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Siūlo įteisinti dvigubą pilietybę

Reisgy^ Lietuvos įvykių apžvalga
Lietuvos nacionalinio saugumo 

strategija
Tai teisinis aktas, kuriame paliekama 

saugios valstybės plėtros vizija, apibrėžti 
šalies gyvybiniai ir pirmaeiliai saugumo 
interesai bei jų įgyvendinimo priemonės, 
galimi iššūkiai, pavojai ir grėsmė valstybin
gumui. Įgyvendinant šią strategiją bus 
sukurta ilgalaikių politinių nuostatų ir 
priemonių sistema, padedanti pasiruošti 
galimoms grėsmių bei krizių situacijoms.

Pagal NATO šalių teisinę logiką, tai 
vienas pagrindinių valstybės dokumentų, 
kuriais remiantis rengiamos kitų sričių 
specializuotos strategijos ir doktrinos. Lie
tuvos nacionalinė saugumo strategija už
pildys spragą Lietuvos teisinėje sistemoje. 
Į ją nuolat atkreipdavo dėmesį Lietuvos 
pasirengimą narystei NATO vertinę eks
pertai. Lietuvos akto projektą paruošė 
tarpžinybinė darbo grupė, kuriai vadovauja 
Krašto apsaugos ministras Linas Linke
vičius. Dar prieš Velykų šventes projektą 
turi apsvarstyti Vyriausybės strateginio 
planavimo komitetas, o vėliau jis bus pa
teiktas tvirtinti Vyriausybei.

Prezidento vizitas Londone
Kovo 21 dieną Prez. Valdas Adamkus 

priėmė Didž. Britanijos ir Šiaurės Airijos 
Karalystės ambasadorių Jeremy Hill. Buvo 
aptartas kovo 25-27 dienomis įvyksiantis 
Prez. VAdamkaus oficialus vizitas Jung
tinėje Karalystėje. Prezidentas į Londoną 
vyksta Didž. Britanijos Ministro Pirmi
ninko Tony Blair kvietimu. Vizito tikslas: 
sustiprinti dvišalius politinius, ekonomi
nius, kultūrinius ryšius, aptarti Lietuvos 
integracijos j NATO ir ES klausimus.

Kovo 25 d. Prezidentas Valdas Adam
kus su žmona Alma atskrido į Londoną. 
Vakare Prezidentas vakarieniavo su Lordų 
Rūmų parlamentinės grupės, palaikančios 
ryšius su Lietuva, atstovais. Buvo aptarta 
euroatlantinės integracijos ir kovos su tarp

tautiniu terorizmu klausimai. V. Adamkus 
pažymėjo, kad Lietuva remia kovą su 
tarptautiniu terorizmu.

Prezidentas supažindino atstovus su 
Lietuvos siekiu dar šiais metais gauti pa
kvietimą tapti NATO nare. VAdamkus 
akcentavo, jog Lietuva atsakingai ruošiasi 
priimti narystės NATO įsipareigojimus. 
Kalbėdamas apie narystę Europos Sąjun
goje, Prezidentas pažymėjo, kad Lietuva 
deda visas pastangas derybose susitarti dėl 
sąlygų, garantuojančių geriausią Lietuvos 
interesų atstovavimą šioje europinėje orga
nizacijoje. Prezidentas domėjosi, kaip ES 
ir NATO plėtrą bei galimą Baltijos šalių 
narystę šiose organizacijose vertina Didž. 
Britanijos Parlamentas ir plačioji visuo
menė. VAdamkus pasidžiaugė išgirdęs, 
kad Didž. Britanijoje vis palankiau žiūrima 
į galimą Lietuvos narystę ES ir NATO.

Kovo 26 d. ryte Prez. VAdamkus su
sitiko su Didž. Britanijos Bendruomenių 
Rūmų Specialiojo gynybos reikalų komi
teto nariais. Susitikime aptarti Lietuvos 
integracijos į NATO klausimai, pasikeista 
nuomonėmis apie Lietuvos karių dalyva
vimą taikos palaikymo operacijose.

Specialiojo gynybos komiteto atstovai 
šį pavasari žada lankytis Lietuvoje. Pre
zidentas sakė, jog kelionės metu komiteto 
nariai galės patys įsitikinti, kaip Lietuva 
vykdo pasirengimo narystei NATO planą. 
Prezidentas paaiškino, jog Lietuvos kariuo
menė nėra gausi skaičiumi, tačiau daug 
padaryta modernizuojant ir aprūpinant ją 
šiuolaikine ginkluote. Padėkojo Britanijai 
už prisidėjimą rengiant Lietuvos karinin
kus, mokant ginkluotąsias pajėgas anglų 
kalbą. Didž. Britanijos parlamentarai tei
giamai įvertino Lietuvos karių dalyvavimą 
taikos palaikymo operacijose ir aktyvų 
Baltijos šalių bendradarbiavimą gynybos 
srityje.

Prezidentas pietavo su Britų verslo

Vilnius, kovo 26 d. (ELTA). Lietuvos 
liberalų partija siūlo svarstyti dvigubos 
pilietybės įteisinimo klausimą. Jie ragina 
priimti Seimo posėdžių sekretoriate įre
gistruotas Pilietybės įstatymo pataisas, 
kuriose numatyta palikti Lietuvos Res
publikos pilietybę asmenims, įgijusiems 
užsienio valstybės pilietybę. Pasak Liberalų 
sąjungos pirmininko Eugenijaus Gentvilo, 
dvigubos pilietybės klausimą kelia politi
kai, išeivija (tiek Rytuose, tiek Vakaruose) 
ir naujieji emigrantai.

Jo nuomone, paradoksalu tai, jog karo 
metu iš Lietuvos išvykę asmenys (“išeiviai”) 
vėliau negalėjo arba neturėjo teisės pasi
naudoti Lietuvos pilietybe dėl to, kad jie 
turėtų atsisakyti kitos šalies, pavyzdžiui, 
JAV pilietybės. Priešinga problema kyla 
pastaruoju metu. Dabar išvykusiems iš 
Lietuvos piliečiams atsiveria galimybės 
gauti įvairių šalių pilietybę, tačiau jie ne
nori atsisakyti Lietuvos pilietybės, nes tuo
met jos niekada nebegalės susigrąžinti. E. 
Gentvilo duomenimis, 1993-2001 metais 
dėl santuokos užsienyje apie 7 000 Lietuvos 
piliečių, daugiausia moterų, privalėjo atsi
sakyti Lietuvos pilietybės.

“Lietuva daug prarado ne itin tinkamai 
išsprendusi pilietybės klausimą, prarado 
žmones, kurie atšalo nuo Lietuvos, prarado 
kapitalą, kurį jie galėjo atsivežti į Lietuvą ”, -

Vilnius - pasaulinėje turizmo parodoje
Vilnius/Berlynas, kovo 29 d. (ELTA). 

Pasaulinėje turizmo parodoje Berlyne, ku
ri buvo surengta kovo antroje pusėje, 
išskirtinio dėmesio susilaukė Lietuvos 
sostinė. Lietuvos stendas, daug vietos 
paskyręs Vilniaus miestui, buvo labai ge
roje vietoje - greta turizmo rinkoje jau 
seniai žinomų Skandinavijos šalių bei 
Didžiosios Britanijos. Parodos svečius prie 
Lietuvos stendo kvietė liaudies muzikan
tai ir lietuviškas alus.

Lankytojai domėjosi Vilniaus savival
dybės parengta informacine literatūra - 
maža suvenyrine knygele “Nirgendwo 
anders nur hier” (“Niekur kitur tik čia”), 
taip pat leidiniais - “Unvergessliche Har
monic und Anmut” (“Vilnius - nepamiršta
ma harmonija iržavesys”), “Renginiai Vil
niuje”, “Vilnius on Foot” ( Pėsčiomis po 
Vilnių”). Pastarajame išsamiai aprašyti trys 
maršrutai, siūlomi pavieniams turistams.

Parodos metu paaiškėjo, kad vis dau
giau žurnalistų ieško galimybių aplankyti 
Vilnių ir parengti reportažus apie miestą.

organizacijos nariais. Britų verslininkai 
domėjosi draudimo rinkos plėtra, bankų 
sektoriaus privatizavimu, pensijų reformos 
įgyvendinimu. Teiravosi, kokios galimybės 
investuoti į Vilniaus vandcnvaldos renginių 
renovaciją. Prezidentas supažindino versli
ninkus su Lietuvos ekonomikos raida ir jos 
perspektyvomis, santykiais su kaimynais ir 
tt. Papasakojo apie sklandų lito persiejimą 
nuo dolerio prie euro ir sėkmingą bankų 
privatizavimą. Britų verslo organizacijos 
pirm. Lord Owen sakė, kad britų versli
ninkai jau sėkmingai bendradarbiauja su 
Lietuvos bendrovėmis ir valdžios institu

Eugenijus Gentvilas

sakė E. Gentvilas. Jo manymu, valstybė 
galėtų gauti naudą, supaprastindama įvai
rias pilietybės gavimo procedūras, taip pat 
Išplėsdama tas teises, kuriomis remiantis 
galima leisti naudotis dviguba pilietybe. 
“Ten, kur galime žmonėms suteikti galimybes 
naudotis Lietuvos pilietybe, ten tokias gali
mybes ir suteikime ”, - ragino E. Gentvilas.

Seimo Liberalų frakcijos narys Arminas 
Lydeka priminė, kad įregistruotame Pi
lietybės įstatymo pataisų projekte taip pat 
siūloma išplėsti Lietuvos Respublikos pi
liečių sąrašą, įrašyti dar vieną kartą - 
vaikaičių vaikus ir bendrai laikyti piliečiais 
lietuvių kilmės asmenis. □

Daugiau teigiamų atsiliepimų apie Lie
tuvos ekonomikos vystymąsi bei turizmo 
galimybes šalyje pasirodo ir Vokietijos 
spaudoje. Parodos metu Berlyno miesto 
televizijos BĮ parengtame reportaže apie 
Lietuvą Vilnius buvo pristatytas labai 
išsamiai. Daug žurnalistų šiais metais 
pirmą kartą sutraukė ir bendra Baltijos 
šalių spaudos konferencija. Pasaulinėje 
turizmo parodoje Berlyne buvo beveik 
10 000 dalyvių, atstovavusių visoms tu
rizmo verslo sritims ir siūlančių keliones 
po visą pasaulį.

Per penkias dienas parodą aplankė 
daugiau kaip 123 000 žmonių iš 190 šalių. 
Tarp jų - 6 749 žurnalistai.

Vokietija, Eltai suteiktomis žiniomis, - 
viena iš svarbiausių Vilniaus turizmo rin
kų. Per tris 2001 metų ketvirčius, lyginant 
su tuo pačiu 2000 metų laikotarpiu, svečių 
skaičius iš Vokietijos Vilniaus viešbučiuose 
išaugo 11.6%. Tarp Vilniaus viešbučiuose 
apsistojusių užsieniečių, svečiai iš Vokie
tijos, sudarantys 15.2%, taip pat pirmavo.

cijomis. Po pietų Lietuvos Prez. Valdą 
Adamkų priėmė Didž. Britanijos Min. 
Pirm Tony Blair. Šalių vadovai aptarė ES 
ir NATO plėtros procesus ir dvišalių san
tykių plėtros perspektyvas. V. Adamkus 
sakė, kad “Šie 2002-rieji Lietuvai itin svar
būs". Šiais metais baigiamos derybos su 
Europos Sąjunga, o rudenį Prahoje bus 
priimtas sprendimas dėl NATO plėtros. 
Prezidentas patikino Tony Blair, kad 
Lietuva atsakingai ruošiasi narystei NATO 
ir Europos Sąjungai (ES).

“Mes rengiamės būti patikimais part-
Nukeha į 2 psL
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pSta“iuss Trumpai iš visur
♦ Kovo 26 d. stiprus žemės drebėjimas 
Afganistane visiškai sunaikino Nahrin 
miestą, 175 km. į šiaurę nuo Kabulo. Žuvo 
virš 2000 žmonių, daugybė šeimų liko be 
pastogės. Šis žemės drebėjimas buvo ypač 
nuostolingas, nes jo epicentras Hindukušo 
kalnuose buvo arti žemės paviršiaus.
♦ Kovo 31 d. žemės drebėjimas palietė 
Taivaną, sugriaudamas keletą pastatų 
Taipei mieste. Žuvo 5 statybos darbininkai, 
dirbę statant naują dangoraižį.
♦ Kino pasaulis neteko keleto įžymybių. 
Kovo 27 d. Los Angeles mieste mirė vienas 
iš geriausių amerikiečių komikų, Milton 
Berte, sulaukęs 93 metų amžiaus. Kovo 29 
d. Beverley Hills, Cal plaučių uždegimu 
mirė 95 metų amžiaus Billy Wilder, 
daugelio kritikų laikomas visų laikų ge
riausiu Hollywood filmų direktoriumi.
♦ Kovo 28 d. Arabų valstybių viršūnių 
konferencija Beirute priėmė Saudi Arabi
jos pasiūlytą ir JAV remiamą planą sustab
dyti Izraelio ir palestiniečių kovas, spren
džiant ginčytinus klausimus. Izraelis nelei
do palestiniečių lyderiui Jaser Arafat nu
vykti į konferenciją iš Ramallah, gi konflik
tas tarp žydų ir palestiniečių kovo pabaigoje 
taip išsiplėtė, kad Saudi Arabijos planas bus 
sunkiai įgyvendinamas.
♦ Irako prezidentas Saddam Hussein 
pasinaudojo arabų kraštų konferencija 
Beirute užsitikrinti sau bent moralią arabų 
kraštų paramą prieš gresiantį JAV jo krašto 
užpuolimą, kaip terorizmo židinio. Saddam 
Hussein pažadėjo arabų kraštams pripa
žinti Kuveitą nepriklausoma valstybe ir 
niekada Kuveito nepulti. Jis taip pat paža
dėjo bendradarbiauti su Jungtinių Tautų

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

neriais”, - sakė Lietuvos Prezidentas. 
“Lietuvos narystė ES ir NATO yra svarbi re
giono saugumui”, - teigė V Adamkus. Jis 
pažymėjo, kad Lietuva laikosi gerų kai
myninių santykių politikos, ypač su Rusijos 
Federacijos Kaliningrado sritimi.

