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Sveikiname Marijonų Vienuolijos narį 
kun. Junzq TV. Petraitį MIC 

Auksinės Kunigystės Sukakties proga.
Linkime Jums, gerbiamas, mielas mūsų Klebone, 

džiaugsmo, ryžto, ištvermės ir Aukščiausiojo palaimos 
einant ir toliau Gerojo Ganytojo takais.

Liet. Caritas Ine. bei Parapijas Taryba 
ALK Moterų Draugija 

Adelaidės Ateitininkai 
Šv. Kazimiera Parapijas choras

Sydnėjaus Liet. Klube - kardiologai iš Lietuvos

Ketvirtadienį, gegužės 9 dieną, Sydnėjaus Lietuvių Klube apsilankė 24 kardiologų grupė 
iš Lietuvos. Svečiai apžiūrėjo Klubo sales, barą, apsilankė MP redakcijoje, Garbės gen. 
konsulo kambaryje ir pavalgė vakarienę valgykloje “fts Aldoną” (žiūr. huotr. viršuje).

Lolitos Kalėdos nuotrauka.
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KVIEČIAME
Į SPAUDOS DIENĄ

Gegužės 26 d. 2 vai. p.p.
Sydnėjaus Lietuvių Klube

PROGRAMOJE:
• “Mūsų Pastogės ”

Spaudos konferencija
• Žurnalistų parengtas Aukcionas
• Lietuvių dizainerių mados —“Spaudos Iliuzijos”
• Dainuos choras “Daina” ir operos solistas—Antanas

Zakarauskas
• Skambės senos, bet geros Antano Sabaniausko 
dainos.

Žiniasklaidos patiekalai, “Paštogiukas ” ir daug kitų 
įdomybių laukia visų šventės dalyvių!

Pensijos sovietų talkininkams!
Lietuvoje pensijos mokamos ne tik pagal amžių bei darbo stažą. Yra dar taip vadina

mos “valstybinės pensijos”, suteikiamos ūžtam tikrus nuopelnus valstybei. Kaip tik dėl šių 
pensijų šiomis dienomis kilo stipri reakcija, nes gegužės 7 dieną LR Seimas pakeitė jų įstaty
mą. Kairiųjų partijų valdomas Seimas panaikino tą valstybinių pensijų įstatymo dalį, kuri 
draudė valstybines pensijas suteikti buvusio sovietinio represinio aparato (NKVD, NKGB, 
MGB, MVD, KGB, Smerš) darbuotojams. Šią naują tvarką aštriai kritikavo ir “Lietuvos 
ryto” vedamasis (gegužės 10 d.). Spausdiname jo ištrauką. Red.

R^iZgys Lietuvos įvykių apžvalga

Kandidatės į NATO prisistatė JAV 
parlamentarams

Gegužės 1 d. JAV Senatas ir Kongresas 
svarstė NATO plėtros ir pasiruošimo klau
simus aukščiausio lygio susitikimui, įvyk
siančiam š.m. lapkričio mėnesį Prahoje. 
Rytinė sesija vyko Senate. Į šią sesiją iš 
dešimties norinčių kandidačių savo atsto
vus atsiuntė tik 6 šalys: Lietuva, Latvija, 
Estija, Slovėnija, Rumunija ir Bulgarija. 
Senate Užsienio Reikalų Komiteto pirm 
Joseph Biden pareiškė, jog Prahos viršūnių 
susitikime bus svarstomos trys viena su kita 
susijusios problemos: NATO tikslai, san
tykiai su Rusija ir NATO plėtra. Senatorius 
pareiškė, jog Slovėnija narystei yra pasi
rengusi jau keletą metų, o paskutiniu metu 
pažangą padarė ir Baltijos šalys: Estija, 
Latvija ir Lietuva. J.Biden teigimu, šią 
vasarą bus laikas paskelbti vardus ir atvirai 
pareikšti, kurios šalys bus pakviestos į 
NATO. Be to, kaip praneša “Lietuvos 
rytas”, konkrečiai neįvardydamas valstybių 
senatorius perspėjo: “Jeigu kovodamos su 
antisemitizmu šalys kandidatės nedarys 
visko, kas įmanoma, aš būsiu vieno žmogaus 
orkestras, kliudantis jų narystei NATO”.

Vėliau NATO klausimai buvo perkelti 
į JAV Atstovų rūmus - Tarptautinių Santy
kių Komiteto Europos pakomitetį. Čia 

prieš kongresmenus sėdėjo visų dešimties 
šalių kandidačių į NATO ambasadoriai. 
Visi jie padare pareiškimus, stengdamiesi 
kuomi nors pagirti savo šalį. Estijos amba
sadorius SJurgenson citavo vieno Ameri
kos politinės minties instituto tyrimą, kuris 
Estijos ekonomiką pavadino ketvirtąja 
laisviausia ekonomika pasaulyje.

Lietuvos ambasadorius JAV VUšackas 
tarp kita ko pareiškė: “Rugsėjo II-ji mus 
privertė kitaip pažiūrėti į aljansų svarbą, 
įsisąmoninti, kokią svarbą turi draugai, ku
riais galima pasitikėti. Savo veikla mes pa
rodėme, jog esame pasirengę ir norime drau
gauti su Jungtinėmis Valstijomis ir kitomis 
sąjungininkėmis kovoti su terorizmu. Mumis 
galima pasitikėti ”.
Prezidentas Čekijoje ir Vokietijoje

Gegužės 1 d. Prezidentas Valdas Adam
kus išvyko keturių dienų darbo vizito į Če
kiją ir Vokietiją. Atvykęs į Prahą Preziden
tas dalyvavo Lietuvos ambasadoriaus Ro
mualdo Kozirovičiaus surengtoje vakarie
nėje, kur jis susitiko su Čekijos Senato 
pirm. Petr Pithart, gynybos ministro 
pavaduotoju Stefan Rille ir kitais Čekijos 
garsiais politikais bei žiniasklaidos atsto
vais. Pokalbio su PPithart metu buvo ap
tarti euroatlantinės integracijos ir dvišalio
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Šalį valdanti Socialdemokratų partija 
per pastaruosius 12 metų nekart keitė pa
vadinimą, bet praeities kupra, kaip prieš 
kelerius metus bandydamas atsisveikinti su 
didžiąja politika vaizdžiai pareiškė partijos 
lyderis A Brazauskas, buvo ir liko didžiau
sias kliuvinys šios politinės jėgos europė- 
jimo kelyje.

Ar Socialdemokratų partija labai 
skiriasi nuo LDDP? Kairiųjų bandymai 
prilyginti buvusius okupantų talkininkus 
piliečiams, kovojusiems už nepriklausomą 
Lietuvą, verčia manyti, jog skirtumų tektų 
ieškoti su žiburiu.

Nepaisydama įstatymo nuostatos, kad 
iš valstybės biudžeto mokamos valstybinės 
pensijos turi būti skiriamos tik už nuopel
nus Lietuvos valstybei, Valstybinių pensijų 
skyrimo komisija antrojo laipsnio valsty
binę pensiją paskyrė grupei sovietmečio 
nomenklatūros atstovų.

Dio metu, kai Maskva vykdė ekono
minę Lietuvos blokadą, kai sovietų tankai 
1991-ųjų sausį traiškė žmones prie tele
vizijos bokšto, kai sovietų kariškiai plėši
kavo Lietuvos televizijos studijose, valsty
bės pensija įvertintas V.AKazanavičius 
triūsė SSRS ekonominių ryšių su užsienio 
šalimis ministerijoje Maskvoje, o po to - 
Mozambike. Šis “patriotiškas” darbas da
bar įvertintas 3 300 litų kasmet, neskai
čiuojant senatvės pensijos.

Premjero ABrazausko patarėjai savo 
oponentus kiekviena proga kaltina ciniz
mu, nepagarba žmonėms ir valstybei. 
Įdomu, kaip reikėtų vertinti pačios val
džios cinizmą, kai žmonės, iki paskutinės 
akimirkos dirbę okupaciniam režimui, 

išaukštinami labiau nei šio režimo aukos?
Tai - pasityčiojimas iš piliečių, kurie 

1991-ųjų sausio 13-ąją paaukojo savo gy
vybę už laisvą Lietuvą, iš tų šimtų tūkstan
čių, kurie naktimis šalo Aukščiausiosios 
Tarybos sargyboje. Iš valstybės biudžeto 
mokamos pensijos slapta nuo visuomenės 
yra skiriamos ir premjero draugams, ir jo 
draugų draugams, netgi susikompromita
vusiems valdininkams. Vadinasi, kairiųjų 
valdomoje Lietuvoje negalioja ne tik pat
riotizmo, bet ir elementarūs darbo valsty
bei vertinimo kriterijai

Negana to, pensijos sovietinei nomen
klatūrai - tik įžanga į tikrą istorijos per
rašymą. Gegužės 7 dieną Seimas po svars
tymo pritarė Valstybinių pensijų įstatymo 
pataisoms, kurios leis valstybines nuken
tėjusiųjų asmenų pensijas suteikti buvu
siems sovietinių represinių struktūrų tech
niniams bei vadovaujantiems komunistų 
partijos darbuotojams. Tarp jų-ir NKVD, 
KGB bei sovietų karinės žvalgybos 
žmonėms.

Šio įstatymo projektas rodo tikrąjį so
cialdemokratų ir socialliberalų daugumos 
požiūrį į Lietuvos istoriją. Valdžios dau
gumos buldozerio jėga mėginama šiurkš
čiai keisti vertybes, susiklosčiusias tautai 
kovojant dėl išlikimo ir laisvės.

Toks kairiųjų daugumos elgesys nepa
teisinamas. Juolab kad premjeras ABra- 
zauskas kiekviena proga moralizuoja tautą 
piktindamasis, kad lietuviai negerbia savo 
valstybės. Bet ar gerbia kairiųjų Vyriausy
bė bent jau tuos piliečius, kurie valstybės 
likimui neabejingi?

