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Lietuvos įvykių apžvalga

Prezidento nerimas dėl 
abiturientų

ELTA. LR Prezidentui Valdui Adam
kui nerimą kelia priimta nauja mokėjimo 
už studijas tvarka, juolab kad jos įgyven
dinimui valstybė neturi lėšų. Pas Prezi
dentą lankęsis Ministras Pirmininkas Al
girdas Brazauskas informavo, jog Aukš
tojo mokslo įstatymo pataisų įgyvendi
nimui vien šiemet reikia 90 mln. litų, bet 
tokių lėšų Vyriausybė neturi. Nežinia, kas 
mokės už pirmojo kurso studentų pir
mojo semestro studijas.

Naujoji mokėjimo už studijas tvarka 
numato, jog į aukštąsias mokyklas įstoję 
jaunuoliai pirmąjį semestrą už mokslą 
nemokės - išlaidas padengs valstybė. Už 
antrą semestrą visi pirmakursiai, su tam 
tikromis išimtimis, mokės po 500 litų. 
Vėlesniuose kursuose studentai mokės 
už abu semestrus tūkstantį litų. Naujasis 
Aukštojo mokslo įstatymas įsigalios nuo 
2003 metų, tačiau naująją mokėjimo už 
studijas tvarką ketinama taikyti jau šią 
vasarą į aukštąsias mokyklas įstosian
tiems jaunuoliams.

Pasak Prezidento patarėjo, neteisinga 
yra tai, kad vienodas mokestis įvestas 
nepriklausomai nuo studijų krypties. Be 
to, ta pati našta užkraunama ir kolegijų, 
tai yra, neuniversitetinių aukštųjų mo
kyklų, studentams.

A.Kaminskas - vyriausias 
Premjero patarėjas

ELTA. Buvęs Vyriausybės kancleris 
Antanas Kaminskas tapo vyriausiuoju 
Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko 
patarėju, o kanclerio pareigas laikinai 
vykdys Bendrųjų reikalų departamento 
direktorius Olegas Romančikas.

Vyriausybėje, pagal Ministro Pirmi
ninko politinio pasitikėjimo valstybės 
tarnautojų pareigybių sąrašą, dirbs 1 
vyriausiasis patarėjas, 16 patarėjų, 1 

sekretoriato vadovas ir Premjero atstovas 
spaudai.
Lietuva kelia NATO pasitikėjimą

ELTA “Kai Lietuva pasako, kad pada
rys, ir padaro - tai kelia pasitikėjimą ja 
ateityje", - teigė į Vilnių atvykęs vyriau
siasis NATO pajėgų Europoje vadas 
generolas Joseph W. Ralston. Vienas 
svarbiausių dalykų, kurį Lietuva padarė 
nuo pernai birželį įvykusio NATO pajėgų 
vado Europoje vizito, - tai įsipareigojimų, 
apie kuriuos anąkart kalbėta, vykdymas. 
J.Ralston kalbėjo apie pasikeitimus re
organizuojant šalies ginkluotąsias pajė
gas, labai palankiai įvertino politinių par
tijų pritarimą Lietuvos stojimui į NATO 
bei pasirašytą susitarimą krašto apsaugai. 
Joseph Ralston taip pat susitiko su Seimo 
Pirmininku Artūru Paulausku, krašto 
apsaugos ministru Linu Linkevičiumi, 
Lietuvos kariuomenės vadu generolu 
Jonu Kronkaičiu, Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto nariais.

Kariai išvyksta į Daniją, 
policininkai - j Kosovą

ELTA Liepos 1 d. į Daniją su transpor
to priemonėmis, ginkluote ir amunicija 
dalyvauti taktinėse pratybose išvyks iki 
200 Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algir
do motorizuotojo pėstininkų bataliono 
karių. Mokydamiesi drauge su Danijos 
kariškiais, lietuviai tobulins teorines ir 
praktines žinias bei susipažins su NATO 
reikalavimais vykdant karines operacijas.

Vyriausybė taip pat nutarė metams 
pasiųsti 9 policijos pareigūnus dalyvauti 
Jungtinių Tautų misijoje Kosovo provin
cijoje Jugoslavijoje. Numatyta, kad šią 
misiją policininkai vykdys nuo šių metų 
gegužės 5 iki ateinančių metų gegužės 5 
dienos.
Krikščionių demokratų rėmėjai

ELTA Krikščionių demokratų rėmėjų
. ’. Nukelta Į 2 psL

(Adelaidė 2002 gruodžio 26 - 2003 sausio 1)

Australijos Lietuvių Dienų ruošėjai 
dažnai posėdžiauja, stengdamiesi išspręsti 
visas su Lietuvių Dienomis susijusias 
problemas. Kaip ir visuomet, tokio pobū
džio renginiai reikalauja nemažai finansų, 
todėl tenka ieškoti pigesnių, bet visgi 
patogių salių. Adelaidėje lietuviai turi du 
centrus - Lietuvių Namus ir Lietuvių 
Katalikų Centrą. Abu bus pilnai išnau
doti mažesniems renginiams, suvažia
vimams, pobūviams ir kt. Dainų Šventei ir 
Tautinių Šokių Koncertui jau reikalingos 
didesnės salės, nes lietuviškųjų salių sce
na yra per maža sutalpinti virš šimto ir 
daugiau choristų ar šokėjų. Tiems dviems 
renginiams yra jau rastos salės netoli 
miesto centro. Naujus Metus sutiksime 
gražioje ir didelėje, netoli nuo Lietuvių 
Namų, Norwoodo Futbolo Klubo salėje, 
kur sutilps visi atvykusieji į Lietuvių Dienas.

Nors žiniasklaidoje dar neskelbiama, 
bet jau yra užangažuotos kelios atvykn- 
siems svečiams apsistojimo vietos neaukš
tomis kainomis. Jos yra netoli miesto 
centro su patogiu transportu. Anksčiau 
choristai priglausdavo choristus, sporti
ninkai sportininkus, bet dabar jau patys 
svečiai ieško patogumų, nenorėdami ap
sunkinti šeimininkų. Kai kurie atvykstan- 
tieji autobusu yra užsisakę ir apsigyvenimą.

Lietuvių Dienų metu numatomi net keli 
suvažiavimai ir šalutiniai renginiai. Taigi, 
visos dienos, pradedant gruodžio 26 ir 
baigiant Naujųjų Metų diena, yra užimtos. 
Įvyks ALB Krašto Tarybos narių suva
žiavimas, Australijos Lietuvių Katalikų 
suvažiavimas, Savaitgalio mokyklų moky

Lietuvoje nuo gegužės pradžios nebegalios senieji 
tarpmiestinio ryšio kodai

Vilnius, balandžio 25 d., ELTA “Lietu
vos telekomas” primena, kad nuo šių metų 
gegužės 1 dienos paskambinti į kai kuriuos 
Lietuvos rajonus ir miestus bus galima tik 
surinkus naująjį tarpmiestinio ryšio kodą.

2002-ųjų sausį ir vasarį bendrovė sėk
mingai įdiegė naujus Kauno, Panevėžio, 
Marijampolės ir keliolikos kitų miestų ir 
rajonų tarpmiestinio ryšio kodus (iš viso 
17 kodų), o Vilniaus abonentų telefono 
numerius, prasidedančius skaitmeniu 2, 
pakeitė septyniaženkliais, tai yra skaitme

Miestas Senasis kodas 
rajonas

Naujasis kodas Miestas 
rajonas

Senasis kodas Naujasis kodas

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(2XXXXQ 5(21XXXXX)

Pasiruošimai
Australijos Lietuvių 

Dienoms vyksta

tojų konferencija, Australijos Lietuvių 
Fondo ir kt. Visiems Lietuvių Dienų 
programoje duoti patogų laiką yra neįma
noma, todėl kai kuriuos suvažiavimus teks 
ruošti tuo pačiu metu. Deja, dėl laiko 
stokos tokių susikryžiavimų neįmanoma 
išvengti.

Lietuvių Dienos praeityje buvo vienos 
iš didžiausių Australijos lietuvių susibū
rimų. Suvažiuodavo lietuviai iŠ visų Aus
tralijos vietovių, atvažiuodavo net iš už
sienio. Jautėsi pakili nuotaika, lietuviška 
manifestacija, kuri sujaudina, išjudina ir 
suteikia jėgų toliau darbuotis, kad lie
tuviškas gyvenimas Australijoje bujotų, 
būtų stiprus ir gaivalingas. Tik visų da
lyvavimas ir pritarimas padaro Lietuvių 
Dienas sėkmingomis ir nepamirštamomis.

Anksčiau pavykdavo lėšų gauti iš 
Australijos valdžios, bet, mūsų skaičiui 
mažėjant, darosi vis sunkiau prieiti prie 
valdžios iždo. Be to, daug dėmesio dabar 
teikiama iš Azijos atvykusiems imigran
tams. Juk jų skaičius vis didėja, o tuo pačiu 
didėja politinė jų įtaka, kuri ir yra pagrin
dinis akstinas teikiamai valdžios paramai 
etninėms grupėms.

Adelaidės lietuviai deda visas pastan
gas, kad Lietuvių Dienos būtų įdomios, 
sėkmingos ir kiekvienam atvykusiam bei 
dalyvaujančiam suteiktų lietuviškos stip
rybės išsilaikyti plačioje ir viską nive
liuojančioje Australijos daugiakultūrinėje 
visuomenėje.

Laukiame visų Australijos lietuvių šių 
metų pabaigoje Adelaidėje!

Viktoras Baltutis

nį 2 pakeitė į 21. Kartu buvo įdiegtas ir 
naujas Vilniaus miesto ir rajono tarp
miestinis kodas 5, kurį reikia rinkti skam
binant šiems abonentams.

Įvedus naujus kodus ir telefono nume
rius, iki 2002 m. gegužės 1 d. dar galioja ir 
senieji, o nuo minėtos datos, ne mažiau 
kaip 2 mėnesius, senąjį kodą (numerį) 
surinkusiam klientui bus automatiškai 
pranešama, kad kodas (numeris) pakeistas, 
ir paaiškinama, kokia tvarka rinkti naująjį 
kodą (numerį).
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Vytautas 
^Patašius Trumpai iš visur

♦ Baladžio 22 d. Jungtinių Tautų gen. 
sekretorius Kofi Annan paskelbė JT 
komisijos Jenin įvykiams tirti sąstatą. 
Komisijos pirmininku paskirtas Martti 
Ahtisaari, buvęs Suomijos prezidentas. 
Atsižvelgiant į Izraelio reikalavimus, 
komisijos sudėtis vėliau šiek tiek keisis, gi 
komisijos darbo pradžios data atidėta. 
Izraelis reikalauja teisės parinkti savo 
liudininkus komisijai, bei Jenin gyventojų 
teroristinės veiklos praeityje ištyrimo.
♦ Balandžio 22 d. Izraelio kariuomenė 
pasitraukė iš Nablus ir Ramallah miestų 
centrų, tačiau ji vis dar laiko apsupusi ir 
blokuoja abudu miestus. Izraelio kariuo
menė nepasitraukė ir iš Jasser Arafat 
būstinės pastatų Ramallah mieste. Iš ten 
jie žada pasitraukti tik tuo atveju, jei 
Jasser Arafat išduos jiems jo areštuotus 
asmenis, įtariamus Izraelio turizmo minis
tro nužudymu.
♦ Balandžio 23 d. Izraelio kariai nušovė 
tris 14 metų palestiniečius vaikinus, 
bandžiusius įeiti į žydų naujakurių sodybą 
ir ten susisprogdinti. Palestiniečių milita
ristinės Hamas ir Islamic Jihad organi
zacijos paskelbė kreipimąsi į mokytojus ir 
musulmonų dvasiškius, kad atkalbėtų 
vaikus nuo panašių žygių.

Balandžio 27 d. palestiniečių policija 
pranešėĮkad Gazos ruože ji sulaikė apie 
20 vaikų, bandžiusių pasiekti žydų sody- 
bš^irJtėn susisprogdinti. Vaikai buvę 
nuginkluoti ir sugrąžinti į namus. '
♦ Balandžio 26 d. Vokietiją sukrėtė 
žudynės Gutenberg gimnazijoje Erfurte. Iš 
gimnazijos pašalintas ir prie abitūros 
egzaminų neprileistas 19 metų mokinys 
Robert Steinhaeuser atėjo ginkluotas į 
mokyklą ir mirtinai nušovė 13 mokytojų, 
dvi gimnazistes ir vieną policininką, su
žeidė 6 kitus. Vieno mokytojo užrakintas

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

sambūris bus išsaugotas. Taip nuspręsta 
Čikagoje vykusiame šio sambūrio valdy
bos susirinkime.

