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Gedimino Kirkilo kandidatūra į Premjero postą Politiniai sprendimai

Gediminas Kirkilas
(BNS) Prezidentas Valdas Adamkus 

viliasi, kad centro kairės mažumos 
Vyriausybė dirbs dar dvejus metus - iki 
dabartinio Seimo kadenci jos pabaigos.

„Mano pageidavimas ir prašymas, ir aš 
tikiuosi, kad jie išgirs - (kad Vyriausybė 
dirbtų) iki Seimo kadencijos pabaigos“, - 
žurnalistams sakė VAdamkus, birželio 29d. 
pateikęs Seimui socialdemokrato Gedi
mino Kirkilo kandidatūrą {premjero postą.

54 metų G.Kirkilui teks formuoti 
mažumos Vyriausybę, nes jį remianti centro 
kairės koalicija, j kurią susibūrė 
socialdemokratų, valstiečių liaudininkų.

Lietuvos Įvykių apžvalga
Vyriausybės krizė 

nesibaigia
Prezidento 

atstovė spaudai 
Rita Grumadaitė 
pareiškė, kad Prezi
dentas ragina Darbo 
partijos lyderius 
atvirai pripažinti 
klaidas, jeigu tai bus 
nustatyta.

Generalinė
prokuratūra nusprendė Darbo partijai 
pateikti Įtarimus dėl neskaidrios finansinės 
veiklos.

Darini partijos laikinoji vadovė Loreta 
Grauž.inienė, tuo tarpu, nemato priežasčių 
sustabdyti partijos veiklą. Pasak L. 
Graužinienės, prokuratūroje Darbo partijai 
atstovaus ji pati ir partijos advokatas 
Valdemaras Bužinskas.

Prezidentas baigia konsultacijas su 
Seimo frakcijų atstovais dėl valdančiosios 
koalicijos ir Vyriausybės formavimo. Nors 
Prezidentas premjero kandidatūrą Seimui 
tvirtinti gali teikti iki liepos 4-osios, 
manoma, kad šią procedūrą V. Adamkus 
atliks jau birželio 29 d.

Birželio 27d„ susitikimuose su mažųjų 
frakcijų vadovais V Adamkus kalbėjosi apie 
galimybę formuoti dešiniosios arba 
kairiosios mažumos vyriausybę. Susitikimų 
dalyviai tvirtino, kad apie konkretų 
kandidatą į premjerus nekalbėta. Didžioji 
dalis frakcijų vadovų pripažino, kad 
vienintelė išeitis iš politinės krizės - 
mažumos vyriausybė, tačiau jų nuomonės 

„piiietininkų“ ir liberalcentristų 
frakcijos, turi 53 balsus iš 141.

Praėjusią savaitę Seimas atmetė 
kito socialdemokratų kandidato - 
Zigmanto Balčyčio kandidatūrą.

Paklaustas, kodėl pasirinko vėl 
socialdemokratų siūlomą 
kandidatūrą j premjero pareigas, 
VAdamkus teigė neturėjęs kito 
pasirinkimo, nes centro dešinieji 
atsisakė formuoti valdančiąją 
koaliciją.

„Todėl, kad dešiniesiems 
pasiūlius, jie maloniai grakščiai 
atsisakė (...). Yra dvi pagrindinės 
gnipės, sutelkusios apie save įvairias 
kitos politinės orientacijos grupes. 
Vienai iš jų atsisakius, kitai iš jų 
prisiėmus atsakomybę, ir mano, ir jūsų 
pareiga turėti Vyriausybę. Aš tikiuosi, 
kad Seimas girdėjo visus argumentus ir
padarys atitinkamą sprendimą“, - sakė 
VAdamkus.

Paklaustas, kaip vertina Seimui 
pateiktojo kandidato j premjerus G.Kirkilo 
kalbą, Prezidentas teigė, jog G.Kirkilas 
„padarė viešą įsipareigojimą Seimui ir 
tautai, dabar mūsų visų pareiga prižiūrėti, 
kad tie įsipareigojimai būtų įvykdyti“.

Prezidentas dar kartą pakartojo esąs 

išsiskyrė kalbant apie tai. kas turėtų imtis 
atsakomybės formuoti ministrų kabinetą ir 
Prezidentui siūlyti kandidatą j premjerus.

Socialdemokratai - G.Kirkilą 
Premjero postui

Pripratę prie AMB valdžios, 
Socialdemokratai (LSDP) į ministro 
pirmininko pareigas siūlo dabartini Krašto 
apsaugos ministrą partijos pirmininko 
pavaduotoją Gediminą Kirkilą.

Tai po birželio 27 d. vykusio 
socialdemokratų partijos prezidiumo 
posėdžio žurnalistams sakė LSDP 
pirmininkas Algirdas M. Brazauskas.

“Jei ponas Prezidentas pasitikės, mes 
neprieštaraujame formuoti Vyriausybę, ar 
tai bus daugumos, ar mažumos Vyriausybė. 
Šiandieną dar sunku pasakyti, nes reikės 
vesti derybas”, - sakė A. M. Brazauskas.

Pasak A.Brazausko, Zigmantui 
Balčyčiui atsisakius antrą kart kandidatuoti 
į premjero postą, LSDP “praktiškai visi apie 
20 prezidiumo narių palaikė sprendimų”, 
kad į Vyriausybės vadovo pareigas būtų 
siūlomas G.Kirkilas.

Socialdemokratų vadovas pripažino, jog 
kol kas realiausia - mažumos Vyriausybė, 
tačiau čia pat A.Brazauskas vylėsi, jogvėliau 
minėtoji mažuma galėtų virsti dauguma: 
“Aš manau, kad atskiros frakcijos Seime 
supras tą svarbą mūsų valstybės tęstinumo, 
stabilumo ir prisidės formuojant 
Vyriausybę”.

Mums Australijoje, sekant įvykius Rytų 
Timore, atrodo, kad Lietuvos padėtis šiek 
tiek panaši, nors Lietuvoje politinio smurto
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Prezidentas Vaidas Adamkus

prieš pirmalaikius Seimo rinkimus.
„Manau, kad tiek esame sąmoningi ir 

valstybiškai nusistatę, kad negalėsim žaisti 
mūsų valstybės interesais ir vėl grąžinti 
kraštą į tam tikrą suirutę“, - kalbėjo 
Prezidentas.

Dėl G.Kirkilo paskyrimo premjeru 
Seimas balsuos liepos 4 d., po kandidato 
susitikimų su parlamentinėmis frakcijomis.

Premjero kandidatūrai patvirtinti 
pakanka paprastos balsavime dalyvavusiu 
parlamentarų balsų daugumos.

Rusijos karinis naikintuvas 
pažeidė Lietuvos oro erdvę

Karinių oro pajėgų radarai užfiksavo 
Lietuvos oro erdvės pažeidimą. Manoma, 
kad į Lietuvą iš Rusijos buvo įskridęs 
naikintuvas.

Pasak KAM pranešimo, Lietuvos 
karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir 
kontrolės valdybos radarai oro erdvės 
pažeidimą užfiksavo ketvirtadienį 12 
valandą 4 minutės.

Orlaivis į Lietuvos oro erdvę įskrido iš 
Rusijos Federacijos Kaliningrado srities ties 
Pagėgiais. Orlaivis į 1 jetuvos teritoriją buvo 
įskridęs apie 3 kilometrus. Pagal orlaivio 
judėjimo greilįsprendžiama, kad tai buvo 
naikintuvas.

Valstybinės sienos pažeidimo faktą 
vizualiai užfiksavo ir Valstybinės sienos 
apsaugos tarnybos pasieniečiai.

Apie incidentą informuota Užsienio 
reikalų ministerija.

Kaip BNS sakė Karinių oro pajėgtj 
(KOP) vadas pulkininkas Artūras Lcita, 
ketvirtadienį pradėtas tyrimas dėl šio 
pažeidimo. Tačiau jis nesiėmė spėlioti, ar 
tai buvo provokacija.

Tai jau antras Lietuvos oro erdvės 
pažeidimas birželio mėnesį.

Birželio 19 dieną Valstybės sienos 
apsaugos pareigūnai matė, kaip į Lietuvos 
oro erdvę įskrido Baltarusijos KOP 
sraigtasparnis. Jis nuskrido j Lazdijų rajono

Politinė krizė Lietuvoje, žlugus Algirdo 
Brazausko vyriausybei, turėtų būti 
sprendžiama dalyvaujant dabartiniam 
Seimui ir formuojant naują vyriausybę. Už 
tokį krizės sprendimo būdą, kuris dabar ir 
mėginamas realizuoti, per apklausą 
pasisakė beveik pusė (49%) respondentų.

Kas ketvirtas apklaustasis (27%) mano, 
kad politinė krizė turėtų būti sprendžiama 
skelbiant pirmalaikius Seimo rinkimus.

Penktadalis apklausiamųjų (22%) šiuo 
klausimu nuomonės neturėjo.

Pavieniai respondentai minėjo ir 
kitokius sprendimo būdus, tarp jų - palikti 
A.Brazauską vyriausybėje, pašalinti iš 
politikos ligšiolinį Darbo partijos lyderi 
Viktor Uspaskich’ą, formuoti vyriausybę 
iš dešiniųjų partijų, palikti dirbti 
dabartinę vyriausybę ir net įvesti 
prezident inį valdymą.

35-54 metų irpensijinio amžiaus, įgiję 
aukštąjį išsilavinimą respondentai dažniau 
mano, kad priimtiniausias politinės krizės 
sprendimas Lietuvoje būtų dabartinis 
Seimas ir nauja vyriausybė.

Pirmalaikių Seimo rinkimų 
paskelbimas priimtinesnis jaunesnio 
amžiaus (15-34 m.) respondentams.

Visuomenė nuomonės tyrimą naujienų 
agentūros BNS užsakymu atliko bendrovė 
RAIT. birželio 8-12 dienomis tiesioginės 
apklausos būdu visoje Lietuvoje apklausus! 
1150 gyventojų, kurių amžius - nuo 15 iki 
74 metų.

Kapčiamiesčio seniūnijos Varviškės kaimą, 
esantį maždaug už trijų kilometrų nuo 
valstybės sienos. Keliolika minučių 
manevravęs jis perskrido Nemuną ir sugrįžo 
į Baltarusiją.

Maždaug po 20 minučių baltarusių 
orlaivis vėl grįžo, tačiau šįkart į Lietuvos 
teritoriją įskrido tik apie 100 metrų. 
Maždaug 300 metrų aukštyje skraidantį 
sraigtasparnį pasieniečiai ėmė apžiūrinėti 
pro žiūronus - ant jo aiškiai buvo matyti 
Baltarusijos kariuomenės atpažinimo 
ženklai.

Tačiau oro erdvės pažeidimo 
neužfiksavo Lietuvos KOP Oro erdvės 
stebėjimo ir kontrolės valdybos radarai, nes 
sraigtasparnis skrido maždaug 150 metrų 
aukštyje. Tuo tarpu pasieniečiai neturi 
tokiems atvejams fiksuoti skirtų kamerų.

KOP atliko Baltarusijos karinio 
sraigtasparnio (skridimo į Lietuvos oro 
erdvę aplinkybių tyrimą, tačiau A.Leita 
atsisakė komentuoti jo išvadas, kurios 
esančios “riboto naudojimo”.

Lietuvos pareigūnai anksčiau neatmetė 
versijos, jog šis Lietuvos oro erdvės 
pažeidimas galėjo būti provokacija.

Pernai rudenį į Lietuvą, kaip tuomet 
skelbta - dėl techninės klaidos, atklydo ir 
sudužo Rusijos naikintuvas “Su-27”.

“Bernardinai”
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raSs Trumpai iš visur
♦Birželio 25 d. 

palestiniečių 
karinės organiza
cijos nariai, išsika
sę tunelį iš Gazos 
ruožo į Izraelio 
teritoriją, užpuolė 
Izraelio karinį 
postų. Jie nukovė 
du Izraelio karius 

ir pagrobė 19 metų kapralų Gilad Šalit. 
Žuvo ir du užpuolėjai. Jų sužeistas įkaitas 
laikomas slaptoje vietoje Gazos ruože, už 
jo paleidimų reikalaujama išleisti visus 
Izraelio kalinamus palestiniečius.

♦ Birželio 25 d. Irako min. pirmininkas 
Nouri al - Maliki pristatė parlamentui 
krašto susitaikymo plano projektą. Plane 
numatyta plati amnestija sukilėliams sukėlė 
susirūpinimą JAV Kongreso narių tarpe, 
kilus galimybei, jog amerikiečių karių 
žudikai išvengs bausmės. Birželio 28 d. al- 
Maliki smulkiau išaiškino savo planą , 
pabrėždamas, kad numatoma amnestija 
nelies asmenų, žudžiusių amerikiečius, jų 
sąjungininkus ar irakiečius.

♦ Fretlin partijos remiamam Rytų 
Timoro min. pirmininkui Mari Alkatiri 
nesutinkant atsistatydinti, birželio 25 d. iš 
užsienio reikalų ministro pareigų 
pasitraukė Ramps Horta. Juo pasekė 
įtakingas transportų ministras Ovidio 
Atnaral. Birželio 26 d-. Mari Alkatiri 
gąliąųsiai,įteikė savo atsistatydinimo 
pareiškimų, laikinai pasilikdamas 
pareigose, kol nebus sudarytas naujas 
ministrų kabinetas.

♦ Birželio 26 d. Australijos min. 
pirmininkas John Howard Batam saloje 
(Indonezijai priklausanti sala netoli 
Singapūro) susitiko su Indonezijos,

. p,ręz;įden,tų.Sušilo,IJarnbąng.Yudhoyono. 
Sis susitikimas, praėjęs draugiškoje 

Lietuvos įvykių apžvalga
nėra. Bet jei yra krizė, o krizė kenkia ir 
ekonimikai ir ‘įvaizdžiui’, kuriuo taip 
rūpinamasi, kodėl nesikreipti į piliečius su 
priešlaikiniais rinkimais? Juk demokra
tijoje piliečių valia yra svarbiausia. 
Žinoma, Prezidentas, paleidęs Seimą, 
pagal Konstituciją ture tų ir pats laike trijų 
mėnesių duoti progą piliečiams jį perrinkti 
ar kitą Prezidentą išsirinkti. Bet jam esant 
vienu iš populiariausių politikų Lietuvoje, 
nauji rinkimai jo neturėtų bauginti.

