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Pasirodė “Gintaras”

Nuotraukoje - lietuvių tautinių šokių ansamblis “Gintaras” daugis kultūriniame koncerte 
Mcfoourne. Dalios Didžienės reportažų apie šį koncertų skaitykite MP 3 puslapyje.

Kairaitis Lietuvos įvykių apžvalga
Problemos dėl Ignalinos AE 

uždarymo
Įtakingas Anglijos verslo dienraštis 

“The Financial Times” praneša, kad 
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus 
įspėjo Europos Sąjungos lyderius, kad 
finansinės problemos ryšium su Ignali
nos sovietinio tipo atominės jėgainės 
uždarymu gali sukelti pavojų planuojamam 
šalies įstojimui į Europos Sąjungą.

Lietuva yra sutikusi iki 2005 metų 
uždaryti pirmą (iš esančių dviejų) atomi
nės jėgainės reaktorių. Europos Sąjunga 
ragina Lietuvą įsipareigoti iki 2009 metų 
uždaryti ir antrą (penkiais metais jaunesnį) 
reaktorių, teigdama, jog nepriėmus šio 
įsipareigojimo Lietuva negalės baigti 
energetikos skyriaus derybų.

Derybų nebaigus iki 2002 metų 
pabaigos, Lietuva atsiliktų nuo kitų ES 
narystės siekiančių valstybių ir gali būti 
nepakviesta įstoti į Europos Sąjungą 2004 
metais.

Lietuvos Prezidentas teigia, kad Lie
tuva yra pasirengusi uždaryti Ignalinos 
jėgainę, nors yra įsitikinusi, kad Švedijos 
ekspertų modernizuotas reaktorius yra 
visiškai saugus. Prezidentas teigia, kad 
jėgainės uždarymo pažadėjimui kliudo 
šiam uždarymui reikalingų lėšų stoka - 
Prezidento Valdo Adamkaus teigimu, tai 
kainuotų apie trys milijardai eurų (10 
milijardų litų). Neturėdama šių lėšų, Lie
tuva, nors ir norėtų, negali duoti uždarymo 
pažado, nebent uždarymą pažadėtų fi
nansuoti Europos Sąjunga. Tačiau Sąjungos 
uždarymo biudžetas nebus nustatytas iki 
2006 metų, tad ir ES dar negali šio klausi
mo svarstyti.

Europos Komisijos pareigūnai tvirtina, 
kad reaktorius turi būti uždarytas ir pa
brėžia, kad jie tikrai yra pasirengę prisidėti 
prie reaktoriaus uždarymo finansavimo, 
tačiau valstybėms narėms šį klausimą 
svarstyti teks po 2006 metų.

Baltijos jūroje - cheminio tipo 
ginklai

Lietuvos liberalų demokratų partija 
ketina surengti politikų ir specialistų 
konferenciją tikslu atkreipti dėmesį į 
Baltijos jūroje paskandintus cheminio ti
po ginklus.

Partijos lyderis Rolandas Paksas teigia, 
kad atsivėrus karo paslapčių byloms, tapo 
įmanoma sužinoti apie 1947 metais So
vietų Sąjungos Baltijos jūroje paskandin
tų 35000 tonų (ginklų formoje) cheminių 
nuodų. Jų tarpe yra apie pusė milijono 
artilerijos šovinių ir 70 000 bombų.

R. Paksas išreiškė norą kreiptis į 
Lietuvos Vyriausybę, kad ji imtųsi inicia
tyvos ieškoti kartu su kitomis Baltijos jū
ros kaimyninėmis valstybėmis galimų 
šios problemos sprendimo būdų. R. Pakso 
žiniomis, apie 5 tonos šių cheminių gink
lų buvo paskandinti kelių dešimčių metrų 
gylyje apie 70 kilometrų nuo Lietuvos- 
Latvijos jūros sienos. R. Paksas yra įsi
tikinęs, kad toks cheminių nuodų kiekis 
Baltijos jūrai gręsia “mirtinu pavojum”.

Sunki padėtis “IJetuvos 
avialinijose”

“Lietuvos rytas” laikraščio vedamasis 
straipsnis “Laiko ženklai” labai stipriai 
kritikuoja “Lietuvos avialinijos” (LAL) 
padėtį, iškilusią dėl 1995 metais nupirktų 
dviejų Boeing 737-200 tipo, S.Dariaus ir 
S. Girėno vardais pakrikštytų, keleivinių 
lėktuvų.

Perkant lėktuvus buvo žinoma, kad 
Europos Sąjungoje nuo 2002 metų balan
džio 1 dienos bus įvedami naujieji lėktuvų 
variklių triukšmo barjerai, kuriuos Boeing 
737- 200 varikliai viršija. Su šiuo faktu 
aukščiausi LAL pareigūnai aviacijos 
specialistų buvo supažindinti dar prieš 
perkant lėktuvus.

Dėl naujų triukšmą ribojančių taisyk
lių LAL Boeing 737- 200 lėktuvai negali

Užsienio lietuvių rėmimo centras
2000 m. rugpjūčio 10 d. Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės atstovybė Lie
tuvoje, Mokslo ir studijų departamentas 
prie Švietimo ir mokslo ministerijos ir 
Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentas prie Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės įsteigė viešąją įstaigą Užsienio 
lietuvių rėmimo centras. Centro direk
torius - PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis.

Centro pagrindiniai tikslai:
- skatinti užsienio lietuvių studijas 

Lietuvos aukštosiose mokyklose;
- skatinti užsienio Lietuvių Bendruo

menių ir Lietuvos Respublikos aukštųjų 
mokyklų glaudesnį bendradarbiavimą;

- rūpintis užsienio lietuvių studijų 
Lietuvoje finansavimo reikalais.

Mokslo ir studijų departamentas prie 
Švietimo ir mokslo ministerijos užsienio 
lietuvių studijų finansavimo klausimų 
sprendimą perdavė naujai įkurtam Užsie
nio lietuvių rėmimo centrui.

Užsienio lietuvių rėmimo centras 
priima prašymus paramai iš užsienio lie
tuvių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose 
mokyklose. Pretendentai į paramą gali 
kreiptis Vilniuje adresu: Geležinio vilko g. 
12, tel/faksas 62 02 26 arba elektroniniu 
paštu: ulrcfS) centras Jt į Centro direkto
riaus pavaduotoją Aušrą Lasauskaitę.

Lietuvos aukštosiose mokyklose studi
juoja nemažai užsienio lietuvių jaunimo. 
Pagal aukštųjų mokyklų nustatytas pri
ėmimo taisykles lietuvių kilmės užsienie
čiams taikomos tokios pačios kaip ir ki
tiems užsieniečiams priėmimo sąlygos. 
Įstoję į Lietuvos aukštąją mokyklą jie turi 

skristi į Europos Sąjungos oro uostas.
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą jais 

skraidyti nebus galima ir Lietuvoje. Tilo 
būdu šie už 17 milijonų JAV dolerių pirk
ti lėktuvai pasirodo yra beveik bever
čiai. Dar prieš įvedant naująsias triukšmą 
ribojančias taisykles, kai kuriuose oro 
uostuose LAL turėjo mokėti padidintus 
mokesčius už skrydžių dažnumu apribotą 
Boeing 737-200 oro uostų vartojimą.

Laikraštis kaltina tų laikų LDDP 
vadovaujamą Lietuvos Vyriausybę, teig
damas, kad nei tų laikų LAL vadovui, nei 
susisiekimo ministrui nerūpėjo elementari 
versk) logika, nes svarbiau buvo pataikauti 
Simonui Velonskiui, A. Brazausko prezi
dento rinkiminės kampanijos organiza
toriui išeivijoje ir jo sėbrams, kurie buvo 
lėktuvų pirkimo tarpininkais. Per tuos 
tarpininkus išpūstom kainom buvo nupirk
ti ne vien Boeing 737-200 lėktuvai, bet ir 
21 metų senumo verslo klasės (executive 
jet) Jetstar lėktuvas, kuris po brangaus 
remonto buvo parduotas už keleriopai 
mažesnę nei pirkimo kainą.

Į bendrą Lietuvos aviacijos “fiasko” 
sąrašą “Lietuvos rytas” įtraukia ir gran
diozinių komercinės aviacijos planų 
įgyvendinimui atremontuotą, buvusį 
sovietų karo aviacijos, milžiniško dydžio 
Šiaulių oro uostą. Daugiau kaip 150 
milijonų litų išleidus oro uosto remontai, 
jis buvo grąžintas Krašto apsaugos 
rrnnisterijai

Centro direktorius - PLB atstovas Lietu
voje Gabrielius Žemkalnis.

sudaryti su aukštąja mokykla studijų sutar
tį, įtvirtinančią, kad patys asmenys arba jų 
rėmėjai apmokės visas studijų išlaidas. 
Tokia situacija didelei daliai užsienyje gy
venančių lietuvių užkerta galimybę studi
juoti Lietuvoje.

Užsienio rėmimo centras kreipiasi į 
visų Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
kraštų tautiečius, kviesdamas paremti 
piniginėmis aukomis išeivijos studijas Lie
tuvoje. Galinčius padėti kviestame steigti 
vardines stipendijas, kuriomis, atsižvelgiant 
į šios stipendijos steigėjo pageidavimą, 
galėtų būti remiamos tam tikros srities ar 
specializuotos stadijos.

Gabrielius Žemkalnis ir kiti parašai

Lietuva pralaimi Europos 
Žmogaus Teisių Tbisme

Seimo vadovas Artūras Paulauskas 
apgailestauja, kad Lietuva pirmauja pagal 
skundų skaičių Europos Žmogaus Teisių 
Teisme. Lietuva savo piliečiams yra pra
laimėjusi dešimtį bylų, pakenkdama sau 
finansiškai ir moraliai Šias mintis Seimo 
pirmininkas Artūras Paulauskas išreiškė 
susitikime su Kaišiadorių teisėsaugos 
pareigūnais. Ta pačia proga Seimo vadovas 
paragino apylinkių teisėjus labiau įsiklau
syti į tarptautinių konvencijų reikalavi
mus, nes nesilaikant šių vakarietiškų nor
mų, Lietuva pralaimi Europos Žmogaus 
Teisių Teisme. A.Paulauskas priminė 
teisėsaugos pareigūnams, kad nuo sekančių 
metų pradžios Lietuvoje įsigalios naujieji 
- Baudžiamasis ir Baudžiamojo proceso 
kodeksai. Seimo pirmininkas rajono teisė
jus ragino vadovautis naujuose kodeksuo
se įtvirtintomis normomis, tuo išvengiant 
Europos teismų.

Panašias mintis jis išreiškė ir atidarant 
Vilniuje prasidėjusią Europos ombuds
menų konferenciją. Konferencijos dalyvius 
A. Paulauskas informavo apie Lietuvos 
oficialią žmogaus teisių gynimo institu
ciją - Seimo kontrolieriaus įstaigą, kurioje 
dirba 5 ombudsmenai Įstaiga veikia jau 
nuo 1995 metų ir per metus išnagrinėja apie 
pusantro tūkstančio dažniausiai pagrįstų
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Balandžio 1 d. Olandijoje įsigalėjo 
įstatymas, kuriuo legalizuojama eutanazija, 
įstatymas yra numatęs griežtas taisykles, 
kurių reikia prisilaikyti padedant ken
čiančiam ligoniui numirti
♦ JAV pagrasino nutraukti piniginę 
paramą Serbijai, jei jos Vyriausybė atsisa
kinės bendradarbiauti su Hagos tarptau
tiniu karo nusikaltimų teismu ir neišduos 
Serbijoje gyvenenčių 15-kos Hagos teismo 
paieškomų asmenų. Serbijai buvo duotas 
galutinis balandžio 1 d. terminas. Keletą 
valandų prieš nustatytą terminą, Serbijos 
Vyriausybė įsakė savo policijai suimti 
Hagos teismo paieškomą dabartinį Ser
bijos prezidentą Milan Milutinovič ir tris 
kitus buvusius Serbijos diktatoriaus Slo
bodan Milosevič padėjėjus.
♦ Balandžio 1 d. kaukėti palestiniečių 
ekstremistinių organizacijų nariai įsiveržė 
į saugumo pastatą Tulkam mieste ir nužu
dė 8 kalinius, laukiančius teismo dėl įta
riamo šnipinėjimo Izraelio naudai. Tą 
padą dieną kituose Palestinos miestuose 
nužudyti kiti 4 asmenys, įtarti šnipinėjimu.
♦ Izraelio karinės pajėgos tęsia pales
tiniečių administruojamos dalies užėmimą 
ir įtariamų asmenų areštą. Miestuose vyks
ta kovos tarp Izraelio karių ir palesti
niečių. Žūva daug civilių palestiniečių. 
Balandžio 2 d. Betliejuje nuo Izraelio kul
kų žuvo katalikų kunigas, bažnyčioje su
žeistos 6 vienuolės. Palestiniečiai aktyvis
tai, kovoję prieš Izraelio karius, įsiveržė į 
Betliejaus Gimimo bažnyčią, statytą impe
ratoriaus Konstantino Didžiojo ir iš čia 
susišaudė su bažnyčią apsupusiais kariais. 
Gręsia žudynės šventovėje, kurioje be 
palestiniečių aktyvistų slėpėsi ir keli šim
tai civilių.
♦ Balandžio 3 d. Izraelio vyriausybė pa
skelbė, kad jų kariai, užėmę Jaser Arafat

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

skundų. Artūras Paulauskas paminėjo, kad 
Lietuvoje, kaip ir kitose posovietinėse 
valstybėse, žmogaus teisių supratimas 
skiriasi nuo Vakarų Europoje sukauptos 
patirties.

