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“Amerikos Lietuviui “ - penkeri

Prieš penkerius metus - 2000-ųjų gegužės 5 dieną - Čikagoje saulę išvydo pirmasis 
naujai atvykusių lietuvių išleistas laikraštukas (tuomet keturių puslapių, dabar - 40- 
ties) “Lietuvis”, vėliau tapęs “Amerikos Lietuviu”. Jubiliejus atšvęstas gegužės pradžioje 
Pasaulio Lietuvių Centre, dalyvaujant 400 svečių. Didelis būrys “AL.” bendradarbių į 
salę “įplaukė” simboliniu savo gamybos laivu, sukurtu iš laikraščių (žiūr. nuo t r.).
Gimtadienio šventės svečiai minėjo, jog “Amerikos Lietuvis” šiandien yra ne vien tik 
viena populiariausių bei įdomiausių lietuviškosios žiniasklaidos priemonių Amerikoje, 
bet ir informacijos centras, kuriam savo reklamą patikėjo visi sėkmingiausi lietuvių 
verslininkai. Be “AL.” neapsieina nė vienas lietuviškos visuomenės įvykis, per jį 
bendrauja įvairių kartų, išsilavinimų ir interesų skaitytojai.

Kylanti dujų kaina - grėsmė Lietuvai

KGB 
voratinklyje
Du Lietuvoje ži

nomi žmonės savo 
ryšius su buvusiu 
sovietų saugumu - 
KGB - bando pa
neigti teismuose. 
Naujos sudėties 
tarpžinybinė Lius- 
tracijos komisija 

pripažino juos bendradarbiavus su šia 
represine tarnyba. Jau kurį laiką teismų
duris varsto rašytojas Vytautas Girdzi
jauskas ir buvęs prezidento Algirdo Bra
zausko patarėjas, Sociologinių tyrimų 
instituto vadovas profesorius Arvydas 
Matulionis.

VGirdzijauskas tvirtino nenorįs deta
lizuoti savo sąsajų su KGB. “Tegul teis
mas viską išnagrinėja. Šiuo metu nenoriu 
aiškinti visų aplinkybių. Sovietmetis bu
vo košmaras. Stengiausi tai pamiršti, 
maniau, jogviskas baigta”, - teigė rašytojas. 
Profesorius Matulionis dar laukia pirmo
sios instancijos teismo sprendimo. Kalbė
damas su žurnalistais jis kategoriškai neigė 
buvęs saugumo agentas. Matulionis tvirti
no nežinąs, kaip jo pavardė atsirado vieno 
KGB operatyvinio darbuotojo užrašuose.

KGB domisi Europa
“Rusijos slaptosioms tarnyboms svar

būs ir Berlyno, ir Briuselio planai. Jos la
bai domisi ir sparčiai besivystančiomis 
Baltijos šalimis”, - interviu “Lietuvos rytui” 
neseniai tvirtino žinomas vokiečių publi
cistas Friedrich Schlomann, tiriantis už
sienio slaptųjų tarnybų veiklą Vokietijoje.

Lietuvos įvykių apžvalga
Šiuos analitiko žodžius patvirtino Lietu
voje prieš kelias savaites įvykęs vienas 
vizitas. Buvęs žvalgybininkas Lietuvoje do
mėjosi “Mažeikių naftos” akcijų reikalais. 
Jis lankėsi ir Prezidentūroje

Vilniuje lankėsi ir su aukščiausiais Lie
tuvos vadovais susitiko buvęs komunisti
nės Vokietijos žvalgybos “Stasi” agentas 
Matthias Wamig. “Dresdner Bank” skyriui 
Rusijoje vadovaujantį M.Wamig priėmė ir 
prezidentas Valdas Adamkus, ir Vyriau
sybės vadovas Algirdas Brazauskas. Sa
vaitgalį grįžęs iš Japonijos A.Brazauskas 
šią savaitę turėtų susitikti su Prezidentu V. 
Adamkum ir aptarti šiuos reikalus. Gal
būt iki šio susitikimo ir VSD pateiks atsa
kymą, ką Vilniuje veikė M.Warnig.
“Darbo partija” ir koalicija braška

Kai kuriems valdančiosios daugumos 
atstovams balsavus už Darbo partijos ly
deriui Viktor Uspaskich nepalankias ko
misijų išvadas, susvyravo “darbiečių” noras 
dirbti koalicijoje. Pasak Seimo Darbo par
tijos (DP) frakcijos seniūnės Loretos Grau- 
žinienės, parlamente formuojasi nauja 
dauguma. L. Graužinienė prisipažino tu
rinti abejonių dėl socialdemokratų, social
liberalų, “valstiečių” ir DP koalicijos atei
ties. Darbo partijos pirmininko pavaduo
tojo, Seimo vicepirmininko Viktoro Mun- 
tiano teigimu, planuojamame surengti par
tijos prezidiumo posėdyje gali kilti klau
simas dėl traukimosi iš valdančiosios koa
licijos. “Darbiečiai” kalba apie daugumos 
griūtį”.
Negali išsiversti be Uspaskich’o

Viktor Uspaskich pasitraukus iš 
Vyriausybės ir iš Seimo, valdančiosios

Nukelta į 2 psL

Rusijos Dūma praėjusią savaitę pasiū
lė savo vyriausybei persvarstyti klausimą 
dėl gamtinių dujų, koncerno „Gazprom“ 
tiekiamų į Baltijos valstybes, Moldovą, 
Gruziją ir Ukrainą, kainų didinimo iki 
europinio lygio. Vietoj dabar mokamų 84 
JAV dolerių (243 Etų) už tūkstantį kubinių 
metrų dujų Lietuvai reikėtų mokėti po 150- 
160 dolerių (435-464 litus). Tokiu atveju 
neišvengiamai pabrangtų gyvenimas.

Rusijos politikai jau ne pirmą kartą 
pareiškia, jog brangins Baltijos valsty
bėms tiekiamas dujas, padidins jose in
fliaciją ir dėl to šios šalys 2007 metais ne
galės prisijungti prie euro zonos.

„Gazprom“ valdybos pirmininko pava
duotojas Aleksandr Riazanov dar 2004 
metų vasarą pranešė, kad į ES įsilieju
sioms Baltijos šalims koncerno gamtinių 
dujų kainos turėtų didėti maždaug 40% - 
iki 120 JAV dolerių (348 litų) už tūkstan
tį kubinių metrų. Būtent už tokią kainą du
jas perka Lenkija.

Šiais metais Lietuvos energetikos 
bendrovė „Dujotekana“, Latvijos įmonė 
„Latvijas gaze“ bei estų „Eesti Gaas“ už 
dujas rusams moka iki 95 JAV dolerių (275

Seimo rezultatai
(ELTA). Šios kadencijos Seimas į is

toriją turėtų įeiti dėl priimto 5-tūkstan- 
tojo įstatymo. Nuo 1990 metų kovo 10 
dienos iki pastarosios pavasario sesijos 
pabaigos Lietuvos parlamentas priėmė 
5,011 įstatymų.

Tačiau priimtų įstatymų skaičiumi šios 
kadencijos Seimo nariai nusileido savo 
pirmtakams. Mat 2000-2004 metų kaden
cijos parlamentui teko suderinti Lietuvos 
teisinę bazę su Europos Sąjungos teisynu, 
todėl buvo priimtas rekordinis kiekis įsta
tymų. Aktyvumu pasižymėjo ir 1990-1992

Europos parke - “Pasaulio ašis”
(BNS). Muziejaus po atviru 

dangumi - Europos parko - 
ekspoziciją papildė nauja 
skulptūra “Pasaulio ašis” (“Axis 
mundi”). Ją sukūrė akmens ir 
metalo menininkas Saulius Vai
tiekūnas. “Pasaulio ašis” (žiūr. 
nųotr. dešinėje) - tai penkias 
tonas sveriantis, žemės rutulį 
primenantis akmuo, pervertas 
didžiuliu varžtu.

Skulptorius pasakojo meno 
kūrinį sukūręs greitai, tačiau 
daugiausiai laiko užėmė tinka
mo akmens paieškos. Dairy
damasis žemės rutulį primenančio ir maž
daug 200 kilogramų sveriančio akmens 
riedulio, S.Vaitiekūnas nuvažiavau pusan
tro tūkstančio kilometrų Vilniuje ir ap
link jį - išmaišė miškelius, smėlio kasyk
las, paupius, laukus.

Galiausiai vienos bendrovės, gami
nančios paminklus, kieme menininkas 
atrado tinkamiausią, tačiau net dvidešimt 
penkis kartus sunkesnį nei planavo akmenį.

Skulptoriaus Gintaro Karoso 1991 
metais įkurtame Europos parke - šiuo

litų) už 1000 kubinių metrų dujų.
Tuo tarpu „Lietuvos dujos“ moka ma

žiausią kainą Europoje - 84 JAV dolerius, 
kadangi su „Gazprom“ pasirašytoje „Lie
tuvos dujų“ privatizavimo sutartyje yra nu
matytas punktas išlaikyti stabilią kainą.

Nors „Gazprom“ aiškina, kad dujų 
kainos bus padidintos vien dėl ekonomi
nių sumetimų, galima matyti, kad rusai 
energetines žaliavas kėsinasi pardavinėti 
brangiau toms valstybėms, su kuriomis 
politiniai santykiai pastaruoju metu yra 
pašliję.

Rusai Baltijos šalims artimiausiais 
metais numatę dujų kainą didinti maž
daug po 10 JAV dolerių kasmet, kol ji 
susilygins su Europos Sąjungos kaino
mis. Kitais metais „Gazprom“ dujos 
visiems tiekėjams Baltijos šalyse, įskai
tant „Lietuvos dujas“, galėtų pabrangti iki 
105 JAV dolerių (304 litų) už 1000 kubi
nių metrų. Tai gali prisidėti prie infliacijos 
kilimo Lietuvoje ir savo ruožtu sutrukdyti 
jos įsijungimą į euro zoną.

(Pagal Lietuvos spaudą)
Plačiau apie šią padėtį -“Lietuvos ryto” 

vedamajame, psl. 4 (“Žvilgsnis”) Red.

- 5,000 įstatymų 
metais dirbusi Aukščiausioji Taryba - 
Atkuriamasis Seimas, kuomet buvo pri
imama itin daug nutarimų.

Savo ruožtu Seimo opozicijos lyderis 
Andrius Kubilius pasibaigusį politinį se
zoną pavadino chaotišku ir pilnu skan
dalų. Jo teigimu, šie metai parodė, kad 
Seimas rodo vis mažiau aktyvumo įstaty
mų leidyboje. Ir Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas anksčiau yra ne kartą 
raginęs kolegas pristabdyti įstatymų 
leidybos konvejerį ir daugiau galvoti apie 
kokybę, o ne kiekybę. □ 

laikinio meno muziejuje po atviru dan
gumi - 55 hektarų teritorijoje - ekspo
nuojami daugiau kaip 100 skulptūrų, kurių 
autoriai iš daugiau kaip 30 pasaulio šalių.

Nuo 1993 metų čia organizuojami 
tarptautiniai skulptūros simpoziumai.

Muziejus kuriamas kaip vientisas 
gamtos ir meno kūrinių ansamblis. Nuo
latinę modernaus meno ekspoziciją tu
rintis Europos parkas specialistų laiko
mas vienu iš įdomiausių muziejų po atviru 
dangumi pasaulyje. □
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patais Trumpai iš visur
♦ Britų policija 
išaiškino visą ketu
rių liepos 7 d. Lon
done susisprogdi
nusių teroristų ta
patybę. Trys iš jų 
gyveno Yorkshire 
grafystėje, iš Pakis
tano kilusių tėvų 
Anglijoje gimę 
britų piliečiai.

