 
buvo sovietinis : Nuėję vakarieniauti, ei
lutėje lauke prie restorano laukėme pu
santros valandos. Papusryčiauti-valgyk
los atdaros tik nuo 10 vai. O kai norėjome 
pavakarieniauti prieš vieną koncertą, 
sužinojome, kad trečiadienis valgykloms 
ir restoranams yra nedarbo dienos, o jei 
kuri ir dirba, tai labai anksti uždaro. Su- 
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kūno kultūros akademijos tuometinio 
Trenerių fakulteto dekanas. Tačiau Lietu
voje buvusiam treneriui aukščiau iškilti 
nepavyko. Per maža šalis, per mažai turin
ti pinigų ir gal dėl to buvo skiriamas per 
menkas dėmesys moksliniams tyrimams. 
Išvykęs į Ameriką ir būdamas ypatingai 
gabus, jis labai greitai gavo pripažinimą ir 
pagarbą. Jo nuotraukos ir straipsniai buvo 
spausdinami garsiausiuose Amerikos spau
dos leidiniuose, jis dalyvavo ir TV laidose.

Su garsiuoju sportininku mokslininkas 
G. Sokolovas dirbti pradėjo nuo Syd nejaus 
olimpiados, tuo metu Michael buvo 15 
metų ir tik per plauką pateko j Amerikos 
rinktinę, bet nieko nelaimėjo, nors po metų, 
plaukdamas 200 m delfinu su Sokolovo 
pagalba, pagerino pirmąjį pasaulio rekordą. 
Nuo to laiko jie abu ir dirba kartu.

Mokslininkas G. Sokolovas pats netre
niruoja Michaelo, tačiau jį stebi, egzami
nuoja ir pataria treneriui. Pagal gautus 
rezultatus koreguoja treniruotes, nustato 
plaukimo techniką. Mokslininkas stebi, 
kaip po ilgų plaukimų sportininkas susigrą
žina jėgas. Prieš Beidžingo olimpiadą jie

kartu praleido apie pusan
tro mėnesio, o taip pat 
kartu buvo ir olimpiadoje.

Olimpinė “žvaigždė” 
yra gana kuklus žmogus. 
Jis užaugo be tėvo. Vaikys
tėje buvo labai aktyvus. 
Pradėjęs sportuoti, visą 
energiją išliejo sportui. Nuo 
šešerių pradėjo plaukti ir 
papuolė į lietuvio moksli
ninko draugo trenerio B. 
Bowmanrankas,kuris dar 
Sokolovui gyvenant Lietu
voje, domėjosi jo darbu ir 
atliekamais tyrimais.

Šiam rekordininkui 
padeda daug žmonių ir 
specialistų. Yra pagrindi
nis jo treneris, o kitas tre-

Palangoje netrūko gastroliuojančių 
teatrų spektaklių ir įvairių koncertų. Vie
name koncerte buvo Paganinio kūriniai 
smuikui ir gitarai. Koncertavo du lietu
viai: smuiku Dalinkevičius ir gitara - 
Kelpša. Muzikos mokyklos auditorijoj 
tilpo virš 100 žmonių. Dalinkevičius kiek
vieną kūrinį apibūdino, paaiškino, bet ar 
įdomiai - sunku buvo suprasti. Ir štai ko
dėl. Pradžioj jis pasisveikino lietuviškai ir 
rusiškai. Paskui ėmė aiškinti pirmąjį daly
ką lietuviškai, bet po kelių silkinių sustojo 
ir paklausė, ar yra kas nesupranta lietu
viškai. Klausimą pakartojo rusiškai, ir 
pakilo 4 ar 5 rankos. Tada jis tą pati daly
ką ėmė aiškinti rusiškai, o paskui įsibė
gėjęs į lietuvių kalbą nebegrįžo. Aš atsi
stojau ir pasakiau: “Atsiprašau, bet čia yra 
žmonių kurie rusiškai nesupranta”.

Dalinkevičius stabtelėjo, bet greitai su
sigriebė ir tuoj atpylė pamoksliuką, kad 
koncertas ne vieta šovinistiškiems išsi
šokimams, kad turime parodyti manda
gumą svečiams ir t.t.