Didž. Britanijos Min. Pirmininkas 
Lietuvos pažangą per dešimt nepriklau
somybės metų pavadino įspūdinga ir sakė 
tikįs, kad tapusi ES ir NATO nare, ji pridės 
šioms organizacijoms dinamiškumo.

V. Adamkus padėkojo Tony Blair už 
Didž. Britanijos paramą gynybos srityje. 
Dėl Ignalinos atominės elektrinės užda
rymo, Prezidentas pakartojo Lietuvos 
poziciją, kad reaktorių uždarymui reika
linga Vakarų šalių parama. Tony Blair sakė 
suprantąs Lietuvos rūpestį ir išreiškė pasi
ryžimą šiuo klausimu ir toliau kalbėtis su 
Lietuvos pareigūnais.

Vakare Prezidentas V.Adamkus, žy
maus dirigento Mstislavo Rostropovičiaus 
kvietimu, dalyvavo dirigento 75-ių metų 
jubiliejui skirtame koncerte.

Kovo 27 d. ryte Prez. V.Adamkus 
Karališkame karo muziejuje apžiūrėjo 
parodą, skirtą Holokausto aukų atminimui. 
Vėliau Westminsterio Parlamento Rūmuo
se susitiko su Pasaulio žydų kongreso vice
prezidentu Lordu Janncr. Prez. V. Adamkus 
apdovanojo Lord Janner už asmeninį indėlį 
plėtojant Lietuvos ir Jungtinės Karalystės 
bendradarbiavimą bei nuopelnus remiant 
Lietuvos pastangas integruotis į transat
lantines struktūras. Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Gedimino ketvirtojo laipsnio 
ordinu.

Karališkajame tarptautiniame institute 
V. Adamkus skaitė paskaitą “I jetuvos vieta 
besivienijančiame pasaulyje.” Lietuva ne
trukus įgyvendins du pagrindinius savo 
tikslus: visiškai integruotis į Europos 
Sąjungą ir NATO. Prezidento įsitikinimu,
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Organizacija, vykdant Persų Įlankos karo 
pasėkoje jam padiktuotas taikos sąlygas. 
Irakas pažadėjo prisidėti prie Saudi Ara
bijos taikos su Izraeliu projekto.
♦ Kinijos kariams uždrausta naudotis 
mobiliais telefonais, kad nebūtų išduoda
mos karinės paslaptys. Jiems dėl tos pačios 
priežasties įsakyta nesilankyti baruose, 
naktiniuose klubuose ir panašiose vietose.
♦ Čekijos teisėtvarkos organai galiausiai 
patraukė atsakomybėn už valstybės išda
vimą buvusį komunistų partijos generalinį 
sekretorių Milos Jakeš ir buvusį politbiuro 
narį Josef Lenart. Jie bus teisiami už savo 
parašus 1968 metais iškviečiant sovietų 
tankus, kad užgniaužtų Aleksandro Dub- 
ček pradėtą “Prahos pavasarį”. Jiems gresia 
kalėjimo bausmė iki 15 metų.
♦ Kovo 30 d. Windsor mieste, Anglijoje, 
mirė karalienė Elžbieta, “karalienė moti
na”, valdančios karalienės Elžbietos II 
motina ir 1952 m mirusio karaliaus Jurgio 
VI našlė. Ji sulaukė 101 metus amžiaus, 
išlikdama judri beveik iki gyvenimo pabaigos.
♦ Izraelyje beveik kasdien žūva daug avilių
gyventojų, susisprogdinant palestiniečiams 
savižudžiams. Nemažas sprogimas įvyko kovo 
27 d. Natanijoje, prie Viduržemio jūros, kai 
viešbučio vestibiulyje susisprogdinus Hamas 
nariui žuvo 19 žmonių, sužeistų apie 130. 
Kovo 31 d. Haifoje restorane žuvo bent 15 
žmonių, 25 sužeisti Izraelio min. pirm Ariel 
Šaron verčia kaltę palestiniečių lyderiui 
Jaser Arafat, jį paskelbęs Izraelio priešu. 
Izraelio tankai puola palestiniečių miestus, 
naikina pastatus. Izraelio kariai masiškai 
suiminėja palestiniečius, ieškodami “tero
ristinių” organizacijų narių. □ 

integruotame pasaulyje Lietuva turi atlikti 
savo vaidmenį. Jis užtikrino, kad nepaisant 
sunkumų Lietuva ir ateityje vykdys visas 
reikalingas reformas. Kalbėdamas apie 
Ignalinos branduolinių reaktorių uždarymo 
klausimą, Prezidentas pabrėžė, kad Lietuva 
vykdys tai, ką pažadėjo. Lietuva negali 
prisiimti įsipareigojimų, viršijančių šalies 
ekonomines ir finansines galimybes. Prez. 
VAdamkus sakė tikįs, kad ES aiškiai iš
reikš savo ryžtą nuosekliai padėti Lietuvai 
priimti šį iššūkį. Prezidentas susitiko su 
Britanijos - Lietuvos draugijos ir Lietuvių 
Bendruomenės nariais, įteikė apdovano
jimus asmenims, prisidėjusiems prie dvi
šalių Lietuvos - Didž. Britanijos santykių 
plėtojimo. Kovo 28 d. Prezidentas Valdas 
Adamkus išskrido į Kijevą.
Strassbourg’o teismo įtaka Lietuvos 

teisėsaugai
Europos Žmogaus Teisių Teismas 

Strassbourg’e vis dažniau primena Lietuvos 
teisėsaugai ir parlamentui, kad Lietuvoje 
apsilenkiama su pagrindinėmis žmogaus 
teisėmis. To pasėkoje Lietuvos žmonės 
nebepasitiki savo teisėsauga, savo rinktu 
parlamentu ir Vyriausybe. Vis daugiau 
žmonių, ieškodami teisybės, kreipiasi į 
Strassbourg’o teismą. Šiuo metu pirmojo 
nagrinėjimo laukia net 298 Lietuvos 
piliečiai. Lietuvai jungiantis į Europos 
Sąjungą šis skaičius kur kas padidės, jei 
Lietuvos teisėsauga nebus patikslinta.

Tai nepriduoda garbės, ypač kada Lie
tuvos teisėsauga neįstengia apginti gan 
paprastų, nesudėtingų bylų Europos 
Žmogaus Teisių Teisme. Tai paskatina 
Lietuvos žmones nedelsiant kreiptis į 
Strassbourg’ą. Paskutiniu metu prieštarin
gai vertinamas verslininkas A Stašaitis 
laimėjo bylą Strassbourg’e vien dėl to, kad 
jis be teismo buvo laikomas kalėjime net 
624 dienas. Lietuvos biudžetui ši byla 
kainavo 100 000 litų. Laukiama ir kitų bylų 
■sprendimo. Atrodo, jog pamokos Lietuvos

-* •» * * ■ I d ’t

Mieli Bendradarbiai,
Gražios ir prasmingos pavasario ir Prisikėlimo šventės - 

VELYKŲ - proga sveikiname Jus visus, gyvenančius plačiame 
pasaulyje ir dirbančius savo šeimai, Lietuvių Bendruomenei, 
lietuvių tautai, Lietuvos valstybei ir žmonijai.

Visiems linkime geros nuotaikos, stiprybės, džiaugsmo, svei
katos, laimės, vilties ir tikėjimo geresne ateitimi sau, Jūsų šei
moms ir kitiems žmonėms. Jūsų ■

Vytautas ir Gražina Kamantai, JAV

Margučių piramidė Kaune
ELTA Trejus metus iš eilės per Velykas 

margučių piramidė džiugindavo Vilniaus 
gyventojus. Šiemet šią tradiciją nuspręsta 
perkelti į Kauną. Penktadienį, kovo 26 
dieną, prie Kauno pilies pradėti statyti 
margučių piramidės rėmai. Piramidė 
užbaigta kovo 30-ąją, sekmadienį. Ant 6 
metrų aukščio statinio rėmų buvo 
išdėliotas rekordinis skaičius kiaušinių - 
30 000, t.y. 5 000 daugiau negu pernai. 
Organizatoriai viliasi, kad kiaušinių pira
midė pateks į Pasaulio Guiness rekordų 
knygą. Praėjusiais metais bulgarai į vieną 
vietą buvo surinkę 27 500 margučių.

Stašaitis byla laimėjo
Europos Žmogaus Teisių Teismas 

Strasbūre paskelbė, kad Lietuva pažeidė 
savo piliečio Arvydo Stašaičio teises, kurias 
gina Europos Žmogaus Teisių Konvencija. 
Lietuva turės sumokėti buvusiam Kapita
listų klubo prezidentui ir Kauno milijo
nieriui AStašaičiui 21 700 eurų (74 925 
litus) moralinės žalos atlyginimo bei 30 039 
litus teismo išlaidų.

Pripažinta, jog AStašaitis neteisėtai 
buvo kalinamas 624 dienas. Už kiekvieną 
tokią dieną jis turėtų gauti apie 114 litų. 
105 000 litų - didžiausia suma, kurią Eu
ropos Žmogaus Teisių Teismas įpareigojo 
sumokėti Lietuvą savo piliečiui. Prieš tai 
ekspremjerui Adolfui Šleževičiui buvo 
priteista 30 000 litų moralinės žalos atly
ginimo ir 70 000 advokatams. AStašaitis 
buvo pateikęs 2 milijonų litų ieškinį Lie
tuvai.

AStašaičiui Lietuvoje buvo iškelta byla 
dėl mokesčių nemokėjimo, jis taip pat buvo 
kaltintas valstybės nuosavybės grobstymu. 
Jis buvo suimtas Maskvoje. Nors AStašai
tis buvo kaltinamas pagal aštuonis Bau
džiamojo kodekso straipsnius, jis buvo 

teisėsaugai gan brangios. Tvirtinama, kad 
tai pareigūnų užsispyrimo pasekmės - 
elgiamasi kaip norima?
Europos Komisija perspėja Lietuvos 

Vyriausybę
Finansų ministre Dalia Grybauskaitė 

gavo griežtą laišką iš Europos Komisijos 
Plėtros Direktorato dėl planų kaitaliojimo. 
Algirdo Brazausko vadovaujama Vyriau
sybė kaltinama ketinanti Vaidotuose, šalia 
Vilniaus, o ne Kenoje, prie Baltarusijos sie
nos, įrengti tarptautinį geležinkelio krovi
nių iš Baltarusijos pasienio postą. Europos 
Komisija (EK) nepritaria jokiems bandy
mams keisti jau suderintus planus (tai yra 
įrengti postą Kenoje), apie kuriuos jau infor
muotos visos Europos Sąjungos (ES) šalys.

Laiške teigiama, jog ES direktyvos rei
kalauja, kad pasienio kontrolės postai būtų 
įrengti pasienio zonoje, o jeigu esama geo
grafinių kliūčių - tai pirmoje traukinių sto
tyje už sienos. Neabejotina, jog ABra- 
zausko Vyriausybei pasirinkus Vaidotus, 
Europos Komisija sieks susigrąžinti 7.9 
min. litų, kurie pagal PHARE programą 
buvo skirti Kenos postui modernizuoti. 
Taip pat bus prarasta apie 4.5 min. litų 
Europos Sąjungos finansinė parama, nu
matyta gyvulių ir augalų pasienio veteri
narijos kontrolės punkto statybai. Bet koks 
delsimas sumenkintų galimybę garantuoti

Piramidė buvo sudėliota iš “Kaišiado
rių paukštyno” produkcijos. Pirmieji 
kiaušiniai jau penktadienį buvo pradėti 
dažyti Vilniuje, iš kur keliavo į Kauną. Iš 
viso kiaušiniai buvo dažomi apie 25 va
landas be pertraukos. Velykų pirmąją dieną 
prie didžiausios margučių piramidės 
kauniečius bei miesto svečius pasitiko 
Velykė, žadanti burtų, žaidimų, atrakcionų. 
Bene svarbiausias jų - šuoliai žemyn galva 
virš piramidės. Kam po šventės bus pa
naudoti margučiai, kol kas paslaptis. Tbo 
ketina pasirūpinti “Kaišiadorių paukš
tynas”. □

teisiamas tik už valiutos operacijų taisyklių 
pažeidimus ir buvo įpareigotas sumokėti 
25 litus. 4

AStašaičio byla - aštuntoji, kurią Lie
tuva pralaimėjo Strasbūro teisme. Arti
miausiu metu bus paskelbti dviejų bylų 
sprendimai - buvusio Seimo nario Aud
riaus Butkevičiaus ir Pravieniškių ko
lonijos kalinių bylose prieš valstybę. Pir
mojo nagrinėjimo Strasbūro teisme laukia 
298 pareiškimai prieš Lietuvą. (“L.r.”) 

būsimos išorinės ES sienos kontrolę.
1998 m. ES ekspertai atliko analizę ir 

rekomendavo įsteigti 9 kompleksinio į šalį 
gabenamų krovinių patikrinimo punktus 
(Kena viena iš jų), nurodydami ir tam 
tinkamas vietas. Jau anksčiau EK atstovai 
ABrazausko Vyriausybės planą įvertino 
kaip Kenai skirtų lėšų švaistymą. Be to, 
buvo įspėta, jog dėl to Lietuva gali būti iš
braukta iš pirmame ES plėtros etape da
lyvaujančių kandidačių sąrašo.
Vokietijos Bundestago viceprezidentė 

Lietuvoje
Kovo mėnesio gale, su privačiu vizitu, 

Lietuvoje pirmą kartą lankėsi Vokietijos 
Bundestago viceprezidentė dr. Antje 
Vollmer. Kelionės tikslas - susipažinti su 
Lietuva ir čia įsikūrusiais vokiečių kultūros 
centrais. Kovo 26 d. ji atvyko į Klaipėdą. 
Aplankė Nidoje įsikūrusį Thomas Mann 
kultūros centrą. Klaipėdoje S.Dacho na
muose dr. A Vollmer susitiko su Klaipėdos 
vokiečių bendrijos pirmininke M.Pfldaps, 
kalbėjosi su mėnesinio laikraščio “Vokiečių 
žinios Lietuvoje” ir dienraščio “Klaipėda” 
korespondentais. Ji sakė, kad didelį įspūdį 
jai padare Vilniaus senamiestis. Lietuvos 
žmonės pasirodę santūrūs, susikaupę.

Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS irLGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖ/ BARUO/E Olego Truchano';
Adelaidės Lietuvių Katalikių Moterų D-ja 30-osios mirties metines (1923 -1972)

Draugijos užuomazga laikytina, kai 
1960metų kovo 13 dieną, dar neturint savų 
patalpų, tuoj po lietuviškų pamaldų ma
žutėje šv. Juozapo bažnytėlėje susirinkusios 
lietuvės katalikės moterys išsirinko Val
dybą, kurios pagrindinis darbas buvo padėti 
jau veikiančiam ir australų įstaigose įsire
gistravusiam Lietuvių Caritui

Pirmąją Valdybą sudarė: K.Dičiūnienė 
(pirmininkė), A.Mainelienė, B.Budrienė, 
G.Opulskienė. Agota Stepanienė. paruošė 
įstatų gaires, kurios buvo priimtos. Sunku 
būtų pilnai išvardinti ALKMD-jos veiklą, 
nes buvo labai plati.

Pagrindinis jos tikslas buvo padėti 
visuose parapijos darbuose: suburti lietu
ves katalikes moteris ir mergaites, gyve
nančias Adelaidėje, kad jos visuomenėje 
ir šeimoje ugdytų katalikišką dvasią, kel
tų religinį ir tautinį, visuomenini ir socia
linį susipratimą. Vėliau pradėjo veikti 
Rožinio ratelis, kuris kiekvieną sekmadie
nį prieš pamaldas kalba Rožinį įvairiomis 
intencijomis.

1960 m Lietuvių Caritas Ine. įsigijo 
nuosavas patalpas ir jose buvo įrengta 
koplyčia, kur sekmadieniais buvo laikomos 
šv. Mišios. Lietuvių katalikių moterų 
darbas pasidarė ne tik religinis ir tautinis, 
bet ir praktiškas, nes reikėjo prižiūrėti 
koplyčią, pirmojo parapijos įkūrėjo kun. 
Juozo Kungio (1919.02.14 - 1962.03.04) 
užimtas patalpas, bažnytinius rūbus, alto
riaus uždengimus ir puošti altorių gėlėmis. 
Sekmadieniais po pamaldų buvo ruošiami 
pietūs. Ši tradicija tęsiasi jau daug metų.

Kas metai apie spalio mėnesį visi 
kviečiami į Pavasario balių, o prieš Kalė
das - į Kūčių vakarienę. Be to, lankomi 
ligoniai ir teikiama parama vargan pate
kusiems tautiečiams. Šalia šio praktiško 
darbo, Draugija išvystė ir kultūrinę veiklą: 

Padėka už siuntą į Lietuvą
Nuoširdžiai dėkojame visiems, aukojusiems rūbus ir žaislus našlaičiams ir 

varge esančioms šeimoms Lietuvoje sušelpti. Mūsų surinkti ir supakuoti į dėžes 
rūbai Melbourne Lietuvių Moterų Katalikių Draugijos dėka išsiųsti į Lietuvą.

Rūbus aukojo: D.Ankienė, J.Skuodienė, N.Uutikaitė, AJablonskienė, O. 
Koliavienė, D.Gailiūnienė, V.Stanevičienė, VSavickaitė, j.Kedienė.

Širdingai ačiū Natai Liutikaitei už 20 dolerių auką.
Visiems nuoširdžiai dėkojame. Ypatinga padėka Antanui Kramiliui už dėžių 

pasiuntimą į Melboumą.
Sydnėjaus Lietuvių Katalikių Kultūros Draugija ir

Sydnėjaus Rožančiaus būrelis

Naujos knygos pristatymas

Kovo 24 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klubo apatinėje salėje įvyko Lietuvos Valstybinės 
literatūrinės premijos laureatės, gydytojos reanimatologės Birutės Žemaitytės naujai 
išleistos knygos “Kryžiaus kelias aplink Lietuvą” pristatymas.

Nuotraukoje - Danutė Gailiūnienė. Ji pristatė knygą ir papasakojo apie jos autorę.

ruošė jaunimo koncertus, šiupinius, kurie 
dar ir šiandien yra labai populiarūs bei 
mėgiami Valdybos narės AUmevičienės 
iniciatyva susibūrusios bakingesnės narės 
sudarė kvartetą “Nemuno Dukros”. Jos 
reiškėsi ne tik parapijos veikloje, bet gražiai 
įsijungė ir į Adelaidės lietuvių kultūrinį 
gyvenimą. 1972 metais jos išleido garso 
plokštelę “Rankšluostin jausiu - Lietuva 
Tėvynė”.

ALKM Draugijos veiklos nemažą dalį 
sudarė paramos telkimas įvairiems rei
kalams. Ji rėmė šv. Kazimiero Kolegiją 
Romoje, ruošė siuntinius Punsko lietu
viams, aukojo Lietuvos Bažnytinės Kro
nikos leidimui. Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, remia Lietuvos bažnyčių atsta
tymą. Tarp jų nemaža auka yra prisidėjusios 
ir prie Kauno Prisikėlimo bažnyčios re
monto. Sunku suminėti Draugijos teikia
mos paramos apimtį, nes ji tokia plati ir 
apimanti visas išeivijos ir Lietuvos gyve
nimo sritis.

Draugijos Valdybos keitėsi, sumažėjo 
narių skaičius, nes jaunesnės moterys ir 
mergaitės neskubėjo jungtis į šį kilnų ir 
labdaringą darbą. Šiandien, po 42 metų 
veiklos, vis sunkiau išrinkti Draugijos Val
dybą, bet, nepasiduodant, kelių entuzias
čių vadovaujama Valdyba tęsia pirmosios 
Valdybos nubrėžtą veiklos kelią.

Jau kelinti metai Draugijai vadovauja 
Salomėja Vasiliauskienė. Valdybos narės: 
Saulenė Pusdešrienė, Jovita Vosylienė, 
Stefanija Čyplienė, Judita Nekrošienė ir 
Elena Baltutienė.

Linkėtina, kad Draugijos veikla neuž
gestų, bet pritrauktų ir daugiau jaunų lie
tuvių katalikių moterų, nes jų darbas yra 
didelis įnašas į religinio ir lietuviško gyve
nimo ugdymą ir išlaikymą.

Viktoras Baltutis

Trisdešimt metų po Olego Truchano 
mirties jo garsas nemažėja, bet plečiasi ir 
jau yra pasiekęs pačią Lietuvą. Menininkas, 
gamtos tyrinėtojas ir keliautojas Olegas 
Truchanas buvo kilęs iš Šiaulių. Šiauliečiai 
pasididžiuodami mini jį ir jo darbus ruoš
dami parodas, minėjimus bei filmų vakarus. 
Tačiau labiausiai jis yra žinomas Tasma- 
nijoje, kurioje dar gyvendamas tapo 
“vaikščiojančia legenda”. Kai Hobarto 
Universitete “Lietuvių Studijų Draugija” 
(Lithuanian Studies Society) skelbdavo 
savo renginius, jais susidomėdavo tik 
keletas žmonių, bet kai draugija paskelbė 
vakarą, skirtą 25 metų Olego Truchano 
mirties paminėjimui, stebuklingu būdu 
prigužėjo masė žmonių ir skubiai reikėjo 
ieškoti didesnės salės, kad visus būtų ga
lima sutalpinti. Keli kalbėtojai pasakojo 
įdomius prisiminimus apie Olegą, tačiau 
man įdomiausia buvo stebėti susirinkusius, 
kurių akyse spindėjo pasididžiavimo ži
burėliai. Tokių australiškų veidų aš nebu
vau mačiusi. Ir kas tuos žiburėlius uždega 
žmonių akyse?

Kai ėmiau studijuoti Olego Truchano 
gyvenimą, kai bandžiau atsekti jo minčių 
pėdsakus, analizuoti jo darbus ir pasisa
kymus, supratau, kad tokį lygį gali pasiek
ti tik didelės energijos, didelio troškimo 
stumiamas ir meninių talentų kupinas 
žmogus. Jam rūpėjo ne tik įkopti į aukš
čiausius kalnus, baidare perplaukti srau
nias upes, ne tik užregistruoti mokslinin
kams svarbius davinius, bet pamatytą grožį 
ir didybę atnešti ir pasidalyti su kitais. 
Galbūt aborigenai, gal aukso ieškotojai, 
gal biznieriai buvo kada nors kokiose tų 
žemių dalyse ir anksčiau buvę, bet jie ėjo ir 
praėjo. Truchnas gi ką matęs, ką regėjęs 
mums atnešė ir padovanojo meniška, 
įtaigia forma. Keistai skamba, bet jis savo 
iliustruotose paskaitose tuo pačiu mokė 
australus pamilti Australiją. Tai todėl, ma
nau, australų klausytojų akyse užsidegdavo 
pasididžiavimo žiburėliai.

Olegas Truchanas gimė 1923 metais 
Šiauliuose. 1943 m. baigė vietinę berniukų 
gimnaziją, domėjosi įvairiom sporto šakom. 
Dar būdamas gimnazistu, buvo išrinktas į 
Lietuvos buriuotojų komandą, turėjusią 
reprezentuoti Lietuvą 1940 m. Olimpia
doje kuri, kilus karui, neįvyko. Artėjant 
rusų frontui jis įstojo į Vietinę Rinktinę. 
1944 m. pasitraukė į Vakarus. Po karo 
Munchen’e studijavo teisę UNNRA Uni
versitete tikėdamas, kad baigęs studijas 
gilinsis į tarptautinę teisę ir taip padės 
Lietuvos bylai. Tačiau 1947 m. spaudžiant 
sovietams, UNNROS universitetas buvo 
uždarytas. 1948 m atvyko į Australiją ir 
tuoj buvo paskirtas dviejų metų darbui į 
Elecrolytic Zinc Works, Risdon’e, netoli 
Hobarto. Vienatvės ir nostalgijos slegia
mas, Truchanas po darbo pradėjo mažas 
iškylas, kurios pamažu ilgėjo ir tolėjo. Iš 
kelionių jis negrįždavo tuščiom rankom, 
bet su daugeliu filmų negatyvų.

Aš neturėjau laimės sutikti Olegą, bet 
jo draugai man su užsidegimu pasakojo 
apie Truchano kelionių pasisekimą. Jis ėmė 
skaityti paskaitas, iliustruotas savo paties 
nuotraukom Hobarto miesto rotušės salėje, 
kuri būdavo dar pusvalandį prieš paskaitos 
pradžią ne tik perpilyta žiūrovais, bet, deja, 
daugelio žmonių nebegalima buvo sutal
pinti j vidų. TUo metu spalvotos skaidrės 
dar buvo naujiena, bet dar didesnė nau
jiena - tai jų meninis lygis. Truchanas 
oficialios meno mokyklos nelankė, bet 
turėjo įgimtus meninius gabumus. Jo 
nuotraukos yra kupinos jausmo, pasiekto 
dėl tobulos kompozicijos, dėl sugebėjimo 
manipuliuoti šviesos efektais ir dėl puikiai 
išvystyto ritminio elemento, dėl kurio jo 
nuotraukos dainuote dainuoja, skambėte 
skamba nuoširdumu ir meile. Jis sugebėjo.

Olegas Truchanas.

išgauti kalnų didybę ir išdainuoti varganą 
smilgų dalią paežeryje. Miglos apgaubtos 
kalnų viršūnės, ramių ežero bangų siū
bavimas, vienišas palinkęs medis, ištiesęs 
išdžiūvusias šakas ir stebintis slėnio gam
tovaizdį, perkelia žiūrovą į kitą, meditaci
nę pakopą, kada žmogus, net to neieš
kodamas, savaime atsigrįžta į save ir ima 
svarstyti bei lyginti savo trapias, kažkur 
skubančias dienas. Ištisas savaites būdamas 
vienumoj ir tyroj gamtoj jis, kaip rodo 
paskaitų įrašai, kalbėjosi su kalnais, su 
miškais ir ežerais. Truchano nuotraukų 
panteistinės nuotaikos susisiekia su Čiur
lionio nuotaikomis, galbūt yra bendros 
visiem lietuviam. Gryna pagoniška dvasia 
vertė jį gerbti visus, kad ir nebylius tvari
nius, ir rūpintis jų išlikimu.