Valstybės kontrolieriaus įstaiga, tir- 
datna skundus dėl valstybės ar savival
dybių pareigūnų piktnaudžiavimo, dau
giausiai skundų gauna dėl problemų, su
sijusių su nuosavybės teisių į žemę, miš
ką ar vandens telkinį atkūrimu, dėl poli
cijos ar prokuratūros pareigūnų elgesio. A 
Paulauskas sutinka su kitu konferencijos 
dalyviu, Europos Tarybos žmogaus teisių 
įgaliotiniu Alvaro Gil-Robles, kad Lietuva 
daugiausiai dėmesio turėtų skirti mažiau
siai socialiai apsaugotų žmonių (t.y. neįga
liųjų, senyvo amžiaus, vaikų, čigonų, kalė
jime sėdinčių, užsieniečių) teisėms ginti.

Tačiau ombudsmenų susirinkimo 
proginės spaudos konferencijoje Aivaro 
Gil-Robles kritikavo Lietuvos Seimo kon
trolieriaus įstatymus, kurie leidžia Seimo 
kontrolieriaus-ombudsmeno sprendimus 
apskųsti administraciniam teismui. Gil- 
Robles teigia, kad ombudsmenai yra 
nepriklausoma institucija ir į jų reko
mendacinio pobūdžio sprendimus teismai 
neturėtų kištis.
LR Prezidento metinis pranešimas

Anradienį, balandžio 2-ą, Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus parlamente 
perskaitė ketvirtą metinį pranešimą. 
Prezidento klausėsi Prezidento žmona, 
Vyriausybės nariai, diplomatinis korpusas 
ir būrys signatarų.

Pranešimas, kuriame Prezidentas 
palietė keliasdešimtį temų, tik vieną kartą 
- jam kalbant apie aukštųjų mokyklų 

būstinę Ramallah mieste, rado daug taikos 
sutartimi uždraustų ginklų bei dokumen
tinių įrodymų, kad Arafat rėmęs teroristų 
veiksmus. Palestiniečių pareiškimu, šie 
dokumentai esą falsifikuoti.
♦ Ne tik arabų kraštai, bet ir Europos 
kraštų vyriausybės reikalauja, kad Izraelis 
sustabdytų savo kampaniją ir atitrauktų 
kariuomenę iš palestiniečių sričių. Balan
džio 5 dieną to pareikalavo ir JAV pre
zidentas George W Bush Izraelis atsisako 
šį reikalavimą pildyti. Jo ministras pirmi
ninkas Ariel Šaron tik įsakė pagreitinti 
kampanijos vykdymą, kad ji būtų užbaigta 
iki numatomo JAV užsienio reikalų mi
nistro Colin Powell atvykimo į Izraelį. Iki 
balandžio 7 dienos Izraelis suėmė 1200 
palestiniečių, nukovė virš 200. Tarptauti
nės organizacijos skundžiasi, kad Izraelio 
kariai trukdo sužeistų civilių evakuaciją, 
nepraleidžia greitosios pagalbos mašinų.
♦ Balandžio 1 ir 2 dienomis Afganistano 
saugumo organai suėmė virš 300 žmonių, 
apkaltintų suokalbiu nužudyti min. pirmi
ninką Hamid Karzai, buvusį karalių Zahir 
Šach bei pasiruošimu sprogdinti bombas 
Kabule destabilizuojant dabartinę adminis
traciją. Suokalbį organizavęs Irane prisi
glaudęs karo vadas Gulbuddin Hekmatyar.
♦ Balandžio 4 d. Afganistano vyriausybė 
paskelbė planą išmokėti kompensaciją 
ūkininkams, kurie savanoriškai sunaikins 
savo aguonų derlių. Prie plano neprisi- 
ded ančių ūkininkų aguonų derlių sunai
kins valdžios organai
♦ Kandidato į Rytų Timoro prezidentus
Xanana Gusmao pastangomis, iš pabėgėlių 
stovyklų Vakarų Timore žmonės pradėjo 
masiškai grįžti į Rytų Timorą. Šioje akcijoje 
kooperuoja Jungtinės Tautos ir Vakarų 
Timoro Indonezijos karinis viršininkas 
generolas William da Costa. □ 

valdymo tobulinimo būtinybę - susilaukė 
parlamentarų plojimo.

Prezidentas pranešė, kad šalis baigia 
įveikti svarbų nepriklausomybės įtvirtini
mo etapą, kurio pabaiga siejama su 
pakvietinri į NATO ir su numatyta derybų 
baigme dėl Europos Sąjungos narystės.

Prezidentas pripažino ir esančius ben
druomenės netobulumus, kai kuriuos pvz. 
valdančių partijų veiklos stereotipus, pa
veldėtus iš tarybinių laikų. Prezidentas 
kritikavo matomą politinę korupciją ir 
politinių partijų siekius įsitvirtinti valdžio
je, nepaisant valstybės interesų.

V. Adamkus pastebėjo, kad gyventojų 
apklausose daugiau nei 50% gyventojų iš
reiškia nepasitikėjimą valdžios instan
cijomis. Tai rodo, kad reikia naujų įstaty
mų, kuriuose būtų numatyta aiškesnė tar
nautojų atsakomybė už piliečiams ir valsty
bei žalingus sprendimus ir aiškios baudos 
už žmogaus teisių pažeidimą.

Prezidento pranešimą pozityviai įver
tino socialdemokratas Vytenis Andriu
kaitis, kurio žodžiais “pagaliau sugrįžtame 
prie A. Brazausko suformuluotos metinių 
pranešimų tradicijos”.

“Lietuvos rytas” tokią pagyrą įvertino 
kaip V Adamkaus pažeminimą Laikraštis 
šiuo pranešimu jaučia nusivylimą, nes pa
lyginus su ankstesniais V. Adamkaus 
pranešimais, jame matoma naujų idėjų ir 
anksčiau parodytos vizijos stoka. Laik
raščiui atrodo, kad “pasibaigė Prezidento 
parakas”. Šių metų pranešimą laikraštis 
įvertino kaip “senų tiesų laikraščių redak
cijų skiltyse nekartą išsakytos kritikos ir gra
žių pamokymų rinkinį. ”

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

Generalinio prokuroro ataskaita
ELTA Lietuvoje praėjusiais metais 

šiek tiek sumažėjo bendras nusikaltimų 
skaičius ir išryškėjo naujos tendencijos 
nusikaltėlių “veikloje”. Visų pirma tai ne
tikrų pinigų ir vertybinių popierių gamyba 
bei sukčiavimas prisidengus labdaros 
fondų iškabomis. Thi, pateikdamas Seimui 
2001 metų veiklos ataskaitą, pažymėjo 
Lietuvos generalinis prokuroras Antanas 
Klimavičius.

Pasak jo, praėjusiais metais Lietuvoje 
užregistruota 79 265 nusikaltimai. Tai 
beveik 4% mažiau negu 2000-aisiais. 
Sumažėjo nusikalstamumas didžiuosiuose, 
išskyrus Kauną, Lietuvos miestuose. Nors 
vagysčių skaičius sumažėjo 8%, tačiau jos 
ir toliau sudaro didžiausią užregistruotų 
nusikaltimų dalį.

Kiek mažėjantį nusikalstamumą gene
ralinis prokuroras siejo su gerejančia ša
lies ekonomine padėtimi Tačiau, anot Lie
tuvos generalinio prokuroro, lemiamo per
silaužimo kovoje su nusikalstamumu dar 
nepasiekta. Tai ypač pasakytina apie kovą 
su organizuotu nusikalstamumu, korupci
ja, finansiniais ir ekonominiais nusikal
timais, narkotikų platinimu, prekyba

JAV padės kovoti su korupcija
ELTA Artimoje ateityje JAV Vy

riausybė skirs reikšmingą finansinę pa
ramą Lietuvos specialiųjų tyrimų tarny
bai (STT) kovojant su korupcija. Tai 
numatyta Lietuvos ir JAV Vyriausybių 
susitarime dėl teisėsaugos, kurį Vilniuje 
pasirašė užsienio reikalų ministras Anta
nas Valionis ir JAV ambasadorius Lietu
voje John Tefft

Dokumente numatoma, kad šalys 
parengs ir vykdys vienerių metų trukmės 
projektą, kuriuo siekiama remti Lietuvos

Santuokų - vis mažiau
Vilnius, balandžio 5 d.JELTA). Vil

niuje, kaip ir visoje Lietuvoje, pastarąjį 
dešimtmetį pastebimas ryškus vedybinės 
statistikos kitimas. Vilniaus Civilinės metri
kacijos skyriaus duomenimis, 1992-1997 
m Vilniuje nuolat mažėjo santuokų ir, pa
lyginus su 1991 m, jų sumažėjo dviem 
penktadaliais. 1998-1999 m santuokų pa
gausėjo, tačiau nuo 2000 m jų skaičius vėl 
ėmė nežymiai mažėti

Pastaruosius dvejus metus Vilniuje ma
žėjo santuokų ir daugėjo ištuokų. Pernai 
Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos sky
riuje užregistruotos 3259 santuokos (108 
santuokomis mažiau nei 2000 m.). Tbo 
tarpu ištuokų, palyginti su 2000-aisiais, 
padaugėjo 126 ir iš viso praėjusiais metais 
jų užregistruota 1928.

Vilniuje, kaip ir kituose Lietuvos 
miestuose, vienišų moterų daugiau negu 
vyrų. Didelė moterų dalis gyvena šeimose,

Televizorių skulptūra pripažinta pasaulio rekordu
Vilnius, balandžio 4 d. (ELTA). Aštun

tuoju pasaulio Guinness rekordu Lietuvoje 
tapusios skulptūros iš televizorių “LNK 
Infomedis” kūrėjams įteiktas oficialus 
“Guinness World Records” pažymėjimas, 
patvirtinantis, kad šis Europos parke netoli 
Vilniaus esantis kūrinys yra didžiausia 
pasaulyje televizorių skulptūra.

žmonėmis (prostitucija) ir nepilnamečių 
nusikaltimais. “Lietuva išgarsėjo Europoje 
kaip netikrų pinigų gamintoja ir platintoja”, 
sakė generalinis prokuroras. Praėjusiais 
metais užsienyje Lietuvos piliečiams iškelta 
919 baudžiamųjų bylų, trečdaliu daugiau 
negu 2000 metais.

Ataskaitoje, be kitų nusikaltimų, A 
Klimavičius minėjo atvejus, kai pasinau
dodami įstatymų spragomis įvairūs lab
daros ir paramos fondai įveždavo dideliais 
kiekiais buitinę techniką, kitas naujas 
plataus vartojimo prekes ir jas realizuodavo 
šalies rinkoje, nemokėdami jokių mokesčių 
valstybei 2001 metais buvo iškeltos bau
džiamosios bylos dėl 6-ių labdaros fondų 
veiklos. Pagal muitinės dokumentus, kiek
vienas šių fondų į Lietuvą įvežė prekių 
vidutiniškai už 1.5 mln. litų ir nesumokėjo 
valstybei ne mažiau kaip po 300 000 litų.

Išanalizavusi praėjusių metų veiklos re
zultatus, Generalinė prokuratūra savo veik
los prioritetais laiko kovą su organizuotu 
nusikalstamumu ir korupcija, kontraban
da, narkotikų gamyba ir prekyba, nusikalti
mais finansams bei ūkininkavimo tvarkai, 
nepilnamečių ir jaunimo nusikalstamumu.