Mačiau, kad koncerto kaimynė (ameri
kietė) man pritarė, tai paaiškinau, kad tu
rint tarptautinę publiką, galima kalbėti ir 
rusiškai, bet kodėl draugiškumą reikia 
parodyti tik svetimiems, kodėl to paties 
draugiškumo negalima parodyti saviems 
žmonėms.

Dalinkevičių mano pastaba visai išmu
šė iš vėžių ir jis pradėjo kalbėti pakaitom 
abiem kalbom, bet neversdamas iš vienos 
kalbos į kitą, o tiesiog tęsdamas aiškinimą.

Sportininkai pagerbimo metu. Priekyje centre - sidabro laimėtoja Gintarė Volungevičiūtė.

neris padeda ugdyti jo jėgą. Po varžybų yra 
masažistai, yra ir specialus žmogus mity
bai. Perdienąjis treniruojasi mažiausiai du 
kartus, o dažnai net tris ar keturis. Jis at
laiko labai didelius krūvius ir nuplaukia 
po 20 km. Michael Phelps tiesiog sukurtas 
plaukimui: jo ilgos rankos, didelės pėdos 
bei plaštakos ir ilgas kūnas. Laimė jis pa
teko į gero trenerio rankas, kuris pašventęs 
savo gyvenimą sportui, tiesiog išaugo su 
šiuo plaukiku. Laimėjęs aštuonis aukso 
medalius Michael gyvenimas keičiasi labai 
smarkiai. Jo uždarbis dabar siekia apie 50 
mln. dolerių per metus, jam siūloma vis 
daugiau galimybių.

S. Sokolovas yra atsakingas už atlieka
mus mokslinius tyrimus. Jis rašo trene
riams straipsnius, veda jiems konferencijas. 
Jis tikrina sportininkus, kuria kompiuterių 
programas, veda duomenų bazes. Visi 
sportininkai ir treneriai naudojasi lietuvio 
paslaugomis, jis turi daug užsakymų dirbti 
ir su kitų šalių rinktinėmis. Vėliau jis nori 
atidaryti savo konsultacinę kompaniją.

Lietuvą G. Sokolovas paliko vien dėl
to, kad maža šalis neturėjo ir negalėjo skirti 
pinigų kompiuterinėms programoms, di
desniems projektams ir atlikti reikiamus 
mokslinius darbus. Visi Lietuvos plaukimo 
treneriai yra geri jo draugai, nes daug meti) 
su jais dirbo. Amerikoje jis gyvena su žmo

Kas suprato abi kalbas, galėjo sekli jo 
pasakojimą, bet kas suprato tik vieną kal
bą, tai girdėjo nesurištų žodžių kratinį. 
Gediminas, aišku, mane išbarė už tokį 
išsišokimą.

Mitingas Kalnų slėnyje
Iš Palangos pašto dažnai paskam

bindavau į Vilnių. Per vieną pokalbį Vy
tautas man pasakė, kad antradienį būtinai 
turime būti Vilniuje, ten įvyks mitingas ir 
tikriausiai mums bus įdomu. Kažkaip ga
vom autobuso bilietus ir nuvažiavom

Tikrai, pirmas Sąjūdžio renginys, kurį 
aš mačiau, man padarė didelį įspūdį. Tai 
buvo mitingas Kalnų Slėnyje. Minių mi
nios užsėdo festivaliams pastatytus suolus 
ir tiesiogkalnų šlaitus. Kalbėtojai keitėsi, 
minia kaito. Vytautas kalbėjo įvairiom 
kalbom - ir lenkiškai, ir rusiškai - jis buvo 
minios numylėtinis, to momento dievu
kas. Po mitingo atrodė, kad užtrokšim 
valandas, kol išsigrūsim iš slėnio, bet Če
paitis tik šūktelėjo per megafoną “Kelią 
Landsbergiui!” ir minia tuojau prasisky
rė, ir mes visi išėjom Vytautui iš paskos - 
net truputį nejauku buvo.