Ketvirtasis teroristas buvo musulmonų ti
kybą priėmęs imigrantas iš Jamaikos, gyve
nąs Aylesbury, į šiaurės vakarus nuo Lon
dono. Liepos 16 d. ligoninėje mirė vienas 
iš sprogimuose sužeistų devynių australų, 
iš Melbourne kilęs Sam Ly.
♦ Liepos 13 d. Bagdade su automobiliu 
susisprogdino savižudys teroristas, privažia
vęs prie amerikiečių kareivių, dalinusių 
saldainius būriui vaikų. Nuo sprogimo žuvo 
bent 24 vaikai ir vienas kareivis. Apie 20 vai
kų ir 3 kareiviai sužeisti.
♦ Liepos 13 d. Australijos min. pirmininkas 
John Howard paskelbė, kad per ateinančius 
du mėnesius Australija išsiųs 150 karių į Af
ganistaną padėti Afganistano vyriausybei ko
voti su vis didesnį aktyvumą rodančiais Ta
liban sukilėliais. Greičiausiai dar 200 karių 
bus pasiųsti ateinančių metų pradžioje padė
ti krašto atsistatymui. Opozicinė darbiečių 
partija ir jos lyderis Kim Beazley pritarė 
šiam sprendimui.
♦ Filipinų prezidentė Gloria Macapagal 
Arroyo stengiasi išsilaikyti savo pareigose, 
nežiūrint didėjančios opozicijos. Ji yra kal
tinama per prezidento rinkimus skambinu
si rinkiminės komisijos nariams, kad šie pa
didintų už ją paduotų balsų skaičių. Liepos 
13 d. Maniloje protesto demonstracijai susi
rinkusi 40,000 žmonių minia reikalavo pre
zidentės atsistatydinimo. Prezidentės šalinin
kai suorganizavo kitą demonstraciją, šį kartą

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Darbo partijos Seimo frakcijos nariai nie
kaip negali atsitokėti po šios netekties. Pa
sikeitę nuomonėmis ir išnagrinėję pasta
rųjų mėnesių skandalus, Darbo partijos at
stovai Seime nusprendė, kad dėl to labiau
siai reikėtų kaltinti save, tiksliau, savo ne
veiklumą. Pripažįstama, kad frakcijoje 
vyksta per mažai diskusijų dėl Seime pri-: 
imamų įstatymų, partijos deleguoti komi
tetų vadovai paprastiems frakcijos nariams 
neišaiškina svarstomų įstatymų projektų.

“Į Seimą atėjusios naujos politinės par
tijos nėra pasirengusios prisiimti atsako
mybę už valstybės ateitį ir todėl darbe yra 
labai daug chaoso, o dėl to kenčia visa 
Lietuva”,- apie Seimo pavasario sesiją 
“Kauno dienai” sakė Seimo opozicijos 
lyderis Andrius Kubilius.

Lietuviai Londono terore
Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėje 

Karalystėje Aurimo Tauranto teigimu, po 
teroro aktų, per kuriuos, naujausiais duo
menimis, žuvo daugiau kaip 50 žmonių, o 
700 sužeista, gyvenimas Londone po tru
putį grįžta į įprastas vėžes. Lietuvos am
basados darbuotojai nuolat palaiko ryšį su 
policija bei gydymo įstaigomis, tačiau kol 
kas informacijos apie sužeistus ar žuvu
sius lietuvius negauta. Londono policija 
ambasadai atsiuntė raštą, kuriame teigia
ma, kad viename metro stoties požemių 
dar yra neatpažintų žuvusiųjų. Ambasa
dorius viliasi, kad tarp žuvusiųjų nebus 
lietuviškų pavardžių.

Skundžiasi Lietuvos valstybe
Žmogaus teisių teismas Strasbūre 

pradėjo nagrinėti Lietuvos piliečio, sie-
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už prezidentę. Liepos 16 d. 50,000 žmonių 
Manilos miesto centre demonstravo savo lo
jalumą prezidentei.
♦ Vasario mėnesio Izraelio - palestiniečių 
paliaubų susitarimas yra atsidūręs rimtame 
pavojuje. Liepos 12 d. Natanya mieste Izrae
lyje susisprogdino Islamic Jihad atsiųstas 18 
metų jaunuolis, užmušdamas 7 žydus. Šis 
išpuolis davė pradžią kasdien aštrėjantiems 
revanšiniams susidūrimams tarp Izraelio 
karių ir Hamas bei Islamic Jihad kovotojų. 
Liepos 14 d. iš Gazos ruožo į Izraelį iššauta 
raketa užmušė balkone sėdėjusią žydę mo
terį. Palestiniečių policija, susišaudžiusi su 
Hamas kovotojais, sutrukdė jų bandymą ra
ketomis apšaudyti Izraelį, nukaudama kelis 
palestiniečius jaunuolius. Liepos 15 d. Izrae
lio sraigtasparniai dviem raketom skirtin
gose srityse nukovė 7 Hamas narius. Vienos 
iš tų raketų sunaikintame dengtame auto
mobilyje palestiniečiai gabeno raketas.
♦ Liepos 15 d. Australijos min. pirminin
kas John Howard žiniasklaidos atstovams 
pareiškė, kad ryšium su teroristų aktyvumu 
galbūt Australija įsives asmens tapatybės 
korteles. Praeityje tokia kontrolė būtų su
stabdžiusi Emigracijos Departamento klai
das arešte laikant ar net ištremiant nelega
liais emigrantais palaikytas Australijos pi
lietes.
♦ Al-Qaeda paskelbė sprogdinimų kam
paniją perimti kontrolę Bagdade. Liepos 16- 
17 dienomis ten susisprogdino 15 savižu
džių, puldami Irako policiją, kariuomenę, 
maldininkus, rinkas. Skaudžiausias puoli
mas įvyko Musayyib mieste, į pietus nuo 
Bagdado. Šalia degalų autocisternos susi
sprogdinęs savižudys užmušė 98 žmones 
gretimoje daržovių rinkoje. Kilęs gaisras su
naikino daug pastatų.
♦ Indonezijos ir Aceh sukilėlių atstovų de
rybos Helsinkyje pasiekė abiems pusėms pri
imtiną kompromisinį paliaubų susitarimą.

kiančio pasikeisti lytį, bylą. Pareiškėjo 
prašymu jo duomenys įslaptinti ir šiame 
teisme byla vadinama “L. prieš Lietuvą”. 
Strasbūre ši byla kelia susidomėjimą ir 
dėl to, kad pirmąsyk savo valstybe skun
džiasi transseksualas iš Vidurio ir Rytų 
Europos. Šiuo metu Strasbūro teismą yra 
pasiekę beveik 2,000 pareiškimų prieš 
Lietuvą. 1,555 pareiškimai paskelbti pri
imtini, 346 - dar nenagrinėti. Lietuvos Vy
riausybei pateikti klausimai dėl 20 pareiš
kimų, o 6 bylos prieš Lietuvą bus nagrinė
jamos iš esmės.

Pasaulio Liet. Bendruomenėje
Trakuose baigėsi keturias dienas trukęs 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) 
kraštų valdybų pirmininkų ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos kraštų valdy
bų pirmininkų suvažiavimas. Iš skirtingų 
žemynų ir įvairių valstybių atvykusių ke
lių kartų atstovai tvirtino, kad jų tikslas 
vienas - puoselėti lietuvybę, stengtis iš
likti. PLB pirmininkas Gabrielius Lands
bergis-Žemkalnis, kalbėdamas su žurna
listais, buvo nusiteikęs optimistiškai nau
jųjų emigrantų atžvilgiu.

Optimistai
Masiškai besituokiantys klaipėdiečiai 

numoja ranka į ištuokų statistiką.
Santuokų rūmų duomenimis, nuo 

sausio 1 dienos susituokė 480 klaipėdie
čių porų. Per tą patį laikotarpį metrika
cijos biuras iš teismo gavo 447 ištuokos 
aktus. Įdomu, kad 1950-aisiais Lietuvoje 
buvo užregistruota 23,246 santuokos ir tik 
625 skyrybos, 2004-aisiais - 19,429 
santuokos ir jau... 11,122 skyrybos.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

—da, ELTA, BNS,LGfflCir “Bernardinai”.
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Atgavus Nepriklausomybę, Lietuva liko 
priklausoma nuo rusiškos naftos ir rusiš
kų dujų. Vieniems tai kėlė pyktį, kitiems - 
sutartinis “biznis” su Rusijos gigantais ne
šė turtus. Šiuo metu Lietuvos padėtis vis 
aštrėja, nes dujų tiekėjai Rusijoje ketina 
stipriai pakelti kainas. Susidariusią padė
tį apžvelgia “Lietuvos ryto”vedamasis, lie
pos 12 d. Spausdiname sutrumpintai. Red

Lietuva ir rusiškoji nafta
Rusijos Valstybės Dūma dar kartą 

pagrūmojo Lietuvai - šį kartą gerokai 
pabrangsiančiomis dujomis. Kas tai - po
litinis Kremliaus spaudimas ir jėgos de
monstravimas ar ekonominė būtinybė?

Bet kuriuo atveju nėra jokių abejonių, 
jog dabartinė Rusijos valdžia naudos 
įvairiausius svertus, kad priverstų nusi
lenkti savarankišką politiką demonstruo
jančias kaimynines šalis ir nors iš dalies 
patenkintų vis labiau žlungančias imperi-. 
nes ambicijas.

Verta prisiminti ir tai, kad apie galimą 
„Gazprom“ sprendimą nuo 2006 m. bran
ginti dujas Lietuvoje pradėta kalbėti dar 
šių metų vasarį. Ir prabilo apie tai ne kokie 
nors politikai, o patys „Gazprom“ vadovai. 
Todėl Rusijos Dūmos deputatų priimtą 
kreipimąsi veikiausiai reikėtų vertinti kaip 
norą dar sykį parodyti, kad šioje šalyje 
politika ir valstybės kontroliuojamas vers
las - neatsiejami.

Birželio pabaigoje Rusijos vyriausybė 
padidino savo dalį didžiausioje pasaulio 
dujų bendrovėje iki kontrolinio paketo. 
Atrodytų, anokia čia naujiena, kai koncer
nas ir anksčiau buvo kontroliuojamas 
Kremliaus per pavaldžias struktūras.

Bet analitikai šį žingsnį įvertino kaip 
vieną reikšmingiausių posūkių Rusijos 
ekonomikoje. Dujų koncernas, anksčiau 
vadintas valstybe valstybėje, virto tiesiog 
valstybe. Taigi ir veiksmus, kurių imasi 
„Gazprom“, dabar galima vertinti kaip 
Rusijos valdžios valios išraišką. Tuo ne
truko įsitikinti ir Lietuva.

Neabejotina, kad Rusijos deputatų 
siūlymas didinti dujų kainas Baltijos 
valstybėms iki Vakarų Europos lygio yra

Moneta - pasaulinio grožio
(ELTA). Vilniaus universiteto 425 me

tų sukakčiai skirta proginė 50 litų moneta 
laimėjo Italijos tarptautinės numizmatikos 
parodos “Vicenza Numismatica” apdova
nojimą.

Lietuvių kūriniui skirtas “International 
Prize Vicenza Palladio” apdovanojimas už 
architektūros vaizdavimą. Vertinimo ko
misija atkreipė dėmesį į Vilniaus univer
siteto architektūros ansamblio projekciją 
monetos reverse, monetos matinio ir vei
drodinio paviršių derėjimą, gyrė puikią si
dabrinės monetos dizaino detalių simetriją.

Vertintojus sudomino tai, jog pakreipus 
monetą vienu kampu matyti Alma Mater 
įkūrimo data, kitu kampu - 2004 metai. 
Tokia technologija lietuviškų monetų kal
dinimo istorijoje panaudota pirmą kartą.

Monetos'dailininkas Rytas Jonas Be-

Naujoviški atestatai
(ELTA). Apie 48,000 2005-ųjų metų 

laidos abiturientų gaus naujoviškus 
atestatus, kurie mokyklose bus užrašomi 
nebe ranka, o kompiuteriu. Kaip ir kiti 
valstybės pripažįstami dokumentai, 
atestatai turės savo numerį, vandens 
ženklus ir kitas apsaugos priemones.

Pasak Švietimo ir mokslo ministerijos 
specialistų, nauja dokumentų spausdini
mo tvarka bus paprastesnė, leis išvengti 
klaidų.