□
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Pasaulio žiniasklaidoje dominavo ži
nios apie bombų sprogimus. Gegužės 8 d. 
policija Nevadoje suėmė 21 amžiaus stu
dentą Lucas Helder, kurio paštu siuntinė
jamos bombos nuo gegužės 3 d. buvo su- 
žeidusios 6 žmones, daugumoje pašto dar
buotojus. Viso buvo susekta 17 bombų 
siuntinėlių.
♦ Gegužės 7 d. Rishon Lezion miestelyje 
prie Tel Aviv Izraelyje susisprogdinęs Ha
mas teroristinės organizacijos narys žuvo 
pats ir užmušė bent 14 žydų jaunuolių bi
lijardo salėje. Dėl šio sprogimo Izraelio min. 
pirm. Ariel Saron nutraukė savo vizitą Bal
tuosiuose Rūmuose Washington’e ir grįžo 
Į Izraelį ruošti keršto žygį prieš Gazos pales
tiniečius. Palestiniečių vyriausybė pasmerkė 
smurto aktą ir suėmė apie tuziną Hamas 
narių. Gegužės 8 d. nuo per anksti sprogu
sios bombos Šiauriniame Izraelyje žuvo tik 
pats savižudys, gi gegužės 9 d. Meggįdo per 
anksti sprogusi bomba sužeidė palestinietį.
♦ Gegužės 8 d. Pakistano uostamiestyje 
Karači sprogmenų pakrautame automo
bilyje susisprogdinęs musulmonas žuvo pats 
ir užmušė 13 asmenų, jų tarpe 11 prancūzų 
karo technikų, padėjusių Pakistano vyriau
sybei statyti du povandeninius laivus. Tarp 
20 sužeistųjų daugumoje irgi prancūzai tech
nikai. Sprogimo metu viešbutyje kitoje gat
vės pusėje apsistojusi Naujosios Zelandijos 
valstybinė kriketo komandai buvo NZ spor
to vadovybės įsakyta grįžti į savo kraštą.
♦ Gegužės 8 d. tragiškai baigėsi paradas 
Dagestano mieste Kaspijsk, švenčiant 
pergalę prieš Hitlerio Vokietiją. Krūmuose 
paslėpta signalu susprogdinta bomba už
mušė 39 eisenos dalyvius, jų tarpe 13 vaikų 
ir keletą orkestro narių. Įtariami čečėnai 
sukilėliai. Pergalės šventės metu Čečėnijoje 

įvyko visa eilė užpuolimų, nuo kurių žuvo 
4 rusų kareiviai ir sužeistas didesnis skai
čius kareivių, policininkų ir civilių.
♦ Gegužės 8 d. Nepalo min. pirm. Sher 
Bahadur Deuba Washington’e susitiko su 
JAV valstybės sekretoriumi Colin Powell, 
išgaudamas JAV pažadą padėti Nepalui 
kovoti prieš komunistus sukilėlius. Sekan
čią dieną Nepalo komunistų vadovybė pra
nešė žiniasklaidai, kad jie skelbia vieno 
mėnesio paliaubas, prasidėsiančias gegužės 
15 d. Šias paliaubas nutrauktų tik, jei juos 
pultų vyriausybės karinės pajėgos.
♦ Gegužės 10 d. pasibaigė Betliejaus 
Gimimo bažnyčios apgula, britų kariniu 
lėktuvu išskraidinus 13 Izraelio įvairiais nu
sikaltimais kaltinamus palestiniečius kovo
tojus į Kiprą. Pagal susitarimą su Izraeliu 
kiti 26 asmenys buvo autobusu išvežti į 
Gazos ruožą. Gimimo bažnyčioje apsupti 
palestiniečiai buvo Izraelio kariuomenės 
blokuojami nuo balandžio 2 d. Palestiniečių 
Hamas organizacija pasmerkė Jasser Ara
fat ir jo vadovybę už susitarimą, užbaigusį 
bažnyčios apgulą. Bažnyčią drauge admi
nistruoja armėnų, katalikų ir graikų orto
doksų dvasiškija.
♦ Gegužės 12 Izraelio min. pirmininkas
Ariel Šaron atšaukė numatytą keršto žygį 
prieš Gazos ruožą. Manoma, kad tai dėl 
JAV spaudimo, bet taip pat prisidėjo Egip
to protesto raštas bei Izraelio karinės va
dovybės nuomonė, kad žygis nepasiteisintų 
dėl numatomų savo karių aukų. Ariel Šaron 
patyrė smūgį ir iš savo Likud partijos, kuri 
pasisakė, kad niekad nerems žygių leisti 
palestiniečiams įkurti savo valstybę. 
Tarptautinėse derybose Ariel Šaron keletą 
kartų buvo žadėjęs palestiniečiams tokios 
valstybės realizavimą. □

Ambicinga Vilniaus miesto vizija
« •

ELTA Vilnius iki 2020 metų siekia 
tapti moderniausiu Vidurio ir Rytų Eu
ropos miestu, tarptautiniu politikos, verslo, 
mokslo ir kultūros centru. Tokią ambicin
gą perspektyvą numato Vilniaus miesto 
strateginis planas.

Daugiau kaip 3 000 žmonių kurtas 
strateginis planas buvo pristatytas Vilniaus 
Rotušėje surengtoje konferencijoje “Vil
niaus plėtra XXI amžiuje”. Konferencijoje 
dalyvavo Seimo nariai, Vyriausybės at
stovai, šalies miestų merai, politinių ir 
visuomeninių organizacijų vadovai, moks
lininkai, architektai, verslininkai.

Pagrindinį pranešimą “Vizija ir 
prioritetai - naujas impulsas miesto plėtra” 
skaitė Vilniaus meras Artūras Zuokas. 
Vilnius, priminė meras, turi 600 000 
gyventojų. Sostinės metropolinėje zonoje, 
50 km spinduliu, gyvena 800 000 žmonių. 
Pagrindinę Lietuvos urbanistinę ašį for
muojančiose Vilniaus ir Kauno apskrityse, 
kurių centrus skiria tik 100 km, yra 1.6 min. 
gyventojų. O Vidurio ir Rytų Europos 
regione, 300 km aplink Vilnių, yra 18.8 min. 
Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos 
ir Rusijos gyventojų. Vilniaus artimiausi 
kaimynai - netoli: Minskas - 170 km, Ry
ga - 280 km, Kaliningradas - 350 km, 
Varšuva - 460 km. Geografinė Vilniaus 
padėtis, turtinga senamiesčio architektūra, 
kraštovaizdis, parkai, aktyvus kultūrinis 
gyvenimas, pasak mero, pripažinti didžiau
siais miesto privalumais, yra geras pagrin
das ambicingiems miesto plėtros planams.

Strateginio plano kūrėjai išskyrė keturis 
prioritetus. Tai - Vilniaus tarptautinio 
konkurencingumo didinimas, naujosios 
ekonomikos plėtra, pažangios visuomenės 
kūrimas ir susisiekimo bei inžinerinės 
infrastruktūros plėtra.

Tarp kitų uždavinių, didinant Vilniaus 
tarptautinį konkurencingumą, numatoma 
saugoti senamiesčio savitumą, didinant jo 
patrauklumą gyvenimui, verslui, kūrybai ir 
turizmui. Taip pat pabrėžiama būtinybė 
harmoningai plėtoti Vilnių ir jo prie
miesčius.

Optimizuojant sveikatos apsaugos ir 
socialinės rūpybos infrastruktūrą numa
toma padidinti slaugos lovų skaičių, per
tvarkant esamas ligonines, kai kuriais atve
jais šiam tikslui pritaikant profilakto
riumus. Gerinant kultūros ir laisvalaikio in
frastruktūrą, ketinama kiekvienoje seniū
nijoje įrengti bendruomenės kultūros cen
trus su patalpomis įvairioms socialinių ir 
profesinių interesų grupėms, su klubais, 
bibliotekomis, interneto kabinetais. Esa
mos bibliotekos miesto rajonuose bus re
konstruojamos į bibliotekas-informacijos 
centrus su intemetiniu ryšiu.

Meras A. Zuokas pasidžiaugė, kad 
sparčiai keičiasi buvusių nepatrauklių 
Vilniaus teritorijų vaizdas. Šnipiškės ir 
Šiaurės miestelis atsinaujina iš esmės. Nu
matyta plėtoti žinių ekonomikos branduo
lius Visorių ir Saulėtekio teritorijose.Verslo 
ir pramogų centrai jau kurias dešiniajame 
Neries krante, prie Laisvės prospekto ir 
Šiaurės miestelyje.

Vilniaus miesto strateginis planas nu
mato ir esminį santykių su Kauno miestu 
pasikeitimą: vietoj buvusios konfrontacijos 
- bendradarbiavimas. Planuojama rengti 
integruotas programas sujungiančias Vil
niaus ir Kauno potencialus.

Konferencijoje “Vilniaus plėtra XXI 
amžiuje” buvo skaitomi pranešimai, įvai
riais aspektais aptariantys strateginį planą 
kaip impulsą sostinės ekonominei ir so
cialinei plėtrai

Lietuvos Įvykių apžvalga Asocialių šeimų ir beglobių vaikų daugėja
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bendradarbiavimo klausimai.
Sekanti, gegužės 2 d. buvo itin darbinga 

diena. Prez. V. Adamkus susitiko su Čekijos 
Min. pirm. Miloš Zemanu. Buvo aptarti eu
roatlantinės integracijos procesai, tarptau
tinė padėtis, dvišalis ir regioninis bendra
darbiavimas bei naujieji NATO ir Rusijos 
santykių aspektai M.Zeman sakė neabe
jojąs, jog Lietuva bus pakviesta prisiimti 
NATO narystės įsipareigojimus ir Čekija 
rems Lietuvos integraciją į euroatlanines 
struktūras.