Krikščionims demokratams Lietuvoje 
suskilus į tris grupes, jų rėmėjų ršėivįjcije 
veiklaJk^ip rašo dienraštį* “Draugas”, 
nuo praėjusios vasaros buvo suspenduo
ta. Čikagoje surengtame Krikščionių 
demokritų rėmėjų sambūrio valdybos 
susirinkime buvo diskutuojama, ar šiam 
sambūriui veikti toliau, ar iš viso sustab
dyti savo veiklą. Šiuo metu, rašo “Drau
gas”, krikščioniškoji demokratija Lietu
voje išgyvena krizę, bet yra vilties, kad 
persirikiavusi po keleto metų atsigaus, ir 
išeivijoje veikiantys rėmėjai vėl bus reika
lingi. Todėl ir buvo vieningai nuspręsta 
sambūrį išsaugoti, tačiau jo veiklą apribo
ti, palaikant švietėjišką kryptį.

Iš biudžeto pinigų neskirs
ELTA Vyriausybė, Briuseliui patei

kusi Ignalinos atominės elektrinės 2.4 
mlrd. eurų eksploatacijos nutraukimo 
išlaidų sąmatą, iš biudžeto jai finansuoti 
neskirs nė cento. Visos lėšos, kurias Lie
tuva ketina skirti uždarymo reikmėms, tai 
140 mln. litų, sukauptų Ignalinos AE už
darymo fonde. Tokia nuostata buvo pa
tvirtinta Vyriausybės posėdyje.

Anot vyriausiojo derybininko Petro 
Auštrevičiaus, Europos Komisijai pateik
ta uždarymo sąmata didelio entuziazmo 
nesukėlė.

Vis daugiau krovinių 
Kaliningrado kryptimi

ELTA. Preliminariais duomenimis, 
per šių metų tris mėnesius AB “Lietuvos 
geležinkeliai” pervežė 8.5 mln. tonų kro
vinių. Tai 22.2% daugiau negu per 2001
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viename iš kambarių, jis pats nusišovė. 
Šaudymo sporto klubo narys, R. Stein
haeuser turėjo leidimą laikyti ginklą.
♦ Vėl prasidėjo susidūrimai tarp mu
sulmonų ir krikščionių Indonezijos Ma
luku salose. Balandžio 26 ir 27 dienomis 
policija, šaudydama virš minios galvų, 
išsklaidė musulmonų riaušininkus, gi ba
landžio 27 d. išsklaidyta ir krikščionių mi
nia kitoje Ambon miesto dalyje. Anksti 
ryte balandžio 28 d. ginkluotų musulmo
nų grupė užpuolė krikščionių kaimą 
Ambon miesto pašonėje, sudegino bažny
čią ir nušovė 12 krikščionių.
♦ Balandžio 28 d. malūnsparnio avarijoje 
žuvo Krasnojarsko gubernatorius Alek
sandr Lebed, 1996 m. kandidatavęs į 
Rusijos prezidentus (prieš Boris Jelcin). A 
Lebed tarpininkavimo dėka buvo pasiek
tos paliaubos Čečėnijoje. A Lebed žuvo, 
malūnsparniui užkliudžius elektros lai
dus. Kartu žuvo bent šeši kiti asmenys.
♦ Balandžio 27 d. keli palestiniečiai, 
persirengę Izraelio karinėmis uniformo
mis, įsiskverbė į žydų Adora sodybą ne
toli Hebrono ir apšaudė pastatus, 
nukaudami 5 metų mergaitę lovoje. Jie 
nušovė dar du vyrus ir vieną moterį, prieš 
pabėgdami.

Sekančią dieną Izraelio kariuomenė 
užėmė Hebrono miestą, vienintelį išlikusį 
nepaliestą per dabartinius neramumus. 
Kariai nukovė 9 palestiniečius.
♦ Balandžio 28 d. JAV prezidentas George 
W. Bush pasiūlė kompromisą Jasser 
Arafat’ui. Izraelio reikalaujami išduoti 4 
ministro nužudymu įtariami asmenys te
gul būna britų priežiūroje kalinami 
palestiniečių teritorijoje, dalyvaujant ame
rikiečių stebėtojams. Teismo procesas irgi 
vyktų palestiniečių teritorijoje.

metrų pirmąjį ketvirtį, praneša ELTA
Tranzitiniai krovinių pervežimai 

išaugo 33.3% ir sudarė 5.4 mln. tonų. 
Valstybės tarnautojams - naujas 

įstatymas
ELTA Seime priimtas naujas Valsty

bės tarnybos įstatymas. Jis nuo liepos 1 
d. turėtų pakeisti iki šiol galiojusį įsta
tymą. Už naują teisės aktą, nustatantį 
pagrindinius valstybės tarnybos princi
pus, darbo užmokestį, socialines garan
tijas, valstybės tarnybos valdymo teisinius 
pagrindus, balsavo 46 Seimo nariai, 17 
buvo prieš ir 14 parlamentarų susilaikė.

Pasak vidaus reikalų ministro, Seimo 
nario socialdemokrato Juozo Bemato- 
nio, iki šiol galiojęs praėjusios kadencijos 
Seime priimtas Valstybės tarnybos įsta
tymas buvo praktiškai neįgyvendinamas, 
painus, pilnas vidinių prieštaravimų. Dėl 
to parengta nauja įstatymo redakcija.

Tuo tarpu Seimo opozicinių Konser
vatorių, Liberalų frakcijų atstovai nauja
jam Valstybės tarnybos įstatymui nepri
tarė dėl per didelių atlyginimų, socialinių 
garantijų valstybės tarnautojams, jų iš
skirtinumo darbo rinkoje. Liberalus ste
bino įstatymo nuostata, leidžianti valsty
bės tarnautojams gauti pašalpas iš darbo
viečių netekus turto, siūlymas valstybės 
tarnautojams leisti turėti iki 3 mėnesių 
trukmės neapmokamas atostogas per 
metus bei socialdemokratų nenoras 
sugriežtinti valdininkų atsakomybę už 
valstybei ar jos piliečiams padarytą žalą.

Naujajame įstatyme numatyta, kad, 
valstybės tarnautojui padarius tyčinę žalą, 
iš jo algos bus atskaičiuojama 6 vidutinių 
darbo užmokesčių dydžio suma (apie 
6500 Lt), o likusią turės padengti insti- 
■tucija, kurioje jis dirba, iš savo biudžeto.

Kaunas kapituliavo prieš džiazą
ELTA. Nuo balandžio 25 d. Kaunas 

pradėjo gyventi džiazo ritmu. Išvakarėse 
Kauno rotušėje įvykusiose 12-ojo “Kaunas 
Jazz 2002” festivalio pradžios iškilmėse 
Kauno meras Erikas Tamašauskas paskel
bė “miesto kapituliaciją prieš džiazą“ ir 
simbolinį miesto raktą 5 dienoms perdavė 
festivalio sumanytojui ir meno vadovui 
Jonui Jučui. Paskelbęs oficialią Kauno 
džiazo festivalio pradžią, jis neabejojo, jog 
artimiausiomis dienomis miestas ir jame 
skambėsiantis džiazas papildys vienas kitą. 
Tą vakarą Kauno rotušė tapo pirmąja 
festivalio koncertų sale, kur savo projektą 
“Ataidos” pristatė ilgametis “Kaunas Jazz” 
vedėjas Alfredas Kukaitis. Jis kartu su 
Kauno bei sostinės muzikantais pro džiazo 
skambesio prizmę pažvelgė į senąsias lie
tuvių liaudies dainas.

“Kaimas Jazz 2002” atidarymo proga 
miesto Rotušėje buvo pristatytas specialus 
apdovanojimas, atiteksiantis festivalio 
lankytojų populiariausia grupe pripažin
tiems atlikėjams. Šiemet pirmą kartą 
publikos simpatijas pelniusi grupė bus 
apdovanota restoranų tinklo “Pizza Jazz” 
įsteigtu “Jazz Eaters Award” (“Džiazo 
valgytojų prizu”) - skulptūrėle, sukurta 
menininko Vitalijaus Čepkausko.

Festivalio dienomis Vienybės aikštėje

Bankuose - 54 indėlininkai milijonieriai
BNS. Dauguma Lietuvos gyventojų bei 

nemaža dalis įmonių ir organizacijų 2001 
metų pabaigoje bankams buvo skolinga 
nedideles sumas - iki 20 000 litų, o beveik 
pusė visų indėlininkų bankuose laikė ne 
didesnius kaip 40 litų indėlius.

Tai parodė Lietuvos banko atliktas 
tyrimas apie paskolų ir indėlių likučių 
pasiskirstymą 2001 metų pabaigoje.

51 000 bankų klientų gruodžio pabai
goje buvo pasiskolinę iš viso 6.5 mlrd. litų. 
37 000 (72.5%) skolininkų buvo skolingi 
ne daugiau kaip po 20 000 litų. Tokio 
dydžio negrąžintas skolas turėjo 35 400 
(78.5% visų skolininkų fizinių asmenų) 
gyventojų, o 11 jų buvo skolingi bankams 
daugiau nei 1 mln. litų. Daugiau nei 1 mln. 
litų iš bankų metų pabaigoje buvo pasisko-

Pagal įstatymą Vyriausybei suteikta 
teisė nustatyti valstybės tarnautojų atlygi
nimus. Valdininkai bus skirstomi į 20 
kategorijų bei tris lygius. Jie taip pat galės 
gauti priedus už viršvalandžius, darbo 
stažą. Valstybės tarnautojo vadovas 
kasmet privalės įvertinti savo pavaldinį 
ir siūlyti, ar skirti jam aukštesnį lygį ar 
kategoriją, ar ne. Opozicijos atstovų 
teigimu, tokia tvarka bus neskaidri, ska
tins tarnautojų pataikavimą viršininkams.

Sveikatos apsaugos ministrui 
pasiūlyta atsistatydinti

ELTA Atšaukti įsakymą dėl kompen
suojamųjų vaistų, kaip prieštaraujantį 
įstatymams, ir po to garbingai atsistaty
dinti, sveikatos apsaugos ministrui Kons
tantinui Romualdui Dobrovolskiui pasiū
lė Seimo opozicinės Jungtinės frakcijos 
narys centristas Gintaras Šileikis. Prisi
imti atsakomybę ir įvertinti ministro veiks
mus, rengiant įsakymus, neatitinkančius 
Lietuvos Konstitucijos ir įstatymų, jo 
nuomone, taip pat turėtų Ministras Pir
mininkas Algirdas Brazauskas bei Seimo 
Pirmininkas Artūras Paulauskas.

Lietuva įveikė dar 2 derybų skyrius
Šiuo metu Lietuva su ES yra suside

rėjusios dėl 26 iš 31 derybų skyriaus. Iki 
šių metų pabaigos Lietuva tikisi suderėti 
ir likusius 5 skyrius. Tai - dėl žemės ūkio, 
energetikos, regioninės politikos, finan
sinių ir biudžetinių nuostatų. 31-ajame 
skyriuje glūdi specifiniai Lietuvai klau
simai, kurie liko neišnagrinėti kituose 
derybų skyriuose,
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vyko nemokami prancūzų, šveicarų, ame
rikiečių, olandų, komių, lietuvių koncertai, 
buvo demonstruojamos džiazo mados, 
nušvito tradicinis festivalio fejerverkas.

Tiesioginių meno ir džiazo sąsajų buvo 
ieškoma naujose šiuolaikinio meno ir di
zaino galerijoje “ARTeritorija”, kurios 
oficialus atidarymas taip pat sutapo su 
“Kaunas Jazz” pradžia. Naujoje meno 
erdvėje tris dienas vyko įvairių šalių me
nininkų improvizuotų projektų pristatymai 
bei koncertai

Kasmet festivalio pradžią skelbiantys 
Kauno kariljono varpai suskambėjo ir 
šiemet. Balandžio 25 d. vakarą Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus sodelyje vyko var
pų džiazo muzikos koncertas, o čia pat 
esančioje Vienybės aikštėje vaikai įsijungė 
į tradicine tapusią piešinių akciją “Kaunas 
Jazz ant grindinio”.

Pirmajame “Kaunas Jazz” koncerte 
Vytauto Didžiojo universiteto salėje ben
drą Lietuvos ir Norvegijos projektą pri
statė Kauno simfoninis orkestras, valsty
binis choras bei solistai iš Norvegijos. 
Antroje koncerto dalyje pirmą kartą fes
tivalio istorijoje koncertavo džiazo grupė 
iš Izraelio “Common Bond”. Vėliau vakare 
muzikos klube “Combo” džiazavo svečiai 
iš Italijos “D.M.A Urban Jazz Funk”.

linusios 663 įmonės.
Iš 4.7 mln. indėlininkų net 2.24 mln. 