Gal visai neseniai Truchano seserėnas, 
Gintaras Kantvilas, taip pat gyvenantis 
Tasmanijoje, tapo vienu garsiausių moks
lininkų, tyrinėjančių kerpių gyvenimą. 
Truchanas siekė, kad žmogus ir gamta 
sudarytų brolišką sąjungą, kad žmogus 
liautųsi išnaudojęs gamtą ir kad “pasaulis 
taptų gražesnis mums išeinant, negu kad 
mes radom jį ateidami”.

Šių dienų terminais kalbant, turbūt 
būtų galima Truchaną pavadinti “žaliuoju”, 
nes jis kovojo už Gordon ir Denison upių 
išlikimą, už Pedder ežerą, už Huon pušy
nus, kad tik jie nebūtų komersantų sunai
kinti, ieškant pasipelnymo šaltinių.' .

1967 metais siaučiant Tasmanijos 
didiesiems gaisrams, sudegė Trucharių 
namai ir juose didieji turtai - galybė nega
tyvų, surinktų per penkiolika tyrinėjimo 
metų po Tasmanijos laukines, žmogaus 
nepaliestas gamtos vietas. Norėdamas 
nuostolį išlyginti, jis nusprendė dar kartą 
perplaukti Gordon upę. Tačiau likimas 
nebuvo jam palankus. Nors jis plaukė kaip 
žuvis, bet jo baidarei apsivertus ir pakliu
vus į nuskendusio medžio šakų rezginį, 
išsinarplioti jis nebepajėgė. Truchanas 
paskendo upėje, kurią jis pats gynė ir 
stengėsi apsaugoti ,, .

Kaip jo žmona Melva Truchanas pareiš
kė, didysis Olego “energijos ir įkvėpimo 
šaltinis” buvo Lietuva. Ten įsisavinęs įgim
tus panteistinius įgūdžius ir idėjas jis pla
čiai jas paskleidė Tasmanijoje. Todėl 
nenuostabu, kad iki šiai dienai Olego 
Truchano atminimas yra gyvas, nuolatos 
pakurstomas to gražiojo nuotraukų albu
mo - tvirto jo darbų ir siekių liudininko. 
Albumo - knygos autoriai buvo Truchano 
draugai australų menininkai sugebėję iš
leisti net devynias tos knygos laidas. Ir tai 
paminklas, kuris bylos apie lietuvio daili
ninko, tyrinėtojo ir keliautojo nuopelnus, 
mums seniai iš šios žemės išėjus.

Genovaitė Kazokicnė
Mūsų Pastogė Nr: 14, 2002.04.08, psl. 3
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Lietuva iš arti Quo vadis, Lietuva?
Ūžė džiazo festivalis

Kovo pabaigos savaitgalį beveik 4 000 
džiazo mėgėjų iš įvairių Lietuvos vietų 
suvažiavo į seniausią šalies džiazo festi
valį “Birštonas 2002”. Šiemet kas antri 
metai rengiama džiazo šventė kurorte 
įvyko jau dvyliktą kartą. Per tris dienas 
Birštono kultūros centre nuskambėjo dau
giau kaip dvidešimt džiazo projektų, 
pasirodė apie 200 muzikantų. Koncertus 
tęsdavo kaitrūs “jam session” po daugelio 
metų reanimuotame “Druskupio” resto
rane. Lietuvos džiazo veidrodžiu vadina
mas festivalis, be lietuvių atlikėjų, pristatė 
svečius iš Rusijos, Danijos, Suomijos, 
Švedijos, Latvijos, Estijos bei Kanados. 
Itin šiltai festivalio klausytojai sutiko 
Kopenhagoje studijuojančio Lietuvos 
saksofonininko Liudo Mockūno bei danų 
būgnininko Stefan Pasborg seksteto 
projektą, švedų grupės “Fredrik Noren 
Band”, suomio Jukka Berko ir jo “Hur-

Vilniui Mindaugą
Vilniaus miesto savivaldybės ir Lietuvos 

architektų sąjungos skelbtą karaliaus 
Mindaugo paminklo konkursą laimėjo 
skulptorius iš Tauragės Regimantas Mid- 
vikis. Komisija nugalėtoją išrinko iš penkių 
autorių darbų. Paminklas Mindaugui turi 
būti atidengtas kitų metų liepos 6 dieną. 
Jis stovės Vilniuje, priešais Nacionalinį 
muziejų.

R.Midvikio paminklas - soste sėdintis 
karalius Mindaugas. Mindaugas vaizduo
jamas tik dviejuose į atranką patekusiuose 
projektuose, kiti sukūrė karaliaus valdžios 
simbolius - kardą ir karūnas.

Penki geriausi paminklo projektai pra
ėjusių metų gruodžio mėnesio pabaigoje 
buvo išrinkti iš 38 darbų. Po pirmojo turo 
R.Midvikis savo paminklą nemažai pakei
tė. “Tarp abiejų turų aš dirbau be jokio 
atokvėpio”, - sakė Tauragėje gyvenantis 
skulptorius. Jo nuomone, dauguma kitų

Lietuviai į ES eina niūriais veidais
Kaip praneša BNS, lietuviai yra vieni 

labiausiai nepatenkinti gyvenimu ir didžia
usi pesimistai tarp kandidatų į Europos 
Sąjungą (ES), nesididžiuoja savo tautybe, 
nepasitiki savo parlamentu ir nesinaudoja 
šiuolaikinėmis informacinėmis technologi
jomis. Tokį lietuvio portretą nutapė socio
loginis tyrimas, kurį Europos Komisijos 
užsakymu kandidatėse j ES ir jos narėse 
atliko viešosios nuomonės tyrimo ben
drovės, priklausančios “Gallup Organiza
tion” tinklui. Lietuvoje “Eurobarometro” 
apklausą atliko bendrovė “Baltijos tyrimai”.

Apklausa parodė, kad Lietuvoje nepa
tenkintų gyvenimu yra daugiau nei paten
kintų. Tik 39% apklaustų Lietuvos gyven
tojų yra patenkinti savo gyvenimu (4% - 
labai patenkinti, 35% - iš esmės paten
kinti), o 58% - nepatenkinti (43% - nelabai 
patenkinti, 15% - visiškai nepatenkinti).

Mažiau patenkintų gyvenimu tarp kan
didačių į ES yra tik Bulgarijoje (32%). Pa
tenkintais gyvenimu Lietuvą smarkiai len
kia kitos Baltijos valstybės: Latvijoje tokių 
yra 55%, Estijoje-50%. Labiausiai paten
kinti gyvenimu yra Slovėnijos gyventojai 
(85%). Trylikos kandidačių į ES vidurkis 
yra 52%.

Nors lietuviai yra vieni labiausiai nepa
tenkintų savo gyvenimu, tyrimas rodo, kad 
Lietuvoje daugiau namų ūkių turi butą, 
spalvotą televizorių, vaizdo grotuvą, vaizdo 
kamerą, fotoaparatą, vasarnamį, mikro
bangų krosnelę, galimybę naudotis inter
netu ir automobilį, taip pat du automobi
lius, nei vidutiniškai namų ūkių visose 13- 
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mio-orkesteri”, bosininko Leonido Šinka- 
renkos septeto pasirodymus.

Svečius žavėjo šilta Birštono šventės 
atmosfera ir neįprasti tokiems renginiams 
estetiniai akcentai. Festivalio sceną puošė 
naujas nuolatinio jo scenografo Algimanto 
Lapienio darbas, o Kultūros centro sienas 
- danų, rusų bei lietuvių džiazo fotografų 
parodos.

12-ojo Birštono festivalio Didysis prizas 
pirmą kartą atiteko ne vilniečiui. Pasta
raisiais metais labiausiai Lietuvos džiazui 
nusipelniusiu muziku pripažintas “lietuviš
kasis Armstrongas” - klaipėdiečių “Doudi 
Jazz Band” lyderis, trimitininkas ir voka
listas, Klaipėdos džiazo festivalio rengė
jas, džiazo klubo prezidentas, universiteto 
Džiazo katedros vedėjas Vytautas Grub- 
liauskas. Atminimui jam įteikta Ryto Jono 
Belevičiaus sukurta bronzinė skulptūrėlė.

Asta Andrikonytė, ”L.r.”

sukūrė tauragiškis 
autorių padarė klaidą, tarp konkurso etapų 
ne keisdami, o tik didindami paminklų 
projektus. “Kūrinys turi ne tik augti, bet ir 
bręsti”, - kalbėjo skulptorius.

Regimanto Midvikio sukurtas Mindau
go paminklas bus 3.5 metro aukščio, iš
kaltas iš granito. Tokio pat aukščio yra ir 
Katedros aikštėje stovintis paminklas Gedi
minui. Skulptorius neieškojo istorinės me
džiagos apie Mindaugą. “Jo nuotraukų nėra 
išlikę, be to, tai - ne portretas, o alegorinė 
karaliaus figūra”, - sakė R.Midvikis.

Konkursą laimėjusio projekto architek
tai - Algimantas Nasvytis, Ričardas Kriš- 
tapavičius, įneša Ahstratovaitė.

Sprendimą pastatyti paminklą karaliui 
Mindaugui, skirtą jo karūnavimo 750- 
osioms metinėms, priėmė šalies Vyriau
sybė. Paminklui projektuoti ir pastatyti 
skirta du milijonai litų.

Milda Kuizinaitė, ”L.r.”

koje kandidačių į ES.
Lietuvoje mažiau nei vidutiniškai kitose 

kandidatėse yra turinčių namą, automatinę 
skalbimo mašiną, indaplovę, kompiuterį ir 
aukštos kokybės garso aparatūrą. Mobi
liųjų telefonų lietuvių namų ūkiai turi tiek 
pat kiek vidutiniškai visose kandidatėse.

Net 52% apklaustų Lietuvos gyventojų 
mano, kad jų gyvenimas pablogėjo per 
pastaruosius 5 metus (Latvijoje - 35%, 
Estijoje -33%). Manančių, kad gyvenimas 
per pastaruosius penkerius metus pablo
gėjo, už Lietuvą tarp visų kandidačių į ES 
yra daugiau tik Tbrkijoje (56%) ir Bulga
rijoje (55%).

Lietuviai, kaip rodo tyrimas, pesimis
tiškai žiūri ir į ateitį. Lietuviai iš visų kan
didatų į ES mažiausiai tikisi gyvensią geriau 
po 5 metų - taip mano tik 27% apklaustųjų 
Lietuvoje. 26% mano gyvensią blogiau, 31 
% - kad gyvenimas nepasikeis.

Lietuvos Seimas tarp kandidačių į ES 
nacionalinių parlamentų nusipelnė ma
žiausio pasitikėjimo, o žiniasklaida - di
džiausio. Lietuviai labiau nei apklaustieji 
visose kitose kandidatėse į ES pasitiki 
žiniasklaida: televizija pasitiki 86%, radiju 
- 81%, spauda - 71% apklaustųjų.

Lietuvos gyventojai taip pat pasitiki 
Bažnyčia (56%) ir kariuomene (41%), 
mažiausiai - politinėmis partijomis (7%) 
ir Seimu (15%). Kitose kandidatėse į ES 
nacionaliniais parlamentais pasitiki vidu
tiniškai 30% apklaustųjų.

Lietuviai, kaip rodo tyrimas, nelinkę 
didžiuotis esą lietuviai. Tik 66% apklaustų 
lietuvių atsakė, kad didžiuojasi esą lietuviai

Isolds Poželaitė-Davis AM

“Mūsų Pastogės” 2002.01.14, Nr 1-2 
teko skaityti, kad LR Prezidentas Valdas 
Adamkus vėl kreipėsi į tautą per televizijos 
kanalus ir radijo bangas. Iš laikraštyje 
spausdintų jo pasisakymų labai aišku, kad 
Prezidentas kartojo savo metinio pra
nešimo 2001 svarbiausius punktus. Peršasi 
išvada, kad nebuvo padaryta pažangos, ar 
tik nežymiai pagerėjo valstybės būklė per 
kokius 10-11 mėnesių. (Valdas Adamkus 
“Trys metiniai pranešimai” 1999-2001, 
Baltos lankos, 2001).

Kaip tik tuo metu pažįstamas atkreipė 
dėmesį į straipsnį “Veido” žurnale, 2001 
m. rugsėjo 5, Nr.35. Straipsnio antraštė 
intriguojanti, būtent “Dešimtmečio klai
dos” psl 28-31. Straipsnio autoriai apžval
gininkai Jonė Kučinskaitė ir Gintaras 
Sarafinas, pasitelkę politologų, dvasinin
kų ir buv. valdžioje politikų tiek dešinių
jų, tiek ir kairiųjų nuomonę, teigia:"... kad 
Lietuvos elitas, pasirinkęs ne valstybės 
kūrimo, o atkūrimo kelią, ne šoko terapijos, 
o delsimo taktiką, pristabdė šalies raidą” ir 
"... per šį dešimtmetį neturėjo pakanka
mai politinės valios priimti lemtingus refor
mų sprendimus”. “...Be to, nė viena politinė 
šalies vadovybė nesugebėjo atsispirti gru
puočių interesų spaudimui ir galiausiai šis 
spaudimas tapo ant kaklo besitraukiančia 
virve”.