STT pastangas kovoje su korupcija
Projekto siekiams įgyvendinti JAV 

Vyriausybė numato skirti reikšmingą fi
nansinę paramą. Susitarimą pasirašiusios 
šalys įsipareigos šią paramą panaudoti 
organizuojant ir gerinant korupcinių nu
sikaltimų tyrimą, jų baudžiamąjį perse
kiojimą.

Lėšos taip pat bus skiriamos šiai veiklai 
reikalingoms medžiagoms, įrangai pirkti, 
kitai techninei pagalbai bei darbuotojams 
mokyti □ 

kurias sudaro tik motina ir vaikas ar keli 
vaikai. Iš viso Vilniuje gyvena 301 600 
moterų ir 253 200 vyrų.

Nors ilgą laiką Vilniuje mažėjo gimsta
mumas ir didėjo mirtingumas, tačiau statis
tikos duomenys rodo, kad pastaruoju metu 
mirtingumo situacija sostinėje kinta pa
lankia linkme. 1994-1997 m. Vilniuje dau
giau mirdavo nei gimdavo, o 1998-2001 m 
gimstančių vėl daugiau nei mirštančių. 
Pastebėta, kad mirtingumas didėja dėl 
įvairių priežasčių, bet vis svaresnės tampa 
naujos mirtingumo priežastys - apsinuodi
jimai alkoholiu, plaučių uždegimas, tuber
kuliozė, infekcinės ligos. Daugėja ir mirčių, 
kurios priskiriamos nenatūralioms (žmog
žudystės, savižudybės, traumos).

Statistikos departamento duomenimis, 
2001 metais Lietuvoje gyveno 3.49 mln. 
gyventojų, iš jų Vilniuje - 554 800 Taigi 
vilniečiai sudaro 15.9% šalies gyventojų.

1999 m vykusios akcijos “Atiduok 
Europai seną televizorių” metu sukurtą 
didžiausią pasaulyje skulptūrą iš televizorių 
sudaro 2 903 televizijos aparatai, statinys 
užima 3 135 kv. metrų plotą ir sveria per 
150 tonų. Beveik 3 000 televizorių į Euro
pos parką buvo suvežta per nepilnus tris 
mėnesius iš visos Lietuvos.

____ ____________________________________ da, EI JA, BNSirLGITC Huietauais.
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE

Pasirodė “Gintaras”
“Moomba” Melbourne - didelė metinė 

šventė. Ilgo savaitgalio metu Melbourne 
gatvėse vyko tikras šventinis festivalis. 
Kartu vyksta ir pagyvenusių žmonių dvi 
savaites trunkanti šventė.

Gatvės mirga marga nuo visokiausių 
renginių. Daugybė žmonių - įvairaus 
amžiaus ir gymio - sudaro tikrą margu
myną. Gatvės artistai linksmina praeivius, 
vilioja sustoti, prisijungti prie minios, 
pasižiūrėti jų išmonių ir pasiklausyti jų 
jumoro. Oras pilnas muzikos: įvairios 
grupės ir pavieniai solistai pripildo at
mosferą visokiausiais garsais.

Prie meno centro esančioje žalioje, 
dekoratyvinėje aikštėje ne vieno praeivio 
akį patraukia didžiulis, spalvingas būrys 
jaunimo. Džiugu pastebėti, kad tai mūsų 
lietuviškas jaunimas. Tai - mūsų tautinių 
šokių ansamblio “Gintaras” šokėjai. Pasi
puošę gražiais tautiniais rūbais jie dalyvauja 
daugiakultūriniame koncerte pačiame 
miesto centre. Šį koncertą suorganizavo 
Viktorijos valstijos Etninių Bendruomenių 
Valdyba. Jis buvo skirtas Viktorijos sen
jorams - brandaus amžiaus žmonėms.

Įžanginį žodį tarė Viktorijos Etninių 
Bendruomenių Valdybos pirmininkė 
Marian Lau. Visus pasveikino Wurundjeri 
aborigene, senjore Joy Murphy, o ministrė 
(pagyvenusiems žmonėms Viktorijoje) 
Christine Campbell oficialiai atidarė šį

Padangėse skraido lietuvis
Thi Danutės ir Kęstučio Ankų šeimos 

jauniausias sūnus Darius seka transat
lantinių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno pėdomis.

Kai bažnyčioje sudreba langai, tai prie 
vargonų sėdi vyriausias Ankų sūnus Jus
tinas. Kai mūsų namuose sudreba langai, 
kai praskrenda virš namų plieninis Jumbo 
paukštis su raudona uodega, tai prie vairo 
galbūt sėdi jauniausias Ankų sūnus Da
rius. Kaip kitaip galima pristatyti šios 
garbingos šeimos vaikus.

Didžiuojamės šia gausiausia šeima 
mūsų bendruomenėje ir jos atžalynu, kuris 
yra visų mūsų pasididžiavimas.

Jaunasis Darius tik 27 metų ir jau 
skraido didžiaisiais Jumbo QANTAS oro 
linijose. Vaikystėje pamėgęs tuos plieni
nius paukščius, apsisprendė būti lakūnu. 
Baigęs gimnaziją pradėjo mokytis skrai
dyti Sulaukęs 16 metų jau turėjo privataus 
piloto licenziją, dar prieš Drivers Licence.

Darius QANTAS bendrovėje pradeda 
dirbti kaip Ground Engineer. Ten dirbda
mas ir mokosi. Progresas vyksta lėtai Tada 
stoja į Australijos aviaciją ir po 18 mėnesių 
gau-na Flying Officer laipsnį. Nenorėda
mas įsipareigpti dirbti aviacijoje 10 metų, 
ją palieka. Išeina į civilinį gyvenimą.

Melbourne Wings skraidymo mokyk
loje gauna darbą kaip skraidymo instruk
torius. Padirbęs ten tris metus, grįžta į 
QANTAS. Čia išlaiko sudėtingus egza
minus ir gauna didžiųjų keleivinių lėktuvų 
piloto laipsnį - licenziją.

Sveikiname jaunąjį Darių, kuris pasiekė

Aukos “Musų Pastogei”
V.Šiurka NSW $ 5.00
Mrs. E. Kirty VIC $ 10.00
Mrs. S.Sagatys QLD $ 30.00
F.Luckienė QLD $ 15.00
J.Pranckūnas NSW $ 5.00
D.Simankevičienė VIC $ 15.00
Reno Čėsna VIC $ 40.00
J.Vi tartas ACT $ 5.00
J. N.Gylys SA $ 20.00
J.Lašaitienė NSW $100.00

daugiakultūrinį koncertą, suruoštą gra
žioje, didžiulėje Meno Centro salėje.

Savo tautinius šokius šoko graikai, iš
raiškingai pasirodė aborigenų grupė “One 
Fire”, gražiai skambėjo didgeridoo pučiami 
garsai, dainavo linksmas italų moterų cho
ras. Skambėjo afrikie tiška Kongo ir Tanza
nijos kraštų muzika ir dainos bei šokiai Pasi
rodė dvynės čigonės Anne ir Lee, pritariant 
Rob Bester, su savo čigoniškomis, makedo- 
nietiškonris ir graikiškomis dainomis bei 
tradiciniais muzikos instrumentais.

Koncerto pabaigoje pasirodė “Gintaro” 
šokėjai. Labai malonu ir smagu buvo pa
stebėti, kad lietuvių “Gintaro” šokėjų gru
pė buvo dailiausia, didžiausia ir gražiausiai 
pasirodžiusi visame koncerte. Jaunimas 
svajingai pašoko “Aušrelę”, dailiai “Per 
girią”, drąsiai “Žygūną” ir švelniai “Aštuo- 
nytį”, po kiekvieno šokio susilaukdami 
audringų plojimų. Šaunuoliai, kad taip 
gražiai atstovavote lietuvius šiame įspū
dingame, daugiakultūriniame koncerte.

Sis įvairialypis koncertas baigtas, 
pasirodant japonų būgnininkams.

Savo lietuvišką jaunimą norisi sveikinti, 
kad jie, atidėję visus savo mokslus, darbus, 
rūpesčius bei reikalus, vieningai ir gausiai 
susirinkę džiugino ne tik atvykusius kon
certo pasižiūrėti lietuvius, bet ir visus kita
taučius, susirinkusius į šią nuostabią salę.

Dalia Didžienė

Darius Ankus.

beveik nepasiekiamų aukštumų, nepa
miršdamas ir gražiai išmoktos lietuvių 
kalbos.

Antanas Kramilius

Z.Paškevičius QLD $ 5.00
J. Petronienė QLD $ 15.00
RGlaubertas ACT $ 5.00
J. Vizbaras VIC $ 10.00
V.Lozoraitis NSW $ 15.00
J.Simaitis NSW $ 50.00
P Kazlauskas QLD $ 15.00
A.Kudzius QLD $ 15.00
J.Gružauskas VIC $ 15.00
AVirgeningienė NSW $ 15.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

Sveikiname mūsų Apylinkės narį
Konstantiną Ankų

balandžio 14 dieną sulaukusį garbingo 100 metųjubUiejaus.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Išvyka į Lietuvą (2002)

Nuotraukoje iš kaires: Jane Jankevičienė, Jaunius Vaitkus, Girutis ir Birutė Kymantai, 
Marytė Igaunienė ir Valentinas Mačhilaitis.

Australijos lietuviai choristai ir vėl kelia 
sparnus į keliones. Šių metų gale choristai 
vyksta į Adelaidę dalyvauti Australijos 
Lietuvių Dienose ir Dainų Šventėje. 
Sekančiais metais dalis lietuvių vyks į 
Pasaulio Lietuvių Dainų Šventę Lietuvoje. 
O netolimoje ateityje (birželio mėnesį, 
2002 m.) dalis choristų išvyksta koncer
tuoti j Lietuvą ir Lenkiją. Choristai iš 
Geelongo, Melboumo ir Sydnėjaus chorų 
sudarys jungtinį 25 žmonių chorą ir kon
certuos Lietuvoje kartu su Melboumo 
tautinių šokių grupe “Gintaras”.

Nevykstant į Lietuvą nė vienam diri
gentui diriguoti pakviesta Zita Prašmu- 
taitė. Zita diriguoja ir vadovauja Melbour
ne Rirapijos chorui Daug metų Zita akom
panuoja Melboumo “Dainos Sambūriui” 
ir moko vyrų partijas. Choristams akom
panuos Rita Matulaitienė.

Į Lietuvą vyksta du choristai iš 
Geelongo, 15 iš Melboumo ir 8 iš 
Sydnėjaus. Melboumo “Dainos Sambūris” 
nori bent truputį finansiškai paremti savo 
choristus, vykstančius į Lietuvą. Dalį pinigų 
jie užsidirba gamindami pietus Lietuvių 
Namuose. Nuotraukoje (aukščiau) matote 
dalį choristų, kurie su vadovu Jauniu Vait
kum virė cepelinus. Tą dieną jie sunaudojo 
220kg bulvių ir išvirė 700 cepelinų. Žmonės

750 metų jubiliejus
Ateinančiais metais (2003) Lietuva švęs 

750 metų sukaktį nuo Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo (1253 m.) ir Lietuvos valstybin
gumo įsitvirtinimo. Vienas būdąs švęsti šį 
ypatingą jubiliejų yra nuvykti į Lietuvą 
liepos mėnesį (2003 m.) ir dalyvauti pir
moje lietuvių Dainų Šventėje šiame 
tūkstantmetyje.

Numatyta kultūros savaitės programa 
nuo liepos 1 dienos iki liepos 7 dienos yra 
sekanti:

Liepos 1 d. - Tautinių rūbų paroda 
Nacionaliniame dramos teatre.

Liepos 2 d. - Jaunimo vakaras ’’Pa
sikeitimas (metamorfozė) roko, folkloro ir 
klasikinės muzikos” Vingio parke.

Liepos 3 d. - Muzikos akademijos 
vakaras “Odė Lietuvos valstybei” Katedros 
aikštėje.

Liepos 4 d. - Iškilmingas Pasaulio Lie
tuvių Dainų Šventės atidarymas S. Dau- 

Ykanto aikštėje. Folkloro diena Sereikiškių 
parke ir Vilniaus senamiestyje. Folkloro 
meno parodos atidarymas Nacionaliniame. 

galėjo nusipirkti cepelinus ir parsinešti juos 
namo (take-away).