Prezidentas V.Adamkus padėkojo Če
kijai už paramą, prisidedant prie Lietuvos 
karinio pajėgumo stiprinimo. Aptardamas 
dvišalių santykių plėtrą, V.Adamkus pažy
mėjo, jog lietuvių ir čekų verslininkai 
neišnaudoja visų ekonominio bendradar
biavimo galimybių. Lietuvos makroekono
miniai rodikliai rodo stabilų ekonominį 
augimą, tad Čekijos verslininkai gali drąsiai 
ir saugiai investuoti, mano jis. M.Zeman 
pritarė, jog ekonominis bendradarbiavimas 
turėtų būti aktyvesnis. Susitikime su Če
kijos Atstovų rūmų pirmininku Vaclav 
Klaus aptarta euroatlantinės integracijos ir 
tarptautinių ryšių plėtra.

Tą pačią dieną Lietuvos vadovą priėmė 
Čekijos Prezidentas Vaclav HaveL Abu 
prezidentai aptarė tuos pačius klausimus, 
o kartu ir padėtį kaimyninėse valstybėse 
bei abiejų šalių saugumo reikalus. V Adam
kus padėkojo V.Havel už asmeninę paramą 
Lietuvos siekiui tapti NATO nare ir už ini
ciatyvą surengti Čekijos ir Baltijos valstybių 
vadovų susitikimą. Čekijos vadovas domė
josi lietuvių visuomenės parama euroin- 
tegracijos procesams. V Adamkus sakė, kad 
šiuo metu Lietuvos narystę ES remia apie 
48% Lietuvos gyventojų. Prezidentas įsiti
kinęs, kad surengus referendumą didžioji
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šalies gyventojų dalis pasisakytų už narystę 
Europos Sąjungoje.

Pasibaigus Lietuvos ir Čekijos Preziden
tų pokalbiui, prasidėjo Keturšalis Baltijos 
valstybių vadovų susitikimas su V Havelu. 
Baltijos valstybių vadovai ypač suintere
suoti šį rudenį Prahoje įvyksiančiu NATO 
viršūnių susitikimu, kada bus sprendžiama 
kurios valstybės bus pakviestos į NATO. 
Keturių šalių vadovai aptarė pasirengimo 
klausimus. V.Havel sakė iniciavęs šį ketur
šalį susitikimą norėdamas pademonstruoti 
paramą Baltijos šalims ir jų euroatlantinės 
integracijos siekiams. Jis pažymėjo, kad 
visas šias keturias šalis sieja panaši istorinė 
praeitis, geografinė padėtis, politiniai tiks
lai ir siekiai.

Po pietų Prezidentas V Adamkus daly
vavo “Čekijos Tarptautinių santykių ir poli
tikos mokslų instituto” ir “Laisvosios Euro
pos radijo” organizuojamoje diskusijoje 
“Bendra ateitis Atlanto Bendrijoje”, kurioje 
pasakė kalbą. Jis pabrėžė, jog būtina, kad 
busimasis NATO plėtros etapas apimtų 
kuo daugiau valstybių. Pastangų susivieni
jimas kovoje prieš tarptautinį terorizmą ir 
kitas grėsmes yra būtinas. NATO yra ta 
organizacija, kuri efektyviai gina laisvojo 
pasaulio vertybes. Naujosios narės atsineš 
į NATO gerų kaimyninių santykių bei 
glaudaus regioninio bendradarbiavimo 
patirtį. NATO plėtra įtvirtins demokratijos 
principus regione ir sustiprins Vidurio ir 
Rytų Europos valstybes ekonomiškai.

Tos pačios dienos, tai yra gegužės 2 d. 
vakare Prezidentas išvyko į Berlyną. Gegu
žės 3 d. Berlyne Prez. VAdamkų priėmė 
Vokietijos federalinis Kancleris Gerhard 
Schroeder. Pokalbio metu aptarti: Lietuvos 
ir Vokietijos dvišaliai santykiai, euroatlan
tinės integracijos procesas ir padėtis 
kaimyninėse valstybėse.

Prezidentas informavo, kad Lietuva

ELTA Per praėjusius metus asocialių 
šeimų skaičius išaugo dar 3% iki 18 700, o 
jose augančių vaikų skaičius padidėjo 6% 
iki 42 800. Tokius duomenis pateikė Sta
tistikos departamentas.

2001-aisiais tėvų globos netekusių vaikų 
skaičius paaugo dar dešimtadaliu ir siekė 
2 900. Ypač padaugėjo tėvų globos ne
tekusių vaikų iki septynerių metų amžiaus 
-jų skaičius ūgtelėjo ketvirtadaliu iki 1080.

Pernai 1 300 netekusių tėvų globos 
vaikų buvo nukreipta kitų šeimų ar asme
nų globai - tai maždaug 1% mažiau negu 
ankstesniais, 2000 metais. 180 vaikų buvo 

derybose su ES jau yra uždariusi 26 dery
binius skyrius, ir kad sunkiausi sektoriai yra 
žemės ūkis ir energetika. Aptardamas Ig
nalinos atominės elektrinės antrojo reak
toriaus uždarymo galimybes, Prezidentas 
akcentavo, kad tai susiję su ES narių para
ma. Prezidentas padėkojo Vokietijos kanc
leriui už paramą stiprinant Lietuvos insti
tucijas ir įtvirtinant ES standartus. Lietuvos 
sėkmė derybose su ES yra nemažas Vokie
tijos nuopelnas, o pagal prekybos apyvartą, 
Vokietija yra viena svarbiausių Lietuvos 
partnerių, sakė V.Adamkus.

Kancleris G.Schroeder teigiamai įverti
no Lietuvos pažangą derintis dėl narystės 
ES ir sakė tikįs, jog Kopenhagos viršūnių 
susitikime Lietuva bus pakviesta prisijungti 
prie ES. Gerai atsiliepė apie Lietuvos pa
darytą pažangą vykdant narystės NATO 
veiksmų planą ir pridūrė “Manau, kad 
Prahoje jūs pasieksite savo tikslą”.

Europos Tarybos Ministrų 
Komiteto posėdis Vilniuje

Gegužės 3 d. Vilniuje vyko Europos 
Tarybos (ET) Ministrų Komiteto (MK) 
posėdis. Lietuva ET priklauso nuo 1993 m., 
o praėjusių metų lapkritį alfabetine tvarka 
perėmė pusmetį jai pirmininkauti Pusme
čiui baigiantis Lietuva suruošė MK posėdį 

įvaikinta, o iš jų 43 vaikus įvaikino užsienio 
piliečiai - tai atitinkamai 14 ir 7.5% 
daugiau nei užpernai

Užtat poreikis apsigyventi vaikų globos 
namuose per 2001-uosius paaugo net 
27% - praėjusiais metais gauta 1 640 
prašymų apgyvendinti vaikų namuose 
(2000 m. prašymų buvo gauta 1290).

Praėjusiais metais šalyje veikusiuose 
vaikų globos namuose gyveno 3 800 vaikų, 
iš kurių 71% sudarė našlaičiai ir beglobiai

Deja, vaikų globos namų darbuotojų 
skaičius per praėjusius metus sumažėjo nuo 
3 900 iki 3 700.

ir davė savo veiklos atskaitomybę. Regio
ninis bendradarbiavimas ir kova su tero
rizmu - tai pagrindinės sesijos temos.

Sesijos išvakarėse suvažiavusiems užsie
nio politikams buvo surengtas neformalus 
susitikimas, kurio pokalbių pagrindinės 
temos - civilizacijų ir kultūrinis bendradar
biavimas. Iš 44 valstybių delegacijų, 13-kai 
atsovavo užsienio reikalų ministrai, o liku
sioms -jų įgalioti asmenys. Į posėdį atvyko 
pats ET gen. sekretorius Walter Schwim- 
mer, ET Parlamentinės Asamblėjos pirm. 
Bruno Haller, Žmogaus teisių komisaras 
Aivaro Gil-Robles, JTO vyriausioji žmo
gaus teisių komisarė Mary Robinson ir 
daugelis aukštų tarptautinių organizacijų 
pareigūnų.

Pirmininkavimui keičiantis kas pusme
tis, tokie posėdžiai vyksta kas pusmetį ir 
jie dažniausiai vyksta Strassbourg’e, kur 
įsikūrusi Europos Tarybos buveinė. Vilnius 
tai išimtis. Kaip teigia Lietuvos politikai, 
sąskaitas dengia Europos Taryba, tad Vil
niui ne tik geras biznis, bet ir puiki reklama. 
Nenuostabu, kad daugelis Europos politikų 
gerai atsiliepia apie Vilnių.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTLC biuleteniais.
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Po Pietų Kryžiaus stovyklos...
Laimingiausias žmogus stovykloje-tikriausiai aš, matydama tiek 

šypsenų, laimingų vaikų ir sklandžiai, smarkiai dirbančių vadovų.
Didžiuojuosi kiekvienu stovyklos dalyviu nuo jauniausios skautukės 

iki vyriausio skautininko. Be jų visų nebūtų buvusi tokia sėkminga 
stovykla. Nuoširdus ačiū kiekvienai vyresnei sesei ir kiekvienam vyčiui, 
kurie be poilsio dirbo nuo pat ryto iki vakaro. Taip pat ačiū vaikams - 
kiekvienas stengėsi kuo daugiau išmokti, vienas kitam padėti ir su 
visais draugauti. Apie pačią stovyklą girdėsite vėliau.

Stovyklos viršininkė p.s. Kristina Rupšienė

Nuotraukoje dešinėje - “Pietų Kryžiaus” stovyklos vadovai. Antroje 
eilėje iš kairės: Jeronimas, Darius, Jonas, David, Antanas, Edis, Arvyd, 
Antanas B., Viktoras, Kajus, Raimondas. Pirmoje eilėje iš kairės: 
Mark, Viktoras Š., Roma, Audrutė, Belinda, Kristina, Laura, Daina.