V. Uspaskich traukiasi
Darbo partijos seniūnė Loreta Grauž- 

inienė praneęė, kad Viktor Uspaskich 
visiškai traukiasi iš partijos pirmininko 
pareigų ir lieka eiliniu partijos nariu.

Apie tai DP (Darbo Partijos) vadovybė 
sužinojo Generalinei prokuratūrai 
nusprendus pateikti įtarimus DP kaip 
juridiniam asmeniui pagal du Baudžiamojo 
kodekso straipsnius: Neteisingas duomenų 
apie pajamas, pelną ir turtą pateikimas, 
siekiant išvengti mokesčių, bei apgaulingas 
apskaitos tvarkymas.

L.Graužinicnė pareiškė žurnalistams, 
jog šiandien Darbo partija gavo pranešimą 
apie pareiškiamus įtarimus, todėl 
pirmininkas V. Uspaskich, prisiimdamas 
atsakomybę dėl susidariusios situacijos, 
atsistatydina”.

Ji teigė su V.Uspaskich’u kalbėjusi 
telefonu. Paklausta, kada atsistatydinantį 
partijos vadovą galima bus pamatyti 
Lietuvoje, ji pareiškė, kad V. Uspaskich’as 
turėtų grįžti „artimiausiu metu”.

Tuo tarpu “Lietuvos rytas” rašė, kad 
V.Uspaskich, jo aplinkos teigimu, 
artimiausiu metu neketina grįžti į Lietuvą. 
Mūsų Pastogė Nr. 26, 20()6,07.O5, psi. 

nuotaikoje, išlygino prasidėjusius irti 
santykius tarp Australijos ir Indonezijos, 
nors indonezai vis dar nepatenkinti, kad 
Australija suteikė prieglobstį 42 
pabėgėliams iš Papua, gi australai piktinasi, 
kad Bali sprogimų Įkvėpėjas Abu Bakar 
Bashir buvo pagreitintai paleistas iš 
kalėjimo.

♦ Birželio 25 d. Irako pogrindinė 
organizacija Mujahideen Shura taryba 
internete parodė keturių pagrobtų Rusijos 
ambasados Bagdade tarnautojų nužudymą. 
Jie nužudyti, Rusijai neišpildžius 
reikalavimo pasitraukti iš Čečėnijos. 
Vienas tarnautojas buvo nužudytas 
anksčiau. Rusijos prezidentas Vladimir 
Putin paskyrė 10 milijonų dolerių premiją 
už žudikų išaiškinimą ir jų sunaikinimą.

♦ Birželio 29 d. JAV Aukščiausias 
Teismas priėmė nutarimą, kad prezidentas 
George W. Bush peržengė savo 
kompetencijos ribas, sudarydamas 
specialią karinę komisiją teisti 
Guantanamo kalinius. Nutarimas priimtas 
5-3 teisėjų dauguma. Prezidentas G. Bush 
pareiškė, kad bus rastas kitas būdas teisti 
Guantanamo bazės kalinius, prisilaikant 
Ženevos konvencijos taisyklių ir JAV 
Aukščiausiojo Teismo rekomendacijų.

♦ Izraelis deda visas pastangas išlaisvinti 
palestiniečių pagrobtųjų karį. Birželio 29 
d. Izraelio kariai ir policija suėmė 
palestiniečių ministrus ir 25 parlamento 
narius, nes palestiniečių Hamas 
organizacija remia puolimus prieš Izraelį. 
Izraelio tankai įsiveržė j pietinę Gazos 
ruožo dalį, Egipto pasienyje. Izraelio 
bombardavimas sugriovė vienintelę 
palestiniečių elektros jėgainę Gazos ruože, 
bei vidaus reikalų ministerijos, rūmus. 
Egiptui žadant tarpininkauti, išlaisvinant 
pagrobtą kąri. Izraelis kol kas susilaikė nuo 
planuoto Gazos miesto puolimo.

Jįyra pasiekusi informacija, kad čia jis bus 
tuojau pat sulaikytas ir uždarytas į areštinę 
48 valandoms.

Jau svarstoma galimybė skelbti 
V.Uspaskich’o paiešką Rusijoje, bet 
prisiminus, kaip buvo blokuojamos 
Lietuvos pastangos išsiaiškinti istoriją su 
jo diplomu, mažai tikėtina, kad Maskva 
sutiks šį politiką išduoti Lietuvai.

V Uspaskich gegužės pradžioje išvyko 
į Rusiją, kaip skelbta oficialiai, dėl 
tragiškos brolio žūties. Tačiau vėliau 
žiniasklaidoje buvo pasirodę oficialiai 
nepatvirtintų pranešimų, esą jis galėjo 
parvykti į Lietuvą, lankytis Baltarusijoje. 
Teigiama, jog V. Uspaskich negrįžta, mat 
Lietuvos pareigūnai laukia jo apklausoje dėl 
partijos „juodosios buhalterijos”.

Politinio nestabilumo kaina
Tiesioginės užsienio investicijos 

Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį sudarė 
469.64 min. litų -17.6% mažiau nei pernai 
sausį-kovą, kai nebuvo politinio 
nestabilumo.

Pirmąjį šių metų ketvirtį daugiausia 
tiesioginių investicijų skirta nekilnojamojo 
turto operacijų (172.6 min. litų), elektros, 
dujų ir vandens tiekimo (155.6 min. litų) 
bei medienos ir medienos gaminių (104.6 
min. litų) veikloms.

Daugiausia lėšų yra investavę Danijos 
(14.6%), Švedijos (13.7%)Rusijos (13%), 
Vokietijos (11.2%.), Suomijos (8.2%) ir 
Estijos (7.9%) investuotojai.

ES valstybių investicijos sudarė 74.7% 
visų investicijų.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos 
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Sveikiname
Džiaugiamės ir nuoširdžiai sveikiname Dalią Antanaitienę OAM, Melbourne 

Kat. Moterų Draugijos narę ir buvusią ilgametę tautinių šokių vadovę, su užtarnautu 
garbingu apdovanojimu - Australijos Ordino Medaliu OAM.

Nuoširdžiai linkime sveikatos, neblėstančios energijos ir pasišventimo toliau 
turtinti Australijos lietuvių gyvenimą bei veiklą.

Mclbourno Kat. Moterų Draugija

Pilietinės iniciatyvos : BALTOJI ANKETA
Gyvenimas nėra nei juodas, nei baltas. Jis įvairiaspalvis. Jei visuo

menė progresuoja - gyvenimas šviesėja, jei degraduoja - ji tamsėja. 
Kadangi esame baltai, turėtumėm rūpintis baltumu - šviesa ir 
šviesėjimu, tačiau gyvenimas Lietuvoje kažkodėl vis dažniau matomas 
bei piešiamas gana niūriai, tamsiai, tarsi be išeities. Pagrindinės šio 
laikmečio problemos - stoka dvasinio ir pilietinio sąmoningumo, 
kūrybiškumo, pasitikėjimo savimi, daugkur dominuojanti agresija, 
apatija ir neviltis - tiesiogiai susijusios su šviesesnės Lietuvos 
perspektyvos nejutimu.

Arcgzistuoja kokia nors strateginė Lietuvos vizija? Kodėl viešai nediskutuojama, neieš
koma atsakymų į tokius paprastus, atrodytų, klausimus - kam mes gyvenime, kokią Lietuvą 
kuriame, kokią norėtume matyti Ją po šimto ar po dviejų šimtų metų? Ar išnykusią, 
degradavusią, kaip prūsai? Ar ištirpusią, beveidę Europos kontekste? Ar garbingą, 
savarankišką, klestinčią dvasioje ir kūne, kaip išpranašauta Oskaro Milašiaus regėjimuose? 
Ir ką reikėtų daryti, kad Lietuva kuo greičiau imtų keltis, kad “neišsivaikščiotų”?

Norėdami ieškoti išeičių ir prisidėti prie šviesios, skaidrios Lietuvos sukūrimo, 
nutarėme kreiptis [šviesius protus - j žinomus Lietuvos menininkus, visuomenės veikėjus, 
kunigus, prašydami atsakyti į dešimt “BALTOSIOS ANKETOS” klausimų.

Pagarbiai-idėjos iniciatorius, Vytautas V. Landsbergis

Palaikyti Žmogiškumą
Į Baltosios anketos klausimus atsako 
Europos Parlamento narys Vytautas 
LANDSBERGIS.

Kokią Lietuvą norėtumėte matyti po 
Šimto metų ? Kokie visuomeninės raidos 
principai (arįstatymai) galėtųpadėti to siekti?

Norėčiau, kad ji dar būtų. Pagrindinis 
principas, kad būtų, tai savo krašto meilė.

Arjaučiatės esąs Lietuvos bendruomenės 
narys?Ar galėtumėte su pasididžiavimu ištarti 
"Aš esu lietuvis ir tuo labai didžiuojuosi” ir 
kodėl?

Didžiuojuosįtūkstančio metų Lietuva, 
bet ne visais, ypač dabarties, reiškiniais. 
Esu sergančios bendruomenės narys, ir 
man dėl to skauda

Ar Jus tenkina Lietuvos valstybės kultūros 
politika? Kas joje. Jūsų nuomone, keistina?

Keistinas sovietinis požiūris, neva 
kultūra - tai papuošalai arba laisvalaikis. 
Kultūra turi būti valstybės prasmė.

Ar Jus tenkina Lietuvos valstybės švietimo 
politika?Kasjoje, Jūsų nuomone, keistina?

Švietimo tikslas - šviesūs žmonės. Juos 
ugdo šviesūs mokytojai, kuriems turi būti 
teikiama didžiausia pagarba, pagarbi 
parama. Žinių kiekis, jeigu nesiranda 
smalsumo žinioms ir meilės aplinkai - 
bevertis dalykas. O jeigu šviesūs mokytojai 
neatlaiko ir meta mokinius dėl pernelyg 
skurdaus atlyginimo, tai čia netikusios 
švietimo sistemos nelaimė.

Kokių permainų Lietuvos valstybės 
strategijoje reikėtų pageidauti, norint 
susigrąžinti masiškai į Vakarus 
emigruojančią jaunąją Lietuvą?

Lietuva - trečioji Rusijos „priešų“ sąraše
Latvija įrašyta pirmoji į Rusijos “prie

šų” sąrašą, rodo Rusijoje surengta 
sociologijos apklausa. Lietuva Rusijos 
“priešų” sąraše eina trečioji po Latvijos ir 
Gruzijos. Tbkius duomenis pateikia Juri
jaus Levados centras, remdamasis metinės 
apklausos, kokio požiūrio laikosi Rusijos 
gyventojai į pasaulio šalis, rezultatais.

Į “priešų” dešimtuką įėjo: Latvija - 46%, 
Gruzija - 44%, Lietuva - 42%, JAV - 
37%, Estija - 28%, Ukraina - 27%, 
Afganistanas -12%, Irakas -9%, Moldova 
—9% ir Lenkija—7%.

Draugiškiausia užsienio valstybe 
Rusijos gyventojai laiko Baltarusiją. Rusijos 
“draugų" dešimtukas toks: Baltarusija - 
45%, Kazachstanas - 33%, Kinija - 24%, 
Vokietija - 22%, Indija r-15%, Armėnija -

Pagarbos žmogui ir palankumo 
jaunimui.

Lietuva dažnai įvardijama kaip šalis, 
pirmaujanti pagal savižudybių skaičių. Kodėl 
taip yra ir ką daryti, kad būtų kitaip?

Neatsparumas gyvenimo niekybei ir 
užmušta arba neišugdyta paskata bei 
gebėjimas džiaugtis gimstant gautomis 
begalinėmis dovanomis.

Ar Jus tenkina tai, kaip Lietuva suvokia 
ir pateikia save žiniasklaidoje ir televizijoje?

Turbūt nesuvokia ir nesiekia, nepadeda 
susivokti, nes ten vis dar vyrauja 
mėgavimasis bjaurastimi. Gražiai rodytis 
kažkam kažkur - tai tarptautinis 
mįesčionizmas. Reikia gražiai gyventi, 
gražiai būti, laisvai reikštis.

Kokios lietuvio nacionalinės savybės 
Jums atrodo gražiausios, o kokios ne? 
Lietuvos žmonių moralė, sąmoningumas ir 
patriotizmas: diagnozė ir perspektyvos.

Tylioji rezistencija bjaurasčiai, giluminis 
orumas. Pasidavimas - blogai, blogoji 
savybė. Čia ir klostysis perspektyvos - 
vienaip ar kitaip.

Lietuvos kultūros, istorijos ar visuomenės 
veikėjas, kurisyra Jums autoritetas? Ir kodėl?

Vincas Kudirka. Gyvybinga siela, 
kupina džiaugsmo veikti, kurti, ginti. Ir tikro 
skausmo dėl tėvynės. Ištvermė ir 
pasišventimas mirties akivaizdoje.

Kokiais moraliniais principais 
vadovaujatės savo gyvevenime?

Nepalaikyti kiauliškumo. Palaikyti 
žmogiškumą. Kartkartėmis priminti apie 
garbę. (“Bernardinai”) 

14%, Bulgarija - 10%, Ukraina - 10%, 
Prancūzija - 8%, Italija - 7%.

Lyginant su praėjusių metų apklausos 
duomenimis, draugiškas požiūris į Ka
zachstaną tarp Rusijos gyventojų padidėjo 
13%, j Kiniją - 12%, į Armėniją - 5%.

Tuo tarpu Gruzija dar labiau įsitvirtino 
“priešų” sąraše, praradusi rusų pasitikėjimą 
6%. JAV pablogino savo populiarumą tarp 
Rusijos gyventojų net 14%.