Australijos jungtinis lietuvių choras su 
“Gintam” priekyje, koncertuos sekančia 
tvarka:
Klaipėdoje - ketvirtadieni birželio 20 d., 
Šiauliuose - šeštadienį, birželio 22 d., 
Panevėžyje - ketvirtadieni birželio 27 d., 
Punske (Lenkijoje) - sekmadienį, birželio 
29 d., o birželio 30 d. Australijos lietuviai 
choristai ir šokėjai dalyvaus Lenkijos savi
veiklos būrelių metiniame sąskrydyje 
Burbiškėse prie ežero.

Tautinius šokius ir choro dainas kon
certe paįvairins “Tembras” su savo daino
mis. Tai - duetas Birutė Kymantienė ir Rita 
Mačiulaitienė. Jaunos choristės ir šokėjos 
Gražina ir Raminta Kymantaitės bei 
Stefutė Mačiulaitytė taip pat padainuos.

Prieš išvykstant į Lietuvą, gegužės 19 
dieną melbourniškiai galės pamatyti 
atsisveikinimo koncertą Melboumo Lie
tuvių Namuose. Tą savaitgalį suvažiuos visi 
choristai į bendrą repeticiją ir koncertą.

Apie būsimus koncertus neužmirškite 
pranešti savo giminėms Lietuvoje ir Len
kijoje. Koncertinę kelionę organizuoja 
Melboumo “Gintaras” ir Panevėžio tauti
nių šokių ansamblis “Pynimėlis”.

Birutė Prašmutaitė

muziejuje. Chorų konkurso užbaigimas 
Nacionalinėje filharmonijoje.

Liepos 5 d. - Kanklių ansamblių kon
certas “Skamba, skamba kanklės” P. Skar
gos kieme. Folklorų vakaras “Spalvų pasi
keitimas” Kalnų parke.

Liepos 6 d. - Folklorų vakaras “Spalvų 
pasikeitimas” Kalnų parke. Pučiamųjų 
instrumentų eisena “Varinė audra” Vil
niaus senamiestyje. Tautinių šokių šventė 
“Žaliasis gyvybės medis” Žalgirio stadione.

Liepos 7 d. - Dainų šventės dalyvių eise
na nuo Katedros aikštės į Vingio parką. Dai
nų šventė “Tėviškės varpai” Vingio parke.

Australijos lietuvių bendruomenės! 
Ruoškimės tinkamai paminėti ir atšvęsti 
Lietuvos valstybingumo ir Karaliaus Min
daugo 750 metų karūnavimo jubiliejų. Kas 
galite, vykite į Lietuvą atšvęsti 750jubiliejų 
kartu su visa Lietuva.

Birutė Prašmutaitė
ALB Krašto Valdybos pirmininkė (& 

kultūros reikalams)
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Lietuviai pasaulyje JAV lietuvaitė - ambasadorė prie NATO

Ispanijoje -
Tūkstančiai lietuvių Velykas Ispanijoje 

pasitiko su nerimu - jų svajonėms legaliai 
padirbėti šios šalies restoranuose, viešbu
čiuose, statybose ar transporto firmose 
nelemta išsipildyti. Ispanijos vyriausybė 
nusprendė ne Europos Sąjungos šalių 
piliečiams nebeišduoti leidimų net ir 
sezoniniam darbut

Bent kiek kvalifikuotesnio darbo nete
kusiems lietuviams teks trauktis į j pietinius 
šalies regionus - Valencijos miesto apylin
kes arba Andalūzijos kraštą. Ten nelegaliai 
jau dirba tūkstantiai atvykėlių iš Rytų 
Europos ir Afrikos. Jiems permainos Ispa
nijos darbo rinkoje neturės jokios įtakos, 
nes vynuogynuose ar šiltnamiuose nenori 
dirbti net šios šalies bedarbiai. Todėl vietos 
valdžia ir policija į nelegalus juodadarbius 
žiūri pro pirštus.

Nauja tvarka tiesiogiai palies 200- 
300 000 imigrantų, tarp kurių - ir apie 
12 000 lietuvių. Naujajame darbo įstatyme 
buvo sugriežtinta deportavimo iš šalies 
procedūra.

“Pagal naują įstatymą, iki 2001-ųjų 
pradžios Ispanijoje nelegaliai dirbę lietuviai 
galėjo iki rugpjūčio pateikti prašymą pasi
likti šioje šalyje dirbti ir gyventi Jeigu imi
grantai neturėjo reikalų su vietine policija, 
jiems buvo išduoti darbo leidimai. Dabar 
policija daug. griežčiau gaudo nelegalius 
imigrantus. Šiuo metu į Ispaniją paprastai 
atvykusiems lietuviams gauti legalų darbą 
beveik neįmanoma. Nebent reikia turėti čia 
jau anksčiau įsitvirtinusių giminių arba 
draugų, kurie sugebėtų įtikinti ispanų 
darbdavį”, - sakė Lietuvos ambasadoriaus 
Ispanijoje patarėjas Arūnas Vinčiūnas. Bet 
tai - brangi rizika ir ispanams. Už kiekvie
ną darbo metu rastą nelegalų darbuotoją 
reikėtų sumokėti apie 240 000 litų baudą.

Barče lonos autobusų stotyje sutiktas 43 
metų šiaulietis Vytas B. Ispanijoje nelega
liai dirbo pusę metų. Jis darbą susirado per 
savo pažįstamus, kurie Andalūzijoje gyvena 
jau ketverius metus. “Ten lietuviai jau seniai 
šeimomis gyvena, vaikus į mokyklą leidžia. 
Ispanijoje nesvarbu, ar tu gyveni teisėtai, ar 
ne - į valstybines mokyklas priima visus 
vaikus”, - pasakojo Vytas B. Jis per aštuonių

Pavojingas užsiėmimas
Estija, Ekvadoras, Rusija, Lietuva. Tai 

valstybės, kuriose vien praėjusį mėnesį 
įkliuvo narkotikus iš vienos šalies į kitą 
gabenę lietuviai.

“Narkotikų kurjerių darbo pastaruoju 
metu griebiasi vis daugiau lietuvių. Šie žmo
nės paprastai beveik nieko nežino nei apie 
juos pasamdžiusius asmenis, nei apie nar
kotikų verslo užkulisius. Jeigu kurjeris įkliūva, 
jo darbdavys beveik visada išvengia atsa
komybės, nors dažnai jis būna šalia ir stebi 
savo samdinį”, - teigė Policijos departa
mento pareigūnas Algis Kvainickas.

Tačiau dažnai kurjeriai keliauja ir vieni 
Vienas populiariausių narkotikų gabenimo 
būdų - jų slėpimas skrandyje. Kurjeris pra
ryja į prezervatyvus (kondonus) supilstytus 
narkotikus ir laukia momento, kada galės 
išgerti laisvinamųjų vaistų ir išsituštinti “Ne 
vienas tokį narkotikų gabenimo būdą pasirin
kęs kurjeris yra atsisveikinęs su gyvenimu. Ne
retai prezervatyvai suplyšta, ir narkotikai mirti
nai apnuodija žmogų”, - sakė A Kvainickas.

Vasario 9 d. Vilniaus oro uoste buvo sulai
kytas 31 metų klaipėdietis, kuris buvo prari
jęs 300 gramų kokaino. Vyriškis lėktuvu 
atskrido iš Amsterdamo. Jis buvo nuvežtas 
į Universiteto greitosios pagalbos ligoni
nę, kur jam medikai davė išgerti vidurius 
laisvinančių vaistų. Įtarimai pasitvirtino -

apie 50 guminiųvyriškis buvo pranjęs
_______________ ___________________________rengiame bendras operacijas”, - paaiškino
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vis sunkiau
valandų darbo dieną, šiltnamiuose skin
damas pomidorus, uždirbdavo 30 eurų (per 
100 litų), o visą mėnesį jis pragyventi 
galėdavo už 60 eurų (per 200 litų).

Dauguma kartu su Vytu B. dirbusių 
žmonių - nelegalūs imigrantai iš Lietuvos, 
Estijos, Maroko. Lietuvis nebijo būti de
portuotas iš Ispanijos - pailsėjęs jis vasarą 
ketina vykti skinti braškių į Švediją.

Į Lietuvos ambasadą Ispanijoje kasdien 
ateina po keletą Lietuvos piliečių, kurie 
nebeturi pinigų grįžti namo ar atidavė savo 
pasus legalų darbą žadėjusiems sukčiams. 
Tokiu atveju ambasada gali tik padėti 
susisiekti su artimaisiais, kad šie atsiųstų 
pinigų kelionei. Likę be pinigų ir doku
mentų vargetos priversti naktį prieglobsčio 
ieškotis parkuose arba, kaip įprasta Barse
lonoje, bankomatų kabinose.

"Su jais vienas vargas - jie neturi su sa
vimijokių asmenybės dokumentų. Nustatyti, 
kas jie ir iš kur atvyko, yra labai sunku. Ilgiau 
kaip parą laikyti jų taip pat negalime. Tad 
tenka įspirti įužpakalį ir paleisti”, -pasakojo 
Ispanijos policininkas.

Nelegaliai dirbantys lietuviai į policijos 
rankas dažniausiai patenka keliuose. Da
bar policija beveik visada stabdo lietuviš
kais ar kitos ne ES šalies numeriais pažy
mėtus automobilius. Patikrinus automo
biliu važiavusių asmenų dokumentus, daž
niausiai paaiškėja, kad trijų mėnesių bevi
zio buvimo šalyje terminas jau pasibaigęs. 
Tokiu atveju nelegalai vežami į policijos 
skyrių, iš kurio, surašius protokolą, jie 
paleidžiami per 24 valandas. Antrą kartą 
sulaikius nelegalų, kuris jau buvo pakliuvęs 
į policijos akiratį, jis uždaromas į areštinę 
ir po teismo sprendimo deportuojamas.

Kiekvieną savaitę Ispanijos policija su
laiko apie penkiasdešimt nelegalių imigran
tų iš Lietuvos. Dar apie trisdešimt kas savaitę 

, sulaikomi už įvairius nusikaltimus, dažniausiai 
- vagystes iš parduotuvių. Jei teismo skirta 
laisvės atėmimo bausmė už nusikaltimą ne
viršija vienerių metų, lietuviai paleidžiami 
į laisvę. Įvykdžiusieji sunkesnius nusikal
timus teisiami ir kalinami Ispanijoje.

Andrius Stasiulaitis,
Ispanija

maišelių su kokainu. Maišeliai buvo aplieti 
parafinu, kad ncpraplyštų. Tai ne pirmas lie
tuvis, įkliuvęs dėl skrandyje slėptų kvaišalų.

Praėjusią vasarą Vokietijoje, Frankfurte 
prie Maino, buvo sulaikytas lietuvis, kuris 
800 gramų heroino buvo supiktęs į pre
zervatyvus ir prarijęs. Bernai Frankfurtas 
prie Maino buvo tapęs savotišku Lietuvos 
narkotikų kurjerių centru. Beveik kas mė
nesį čia buvo sulaikoma Lietuvos piliečių, 
gabenusių kokainą iš Jamaikos.

Šių metų pradžioje Ekvadore, Quito 
oro uoste, buvo sulaikyti du šiauliečiai, 
bandę išvežti apie 3 kilogramus kokaino. 
Narkotikus šiauliečiai paslėpė specialiai 
pasiūtuose diržuose. Vienas ketino skristi 
į Madridą, o kitas į Amsterdamą. Pernai 
vasario pabaigoje Ekvadore buvo sulaikyti 
keturi narkotikų kurjeriai iš Lietuvos, 
gabenę 4 kilogramus kokaino.

Vasario 26 dieną du lietuviai buvo 
sulaikyti Maskvoje, kai bandė parduoti 
narkotikus. Pas sulaikytus vyriškius surasta 
742.6 gramo kokaino. Toks kiekis narko
tikų Rusijos rinkoje gali kainuoti apie 
386 (XX) U Vasario 12 d. Estuos Pairai mies
te muitininkai sulaikė lietuvio vairuojamą 
“Audi”. Narkotikus užuodė tarnybinis šuo.

“Be ryšio su užsienio kolegomis mūsų 
darbas būtų visiškai neįmanomas ir pa
ralyžiuotas. Nuolat keičiamės informacija,

Gintė Damušytė

Detroite (JAV)1956 m. gimusi Gintė 
Bernadeta Damušytė pernai buvo paskirta 
LR amba-sadore prie NATO Briuselyje, o 
vėliau LR Prezidento dekretu jai buvo 
suteiktas Nepaprastosios ir įgaliotosios 
ambasadorės diplomatinis rangas

Baigusi vietinę gimnaziją ir Detroito 
šeštadieninę lituanistinę mokyklą, ji išvyko 
Vokietijon, kur 1975 m. baigė Goethe Ins
titutą, o grįžusi į JAV -1979 m. Wayne State 
University (Detroit), įsigydama politikos 
mokslų ir istorijos bakalauro laipsnius.