(47.7%) 2001 metų pabaigoje bankuose 
laikė iki 40 litų dydžio indėlius. Didžioji jų 
dalis (2.18 mln.) buvo gyventojai, kurie su
darė beveik pusę (48.5%) visų indėlininkų 
fizinių asmenų. Daugiau nei po 1 mln. litų 
bankuose laikė 54 gyventojai bei 488 val
stybės ir privačios įmonės. Bendra indėlių 
suma 2001 m. pabaigoje buvo 10.4 mlrd. Lt

Daugiausia bankų klientų, kaip parodė 
tyrimas, susikaupę Vilniaus apskrityje - čia 
buvo 40% (20 300) visų skolininkų bei 23.2 
% (1.157 mln.) indėlininkų. Mažiausiai 
skolininkų 2001-ųjų pabaigoje buvo Ma
rijampolės apskrityje (1800, arba 3.5%), o 
indėlininkų - Telšių apskrityje (178 000, 
arba 3.6%).

Pagal suderėtas sąlygas Bendradar
biavimo teisingumo ir vidaus reikalų sri
tyse Lietuva ypatingą dėmesį turės skirti 
kovai prieš korupciją ir organizuotą nusi
kalstamumą, narkotikų platinimą, nele
galią migraciją. Lietuva taip pat turės 
suderinti vizų politiką. Numatyta, jog nuo 
2003-iųjų metų sausio 1 d. Lietuva įves 
vizas Baltarusijos ir Ukrainos piliečiams, 
taip pat traukimų keleiviams ir sunkve
žimių vairuotojams, vykstantiems per 
Lietuvos teritoriją į Kaliningrado sritį. Be 
to, nuo 2003 m liepos 1 d. ketinama įvesti 
vizas Kaliningrado srities gyventojams. 
Taip pat Lietuva turės įvesti naujo pavyz
džio Lietuvos piliečio pasą ir identifi
kacinę kortelę, maksimaliai apsaugotą 
nuo falsifikavimo.

Institucijų derybų skyriuje buvo dera
masi dėl Lietuvos atstovavimo ES insti
tucijose. Į ES priėmus dvylika naujų na
rių, Europos Parlamente Lietuva turės 12 
vietų iš 732 (tiek pat, kiek ir Airija), o 
ES Taryboje Lietuva turės 7 balsus iš 345 
(tiek pat kiek Airija, Suomija, Danija ir 
Slovakija). Europos Komisijoje dirbs po 
vieną komisarą iš visų valstybių narių, 
taip pat ir iš Lietuvos. Savo atstovą Lie
tuva turės Europos Teisingumo Teisme, 
Audito rūmuose ir kitose institucijose. 
Lietuvių kalba bus paskelbta oficialia ES 
kalba.

Visateise ES nare Lietuva ketina tapti 
2004 metais.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais. . , .
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Sydnėjiškių scenoje - satyra

Autorės nuotraukoje - dalis aktorių. Iš kairės:"Eglė Gailiunaitė, Gintaras Janulevičhis, 
Onutė Maksvytienė, Algis Danusas, Darius Gakas, Kate Kazokaitė, Darius Kazokas.

Po ilgos pertraukos į Sydnėjaus Lietuvių 
Klubą sugrįžta teatrinės tradicijos. Aktyvi 
menotyrininkė Genovaitė Kazokienė, at
rinkusi šūsnį satyros kūrinių ir sukvietusi 
ištvermingiausius artistus, “Juokų popie
tei” rengėsi beveik tris mėnesius.

Balandžio 14 dieną prigužėjus pilnai 
salei žiūrovų ir uždangai prasiskyrus, sce
noje vyko “drama” ir “komedija” pas gy
dytoją (pagal Vytautę Žilinskaitę). Kaip 
tikri gydytojai profesionalai - Viktoras Rat
kevičius ir Jonas Šarkauskas - savo roles 
atliko puikiai. Medicinos seserį vaidinusi 
Onutė Maskvytienė buvo nepakeičiama 
savo vaidmenyje. Pacientai-aktoriai: Algis 
Danusas, Gintaras Janulevičius, Jenna Ka
zokaitė, Antanas Kramilius, Darius Kazo
kas, Onutė Maksvytienė, Kate Kazokas, 
Viktoras Ratkevičius ir Aušra Vegienė 
gydytojų kabinete skundėsi smegenų skle
roze, skrandžio opom, atminties susilpnė
jimu ar jos raišavimu bei kitomis negalio
mis; Turtinga lietuvių kalba su jos tarmiš
kais posakiais jie gyvino sceninį vaizdą ir 
žiūrovų vaizduotę. Užsitęsusi senelės (se
nelę vaidino Eglė Gailiunaitė) Špokevi- 
čienės ar Vytautės Mažeikaitės scena pas 
gydytoją nuoširdžiai prajuokino ir net 
nelabai “juokus” suprantančius tautiečius. 
Jonas Šalkauskas per savo gydytojo “aki

Sydnėjuje - kardiologai iš Lietuvos

Nuotraukoje - Lietuvos kardiooiogai Sydnėjaus oro uoste. Iš kairės trečia - grupės vado
vė doc. Virginija Grabauskienė, ketvirtas - Sydnėjaus ALB Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas dr. Ramutis Zakarevičius. Nuotr. Ramonos Ratas-Zakarevičienės.

Pirmadienį, balandžio 29 dieną, į 
Sydnėjų atskrido 24 kardiologų grupė iš 
Lietuvos. Grupės vadovė - doc. Virginija 
Grabauskienė.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 

nius” ligonius permatydavo kiaurai, nes 
pacientų klausinėjo, ar šie denatūrą geria. 
O pacientas Antanas Kramilius daktarą 
kvietė savo importuotai liesėjančiai kiaulei. 
Gydytojas nesutiko eiti tos kiaulės apžiū
rėti, nes jis esąs žmonių daktaras, o ne 
kiaulių. Kiaulės šeimininkas nusistebėjo 
tokiu gydytojo poelgiu, nes, anot jo, kiaulė 
nesupras, kas ją apžiūrės: ar kiaulių, ar 
žmonių daktaras. Tai tik menkos nuotrupos 
iš “Juokų popietės” pirmosios dalies.

Antroje popietės dalyje buvo skaitomi 
Augustino Griciaus, Alekso Dabulskio, 
Pulgio Andriušio, Antano Gustaičio ir 
Juozo Erlicko feljetonai - satyros, ir eilė
raščiai. Genovaitė Kazokienė iš arčiau 
žiūrovus supažindino su kiekvienu kūrinio 
autoriumi: biografija ir kūrybiniu keliu. 
Popietės intarpus papildė Darius Gakas su 
savo kūrybos dainomis ir Jacintą Mikutė, 
kuri grojo fleita. Pabaigoje buvo ištraukti 
trys laimingi loterijos bilietai. Trims lai
mingiesiems atiteko vertingi meninkų - 
Leekos Kraucevičiūtės, Stasio Montvido ir 
Leono Urbono - paveikslai

Visi “Juokų popietės” aktoriai ir padė
jėjai buvo apdovanoti Danutės Gailiūnie- 
nės sukompanuotomis gėlių puokštėmis. 
Ačiū visiems ir laukiam naujų pastatymų.

Lolita Kalėda

kviečia Sydnėjaus lietuvius ketvirtadienį, 
gegužės 9 dieną, nuo 7 vai. vakaro atvykti j 
Lietuvių Klubą Bankstowne ir susitikti bei 
susipažinti su mūsų gerbiamais svečiais. 
Veiks valgykla “Pas Aldoną”.

Dienos (ALD) 2002 Adelaidėje. Artėja ir
ALB Krašto Tarybos Suvažiavimas. Tary
bos Suvažiavimo sesijos numatytos dviem 
pusdieniams - šeštadieniui, gruodžio 28 
dienai (nuo 8.30 vai ryto iki 1 vai po pietų) 
ir pirmadieniui, gruodžio 30 dienai (nuo 
8.30 vai. ryto iki 1 vai. po pietų). Viena iš 
sesijų gali būti pratęsta, jeigu Australijos 
Lietuvių Fondo susirinkimas bus įterptas į 
suvažiavimui numatytą laiką.

ALB Tarybos Suvažiavimas mums 
visiems yra labai svarbus. Vieną kartą per 
du metus turime progą viešai pasikalbėti 
apie Australijos lietuvių gyvenimą irveik- 
lą. ALB Krašto Valdyba dabar kviečia 
tautiečius pasisakyti ir pasiūlyti, kokius 
klausimus įtraukti į ALB Krašto Tarybos 
Suvažiavimo darbotvarkę. Ypač kviečiame 
bendruomenės narius siūlyti:

- temas paskaitoms bei diskusijoms;
- siūlyti paskaitininkus;

Pabėgėlių katile — ir lietuviai
Rita Baltušytė

Australijoje netyla diskusijos dėl to, 
kaip reikia elgtis su nelegaliais imigrantais 
ir žmonėmis, prašančiais politinio prie
globsčio. Ši problema svarbi ir daugeliui 
lietuvių, kurie atvyksta į Australiją ieško
dami geresnio gyvenimo. Kai kurie jų 
patenka ir į pabėgėlių arba nelegalių mi
grantų stovyklas. Prieš pat Velykas tokioje 
stovykloje Sydnėjaus priemiestyje Villa
wood’e buvo atsidūrę trys lietuviai, dirbę 
nelegaliai. Iš to, kad visi jie tuo pačiu metu 
buvo sulaikyti darbo vietoje, galima spręsti, 
kad jie buvo įskųsti. Beje, įskundimai tarp 
naujai į Australiją atvykstančių tautiečių 
nėra labai reti

Du sulaikytieji iš karto pareiškė no
rintys kuo greičiau važiuoti namo. Imigra
cijos Departamentas sutiko nupirkti jiems 
bilietus ir palydėti į lėktuvą. Jaunuoliai, 
kadangi pažeidė Australijos įstatymą (dirbo 
turėdami vizą, pagal kurią dirbti nelei
džiama), maždaug dvejus metus nebus 
įleidžiami į šią šalį, tačiau vėliau gali 
bandyti oficialiai imigruoti pagal vadi
namąją taškų sistemą. Valdžios atstovės 
nuomone, jie turi kur kas daugiau gali
mybių nei tie, kurie mėgina gauti pabėgėlio 
statusą. Trečiasis Villawood’e sulaikytas 
lietuvis rengiasi naudotis imigracijos agen
to paslaugomis.

Šių eilučių autorei ne kartą teko susi
durti su žmonėmis iš Lietuvos, kurie po
litinio prieglobsčio prašo tik norėdami pa
sinaudoti apsaugos viza, leidžiančia metus 
ar dvejus legaliai gyventi šalyje. Per tą laiką 
stengiamasi kuo daugiau užsidirbti, nors 
darbo leidimo ir nėra. Kai kurie jų namo 
parvyko pirma ne visai savo noru užsukę į 
Villawood’o internuotųjų centrą.

Prieš porą metų Villawood’o internuo
tųjų centre kelis mėnesius praleidusi 
kaunietė žadėjo gimtinėje tapti emigra
cijos konsultante. Paklausta, ar jos naujam 
verslui netrukdys tai, kad ji pati buvo 
deportuota, moteris paaiškino, jog būtent

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductable)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Tbrint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui teL (03) 9578 4319.

ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimas * 

2002
Artėja • siūlyti diskusijų grupių vadovus; 

Australijos - siūlyti kandidatus prezidiumui; 
Lietuvių - pasisakyti kitais reikalais.

ALB Krašto Valdyba kviečia pareikš
ti savo nuomones ne tik Apylinkės Val-
dybas, bet ir kitus bendruomenės narius. 
Pavyzdžiui, dabartiniai Krašto Tarybos na
riai galėtų pasitarti savo tarpe, ir su da
bartinio PLB Seimo atstovais.

Šiame ALB Krašto Tarybos Suvažia
vime reikės išrinkti naują ALB Krašto 
Valdybą. Pagal eilę, ji turėtų būti Sydnėjaus 
mieste. 2003 metais įvyks PLB Seimas 
Lietuvoje, tad reikės išrinkti atstovus.

Lauksime pasiūlymų bei pasisakymų 
iki birželio pabaigos. Galite rašyti pirmi
ninkės adresu:

Birutė Prašmutaitė
2/6 Niki Ct.
East Bentleigh, VIC 3165, arba
elektroniniu paštu:
biruteprasmutas@hotmail.com

Birutė Prašmutaitė
ALB Krašto Valdybos pirmininkė

Villawood’e ji sužinojusi daugybę nelegalių 
būdų patekti į Australiją ir joje pasilikti. 
Asmeninė jos patirtis padėtų būsimiems 
keliautojams išvengti klaidų. Viena kau
nietės rekomenduojamų taisyklių - lai
kytis kuo kukliau, nepatekti į situacijas, 
kur gali prireikti policijos įsikišimo (pa
vyzdžiui, kai įsilinksminusi kompanija, 
kaimynų nuomone, per daug triukšmauja), 
vengti oficialių įstaigų (ji pati buvo sulai
kyta, kai kitą moterį palydėjo į Imigracijos 
departamentą).