Įdomu, kad Ukraina įeina ir į “draugų” 
sąrašo antrąjį penketuką, ir į “priešų” antrąjį 
penketuką.

Taigi 10% rusų priskiria Ukrainą prie 
Rusijos artimų draugi) ir sąjungininkų, o 
27% - prie priešiškų šalių. Apskritai 
Ukraina nutolo nuo teigiamo Rusijos 
gyventojams įvaizdžio 17%. (BNS)
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Bendruomenės baruose
Gedulo ir vilties diena Sydnėjuje
Drebančia ranka ir skaudančia galva 

sėdu prie kompiuterio, kaip Lietuvių 
Bendruomenės atstovas, raportuoti kaip 
mes Sydnėjuje prisiminėme skaudžiausią 
mūsų tautos istorijoje datą - 1941 m. 
birželio 13 -14 d. Atėjus iš Rytų žmonių 
naikinimo mašinai, brutaliausiu būdu buvo 
ištremta į Sibiro ledynus 38,000 Lietuvos 
šviesuomenės skaudžiai mirčiai. Vėliau 
Laurentij Berija pranešime Stalinui rašė, 
kad buvo ištremta 270,000 liaudies priešų 
iš Lietuvos, kurie priešinosi atneštai 
“saulei” iš Sovietų Rusijos. Meldėmės už 
mūsų kankinius, kalbėjome apie jų kančias, 
kad jie, nieko blogo nepadarę, turėjo mirti 
kalėjimuose ir Sibiro taigose.

Sydnėjuje yra įsisteigęs Jungtinis Baltų 
Komitetas, susidedąs iš Estų, Latvių ir 
Lietuvių Bendruomenių atstovų. Jis ir 
ruošia šiuos minėjimus, su viltimi, kad 
mūsų Bendruomenių nariai atsilankys 
prisiminti mūsų tau los aukas.

Buvo pakviesta ir dalyvavo sekantys 
Garbės svečiai- The 1 lon. Philip Ruddock 
MP Federal Attorney General su Min. 
Pirmininko the I Ion. John Howard MP 
sveikinimu Ms. Virginia Judge MP 
Member for Strathfield atstovavo NSW 
Premjerą Morris Iemma. Sir John Carrick 
and Lady Angela Carrick (atstovavo NSW 
opozicijos lyderį Mr. Peter Dcbnam), the 
Hon. Alan Cadman MP (Federal member 
for Mitchell), Ms. Julie Owens MP( Federal 
Member for Parramatta, Mrs. Kaia and Mr. 
Michael Thorpe atstovavo the Hon Fred 
Nile MLC Leader Christian Democratic 
Party of NSW Parlament, Mr. Henryk 
Dobrowski and Mrs. Anna (Lenkijos 
Generalinė konsule). Councillor Bill 
Carney (Mayor of Strathficld), Councillor 
Anita Brown (Parramatta City Council 
(motina lietuvė), kun. Jonas Stankevičius 
(lietuvių katalikų kapelionas), Mr. Raivo 
Kalamae (Estų tarybos Australijoje 
pirmininkas), Rev. Allan Taruste (Estų 
liuteronų pastorius Sydnėjuje), Mr. Aidės 
Biržulis ir Mrs. Biržulis (1 .atvių federacijos 
Australijoje vicepirmininkas). Mr. Eriks 
Zvirbulis ir Mrs. Zvirbulis (Sydnėjaus 
latvių organizacijos pirmininkas), Mr. John 
Ronis ir Mrs. Ronis (Sydnėjaus latvių 
Bendruomenės pirmininkas), Mr. Tom 
Beam (Sydnėjaus Kroatų Bendruomenės 
Tarybos pirmininkas), Mr. George 
Menchinsky ir Mrs. Menchinsky 
(Ukrainian Council), Mr. Bella Kardos ir

IŠ REDAKCIJOJ PAŠTO
Aš esu gavęs e-mail laišką iš Algio 

Taškūno, kuriame jis dalinai užsimina labai 
svarbiu klausimu:

“... padėti mums rūpimu klausimu ir 
atsiklausti visų Just, bičiulių nuomonės apie 
“Lithuanian Papers” žurnalą. Nuo pat 
pradžios, 1987 metais pradėję leisti 
“Lithuanian Papers” Tasmanijoje, mes 
siekėme informuoti australus ir visus 
angliškai kalbančius asmenis apie Lietuvą 
ir lietuvius. Ar mūsų skaitytojų nuomone, 
mes šitą tikslą atsiekėme? Ir ar verta šį 
žurnalą toliau leisti? Kas galėtų ir norėtų 
perimtišj darbą?

Mes būsime dėkingi už visus 
atsiliepimus - ne tik teigiamus, bet ir už 
kritiškus. Jeigu dar kas nėra matęs 
“Lithuanian Papers”, galima gauti nau
jausią numerį susipažinimui nemokamai. 
Prašome atsiųsti savo pašto adresą, šiuo 
email: A.Tliskunas@ulas.edu.au “

Algis Bučinskas 

Mrs. Kardos (President I lungarian Council 
of NSW AAND), Mr. Fabian Lovocovic ir 
Mrs. Lovocovic (Kroatų savaitraščio 
redaktorius). Mr. Michael Darby (Very long 
standing supporter of Baltic people and 
Captive Nations), Mrs. Paula Bosman (wife 
of former member for St. George), Mrs. 
Ilga Nayradi (long standing memberof the 
Joint Baltic Committee).

Estų generalinė Garbės konsidė dr. 
Malle Tohver - Tini ir p. Arvo Tini atsiprašė. 
Buvo kviestas ir Lietuvos Garbės konsulas.

Iš Lietuvių Bendruomenės 19 kviestinių 
svečių - atsilankė 5.

Vėliavą įnešė Darius Kazokas. Jį 
palydėjo gražiai pasipuošusios choristės 
Lilė Gaidžionienė ir Nijolė Jurkšaitienė.

Po koncerto buvo suruoštos vaišės. Čia 
vėl pasirodė mūsų nepavargstanti Onutė 
Kapočienė. Ji vaišino svečius savo iškeptais 
žagarėliais ir kitais skanėstais. Ačiū jai.

Apie minėjimą ir koncertą, manau, kad 
kas nors parašys, nes patiems apie save 
rašyti nepatogu.

Lietuvių salėje matėsi 11 veidų. Kokia 
būtų buvusi gėda prieš aukštus svečius, 
jeigu latviai ir estai būtų atsiuntę tik po 10 
narių!

Svečiai klausinėjo, kur yra mūsų 
jaunimas. Juk ir jų (mūsų vaikų?) amžiaus 
vaikai mirė badu, Sibire prišalę prie ledo 
beieškodami šiukšlynuose maisto. Ar jums 
neskaudu?

Iš Lietuvos pereitą trečiadienį į Sibirą 
išvyko pirmoji jaunimo ekspedicija, 
lankyti tremtinių kapus ir masines 
žudynių vietas.

Spaudoje skaitome nusiskundimus, 
pasiteisinimus, kodėl neina j “Dainos” 
choro koncertus, nes dainuojama ir 
angliškai. Šiame minėjime choras 
dainavo tik lietuviškai. Jam plojo 
mažiausiai 200 klausytojų, jų tarpe ir pusė 
tuzino lietuvių.

Pasibaigė minėjimas, niekas nežuvo. 
Pasivaišinę svečiai ir organizatoriai 
išsiskirstė. Liko tik “mažas” darbelis - 
nuimti nuo scenos sunkius laiptus ir 
sunešti j sandėlį 350 kėdžių. Padėjo kas - 
australas Kenneth ir toks suklypusiais 
keliais Kramilius. Taigi pranešu, kad yra 
pelninga ir garbi vieta Jungtiniame Baltų 
Komitete atstovauti Sydnėjaus lietuvius. 
Prašau kreiptis. Nesigailėsite...

A. Kramilius 
Lietuvių Bendruomenės atstovas JBK

Laišką Jūsų redakcijai rašau iš Lie
tuvos. Rokiškio „Romuvos” gimnazijos 
biblioteka intensyviai bendradarbiauja su 
užsienyje gyvenančiais lietuviais. Mūsų 
bendradarbiavimo partneriai: Kanados 
lietuvių muziejus - archyvas. Amerikos 
lietuvių muziejus - archyvąs; 
Toronto Maironio mokykla, informacinis 
partneris ir rėmėjas Kanados lietuvių 
savaitraštis „Tėviškės žiburiai”. Į ši 
savaitraštį pastoviai siunčiu miniatiūras ir 
žinutes, straipsnius. Gal ir Australijos 
lietuviams būtų įdomi informacija apie 
kultūrą ir švietimą iš Lietuvos krašto. 
Rokiškio. ... Jūsų redakcijai linkiu 
išminties, naujų idėjų, stiprybės ir didelės, 
didelės sėkmės! Būkite laimingi 
populiarindami lietuvybę!

Su didžiausia pagarba -
Reda Kisclytė, 

Rokiškio „ROMUVOS” gimnazijos 
bibliotekos vedėja

Lietuva iš arti

Kaip malonu.
Isolda Poželaitė-Davis AM

Sugrįžęs iš Lietuvos malonus sodybietis 
parvežė įdomią dovaną iš Antano Mončio 
namų - muziejaus Palangoje: CD su švilpių 
muzika. Kaip žinia, skulptorius Antanas 
Moneys mėgo kurti meniškus švilpius ir 
įamžinti, turbūt, vieną iš seniausių lietuvių 
tautos muzikos instrumentų. O 
pasitelkdamas Šeimos narius ir prietelius, 
mėgo ir improvizuoti muziką švilpių tonais.

Mončio namuose vyksta nuolatinės 
parodos (malonu pastebėti, kad direktorė 
Loreta Turauskaitė, skulptoriaus dukterėčia, 
naudoja žodį PARODA vengdama 
naujadaro “ekspozicija,” skolinio iš 
prancūzų kalbos “exposition”).

Taigi, kaip lik šiuo metu ten vyksta 
“Vytauto Maželio fotografijų paroda ir jo 
fotografijų albumo ‘Portretai’ pristatymai. 
Knyga išleista Lietuvoje Renatos 
Alinskienės (New York) paramos dėka,” 
praneša direktorė. Labai prasminga, kad 
bibliotekoms ir mokykloms, kurių atstovai 
lankys parodą, bus įteikti šie albumai.

Liepos mėnesį vyks Lietuvos spaudos 
fotografijos paroda. Liepos pabaigoje vyks 
italo F. Ccntcnari paroda ir instaliacija ant 
muziejaus sienos lauke. Rugpjūtyje - 
geriausių Rusijos fotografų darbai. 
Rugsėjyje - tradicinės A.Mončio dienos 
Palangoje Nr.4. Tad kam iš Australijos 
lietuvių tektų būti tuo metu Palangoje, galės 
pasigrožėti meniškais renginiais.

Dailė
“Mes europiečiai” Vytautė Cikana- 

vičienė savo straipsnyje rašo, kad jau 
“Baigėsi fotografijos konkursas “Stop 
kadras: mes-europiečiai,” skirtas Lietuvos 
narystės Europos Sąjungoje antrosioms 
metinėms. Konkursą Lietuvos mokyklų 9- 
12 klasių mokiniams organizavo Europos 
Parlamento narys Šarūnas Birutis ir 
Lietuvos moksleivių sąjunga. Jo tikslas - 
skatinti mokinius domėtis Lietuvos naryste 
ES bei puoselėti jaunimo kūrybingumą. Taip 
pat, pasitelkus fotografijos meną, 
populiarinti Lietuvos, kaip ES valstybės, ir 
jos žmonių vertybes.”

Malonu informuoti, kad lietuviukai 
laimėjo penkias premijas - Europos 
Parlamento narioŠariino Bintčio rengiamą 
kelionę į Europos Parlamentą. Atrodo, kad 
laimėję moksleiviai turės progos aplankyti 
Prahą. Paryžių ir Berlyną. Laimėtojai nuo 
pirmo iki penkto prizo: Ignas Jurkinas - 
Utena; Martyna Kancytė -Šiauliai; Giedrė 
Uldukytė - Vilnius; Eimante Geležauskaitė 
- Marijampolė; Laura Karpavičiūtė - 
Birštonas. Bravo-jaunime!

Galerijoje “Kairė-dešinė” Vilniuje 
vyksta knygų iliustracijų paroda. Parodoje 
yra nemažai vaikams skirtos literatūros

Padėka
Noriu padėkoti visiem tautiečiams, 

dalyvavusiam Gedulo ir Vilties Dienos 
Minėjime birželio 18-tą dieną, Strath- 
field’c . Ypatingas AČIŪ mūsų choro 
vadovybei, dirigentei ir visiems 
choristams.

Taip pat noriu padėkoti mano 
kolegoms Balticčių Komitete, Rasai 
Blansjaar ir Antanui Kramiliui, už įdėtas 
pastangas ir darbą ruošiant šių metų 
minėjimą.

Vincas Bakaitis
Balticčių Komiteto Pirmininkas

Skaityk “Mūsų Pastogę" — viską žinosi!

iliustracijų, kurių 
pagrindiniai 
elementai yra: 
“patrauklumas, 
spalvingumas, 
suprantamumas, 
pagrindinių 
elementų 
išryškinimas ir 
perijodiškas pa
kartojimas.” Kitose srityse iliustruotojai turi 
daugiau laisvės, anot rcccnzcntės Ievos 
Plcikicnės, “tai yra klasikinėj, istorinėj 
literatūroj ir poezijoj”, kurioje gali 
laisviausiai pasireikšti iliustruotojo 
kūrybinė laisvė.

Galerijoje “Vartai” Vilniuje vyksta 
naujas parodų ciklas “ Svečiai Europos 
kultūrinėje sostinėje.” Nuo 2006 iki 2009 
metų visos Europos Sąjungos ša lys pristatys 
savo meną Vilniuje.

