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Vlll-oji Lietuvių Dainų 
Šventė

2006 m. liepos 2 d. Čikagoje įvyko Aštuntoji Lietuvių Dainų Šventė. Šventės rengėjai 
- JAV ir Kanados Lietuvių Bendniomenės, kartu su Šiaurės Amerikos Muzikos Sąjunga. 
Šventėje dalyvavo 1,200 choristų iš įvairių JAV bei Kanados miestų, taip pat ir Lietuvos.

Nuotraukoje Audrius Polikaitis, VHI-osios Lietuvių Dainų Šventės organizacinio 
komiteto pirmininkas.

Daugiau skaitykite apie Dainų Šventę 4 psl.

VDon»’i7 Lietuvos įvykių apžvalga

Pagerbtos 
šešios 

savivaldybės
Strasbūre 

Europos Tarybos 
Parlamentinės 
Asamblėjos 
(ETPA) iškil
mingoje ceremo
nijoje Lietuvos

Ar pažabos korupciją?

savivaldybės gavo 6 iš 27 pirmos pakopos 
prizų (“Europos diplomus”). Šias atžymas 
gavo Alytaus, Panevėžio, Druskininkų, 
Šilutės, Trakų ir Neringos savivaldybės. 
Pasak europarlamentaro G. Jakavonio, 
šioje ceremonijoje Lietuva buvo įvardinta 
kaip šių metų lyderė Europos prizo 
konkurse.

Vokietijos savivaldybėms teko 8, 
Prancūzijos - 5, o Jungtinės Karalystės -1 
diplomas.Šiemet dėl Europos diplomo 
kovojo 91 savivaldybė iš 46 valstybių. Tik 7 
valstybių savivaldybėms pavyko įveikti 
pirmą konkurso etapą.

Druskininkų meras Ričardas Mali
nauskas po ceremonijos pripažino, kad iš 
pradžių įšią nominaciją žvelgė skeptiškai, 
tačiau dabar įsitikino, jog šis konkursas 
atveria plačias galimybes paskatinti 
europiečių turizmą Lietuvoje, o miestams 
ir miesteliams užmegzti kontaktus su 
Europos valstybių savivaldybėmis, rengti ir 
dalyvauti bendrose verslo, kultūrinių mainų 
programose.

Lietuvoje Europos prizą iki šiol, 2003 
metais,yra gavusi tik Klaipėda.

Prezidentas nepatenkintas 
komisijos darbu

(ELTA). Prezidentą Valdą Adamkų 
nuvylė Seimo komisija, kuri tyrė skandalus 
valdžios vyrams skiriamų namų rajone 
Turniškėse (Vilniuje). Susipažinęs su išvadų 
projektu, Prezidentas pareiškė, kad ši 
parlamentinė komisija savo darlm neatliko. 
ELTA primena, kad, kilus skandalui dėl 
statybų Turniškėse, Seimo valdyba šių metų 
kovo mėnesį sudarė tyrimo komisiją. 
Komisija tyrė prezidentinės rezidencijos 
įkeitimo, Prezidento patarėjų bei kitų 
asmenų nekilnojamojo turto įsigijimo 
Turniškėse aplinkybes ir aiškinosi, ar į 
skandalą patekę pareigūnai nesupainiojo 
viešųjų ir privačių interesų, ar nenusižengė 
tarnybinės etikos ir moralės principams. 
Seimo komisija taip pat domėjosiTumiškes 
administruojančios akcinės bendrovės 
veikla. Komisija turėjo išsiaiškinti, ar 
valstybei nebuvo padaryta žala, o jei žala 
buvo, įvardinti už tai atsakingas valstybines 
institucijas, pareigūnus, privačius asmenis. 
“Aš į juos kreipiausi ištirti Turniškių 
tvarkymą ir kas už tai atsakingas. Deja, 
komisija pagrindinio atsakymo man nedavė. 
Tie, kurie tvarkė tą reikalą, kurie atsakingi 
visais požiūriais, jų pavardės net nėra 
pažymėtos baigiamosiose išvadose. Tai 
didžiausias mano nusivylimas. Mano 
supratimu, komisija savo darbo neatliko”, - 
žurnalistams sakė V. Adamkus ir leido 
suprasti, kad komisijos išvadose turi būti 
paminėta Vyriausybės kanclerio Zenono 
Kaminsko pavardė. “O kaip jūs galvojate?

Nukelta į 2 psl.

(OMNI) Keturioliktosios Vyriausybės 
2006-2008 metų programa neteikia vilčių, 
kad kova su korupcija taps valstybės 
prioritetu. Tai teigia su korupcija 
kovojančios tarptautinės organizacijos 
“Transparency International” Lietuvos 
skyrius (TILS).

Anot TILS pranešimo, nors Vyriausybė 
savo programoje nepakankamai efektyvią 
kovą su korupcija vadina “didele problema”, 
tačiau šioje programoje neįvardija efektyvių 
priemonių korupcijai pažaboti, nes, kaip 
mano TILS, greičiausiai jų nėra sugalvojusi.

Tuo tarpu “Lietuvos korupcijos 
žemėlapis 2005” ir pernai atliktas Europos 
rckonstnikcijos ir plėtros banko ir Pasaulio 
banko “Verslo aplinkos ir įmonių veiklos 
rezultatų tyrimas” (BEEPS) atskleidžia, 
kad šalies gyventojai ir verslininkai 
korupcijos mastus šalyje laiko grėsmingai 
didėjančiais.

Seimo priimtas ir Prezidento parašui 
teikiamas Valstybės politikų elgesio 
kodeksas prieštarauja Vyriausybės 
deklaracijai “priimti politikų etikos 
kodeksą, numatantį teisinę ir moralinę 
atsakomybę”. Kodekse nelieka 
“atsakomybės” požymių - ten beveik nėra 
jokių sankcijų už pažeidimus - nei piniginių 
baudų, nei prasižengusių politikų galių 
apribojimo.

Anot TILS, taip pat valdžia Ūko abejinga 
ir pasiūlymams leisti etikos komisijų 
sprendimais nepatenkintiems politikams 
skųstis Vyriausiajai tarnybinės etikos

Kaip atrodo Lietuva 
Europos Sąjungoje ?

Europos Parlamento (EP) narė 
Margarita Starkevičiūtė įsitikinusi, kad 
Lietuvos valdžia beveik nieko nedarė dėl 
euro įvedimo, nes buvo ir akla, ir kurčia.

Ji tvirtino, kad už euro įvedimą 
Lietuvoje kur kas daugiau kovojo užsienio 
parlamentarai nei mūsų politikai. Ji 
prisiminė ne vieną susitikimą su Europos 
komisaru ekonomikos ir pinigų politikos 
reikalams Joaquin Almunia ,ir kad kitų 
šalių EP nariai daug kartų jo klausė euro 
tema: “Kodėl nuskriaudėte Lietuvą?”

“EP jaučiamas didelis Lietuvos 
palaikymas, o tai, kad mūsų valstybei 
neleista įsivesti euro, vadinama didžiule 
politine klaida, - sakė M. Starkevičiūtė. - 
Tačiau mes patys juk nebuvome 
pakankamai aktyvūs dėl euro įvedimo. Ką 
kalbėti, jei tuometinis, o dabar ir busimasis 
finansų ministras Zigmantas Balčytis ES 
Ministrų Tarybos posėdyje net nepaprašė 
žodžio. Kaip nekalbant galima svarbiame 
susitikime išsakyti valstybės argumentus?”

“Nenoriu spekuliuoti politika ir 
kritikuoti politikus, tačiau stengiuosi 
paaiškinti, kodėl mūsų valstybė pralaimi, - 
sakė M. Starkevičiūtė. - Norint laimėti, 
reikia dalyvauti posėdžiuose ir kalbėti, 
sakyti tiesiai, ko tu nori. Lietuvos 
nedalyvavimas buvo akivaizdus”.

EP narė įsitikinusi, kad Lietuva, jei toliau 
nežiopsos, o realiai veiks, eurą galės įsivesti 

komisijai (VTEK). Mat po šio kodekso 
įsigaliojimo VTEK ir toliau liktų ne 
“etikos”, bet tik “interesų derinimo” 
komisija, tuo tarpu jokia nauja 
kompetentinga politikų etikos priežiūros 
institucija nėra steigiama.

Pastebima, kad nėra kalbama apie 
visuomenės įtraukimą į sprendimų 
priėmimą ES lėšų skirstymo panaudojimo 
procese.

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad nors 
Vyriausybė žada pažaboti politinę korupciją 
ir keisti politinių partijų ir rinkiminių 
kampanijų finansavimo tvarką, tačiau apie 
siūlymą drausti mokamą politinę radijo ir 
TV reklamą, įpareigojant licencijuotus 
transliuotojus ją transliuoti nemokamai arba 
drausti juridiniams asmenims teikti paramą 
politikams programoje nėra.

Vis tik pripažįstama, jog numatytas ir 
neblogas dalykas - stiprinti partijų 
biudžetinį finansavimą.

Organizacija susirūpinusi ir Vyriau
sybės ketinimu “įteisinti asocijuotų vers
lo institucijų lygiavertį dalyvavimą ren
giant įstatymų ir kitų teisės aktų projek
tus”, mat ne verslo organizacijos, kaip 
antai vartotojų teisių, žmogaus teisių 
gynimo, aplinkosaugos ir kitos, net nėra 
minimos.

Taip pat pastebima, kad itin 
korumpuotais laikomų sveikatos apsaugos, 
teisėsaugos bei statybų sektoriuose nėra net 
žodžiais pabrėžiama valia sutramdyti 
korupciją.

ne 2009 metais, o 2008-aisiais.
M. Starkevičiūtė teigė, kad Briuselyje 

dirba didelė Lietuvos ambasada prie ES, 
tačiau keliasdešimt jos pareigūnų net 
nežino, kas vyksta svarbiausiuose Bendrijos 
valdymo organų posėdžiuose, nes juose 
nedalyvauja. Jei ir dalyvauja kas iš žemesnio 
personalo - neperduoda į Lietuvą naudingos 
ir dažnai skubios informacijos.

Irake nukentėjo 
Lietuvos karys

(ELTA) Liepos 18d. Irake buvo sužeis
tas LITCON-7 būrio karys. Lietuvos 
kariams saugant kitus užsienio specialistus 
Bastos priemiestyje, juos apšaudė. Įvykio 
vietoje suteikus pirmąją medicinos pagalbą, 
karys sraigtasparniu evakuotas į britų karo 
ligoninę. Kario gyvybei pavojus negresia.

LITCON-7 būrio kariai į incidentą 
Irake patenka antrą kartą. Netoliese 
patruliavimo užduotį vykdę lietuvių būrio 
kariai buvo apšaudyti kovo 23 d. Lietuviai 
tuomet sėkmingai atsitraukė, nė vienas 
karys nenukentėjo. Taikos palaikymo misiją 
Irake lietuviai atlieka Basros regione, 
Danijos batalione, Didžiosios Britanijos 
atsakomybės sektoriuje.

Būrys LITCON-7 j Iraką atvyko sausio 
pradžioje. Jis suformuotas iš pusšimčio 
profesinės karo tarnybos karių, tarnaujančių 
Algirdo batalione. Šiuo metu tarptautinėse 
operacijose dalyvauja apie 260 Lietuvos 
karių, didžioji dalis - Irake ir Afganistane.
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♦ Irake 
nesiliauja žudy
nės. Sunitai žudo 
šiitas, šiitai žudo 
sunitus. Liepos 19 
d. oficialiame 
Jungtinių Tautų 
pranešime apie 
padėtį Irake 
paskelbta, kad per 
pastaruosius du 

mėnesius Irake buvo nužudyta beveik 6000 
irakiečių civilių. Liepos 15 d. Bagdade apie 
50 ginkluotų civilių įsiveržė į sporto klubą 
miesto centre dienos metu ir pagrobė Irako 
Olimpinio komiteto pirmininką ir virš 20 
kitų sporto vadovų. Nukauti du jų asmens 
sargybiniai ir sužeisti dar keturi.

♦ Liepos 15d. J.T. Saugumo Taryba 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, smerkiančią 
Siaurės Korėjos tolimo skridimo raketų 
bandymus ir branduolinių ginklų gamybos 
programą. Visos J.T organizacijos narės yra 
įpareigojamos stabdyti tiekimą Šiaurės 
Korėjai bet kokių medžiagų, kurios galėtų 
būti panaudojamos masinio naikinimo 
ginklų gamybai. Už šią rezoliuciją balsavo 
ir Kinija bei Rusija, paprastai remiančios 
Šiaurės Korėją.