Daugiausia iš laimės svetur beteškan
čiųjų pelnosi įvairaus plauko migracijos 
agentai ir dar mažiau nei vidutiniškai 
sąžinės turintys teisininkai. Ir vieni, ir kiti 
puikiai žino, kad nieko pakeisti neįma
noma, ypač tuo atveju, kai vizų režimą 
pažeidęs nelaimėlis jau atsidūrė inter
nuotųjų centre. Bet iš patiklių lietuvių jie 
sunkia paskutinius sunkiai (tegul ir ne
legaliai) uždirbtus pinigus.

Pati busimoji konsultantė savo noru 
advokatui už iš anksto pasmerktų ape
liacijų surašymą atidavė kelis tūkstan
čius Australijos dolerių, kuriuos uždirbo 
tvarkydama turtuolių namus. Tiesa, nu
kenčia ne vien lietuviai. Viena Imigracijos 
Departamento darbuotoja pasakojo, kad 
jai savo akimis teko matyti, kaip sep
tynerius metus vizai pasibaigus Sydnėjuje 
gyvenusi anglė advokatui, kuris dalyvavo 
pusvalandį trukusioje apklausoje Villa
wood’e, po to kelis kartus paskambino 
mobiliuoju, sumokėjo 4 000 Australijos 
dolerių (apie 8 000 tūkstančius litų).

Nuo praėjusių metų liepos 1 d. daugiau 
kaip 2600 žmonių, tai yra du trečdaliai 
sulaikytųjų Australijos žemyne, buvo pa
leista, daugiausia su trejų metų vadinamąja 
apsaugos viza. Kovo pabaigoje Australijos 
internuotųjų centruose gyveno truputį 
daugiau nei pusantro tūkstančio žmonių, 
tarp jų -125 vaikai. Pusei jų teks išvažiuoti. 
Dar 1600 pabėgėlių yra laikomi Australijos 
stovyklose Nauru Respublikoje, Manus ir 
Christmas salose. Sutrumpinta iš “Lx”
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Lietuviai pasaulyje
Lietuviškų kryžių Sibire albumas
Kazys Blaževičius, Kaunas

Sulaukėme tautos kultūros istorijoje dar 
nebūto leidinio - albumo apie mūsų trem
tinių kryžius lietuviškose kapinaitėse Sibire 
(Antanas Sadeckas “Negrįžusiems”, Lie
tuvos katechetikos centro leidykla, Kau
nas, 2001, 387 p.). Tos kapinaitės jau bai
gia išnykti, kaip ir kankinių atminimui 
statyti kryžiai.

Albumo autorius kartu su bendražygiais 
1989-2000 m. suorganizavo devynias iš
vykas tėvų tremties keliais. Išvykos dalyviai 
rinko informaciją apie mūsų tremtinius, jų 
varganą gyvenimą, darbą ir buitį svetimoje 
žemėje, prarastas iliuzijas grįžti į tėvynę, 
neišvengiamą tautiškumo nykimą ir kL

A Sadeckas specialiai domėjosi kryžiais 
lietuviškose kapinaitėse. Išvykų dalyvių 
pastangomis į Lietuvą buvo atvežtas kryžius 
nuo knygnešio Juozo Akelaičio kapo Man- 
zurkos kapinaitėse. Prieš 10-12 metų dar 
būta nemažai į toli liūdnai žvelgusių dar 
nesugriuvusių, bejėgiškai į taigos medžius 
atsirėmusių ir galutinai ant kapų kaubu
rėlių suklupusių kryžių.

Antano Sadecko vertinimu, stambių 
tremties ir kalinimo vietų būta apie 1000, 
o kapinių - apie 800. Visagalis laikas daro 
savo. Dauguma tremties vietų jau išnyko, 
kalinimo vietos sąmoningai naikinamos, jų

1997 m. LPKTS išleistas kalendoriukas su 
sovietmetyje žuvusiųjų, ištremtųjų ir nužu
dytųjų skaičiais. (Gauta iš p. B.Ropienės)

Nukenčia ir užsienio bankai
Pinigus iš Airijos banko grobę aferistai 

iš Lietuvos buvo Įsisukę ir į Prancūzijos bei 
Vokietijos bankus bei bendroves. Mano
ma, kad nusikaltėlių padaryti nuostoliai 
užsienio bankams ir bendrovėms siekia 
daugiau nei pusę milijonų litų.

Pernai gruodį Mokesčių policijos 
departamentas gavo informacijos, kad 
užsienio valstybių, dažniausiai Vokietijos, 
bankai, pervedę dideles sumas į Lietuvos 
kredito įstaigose esančias sąskaitas, vė
liau pranešdavo, jog operacijos atliktos 
panaudojus suklastotus dokumentus, ir 
prašo sugrąžinti lėšas. Tikrinant šią infor
maciją, pareigūnams kilo įtarimas dėl 
bendrovės “Jukverta” atstovo kauniečio 
R.P., kauniečio L.G. bei kitų asmenų 
sukčiavimo ir galimo pinigų plovimo.

Neseniai pagal suklastotus banko 
dokumentus iš Airijos banko “Interbank” 
į fiktyvios įmonės sąskaitą Žemės ūkio 
banko Kauno skyriuje buvo pervesta 74 000 
JAV dolerių. Po kelių dienų į banką pasi
imti 10 000 JAV dolerių atėjo 53 metų 
R.P., prisistatęs bendrovės “Jukverta” 
direktoriumi. Manoma, kad jis buvo sta
----------------------------------------------------- 36 000 eurų (daugiau
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vietose statomi miestai, tiesiami keliai. 
Nyksta ir kapinės, nusinešdamos į nebūtį 
daugybės mūsų tautiečių neišmatuojamą 
skausmą ir tėvynės ilgesį. Nyksta paskuti
nieji ženklai, kad ten gyventa lietuvių...

Įkalinamas ir tremiamas buvo tautos 
elitas, dvasiškai stiprūs žmonės, kurie 
stengėsi svetimoje aplinkoje sukurti dalelę 
gimtinės, kurią, anot budelių saugumiečių, 
jie privalėjo amžiams užmiršti. Tą savo 
gimtinės dalelę jie norom - nenorom pra
dėjo kurti kapinėse. Nepakeliamos gyveni
mo sąlygos nuo pat pirmųjų tremties dienų 
mirties dalgiu pakirsdavo ligonius, vaikus, 
senelius. Nuo seno mūsų tautoje gyva di
džiulė pagarba mirusiems. Šią gražią tradi
ciją, kad ir kukliai, tremtyje pratęsė mūsų 
tautiečiai.

Kapinių akcentais visad buvo kryžiai ir 
antkapiniai paminklai, pasižymintys regio
niniais, etnografiniais, meniniais ypatu
mais. Tuos ypatumus A Sadeckas aptiko 
ir tremties mediniuose kryžiuose: “Žemai
tiški mediniai tremties kryžiai yra su kukliais 
ornamentais, bet kresni, tvirti kaip patys 
žemaičiai, užgrūdinti praeities kovose su 
kryžiuočiais. Lietuvos lygumų aukštaičių 
kryžiai - aukšti ir liekni, kaip tankmės pušys, 
skleidžia saulės spindulius. Dzūkiški - įvai
resni, maži arba dideli, dažnai padrožinėti, 
papuošti gėlių lapais ir žiedais”.

Išvykų dalyviai 1990 m. Kobrike, netoli 
Krasnojarsko, rado vietinių lietuvių gražiai 
prižiūrimas kapines. Dabar ir tos kapinės 
buvo apleistos ir nykstančios. Didžiausios 
lietuvių kapinės buvo Biriusinske - ten 
palaidota per 200 lietuvių. Kryžiai ir ant
kapiniai paminklai buvo betoniniai, monu
mentalūs, tarsi architektūros paminklai. 
Šių kapinių būklė jau apgailėtina. Anot 
Antano Sadecko, už dešimtmečio medinių 
kryžių jau niekas nebeliks, išnyks ir dau
guma kapinių.

Apie tremtinių dvasinę būseną ir ne
apsakomą tėvynės ilgesį byloja aptikti įrašai 
kryžiuose ir paminkluose: “Sunkus tau po
ilsis svetimoje žemėje ”, “Per greitai suklupau 
gyvenimo kelyje, prislėgta Sibiro vargų”, “Su 
širdgėla be tėvynės užgesome mes čia”, 
“Tėvyne, mielas krašte, ilgesy miriau”, “Mano 
tauta, man ilgu be Tavęs”, ir 1.1.

Albumas - gražus paminklas Negrįžu
siems. Jis neleis pamiršti tų, kurie prievarta 
buvo išplėšti iš tėvynės ir žuvo Sibire už tai, 
kad buvo lietuviai, mylėjo savo kraštą.

tytinis, tik vykdęs aferistų, sumaniusių 
grobti pinigus iš banko, nurodymus. Aferos 
sumanytojai kol kas nesulaikyti.

Visus nurodymus į Airijos banką nu
sikaltėliai siuntė internetu. Jų profesio
nalumą liudija tai, kad Airijos banki
ninkams dėl pervedimų tikrumo nekilo 
abejonių. Tiriant šių nusikalstamų ope
racijų aplinkybes, buvo sulaikytas R.P. ir 
uždėtas areštas “Jukvertos” sąskaitoje 
esantiems 74 000 JAV dolerių.

Tikrinant paaiškėjo, kad pernai į R. P 
sąskaitas Ūkio ir Lietuvos žemės ūkio 
bankuose įvairios Vokietijos bendro
vės pervedė daugiau kaip 120 000 eurų 
(408 000 litų). Visi gauti pinigai buvo 
nedelsiant paimti grynais. Vokietijos tei
sėsaugos tarnybų duomenimis, dėl šių 
machinacijų Vokietijos kredito įstaigoms 
buvo padaryta didelė žala.

Lietuvos pareigūnai patikrino finan
sinių operacijų, vykdomų ir per kitas 
sąskaitas, teisėtumą. Paaiškėjo, kad L. G. 
vardu atidarytą sąskaitą Lietuvos žemės 
ūkio banko Kauno skyriuje Prancūzi
jos bankas “Societė Nanceienne” pervedė 

nei 122 000 litų). Ši

Šių metų 
vasario - kovo 
mėn. Kanadoje 
lankėsi Lietu
vos policijos 
delegacija, ku
rioje (ne visą 
laiką) dalyvavo 
ir L R policijos 
generalinis ko
misaras Vy
tautas Griga
ravičius bei jo 
pavaduotojas 
Kęstutis Lan- 
činskas. Šį apsi
lankymą, kaip 
mokymo pro
jektą, suruošė 
Toronto polici-

Policininkai lankėsi Kanadoje

Lietuvos policijos delegacija Toronto Policijos Centre.

jos vadovas. Atvykusieji iš Vilniaus, Pa
nevėžio, Šiaulių, Kauno ir Klaipėdos apsi
stojo “Colony” viešbutyje pačiame miesto 
viduryje, netoli rotušės. Tačiau delegatai 
mažai teturėjo laiko apžiūrėti miestą. 
Kasdieninė jų programa buvo gana plati.

Mokymai dažniausiai vykdavo rytais 
Toronto policijos centrinėje, kur buvo 
daromi pranešimai bendromis ir specifi
nėmis policijos veiklos temomis. Po to pa
skirstyti į grupes delegatai lankėsi įvairiose 
policijos nuovadose. Taip pat buvo suda

JAV LB ir “Trečioji banga”
Išeivija vis dažniau ir plačiau susiduria su naujaisias emigrantais iš Lietuvos. Šią padėtį 

savo metiniame pranešime įdomiai palietė JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkas 
Algimantas S. Gečys. Red.