Deja, apžvalgininkai ir kiti, pareiškę 
savo nuomonę, neįsigilino į giliausias 
šaknis, kodėl būtent NEBUVO atsispirta 
grupuočių spaudimui? Labai įdomus klau
simas, kuris sukelia įvairių suponavimų, 
prielaidų ir išvadų, ir kurio šaknys glūdi 50 
metų trukusiame sovietinės okupacijos 
laikotarpyje ir per jį įtaigojamą mąstyse
ną, etikos ir tautinės moralės “lankstymą”. 
O dabar norėčiau supažindinti skaitytojus 
su apžvalgininkų išvardintomis klaidomis, 
kurių priskaičiavau net dvidešimt penkias. 
Aišku, gal ne vienam skaitytojui pasirodys 
tos “klaidos” ne klaidos, tačiau pateikiu jas 
papunkčiui ir be komentarų, tik kiek su
trumpinta forma:
• "Viena didžiųjų dešimtmečio klaidų - 
pirmalaikiai Aukščiausiosios Tarybos 
(AT) rinkimai 1992 m. Tai turėjo lemia
mos įtakos valstybės raidai - reformoms,

Tarp visų 13-kos kandidačių į ES pasi
didžiavimo savo tautybe vidurkis yra 85%. 
Labiausiai savo tautybe didžiuojasi Maltos 
gyventojai - 96%.

Be gimtosios kalbos, daugiausia apklaus
tų lietuvių gali susikalbėti rusiškai - 83 %, 
angliškai - 20%, lenkiškai -19%, vokiškai 
- 13%. Iš visų Baltijos šalių gyventojų, 
kuriems rusų kalba nėra gimtoji, Lietuvoje 
galinčių susikalbėti rusiškai yra daugiau nei 
Latvijoje (59%) ir Estijoje (53%). Tūo tar
pu šiose šalyse yra daugiau galinčių susi
kalbėti angliškai: Estijoje - 29%, Latvijoje 
-23%.

Europos Sąjunga daugeliui lietuvių ke
lia asociacijas su geresniu gyvenimu (66 %), 
laisvu judėjimu (63%), darbu ir pilietinėmis 
teisėmis (45%), taika (41%). 20% apklaus
tų lietuvių atsakė, kad ES jiems reiškia 
biurokratiją, 25% - tautinio tapatumo pra
radimą. Pačią ES labai teigiamai ir iš esmės 
teigiamai vertina 39% apklaustų Lietuvos 
gyventojų, iš esmės neigiamai ir labai 
neigiamai -15%, neutraliai - 36%.

Baltijos šalyse, palyginti su kitomis 
kandidatėmis į ES, yra mažiau narystės 
rėmėjų, tačiau tarp Baltijos šalių narystės 
šalininkų skaičiumi pirmauja Lietuva 41 %. 
Bendras narystės ES šalininkų vidurkis tarp 
visų kandidačių yra 59%. Lietuvoje už 
stojimą į ES balsuotų 51% apklaustųjų 
(prieš -19%), Latvijoje - 47% (prieš - 31 
%), Estijoje - 39% (prieš - 25%).

BNS ir “Kr.” 

modernėjimui. Jeigu AT būtų dirbusi visą 
ketvertų metų kadenciją, ji būtų ne tik 
priėmusi sprendimą dėl šalies nepriklau
somybės atkūrimo, bet ir padėjusi pagrin
dus liberalioms ūkio reformoms, tad 
šiandien mūsų žmonių gerovė prilygtų 
Estijos gyvenimo kokybei. ”
• "... Pasaulio praktika liudija, kad 
dešinieji labiau nei kairieji užtikrina 
visapusišką jaunų, atsikuriančių valstybių 
progresą”
• “1992m. gale į valdžią grįžę kairieji įšaldė 
reformas. Į valdžią vėl pradėjo grįžti senieji 
kadrai, kuriuos 1990-1992 m. iš postų buvo 
išvijęs Sąjūdis. Taip įsivyravo dešimtmetį 
besitęsiantiydinga  praktika - tiek į politinius, 
tiekį ūkinius postus skirti “savus, patikimus. ”
• "... Latviams ir estams buvę paprasčiau 
atsikratyti senosios nomenklatūros. Mat 
sovietmečiu šiose šalyse aukščiausius val
džios ir valdymo postus paprastai užim
davo rusakalbiai, jie po nepriklausomybės 
atkūrimo buvo tiesiog nušalinti nuo val
džios... Taigi, Estijoje ir Latvijoje tiesiog 
susiformavo modernesnė nei Lietuvoje na
cionalinė biurokratija.
• (Sąjūdis buvo iškėlęs tris strateginius 
tikslus: sukurti nepriklausomos valstybės 
institucijas, funcionuojančią rinkos 
ekonomiką ir integruotis į euroatlantines 
struktūras.) Deja, politologai patikslina,"... 
kad dažnai politinis elitas būdavo arogan
tiškas, ir visuomenei neišaiškino šių tikslų, 
reformų būtinybės ir apskritai nepagrindė 
daugumos savo sprendimų. Tai lėmė dalies 
piliečių nusivylimą. ”
• “Mūsų valstybė neturi ilgalaikės 
strategijos. O kas toliau, kai tapsime NATO 
ar ES nariais?”
• “Negalima manyti, kad įstojus į NATO 
ir ES visų žmonių gerovė bus garantuota. 
Žinoma, tapę šių organizacijų nariais mes 
turime maksimaliai išnaudoti jų teikiamą 
naudą. Betgi tam reikia turėti strategiją. ”
• "... Didžiausia dešimtmečio klaida - 
atsisakymas suteikti pilietybę užsienio 
lietuviams. Tai ne tik nesuvienijo išeivijos ir 
vietos lietuvių, bet ir neleido pritraukti 
kapitalo. Tuo tarpu latviai ir ypač estai elgėsi 
itin pragmatiškai Estijos išeivija buvo labai 
laukiama savoje šalyje. Estų išeivių pinigai 
leido ūkiui sparčiau atkusti. ”
• “Lietuvoje vis dar tebesitęsia erzelynė dėl 
užsienio kapitalo investavimo. ”
• “Kiek laiko ir krizių prireikė mūsų 
politikams, kad jie pagaliau suprastų, jog į 
bankininkystės sektorių būtina įsileisti 
užsienio kapitalą. Buvo manoma, kad 
(lietuviai, aut.) veikėjai yra nepralenkiami 
bankininkystės virtuozai. Jie juk buvo 
valdžios draugai.. ”
• "... Grubi dešiniųjų klaida - kolūkių 
išardymas ir 2-3 hektarų žemės rėžių 
padalijimas. Atsiradę maži ūkiai negali 
konkuruoti nes yra per smulkūs. Dirbančiųjų 
žemės ūtyjeyra be galo daug palyginti su jų 
sukuriama BVP dalimi. ”
• "Kairieji visiškai supainiojo žemės ūkį, 
kaip verslo šaką, su socialine  parama kaimui. 
LDDP kasmet į žemės ūkį “įsūdydavo” 
vidutiniškai po 1 mlrd. Lt., tačiau gaisrų 
gesinimo politika pasirodė tuščia. ”
• "... Rietenos dėl žemės ūkio paskirties, 
žemės pardavimo užsieniečiams tęsis iki 
visiško socialinio sprogimo kaime, kaip 
atsitiko su bankais. ”
• “Tvirtinama, kad jei stuktūrines refor
mas būtume pradėję anksčiau, jau dabar 
skintume jų vaisius... Estijoje pasirinkta 
šoko terapija - ten industriniai gigantai 
nugaišo daug anksčiau nei Lietuvoje, kur 
“Inkaro”, “Oruvos”, šimtai kitų bendrovių 
agonija tęsėsi ilgai, o daugumos dar tebe- 
sitęsiai iki šiol. Į šias bendroves buvo įsūdyti 
milijonai - įmonės atleistos nuo mokestinių 
įsipareigojimų, sutaiktos didžiulės kredito 
garantijos. Mėginimas dirbtinai palaikyti 
šiuos industrinius monstrus baigėsi liūdnai. ”

(Tęsinys kitame MP numeryje)
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KULTŪRINĖJE PARAŠTĖJE

Poezijos
Lidija ŠIMKUTĖ-POCIENĖ

(Tęsinys iš MP Nr.13)
Norėdami sutaupyti brangų laiką, j kitus 

miestus keliavome naktiniais traukiniais, 
kad dienos metu pamatytume kiek įma
noma daugiau. Įdomu, kad važiuojant 
traukiniu reikia parodyti pasą, o autobusu 
- ne. Traukinių stotyse pasitikę mus poetai/ 
rašytojai nurodydavo gyvenvietes ir kitas 
miesto atrakcijas.

Černovicuose skaitėme poeziją sename 
istoriniame universitete - buvusioje pa
mokslų repeticijų salėje. Šis architektūrinis 
kompleksas -buvusi Bukovinos metropoli
to rezidencija ir teologijos institutas. Pas
tato architektūroje matosi pseudo-Bizan- 
tijos, maurų ir teutonų įtaka. Apskritai, šio 
miesto mišri istorija atsispindi pastatuose 
įvairiais architektūros stiliais.

Miesto gatvėje užtikome Paul Celan 
(žinomo poeto) paminklą, pastatytą 1992 
m. Jo pastatymą finansavo giminingas 
Klagenfurto miestas (Austrija). O kitur 
išdidžiai stovėjo Lesia Ukrainkos pamink
las. Jos rašiniai “Viltis prieš viltį” bei 
“Miško daina” dažnai yra kartojama teatrų, 
baletų ir operos spektakliuose.

Po skaitymo buvome pakviesti nueiti į 
vietinio žurnalo redakciją. Vienas aka
demikas -žurnalistas padarė interviu, kuris 
buvo atspausdintas miesto laikraštyje: “Ne- 
stereotipinė poezija”. Žurnalo redaktorius 
kartu su keliais akademikais ir rašytojais 
nusivedė mus į įdomų Huculų restoraną, 
kur mus aptarnavo tradiciškai pasipuošę 
padavėjai ir vaišino įdomiais patiekalais.

Prieš išvažiuojant teko pamatyti nepa
mirštamą vaizdą: pasipuošę vaikai ėjo į 
mokyklas (buvo mokslo metų pradžia) - 
berniukai su kaklaraiščiais ir kostiumėliais, 
o mergaitės puošniom suknelėm. Tą dieną 
Ševčenkos paminklai buvo nusėti gėlėmis.

Odesa - didžiausias Ukrainos uostas 
prie Juodosios jūros krantų. Palyginus su 
kitais Ukrainos miestais, jis jaunąs did
miestis. Jis pavadintas pagal toje vietoje 
graikų įkurtą Odesos koloniją ir pradėtas 
statyti (1794 m.) buvusios totorių Chadži 
Bej tvirtovės vietoje. Pasirodo, šio totorio 
pastatytą karo tvirtovę 1396 m. užėmė 
Vytautas ir ji išbuvo Lietuvos ribose ligi 
XVI a., kol ją vėl atsiėmė totoriai

Čia teko apsigyventi Sanatorijoje, 
Šampano alėjoje. Toje alėjoje buvo įsikūręs 
šampano fabrikas. Sanatorija tipiškos 
sovietmečio statybos. Čia prie Juodosios 
jūros daug kas atvažiuoja poilsiauti. Visas 
kompleksas apsuptas tvora. Prie pagrin-

tinklas 2
dinių vartų budėjo sargė. Tarp išrikiuotų 
kambarių sėdėjo baltu chalatu moteris. Ji 
davė svečiams patalynę bei rankšluosčius. 
Didesnę dalį savo laiko ji praleisdavo 
gerdama kavą ir kramtydama duoną su 
dešra, agurkais, pomidorais ir paprika. 
Vyrų ir moterų tualetai, kartu su dušais, 
buvo atskirti. Deja, karštas vanduo bėgo 
tik tarp 10.00 ir 12.00 vai ryto ir pora 
valandų vakare.

Netoli Sanatorijos buvo Universitetas, 
kurio didelėje auditorijoje skaitėme poezi
ją. Po skaitymo buvo paruoštos vaišės su 
tradiciška ukrainietiška duona/pyragu. Pa
sirodo, Universiteto prorektorė Lietuvoje 
turi gerą draugę. Ji pareiškė turinti daug 
simpatijos Lietuvai Man įstrigo studentų, 
ypačmerginų,-pasipuošimas. Dauguma dė
vėjo madingas sukneles, aukštais kulnim 
batukus (ne džinsus, kaip įprasta Vakaruo
se). Bet apstulbau nuėjusi į tualetą, kuris 
buvo baisioje padėtyje. Koks kontrastas 
tarp jo ir tarp tų pasipuošusių studentų! 
Tą vakarą išėjau iš sanatorijos ir, nusileidu
si laiptais žemyn, plaukiojau Juodojoj jūroj.