Sekančią dieną Dramos Teatre buvo 
viešas Seimo darybos posėdis. Nulėkiau ir 
aš su Gabrielium. Gabrys susikombina
vo žurnalisto kortelę ir gavo vietą arčiau, 
bet ir aš gerai mačiau ir girdėjau. Nega
lėčiau atpasakoti ką girdėjau, bet prisi
menu tą pakilią nuotaiką ir mano kėdės 
kaimyną šnabždantį: “Landsbergis atneš 
Lietuvai laisvę”.

Baltijos kelias
Po posėdžio susitikau su Gediminu ir 

tą pačią dieną 7 vai. vakaro visa šeima rin
komės prie katedros, nuo kurios (tikrai tai 
nuo Gedimino pilies bokšto) turėjo pra
sidėti “Baltijos kelias”, einantis per Lietu

na ir dukra, kurioms pradžioje buvo sunku, 
nes nekalbėjo angliškai ir viskas buvo nau
ja. račiau dabar jau viskas susitvarkė. 
Juokaudamas Genadijus sakė, kad Beidžin
go olimpiadoje jis buvo vienintelis lietu
vis, kuriam aukso medalį ant kaklo užka
bino pasaulinė “žvaigždė” ir jo globotinis 
MichaelPhelps.

Lietuvos olimpinis komitetas
Šių metų spalio 3 dieną Vilniuje buvo 

susirinkusi Lietuvos Tautinė olimpinio 
komitetoiasamblėja, kuri sekantiems 
ketveriems metams išrinko naująjį Lietuvos 
olimpinį komitetą. Prezidentu jau ketvirtą 
kartą iš eilės vienbalsiai buvo išrinktas 57 - 
rių metų,Artūras Poviliūnas. Viceprezi
dentais buvo išrinkti Kūno kultūros ir 
sporto dępartamento gen. direktorius 
Algirdas Raslanas ir “Žalgirio” draugijos 
prezidentas Vytas Nėnius. Gen. sekretoriu
mi ir vėl tapo Vytautas Zubernis. Vykdo
mojo komiteto nariais išrinkti - pasaulio ir 
olimpinės čempionės V. Vencienė ir D. 
Gudzinevičiūtė, bei kitų federacijų ir sporto 
vadovai: E. Skrabulis, A. Grabnickas, V. 
Poketūnas, L. Kaciušytė ir M. Balčiūnas. 
Praėjusi šio Olimpinio komiteto kadencija 
buvo geriausia. Beidžinge buvo iškovoti 5 
medaliai ir 7-nios prizinės, 4-ios 8-tos 
vietos. Nei vienas sportininkas nepadarė 
Lietuvai gėdos. □ 

vą, Latviją ir Estiją. Visuose laikraščiuose 
buvo trijų valstybių žemėlapiai ir buvo pa
žymėti taškai, kur turėjo sustoti kiekvie
no miesto ar kaimo žmonės, kad sudarytų 
vieną gyvą grandinę per visas tris Baltijos 
valstybes. Jau iš anksto automobiliai už
tvindė visas kelio prieigas, visi žmonės bu
vo savo vietose, grandinė niekur nenutrū
ko, ir nė vienas automobilis nebuvo ap
daužytas! Prie Gedimino atsistojusi mo
teris lenkiškai pasklausė, ar ji gali prisi
jungti. Gediminas jai padavė ranką. 
Tautybės,klausimas tada nekilo-jungėsi 
visi, kurie norėjo laisvės.

7 vai. yįrš katedros praskrido juodai 
uždažytais ženklais lėktuvas, barstydamas 
gėles, pasigirdo daina. (Ženklai buvo 
uždažyti, nes lėktuvai dar vis buvo Sovie
tų Sąjungos žinioje, ir ne jos reikalas bu
vo žinoti, kuris lėktuvas skrido).

Po “Baltijos kelio” Maskvos laikraš
čiuose pasipylė baisiausi šmeižtai ir me
lagystės apie I Jetuvą. Priėjo ligi to, kad lie
tuvius apkaltino barbariškumu, kad žiū
rėkit, net mažus vaikus nutempė į vidurį 
kelio, kad stovėtų su vėliavom ir gėlėm!

