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Tautos šventė Lietuvoje
Mindaugo karūnavimo - Valstybės dienos proga. Prezidentūroje nusipelniusiems 

žmonėms liepos 6 d. buvo įteikti valstybės apdovanojimai. Vidurdieni Simono I Daukanto

Mindaugas (Lietuvos dailės muziejus)

aikštėje buvo pakeltos vėliavos, kalbą 
sakė prezidentas Valdas Adamkus. 
Vėliau Vilniaus Arkikatedroje buvo 
laikomos šventos Mišios.

Vidurdienį Valstybės dienos 
proga, sveikindami vilniečius ir 
miesto svečius, virš Daukanto aikštės 
praskrido Turkijos oro pajėgų 
lėktuvai.

Vakare vyko Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo šventė 
Užupyje, karnavalinės eitynės 
Gedimino prospektu bei šviesos ir 
muzikos reginys ant Mindaugo tilto.

Kernavėje rengiamos gyvosios 
archeologijos dienos. Šiauliuose bei 
Klaipėdoje - folkloro ir kiti 
festivaliai.

1253 metais. Popiežiaus 
sprendimu. Lietuvos didysis 
kunigaikštis Mindaugas buvo 
karūnuotas pirmuoju Lietuvos 
karaliumi.

Mindaugo karūnavimas, padėjęs 
pamatus istoriniam šalies įsitvir
tinimui ir išlikimui, vertinamas kaip 
tarptautinis Lietuvos valstybingumo

Ministras 
pirmininkas - 

G. Kirkilas
Prezidentas Valdas Adamkus ketvirtadienį, 

liepos 6 d., pasirašė dekretą dėl socialdemokrato 
Gedimino Kirkilo skyrimo ministru pirmininku. 
Tai pranešė Prezidento atstovė spaudai Rita 
Grumadaitė. Per dvi savaites nuo dekreto 
įsigaliojimo G.Kirkilas turės suformuoti ministrų 
kabinetą ir pateikti Seimui naujosios. 14-osios 
Vyriausybės programą.

Tą pačią dieną kalbėdamasis su žurnalistais, V 
Adamkus teigė kol kas oficialiai negavęs iš 
G.Kirkilo busimojo kabineto sudėties.

Prezidentas pakartojo ankstesnę poziciją, jog Gediminas Kirkilas 
tikisi iš naujojo ministrų kabineto aukšti) standartų.

“Tikiu, kad kabinetas bus sudarytas laikantis ti) principų, kurie buvo Gedimino Kirkilo 
pažadėti”, - žurnalistams sakė V. Adamkus. Anksčiau Prezidentas pareiškė viltį, kad naujoji 
Vyriausybė bus “skaidri, efektyviai veikianti ir atsakinga prieš Lietuvos žmones”.

Antradienį, liepos 4 d.. Seime už Prezidento pateiktą 54-erių metu G.Kirkilo

pripažinimas. (Liet, radijas)

kandidatūrą balsavo 86. prieš -13, susilaikė 5 parlamentarai.
Už G.Kirkilo patvirtinimą premjera vieningai balsavo Brazausko Socialdemokratų, 

Uspaskich’o Darbo partijos. Zuoko Liberalų ir centro sąjungos. Paulausko Naujosios 
sąjungos. Muntiano Pilietinės demokratijos, Prunskienės Valstiečių liaudininkų frakcijos.

Trečiadienio, liepos 5 d., vakarą posėdžiavę socialdemokratų, valstiečių liaudininkų, 
“pilietininkų” ir liberalcentristų derybininkai sutarė, kad socialdemokratai naujoje centro 
kairės mažumos Vyriausybėje turės Premjero ir 7 ministrų postus, valstiečiams 
liaudininkams teks 3 ministrų postai, liberaleentristams - 2, “pilietininkams” -1 ministro 
portfelis ir Seimo pirmininko pareigos.

Bakais Lietuvos įvykių apžvalga
Demokratijos 
vertinimas

Beveik du 
trečdaliai - 63% 
Lietuvos gyven
tojų birželio 
mėnesį buvo 
nepatenkinti 
tuo, kaip 
Lietuvoje veikia 

demokratija. Kiek daugiau nei trečdalis - 
33%- apklaustųjų teigė, esą patenkinti jos 
veikimu.

Anot kompanijos “Baltijos tyrimai” 
apklausos rezultatų, per paskutinį mėnesį 
pasitenkinimas demokratijos veikimu 
Lietuvoje kiek pablogėjo - patenkintų kaip 
veikia demokratija sumažėjo 2% ir tokia 
pat dalimi padidėjo nepatenkintų.

Prieš metus - 2005 m. birželį - 
patenkintų demokratijos veikimu buvo 
beveik panašiai - 38%

Labiausiai demokratijos situacija šalyje 
nepatenkinti Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos bei partijos “Tvarka ir teisingumas 
(Liberalai demokratai)” rėmėjai - po 90%. 
Nepatenkinti ir 74% Liberalų ir centro 
sąjungos rinkėjų.

Labiau už kitus demokratijos veikimu 
šalyje džiaugiasi Socialdemokratų partijos 
rėmėjai-45%.

Apklausa vyko 2006 m. birželio 17-26 
dienomis. Apklausti 1003 Lietuvos 
gyventojai, nuo 15 iki 74 metų, 100 Lietuvos 
vietovių. Apklaustųjų sudėtis atitinka 15- 
74 metų Lietuvos gyventojų sudėtį pagal 

lytį, amžių, išsimokslinimą, tautybę, 
gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių 
nuomonė rodo 15-74 metų Lietuvos 
gyventojų nuomonę. Tyrimų rezultatų 
paklaida iki 3%.

Padėties dalyje vertinimas
Birželio mėnesį šeši iš dešimties - 61 %. 

- Lietuvos gyventojų buvo tos nuomonės, 
kad reikalai Lietuvoje iš esmės krypsta į 
blogąją pusę.

Mažesnė dalis - 37% - buvo linkę manyti, 
kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu 
gerėja.

Per mėnesį nuo gegužės apklausos 
gyventojų vertinimai šiuo klausimu ir toliau 
blogėjo - 5% padaugėjo teigiančių, kad 
Lietuvoje reikalai blogėja.

Pagal rinkos ir viešosios nuomonės 
tyrimų kompanijos “Baltijos tyrimai” 
duomenis, prieš metus - 2005 metų birželį - 
optimistų buvo daugiau. Tuo metu 53%. 
padėtį šalyje vertino teigiamai - 8% daugiau 
nei dabar - ir 44% respondentų teigė, kad 
reikalai blogėjo.

Kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu 
gerėja įžvelgia tik dvi socialinės grupės - 
besimokantis jaunimas bei vadovai.

Visos kitos gyventojų grupės mano, kad 
reikalai šalyje krypsta j blogąją pusę. 
Didžiausi pesimistai yra pensininkai, 
bedarbiai, darbininkai.

Blogiausiai padėtį šalyje vertina 
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos. Liberalų ir 
centro sąjungos. Naujosios sąjungos bei 
Darbo partijos rėmėjai.

Nukelta j 2 psl.

V. Uspaskich vengia 
dėmesio Maskvoje
Iš Darbo partijos pirmininko posto 

atsistatydinęs ir nuo Lietuvos teisėsaugos 
besislapstantis Viktor Uspaskich buvo 
apsistojęs Maskvoje.

Šaltinių teigimu, V.Uspaskich praėjusį 
ketvirtadienį su draugi) kompanija buvo 
pastebėtas popmuzikos festivalio 
„Žvaigždžių fabrikas“ koncerte.

Šio jau kelerius metus vieno 
populiariausių Rusijoje renginio kai 
kuriuos dalyvius ekspolitikasyra pažadėjęs 
savo kraštiečiams atvežti į kasmet vyks
tančią šventę Urdomoje. Tačiau vietos 
savivalda neturi pinigų šventei finansuoti, o 
V.Uspaskich’o suburtas komitetas 
nesusirinko į planuotą posėdį.

Urdomoje spėjama, jog Lietuvoje fiasko 
patyrusio kraštiečio jie gali greitai 
nepamatyti - po tragiškos brolio žūties 
V.Uspaskich gimtinėje ilgai neužsibuvo.

Maskvoje VUspaskich rūpinasi statomu 
prekybos centru, kuriame bus prekiaujama 
jo šeimai priklausančio verslo “Vikonda” 
maisto gaminiais. Statybos įstrigo ir centro 
atidarymas atidedamas..

Suomija platina lotynų kalbą
Pirmininkavimą ES pradėjusi Suomija 

platina naujienas lotynų kalba, taip 
norėdama priminti europiečiams jų senas 
šaknis. Europos naujienos Suomijos 
pirmininkavimo 25-ioms narėms pusmetį 
bus skelbiamos Suomijos tinklalapyjc 
adresu: www.eu2006.fi.

“Norime ir pasilinksminti, ir būti 
sąžiningi”, sakė Suomijos atstovas spaudai 

Krata su politiniu 
atspalviu?

Valstybės saugumo departamento 
(VSD) ir Antiteroristinių operacijų 
rinktinės “Aras” pareigūnai birželio 30 d. 
atliko kratą daugiau kaip dešimtmetį 
pogrindinės bankininkystės veikla 
užsiimančių asmenų buveinėje Šnipiškių 
rajone Vilniuje. BNS šaltinių žiniomis, ši 
operacija gali būti susijusi su Generalinės 
prokuratūros atliekamu Darbo partijos 
finansinės veiklos ikiteisminiu tyrimu.

Atsisakius vykdyti teisėtus pareigūnų 
nurodymus įsileisti į patalpas, “Aro” 
kovotojai įsiveržė į sename mediniame 
name esančią buveinę. Kratos metu buvo 
rasta įvairių pareigūnus sudominusių 
daiktų. Po kratos iš buveinės paimta 
kompiuterinė technika, didelė suma 
grynųjų pinigų įvairia valiuta, dokumentų, 
taip pat paslaugomis besinaudojančių 
klientų sąrašai, pranešė VSD. Turimomis 
VSD žiniomis, pogrindinės bankininkystės 
paslaugomis naudojosi tiek verslininkai, 
tiek organizuoto nusikalstamo pasaulio 
atstovai. VSD pareigūnų teigimu, Lietuvoje 
yra ir daugiau analogišką veiklą vykdančių 
asmenų grupių. (pagal spaudą) 

paaiškindamas, kad pirmą sykį naujienos 
lotynų kalba buvo pradėtos platinti 1999 
metais, kai šalis paskutinį kartą 
pirmininkavo ES.

Suomijos pirmininkavimui skirto 
tinklalapio vyriausioji redaktorė Miia La
hti teigė, kad 1999 metais lotynų kalba 
skelbtos naujienos “buvo gerai įvertintos ir 
kad jie nusprendė atnaujinti šią praktiką.”
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pffi'Js Trumpai iš visur
* Liepos 1 d. 

Suomija perėmė 
Europos Sąjungos 
pirmininkavimą 
šešių mėnesių 
kadencijai. 
Žiniasklalida 
pranešė apie 
įdomų suomių 
bandymą 
atgaivinti lotynų 

kalbos naudojimą tarptautinių santykių 
plotmėje. Lotynų kalba bus skelbiami 
savaitinių žinių biuleteniai Europos 
Sąjungos interneto svetainėje.

* Po min. pirmininko Mari Alkatiri 
atsistatydinimo, Rytų Timoro vyriausybei 
neoficialiai vadovauja užsienio reikalų 
ministras Jose Ramos Morta. Jį pasikvietę 
ir apklausinėje valdančios Frctlin partijos 
lyderiai neatmeta galimybės, kad partija 
sutiks su Ramos Morta paskyrimu laikinu 
Rytų Timoro ministru pirmininku, nors jis 
nebėra Frctlinpartijos nariu.

* Liepos 3 d. JAV teisme Charlotte, 
North Carolina, 21 metų amžiaus buvęs 
kareivis Steven Green buvo formaliai 
apkaltintas prieš keturis mėnesius Irake 
išprievartavęs moterį ir ją nužudęs kartu su 
trimis jos šeimos nariais. Žudymas buvęs 
tyčinis, iš anksto suplanuotas.