Į išeivijos kultūrinę ir politinę veiklą 
Gintė Damušytė įsiliejo nuo pat jaunų 
dienų. 1979-1983 metais ji buvo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos vicepirmininkė, 
1983-1988 metais - Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Visuomenės Reikalų Komisi
jos vicepirmininkė, taip pat 1979-1988 
metais - BATUN vicepirmininkė.

1981 metais Gintė Damušytė dirbo 
bendradarbe Keston’o kolegijoje Londone, 
Anglijoje. Suredagavo JAV Lietuvių Ben
druomenės leidinį “Violations of Human 
Rights in Soviet-occupied Lithuania, 1982”.

1983 metais ji pažymėta kaip viena 
pasižymėjusių jaunų moterų Amerikoje.

AKvainickas. Prieš ketvertą metų Lietuvos 
narkotikų kontrolės pareigūnai sulaikė 
grupę Klaipėdos ir Kauno gyventojų, kurie 
įkliuvo dėl didelės narkotikų siuntos. Ši 
operacija buvo surengta kartu su Vokietijos 
teisėsaugos pareigūnais. Devyni kilogramai 
kokaino buvo suslėpta kompiuterinėje 
įrangoje. Dėžė su narkotikais buvo išsiųsta 
iš Panamos į Klaipėdą tarptautiniu sku
biuoju paštu. Vokietijoje, Kokio muitinėje, 
siuntinys buvo patikrintas ir kokainas 
pakeistas milteliais. Vokiečiai informavo 
Lietuvos pareigūnus, kad siuntinį turi pa
imti viena Klaipėdos firma. Firmos atstovas 
atsiimti siuntinį nuvežė į Kauną. Buvo su
laikyti trys narkotikų prekeiviai Didžiulis 
kiekis kokaino galėjo kainuoti apie mili
joną dolerių. Manoma, kad iš Lietuvos šie 
narkotikai turėjo iškeliauti į Rusiją.

Viena įspūdingiausių šalies narkotikų 
kontrolės tarnybos pareigūnų bendra ope
racija su kolegomis Vokietijoje buvo su
rengta 1998 metų rugsėjį. Vokiečiams pa
sirodė labai įtartina kelių žmonių kelionė 
kateriu. Nedidelis kateris atsidūrė viename 
Vokietijos uoste, atplaukęs iš Karibų jūros 
baseine esančios Arubos. Pareigūnų įtari
mai pasitvirtino. Po katerio sėdynėmis jie 
aptiko slėptuvę, kurioje buvo net 50 kilo
gramų kokaino. Narkotikai buvo supre
suoti į briketus ir suvynioti į plastiką. Vie
toj narkotikų pareigūnai supylė paprastus 
miltelius. Didžiulis kokaino kiekis turėjo 
pasiekti Maskvą.

Lietuva - narkotikų tranzito šalis. Per 
ją narkotikai tiekiami į Vokietiją, Olandiją, 
Lenkiją, Skandinaviją. “Kokainas į Lietuvą 
patenka iš Pietų Amerikos šalių. Heroinas 
pasiekia šalies rinką iš Ajganistano ir iš 

Gintė priklausė JAV Politologų Sąjungai, 
JAV Katalikų Spaudos Sąjungai, Naciona
linei Katalikų Komunikatorių Sąjungai.

Lietuvai įstojus į Jungtines Tautas 1991 
m. rugsėjo 17 dieną, G.Damušytė dirbo 
savanore Lietuvos Misijoje Jungtinėse Tau
tose. 1992 m. sausio 13 d. įstojo į Lietuvos 
diplomatinę tarnybą. Dirbo patarėja LR 
Misijoje prie JT humanitariniams, socia
linio vystymosi ir informaciniams klausi
mams. Vadovavo Misijos veiklai JT Pir
majame Komitete ir Tiečiajame Komitete, 
JT Vystymo programoje (UN Develop
ment Program), JT Vaikų fonde (UNICEF) 
bei kituose JT padaliniuose. Dirbo Misijos 
spaudos atstove.

1991-1996 metais Gintė Damušytė 
buvo direktorė JAV-Baltijos Fondo (US- 
Baltic Foundation) taryboje Washington’e, 
ir 1992-1996 metais Lietuvių Katalikų 
religinės šalpos (LCRA) tarnyboje New 
York’e. 1994 metais Prezidento dekretu jai 
buvo suteikta LR pilietybė.

1998-2000 metais Gintė Damušytė bu
vo LR ambasadore Austrijai, Slovėnijai ir 
Slovakijai bei LR atstovė keliose Vienoje 
esančiose tarptautinėse organizacijose.

Nuo studijų metų Gintė Damušytė 
užsienio spaudai redagavo ir rašė prane
šimus, vertė į anglų kalbą pareiškimus ir 
dokumentus iš Lietuvos. Prieš 1989 m. - 
vertė pogrindžio spaudą; sąlygoms pasi
keitus Lietuvoje - nepriklausomų organiza
cijų atsišaukimus, Al’ nutarimus, Lietuvos 
atstovų straipsnius ir Lt. Okupacijos lai
kotarpiu rašė užsienio spaudai ir institu
cijoms apie padėtį Lietuvoje, žinutes Lais
vosios Europos ir Vatikano radijo progra
moms, ir vėliau — aktualiais sociaHniais- 
politiniais klausimais.

Atgimimo laikotarpiu Gintė organizavo 
Lietuvos atstovų susitikimus su JAV vyriau
sybės atstovais, Kongreso nariais, akade
mikais, spauda ir nevyriausybinėmis orga
nizacijomis. Teikė konsultacijas į Lietuvą 
vykstantiems JAV Valstybės departamento 
diplomatams, užsienio korespondentams ir 
visuomenininkams. MP inf.

Balkanų šalių Sintetiniai narkotikai dau
giausia gaminami Lietuvoje bei atgabenami 
iš Lenkijos”, - sako AKvainickas. Užpernai 
įvairiose pasaulio šalyse sučiupta 60 Lie
tuvos piliečių, gabenusių narkotikus. Dalis 
jų sulaikyta užsienio specialioms tarny
boms bendradarbiaujant su Lietuvos 
pareigūnais. Ifemai dėl kvaišalų užsienyje 
įkliuvo 36 lietuviai. Lietuvos piliečiai su 
narkotikais sulaikomi ne tik Rusijoje, 
Vakarų Europoje, bet ir kituose žemynuo
se, netgi tokioje egzotiškoje šalyje kaip 
Naujoji Zelandija. Praėjusiais metais Ja
maikoje, Montego Bay oro uoste, buvo su
laikytos dvi kaunietės, gabenusios narko
tikus. Moterys yra nuteistos ir atlieka baus
mę Kingston miesto kalėjime.

Prieš dvejus metus visoje Lietuvoje 
nuskambėjo skandalinga istorija, kai dėl 
kvaišalų buvo sulaikyta 20-metė vilnietė. 
Mergina įkliuvo Peru sostinės Lima oro 
uoste. Rankinėje dvigubu dugnu ji slėpė net 
5.8 kilogramo kokaino. Ji rengėsi skristi į 
Čūę, o iš ten-į Amsterdamą. Mergina kurį 
laiką gyveno Olandijoje ir buvo įviliota į nar
kotikų prekeivių verslą. Vilnietė gabeno 
kokainą, supilstytą į 14paketų. Už kurjerės 
darbą jai buvo pažadėta 10000 JAV dolerių.

“Narkotikų kurjeriais lietuviai tampa 
ne iš gero gyvenimo. Jeigu jie turėtų norma
lų darbą, nuosavą stogą virš galvos - tikrai 
nė vienas to nedarytų Nors šis darbas la
bai rizikingas, tačiau atlygis už jį yra ge
ras, o lietuvių piniginėms-netgi labai ge
ras”, - sakė viena lietuvė už narkotikų 
gabenimą neseniai atlikusi bausmę viena
me Danijos kalėjimų,

Sigita Nemeikaitė, Daiva Zimblienė
(“Lr.”)
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Lietuva iš arti

Lidija ŠIMKUTĖ-POCIENĖ

(Tęsinys iš MP Nr.14)
Įspūdinga ir šv. Sofijos katedra, kurios 

auksiniai kupolai puošia visą miestą. Ši 
neapsakomo grožio šventykla stulbina 
žiūrovus savo dvasine nuotaika ir didinga 
istorija. Šv. Sofijos katedra buvo mokslo ir 
kultūros centras, kuriame išaugo pirmoji 
mokykla ir knygynas, čia yra nuostabios 
freskos ir mozaikos bei kiti meno šedevrai.

Viename iš Lavros vienuolyno pastatų 
vyko miniatiūrinių meno darbų paroda. 
Išvydau neįtikėtino meistriškumo darbus. 
Verta paminėti bent du. Į juos reikėjo 
žiūrėti per padidinamąjį stiklą. Tai buvo 
rožė, įrėžta plauko sruogoje ir blusa su 
auksiniais batukais

Išėję iš vienuolyno užtikome Etnogra
finį muziejų. Prieškambaryje teko išgirsti 
vieną vyrą grojant bandūra. Pasirodo, čia 
yra susidariusi grupė žmonių, kurie išlaiko 
“Kobzarų” tradicijas. Kobza - grojimas su 
dvasine meno tradicija ir filosofiniu požiū
riu į gyvenimą - buvo uždrausti sovietme
tyje. Ši tradicija prasidėjo su aklais gro
jikais, kurie keliavo po kraštą primindami 
žmonėms kazokų iškovotą laisvę. Laikui 
bėgant šią tradiciją pasisavino inteligentija, 
ir palaipsniui buvo sukurtos Kobza bendro
vės su specialiom elitinėm mokyklom.

Lietuvos kontrolėn Kijevas pateko 1320 
metais. Bet tik 1362 metais Algirdas, su
mušęs totorius, prijungė Kijevą prie Lie
tuvos kunigaikštystės.

Kijeve teko apsistoti Austrijos amba
sados patalpose priešais operos teatrą, 
pačiame miesto centre. Čia teko susitikti 
su seniai pažįstama lietuve Aušra Radze- 
vičiūte-Tavarenko (lingviste). Mes susiti
kome Lietuvoje prieš dešimt metų per 
Išeivių konferenciją Birštone. Rašytojų na
muose kartu susitikome ir su ukrainiečių 
poetu/vertėju Dmitro Čeredničenka. Jis 
išvertė mano poeziją į ukrainiečių kal
bą, kuri buvo publikuota lapkr. mėn. “Zyva 
voda” (“Šviežias vanduo”) žurnale. Su 
Dmitro buvome susitikę per Poezijos pava
sarį Lietuvoje 1997 m. Pamilęs Lietuvą, jis 
išmoko lietuvių kalbą. Apgailestavo kad 
esant dabartinei padėčiai Ukrainoje, nebeį
manoma nuvažiuoti į Lietuvą ar kitur. Nus
tebau kaip gražiai Aušros mergaitė kalba 
lietuviškai Lvove tuo pačiu mane nustebi
no Beatos dukrelė. Tūrėdamos ukrainiečius 
tėvelius ir apsuptos ukrainietiškai kalbančių 
žmonių, jos išmoko kalbėti lietuviškai

Kijeve teko skaityti poeziją “Prarasta

Aušra Radzevičiūtė-lhvarenko (kairėje) ir 
Lidija Šimkutė Kijeve.

Barikada” kavinėje. Kavinės savininkas 
buvo studentų grupės, protestavusios prieš 
sovietų valdžią, vienas buvusių vadovų. 
Kavinės sienos buvo iškabinėtos nuotrau
komis iš to laikotarpio. Tarp ukrainiečių 
klausytojų buvo ir grupė lietuvių. Tarp jų - 
Aušra su Kijevo lietuvių apylinkės ir 
Ukrainos Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkėmis.

Ivano Frankovsko miestas žinomas 
kaip Lvovo silpnesnioji partnerė Galicijoje. 
Čia yra gražioji Ševčenkos alėja. Įžymus 
Ukrainos rašytojas-poetas Juri Andru- 
chovič suorganizavo skaitymą Universitete, 
kuriame jis dėsto.