Melbourne Socialinės Globos Moterų D-jos 
metinis susirinkimas

Motinos dienos minėjimas Sydnėjuje

Grupė Draugijos narių susirinko Lie
tuvių Namuose aptarti einamų reikalų.

Draugijos pirmininkė Jonė Žalkaus- 
kienė, atidariusi metini susirinkimą, pa
kvietė susirinkimui pirmininkauti Aleną 
Karazijienę ir sekretoriauti Viltį Kružienę.

Išklausėme labai išsamų metinį pra
nešimą, iš kurio sužinojome apie metų 
bėgyje D-jos Valdybos nuveiktus darbus. 
Pranešta, kad Valdyboje įvyto pasikeitimai, 
ty. R. Eskirtaitei išvykus į Naująją Zelan
diją, jos vieton atėjo nauja narė p. D. 
Binkienė. Į Draugiją įstojo p. E. Berta- 
šienė. Džiugu matyti naujas nares, tačiau 
būtų dar maloniau, jeigu naujai atvykusios 
iš dabartinės Lietuvos ponios bei panelės 
įsijungtų į šį kilnų labdarybės darbą. Jos 
visos yra mielai kviečiamos ir laukiamos. 
Įvairūs darbai gausėja, o lig šiol dirbančiųjų 
skaičius mažėja.

Draugijos pagalbininkas p. Vytautas 
Pumputis šiuo metu serga, tačiau tikimės, 
kad jis greitai pasveiks, grįš drauge su 
žmona Regina ir vėl įsijungs į taip trūks
tamų darbo rankų eilę. Draugija dėkoja už 
nuolatinį atsiliepimą, kai trūksta pagalbos.

Sužinojome, kad Victorijos Premjeras 
Steve Brack ir Ministrė Bendrijos reika
lams Christine Campbell atsiuntė Draugi
jai įvertinimo laišką, kurį gavome per ALB 
Melboumo Apylinkės Valdybą.

Metų bėgyje buvo gaminami pietūs 
Lietuvių Klube, o mirus kun. dr. Pranui 
Daukniui, paruoštos šermenys drauge su

Motinos Diena Hobarte
Į Motinos Dienos minėjimą, švęstą 

gegužės 5 dieną, susirinko 24 Hobarto 
apylinkės bendruomenės nariai (būtų atėję 
dar devyni, tačiau jie negalėjo dėl įvairių 
priežasčių). Viena iš nedalyvavusių - Ieva 
Beres-Maursaitytė, kuri tą dieną šventė 
savo 80 metų gimimo sukaktį. Sveikina
me ją visi ir linkime jai sveikatos bei geros 
nuotaikos.

Paskaitą skaitė ilgametis lietuvių ren
ginių rengėjas ir mūsų iždininkas Juozas 
Paškevičius. Jis ir Apylinkės Valdybos

Lietuvai reikia draugų...
Mažytis, Lietuvą mylintis būrelis savo 

privačiomis jėgomis ir lėšomis 1987 m. 
įsteigė prie Tasmanijos Universiteto Lie
tuvos Studijų Sambūrį (LSS). LSS anglų 
kalba leidžia akademinį žurnalą Lith
uanian Papers.

Jau daug metų LSS būrelis prašo 
pagalbos iš įvairių organizacijų, nes sa
vanorių gretos retėja, o samdyti talkininkus 
- nėra lėšų. Į šį prašymą atsiliepė Mel
boumo Lietuvių Katalikių Moterų D-ja ir 
padeda jiems auka ir išplatinimu žurnalų. 

Katalikių Moterų D-jos moterimis. Lan
komi ligoniai bei seneliai. Nepamirštame 
ir lietuviškas vargan patekusias šeimas 
Lietuvoje.

Iš iždininkės pranešimo sužinojome, 
kad buvo šelpiamos įvairios organizacijos 
Lietuvoje. Vargan patekusi gausi šeima 
Lietuvoje buvo sušelpta gana didele suma. 
Tai vis darbščiųjų Draugijos bitelių 
uždirbtos lėšos, kurios įgalina sušelpti 
vargan patekusius tautiečius. Žinoma, 
malonu, kad prie tos pagalbos prisideda ir 
kiti mūsų tautiečiai su aukomis. Ačiū jiems.

Labai svarbų darbą atlieka ligonių 
lankytojos ir jų koordinatorė. Šiuo metu 
ligonių ir senelių vis daugėja. Daug laisvo 
laiko jiems pašvenčiama. Iš koordinatorės 
p. B. Staugaitienės pranešimo matosi, kad 
ji norėtų lankyti žymiai dažniau, tačiau tai 
atlikti ne visada įmanoma. Ačiū jai ir ki
toms lankytojoms už jų kilnų darbą.

Padėka buvo išreikšta abiems laikraščių 
redaktoriams už pranešimų spausdinimą. 
Radijo koordinatoriams - už pranešimus 
per radiją. Pensininkų Draugijai - už veltui 
duodamus pietus Draugijos globotiniams. 
Melboumo Valdybai - už mūsų veiklos 
pristatymą ir įvertinimą Victorijos valdžiai, 
Padėkota ir visoms narėms bei asmenims, 
padėjusiems mums ir glaudžiai bendradar
biavusiems. Dar kartą nuoširdus ačiū!

Susirinkimui pasibaigus vaišinomės 
kava ir Valdybos moterų keptais pyragais.

Viltis Kružienė

pirmininkas R. Tarvydas padeklamavo 
eilėraščius. Visoms motinoms buvo išda
lintos gėlės, o mirusios motinos buvo 
pagerbtos tylos minute.

Pb minėjimo, valgėme Elenos Paškevi- 
čienės ir jos dukterų Irenos ir Birutės 
pagamintų skanių cepelinų.

Buvusiam patizanui Klemensui Širviui, 
dabar sunkiai sergančiam Lietuvoje, su
šelpti surinkta $130.

Ačiū visiems aukotojams.
R.Tarvydas

Ar neatsirastų ir daugiau talkininkų- 
organizacijų, kurie jiems padėtų. LSS bū
relis jau daug metų dirba šį didelį darbą 
tokiose sunkiose sąlygose. Jie nenori 
sustabdyti šio darbo, nes Lietuvai taip 
reikalinga draugų...

Asmeniškai LSS aukojo: M.Matulio- 
nienė - $5, S.Ribačiauskienė - $5.

Aukas siųsti adresu:
A.Taškūnas P.O. Box 777, Sandy Bay, 

Tasmania 7006, arba el paštas -
A.Tasknnas@utas.ediLau.

MLKM Draugija

Motina! Mama! Mamuliukas! Mamy
tė! Mieli žodžiai su maloniausiais prisi
minimais aidi kone kiekvieno vaiko sva
jonėse. O mes visi esame vaikai, nesvarbu, 
ar mūsų amžius 8 mėnesiai, ar 80 metų. 
Visi turime ar turėjome mamas. Kaip 
motinai brangiausias turtas yra jos vai
kas, taip vaikui brangiausias turtas - 
motina. Visi (su mažom ir apgailestau
tinom išimtim) tai suprantame intuityvumo 
gelmėse. Taigi, taip tad aš, paskatintas 
subtilaus pasąmonės traukimo, sekmadie
nį, gegužės 5-tą dieną, atsiradau Motinos 
Dienos minėjime Sydnėjaus Lietuvių 
Klube, nors mano mantytė jau mirus be
veik 5 metai ir tiesiog daugelį metų 
nebuvau lankęs tokio Minėjimo.

Minėjimą pradėjo pačios motinos: 
Sydnėjaus “Sutartinės” dainininkės, šiuo 
kartu okteto sąstate. Švelniai - sakykime 
“motiniškai” - jų dainos glostė klausytojų 
ausis, sužadindamos atminimų rezonan
sus, kaip mamytės su gilia meile mus, dar 
vaikus, ramindavo, migdydavo tyliai 
dainuodamos lietuviškas liaudies dainas ir 
dažnai mus pačius mokindavo jas dainuoti, 
pamilti. Ypač jautriai širdies stygas pa
lietė “O atsimenu namelį”. Graži daina, 
jausmingai išpildyta. Dainoms pasibaigus, 
subrendusias lakštingalas gėlėmis apdo
vanojo vaikai, specifiškai, berniukai: gal 
kiek nedrąsiai, keli gal net nejaukiai, bet 
padarė tinkamą įspūdį. Gėlės - dovanos 
simbolis Motinos Dienos proga gražiai 
išpildytas.

Mamytes scenoje pakeitė vaikai. 
Paruošti darbščiųjų p.p. Jadvygos Dam
brauskienės ir Violetos Kondrotienės, 
įvairaus amžiaus šešios mergaitės ir penki 
berniukai sklandžiai pristatė eilėraščių ir 
dainelių pynę, taikliai skirtą šiai progai. 
Man asmeniškai paliko didelį įspūdį gra
ži lietuvių kalba jau trečios, gal net ket
virtos kartos vaikų. Šlovė jų tėvams! Pa
garba jų savaitgalio mokyklos mokyto
joms! Bet didžiausias pagyrimas - pa
tiems vaikams! Jų besiklausant, prisi
miniau su kokiu jauduliu, bet kartu ir 
garbės jausmu man pačiam dar vaikui 
Adelaidėj tekdavo stoti į sceną tokių 
minėjimų proga. Koks pasitenkinimas 
sėkmingai baigus deklamuoti eilėraštį, ar 
paskaičius tinkamai paruoštą savo raši
nėlį prieš šimtą salėje sėdinčių klausy
tojų. Ir dar kokią ypatingą šilumą pa
jusdavau širdy, toje minioje pagavęs savo 
mamytės šypsnį ir pasididžiavimo galvos 
linktelėjimą skirtą man!.. Tokiu momen
tu suprasdavau mamytės meilę man ir 
mano meilę jai. Neabejoju, kad šio Mi
nėjimo metu ne vienas “dalyviukas” pa
juto panašią emociją.