* Palestiniečių min. pirmininkas Ismail 
Haniyeh kreipėsi į Jungtinių Tautų 
organizacijos Saugumo Tarybą, kad ji 
sudraustų Izraelio valstybės veiksmus prieš 
Gazos ruožą, ieškant pagrobto Izraelio 
kario. Jis aiškina, kad negali paliepti 
grupuotei, pagrobusiai kapralą Šalit, jį 
sugrąžinti.

Ši grupuotė susideda iš Hamas 
organizacijos narių, veikiančių kartu su 
Visuotinės Rezistencijos Komitetu bei 
naujai įsikūrusia “Islamo armija” ir 
reikalauja, kad už įkaito paleidimą Izraelis 
išlaisvintų bent 1000 kalinamų

Lietuvos įvykių apžvalga
V. Muntianas tikisi geresnių 

naujosios Vyriausybės ir Seimo 
santykių

Seimo pirmininkas ir Pilietinės 
demokratijos partijos (PDP) lyderis 
Viktoras Muntianas tikisi kokybiškai naujų 
parlamento ir būsimos Vyriausybės 
santykių. Tam, parlamento vadovo 
nuomone, prielaidas sudaro būsimo 14- 
osios Vyriausybės vadovo Gedimino Kirkilo 
siekis ieškoti sąlyčio taškų ir bendrų tikslų 
kartu su opozicija.

“Aš manau, kad bus kitokie santykiai 
tarp Vyriausybės ir Seimo. Jie bus kur kas 
glaudesni negu iki šiol”, - “Žinių radijui” 
sakė V Muntianas.

V. Muntianui nerimo nekelia ir tas 
faktas, kad Seime nėra apibrėžtos 
daugumos. Anot jo, daugumos Seime jau 
nėra kuris laikas, tačiau įstatymų leidybos 
procesas ritmingas, priimami visi numatyti 
teisės aktai, nepaisant nuomonių skirtumo 
ir ginčų.

“Kada bus sutarimas ir glaudesnis ryšys 
tarp Seimo ir Vyriausybės, kada bus įvertinti 
Vyriausybės programoje ir opozicijos 
deklaruoti tikslai, tuomet, mano nuomone, 
mes surasime bendrą kalbą ir dirbsim kur 
kas sutartiniau negu iki šiol”, - vylėsi Seimo 
pirmininkas.

Net 85 balsai, kuriuos parlamentarai 
atidavė už G. Kirkilo kaip premjero 
kandidatūrą, V Muntiano nuomone, buvo 
nulemti paties kandidato lankstumo, jo 
gebėjimo įsiklausyti į visus, tarp jų ir 
opozicijos, racionalius pasiūlymus.________________________________________spauda, ELlA,BNS,LGniCir‘‘Bemai-cliriai" ■
Mūsų Pastogė Nr, 27, 2()()6.()7.12. psl. 2 , .

palestiniečių.
* Izraelio min. pirmininkas Ehud 

Olmert pareiškė, kad jis neves derybų dėl 
pagrobto kapralo išlaisvinimo, nes bet 
kokios nuolaidos grobikams būtų kitų 
panašių grobimų skatinimas.

* Liepos 4 d. palestiniečių Hamas 
organizacijos narių iš Gazos ruožo iššauta 
naujo tipo namų gamybos raketa nuskrido 
iki Aškelon miesto Izraelio teritorijoje. Iki 
šiol palestiniečiams pavykdavo apšaudyti 
tik mažesnį Sderot miestą. Sekančią dieną 
j Aškelon miestą vėl pataikė “Kassam” 
raketa. Liepos 6 d. Izraelio kariuomenė 
įžengė į Gazos ruožo šiaurinę dalį ir užėmė 
tris buvusias žydų naujakurių sodybas, kad 
sustabdytų šios srities naudojimą Izraelio 
apšaudymui raketomis.

* Liepos 4 d. iš Cape Canaveral 
Floridoje sėkmingai pakilo grįžtamoji 
erdvės raketa “Discovery” ir liepos 6 d. 
atskrido į tarptautinę erdvės stotį. Tai 
pirmasis grįžtamosios amerikiečių 
“Shuttle” raketos skrydis po 2003 metų 
katastrofos, ištikusios “Columbia” raketą.

* Liepos 5 d. Šiaurės Korėja vieną po 
kitos iššovė septynias karines raketas. 
Šešios iš šių raketų buvo trumpų atstumų 
“Scud” tipo, nukritusios Japonų jūroje. 
Viena buvo tolimo skridimo “Taepodong” 
tipo raketa, galinti pasiekti Aliaską ar 
Australiją. Ji buvo nukreipta link Havajų 
salų, bet skrydis nepasisekė, ir ji taip pat 
nukrito Japonų jūroje. Šių raketų bandymas 
iššaukė tarptautinių protestų bangą.

* Liepos 7 d. Australijos vyriausias oro 
maršalas Angus Houston paskelbė birželio 
21 d. incidento Bagdade tardymo 
rezultatus. Australų kariai neprasilenkė su 
taisyklėmis, apšaudydami Irako prekybos 
ministro apsaugos narius, nes šie buvo 
sulaužę visas taisykles. Tardymo komisijos 
nuomone, australai net per vėlai pradėjo 
šaudyti į agresyviai artėjantį irakiečių 
automobilį.

Kitas veiksnys nulėmęs tokį balsavimą 
Seime dėl premjero kandidatūros, anot 
parlamento vadovo, buvo pasikeitęs Seimo 
narių, kaip tautos atstovų, požiūris į savo 
pareigas.

Skatinama privačios sveikatos 
priežiūra kaime

Vienodinamos privačių ir valstybinių 
sveikatos priežiūros įstaigų veiklos sąlygos 
ir skatinama privačios sveikatos priežiūros 
praktikos tinklo plėtra, ypač kaimo 
vietovėse.

Pagal projektą numatyta, kad 
nekilnojamasis turtas, naudojamas teikiant 
asmens, visuomenės sveikatos priežiūros 
paslaugas, apmokamas iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo (PSDF), 
valstybės ar savivaldybių biudžetų ar 
savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo 
specialiosios programos lėšų, nebūtų 
apmokestinamas nekilnojamojo turto 
mokesčiu.

Airijoje tęsiasi gaujų gaudymas
Kaip praneša “The Irish Examiner” 

Airijos policija gaudo gerai organizuotas 
lietuvių mafijos gaujas. Gaujos šantažuoja 
ir baugina lietuvius, verčiasi narkotikų 
prekyba, pinigų padirbinėjimu, kontrabanda 
ir pagrobimais, rašo laikraštis. Viena iš 
pagrindinių gaujų manoma, turi apie 10-15 
narių. Airijos policija dalį jų jau suėmė per 
neseniai įvykdytą operaciją.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos

ZVILG/NIJ
Lietuva žiūri į Europos Sąjungą kaip į apsaugos ir paramos šaltinį. Bet kaip Lietuva atrodo 
Europos Sąjungos vadovams? Apie tai kalbėjo eurokomisarė. Dalia Grybauskaitė, kuri užtina 
aukštų postą ES finansų departamente. Red.

LIETUVA IR EUROPOJ JĄJUNGA
(ELTA). Lietuvos problemos nelieka 

nepastebėtos aukščiausiuose Europos 
Sąjungos (ES) vadovų sluoksniuose. 
Eurokomisarė Dalia Grybauskaitė perspėja, 
kad dėl skandalų ir korupcijos Lie tuva gali 
patirti tarptautinę izoliaciją. Tiesa, kol kas 
D. Grybauskaitė apie tai kalba neoficialiai. 
“Tai nėra oficiali Europos Komisijos 
nuomonė,, kalbu asmeniškai. Negaliu 
kritikuoti Lietuvos politikų, nes tai iškart, 
bus laikoma Europos Komisijos 
nuomone”,-sakėji. . . ’ | J į :'j..

Neseniai Dalia Grybauskaitė savo 
šokiruojančias kritines pastabas apie 
Lietuvos valdžią išdėstė Briuselyje 
viešėjusiems Kovo 11-osios Akto 
signatarams. “Viskas, kas vyksta Lietuvoje, 
į Briuselį ateina bumerangu, Lietuva nėra 
izoliuotas kraštas ir tai. kad didysis dėmesys 
skiriamas vidaus politikos santykių 
aiškinimuisi, tiesiogiai atsispindėjo 
formuojant Lietuvos statusą ir prestižą”, - 
sakėje

Lietuva, anot jos, užsiimdama vidinių 
problemų sprendimu, pamiršo, kad reikia 
galvoti apie šalies ateitį. Briuselyje 
viliamasi, kad suformavusi naują valdančiąją 
daugumą Lietuva pagaliau imsis strategijos 
ir elgsis atsakingiau. Pasak jos, politikams 
Briuselyje ne paslaptis, kad aukščiausiuose 
Lietuvos politikos sluoksniuose išsikerojusi 
korupcija, kad bandoma pasisavinti į mūsų 
šalį ateinančią milijardinę Europos Sąjungos 
(ES) paramą. D. Gtybauskaitė teigė, kad kai 
kuriuos korupcijos Lietuvoje atvejus jau tiria 
OLAF (European Antifraud Office - 
Europos kovos su sukčiavimu biuras). 
Briuselyje viliamasi, kad politinė sistema 
spės apsivalyti, kol didieji ES pinigų srautai 
dar nepasiekė Lietuvos.

Pasak jos, artėjant 2007-2013 metų 
finansiniam periodui, Lietuva užsikraus 
didelę atsakomybę, nes 80% sprendimų 
dėl finansinių srautų panaudojimo daro 
Vyriausybė. D. Grybauskaitė baiminasi, kad 
Lietuva vis lėčiau panaudoja ES lėšas. 2004 
metais Lietuva pirmavo pagal ES lėšų 
panaudojimą, o 2005 metais jau tapo tik 
vidutinioke. Labiausiai atsilieka 
gamtosaugos projektai. “Siūliau Lietuvoje 
pasirašytinacionalinį susitarimą dėl ES lėšų 
panaudojimo, koks buvo pasirašytas prieš 
stojant į ES ir NATO. Kol kas matau, kad 
Lietuva labiau užsiėmusi vidinių problemų 
sprendimu negu galvojimu apie šalies 
ateitį”, - sakė eurokomisarė. D. 
Grybauskaitė mano, jogjos nuomonės dėl 
ES lėšų panaudojimo Lietuvoje nepaisoma 
dėl to, kad “kai kas komplcksuoja”.

Prezidentas
(ELTA) Ramybės Lietuvoje turėsime 

laukti gal vienerius, gal dvejus metus, o gal 
ir visą penkmetį. Taip keliaudamas iš 
Škotijos į Lietuvą ir jau žinodamas, kad 
Vyriausybės krizė baigiasi „Lietuvos rytui” 
teigė Prezidentas Valdas Adamkus.

Jis prisipažino, jog skaudžiai išgyvena 
matydamas, kiek energijos, jėgos turi 
Lietuva, kiek daug įmanoma padaryti ir 
kaip menkai tai panaudojama dėl mūsų 
labai siauro požiūrio į valstybingumą.

„Su vidiniu skausmu prieinu prie 
išvados, kad mums iki ramybės, iki gerovės 
dar toli”, - sakė V.Adamkus.

Paklaustas, ar nebaugina, jog naujasis 
Premjeras Gediminas Kirkilas pretenduoja 
būti savarankišku ir stipriu Premjeru, 
Prezidentas teigė, jog kiekviena tvirta 
asmenybė, savo tvirto charakterio savybes

Eurokomisarė baiminasi, kad Lietuvos 
neiętiktų Italijos ir Graikijos likimas. Šios 
šalys nesugebėjo pasinaudoti iš ES gautomis 
lėšomis. “Korupcijos yra visur. Vakarų 
Europoje - taip pat, tačiau Lietuvos situacija 
kitokia, nes mes susieti ekonominiais ryšiais 
su Rytais”, - sakė D. Grybauskaitė.