Naujai atvykusieji iš Lietuvos, praminti 
įsipilietinti spėjusiu “trečiosios bangos” 
vardu, JAV LB išlikimui yra didžiai svar
būs. Jie eventualiai sustiprins lietuviškumo 
išeivijoje pagrindus, panašiai kaip po II-ojo 
Pasaulinio karo atvykę politiniai pabėgėliai 
suteikė impulsą Amerikos lietuvių veiklai. 
Tenka pasidžiaugti, kad 12 iš 60 LB apy
linkių vadovauja neperseniai atvykusieji iš 
Lietuvos. Nemažai naujųjų ateivių esama 
ir vienetų valdybų sudėtyje. Dedamos 
pastangos, kad naujai atvykę galė tų išlaikyti 
Lietuvos pilietybę. Lietuvių Fondui parė
mus, artimoje ateityje tikimasi išleisti 
naujai atvykstantiems skirtą brošiūrą JAV- 
se įsikūrimo ir su vietovių lietuvių įstai
gomis/parapijomis ryšių užmezgimo tikslu. 
JAV LB Socialinių Reikalų Taryba naujai 
atvykusioms talkina dokumentų sutvar
kymo ir įsikūrimo informacijos teikimo 
procesuose. “Draugo” redakcijai pritarus, 
įsteigta gan reguliariai pasirodanti skiltis 
“Žinotina”. JAV LB Švietimo Tarybos 
žinioje veikiančiose lituanistinėse mokyk
lose daugiau kaip trečdalį mokinių sudaro 
jau iš Lietuvos atvykusiųjų vaikai.

Nemaža dalis naujai atvykusiųjų moky
tojauja lituanistinėse mokyklose. Švietimo 
Taryba džiaugiasi kylančių mokinių skai
čiumi mokyklose, naujai įsisteigusiomis 
mokyklomis Minnesotoje, San Diego, San 
Francisco ir kt. Pastebime, kad lietuviška 

suma taip pat buvo pervesta sukčiaujant. 
Dėl sukčiavimo stambiu mastu Kauno 
apskrities pareigūnai iškėlė baudžiamąją 
bylą ir uždėjo areštą pinigams.

Toliau atliekant panašaus pobūdžio 
finansinių operacijų patikrinimą, buvo 
nustatyta, kad į Rusijos piliečių persona
linių įmonių sąskaitas, esančias Vilniaus 
banke, neseniai Vokietijos bankų klientai 
pervedė daugiau nei 40 000 eurų (136 000 
litų). Atlikus finansinės operacijos, kurios 
metu j Sankt Peterburgo gyventojo įmonės 
sąskaitą iš Vokietijos banko “Kreisspar- 
kasse Bersenbrueck” įplaukė 10 000 eurų 
(daugiau nei 34 000 litų), bendrą tyrimą 
su Vokietijos teisėsaugos pareigūnais, pa

rytos galimybės apžiūrėti ir susipažinti su 
Susisiekimo centro veikla, Don Jail kalėji
mo patalpomis ir kitomis teisėtvarkos įstai
gomis, kaip “Emergency Task Force” ir kt.

Svečiai iš Lietuvos susipažino ir su 
vietiniais tautiečiais. Susitikimai buvo 
surengti Toronto Lietuvių Namuose, Prisi
kėlimo Parapijos patalpose, o vieną dieną 
buvo sudaryta galimybė nuvykti į Kanados 
sostinę Ottawa pasikalbėti su L R ambasa
doriumi Rimantu Šidlausku ir apžiūrėti 
miesto įžymybes. “T.Ž” 

parapija, lituanistinė mokykla ir sportas 
sėkmingai gali pasitarnauti apjungiant įvai
rių “bangų” lietuvius.

Nėra ko nuogąstauti, kad dažnokai nėra 
jau taip paprasta rasti bendrą kalbą tarp 
skirtingų “bangų”. Pastebėta, kad mažes
niuose lietuvių telkiniuose artimiau ben
draujama, o didmiesčiuose vienų į kitus 
kiek kritiškiau žvilgčiojama. Skirtumus 
įtaigoja vienų ilgoku gyvenimu JAV-se įgy
ta patirtis, kitų - po sovietinio okupanto 
jungu išgyventi metai. Esama taip pat 
skirtumų amžiaus, kalbos, nostalgijos Lie
tuvai bei kitais požiūriais. Tačiau sunku 
pateisinti kai spaudoje švaistomasi neap
galvotais kaltinimais “antrajai bangai”, ar 
kai iki įnirtimo seniau įsikūrusieji neman
dagiai puola naujai atvykusius, perdėtu 
uolumu gindami sunkiai apginamus kai 
kuriuos amerikietiško gyvenimo reiškinius. 
Demokratijos teikiama žodžio laisvė jokiu 
būdu nepiktnaudotina tiesai paneigti, ar 
tvirtinti, kad galiu sakyti ką ir kaip noriu. 
Verta prisiminti kaip kritiškai amerikie
tiško gyvenimo atžvilgiu buvo nusiteikusi 
po II-ojo Pasaulinio karo į JAV-es atvy
kusi, nepriklausomoje Lietuvoje išugdyta, 
karta. Šiandien jos ir jos atžalų jau galvo
jama kitaip, pamirštama apie Ameriką 
suformuota pirminė gan neigiama nuo
monė. Gyvenimo mokyklai teks pamažė- 
liai derinti santykius tarp “bangų”.

aiškėjo, kad šio Vokietijos banko klientas jo
kių nurodymų pervesti pinigus iš savo sąs
kaitos į Lietuvą nedavė. Vokietijos policija 
iškėlė baudžiamąją bylą dėl sukčiavimo.

Seimo ir Vyriausybės svarstymui Mo
kesčių policijos departamento pareigūnai 
yra pateikę teisės aktų, susijusių su pinigų 
plovimo prevencija, pakeitimų bei papil
dymų projektą. Mokesčių policijos depar
tamento vyriausiojo komisaro Dariaus 
Samuolio teigimu, atsižvelgiant į sudėtingą 
kriminogeninę situaciją bei nustačius naują 
pinigų plovimo būdą, šiuose projektuose 
siūloma sugriežtinti kredito ir finansinių 
įstaigų klientų identifikavimą.
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miutės kampelis
Kolūkietiškos pravardės

Nauja santvarka, nauji žmonės su skirtingais siekiais 
ir praeitim sukūrė ir naujas pravardes. Daugelis jų rodė 
nepritarimą ir atsiribojimą nuo naujosios tvarkos. Žmogus,
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kažkada dalyvavęs Rusijos revoliucijoje, buvęs tarybinis aktyvistas, pirmas 
įstojęs į partiją ar tiesiog ateistas, bedievis, labai dažnai gaudavo pravardę 
Bolševikas. Kitos pravardės irgi žmogaus neglostė. Kacapas (rusų tautybės; 
žiauraus būdo; mažo ūgio, pamaiva). Siaubas. Štabo Viršininkas. Zakutorius 
(buvęs stribas - egzekutorius). Partizanas (meluojantis, kad karo metu buvęs 
partizanas; tikrai buvęs partizanas, bet po karo uolus tarybininkas). Komu
nizmo Statytojas (sako, jog dirbdamas stato komunizmą).

Požiūrį į kolūkius parodo pravardės: Ubagų Direktorius (besikrausiančio į 
naują gyvenvietę paklausė: “Ko tu eini į tą ubagų kraštą?”, jis atsakė: “Aš 
būsiu ubagų direktorius”); Škabočius (sakė, kad kolūkyje pasikinkys uošvę j 
“škabočių” ir eis laukų arti). Tačiau kolūkio pirmininkas dažnai gaudavo malo
nią pravardę : Tėvas, Šefas. Anksčiau buvęs viršaitis.pasidarė Sena Valdžia.

Atsirado visai naujų žmonių. Importinė (atvyko dirbti į kolūkį ir ištekėjo 
už vietinio); Šiaurietė (rusė iš Archangelsko). Neišvengė pravardžių ir grįžę 
tremtiniai ir kaliniai. Paselenčikas (tremtinys, - iš rusiško “paselenčik”) ; 
Zabaikalis (buvęs už Baikalo); Tiunna (grįžęs iš kalėjimo); Stūgelė (grįžęs iš 
Rusijos nebemoka lietuviškai kalbėti, tik stūgauja)

Praslinkęs karas paliko savo žymes. Tankistas (traktorininkasj^fašavoras 
(virėjas); Vbjenskas (tarnavęs kariuomenėj); Vermachtas (buvęs vokiečių 
kariuomenėj).

Žmonių įvairumas gimdė naujas pravardes: Vakatnikas (simuliantas, vis 
važinėjantis į sanatorijas - į “vakaciją”); Troikinas (turi žmoną ir meilužę, iš 
rusiško “troika”); Londonas (daug žino, pranešinėja naujienas) ; Tečer 
(apylinkės tarybos pirmininkė); Korespondentas (rašinėja skundus); Trumenas - 
(tvirtina, kad Amerikos prezidentas pabėgo j Lietuvą).

Metinio žurnalo baruose
Praėjusių metų pabaigoje dienos 

šviesą vėl išvydo Lithuanians Papers. Šis 
mokslinio pobūdžio leidinys į skaitytoją 
prabyla anglų kalba, tuo būdu suteik
damas galimybę platesniam skaitytojų 
ratui susipažinti su Lietuvos politikos, 
ekonomikos bei kultūros klausimais. 
Lithuanian Papers, kurį leidžia Tasma
nijos Universiteto Lietuviškų Studijų 
Draugija, yra skaitomas 26 pasaulio 
šalyse. Penkioliktas žurnalo numeris, 
kurio išleidimas kainavo apie $10 000, 
išėjo 2 000 egzempliorių tiražu.

Bevartydami leidinio puslapius, skai
tytojai susipažįsta su Tasmanijos Univer
siteto Garbės Laipsnio stipendininke 
Kathleen Flanagan. Savo disertacijoje ji 
nagrinės XIX - XX a. Lietuvos naciona
lizmo apraiškas ir gilinsis į Antrojo pasau
linio karo klausimus. Temą Kathleen pa
sirinko ne atsitiktinai: jos seneliai Nina 
ir a.a. Aleksandras Kantvilai, buvo vieni 
iš karo metu po platų pasaulį išsibars
čiusių tautiečių. Studentė, jai suteiktos 
Lietuviškų Studijų Garbės stipendijos 

dėka, atliks mokslinius tyrimus Tasma
nijos Universitete bei ieškos tinkamos 
medžiagos Melboumo aukštųjų mokslo 
institucijų bibliotekose. Tam gali būti 
pravarti ir Lithuanian Papers redakto
riaus Algimanto Taškūno surinkta lietu
vių kilmės autorių darbų kolekcija, nag
rinėjanti pokario laikotarpiu į Australiją 
atvykusių tautiečių kūrimosi sunkumus, 
jų meninę ir kultūrinę veiklą.

Straipsnyje “Kaimynai ir Draugai: 
Strateginė Lenkų-Lietuvių Sąjunga”, au
torius Jan Pakilski visą dėmesį skiria 
abiejų šalių tarpusavio santykiams. Jis 
pabrėžia entuziastingą Lenkijos prita
rimą Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimui 1990 metais. Taip pat pamini tarp 
šių šalių pasirašytą draugystės ir bendra
darbiavimo sutartį. Šioje sutartyje Lenki
ja palaiko Lietuvos įstojimo į NATO 
ketinimus. Savo ruožtu, Lietuva žvelgia į 
Lenkiją kaip į politinę sąjungininkę, at
veriančią kelią į Vakarų Europą. Tiki
masi, jog šimtmečiais besitęsiančios 
bendros tradicijos ir religiniai įsitikinimai 
ir toliau stiprins Lenkijos-Lietuvos stra

teginius ryšius.
Vytautė Žilinskaitė bando gilintis į 

dinozaurų išnykimo problemą, paklai
dindama skaitytojus hipotezių labirin
tuose. Mįslinguose klaustukuose akis 
bado vienintelis atsakymas: žmonija, kaip 
ir dinozaurai, žaibišku tempu artėja prie 
išnykimo prarajos.

Jau ne pirmą kartą Lithuanian Papers 
randame Gražinos Slavėnas vertimus. Šį 
kartą ji prabyla a.a. poetės Juditos Vai
čiūnaitės lūpomis, atkartodama Odisė- 
jaus meilės prisipažinimą Penelopei. 
Reikia tik stebėtis taip išraiškingai per
duotu jaunuolio jausmų prasiveržimu, jei 
tyros sielos skaidrumu. O, tas amžinai 
meilės idealizavimas!

Gražinos Slavėnas “Barboros Radvi
laitės Kanonų” vertimas atskleidžia kara
liaus Sigismundo (Žygimanto) Augusto 
žmonos grožį bei didingos kilmės šlovę. 
Sudievintos Madonos pavidalu, kara
lienės portretas šiandien puikuojasi apa
tinėje Vilniaus Aušros Vartų koplyčioje, 
amžinoj tyloj saugodama Lietuvos pra
eitį, apvainikuotą auksinių tulpių ir si
dabrinių lapų pyne. Lai Odisėjus laukia 
mylimosios atsako, o Barbora Radvilaitė 
slepia savo rūpesčius, - gyvenimas eina, 
šimtmečiais šuoliuodamas į priekį. Štai 
eilėraštis “Skveras” padvelkia karo 
prisiminimais, tebekankinančiais ne vie
ną jį iškentėjusį tautietį. Sugrįžę į Lietu
vą pokario lietuviai, bergždžiai ieško su 
žeme sulygintų trobų, karo audrose iš
blaškytų prisiminimų...