Sekančią dieną, viena meno/Hteratūros 
kritikė nufilmavo mus, skaitančius poeziją 
puošniame literatūros muziejuje. Pasirodo, 
ji ruošė laidą televizijai

Apskritai Odesoje išvydau daug iškrai
pytų veidų, viešą ir plačią prostituciją bei 
visą eilę neaiškių landynių. Matomai čia 
daugiau paplitęs komercinis, ne kultūrinis 
gyvenimas. Pagrindinės gatvės skirtos 
turizmui ir čia akivaizdžiai viskas buvo 
brangiau, negu kituose Ukrainos miestuo
se. Kijevas daugmaž prilygo Odesai savo 

Lidįja Šimkutė (centre) kartu su savo poezijos vertėjais - (kairėje) poetu Dmitro 
Čereničenka (į ukrainiečių kabą) ir (dešinėje) poetu Christian Loidl (į vokiečių kalbą).

kainomis. Užkopiau Potiomkino laiptais, 
kurie buvo išgarsinti Eisensteino filme 
“Battleship Potemkin”. Miesto gatvėje 
užtikome milžinišką pastatą. Tai dabartinė 
Apsaugos Ministerija, buvusi KGB. Pasi
rodo, vardas pakeistas, bet, deja, dabartinė 
funkcija liko daugmaž ta pati. Paskutinį 
vakarą mus užklupo didžiulė liūtis. Gatvės 
tiesiog tapo upėmis. Sanatorijos link teko 
bristi pelkynais.

Charkov - buvusi Ukrainos sostinė -. 
po Antro pasaulinio karo buvo smarkiai 
apgriauta. Šis miestas patyrė pirmąsias 
Rusijos represijas prieš ukrainiečių nacio
nalizmą. Atvažiavę traukiniu, pirmiausia 
atkreipėme dėmesį į didžiulį pastatą šalia 
stoties-stoties administraciją. Oi! Oi! Kiek 
čia krašto lėšų išeina išlaikyti tokį biuro
kratizmą. Pastebėjau, kad čia tebestovėjo 
Lenino paminklas. Kituose miestuose, kiek 
žinau, jie buvo nugriauti, taip kaip Lie
tuvoje ar kitose nepriklausomybę atga
vusiose valstybėse. Pastebėjau labai daug 
apleistų, seniau gražiais buvusių pastatų. 
Kadaise buvęs didelis žydų kvartalas dabar 
visiškai sunaikintas, kaip ir Lvove.

Apskritai miestas erdvus, plačios gat
vės, kuriose yra įdomūs istoriniai pastatai: 
cerkvės, kavinės, teatrai ir pan. Nežiūrint, 
kad čia akivaizdi komercija, šis miestas turi 
turtingą kultūrinį gyvenimą. Jame gyvena 
pasaulinio garso filmų režisierius Dočenko 
bei kiti žinomi kultūrininkai. Tarp jų - jau
nas poetas Sergej Šadan, kuris rūpinosi 
mūsų viešnage ir pristatė mūsų poezijos 
skaitymą literatūros muziejuje.

Legendinis Kijevas - Ukrainos sostinė 
- stovi Dniepro krante jau daugiau kaip 
1500 metų. Iš daugybės įžymybių ypač 
minėtina Pačemos Lavros vienuolynas su 
katakombomis - šventųjų kapais, kur 
pradžioje gyveno vienuoliai

(Bus daugiau)

» |
Bronius Žalys

MEDITACIJA 
JAJ.

Žmogaus gyvenimas - 
tik kibirkštis išlėkus iš liepsnų: 
pakils, sekundę paskrajos, 
ir tyliai, tylutėliai vėl užges - 
neliks nė ženklo, 
kad kadai pleveno-----

Žmogaus gyvenimas - 
audringas vėjo gūsis: 
čia — švipterėjęs - 
įsisuks sparnan malūno, 
ištemps spalvingą jachtos burę, 
ant širmo debesio užgulęs 
pentinais šonus jam paspaus 
ir dings audros kovingam sūkury, 
ar žais, kaip jaunas katinėlis 
sudžiūvusiu lapu 
po kelio dulkes------

... apsidairyti nesuspėja! - 
jau čia jo nebus...

Gyvenimo menkystė ar didybė - 
pats žmogus:
užgimęs kibirkščia mažyte 
jis gali suliepsnot 
gaisru kūrybos, 
gaisru sunaikinimo, 
gaisru kilnių darbų, 
ar dingt iš skrydžio 
taip tyliai,
tartum iš laužo skridusi plėnis------

Žmogaus gyvenime 
trumpumas ar ilgumas 
nereiškia nieko: 
yra vaikų, didvyriais vadinamų, 
yra jaunuolių, kurių vardus kartoja 

kartų kartos, 
žilagalvių senių, moterų, 
kuriuos visi pagarbiai mini, 
ir yra milijonai žmonių, 
kurių būtis - 
tik lengvas vėjo pūstelėjimas 
neaprėpiamoje protu laiko

dykumoj------

Žmogaus gyvenimas 
tik kibirkštis, 
tik vėjo skrydis------
(Bet — dievai aukštieji — 
kiek jame kančios, kiek džiaugsmo, 
lūkesčių kiek daug------)

1986.0328

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Jausmus raminantį čia Pijų, 
Užkalbino koks tai tautietis, 
Sako daug metų šioje šalyje, 
Nėra sutikęs Dulkės šioj vietoj, 
O juk taip jie draugaudavo uoliai 
Senos mokyklos tam pačiam suole!

Nors Pijus tautiečio neatpažino, 
Vistiek tuoj draugiškai jį pavaišino. 
Ir taip jie vaišino viens kitą, 
Kol tapo baras kietai uždarytas. 
Tautietis pasiūlė Dulkei maloniai 
apsilankyti pas jį ir jo žmoną!

Tautiečio kojelės visai susilpnėjo, 
Kol į savo buveinę su Dulke įėjo.
Kad jis neparpultų po jo žmonos kojom, 
Dulkė tautietį kaip vaiką nešiojo: 
“Esu Dulkė Pijus”, - jis jai prisistatė, 
“Su tamstos vyru nuo mažens nesimatę!”

“Ar tikrai jau esu aš pražuvęs? 
Nežinojau, kiek daug sveria keptuvės. 
Smūgiai krenta ant galvelės mano, 
Daužo taip brangią smegeninę seną. 
Kur aš bebusiu, kur besustosiu, 
Iš mokyklos suolo draugų neieškosiu!” 
_______ Stasio Montvido cBės ir piešiniai 
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m Lietuvos tautinė olimpiada 
2002 m.

Nuostatai
Trečioji Lietuvos tautinė olimpiada - 

tai nuoseklus Lietuvos sporto tęstinumas, 
gilių sporto tradicijų perdavimas jaunes
niosioms kartoms, tai stipraus ir reikš
mingo šaliai kultūrinio bendradarbiavi
mo pavyzdys ir toliau šalies sportinin
kams siekti svarbių pergalių olimpinėse 
žaidynėse, pasaulio, Europos čempiona
tuose. Teskamba Lietuvos Himnas pa
saulyje, tekyla Lietuvos vėliava Į pergalių 
viršūnes.

1. Tautinės olimpiados laikas ir vieta
III Lietuvos olimpiada vyks 2002 m. 

birželio 27-30 dienomis Šiauliuose, Tra
kuose, Vilniuje ir Alytuje.

2. Vadovavimas
III Lietuvos tautinę olimpiadą orga

nizuoja Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės patvirtintas Organizacinis komi
tetas. Praktinius olimpiados pasirengimo 
ir vykdymo klausimus sprendžia Orga
nizacinio komiteto sudarytas direkto
ratas.

Sporto šakų varžybas rengia Lietuvos 
olimpinių sporto šakų federacijos.

III Lietuvos tautinė olimpiada ren
giama bendromis Kūno kultūros ir spor
to departamento prie LR Vyriausybės, 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, 
Šiaulių miesto, ŠALFASS, ALFASS ir 
kitų Lietuvos sporto organizacijų pastan
gomis.

3. Dalyviai ir varžybų sąlygos
Į III Lietuvos tautinę olimpiadą rung

tyniauti kviečiami geriausi Lietuvos ir 
užsienio lietuviai. Gali dalyvauti vyrai ir 
moterys įvykdę sporto šakų kvalifika
cinius reikalavimus bei mišrių šeimos (ty. 
lietuvio(-ės) ir kitos tautybės) atstovai.

kur -’ kaip?
Tautinės olimpiados dalyvių amžių 

nustato sporto šakos tarptautinės varžybų 
taisyklės, už dalyvių sveikatos būklę 
atsako leidimą dalyvauti varžybose išdavę 
gydytojai.

Užsienio delegacijų atstovai j Lietuvą 
išvyksta savo sąskaita. Lietuvos miestų ir 
rajonų sportinių delegacijų kelionės iš
laidas į varžybų vietą ir atgal padengia 
komandiruojančios organizacijos.

Organizacinis komitetas neviršijant 
tam nustatytų lėšų apmoka oficialių 
užsienio delegacijų narių maitinimo ir 
nakvynės išlaidas 1 dieną iki varžybų 
pradžios, jų metu ir 1 dieną po sporto 
šakos varžybų.

Organizacinis komitetas dengia trans
porto, varžybų vykdymo bei propagavimo 
išlaidas.

Užsienio lietuvių delegacijų atvykimo 
į Lietuvą data, laikas ir dalyvių skaičius 
pranešami Organizacinio komiteto direk
toriui iki 2002 m. birželio 1 dienos.

Lietuvos sporto federacijos Lietuvos 
ir užsienio sportininkams sudaro treni
ruočių sąlygas, o Olimpiados direktora
tas tokias sąlygas sudaro iki varžybų ir jų 
metu.

Atdarymo šventėje 2002 m. birželio 
28 d. visi sportininkai vilki vienodą pa
radinę ar sportinę uniformą. Užsienio 
lietuvių organizacijos norinčios dalyvauti 
III Lietuvos tautinės olimpiados varžy
bose paraiškas pateikia Organizaciniam 
komitetui iki 2002 birželio 1 d.

Mums įdomesnių sporto 
šakų nuostatai:

Krepšinis - varžybos komandinės. 
Dalyvauja po 4 pajėgiausias vyrų ir mo
terų komandas. Jei dalyvaus užsienio 
komandos, tai komandų skaičius bus 
didinamas. Krepšinis vyks Šiaulių Sporto 
rūmuose, Pramonės g-vė 13, visas tris 
dienas.

Stalo tenisas - Juventos vid. mokykla, 
Višinskio g-vė 16, Šiauliai. Varžybos 
birželio 27 ir 28 dienomis.

TĮ> ■■ | B>Ač B ♦ . r vų ploju gedami Prasidėjus varžyboms, 
B B^ U ■ B/4>>B ♦ ASaborus atsisėdo ant atsarginių suolelio

▼ Lietuvos krepšinio legenda Arvydas 
Sabonis pirmą kartą savo karjeroje buvo 
registruotas LKL rungtynėms. Kovo 30 d. 
Kauno halėje “Žalgiris” žaidė su Vilniaus 
“Sakalais”. Susitikimą rezultatu 100:57 
laimėjo žalgiriečiai. Krepšinio žvaigždė 
atliko pramankštą, tačiau per rungtynes į 
aikštę neįbėgo. Tai, kad ASabonis neturėjo 
rimtų ketinimų žaisti, rodė ir žiedas ant 
kairiosios jo rankos. “Tai nei sugrįžimas, nei 
atsisveikinimas. Tiesiog komandai dabar 
sunkūs laikai. Ekipa buvo morališkai ir psi
chologiškai nusilpusi. O jeigu žalgiriečiams 
yra blogai, ir man turi būti blogai Taigi oš 
palaikydamas juos, noriu kartu pasitreni
ruoti. Bet nežinau, ar žaisiu per rungtynes”, - 
prieš debiutą LKL sakė Arvydas Sabonis.

Kauno sporto halė sulaukė išskirtinio 
krepšinio mėgėjų dėmesio, nors vyko eili
nės Lietuvos krepšinio lygos čempionato 
rungtynės tarp “Žalgirio” ir Vilniaus “Saka
lų” komandų. Dėmesio priežastis - Arvy
das Sabonis. Legendinis krepšininkas po 
13 metų pertraukos vėl išėjo aikštelėn, 
vilkėdamas “Žalgirio” sportiniu kostiumu, 
pažymėtu 11-uoju numeriu Prieš rungtynes 
“Žalgirio” ir “Sakalų” komandų žaidėjams 
išėjus apšilti, apypilnės Halės tribūnos ova
cijomis pasitiko ASabonį. Dauguma žiūro-

Tenisas - Teniso aikštelės Gardino g- 
vė 8, Šiauliai. Bus žaidžiama visas dienas.

Tinklinis - Sporto mokyklos “Duby
sa” sporto salė, Gumbienės g-vė 18, 29- 
30 dienomis.

Olimpiadoje iš viso bus 27 sporto ša
kos. Viskas vyks Šiauliuose, išskyrus bu
riavimą visas dienas Kaune, irklavimą 27 
-28 d. Trakuose, plaukimą 28-29 d. 
Vilniuje. Skrendančių taikinių šaudymas 
ir kulkinis šaudymas visas dienas Vil
niuje, vandensvydis 29-30 d. Alytuje.