Kompiuteriu pildant atestatus, moky

tik pirmas žingsnis. Tokiais veiksmais pir
miausia siekiama įbauginti ir parodyti, kad 
Rusija, kalbėdamasi su Lietuva, pereina 
nuo sunkiai slepiamo susierzinimo prie 
trepsėjimo kojomis ir daužymo kumščiu į 
stalą.Tam pasirinktas labai palankus mo
mentas - Lietuva dabar neramiai stebi nau
jausius duomenis apie infliaciją, kurios ro
dikliai gali tapti akmeniu, užtveriančiu 
kelią euro įvedimui. Natūralu, kad kitą
met drastiškai padidinus dujų kainas 
infliacijos lygis dar pakiltų ir viltis nuo 
2007 metų įsivesti bendrą ES valiutą būtų 
galima laidoti.

Matyt, neatsitiktinai kai kurie Maskvos 
politikai dar anksčiau yra užsiminę, kad 
Rusijai užteks jėgų ir būdų sustabdyti eu
ro įvedimą Baltijos valstybėse.

Kitas svarbus veiksnys -, Jukos” vis dar 
valdoma „Mažeikių nafta“. „Gazprom“ per 
savo kontroliuojamą „Gazprombank“ bei 
antrines įmones labai rimtai nusiteikusi 
perimti ir Mažeikių įmonės kontrolę. Tai 
visiškai atitinka koncerno ketinimus imtis 
naftos verslo. Mojuodama dujų kainų vėz
du, „Gazprom“ gali pasiūlyti Lietuvaikom- 
promisą: jūs mums - „Mažeikių naftą“, o 
mes dar kokius metelius pakentėsime, 
kainų nekelsime.

Rezultatas - Lietuva įsiveda eurą, tačiau 
energetikos srityje tampa visiškai priklau
soma nuo Rusijos valdžios.

Momentas nutaikytas puikiai, juolab 
kad šių metų pabaigoje baigiasi sutartis su 
„Gazprom“ dėl ilgalaikio dujų tiekimo.

Taigi Rusija turi visiškai laisvas rankas 
ekonominiam spaudimui. Nors premjeras 
A.Brazauskas labai norėtų vertinti „Gaz
prom“ tik kaip verslo subjektą, o Rusijos 
koncerno siekius - tik kaip verslo planus, 
toks požiūris gali brangiai kainuoti Lie- 
tuvai.Šiame kontekste, matyt, teisi Seimo 
opozicija, siūlanti „Gazprom“ ketinimus 
įsigyti kontrolinį „Mažeikių naftos“ akcijų 
paketą paskelbti grėsme nacionaliniam 
saugumui. ' ’ .■

Bet kuriuo atveju, atrodo, jog susidarė 
tokia padėtis, kai aukščiausiems Lietuvos 
pareigūnams reikia jau tartis ne tik tarpu
savyje - pats metas kreiptis į ES instituci
jas, siekiant paaiškinti, kas vyksta Lietu
vos energetikos ūkyje, kokios grėsmės 
kyla ir ar negalima išsiderėti šiokių tokių 
nuolaidų dėl euro įvedimo. □ 

levičius, prie jos kūrimo prisidėjo Lietuvos 
banko Pinigų projektavimo ir gamybos 
komisijos nariai ir konsultantai. Proginį 
pinigą Lietuvos banko užsakymu nukaldi
no valstybės įmonės “Lietuvos monetų 
kalykla” meistrai.

Vilniaus universiteto jubiliejui skirta 
proginė-moneta išleista dviejų tūkstančių 
vienetų, o vieno lito apyvartinė proginė 
moneta - 200,000 vienetų tiražu. Abiejų 
monetų reverse pavaizduotas Vilniaus 
universiteto ansamblis, monetų averse - 
Lietuvos Respublikos herbas, kurį juosia 
augalinės ornamentikos apskritimas. 
Monetos briaunoje užrašas: “Universitas 
Vilnensis”.

Parodos laureatų apdovanojimo cere
monija numatyta šių metų spalio pradžioje 
Vičencos mieste. □ 

tojams nebereikės kaligrafiškai užraši
nėti moksleivių duomenų, valstybinių 
egzaminų vertinimų. Naudodami bendrą 
mokinių duomenų bazę jie galės į atestatą 
perkelti tikslius moksleivio duomenis, 
Nacionalinio egzaminų centro duomenų 
bazėje esančius valstybinių egzaminų 
vertinimus.

Mokyklose spausdinami brandos 
liudijimai bus vienodos formos. Juos gaus 
ne tik išlaikiusieji egzaminus, bet visi baigę 
12 klasių bendrojo ugdymo programą. □
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Bendruomenės baruose
Vilniaus-Melbumo universitetų mainų 
programos studentė - Jolanta Piliponytė

Šių metų birželio 22 dieną Viktorijos 
Parlamento ir opozicijos atstovas švieti
mo reikalams p. Victor Perton įteikė 2,000 
dolerių čekį Vilniaus universiteto dokto
rantei Jolantai Piliponytei ir pakvietė pie
tums Viktorijos Parlamente.

Tarp dalyvavusiųjų buvo Andrius Ži
linskas (LR Garbės generalinis konsulas 
Melbourne), Linas Žalkauskas (Australijos 
- Baltijos Prekybos Rūmų (ABPR) pre
zidentas), Stuart Hibberd (Melboumo 
Universiteto studentų mainų programos 
koordinatorius) bei kiti ABPR Komiteto 
nariai ir svečiai.

Studentų mainų sutartis tarp kelių 
Vilniaus ir Melbourne universitetų 
fakultetų buvo pasirašyta dviem etapais: 
1999 ir 2000 metais.

2003 metais ši sutartis buvo išplėsta į 
universitetinį lygmenį. Šeši Melboumo 
Universiteto studentai jau dalyvavo šioje 
mainų programoje ir studijavo Vilniaus 
universitete per daugiau nei šešerių metų 
laikotarpį. Jolanta yra pirma Vilniaus 
universiteto mainų programos studentė 
Melboumo universitete.

Australijos - Baltijos Prekybos Rūmai

Lietuvos Statistikos departamentas 1992 m. 
paskelbė lietuvių tautos išmirimo pradžią!

J. Kedys
Šis išmirimas kartojasi visą laiką! Šį 

pranešimą Lietuvos laikraščiai išspausdino 
paskutiniuose puslapiuose arba visai 
“pamiršo” paminėti! Tuo metu būdamas 
Lietuvoje apsisprendžiau, jog tai yra 
gyvybinis tautos klausimas ir turi rūpėti 
visai tautai, ypač valstybės vadovams!

Iš savo pusės parašiau paruoštą pra
nešimą į laikraščius kitose valstybėse 
apie tautos gelbėjimo fondo įsteigimą: 
“Talka lietuvių tautai”, su tikslu šelpti 
gausias ir vargstančias šeimas, turinčias 
tris ir daugiau vaikų.

Į šį mano atsišaukimą tiek Lietuvoje, 
tiek kitose valstybėse, atsiliepė tik vienas 
Amerikos lietuvis, ilgame laiške išgurda
mas mano atsišaukimą ir pridėdamas vie
ną Amerikos dolerį su pastaba, kad jis nė
ra turtingas! Daugiau į šį tragišką įvykį 
atsiliepimų nebuvo.

Tik šiais metais Prezidentas Valdas 
Adamkus paskelbė, jog apdovanojo gau
sias šeimas. Iš spaudos pranešimų .neaišku, 
ar tos Prezidento dovanos gausioms šei
moms yra iš jo asmeninių santaupų, ar iš 
Prezidentūrai kasmet skiriamų biudžeto

Butai virš naujo Sydnėjaus Liet. Klubo
Regency Apartments - 

unique and sophisticated. 
This building is the first of 
its kind in Bankstown with 
resort style undercover 
circular driveway.Foxtel in 
place. Reverse cycle air 
conditioning. Gas outlet 
and tap on balcony. 
Granite benchtops. Fully 
tiled bathroms. Fully tiled 
marble foyer.

Video security 
intercom. Live-in - onsite managers. Next 
door to police station - very secure 
investment.

We have penthouses from $445,000 and 
2 beds from $320,000.

We have a full-time caretaker and

kartu su LR generaliniu konsulatu Mel
bourne ieško lėšų ir skiria finansinę pa
ramą konkrečiai tiems studentams ir 
akademikams iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos, kurie dalyvauja mainų programo
je ar stažuojasi Melboumo Universitete.

Ceremonijos metu LR Garbės gene
ralinis konsulas Melbourne Andrius Ži
linskas kalbėjo apie didelę naudą, kurią 
gauna tiek atvykstantys studentai, tokie 
kaip Jolanta, tiek Melboumo Universiteto 
mainų studentai bei abu universitetai, pri
imantys tarptautinius studentus, o taip pat 
Lietuva ir Australija plėtojančios gerus 
tarpusavio santykius. Čekį įteikė p. Per
ton, turintis giminystės sąsajų su Lietuva 
ir Latvija.

Po oficialių pietų p. Perton aprodė 
Parlamento Rūmus ir papasakojo apie 
Viktorijos Parlamento istoriją ir veiklą 
Jolantai.

Jolanta įgijo sociologijos magistro 
laipsnį Vilniaus universitete ir šiuo metu, 
vadovaujant prof. Leslie Holmes (MU) ir 
prof. Aleksandrui Dobryninui (VU), rašo 
daktaro disertaciją apie politinę korup
ciją pokomunistinėse šalyse. A. Ž 

lėšų, nes šie pinigai jau yra mokesčių mo
kėtojų, o ne Prezidento asmeniškos do
vanos šeimoms!

P.S. Šį laišką rašo 16 vaikų mama iš 
Kauno:
Ponas Kedy,

Jums rašo laišką daugiavaikė šeima, su 
vyru auginame 16 vaikų, 12 berniukų ir 4 
mergaites.

Mano šeima gyvena Kaune, ramioje 
Šančių seniūnijoje. Prieš dešimt metų 
nusipirkome namą, jis buvo labai aplū
žęs, tai visus 10 metų mes jį remontuoja
me. Mūsų pajamos labai mažos, todėl 
remontas sekasi labai sunkiai, iš lėto.

Šiuo metu mokyklą lanko 7 vaikai. 
Vienas eina į darželį, vienas berniukas bai
gė Prekybos ir verslo mokyklą. Trys sūnūs 
ir viena dukra jau sukūrė savo šeimas. 
Dukrai 11 metų, jai kas metai reikia keisti 
2 poras akinių, o iš ko, nes brangūs.

Tad norime padėkoti Jums, kad Jūs 
finansiškai padedate mūsų Lietuvos gausių 
šeimų vaikams. Linkime Jums daug svei
katos, energijos ir saulėtų dienų Jūsų 
gražiame darbe. Ačiū.Su pagarba

Bendžių šeima

cleaners that live onsite.
We also manage the building and the 

Strata, keeping the Strata fees low.

For onsite inspections call
Stephenie Charlton 0412568210

Stipendijos įteikimas Jolantai Piliponytei. Iš kairės:Karlis Kasparsons (latvis - 
Australian Baltic Chamber of Commerce iždininkas), Andrius Žilinskas (LR Garbės 
generalinis konsulas Melbourne), Stuart Hibberd (Melbourno Universiteto studentų 
mainų coordinatorius), Victor Perton (Viktorijos valstijos parlamento narys - lietuvių 
ir latvių kilmės), Linas Žalkauskas (ABCC pirmininkas), Vilniaus universiteto studentė 
Jolanta Piliponytė, Arvi Paulberg (estas - ABCC Komiteto narys), Aida Tučiūtė, Kazys 
Bartaška (ABCC Komiteto narys)

Lietuviškos poezijos knygelė angliškai
Buvau paprašyta paminėti neseniai 

Australiją pasiekusią Juozo Grašio - Žil- 
vinio (kai kur vadinamas Žilvinu) apie 53 
puslapių poezijos knygelę angliškai “In 
The Light of Lyre” (“Lyros šviesoje”).

Juozas Grašys (1915-2002) buvo poli
tinis kalinys, katorgininkas ir laisvės kovo
tojas. Išleido, berods, 9 poezijos knygas, 
nemažai rašė ir proza. Iš prozinių raštų 
gal labiausiai įsimena “Lietuvos laisvės ko
votojų sąjunga 1940 - 2000 metais”. Tai is
torinė apybraiža. Pažymėtina, kad auto
rius yra gavęs nemažai pažymėjimų ir pre
mijų už literatūrinę ir visuomeninę veiklą. 
Paskutinę jo knygą “Sudužusi malda”, ku
rioje telpa ir lyrika, ir proza, Lietuvos ne
priklausomų rašytojų sąjunga apdovanojo 
2000-ųjų metų literatūros premija.