Vytautas, grįžęs namo, rado žinutę, kad 
“Miša nori pasikalbėti su Algiu, o Algis 
nori pasitarti su Vytautu, ką sakyti.” Mat 
Gorbačiovas paskambino Brazauskui ir 
pasakė, kad jeigu jūs taip elgsitės, tai aš 
nebebūsiu jūsų draugas. (Pats Brazauskas į 
Baltijos kelią nėjo). Pradėjo sklisti gandas, 
kad Vilniuje greitai pasirodys sovietų tan
kai. Landsbergis televizijos laidose žmo
nes nuramino, bent kiek pašiepdamas jų 
baimę ir-Maskvos išpuolius, bet kai ku
riems žmonėms pareiškus nepasitenki
nimą, kad televizijos laidos ne vieta juokui 
ir šaipymuisi, Vytautas pažadėjo, kad 
nesijuoks, kol nebus dėl ko juoktis.

Tęsinys kitame MP nr.
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„Tūkstantmečio odisėjos“ antrojo etapo įgulai - 
šėlstančio Atlanto krikštas

Spalio 25-ąją iš Kanarų 
salų uosto Las Palmas pakė
lusi bures į Capetown (Pietį) 
Afrikos Respublika) kapi
tono Andriaus Jasinsko va
dovaujama 11 buriuotojų įgu
la, nuo kelionės pradžios 
praėjus kiek daugiau nei pu
sę paros, Atlanto vandenyne 
patyrė didžiulius išbandymus.

Antrojo „Tūkstantmečio 
odisėjos. Vienas vardas - 
Lietuva“ etapo įgula perdavė 
žinią, kad spalio 26-ios naktį, 
papūtus 38, gūsiais iki 40 
mazgų pavėjiniamvėjui, jach
ta „Ambersail“, plaukdama 26 mazgų 
greičiu, „smigo“ į didžiulę bangą, kuri per- 
sirisdama per denį paplovė pririštas bures. 
Už borto jos ritosi su tokia jėga, jog su
laužė 4 reilingo (apsauginė tvorelė) stovus. 
Darnių įgulos veiksmų dėka, per dvi drei
fo valandas bures vėl pavyko užkelti ant 
denio. Tą naktį Neptūnui pavyko pasi
glemžti tik vieną atsarginį genakerį (pa
vėjinė burė).

Kaip teigė kapitonas Audrius Jasins- 
kas, šis Atlanto vandenyno iššūkis buvo 
puiki proga įvertinti antrojo etapo įgulos 
pasirengimą žygiui. „Visos įgulos darbą 
vertinu aukščiausiais taškais, nes tą naktį 
išties reikėjo dirbti tiksliai ir organizuo
tai. Priešingu atveju būtų prarasta daugiau 
burių“, - sakė kapitonas.

Šiuo metu antrojo etapo įgula sėkmin
gai buriuoja gerokai nutolusi nuo vakari
nių Mauritanijos krantų. Kaip pranešta iš 
jachtos „Ambersail“, visą dieną pučia 
palankus šiaurės rytų vėjas, kurio greitis 
siekia apie 15 - 20 mazgų. Vachtos (budė
jimo pamainos) vidutiniškai įveikia po 40- 
45 jūrmylių atstumą. Nuo Las Palmas 
jachta jau nuplaukė virš 460 jūrmylių (apie 
1 vai. Lietuvos laiku). Dienomis įgula mė

gaujasi šiluma, plaukiančią jachtą „Amber
sail“ lydi iš vandens šokinėjantys delfinai. 
Įgula geros nuotaikos, laive jau spėjo 
apsiprasti. Visi, nuo vairininkų iki koko, 
šauniai atlieka savo pareigas. Jachtos 
„Ambersail“ kursas - Žaliojo iškyšulio sa
los (Capo Verde), iki kurių liko daugmaž 
440jūrmylių atstumas.

„Mano manymu, mūsų etapas yra vie
nas sudėtingiausių, nes mes paragausime 
įvairių oro sąlygų, ten bus ir +50“ tempe
ratūra, ir bangavimas gali siekti iki 20 
metrų, ir visiškas vėjo nebuvimas (ties pu
siauju, štilis iki 1 savaitės), ir didelė štormų 
tikimybė, ir didžioji etapo dalis gali būti 
laviruotė (judėjimas prieš vėją aplenkiant 
kliūtis)”, - apie etapą Las Palmas - Cape
town sako kapitonas A. Jasinskas.