Pasak jos, dėl nesibaigiančių skandalų 
Briuselyje padidėjo nepasitikėjimas Lietuva, 
•ž “Visos šalys narės mato politinę padėtį 
Lietuvoje. Atrodo, kad per dvejus narystės 
metus Lietuva neįgijo papildomai draugų, 
o tik pademonstravo, jog vidaus politinis 
nestabilumas šaliai yra svarbiau negu jos 
išorinis statusas”, - sakė eurokomisarė. Anot 
jos, tai iš dalies nulėmė, kad net 20 šalių 
nepalaikė Lietuvos dėl euro įvedimo. 
“Pagrindinės valstybės, pavyzdžiui, 
Vokietija, atvirai pasakė, kad Lietuva turi 
susitvarkyti ir atlikti namų darbus. Tai jau 
blogas signalas, tai rodo, kad tos šalys, kurios 
priima sprendimus Europoje, Lietuvos kol 
kas nepalaiko”, - sakė ji.

D. Grybauskaitė mano, kad Lietuvos 
valdžia pasirinko netinkamus prioritetus. 
“Pasižiūrėkime mūsų Vyriausybės, 
Parlamento vadovo ir prezidento vizitus per 
dvejus pastaruosius metus ir pastebėsime, 
kad jie keliavo ne į Europą, o į Aziją, 
Gruziją, Ukrainą, kur norite, bet Europoje 
jie atsirado tik per pastaruosius du 
mėnesius”, - kritikavo Lietuvos vadovus 
eurokomisarė.

Anot eurokomisarės, nieko keista, kad 
Europos Komisija neleido Lietuvai įsivesti 
euro nuo 2007-ųjų, nes mūsų šalis stovi prieš 
infliacijos bangą.

“Kai atsakingi} Vyriausybės atstovų buvo 
teiraujamasi, ar gali įvardyti nors vieną 
priemonę, kurią taikė infliacijai valdyti, 
išskyrus dejones, mūsų politikai nieko 
negalėjo pasakyti”, - piktinosi D. 
Grybauskaitė.

Eurokotnisarei labai nepatinka, kad 
Lietuvos valdžiai trūksta ryžto priimti 
svarbius sprendimus. “Kiek galima dejuoti? 
Kodėl, pavyzdžiui, lenkams turi rūpėti tiltas 
(įstrigęs elektros tilto projektas, dėl kurio 
Lietuva kaltina Lenkiją. - Red. past.), jeigu 
jis nerūpi Lietuvai? Įprato vadovybė laukti 
dėdės iš Vakarų. Užteks kalbėti niekus apie 
Ignalinos atominės elektrinės uždarymo 
termino pratęsimą, niekas neleis pratęsti, 
būtų tarptautinis skandalas. Kodėl 
viršplaninių biudžeto pajamų tam 
nepanaudoti, tegu ima ir stato, o ne 
dejuoja”, - negailestingai žėrė priekaištus 
Lietuvos valdžiai D.Grybauskaitė.

(“Respublika”) 

susirūpinęs
panaudojanti ne partiniams, siauros 
struktūros uždaviniams, o valstybiškai, 
sukuria galimybių žengti į priekį.

„Jeigu pradės dominuoti partiškumas, 
vieni kitus gaudys, kas kur paslydo, ar padės 
paslysti, liksime toje pačioje klampynėje, 
kurioje esame atsidūrę dabar. Mano 
linkėjimas ir reikalavimas G.Kirkilui: 
išlikti ne partiniu, ne vien tik techniniu 
Vyriausybės vadovu, bet valstybininku”, - 
pabrėžė šalies vadovas.

Užsienio kelionėse V.Adamkus 
pastebėjo, jog nesusijusieji su Lietuvos 
politika, neturintys verslo interesų, 
nekreipiantys dėmesio į valdžių kaitą, 
politinę krizę mūsų valstybėje mano, jog 
tai, kas dabar Lietuvoje vyksta - šalies vidaus 
gyvenimo problemos, kurias turime spręsti 
patys. ■ '• •š.-’v ; , t. •.
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Bendruomenės baruose

„Daina tapo mūru"
Pasveikinęs lietuvių dainų šventės Čikagoje dalyvius Prezidentas V Adamkus prisiminė ir 
prieš keliolika metų vykusią dainuojančią revoliuciją Lietuvoje.

XII Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas

(Lietuvos Rytas) Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus 
liepos 2 d. stebėjo Čikagoje 
vykstančią VIII Lietuvių dainų 
šventės atidarymą ir pasveikino į 
iškilmę susirinkusius lietuvius iš 
JAV, Kanados, Lietuvos ir kitų 
valstybių.

Valstybės vadovas priminė, 
kad Lietuva - tai šalis, kurios 
gyventojams istorija lėmė patirti 
daugelį nelengvų akimirkų, 
tačiau daina mūsų tautai padėjo 
išgyventi net ir pačius 
sunkiausius išbandymus.

„Bendra daina -ženklas, kad
kaip tauta esame gyvi, kad savo gyvastį 
gebame perduoti iš lūpų į lūpas, iš kartos į 
kartą, ir tol esame nenugalimi, kol dainos 
nenutildomos. Visas pasaulis nuščiuvo, kai 
išgirdo Lietuvą, dainuojančią tankų apsupty.
Tuomet mus pavadino „Dainuojančios 
revoliucijos“ šalimi. “Daina tapo mūru”, - 
sakė Prezidentas Adamkus.

Prezidentas pabrėžė, kad 16-aisiais 
Nepriklausomybės metais atėjo laikas ir 
kitokioms dainoms, kurios jungia žmogų su

Aiškėja tarptautinio masto paslaptis
(Draugas) 1961 m. 
balandžio 6 d. iš Klaipėdos 
uosto į atvirą jūrą išplaukė 
Sovietų Sąjungos karinio 
laivyno žinybai priklausąs

uAoiny ia Mis' ’ Liti V as 
gabeno 14 tonų kenksmingi) 
chemikalų liekanų. Karinio 
laivyno vadovybės įsakymu, 
liekanas reikėjo 
nuskandinti Baltijos jūros 
neutraliuose vandenyse. 
Atlikus užduoti, laivas 
privalėjo nedelsiant sugrįžti 
į Klaipėdą...

Sakoma, kad Įsakymas lieka įsakymu. 
Tačiau laivo kapitonas kitaip manė. Jis 
buvo pasiryžęs nepildyti gauto įsakymo. Kas 
buvo tas antisovict.iškai nusiteikęs 
kapitonas? Nagi mūsųį tautietis Jonas 
Pleškys. . .' j' ' ’

Laivui priartėjus prie Gotlando salos, 
buvo užmegztas ryšys su švedų pasienio 
apsaugos pareigūnais. Jonas Pleškys 
pareiškęs, jog nebegalįs gyventi melagių 
krašte, paprašė politinio pabėgėlio teisių. 
Taip pat paaiškino, kad apie pasitraukimą 
ilgai svajojęs ir keletą meti) planavęs pabėgti 
iš sovietų okupuotos Lietuvos. Švedai, atlikę 
apklausą, užtikrino jam politinio pabėgėlio 
teises. Visi kiti nesiteikę pasinaudoti 
netikėtai susidariusiomis aplinkybėmis, 
grįžo atgal.

Švedai, laikydamiesi diplomatinių 
įsipareigojimų, kreipėsi į Stocūkholme 
veikiančią Sovietų Sąjungos ambasadą. 
Bematant į Gotlandą atvyko trys ambasados 
atstovai. Jie pareikalavo susitikimo su 
pabėgėliu. Taip pat panoro apžiūrėti ir 
patikrinti čia pat stovintį „Smolny” laivą.

Švedai nesutiko patenkinti sovietų 
prašymo pasikalbėti su pabėgėliu. Tačiau 
vėliau pakeitė nuomonę. Pasikalbėjimas 
baigėsi tuščiomis pastangomis. Vis dėlto 
sovietai nenuleido ranki,. Jie kreipėsi į 
vieno Klaipėdoje registruoto krovininio 
laivo kapitoną, jam įsakydami nedelsiant 
vykliįŠvcdiją. Pasirodo, jog tas asmuo buvo 
tolimas Jono Pleškio giminaitis. Jis pristatė 

žmogumi - motinų lopšinėms, 
jaunimo meilės romansams, 
darbymečio dainoms. „Atėjo 

■į laikas dainoms, kurias išgirdę 
jaunystėje, niūniuosime po 
daugelio metų. Jas išgirdę, 
nesvarbu ar keliausime, ar 
gyvensime gimtajame kaime ar 
toli nuo Tėvynės krantų, 
pajusime Tėvynę savyje. Į šią 
šventę susirinkęs jaunimas tai irgi 
pajus. Vaikai, gimę ir augę 
užsienyje - pajus“, - sakė 
Adamkus.

Prezidentas Adamkus padė
kojo visiems šventės dalyviams,

DAINŲ
ŠVENTĖ
čiKAflA ■ aoo6

organizatoriams ir svečiams už tradiciją, 
atgaivintą po 15 metų pertraukos, ir 
palinkėjo kuo geriausios profesinės bei 
asmeninės kloties.

VII Lietuvių dainų šventė Šiaurės
Amerikoje įvyko 1991 metais. Ji pratęs 
turtingą lietuviškų Dainų Švenčių tradiciją, 
prasidėjusią 1956-aisiais metais. 
Sekmadienį vykusioje šventėje dalyvavo 
apie 1200 choristų iš įvairių JAV ir Kanados 
miestų, o taip pat Lietuvos. Lietuvių dainų 
švente stebėjo keli tūkstančiai žiūrovų. □ 

pabėgėlio artimųjų laišką. 
Vėliau paaiškėjo, kad 
laiškas buvo parašytas 
diktuojant KGB 
pareigūnams. Jonas 
Pleškys neparodė noro 
susitikti su atvykusiu 
pasiuntiniu, bet sutikęs 
pasikalbėti telefonu, 
pakartojo savo tvirtą 
sprendimą nebegrįžti į 
sovietų okupuotą Lietuvą.

Kaip žinia, tuo metu 
siautė šaltasis karas,

Sovietų Sąjungos'povandeniniai laivai 
slaptai raižė Švedijos teritorinius vandenis.
Švedai akylai seke sovietų užmačias ir ne 
kartą diplomatiniais keliais reiškė protestą. 
Deja, kaip buvo įprasta, sovietai nepaisė 
švedų nepasitenkinimo.

Tenka manyti, kad.Švėdams ir apskritai 
vakariečiams, Jono Pleškio atvykimas ir 
paprašymas politinio pabėgėlio teisių, buvo 
tarytum Dievo dovana. Švedų žiniasklaida 
išsamiai informavo saviškius. Nebuvo 
nutylėta ir kitų Vakarų valstybių 
žiniasklaidoje.

Mūsuose, deja, nebuvo parodytas 
įsimintinas dėmesys Jono Pleškio 
pasitraukimui iš okupuotos Lietuvos. Jam 
nebuvo parodytas (kažin kodėl?) ir 
Kublickui, Gridmanauskui, Paulauskui (trims 
•vėjams) bei Kudirkai parodytas 
nuoširdumas.

Pabėgėliui Jonui Pleškiui neteko 
ilgėliau užsibūti švedų žemėje. Atvykęs į 
JAV apsigyveno Kalifornijoje. Čia 
gyvendamas susitikinėjo ir bendravo su kai 
kuriais tenykščiais lietuviais. Visgi atrodo, 
kad jo pažintys su mūsiškiais buvo gana 
ribotos. Jis Kalifornijoje nedykinėjo. 
Mokėsi anglų ir ispanų kalbos, kurį laiką 
dėstė universitete,uždarbiavo banke. Taipgi 
jam teko atlikti keletą elektroninės 
technikos darbų Vidurio Amerikoje.

Besimokydamas kalbų tarptautinėje 
mokykloje susipažino su viena jauna 
gvatemaliete. Ją pamilęs, vedė. Abu

Nukelta į 6 psl.

Balandžio 23d.
j? Toronte (Kanada) 

prasidėjo XII 
Pasaulio Lietuvių

Jaunimo Kongresas, kuris vyksta iki š.m. 
liepos 9 dienos. Renginyje dalyvauja 18-os 
kraštų Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungų 
atstovai. Jie rinks Pasaulio Jaunimo 
Sąjungos (PLJS) valdybą, aptars su 
lietuviška veikla susijusius klausimus, 
stiprins ryšius tarp kraštų sąjungų.

Kongreso renginiai vyks Toronte, 
Hamiltone ir Montrealyje, jo dalyviai 
lankysis ir Čikagoje (JAV) vyksiančioje 
aštuntojoje Šiaurės Amerikos lietuvių dainų 
šventėje.