Šią Minėjimo dalį užbaigė šampano 
burbuliukai vaikų pristatytose taurėse 
susirinkusioms motinoms. O salėje mo
tinų, tėvelių bei kitų žiūrovų buvo apie 
50. Gailėtinai mažas skaičius, bylojantis. 

nerimą keliančią prognozę apie lietuvių 
ateitį Australijoje. Prognozę, kuri niūriai 
atsveria malonų jaudulį, išvydus vaikų šia 
gražia proga gražų pasirodymą. Viliuosi, 
kad kitose Australijos lietuvių kolonijo
se tautiečiai rodo didesnį susidomėjimą, 
veikliau ir skaitlingiau remia lietuvišką 
visuomeninę veiklą. Bet abejoju. Tokios 
mano viltys ar tik nebus bergždžios? Gal 
tik pačioje, pagaliau laisvoje, Lietuvoje 
tokia veikla gyvuoja ir klesti? Gal tik ten, 
Tėvynėje, yra Lietuvos ateitis? Gal mes 
čia iš viso bereikalingai vargstame sava
me, vis mažėjančiam ratelyje bandydami 
palaikyti visuomeninę struktūrą, kuri 
ieško institucinio patikimumo? Gal Aus
tralijos lietuvių išeivija turėtų palikti 
’’lietuvišką veiklą” individams ar gru
puotėms, sugebantiems, naudojant mo
dernias priemones (dypukiško idealizmo 
jau nebeužtenka!) tobulai platinti, gar
sinti Lietuvos vardą australų tarpe? 
Nežinau, bet dabartis darosi vis liūdnesnė.

Antrą popietės dalį atidarė Ramona 
Ratas-Zakarevičienė. Lietuvos Baleto 
Bičiulių vardu ji pristatė vaizdajuostę 
baleto “La Sylphide”, kuriame pagrindinę 
rolę išpildė gausiai apdovanota Lietuvos 
baleto žvaigždė Rūta Jezerskytė, šį kartą 
šokdama su Olandijos Baleto Kompanija. 
Rūta - Prima Balerina pilnąja prasme. 
Nuostabi kūno valda: ar besisukant ant 
pirštų galiukų, ar pasišokėjus, tiesiog 
pakibus ore neįsivaizduotino lankstumo 
laikysenoj. Šokimas derinosi su išraiš
kinga vaidyba. Prima Balerina. Žvaigždė. 
Kaip gražiausia gėlė dovanota Motinos 
Dienos proga! Puikų foną Rūtos meis
triškumui sudarė Olandijos Baleto Kom
panija. Pagrindinę rolę vyro, James, 
panašiu virtuoziškumu išpildė Kompa
nijos vyr. šokėjas (šokėjo vardas nežino
mas, nes vaizdajuostę be personažo 
įvardinimo dovanojo dėdė, neurologas 
gydytojas Šidiškis, kuris neseniai lankėsi 
Australijoje),kol baleto korpusas, kaip 
baltos peteliškės laisvai, lengvai, ele
gantiškai skrajojo scenoje. Gražu pasi
žiūrėti, malonu pasigrožėti tokio aukšto 
lygio pristatymo. Giliukas Lietuvos Baleto 
Bičiuliams ir Ramonai Zakarevičienei.

Dr. A.V. Stepanas AM
♦ ♦ *

Lietuvos Baleto Bičiuliai (Friends 
of Lithuanian Ballet) širdingai dėkoja 
“Sutartinei”, p. Jadvygai Dambraus
kienei ir Sydnėjaus lietuviškų mokyklų 
mokiniams už jų gražias Motinos Die
nos dainas ir sveikinimus, o Lietuvių 
Klubui už suteiktas patalpas.

Po to buvo rodomas video filmas 
baletas “La Sylphide”. Dėka p. Mar
garitos Bimbienės (kasininkės) ir 
apsilankiusių žiūrovų, surinkta $185 
parama Lietuvos baletui. FLB
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Lietuva iš arti ii;"_____
Kyšių geografija

Marius JOKŪBAITIS

Lietuvoje Vidutinis verslo atstovų duo
tas kyšis siekia 8 031 Lt Tarp “karščiau
sių” institucinių korupcijos taškų minimos 
muitinė, kelių policija, mokesčių inspek
cija bei “Sodra”. Verslininkai asmenine pa
tirti laiko patikimiausiu šaltiniu, leidžian
čiu susidaryti nuomonę apie korupcijos 
mastą Lietuvoje. Taip rodo tyrimai, atlikti 
pagal “Transparency International” Lietu
vos skyriaus inicijuotą projektą “Lietuvos 
korupcijos žemėlapis”.

Tarptautinė organizacija “Transparency 
International” kartu su “Baltijos tyrimais” 
atliko ne tik Įmonių vadovų, bet ir eilinių 
Lietuvos gyventojų apklausą bei sulygino 
rezultatus. Paaiškėjo, kad šių grupių 
nuomonė bei vertinimai toli gražu ne visada 
sutampa. Korupcija tebėra didelė kliūtis 
verslui Lietuvoje, sakoma tyrime. Per pas
taruosius penkerius metus 37% Lietuvos 
verslininkų teko duoti kyšį. “Mes klausėme 
ne tik apie juos pačius, bet ir jų draugus vers
lininkus”, - teigė organizacijos “Transpa
rency International” Lietuvos skyriaus va
dovė Laima Žilinskienė.

Apklausų metu verslo magnatai prasi
tarė ir apie sumas, kurias tenka pakloti 
įvairioms struktūroms. Daugiausiai atsei
kėjama muitinės darbuotojams. Iš to galima 
daryti išvadą, kad verslininkams rūpi 
sėkmingas prekių importas ar eksportas. 
Vidutinis maksimumas siekia 8 031 Lt, 
beveik dvigubai atsilieka kyšiai mokesčių 
inspektoriams, su kuriais verslininkai linkę 
turėti kuo mažiau reikalų ir problemų. 
Muitinių bei mokesčių inspekcijų darbuo
tojai susižeria daugiausiai, nes, kaip rodo 
tyrimas, kitų institucijų biurokratai pasi
tenkina mažesnėmis sumomis. Pasak L. 
Žilinskienės, jau bandoma dirbti kartu su 
Muitinės departamentu bei taisyti susi
klosčiusią padėtį. Rengiamas tarptautinis 
projektas muitinių klausimais. “Siekiame 
išsiaiškinti mechanizmą, kuris muitinę 
pavertė didžiausią kyšių ėmėją”, - teigė 
L. Žilinskienė.

Tai, kad įmonių vadovai yra linkę kuo 
greičiau “sutvarkyti reikalą”, liudija jų 
prisipažinimai, kad be muitininkų ir mo
kesčių inspektorių atitinkamas sumas rei
kia skirti ir Priešgaisrinės apsaugos depar
tamento, Darbo biržos, Visuomenės sveika
tos centro specialistams, kelių policininkams.

Nestebina sužinojus ir tai, kad daugiau 
kaip 70% gyventojų mano, kad kyšiai

Tenka kautis ir su bebru
Kupiškio rajono Druskių kaimo gyven

toja Janina Senvaitytė, visą gyvenimą 
bebrus laikiusi taikiais gyvūnais, nuo šiol 
savo nuomonę pakeitė. Tai padaryti priver
tė ir ją pačią, ir veterinarijos gydytojus pri
bloškęs įvykis. 78 metų moterį užpuolė ir 
žiauriai sukandžiojo į sodybos kiemą at
bėgęs bebras. Jo aštrių dantų paliktas gilias 
žaizdas J.Senvaitytė jau savaitę gydosi 
Kupiškio ligoninėje.

“Jeigu rankoje nebūčiau turėjusi lazdos, 
žvėris būtų mane negyvai sukandžiojęs”, - 
dvikovos baigtimi džiaugėsi pensininkė. 
Chirurgas per trisdešimt savo praktikos 
metų dar neregėjęs tokio ligonio, moteriai 
susiuvo net 22 žaizdas.

Tą sekmadienio naktį apsiveršiavo 
J.Senvaitytės karvė, tad moteris prieš šeštą 
valandą drauge su seserimi sukilo tvarkytis 
po ūkį.

“Pasižiūrėjau pro langą, matau - pūpso 
prie lazdyno nemažas rudas kamuolys. Sa
kau, eisiu pažiūrėti. Dėl visa ko pasiėmiau 
lazdą ir šakės kotą. Lauke pamačiau, kad
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padeda išspręsti iškilusias problemas. Tarp 
verslininkų atsirado manančių, kad ko
rupcija greičiau skatina verslo vystymąsi, 
nei jam kliudo.

Įmonių vadovų bei eilinių gyventojų 
nuomonė apie institucijų korumpuotumą 
beveik visiškai sutapo. Tiek vieni, tiek kiti 
mano, kad patys korumpuočiausi yra 
teismai, po jų rikiuojasi valdžios struktūros 
-Vyriausybė bei Seimas. Įdomu ir tai, kad 
abi visuomenės grupės mano, kad korup
cijos elementų galima aptikti ir žinia- 
sklaidoje bei Prezidento tarnyboje.

Tačiau teisėtvarkos ir teisėsaugos insti
tucijų sąraše verslo kompanijų bosai kelių 
policiją laiko kaip labiausiai linkusią nu
sikalsti. Be pareigūnų, korupcija apkaltinti 
pasienio policijos bei mokesčių policijos 
darbuotojai bei apylinkių ir apygardų 
teismai. Pastarosioms teisėtvarkos institu
cijoms mestas šešėlis todėl, kad neretai 
verslo santykiai aiškinami būtent šiuose 
teismuose. Ko gero, čia mažiausiai ir 
sulaukiama teisybės.

Į labiausiai korumpuotų institucijų 
sąrašą, įmonių vadovų nuomone, patenka 
ne tik muitinė, bet ir privatizavimo tarnyba, 
valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, viešųjų 
pirkimų tarnyba.