♦ Liepos 17d. žemės drebėjimas jūros 
dugne apie 180 km. į pietus nuo Javos salos 
sukėlė cunami bangas. Šešios bangos 
sunaikino virš 3000 gyvenamųjų namų 
Javos salos pietuose, žuvo bent 582 
žmonės. Smarkiausiai nukentėjo 
Pangandaran vasarvietė. Kitas žemės 
drebėjimas liepos 19 d. irgi išgąsdino Javos 
gyventojus. Indonezijos sostinėje 
Džiakartoje siūbavo aukšti pastatai.

♦ Liepos 17d. grįžtamoji erdvės raketa 
“Discovery” laimingai grįžo į Cape 
Canaveral Floridoje po 13 dienų skrydžio, 
aplankiusi tarptautinę erdvės stotį.

♦ Visą savaitę tęsėsi susidūrimai tarp 
Izraelio kariuomenės ir Hezbollah 
organizacijos, prasidėję liepos 12 d. Iki 

Lietuvos (vykių apžvalga
Atkelta išl psl.

Jis buvo pagrindinis bendrovės žmogus, 
skandalas vyko plačiausia prasme, nustatyta 
yra, o atsakovo nėra”, stebėjosi Prezidentas.

Lietuvoje auga milionieriai
Lietuvos gyventojams visuotinai 

deklaravus turtą, išaiškėjo, kad Lietuvoje 
yra 2,640 milijonierių. Tarp jų yra devyni 
asmenys, turintys per 100 milijonų litų 
vertės turto. Dar 128 žmonių turto vertė yra 
nuo 10 mln. iki 100 mln. litų. Nuo milijono 
iki 10 mln. litų turto turi 2,503 gyventojai.

Didžiausia vienoje deklaracijoje 
nurodyta turto vertė - 694 mln. litų. Šį turtą 
deklaravusio asmens atžvilgiu patikrinimas 
nebuvo atliekamas.

Tuo tarpu vidutinė deklaracijoje 
nurodyto turto vertė - 236,000. litų. Iš viso 
gyventojai deklaravo turintys 26.4 mlrd. litų 
vertės turto. Valstybinė mokesčių 
inspekcija (VMI) įtaria, kad maždaug keli 
šimtai gyventojų mėgino legalizuoti 
anksčiau neteisėtais būdais uždirbtus ar dar 
planuojamus uždirbti pinigus. Pradėjus 
tikrinti atrinktas deklaracijas, įtarimai 
pasitvirtino. VMI šiuo metu yra patikrinusi 
68 deklaracijas. Paaiškėjo, kad jose 
gyventojai nurodė nežinia iš kur gauto iš viso 
55 mln. litų vertės turto - daugiausia pinigi
nių santaupų. Šio turto gyventojai arba išvis 
neturi, arba negali įrodyti, kad įgijo šį turtą 
teisėtai. Pasak D.Zabulionio. kai kurie 
gyventojai, kurių deklaracijos sukėlė įtarimų, 
patys suskubo tikslinti deklaracijose 
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liepos 16 d. Hezbollah iššovė 1,300 
“Katiuša” tipo raketų į Izraelio teritoriją, 
kartais panaudodami ir modernesnes 
raketas, padariusias nuostolių tolimesnėse 
vietovėse, kaip Haifoje, Tibcrijas ir 
Nazarete, užmušta ir sužeista civilių 
gyventojų. Daug daugiau civilių žuvo 
Libane. Izraelis bombarduoja ir raketomis 
apšaudo pietinę Libano dalį iki Litani upės, 
bei Hezbollah dominuojamus Beiruto 
pietinius priemiesčius, bobarduoja plentus. 
Sunaikinti 55 tiltai, sužaloti lėktuvų 
pakilimo takai, blokuojami uostai.

♦ Liepos 18d. Izraelio vyriausybė atmetė 
Australijos prašymą vienai dienai 
sustabdyti karo veiksmus, įgalinant 
Australijos piliečių laisvą evakuaciją iš 
Libano. Izraelio paskelbtos sąlygos 
paliauboms - Hezbollah turi sustabdyti 
Izraelio apšaudymą raketomis, sugrąžinti 
du pagrobtus Izraelio karius ir atitraukti 
savo pajėgas nuo pasienio Libano pietuose.

♦ Liepos 17d. 86 australai automobiliais 
iš Libano laimingai pasiekė Siriją ir išskrido 
į Australiją iš Amano Jordane. Sekančią 
dieną Siriją autobusais pasiekė dar 90 
australų. Vėliau sugriauti tiltai nutraukė 
galimybę žemės keliu evakuotis į Siriją.

Australijos vyriausybė organizuoja apie 
5,000 savo piliečių evakuaciją jūros keliu į 
Kipro salą ir į Turkiją. Turkijos Mersin ir 
Adana miestuose australams yra užsakyti 
viešbučiai. Į Libano uostus atplaukia šeši 
pasamdyti garlaiviai.

♦ Liepos 19d. Izraelio kariuomenė 
keliose vietose įsiveržė į Libano teritoriją, 
sunaikindama Hezbollah raketų bazes, ir 
vėl grįždama į Izraelio teritoriją po kelių 
valandų. Žuvo 2 Izraelio kariai, bei 49 
kariai ir civiliai Libane.

♦ Soamalijos sostinę Mogadišu užėmę 
Islamo Tarybos kariai veržiasi link Baidoa 
miesto, kur laikosi Somalijos vyriausybė. 
Etiopija atsiuntė savo karinį dalinį, remiamą 
tankų, į Baidoa miestą, kad apsaugotų 
Somalijos vyriausybę nuo gręsiančio pavojaus.

nurodytus duomenis. Jie sumažino savo 
turto vertę beveik 20 mln. litų. Turto 
deklaracijose nurodę didelę santaupų sumą, 
kai kurie gyventojai tikėjosi, kad po kelerių 
metų jiems nekils jokių problemų išleisti 
neteisėtai uždirbtas lėšas. VMI iš viso gavo 
per 111 „500 vienkartinių turto deklaracijų. 
Didžiausią turto dalį sudarė piniginės lėšos 
- beveik 10 mlrd. litų. Beje, tiktai 18.6% šių 
lėšų laikoma bankuose ir kredito įstaigose.

Lietuviai investuoja ir 
užsienyje

Lietuvos įmonių tiesioginės investicijos 
užsienyje per ketvirtį šaugo 17.4% ir kovo 
pabaigoje sudarė beveik 2.5 milijardo litu.

Daugiausiai-41.4% visų tiesioginių 
investicijų užsienyje-investuota Latvijoje. 
Rusijoje jos sudarė 13.2%, iš jų Kalinin
grado srityje-9%, Ukrainoje-11.3% visų 
tiesioginių Lietuvos įmonių investicijų 
užsienyje.

Lietuvos tiesioginės investicijos į ES 
šalis sudarė 1,473 mlrd. litų Latvijoje 
investuota virš 1 milijardo litų. Lietuvos 
įmonės į didmeninę ir mažmeninę 
prekybą užsienyje investavo 33.4% visų 
tiesioginių investicijų užsienyje, 
nekilnojamojo turto, nuomos ir kito 
verslo veiklos įmones-21.6%, finansinį 
tarpininkavimą-17.4%, apdirbamąją 
gamybą-15.3%. Apdirbamojoje gamy
boje daugiausia investuota į maisto 
produktų, gėrimų ir tabako gamybą bei 
mašinų ir įrangos gamybą.
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(EITA) Liepos 18 d.. Seime patvirtinus 
Vyriausybės programl, prisiekė naujoji 
socialdemokrato Gedimino Kirkilo vado
vaujama jau keturioliktoji (po Kovo 11) 
Vyriausybė. Tai - mažumos Vyriausybė, nes 
ji sudaryta iš grupių, kurių nariai sudaro 
mažiau nei pusę Seimo visumos. Trylikos 
ministrų ir Premjero G. Kirkilo priesaiką 
priėmė Seimo Pirmininkas Viktoras 
Muntianas. Iškilmingoje priesaikos 
ceremonijoje dalyvavo LR Prezidentas 
Valdas Adamkus.

Konstitucija numato, kad nauja 
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai 
Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių 
balsų dauguma pritaria jos programai. 
Pradėdami eiti savo pareigas Ministras 
Pirmininkas ir ministrai Seime prisiekia 
būti ištikimi Lietuvos Respublikai, laikytis 
Konstitucijos ir įstatymų.

Šioje centro kairiųjų mažumos 
Vyriausybėje yra 13 ministrų. Daugiausia. 
6 ministrų postus ir Premjerą, turi Brazausko 
socialdemokratai, Prunskienės valstiečiai 
liaudininkai gavo 3 ministerijas, Zuoko 
liberaleentristai ir Muntiano pilie tininkai - 
po du ministrų portfelius.

Pagal liepos 12 dienos Prezidento 
dekretą, teisingumo ministru skiriamas 
Petras Baguška, finansų ministru - 
Zigmantas Balčytis, socialinės apsaugos ir 
darbo ministre - Vilija Blinkevičiūtė, 
susisiekimo ministru - Algirdas 
Butkevičius, kultūros ministni - Jonas Jučas, 
aplinkos ministni - Arūnas Kundrotas, ūkio 
ministru - Vytas Navickas, krašto apsaugos

V. Uspaskich’o pinigai
(ELTA) Su buvusiu Darbo partijos 

vadovu Viktor Uspaskich ir jo žmona 
Jolanta Blažyte susijusiose įmonėse 
patikrinimą 'atliekantys Valstybinės 
mokesčių inspekcijos (VMI) pareigūnai jau 
nustatė kelis galimus “juodųjų pinigų” 
šaltinius. Spėjama, kad šios lėšos buvo 
skiriamos ne tik atlyginimamsvokeliuo.se, 
bet ir Darbo partijai bei asmeninėms V. 
Uspaskich’o pramogoms.

Tyrimą VMI pradėjo šių melų balandį, 
kai televizijos laidoje J. Blažytė pareiškė 
asmeniškai premijavusi “Krekenavos 
agrofirmos” darbuotojus, demonstravo

Kas dabar 
opozicijos lyderis?

(ELTA) Susiklosčius naujai politinei 
padėčiai bei pasikeitus Seimo daugumos ir 
mažumos sudėčiai, opozicijos lyderiu 
laikomam Tėvynės sąjungos pirmininkui 
Andriui Kubiliui jo statusas tapo neaiškus.

Seimui suformavus mažumos 
Vyriausybę, kyla klausimas, kas vadovauja 
didesnei Seimo daliai, kuri dabar formaliai 
sudaro opoziciją.

A. Kubilius prašo Seimo pirmininką 
imtis veiksmų ir išsiaiškinti, ar šiomis 
aplinkybėmis, pagal Seimo Statutą, jis gali 
būti laikomas Seimo opozicijos lyderiu. 
Pretenzijų į šį postą reiškia Darbo partijos 
seniūnas Seime Jonas Pinskus. Pakso 
liberaldemokratų atstovas Valentinas 
Mazuronis teigia, kad “turi būti pasirašytas 
tarp opozicinių frakcijų tam tikras 
bendradarbiavimo dokumentas, ir jeigu ta 
opozicinė koalicija turės daugiau nei pusę 
Seimo mažumai priklausančių narių, 
tuomet jų atstovas galės pretenduoti į 
opozicijos lyderio statusą”.

Pagal Seimo Statutą, jeigu opozicinė 
frakcija arba jų koalicija turi daugiau kaip 
1/2 Seimo mažumai priklausančių Seimo 
narių, tokios frakcijos seniūnas arba 
koalicijos vadovas yra vadinamas Seimo 
opozicijos lyderiu. Opozicijos lyderis 
naudojasi statute numatytomis papil
domomis opozicijos lyderio teisėmis. 

ministru - Juozas Olekas, žemės ūkio 
ministre - Kazimira Danutė Prunskienė, 
vidaus reikalų ministni - Raimondas Šukys, 
sveikatos apsaugos ministru - Rimvydas 
Turčinskas, užsienio reikalų ministni - 
Petras Vaitiekūnas, švietimo ir mokslo 
ministre - Roma Žakaitienė.