Olimpiados atidarymas birželio 28 d. 
Šiaulių miesto parko vasaros' estradoje. 
Uždarymas birželio 30 d. Salduvės parke. 
Olimpiados nugalėtojai bus apdovano
jami medaliais ir diplomais. 

ir įdėmiai stebėjo žalgiriečių rungtynes, 
gyvai reaguodamas į susitikimo eigą. Po 
rungtynių spaudos konferencijoje jis tvirti
no negalėjęs rungtyniauti, nes dviejų treni
ruočių nepakako pasirengti varžyboms. “O 
ir be manęs “Žalgiris” gerai atrodė”, - sakė 
jis, vis dėlto neatmetęs galimybės ateityje 
įsitraukti į žaidimą. “Visko gali būti”, - 
pridūrė ASabonis.
▼ JAV kompanija “Limington Holding” 
neseniai nupirko visas bendrovės “Žalgirio 
stadionas ir partneriai” akcijas. Taip baigėsi 
skandalinga, dabar jau galima sakyti, bu
vusio stadiono KBaršausko gatvėje istorija. 
Praėjusių metų pabaigoje Kauno miesto 
taryba pritarė, kad šis stadionas būtų su
skaidytas į dvi dalis. Didesnėje numatyta 
pastatyti prekybos ir pramogų centrą. 
Sporto draugijos “Žalgiris” viceprezidentas 
Algis Vasiliauskas sakė, kad už parduotas 
akcijas draugijai sumokėta 1.2 mln. litų. 
“Žalgirio” sporto draugija už 1.2 mln. litų 
sunaikino vieną seniausių Kauno aikštynų.
▼ Nicoje (Prancūzija) įvykusiame 8-aja- 
me tarptautiniame šidokan karatė turnyre, 
kuriame dalyvavo kovotojai iš 15 pasaulio 
šalių, sėkmingai pasirodė Lietuvai atsto
vavę Kauno klubų sportininkai. Specialis
tai, tarp kurių buvo ir Tarptautinės šidokan 
karatė federacijos prezidentas, vienas šio 
kovos stiliaus pradininkų, turintis 10-ąjį 
daną, japonas Kančo Jošiji Soen, pažymėjo 
aukštą lietuvių techniką. Mūsiškiai beveik 
visas kovas baigė skausmo veiksmais, 
varžovų nokdaunais arba nokautais.
▼ “Gryna nesąmonė, kad Jungtiniuose
Arabų Emyratuose mokiau šeicho sūnų šau
dyti”, - vieno Lietuvos dienraščio paskleistą 
informaciją paneigė Sydnėjaus vasaros 
olimpinių žaidynių aukso medalio laimėto
ja Daina Gudzinevičiūtė. “- Šeichas pats 
pasižymi taiklia akimi, šaltakraujiškumu 
ugnies linijoje, todėl mano patarimai jam 
nereikalingi. Aš galėjau intensyviai treni
ruotis”. Iš karštos vasaros sugrįžusi į namus, 
ji čia surado šaltį ir tamsą, todėl buvo pri
versta nutraukti intensyvias šaudymo 
treniruotes. □

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia AfP Ne 1 (2001)
“Ponuli, tu vakar man pažadėjai paaiš

kinti, kodėl mano duktė negali būti su 
mumis.” . • -

' “Hm--. AtsisėskiL.. Nesuprantu, kodėl 
emigracijos valdininkas jums to nepaaiš- 
kinoi Dabar tavo duktė emigruoja kaip 
viengungė ir yra tiek pat atsakinga už jūsų 
šeimą, kiek ir tu. Judu abudu pasirašėt 
kontraktus su Australijos valdžia atidirbti 
du metus, kur jus paskirs.”

“Ne, mes to nežinojom. A tai reiškia, 
kad atvykus į Australiją, būsiu atskirtas nuo 
žmonos Ir kitų dviejų vaikų dvejiems 
metams?”

“Taip turbūt ir bus,” - patvirtino jis tėvo 
įtarimą.

Tėvus ta žinia labai sukrėtė. Jie apie tai 
galvojo visą likusią kelionę.

H Pirmą kartą gyvenime būti atskirtai 
nuo tėvų, buvo nejauku. Ypač kad reikėjo 
gyventi tarp moterų, kurios buvo įvairaus 
amžiaus ir patyrimo. Bet nežiūrint viso to, 
aš greitai išmokau susitvarkyti savo reika
lus man nepažįstamoje aplinkoje.

Mano lova buvo šalia Genės lovos. Aš 
su ja susipažinau vienoje iš stovyklų. Ji buvo 
keliais metais vyresnė už mane ir daugiau 
nebeėjo į mokyklą. Jos auksiniai, garbanoti 
plaukai dailiai krito ant pečių. Didelės, 
mėlynos akys glūdėjo tarp ilgų blakstienų 
ir skruostai derinosi su raudonom lūpom. 
O jos figūra žavėjo kiekvieną vyriškį. Ji 
tikrai buvo labai graži ir rafinuota. Aš jai 
pavydėjau.
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“Labas,Gene,” -pasveikinaują,grįžus 
po pokalbio su prižiūrėtoju.

“Tai aš teisingai atspėjau vakar vakare, 
kai tu miegojai.”

“A tu irgi važiuoji į Australiją?’
“Nekvailiok, Ae... A nebūčiau čia, 

jeigu nevažiuočiau.”
“Kur tavo tėvai? Atrodo, kad tave irgi 

atskyrė nuo jų?”
“Žinoma... O kaip gerai... Man jų 

nereikia... Galiu pati save prisižiūrėti,”- 
Genė buvo pilna pasitikėjimo savim.

“A irgL.. A irgi...” - nepasiduodama, 
tą patį vaizdavau.

Genė ir aš susidraugavom. Ji pamokė 
mane, kaip išpešioti antakius, sugnybti 
skruostus, kad jie gražiai parausti}, ir net 
ypatingoms progoms paskolindavo lūpoms 
pieštuką.

Vieną dieną aš jos paprašiau, kad ji 
nukirptų mano kasas. Po toji mane pamo
kino, kaip susisukti trumpus plaukus ant 
laikraščio j garbanas ir kaip juos iššukuoti, 
kad gražiai stovėtų.

Kas man labiausiai patiko apie ją, tai 
kaip ji mokėjo erzinti vyrukus. Kai pama
tydavo artėjančias aukas, jos akys suži
bėdavo. Viena ranka ji mesdavo savo auk
sines garbanas į šoną, o kita mėgindavo 
pasitaisyti liemenuką.

Kiekvieną dieną Neapolio saulė švietė 
karštai ir akinančiai. Stovykla buvo įkal
nėje priešais mėlyną Viduržemio jūrą. 
Truputį toliau matėsi uolėta sala. Dažnai 
sėdėdavome po medžio šešėliu ir stebė
davome bangas, atsimušančias į jas. Ten

mano draugė visada garsiai dainuodavo 
‘Isle of Capri’.

“Eikšekit, vyrukai... Padėkit.. Man 
reikia vyriško pritarimo,” - ji kalbindavo 
juos švelniu, viliojančiu baku. Ir taip, 
palaikydama draugystę su ja, aš niekada 
nenuobodžiavau.

Mano tėvai turėjo sutikti su emigracijos 
taisyklėmis, o aš džiaugiausi savo naujai 
patirta laisve.

Nė vienam nebuvo leista išeiti iš sto
vyklos, nes tuo laiku Neapolyje siautė 
komunistų gaujos ir vyko apiplėšimai

Vieną dieną išgirdom apie iškylą į 
ugnikalnį. Genė ir aš buvom pirmosios 
užsirašyti

“Gene, pabusk... Laikas keltis... A 
nenoriu pavėluoti į iškylą,”. - turėjau 
kariauti kol neapsikentusi nutraukiau nuo ;. 
jos paklodes, išrisdama ją iš lovos.

“Nustok, Ale... Atiduok man jas...”
“Ne, negausi... Laikas tau keltis...”- 

erzinau ją.
Ir taip, išsipašę antakius, apžnaibe 

skruostus, mes prisijungėmprie iškylos. Su 
šia grupe ėjom ir ėjom per ilgas, akmeni
mis grįstas, siauras gatves.

“Kokie tie namai keisti Gene? Jie visai 
kitaip atrodo, negu Lietuvoje arba Vokie
tijoje.”

“A irgi pastebėjau, kad italai daugiau 
laiko praleidžia gatvėje, negu namuose. 
įdomu kodėl?”

“Hm... įdomu...”
Praėjom pro daugybę pynių česnakų, 

svogūnų ir dešrų, kabančių apie duris.
“Gal jie neturi vietos viduje,” - pa

šnibždėjau jai.
“Ale, užsiimk nosį,” - sušuko Genė,

artėjant prie saulėje džiovinamų žuvų, 
kurių kvapas jautėsi net kitoje gatvės 
pusėje. "

“Kokia smarvė...”
“Kaip jie gali valgyti tokią žuvį? Tik 

pasižiūrėjus j jas, man norisi vemti Ir tos 
begėdės moterys žindo vaikus gatvėje... 
Kur visi jas mato,” - pasipiktinus mano 
draugė nusisuko į kitą pusę.

Apie pietus saulė pasidarė baisiai 
karšta. Genės žandai paraudo lyg žarijos, 
o jos batai su aukštais kulniukais netiko 
vaikščiojimui per tokį seną bruką. Pa kurio 
laiko ji pradėjo garsiai bumbėti kad vyrai 
einantys prieš mus, galėtų girdėti

Vieni ją tik erzino, o kiti visai nekreipė 
dėmesio. Tik jaunas Benius, mus pasivijęs 
negalėjo atsispirti jos saldžiam pagalbos 
prašymui ,

“Duok man savo rankelę,” - jis pasisiūlė 
jai padėti.

Benius buvo vidutinio ūgio, stipriai su
dėtas, tamsios odos vyrukas, o juodi, ži
bantys plaukai derinosi su jo rudom akim.

Kai pasiekėm ugnikalnio viršūnę, jo 
dauboje pamačiau burbuliuojant karštą, 
žemę .Karts nuo karto po mano kojom 
sudrebėdavo visas kalnas. Kadangi aš 
niekada nebuvau mačiusi ugnikalnio, man 
buvo labai įdomu, bet ir baisu.

Prisiminiau pamoką apie tą nelaimingą 
dieną, kada Pompėja buvo užpilta pelenais 
ir lava. Kiekvieną kartą, kai pajusdavau 
dundant žemę, man prieš akis atsistodavo 
bėgantys nuo mirtino pavojaus kfykiantys 
žmonės. Kaip baisu tada turėjo būti

“Ale, nustok sapnavus. Laikas grįžti į 
stovyklą,” - mano draugę lė nutraukė mano 
mintis. (Bus daužau)

6



In memoriam
Užgeso kukli švieselė

A+A Jonas Krutulis

Kovo 16 dieną, po pamaldų Šv. Bren
dan bažnyčioje, Sydnėjaus Rockwood 
kapinėse palaidojome Dalę Šumskienę- 
Ramanauskaitę. Palydėta dviejų sūnų - 
Andriaus ir Petro, keturių anūkų, draugo 
Gintaro ir būrio bičiulių iš Bendruomenės, 
tautinių šokių veteranų grupės atstovų, 
vyresnių skaučių būrelio atstovių.

Dalė gimė 1941 metais Lietuvoje, 
Platelių mieste. Tėvams pasitraukus į Va
karus, Dalė ir toliau augo lietuviškoje 
aplinkoje. Nuo jaunų dienų skautavo kartu 
su a.a. vyresniu broliu Rimu. Atvykusi į 
Australiją, lankė Savaitgalio mokyklą, kur 
mokytojavo jos mama a.a. Vilhelmina, 
reiškėsi skautiškame gyvenime.

1964m ištekėjusi už Mindaugo Šumsko 
- vieno iš Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
įkūrėjo, ir toliau dalyvavo Bendruomenės 
gyvenime: dirbo tekstų rinkėja “Mūsų 
Pastogės” redakcijoje, o sunegalavus ma
mai, perėmė jos pareigas Bankstown’o 
lietuvių bibliotekoje, prisijungė prie tau
tinių šokių grupės, kuri palaipsniui virto 
veteranų šokių grupe. Būdama kuklaus ir 
švelnaus būdo, mūsų tarpe ji buvo ta kukli 
švieselė, kuriai tyliai užgesus, pasigesime 
Dalės nuoširdumo, draugiškos šypsenos ir

Liūdnos netektys
Kovo 26 d. Sydnėjuje mirė visuomenininkas ir ilgametis ALB Sydnėjaus Apylinkės 

Valdybos pirmininkas Albinas Eiiniūnas. Atsisveikinimas įvyko balandžio 3 dieną.

Balandžio 2 d. Sydnėjuje mirė keramikė Danutė Kaipavičienė [Do- 
nielaltė), ne kartą dalyvavusi meno parodose. Laidotuvės - balandžio 5 dieną.

Nekrologai - kituose MP numeriuose.

A+A Danutei Karpavičienei
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui Jurgiui, dukroms Laurai ir 

Ramonai su šeimomis, broliui Vytautui Donielai su šeima ir visiems 
artimiesiems.

Sydnėjaus Lietuvių Golfo Klubas

Dalė Ramanauskaitė-Šumskienė

kartu praleistų dienų.
Laidotuvių metu jautrų atsisveikinimo 

žodį tarė sūnus Petras.
Danutė Skorulienė

Jonas Krutulis, muzikas, vargonininkas, 
chorvedys, Lietuvos darbuotojas, savo 
paskutinę dainą sudainavo sausio 30 dieną 
(2002). Liūdi žmona Antanina, duktė Re
gina, anūkės Indra ir Caroline bei proanū
kė Victoria, kurioms jis visur ir visuomet 
buvo brangus ir mylimas.

Velionis gimė Veiveriuose, Marijam
polės apskrityje, Juozo ir Magdalenos 
Krutulių šeimoje. Buvo penktas vaikas. 
Užaugo su keturiais broliais ir dviem se
serimis. 1932 metais Kaune baigė gimna
ziją, ir ten toliau konservatorijoje mokėsi 
groti vargonais.