“In The Light of Lyre” knygelėje rasi
me ne tremtinių godas, o daugiausiai lyri
ką. Rinkinyje radau tik du giliai pa
triotinius eilėraščius iš 36. Kiek man pa
vyko sužinoti, jo poezijos knygose ir kituo
se raštuose gausu darbų, priskirtinų trem
tinių literatūrai, bet tai daugiausia anksty
vesni darbai, rašyti maždaug 1940 -1960 
metais.

“Lyros šviesoje” - tai rinkinys iš įvairių 
autoriaus poezijos knygų. Iš kurių - nepa
sakyta. Taip pat nėra ir lygiagrečių origina
lų lietuviškai. Gaila, kad leidinio virše
liuose ir įžanginiuose puslapiuose yra klai
dų ir netikslumų.

AMŽINAI
Taip idiliškai, rodos, žydėjo 
pinavijų pirmieji žiedai — 
pašnibždom, kai kalbėjom sodely, 
lapui krintant nuo medžio lengvai.

Tu sakei: - Aš myliu tėvų žemę, 
tos skriaudos nepakęsiu aš jai
- nesakyk, išrinkau savo kelią, 
nors lankysis pavojus tenai!

Mėnesienoje meldėsi sodas, 
galvas lenkė alyvos žemai, 
toj tyloj mano lūpos atsakė
- aš tikiu ką darai, tu žinai!

Tavo rankos manąsias paėmę 
spaudė, glaudė be balso švelniai 
ir jaučiau aš kažkaip, kad širdy 
šitas vakaras liks amžinai...

Amžinai mėnesiena ant veido, 
šlamesy šnabždesys šitų žodžių 
tu - šešėly be žingsnių pradingęs 
ir buitis mes priklausėm kuriai...

Noriu paminėti žmones, kurie atliko 
didelį darbą išleidžiant šį rinkinį, ir kaip 
jiems sekėsi.

Tekstą į anglų kalbą vertė Alvyda Kai
rytė, Jūratė Vitkūnaitė - Reilly (Australija) 
ir Natalija Freitakienė. Redagavo Jūratė 
Vitkūnaitė - Reilly ir Robertas Keturakis 
(Lietuva). Jūratė yra anglų kalbos moky
toja, Geelonge dėsto vidurinės mokyklos 
aukšt. klasėse.

Man atrodo, kad lietuvišką poeziją 
versti j anglų kalbą yra nepaprastai sunku. 
Be to, redaguoti kūrinį, gyvenant kitame 
krašte, irgi sunku. Apskritai, rinkinio lei
dybą lydėjo nesėkmės. J. Grašio duktė 
Danguolė taip rašė: “Tbos vertimus lydėjo 
vien nesėkmės, pradedant su tėčiu nesude
rintu eilėraščių atrinkimu, pamestu make
tu, paskui blogu atspausdinimu ir po metų 
-perspausdinimu”. Knygelė išleista jau 
po autoriaus mirties.

Įžanginiuose puslapiuose leidėjai nuo
širdžiai dėkoja ‘The Lithuanian Relief 
Fund of Adelaide” už paramą. Taip, Ade
laidėje veikė Lietuvai remti fondas, įsteig
tas viena savaitė prieš Nepriklausomybės 
paskelbimą 1990 m. kovo 11 dieną. Jis in
tensyviai dirbo iki 1992 metų pirminin
kaujant Jonui Stačiūnui. Fondas rėmė li
gonines, spaudą ir kt.

Šis poezijos rinkinys bus dovanotas 
Australijos lietuvių bibliotekoms.

V. A. V.

A- Prižgintaitė
LAISVĖ
Kas yra laisvė tam, 
kurs laisvėj gimė, 
kuriam neteko išgyventi 
jos praradimo, 
ar netekimo artimo 
kovoj dėl jos, 
kuris kraujo aukos 
kainos nežino?

Kas yra laisvėtam, 
kuris dar iki šiol 
Žmogum neapsivylė, 
kuriam tik rankoje 
gyvybę savo — -- 
išbėgant išsinešti teko 
iš savo gimto krašto?

Kas yra laisvė tam, 
kurs lūpom tremtinio 
nesimeldė— — 
kuris iš ilgesio 
dar nepravirko?
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Lietuva iš arti
Iš sporto aukštumų - į verslo sukurį

Remigijus Jurgelaitis 
(Sutrumpinta, “Kd.”)

Garsūs Lietuvos sportininkai arenose 
uždirbtus pinigus investuoja į prekybos ir 
gamybos įmones, nekilnojamąjį turtą ir 
kitus ambicingus projektus

Olimpinių žaidynių, pasaulio ir Eu
ropos varžybų prizininkai ir kol kas 
kuklesnes pergales pasiekę mūsų šalies 
atletai, dar nebaigę sportinės karjeros, ima
si verslo, bando pelningai investuoti savo 
uždarbį.

Nemažai sportininkų ar jų šeimos na
rių yra atidarę parduotuves, įsteigę ne
kilnojamuoju turtu prekiaujančias agen
tūras ar investavę į Lietuvoje statomus 
pramogų ir poilsio kompleksus.

Neseniai Palan
goje užsidegė gar
siam krepšininkui 
Sauliui Štomber
gui (žiūr. nuotr. de
šinėje) priklau
santis namas. J.Ba- 
sanavičiaus gatvėje 
esančio pastato 
pirmajame aukšte 
buvo lauko kavinės 
virtuvė ir sandėlis, o antrajame - darbuoto
jų gyvenamieji kambariai.

Į gaisravietę atvykęs S.Štombergas dėl 
gaisro padarytų nuostolių nesielvartavo. 
Pastatas buvo išnuomotas, o pasibaigus 
vasarai senas namas turėjo būti griauna
mas, todėl buvo neapdraustas.

Jis turi ir kito nekilnojamojo turto, 
tačiau apie jį krepšininkas nelinkęs kal
bėti Palangoje krepšininkui priklausan
čiame žemės sklype yra du namai ir ūki
nis pastatas. Garsus Lietuvos atletas pra
sitarė, kad sklype ketina statyti erdvesnę 
kavinę su viešbučiu.

Kada Palangoje iškils dar vieno gar
saus krepšininko viešbutis, sportininkas 
neatskleidžia, tačiau prisipažįsta, kad 
baigęs karjerą ketina užsiimti verslu ir 
pelningai investuoti uždirbtus pinigus.

Vienas geriau
siai apmokamų 
lietuvių krepši
ninkų Šarūnas Ja- 
sikevičius (žiūr. 
nuotr. dešinėje) 
taip pat galvoja, 
kaip pelningiau 
investuoti krep
šinio aikštelėje už
dirbamus milijo
nus. Solidžią sumą jis investavo į šiuo 
metu netoli Elektrėnų įrengiamą golfo 
aikštyną. Artimiausiais metais greta 
Elektrėnų bus įrengtas didžiausias Rytų 
Europoje golfo aikštynas, kurio vertė 
skaičiuojama dešimtimis milijonų litų.

Be ŠJasikevičiaus, aikštynas priklau
sys ir žymiems verslininkams Juozui Ka
zickui, Gruodžiams, keliems amerikie
čiams. Kol Šarūnas išvykęs iš Lietuvos, jo 
verslo reikalais Lietuvoje rūpinasi tėvas 
Linas Jasikevičius. Greta golfo laukų ke
tinama įrengti ir gyvenamuosius namus, 
viešbutį, kavines.

Nors Š.Jasikevičius investuoja Lietu
voje, dar nereiškia, kad baigęs karjerą 
vienas geriausių Europos krepšininkų čia 
ir apsigyvens. “Šarūnas ir Ispanijoje turi 
nekilnojamojo turto. Kol kas dar neaišku, 
nei kur, nei kaip jis gyvens”, - sakė žaidėjo 
tėvas.

Geriausias pa
saulio disko meti
kas Virgilijus 
Alekna (žiūr. 
nuotr. dešinėje), 
baigęs sportinę 
karjerą, daugiau 
dėmesio galės skir
ti šeimos verslui. 
Dukart olimpinio 
čempiono Virgi
lijaus Aleknos 

žmona, pati buvusi sportininkė, Kristina 
Vilniaus verslo centre prieš pusmetį ati
darė interjero puošybos elementų par
duotuvę “Imdeco”. Parduotuvėje prekiau
jama daugiausia iš lino ir medvilnės pa
gamintomis staltiesėmis, taip pat kerami
niais, mediniais, akmeniniais namų puo
šybos elementais. Dauguma prekių atga
benamos iš užsienio. 27 metų KAlek- 
nienė šį projektą brandino trejus metus. Ji 
neslepia, kad į verslą investuoti šeimos 
uždirbti pinigai

Aleknų šeima yra ir daugiau investa
vusi, tačiau Kristina Aleknienė apie tai 
nelinkusi kalbėti Moteris sako, kad jiedu 
su vyru kartu aptaria, kaip vystyti verslą, 
kur investuoti kitus pinigus. “Vyro tikė
jimas manimi ir yra didžiausias palaiky
mas”, - atvirai kalbėjo moteris. “Virgis yra 
sakęs, kad verslas - mano sritis. Net bai
gęs karjerą jis neketina tuo užsiimti”. Tuo
tarpu pati Kristina neslepia nemažų už
mojų. Dabar ji galvoja apie verslo plėtrą į
kitus šalies regio
nus.

Brangiausiai 
mokamas Vil
niaus “Lietuvos ry
to” krepšinio klu
bo vidurio puolė
jas Robertas Jav- 
tokas (žiūr. nuotr. 
dešinėje) su bro
liu, taip pat krep
šininku Artūru
Javtoku, prekiauja nekilnojamuoju turtu. 
Artūras dėl šeimos verslo nusprendė 
atsisakyti net krepšininko karjeros. “Iki 
šiol sulaukiu siūlymų žaisti pajėgiau
siuose klubuose, tačiau šiuo metu turiu 
rūpintis verslo reikalais”, - kalbėjo buvęs 
Kauno “Žalgirio” žaidėjas.

Paklaustas, versle ar krepšinio aikštelė
je uždirba daugiau, Artūras nusišypsojo: 
“Jei nesportuoju, matyt, dėl svarbios prie
žasties. Esu toks žmogus, einu, kur geriau, 
juk vieną kartą gyvenu”.

Mažakalbis sportininkas nepasiilgsta 
krepšinio, tačiau verslo pasaulyje vado
vaujasi sporte užgrūdintomis savybėmis. 
“Kaip aikštelėje, taip ir versle, - kvatojo 
krepšininkas. - Kaip žmonės elgiasi su 
manimi, taip ir aš su jais”.

Tiesa, A.Javtokas spaudai nelinkęs 
pasakoti jokių detalių. Į klausimus, kiek 
darbuotojų dirba jo bendrovėje, kokį 
nekilnojamąjį turtą valdo, Artūras atsako 
lakoniškai: “Tai verslo paslaptis”.

Jau kelerius 
metus televizijos 
projektus ku
riančiai kompa
nijai “Videomet- 
ra” vadovauja “Sa
kalų” krepšinin
kas Rolandas 
Skaisgirys (žiūr. 
nuotr. dešinėje). 
“Jai ką nors sugal
voju, to ir imuosi. 
Jei ką sumanai, 
reikia greitai veikti”, - įsitikinęs krepši
ninkas ir televizijos laidų prodiuseris. 
Šiuo metu kone visos didžiosios televizi
jos rodo jo gaminamas laidas - “Prašau 
žodžio”, “Sąmokslo teorija”, “Kyškis” ir 
kitas. R. Skaisgirys prisipažįsta, kad jį, 
kaip krepšininką, ne iš karto pripažino TV 
pasaulis. “Televizijos žmonės į mane žiū
rėjo atsargiai ir gal net kreivai”, - pasakojo 
prodiuseris. “Nereikia įsivaizduoti, kad 
gamyba yra kažkokia mistika. Tai pap
rasčiausia vadyba, kurią reikia išmanyti 
nesvarbu, pardavinėtum kavą ar TV lai
dą”. Vadybos sugebėjimus R.Skaisgirys 
naudoja ir kitose verslo srityse. Nors pats 
atletas nelinkęs smulkiai pasakoti apie kitą 
savo verslą, tačiau neslepia, kad ir gamina, 
ir prekiauja kitų firmų produkcija. “Galiu 
pasakyti kad kitas mano verslas susijęs su 
buitinėmis prekėmis”, - pasakojo krep
šininkas.