Sugrįžom į Lvovą Knygų mugei Gau
sybė žmonių suplaukė iš įvairių Ukrainos 
kampų. Vyko atskirų knygų pristatymai. 
Atmosfera buvo kultūriškai gyvastinga. 
Kaip minėjau, prieš išvykstant iš Lvovo, dar 
teko išgirsti nuostabių liaudies dainų. Ten 
buvo dainininkai iš Bulgarijos, Serbijos, 
Armėnijos, Rusijos, Lietuvos ir Ukrainos. 
Lietuvių atstovai: Veronikos Pavilionienės 
stiprus turtingas balsas, su dainų prasmės 
atpasakojimais, ir Ryčio Ambrazevičiaus 
dainų išpildymai, palydimi kanklėmis. Tarp 
kitų žiūrovų, buvo atėjęs būrelis vietinių 
lietuvių. Puiku, kad pavyko iškviesti atsto
vus iš Lietuvos.

Išvažiavau iš Ukrainos visapusiškai 
praturtėjusi. Susipažinau su man mažai 
žinoma turtinga kultūra, kraštu bei žmo
nėmis, tarp jų ir lietuviais. Džiaugiausi, kad 
galėjau pasidalinti savo kūryba. Visuose 
skaitymuose teko išgirsti, kaip klausytojai 
įvertina lietuvių kalbos skambesį. □

Quo vadis, Lietuva?
Isolda Požėla itė-Da vis AM

(Tęsinys iš MP Nr. 14)
• "... Nuolatine biudžeto deficito politika, 
kai visą dešimtmetį buvo subsidijuojamos 
atsilikusios ūkio šakos, pav., energetika, 
teikiamos kreditą garantijos neperspekty
viems industriniams monstrams, privedė prie 
milžiniškos valstybės skolos. 1999 m. galėjo 
būti liūdni, jei ne A.Kubiliausgriežta fiskalinė 
politika. Buvo kilusi grėsmė lito stabilumui.. ”
• ““Draugų grupės” stengėsi dalyvauti 
privatizuojant visus strateginius objektus. Nė 
į vieną sektorių “pašaliečiai” neįėjo be 
skandalų.”
• "... Labiausiai nukentėjome, kad 
bandydami išlikti neperspektyvioje Rusijos 
rinkoje, kuri nebuvo reikli gamintojui, 
galiausiai beviltiškai atsitikome naujųjų 
technologijų srityje.”
9 "... Didele dešiniųjų klaida buvo socia
liai neteisingas rublinių indėlių kompensa
vimas. Privatizavimo lėšos, užuot aktyvinu
sios ūkį, buvo išdalytos pravalgyti. ”
• "... Ir didžiausia valstybės strategų klaida 
ta, kadjie sukūrė dvi Lietuvos: Lietuvą -Vil
nių ir Lietuvą - provinciją. Daugumos pro
vincijos žmonių gyvenimas “sustojo”, ėmė 
stripriai mažėti vidutiniokų sluoksnis, 
padaugėjo skurdžių, bet atsirado ir nemažai 
turtingųjų. Šis susiskaldymas ir tempia 
valstybę atgalios. ”
• “Lietuvoje žmonės supranta demokratiją 
pasyviai Pakanka ateiti į rinkimus.”
• “Pagrindinė priežastis, iš kurios 
rutuliojasi visos kitos Lietuvos nelaimės - 
valdžių nepasitikėjimas specialistais, jų 
ignoravimas bei “savų” susodinimas į visų 
lygių postus. ”
9 “Nuo pat pirmųjų nepriklausomybės 
metų nebuvo suvokta, kad politikai privalo

Didžiausia kiaušinienė Lietuvoje
ELTA. Balandžio 5 dieną Lietuvos 

žemės ūkio universitete vykstančios pa
rodos “Ką pasės...2002” metu iš 1 219 
kiaušinių buvo iškepta didžiausia Lietu
voje kiaušinienė.. Šis rekordas preten
duoja patekti ir į Pasaulio Guinness re
kordų knygą.

Didžiausią Lietuvoje, o galbūt ir pa
saulyje, kiaušinienę, stebint būriui žemės 
ir miškų ūkio parodos lankytojų, iškepė 
kaimiškos užeigos “Marceliukės klėtis” 
virėjai.

Lietuvos rekordus fiksuojančios 
agentūros “Factum” atstovai užregis
travo, jog, be 1 219 kiaušinių, į rekordinį 

tik vadovauti, nurodyti kryptis kaip turi 
vystytis valstybė. Tuo tarpu kiekviena nauja 
valdžia, partijų lyderiai, būdami menko 
intelekto, baiminosi senųjų specialistų ir 
skubėjo juos keisti. ”
9 “Problematiškiausias ūkio sektorius - 
energetika iki šiol nestruktūrizuotas ir 
neprivatizuotas. Iki šiol dar nėra nutiesto 
elektros energijos tinklo į Vakarus... ener
getikos sektoriui visąlaik vadovavo partijos 
statytiniai, kuriems svarbiausiai buvo vykdy
ti “teisingą partinę liniją”, nekreipiant dė
mesio į tikruosius valstybės interesus. ”
9 “Kodėl Lietuvos įvaizdis prastesnis nei 
Estijos? Vėlgi todėl, kad diplomatinis kor
pusas buvo sudaromas “grupės draugų” 
principu. Pirmasis užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas pradėjo “sodinti” į aukš
tus diplomatinius postus buvusius bendra
klasius, bendrakursius, jo praktiką tęsė kitas 
diplomatijos vadovas Povilas Gylys. Dėl to 
abu ministrai nusipelnė šalies žmiasklaidos 
kritikos. ”
9 “Nekompetetingi “savi” specialistai, 
nesugebantys tvarkyti kasdieninių reikalų, 
juolab negali projektuoti ateities, kurti 
strategijos. Buvo uždelstos tiek ūkio, tiek 
valstybės valdymo aparato pertvarkymo 
reformos.”
9 “Nė viena politinė šalies vadovybė 
nesugebėjo atsispirti grupuočių interesų 
spaudimui Politikų nesugebėjimas žvelgti 
plačiau, matyti nacionalinius, o ne vien 
siaurus atskirų grupuočių interesus, yra dar 
viena esminė šio dešimtmečio Lietuvos bėda 
ir klaida.”

Tad nenuostabu, kad LR Prezidentas 
vis turi kartoti jau seniau išsamiai apibū
dintas valstybės klaidas ir bėdas. Tad ir 
klausiame: kuriuo keliu pasuksi, Lietuva?

□

patiekalą buvo įdėta 3.5 kg lašinių, 6 kg 
žalumynų ir apie kilogramą druskos. 
Kiaušinienė per valandą buvo iškepta 
specialioje 1.5 metro skersmens keptu
vėje.

Naujojo rekordo autoriai pagerino 
praėjusiais metais toje pačioje parodoje 
savo pačių pasiektą rezultatą. Pernykštei 
kiaušinienei buvo sunaudoti 748 kiau
šiniai.

Tiesa, pernykščiam rekordui buvo toli 
iki praėjusiais metais Lenkijoje paga
mintos kiaušinienės, kuri buvo iškepta iš 
1112 kiaušinių.

□

Pijušo Dulkelės nuotykiai

! n
h
Į J'j®

7/^*7n
u Sr - tįfy Ll&L. ——.

y y y
Artimiems kaimynams Pijaus, 
Sūnaus vestuvės užsienyje, 
Ten užtruks septynias dienas, 
Kaip palikti “Huto” vieną? 
Gal sutiktą gi Dulkelė, 
Prižiūrėt tą jų šunelį?

Dulkė taip jiems prakalbėjo: 
“Esu gyvulių globėjas, 
Atveskite tą šunelį, 
Rasime čia jam kampelį!” 
Bet kai “Ploto” jis pamatė, 
Kūną šiurpuliai nukratė!

Jau nei pusryčių, nei pietų, 
Pijus liko nepalietęs, 
Už bet kokį paliepimą, 
Girdis pekliškas urzgimas. 
“Pinto” lėkštes taip “iššhrostė”, 
Kas po stalu - visai neuostė!

Jo taip pamėgtoj lovelėj, 
Guli prislėgtas šunelio; 
Graužiasi be galo Dulkė, 
Kam pasielgė lyg mulkis, 
Bet idėjų pilnas Pįjus, 
Nekcntės taip ateityje!

__________ Stasio Moutvido eūės ir piešėjai 
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Lietuvos studentai Australijoje
Po olimpiados Sydnėjuje labai sumažėjo 

svečių iš Lietuvos. Anksčiau atvykę lietu
vaičiai, turėdami įvairaus tipo vizas, Syd
nėjuje pasilikdavo ir dirbdavo, nes prie 
olimpinių statybų gerai uždirbdavo. Dalis 
šių žmonių, gavę pasilikimo vizas ir toliau 
dirba, bando nuolatinai įsikurti Austra
lijoje. Tačiau dabar daugiau (ypač į Sydnė- 
jų) atvyksta studijuoti. Tai daugiausia tur
tingų Lietuvos žmonių vaikai, nes studijos 
užsieniečiams Australijoje brangiai kainuo
ja, nors, palyginus su kitomis šalimis, yra 
pigesnės.

Prieš kurį laiką Sydnėjuje studijuojanti 
lietuvaitė Rūta buvo grįžusi atostogų į 
Lietuvą. Ten ji papasakojo, koks skirtumas 
tarp Australijos ir Lietuvos universitetų. 
Lietuvos universitetų stilių, palyginus su 
Australijos, ji vadina mokykliniu. Anksčiau 
ji mokėsi Amerikoje, į kurią ji daugiau va
žiuoti nenorėjo, o Londone labai brangu. 
Taigi, pasirinko Australiją. Vilniuje ji baigė 
du Tarptautinio verslo semestrus. Atvykus 
čia, universitete juos užskaitė.

Pradžioje jai niekas čia nepatiko - šalis 
negraži. Vėliau nuomonę ji pakeitė ir 
atrado didelį Australijos grožį, ypač gamtos. 
Žmonės visuomet šypsosi ir beveik nesi
muša kaip kad Lietuvoje.

Studijos Australijoje jai patiko. Lietu
voje dėstytojai tau į galvą kala žinias, o čia 
paaiškina ir pateikia knygų sąrašą, iš kurių 
turi mokytis. Bakalauro studijos kainuoja 
apie 20 000 dolerių, o jeigu neišlaikai 
egzamino, tai vėl moki 1400 dolerių. Daug 
studentų yra iš Azijos kraštų. Kadangi jie 
nelabai gerai moka anglų kalbą, tai ir 
egzaminus dažnai išlaiko ne iš pirmo karto. 
Pragyvenimas brangokas. Mokestis už butą 
nemažas - 260 dolerių per savaitę. Daž
niausiai keli studentai nuomoja vieną butą.

kur - kaip?
Studentams leidžiama dirbti 20 valandų 
per savaitę. Baigusi bakalauro studijas, 
Rūta dar galvoja studijuoti toliau ir baigti 
universitetą magistro laipsniu. Tada galima 
susirasti labai gerą darbą.

Gyvenimas Australijoje ir vasaros karš
čiai jai nebaisūs, nes ji nemėgsta šalčio. Ji 
gyvena šalia “raudonojo” kvartalo, tai mato 
įvairiausių žmonių. Lietuvoje ji mėgdavo 
su draugais vakarais gerai pasilinksminti, 
bet čia ji to nedaro. Sako, kad labai pasiil
go savo šeimos ir Lietuvos. Visa bėda, kad 
atvykus į Australiją galima gana greitai 
sustorėti, o bandymas nenatūraliai mesti 
svorį kenkia sveikatai. Grįžusi į Lietuvą 
Rūta su šia problema susitvarkys. Rim
tesnių draugų ar meilių ji čia neieško, nes 
reikia daug mokytis.
Garsusis Rimas Kurtinaitis Ukrainoje

Rimas Kurtinaitis anksčiau daugiau 
kaip metus žaidė profesionalų Townsville 
australų krepšinio komandoje. Visi šio 
miesto gyventojai “Kurtį” pažinojo ir, tak
sistui paminėjus jo pavardę, jis jau žinojo 
Rimo adresą. Dar anksčiau Rimas buvo 
vienas iš geriausių buvusios Sovietų Są
jungos ir Lietuvos krepšininkų. Buvo sako
ma, kad jis turi “auksinę metimo ranką”.