Muzika
Vilniaus miesto savivaldybės choras 

“Jauna muzika” pabaigė sezoną koncertų 
ciklu “Išgirskim dangų” Vilniaus 
evangelikų liuteronų bažnyčioje. Po to 
“Jauna muzika” diriguojama dirigento 
Bernhard Siebercr koncertuos Innsbruck 
mieste, Austrijoje. Ten ansamblis atliks 
drauge su orchestrų Franz Joseph 1 laydn 
(1732-1809) keturių dalių oratoriją “Metų 
laikai” (Die Jahreszeiten).

Kompozitoriaus Šarūno Nako neseniai 
sukurtas kūrinys “Sapnų Venecija, ugnims 
meilės uraganas” skambės Venecijoje 
birželio mėnesio pabaigoje. Savo kūriniu 
Nakas pagerbia Venecijoje gimusio 
kompozitoriaus Vivaldi muziką. Venecija 
turi nemažai pagarsėjusių sūnų: Marco Polo, 
Casanova, kompozitoriai Claudio 
Monteverdi, Antonio Vivaldi ir kiti.

Basel miesto Šveicarijoje kamerinis 
orkestras su soliste Tabea Zimmermann iš 
Vokietijos (alto smuikas) grojo Vilniaus 
festivalyje kompozitoriaus Wolfgang 
Amadeus Mozart kūrinius. Koncertas 
skirtas 250-osioms pagarsėjusio 
kompozitoriaus gimimo metinėms.

Opera
2006-2007 m. sezono metu Lietuvos 

nacionalinis operos ir baleto teatras pradės 
premjera “Eugenijus Oneginas”. Atrodo, 
kad ši opera bus pirmą kartą rodyta 
Didžiojoje scenoje. Richard Strauss operos 
“Salome” (Salomėja) premjera įvyks 
lapkričio 24 d. Broniaus Kutavičiaus op
era “Lokys”, kurią režisuos Jonas Jurašas, 
lapkričio 26 d. Giuseppe Verdi “Rigoletto” 
ir “La Forza del Destino” (Likimo galia) 
lapkričio 29,30. dienomis.

Gilnter Kramer režisuotą J.F. Halčvy 
operą “ I .a Juivc” (Žydė) publika pamatys 
2006.12.01 d. O 2007 metų pavasarį operų 
mėgėjai turės progos pamatyti Richard 
Wagner operą “Die Walkiirc” (Valkiriją).

Jaunuosius žiūrovus sudomins 
kompozitorės Rachel Portman sukurta op
era “ Mažasis princąs.” pągąlAųtpine de 
Saint-Exupčry romaną “Lc petit prince.”

“Lėlės teatras” baigs sezoną birželio 
mėn. gale Trakų pilies pusiasalyje, kuriame 
kausis ir riteriai ir trys paršiukai su vilku.

Piknikas Gunlori.škių pelkyne - šis 
naujas spektaklis, neturintis panašių 
Lietuvoje, įvyko birželio 17d. Jame 
vaizduojama pelkių gyvenimas su šokiais ir 
fejerverkais, kurio metu žiūrovai (apie 200) 
sėdėjo ant teatro kėdžių gamtoje po didelėm 
eglėm su tinkleliais nuo uodų. Specialiai 
šiai vietai sukurtą Snieguolės Dikčiūtės 
muziką grojo kompozitorės vadovaujamas 
muzikų ansamblis “Uodas”. Gaila, kad 
neteko pamatyti tokį novatorišką spektaklį! 

______________________________________ Q
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LIETUVIS MEŠKINAS SYDNĖJUJE DIDELIO 
DĖMESIO NESULAUKĖ

Musė Antsienaitė

Žuvėdra Melbourne

120 spalvingų dvimetrinių 
meškinų vist) mėnesį (iki birželio) 
stovėjo pačioje Sydnėjaus širdyje - 
Circular Quay. Drauge su miniomis 
žmonių išsirengę jų pasižiūrėti, iš 
anksto žinojome, kad UNICEF 
skirtame renginyje dalyvauja ir 
Lietuva (o kaipgi, juk esame Jungtinių 
Tautų šeimoje).

Pagal organizatorių sumanymų, 
kiekvienas meškinas turi atspindėti 
savo šalies meno stilių, pateikti 
daugybę informacijos apie tų šąli. 
Parodos tikslas - skatinti meilę, taikų, 
draugystę, pakantumų ir geresnį 
tarpusavio supratimų (tarptautinėje 
plotmėje).

Deja, kad ir kiek tiesėme kaklus 
ir gręžiojomės, nei lietuviškos 
trispalvės, nei Trakų ar Gedimino 
pilies, jau nekalbant apie kokį tautinės 
juostos motyvą ar krepšinio lanką, ant 
jokio meškino nepamatėme. Teko skaityti 
visas iš eilės lenteles prie meškinų kojų 
(ačiū Dievui, jie buvo sustatyti valstybių 
pavadinimų abėcėline tvarka).

Lentelė su anglišku užrašu „Lithuania. 
Artist Dalia Liksaite“. Mūsų meškinas 
stovėjo vienišas, niekas juo nesistebėjo, 
nenorėjo su juo nusifotografuoti, nors 
šalimais fotoaparatai spragsėjo ir kameros 
dūzgė.. Ir nenuostabu: Lietuvos „menų ir 
daugybę informacijos“ apie šių šalį 
„atspindėjo“ rudas (d gal geltonas?) 
meškinas, apsivilkęs tamsiai mėlynu tartum 
sportiniu kostiumu, papuoštu raudonu 
ruoželiu. Bet taip tik mums iš pirmo 
žvilgsnio pasirodė.

Kai nuliūdę dėl (ir vėl) praleistos 
puikios progos papropaguoti Lietuvos 
įvaizdį (po pasaulį keliaujančius “Draugu
žius meškinus” jau matė beveik 7 milijonai 
žmonių, vien Sydnėjuje - daugiau kaip 
milijonas), parėjome namo ir Lietuvai 
atstovaujantį meškiną susiradome meškinų 
interneto svetainėje, sužinojome, kad dvi 
pagrindinės spalvos - ochra (?) ir tamsiai 
mėlyna spalvos “tai Baltijos jūros ir 
paplūdimio spalvos. Stilizuoti kaspinai, 
kurie atrodo, lyg judėtų su vėju aplink
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Lietuvis meškinas kairėje

meškiną (mums taip neatrodė - R.B.), 
simbolizuoja pokyčius, kuriuos dabar 
pergyvena Lietuva.”

Toliau Palangoje augusi dailininkė Rasa 
Likšaitė paaiškina, kad šis pajūrio kurortas, 
šiemet pažymintis 750 metų jubiliejų, yra 
reikšmingas ne tik jai, bet ir visai Lietuvai. 
Užtat meškino nugaroje ji nupiešusi 
Palangos žemėlapį (deja, to nežinojome ir 
Circular Quay meškino iš užpakalio 
neapžiūrėjome).

Australija Sydnėjuje išstatė net tris 
meškinus. Juos išdailino tiys garsiausi šalies 
dailininkai-tarptautinės šlovės UNICEF 
ambasadorius Ken Done, pasaulyje 
pripažinta aborigene menininkė Elaine 
Russell ir graikų kilmės australų tapytojas 
George Theodosiou (graikai yra viena 
gausiausių Australijos imigrantų grupių).

Didieji meškinai turėjo broliukus - per 
pusę mažesnius meškinukus, juos, kaip ir 
didžiuosius meškinus, galima įsigyti 
atminimui - visos Sydnėjuje surinktos 
pajamos paskirtos UNICEF Australijos 
skyriui. Vokišką meškiną po parodos 
mačiau bestovintį prie vokiečių restorano 
Sydnėjaus senamiestyje.

Lėšos taip pat surinktos pardavus 
miniatiūrines meškinų kopijas, meškinais 
papuoštus marškinėlius, parodos katalogus. 
Apkeliavę žemės rutulį visi meškinai bus 
parduoti aukcione, gautos lėšos bus 
atiduotos UNICEF.

Berlyne, Hongkongc, Istanbule, 
Tokijuje, Seule, Sydnėjuje pabuvoję 
“Draugužiai meškinai” vargstančiais 
vaikais besirūpinančioms organizacijoms 
surinko apie pusantro milijono eurų.

120 meškinų kiekvienas savo šalį šlovins 
Amane, Keiptaune, Adis Abeboje, 
Šanchajuje, Atėnuose, Majamyje, Bostone, 
Buenos Airėse, Los Angeles ir kt. Deja, 
lietuvis meškinas Lietuvos įvaizdžio ir juose 
nepagerins. Na, nebent nežinomos 
dailininkės darbą pakeistų Lietuvos dailės 
grandų menas. Šių metų Eurovizijos 
konkursas parodė, kad net į meniniu 
požiūriu kičui artimas akcijas verta mesti 
geriausias pajėgas. □

AR JAU SUMOKĖJAI

“MŪSŲ PASTOGĖS"

PRENUMERATĄ?

Sakome: “Vargšai benamiai sydnė- 
jiškiai - kada gi jie tuos savo Namus 
atidarys...” Bet pažiūrėkime į “Mūsų 
Pastogę”: namai ar ne namai, o renginių- 
vienas po kito, nors ir svetimose salėse.

Vienas iš renginių, pagavęs mano 
dėmesį, tai Klaipėdos universiteto 
“Žuvėdros” ansamblio videofilmas, 
parodytas per Motinos Dieną. “Žuvėdra”, 
nors yra studentų ansamblis, atseit mėgėjai, 
savo šokius yra ištobulinę iki 
profesionalumo lygio. Juk jie net penkis 
kartus yra buvę Europos sportinių 
(pramoginių) šokių čempionai ir net penkis 
kartus pasaulio čempionai! O mėgėjai jie ta 
prasme, kad mėgsta šokti ir šoka ne už 
pinigą.

Apie “Žuvėdrą” esu girdėjusi daug 
gražių atsiliepimų, esu mačiusi jų šokį, 
Dainų Šventėje Lietuvoje lietui lyjant, 
baloms teškant. Tie dangaus “prajovai” ne 
kiek nesumažino jų grakštumo, 
žaismingumo ir geros nuotaikos. Taip 
norėjosi juos pamatyti ant “tvirto grunto”.

Dabarvisiems bus proga tą padaryti. Ne 
tik aš pavydėjau sydnėjiškiams, bet ir

Lietuviški filmai Rusijoje
Lietuva po kurio laiko gali nebeturėti 

galimybės rodyti sovietmečiu sukurtų kino 
juostų, kurių originalai tebelaikomi Rusijos 
saugyklose. Lietuvos kinematografininkai 
praranda vilt j atgauti nacionalinį turtą - apie 
100 filmų, bet viliasi, jog pavyks įsigyti bent 
kopijas.Tačiau patirtis parodė, jogspalvotų 
filmų originalai jau yra prastos kokybės, 
todėl net ir kopijas jau tektų atšviežinti 
šiuolaikine technika.

Lietuvos filmų kūrėjai jau dabar 
susiduria su sunkumais, kai yra kviečiami 
dalyvauti tarptautiniuose festivaliuose ir 
prašomi atsivežti sovietmečiu sukurtas 
juostas. Visų anais laikais sukurtų juostų 
negatyvai saugomi valstybinio komiteto 
“Gosfilm” fonduose Rusijoje. Lietuvoje 
išlikusios kopijos yra naudotos daugelį 
kartų, todėl jų kokybė vis prastėja, o kai 
kurios demonstravimui jau netinka.

Lietuvos kinematografininkų sąjungos 
pirmininkas, režisierius Gytis Lukšas sakė, 
kad Lietuva ne kartą pareiškė pretenzijas į 
šalyje sukurtus filmus.

“Juos norima atgauti nuo pat 
nepriklausomybės paskelbimo pradžios. Ne 
kartą dėl to kreipėsi ir mūsų sąjunga, ir 
kūrėjai, Kultūros ministerija derėjosi su 
Rusijos kultūros ministerija, prašėme 
tarptautinių organizacijų pagalbos”, - sakė 
režisierius.

Anot G.Lukšo, Rusijos vyriausybės 
oficialūs atstovai teigia, kad “Gosfilm” 
fonduose saugoma pasaulinė kolekcija, 
“įtariu, kad ten laikomi ne tik SSRS 
pagaminti filmai, bet sukauptas visas 
pasaulinio kino šedevrų archyvas. Anot 
nišų, tai - vieninga kolekcija, kuri negali 
būti dalijama. Jie siūlėją lyginti su Patyžiaus 
Luvru, Britų muziejumi Londone arba 
Metropolitenu Niujorke. Sako, kas būtų, 
jeigu įvairios šalys mėgintų atsiimti iš tų 
muziejų kažkada j juos patekusius 
paveikslus?

Mes pabrėžėme, kad ši analogija 
neteisinga, ir prabilome apie autorines 
teises. Autorinė teisė skirstoma į moralinę 
autorių teršę ir j turtinę teisę, kuri priklauso 
gamintojui. Visų lietuviškų filmų 
gamintojas buvo Lietuvos kino studija 
(LKS), tačiau ji privatizuota. Bet ne pati LKS 
finansavo gamybą, ji tik perskirstydavo 
gautus pinigus. Šių dviprasmybių virtinė 
mums nepadeda”, - sakė G. Lukšas.

Rusijos atstovai teigia, kad autorinės 
teisės nėra pažeidinėjamos, nes “Gosfilm” 
fonduose esantys filmai nėra darkomi, 
permontuojami. “Formaliai moralinė teisė 

Lietuvos Baleto Bičiulių pirmininkas 
Melbourne, mūsų žinomas baletomanas 
Jurgis Žalkauskas pasišiaušė išgirdęs apie 
“Žuvėdrą” Sydnėjuje. “Kaip gi”, sako, 
“Sydnėjus matė, o mclbourniškiai 
nuskriausti.”

Taigi, kad nesijaustumėt nuskriausti, visi 
skubėkite į Melbourne Lietuvių Namus 
liepos 16 d. 1 vai. po pietų. Jubiliejinėje 
salėje, jaukios kavinės aplinkoje pamatysite 
“Žuvėdros” ansamblio videofilmą ir 
pasivaišinsite Entuziasčių parūpinta kavute.