Kaip malonu...
Isolda Poželaitė - Davis AM

Dėmesio!
“Lietuvos na

cionalinių kultū
ros ir meno premi
jų komitetas skel
bia paraiškų priė
mimą Lietuvos na
cionalinei kultūros 
ir meno premijai 
už reikšmingiau
sius pastarųjų 5 
metų Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių 
lietuvių darbus kultūros ir meno srityje, 
gauti”

Paraiškos priimamos iki 2005 m. rug
sėjo 9 d. Lietuvos nacionalinių kultūros 
premijų komiteto sekretoriate, LR Kultū
ros ministerija, J. Basanavičiaus g.5, 
Vilnius, 307 kab., tel. (5) 2623817.

Kaune, buv. Lietuvos Respublikos 
Prezidentūroje, bus pristatomas naujas 
Kauno istorijos metraščio VI tomas š.m. 
liepos mėnesį. Šiame tome skaitytojai ras 
studijų apie Kauną Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės rėmuose, V.Andziulio 
prisiminimus apie sovietmečiu slaptai 
veikusios spaustuvės “ab” veiklą, ir kitus 
įdomius straipsnius iš Kauno praeities.

Vilnius. Jau pasirodė naujas veikalas 
apie mūsų sostinę, pavadinimu “ Vilniaus 
legendos”. Dailininkas Bronius Leona
vičius pasirinko savitą būdą apipavida
linti šį aplanką. Jis sujungė tekstą su 
vaizdu (43x47) leidinyje. “Viename ap
lanke telpa dvi knygos (lietuvių ir anglų 
bei vokiečių kalbomis) ir 14 atskirų ilius
tracijų.” Puiki dovana draugams ir pažįsta
miems!

Nidoje ir Juodkrantėje ne tik vyksta 
kamerinės muzikos festivaliai, bet ir 
kamerinės muzikos ir ekologijos festiva
liai. Muzikai iš Lietuvos, Anglijos ir Nor
vegijos pristato publikai š.m.liepos mė
nesį savo šalių muzikinius veikalus, “be 
to jie vykdys ir ekologines akcijas, kurių 
metu gims aplinkos Svarinimo ir ekolo
ginio meno kūrimas. Festivalio progra
moje numatyti įvairūs menus vienijantys 
renginiai ir betarpiškas bendravimas su 
publika.” Labai įdomu, kad bręsta susirū
pinimas ekologija, kurią taip ignoruoja oku
pantai už valstybės sienos Rytų Prūsijoje.

Lietuviai apie lietuvių charakterį
Pagal DELFI užsakymu atliktą apklau

są, kurią pravedė “Sprinter tyrimai”, net 
74% Lietuvos gyventojų mano, kad eg
zistuoja toks dalykas kaip lietuviškas 
charakteris. Tačiau nesutariama, kas lie
tuvio būdui yra būdinga. Į klausimą “Ko
kie bruožai, jūsų nuomone, geriausiai at
spindi lietuvių tautinį charakterį?” dau
giausia procentų surinko šios savybės:

Svetingumas- 12.9%
Pavydas- 11.0%
Atsargumas - 7.7%
Linksmumas- 5.9%
Materializmas- 5.4%
Optimizmas - 5.3%

Juozas Erlickas
PAGERĖJIMAI (Eilėraščiai proza)

Prisimenu: važiavo Maironis pro Trakus ir verkė jam širdis. Mat 
buvo tik viena pilis, ir ta pati sugriuvus.

O važiuotų jis šiandien!.. Pro Trakus, Molėtus, Ignaliną... Kiek pi
lių!.. Kai kurios net be leidimo statytos, o niekaip nenugriausi.

Tai būtų seneliui džiaugsmo!

Vilniuje Lietuvos kanklių draugija 
atšventė 80-tų jubiliejų. Nors kanklės nėra 
išskirtinai lietuvių tautos muzikinis 
instrumentas, bet mums jis labai savitas. 
Tačiau pirmą kartą sužinojau, kad kankles 
ir kanklių muziką pirmasis yra paminėjęs 
“žymus XVI a. Rytų Prūsijos lietuvių 
raštijos ir giesmyno sudarytojas ir pirmasis 
Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas,” kuris 
mini ir kitus liaudies instrumentus 
skudučius, ragus ir lamzdelius.

Danijoje įvyko A. Boumonville baleto 
festivalis, kurio metu vyko įvairios menų 
parodos. ‘Teatro muziejuje buvo eksponuo
jami grafikos ir tapybos kūriniai sukurti 
pagal Boumonville amžininko Francois 
Lefebvre miniatiūrą “La Lituanienne” 
(Lietuvaitė).

Lenkijoje Tarptautiniame Torun fes
tivalyje režisierius Rimas Tuminas buvo 
apdovanotas geriausio režisieriaus vardu 
už pastatymą “Madagaskaras”.

Vilniaus Universitete įsteigta nauja ma
gistro studijų programa - semiotika A. J. 
Greimo semiotinių studijų ir tyrimų cen
tre. Taip pat š.m. iki liepos 5 dienos vyks 
žymiausių Lietuvos menotyrininkų, filo
sofų ir literatūrologų pranešimai M.K 
Čiurlionio memorialiniame muziejuje.

Vilniuje įvyko pagarsėjusio JAV džia
zo pianisto Chick Corea ir jo projekto 
“Touchstone” koncertai.“Wall Street 
Journal” rašo, kad Corea yra “vienas iš 
toliaregiškiausių džiazo pianistų. O anot 
LNF informacija “Touchstone” grojama 
muzika yra aistringa, rafinuota ir virtuo
ziška pakelianti etninių (ispaniškų) įtakų 
saistomą džiazą į kitą lygmenį.”

Vilniuje pirmą kartą koncertavo bir
želio mėn. pasižymėjusi portugališko 
“fado” žvaigždė Mišią ir jos ansamblis. 
(Fado - melancholiškos portugalų liaudies 
dainos)."Dainininkė pritaiko vienoms 
dainoms praeities poetų eiles, kitas ji už
sako kompozitoriams. Dainas atlieka su 
portugalų muzikantais, ir su klasikiniu sty
giniu kvintetu.”

Paryžiuje vėl koncertavo pasižymėjusi 
Lietuvos pianistė, profesorė Birutė Vai- 
niūnaitė. Programą sudarė Juozo Gruo
džio “Rytmečio daina” ir dvi pjesės (b-moU, 
C-dur), Antano Jasenkos “Me-Ka” bei 
dvylika Claude Debussy preliudų.” Pro
fesorė visados skambina savo koncertuose 
lietuvių kompozitoių kūrinių. Šį kartą bū
dama Paryžiaus “Conservatoire National 
Supėrieur de Musique et de Danse” 
dovanojo jai J. Gruodžio sonatų natas. □

Godumas- 5.1%
Gudrumas- 4.7%
Pasitikėjimas savimi - 4.7%
Atvirumas- 4.1%
Verslumas - 3.9%
Ambicingumas - 3.8%
Pastovumas- 3.6%
Kita (savybės, kurias paminėjo mažiau 
nei 3% respondentų) - 19.4%
Neturi nuomonės/ neatsakė - 2.5%.

Tyrimas atliktas 2005 m. birželio 6-15 
dienomis. Tyrime dalyvavo gyventojai nuo 
16 iki 75 metų. Apklausa buvo atliekama 
standartizuoto interviu metodu. □
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Vytautas Patašius VALSTYBES DIENA
Paskaita, skaityta Sydnėjaus Lietuvių Klube liepos 10 dieną

Nors šiandien švenčiame Lietuvos 
Valstybės Dieną, pradėsiu nuo Australijos. 
Kaip nepaprastai greitai bėga laikas! Šių 
metų birželio mėnesį suėjo jau 30 metų 
nuo atmintino ginčo tarp tuometinio Aus
tralijos ministro pirmininko Gough 
Whitlam ir australo mokytojo Tom 
McGlynn Launcestone, Bass elektorato 
rinkiminės kampanijos metu. Atskydamas 
į užmetimą dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
aneksijos įteisinimo, G. Whitlam tvirtino, 
kad šios trys valstybės neturėjo praeities. 
Pagal jį, jos nepriklausomai gyvavusios tik 
tarp 1919 ir 1939 metų, o šiaip priklausu
sios jei ne rusams, tai lenkams ar švedams.

Tuoj australų spaudoje pasipylė baltų 
protesto laiškai. Estai prisiminė Sakalos 
seniūną Lembitu, 1217 metais žuvusį kovo
je dėl Estijos laisvės. Latviai priminė 
Jersikos kunigaikštį Visvaldį, mirusį 1215 
metais, bei Kuršo kunigaikštiją, XVII a. vi
duryje net turėjusią savo kolonijas Afri
koje (Gambijoje) bei Pietų Amerikoje 
(Tobago salą prie Venecuelos). Lietuviams 
buvo lengviausia įrodyti šimtmetines 
Lietuvos valstybingumo tradicijas. Apie jas 
byloja kiekvienas Europos viduramžių ar 
vėlesnių laikų istorinis atlasas, nubrėžda
mas įspūdingas sienas Lietuvos karalystei 
(Didžiajai Kunigaikštystei po Vytauto Di
džiojo mirties 1430 m.), gi geneologinės 
lentelės istorijos veikaluose nurodo Gedi- 
minaičius Lenkijos, Vengrijos ir Čekijos 
karaliais.

Ši Valstybės Diena ir skirta Lietuvos 
didingai praeičiai prisiminti, pasidžiaugti 
istorinės Lietuvos pasiekimais, pasimokyti 
iš klaidų, pasisemti stiprybės ateities už
daviniams. Po 50 metų trukusios sovietų 
Rusijos priespaudos, 1990 metų kovo 11 

dieną nepriklausomam gyvenimui pri
sikėlusi Lietuva savo Valstybės Dienos 
datai parinko liepos 6-tąją - Mindaugo 
karaliaus karūna 1253 metais vainikavimo 
datą - tuo įvertindama Mindaugo pasie
kimą - Lietuvos valstybę, išsilaikiusią iki 
1795 metų. Estų Lembito ir latvių Visval- 
džio bendralaikis Mindaugas, jėga sujung
damas sritines lietuvių kunigaikštijas į 
vieną valstybę, išgelbėjo lietuvių tautą nuo 
likimo, ištikusio latvius, estus, prūsus ir 
daugelį kitų kaimyninių tautų - šimtme
čius užsitęsusios vergovės svetimiesiems, 
arba net visiško išnykimo.

Kokie pavojai grėsė Lietuvai XIII a. 
pirmoje pusėje?

Lietuviai lengvai atsispyrė susiskaldžiu- 
siems rusams ar lenkams. Nuo totorių 
Aukso Ordos raitelių juos gynė tankūs 
miškai. Tačiau iš Vakarų ritosi germaniza
cijos banga, pavergdama ir tirpindama Pa
baltijo slavų gentis, gyvenusias tarp Elbės 
ir Vislos upių. Tarp 1139 ir 1143 metų sak- 
sai nukariavo vagrų gyvenamus plotus (į 
šiaurę nuo dabartinio Luebecko). Jie pa
vergė ir polabus Luebecko srityje. Atėjo ir 
abotritų eilė dabartiniame Mecklenburge. 
Juos 1164 metais įveikė drauge veikdami 
saksai ir danų karo laivynas. Germaniza
cijos banga ritosi ir per vendų žemes. Čia 
savo valdas plėtė Albrechtas Lokys, pairęs 
Brandenburgo markgrafiją. Jam kovoti 
padėjo popiežiai, skelbdami kryžiaus žy
gius prieš vendus (dar vadinamus sorbais 
arba lužitėnais). Neatsililko ir danai, 1168- 
1169 metais įsitvirtinę buvusiose rugių 
gyvenvietėse (Ruegen saloje ir žemyne).