Baigęs gen. direktoriaus darbą Sporto 
departamente, jis buvo pakviestas į Ukrai
nos “Kyiv” klubą. Jis yra to klubo viceprezi
dentas ir latvio trenerio J.MigHnieko padė
jėjas, dažnai ir komandos žaidėjas. 41 metų 
legendinis krepšininkas Rimas gyvenimu 
Ukrainoje nesiskundžia. Jis yra didelis 
alaus mėgėjas, bet kai pats žaidžia, tai geria 
tik kefyrą, nes kitaip negalėtų bėgioti

Jis dar pabėgioja krosiuką, pakilnoja 
štangą, pažaidžia futbolą ir per treniruotes 
daugiausia tik pamėto į krepšį. Pagrindinis 
Kurtinaičio darbas yra ieškoti rėmėjų, 
lankytis pas privačių bendrovių vadovus, 
taip pat vesti derybas su televizijomis, 
miesto meru ir kitais. Einant pas tokius 
žmones reikia žinoti kokiai partijai jis 
priklauso, nes nežinodamas gali ne taip 
pakalbėti ir... paramos nebus. □

ATITAISYMAS: “Mūsų Pastogės” Nr. 13 (2002.04.01) 5 psl tūpusio straipsnio “Šaunus 
auksinis jubiliejus Geelonge” autorius pažymėtas kaip Liudas Budzinskas. Tūrėtų būti 
Liudas Budzinauskas. Už spaudos klaidą autoriaus nuoširdžiai atsiprašome. Red.

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Ne 1 (2001)
“O, Gene... Paskubėkim... Mūsų grupė 

jau išėjo. Atsimeni tuos įspėjimus apie 
užpuolimus ir vagystes?”

Pusiaukelyje, einant žemyn nuo kalno, 
ji staiga suriko.

“Mano bato kulniukas... Mano bato 
kubiukas... Įstrigo tarp akmenų ir nulūžo... 
Padėkit kas nors... Padėkit .”

Per sekundę atsirado Benius.
“Pasiremk į mane, Gene. Aš tau 

padėsiu pareiti.”
“O, Beniau, koks tu esi paslaugus,”- 

išnaudodama jo silpnybę jai, pakėlė ir taip 
jau trumpą sijonėlį, norėdama parodyti 
batuką.

Su jo pagalba, juokaudamos visą kebą, 
vakarienei mes spėjom grįžti laiku.

Nuo pirmos dienos Italijoje, stovyklos 
virėjas mus valgydino makaronais per 
kievienus pusryčius ir vakarienę, o per 
pietus gaudavom su tais pačiais makaronais 
perdėtus sumuštinius.

“Skubėkim į valgyklą, kad gautume ką 
nors užkąsti,” - ragino Benius Genę, 
apsikabinęs ją per liemenį.

“Aš negaliu pakęsti tų makaronų,” - 
zirzė ji, grakščiai išsivyniodama iš jo glėbio.

“Mergaitės, aš esu išalkęs ir makaronų 
man užteks.”

“Tu gali ir mano suvalgyti,” - prisidėjau 
aš prie Genės.

“Moteriškės... Kas gali jus suprasti? 
Makaronai ar “spagheti”, koks skirtumas. 
Jeigu pripildo pilvą, tai ir gerai.”
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“O, Beniau, nepalik manęs... Negaliu 
nė žingsnio toliau paeiti... Panešk mane...”- 
mano draugė tęsė savo viliones.

“Mielai, brangioji Aš tave nuneščiau 
ir iki lovos, jeigu kambario prižiūrėtojas 
man leistų.”

“Tb esi išdykęs vyrukas,” - Genė flirtavo 
su juo, vėl pakeldama sijonuką ir norėdama 
parodyti nulūžusį kubiuką.

Po savaitės stovykloje pasklido žinia, 
kad amerikiečių karo laivas stovi įplaukęs 
į Neapolio uostą, laukdamas pabėgėlių į 
Australiją

Ir taip vieną ankstyvą rytą mus suso
dino į sunkvežimius ir nuvežė į ten jau 
laukiantį laivą “General Langfitt”.

Pakeliui važiavom per alėją su marmuro 
statulomis, stovinčiomis abiejose pusėse. 
Kokios jos gražios turėjo būti tais didingais 
laikais, kada jas ten naujai sukurtas pastatė 
gabūs meistrai. O dabar be pagarbos jos 
stovėjo vienišos, nušiurę, apdaužytos ir 
apterštos paukščių.

“Sudiev apleistos senovės statulos... 
Sudiev Europa...” - aš atsisveikinau su 
skausmu širdyje.

KELIONĖ LAIVU
Laivas ‘General Langfitt’ buvo švarus 

ir gerai prižiūrėtas, bet ne prabangus. Prieš 
tai amerikiečiai karo metu jį naudojo 
vežioti kareivius. Kajutėse gyvenom susi
grūdę, miegojome keliaaukštėse lovose. 
Tbrėjom bendrus tualetus ir prausėmės su 
sūriu jūros vandeniu. Vienintelė prabanga, 
kurią mes turėjom, buvo užšaldytas vanduo 

gėrimui, bet ir tas sugedo tik išplaukus į 
jūrą. Apsidžiaugiau, kad visa mūsų šeima 
plaukė kartu, nes buvo ir tokių, kurios buvo 
išskirtos.

Tik įbpus į laivą, vedę vyrai buvo atskir
ti nuo žmonų. Visiems buvo paskirtos 
darbo pareigos. Tik motinos su mažais 
vaikais buvo atleistos. Kai kurie plovė 
denius. Kiti buvo užverbuoti į laivo poli
ciją palaikyti tvarką tarp pabėgėlių. 
Moterys turėjo kiek lengvesnius darbus. 
Genė ir aš buvom paskirtos į virtuvę valyti 
daržoves.

“Sir, tik pažiūrėkit į mano pirštų 
nagus... Jie visi nulūžo... O mano rankos 
kaip pajuodo... Tos bulvės...” - lietuviškai 
skundėsi Genė gražiam amerikiečių 
jūreiviui.

Bet kai jis tik patraukė pečiais b nuėjo, 
ji siuto visą likusią dieną.

“Tai va kaip tie šunsnukiai amerikie
čiai elgiasi su merginomis... Australų vyrai 
tikrai daugiau šokinės apie mus.”

Tik išplaukus iš Neapolio, dauguma 
žmonių laive susirgo jūros liga, ir tas 
bjaurus vėmalų kvapas lydėjo visur, kur tik 
beėjoni Didžiąją kelionės dalį valgomasis 
buvo pustuštis. Genė džiūgavo, nes jai 
mažiau reikėjo skusti bulvių, ir liko dau
giau laiko flirtuoti su vyrukais. Aš irgi 
mėginau pasekti jos visomis moteriškomis 
gudrybėmis, bet būdama žioplas vaikas, 
mažai išmokau. Taigi, nesvarbu kaip 
stengiausi, niekada neprilygau mokytojai

Mūsų laivas sustojo Port Said’e. Ten 
turėjome laukti eilėje kol gavome leidimą 
įplaukti į Suez’o kanalą. Daugybė mažų 
laivejių lyg bitės staiga apsupo mus. Aš 
užsilipau ant krūvos virvių, norėdama 

pamatyti, kas darėsi apačioje. Ten - vieni 
apsirengę ilgais, baltais marškiniais, kiti 
pusiau nuogi siūlė mums savo prekes.

Dauguma iš mūsų žiūrėjome į juos 
nustebę, nes niekada nebuvome matę tokio 
plaukiojančio turgaus su tiek daug įvairiai 
apsirengusių tamsių žmonių.

Prekiautojai kaip tik mokėjo, mėgino 
mus privilioti pirkti jų daiktus. Bet kai tai 
jiems nesisekė, pradėjo mesti ant denio 
kilimus, odinius rankinukus ir kitokias 
prekes, pririštas ant ilgo šniūro, negalėdami 
suprasti, kad mes neturėjom nei pinigų, nei 
vertingų daiktų, už kuriuos būtume galėję 
iš jų pirkti

Kiti, užmetę virves ant laivo, mėgino 
lipti jomis į viršų, lyg beždžionės.

Pribėgęs jūreivis nustūmė mane nuo 
virvių krūvos, pačiupo šalia stovinčią žarną 
ir paleido pilna jėga vandenį į juos, kol visi 
sukrito atgal į jūrą.

Plaukiant per Suez’o kanalą saulėlydyje 
pamačiau piramidžių siluetus. Prisiminus 
pamokas apie senovės Egiptą, buvau su
žavėta jas pamačius tikrovėje, nors ir iš tolo.

Pusiaukelyje Raudonosios jūros susir
gau. Mano veidas aplink akį ištino ir aš 
degiau karščiu, kartais net pradėdama 
kliedėti. Laivo daktaras bandė viską, ką tik 
žinojo, bet kai akies užtūrimas vis didėjo, 
jis pasišaukė mano tėvus.

“Jūsų duktė labai serga ir nemanau, kad 
ji išgis be operacijos. Aš turiu ištraukti 
skystį, kuris yra už akies, kad sumažinti 
spaudimą ant smegenų,” - girdėjau jį aiški
nant per vertėją.

“Bet kaip tu tai galėsi padaryti per tokią 
audrą, kai bangos supa ir krato laivą?

(Bas dangų)
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a-a. Danute Donielaite-Karpavioenė
1937.04.10 - 2002.04.02

Danutė Paulina Karpavičienė, kadaise 
Donielaitė, gimė 1937 metais balandžio 10 
dieną. Aplinkybės lėmė, kad pasaulį ji 
išvydo vienoje Kauno ligoninių, nors šeima 
pastoviai gyveno Žemaitijos mieste Plun
gėje. Ten Danutės tėvas Povilas, patsai 
žemaitis, buvo knygyno savininkas, o mama 
Paulina, kilusi iš Žagarės valsčiaus šiaurės 
Lietuvoje, buvo valsčiaus mokyklos vedėja. 
Danutės pirmieji septyneri metai prabėgo 
Plungėje, bet karo pabaigoje, kai šeima 
pasitraukė į Vakarus, jai irgi teko pergy
venti tą ypač sunkų laikotarpį, kai šeima 
atsidūrė Berlyne, o juk tas miestas dieną ir 
naktį kentėjo nuo oro antpuolių.

Po karo Danutė, šeimos rate, apie tris 
metus gyveno anglų zonoje. Iš to laikotar
pio, kai ji lankė lietuvišką pradžios mokyklą 
Seedorfe ir Stade’jejai išliko daug draugių 
ir draugų. Australijoje Danutė be išimties 
gyveno Sydnėjuje. Pradžioje ji lankė gimnazi
ją, vėliau Sydnėjaus centrinę meno mokyk
lą, tada žinomą kaip East Sydney Art School

Ibo metu ji susipažino su būsimu vyru 
Jurgiu. Jų draugystė netrukus sutvirtėjo 
kaip vedybinis ryšys. Gimė dukra Laura, 
vėliau Ramona. Savo ruožtu ir jos sukūrė 
šeimas, kai artimiausiųjų ratą praplėtė Je
ronimas ir Aidas. Danutė buvo rūpestinga 
motina ir kartu su tėvais rūpinosi, kad dukros 
išlaikytų gimtąją kalbą bei tautinę sąmonę 
ir tokią dvasią perduotų ir savo atžaloms. 
Paeiliui atkeliavusių anūkių ir anūkų atsira
do keturi: Melissa, Andrius, Kostas ir Lina.

Danutė buvo atsidavusi motina ir suma
ni namų šeimininkė, o laisvalaikį ji skirdavo 
kūrybai. Anksčiau, kai Sydnėjaus lietuviai 
galėjo didžiuotis savo teatro būreliu “At
žala” ir spektaklių įvairove, ilgus metus 
Danutė buvo veikli to scenos mėgėjų ratelio 
narė, išpildžiusi keletą kertinių vaidmenų.

Bet dar stipresnis buvo Danutės po
traukis meninei kūrybai įprastine to žodžio 
prasme. Po tapybos nukrypusi į keramiką, 
ji dalyvaudavo lietuvių menininkų paro
dose. Iš to laiko ne vienas prisimins jos su
kurtas lėkštes ir vazas, paukščius ir grybus, 
vienuolius ir kunigaikštienes. Dėka dr. 
Genovaitės Kazokienės 1982 metais Da
nutė suruošė savo darbų solo parodą. Pa
rodos sėkmė matyti ir iš to, kad parsiga- 
benimui namo liko tik vienas kitas eks
ponatas iš šešiasdešimt

Danutės gyvenime buvo ilgų kūrybingų 
laikotarpių. Ji mėgo muziką ir poeziją. 
Žodžių ir tonų sąskambiuose jai užsimegz
davo apčiuopiamos keramikinių objektų 
formos. Žodžiu sakant, jos vaizduotė turėjo 
nuolat gimdyti konkrečius estetinius kū
rinius. Tiro padu, Danutė buvo nuoširdi,

Danutė Donielaitė-Karpavičienė

draugiška, kartais beveik negyvenimiška, 
kartais nepajėgianti atsispirti kietesnei 
kasdienybės tikrovei Ir šį jos trapumą pa
laužė viena kita liga.