Kad pagaliau pradėjo eiti savo pareigas 
naujai sudaryta, nors mažumos Vyriausybė, 
apsidžiaugė Prezidentas V. Adamkus. 
“Užbaigėme laikinumo periodą, kuris 
valstybei tikrai nepasitamautų.  jeigu jis būtų 
užsitęsęs ilgiau”, - po iškilmingos Ministrų 
kabineto priesaikos Seime žurnalistams 
sakė jis. Prezidentas tikisi, kad nauja 14-oji 
Vyriausybė dirbs iki kadencijos pabaigos. 
“Man atrodo, kad valstybės interesas 
reikalauja, kad Lietuvos valstybė turėtų 
stabilią Vyriausybę tarptautiniu požiūriu,o 
Lietuvos žmonių gerovei tai yra beveik 
neišvengiama būtinybė. Arba mes 
tarnaujame Lietuvos žmonėms, arba mes 
žaidžiame politinius žaidimus”, - teigė jis.. 
Prezidentas sakė girdėjęs vieną pasisakymą 
Seime, kad šita Vyriausybė yra lyg 
pasitikėjimo išbandymo Vyriausybė. “Aš 
galvoju, kad jie savo darbais turės įrodyti, 
kad tą pasitikėjimą užsitarnavo visų 
Lietuvos žmonių. To aš tikrai linkiu jiems”,
- sakė jis ir žurnalistams patvirtino, kad 
pirmad ienj yra gavęs iš Specialiųjų tyrimo 
tarnybos (STT) informaciją apie ministrus. 
“Medžiagoje, kuri man buvo pateikta, 
nemačiau nieko, kas būtų jiems 
priekaištaujama arba neleistų eiti pareigų”,
- sakė V. Adamkus.

vokelius gaunančių žmonių sąrašą. VMI 
atliko patikrinimus ne tik “Krekenavos 
agrofirmoje”, kurios akcininkai yra V. 
Uspaskich ir J.Blažytė, bet ir su ja 
susijusiose įmonėse “Krekenavos mėsa" ir 
“Krekenavos pašarai”.

Dienraščiui “Respublika” pavyko 
sužinoti, kad tikrintojai jau nustatė 
mažiausiai tris galimus neteisėtus piniginių 
lėšų šaltinius. Spėjama, kad iš šių pinigų 
buvo mokami atlyginimai vokeliuose. 
Šaltinių teigimu, “juodieji pinigai” galėjo 
būti gaunami apskaitos dokumentuose 
įforminant tikrovėje nevykdytas ūkines 
operacijas. Už tariamai įsigytas paslaugas 
pervesti pinigai vėliau buvo nuimami iš 
jiems išplauti naudojamos įmonės sąskaitos. 
Pastanioju metu toks būdas ypač populiarus 
statybų srityje, pinigai išgryninami per 
realiai jokių darbų nevykdžiusius 
subrangovus.

Darbo partįja įsijungė į 
opoziciją

(ELTA) Nepritamsi Gedimino Kirkilo 
mažumos Vyriausybės programai, Seimo 
Darbo partijos frakcija perėjo į opoziciją. 
Tai pranešė Darbo partijos frakcijos 
seniūnas Jonas Pinskus. “Viena iš 
aplinkybių, lėmusių mūsų sprendimą,yra 
ta, jog naujoji Vyriausybė, turėjusi unikalią 
galimybę programą atnaujinti, tos 
galimybės neišnaudojo”, pabrėžė jis. 
Dalyvavę buvusioje valdančiojoje 
koalicijoje ir tryliktojoje Algirdo Brazausko 
Vyriausybėje “darbiečiai” žada atidžiai 
analizuoti dabartinės valdančiosios 
koalicijos priimamus sprendimus ir, jeigu 
reikės, argumentuotai prieštarauti.

Prisijungus “darbiečiams”, opozicijoje 
dabaryra penkios Seimo frakcijos. Kaipir 
anksčiau, opozicine frakcija išliko 
Kubiliaus Tėvynės sąjunga. Auštrcvičiaus 
Liberalų sąjūdis, Pakso liberalai 
demokratai ir Paulausko Naujoji sąjunga 
(socialliberalai). □
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos 
spauda. ELTA. BNS. LGIHCir"Benianlitwi~
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atlyginimamsvokeliuo.se


Jurgita Dronina 
(photo by Richard Finkelstein)

MANDAGUMO MINUTERIJA
VYIAU1AJ V. LAND/BERGIJJR.

Anądien teko kalbėtis su užsieniečiais, 
atvykusiais Lietuvon, ir išgirsti kelias 
nemalonias pastabas apie lietuviškąjį 
gyvenimo būdą. Nemandagumas, kartais 
peraugąs ir net į chamizmą, buvo įvardytas 
kaip ypatingai j akis krintantis lietuvių 
bruožas. Ir tai aptinkama bene visur - ir 
savivaldybėse, ir teismų ar policijos 
nuovadose, poliklinikose, parduotuvėse.

Irkita.jau ne pirmą kartą iš užsieniečių 
lūpų girdima pastaba - netvarkingumas, 
šiukšlynai gražiausiuose gamtos 
kampeliuose, kur neseniai “pailsėjo” broliai 
lietuviai ir, kaip liaudiškai sakoma, “kurš..., 
ten paliko’”.

Tada bandai savo tautiečius tarsi teisinti 
primindamas užsieniečiams, kad lietuviai 
ilgiau nei du šimtus metų buvo okupuoti 
nemandagios, kartais net labai chamiškos 
valstybės ir jiems nebuvo kada padoriai 
išsiauklėti. Bandai teisinti savus, 
aiškindamas ir apie vietinį mikroklimatą, 
paralyžiuojantį mūsų tautos moralinį 
brendimą: “aptapšnotą” kai kurių politikų 
darbo pobūdį, apie chamišką TV 
produkciją, dažnai perkamą iš tos pačios 
okupantės valstybės. Arba apie 
dominuojančią bulvarinę spaudą, kuri 
tikrai nesirūpina kilnių bei mandagių 
santykių ugdymu. (Beje, itin rafinuotą 
žurnalistinio genocido apraišką galima rasti 
praėjusią savaitę vieno dienraščio 
pirmajame puslapyje, kur publikuojamos 
dvi “svarbiausios” informacijos - viena apie 
tai, kad nuo karščio ir mėnulio pilnaties 
Lietuvoje atsiranda psichinių krizių 
pavojus. Ir antra šalia esanti žinutė apie tai, 
kaip pavydus pensininkas “Kurmio” valikliu 
nunuodijo savo gyvenimo drauge. Ir šalia 
stambiu planu minėto valiklio nuotrauka, 
kad žinotam, ką ir kur pirkti, jei ir tave ištiks 
psichinė krizė.)

Tačiau, be abejo, ne kaltinti ar teisintis 
reikėtų, o draugiškai ieškoti būdų, kaip šią 
situaciją pakeisti. Gal steigti, pavyzdžiui, 
kokią nors Mandagumo ministeriją, kuri 
rūpintųsi šiukšlių sutvarkymu lietuvių 
galvose, žiniasklaidojc ir paupiuose!

Kartą teko girdėti tokį linksmą 
pasakojimą, kaip vienas lietuviško verslo 
autoritetas su savo prabangiu “mersu” lėkė 
Vokietijos greitkeliu ir. atsidaręs langą, 
išmetė nuorūką. Netrukus jį pasivijo 
policija, sustabdė ir paskui minėtasis 
autoritetas, nepaisant visų savo turtų, 
pažinčių, keiksmų ir auksinių grandinių, 
turėjo dvi savaites šluoti Berlyno gatves. 
Manyčiau, kad šiam verslininkui noras 
mėtyti šiukšles per langą bus ilgam praėjęs. 
Gal net savo vaikams jis papasakos, kad 
šitaip elgtis yra negražu.

Taigi Lietuvos mandagumo ministerijai 
turėtų būti pavaldus gerai treniruotų, 
(mandagių!) policininkų būrys, kuris 
užsiimtų analogiška veikla, kaip ir kolegos

Lietuvaitė baleto 
konkurse laimi 
sidabro medalį

Birželio 30 d., Jackson, MI (JAV) 
vykstančiame tarptautiniame baleto 
konkurse (USA International Ballet Com
petition) lietuvaitė baleto šokėja, Jurgita 
Dronina, laimėjo sidabro medalį.

Jurgita buvo paskelbta konkurso 
nugalėtoja vyresniųjų (19-26 metų) amžiaus 
grupėje.

Šiuo metu Jurgita studijuoja Mucnchen 
baleto mokykloje.

“Šoku nuo 4 metų. Pamačiau spektaklį 
‘Snieguolė ir septyni nykštukai’ ir pasakiau 
—noriu būti balerina,” sakė šokėja.

iš Vokietijos - gaudytų šiukšlintojus bei 
priverstiniais (miestų arba gamtos 
švarinimo) darbais perauklėtų juos j 
mandagius, tvarkingus lietuvius. Rezultatus 
pajustume itin greitai.

Ir tada galvon šauna dar viena naivoka 
mintis - ačiū Dievui, kad tiek daug tautiečių 
išvyko uždarbiauti Vakaniosna. Ten bent 
mandagiai elgtis ir šypsotis išmoks.

Neseniai šia tema diskutavome su 
Norvegijoje gyvenančia lietuve vertėja, 
kuriai dažnokai tenka vertėjauti 
tenykščiuose teismuose, kai įkliūna koks 
nors skustagalvis, mažamokslis narkotikų 
kurjeris iš Lietuvos. Ir štai po poros metų, 
lankydama tą patį “nabagą” kalėjime, vertėja 
pastebėjo, kad jis jau ir norvegų kalbos 
pramoko, ir Konstituciją, ir žmogaus teises. 
Ir ne t neakivaizdžiai jau mokosi bei renkasi 
aukštąsias mokyklas Norvegijoje, kur, išėjęs 
į laisvę, norėtų studijuoti. Taip 
paradoksaliai humanizuojamas mūsų 
kriminalinis jaunimėlis, kuriems padėti 
Lietuvos valstybė vis neranda būdų.

Kitas bičiulis, atvykęs iš Anglijos, 
pasakojo, kad ten socialiniai darbuotojai 
vaikšto po kriminalinius Londono rajonus 
ir kabina skelbimus, kad mokyklų nebaigę 
paaugliai eitų studijuoti į Didžiosios 
Britanijos universitetus. Daugelyje aukštųjų 
Anglijos mokyklų nemažai vietų specialiai 
palikta būtent tokiems asocialiems 
studentams, norint sugrąžinti juos j 
visuomenę jau padoriais piliečiais. Ir, anot 
bičiulio iš Londono, rezultatai stulbinantys: 
tie apleisti vaikai, pasirodo, dažnai yra 
didelių gabumų turintys žmonės. Eksternu 
pabaigę mokyklos kursą ir įgiję išsilavinimą, 
jie tampa labai naudingi savo kraštui.

Taigi. Bet ką daryti, kad mes gyvename 
ne Norvegijoje ar Anglijoje, o Lietuvoje, kur 
rytais, bėgdamas maudytis prie Šventosios 
ir lipdamas per šiukšlių krūvas, kad 
prieičiau prie upės, vis galvoju apie tą 
verslininką, lekiantį Vokietijos greitkeliu ir 
mėtantį nuorūkas per langą. Ir su nerimu 
prisimenu, kad greitai vyks Anykščių vyno 
šveritėlKodėl riė darnios šeinios, ne gamtos 
tvarkymo, ne sporto? Kodėl Klaipėdos 
jūros šventė yra besaikio alaus gėrimo 
ritualas? Ką mes šitaip švenčiame? Ar savo 
ir taip beviltišką prasigėrimą (didžiausią 
Europoje), ar didėjantį skyrybų bei 
savižudybių skaičių?

Gerai, jeigu vyno šventė sieks ugdys 
vyno vartojimo kultūrą. Bet kol kas 
Lietuvoje tikrai nelengva būtų rasti 
mandagų, tvarkingą ir rūpestingą 
alkoholikų.

Kartais imu svaičioti: o kaip galima būtų 
susidoroti su šia Dievo rykšte - su alkoholizmu 
Lietuvoje? Irgalvoje švysteli juodo humoro 
idee fixe, kurią išplėtoti galėtų nebent 
ekstremalūs peliukai iš “Dvyračio Žynių”. O
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Moksliniai darbai apie Lietuvą
Kaip džiugu, kad dėka susipratusių 

tautiečių, Australijoje bei kituose kraštuose 
yra remiami vis nauji moksliniai darbai apie 
Lietuvą ir lietuvius!

Tasmanijos universitetas (kuris yra 
ketvirtas senumu visoje Australijoje) kasmet 
skiria $5,000 “lietuvišką stipendiją”. Tai 
vienintelė tokia stipendija Australijoje bei 
visame pietiniame pasaulio pusrutulyje. Ši 
parama tenka geriausiam ketvirtų metų 
(Honours) studentui, rašančiam disertaciją 
apie Lietuvą arba lietuvius. Stipendija pradėjo 
veikti 1996 metais ir, laikui bėgant, ji jau 
spėjo paremti gabius studentus iš įvairių 
sričių: istorijos, sociologijos, anglų ir 
europiečių literatūros, politologijos ir t.t. 
Pernai šitam tikslui lietuvių suaukoti pinigai 
išsibaigė ir kilo susirūpinimas, kad 
Tasmanijos “lietuviška stipendija” uždus 
visiškai. Kaip tik tuomet atėjo žinia, kad 
Adelaidėje miręs Vladas Morkys dešimtadalį 
savo palikimo - apie $25.000 - paskyrė šitai 
stipendijai. Tokiu būdu ji gyvuos dar 
penkerius metus.