Kai vokiečiai pavergė lybius Dauguvos 
žiočių srityje 1200-1209 metais ir pradėjo 
pavergti estų ir latvių gentis, lietuvių ir 

prūsų tautoms grėsė susidarančios replės. 
Nuo vokiečių neatsilikdami danai 1219 m. 
su didžiule kariuomene išsikėlė Estijoje.

Pavojingiausias lietuvių ir prūsų prie
šas pasirodė Kryžiuočių Ordinas, mozūrų 
pasikviestas į Pavyslį kovai su prūsais. Vo
kietijos imperatorius Fridrichas II 1226 
metais Ordinui pažadėjo nuosavybėn vi
sas iš prūsų nukariautas žemes, gi 1230 m. 
tokį pat pažadą kryžiuočiai išgavo iš po
piežiaus Grigaliaus IX.

Giliai individualios prūsų gentys, neno
rėję jungtis viena su kita, ar šlietis prie be
sikuriančios Lietuvos valstybės, buvo pa
vieniui pavergtos ir sunaikintos ar ištirp- 
dintos vokiečių bei mozūrų kolonistų jū
roje. Išnyko ir jotvingiai, puolami iš trijų 
krypčių: Galičo - Vbluinės, Mazovijos ir 
Kryžiuočių Ordino. Narsi jotvingių gimi
nė taip ištirpo, kad šiandien istorikai gin
čijasi, negalėdami sutarti, kas gi buvo tie 
jotvingiai? Ar tai atskira tauta, ar savaran
ki prūsų tautos gentis, ar gal tie patys prū
sai sūduviai? Ačiū Mindaugui ir jo įkur
tai Lietuvos valstybei, kad šių dienų isto
rikams nereikia sukti galvos, kas gi buvo 
tie kronikose minimi lietuviai.

Lietuvos valstybė priglaudė ir sėkmin
gai apgynė nuo Livonijos ordino didesnę 
dalį sėlių genties bei pietinę Žiemgalos 
dalį, o svarbiausia - Lietuva padėjo apsi
ginti savarankiškiems, nelabai noriai į ją 
besijungiantiems žemaičiams.

Lietuva plėtėsi į rytus ir į pietus. Ten 
prie jos gana noriai šliejosi rusinu kuni
gaikštystės, ar tai ieškodamos globos ir ap
saugos nuo žiaurios Aukso Ordos hegemo
nijos, ar tai užtarimo prieš augančią Mask
vos galybę. XIII lit XIV amžiuose rusų 
kunigaikščiai buvo savo gyvybių rizika 
šaukiami vykti į Aukso Ordos centrą Vol
gos žemupyje, ar net į Mongoliją nusilenk
ti kiekvienam naujam chanui, ar išgauti iš 
chano didžiojo kunigaikščio patentą. Tuo 

tarpu Lietuvos valstybė sėkmingai atrėmi- 
nėjo totorių įsiveržimus, apgynė nuo toto
rių Lietuvai pasidavusias rusinu žemes. 
Lietuvos valdovas Algirdas, save titulavęs 
lietuvių karalium ir rusinu vyriausiu kuni
gaikščiu (Supremus Dux), 1362 m. į savo 
valdas įjungė Kijevą, prie Mėlynųjų Vande
nų sumušęs totorius. Vytautas Didysis 
įtvirtino Lietuvos galybę Juodosios Jūros 
pakrantėje, pastatydamas Očakovo ir Cha- 
džibej tvirtoves, kurios išsilaikė ir po pra
laimėto Vorsklos mūšio 1399 m. rugpjū
čio 12 d.

Lietuvos valstybės dovana Rytų Euro
pai-stabilumas. Lietuva apgynė Rytus nuo 
germanų “Drang nach Osten”. Pora šimtų 
metų trukus arši nuolatinė kova prieš Kry
žiuočių Ordino sverbimąsi, prieš popiežių 
skelbiamą Kryžiaus karą ir visos Europos 
sukviestus talkininkus buvo vainikuota 
jungtine lietuvių ir lenkų pergale Žalgirio 
laukuose 1410 m. liepos 15 d. Rusinus 
Lietuva saugojo nuo Aukso Ordos išreika
laujamų mokesčių, nuo žiaurių totorių bau
džiamųjų ekspedicijų, atsilikus su duoklės 
mokėjimu. Lietuvos valstybė globojo rusi
nus, gerbė jų papročius ir tikėjimą, rusinu 
kunigaikštystes valdę Gediminaičiai daž
nai priimdavo jų religiją. Ukrainiečių isto
rikai vadina Lietuvos valdymo laikotarpį 
(iki 1569 m.) jų aukso amžiumi. Gudai 
kartais nueina dar toliau. Pasijutę tikrais 
pilnateisiais Lietuvos piliečiais, jie nuošir
džiai kovojo, gindami Lietuvą nuo Mask
vos puolimų, o kartais šiandien net tvir
tina, kad tai jie buvo ta tikroji Lietuva, gi 
mes, dabartiniai lietuviai, esą tik žemai
čiai, pasisavinę lietuvių vardą. Net nepri
klausomos Pskovo ir Didžiojo Naugardo 
respublikos nuolat kvietėsi lietuvius savo 
kunigaikščiais, kad jie apgintų respublikų 
nepriklausomybę nuo vokiečių, švedų bei 
Maskvos.

Tęsinys kitame AfPnunieryje.

Laiškai iš kito pasaulio
Dovilė Zduobienė

San Miguel, Guanajuato, 
Europa?

Tęsinys iš MP nr. 19
Būtina suprasti, kad meksikiečiai 

žvelgia į mirtį kitaip negu mes. Kas mums 
sukelia siaubą, čia yra įprasta gyvenimo 
dalis. Reikia tik pamatyti jų šventiškas 
Vėlines - „EI Dia de los Muertos“ (Mi
rusiųjų Dieną).

Guanajuato irgi pasižymi „estudian- 
tinas”. Tai ne mariachi orchestrai, bet 
grupės 15-20 studentų muzikantų, kurie 
apsivilkę gražiais viduramžių kostiumais 
gastroliuoja romantiškomis kaimo gat
velėmis. Už tam tikrą mokestį, galima 

prisijungti prie grupės ir keliauti kartu su 
ja visą vakarą. Karts nuo karto „estudian- 
tina“ sustoja ir visus grupėje vaišina tequi
la ir vynu. Sunku sugalvoti, kaip puikiau 
praleisti vakarą.

Mariachi, Ibquila ir 
Iguanos naktis

Guadalajara - mariachi orkestro gim
tinė. Sakoma, kad Guadalajara yra dau
giau meksikietiška negu pati Meksika. 
Tai antras didžiausias miestas Meksikoje, 
bet jame jautėmės jaukiai ir saugiai. Dide
lis miestas be dangoraižių, plačios aikštės 
-kaip tik pėstiems. Deja nusivylėme „Pla- 
za de los Mariachis“, kuri buvo nešvari bei 
nejauki, tad nutarėme kur kitur patirti ma
riachi orkestrų muziką. Išsipildžiusi Sarah svajonė - baseine paplaukioti su delfinais.

Nuotraukoje - “estudiantinas” - viduramžių rubais apsirengę studentai muzikantai.
! •

Netoli Guadalajara yra Tequila. Tik
riausiai įspėjote, ką ten gamina. Tequilos 
gamyba yra valdžios tvirtai kontroliuo
jama, todėl mėlynąjį agavos augalą - 
tequilos pagrindinę dalį - galima auginti 
tiktai Jalisco valstijoje, kuri apsupa Tequila 
kaimą. Pats Tequila kaimas nedidus, bet 
jame burbuliuoja 19 spirito varyklos (Jo
se Cuervo, Sauza - visos pažįstamos 
markės). Už 7 Australijos dolerius mus 
išmokė apie tequilos gamybą, ir nemažai 
leido jos ragauti. Po mano ir Steve išgertų 
stikliukų eilių, gerai, kad dukra mus ga
lėjo nukreipti į autobusą, kuris saugiai vi
sus sugrąžino į viešbutį.

Atsigavę nuo tequilos, traukėm į Puerto 
Vallarta prie Ramiojo vandenyno. Čia, jei
gu prisiminsite, buvo susuktas garsus ki
no filmas „Night of the Iguana“, kuriame 
vaidino Elizabeth Taylor ir Richard Bur
ton. Galima apsistoti p. Taylor kartą bu
vusioje nuosavybėje, romantiškose bakū
žėse. Kaina -$1,100 JAV nakčiai. Labai 
gražu, bet ačiū, ne.

Puerto Vallarta - didžiulis turistinis 
kurortas. Įsivaizduokite Australijos 
„Surfer's Paradise" arba Miami, užlietą 
ant mcksikietiško kaimo. Bet, kaip nebūtų 
keista, ši vieta nėra milžiniška ar nema
dinga. Nutarėm čia praleisti kelias sa
vaites. Kaip tik čia išsipildė sena Sarah 
svajonė - plaukti su delfinais. Buvo gali
ma mirkti baseine su delfinais visą pusva
landį. Jos šypsena, kai du delfinai ją į abu 
skruostus pabučiavo, iki šiol nedingsta.

Praktiški patarimai tiems, kurie pla
nuoja keliauti Meksikoje (visos kainos 
amerikietiškais doleriais): viešbutyje 
kambarys su tualetu ir TV -$50; restorane 
valgis - nuo $3.75 iki $8.00; alus - $1.25 
- $2.50; capucino - $1.75; traukinio 
(Metro) bilietas - 25c. Mes keliavome au
tobusais. Yra trys keliavimo klasės: antra, 
pirma ir liuksusinė. Keliauti antrąja klase 
patartumėm tik stipriems, jeigu kelionė 
tęsiasi ilgiau negu 4 valandas ($12-$15).

Tęsinys kitame MP nr.
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Sportas
Dainai Gudzinevičiutei - Europos sidabras
Sydnėjaus olimpinė čempionė Daina 

Gudzinevičiūtė (žiūr. nuotr. dešinėje) 
iškovojo sidabro medalį Belgrade (Serbi
ja ir Juodkalnija) vykstančiame Europos 
šaudymo čempionate. Šaudymo į skren
dančius taikinius rungtyje ji surinko 91 
tašką ir tik vienu tašku nusileido italei 
Ariana Perilli bei vienu tašku aplenkė kitą 
italę Deborah Gelisio.

Po trijų kvalifikacinių serijų D.Gudzi- 
nevičiūtė atsiliko nuo A.Perilli 3 taškais, o 
finalo serijoje pasiekė geriausią rezultatą ir 
2 taškais aplenkė čempione tapusią italę.

Vyrų varžybose A.Zareckis su 70 taškų 
užėmė 21 vietą, ABe Ikys (68 tšk.) - 33 vietą,

Editai Pučinskaitei - “Giro d’Italia” bronza
Liepos 10 d. pasibaigusiose 16-osiose 

daugiadienėse moterų dviračių lenktynėse 
“Giro d’Italia” lietuvė Edita Pučinskaitė 
(žiūr. nuotr. dešinėje), atstovaujanti Italijos 
komandai “SC Nobili Rubinetterie”, 
užėmė trečiąją vietą, pakartodama 1997 ir 
2001 metų pasiekimus. 2003 metais Edita 
šiose lenktynėse buvo antra.

Lenktynes trečią kartą laimėjo šveicarė 
Nicole Braendli (“Bigla”). Antrąją vietą 
užėmė ispanė Joane Somarriba (“Biz- 
kaia”). E.Pučinskaitė nugalėtojai pralai
mėjo 1 min. 35 sek.

24 metų Erika Vilūnaitė (“Bianchi”) 
užėmė 49-ąją vietą. Ji nuo nugalėtojos 
atsiliko 35 min. 34 sek. Edita Kubelskienė 
(“Fanini”) lenktynių nebaigė.

Lietuvos krepšininkai - ir Australijoje
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 

kandidatai, besirengiantys Europos 
čempionato finaliniam turnyrui Serbijoje 
ir Juodkalnijoje, baigė antrąją treniruo
čių stovyklą Palangoje ir liepos 11d. išvy
ko į Kiniją, kur dalyvaus tarptautiniuose 
turnyruose.