Atlikęs karinę tarnybą, vargonininkavo 
ir vadovavo chorams Daukšių, Veiverių, 
Virbalio, Labūnavos ir Ariogalos parapi
jose. Ariogaloje susipažino su Antosėle 
Grigaite ir ją ten vedė.

Artėjant rusams, jaunieji pasitraukė į 
Vokietiją, ir apsistojo Lūbeck’e. Ten 1946- 
1949 m Jonas dėstė muziką lietuvių gim
nazijoje. 1950 m. su penkerių metų dukra 
Regina emigravo Tasmanijon ir ten išgy
veno iki mirties.

Dviejų metų darbo prievolę atliko vai
sių ūkyje Windermere kaimelyje, rytų 
Tamar apskrityje. Pradžioje šeima prisi
glaudė mažoje obuolių skynėjo pašiūrėje. 
Po darbo prievolės šeima persikėlė į 
netolimą Launceston miestelį, kur susi
taupė ir nusipirko namą. Jonas ilgai dirbo 
tekstilės fabrike Kelsal and Kemp.

Dirbdamas fabrike neapleido mėgia
mos muzikos. Ilgus metus vadovavo Laun
ceston Male Choir ir Crescent Ladies 
Choir. Net australus choristus išmokė lie
tuviškų melodijų. Taip pat, ilgai vedė lietu
višką mėnesinę radijo valandėlę Launces
ton City Park FM. Daug prisidėjo prie 
Good Neighbour Council darbų ir renginių.

Jonas buvo Launceston lietuvių vadovas 
nuo bendruomenės įsikūrimo, iš pradžių 
kaip Valdybos pirmininkas, o nuo 1975 
metų kaip seniūnas. Dirbo Lietuvos išlais
vinimui kiek ir kur galėjo. Rūpinosi ir Laun
ceston lietuvių dvasine gerove: priimdavo 
lietuvius kunigus, padėjo apeigose.

Ilgametė šeimos draugė Margaret

Bartkevičius taip aptarė jo gyvenimą: 
“Jonas buvo sumanus, turėjo jumoro jaus
mą, gabus. Apie jį sukosi (Launceston) 
lietuviškos kultūros įvykiai. Jo namai pasi
darė lietuvių susirinkimo vieta. Mes jo pasi
gesime. ” Tie, kurie Joną pažino, pilnai 
pritaria jos žodžiams.

Laidotuvių mišiose Launceston Apaš
talų bažnyčioje dalyvavo daug draugų ir 
pažįstamų iš visos Tasmanijos. Mišias au
kojo kun. T. Southerwood. Apeigų pradžio
je šeimos draugas Jonas Lipšius apdengė 
karstą lietuviška vėliava. Pirmąjį skaitymą 
atliko Judy Tarvydas, psalmę giedojo Ra
mūnas Tarvydas, o žmonių maldas aukojo 
Irena Grant-Vilnonytė. Margaret Bartkevi
čius tarė atsisveikinimo žodį. Prie kapo 
Carr Villa kapinėse lietuviai sugiedojo 
“Marija, Marija”. Visi užbėrė lietuviškos 
žemės ant Jono karsto.

Jonas buvo rūpestingas, judras, suma
nus, iškalbingas, gyvenimo negandas pra
ėjęs ir daugybę sunkumų įveikęs žmogus. 
Jis buvo atrama ne tik savo šeimai, bet ir 
pagalba Lietuvoje esantiems giminėms. Tai 
tikras ir ištikimas Lietuvos sūnus. Tegul jis 
ilsisi ramybėje. R.T, R.S.

Po sunkios ligos mirus
a.a. Danutei Karpavičienei,

vyrą Jurgį, dukras Lamą ir Ramoną su šeimomis, brolį Vytautą Donielą ir 
artimuosius giliam liūdesy užjaučia

Milašų šeima

A+A Albinui Giniūnui
mirus, reiškiame gilią užuojautą liūdinčiai žmonai Ednai, dukrai Donnai ir 

sūnui Viktorai su šeimomis bei artimiesiems Lietuvoje. Skaudžios netekties 
valandose liūdime kartu su Velionio šeima.

Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija ir
Parapijos Komitetas

A+A Danutei Karpavičienei
mirus, giliai užjaučiame vyrą Jurgį, dukras Laurą ir Ramoną, anūkus, gimines 

ir artimuosius.
Tamara ir Benius Vingiliai

Ilgamečiu! bendradarbiui
A+A Albinui Giniūnui

mirus, reiškiu gilią užuojautą žmonai Ednai, dukrai ir sūnui su šeimomis
Jonas Zinkus

Žymiam Lietuvių Bendruomenės veikėjui

Albinui Giniūnui
mirus, žmonai Ednai, dukrai ir sūnui giliausią užuojautą reiškia ir drauge 

liūdi
Valerija ir Petras Bielskiai,

Janina Vabolienė

A+A Albinui Giniūnui
pasitraukus amžinybėn, žmonai Ednai, sūnui Viktorui, dukrai Donnai ir jų 

šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Salomėja Grybienė ir Gražina

A+A Albinui Giniūnui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Ednai, sūnui Viktorui, dukrai 

Donnai, jų šeimomis ir giminėms Lietuvoje.
Bronius, June, Edward ir Jane Dambrauskai

A+A Albinas Giniūnas
In loving memory of my dear godfather my deepest symphathy to aunt Edna, 

Victor, Donna and their families.
Paul Dambrauskas

A+A Albinui Giniūnui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Edną, šeimą ir artimuosius.

Tamara ir Benius Vingiliai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Geelongo Lietuvių Bendruomenės choro “Viltis”Biurus
i! Bus prizai už spalvingiausius čigonų kostiumus

“Viltis “ Choir

GYPSY BHKL
FLOOR SHOW
Raffle and prizes for the most colourful 
gypsy costumes.
Lithuanian House, Beauford Ave., Bell 
Post Hill, Geelong.
Saturday 25 May 2002. Food service begins
730 p.m.
$15 each ticket I $10 hot meal I $2 coffee 
and cake. Drinks BYO.

Bookings: K.Starinskas 5278 3660 (ah) and A.Scano 5248 2493 (ah).
All proceeds will go towards participation of the choir “Viltis” at the 22th 
Australian-Lithuanian Cultural Festival, Adelaide, December 2002.

Sekmadienį, balandžio 14 d., 2 vai. po pietų Bankstowno Lietuvių 
Klube

Gus ko t)at nebuvo

Visą popietę — tik juokai!
Anekdotai, satyros ir muzikiniai intarpai

Juoksitės iki ašarų! Įėjimas - $10. 
loterijoje - 3 vertingi paveikslai

(Leekos Kraucevičiūtės, Stasio Montvido ir Leono Urbono)
Pelnas skiriamas Australijos Lietuvių Fondui. Lauksime visų. Rengėjai

> —■ -

ALB Adelaidės Apylinkės 
visuotinis metinis 

susirinkimas
Susirinkimas šaukiamas sekmadienį, 

balandžio21d., 130 vai. p. p. Lietuvių Na
muose, Norwood.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas. Tylos minutė.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
4. Praėjusių metų susirinkimo protokolo 
priėmimas.
5. Apylinkės Valdybos narių pranešimai:

a. Pirmininkės
b. Iždininkės
c. Radijo Komiteto
d. Kontrolės Komisijos

6. Pasisakymai dėl pranešimų
7. Apylinkės Valdybos rinkimai
8. Radijo Komiteto rinkimai
9. Organizacijų atstovų trumpi pranešimai
10. Pasisakymai del pranešimų - klausimai 
ir pasiūlymai
11. Apylinkės Valdybos rinkimų rezultatų 
paskelbimas
12. Susirinkimo uždarymas. Tautos I limnas 

Po susirinkimo kavutė.
ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Nori susipažinti
Jauna šeima iš Lietuvos, auginanti du 

vaikučius, norėtų susipažinti su lietuvių 
emigrantų šeima, kuri norėtų susirašinėti 
oro ar elektroniniu paštu. Rašyti: I.Kaz- 
lauskienė, Vilniaus 13A - 33, Kuršėnai, 
Lithuania, e-mail:

irlanda_kazlauskienė@mail.lt

Dr. Kazio Martinkaus
Pomirtinis Stipendijų Fondas

A.a. biochemijos dr. Kazio Mar
tinkaus (1953-1984) prisiminimui 
1985 m. jo tėvai, sesuo ir artimieji 
draugai įsteigė stipendijos fondą, 
kuriuo gali pasinaudoti visi lietuviai 
studentai, bebaigią bakalauro studi
jas arba siekiantys magistro ar dak
taro laipsnio iš griežtųjų mokslų (bio
logijos, chemijos, biochemijos), ypač 
sąryšyje su vėžio tyrimu.

Norint gauti daugiau informa
cijos ir prašymų formas, rašyti šiuo 
adresu: Kristina Martinkutė, Dr. 
Kazys Martiniais Memorial Scholar
ship Fund, 7120 S. Richmond, Chicago, 
IL 60629-3011, USA

Prašymų formos turi būti grąžin
tos iki gegužės 30 dienos (2002).

Dėmesio Melbourno lietuvių benduomenės nariams
Sekmadienį, gegužės 5 dieną, 1.20 vai. po pietų Melbourno Lietuvių Namų 

Jubiliejinėje salėje įvyks ALB Melbourno Apylinkės metinis narių susirinkimas.
Visi nariai prašomi dalyvauti.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus “Aušros” tunto “Pietų Kryžiaus” stovykla!
Sydnėjaus “Aušros” tuntas kviečia visus skautus ir jų šeimas į “Pietų Kryžiaus” stovyklą.
Prasideda : šeštadienį, balandžio 20 d.
Baigiasi: ketvirtadienį, balandžio 25 d., 12 vaL
Kur: Kariong stovyklavietėje, Woy Woy Rd., Kariong.
Kaina: $75 - visai stovyklai, vienam žmogui $20 - viena diena.
Norinčius dalyvauti prašau registruotis pas Audrutę Markowskei (teL: 9498 1921) 

Norime suplanuoti gyvenvietes ir užsiėmimus iš anksto. Jei turite klausimų arba reikia 
paaiškinimo, kaip pasiekti Kariong stovyklavietę, prašau paskambinti Audrutei.

Iki pasimatymo stovykloje!
Daina Šliterytė, “Aušros” tunto tuntininkė

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 
TeL: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vaL
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vaL
Uždarytas tik antradieniais.
Sekmadieniais nuo 3 vai. iki 4 vai. po pietų rodomi lietuviški filmai

Naujai atsidariusi virtuvė ‘Pas Aldoną’1 dirba

♦ penktadieniais nuo 6.00 iki 9.00 vai. vakaro,
♦ šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vaL vakaro ir
♦ sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.00 vaL vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - 
Aldonos patiekalus.

Dept. of Immigration praneša
NSW gyventojų žiniai, Department of Immigration and Multicultural Affairs praneša, 

kad keičiasi aptarnavimo adresai Sydnėjuje. Nuo š. m. balandžio 8 d. šis Departamentas 
užims 6 aukštus šiame pastate:

26 Lee Street, Sydney, NSW 2000, tel. 13 18 81; pašto adresas: GPO Box 9984, 
Sydney, NSW 2001.

Pastatas yra netoli centrinės geležinkelio stoties, prieš Hotel Mercure.
Tuo pačiu panaikinami šie Departamento skyriai: 88 Cumberland, Sydney (skyrius 

žinomas kaip “The Rocks Office”) ir 477 Pitt Street, Sydney (miesto centras). Bus 
susiaurintas aptarnavimas Rockdale skyriuje, tačiau aptarnavimas nesikeis Parramatta 
skyriuje. Numatoma, kad minėtas persitvarkymas užtruks apie tris savaites.

Keičiasi Lietuvos miestų kodai
2002 m. sausį ir vasarį buvo pakeisti kai kurie Lietuvos tarpmiestinio ryšio kodai. 
“Lietuvos telekomas” įvedė naujus kodus (žiūr. lentelę), bet iki 2002 m. gegužės 1 d.

galios dar ir senieji kodai.

Miestas Senasis kodas 
rajonas

Naujasis kodas Miestas Senasis kodas Naujasis kodas 
rajonas

Biržai 220 450 Pasvalys 271 451
Elektrėnai 238 528 Rokiškis 278 458
Jonava 219 349 Šakiai 247 345
Kaišiadorys 256 346 Šilutė 241 441
Kaunas 27 37 Tauragė 246 446
Kėdainiai 257 347 Trakai 238 528
Kupiškis 231 459 Ukmergė 211 340
Marijampolė 243 343 Vilkaviškis 242 342
Panevėžys 25 45 Vilnius 22(2XXXXX) 5(21XXXXX)

Tautinių šokių ansamblio “Gintaras”
Mpasiiroaymasi — Koncertas

įvyks sekmadienį, balandžio 14 d., 130 vai. po pietų Melbourno Lietuvių
Namų Koncertų salėje. Iš širdies visus kviečiame ir visų laukiame.

Įėjimas - $12, vaikams iki 13 metų - veltui.
Savo apsilankymu paremsite “Gintaro” šokėjus! Šoks dideli ir maži, jauni ir

vyresni. Ateikite! Iki pasimatymo koncerte!
J

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Donielienė

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 $55. Užsienyje oro paštu - $130.00. N.Zelandijoje oro paštu $105.00. 

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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