Tarpininkaujant Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentui (TMID), Kongreso 
reikmėms Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė iš rezervo fondo skyrė 200 
tūkstančių litų.

„Džiaugiamės stipriais PLJS

Ką daro dabartinė emigracija
Valdas Samonis (Kanada), per “Žinių radiją” (Lietuva)

Pasaulio Lietuvių Centre l-e monte (prie 
Čikagos) ką tik pasibaigė Lietuvos 
Respublikos Seimo ir Jungtinių Valstijų 
Lietuvių Bendruomenės komisijos visą 
savaitę trukusią sesiją. Čia skaičiau 
pranešimą apie lyginamąją emigracijos 
procesų įtaką Lietuvos bei kitų šalių 
ekonomikai ir visuomenei.

Pagal emigracijos mastą Lietuva 
pirmauja visoje ES: per šešiolika 
Nepriklausomybės metų ji jau prarado apie 
pusę milijono vidutinio ir jaunesniojo 
amžiaus žmonių. Šį žmonių praradimą 
vertėtų laikyti ilgos sovietinės okupacijos 
padariniu, kadangi komunizmas, 
besitęsiantis sovietinės nomenklatūros 
klestėjimas, jaunimo išstūmimas iš valstybės 
reikalų sulėtino ir į klampius 
„atkatonomikos“ klystkelius nubloškė 
ekonomine ir pilietinę Lietuvos plėtrą bei 
smarkiai padidino Lietuvos gyvenimo lygio 
atsilikimą nuo Vakarų.

(Red pastaba: “atkatas" iš rus. “otkat", 
dabar Lietuvoje paplitęs žodis, kuris reiškia 
pasidalinimą nelegaliu pelnu. Tarkim, 
aukštas valdininkas/ai ne pagal taisykles 
susitartai kompanijai skiria pelningą 
milijoninę Europos Sąjungos paramą. Už šią 
“paslaugų ” kompanija jam/jiems atsilygina 
atitinkama suma. Kai tokia praktika 
įsitvirtina valstybėje, jos ekonomika pasidaro 
“atkatonomika”.)

Lietuviai yra pusbrolių tauta, tad 
emigrantai padeda Lietuvai: siunčia 
giminėms ir draugams dalį savo sunkiai 
uždirbtų pinigų. Sesijos dalyviai, susirinkę 
Lemonto apylinkėse netoli Čikagos, sutiko, 
kad emigrantų siunčiamos pinigų perlaidos 
į Lietuvą gali sudaryti net apie milijardą 
dolerių per metus, tai yra apie 10%
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informaciniais, kultūriniais, švietimo 
ryšiais su Tėvyne. Dėkojame už entuziazmą, 
aktyvi, darbą, diskusijas emigracijos, “protų 
nutekėjimo” ir kitais aktualiais klausimais.
Visiems kongreso dalyviams linkiu 
konstruktyvaus darbo ir malonių 
bendravimo akimirkų. Savo ruožtu 
Departamentas lauktų sprendimų ir 
patarimų, kaip toliau vystyti abipusį 
bendradarbiavimą,” - sakė TMID 
generalinis direktorius Antanas Petrauskas.

Šiuo metu lietuvių jaunimo sąjungos 
veikia 20-yje valstybių: Argentinoje, 
Australijoje, Baltarusijoje, Brazilijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Gruzijoje, Ispanijoje, 
JAV, Kanadoje, Kolumbijoje, Latvijoje, 
Lenkijoje, Moldovoje, Norvegijoje, 
Prancūzijoje, Rusijoje, Ukrainoje, 
Urugvajuje, Uzbekijoje ir Vokietijoje.

Pirmasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas įvyko prieš 40 metų- 1966m.

“TMID”

Lietuvos bendrojo vidaus produkto. Vis 
dėlto toks intensyvus žmogiškųjų išteklių 
nutekėjimas į užsienį labai žalingas 
ilgalaikei Lietuvos ateičiai, ypač kai jos 
gyventojų skaičius jau nukrito žemiau3 mln. 
400 tuksi. Keletas seimūnų ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės komisijos pirmininkė 
Laima Mogenienė prisipažino, kad jiems 
graudu emigrantų surengtose Joninėse 
matyti tokias minias jaunų tėvynę palikusių 
žmonių! Vis dėlto dar beveik pusė 
emigrantų iš Lietuvos laimės ieškotivyksta 
į Šiaurės Ameriką.

Su globalizacija susiję emigracijos 
procesai pasaulyje dar tik pradedami 
rimčiau tyrinėti: antai Jungtinių Tautų 
Organizacija šią temą ims svarstyti tik 
rugsėjį. Reikia pripažinti, kad iš Lietuvos 
išvyksta vis didesnis nuošimtis išsilavinusių 
ir novatoriškų, kiekvienai šabai vertingų 
žmonių. JAV, o ypač Kanados imigracinė 
politika yra nukreipta į “protų importą” iš 
viso pasaulio. Dėl šios ir kitų priežasčių 
emigracijos problema yra nepaprastai sunki 
ir paini. Jau nebėra Berlyno sienos ir kitų 
fizinių kliūčių užkirsti kelią emigracijai, o 
ir ES grindžiama principu nevaržyti žmonių 
judėjimo. Vykstant visuomenės senėjimo 
procesams, ES šalys domisi jaunų žmonių, 
o ypač “protų importu”. Taigi ir šie metai 
ES paskelbti migracijos metais.

Deja, jokie naivūs Lietuvos 
pasiguodimai, kad emigrantai greit sugrįš į 
tėvynę, nepadeda greitai išspręsti 
problemos. Naujausių išeivių jau sukurti 
savitarpio pagalbos tinklai tik suintensyvins 
emigracijos srautus, nes daugkamLietuvoje 
atrodys, kad ir ten jau Lietuva, tik geresnė - 
vakarietiška, kurioje nereikia taikstytis su 
“atkatonomika”.

Jei norite, kad pasaga atneštų laimę- 
arkite kaip arklys.
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Lietuvai pasaulyje Rolando Pakso skrydžiui - sunkumai

Eurovizijos žvaigždės
“LT United” Kroatijoje užčiaupė bumas 

visiems, kurie sakė, kad tai tik vieno - 
eurovizinio - kūrinio grupė. Nauja jų daina 
sužavėjo kroatus, rašo dienraštis L.T.

Net ir po to, kai lietuviai sėkmingai 
pasirodė “Eurovizijos” konkurse, atsirado

skeptikų, kurie sakė, kad tai dirbtinė grupė, 
taip ir nesukursianti jokių kitų dainų. Kiti 
sakė, kad “LT United” po konkurso 
išsiskirstys net ir nesugebėję surengti jokių 
koncertų.

Tačiau Lietuvos dainininkų rinktinė 
praėjusią savaitę ne tik surengė pirmą 
koncertą užsienyje (neskaitant pasirodymų 
Atėnuose), bet ir pristatė naują uždegančią 
savo dainą.

IŠ REDUKCIJOS PAŠTO
Brangūs tautiečiai, mieli Pasaulio 

lietuviai,
Sveikiname Jus visus mūsij Tėvynei 

labai reikšmingos ir brangios Valstybės - 
Mindaugo karūnavimo - dienos proga.

Šiandieninės Lietuvos - Europos 
Sąjungos, NATO ir kitų svarbiausių 
Pasaulio ir Europos organizacijų narės - 
piliečiai su pagarba ir dėkingumu 
prisimena didįjį lietuvį, kuris, kaip 
asmenybė ir diplomatas, pranoko savo 
epochą: suvienijo tautą, įkūrė valstybę ir 
beveik prieš aštuonis šimtmečius 
išmintingai ją bandė atverti Vakarų 
civilizacijai.

Karaliaus Mindaugo žiloje senovėje 
puoselėta tautos vienybės idėja aktuali ir

Tokio pobūdžio laiškus gavo visi Australi jos 1 dėtuvių Apylinkių Pirmininkai. Gcelongo 
lietuvių Bendruomenė paaukojo M.K. Čiurlionio projekto vykdymui $200.00. Viktorijos 
Universiteto vardu nuoširdžiai dėkojame už šią paramą.

Su pagarba,
Gražina Pranauskienė, Victoria University International

Į ANIW
l thought t'lc Australian-Lithuanian Community and its 

Organisations:
Following the successful publication Lithuanian Artists in Australia 1950s- 1990s, we 

now have the opportunity to publish another important book by Dr Genovaitė Kazokienė. 
The new book is a study of prominent Lithuanian painter and composer Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis.

In 1983 Dr Kazokienė’s study of M.K. Čiurlionis was judged by the World Lithuanian 
Committee to be anoutstandingwork offering new insights into the relationship between 
Čiurlionis’s music and painting.

The publication of this important art work is long overdue, and members of the 
Lithuanian Community in Australia now have the opportunity to facilitate its publication. 
You can help by contributing to the Dr Genovaitė Kazokienė ’s Art Foundation Fund man
aged by Australian Lithuanian Foundation and its Director Algis Šimkus. Cheques can be 
addressed to ALF Dr Genovaitė Kazokienė’sArt Foundation.

Every contribution will be acknowledged in the published book, which will stand as a 
permanent testimony to Dr Kazokienė’s unique contribution to the I .ithuanian Commu
nityworldwide.

Yours faithfully,

VICTORIA 
UNIVERSITY

Prof. Ron Adams

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS”

PRE N U M E R A T Ą ? 
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Praėjusią savaitę Kroatijos sostinėje 
Zagrebe vyko televizijos renginys “Fashion 
Oscar”, kurio me tu buvo apdovanoti geriausi 
kroatų madų kūrėjai ir modeliai. Renginyje 
taip pat dalyvavo populiarūs kroatų 
dainininkai, Bosniją ir Hercegoviną šių 
metų “Eurovizijos” konkurse atstovavusi 
grupė “Hari Mata I lari” bei mūsiškiai “LT 
United”.

Pirmas kūrinys, kurį tą vakarą išgirdo į 
uždarą renginį susirinkusi Kroatijos 
“grietinėlė”, buvo nauja Andriaus 
Mamontovo sukurta daina “Fashion Show”.

“Renginys padiktavo dainos idėją... 
kodėl šia tema nesukūrus dainos, pasakojo 
A.Mamontovas. - “LT United” yra 
pakankamai tiesmukiška grupė. Tai - viena 
iš mūsų koncepcijų, kuri puikiai veikia”.

Naujos dainos sėkmė Kroatijoje iš karto 
davė pagrindo mintims, kad “LTUnited” iš 
tiesų gali padaryti neblogą tarptautinę 
katjerą.

Lietuviai “Fashion Show” dar negirdėjo 
- būtent Zagrebe ir įvyko šios dainos 
premjera. Greičiausiai Lietuvoje “LT 
United” šį kūrinį pirmą kartą atliks liepos 
mėnesį Klaipėdoje vyksiančioje Jūros 
šventėje, o nekantriausi muzikantų rinktinės 
gerbėjai galės parsisiųsti polifoninę “Fashion 
Show" melodiją.

(sutrumpinta iš “Lietuvos ryto”) 

šiandien. Lietuviai yra išsisklaidę po visą 
pasaulį. Vieni iš Tėvynės išvyko XIX 
amžiaus pabaigoje, kiti - vos prieš kelerius 
metus ar mėnesius. Vieni grįžo, kiti 
įsitvirtino svečiose šalyse. Šiandien šalies 
visuomenė užduoda sau klausimą - kaip 
lietuvių tauta atsakys į globalizacijos, „atvirų 
sienų“ iššūkius.

Šiuo klausimu laukiame ir išeivijos 
nuomonės, galimų sprendimų.

Linkime Jums tvirtybės tęsiant lietuvišką 
veiklą, sėkmės darbuose, laimingų 
atokvėpio minučių.

Antanas Petrauskas 
Generalinis direktorius, 

I MU) (Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas)

Liepos 2-ąją iš Kyviškių 
aerodromo skristi aplink 
pasaulį vienmotoriu lėktuvu 
pakilęs pašalintasis 
Prezidentas Rolandas Paksas 
ir jo kolega rusas lakūnas 
Vladimiras Makagonovas 
įveikė pusę maršruto, tačiau 
nesugebėjo palaužti Kinijos 
biurokratų užsispyrimo, rašo 
“Respublika”.