Mūsiškiai Janjango ir Charbino mies
tuose išmėgins jėgas su JAV, Kinijos ir 
Naujosios Zelandijos komandomis. Po to 
lietuviai Pekine buvusio Tarptautinės 
krepšinio asociacijų federacijos (FIBA) 
generalinio sekretoriaus Borislav Stan- 
kovič taurės varžybose susitiks su Puerto 
Riko, Kinijos, Argentinos, Australijos bei 
Angolos ekipomis.

Po varžybų Azijoje, lietuviai Perth’e ir 
Sydnėjuje sužais ketverias rungtynes su 
Australijos, Naujosios Zelandijos bei 
Kinijos reprezentantais.

Antrajai rinktinei vadovaus Valdema
ras Chomičius. Jam talkins Kęstutis 
Kemzūra ir Linas Šalkus.

Komandai atstovaus Povilas Čukinas, 
Saulius Kuzminskas, Audrius Danuse- 
vičius, Šarūnas Vėlius, Martynas Andriu

“Lietuva” išplaukė į pasaulinę burlaivių regatą
(ELTA). Legendinė klaipėdiečių jach

ta “Lietuva” vėl kelia bures. Liepos 13 d. 
jos įgula išplaukė j pasaulinę burlaivių 
regatą “The Tall Ships Race 2005”.

Joje dalyvauja daugiau nei šimtas 
burlaivių iš beveik trisdešimties šalių. 
Buriuotojai sako, jogvaržyboms pasiruošta, 
tačiau lėšų trūksta, nes nepavyko surinkti 
visų planuotų 110,000 litų.

Jaunai keturiolikos narių įgulai, kurių 

kaitis, Tadas Klimavičius, Simonas Se
rapinas, Vaidas Pauliukėnas, Eligijus 
Redeckas, Mantas Česnauskis, Mindau
gas Lukauskis, Giedrius Gustas ir Vidas 
Ginevičius.

VChomičius nacionalinės rinktinės 
interneto svetainei teigė, kad pagrindinis 
šios kelionės tikslas - patikrinti žaidėjų 
pajėgumą ir jų galimybes padėti pagrindi
nei Lietuvos komandai

“Kartu treniravomės tik dešimt dienų. 
Per tokį trumpą laiką reikėjo išmokti ir 
gintis, ir pulti, todėl, manau, žaisime eks
tremaliomis sąlygomis. Vienas ar du, gal 
trys į Kiniją važiuojančios komandos 
žaidėjai tęs darbą su pagrindine rinktine”, - 
pasakojo treneris.

VChomičius neišskyrė žaidėjų, kurie 
yra realiausi pretendentai į pagrindinę 
tautinę rinktinę. Jis užsiminė, kad aktua
liausios yra įžaidėjo ir vidurio puolėjo 
pozicijos.

Prieš išvyką į Kiniją antroji komanda 
žaidė kontrolines rungtynes su šalies jau
nimo (iki 21 metų) ekipos kandidatais ir 
laimėjo varžybas rezultatu 78:62. (“KLd.”) 

amžiaus vidurkis 20-25 metai, jūroje teks 
praleisti apie mėnesį. Jie planuoja įveikti 
apie 400jūrmylių ir finišuoti Frederikstade 
(Norvegija).

Plaukdami regatos dalyviai užsuka į 
pakeliui esančius pasaulio uostus, todėl 
klaipėdiečiai jau maždaug dešimtmetį 
brandina mintį tokių svečių sulaukti ir 
Lietuvos uostamiestyje Klaipėdoje. Rea
liausia, kad tai gali įvykti 2011 metais. □

v

Zilgsitiai į o&ietuvą XXI a. pradžioje
Nijolė 

Jankutė

(Tęsinys iš
“M.E”nr.22)

Palikom Pa
žaislį ne tik pilni 
įspūdžių ir žavin

gų vaizdų (tarp daugelio - Kauno marios 
iš varpinės bokšto), bet ir skaniai seselių 
privaišinti erdviame valgomajame, ku
riame, kaip ir kituose kambariuose, sku
bėdamos dienos darbus atlikinėjo links
mos, jaunos vienuolės - gražus kongrega
cijos prieauglis.

Galvodama apie Pažaislio vienuoles, 
tiek daug nuveikusias, nes veikia, tiek 
padariusias, nes dirba, negaliu nepaminei 
ir kitų panašių, kuriuos teko šioj viešnagėj 
sutikti. Noriu šnektelt apie tuos energin
guosius, darbščiuosius su idealizmo lieps
nele širdy. Taigi

ŽVILGSNIS Į 
“NEPRESTIŽINIUS” ŽMONES 

Kad anglų posakis “make new friends, 
but keep the old, one is the silver, the 
other gold” teisingas, įsitikinau susitikda
ma labai senus, pradžios mokyklos laikų 
draugus. Tokių “auksinių” bičiulių turiu ir 
Vilniuje, ir Kaune, ir Kupiškyje. Nors re
tai susitinkam, bet už tai susitikimai dar 
malonesni.

Vieno iš tų susitikimų metu mano 
draugužė Alė, buvusi mokytoja, pakvietė 
mane aplankyti porą kaimo mokyklų Šir
vintų rajone, kur ji mokytojavo.

Pirmiausia sustojome Alionyse. Mus 
sutiko būrelis jaunų mokytojų, direktorius 
Kazimieras Lebionka. Jie ir nusivedė ma
ne į mokyklos “Literatų kiemelį”. Tai buvo 
tikrai jauki vietelė pastato vidury, po at
viru dangum ir žalia pievele po kojom. Čia 
jau mūsų laukė būrys gražaus jaunimėlio 

ziastų yra, pvz. A.P.P.L.E. savanoriai 
švietėjai, šeimos, skiriančios lėšas ir 
pastangas kokiai mažai mokyklai ar bib- 

__________________________________ __Jiotekai. Tokių žmonių yra ir čia, ir Lie- 
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ne tik iš Alionių, bet ir Juodiškių mokyk
los. Sėdėdama tarp jų sugrįžau į senas 
mokytojavimo dienas Kristijono Done
laičio lituanistinėj mokykloj ir Pedago
giniam Lituanistikos Institute, Čikagoj. 
Amerikos lietuviai nebūdavo tokie ramūs 
ir mandagūs. Gal alioniškiai kantriai 
sėdėjo, kad buvau viešnia ir dar iš Ame
rikos? O gal, kad didelio miesto “mandra- 
pypkių” elgesio banga dar čia neatplūdo?

Po susipažinimo, pasikalbėjimo ir 
nuotraukų bei keleto literatūrinių - kū
rybinių klausimų, kuriuos gerai suformu
luotus ir labai rimtai pateikė viena mo
kinukė, visi pakilom apžiūrėti mokyklos. 
Čia mane nustebino ir nudžiugino, kad su 
tiek mažai, galima tiek daug padaryti. Ne 
tik visur pavyzdinga tvarka ir švara, bet 
ryškiai jaučiama idealistinė dvasia ir įdė
tas nuoširdus mokytojų darbas. Išdėstyti, 
įrėminti mokinių darbai, nuotraukos, rank
darbiai; negausios knygų lentynos, bet 
matosi, kad knygos “nuskaitytos”, negau
sios mokymo priemonės, bet kruopščiai 
naudojamos.

Mažoj mokyklos virtuvėlėj prie kuk
lių vaišių išgirdau apie mokytojavimo 
sunkumus dabartinėj Lietuvoj. Apie kelis 
mėnesius nesumokamas algas, apie būti
nybę susirast priedinius darbus, apie kny
gų, vadovėlių trūkumą ir pan.

Yra kažkokia likimo ironija, kuri už
burtu siūlu tęsiasi ne tik Lietuvoje, bet ir 
daugelyje kraštų, kad tie, kurie auklėja ir 
formuoja jaunimą - krašto ateitį, labiau
siai nevertinami ir deramai neatlyginami. 
Sunki mokytojų padėtis Lietuvoj ypač 
ryški. Kas ir kaip ją pagerins? Man rodos, 
tik mes patys - mažieji politinėm - parti
nėm rietenom neužsiėmę žmogeliai - ir 
Lietuvoj, ir išeivijoj. Pasišventėlių - entu

tuvoj. Tačiau, kaip A. Venckus rašo 
(“Draugas” 7/19/01), “...politiniai skers
vėjai, partinė neapykanta... rodo trūkumą 
žmonių, kurie būtų pasirengę dirbt tautos 
labui, o ne pinigautis.”

Iš Alionių patraukėme į netolimus Juo- 
diškius, į direktoriaus Vigilijaus Putnos 
mokyklą. Susižavėjau ta vietove ir tuo pa
statu, nes juk visai taip įsivaizdavau Šatri
jos Raganos senąjį dvarą! Tas namas, tas 
sodas, aukšti medžiai - tartum mano 
vaizduotės, skaitant “Sename dvare”, foto
grafija! Iš tikrųjų, čia ir buvęs dvaras. Apie 
šią vietą daug žino mano draugė Alė, kuri 
čia ilgus metus mokytojavo, kasdien iš Svir
nų važinėdama netrumpą kelią.

Žiūrėjau į ją, nors jau pensininkę, bet 
vis dar žvalią, iškalbią, energingą ir gal
vojau, kad štai ta - paskutinė nepriklau
somos Lietuvos karta - tremta, vežta, sklai
dyta po pasaulį, neprarado svarbįąusio - 
žmogiškųjų vertybių. Jomis stengiasi ap
dalini ir dabartinę. Man rodosi, kad Alio
nių ir Juodiškių jauni mokytojai buvo 
paliesti tokių žmonių.

Vaikštinėjau po tą “senąjį dvarą”, gro- 
žėdamasi jo aukštalubiais kambariais, 
senoviškų koklių krosnimis, uožuolaido- 
mis ant langų, už kurių ošė senos eglės. 
Bet didžiausias grožis čia, kaip Alionyse - 
mokinių darbai jaukiose klasėse - ištisos 
mažos kruopštumo parodėlės. Dėmesį pa
traukė vokiečių kalbos klasėje dailiai iš
rašyta Heinrich von Kleist mintis: 
“Anderen begluecken ist das reinste 
Glueck auf dieser Welt” (Kitam laimę 
suteikti - tyriausia laimė šiam pasaulyje). 
Noriu tikėt, kad šioj mažoj mokykloj besi
mokantieji supras šitokios laimės vertę.

Išvykstant Vigilijus padejavo, kad jau 
planuojama čia panaikinti vidurinę mo
kyklą ir palikt tik pradinę mažesnėse 
patalpose.

-Tai kas bus “sename dvare”? - pa
klausiau.

- Pastovės tuščias, kol vagys išsinešios 
langus ir duris...

Ta žinia man rodėsi, kaip deguto tekšte
lėjimas į saulėtą dieną. Toks pastatas su 
meile prižiūrėtas... Kas atsitiks su moki
niais ir mokytojais? Negi tų jaunų žmonių 
pastangas sudaužys vis labiau tunkanti 
biurokratija?

Vaikau šalin tokias mintis. Lietuvoj jau 
matosi naujos inteligentijos daigų. Norisi 
tikėt, kaip prieš 100 metų rašė Petkevičaitė 
- Bitė, “...jaunas žmogus, gavęs apšvietimą, 
... turės ir doros priedermę rūpintis savo 
visuomene...”

Sutikau ir daugiau tų “neprestižinių”, 
nepraktiškų žmonių, dirbančių nepelnin
gus darbus: Stasė užsiėmusi neturtingų stu
dentų maitinimu, Danguolė - vis plečian
ti, vis gražinanti mažo miestelio bibliote
ką, Dalia - entuziastingai pasinėrusi į 
archyvų tvarkymą. Tokių žmonių yra daug, 
gaila tik, kad ne trys milijonai., bet “nepres- 
tižiniai” žmonės, jiems patiems to nejau
čiant, yra galinga statančioji, globojantį 
šviečianti jėga. O kad jos niekada Lietuvai 
nepritrūktų!