Planuojama, kad antrojo etapo įgula 
per 28 plaukimo paras jachta “Ambersail” 
įveiks apie 4570 jūrmylių. Šiame etape 
plaukimą tęsia pirmojo etapo kapitonas 
Saulius Pajarskas, šiuo metu einantis vai
rininko pareigas. Visus 11 etapų nuo šių 
metų spalio 5-osios iki 2009 metų liepos 
6 dienos plaukia bocmanas Linas Iva
nauskas.

(Edita Skaraitė)

Pasaulio Jaunimo Dienų 2008 - Melbourno Komiteto Ataskaita
Surinktos lėšos $14,010.25
Autobuso kompanija grąžino $ 1,375.00

Viso $15,385.25

Išlaidos
Paštas/Photocopy $ 175.50
Administratorės kelionė į Sydnėjų $ 150.00
Kelionės į Sydnėjų
Ašutas, B.Minccvičiūtė $ 387.20
Autobusai ekskursijoms
Phillip Island ir Great Ocean Road $4384.00
Susipažinimo Vakaras $ 500.00
Vaišės Lietuvių Namuose

Pietūs 10/07/08 $ 61X1.00
Sriuba 11/07/08 $ 265.65
Pietūs 13/07/08 $ 810.00
Pusryčiai 14/07/08 $ 451.70
Vaisiai $ 95.00
Phillip Island:-
Pietūs ir įėjimas $1438.20
Great Ocean Road
Pietūs $1000.00
Kelionėje į Sydnėjų
Pietūs irvakarienė $2000.00

Ekskursija j Grampians $ 390.00
Transportas Taxi
(Telstradome/Stotis) $ 110.00
Bankas (pervedimas Lt) $ 15.00
Smulkios išlaidos $ 12.00

Viso $12,772.25
Likutis $ 2,625.00

Likutis pervestas i Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos, kuri organizavo lietuvišką 
jaunimą Australijon, sąskaitą.

Ačiū visiems, kurie prisidėjote prie jaunimo viešnagės Melbourne ar auka, ar priimdami 
pilgrimus pas save, ar darbeliais Lietuvių Namuose, ar šypsena, geru žodžiu ir maldomis. 

Teatlygina Viešpats už Jūsų širdžių šilumą ir svetingumą.
Iždininkė Bronė Staugaitienė

Komiteto pirmininkas kun. Algirdas Šimkus
Aukos Pasaulio Jaunimo Dienom: $20 - Kairiai

In memoriam
At A Adolfas Juodgalvis

1913.09.13 - 2008.09.20
Sulaukęs 95 metų amžiaus, šių metų 

rugsėjo 20 dieną mirė Adolfas Juodgal
vis, gimęs 1913 metais Vilniuje.

Pasitraukęs iš lenki) okupuoto Vilniaus 
krašto, Adolfas atliko karinę tarnybą, iš 
kurios pasitraukė turėdamas puskarinin
kio laipsnį. Daugiau žinių apie jo trumpą 
gyvenimą Lietuvoje nėra.

1945 m. Raudonajai armijai antrą kar
tą grįžtant į Lietuvą, Adolfas su jauna 
žmona Sofija pasitraukė į Vokietiją.

Prasidėjus emigracijai, 1949 m. šeima 
paliko Vokietiją ir atvyko į Australiją. 1971 
metais mirė Adolfo žmona Sofija ir jis 
liko vienas su keturiais vaikais. Apsigyve
nęs nuosavame name Campbelltown, 
augino vaikus, leido juos į mokslą.

Pradėjus šlubuoti sveikatai ir atmin
čiai, buvo patalpintas j rusų slaugos na
mus Cabramatoje.

Rugsėjo 20 d. išvargintas negailestin
gos ligos Adolfas užmerkė akis šiam 
pasauliui.