įėjimas aukomis (pageidautina 
neskambančiomis - popierinėmis). Bus 
progos investuoti į loterijos bilietą ir išlošti 
vertingą prizą. Visas pelnas bus persiųstas 
Lietuvos baletui.

Nepamirškime “Žuvėdros”. Kaip 
ž.nomc, studentams visuomet trūksta 
pinigų, o gastrolės kainuoja. Kas bus dosniai 
nusiteikęs ir norės dar kartą “Žuvėdra” 
pasidžiaugti namie, galės nusipirkti ką tik 
matyto filmo DVD.

Tad iki pasimatymo Jubiliejinėje salėje 
sekmadienį, liepos 16 d. 1 vai. po pietų!

A. Karazijienė

nepažeista. Kelia abejonių kitas aspektas: 
ar tie filmai nepanaudojami komerciniais 
tikslais ir ar už tai atlyginama autoriams? 
Šito niekas negali įrodyti. Pinigų iš Rusijos 
niekas iš kūrėjų nėra gavęs”, - teigė 
G.Lukšas.

Jis pridūrė, kad Rusijos prezidentu dar 
esant Borisui Jelcinui, buvo nušvitusi 
galimybė atgauti juostas. “Tuomet sakyta, 
kad jas galima grąžinti. Tačiau atgautume 
tik vaizdą, nes garso takelių jau nėra. Filmai 
buvo dubliuoti į rusų kalbą, lietuviškos 
fonogramos Maskvai nebuvo reikalingos ir 
jos neišsaugotos. Dalis jų liko Lietuvoje, bet 
nebuvo išsaugotos. Todėl, filmus parsivežus 
j Lietuvą, tektų atkurti garsą, bent jau 
dialogus”, - pasakojo G.Lukšas.

Anot G.Lukšo, Rusijoje yra saugoma 
apie 100 lietuviškų vaidybinių filmų. 
“Sovietų Sąjungos laikais filmų gamyba 
buvo centralizuotai finansuojama iš vieno 
šaltinio. Respublikų kino studijos 
pateikdavo pasiūlymus, redakcinė kolegija 
Maskvoje juos apsvarstydavo ir, jei 
scenarijus buvo priimtinas, skirdavo lėšas. 
Tuo metu Lietuvos kino studija kasmet 
sukurdavo po 5-7 filmus. Centrinės 
Ostankino televizijos užsakymu sukūrė 
tokius serialus kaip “Turtuolis vargšas”, 
“Smokas ir mažylis”, “Amerikoniškoji 
tragedija”.

Pabaigus filmą jį reikėdavo vežti į 
Maskvą, kur jįpriimdavo komisija. Paprastai 
juostoms buvo suteikiama antra kategorija, 
leidžianti juos rodyti visoje SSRS. Į Maskvą 
reikėdavo pristatyti filmo pirminę 
medžiagą: vaizdo originalą negatyvą, 
suvestą į vieną juostą visą kino garsą, 
fotoreklamą, plakatus. Visa tai buvo 
saugoma “Gosfilm” fonduose, Bielyje 
Stolby gyvenvietėje netoli Maskvos.

Saugykloje laikomi visų buvusių 
sąjunginių respublikų filmų originalai ir 
kopijos. Kitos kopijos pasklisdavo po 
respublikas, grįždavo ir j jas pagaminusias 
šalis. I jetuva yra išsaugojusi savo saugyklose 
tas kopijas, tačiau jos natūraliai susidėvėjo”, 
- aiškino G.Lukšas.

Pasak režisieriaus, norint turėti naują 
nesubraižytą filmo kopiją, Lietuva turėtų 
kreiptis į Maskvos filmų saugyklą. “Ten 
kopija mums būtų pagaminama pirmumo 
teise, tam nėra daroma kliūčių. Tai jau 
išbandė UAB “Lietuvos kinas”, kuris iš 
archyvo pasidarė “Velnio nuotakos” kopiją. 
Buvau saugykloje, ji labai moderni, visur 
nauja įranga, palaikomas reikalingas
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Prisiminimai iš kelionių Kambodžoje
. . girdisi muzika, grupės vaikų su miltuotais

Ona Maksvytiene veidais, tai naujų metų sutiktuvės. Išlipus
Tęsinys iš “M.P.”nr. 19

Kelias j eina Bantci Srci per džiungles 
Kulen Hills apylinkėje. Kaimų namai 
dengti palmių lapais, ant aukštų polių, vie
toj laiptų - kopėčios. Jie skęsta medžiuo
se lyg paukščių namukai. Visur vištos, 
kiaulės, karvės, buivolai ir tarp jų vaikai. 
Kas daugiausia patraukė mano dėmesį? 
Kad prie kiekvieno namo ant žemų au
kurų dideli dubenys. Paklausus Nee, kas 
tai, atsakė, kad “cukraus fabrikai”. Su
stojom pažiūrėt. Pasirodo palmių sultys 
surenkamos bambuko cilindruose, tuose 
variniuose puoduose verda kol sutirštėja. 
Atšaldžius supilamos į medinius padėklus. 
Išdžiūvusios supjaustomos mažais gaba
liukais. Taip yra gaminamas Kambodijos 
palmių cukrus.

Bantei Srei, pati gražiausia, 
miniatiūrinė, ružavo smiltainio akmens 
šventykla. Ilgas akmenimis grįstas takas 
praskintas tankiose džiunglėse. Iš abiejų 
kelio pusių lingu statulos. Krišnos legendų 
iliustracijos puošia išorines sienas. Statyta 
976 metais karaliaus Yajnavantra. 
mokslininko guru Rajemdravarman, gal 
dėl to turtinga skrupulingomis reljefų 
vaizdų detalėmis. Bet viskas tas dvelkia 
paprastumu. Dvarapatas yra vaizduojami 
jaunų berniukų statulomis ir dėl puikių 
Devatta skulptūrų šventykla pavadinta 
“Moterų Cidatclės” vardu. Tiesiog 
kiekvienas sienos gabalėlis padengtas 
voliuto ornamentais, lapų, lotus žiedų, 
paukščių, mitinių sutvėrimų ir Dvarapala 
sargų statulomis. Šivos legendos, Devatta, 
kova tarp Surgriva ir Volin (du broliai 
beždžionės) dėl karališko sosto. Višnu j 
Krišna inkarnacija ir Ramayama pasakos 
ištraukos.

Važiuojant j Bancay Samrc prie mokyklų

Akvilė: atspindžiai veidrodžio šukėse
Audronė Jablonskienė,

„Respublika”

Tęsinys iš“M.P”nr.25
Nuo to laiko piešimas pastelėmis ant 

audeklo ar rupios drobės tapo jos mėgsta
miausia technika, o merginos - balerinos, 
striptyzo šokėjos - nuolatiniai personažai. 
Dažnai jos, dvelkiančios švelniu mote
riškumu. turi pačios autorės bruožų. Gal 
taip lengviau perduoti tai, kas asmeniška, 
intymu.

Nutarusi prisidurti prie stipendijos, 
Newcastle miesto centre susiranda dir
bančio jaunimo mėgstamą alaus barą, 
kuriam reikėjo šokėjos. Kokia proga įgy
vendinti vaikystės svajonę, nenuskriau-' 
džiant mokslų!

Dieną - koledžas, vakare - šviesomis 
mirguliuojanti scena, žavingi mažyčiai 
šilkiniai drabužėliai, perukai, aukštai kojas 
kilnojančios merginos - ko ne išsvajotas 
Tolouse-Lautrec’o pasaulis.

Per programos pertraukas puola piešti 
lankytojus alaus sodelyje. Jai mielai 
pozuodavo, kaip ji pati sako, „girtuokliai”, 
o aplinkiniai komentuodavo vyksmą, 
lygindavo originalą su kopija.

Dar ji randa laiko demonstruoti madas, 
pozuoja l’otoscsijoms kažkokio 
milijonieriaus namuose, miške, mokosi 
“pilvo šokio” ir net nusifotografuoja 
skandalingojo “Penthouse” viršeliui, tuo 
galutinai pašiurpindama mamą. 
Pasirodžius žurnalui, ją ramindama rašo: 
“Aš ant viršelio - iš nugaros. Su ilga kasa 
iki užpakalio. Svarbiausia - niekas 
neatpažįsta”. Gavo krūvelę pinigų ir 
krūvelę naujų siūlymų, bet neėmė 
(siūlymų), nes juk reikia užbaigti mokslus.

Po trečio kurso įgijusi vaizduojamojo 

mus apsupo vaikai. Nenorėdama klausytis 
jų pardavimo litanijų, pakviečiu juos šokt. 
To tik ir reikėjo—už rankos ir tempia Į 
mokyklos kiemą Jolantai atsisakius einu 
šokt. Dar nepraėjus pro vartus mano 
palydovai šaukia “iš Australijos, iš 
Australijos”. Visi jaunuoliai stebisi, kad 
mano pirštai nesilanksto taip, kaip jų, bet 
šokam. Išsiėmiau foto aparatą padalyt 
nuotrauką, viena atėmė, “tu šok aš 
fotografuosiu”. Kojai pradėjus skaudėti 
turėjau atsiprašyt. Prižadėjau, kai 
atvažiuosiu kitą kartą, būtinai aplankysiu. 
Atsisveikinus nušlubavau į Baneay Samrc. 
Statyta karaliaus Suryavarman 11 kaip ir 
Angkor Wat, nesistebiu, kad labtii panaši, 
tik mažesnio masto. Bokšto viršūnėje iš 
akmens didingas lotuso gėlės žiedas. Nors 
išlikę Višnu reljefai, bet yra manoma, kad 
lai buvusi budistų šventykla.

Grįždami užsukom pas Jolantos draugę 
prancūzę įneš Gauli, iš Paryžiaus, kuri 
atsiųsta porai mėnesių padėti planuoti 
Siem Reap. Buvo įdomu pasikeisti 
nuomonėmis su buvusių Kambodijos 
“valdovų” atstove.

Šiandien važiuojam pasižiūrėt 
apylinkių. Ly, vyresnis Nee brolis, atvažiavo 
su dviejų metų sūnum Sautan. Išsukus iš 
vieškelio, kelias dulkėtas, tuk tuk šokinėja 
iš vienos duobės į kitą. San Tam sėdi 
patenkintas, o mudvi skaičiuojame, ar dar 
visos mūsų “galūnės” toj pačioj vietoj kur 
turėtų būti. Turiu pasakyt, tikrai pamatėme 
kaip gyvena kita pusė Kambodijos 
gyventojų. Sustojome vienam kaime, šunes, 
vaikai, net ir gyvatė žaidžianti su vištom - 
nykus vaizdas. Iš čia vėl “skrendam” atgal į 
miestą aplankyti Ly šeimą. Nors jis gyvena 
mieste, bet gatvės ir namai mažai kuo 
skiriasi nuo matyto kaimo. Namai apleisti.

meno bakalauro laipsnį, Akvilė vyksta į 
Ameriką aplankyti mamos. Viskas blogai 
nuteikia iš pat pradžių - vėjuotas žiemos 
metas, svetima aplinka, jokios galimybės 
įsigyti naujų draugų. Gyvenimas Amerikoje 
pasirodė agresyvus ir liūdnas. Vienintelė 
atgaja - galerijos ir muziejai, kur leidžia 
dienas tarp meno šedevrų originalų, 
susipažįsta su puikiausiomis meno 
kolekcijomis Vašingtone, Čikagoje. Los 
Andžele, Naujajame Orleane. Pastarajame 
- irsti nuostabiu juodaodžių me iširų džiazo 
bei bliuzų pasauliu. Tenai girdėta muzika 
dar ilgai skambės ausyse. Visa kita tik 
erzina - plastmasiniai įžymybių atvaizdai 
Holivudo bulvare, nepridengtas skurdas, 
ore tvyranti socialinė įtampa. Supranta - jai 
čia ne vieta. Norėjosi greičiau namo j 
svetingąją šiltąją Australiją. Nuo šiol jos 
nemėgstamiausias klausimas - kaip buvo 
(patiko) Amerikoje?

Grįžusi Akvilė sukuria vieną stipriausių 
savo paveikslų “Einant namo” (“Lost 
Girl”) - iškalbingą gyvenimo Amerikoje 
metaforą. Vieniša mergina raudona suknele 
(pažįstamas motyvas!) stovi rankoje 
laikydama vieną batelį naktinio žibinto 
šviesoje, o nuo jos - ilgas juodas šešėlis. 
Aplinkui - nė gyvos dvasios. Didžiąją drobės 
dalį užima tamsi gatvė, suteikianti 
paveikslui nykumos, gal net pavojaus 
įspūdį.

Tas paveikslas susilaukė ypatingo 
likimo. Grupelė abiturientų pamatė jį 
parodoje ir taip susižavėjo, kad nutarė 
nupirkti ir padovanoti savo mokyklos 
bibliotekai. Dar paprašė, kad j mokyklos 
baigimo iškilmes atvyktų pati autorė. 
“Apsirengiau trumpa suknele su rožėmis, 
užsimaukšlinau čebatus, juodą švarkelį, 
plaukus užsikėliau ir nuvykau. Pirmasis

Abi nuotraukos autorėsSiem Reap miestelio centras.

Šokis su vaikais.
kai kur atrodo visai sugriuvę, bet jo namas 
dar pusė bėdos. Prie durų pasitiko Mary 
(Ly žmona), graži jauna moteris, kambarys 
švarus, ant grindų čiužinys, apdengtas 
raštuotu užliesimu, pagalvėlės. Vienam 

Akvilė Zavišaitč “Paslaptis”.

mokytojas, kai mane pamatė, išgriuvo iš 
koto, t.y. jam nutįso žandikaulis”.

Tokį įspūdį padariusi paveikslo autorė 
buvo palydėta j aktų salę, pasodinta scenoje 
šalia direktoriaus ir mokytojų. Kai 
pasibaigus atestatų įteikimui įnešė 
paveikslą, pasigirdo aikčiojimai, 
aplodismentai. Teko tarti porą žodžių. 
Kalba išėjo neilga, liet vis dėlto pasakė 
svarbiausia - kad kūrinio mintį parsivežė 
iš Amerikos.