ŽVILGSNIS Į PAKELES
Jei būčiau įtakinga madų kūrėja, 

stengčiausi baltą nuotakos šydą pakeisti į 
žalsvą, sprogstančio beržo spalvą, nes seniai 
bemačiau ką nors gražesnio, kaip Lietuvos 
beržynai kelyje į Druskininkus. Mane 
stebino jų aukštumas ir liaunumas. Su 
kiekvienu vėjo gūsiu šakos suposi tartum 
žalias rūkas. Atrodė, eilės baltu satinu 
apsirėdžiusių nuotakų švylavo žalsvus 
šydus šokdamos “Sadutę”. Tarp beržynų ir 
pušynų plotai: garbanotos viršūnės, raudoni 
liemenys, o tankumas, tankumas - kaip 
šukos!

Išvažiavau su pusbroliu ir jo žmona 
anksti rytą, kad ilga būtų diena keliaujant 
pavasarėjančiais laukais. Kelias, kaip 
įprasto palyginimo, styga, šalikelėse ne tik 
beržynų ir pušynų grožybė, bet ir būreliai 
grybautojų su krepšiais tų garsųjų, 
gurmetiškųjų bobausių. Labai aišku, kad 
keliaujam per Dzūkiją, “grybų respubliką”!

Tęsinys kitame MP Nr.
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Brangiam draugui

A4hA Gediminui Palūpiui
iškeliavus į dausas, giliai liūdime ir reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai 

Pajautai - Doliai, sūnui Rimui, dukrai Rasai, broliui Vytautui su žmona ir visiems 
artimiesiems

Janina, Šarūnas ir Ramūnas Vaboliai

Tickets On Sale!
12/08/2005 & 14/08/2005 
Sydney Entertainment Centre 
International Basketball at its Best!

Schedule:
Date: 12/08/2005
18:15 China VS Lithuania
20:30 Australia VS New Zealand
Date: 14/08/2005
15;00 Lithuania VS New Zealand 
17:15 China VS Australia

Tickets Hotline
Ticketmaster 7:136100 
Special Group Discount 
Contact: Dita Svaldcnytc 
Number: (02) 9708 1414 
lietuva(a optusnet.com.au

Competition format and schedule

Tuesday, 9 August - Challenge
Stadium, Perth

6.00 pm New Zealand v China
8.00 pm Australia v Lithuania

Wednesday, 10 August - Challenge
Stadium, Perth

6^00pm New Zealand v Lithuania"
8.00 pm Australia v China

Friday, 12 August - Sydney 
Entertainment Centre

6.15 pm China v Lithuania
8.30 pm Australia v New Zealand 

Sunday, 14 August - Sydney 
Entertainment Centre

3. OO'pm' New Zealand v Lithuania
5.15 pm Australia v China

Pasitraukė Vytas Nėnius
(ELTA). Kūno kultūros ir sporto 

departamento generalinis direktorius Vytas 
Nėnius pasitraukė iš pareigų. Po pokalbio 
su Ministru Pirmininku Algirdu Bra
zausku, Vytas Nėnius parašė pareiškimą 
atleisti jį iš užimamų pareigų nuo liepos 18 
dienos. Premjeras šį pareiškimą patenkino. 
(Vytas Nėnius yra pažįstamas ir Australi
jos lietuviams, nes jis čia kelis kartus lan
kėsi sporto reikalais.)

ELTA primena, kad Vytas Nėnius, 
pernai pasirašęs įsakymą papildomai 
skirti lėšų sporto draugijai “Žalgiris”, 
kurios prezidentas yra jis, sukėlė intere
sų konfliktą.

Kad “Žalgirio” draugija, kuriai vado
vauja Vytas Nėnius, pernai gavo papildo
mų lėšų, nustatė Valstybės kontrolė, išty
rusi Kūno kultūros ir sporto departa
mento veiklą 2004 metais.

Valstybės kontrolės ataskaitoje taip pat 
teigiama, kad 2004 metais Sporto depar
tamentas neteisėtai perdavė “Rubicon 
Group” įmonei neatlyginamai naudotis 
įrangos už 3 mln. litų.

Per tyrimą irgi paaiškėjo, kad Vytas 
Nėnius yra bendros Lietuvos ir Vokietijos 
įmonės “Baltic-auto” valdybos pirminin

kas. Be to, jis esąs savo vardu pavadintos 
įmonės savininkas, Lietuvos ir Vokietijos 
bendros įmonės “Pharm-tech-Vilnius” 
steigėjas, sporto klubo “Viltis XXI” bei 
Lietuvos sporto federacijų sąjungos 
labdaros ir paramos fondo valdybų 
pirmininkas.

Pagal Valstybės tarnybos įstatymą tokia 
veikla yra nesuderinama su valstybės 
tarnautojo pareigomis. □

Demokratija veikia prastai66

(ELTA). Tyrimo duomenimis, šių metų 
birželio mėnesį šeši iš dešimties - 61% - 
Lietuvos gyventojų buvo nepatenkinti tuo, 
kaip Lietuvoje veikia demokratija. 38% ap
klaustųjų teigė esą jos veikimu patenkinti.

Per mėnesį nuo gegužės apklausos net 
6% padidėjo nepatenkintųjų demokratijos 
veikimu. Labiau patenkinti birželio mėne-

sį buvo tik jaunimas iki 30 metų - 53% 
patenkinti ir 45% - nepatenkinti.

Visos kitos gyventojų grupės labiau ne
patenkintos tuo, kaip veikia demokratija, 
nei patenkintos. Demokratijos situacija 
labiausiai nepatenkinti buvo vyresni nei 50 
metų žmonės - 87%, bei kairiųjų pažiūrų 
rinkėjai-70%. □

A4hA Gediminui Palūpiui
mirus, skausmo valandoje giliai užjaučiame žmoną Pajautą - Dolią, sūnų Rimą, 

dukrą Rasą, brolį Vytautą su žmoną bei visus artimuosius.
Gražina ir Teodoras Pasiczynsky

Mirus

A4h A Gediminui Palūpiui,
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Pajautai ir visai šeimai Šviesus 

Gedimino prisiminimas liks visų mūsų atmintyse.
Perth’o golfininkai

Mirus ,

A4hA Gediminui Palūpiui,
, f - - f* l

gili užuojauta žmonai Pajautai, šeimai ir visiems artimiesiems.
Jūratė Ivinskienė ir Milda Bukevičienė

Mielam Perth’o lietuvių bendruomenės nariui

A4hA Gediminui Palūpiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame budinčią žmoną Pajautą, sūnų Rimą ir dukrą 

Rasą, taip pat brolius Vytautą bei Kazį, seserį Vandą ir jų šeimas.
ALB Perth’o Apylinkės Valdyba

A 4h A Gediminui Palūpiui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Pajautai, dukrai Rasai, sūnui 

Rimui, seseriai Vandai, broliams Vytautui ir Kaziui bei jų šeimoms.
Zigmas, Evi Budrikiai ir šeima

A4hA Antanui Stasiūnaičiui
I ž: . , J U /• J: ■ ' ,

mirus, skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame žmoną Angelę, brolius
Juozą, Vytautą, artimuosius, draugus ir kartu liūdime.

Onutė ir Algis Kapočiai

A4hA Juozui Gumauskui
mirus Lietuvoje, skaudžios netekties valandose užjaučiame žmoną Eleną Gu- 

mauskienę - Kramiliūtę bei visą plačią giminę ir kartu liūdime.
Onutė ir Algis Kapočiai

Antanas ir Lėta Kramiliai

Aukos “Musų Pastogei”
Mrs. S. Gustafson NSW $ 5.00 M. Žiogienė VIC $ 35.00
Dr. V. Barkus NSW $ 50.00 E Sodaitis VIC $100.00
D. Giedraitytė NSW $ 5.00 G. Arlionis NSW $ 35.00
K. Protas NSW $ 25.00 V. Augustinavičius Lietuva Lt 20.00
P. Burkys NSW $ 5.00 V J. Staitis NSW $ 20.00
R. Genys NSW $ 15.00 Nuoširdus ačiū visiems už aukas.
E. Valiūkas NSW $ 35.00 “Mūsų Pastogės” Administracija

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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To the Supporters of “Kovas” Sports Club
The “Kovas” Committee feels that again 

we should share with you some of our 
concerns.

This last year we (the Committee) told 
the AGM that this vould be “caretaker’ 
Committee.

We have organised one function and 
maintained training in the hope that this 
would provide a platform for Melbourne.

The attendance in Melbourne, for 
standards set over the last couple of years, 
was extremely good.

Unfortunately, the facts are, this 
Committee will not stand again unless a 
person of skill, vision and energy will step 
forward and take on “Kovas”. So that we 
can again stand at a Sporto Šventė with 
strong Lithuanian representation.

Our AGM will be on 24th July 2005 at 
the Lithuanian Club at 2.00 p.m.

If a President/and or Committee is not 
found, legally we run the risk of being 
dissolved as a Club. Yes, “Kovas” could 
possibly be unable to compete in Brisbane 
Sporto Šventė because it is legally no longer 
a Club.

Please, I just askyou to consider what 
good time you had with “Kovas” in the past 
and whether that is worth making an effort 
now, so that your children too can enjoy 
being part of a Lithuanian Sports Club.

Michael Wallis
on behalf of “Kovas” Committee

A. G. M.
Sunday, 24th July, 2005 

at 2.00 p.m.
at the Sydney Lithuanian Club

2005 “Kovas” Annual
General Meeting Agenda

1. Welcome by “Kovas” President.
2. Election of Chairman.
3. Election of Secretary.
4. One minute silence for deceased

members.
5. Minutes from previous AGM.
6. Business arising from Minutes.
7. President’s Report.
8. Treasurer’s Report.
9. Auditor’s Report.
10. Reports of Section leaders:

* Junior Basketball;
* Women’s Basketball;
* Men’s Basketball;
* Billiards;
♦Golf.

11. Discussion regarding Reports.
12. Future of “Kovas”.
13. Election of new Committee.
14. General Business.
15. Meeting (Close.

Dėmesio ALB Melbourne Apylinkės 
nariams

Sekmadienį, liepos 31 d., 130 vai. p.p. Melbourne Lietuvių Namų Jubilie
jinėje Salėje įvyks ALB Melboumo Apylinkės metinis susirinkimas. Visi nariai 
prašomi dalyvauti

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Darbotvarkės svarstymas ir priėmimas.
4. Mirusiųjų pagerbimas.
5. Praėjusio metinio susirinkimo (2004) protokolo skaitymas ir jo 

priėmimas.
6. Apylinkės Valdybos pirmininko, narės kultūros reikalams ir iždininko 

pranešimai
7. Revizijos Komisijos pranešimas.
8. Diskusijos dėl Valdybos pranešimų ir jų priėmimas.
9. Mandatų Komisijos sudarymas.
10. Naujos Valdybos rinkimas.
11. Naujos Revizijos Komisijos rinkimas.
12. Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos.
13. Susirinkimo uždarymas.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kVlBOEI 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.

Primename Klubo nariams, 
kad jau atėjo laikas susimokėti nario mokestį. 
Pagal valdžios įstatymus, Klubo nariai, nesumo- 
kėję mokesčio iki liepos 31 dienos, pra
randa Klubo narystę.

Sydnėjaus choras “Daina” ruošia įdomią sekmadienio popietę 
liepos 24 dieną, 2 vai. p. p. Sydnėjaus Lietuvių Klube 

Christmas in July
Maloniai kviečiame visus iš arti ir toli apsilankyti ir pasikviesti draugus į šią 
popietę. Laukiame visų. Bilietai - $10.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

į' Valstybės Šventė Canberroje
Valstybės Šventės minėjimas Canberroje įvyks sekmadienį, liepos 31 d.

Canberra Club, Civic, 1 vai. p. p.
Paskaitą skaitys svečias iš Sydnėjaus Algis Bučinskas.
Meninę dalį išpildys solistės iš Melboumo -
Rita Mačiulaitienė ir Birutė Kgmantienė.
Taip pat pasirodys mūsų vietinė poetė Laima Žilinskienė.
Seks tradiciniai pietūs, dėl kurių prašome iki liepos 26 d. užsiregistruoti pas 

Barbarą Šilinis tel.: 6288 6283.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! ALJS

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

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

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02)9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:...... South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@senet.com.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:...... Victoria and Tasmania.................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.usersiiigpond.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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