Po gedulingų mišių, kurias atlaikė 
kun. Jonas Stankevičius, Adolfas palaido
tas šalia mirusios žmonos Rookwood

Adolfas Juodgavis.

kapinių lietuvių sekcijoje. Atsargos karių 
vardu su Velioniu atsisveikino Antanas 
Kramilius.

I Judesyje, netekę gero tėvo, pasiliko 
dukros Rita, Nijolė, Paulina ir sūnus 
Edvardas su šeimomis. Toli nuo ošiančių 
ąžuolų Lietuvoje, ilsėkis ramybėje svetin
goje Australijoje, milžinų eukaliptų pa
vėsyje tarp bendro likimo draugų.

Laidotuvių dalyvius šeima pakvietė 
gedulingiems pietums į Lietuvių Klubą 
Bankstown. Antanas Kramilius

Mirus

At A Daivai Labutytei - Bieri,
nuoširdžiai užjaučiam vyrą Dan, sūnų Aistį, marčią Jurgitą, anūką Natą, brolį

Vidą ir visus artimuosius. Venclovų šeima

Daivai Labutytei - Bieri
mirus, mūsų giliausia užuojauta vyrui Dan, sūnui Aisčiui su šeima ir broliui 

Vidui. Mes kartu liūdime. Laima ir Vytenis Šliogcriai

Minis

At A Daivai Bieri,
nuoširdžiai užjaučiame vyrą Dan, sūnų Aistį, gimines bei artimuosius.

Protų šeima

At A Daivai Bieri
iškeliavus į Amžinybę, giliai užjaučiame vyrą Dan, sūnų Aistį, brolį Vidą, jų 

šeimas ir visus giminaičius bei artimuosius
Viktoras Martišius, Baiba Kalnins,

Monika Martišienė

Pagerbiant ilgametės “Atžalos” artistės, režisierės ir 
bendrai ruoštų renginių dalyvės

Daivai Labutytės - Bieri
atmintį, Vieto/ ... “Mūsų Pastogei aukoju $50.

Danutė Skorulicnč

Amžinybėn iškeliavus

At A Onai Zamoiskienei, 
giliai užjaučiame liūdesyje likusį sūnų Augį Zamoiskį, linkėdami jam dvasi

nės stiprybės ir paguodos gedulo metu. Nuoširdžiai:
Lili Radzevičienė, Stasė Pacevičienė, Elena Varnienė, 

Aldona & Vytautas Patupai, Sofija Kairienė OAM, 
Genovaitė Vasiliauskienė OAM, Janina Vabolienė OAM.

skiriame $50 “Mūsų Pastogei” paremti.

At A Onai Zamoiskienei
iškeliavus amžinam poilsiui, sūnui Augiui Zamoiskiui - lietuviško radijo 

komiteto pirmininkui bei kolegai - skausmo valandoje gilią ir nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Adelaidės lietuviško radijo darbuotojai
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XXV AL Dienų Sydnėjuje (2008) 
Ruošos Komitetas 

maloniai kviečia visus į

XXV ALD SYDNEY 2008 Tlaujų nTefų Balių
gruodžio 31 dieną (trečiadienį), 8 vai. vakaro, 
erdvioje La Luna Lounge salėje, 178 Eldridge 
Rd., Condell Park (7 min. važiavimo nuo Lie
tuvių Klubo)
Bilietai: $60 asmeniui,

jaunimiui iki 17mctų - $45.
PROGRAMOJE: trijų patiekalų vakarienė, 
“lengvi” gėrimai, “Sutaro” muzikantai iš Lie
tuvos, DJ. Gėrimus bus galima nusipirktivietoje 
-veiks baras.
Bilietus ir stalus prašome užsisakyti iš anksto, 
nes vietos ribotos.
Prašome susisiekti su Elena Erzikov teį: (02) 9610 2540

c-mail: jerzikov@bigpond.nct.au

Mieli dainos mylėtojai ir gerbėjai,
Lapkričio 8 dieną buvusi ilgametė Sydnėjaus choro “Daina” 

choristė

ger6. ponia Cecilija t?rotiem*
švęs W0-to metuc 

ju6itieju^
Jubiliatės, jos šeimos ir Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” 

vardu visus maloniai kviečiame į šventę. Dar kartą pabūkime 
kartu su solenizante, padainuokime, pasidalinkime prisi
minimais. Šventė įvyks šeštadienį, lapkričio 8 dieną, 2 vai. p.p. 
Sydnėjaus Lietuvių Klube. Jubiliatės pageidavimu, vietoje 
dovanų kviečiame aukoti chorui “Daina”.

Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” Valdyba 
Pastaba: per klaidą ant bilietų užrašyta, kad šventė prasideda 12 vai., turi būti 2 
vai. - taip kaip skelbime.

Dainos mėgėjų dėmesiui!
Šių metų lapkričio 16 dieną, sekmadienį, Lietuvių Namuose, 44 Errol Street, 

North Melbourne, įvyks “Dainos Sambūrio” metinis koncertas

“Visos dainos “ Tau vienai”
Įėjimas - $15 (vaikams nemokamai). Po koncerto visus kviečiame pasivaišinti 

lengvais užkandžiais.
Choro Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

TcL: (02) 9708 1414 E-mail: eonlaclus@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas.
Trečiadieniais - sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.

Restoranas dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais:

pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p.
vakarienė 530 vai. p.p.-830 vai. p.p. 

sekmadieniais:
12 vai. dienos - 6 vai. p.p.

Skambinkite: Algiui tek: 0417 674 599; Gary tek: 0400 401 703;
■ -

■ 'Ti /i?
Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta ketvirtadieniais,
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus.

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės j Petrą Buroką mob. tek: 0424 725106.,
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

KLUBO NARIŲ METINIS SUSIRINKIMAS 
(Annual General Meeting) įvyks šeštadienį, lapkričio 22 dieną, 11 vai. ryto, 
Lietuvių Klube. ■'-■!(«[

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Didžiuokimės Lietuva ir kartu švęskime jos vardo tūkstantmetį!

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, lapkričio 16 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
Yra nupirkta tradicinių plotkelių-kalėdaičių. Jas galima nusiprkti pas Danutę An- 

kienę, telefonas 98712524 arba prie bažnyčios po pamaldų. Parapijos Taryba

Tautinių šokių grupė “Sūkurys” repetuoja Sydnėjaus Lietuvių Klube 
sekmadieniais (kai nevyksta kiti renginiai) nuo 430 vai. p.p.

{■^

Melbourne Pensininkų dėmesiui
Kviečiame atvykti į pensininkams ruošiamus pietus, kurie įvyks antradienį, lapkričio 11 
dieną, 11 vai. Lietuvių Namuose. Pensininkų Sąjunga 

Choro “Daina” repeticijos Sydnėjaus Idėtuvių Klube vyksta penktadieniais 
nuo 7.30 iki 10 vai. vakaro. Maloniai kviečiame prisijungti.
Choro pirmininkė Albina Liutackienė, tek: 97471179.
Sekretorė Aida Zastarskytė - Abromas, tek: 9728 9918.
Iždininkė Megan Dunn, tek: 9635 3427.

Melbourniškių dėmesiui
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba praneša, kad 2009 metų 

lietuviškų parengimų Melbourne kalendoriaus sudarymas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 23 dieną, 13 vai., Lietuvių Namuose.

Kviečiame visų organizacijų atstovus dalyvauti.

“MuSll Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 
vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių

Metinis susirinkimas
įvyks šių metų sekmadienį, lapkričio 16 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 

Klube, 16-20 Meredith Street, Bankstown.
DARBOTVARKĖJE:
1. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 2008 birželio 30 d., apyskaitos, direktorių ir revizoriaus 

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

Spaudos Sąjungos raštinei, 16-20 Meredith Street, Bankstown, ne vėliau kaip 24 
valandos prieš susirinkimo pradžią.

Spaudos Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas Vytautas Patašius, 
vicepirmininkas Vytautas Doniela, sekretorius Vytenis Šliogeris bei nariai - 
Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys.

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

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba
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Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.
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Redaktorė Dalia Douiela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
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Prenumerata metams S65.

Užsienyje oro paštu - S140.00. N.Zclandijojc oro paštu SI 15.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: S6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - S20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - S25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22-24 Lilian Fowler Place, Marrickviile, NSW 2204.
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