Vėliausioji liga (vėžys) išryškėjo neti
kėtai prieš pusmetį. Tasai naikinantis or
ganinis procesas pasirodo buvęs taip giliai 
įsišaknijęs, kad nebepadėjo ir skausminga 
terapinė procedūra. Paskutinėmis dieno
mis Danutė buvo gydoma stipriais vaistais, 
kurie suteikė ramybę, bet galiausiai atėmė 
sąmonę. Danutė mirė su ramia, tarsi vargus 
numetusią veido išraiška.

Stovyklinių ir vėlesnių laikų draugės ir 
draugai prisimins Danutę mielais jausmais, 
o Sydnėjaus ir Australijos lietuviai atsi
mins Danutę kaip kūrybingą asmenį. Jos 
netektį giliai pergyvena vyras Jurgis, dukros 
Laura ir Ramona, anūkės-anūkai: Melissa, 
Andrius, Kostas, Eina, brolis Vytautas ir 
visi artimieji. Nelengvas buvo Danutės 
gyvenimo kelias, bet jos atvaizdas liks gyvas 
ją pažinusiųjų širdyse.

Ilsėkis, Danute, begalinėje ramybėje.
Vytautas Doniela

* * *
Po gedulingų pamaldų St. Joachim’s 

bažnyčioje, Lidcombe, kur giedojo Kęstas 
Protas, skaitinius skaitė Jadvyga Dam
brauskienė ir atsisveikinimo žodį tarė brolis 
Vytautas Doniela, a. a. Danutė Donielaitė- 
Karpavičienė palaidota Rookwood’o ka
pinių lietuvių sekcijoje. Prie kapo kalbėjo 
dr. Genovaitė Kazokienė ir Viktoras 
Šliteris. Sugiedojus Tautos Himną, itin gau
siai susirinkę palydintieji buvo pakviesti 
gedulingiems pietums, kurie buvo paruošti 
Sydnėjaus lietuvių Klube. AfPinf.

A+A Danutei Karpavičienei
mirus, vyrui Jurgiui, dukroms Laurai ir Ramonai, anūkams Melissai, 

Andriui, Kostui ir Linai, broliui Vytautui Donielai, jų šeimoms ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Sydnėjaus “Aušros” tuntas

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

su šeimomis, broliui Vytautui ir artimiesiems.
Ona Maksvytienė, Ramutė ir Vijoleta,

Izabelė Daniškevičienė

Mirus

A+A Danutei Karpavičienei 
vyrui Jurgiui, dukroms Laurai ir Ramonai, broliui Vytautui bei jų šeimoms 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Laima ir Kęstas Protai, 

Liuda Bilevičienė, Cecilija Protienė, 
Birutė Nagulevičienė

Mylimai seseriai Danutei mirus,
buvusiam ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkui dr. Vytautui 

Donielai, jo šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Danutei Karpavičienei
mirus, vyrui Jurgiui, broliui Vytautui, dukroms Laurai ir Ramonai, jų 

šeimoms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Ramona ir Ramutis Zakarevičiai

A+A Danutei Karpavičienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Jurgį, dukras Laurą ir Ramoną, brolį 

dr. Vytautą Donielą bei jų šeimas.
Vida, Algis, Rimas, Milda ir Paulius Kabailai

Užbaigusi žemišką kelionę Danutė Karpavičienė išėjo 
palikusi liūdinčius vyrą Jurgį, dukras Laurą ir Ramoną su šeimomis, brolį 
Vytautą Donielą su šeima. Visus juos nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Jadvyga ir Juozas Dambrauskai

A+A Danutei Karpavičienei
mirus, skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užuojaučiame vyrą Jurgį, 

dukras Laurą ir Ramoną su šeimomis, brolį Vytautą Donielą ir visus 
artimuosius.

Onutė ir Algis Kapočiai

A+A Danutei Karpavičienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame vyrui Jurgiui, dukterims Laurai ir Ramonai, 

broliui Vytautui ir jų šeimoms.
Nemira ir Pero Matulic

Audrutė, Steven ir Sarah Markowskei

A+A Danutei Karpavičienei
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Jurgį, dukras Laurutę ir 

Ramoną, brolį dr. Vytautą Donielą bei jų šeimas.
Jane ir Juozas Kalgovai

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

Ramonai su šeimomis, broliui Vytautui Donielai ir visiems artimiesiems.
Sydnėjaus skautų vyčių būrelis “Geležinis Vilkas”

Pagerbdamas a.a.Danutę Karpavičienę, vietoje gėlių 
ant jos kapo, aukoju “Mūsų Pastogei” $30.

Vytautas Patašius

Mirus

A+A Danutei Karpavičienei
giliausia užuojauta vyrui Jurgiui, dukroms Laurai ir Ramonai su šeimomis, 

broliui Vytautui Donielai ir jo šeimai. Mes kartu liūdime ir prisimename daug 
mielų momentų.

Laima ir Vytenis Šliogeriui

Pagerbdami a.a. Danutę Karpavičienę, vietoje gėlių 
aukojame “Mūsų Pastogei” $30.

Nata Liutikaitė ir Jurgis Liutikas

Palydėdami amžinybėn a.a.Danutę Karpavičienę, 
aukojame “Mūsų Pastogei” $20.

Nijolė ir Kastytis Stašioniai

Pagerbdami a.a.Danutę Karpavičienę, vietoje gėlių 
aukojame “Mūsų Pastogei” $20.

Jadvyga ir Vytautas Burokai
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Geelongo Lietuvių Bendruomenės choro “Viltis”

ČJGOKą ERIKUS
Veiks loterija! Bus prizai už spalvingiausius čigonų kostiumus

“Viltis “ Choir

GYPSY BHJLL
FLOOR SHOW
Raffle and prizes for the most colourful 
gypsy costumes.
Lithuanian House, Beauford Ave., Bell 
Post Hill, Geelong
Saturday 25 May2002. Food service begins
730 p.m.
$15 each ticket / $10 hot meal / $2 coffee 
and cake. Drinks BYO.

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

ALB Adelaides Apylinkės 
visuotinis metinis 

susirinkimas
Susirinkimas šaukiamas sekmadienį, 

balandžio 21d, 130 vaL 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
a 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 Himnas 

Po susirinkimo kavutė.
ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Socialinės Globos Moterų 
Draugijos Melbourne 
metinis susirinkimas

Įvyks balandžio 21 dienų, 1.00 valandų 
p.p. Lietuvių Namuose, Moterų seklyčioje.

Susirinkimo dienotvarkė
1. Susirinkimo atidarymas
2. Susirinkimo pirmininkės ir sekretorės 
kvietimas
3. Mandatų Komisijos kvietimas
4. Metinio susirinkimo veiklos prane
šimo skaitymas.
5. Informaciniai pranešimai
a. Pirmininkės pranešimas
b. Ligonių lankytojos - koordinatorės 
pranešimas
a Iždininkės pranešimas
d. Revizijos komisijos pranešimas
e. Pasisakymai dėl pranešimų
£ Darbų ir iždo apyskaitos tvirtinimas 
g Klausimai bei sumanymai
6. Naujos Valdybos rinkimai
7. Susirinkimo uždarymas
8. Kavutė
Nares ir prijaučiančias prašome kuo 

skaithngiau dalyvauti susirinkime.
Jonė Žalkauskienė

SGMD-jos Melbourne pirmininkė

Dėmesio Melbourno lietuvių benduomenės nariams
Sekmadienį, gegužės 5 dieną, 1.30 vaL po pietų Melbourno Lietuvių Namų 

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

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Motinos Diena Sydnėjuje
Motinos Diena Sydnėjuje bus minima sekmadienį, gegužės 5 dieną, 130 vai. po 

pietų Sydnėjaus Lietuvių Klubo apatinėje salėje. Programoje:
▼ Sydnėjaus lietuviškų mokyklų mokinių pasveikinimas;
▼ Lietuvos Baleto Bičiuliai (FLB) visus maloniai kviečia į baleto filmų popietę. 

Matysite Lietuvos baleriną Rūtą Jezerskytę, šokančią su Olandijos kompanija. 
Rūta yra laimėjusi prestižinę “Prix de Lausanne” premiją ir dabar yra sudariusi 
16 metų kontraktą su Olandijos baleto kompanija.

Sydnėjaus Savaitgalio mokykla ir Lietuvos Baleto Bičiuliai

Ieškai! mamytės brolio Antano Gaidžio (Antanas Gaidis), kuris gimė apie 
1910-1920 m Užpalio kaime, Dusetų valsčiuje. Karo metu išvyko iš Lietuvos į Australiją. 
Prašau atsiliepti vaikus ar gimines. Mano adresas: Irena Lubienė, Veisėjų 11-31, 
Druskininkai, Lietuva. TeL: 370 + 850 4038.

Sydnėjaus “Aušros” tunto “Pietų Kryžiaus” stovykla!
Sydnėjaus “Aušros” tuntas kviečia visus skautus ir jų šeimas į “Pietų Kryžiaus” stovyklą.
Prasideda : šeštadienį, balandžio 20 <L
Baigiasi: ketvirtadienį, balandžio 25 d, 12 vaL
Kur Kariong stovyklavietėje, Woy Woy R<L, Kariong.
Kaina: $75 — visai stovyklai, vienam žmogui $20—viena diena.
Norinčius dalyvauti prašau registruotis pas Audrutę Maikowskei (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
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas 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 vaL iki 4 vaL po pietų rodomi lietuviški filmai

Naujai atsidariusi virtuvė ‘Pas Aldons|”<iirba

♦ penktadieniais nuo 6.00 iki 9.00 vaL 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.

Ateina nauji finansiniai metai. Kviečiame visus Lietuvių Klubo 
narius sumokėti nario mokestį už 2002-2003 metus iš anksto ir 
paraginti savo artimuosius ar draugus papildyti narių gretas.

Turgus - visų pasiilgtas turgus vyks balandžio 21 dieną 2.00 
vai. po pietų. Lauksime visų atvykstant.

“Alutis putoja — berneliai 
kvatoja 99 - alutį pilstysim, į duonelę vilgysim, ragausim, 
lenktyniausim ir lietuviškas dainas trauksim.
Klubo renginys vyks gegužės 4 dieną.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Visuomeninis pranešimas - kvietimas
Mes, atvykę į Port Jackson (Sydney) uostą, Pier Nr. 1 The Rocks, 1948 metais spalio 

30 d., išlipome po 30 dienų kelionės iš Bremerhaven. Keliavome laivu “M.S. Svalbard” 
per Gibraltaro sąsiaurį ir Suezo kanalą. Tai buvęs vokiečių karo laivyno transporteris, po 
karo atiduotas Norvegijai kaip reparacijų dalis.

Mes pagalvojome, kad šių metų spalio mėn. sueis 54 metai nuo mūsų sėkmingo išKpimn 
Pier Nr.l, dabartinėje restoranų ir žaidimų prieplaukoje. Norėtųsi šį įvykį mūsų, 
svalbardiškių, gyvenime paminėti bendru susitikimu.

Tad kviečiame buvusius svalbardiškius, jų jaunimą ir kam būtų įdomu, atvykti į Lie
tuvių Klubą Bankstown’e, balandžio 21 <L, sekmadienį, 1230 vaL į Auditorįjos salę. 
Tfen, susėdus už stalo pavalgysime pietus ar išgersime kavos su pyragaičiais (pagal norą). 
Svarbiausia, pasidalinsime kelionės prisiminimais, nuotykiais, Fremantle vaizdu, kaip 
įplaukėme į Port Jackson, kaip išlipę iš “S.M. Svalbard” keliavome tramvajumi į centrinę 
geležinkelio stotį, o gal į Darling Harbour prekių stotį ir t.t Prisiminsime ir kelionę 
traukiniu siaubingą naktį į Kelso stotelę prie Bathurst Prisiminsime ir kaip mėnulio 
pilnatis tarsi prožektorius lyg mirusias sielas apšvietė baltuojančius medžių liemenis. Ir 
taip prisiminimai seks vienas po kito.

Kad negaiš tumėm susitikimo laiko užsakant ir laukiant valgių paruošimo, kviečiame 
norinčius dalyvauti paskambinti: Martinai Reisgienei teL: 9543 1001 arba Vyteniui 
Šliogeriui teL: 9502 4263 iki ketvirtadienio, balandžio 18 <L vakaro. Skambinant 
paminėkite ką norite užsisakyti

Sumanytojai:
Maitina Rcisgienė ir Vytenis Šliogeris

Mūsų Pastogė 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.uaers.bigpond.comftnpastoge 
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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