Norintieji pratęsti “lietuviškos 
stipendijos” amžių dar ilgiau, gali siųsti aukas 
šiuo adresu: Tasmania University Founda
tion Inc(Donation for Lithuanian Honours 
Scholarship), Private Bag 11, Hobart, Tas
mania 7001, Australia. Čekis arba pašto 
perlaida adresuojami: Tasmania University 
Foundation Trust ir siunčiant auką reikia 
pridėti lapuką, dar kartą pabrėžiant “Dona
tion for Lithuanian Honours Scholarship”. 

PADĖKA
Lietuvos Baleto Bičiuliai nuoširdžiai dėkoja Melbourno Entuziastėms už koordinavimą, 

pagalbą ir darbą rengiant “ŽUVĖDRA” videofilmo Popietę Melbourno Lietuvių Klube 
liepos 16,2006. Popietė, dėka talkininkų, praėjo ypatingai sėkmingai, o gausiai atsilankę 
žiūrovai parėmė Lietuvos Baletą ir Baleto Mokyklą.

Širdingai dėkojam „Žuvėdros” popietės talkininkams:
- Rimui Strungai - vaizdo ir garso aparatūros tvarkymas;
- Jūratei Šimkienei -aukų rinkimas, DVD ir loterijos bilietų pardavimas, pyragas, 
gėlės. Jai padėjo Daiva Vindsiulytė;
- Aldonai Butkutei - jubiliejinis tortas Janinai Čunovas, fantai;
- Paul Clevelandui - fantai (paveikslas);
- Jonei Žalkauskienei - pyragas;
- Algiui Šimkui - loterijos pravedimas;
- “Entuziastėms” - vaišės (pyragai, kava), salės paruošimas, fantai (krepšys).
- Visiems kitiems - stalų ir kėdžių statymas, grindų šlavimas ir, svarbiausiai, 
entuziazmas.

Padėką reiškiame Lietuvių Klubui už leidimą naudotis klubo patalpomis.
J.Žalkauskas 
Pirmininkas

If REDAKCIJOJ PAŠTO
Gerbiamieji,

Maloniai prašome informuoti Australijos lietuvių literatams, kad Lietuvos 
nepriklausomųjų rašytojų sąjungą į savo poezijos almanacho 'l'EN, SIDABRO VINGY... 
(2000-2009) VII tomą priims ir jų kūrybą (5-7 eilėraščiai). Temos: Vytautas Didysis, 
rudens poezija. Kūryba, vizitinė autoriaus nuotrauka ir trumpa kūrybinė biografija skubiai 
siųsti adresu: Vladas Buragas, Taikos Pr, 73-69, LT-50437 Kaunas-41, LITHUANIA. 
Pasiteirauti elektroniniu paštu: vlabur@one.lt
Pagarbiai,

Aukos “Mūsų Pastogei”

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas
Vladas Buragas

Mrs. H. Statkuvienė VIC $ 10.00 Mrs. J. Mitkus QLD $ 5.00
Mrs. L. Didžicnė VIC $ 5.00 Mrs. C. Protas NSW $ 20.00
Mrs. E. Aras VIC $ 5.00 Br. Dambrauskas NSW $ 35.00
Melbourno Liet. Bibliot. VIC $ 5.00 S. Jarembauskas NSW $ 65.00
T. Suris QLD $ 10.00 S. Bernotas NSW $ 10.00
Mrs. G. Aras NSW $ 20.00 R. + D. Ragauskas VIC $ 15.00
A. Auglys QLD $ 20.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.

“Musų Pastogės” administracija

Musišypsokime (įj) 
-Kasprotingesni-žmonės ar gyvuliai?- . ,. ..
klausia darželio auklėtoja. “ Kal aš kalbuosl su ™nehu, jis mane
-Gyvuliai, atsako mergytė. supranta, o kai jts kalbasisu manim, aš jo
-Kodėl? ~ne"_______________________________ _
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Visas aukas lietuviškai stipendijai galima 
atskaityti nuo Australijos pajamų mokesčių 
(income tax deductible in Australia). Kitų 
kraštų geradariai irgi remia lietuviškas 
studijas. Štai, Bernice Kellogg, mokytoja ir 
profesionali geneologė, pernai mirė 
Kalifornijoje, JAV, sulaukusi 84 metų. Ji 
tyrinėjo savo šeimos kilmę iš Lietuvos ir 
atsekė savo protėvius iki septyniolikto 
šimtmečio. Per paskutinius dvejus savo 
gyvenimo metus ponia Kellogg susirašinėjo 
su Washington universiteto (Seattle) 
Skandinavijos katedra, ryšiumsu jų dėstomu 
lietuvių kalbos kursu - nes lietuvių kalba jai 
buvo labai arti prie širdies. Savo palikime 
ponia Kellogg užrašė US$265,000 Washing
ton Universiteto Pabaltijo Studijų Programai, 
kad įsteigti fondą jos atminimui (Kellogg 
Endowment Fund). Pagal jos pageidavimą, 
palūkanos, gautos iš šito fondo, bus skiriamos 
dviems vertimų į anglų kalbą projektams ir 
stipendijoms studentams, studijuojantiems 
lituanistiką Washington universitete.

Vertimų projektai prasidės 2008 metais. 
Verčiamų veikalų tarpe bus du ponios 
Kellogg mėgiamiausi autoriai: Žemaitė 
(1854-1921), ir Alfonsas Eidintas, buvęs 
Lietuvos ambasadorius JAV-se. Nepa
mirškime, kad visi darbai apie Lietuvą, 
atliekami anglų kalba, atskleidžia mūsų 
Tėvynę daug platesniam pasauliui. Mes 
galime šitus darbus remti ne vien pinigais, 
bet taip pat susipažindami su jais ir 
pasakodami kitiems apie juos.

A. Taškinius
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Vaizdai iš Vlll-osios 
Lietuvių Dainų Šventės

2006 m. liepos mėn. 2 d. Čikagos Ilinojaus Universiteto pavilijone įvykoAštuntoji Lietuvių 
Dainų Šventė. Šios Dainų Šventės šūkis - "ATSILIEPK DAINA!” - kvietė kiekvienų lietuvį 
šioje šventėje dainuoti, kurti, organizuoti, remti, dalyvauti.

Lietuviai pasaulyje

Audrius Polikaiiis, VlII-osios Lietuvių Dainų Šventės organizacinio komiteto pirmininkas. 
Rita Kliorienė. Aštuntosios Lietuvių Dainų Šventės meno vadovė

Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus sveikina Dainų Šventės dalyvius.
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Aštuntoji Dainų Šventėjai! praeityje. 
Programai pasibaigus, nejučiomis 
pagalvojome: ar kuris kitas lietuviškojo 
išeivijos pasaulio renginys gali šiai šventei 
prilygti?

Tai buvo šventė tikrąja to žodžio 
prasme: ir chorų gausumu (daugiau kaip 
50), ir publikos atsiliepimu j kvietimą 
dalyvauti (rengėjų apskaičiavimu, 
susirinko apie 6.000 žmonių) ir net - pagal 
čikagiškąją liepos 4-osios savaitgalio 
tradiciją, karštu, tvankiu, drėgnu oru, kurio 
neįstengė atvėsinti net visa didžiulės salės 
vėsinimų sistema.

Tačiau ir publikos, ir dainininkų 
nuotaika buvo kuo puikiausia, nepaisant 
tikrai ilgos programos (jeigu šventės 
pranešėjai būtų trumpiau kalbėję prieš 
kone kiekvieną dainą, būtų sutaupyta 
laiko). Visgi, jie pranešinėjo gražiai (ir 
lietuviškai, ir angliškai), aiškia tarsena ir 
taikliais žodžiais.

Ne šiose skiltyse vieta 
apibūdinti ar vertinti 
šventę, bet neįmanoma 
nepasidalinti bent 
pluošteliu įspūdžių, ojų, 
be abejo, iš šventės 
išsivežė kiekvienas 
dalyvis. Norime tikėti, 
kad tie įspūdžiai 
daugiausia buvo teigiami 
ir visi nekantriai lauks 
būsimosios - jau 9-tosios 
Dainų Šventės, numa
tomos Kanadoje.

Prieš šventę nemažai emocijų buvo 
sukėlusi žinia, kad chorai nebus pasipuošę 
tautiniais drabužiais. Apsirengimo 
klausimą rengėjai išsprendė savaip, reikia 
pasakyti, - vykusiai. Visur vyravo mėlyna 
spalva (gal truputį per vienodai): ne tik 
motcnĮ irvaikų aprangoje, bet ir oficialioje 
šventės vėliavoje, kuri - beveik kaip 
pasaulinėse olimpiadose, buvo iškilmingai 
jaunuolių įnešta j salę, pakabinta virš chorų, 
o, programai l aigiantis, nuimta, sulankstyta 
ir perduota 9-osios šventės vadovams. Tai 
buvo maloni staigmena ir vykusi naujovė. 
Bet jokiu būdu - ne vienintelė. Nors dainų 
repertuatas buvo įvairus ir galėjo “stovėti 
ant savo kojų”, bet tarp chorų ir publikos 
esančioje aikštėje nuolat “kažkas vyko”: tai 
gražiais tautiniais drabužiais pasipuošę 
jaunuoliai atliko dainai pritaikytus judesius, 
lai baltai apsirengęs jaunimas (ir net vaikai) 
iš ilgų, plačių, tarsi rankšluosčiai, juostų 
sukūrė lietuvišką kryžių ir kitas figūras, tai 
pasirodė būrys vaikučių su skėčiais ir 
“ilgakojų gandru”, tai didžiuliuose 
ekranuose mirgėjo choristų veidai arba 
Lietuvos vaizdai.

Neišdildomą įspūdį paliko Lietuvos 

prezidento,Valdo Adamkaus šiltas, 
entuziastingas sutikimas salėje ir ypač kai 
jis “Už nuopelnus” I .ietuvai Komandoro 
kryžiaus ordiną įteikė solistui Algirdui 
Braziui, o pastarasis ordiną priėmė 
sėdėdamas vežamoje kėdėje. Jo džiaugsmu 
šviečiantis veidas bylojo, kokia tai šventė 
žmogui, tiek nusipelniusiam lietuviškai 
dainai. Arba kai publika salėje (ir choristai) 
po vienos patriotiškos dainos spontaniškai 
pradėjo skanduoti: Lietuva, Lietuva...Arba 
stebint su didžiausiu entuziazmu 
dainuojančius choristus: nors programa ilga, 
jokio nuovargio, jokio nuobodulio ženklo...

Beje, prieš 15 ar daugiau metų choristai 
stovėjo kaip įkalti - dainuojant tejudėjo tik 
jų lūpos. Šį kartą dainininkai ir siūbavo, ir 
plojo, ir savo pritarimą dainai parodė, 
mojuodami baltomis nosinaitėmis 
(publikai taip pat buvo išdalintos nosinaitės 
ir maži žiebtuvėliai, nors nedaugkas drįso 
jais laisvai naudotis).

Pagrindiniai šventės rengėjai buvo 
palyginti jauni, jie j programą įnešė daug 
įvairumo, judrumo, džiaugsmo. Tą buvo 
ypač galima pastebėti dainininkų veiduose
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Vikipedija išgelbės 
Jaunimo vertybes

Jonas Gavelis
(Bernardinai) Žaviuosi žmonėmis, 

kurie net ir dabartinėje visuomenėje, kuri 
gyvena materializmo kultu, mielai daro 
gerus darbus visiškai negaudami už tai jokio 
atlygio. Galbūt pagalvosite, kad aš kalbu 
apie kokios nors jaunimo asociacijos ar 
socialines problemas sprendžiančios 
viešosios įstaigos savanorius, tačiau manau, 
kad net ir jiems toli iki bendruomenės, kuri 
kuria intelektualinį produktą.

Tas intelektualus besivystantis 
produktas, kuris jau aplenkė net ir 
komercinį produktą Encarta, taiyra laisvoji 
daugiakalbė enciklopedija “http:// 
www.wikipcdia.org“ (angį. Wikipedia). 
Galbūt teisingiau būtų įvardyti net ne kaip 
produktą, o kaip tūkstančius žmonių 
jungiančią bendruomenę, kuri be jokio 
atlygio susivienijo valdant žinių skleidimą.