Tolimuosiuose Rytuose 
esančiame Chabarovske 
(Rusija) birželio 30 d. 
nutūpę pilotai susidūrė su 
netikėtomis problemomis, tai galėjo 
sustabdyti jų žygi aplink pasaulį.

“Būdami Chabarovske turėjome ne tik 
patikrinti lėktuvo sistemas, bet ir išspręsti 
dideles biurokratines problemas, - telefonu 
“Respublikai” sakė R. Paksas. - Iš pradžių 
dėl įvairių priežasčių Japonija atsisakė 
išduoti leidimą skristi virš savo teritorijos. 
Japonai rėmėsi dviem motyvais - 
pareikalavo didelės pinigų sumos už tokį 
leidimą ir sutiko jį išduoti, jei mūsų lėktuvas 
skris labai dideliame aukštyje, į kurį jis 
tiesiog negali pakilti”.

Pasak R. Pakso, savaitgalį buvo atlikti 
jo pilotuojamo lėktuvo SM 2000 “Phoenix” 
techninės priežiūros darbai. Patikrinus 
orlaivį konstatuota, kad jis yra tvarkingas ir 
parengtas tęsti skrydį. Tačiau lėktuve iki šiol 
neveikia autopiloto sistema, kuri sugedo dar 
skrendant virš Europos. R. Paksas jaučia ir 
dar vieną nepatogumą - per pusę nulūžusią 
stabdžių svirtelę lakūnas dabar privalo 
kaskart įspausti su didesne jėga.

Tačiau už techninius nesklandumus 
lakūnams nemalonesni biurokratiniai 
trukdžiai. Kęsdami apie 33 laipsnių karštį, 
Chabarovske R. Paksas ir V. Makagonovas

Lithuanian Heritage 
Magazine

Lithuanian Heritage Magazine is the lead
ing publication in the English language 
about Lithuania and Lithuanians. Its read
ers are those of Lithuanian descent and their 
non-Lithuanian friends in the U.S., Canada, 
Australia, Lithuania, and other countries. Its 
content is informative, educational, and en

Vilniaus universiteto modelis Briuselyje
Minint Valstybės dieną, žymiausiame 

Europos architektūros ir istorijos 
paminklų „Mini Europos“ parke 
Briuselyje buvo atidengtas sumažintas, bet 
itin tikslus Vilniaus universiteto maketas.

Modelių pagaminimas reikalauja 
begalinio kruopštumo- vienos gražiausių 
pasaulyje Ispanijos Santjago de

ketino toliau skristi per Kiniją. Šios šalies 
konsulinėje įstaigoje Rusijos mieste 
lakūnams buvo išduotos ir vizos, tačiau 
staiga paaiškėjo, kad kinai neįsileis 
vienmotorio lėktuvo į savo teritoriją.

“Kinai niekuo nemotyvuodami staiga 
atsisakė išduoti leidimą skristi virš savo 
šalies, todėl dar kartą labai rimtai 
užsiėmėme Japonija, ir panašu, kad šios 
šalies leidimą vis dėlto gausime”, sake R. 
Paksas.

Už teisę skristi Japonijos erdve 
lakūnams teko sumokėti8,500 JAV dolerių. 
Šiuos pinigus jau sumokėjo pilotams lėktuvą 
skyrusi Rusijos kompanija “Technoavia”, 
tačiau doleriai tėra paskolinti - baigę skrydį 
aplink pasaulį keliautojai juos turės rusams 
grąžinti. R. Paksas vylėsi, kad įveikus 
kelionę aplink pasaulį pavyks rasti naujų 
rėmėjų ir atsiskaityti su Rusijos bendrove.

Iš Japonijos lėktuvo SM 2000 “Phoe
nix” maršrutas turėtų driektis virš 
Indonezijos, Okeanijos salynų iki 
Australijos. R. Paksas tikisi, kad daugiau 
biurokratinių kliūčių neturėtų kilti, nors 
nėra įsitikinęs, ar ekipažas gaus leidimą 
skristi virš Saudo Arabijos.

tertaining. Every bimonthly issue brings 
articles, stories, photographs, and illustra
tions about a variety of subjects and themes 
of interest to those who want to know more 
about Lithuania, its past, present, and fu
ture.

Topics in recent issues include: Inter
esting and unusual highlights of early and 
modern Lithuanian history, famous 
Lithuanian personalities of the past and 
present who helped shape Lithuanian, 
American, and world events, stories, myths, 
legends, and fairytales, unusual historic, ar
tistic, architectural, and tourist attractions, 
travelling tips, where to stay and eat, where 
to go, and what to see, folk art, native cos
tumes, holidays, language, customs and tra
ditions, searching for your Lithuanian 
“roots," Lithuanian immigration, and places 
and events associated with it, what's hap
pening in Lithuania today, and in Lithuanian 
communities around the world, Lithuanian 
food recipes, and The Heritage Marketplace 
(books about Lithuania, maps, music CDs 
and cassettes, amber, folk art, and gifts).

A subscription can make a great gift for 
the non-Lithuanian speaking members of 
your family.

www.lithuanianheritage.com 
Lithuanian Heritage Magazine
P.O. Box 225
Lemont, IL 60439-0225, USA

Kompostelos katedros modeliui pagaminti 
prireikė 24 tūkstančių valandų - vienas 
žmogus būtų dirbęs trylika metų. Vilniaus 
universitetas taip pat yra vienas didžiausių 
ir sudėtingiausių maketų parke. 
Susipažindami su juo, apie Lietuvą 
nuomonę susidarys šimtai tūkstančių 
lankytojų iš viso pasaulio

□
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Prisiminimai iš kelionių 
Kambodijoje

Ona Maksvyticnė 
Tęsinys iš “M.P.” nr. 19

Išgėrę šalto vandens, pasisvečiavę 
važiuojam pasižiūrėti šilko fabriko. 
Malonus patarnautojas aprodė kaip 
gaminamas šilkas, nuo kirminų iki 
pačių ploniausių šilko audinių. Viskas 
gana primityviai.

Pakeliui aplankėm Kašmiro šilko 
kilimų krautuvę. Kitą su puikaus balto 
marmuro ir jade skulptūromis. Čia 
nustebinau padavėją, kad atpažinau 
Budos išvykimo iš tėvo namų statulą. 
Šone ant lentynų gėrimų butelio viduj 
susiraičiusi, iškėlusi galvą kobra. 
Norėjau nupirkti, bet pagalvojau 
nepraeisiu per Australijos muitinę.

Paskutinę dieną nuėjome 
atsisveikinti su Gary “Enjoy 
Villa” savininku. Sakė pakvies 
į vestuves “Tik nelaukit per 
ilgai, nes galim atvažiuot 
“motorizuotose” kėdėse”, 
priminėm atsisvei-kindamos. 
Vakare kartu su Nee 
nuvažiavom i Kantha Bopha 
vaikų ligoninę. Jos įsteigėjas 
ir direktorius Dr.Beat 
Richter, šveicaras, 
pasišventęs beturčių vaikų 
gerovei--ruošia koncertus, 
pats groja violenčele,

rinkdamas lėšas ligoninių 
išlaikymui. Šiomis dienomis 
siaučia dengue karštligė, prie to 
prisideda smarkiai paplitusi 
džiova. Reikia vaistų. Pasakojo, 
kaip neseniai lankėsi UNICEF 
atstovai, jų tarpe, Anglijos 
princesė Annc. Paprašius aukų 
ligoninės išlaikymui buvo gautas 
toks atsakymas: “neapsimoka 
dėti pinigus Į trečiojo pasaulio 
ligonines, jos pakankamai 
turtingos”. Tas pats su vaistais. 
Prancūzija atsiunčia džiovos 
skiepų serumą, kuris uždraustas 
vartoti Vakrų pasaulyje, bet 
jei rezultate vaikas miršta 
Kambodijoje, nesvarbu. 
Sunku tikėti, kad mes, 
vakariečiai, tą galėtume daryt.

Grįžę atidavėm Nee

didžiąją dalį mūsų rūbų, kiek turėjau 
aspirino tablečių ir nupirkau Nee 
marškinius. Jis apsidžiaugė, sakė tas 
viskas bus mamai. Papusryčiavę kartu 
su Nee, jis susidėjo likusią duoną, 
sviestą ir uogienę j maišiuką, “tai bus 
mano pietūs”. Prieš lipant j tuk tuk 
padavė man maišą, “motinos dovana 
tau”. Gražiai graviruota lazda 
išspaudė man ašaras.... Tas jo 
paskutinis žvilgsnis, troškimas pabėgt 
į tą nepasiekiamą “australišką rojų” 
liko giliai širdyje.

Trys savaitės prabėgo lyg sapne, 
saulėtos dienos, pilnos juoko, bet 
netrūko ir ašarų. Buvo verta pamatyt 
ir kiek galima išgyventi “Trečiąjį 
Pasaulį”, kad galėtume daugiau 
įvertinti savo viskuo pertekusį 
gyvenimą.

Banteay Somre šventykla

Akvilė: atspindžiai veidrodžio šukėse
Audronė Jablonskienė

„Respublika”
Tęsinys iš “M.P” nr. 25

Vėliau pripažins, jog tai buvo patys 
laimingiausi ir brandžiausi studijų metai, 
bendravimo atmosfera laisva ir maloni, 
jaučia, kad galutinai susiformuoja jos 
individualus stilius, nes dar tobulina 
pastelės techniką. Vienas jos dėstytojų, 
dailininkas Frank Cetlan, prisimena: 
“Paskutiniais aspirantūros metais Akvilė 
kūrė didžiules pasteles drobėje, vaizdavo 
ekspresyviai išilgintas figūras. Visi jos 
įvaizdžiai, atėję iš asmeninės patirties, 
šeimos, draugų apsupties, dvelkė keistu 
originalumu ir europietiško dekadenso 
dvasia”.

Vis dėlto nuo moterų figūrų planuoja 
palaipsniui išsilaisvinti (“nebent jos pavirstų 
kuo nors nepaprastu”). Norėtų su daile 
sujungti kitus savo mėgstamus dalykus - 
astrologiją, pasąmonės paslaptis, gal net 
chiromantiją. Niekada nenustojo domėtis 
portretu. Paprašyta vieno draugę, bando iš 
fotografijos nutapyti jo mirusios motinos 
atvaizdą. Moteris fotografijoje išbalusi, liūdna 
šypsena. Juodas fonas, juodi drabužiai, prieš 
ją - kavos stalelis su ryškia gėlių puokšte. 
Dailininkės uždavinys gyvybę lyg punktyru 
sujungti su mirtimi. Deja, nieko jau iš to 
neišėjo. Veidas persisuko, iš popieriaus lakšto 
į ją žiūrėjo pabaisa. Po dviejų mėnesių 
kankinančio darbo pasidavė.

Užtai tas punktyras, jungiantis gyvybę su 
mirtimi, akivaizdžiai ryškėja kituose jos 
paveiksluose, o ir pati ji atrodo lyg nuo visko 
atsiribojusi šio pasaulio viešnia, trumpam 
prisėdusi ant kėdės kraštelio, kaip mergaitė 
paveiksle „Svajojanti Simona“.

Įstabiausia, kad laiškai, atskleidžiantys 
darbo aplinkybes, šviesūs ir džiugūs. 

Mamai rašo: “Kai aš paišau, tiek kaifuoju, 
atsijungiu nuo visom pasaulio, kad geriau 
ir aukščiau vargu ar man gali būti”. Tie 
žodžiai juo labiau įstabūs, nes Akvilė jau 
žino, kad serga nepagydoma liga. Ta. kuri 
turi šimtus veidų, daugybę pavidalų, kuri 
puola ir atsitraukia, bet niekada nepalieka 
vilties.

Vis d augiau draugų serga ta baisiąja liga - 
Damien, Julie (abu jau mirę-AI.). Ateina 
eilė dievoieškai, mistikai, pasąmonės 
rezervams. ‘Visą pasaulį kažkas tvarko - ne 
valdžios, ne, kažkas labai antgamtiško, o 
ateityje žmonės išmoks gydytimintimis-todėl 
dabar neranda ir niekada neras cheminių 
vaistų toms baisioms ligoms”. Laiškuose 
mamai - tai švelnūs skundai, tai optimizmo 
antplūdžiai (“sveikata gana arkliška”). 
Kviečia sugrįžti Australijon, kur kartu 
vaikščios “tokios jau pagyvenusios, betvisdar 
labai gražios ir žavingos”.