Kokia verslininkų gaunama informacija 
leidžia susidaryti patikimiausią nuomonę 
apie korupcijos mastą Lietuvoje? Įmonių 
vadovai, kitaip nei eiliniai Lietuvos gyven
tojai, patikimiausios informacijos šaltiniu 
laiko asmeninę patirtį, tuo tarpu gyventojai 
labiausiai linkę pasitikėti televizija. Ap
klausti verslo struktūrų vairininkai pati
kimos informacijos apie korupciją randa 
spaudoje, taip pat linkę tikėti draugų bei 
pažįstamų patirtimi, televizija, speciali
zuotais leidiniais, radiju, netgi apkalbomis. 
Beje, verslininkai, paklausti, kaip būtų ga
lima kovoti su korupcija, akcijos rengėjų 
nuostabai, nurodė, anot jų, efek
tyviausią priemonę -baudžiamą
ją atsakomybę, o ne prevenciją ar 
švietimą.

Daugiausiai įmonių vadovų 
teigė, jog korupcija yra didelė 
kliūtis verslui, 3% apklaustųjų 
mano, jog korupcija greičiau 
skatina verslo vystymąsi, nei jam 
kliudo, ir 1 % šventai įsitikinę, kad 
korupcija skatina verslo vystymą
si. Iš to galima daryti išvadą, kad 
šalyje yra nemažai verslininkų, 
suinteresuotų korupcijos plitimu.

galvą žemai nulenkęs betupįs susilenkęs 
bebras. Kai iki jo liko kokie penki metrai, 
gyvūnas staiga atsigręžė ir puolė mane”, - 
prisiminė pašnekovė.

Nuo smūgio ir iš netikėtumo moteris 
pargriuvo. Po to viskas vyko labai greitai. 
Bebras prišoko prie gulinčios moters, dan
timis Įsikibo į kairiąją blauzdą, po to - i 
šlaunį. Kai moteris bandė prisidengti, žvėris 
Įkando į kairiąją ranką, čiupo už šono.

“Iš baimės net nespėjau pajusti skausmo, 
tik pagalvojau, kad reikia ką nors daryti. 
Sučiupau bebrą už kojos ir su lazda ėmiau 
tvoti per galvą. Matyt, apsvaigęs jis nustojo 
kandžiotis, tada beveik keturpėsčia puoliau į 
trobą”, - šiurpią dvikovą prisiminė moteris.

Tik viduje nukentėjusioji apsižiūrėjo, 
kad sriiva kraujais. Pasidarė tamsu akyse, 
ėmė suktis galva. Seserį dar pasiuntė pa
galbos pas kaimynus, pati mobiliuoju tele
fonu bandė išsikviesti medikus.

Po kelių valandų, kai medikai buvo su
tvarkę ir susiuvę žaizdas, J.Senvaitytė suži
nojo, kad jos užpuolikas jau nebegyvas. 
Išgirdę apie tokį agresyvaus gyvūno išpuolį, 

Daug kam tai vienintelis kelias savo verslų 
paversti klestinčiu ir neturėti kliūčių. “Pagal 
kyšių davimo dažnį galima susidaryti nuo
monę, jog tai atidirbta sistema, kuri duoda 
tam tikrą rezultatą”, - aiškino L.Žilinskienė.

Daugiau kaip ketvirtadalis apklaustųjų 
prisipažino, kad per pastaruosius 12 mėne
sių jų vadovaujama įmonė davė kyšį. Daž
niausiai užteko tik vieno karto, tačiau yra 
didelė dalis davusiųjų du, tris ar keturis kar
tus. Pavieniai įmonių vadovai taip pat buvo 
išskirti kaip kyšių davėjai, nes tokių atsira
do vos ne pusė. Per pastaruosius penkerius 
metus daugiausia verslo bosų kyšį yra davę 
2-3 kartus, mažiau - tik vieną kartą.

Dažniausiai, kaip rodo tyrimas, Lietu
vos gyventojai bei verslininkai duoda kyšius 
savivaldybės lygio valdininkams, antroje 
vietoje - apskrities lygio valdininkams ir 
paskutinėje vietoje - nacionalinio lygio 
valdininkams. Su pastaraisiais daugiausiai 
ryšių turi stambūs verslininkai. “Karščiausi” 
geografiniai korupcijos taškai: Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos apskritys. 72% gyven
tojų mano, kad kyšiai padeda spręsti iški
lusias problemas, o 61% gyventojų, esant 
reikalui, yra pasirengę duoti kyšį.

Kaip teigė L. Žilinskienė, tai yra repre
zentatyvus tyrimas, atliktas tik Lietuvoje. 
Apklausta 1005 verslo pasaulio atstovai. 
“Rezultatai atspindi verslo struktūrą Lie
tuvoje, nes buvo atsižvelgta į įmonių dydį, 
veiklos rūšį, vadinasi, galime teigti, ką dau
guma Lietuvos verslininkų mano apie korup
ciją šalyje”, - pasakojo “Transparency 
International” Lietuvos skyriaus specia
listė. Anot jos, įmonių vadovai aktyviai bei 
noriai dalyvavo pirmoje tokio masto apklau
soje. Jos rengėjus ypač nustebino kyšių 
“kainynas”, kuriuo noriai dalijosi apklaus
tieji. Specialistė mano, kad nėra pakan
kamo dialogo tarp valstybinių institucijų, 
verslo struktūrų ir nevyriausybinių organi
zacijų. Šis tyrimas, L.Žilinskienės įsitiki
nimu, leidžia ieškoti dialogo tarp šių struk
tūrų. “Reikia skatinti tam tikras reformas, 
kurios pažabotų korupciją”, - mano orga
nizacijos Lietuvos skyriaus vadovė. “K.d.” 

sunerimę kaimynai pasišovė jį surasti. Sėdę 
į automobilį, keliese pradėjo naršyti kaimo 
keliukais, kol prie vienos sodybos pastebėjo 
bebrą. Gyvūnas puolė ant mašinos ir pa
kliuvo po ratais. Bijodami lipti lauk, kai
miečiai dar kartą pervažiavo gyvūną. 
Bebras buvo įspūdingo dydžio - svėrė apie 
40 kilogramų.

J.Senvaitytė, gražioje savo tėviškės so
dyboje sulaukusi senatvės, nuo mažens 
buvo įpratusi prie bebrų kaimynystės. Prie 
upelio dažnai šviečia bebrų nukirstų me
džių kamienai, stovi tvirtos jų pastatytos 
užtvankos. Šie taikūs gyvūnai niekad nėra 
puolę žmonių, pamatę ką nors besiarti
nantį, tuoj pūkšteli į vandenį.

“Gal brakonieriai bus bebrą išgąsdinę, 
elektra apsvaiginę, tai jis be nuovokos tratėjo 
į kiemą, užpuolė, manydamas, kad jam gresia 
pavojus”, - spėliojo pašnekovė.

Į J.Senvaitytės sodybą pastaruoju metu 
dažnai užklysta lapių, kiaunių, šeškų. 
Laukiniai plėšrūnai vis prikrečia kokių nors 
eibių, vištas nudaigoja.

Nors ir patyrusi sunkių išgyvenimų, 
Janina Senvaitytė gailisi žuvusio bebro.

Virginija Juškienė (“Lx”)

Pragyvenimas - 
pagal statistiką 
Praėjusiais metais Lietuvoje vienam 

šeimos nariui per mėnesį teko po 409 litus 
natūrinių ir piniginių pajamų.

Statistikos departamento 2001 metų 
tyrimo rezultatai rodo, kad miestiečių 
pajamos buvo 455 Lt vienam namų ūkio 
nariui per mėnesį, o kaimo gyventojų - 
311 Lt. Palyginti su užpraeitais metais, 
miestiečių disponuojamos pajamos su
mažėjo 2%, kaimo gyventojų - nepasi
keitė.

Namų ūkių sudėtis turėjo labai didelės 
įtakos pajamų lygiui ir jų struktūrai. Di
džiausias disponuojamas pajamas turėjo 
vieniši asmenys ir sutuoktiniai, neturintys 
vaikų, mažiausias - vadinamieji kiti namų 
ūkiai su vaikais, kuriuos sudaro tėvai su 
nepilnamečiais ir jau suaugusiais vaikais, 
kelių kartų namų ūkiai.

Vienišo asmens mėnesio pajamos sie
kė 542 litus, o šeimų su vaikais - 329 litus 
namų ūkio nariui per mėnesį. Daugiau 
kaip pusė vienišų asmenų ir beveik pusė 
porų be vaikų - pensininkai. Todėl šiose 
namų ūkių grupėse pensijos ir pašalpos 
sudarė didelę (atitinkamai 43 ir 41%) pa
jamų dalį.

Vartojimo išlaidos, skaičiuojant vienam 
namų ūkio nariui, 2001 m. buvo 411 Lt 
per mėnesį, iš jų piniginės - 348 Lt. Vieno 
miestiečio mėnesinės vartojimo išlaidos 
buvo 451 Lt, iš jų 404 Lt - piniginės išlai
dos, kaimiečio vartojimo išlaidos atitin
kamai buvo 327 ir 227 Lt. Vidutinės 2001 
m. vartojimo išlaidos, palyginti su 2000 
m., padidėjo 1.7%.

Tiriami namų ūkiai 2001 m. maistui 
(neskaičiuojant išlaidų valgyklose, kavinė
se, restoranuose) skyrė 42.4% visų varto
jimo išlaidų. Išlaidų maistui dalis visose 
vartojimo išlaidose, palyginti su 2000 m, 
sumažėjo 2%. Nors miestiečių ir kaimie
čių išlaidos maistui buvo beveik vienodos, 
mieste jos sudarė 38% visų vartojimo 
išlaidų, kaime - 54%. Palyginti su 2000 
m., išaugo išlaidos ryšiams, mieste padi
dėjo išlaidos būstui išlaikyti.

Pernai 100 šeimų teko 46 automo
biliai, 9 asmeniniai kompiuteriai, 102 
spalvoti televizoriai ir 27 mobilieji tele
fonai.