Vince J. Taškūno straipsnio pavadi
nimas “Muzikos garsai iš Tasmanijos” 
skamba gana intriguojančiai, tačiau tai 
tik preliudija susikaupimui, grąžinanti į 
liūdnus ir skausmingus tautai 1991 m. 
sausio 13 dienos įvykius. Nuotraukoje 
prie Vilniaus televizijos bokšto susibū
rusių tautiečių būrys, plikomis rankomis 
bandantis sustabdyti nekaltus žmones 
traiškančius rusų tankus. Juk puikiai 
pamename, jog ne šautuvais tada lietuvių 
tauta atsakė užpuolikams, o vieningai 
besiveržiančia iš siaubo sukaustytų lū
pų daina.

Vince J. Taškūnas pasakoja Tasmani
jos anglų kalbos mokytojos, 1991 metais 
nuvykusios į Vilniaus Mikalojaus Kon
stantino Čiurlionio meno mokyklą, prisi
minimus. Regina Share netikėtai pati 
tapo šių sausio 13-osios įvykių liudininke. 
Patirto siaubo ji negali apsakyti žodžiais. 
Bedėstydama Čiurlionio meno mokyk
loje, ji pastebėjo didelį finansų ir moks
linių priemonių trūkumą. Pagalbos buvo

įkaityk “Wlūsu<&astOQę” — viską žinosi!
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sulaukta iš tolimosios Tasmanijos. Moky
toja su pasididžiavimu prisimena kaip 
Tasmanijos Lietuviškų Studijų Draugija 
padengė knygų ir kitų mokslinių medžia
gų persiuntimą šiai aukšto lygio rpuzikos 
šventovei. Pasigėrėkime, kiek gali nu
veikti viena, nors ir neskaitlinga, bet labai 
veikli organizacija!

Dar daug galima būtų rašyti apie 
penkioliktą Lithuanian Papers numerį, 
įskaitant Amandos Banks Lietuvos eko
loginės situacijos problemų nagrinėjimą 
ar Lietuvos kunigų dalią sovietiniu laiko
tarpiu. Tačiau norėčiau suteikti gerbia
miems skaitytojams galimybę patiems 
pavartyti šį didžiulę mokslinę vertę turin
tį žurnalą, deja, kabantį ant paskutinio 
gyvybės siūlo!

Kadangi, kaip minėjau, Lithuanian 
Papers leidžiamas anglų kalba, neuž
mirškite jo pasiūlyti kaimynams, pažįs
tamiems, kolegoms, o taip pat ir patys 
piniginėmis aukomis prisidėkite prie jo 
tęstinumo. Juk leidinio likimas mūsų pa
čių rankose. Gal atsirastų ir stambesnių 
sponsorių? Pasinaudodamas proga, re
daktorius nori išreikšti padėką visiems 
rėmėjams ir tikisi, jog jų dar padaugės. 
Metinio Lithuanian Papers kaina $7. Dėl 
prenumeratos kreipkitės adresu:

A. Taškūnas
P.O.Box 777
Sandy Bay
Tasmania, 7006
arba elektroniniu paštu:
A.Taskunas@utas.edu.au

Gražina Pranauskienė

Pijus dažus susidėjęs, 
Saulėton gamton išėjo. 
Jis šiąnakt sapnavo pegasą, 
Užnešant jį ant Parnaso, 
Šiandien pabandys Dulkelė, 
Piešt svaiginantį vaizdelį!

Dulkei darbą jau pradėjus, 
(Kiek čia nuostabių spalvų!) 
Pakeleivis tarė priėjęs: 
“Ko čia vargsti, žmogau tu? 
Didį pinigą mokėsiu, 
Jeigu piešti man pradėsi!”

“Štai čia mano busimoji, 
Tu jos atvaizdą tapysi, 
Gražioj uosto aplinkoje, 
Nuostabioje panoramoj; 
Tapinį išdidinti turėsim, 
Mano bizniui bus reklama!”

Pijus sąlygas pastatė,
Kad paveikslas, kol nebaigtas, 
Griežtai, nieks nebus jo malęs.
Niekam išimčių nebus suteikta
Nepažvelgs net nei modelis
Ką ten paišo Pijušėlis? ' ‘ •

_____ Stasio Montvido eilės ir piešiniai
Mūsų Pastogė2002.05.06; psl. 5
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Svečiuose pas turtingiausią, 
manau, Australijos lietuvi 
Stasys Šutas gerai žinomas ne tik pa

čiame Geelonge ir Australijoje, bet ir Lie
tuvoje bei kituose biznio kraštuose. Mano 
draugystė ne tik su Stasiu, bet ir su visa jų 
plačia gimine Sydnėjuje, Geelonge ir net 
Lietuvoje, tęsiasi jau daugelį metų. Stasys, 
sekdamas savo pusbrolio (buvusio žymaus 
krepšininko ir pirmosios pokarinės Austra
lijos krepšinio išvykos į N.Zelandiją ka
pitono) Vytauto Šuto pėdomis, nuo vai
kystės pradėjo žaisti krepšinį. Vėliau tre
niravo vietos ir Australijos lietuvių rinkti
ne, buvo ilgametis Geelongo “Vyties” ir 
ALFAS pirmininkas. Jis ir dabar yra ak
tyvus sportiniame gyvenime. Eilę metų 
Stasys Šutas yra ALB Geelongo Apylinkės 
valdybos pirmininku.

Bestudijuodamas bei dirbdamas jis pra
dėjo labai domėtis biznio reikalais. Sutau
pęs pinigų, pradėjo nuo mažo biznio. Vė
liau jį išplėtė į didelį, kelis skyrius turintį 
langų ir kitų dalykų fabriką, kurio gami
niai buvo siunčiami net į užsienį.

Jau neblogai įsikūręs, jis nusipirko 
didelį 250 hektarų žemės plotą, kuris turi 
visą kilometrą jūros kranto. Vedė puikią, 
olandų kilmės žmoną Trišą. Jie turi dukrą, 
kuri sukūrė šeimą su lietuviu iš Adelaidės 
ir dabar turi du sūnus. Kaip sako Stasys, 
tai būsimieji jo pagalbininkai.

Pasistatę puikius ant savo jūros kranto 
namus, Stasio idėja jie pradėjo ūkininkauti. 
Gražiai sutvarkytoje žemėje jis turi 60 
specialių karvių, kurių mėsą ypač perka 
japonai ir kinai, 'los karvės (nuo 9 iki 11 
mėnesių amžiaus), kiekviena jam atneša 
500 dolerių. Prie karvių yra ir 5 buliai. 
Vienas iš jų kainuoja net 6000 dolerių. 
Mėgdamas žirgų sportą, Stays pas save turi 
ir 6 lenktyninius žirgus, kurie yra speda-

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Ne 1 (2001)
“Ne... Niekada, Ale.”
“Dar pažiūrėk į kairę. Tų medžių net 

žievė lupasi žemyn. Jie irgi greitai numirs,”- 
lingavau galvą, netikėdama savo akims.

“Tu teisybę sakai. Tokių esu matęs Lie
tuvoje, tėvo sode, prieš jiems nudžiūnant,” 
- Benius patvirtino mano įtarimą, nuva
lydamas aprasojusį langą, kad būtų geriau 
matyti.

Tie gamtovaizdžiai pradėjo mane bau
ginti, kai palyginau juos su neįtikėtinais 
pasakojimais apie Australiją, kuriuos 
girdėjau dar tebebūnant Europoje. Gal ten 
ir yra tie gyvačių ūkiai ir laukiniai žmonės, 
kurie gaudo ir ėda jaunas merginas? Ne
duok Dieve, negi jie mus ten tikrai veža? 
Bauginaus, nes iš niekur nebuvau girdėjus 
kitokių pasakojimų.

Kai traukinys sustojo, buvojau gerai po 
pietų. Paskubom išlipę, dairėmės aplinkui, 
nežinodami, kur mes atsidūrėm ir kas mūsų 
laukia. Iš ten vėl buvom suvaryti į mūsų 
laukiančius autobusus, vežimui į paskutinę 
stovyklą.

“Ir dar vienas lageris. Maniau, kad mes 
juos palikom Europoje,” - nugirdau vyrą 
šnibždant žmonai j ausį.

Autobusas, su kuriuo mes važiavom į 
imigracijos stovyklą, Bonegillą, buvo didelis 
ir patogus. Jautėmės labai išvargę ir mažai 
kas kalbėjo. O man irgi nebuvo svarbu, nes 
žinojau, kad aš buvau tik viena avelė toje 
kaimenėje. Važiavom duobėtu keliu, 
ratątrtš retkarčiais pakratant, iki pasiekėm
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Mūsų Pastogė Nr.l8, .2002105.06, psl. 6.

kur - kaip?
liai treniruojami ir dalyvauja lenktynėse. 
Prie namų jis turi krepšinio stovą ir mažą 
golfo aikštelę. Ūkio viduryje yra nemažas 
5-kių metrų gylio prūdas, kuriame užveisė 
panašius į lietuviškus vėžiukus, vadina
muosius yabbies. Jų gaudymo spedalistas 
yra “Vydo” pirmininkas Aleksas. Bandėme 
ir mes savo laimę čia, bet sugavome tik 
keliolika. Kaip Aleksas sakė, sezonas jau 
baigėsi ir reikia laukti kitos vasaros.

O Stasys vis nerimsta. Be darbo savo 
fabrike, ūkyje, lietuvių bendruomenėje, 
sporte ir australų biznierių tarpe, jis prieš 
porą metų, gavęs pritarimą, pakvietė pas 
save dirbti jūrų biologą ir jau pradėjo 
didžiulį “abalone”, taip vadinamo jūros 
aukso auginimo baseiną. Tai labai brangūs 
jūros skanėstai, auginami įvairaus dydžio 
kriauklėse. Didžiųjų kilogramas kainuoja 
140 dolerių, o jų kriauklėse yra gal tik trys. 
Jie daugiausia parduodami japonams. Aš 
jokiu būdu negalėjau įsivaizduoti visų tų 
įrengimų ir priežiūros, kaip nuo mažyčių 
sėklelių, per įvairius vamzdžius ir kanalus 
plaunami tie mažieji abalonai, duodant 
jiems specialų maistą, auga ir didėja. Pačių 
didžiųjų Stasys dar neturi, bet už metų bus 
ir jų. Dabaryra tūkstančiai mažesnių, kurie 
surenkami, paruošiami ir parduodami 
užsieniui. Apdovanojo jis ir mane specialiai 
220 gramų jau paruoštu valgyti paketėliu, 
kurio kaina 30 dolerių.

O įrengimai čia yra nepaprasti. Visą 
laiką iš jūros specialiomis mašinomis ir 
vamzdžiais yra traukiamas vanduo. Jo 
vienodą temperatūrą reguliuoja kompiu
teriai. Sugedus elektrai, tuoj pat įsijungia 
motoriniai kompresoriai, nes šildomas 
vanduo visą laiką turi būti vienodas. Tokių 
abalone auginimo vietų Australijoje yra tik 
trys ir leidimas - licenzija tam kainuoja 
virš milijono dolerių. Kaip Stasys sakė, 
auginimo baseinai dar bus plečiami. Greitu 
laiku šalia jų jis įrengi ir “žuvų restoraną”, 
o vaikams - žaidimo aikštelę.

Nežinau, iš kur jis turi tam jėgų? Ta
čiau daug sėkmės Tau, Stasy.

eilę skardinių kariuomenės namelių. Ten 
žmonės išsigando.

“Kas tai per vieta?” “Nejaugi mes čia 
turėsim gyventi?” “Geriau buvo DP lage
ryje. Aš neauginsiu savo vaikų tokioje 
lūšnoje,” - pradėjo verkti jauna motina, su 
kūdikiu ant rankų.

Autobusai sustojo priešais didelę salę. 
Susirinkę savo daiktus išlipom lauk. Šei
mos tuoj buvo paskirstytos į tuos namelius. 
Stebėjau neatsiliekančius nuo savo tėvų 
pavargusius ir išsigandusius vaikus. Mano 
šeima pasekė juos. Ilgai netrukus atėjo 
valdininkas su sąrašu. Kai jis man, Genei 
ir dar dviem mūsų amžiaus merginoms 
paliepė eiti su juo, mes paklusniai pasekėm.