Taijaušypsenapro ašaras. Mama blaškosi 
tarp darbo Amerikoje ir dukters. Atskridusi 
paima ją iš Newcastle ir apgyvendina 
puikiuose apartamentuose Sydnėjuje. Kur 
pro stiklinį rėmą - kaip ant delno visas 
Sydnėjus, net Operos rūmai. Akvilei 
užsimiršimas ir palaima - kūryba. Likus 
pusmečiui iki mirties intensyviai ruošiasi 
parodai “Sveikata nebloga, skūra irgi graži, 
sveriu tiek pat”. Tik nugarą sunku laikyti 
tiesiai (...) nesinori prie molberto”. Tai iš 
laiško mamai O draugei atviriau: “Mirti 
nebijau. O dienos daugmaž suskaičiuotos. Bet 
vėlgi ne mums spręsti. Dievas išspręs. Mama 
atvažiavo iš Amerikos, mane slaugo ir lepina”.

Ir paskutiniai žodžiai mamai, blogai 
įskaitomame, viduty sakinio nutriiku-siame 
laiškelyje: “Aš tave myliu labiausiai pasaulyje. 
Tu tiesiog angelas mano. Neliūdėk, 
nesigraudenk. Gerai aš taip pagyvenau”.

Atsisveikinant su 
Viktoru Simankevičiumi

Genovaitė Kazokienė
Jau praėjo jis pro vėlių vartelius, jau 

atsisėdo ant vėlių suolelio, kur jo jau laukė 
pasisilgęs būrys giminių ir draugų. Užbaigė 
jis šios žemės kelionę, kupiną darbų, vilčių, 
pasisekimų ir nusivylimų.

Viktoro gyvenimas buvo gal daug 
margesnis, negu visų mūsų, nes jis buvo 
vilnietis, lankė Vytauto Didžiojo gimnaziją 
Vilniuje, dėvėjo lietuvišką uniformą ir 
todėl buvo dažnai lenkiukų akmenimis 
apmė lytas. Nes jo, paauglio, metais Vilnius 
tebebuvo lenkų okupuotas. Mūsų, Kauno 
“Aušros” mergaičių gimnazijos mokinukių 
akimis žiūrint, kiekvienas lietuvis nešiojo 
aukso aurą ant galvos, nes jis kovojo už 
lietuvybę. Jis galėjo pasirinkti daug 
lengvesnį kelią - būti lenku. Mes, 
gimnazistės, uoliai susirašinėjom su 
nepažįstamais broliais vilniečiais ir 
stebėdavomės, kodėl dažnai mūsų laiškai 
grįždavo atgal subraižytais vokais ir 
nesupratom, kad kažkam buvo 
nepriimtinas adresas: “Vilnius, Okupuota 
Lietuva”. Bet gi mes matėm, kad visuose 
mūsų žemėlapiuose ir atlasuose taip buvo 
aiškiai parašyta...

Nors man neteko su Viktoru 
susirašinėti, bet susirašinėjau su jo mokslo 
draugais, taip pat lankiusiais Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnaziją, o vėliau, 
Lietuvai atgavus Vilnių, Vilniaus Meno 
Akademiją. Tuo laiku ten dėstė du ugningi 
menininkai: tapytojas Adomas Galdikas ir 
Justinas Vienožinskis - tapytojas, poetas, 
pedagogas. Jų tapyti žemėvaizdžiai(ar ne 
“peizažai” geriau) degė ir jų medžiai šaukė, 
siūbavo šakas pakėlę į dangų. Tačiau 
Viktoro rami prigimtis neprisiėmė 
maištingų mokytojų stiliaus. Jis pasirinko 
stebėti patį žmogų ir atskleisti jo vidinį Ačiū.__________
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gyvenimą pagal savo ramią prigimtį.
Viktoras Simankevičius gimė 1921 m. 

Leningrade. Jam esant tik kelių mėnesių, 
tėvai sugrįžo į Lietuvą ir apsigyveno 
Vilniuje, kuris tuo metu buvo lenkų 
okupuotas. Po trijų metų tėvas mirė ir 
Viktoras augo septynių vaikų būryje. 
Motina pagalbos susilaukė iš įvairių 
Nepriklausomoje Lietuvoje Vilniui 
vaduoti lietuviškų organizacijų ir Viktoro 
mokslas buvo tų organizacijų remiamas.

Atsidūrus pokario Vokietijoje 1945 m. 
studijavo Muncheno Meno Akademijoje, 
o nuo 1947 m. Freiburge, E Ecole des Arts 
et Metiers kur dėstė, tarp kitų, ir jo 
mėgiamas grafikas Telesforas Valius.

Australijoje vedė tautodailininkę 
Danutę Matulaitytę. Atlikus dviejų metų 
darbo prievolę, dirbo kaip “commercial 
artist” įvairiose kompanijose, bet ilgiausiai 
išbuvo Melboum’o Centriniame pašte kaip 
“grafic designer”. Tačiau savo malonumui 
labiausiai mėgo piešti ir dirbti įvairiose 
grafikos medžiagose bei iliustruoti knygas, 
atskiras poemas, ypač persų bei graikų 
kalbų. Nesvetima yra ir vaikų literatūra: 
1959 m. jis iliustravo Antano Giedriaus 
“Pasakėčias”, 1962 - “Murklį”, o vėliau ir 
poeziją: Aldonos Vesčiūnaitės “Žodžiai 
kaip salos”, 1976, ir “Aidinčios upės”, 1985. 
Kūrė jis ir kiek skulptūros dalykų, kurie 
visi pasižymėjo dideliu santūrumu.

Visi Simankevičius darbai yra švelnūs, 
vos paliesti pieštuko ar plunksnos, linijos 
grakščios, lyg paliekančios žiūrovui 
užbaigti mintis ir užmačias. Jis visą laiką 
dalyvavo lietuviškame meno gyvenime: 
Lietuvių Dienų parodose bei įvairiuose 
lietuviškuose renginiuose neatsisakydavo 
pridėti savo menišką ranką.

Ačiū Viktorui už mūsų išeivių meninio 
ir kultūrinio gyvenimo praturtinimą.
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SPORTAS
V. Alekna laimi 

Atėnuose
Dukart olimpinis ir dukart pasaulio 

disko metimo čempionas Virgilijus Alekna 
pirmadienį Atėnuose tapo Tarptautinės 
lengvosios atletikos federacijos (IAAF) “Su
per Grand Prix” serijos varžybų nugalėtoju. 
34 metij vilnietis diskų nusviedė 69 m 36 
cm ir pagerino šių varžybų rekordą.

Sėkmingiausias buvo šeštasis V Aleknos 
bandymas. Pirmuoju bandymu jis diską 
nuskraidino 62 m 28 cm, antruoju - 64 m 
63 cm, ketvirtuoju - 68 m 12 cm, o trečiasis 
ir penktasis bandymai buvo neįskaityti.

Antrąją vietą užėmė vengras Zoltan 
Koevago, (67 m 78 cm), o trečiąją - estas 
Gerd Kanter (67m 4 cm).

V. Alekna šiemet laimėjo visas 
aštuonerias tarptautines varžybas, kuriose 
dalyvavo.

Regata Baltijoje
Vėlyvą liepos 4 d. vakarą baigėsi 

pirmasis jūrinės regatos “Žalčių karalienė” 
etapas. Greičiausiai 175 jūrmylių atstumą 
nuo Klaipėdos iki Gotlando saloje esančio 
Visbio (Švedija) pasiekė kapitono G. 
Žumbakio vadovaujama jachta “Arbervita” 
(41 vai.), valanda aplenkusi “Blue Bird” 
įgulą (kap. A Dovydėnas).

Trečiojoje pozicijoje - “Ultra” (kap. A. 
Janulionis), Gotlando salą pasiekusi per 43 
valandas.

Paskutinė per 48 vai. atplaukė jachta 
“Liberty”.

Regatos organizatoriaus, Lietuvos 
buriuotojų sąjungos viceprezidento A. 
Dovydėno teigimu, lyderių pergalę nulėmė 
teisingai pasirinkta strategija.

“14 valandų jūroje vyravo štilis, todėl 
buvo labai svarbu numatyti galimą vėjo 

ŽVILGSNIAI KELIAUJANT DIDŽIUOJU
VANDENYNO KELIU

Nijolė
Jankutė

Tęsinys iš “M.P.” 
n r. 26

Ne retai darbš
tūs ir gudrūs žmo
nės ne tik pratur-

tėja, bet moka savo turtą panaudot 
vienokiam ar kitokiam visų labui. Taip ir 
čia Nowa-Nowa gyventojas J.E. Ramsdell, 
kilęs, rodos, iš Airijos, praturtėjo įsteigęs 
automatinę lentpjūvę, nes aplinkiniai 
eukaliptų ir “blackwood” miškai buvo puiki 
medžiaga statyboms. Ramsdell’į lydėjo 
sėkmė: jo lentpjūvė “pripjovė” jam ne tik 
lentų, bet ir milijonų. Pasenęs jis savo 
nuosavybę 4 mil. vertės išdalino labdarai, o
pats užsiėmė šaknų skulptūra ir apylinkės 
senienų rinkimu. Taip gimė ir šis muziejėlis.

Negalėjau atsitraukt nuo šaknų 
skulptūrų. Jos atrodė nebe medinės, bet iš 
kažkokios šokoladiniais tonais švytinčios 
medžiagos, išsirangę fantastiškom formom.
Neiškentėjau nepaglosčiusi tų iki bliz
gėjimo nušlifuotų šaknų, kurios kažkada, 
giliai žemėje, švirkštė gyvybę milžinams 
medžiams. Prisiminiau panašias mačiusi 
Čikagoj, rodos, dail. Btikio parodoj, o taip 
pat ir dail. Daugvilos, nors ne tokius, bet 
puikius “medinius stebuklus”.

Iš visų J.E.Ramsdell “šakninių stebuklų” 
pats nuostabiausias vardu Saulės dievas Ra. 
Iki švytėjimo nušlifuotais šimtais šakninių 
spindulių, šis nepaprastas kelmas atskiroje 
patalpoje tikrai apstulbina. Ne tik išvaizda, 
bet ir Ramsdell meniška idėja, darbo 
kruopštumu. Vien tik kelmo nuvalymas ir 
paruošimas užtrukęs 12 mėn.l Šio 
“dieviško” kelmo šaknys 300 metų 
Mūsų Pastogė Nr. 27, 2006.07.12, psl.6

kryptį bei iš anksto tinkamai tam 
pasiruošti”,- teigė jis.

Trečiadienis regatoje - poilsio diena. 
Ketvirtadienį buriuotojai iš Visbio pasuks į 
Salvurevo įlanką, per kurią grįš į Lietuvą.

“Žalčiųkaralienė”sumanyta buriuotojų 
sąjungos vizijos “Lietuva - jūrinė valstybė” 
plėtojimui. Pasak A Dovydėno, jau pirmasis 
regatos etapas įrodė, jog tokia iniciatyva 
padės siekti užsibrėžtų tikslų.

“Jau per kelias dienas įgijome labai 
vertingos patirties, užmezgėme šiltus 
santykius su mus priėmusiais švedais, o tarp 
regatos dalyvių tvyro pakili nuotaika”,- 
tvirtino jis.

Ateityje “Žalčių karalienė” turėtų tapti 
tradicine jūrine regata.

A. Macijauskas 
nori grįžti

Šiaurės Amerikos Nacionalinės 
krepšinio asociacijos (NBA) klubui “New 
Orleans/Oklahoma City Hornets” 
atstovaujantis Lietuvos krepšininkas 
Arvydas Macijauskas norėtų grįžti į Europą.

Graikijos laikraščiui “Sportime” 26- 
erių metų gynėjas sakė, kad norėti;pasirašyti 
ilgalaikį - 4-5 meti; kontraktą ir prieš 
baigdamas savo karjerą 3-4 kartus laimėti 
vyrų krepšinio klubų Eurolygos varžybas.