Vikipcdijos projektas pradėtas kurti 
2001 m. sausio 15 d., tačiau tik kaip priedas 
ekspertų kuriamam Nupcdia projektui. 
Šiandien tai didžiausia žinoma 
enciklopedija. Vikipcdijos administravimą 
koordinuoja nepelno organizacija 
„Wikipedia Foundation“, įsikūrusi JAV. 
Lietuviškas Vikipcdijos variantas pradėtas 
2003 metų vasarį. Šiuo metu lietuviškas 
Vikipcdijos variantas turi per 20,000 
straipsnių ir seniai aplenkė kaimynus latvius.

Si bendruomenė veikia beveik kaip 
atskira ideali šalis, nes visas jos valdymas ir 
plėtojimas priklauso nuo tos bendniomenės 
narių ir jų iniciatyvos. Ši bendruomenė turi 
savo taisykles, kodeksus ir griežtai jų laikosi 
Skiria apdovanojimus ir baudžia 
prasižengusiuosius.

Jei bandytume samprotauti, kur galėtų 
vystytis internetas, tai, manau, ateitis tikrai 
turėtų būti panaši į Vikipcdijos idėją ir 
principus. Šiuo metu interneto svetainės 
suvokiamos visų pirma kaip HTML 
laikmenų rinkinys su nuorodomis, o 
Vikipedija ir visa „Wiki“ technologija turi 
atskirą sintaksę. Manau, Vikipediją būtų 
galima pavadinti „Internetas 2“.

Vikipcdijos bendruomenė yra tokia 
aktyvi, kad kiekvienas bandymas įdėti 
informaciją apie asmenis arba įvykius, kurie 
neatitinka vidinių, pačių susikurtų taisyklių, 
būna iškart pataisomi, pažymimi kaip 
abejotini, o diskusijose nutarus, net ir 
ištrinami.

Ruošdamas ši straipsnį pabandžiau 
patikrinti, ar ši bendruomenė yra tokia 
aktyvi, kaip susidaro įspūdis iš pirmo 
žvilgsnio. Ilgai galvojau, kaip galėčiau 
įsitikinti bendruomenės aktyvumu, todėl 
sutariau su bičiuliu, kad jis įdėtų informaciją 
apie mane. Prisipažinsiu, kad truputį net 
nustebino bendniomenės narių aktyvumas,

Amerikos lietuvius vienija net šaltibaršciai
Giedrė Būdvytienė, “Kauno diena”

nes po kelių valandų jau buvo pasiūlyta 
straipsnį ištrinti. Kaip ir kiekvienoje 
bendruomenėje, dažnai būna net ir gerų 
pasiūlymų be argumentų, o šį kartą būtent 
taip ir pasitaikė, todėl įsivėliau į diskusiją 
dėl turinio naudos ir tikrumo. Netrukus 
įsitraukė į diskusiją ir daugiau narių, o po 
kiek laiko tarsi tikroje ir gyvoje vietinės 
gyventojų bendruomenės susirinkime 
prasidėjo aršios diskusijos ir pagaliau, mano 
džiaugsmui, rimti argumentai su 
konkrečiais pavyzdžiais. Žinoma, nebuvo 
išvengta ir jausmų bei asmeniškumų, tačiau 
tai dar kartą įrodė, jog tai tikrai 
bendruomenė, turinti labai stiprių vertybių 
ii' nuostatų. Kaip jau tikriausiai supratote, 
mano straipsnis galiausiai buvo ištrintas, o 
aš įsitikinau šios bendruomenės 
geranoriškumu ir visuomeniš-kumu.

Šis projektas padarė tai, ko nepadarė nė 
viena knyga, vadovėlis ar visuomeninės 
organizacijos bei visa švietimo sistema. 
Vargu ar dažnai pamatysime jauną žmogų, 
sėdintį kavinėje ir skaitantį enciklopediją, 
tačiau šiandien dažnai tenka padiskutuoti 
su jaunais žmonėmis, kurie savo argumentus 
jau remia Vikipcdijos žiniomis. Net jei ir 
skaitytų knygas, tai nežinau nė vienos 
enciklopedijos ar knygos, kuri ugdytų naują 
vertybių suvokimą ir tokį jų laikymąsi, koks 
yra Vikipcdijos bendruomenėje.

Labaipalaikau šią bendruomenę, nes jie, 
išties negaudami ir neprašydami nė vieno 
cento, jau padarė didesnę įtaką šiandienai 
ir ateičiai, nei padarė visos man žinomos 
asociacijos ar visuomeniniai judėjimai 
apskritai, o jie juk per metus sunaudoja 
milijonus lėšų.

Mielai prisidėsiu prie šios 
bendruomenės tobulėjimo ir vystymosi, 
pakviesiu ir savo bičiulius ar visus galinčius 
nors kiek laiko skirti visuomenės labui, o 
šis mano straipsnis yra pirmasis žingsnis 
populiarinant ir tobulinant Vikipediją.

The Free EHcycfopedM

Dainų Šventė
Atkelta iš 4 psl.
- rodos, jiems buvo taip gera dainuoti, 
kad būtų dainavę ir dainavę, net tas 
pačias dainas pakartoję iš naujo. Ir buvo

MANDAGUMO
Atkelta iš 3 psl.

idėja tokia: ar negalėtų alkoholio pramonė 
pradėti gaminti itin pigų (ir greitai veikiantį) 
pilstuką “kaukolinį” su įvairiais šviežių uogų

tiesiog sunku tikėti, kad visi šie chorai 
tik vieną kartą repetavo bendrai - 
šeštadienį prieš šventę - taip darniai 
skambėjo jų dainos, taip gražiai derinosi 
judesiai. O labiausiai buvo džiugu matyti 
tiek daug jaunimo ir choruose, ir salėje. 
Ne vienas pagalvojome: dainų švenčių 
tęstinumas užtikrintas: jie dainuoja 
noriai, jiems gera kartu, jie dainuos ir 
toliau. Milžiniškas darbas atliktas, 
egzaminas išlaikytas. Valio!

Danutė Bindokienė

priedais? LietuviškiejiTV kanalaipcr sporto 
varžybas ar kitur visa taipareklamuotų - “Mus 
vienija pilstukas kaukolinis ir pergalės!” Ir 
po poros metų Lietuvoje itin ženkliai 
sumažėtų alkoholizmas!

Aišku, tai humoras. Mandagumo 
ministerija turėtų išrasti kitokius, 
humaniškus metodus, kaip pasipriešinti šiai 
masinei degradacijai, dažnai tyliai laiminamai 
valdžios ir žiniasklaidos. Juolab kai įvairaus 
plauko soedemų parlamentarai visa tai 
nuoširdžiai įteisina ir pareklamuoja savo 
girtuoklišku elgesiu.

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!

Manoma, kad JAV šiuo metu gyvena 
apie pusė milijono migrantų iš Lietuvos. 
Daugelis iš jų šioje šalyje jau įleido šaknis ir 
į Lietuvą grįžti bent jau artimiausiu metu 
neketina. Lietuviams Amerikoje sekasi 
įvairiai: vieni sėkmingai plėtoja savą verslą, 
daro karjerą profesinėje srityje, kiti dirba 
paprastesnį darbą, tačiau yra patenkinti 
uždarbiu ir gyvenimo sąlygomis.

Nors ir jaučiantys psichologinį 
komfortą ir ramūs dėl ateities tautiečiai 
išgyvena nostalgiją tėvynei.

Į paprastą valgyklėlę, kurioje galima 
paskanauti šaltibarščių ir cepelinų, jie 
suvažiuoja iš toliausiai. Vaikus stengiasi 
įtaisyti į lietuviškas šeštadienines 
mokyklėles, kad neprarastų ryšio su gimtąja 
šalimi. Jaunimui organizuojama daug 
stovyklų, švenčių, susibūrimų su šokiais ir 
naktinėmis linksmybėmis prie laužo, 
tikintis, kad jų metu užsimezgusi draugystė 
ir meilė skatins kurti lietuviškas šeimas.

“Ir šios pastangos pasitvirtina, žiūrėk, 
jau išgirsti, kad tuokiasi lietuviai migrantai, 
susipažinę kokioje skautų stovykloje”, - 
juokdamasis pasakoja apie originalų būdą 
išsaugoti lietuvybę Lietuvių grįžimo į 
Tėvynę informacijos centro vadovas 
Žilvinas Beliauskas.

Šis centras buvo įkurtas 1998 metais 
JAV Lietuvių Bendruomenės iniciatyva. Jį 
įsteigė Vyriausybė. Buvo tikimasi, kad į 
Lietuvą plūstels Amerikos lietuvių, 
norinčių sugrįžti j Tėvynę, banga. O centras 
ateis jiems į pagalbą tvarkant formalumus, 
teikdamas informaciją, padėdamas įveikti 
biurokratinius barjerus.

Taip pat centras turėjo padėti 
tautiečiams iš JAV, norintiems Lietuvai 
teikti labdarą, įgyvendinti čia projektus, 
investuoti.

Turėta gaivoje antroji, pokarinė, išeivių 
banga. Tačiau pasirodė, kad tas grįžtančiųjų 
būrys nebuvo toks gausus, kaip planuota. 
Grįžo nemažai pensininkų, norėjusių 
senatvėje pagyventi gimtinėje, grįžo ir 
jaunesnių specialistų.

Nuolatos nedidelė jų srovelė teka atgal 
į Lietuvą - kasmet reemigrantų gretos 
pasipildo. Apie 30senyvo amžiaus asmenų, 
sugrįžusių iš JAV, gyvena Gerontologijos 
centre Vilniuje. Kiti įsigyja butus ar namus 
sostinėje, kitose Lietuvos vietose. Yra 
migrantų, norinčių čia pradėti verslą, 
mokytis.

Keičiantis situacijai Lietuvių grįžimo j 
Tėvynę informacijos centras išplėtojo savo 
veiklą, pradėjo teikti informaciją ir pagalbą 
ir kitiems lietuviams migrantams, 
norintiems sugrįžti į Lietuvą iš Rusijos (jų 
padaugėjo po Rusijos krizės), Australijos, 
kitų Europos šalių, įkurtas migrantų srautai 
išaugo pastaraisiais metais - Jungtinės 
Karalystės, Airijos, Vokietijos ir kt. Tiesa, 
kolkas iš jų grįžta nedaugelis.

Kur kas daugiau yra besidominčiųjų, 
kaip vasarai į Lietuvą parsiųsti savo vaikus, 
kad jie čia pabūtų stovyklose, prisimintų 
lietuvių kalbą. Tai liudija, kad šie lietuviai 
ateityje, galbūt užsidirbę pinigų ar sulaukę 
pensijos ir išsimokėję paskolas, galvoja 
sugrįžti į gimtinę, todėl siekia išsaugoti 
gimtąsias šaknis savo atžaloms.

“Šiuo metu bandome susivokti, kokia 
migrantų dalis norės grįžti į Tėvynę, kokie 
gali būti jų poreikiai, kaip galime jiems 
padėti neatitrūkti nuo to, kas vyksta 
Lietuvoje. Taip pat turime galvoti, kaip juos 
paskatinti parvykti, kaip sudaryti 
palankesnes sąlygas sugrįžus adaptuotis”, - 
kalba Ž.Beliauskas.

Centro vadovui tenka bendrauti su 
įvairių šalių lietuvių bendruomenėmis, jų 
nariais. Todėl jų lūkesčiai, susiję su grįžimu 
įLietuvą, jam neblogaižinomi. Palankesnės 

ekonominės sąlygos, geresnė kriminogeninė 
situacija, teigiamos politinio klimato 
permainos galėtų paskatinti migrantus savo 
ateitį sieti su gimtine.

“Nemažai jaunų migrantų iš Lietuvos 
nurodo, kad išvykti dirbti ir gyventi į kitą 
šalį juos paskatino prasmės gyventi 
gimtinėje trūkumas, kuris yra susijęs ne vien 
su ekonominėmis galimybėmis, bet ir 
karjeros perspektyvomis. Taip pat jie 
pasigenda psichologinio komforto. Tam 
įtakos turi ir nepasitikėjimas valdžia, ir 
netikrumas dėl ateities”, - aiškina 
Ž.Beliauskas.

Birželio pabaigoje JAV, Lemonte, vyko 
Lietuvos Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendniomenės komisijos posėdžiai. Juose 
dalyvavo ir Lietuvių grįžimo ĮTėvynę centro 
vadovas.