Vėliau tą vyrą vadinom “Block Lea
der”. Atrakinęs duris, jis įleido mus visas 
keturias į vidų. Namelis buvo tik skarda 
apkaltas, viduje jautėsi šaltis. Šonuose 
spoksojo daug mažų langelių, per kuriuos 
skverbėsi šviesa. Kiekvienam gale buvo 
durys. Iš abiejų pusių stovėjo kariškos, 
geležinės lovos. Prieš išeidamas, jis mums 
parodė, kur mes galim gauti antklodes, kur 
yra prausykla ir tualetai, primindamas, kad 
vakarienė bus išduodama šeštą valandą.

Kai jis išėjo, aš sušukau ir mano balsas 
nuskambėjo aplink sienas viduje.

“Mergaitės, mes esam tik keturios, o 
čia stovi tiek daug lovų. Koks pasirin
kimas...”

“Man patinka šita pusė kambario,” - 
pametus savo daiktus ant lovos, Genė 
pirma pasirinko šau vietą saulėtoj pusėje

Musų žymieji 
sportininkai 
Balandžio 3 d. Ameri

koje savo garbingą 80-tį 
atšventė vienas iš žymiau
sių mūsų pokario sporti
ninkų Vytautas Grybaus
kas. Kaip jis man rašo, tai 
buvo “over the hill” šven
timas. Tačiau, atrodo, šis 
stiprus veteranas sporti
ninkas dar savo gyvenimo 
viršūnės nepasiekė, nes ir 
šiais metais jis, kaip buvęs 
abiejų anksčiau buvusių
Tautinių olimpiadų dalyvis, dalyvaus ir šių 
metų Ill-čioje Tautinėje olimpiadoje. Savo 
amžiaus grupėje jis žais tenisą ir gaila, kad 
nebus golfo, nes Amerikoje jis aktyviai jį 
žaidžia.

Vytautas Grybauskas gimė Telšiuose. 
Ten baigė gimnaziją, vėliau studijavo 
Vilniuje. Nuo pat jaunystės jis įsitraukė į 
aktyvų sportinį gyvenimą. Krepšinį, fut
bolą, tinklinį ir stalo tenisą žaidė Telšiuose, 
vėliau Vilniuje - universiteto ir LGSF 
rinktinėse. Pasitraukęs į Vokietiją pradė
jo žaisti Mtinchene. Vėliau, persikėlęs į 
Scheinfeldą, suorganizavo vieną iš stipriau
sių mūsų krepšinio komandų, vardu “Ko
vas”. 1949 metais Vytautas išvyko į Pran
cūziją, kur Mulhouse mieste treniravo 
krepšininkus. Ši komanda savo pajėgumu 
buvo trečioji Prancūzijoje. 1953 m. V.Gry
bauskas atvyko į Ameriką. Rochesteryje 
įkūrė sporto klubą “Sakalas”. Vėliau jis 
persikėlė gyventi į Čikagą ir labai stipriai 
įsitraukė į lietuvių sportinį gyvenimą. 
Važiuojant lietuvių rinktinėms į Pietų 
Ameriką (1959 metais) ir Australiją (1964 
m.), jis buvo šių rinktinių treneris.

Vytautas Grybauskas Australijos lietu
viams yra labai gerai žinomas ir yra tikras 
jų draugas. 1988 metais jis vėl su savo 
sportininkais atvyko į III-iąsias Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynes Adelaidėje.

Lietuvoje Vytautas taip pat yra gerai 
žinomas ir apdovanotas aukštais valsty
bės ir sporto ordinais. Garbingo jubiliejaus 

Tik ką atvykus į Benegillą, 1949 m.

ant kitos, priešais ją.
“Čia yra mano kampas, draugelės.” 

Mergaitė, trumpai nukirptais plaukais, kini 
vadinosi Brone, taikėsi į lovą šalia Genės.

“Kodėl ne?” - ji paskatino ją.
Ketvirtoji buvo Julija, aukšta, stambiai 

sudėta ir malonaus veiduko. Aš ją jau buvau 
sutikus prieš tai, viename iš pereinamųjų 
lagerių. Pamačius bandant čiužinį ant lovos 
šalia manęs, aš nusišypsojau jai.

“Julija, paimk šitą.”
“Gerai sakai. Taip ir padarysiu.”
Nė viena iš mūsų nėjo į kitą galą 

kambario, nes būdamos kartu, jautėmės 
saugiau. Kol iš sandėlio gavom antklodes 
ir pasiklojom lovas, jau buvo aptemę ir 
lauke sužibo šviesos.

Žmonės, kalbėdami įvairiomis kalbo
mis, skubėjo pro šalį mūsų namelio. Kai 
kurias aš supratau, nes jas pramokau, 
gyvendama su kitų tautybių žmonėmis DP 
lageriuose. Visos jų kalbos buvo apie 
maistą.

Kai virtos avienos su daržovėmis kva-

Vytautas Grybauskas dabar (kairėje) ir važiuojant su 
krepšininkais į Australiją 1964 m. (dešinėje).

proga sveikinu Tave, mielas Vytautai, ir 
linkiu Tau dar daug sveikų ir stiprių 
sportinių metų.

Su V. Grybausku jau daug metų mes 
palaikome labai gražius ir draugiškus 
ryšius. Paskutiniame savo laiške jis pra
nešė man liūdną naujieną, kad balandžio 
9 d. Hamiltone, Kanadoje, nuo širdies 
smūgio, krautuvėje krito ir mirė vienas iš 
žymiausių mūsų pokario krepšininkų 
Rimas Bagdonas, žaidęs garsioje Kemp- 
teno “Šarūno” komandoje. Iki mirties jis 
buvo sveikas ir jokių bėdų neturėjo.

Rimas gimė 1925 metais Lietuvoje. Per 
Marijampolę iškeliavęs iš Lietuvos, kelio
nėje susidraugavo su jau mirusiu taip pat 
garsiu krepšininku M. Duliūnu. Per Vieną 
ir Berlyną jie atsidūrė Kemptene. 1947 m. 
Sadburyje vedė žmoną Reginą. Tūrėjo dvi 
dukras ir sūnų. 1976 metais gyveno Ha
miltone, baigė universitetą ir dirbo inžinie
riumi. Išėjęs į pensiją rašė straipsnius, 
teisėjavo krepšinio rungtynėms, vertėjavo 
Kanados teismuose.

Savo sportinę karjerą su krepšiniu 
pradėjo Kauno “Aušros” gimnazijoje, kartu 
žaisdamas su jau mirusiu garsiuoju Lie
tuvos ir buvusios Sov. Sąjungos krepšininku 
Stasiu Butautu, Norkais ir kitais. Berlyne 
žaidė už policijos komandą, Kemptene su 
garsiuoju “Šarūnu” laimėdami 86 rungty
nes. Vėliau su “Margin” laimėdami varžy
bas. 1947 metais kartu su Andziuliu,

Nukelta į 7 psL

pas pasiekė mano nosį, pilvas 
tuoj pradėjo burzgėti.

“Nežinau, ką jie verda ten, 
bet kvepia gerai. Mergaitės, aš 
alkana.”

“Aš irgi. Einam pažiūrėti, ką 
ten duoda vakarienei,” - pritarė 
Julija, risdamasi iš lovos.

“Palaukit manęs. Aš dar 
neišsipešiojau savo antakių,” - 
sulaikė mus Genė.

“Paskubėk... Greičiau... O 
ne, gausi eit viena...” - atšovė jai 
Julija.
“Na žiūrėkit, ką jūs man pada-

rėt. Aš išroviau ne tą plauką.”
“Na ir kas? Eini su mumis, ar ne?”
Išėjusios į lauką, pasekėm savo uosle į 

valgyklą, kuri buvo tokia pat kaip mūsų 
namelis. Viduje radom daug žmonių, 
besėdinčių prie stalų ir pasigardžiuojant 
valgančius vakarienę.

“Maistas yra išduodamas kitam gale 
salės,” - išeinanti moteriškė ranka parodė 
mums.

Jį dalino linksmas, raudonžandis, nese
niai atvažiavęs DP vyrukas, kuris jau buvo 
gavęs darbą virtuvėje.

“Mergaitės, ar jūsų čia yra pirma 
vakarienė Australijoje?” - pasidomėjo jis.

“Žinoma, ponuli..” - atsakėm visos kaip 
viena.

“Taigi, panelės, jeigu vienos lėkštės jums 
neužteks, grįžkit atgal. Šiame krašte tikrai 
netrūksta maisto,” - juokavo jis su mumis, 
pripildydamas lėkštes su avienos patie
kalu, plaukiančiu taukuose.

‘ . ...
(Bus daugiau)

6



Kas - kur...
Atkelta iš 6 psL
Duliūnu, Varkala ir Katiliumi žaidė už 
prancūzų Svetimšalių legioną. Žaisdamas 
su garsiuoju Amerikos lietuviu M. Ruzgiu 
už Paryžiaus komandą, jie nugalėjo “Stade 
Francais” rinktinę ir finale “As Monaco” 
jie laimėjo tarptautinį turnyrą. Kai 
Scheinfeldo “Kovas” buvo pakviestas į 
naujos amerikiečių salės atidarymą prieš 
amerikiečių karių čempionatą, tai Rimas 
Bagdonas irgi buvo pakviestas žaisti iš 
“Šarūno” komandos kaip tinkamiausias 
žaidėjas. Gaila, bet pamažu vienas po kito 
į tą nežinomąjį Anapilį iškeliauja ir mūsų 
buvę žymieji Lietuvos sportininkai Rimo 
Bagdono šeimai giliausia užuojauta, nete
kus vyro, tėvo ir senelio.
Su snieglente ir banglente per 

pasaulį
Geelongiškių Starinskų vardas yra la

bai gerai žinomas ne tik Geelonge, 
Australijoje, bet ir pasaulyje. Šeimos “bo
sas” Kaja nuo pat jaunystės labai aktyviai 
buvo įsitraukęs į sportą, pats žaisdamas, 
treniruodamas ir vadovaudamas ne tik 
vietos, bet ir Australijos lietuviams sporti
ninkams. Jo pirmoji žmona (gaila, ji jauna 
mirė) buvo gera krepšininkė, patekusi net 
į Viktorijos merginų rinktinę. Dar mergina 
Regina Akenytė (vėliau Starinskienė) 
kartu su vyro seserim - žinoma sportinin
ke Gene (dabar Valaitienė) 1960 metais 
Sydnėjaus lietuvių sporto šventėje laimėjo 
Australijos merginų krepšinio čempionių 
vardą. Gi sūnus Edis krepšinį žaidė nuo 
pat jaunystės, buvo mūsų rinktinės daly
vis žaidžiant jau Lietuvoje, o dabar yra 
Australijos karo laivyno naras, buvęs jau 
East Timor ir greitai gal važiuos į Persijos 
įlanką patikrinti, kiek ten yra priskan- 
dinta minų.

Tačiau pati žymiausia šios šeimos 
sportininkė yra Regina, užsienyje turinti 
Starinskas pavardę. Ji jau yra pasaulinio 
masto lietuvė sportininkė ir turbūt tik 
viena lietuvaitė, iškilusi į sniego ir vandens 
sporto viršūnes. Nors vaikystėje ji gerai 
žaidė krepšinį, tačiau vėliau pamėgo snie-

Regina Starinskaitė kalnuose.

gą bei jūrą ir tapo snieglenčių bei bang
lenčių čempione. Gerai kalbanti lietuviš
kai, ji buvo apsilankiusi Lietuvoje, o 
namuose Geelonge pasirodo labai retai - 
tarpsezoninių varžybų metu. Visą kitą laiką 
ji žiemos metu važinėja po Europą, 
Kanadą, Ameriką ir pačios Australijos 
kalnus, dalyvaudama įvairiose varžybose. 
Pradžioje ji su slidėmis dalyvaudavo 
slalomo varžybose, bet vėliau labai pamėgo 
snieglentę ir dabar su ja nesiskiria. Ji yra 
nuolatinė “Winter Extreme Games” dalyvė 
įvairiose pasaulio valstybėse ir yra laimė
jusi daug įvairių varžybų ir trofėjų. Iš jų 
svarbesnės yra Okeanijos Gyvsidabrio 
taurės už snieglenčių kroso varžybas ir 
žiemos ekstremalių sporto šakų dvikovės 
sporto varžybas. Daugiausia žiemas ji 
praleidžia Šveicarijos, Austrijos, Ispanijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Kanados kalnuose. 
Kai Reginai neužtenka rėmėjų pinigų, tai 
ji padirba kalnų viešbučiuose ir duoda 
snieglenčių sporto pamokas. Žiemos 
sezonui pasibaigus, ji Australijoje pavasarį 
po kelias valandas Indijos vandenyne 
skraido su banglente po bangas. Regina 
yra baigusi Australijos Sporto Institutą. 