Sugrįžus iš ten Australija kaip niekada 
atrodo šilta, svetinga ir sava.

Jos gamtą pamilo dar studentų vasaros 
stovyklose. Laiške tėvui į Nidą tvirtina 
išmokusi susikalbėti su medžiais: “Jei bus 
liūdna, pabandyk, neskubėk, pabūk su 
medžiu - jo vidinis balsas labai aiškus, 
stiprus ir romantiškas”.

Vasaros atostogas leidžia su geriausių. 

šone kambario sudėti virtuvės indai, toliai 
per duris matosi vonios kambarys, vien: 
sulinkusi lentyna su rūbais, ir už tą viskt 
moka $401 IS į mėnesį.

Tęsinys kitame numeryje

studijų draugu Damian. “Nakvojor 
gražiausiuose kalnų slėniuose, ant aukšt 
uolų virš vandenyno. Plaukė: 
gražiausiais upeliais...” Svajoja pirkt 
žemės gabalą, pasistatyti namą arb 
perdaryti kokį seną. Ryškėja svarbiausių 
prioritetai: gyventi gamtoje, dirbt 
mėgstamą darbą, turėti gyvulių (arki 
šunį, katę, vištų). O jei dar pasenus - i 
senelę pašonėj...

Deja, tai svajonei nebus lemta įsikūnyt 
Per tris mokslo metus Ncwcastl 

koledžas tapo jos antraisiais namais.
Juolab kad pirmųjų sąvoka buv 
efemeriška, be kontūrų, veikia 
geidžiama nei reali vieta. Apsisprcndm 
stoti į aspirantūrą, vėl pajunta pagrind 
po kojomis. Pagaliau ji vėl studentė, vė 
įprastoje, širdžiai mieloje aplinkoje.

________ _______ Tęsinys kitame MP nt 
ūsų Pastogė Nr. 26, 2006.07.05, psl..'
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SPORTAS
“Global Games”

Birželio 23 d. JAV pasibaigusiame 
“Global Games” turnyre iš Amerikoje 
studijuojančių žaidėjų suburta Lietuvos 
jaunimo rinktinė užėmė antrų vietą.

Lemiamose finalo rungtynėse Lietuvos 
krepšininkai 58:79 pralaimėjo praėjusių 
metų Europos čempionei Rusijos 
komandai.

Šiemet Lietuvos krepšinio federacija 
(LKF) ncdelegavosavo atstovi) į šį turnyrą, 
tad Lietuvai atstovavo ne pačios pajėgiausios 
sudėties JAV studijuojantys vaikinai, 
kuriuos j vieną būrį surinko Čikagos 
“Lituanica” klubo treneris Stepas Žilys.

Praėjusiais metais Lietuvos jaunimo 
rinktinė,, “Global Games” turnyre 
iškovojusi trečią vietą, po kelių savaičių 
Argentinoje vykusiame Pasaulio jaunimo 
čempionate laimėjo aukso medalius.

Kasmet JAV vykstantis “Global 
Games” turnyras, kurio pagrindinis 
organizatorius yra Barcelonos olimpiados 
prizininkas Alvydas Pazdrazdis, sutraukia 
daugybę NBA skautų ir krepšinio trenerių. 
Šio turnyro tikslas yra išryškinti kylančias 
krepšinio žvaigždes bei populiarinti 
tarptautinį krepšinį Amerikos žemyne.

Orientavimasis
Liepos 2-9 dienomis Druskininkuose vyks 
pasaulio jaunimo orientavimosi sporto 
čempionatas, kuriame dalyvaus daugiau nei 
300 sportininkų iš 35 valstybių. Pasak 
Čempionato direktoriaus Rimanto 
Mikaičio, tai bus trečiosios tokio masto 
orientavimosi varžybos Lietuvoje. Anksčiau 
Lietuvoje vyko pasaulio veteranų 
orientavimosi čempionatas bei vienas 
planetos taurės varžybų etapas. Lietuvos 
rinktinė čempionate dalyvaus pilnos

ŽVILGSNIAI KELIAUJANT 
DIDŽIUOJU VANDENYNO

KELIU
Nijolė

Jankutė
Prieš penketą 

metų mano 
žvilgsniai krypo 
Lietuvon, jau 
ištrūkusion iš 

sovietuos narvo, jau bundančion iš 
okupacinio košmaro. Su įdomumu lankiau 
tenvaikystėje nespėtas pamatyti (opinnam, 
dar “tarybiniam”, apsilankyme uždraustas) 
vietas, kaip Klaipėdą, Nidą, Druskininkus, 
gimtinį Panevėžį, vaikystės Kupiškį, 
mokyklos draugus ir gimines. Tai buvo 
tarytum piligriminė kelionė į šventąjį 
miestą, tik sapne matytą, neberealų...

Kiekvienas piligrimas mėgsta pasakot 
apie savo keliones, tai ir aš “išsakiau” savo 
“Žvilgsnius” spaudoj. O dabar, štai vėl 
nusišypsojo man laimė pakeliant po 
nąųjausias seniausio iįcmyno valstybes! Tai 
nuostabus kelias žemyn į Australijos pietus 
pro sostinę Canberra, pietryčiu pakraščiu į 
Victoria valstiją pietuose ir vėl į šiaurės 
rytus atgal į Sydney. Viso 3,147 km!

I DIENA. Keliauju su Pegasu! Spar
nuotas žirgas šoka piestu ant balto 
ekskursijas autobuso šono. “Pegasus”— dar 
paaiškina didžiulės raidės. Mitologiniu 
žirgu “jojam” 38 keliauninkai. Vietos ant 
jo “balno” užtektinai—net 44 minkštos 
kėdės. Kadangi neturiu poros, tai labai 
patogiai įsitaisau ant dviejų kėdžių. Mano 
bendrakeleiviai tokie pat žilagalviai kaip ir 
aš. Tik Pegaso šoferis-vadovas Geoff ir jo 
daili blondinė žmona Lynettc dar neatrodo 
perlipę per 60.

Pirmas sustojimas—Goulbum. Karštoj 
kovo saulėj baltai švyti rotušės bokštas, o 
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sudėties - 6 merginos bet 6 vaikinai. 
Didžiausios viltys siejamos su Jonu Vytautu 
Gvildžiu bei Kristina Rybakovaite.

Kaunietis laimi
Slovėnijoje surengtų “Mobitel 2006” 
plaukimo varžybų geriausiuoju plaukiku 
pripažintas kaunietis Rolandas Gimbutis. 
Lietuvis plaukė 50 ir 100 m laisvu stiliumi 
bei 50 ir 100 m peteliške. 50 m laisvu 
stiliumi R.Gimbutis aplenkė pasaulio 
čempioną ir olimpinį vicečempioną 
D.Draganją. Kauniečio rezultatas - 22.83 
sek., D.Draganjos -22.94 sek.

Klaipėdoje sporto rūmai
Uostamiestyje numatoma 20 mln. litų 

investuoti j naują sporto kompleksą, 
kuriame atsirastų ne tik Klaipėdoje 
trūkstamas darvienas baseinas, bet ir įvairių 
kitų sporto šakų mėgėjams skirti) salių, taip 
pat - sportininkų šeimyninis bendrabutis.

Pasak šį projektą įgyvendinančios 
Lietuvos sporto draugijos “Žalgiris” 
pirmininko Vyto Nėniaus, laikos prospekte, 
šalia Žvejų rūmų., numatoma statyti du 
sportokomplckso korpusus,

“Žuvėdra” pasaulio 
čempionai

Airijoje vykusiame pasaulio jaunių 
dešimties šokių čempionato nugalėtoja tarp 
30-ties porų tapo Klaipėdos “Žuvėdros” 
atstovai Edvardas Račius bei Jekaterina 
Plikosova. Pasaulio čempionus treniruoja 
Skaistė ir Romualdas Idzelevičiai.

Antrąją vietą užėmė rusai Semionas 
Jaccnka bei Ana Rožkova, treti liko 
baltarusiai Andrejus Kiškurna ir Valerija 
Urimagova.

Finale dar šoko Lenkijos, Vokietijos bei 
Estijos poros. (“DELFI”) 

miesto sode—kedrai ir kiparisai. Kedras 
tartum retašakė eglė, pilkai apšarmojus. 
Maži jo kankorėžiukai riikte rūksta gelsvų 
dulkelių debesimis. Kiparisus įsivaizdavau 
aukštus ir lieknus, kaip Van Gogh paveiks
luose, bet jie kuplūs, plačiai paskleidę šakas, 
suviję kelis liemenis į vieną.

Iš Goulbum traukiam į Canberra, visos 
Australijos sostinę. Esu čia buvusi prieš 
keletą metų, bet šis “miestas parke”, kaip 
australai vadina, man patinka moderniu 
išplanavimu bei pastatais. Bet parlamento 
rūmai sukelia komentarus toli nuo 
liaupsinimų. “Žiūrėkit,” sako mūsų šoferis 
Geoff, “didžioji rūbų pakaba!” Sunku 
užginčyt, nes rūmų viršūnė tikrai primena 
pakabą rūbams, arba išverstą skėtį.

Riedam toliau nugeltusiais laukais. 
Šiuo metu čia didelė sausra. Gražioji Lynettc 
pasakoja, kad šiose apylinkėse, Tidbinbilla 
vietovėje esanti erdvių satelitams sekti 
svarbi stotis. Joje darbuojasi australų ir 
amerikiečių mokslininkai, registruo- 
duodami satelitų signalus, stebėdami mūsų 
kaimynes planetas. Tidbinbilla stotis atvira 
publikai. Ten galima pasižiūrėt planetų 
nuotraukų ir paklausyt satelitų signalų. 
Labai nusiviliu, kad ten riesustosim.

Vakare pasiekiam Cooma miestą. 
Apsistojam gražioje Marlborough Inn. Oras 
vėsus, skaidrus, nes čia netoli Snowy 
(Snieguotieji) kalnai. Mes Pegaso 
keliauninkai užpildom visą viešbučio 
valgomąjį. Žvalgausi į bendrakeleivius. Visi 
jie—pražilusių.neplonų pensininkų poros. 
Ir čia, kaip Amerikoj, skuba žilagalviai 
pasidžiaugt išleisdami kniopščiai jaunystėje 
uždirbtus pinigus, kol dar kojos neša, akys 
mato, ausys (nors ne labai) dar girdi! Ir aš 
save priskaičiuoju tam būriui, nes mano 
plaukai balčiausi. Bendrakeleivės 
klausinėja, kokios firmos dažus naudoju. 
Nelabai tiki, kad galima “gražiai” nubalti

Tikrieji žiburėliai
G. Kazokienė

Išeivijos likimas nėra džiaugsmingas, 
nes sugrįžimo viltys dažnai esti 
sugniuždytos politinių aplinkybių, o vėliau 
tikėjimas grįžimu yra laiko slopinamas. 
Man būnant Lietuvoje sovietiniai
pareigūnai sakydavo: “Irko 
jūs ten taip spurdat 
užsieniuose! Pirma - antra 
karta dar išliks lietuviais, o 
vėliau - visi taps 
amerikiečiais, australiečiais 
ar dar kokiais kitokiais 
svetimtaučiais ir visas jūsų 
spurdėjimas bus vėjų 
išpustytas!” Žiauriai man 
skambėjo tie žodžiai, tačiau 
jais visai netikėjau. Tada mes 
visi buvom tikri, kad jei tik 
galėtumėm, kebais nueitu- 
mėm į savo tėvynę, kur 
žmogus gali pilnai 
atsiskleisti ir visus savo 
sugebėjimus skirti savo kraštui.

Laikas bėgo ir iš lėto keitė mus visus: 
šiapus ir anapus visų linijų ir rubežių. Ir 
kai atėjo seniai visų išsvajotas metas, kada 
jau galėjom grįžti į laisvą Lietuvą - tokių 
beveik neatsirado net iš pačios pirmosios 
pabėgėlių kartos... Daug priežasčių galima 
atrasti pasiaiškinimui: amžius slegia, jau 
pripratom, jau įsigyvenom, (kiti ir 
prasigyveno), jau mūsų ten niekas 
nelaukia... ir t. ir 1.1. O ką bekalbėti apie 
antrą kartą, gimusią jau išeivijoje? Vaizdas 
nėra šviesus ir mes kaltiname aplinkybes, 
bet ne save... O ar galima ko tikėtis iš 
trečiosios kartos? Lyg ir nedrąsu apie tai ir 
užsiminti...

Tačiau štai! Yra tokių atvejų, kai jau 
trečiosios kartos lietuviai, baigę čia 

natūraliai
Kitame stalo gale Geoff reiškia savo 

tvirtą nuomonę prieš multi-kultūrą ir multi- 
etnikus. “Jei gyveni, dirbi ir viskuo 
Australijoj naudojies, tai ir būk australas!” 
Visi pritaria vienbalsiai. Aš tyliu, nes mano 
ilgų'metų patyrimas gyvenant JAV, 
didžiausiam kultūrų ir tautų mišiny, 
nesutampa su jo nuomone. Jei esi 
pareigingas ir teisingas gyvenamo krašto 
pilietis, tavo etniškumas tą kraštą tik 
papildo. Suprantu, kad ši tema australams 
dabar darosi skaudžiai aktuali, kai vis 
didesnė banga pilasi čia iš Islamo kraštų. 
Tyliu dar ir todėl, kad mano amerikietiškos 
(su žymiu lietuvišku akcentu) šnekos 
nelabai kas supras. Panašiai, kaip ir jų 
“aussic talk”, kur “pie” ir “pay”, “die” ir 
“day” man skamba taip pat.

II DIENA Į Pietus! Į Pietus! Cooma 
(skamba, kaip gera lietuviška kūma) išlydi 
mus su skaidriu, šaltu oru. Plunksnuoti cir
rus debesys tartum pasakų paukščiai, o gal 
Pegaso giminės, plaukia akinančiai mėlynu 
dangum. Nors į Pietus važiuojam bet visur 
jau Šiaurės medžiai: kedrai, išlakūs, jau 
nugeltų, topoliai, pušys. Ir vėl kalvos- 
kalvelės. Aukštos, kaip penki-šeši Kernavės 
piliakalniai viens ant kito užlipę.