Mieste 100 šeimų tenka 48, o kaime - 
41 automobilis. Mieste šimtas šeimų turi 
11 kompiuterių, kaime - 3, mieste - 34 
mobiliuosius telefonus, kaime -13.

Kaimas lenkia miestą dviračių skai
čiumi - šimtui šeimų mieste jų tenka 34, 
kaime - 79.

Lietuvoje 21 % šeimų turi vaizdo mag
netofonus, 47% - magnetofonus, 38% 
automatines skalbykles, 67% - dulkių 
siurblius, 16% - mikrobangų krosneles.

Per metus mobiliųjų telefonų skaičius 
išaugo dukart - mobilųjį telefoną praėju
siais metais turėjo kas ketvirta šeima, o 
2000 metais - kas aštunta.

Pernai iš 100 šeimų 27 naudojosi nuo
savais arba tarnybiniais mobiliaisiais te
lefonais, o 2000 m. -13 iš šimto šeimų.

Mieste šimtui šeimų 2001 metais teko 
34, kaime -13 mobiliųjų telefonų. Mobi
lųjį telefoną didžiuosiuose šalies mies
tuose turėjo 41 iš šimto šeimų, kituose 
miestuose - 24 iš šimto. ELTA ir “L.r.”
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Miliutės Kampelis
Pavardžių serijos pabaigai - dar viena grupė, kuri po karo n® "If’

Vokietijoje kartu gyvendama repetuodama ir koncertuodama ’
gerai vienas kitą pažino ir nebijojo vieni iš kitų pasišaipyti.

Čiurlionio ansamblis —---------
Dirigentas Mikulskis, aišku, buvo Maestro, o jo žmona, kanklių vadovė - 

Bobutė (tada vos virš 30, bet vyresnė už visus kitus). Faifelis (turėjo priežodį 
“jofana faif”). Vienas Ponas Atvyko (Kaune dainavo operos chore ir jau buvo 
gavęs “solo partiją” - tą vieną sakinį). Vandens Kareivis (girdavosi kaip jis, 
maudydamasis upėje, sugebėdavo “prisikombinuoti” prie vokietaičių). Čigonas 
savo pravardę gavo Hamburge, kai ten koncertuodami vyrai nutarė pasižiūrėti 
garsiosios Hamburgo “mergelių” gatvės. Ėjo visas būrys, bet languose save 
demonstruojančios gražuolės įsižiūrėjo vieną ir visos šaukė: “Komm hier, 
Zigeuner!” Taip ir liko Čigonas.

Neoficialiuose ansamblio varietė koncertuose pagarsėjo akordeonistas 
Bruno Kiverini (Br. Kiveris) ir dainininkė Sojija Kolososo (S. Kalasauskaitė).

Kai kurie užkliūdavo dėl savo tarmės. Užteko naujai ansamblietei pasigėrėti 
“Koks gražus sejons!”, ir jos tikro vardo niekas nebevartojo - ji liko Sejons. 
Po daugelio metų, kai buvęs ansamblietis Los Angeles priėmime labai 
pagarbiai kalbino Lietuvos konsulo žmoną, ji staiga pradėjo juoktis: “Juozai, 
ar nebepažįsti manęs? Juk aš Sejons'.” Kita mergaitė, salotose pamačiusi 
kirminą, išsigandusi šūktelėjo: “KerminsI”. Kermins ir liko.

Papunis ir Meškinas pravardes gavo dėl išvaizdos, o taip pat ir Pingvinas 
(aukštas, nusklembtais pečiais, kuris kažkodėl turėjo ir antrą pravardę - 
Sulpicijus).

Vienu atveju pravardė prilipo po to, kai mergina paliko ansamblį. Vadovas 
užsispyrė priimti į ansamblį jauną merginą dėl to, kad ji buvo Lietuvos 
garsenybės duktė, anot jo “mūsų tautos žiedas”, nors visi ansambliečiai tvirtino, 
kad jai dar reikia eiti į mokyklą. Na, priėmė. Bet du - tris kartus savaitėje 
ansamblis koncertuodavo prancūzų kariuomenei, o po koncerto - vaišės, 
baliukai. Jaunoji ansamblietė paliekama nakvoti viešbutyje. Tas jai nepatiko. 
Kartą į ansamblio būstinę atvažiavo pasisvečiuoti lietuvių krepšininkų 
komanda. Pasportavo, pabuvo. Jiems išvažiavus pasigedom mūsų jauniausios. 
Radom tik jos kambary paliktą raštelį : “Sudiev, Maestro, nusibodo man 
šitas vaikų darželis!” Nuo tada, gal mūsų vadovą paerzindami, jos kitaip ir 
nevadinom kaip Tautos Žiedas.

Nuostabi dovana Lietuvai
Gegužės 18 d. Klaipėdos Paveikslų 

galerijoje atidaroma paroda, kurioje bus 
išstatytas didžiulis iš Australijos atkelia
vęs egzotiško meno rinkinys. Jį Lietuvai, 
tiksliau Lietuvos Dailės muziejui Vilniuje, 
atsiuntė ir dovanojo sydnėjiškė meno 
žinovė dr. Genovaitė Kazokienė. Parodos 
atidarymas sutampa su Tarptautine Mu
ziejų Diena - gegužės 18 diena. Klaipė
doje ši paroda veiks iki 2004 metų. Ją 
lydės plati edukacinė programa. Vėliau 
paroda iškeliaus į Vilnių, Radvilų rūmus.

Kaip praneša klaipėdietė žurnalistė 
Rūta Bačiulytė, į tris konteinerius sudėta 
unikali meno kolekcija ir laivais atvežta į 
Klaipėdos uostą, pirmiausiai kelias die
nas turėjo ramiai pagulėti - aklimatizuo
tis. Be to, siunta buvo dezinfekuota. Tada 

muziejaus bei galerijos darbuotojai atida
rė dėžes ir prasidėjo išpakavimo, inven
torizavimo, restauravimo darbai. Tai vaiz
dingas ir reikšmingas įvykis, kuris, dalyvau
jant muziejaus vadovams, buvo istoriškai 
užfiksuotas.

Per vandenynus atplukdytoje Austra
lijos visuomenės ir kultūros veikėjos dr. 
Genovaitės Kazokienės Lietuvos Dailės 
muziejui dovanotoje kolekcijoje - unika
lūs, ilgai, beveik tris dešimtmečius rinkti 
Australijos, Okeanijos regionų tautų me
no kūriniai. Per 100 kūrinių mecenatė 
ekspedicijų metu surinko Naujojoje Gvi
nėjoje, Naujojoje Zelandijoje. Kai kurie 
eksponatai į kolekciją pateko iš Indo
nezijos, Tailando, Kinijos, Tibeto. Egzotiš
kame rinkinyje tų kraštų tautų kūryba: 
protėvių dvasių skulptūriniai atvaizdai, 

ritualinės kaukės, ginklai, 
papuošalai, šilkmedžio 
pluošto dekoruotos skiau
tės, kokoso riešuto rai
žiniai, gobelenai, tapyba 
ant eukalipto žievės.

Kaip pasakoja Lietu
vos Dailės muziejaus (Vil
niuje) direktorius Romu
aldas Budrys, iš viso šioje 
dr. Genovaitės Kazokie
nės Lietuvai padovanotoje 
išties egzotiškoje kolek
cijoje - per 800 meno 
vertybių. Kai kurios iš jų į 
Lietuvą buvo atsiųstos jau 
anksčiau. Ši siunta - nau
jausia ir pati solidžiausia. 
Anot direktoriaus, da esa
ma daug tokių unikalių ir 
retų eksponatų, kokių 
rastume nebent garsiau
siuose pasaulio muziejuose. Baltijos šaly
se tai bus didžiausia ir meniškai vertin
giausia Okeanijos tautų ir Australijos 
aborigenų meno kolekcija.

"Tokio lygio to meno pavyzdžių, kaip 
man teko matyti, esama nebent Paryžiaus 
ir Bostono muziejuose”, - neslėpdamas 
pasididžiavimo sakė Lietuvos Dailės mu
ziejaus direktorius, su ypatinga pagarba ir 
dėkingumu atsiliepdamas apie geradarę 
dr. Genovaitę Kazokienę. Ji ne tik įsigijo, 
daug metų kaupė, padovanojo savo gim
tai šaliai didžiulį unikalaus meno lobį, 
bet netgi padengė jo kelionės į Lietuvą 
išlaidas.

Dr. Genovaitė Kazokienė yra didžiau
sia Lietuvos Dailės muziejaus mecenatė, 
jau anksčiau dovanojusi per 300 Austra
lijos lietuvių dailininkų kūrinių.

Be to, Palangos Dailės muziejaus eks
poziciją ji yra praturtinusi originaliais gin
taro pavyzdžiais, papuošalais iš Indone
zijos, Filipinų 
ir Naujosios 
Zelandijos.

1966-1999 
metais dau
giausia laiko 
dr. Genovaitė 
Kazokienė 
skyrė Austra
lijos ir Okea
nijos tautų 
meno kūrybos 
kaupimui, jos 
studijavimui, 
dovanodama 
sukauptus rin
kinius Lie
tuvai

Nors ir bū
dama jau gar
baus amžiaus, Vienas iš eksponatų.

Lietuvos Dailės muziejaus direktorius RJBudrys ir Klaipėdos 
Paveikslų galerijos direktore K. Jokubavičienė buvo pirmieji, 
kurie apžiūrėjo Lietuvai padovanotos naujausios meno 
kolekcijos vertybes. Arvy do Stubros nuotrauka.

mecenatė kone kasmet aplanko Lietuvą. 
Ji 1988 metais įsteigė Vinco ir Genovaitės 
Kazokų Meno Fondą, kuris kas dveji 
metai skiria dvi premijas už geriausius 
lietuviškos temos tapybos ir skulptūros 
kūrinius, 1995 metais įkūrė kitą meno 
fondą - Lietuvos dailininkams skatinti. 
Pastarojo fondo premijas už lietuviškos 
temos kūrinius dr. Genovaitė Kazokienė 
2001 metais įteikė jau trečią kartą.