Komisijos posėdžiuose būta daug 
diskusijų apie tai, kodėl lietuviai išvyko į 
JAV, kaip jiems ten sekasi, ar jie turi 
ketinimų kada nors grįžti į Lietuvą. Buvo 
išklausytas ne vienas emigrantų liudijimas, 
jų istorijos.

“Susidarė įspūdis, kad dalis galvoja kada 
nors grįžti. Tačiau kiek jų bus, ar šie 
ketinimai taps realybe, lems daugelis 
minėti; faktorių. Keblu minėti kokius nors 
skaičius, nes mes net neturime tikslių 
duomenų, kiek lietuvių gyvena Amerikoje. 
Vieni skaičiuoja, kad beveik milijonas su 
tais, kurių kilmė lietuviška, nors jie 
nebemoka gimtosios kalbos, kiti šį skaičių 
mažina iki pusės”, - teigia pašnekovas.

Tarp jų dar yra nemažai nelegalų. 
Palaipsniui įvairiais būdais jie bando 
legalizuotis - vieni lošia žaliosios kortelės 
loterijoje, kiti sulaukia amnestijos, tuokiasi 
su JAV piliečiais.

Tačiau, pasak Ž.Beliausko, ir nelegalui 
neuždarytos visos durys. Vienas tautietis 
netgi sugebėjo ir tokiomis sąlygomis pairti 
ir išvystyti savo verslą finansinių 
konsultacijų srityje. Po šešerių metų jam 
pavyko legalizuotis, jis vedė lietuvę, laukia 
šeimos pagausėjimo. Jis tikina, kad 
užsidirbęs daugiau pinigų sugrįš į Lietuvą.

Lietuviai Amerikoje nesikrato ir juodų, 
sunkių darbų. Dažo tvoras. Plauna iš vidaus 
tepaluotas milžiniškas cisternas - ji; viduje 
prabūna ištisas dienas. “Mūsų akimis, 
Amerikoje normaliai gyvena ir turintys 
paprastą darbą, nepasiekę karjeros 
aukštumų. Jie turi ne tik kur gyventi, ką 
valgyti, apsirengti, dar ir automobiliui, kad 
ir ne pačiam naujausiam, lieka”, - svarsto 
pašnekovas.

O toliau viskas priklauso nuo tavęs 
paties: jei esi legalus, turi noro ir 
užsispyrimo, gali gana greitai vienu kitu 
laipteliu palypėti į viršų. Amerikoje 
egzistuoja tam tikras socialinis standartas, 
tarsi labai aiškiai nubrėžta linija, kokius 
žingsnius reikia žengti, kad pasiektum 
norimo tikslo.

Jei dar ir pasiseks, nieko netrūks. 
Žmonės jaučiasi ramūs, užtikrinti dėl 
ateities, kuri yra prognozuojama, skirtingai 
nei Lietuvoje.

Neseniai Ž.Beliauskui teko bendrauti 
su vienu lietuviu elektriku, kuris jau 
penkerius metus gyvena JAV. Jis teiravosi, 
ar per šį laikotarpį dirbdamas elektriku būtų 
įstengęs įsigyt i dviejų miegamųjų butą, naują 
automobilį, vienas išlaikyti dvi dukras (jo 
žmona mirusi). Pinigų jam užtenka ne tik 
pragyvenimui, bet ir pramogoms.

Turbūt nekyla abejonių, kad Lietuvoje 
jis lig šiol tik galą su galu durstytų. Kaip ir 
kitas lietuvis - gydytojas ortopedas. Jo 
sėkmės istorija, papasakota Lemonte 
vykusiuose renginiuose, sukėlė lietuvių 
politikų pasipiktinimą. Prieš dešimtmetį
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SPORTAS
Pasaulio taurės 

turnyras
Lietuvoje pirmą kartą vyks jojimo sporto 

pasaulio taurės turnyras. Liepos 29-30 
dienomis sostinės Vingio parke rengiamas 
tarptautinis žirgų sporto turnyras “CSI-W 
Vilnius” - pirmosios tokio aukšto rango 
jojimo sporto varžybos Lietuvoje.

Pasaulio taurės turnyras - kasmetinis 
renginys, kurį po ilgo atrankos maratono 
atskirose lygose vainikuoja stipriausių 
raitelių pasirodymai pasaulio taurės finale. 
Sportininkai varžosi 14 - oje lygų, kurios 
apima visą planetą. Geriausiai pasirodę 
lygos duetai iškovoja teisę varžytis finale, 
kuris šiemet vyks Malaizijoje.

Kelią į finalines varžybas skinasi ir 
Lietuvos atstovai - šiemet sėkmė šypsojosi 
raiteliui Benui Gutauskui su Re Dakota 
MDM. Vidurio Europos lygos finale 
Varšuvoje jis baigė ketvirtas, o galutinėje 
įskaitoje buvo vienuoliktas. Šiemet 
sportininkas įveikė ir pasaulio žirginio 
sporto žaidynių, prilygstančių jojimo 
olimpiadai, kvalifikacinį etapą.

“CSI-W Vilnius” varžybos - vienas iš 
atrankinių Vidurio'Europos lygos etapų, į 
kurį suvažiuoja pajėgiausi Latvijos, Estijos, 
Baltarusijos, Lenkijos ir Rusijos raiteliai.

Lietuvos Sporto 
Šventė

Birželio 25-licpos 2 d.d. Lietuvoje įvyko 
IV-oji Lietuvos Sporto Šventė

Kuomet Čikagoje neabejingi lietuviškai 
dainai iš Šiaurės Amerikos ir Lietuvos mūsų 
tautiečiai dalyvavo VHI-ojoje Lietuvių 
Dainų Šventėje, JAV šiuo metu 
studijuojančių lietuvių krepšininkų rinktinė

ŽVILGSNIAI KELIAUJANT DIDŽIUOJU 
VANDENYNO KELIU

Nijolė 
Jankutė

Tęsinys iš “M.P.” 
nr. 26

Dabar ši “Ping
vinų parado” vieta 
saugojama, kaip ir

visi valstybiniai parkai. Čia negalima į 
paukštelius šviest lemputėmis, garsiai rėkaut 
ir fotografuot. Tačiau šių paukštelių 
nugaišta vis tiek labai didelis nuošimtis. Šie 
pingvinai yra mažiausioji rūšis—33 cm. 
aukščio, monogamiški visą savo septynerių 
metų gyvenimą; maitinasi mažomis 
žuvelėmis, kurių žvejoti jie plaukia net iki
50 km į dieną. Sugautą maistą jie atrajoja 
savo vaikeliams, kurių išperi po vieną arba 
du. Įdomu, kad šie meilūs padarai gali mie
got vandens paviršiuje, bangų liūliuojami.

Sugrįžus viešbutin, dar peržiūriu 
nusipirktas pingvinų nuotraukas, o užmigus 
sapnuoju nesibaigiantį jų paradą per mano 
kambarį.

IV DIENA. Išvažiuojam iš pingvinų 
salos. Gaila, kad taip greit. Rytas apniukęs, 
lynoja. Tinka atsiskyrimo nuotaikai. 
“Ryklys” duriančiu balsu rikteli “nine-ten- 
your-big end!”, ir Lynette skubiai įjungia 
gražiųjų melodijų CD. Važiuojam Port 
Phillip įlankos pakraščiu ir greit pasiekiam 
Mornington pusiasalio “batą”. Kelias 
vingiuojasi lyg pasakų žaltys, o įlankos 
pakraščiai nusagstyti eilėmis mažų trobelių 
savaitgalinių vasarotojų patogumui.

Tolimiausias šio pusiasalio taškas— 
Portsea—jstaigingas kurortas. Į kitą pusę, 
kur prasidės garsusis “Vandenyno Kelias”, 
kelsimės didžiuliu keltu iš Sorrento. Kaip 
keista—kitoj Žemės pusėj vėl matyt miestą 
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rungėsi IV-osios Lietuvos Tautinės 
Olimpiados finalinėse varžybose 
Panevėžyje. Buvusio panevėžiečio vyr. 
trenerio Aurimo Matulevičiaus 
vadovaujami „amerikiečiai“ studentai prieš 
atsakingą startą rinkosi į trijų dienų 
krepšinio stovyklą Palangoje, kur komandai 
ruoštis Tautinės Olimpiados pasirodymui 
padėjo gerai žinomas treneris iš Klaipėdos 
Virgilijus Zakrys.

Oficialiu IV-ųjų LTO atidarymu 
„Aukštaitijos“ sporto komplekso stadione 
prasidėjo finalinis krepšinio turnyras, kuris 
tapo visų Olimpiados varžybų puošmena.

Moterų tarpe niekas neprilygo Lietuvos 
aukštųjų mokyklų studenčių čempionate 
dalyvaujančioms Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto krepšininkėms, kurioms tik 
trimis taškais tarpusavio susitikime 
nusileido Šiaulių „Rūtos“ komanda (65- 
68).

Vyrų turnyre bekompromisinė kova 
užvirė tarp Kauno „Atleto“, JAV lietuvių- 
studentų bei aikštelės šeimininkų Panevėžio 
jaunųjų. Pereitais metais vykusių Pasaulio 
Lietuvių Žaidynių finalininkai Vilniaus 
(KSM) „Perlo“ vyrai šiemet į Panevėžį 
atvyko ne stipriausios sudėties ir visas 3 
rungtynes pralaimėjo aiškia persvara. 
Amerikos lietuviai puikiai pradėję turnyrą 
(pergale prieš vilniečius 104-63) sekančią 
varžybų dieną sugebėjo nugalėti mačo 
favoritais laikytus Kauno Kūno Kultūros 
Akademijos studentus - .Atleto“ penketuką 
91-86, tačiau paskutinėms rungtynėms prieš 
šeimininkus Panevėžio jaunuosius 
oranžinio kamuolio meistrus, ypač 
paskutinėms taškas j tašką vykusios 
permainingos dvikovos minutėms, 
neužteko jėgų - nusileista 92-96.

Galutinėje įskaitoje (Kauno .Atletui“

tuo pačiu vardu! Atrodo, jį čia įkūrė italai 
emigrantai. O dar keisčiau, kad gražiąją 
Sorrento dainą dainavo ne tik garsusis 
Pavarroti, bet Kupiškio gimnazistės prieš 
60 metų! “Lengvos bangos tyliai tyliai kažką 
šnabžda paslaptingai ... sugrįžk namo į 
gimtąjį Sorrento!” I r štai jau esame

ANT MILŽINO KELTO
su visu Pegasu! Keltas—beveik mažas 

miestelis—pūškuoja nešdamas kelis 
autobusus ir jų keleivius. Taip keliaut 
patiktų Archimedui: galėtų senis džiaugtis 
taip puikiai praktikoj pritaikintu savo 
garsiuoju dėsniu!

Ant kelto denio smagu dairytis į abu 
sąsiaurio krantus tarp Point Nepean
Sorrento pusėj ir Point Lonsdale 
Queenscliff pusėj. Sąsiauris vadinamas 
“The Rip”, nes senais laikais, kai laivai 
neturėjo navigacinių instrumentų, jie 
užplaukdavo ant čia slypinčių uolėtų 
seklumų.

Net prieš kelis dešimtmečius didysis 
anglų “Queen Mary” čia voš vos 
neužkliuvęs. Tarp laivo dugno ir 
povandeninių uolų buvę vos 3 metrai 
vandens! Geoff rodo mums du švyturius 
Queenscliff pusėj, baltą ir juodą. Senovėje 
laivų kapitonams jie ženklinę pavojingąjį 
sąsiaurio tarpą. Likęs posakis—“coming 
through the Heads”.

Keltas pūškuoja neskubėdamas. 
Tolumoje matosi Geelong miestas, kuriame 
gyvena daug lietuvių. Ten dabartinis 
Anglijos princas Charles lankęs kolegiją. 
Pagaliau vėl visi susėdam j Pegasą ir 
išriedam iš kelto, kaip Odisėjas iš kiklopo 
Polifeno gerklės.

Vėl begalinėm “S” išsiraitę pajūrio 
keliai, atšiauraus, didingo grožio pakrantės 

įveikus „Panevėžį“ didesniu-net 17 taškų 
skirtumu) kauniečiams atiteko 1-oji vieta, 
JAV rinktinci-sidabriniai apdovanojimai, 
o panevėžiečiai nepaisant pergalingai baigto 
paskutinio susitikimo liko treti ir tenkinosi 
bronza.

Graikai lietuviams 
moka milijonus

(DELFI) Lietuvos rinktinės krepši
ninkai Arvydas Macijauskas ir Robertas 
Javtokas galutinai atsisakė minčių ateinantį 
sezoną rungtyniauti NBA. A.Macijauskas 
ir R.Javtokas jau galutinai susitarė su 
Graikijos klubais.