Kaip sako pati Regina, toks gyvenimas jai 
labai patinka, nors ir yra pavojingas, dėl 
ko jos tėvas visą laiką nerimauja, nes ir 
sniege, ir vandenyne ji daro labai pavo
jingus ir rizikingus sportinius numerius. 
Nors jai jau 30 metų, tekėti dar nesirengia. 
Iš visų kraštų jai labiausiai patinka Aus
tralija. Lietuva jai yra jos tėvų žemė, taip 
gražiai apdainuota ir apsakyta. Tad sėkmės 
Tau, Regina, o savo laimėjimais ir toliau 
garsink ne tik Australiją, bet ir Lietuvą.

Vaikai seka tėvus
Mūsų vienas iš geriausių krepšininkų, 

buvęs Australijos lietuvių rinktinės dalyvis, 
geras atletas, iškilus Viktorijos australiš
kojo futbolo žaidėjas, dabartinis Geelongo 
“Vytis” sporto klubo pirmininkas Aleksas 
ir jo žmona, buvusi gera krepšininkė ir 
mūsų lietuvių rinktinės žaidėja Simoneta 
(Visockytė), Wiasak’ai išaugino labai gerą 
ir gražią sau sportinę pamainą, dukrą 
Rebeką ir sūnų Steven. Ir kas sako, kad 
sportas trukdo mokslui? Abu jie, būdami 
savo klasėse ir vieni iš geriausių mokinių, 
yra ir ypač geri sportininkai.

Rebeka, australiškai Rebecca, šiais me
tais baigė 12-tą 
klasę su ypač 
gerais pažy
miais 94.95, be 
mokslo dau
giausiai dėme
sio kreipdama į 
atletiką, nes da
lyvavo įvairiose 
varžybose. Ji 
yra priimta j 
sostinės Can- 
berros Univer
sitetą studijuoti 
sporto žurna
listiką. Studijas 
pradės tik kitais 
metais, nes da
bar ji mokosi ir 
treniruojasi bū
ti “Fitness 
Instructor at 
TAFE”. Steven ir Rebecca Wiasak su savo laimėtais

Praeitų ir šių metų atletikos sezone ji medaliais Australijos atletikos varžybose

Viktorijos visų mokyklų iki 18 metų 
varžybose Melbourne 800 metrų bėgime 
laimėjo 3-ią vietą ir400 m. bėgime taip pat 
trečią. Viktorijos merginų iki 20 metų 400 
m. - antrą vietą ir800 m. - pirmą. Geelongo 
varžybose iki 20 metų 100 m. - antra, 200 
m. - antra, 400 m. - pirma, 400 m. su kliūtim 
- pirma ir 800 m. - pirma. Viktorijos iki 20 
m. atviros varžybos: 400 m. - trečia ir 800 
m. - pirma. Rebeka taip pat žaidžia už 
Geelongo “Vytį” ir krepšinį.

Brolis Steven Viktorijos atletikos 
pirmenybėse iki 15 metų, rutulio stūmime 
laimėjo bronzą ir Viktorijos valstijos 
(country) varžybose iki 18 metų, rutulio 
stūmime ir disko metime - po sidabrą, o 
ieties metime - auksą (39.78 metrai).

Geelongo jaunių varžybose už ieties 
metimą ir rutulio stūmimąpo auksą ir 
diską - sidabrą.

Geelongo senjorų varžybose rutulio 
stūmime ir ieties metime - auksą, disko 
metime ir trišuolyje - sidabrą.

Jis krepšį žaidžia už “Vytį” ir Geelongo 
YMCA.

Sėkmės abiems ateityje.

Iš skautų padangės
Atvelykis

Another perfect day in the Olympic 
City. Our scouts, their families and friends 
enjoyed a fantastic day at Lane Cove 
National Park. The Easter Granny came 
loaded with more eggs than could be rolled 
by the enthusiastic scouts.

The two major competions for the day 
were raw egg throwing, won by Melissa & 
Andrius Belkus, and egg painting won by 
Lukas Labutis. As always there was plenty 
of food and ice cold drinks for scouts and 
adults. Thanks to everybody who made the 
day a great success, and we look forward 
to seeing all the new Litho’s and friends 
next year. Darius Gakas

Sydnėjiškiai susirinko į Atvelykį.

Daina Šliterytė su Irena Kalėdiene per 
Atvelykį.

In memoriam
A+A Pranas karpis

A.a. Pranas Karpis (Karpavičius) mirė 
balandžio 7 dieną Wakefield ligoninėje, 
Adelaidėje, būdamas 91 m. amžiaus. 
I tanas gimė Lietuvoje ir kurį laiką dirbo 
girininku.

Karo metu Pranas atsidūrė Vokietijoje, 
o apie 1948 m. atvyko Australijon. Gyven
damas Adelaidėje dirbo ligoninėje.

1954 m. Pranas vedė Winifred Short. 
Jis dirbo ligoninėje iki pensijinio amžiaus, 
o gyveno savo bute. Sulaukęs brandaus 
amžiaus, Pranas nebuvo stiprus, todėl 
paskutinius kelerius metus kun. J. Petraitis 
jį aplankydavo namuose, aprūpindamas šv. 
Sakramentais. Prieš metus laiko Pranas su 
žmona, abu sulaukę 90 metų amžiaus, 
persikėlė į Walkerville prieglaudą, netoli 

St. Peteris. Tačiau sušlubavo Pr^ilo sveikata 
ir jis atsidūrė Wakefield’o ligofnnėje, kur 
praleido apie mėnesį laiko. lėti it mirė. 
Ligoninėje klebonas Praną aplankė du 
kartus su šv. Sakramentais.

Velionio laidotuvės įvyko balandžio 10 
dieną Centennial Park kapinių kremato
riumo koplyčioje. Kun. J. Petraitis sukal
bėjo laidojimo maldas dalyvaujant tik 
keturiems asmenims.

Liūdesyje liko Prano žmona Win, o 
Lietuvoje - jo sūnus Vytautas su šeima iš 
pirmųjų vedybų.

Reiškiame užuojautą šeimos nariams 
bei giminėms. Velionis Pranas tegul ilsisi 
dangiškojo Tėvo globoje.

JNP (“Šventadienio Balsas”)

Pagerbdami
a.a. Danutę Karpavičienę,

vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $20.
Daiva ir Dan Bieri

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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Dėmesio NSW lietuviams!
Per Sydnėjaus Lietuvių Klubą (kaip inkorporuotą vienetą), Ramonos Ratas- 

Zakarevičienės iniciatyva, yra gauta stambi $13 200 finansinė parama sukurti 
elektroninj informacijos centrą apie NSW valstijoje gyvenančius ar gyvenusius 
lietuvius, jų organizacijas bei veiklą apskritai. Parama vadinasi “2001-2002 
Community Development Grant”. Ji yra suteikiama per “Community Relations 
Commision” ir apie jos paskyrimą lietuviams pranešė NSW Premjeras Bob Carr.

Lietuviško informacijos centro sukūrimas yra plataus masto kompiuterinis 
projektas. Laikui bėgant šis centras sukaups ir archyvinę medžiagą, tokiu būdu 
gausiai užfiksuojant NSW lietuvių veiklą bei jos kroniką nuo pirmųjų atvykimo 
dienų.

Šiuo metu, visi NSW lietuvių organizuoti vienetai yra prašomi nedelsiant 
pateikti savo veiklos pobūdžio bei trumpą istorinę apžvalgą lietuvių ir anglų 
kalbomis (arba bent viena šių kalbų), ne ilgesnę kaip du puslapiai. Svarbu yra 
kontaktiniai organizacijų adresai, bet pageidaujamos ir 2-4 spalvotos nuotraukos,- 
kurios bus grąžintos.

Medžiagą prašome perduoti rašinių koordinatoriui šiuo adresu:
Dr. Vytautas Doniela, RO. Box 189, Bankstown, NSW 1885, tel.: 9796 3314, 

arba palikti dėl jo Sydnėjaus Lietuvių Klubo raštinėje.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

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 kVICCia 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 vai.
Uždarytas tik antradieniais.
Sekmadieniais nuo 3 vaL iki 4 vai. po pietų rodomi lietuviški filmai

Naujai atsidariusi virtuvė ‘Pas Aldoną" dirba

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Bibliotekos Bičiulių Būrelis gegužės 19 dieną, 
sekmadienį, 2 vai. p.p. Lietuvių Klube ruošia popietę apie teatrą.

Teatrologė LIUDA APINYTĖ-POPEN HAGEN pristatys

HELMUTĄ BAKAITĮ,
įžymų aktorių, režisierių ir dabartinį NIDA režisūros skyriaus direktorių.

Lietuvių ir anglų kalbomis, panaudodamas video juostas, jis kalbės apie teatrą, 
teatro meną, savo patirtį ir veiklą teatre. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Melbourno Lietuvių Pensininkų sekantis susirinkimas ir pietūs 
Lietuvių Namuose įvyks antradienį, gegužės 14 dieną, 10 vai.

Lietuvių Pensininkų Valdyba.

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 
užima 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.

Kvietimas
Šių metų gegužės 19 dieną Adelaidės lietuvius aptarnaujantis gerbiamas klebonas 

kun. J.Petraitis MIC švenčia kunigystės 50 metų auksinį jubiliejų.
Ta proga 11 vai. ryto bus iškilmingos šv. Mišios, o po jų - sukaktuviniai pietūs 

Parapijos salėje, St. Peters.
Norintieji dalyvauti sukaktuviniuose pietuose yra kviečiami užsirašyti iki gegužės 12 

dienos pas Liet. Caritas Ine. Tarybos narį Vincą Vicraitį, tek: 8337 0151.
Pietų kaina - $15 asmeniui. Parapijos Taryba

liitua: lietuvių / anglų kalbų vertimai
Greitai ir nebrangiai parūpina vertimus iš lietuvių kalbos į anglų, ir iš anglų į 

lietuvių National Accreditation Authority for Translators and Interpreters 
(NAATI) pripažinta vertėja.

Kreiptis: Eva Aras (Jieva Arienė) tek: (03) 9850 6412, mob.: 0411 685 120

“Alutis putoja - berneliai kvatoja”
vyks gegužės 4 dieną, 7 vai. vakare.
Bilieto kaina - $10 (Į bilieto kainą yra įskaičiuota stalo užkanda) 
KONKURSAI:

• Alaus per šiaudelį gėrimo lenktynės
• “Mažylių” konkursas
• Skanavimo konkursas (damoms)
• Anekdotų, dainų, alaus pavadinimų ir bokalų

Kviečiame dalyvius į vakarą 
atsinešti įvairių alaus bokalų. 
Prizai bus ne tik konkursų 
nugalėtojams, bet ir vakaro 
aktyviausiam dalyviui.

Pastaba: bilietus prašome įsi
gyti ar telefonu užsisakyti iŠ 
anksto (Klube), nes kaina 
prieš vakarą gali pakilti.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Atsisveikinimo 
koncertas

teatro salėje
Gintaro” tautinių šokių ansamblis 

kviečia visus, visus į Melbourno Lietuvių 
Namus gegužės 19 d. (sekmadienį), 130 
vai. po pietų. Pamatysite daug naujų, dar 
nešoktų ir nematytų šokių. Pasirodys 

Jungtinis Australijos Lietuvių Choras-ir vokalinis duetas “Tembras”.
Įėjimas $15, o visus mokyklinio amžiaus vaikus kviečiame veltui.
Savo apsilankymu paremsite vykstančius koncertuoti į Lietuvą. Laukiame atvykstant 

jūsų visų su vaikais ir anūkais (įėjimas jiems nemokamas).
Iki pasimatymo Atsisveikinimo koncerte. Gintariečiai

Motinos Dienos minėjimas Melbourne įvyks sekmadienį, 
gegužės 12 dieną, 1.30 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Namuose. Minėjimą ruošia 
MelboUrno Parapijos Mokykla. Visus maloniai kviečiame dalyvauti.

Motinos Dienos minėjimas Adelaidėje
Tradicinis Motinos Dienos minėjimas įvyks sekmadienį, gegužės 12 dieną, 130 

vai. po pietų, Lietuvių Namuose, Norwood.Programą atlieka Adelaidės lietuvių 
Savaitgalio mokyklos mokiniai. Dalyvaukime kartu su mamytėmis ir močiutėmis.

Visus minėjimo dalyvius ir vėl kviečiame atsinešti savo mamyčių ar močiučių 
nuotraukas. Padarysime parodėlę! Nuotraukas galima pristatyti- iš anksto 
(sekmadieniais, pietų metu, Lietuvių Namuose) Jūratei Grigonytei.

Stalus iš anksto galima užsisakyti pas Petrą Andrijaitį.
_______________________________ AI.B Adelaidės. Apylinkės Valdyba
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Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com
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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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