Geoff dar politikavimo nuotaikoj 
pasakoja anekdotą. Labai įtemptai 
klausydama, suprantu, būtent, kad vienas 
politikierius gavo leidimą danguje iš anksto 
pasirinkti sau vietelę. Šv. Petras parodė jam 
vieną labai gražią: laukai žaliuoja, riebios 
karvės ganosi, žmonės linksmi, darbingi, 
turtingi. Politikieriui čia labai patiko, bet 
smalsumo vedamas, apžiūrėjo daugiau 
rojiškų gyvenviečių. Pagaliau, vis dėl to, 
nutarė užsisakyt pirmąją.

Grįžta ten ir koks pasikeitimas! Laukai 
nugeltų, karvės sulysę, žmonės nuplyšę... 
Kas atsitiko, klausinėja jis šv. Petrą. “Matai, 

aukštuosius mokslus, yra pasiryžę nuvykti 
į Lietuvą, kaip jie sako į “savo tėvų žemę” 
ir savo talentus, savo žinias atiduoti 
Lietuvai.

Tokie yra Gintas ir Daina Reisgiai, 

brolis ir sesuo.
Gintas Reisgys, gimęs 1979 m. 

balandžio 17 d. Sydnėjujc. Jis yra proanūkas 
Martyno Reisgio (1886 -1942), Mažosios 
Lietuvos kovotojo už lietuvybę, už 
prisijungimą prie Didžiosios Lietuvos, ir 
kuris už šią veiklą buvo vokiečių 
nukankintas Mauthausen’o koncentracijos 
stovykloje. Gintas lietuvišką mokyklą lankė 
šešerius metus (mokytoja Aldona 
Janavičienė) ir lietuvių kalba, kaip atskiras 
dalykas, galiojo jo gimnazijos atestate. 
Žinoma, namuose buvojo mamos, Jūratės 
Reisgytės - Fraser, griežtai saugoma 
lietuviška kalba, ko pasėkoje Ginto kalba 
yra pasigėrėtinai švari, be jokių svetimybių. 
Jam netrūksta nei žodžių, nei profesinių

Nukelta į 7 psl.

vaikeli,” aiškina tas,” ką pirma matei, tai 
buvo per tavo rinkimines kalbas, o dabar— 
kai tave išrinko...

Mūsų Pegasas kilnojasi nuo juoko. 
Atrodo, dar truputi, ir pradėsim skristi!

Bendrakeleiviai tikrai linksmų plaučių. 
Ne tik dabar, bet ir toliau keliaujant, jie vis 
labiau man priminė amerikiečius: 
anekdotai lydimi sprogstančia juoko 
griūtim; kiekvienas vaizdas ištęstu šūksniu 
“beautiful!”; kiekvienas sustojimas— 
pokalbiai apie maistą. Visi linksmi ir 
draugiški. Čia, tur būt yra I-jame, ne III- 
jame pasauly laisvo gimusio, laisvo 
pasenusio žmogaus reakcija į gyvenimą be 
katastrofų.

Sustojam Bombala miestuke prie 
Bombala upelio. Jauki ta visai kupiš- 
kėniškai tariama “bambala”. Upely nardo 
mažos juodos kryktelės, o Lynctte dalina 
mums pyragaičius, pilsto kavą, arbatą, lyg 
būtume alkani. Aš naršau savo žemėlapius, 
pasižymėdama miestus ir kelius. Gerai, kad 
nesustojom miestuke prieš “Bambalą”. Jis 
turi stebėtinai lietuvišką kitos kūno dalies 
vardą, tai neminėsiu...

Tolyn tolyn! Žemyn į Pietus! Kalvos 
aukštėja, kelias vis labiau vingiuoja. Kiek 
čia didesnių ir mažesnių upių gurgu
liuojančių į Paciūką (šioje vietoje—Tasman 
Sea). Pagal Geoff pranešimus, jau esam 
Victoria valstybėj. Greit pasieksim ir Lakes 
Entrance vietovę. Bet sustojam dar vienam 
mažam miestuke, Nowa-Nowa. Vadovai 
išlaipina mus prie mažo muziejuko “Min
gling Waters”. Atrodo, jie čia gerai 
pažįstami ir savininko laukiami su visu, 
pinigėlių atnešančiu. Pegasu. Iš tikrųjų, 
sustot buvo verta. “Mingling Waters” 
medžio šaknų, aborigenų įrankių, kalnų 
kristalų ir suakmenėjusio medžio dailiai 
sutvarkyta parodėlė.

(Tęsinys kitame MP numeryje)
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In memoriam
A'v’A Vladas Mikelaitis

Vladas Mikelaitis gimė 1925 m. liepos 
12d.Šunkarių kaime, Šakių apskrity, mirė 
2006 m. birželio mėn. 14 d. ir palaidotas 
Hobart’e- Cornelian Bay kapinėse. Paliko 
liūdinčią žmoną Kateriną, dvi dukras Oną 
ir Marytę ir keturis anūkus.

1944 m. spalio 9 d. Vlado gyvenimas 
staigiai pasikeitė, kai policijos pagautas jis 
buvo ištremtas apkasų kasti prie 
Karaliaučiaus. Vladas ten atrado nemažai 
savo tautiečių papuolusių j tą patį likimą. 
Būdami jauni, maištingi ir drąsūs jie kartu 
užtraukdavo Pupų Dėdės sukurtą dainą: 
“Prieš mėnesį pastipo jis, dabar išvirtas 
tas arklys...” kuri net tapo kasikų himnu.

Vladas sulaukė karo pabaigos Olden- 
burg’e ir apsigyveno Wehnen stovykloje. 
Jis atvyko į Australiją pirmuoju transportu 
1947 m. lapkričio 28 d. Iš Bonegillos 
stovyklos Vladas buvo pasiųstas atlikti 
darboprievolęmiškodarbuoseį Maydena 
-Tasmania.

Atlikęs darbo sutartį, jis pasiliko dirbti

A’u’A Eugene Alexander 
Mak [Makauskas) 

1920.1129 2006.06.13
Eugenijus 

Makauskas gimė 
Kaune. Jis buvo 
Mykolo ir Bronės 
Makauskų vienin
telis vaikas. Aukš
tesnius mokslus 
pradėjo Kauno 
universitete, 
inžinerijos 
fakultete. Iškilus 

karui atsidūrė Vienoje, kur toliau tęsė 
savo studijas. 1945 metais jis persikėlė į 
Šveicariją. Gyveno Zucrich mieste ir ten 
baigęs studijas įgijo inžinerijos diplomą. 
Iš Šveicarijos 1950 metais Eugenijus 
imigravo į Naująją Zelandiją, kur susitiko 
su Alge Jancyte ir ją vedė. Jie užaugino 
tris sūnus ir vieną dukterį. Dirbant savo 
profesijoje, Eugenijui su šeima teko 
gyventi įvairiuose NZ miestuose. 
Gyvenant Wellingtone jis tapo partneriu 
George Vamos Mak and Partners 
kompanijoje - Heating Ventilation and 
Air-Conditioning Consulting Engineer
ing Practice. 1963 metais jis atidarė 
kompanijos raštinę Aucklande.

Eugenijus turėjo sėkmingą karjerą 
savo profesijoje. Jam vadovaujant Varnos 
Mak buvo angažuoti planavimo darbuose 
daugumos didžiausių ligoninių N. 
Zelandijoje. Tarp kitų žymesnių 
kontraktų buvo Auckland miesto 
administracijos pastatas ir Auckland 
viešosios bibliotekos pastatas.Būdamas 
apie 50 metų amžiaus jis pradėjo 
sklandyti. Atrado naują įdomumą-meilę 
skraidyti. Nuo sklandytuvo į lėktuvą. 
Gavęs asmeninio piloto leidimą, 
nusipirko vieną lėktuvą savo pomėgiui, o 
kitą biznio reikalams. Išėjęs j pensiją 
1990 metais lėktuvus pardavė, bet tada 
įsigijo motorizuotą sklandytuvą. 
Eugenijus su Alge plačiai keliavo, lankė 
įvairius skraidymo ir sklandymo 
pasirodymus įskaitant Australiją, Lietuvą 
ir JAV.

Paskutiniais metais Eugenijaus 
sveikatai pablogėjus, jis buvo
patalpintas į Mercy Parklands 
Hospital, Auckland, kur jis 
mirė birželio 13d. Liūdesyje 
liko žmona Algė.sfinūs Algis 
ir Gytis, duktė Daiva ir šeši 
anūkai. < , 

toje pačioje firmoje. Boyer Newsprint 
Mills, iki pat pensijos 1986 metais.

Vladas buvo darbštus bendruomenės 
narys. Jis dalyvavo susirinkimuose ir ėjo 
Įvairias pareigas, vienu laiku būdamas 
Apylinkės pirmininku. Vladas dalyvavo 
Sporto klubo “Perkūnas” organizavimo 
komitete, kuris ruošė 1973 m. sporto šventę 
Hobart’e. Ši šventė atsimenama kaip viena 
iš geriausių.

Vladas palaikė ryšį su savo broliais ir 
seserim Lietuvoj ir aplankė juos tris kartus. 
Išlikęs jauniausias brolis dabar guli 
mirties patale.

Vladas pamėgo Australijos “bušą” ir 
kaimo gyvenimą. Laisvalaikiu jis 
meškeriojo Tasmanijos upėse, rūkė 
ungurius, medžiojo kralikus ir mielai 
dirbo savo darže. Jis mėgo pasikallvėt i su 
savo tautiečiais, nevieną “per dantį 
patraukti” ir su jais paplepėti rankoje 
belaikant alaus bokalą.

Mielas Vladai, ilsėkis ramybėje po 
skaidriu Tasmanijos dangumi.

Endrius Jankus

Lietuviški filmai
Atkelta iš 6 psl.
režimas”, - teigė režisierius.

G.Lukšo manymu, jeigu būtų tamskirta 
pinigų, nekiltų problemų pasidaryti filmų 
kopijas. “Bent jau klasika tapusių 20-30 
filmų kopijoms reikėtų rasti pinigų. Ir tai 
nėra milžiniškos lėšos.

Lietuvai labai svarbu turėti savo filmus 
35 mm kino juostose, kurios 
demonstruojamos kino teatruose. Tai yra 
vertybė. Žinoma, neatgavus originalų, liktų' 
moralinis nepasitenkinimas”, - sakė 
G.LukŠas.

Lietuvoje filmų kopijos saugomos 
trijose vietose - “Lietuvos kino” fonduose, 
“Lietuvos kino studijoje” ir Valstybiniame 
centriniame archyve.

UAB “Lietuvos kinas”, kuri priklauso 
valstybei, komercijos direktorė Aušra 
Duobicnė sakė, kad nusivylė Maskvoje 
pasidaryta “Velnio nuotakos” kopija. 
“Spalvos jau išblukusios. Mums kopija 
“Gosfilm” fonde kainavo 7,000 dolerių, kai 
paprastai kopijos Vakarų Europoje kainuoja 
1,200-2,000 dolerių. 1974 metais sukurto 
filmo kopija dar niekur nerodyta.

Būdama Kanų festivalyje, kalbėjausi su 
estais. Jie pasakojo, kad, pasidarę kopiją 
Maskvoje, veža į Suomiją ją koreguoti 
elektroniniu būdu, tada vėl viską grąžina j 
savo vietas ir darosi naują kopiją. Anot estų, 
toks dviejų kopijų padarymas jiems kainavo 
apie 40,000 dolerių. Tai didžiuliai pinigai”, 
- sakė ADuobienė.

Ji įsitikinusi, kad “Gosfilm” niekada 
neatiduos filmų originalų. “O jei ir 
atiduotų, pasidarytume kopijas, kurias 
reikėtų restauruoti. Gali atsitikti taip, kad 
vieną dieną sunyks Lietuvoje turimos 
kopijos. Mes jas persivedame į DVD 
formatą, bet tai ne kino juosta. Festivaliuose 
rodomos tik kino juostos”, - sakė 
A.Duobienė.

“Kopijas būtina pasidaryti, kaip kitaip 
išsaugosime savo paveldą? Galime 
pasigaminti bent po porą kopijų kasmet. 
Nors pagrindinius filmus, tapusius klasika. 
Juos reikėtų restauruoti”, - mano 
ADuobienė.

“Lietuvos kino” norą pasidaryti kopijas 
riboja tai, kad bendrovė neturi teisės rodyti 
šių filmų. “Autorinės teisės buvo parduotos 
kartu su “Lietuvos kino studija”, kuri tapo 
privati. Jei norime rodyti filmą, turime gauti 
LKS leidimą. Tos teisės jiems atiteko už 
dyką, nes jie iš esmės pirko pastatus”, - sakė 
ADuobienė

Dainoras Lukas, “Kauno diena”

Tikrieji žiburėliai
Atkelta iš 6 psl.

frazių visa tai išreikšti švariai lietuviškai, 
be jokių svetimžodžių. Tačiau jis ne tik 
uoliai mokėsi, bet atrado laiko šokti 
lietuviškus tautinius šokius. Mokydamasis 
Baulkham Hills gimnazijoje labai mėgo 
“technical drawing” ir jau dešimtoje klasėje 
svarstė ką pasirinkti: architektūrą ar 
inžineriją. Pasirinko architektūrą ir įstojo į 
NSW universiteto Building Environment 
fakultetą, kurį po šešerių metų sėkmingai 
užbaigė “Bachelor of Architecture” 
laipsniu, su visais reikalingais 
pažymėjimais ir leidimais planuoti 
sudėtingiausius statinius. Šį laimėjimą 
atšventė tik pereitą savaitę. Jo pasirinkta 
tema buvo “Lithuanian Architecture 
Through The Ages”. (Lietuvių architektūra 
amžių eigoje”). NSW Board of Architects 
paskyrė jam $5,000 stipendiją ir siūlė 
tolimesnėms studijoms kreiptis į Harward 
universitetą.