Praėjusiame sezone NBA nesėkmingai 
debiutavęs 26 metų 193 cm A.Macijauskas 
artimiausiu metu turėtų papildyti Pini 
Gershon’o treniruojamą Pirėjo 
“Olympiakos” komandą.

Graikijoje teigiama, esą A.Maci
jauskas davė žodinį sutikimą „Olym
piakos“ klubui, kuris lietuviui pasiūlė 4 
metų 9 mln. eurų sutartį. Jei šis sandoris 
įvyks, jis taps didžiausiu Europos krepšinio 
istorijoje.

Oficialiai sutartį A.Macijauskas galės 
sudaryti tik nuo liepos 19 d., nes tada bus 
praėjusi savaitė nuo tada, kai “Hornets” 
paskelbė atleidžianti “Macą”.

Tuo tarpu26metų 210cmūgiovidurio 
puolėjo RJavtoko dviejų sezonų sutartis su 
kitu graikų klubu - Atėnų “Panathinaikos" 
-jau įsigaliojo.

Pagal kontraktą per metus buvęs 
Vilniaus “Lietuvos ryto” kapitonas uždirbs 
maždaug 1.5 milijono eurų.

Graikijos čempionų ekipoje R. Javtokas 
rungtyniaus drauge su Ramūnu Šiškausku.

R. Javtokas prisipažino, kad NBA klube 
jis būtų uždirbęs perpus mažiau, nei 
pasirinktame Graikijos klube.

ant kurių kabėte kabo puošnios vilos. 
Pavojingas kelias, ne veltui vadinamas 
“Shipwreck Coast”. Senais laikais laivai iš 
Anglijos šias pakrantes pasiekdavę vos vos 
per 6 mėnesius, o uolų tyrimai rodą, kad 
Tasmanijos sala nulūžusi nuo šių pakrančių 
prieš milijonus metų tartum koks pyrago 
gabalas.

Vakare pasiekiam gražų miestą. Jam 
labai tinka vardas

APOLLO
Vakarieniaujam restorane “Buff Bistro”. 

Įėjus ir apsižvalgius, supratau, kodėl jo 
vardas “Buff”: ant visų sienų kaba didžiulės 
nuogų (“in the buff’) moterį) karikatūros, 
žemiau žemiausio skonio. Milžinų šlaunys, 
penki pagurkliai, į rėmus vos telpančios 
krūtinės. Karingos feministės čia turėtų 
darbo karikatūras nukabinėdamos!

Vakarieniavau kartu su “Miss Despera
tion” ir maltiečio žmona. Visos stebėjomės 
“Buff Bistro” “skoniu” ir nusprendėm, kad 
jo šeimininkas (linksmas ūsotas diedas už 
baro yra “male chauvinist”. “Pasakyk jam!

šaltibarščiai
Atkelta iš 5psl.

palikęs gimtąjį Kauną gydytojas puiLiikiai 
įsitvirtino JAV, turi licenciją, gerą darbą, ją, yra 
viskuo apsirūpinęs. Iki tol Lietuvoje jisiis vos 
galėjo pragyventi.

Jis mūsų politikų adresu išsakė kritinitinių 
pastabų, esą jų tarpusavio rietenos išeiviavtams 
nerūpi, jie kuria savo ateitį Amerikoje. Į t Į tai 
Seimo nariai atsakė piktais priekaištais, kaikad, 
už valstybės pinigus įgijęs išsilavinimą, visViską 
metęs išvyko gyventi ir dirbti į kitą šalį ėį, esą 
žmonės Sibire dar ne taip kentėjo. Nonors iš 
tiesų gydytojas Lietuvoje atidirbo kelerilcrius 
metus.

Kita kaunietė, du dešimtmečius dirbirbusi 
projektavimo institute, lapo bedarlarbe. 
Apsisprendusi išvykti į JAV neapsiriliriko: 
surado savo vietą, įsitvirtino, nors jai jai jau 
buvo per 40. Dabar turi įdomų darlarbą 
(organizuoja renginius lietuvių seklyčiojioje), 
viskuo apsiriipinusi. J os bendraamžiai, bibu vę 
bendradarbiai, likę Lietuvoje, daugelis titaijp 
ir liko bedarbiai, vargšai.

Pasak Ž.Beliausko, antagonizmas ta tarp 
pokarinių JAV gyvenančių išeivių ių iš 
Lietuvos ir naujosios bangos migranantų 
mažėja. Juos vienija paprasti dalykakai - 
gimtoji kalba, lietuviškas maistas, kultūtfi ra. 
Naujieji atvykėliai taip pat noriai jsitraukukia 
į lietuvių bendruomenės veiklą, dalyvarauja 
lietuviškuose renginiuose. Kad irkaipgegerai 
gyventų, nostalgija gimtinei gyva.

Birželio pabaigoje lictuvivlų 
bendruomenė šventė Jonines su lietuvišlšku 
alumi, žaidimais. Čikagoje liepos pradžioioje 
vyko 8-oji pasaulio lietuvių dainų šventėte. Į 
ją susirinko per 1,200 lietuvių choristų ių ir 
šokėjų iš JAV, Kanados, Anglijos ii ir 
Lietuvos. Dainavo ne tik choristai, bet įt ir 
publika, kurios susirinko keli tūkstančiaiiai. 
Dainos ištirpdė priešiškumą - visi jautėrtėsi 
vieningi: ir anapus Atlanto gyvenantiejieji ir 
iš Lietuvos atvykusieji.

Pasakyk jam! ” siundė mane bendrakcleivivės 
ir pasišaukė šeimininką prie stalo. Aišktiku, 
šis “confrontation” galėjo įvykt, deja, tftik 
juokais. Todėl ūsočiui pasakiau, kad jo bbis- 
tro dekoracijose pasigendame nuogo vyroro.

“Ak, ponios, tik pažiūrėkit—štai te ten 
kampe vienas!” patenkintas juokėsi ūsočiiras. 
“Matom! Bet kodėl tik vienas? O motenrų 
šaržai šeši! Kur lygybė?” puolam mes jį ,“ptpo 
metu mes čia vėl atvažiuosim. Žiūrėk, katad 
bistro būtų papuoštas šešiais paveiksiantis 
vyrų “in the buff’, arba būsipagarsintas,kakaip 
“male chauvinist! ” grąsinom.

Nors šis pašnekesys vyko juokavimdmb 
formoj, bet bistro ūsočius “atsikirtorto” 
paservuodamas mums į anglį suskrudinintą 
duoną. “O ko gali tikėtis iš “male chauviivin- 
ist?”—rimtai nusprendė Miss Dcsperatioiion.

V DIENA Šįryt aplankom... Rojų! 11 Tai 
tropikinis miškas, vardu Paradise, neto toli 
Apollo miesto. Ten, pagal Geofoff 
pasakojimą, miesto gyventojai susirenkaka 
atsigauti, kai užeina vasaros karščiai.

(Tęsinys kitame MPiuimerįjt)je)
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In memoriam
At3 A Vladas 
Mikelaitis
1925.07.12 - 2006.06.14

Vladas 
Mikelaitis 
was born 
in south
west Lithu
ania in the 
district of 
Šakiai on 
12 July 
1925. He 
was one of 

live children. His parents were Pranas and 
Ona Mikelaitis, his father was the village 
blacksmith.

He attended Valakbudis Primary School 
andas a youngster worked on a farm.

When WWII broke out, he worked in 
the cooperative shop as an assistant. When 
the Germans were retreating from the east 
in 1944, he was taken to East Prussia to dig 
trenches for the retreating soldiers.

At the end of the war in 1945, he lived 
in the displaced persons camp in 
Oldenburg in the Wehnencamp.

On the 28th November 1947, he arrived 
in Australia on the USAT General Sturt 
Heintzelman which transported the very 
first post-WWII refugee migrants to 
Australia. He was sent to the Australian 
Newsprint Mills in Maydena, where he 
worked on a 2-year compulsory contract.

In 1951 he was married to Kateryna 
Tscherkasky. He lived at Battery Point for 
ashort time where his daughter, Ona, was 
bom. He moved to Karanja in the Derwent 
Valley at the time Marytė was born. He 
lived there for 12years.

While living at Karanja, Vladas built a 
house in West Moonah. He was a weekend 
builder. For 2-3,years he would work all 
week in Maydena, then travel to Hobart 
every weekend to build the house. He then 
moved to West Moonah in 1966.

Vladas was transferred from Maydena 
to Boyer in 1975 and worked in the 
warehouse there until his retirement in 
1986. He then moved to Glenorchy where 
he spent the remainder of his life.

He travelled back to his home land of 
Lithuania on 3 occasions to visit family. 
The first 2 times he went on his own, the 
third time with Kateryna and together they 
also visited her homeland-the Ukraine. 
Vladas never forgot his family and kept 
contact regularly by phone and letters.

Vladas was a very active member of the 
Lithuanian community. He was involved 
with the Lithuanian Sports club “Perkūnas” 
and was part of the organising committee 
of the 24th Australian Lithuanian sports 
carnival held in Hobart in 1973. In the 80’s, 
Vladas was part of a volunteer group who 
edited, produced and distributed a local 
publication called the “Baltic News”.

He loved the Australian bush and the 
country life. He enjoyed fishing, rabbiting, 
going to the football, working in his 
vegetable garden and gathering with frieds 
to socialize. He enjoyed his Aussie beer and 
in Karanja on a sunny day would sit under 
the shade of the trees in his beer garden 
watching his veggies grow. He also had a 
“smoke house” in Karanja where he would 
smoke eels that he had caught.

Vladas owned a home movie camera. 
He recorded holidays and movies of his 
grandsons when they were growing up. He 
amused the children by playing the movies 
in reverse. He had 4 grandsons and spent 
time with them in the garage teaching them 
to use a hammer and nails.

.17 - 2006.06.10

A'frA Vincas 
Lazauskas

1917. 04
Lietuva 

dainų šalis, tad 
ir dainininkų 
joje netrūksta. 
Antrojo 
pasaulinio karo 
išblaškyti po 
visą pasaulį 
lietuviai, jam 
pasibaigus, 
dauguma 
atsidūrė
Vokietijoje, kur susirinkę į DP stovyklas 
laukė Lietuvos laisvės.

Vincas, kaip ir dauguma lietuvių, 
pasitraukė į Vokietiją ir po karo apsigyveno 
DP stovykloje. Turėdamas gražų balsą, jis 
stojo į stovyklos chorą ir susidariusią teatro 
mėgėjų grupę.

Vincas Lazauskas gimė 1917balandžio 
17 d. Kazliškių kaime, Sasnavos vaisė. 
Marijampolės apskrityje. Iš pat mažens 
mėgo dainuoti, nes turėjo gražų balsą. Mėgo 
jis ir teatrą ir jau Lietuvoje vaidino 
Marijampolės teatre.

Atvykęs į Australiją Vincas apsigyveno 
Melbourne ir kai buvo suburti dainininkai, 
jis stojo į jų gretas. Dainavo tenoru ir buvo 
vienas iš ilgiausiai Melbourno lietuvių 
“Dainos Sambūryje” dainavusių tenorų. 
Keletai kadencijų išrenkamas į “Dainos 
Sambūrio” valdybą.

Vincas mėgo sceną. Susikūrus 
Melbourno lietuvių mėgėjų teatrui, jame 
aktyviai dalyvavo ir suvaidino keletą 
vaidmenų. Lietuviška daina ir teatras buvo 
mėgiamiausi Vinco laisvalaikio ,užsiė
mimai. Jis taip pat giedojo ir bažnytiniame 
chore iki paskutinių savo gyvenimo dienų.

Vincas buvo veiklus ir aktyvus 
Melbourno bendruomenės narys. Jis 
dalyvavo Apylinkės susirinkimuose ir 
visuose lietuvių renginiuose.

1950 m. vasario 19 d. sušauktame 
Melbourno lietuvių sporto klubo 
steigiamajame susirinkime jis buvo 
išrinktas į prezidiumą ir į pirmąją klubo 
valdybą, iždininko pareigoms. Jis keletą 
kadencijų dirbo sporto klubo “Varpas” 
valdyboje, o 1961 m. buvo išrinktas 
pirmininku. 1955 m., 1958 m. ir 1969 m. 
Vincas dirbo ALFAS (Australijos lietuvių 
fizinio auklėjimo sąjunga) valdyboje.

Pirmoji Vinco žmona ir sūnus liko 
Lietuvoje. Jis palaikė su jais ryšį, bet žinojo, 
kad vargu ar jiems beteks susitikti. 1956 m. 
vedė Joan Penman, kuri 1999 m. balandžio 
28 d. mirė ir Vincas liko vienas. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, sūnus Linas jį 
aplankė, bet Vincas į Lietuvą grįžti 
nenorėjo.