“Sportime” teigimu, lietuvį savo 
komandoje norėtų matyti naujasis Pirėjo 
“Olympiacos” vyriausiasis treneris Pini 
Gershon, juo domisi ir Graikijos čempionas 
Atėnų “Panathinaikos”.

Praėjusiame sezone “Hornets” gretose 
A. Macijauskas sužaidė vos 19 rungtynių, 
per kurias vidutiniškai pelnė po 2.5 taško, 
atkovojo po 0.5 kamuolio ir atliko po 0.3 
rezultatyvaus perdavimo. Krepšininko 
kontraktas su NBA ekipa galioja dar metus.

maitino “messmate” rūšies 66 metrų 
aukščio eukaliptą. Negalėdamos 
prasiskverbt gilyn pro kalkakmenį, jos plito 
į šalis, sudarydamos šią 7 metrų aureolę.

Skulptūros aukštis 4 m., svoris 6 tonos! 
Išeidama iš šio muziejėlio pastebėjau mažą 
lentelę, kurioje buvo išrašytas poetės Joyce 
Kilmer posmelis:

“I think that I shallncvcrscc 
Apoemlovcly as a tree— 
A tree whose lovely mouth is pressed 
Against the earth’s sweet flowing breast 
Poems are made by fools like me. 
But only God can make a tree!” 
Neužilgo pravažiuojam Lakes Entrance 

kurortą su 100 motelių ir vilų. Miestelis 
lyg tai ant upės, lyg tai ant ežero kranto. 
Labai tinka jam tas “Anga į ežerus” vardas.
Važiuojam gal 60 km keista upės-ežero- 
vandenyno nerija, kol pasiekiam sekančią 
nakvynę SALE mieste.

Motelis čia ne koks, bet turi baseiną. 
Vakaras karštas, o aš neturiu “maudymuko” 
(girdėjau Lietuvoj taip tą drabužį vadinant.)
Viena iš bendrakeleivių “maudymuką” turi 
ir jau pliuškenasi. Ji labai plepi, prarūkyto 
kimaus balso moterėlė. Nuolat skundžiasi, 
kad negali autobuse rūkyti, todėl vos tik kur 
sustojus, galvotrūkčiais puola lauk

Pegasas-nors be sparnų, toli mus nuvežė

Atkelia iš 3 psl.

...Paslaptis
susilaukė dukters. Tačiau po penkerių 
metų jiems teko išsiskirti. Atrodo, kad 
skyrybų priežastimi buvo ne abipusės 
meilės stoka, bet įgimti sunkiai 
suderinami kultūrinio pobūdžio 
skirtumai.

Po skyrybų žmona sugrįžo į gimtąją 
Gvatemalą. Drauge išvyko ir dukra. Jonas 
Pleškys pasiliko JAV. Tačiau sutuoktinių 
ryšiai nenutrūko. Jonas Pleškys rūpinosi 
ir pinigais rėmė dukters mokslinimąsi. 
Dalyvavo dukters vestuvėse.

Beje, Jonas Pleškys, tarnaudamas 
sovietų kariniame laivyne, buvo vedęs 
Klaipėdoje gyvenusią žydų tautybės 
merginą. Jo artimieji rodė 
nepasitenkinimą tomis vedybomis. 
Nerodė didesnio džiaugsmo ir pats 
jaunavedys. Jonui Pleškiui pasitraukus į 
užsienį, jo tuometinė žmona oficialiu 
keliu išsiskyrė ir apsigyveno Lenkijoje.

Galima būtų išsitarti ir apie kitas 
mūsų tautiečio jūrininkams būdingus 
nuotykius. Tačiau ribota rašinio apimtis 
verčia susilaikyti. Visa tai yra gana plačiai 
aprašyta anglų kalba pasirodžiusioje 
knygoje „Search for Freedom”. Knygos 
autorė Amerikos lietuvaitė Marijona 
Venslauskaitė-Bpyle.

Šioje knygoje, be daugelio negirdėtų 
įvykių, yra aprašytas Jono Pleškio slaptas 
susitikimas su savo seseria. Tai atsitiko 
1988 m. Houston mieste. Tais metais, 
vykdant JAV ir S.S.S.R. kultūrinių mainų 
susitarimą, JAV lankėsi Vilniaus 
Jaunimo teatras, atlikdamas Ibsen ir 
Čechov dramos veikalus New York, 
Čikagoje (Royal George teatre) ir 
I louston. Jono ir Eugenijos pasimatymas 
įvyko vieno Houston viešbučio patalpose. 
Tai buvo pirmasis brolio ir sesers 

pasigriebus cigaretę, kaip gyvybės eliksyrą. 
Mintyse vadinu ją “Miss Desperation” ir ne 
vien dėl rūkymo, bet ir dėl skundo, kad 
namie paliko kredito kortelę. Dabar Geoff 
džentelmeniškai jai skolina pinigus, iki ji 
susieks su savo banku. Žodžiu, 
“desperacija” kasdien.

KAS SKRENDA ‘PEGASU’ ?
Įf> Įdomūs tipai. Tifjiį įfh'ierija. Vieni 

juokingi, kiti ypatingiatira keisti. Žinoma, 
ne geriau ir aš jiems atrodau: keistai 
kalbanti amerikonka su užrašų knygele ir 
žemėlapiais, vis klausinėjanti, vis 
nesuprantanti, kas pasakyta.
s Iš ypatingųjų mano žvilgsniui tai abu 
kelionės vadovai—Geoff ir Lynette. Jis— 
plačiai apsiskaitęs, po Europą keliavęs, savo 
kraštą puikiai pažįstąs, iškalbus—tikra 
informacijos knyga. Lynette, jožmona, labai 
paslaugi (kantriai man išverčia “aussie 
talk”). Ji taip pat keliavusi po Europą ir, 
koks keistas sutapimas—nepaprastai panaši 
į mano tetą Rožytę, kai toji buvo jauna. 
Neiškenčiau to nepasakius, ir abi 
stebėjomės, kaip gali būt panašūs tolimų 
tautų ir žemynų žmonės. “Dabar aš tavo 
‘auntie Rose’,” šypsosi ji.

Kita ypatingųjų pora, tai gana senyvi 
žmonės. Ji australe, jis iš Maltos salos! Abu 
tylūs, inteligentiški žmonės. Ypač 
simpatingas jis. Pavardė itališka, nes 
maltiečiai esą labai susimaišę su italais. 
Valgant stengiuosi prie tos poros atsisėsti ir 
įdomiau pasišnekėti.

Sužinojau, kad Maltos kalba arabiška, 
sumišusi su itališka. Ponas maltietis su ta 
kalba ir užaugęs. Bet Maltossala priklausanti 
britams, todcljis esąs Britanijos pilietis, kalbąs 
angliškai, o studijavęs Prancūzijoj. Šiuo metu 
maža Maltos sala esanti tvinte patvinusi 
nelegaliais emigrantais is šiaurės Afrikos. Jų 
atplaukia šimtais kas savaitę, ir Malta turinti 
visus apgyvendint, valgydini ir mediciniškai 

susitikimas po 27-erių metų.
Nejučiomis kyla klausimas, kaip 

sovietai, žinodami apie Jono Pleškio 
prieglobstį JAV, sutiko išleisti seserį 
gastrolėms. Galima įtarti, kad KGB 
tikėjosi galimo Eugenijos bei Jono 
Plėškių susitikimo ir tuo pačiu 
susidorojimo su myriop tėvynėje 
pasmerktu žmogumi. Ką gi, ir šiuo kartu 
sovietams nepavyko „užuosti” nei 
susitikimo datos, nei vietos.

Jonas Pleškys, ilgėdamasis tėvynės, 
išdrįso apsilankyti atgimusioje Lietuvoje. 
Viešėdamas gimtajame krašte laikėsi 
atsargumo ir tenkinosi viešnage 
artimiausių žmonių tarpe. Grįžęs į JAV, 
ėmė negaluoti. Skundėsi sunkiai 
pakeliamais galvos skausmais. Jam 
nebuvo lemta pasveikti. Mirusiojo 
palaikai buvo aptikti 1993 m. balandžio 
14 d. Tiksli mirties data nenustatyta.

Y ra žinoma knyga „The Hunt For Red 
October” ir tokio pat pavadinimo filmas. 
Tom Clancey knygoje, o vėliau kuriant 
filmą aiškiai minėjo Lietuvą ir lietuvius. 
Taipgi atrodo, jojo knygoje ir sukant filmą 
buvo naudotasi Jono Pleškio patirtimi.

Neseniai pasirodžiusioje Marijonos 
Venslauskaitės-Boyle anglų kalba 
parašytoje 288 puslapių knygoje yra daug 
dokumentų faksimilių ir foto nuotraukų. 
Knygoje gana plačiai apibūdinta Lietuvos 
istorija, Lietuvos okupacijos ir atgimusi 
Lietuva.

Knygą išleido „Eglės” leidykla 
Klaipėdoje. Kaina 25 doleriai. Tuo tarpu 
knygą galima įsigyti kreipiantis autorės 
adresu: Ms. Marion Boyle, 13508 S.E. 
River Rd., Portland, OR 97222, USA.

Šią vasarą numatoma išleisti knygą 
lietuvių kalba. Reikėtų pridurti, jog 
autorė knygą parašė ir išleido savo 
lėšomis. Rašydama knygą lankėsi 
Lietuvoje, Latvijoje, Švedijoje ir kitur. □

Su kelionės vudovefcynette. 

aprūpint. Padejavę dėl neteisingos. Malta 
alinančios politikos, mudu sustojom prie 
kalbų įvairovės. Iškamantinėjau senuką apie 
“maltese” ir užsirašiau keletą žodžių bei 
sakinių. Pvz. graži ponia—mara sahiba, 
gražus ponas—radzer sahib; arklys—zimel, 
namas—dar, lietus—sheta, saulė—shemsh, 
o mėnulis—amar. Vieni žodžiai arabiškos 
kilmės, kaip amar, tuo tarpu gėlė—fiura— 
jau itališkos, o sviestas—butir—angliškos. 
Dabar, kai tik poną maltietį sutinku, lyja ar 
ne, sakau—“ėda tamel ei sheta (lyja)”.

Sekanti bendrakeleivių kategorija— 
juokingieji, 'lie, kur juokiasi kaip kukaburra 
arba klykia kaip cockatoo. Jų juokas drebina 
restoranus, ir stebiuosi, kad neskyla vandens 
stiklai ant stalo. Ypač smailiaiklykia ponia 
su plasnojančiu šifono bantu.

Na, prie keistųjų bandrakclcivių, 
užtenka to vieno. Tai dar gana jaunas 
vyrukas, blizgančią plikę pridengęs didžiule 
“Crocodile Dundee” skrybėle. Jo juokas 
plonas ir aštrus kaip yla, o apetitas— 
žvėriškas! Reikia matyt kiek jis suvalgo, 
kad tikėtum. Pastebėjom, kad jam truputėlį 
“ne visi namie". Suprantam ir gailim. Bet 
valgant, niekas nenori prie jo sėdėt, tik 
gražioji “teta Rožė”—Lynette. Gerai, kad 
autobuse jis turi vienišą kėde, kaip ir Miss 
Desperation ir kaip aš. Nelengva bū t ų prie 
jo sėdėti, nes jis kartais nei iš šio, nei iš to 
sukteli ir pakrapšto nošį...

(Tęsinys kitame MP numeryje)
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In memoriam
Atsisveikinimas su Viktoru Simankevičium

Viktorai,
Tavęs nebėra. Atsisveikinu su Tavimi, kol dar 

laikas tiksi tarsi 'Iii dar čionai būtumei. Nuo pat 
pirmos susipažinimo dienos, Freiburge, 1946 
metais, prisimenu Tave besišypsantį, tavo šiltą, 
gyvenimą skaidrinančią šypseną.