Dar studijuodamas universitete jis 
nuvyko į Lietuvą ir sakosi pasijutęs esantis 
namie. Labai susižavėjo Lietuvos 
architektūra. Australija, sako jis, per daug 
jaunas kraštas, visi statiniai modemiški, 
beveik vienodi, o Lietuvoje - ištisa 
architektūros istorija: ir renesansas, ir 
barokas, ir rokokas, na, aišku, yra ir 
moderniškų pastatų. Tačiau jis baiminasi 
artėjančios globalizacijos, kai viskas, nori 
ar nenori, bus vienodinama: ne tik 
architektūra, bet ir visa kultūra. Europos 
Sąjungos sukūrimas kaip tik ir bus tas 
dviašmenis kardas, kuris daug ką ir atneš, 
ir daug ką pasiims. Mažai tautai 
globalizacija yra labai rizikingas 
fenomenas ir išdava priklausys nuo 
•piliečių tautinio sąmoningumo: Lietuvoje 
matė jis daug korupcijos, prie kurios 

.vietiniai pripratę ir ncbęsijąųdina.
Visa tai regėdamas, Gintas pasiryžęs 

nuvažiuoti į Lietuvą, nuvežti savo įgytas 
mokslo žinias ir jas panaudoti Lietuvos 
gerbūviui. Darbą jis ten jau turi. “Bet ten 
sunkus pragyvenimas, menki 
atlyginimai”, įsiterpiau ir aš. “Man tas 
nesvarbu - aiškino Gintas ramiu, tvirtu 
balsu - čia aš kalbu apie principą. Noriu 
parodyti kaip reikia dirbti: tiek 
profesiniu, tiek ir moraliniu atžvilgiu”. 
O ar neturi kokių asmeniškų tikslų? - dar 
norėjau daugiau išklausinėti. “Gal ir 
galima tai pavadinti asmeniškais tikslais, 
nesu tikras. Noriu savo seneliams ir 
proseneliams pastatyti paminklą už jų

Kryžiažodžių sprendimas 
atjaunina smegenis

Reguliarus kryžiažodžių sprendimas 
atjaunina smegenis. Tokią išvadą priėjo 
britų mokslininkas Jan Robertson, 
tiriantis jų darbo mechanizmus.

“Žmogus gali atjauninti smegenis bent 
jau 15-16 metų, - pareiškė jis Dubline 
surengtoje tarptautinėje medikų konfe
rencijoje. - Tik reikia nuolat duoti 
smegenims darbo. Tai gali būti bet kokia 
intelektinė veikla, pavyzdžiui, kryžia
žodžių sprendimas ir užsienio kalbų 
mokymasis”.

J. Robertson šiomis dienomis 
paskelbė knygą “Būk protingas”, kuri 
sukėlė didelį susidomėjimą Europoje. Ji 
remiasi ilgai trukusiais žmogaus smegenų 
funkcionavimo ypatumų tyrimais.

Smegenys yra nepaprastai plastiškos 
ir gali didinti savo intelektinę galimybę, 
atjaunindamos kaktines ląsteles, mano J. 
Robertson. “DELFI” 

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

kovą ginant lietuvybę ir, jei tai įmanoma 
- ant Rambyno kalno! ”

Ginto sesuo, Daina Reisgytė, gim. 
1982 m. rugsėjo 17 d. Sydnėjujc, baigusi 
Muirfield gimnaziją, North Rocks, taip 
pat pereitą savaitę atšventė didelius 
laimėjimus. Jai buvo įteiktas bakalaure 
laipsnis Teisės fakultete - B. A. Hons. ■ 
už tezę: “Security for Insecure 
Lithuania”. (Saugumas nesaugioje 
Lietuvoje). Ji nagrinėja Europos Sąjungos 
įtaką ir galimas pasėkas mažoms tautoms 
bendrai ir ypač Lietuvai.

Visas jos dėmesys taip pat skiriamas 
Lietuvai, tačiau ji dar neketina greit į 
Lietuvą išvykti, nes nori studijas pagilinti, 
dar Master’s laipsnį pasiekti ir tik tada 
viską nuvežti į “tėvų žemę”. Nors teisė 
negalioja taip kaip architektūra (ji 
skirtinga visuose kraštuose), tačiau Daina 
mano atrasti būdų ir teisę pritaikyti 
Lietuvoje. Bet šiuo metu jai atrodo 
svarbiausias dalykas yra įsigyti praktikos 
finansinėje srityje, išnagrinėti dolerių ir 
centų kitimą vietinėse ir tarptautinėse 
situacijose. Daina kalbėjo tik jau 
išklausius klausimų ar nuomonių, 
apgalvodama kiekvieną žodį, tartum 
pasverdama jo vertę, ramiai ir labai 
įtikinamai - tikrai kaip patyrusi advokatė, 
nors temos dažnai būdavo tikrai 
jaudinančios: neteisybės, apgaulės, 
agresijos, smurtas. Ypač jai rūpi moters 
statusas šeimoje, visuomenėje ir 
politikoje.

Klausant šios gražios mei^aitės 
šviesių troškimų ir matant jos pasiryžimą 
pagerinti “visą pasaulį”, taip ir apima 
geras jausmas ir stiprėja viltis, kad turint 
tokius idealistus jaunuolius, pasaulis (ai 
bent mūsų pačių aplinka) turės pagerėt. 
dar mums gyviems esant. Ji taip pal 
palaiko nuolatinius santykius še 
Lietuvoje esančiais draugais internetu ii 
paštu., -n.“*-

TAčiatunėfe’ikih mafiyfi''k'a'd ju 
atsiekimai buvo be sunkumų. Abu 
studijuodami vakarais dirbo (padavėjais, 
išvežiotojais ir pan.), tik vėliau Daina-' 
pavyko keletą metų dirbti tarpininke 
(“electoral officer”) liberalų partijos 
senatorės Marise Payne kabinete. Tačiau 
jų pasiryžimas ir motinos pavyzdys (kuri 
tuo metu irgi .studijavo universitete) 
nugalėjo visas kliūtis!

Tokie ryžtingi atvejai nėra dažni (bent 
man neteko apie juos girdėti), tačiau jie 
pakelia pasididžiavimą visoje 
bendruomenėje ir mes visi linkime jiems 
visiems sėkmės jų užsiėmimuose. □

Dieta prieš 
Alzheimerio ligą

Viduržiemio jūros dieta, mažinanti 
širdies sutrikimų riziką, gali padėti 
išvengti ir Alzheimerio ligos, rodo 
naujausių tyrimų duomenys. Žmonės, 
kurie laikėsi šios dietos, 40% mažiau 
buvo linkę sirgti šia liga.

Kaip teigia tyrimus atlikę Kolumbijos 
universiteto medicinos centro 
mokslininkai, būtina atlikti daugiau 
tyrimų, kad šią dietą galima būtų 
rekomenduoti šios ligos išvengimui.

Laikantis Viduržiemio jūros dietos, 
valgoma daug vaisių ir daržovių, 
ankštinių kultūrų, kruopų bei žuvies. 
Ribojamas mėsos bei pieno produktų 
kiekis, sotieji riebalai keičiami 
mononesočiasiais, ypač alyvuogių 
aliejumi.

Ankstesnių tyrimų duomenys parodė, 
kad tokia dieta padeda išvengti širdies 
ligų. “Lietuvos radijas”

Minvydas Palubinskas Mūsų Pastogė Nr. 26, 2006.07.05, psl. 7
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Mindaugo Karūnavimo
- Tautos Šventė Sydnėjuje

Įvyks sekmadienį, liepos 9 dieną, 2 vai. 
(dėmesio: ne 12 vai. kaip skelbta anksčiau.) 
Lenkų Klube East Terrace, Bankstown.
Žodį tars dr. Vytautas Daniela.
Meninėje programos dalyje pasirodys lietuvių 
tautinių šokių grupė “Sūkurys” ir lietuvių 
choras “Daina”.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

XXIV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Geelonge 2006 

Meno Paroda
Kviečiami visi menininkai, kurie nori parodyti savo 

darbus Meno Parodoje. Paveikslai turi būti Įrėminti, pa
ruošti pakabinimui ir ne didesni kaip 80 cm x 70 cm.

Meno Parodos organizatoriai nepardavinės Jūsų darbų,
tačiau suinteresuoti pirkėjai tai galės padaryti asmeniškai.

Mes mielai tarpininkausime, todėl prašome įkainuoti paveikslus, skirtus pardavi
mui. Kitu atveju, prašome pažymėti (NFS), kad neparduodama.

Paveikslai turi būti pristatyti į West Geelong Town Hall, 155 Pakington Street
Parodų Salę ne vėliau kaip gruodžio 26 dieną, antradienį, nuo 9.30 vai. ryto 
iki 12.00 vai. (vidurdienio).

Meno Paroda bus atidaryta kasdien nuo gruodžio 27 dienos, trečiadienio, iki gruodžio 
29dienos,penktadienio, nuo lOval.rytoikil6val.vakaro.

Pasibaigus Meno Parodai, paveikslus prašome atsiimti gruodžio 30 dieną, šeštadienį, 
nuo 10 vai. ryto iki 12val. (vidurdienio).

Meno Parodai formas galima gauti per website www.geelonglithuanians.com
Arba skambinti tel: (03)52619730 ar rašyti adresu:
Mrs Susan Saunders-Kišiclis, 1204 Horshoe Bend Road, Torquay, Vic-3228

Valstybės Šventės minėjimas Canberroje 
įvyks sekmadienį liepos 23 d., 1 val.pp Canberra club,West Row, Civic. 
Meninę dalį atliks Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” su dirigente Birute Aleknaite. 
Seks pietūs, dėl kurių prašome užsiregistruoti pas Barbara Šilinis tel. 6288 6283 
iki liepos 21 d.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

“Žuvėdra” now
available
on DVD!

An FLB and ALC-Sydney Inc. Initiative
The spectacular Žuvėdra, Lithuanian 

Klaipėda University danccsport 
formation, five times World and five 
times European Latin - American 
dancesport champions, present two hours 
of enjoyable dance on this DVD. Celebrating 40 years underŽuvėdra’s outstanding tutors, 
Profs. Skaistutė and Romaldas Idzelevičius.

By buying the Žuvėdra DVD for $25, to enjoy on your own TV, you are supporting 
Lithuanian’s future dancesport champions, and keeping Lithuanian in the spotlight!

To order the Žuvėdra DVD please phone or e-mail Ramona Ratas:
Ph.: (02) 4333 6241, or Mob.: 0412062753, or e-mail: ramzak@bigpond.com
Or write to place your Žuvėdra DVD order with enclosed cheque, or money order, for 

$25, made out in the name of FLB (Friends of Lithuanian Ballet), then post to:
Ramona Ratas, FLB
c/- Australian Lithuanian Community - Sydney Inc.
RO.Box374, Epping, NSW 1710, Australia.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
laikinos raštinės adresas:

SUITE 16, 17 KITCHENER PARADE, BANKSTOWN
Tel.: (02) 9708 1414
Fax.: (02) 9796 4962

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

Akimirkos iš LR Prezidento 
vizito Melbourne

Kviečiame Bendruomenės narius prisiminti akimirkas iš 
v. '27/ Lietuvos Respublikos Prezidento Jo Ekscelencijos Valdo 

~ Adamkaus vizito Melbourne vasario mėnesį.
Prezidento fotografė pasidalino nuotraukomis, kurias galite rasti inter- 

netiniame puslapyje www.lukaitispartners.com.au. Nuotraukos įdėtos skyriuje 
Media&Publications ir jas galite persiųsti į savo kompiuterius.

Andrius Žilinskas,
LR Garbės generalinis konsulas Melbourne

Videofilmas “ŽUVĖDRA”
Mclbourno Lietuvių Namų Jubiliejinėje salėje.

Sekmadienį, liepos 16 dieną, 1.00 vai. - 3.00 vai. p.p.
Lietuvos Baleto Bičiuliai ir “Entuziastės” maloniai kviečia visus mel- 

boumiškius, svečius iš toliau, ypač jaunimą, pažiūrėti videofilmą “Žuvėdra”. Filme 
pasirodo Klaipėdos universiteto sportinių šokių čempionai - 5 kartus Europos ir 
5 kartus Pasaulio čempionatų nugalėtojai!

Po filmo vaišinsime kava/arbata su pyragaičiais, veiks loterija.
Parama skiriama Lietuvos Baletui ir Baleto mokyklai.
VisiĮ gausiai laukiame!

TALKA - SYDNEY- 2006
Savo klientų patogumui ir dėl raštinės pastato saugumo reikalavimų, Sydnėjaus 

“Talka” dirba
ŠEŠTADIENIAIS, nuo 10 vai. iki 12 vai.

Suite 16, 17 Kitchener Parade, Bankstown 2200
Tel/Fax: 9796 8662 e-paštas: talka@acccss.net.au 

Prie Įėjimo i pastatą (dešinėje pusėje) yra skambutis.

“Musų Pastogės” laikinos patalpos
Prieš persikeliant į naują Klubą. “Mūsų Pastogės” redakcija dirba laikinose 
patalpose: Suite 16,17 Kitchener Parade, Bankstown 2200.
Redakcijai skirtą korespondenciją prašome siųsti pašto dėžutės adresu:

P. O. Box 550. Bankstown, NSW 1885.
Telefono ir fakso numeriai išlieka tie patys:

tek: (02) 9790 2319, fax: (02) 97903233.
Prieš siunčiant Redakcijai faksą prašome paskambinti, nes faksas būna išjungtas.

Dalia Doniela, MP redaktorė

Šį “Mūsų Pastogės” numerį redagavo Dovilė Zduobienė
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Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokami^ 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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http://www.geelonglithuanians.com
mailto:ramzak@bigpond.com
mailto:slc@lithuanianclub.org.au
http://www.lilhuanianclub.org.au
http://www.lukaitispartners.com.au
mailto:talka@acccss.net.au
mailto:jvabolis@chariot.net.au
mailto:litconmelb@bigpond.com
mailto:mpastogc@bigpond.com
http://www.users.bigpond.com/mpastoge
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