Mirė 2006 m. birželio 10 d., palaidotas 
birželio 14 dieną iš North Melbourne 
lietuvių bažnyčios.

Ilsėkis ramybėje toli nuo savo gimtinės! 
________________________ V. Baltutis

In his later years his failing eyesight 
restricted him in many things, but he still 
enjoyed AFL football. He would be seen 
sitting inches away from the TV screen. At 
halftime he would slip out to the garage for 
a quick cigerette.

He was a man of simple wants and needs. 
He was hardworking, honest and a man of 
integrity. His Aussie mates knew him as a 
“Good Bloke” who enjoyed a beer, a good 
yarn, AFL, football and, of course, he drove 
a Holden. Vladas embraced life and both 
cultures with open arms.

May he REST IN PEACE.
(submitted by Rožė Vaičiulevičius)

At A dail.
Viktoras

Simankevious
1921.0227 - 2006.06.29

Paklaustas apie save pasisakyti, 
Viktoras dažniausiai apsiribodavo kelias 
žodžiais; gimiau Leningrade, bet esu 
“tikras vilnietis”. Prieš karą šita frazė 
reikštų, kad okupanto persekiojamas brolis 
be rezervų laikytinas tauriu lietuviu. Dabar, 
kai Vilnius jau mūsų, norima be sentimentų 
sužinoti, kokios ypatingos aplinkybės 
apsprendė, kad Viktoras tapo tokiu “tikru 
vilniečiu”.

Po Spalio revoliucijos Rusijoje iš 
buvusio St. Peterburgo į lenkų okupuotą 
Vilnių sugrįžusi Simankevičių šeima, šalia 
dešimtmečio Stepono, parsivežė kelių 
mėnesių sūnelį Viktorą.

Po trijų metų, dar pilnai neįsikūrus 
Vilniuje, susirgęs plaučių uždegimu, miršta 
tėvas - visos šeimos duonpelnys. Jau su 
trimis mažais vaikais, nes Vilniuje dar gimė 
dukra Sofija, motina sunkiai vertėsi, todėl 
savo vaikystės ir paauglystės vasaras 
Viktoras praleisdavo pas dėdę Vaclovą ar 
senelius Bernotavičius laisvoje Lietuvoje. 
Tekdavo slaptai peržengti demarkacijos 
liniją,kad tenpas juos patektų. Kartąjauno, 
dar vaiko palydovu pasitaikė žymi Vilniaus 
krašto lietuvių veikėja ponia Marija 
Piaseckaitė - Šlapelienė. Šiandien netenka 
abejoti, kad lietuviški dėdės, seneliai ir 
minėta ponia pervedė Viktorą ne tik per 
“žaliąją”, bet ir atvedė vaiką į Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazija. Čia, 
bodėdamasis lenkų administracinėmis 
šunybėmis, Viktoras augo ir tvirtėjo 
lietuviškos dvasios ir kultūros įtakoje. 
Lenkų mokyklų kuratorijos reikalavimą, 
kad įstojus į lietuvišką gimnaziją pristatytų 
sunkiai išgaunamą lietuvių tautybės 
pažymėjimą, išsprendė toji pati p. 
Šlapelienė. Išlikusioje nuotraukoje senelis 
Bernotavičius, lyg visa tai liudydamas, 
rankose laiko laikraštį “Lietuva”.

Nepaisant, kad vilnietiškoje šeimoje 
buvo kalbama lenkiškai, lietuvių kalbai 
Viktoras visą gyvenimą skyrė ypatingą 
dėmesį. Net čia, Australijoje, jo 
lituanistinių knygų lentynose buvo dažnai 
vartomos tokios knygos kaip: “Kalbos 
praktikos patarimai”, “Mokomasis lietuvių 
kalbos, rašybos ir kirčiavimo žodynas, 
žurnalas “Gimtoji kalba” ir daugelis kitų. 
Viktoras buvo ypač gabus kalboms. Įstojęs 
Meno Mokyklon vakarais dirbo “Vilniaus 
Žinių” korektoriumi. Senatvėje Jo hobiu 
tapo poezijos vertimas iš senosios graikų 
beipersų kalbų.

Gimnazijoje mėgo piešti draugų ir 
mokytojų karikatūras. Jų keletas būta ir 
Vilniaus lietuvių laikraščiuose. Sovietų 
frontui artėjant, jau minėto dėdės Vaclovo 
patariamas, Viktoras išvyksta į Vakarus.

1944 m. jau randame jį Vienoje, Cicalos 
fabrikėlyje, o karui pasibaigus Jis įstoja į 
Kunst Akademic, Muenchen ir kartu 
lankosi lietuvių menininkų susibūrimuose.

1946 m. išvyksta j Freiburge įsisteigusią 
Ecole des Arts et Metiers, kur Telesforo 
Valiaus klasėje studijuoja grafiką.

Apie Viktoro 1948 m. Freiburge 
iliustruotą Igno Malėno “Elementorių E” 
2000m. dailėtyrininkė Ingrida Korsakaitė 
savo išleistoje knygoje “Lietuviški 
Elementoriai” rašo: “Iš išeivijos 
elementorių ir metodika , ir išvaizda

Pagerbdamas a. a. Vladą Mikelailį 
vietoje gėlių aukoju “Mūsų Pastogei” 
$50. Petras Šiaučiūnas

Nuoširdus ačiū.'M. P.” administracija

išsiskyrė “Elementorius E”, iliustruotas 
Viktoro Simankevičiaus. Tai vienas iš 
originaliausių lietuviškų elementorių”.

1949 Vokietijoje prasidėjęs atsiskyrimų 
laikotarpis atplukdė Viktorą Australijon, 
kur nedelsdamas Jis glaudėsi prie 
lietuviškų telkinių ir organizacijų. 
Rašydamas Kultūros Fondo bei “Šviesos” 
Sambūrio protokolus, laisvalaikiu užsiėmė 
įvairia smulkiosios grafikos kūryba lietuvių 
bendruomenei. Pradžioje dirbo 
komerciniu menininku įvairiose 
agentūrose, o nuo 1954 - 64 savo studijoje; 
iliustravo apie 15 lietuviškų knygų ir kitų 
leidinių. Ekonominės krizės metu pradėjo 
pastoviai dirbti Postal Commission 
“graphic designer” pareigose. Ten dirbo iki 
išėjimo pensijon -1995 m.

Viktoro Simankevičiaus kūrybinis 
įnašas gyvenime bus aptariamas ruošiamoje 
biografijoje.

1998 m. ryškiau vystantis Alzheimerio 
ligai, buvo globojamas žmonos Danutės, 
vėliau slaugos namams bei sūnums Almiui 
ir Mindaugui padedant.

Pasimirė Viktoras Simankevičius 2006 
m. birželio 29 d. Palaidotas iš šv. Marijos 
Jūrų Žvaigždės bažnyčios liepos 5 d. kun. 
A. Šimkaus laikytomis šv. Mišiomis. 
Fawkner krematoriume ištraukomis iš 
Viktoro gyvenimo, kurias matėme ir 
girdėjome skambant raudoms ir 
piemenuko raliavimui. Velionis buvo 
palydėtas Amžinybėn.

Dar bažnyčioje sūnūs prisiminė Tėvą:
Mindaugas - “Teisingai suvokusieji 

manoTėvą pažinojo nesavanaudę prigimtį 
ir vertino Jo didelį kūrybinį pajėgumą.

Viktoras buvo palaimintas dviem 
ypatingom dovanom. Pirmoji tai garbinga 
ir švelni Jo asmenybė bei ryškus 
nesavanaudiškumas, dėl kurio Jis dažnai 
paaukodavo savo ego kito žmogaus gerai 
savijautai patenkinti. Jei mano Tėvas būtų 
Rytų Oriento žmogus, Jo religija tikriausiai 
būtij Zen. Šeima kartais jausdavo, kad Jo 
savimirša siekdavo per toli, kas kenkė Jo 
profesinei bei socialinei katjerai.

Kita Viktoro prigimties dovana buvo Jo 
sugebėjimas akimirksniu pagauti trijų 
dimensijų pavidalą, kurio šviesą bei 
šešėlius keliomis grakščiomis linijomis 
savo jautria grafiko ranka perkeldavo ant 
lapo.

Žmonės kuklumą dažnai painioja su 
nepajėgumu. Mano Tėvo kuklumas niekada 
nereiškė silpnumo. Vengdamas būti 
dėmesio centre bei nekreipdamas dėmesio 
į socialinį pripažinimą, Jis savo dideliu 
kūrybiniu meistriškumu, žvelgiant mano 
akimis, buvo milžinas.

Žiauriu ir tragišku likimo akibrokštu - 
tas Jo gebėjimas įsijausti kito sielon - 
dramatiškai apsivertė. Gyvenimo 
saulėlydyje mano Tėvo siela buvo Jo paties 
kūno surakinta, įkalinta ir neįgali parodyti 
bet kokį jausmą.

Dabar, Tėve, miegok ramiai miegok, nes 
kai mudu Amžinybėje susitiksime, apie visa 
tai bus daug kalbos”.

Almis: “Ačiū, Tėtuli, kad buvai su 
manimi. Ir esi mano širdyje.

Esi visos liūdinčios šeimos širdyse.”
Danutė Simankevičienė
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LITHUANIAN CLUB LTD
ABN 68 000 410 622

Foundation and Ordinary members of the Lithuanian Club are in
vited to nominate for the position of Director of the Lithuanian Club for the 
2006/2007 year.

Nomination forms can be requested by leaving a message on the 
Club’s telephone answering machine. Nominations close on Sunday, 6"1 Au
gust, at 4.00 pm.

Board of Directors

Sydnėjaus Lietuvių Klubas ieško darbuotojų 
naujose patalpose Meredith St., Bankstown. Šiuo metu reikalingi baro ir raštinės 
darbuotojai. Susidomėjusius prašome skambinti menedžeriui Carlos Becerra j 
Klubo raštinę telefonu (02) 9708 1414.

[talka - 45 years serving the community

TERM DEPOSIT RATES * 01/08/2006

12 months
6 months
3 months

( ‘conditions apply )

6.0% per annum
5.5% per annum
5.0% per annum

Interest paid on maturity

HOUSING & INVESTMENT LOANS 7% p/a

.. .and unlike other banks, Talka does NOT charge any fees whatsoever
(special interest rates for first home buyers!)

MELBOURNE 03 9328 3466
ADELAIDE 08 8362 7377

SYDNEY 02 9796 8662

Lithuanian Co-operative Credit 
Society Ltd

TALKA - SYDNEY - 2006
Savo klientų patogu muiir 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.net.au

Prie įėjimo į pastatą (dešinėje pusėje) yra skambutis.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@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: litconmelb@bigpond.com

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS

Kadangi Sydnėjaus Lietuvių Klubas praėjusiais finansiniais 
metais buvo uždarytas 7 mėnesius, Klubo Valdyba nutarė pakeisti 
sekančių metų Klubo Nario mokestį.

Sumažintas nario mokestis 2006/07 metams bus $2. Taip pat, 
mokesčio susimokėjimo terminas pratęstas iki Klubo metinio 
susirinkimo, kuris įvyks rugsėjo 17 dieną.

Šiuo laiku įrengimo darbai baigiami ir netrukus paskelbsime kada 
naujas Klubas atsidarys. Kviečiame tada visus narius gausiai 
apsilankyti ir susimokėti sekančių metų Klubo nario mokestį.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
P.O. Box 205, Bankstown, NSW 1885 

laikinos raštinės adresas:
SUITE 16, 17 KITCHENER PARADE, BANKSTOWN

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

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

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba 
praneša, kad Melbourne Apylinkės Metinis Susirinkimas vyks sekmadienį, 
liepos 30dieną, 7.-3ūwd. Lietuvių Namuose. Prašome visus bendruomenės
narius ir prijaučiančius skaitlingai dalyvauti.

r------------i------------------- . - .--------------- -----------į---------------------Learn Lithuanian 9
Lithuanian language classes are held for high school 
students [Y7 toY1g|, Saturdays, B:3Oam - 1O:3Oam 

Strathfield Girls’ High School 
for more information, please contact 
Violeta Kondratieoė 041 3-350-107

A --------------------------------------------- - ,

k

J
“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 paskambinti, nes faksas būna išjungtas,

MP redakcija

Šį “Mūsų Pastogės” numerį redagavo Dovilė Zduobienė —
Mūsų Pastogė 

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 

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

Tinklapis: yvww.users.bigpond.com/mpastogc
Redaktorė Dalia Doniela

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

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65.

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

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

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