Gimęs Leningrade, liet nuo vienų metų amžiaus 
gyvenęs Vilniuje, Viktoras buvo tikras vilnietis. 
“Lenkmečio metu, kai lietuviškos mokyklos 
Vilniaus krašte buvo uždarytos, tėvas vesdavo mane 
per žaliąją sieną pas gimines į Lietuvą lankyti 
lietuvišką pradinę,” Viktoras pasakoja ir šypsosi - 
mato save ir tėvą atsargiai žengiančius tamsiu miško 
takeliu... z;(! . ,.;moi , mini

Studijas Vilniaus meno akademijoj Viktoras 
nutraukė 1943m. 1945m. tęsė jas Miunchene, o nuo 
1946m. V Jonyno vedamoje EEcole des Arts et Me
tiers meno mokykloje Freiburge. Dauguma šios 
mokyklos mokytojų ir studentų buvo lietuviai. 
Freiburgas tada buvo svarbus mūsų išeivijos 
kultūrinis centras. Didelė dalis tą mokyklą baigusiųjų 
tapo žinomi dailės ir meno pasaulyje Prancūzijoj, 
Amerikoj, Australijoj. Viktoras įsikūrė Melbourne 
ir dirbo grafiku Australijos pašte, vedė Danutę

Matulaitytę, užaugino du sūnus, kurie sekė tėvo pėdomis literatūroje ir dailėje.
Viktoras ir Danutė buvo nepamainomi ir svarbūs Melbourne lietuvių kultūriniame 

gyvenime. Artimieji, Australijos lietuvių bendntomcnė, draugai ir prieteliai Viktoro 
skaudžiai pasiges. Sudiev, Viktorai,

Jurgis Janavičius

Netekus mylimo gyvenimo draugo ir brangaus tėvo,

A'u’A Viktoro Simankevičiaus,

žmonai Danutei ir sūnums Almiui ir Mindaugui nuoširdžią 
užuojautą siunčia

Genovaitė, Ugnė ir Kajus Kazokai su šeimom

Geram bičiuliui,

A'u’A Viktorui Simankevičiui

užbaigus savo žemiškąją kelionę, liūdesiu dalinamės su Danute 
Simankevičiene, sūnumis Almiu ir Mindaugu ir jų šeimomis.

Ilsėkis ramybėje Viktorai.
Aliutė, Gediminas, Lilija, Mykolas

Mirus Dailininkui

A'u’A Viktorui Simaokevičiui

gili užuojauta Danutei, Almiui, Mindaugui ir artimiesiems.

Janavičių šeima
■■ - ' LiūZ'ur 'liij , ,n i ir.'......... r - ■ ______________

Mielam ir niekad nepamirštamam,

A'u’A Viktorui Simaokevičiui

iškeliavus į Amžinybę, giliai užjaučiame žmoną Danutę, sūnus 
Alnu ir Mindaugą, vaikaičius ir visus artimuosius. Mes liūdime 
kartu su jumis.

Elvira ir Albinas Šurnos

Lietuvię kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje musę visę reikalas
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

\ / pajamų mokesčio (Tax deductible). Naudokite pavadinimą anglų

fĮįĮ kalboje - Australian Lithuanian Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., 
| I North Melbourne, Vic. 3051. Turintklausimu.galiteskambintiAlgiui

Šimkui tel.: (03) 9578 4319. 

Tauriam lietuviui,

A'u’A Viktorui Simaokevičiui

minis, žmoną Danutę, sūnus Almį ir Mindaugą, marčias ir vaikaičius 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne

A'u’A Ignui Sasnaičiui

minis, jožmoną Elzytę ir dukrą Jūratę nuoširdžiai užjaučiame irdrauge 
liūdime.

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne

Maironio lietuvių literatūros 
muziejui -70 metų

(“Lietuvos radijas”) Didžiausias ir 
vienintelis literatūros istorijos muziejus - 
Maironio lietuvių literatūros muziejus 
Kaune švenčia 70 metų jubiliejų.

Lietuvių literatūros muziejus buvo 
atidarytas 1936 metų birželio 28 dieną, 
minint ketvirtąsias iškiliausio XIX amžiaus 
pabaigos - XX amžiaus pradžios lietuvių 
poeto, kunigo Maironio (1862-1932) 
mirties metines. Tuometė spauda rašė, kad 
tuose pačiuose namuose ir bute, kur gyveno 
ir dirbo tautos dainius Jonas Mačiulis- 
Maironis, atidarytas muziejus turėsiąs būti 
didelė tautos ir jos meno šventovė.

Muziejus prasidėjo nuo Maironio trijų 
memorialinių kambarių. Muziejaus kūrėjai 
ir tvarkytojai buvo M. K. Čiurlionio 
galerijos direktorius Paulius Galaunė ir 
Tautosakos archyvo komisijos vadovas 
Jonas Balys. Buvusio Maironio buto 
kambariuose jau dirbo įkurdinta 
Tautosakos archyvo komisija, tad naujojo 
muziejaus priežiūra ir globa pavesta šios 
komisijos pirmininkui J. Baliui.

1940 m. kovo 1 d. pirmuoju muziejaus 
vedėju paskirtas poetas Bernardas 
Brazdžionis jau pirmaisiais darbo metais 
žengė svarbų žingsnį, davusį pradžią 
dabartinio muziejaus krypčiai ir pobūdžiui: 
patvirtintas statutas numatė peržengti 
Maironio memorialinio muziejaus ribas ir 
rinkti taip pat kitų lietuvių rašytojų 
archyvinę medžiagą. 1941 m. muziejus 
buvo pavadintas Maironio literatūros 
muziejumi.

1944 metų rudenį B. Brazdžioniui 
pasitraukus į Vakarus, muziejus buvo 
kuriam laikui uždarytas, o Maironio 
memorialinius daiktus tuo metu saugojo 
poeto sesuo Marcelė Mačiulytė, gyvenusi 
pas brolį.

1955 m. muziejus tapo Kauno 
literatūros muziejumi, o 1965-1989 metais 
buvo vadinamas Lietuvos TSR literatūros 
muziejumi. 1989 m. pavasarį muziejui 
sugrąžintas Maironio vardas, irši kultūros 
įstaiga tapo Maironio lietuvių literatūros 
muziejumi - pagrindiniu ir vieninteliu 
Lietuvoje respublikiniu literatūros istorijos 
muziejumi, įkūrusiu ir globojusiu net 14 
padalinių - rašytojų memorialinių muziejų, 
išsibarsčiusių po visą šalį, kurių didžioji 
dalis vėliau perduota rajonų savivaldybių

Atitaisymas
M.P. nr. 26, G. Kazokienės straipsnis buvo 
klaidingai spausdintas vardu “Tikrieji 
Žiburėliai”. Tiksli straipsnio antraštė turėjo 
būti “Tretieji Žiburėliai”. Už klaidą 
atsiprašome.. Red.

žinion. Šiuo metu muziejui priklauso 5 
padaliniai Kaune: Salomėjos Nėries, Juozo 
Grušo, Balio ir Vandos Sruogų, Juozo 
Tumo - Vaižganto memorialiniai muziejai 
ir Vaikų literatūros muziejus.

Pasak Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus direktorės, rašytojos Aldonos 
Ruseckaitės, šiuo metu muziejaus fonde yra 
saugoma per 238 tūkstančius eksponatų, 
kurie apima laikotarpius nuo senųjų raštų 
iki šių dienų literatūros. Pastaraisiais 
metais ypač gausiai sugrįžta lietuvių išeivių 
rašytojų archyvai iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų. Per metus muziejuje sukaupiama 
maždaug 6-10 tūkst. eksponatų, veikia 
nuolatinės ekspozicijos: Maironio 
memorialinio buto 8 kambariai, išeivių ir 
senosios literatūros apžvalgos, kasmet 
surengiama apie 40-50 parodų iš muziejaus 
fondų, sulaukiama apie 40 tūkst. lankytojų, 
centre ir padaliniuose įvyksta per 100 
įvairių literatūros renginių, vakarų. 
Moksleiviams ir suaugusiems vykdomos 
edukacinės programos, tyrinėjami 
rinkiniai, leidžiami archyviniai leidiniai. 
Jau dveji metai muziejus leidžia 
skaitmeninįžurnalą “Literatūrinė Lietuva”. 
Muziejuje ir jo padaliniuose dirba 80 
darbuotojų.

Maironio lietuvių literatūros muziejus 
yra įkurtas baroko stiliaus rūmuose, 
kuriuos Kaune, Rotušės aikštėje, XVIII 
amžiaus viduryje ant trijų gotikinių namų 
pamatų pasistatė Kauno teismo seniūnas 
Simonas Sirutis.

Europos parke iškils 
“įelektrinta” skulptūra

Kauniečio meninko Evaldo Paužos 
sukurtas skulptūros “Elektra” projektas 
laimėjo tarptautinį konkursą “Šviesa, 
elektra, energija” irdar šįmet iškils Europos 
parke - šiuolaikinio meno muziejuje po 
atviru dangumi netoli Vilniaus.

Tarptautiniame skulptūros konkurse, 
kurį kartu su AB “Rytų skirstomieji tinklai” 
šių metų pradžioje paskelbė Europos par
kas, dalyvavo 46 meninkai iš 18 pasaulio 
šalių. Meninkai savo pasiūlymus atsiuntė 
nėt iš tokių tolimų šalių kaip Argentina ir 
Kuba. E. Paužos skulptūros “Elektra” 
projekte vazduojam mergina įsielek- 
trinusiais plaukais, virš jų laikanti balioną - 
elektros lemputės asociaciją. Projektui 
realizuoti pasirinktos įvairios medžiagos: 
plienas, bronza, stiklas, blizgesį 
sukuriančios medžiagos, akmuo.

Parke po atviru dangumi eksponuojama 
daugiau kaip 100 meno kūrinių, kurių 
autoriai-33 pasaulio šalių menininkai.
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Valstybės Šventės minėjimas 
Canberroje

įvyks sekmadienį liepos 23 <1., 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

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 v
www.lithuanianclub.org.au

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, paruošti 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 
pardavimui. Kitu atveju, prašome pažymėli (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 atidalyta kasdien nuo gruodžio 27 dienos, trečiadienio, iki 
gruodžio 29 dienos, penktadienio, nuo lOval. ryto iki 16val. vakaro.

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

Meno Parodai formas galima gauti per website
www.geelonglithuanians.coni

Arba skambinti tel: (03)5261 9730 ar rašyti adresu:
Mrs Susan Saunders-Kisielis, 1204 Horshoe Bend Road, Torquay, Vk.3228

Pranešimas apie LR Generalinio 
konsulato Melbourne darbo laiką

Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas Melbourne nuo
2006 m. liepos mėnesio dirbs ketvirtadieniais nuo 9.00 vai. iki 17.00 vai.

Konsuliniais klausimais prašau skambinti Rasai Imbrasienei ketvirtadieniais 
telefonu (03) 9819 5515.

Andrius Žilinskas
Lietuvos Respublikos Garbės generalinis konsulas

Videofilmas “ŽUVĖDRA”
Melbourno Lietuvių Namų Jubiliejinėje salėje.

Sekmadienį, liepos 16 dieną, 1.00 vai.-3.00 vai. p.p.
Lietuvos Baleto Bičiuliai ir “Entuziastės” maloniai kviečia visus melbourniškius, 
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 I .ietuvosBaletui ir Baleto mokyklai.
Visų gausiai laukiame!

2006 European Midsummer Tour
Estours Travel offers a fully escorted European holiday of history, art, scenery 
and musical festivals - exploring Budapest, Prague, Tallinn, St. Petersburg 
and Helsinki. Excellent value for money. For full details and for your holiday 
brochure please contact our friendly staff.

For your free call to Estours Travel dial 1800 888 386

ESTOURS TRAVEL

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@access.nct.au

Prie įėjimo į pastatą (dešinėje pusėje) yra skambutis.

38 Murray Rd, Corrimal East NSW 2518 
Tel: 02-4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: 02-4284 7823

E-mail: Vilnius@estours-travel.com.au
Website: www.estours-travel.com.au

Licence. 2TA002609 ABN 45 003 084 857

CRIME
STOPPERS

‘Mūsų Pastogė" 
is a proud 

supporter of 
^rime Stoppers.

1800333000
‘Mūsų Pastogė’ 
remia Crime

.............. Stoppers.

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

“Mūsų 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:

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

MP redakcija

Šį “Mūsų Pastogės” numerį redagavo Dovilė Zdltobicnė

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 Tbl.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@chariot.net.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: Thursdays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmclb@bigpond.com
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Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
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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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