Kaune gimusi Budreikaitė-Kazokie- 
nė, iš profesijos dantistė, kūrybinio neri
mo skatinama 1982 m. Sydnėjaus Univer
sitete įgijo magistrės laipsnį (studija 
“M.KČiurlionio gyvenimas ir kūryba”). Po 
to šešerius metus Tasmanijos Universitete 
studijavo, vėliau apsigynė disertaciją "Lie
tuviai dailininkai Australijoje 1950-1990 
m. ” ir gavo filosofijos daktares laipsnį.

Dr. Genovaitė Kazokienė surengė 
Australijoje per dvidešimt lietuvių daili
ninkų parodų, visaip propagavo lietuvių 
liaudies meną. 1997 metais ji apdovanota 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimi
no ordinu.

Kodėl egzotiškoji dovana pradedama 
rodyti Klaipėdoje? Pirmiausia, čia buvo 
išpakuoti konteineriai ir apžiūrėtas bei 
suregistruoatas jų turinys. Bet, kaip Lie
tuvos Dailės muziejaus direktorius R. 
Budrys sako, "Klaipėda - vieninteliai 
Lietuvos vartai į visą pasaulį. Todėl Oke
anijos salų tautų ir Australijos aborigenų 
meno kolekcijos premjera įvyks čia. Taip ją 
parodysime ne tik Klaipėdai, bet ir pasau
liui. Juk uostamiestis - ta vieta, kur už
klysta daugiausia turistų. O europiečiai 
tokių dalykų ne tiek daugyra matę...”

Kaip minėta, dr. Genovaitė Kazokienė 
egzotinių eksponatų į Vilnių buvo nusiun
tusi jau anksčiau. Dabar jie papildys šią 
ekspoziciją Klaipėdoje.

Rita Bičiulytė (Klaipėda) ir MP

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Dulkė lyg išdykęs bernas, 
Pasiskolinęs muškietą, 
Šaudant kralikus dėl pietų, 
Sutiko laukinį šerną.
Pijus tarė: “Bus žvėrienos!” 
Ir paleido šūvį vieną.

Garsiai trenkė baisus šūvis, 
Aidas laukais nusirito. 
Lyg nieko nebūtų buvę - 
Šernas sveikas ir nekritęs, 
Piktas žvėris jau galvoja, 
Pijušėiį griebt už kojos!

Dulkė gyvai apsisukęs,
Kuo toliau nuo šerno smuko,
Nešasi iš viso vieko, 
Bet žvėris neatsilieka.
Pijus prašo lyg maldoje:
“Duok man šiandie greitas kojas!”

Atbėgęs prie eukalipto, 
Dulkė nori į jį lipti. 
Atėmė jėgas ir viltį, 
Baisaus žvėries ilgos iltys. 
Ar išliko gyvas Pijus, 
Pamatysim ateityje!

__________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai 
Mūsų Pastogė Nr. 20,2002.05.20, psl. 5
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Antanas 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Alutis putojo
Gegužės 4-tą dieną Sydnėjaus Lietuvių 

įdubę - ir vėl linksmas vakaras. Alutis tik
rai skaniai putojo ir, dar putoms nepra- 
nykus, ne tik berneliai, bet ir visi svečiai 
linksmai kvatojo iš pravestos juokingos 
programos, įvairių varžybų, linksmų šokių 
ir kita. O jau vėlai vakare, dar putelei iš 
bokalų visai neišgaravus, berneliai, prie jų 
prisijungus ir mergelėms bei kitiems dainos 
mėgėjams, galingai užtraukė gražias lietu
viškas dainas, kurios nustelbė šalia esan
čioje graikų bažnyčioje ir net gatvėje prieš 
mūsų Klubą stovinčius, bažnyčioje 
netilpusius, kelis tūkstančius graikų, 
giedančius savo giesmes ir švenčiančius 
savo Velykas.

Tikrai puiku ir sveikintina, kad naujoji 
Klubo Valdyba, atsijauninusi pati, ir Klubo 
veiklą atjaunino. Tik, žinoma, j tokius 
smagius vakarus galėtų daug daugiau 
žmonių apsilankyti. Aš nemanau, kad jau 
visi taip savo senatve apsamanojo, jog bijo 
nosį iš namų iškišti.

Šis putojančio alučio vakaras buvo 
truputį kitoks. Jeigu mes anksčiau didžio
joje salėje sėdėdavom atsisukę veidu į 
sceną, tai šį kartą stalai, kėdės buvo atsukti 
irvisi svečiai sėdėjo prieš salėje esantį barą, 
kuriame šį vakarą darbavosi du jauni 
Lietuvos studentai. Didžioji baro dalis buvo 
papuošta svečių atsineštais labai gražiais 
alaus bokalais. Kaip ir visuomet, salė buvo 
gražiai papuošta, stalai padengti. Ant sta
lų stovėjo žvakidės su spalvotomis de
gančiomis žvakėmis ir puikia užkandėle 
prie alaus: medžiotojų dešrelėmis, sūriu, 
kepta duona, riešutais ir kita. Geresnių 
užkandžių tokį vakarą ir negalėtų būti. 
Galėtų Klubo Valdyba ką nors panašaus, 
ar bent lietuviškų sūdytų žirnių, nors 
savaitgaliais pasiūlyti svečiams pagrin

diniame bare.
Vakarą pravedė, svečius gražiai pa

sveikino ir varžybų laimėtojus paskelbė 
jau tikrai profesionalu vedančiuoju tapęs 
Klubo direktorius Gintaras Janulevičius. 
Jam padėjo ir kiti Klubo direktoriai, o visą 
vakaro muziką reguliavo Aušra ir Petras 
Vegiai. Šį vakarą į Klubą apsilankė labai 
garbingi svečiai iš Lietuvos, kuriuos atvežė 
Garbės gen. konsulas Viktoras Šliteris. rfiio 
metu Sydnėjuje vyko pasaulinis kardiologų 
kongresas kuriame dalyvavo dvi grupės 
kardiologų ir Kauno ir Vilniaus. Šiame 
vakare dalyvavo Kauno Medicinos uni
versiteto rektorius ir kardiologijos klinikų 
vadovas prof. Remigijus Žaliūnas, Kauno 
Medicinos universiteto kardiochirurguos 
klinikos vadovas prof. dr. Rimantas Be- 
netis, šiais metais jau sėkmingai persodinęs 
dviem ligoniam širdis, KMU instituto 
kardiologas prof. dr. Donatas Vasiliauskas. 
Jis taip pat yra ir Lietuvos olimpinio 
komiteto vyrų krepšinio konsultantas - 
gydytojas. Pristačius garbingus svečius, jie 
buvo sutikti plojimais. Vėliau Kaimo Me
dicinos universiteto rektorius, prof. dr. 
R. Žaliūnas padėkojo visiems už pakvieti
mą ir tą gražią progą susitikti ir pabūti su 
Sydnėjaus lietuviais.

Programa prasidėjo varžybomis “Ma
žylis” - kas pirmas išgers bokalą alaus per 
vaikišką žinduką. Tikrai buvo įdomios 
varžybos ir jas laimėjo jaunasis M.Kuckai- 
lis. Vėliau gana nemažas skaičius merginų 
ir moterų turėjo paragauti iš įvairių stikli
nių alaus ir atspėti, kokios firmos ir koks 
tai alus. Uždavinys merginoms tikrai ne
lengvas, nes jos labiau mėgsta gerti ką nors 
saldaus. Laimėtojomis tapo D.Šliterytė ir 
N. Jurkšaitienė. Visiems laimėtojams Klubo 
sekretorė LKalėdienė įteikė dovanas.

Sydnėjuje jau kuris laikas sėkmingai yra 
įkūrus aerobikos ir sportinio meno šokių 
studiją Vilniaus lietuvis Andžejus Michnel 
su žmona. Šį vakarą jis su vyrais ir mer
ginomis pravedė labai įdomias ir įvairias 
jumoristines sporto varžybas, šokius ir

□ s

Ne taip lengva atspėti alaus rūšį. Iš kairės: Irma Grybauskaitė, Lina Kuckailienė, Jad
vyga Burokienė, Nijolė Staškmienė ir Marina Cox. Nuotr. Lolitos Kalėdos

žaidimus, prajuokindamas visą publiką, o 
laimėtojai vėliau buvo apdovanoti. Didelį 
siurprizą padarė svečias profesorius Do
natas Vasiliauskas, jaunystėje buvęs labai 
geras sportininkas. Jis iškvietė šį jauną 
sporto atletą varžybų, kas ilgiau tarp dvie
jų kėdžių atramų išlaikys ištiestas kojas, 
laikantis ant rankų. Laimėjo, žinoma, jau
nasis atletas Andžejus, nors profesorius, 
būdamas 62 metų, išsilaikė palyginti ilgo
kai, kas labai nustebino ne tik jo kolegas 
profesorius, bet ir visus svečius. Paskutinės 
varžybos - visų svečių renkamas gražiau
sias alaus bokalas. O tie bokalai visi buvo 
tokie gražūs ir jų buvo gana daug. Kiek
vienas svečias gavo po šiaudelį, kurį turėjo 
įmesti į jam labiausiai patikusį bokalą. Ir 
ką gi, 4-tą vietą laimėjo L.Kalėdienė, 3-čią 
- V. Burokas, 2-rą - R. Kalėda. O pačiu 
gražiausiu bokalu išrinktas ir daugiausiai 
šiaudelių surinkęs - jūsų rašytojo Antano. 
Visi turėjo papasakoti, iš kur ir kaip gavo 
tuos bokalus. Visiems laimėtojams buvo 
pripilta alaus, kurį turėjo išgerti. Bokalų 
daugiausiai gauta iš Lietuvos ir Europos, 
o mano bokalas buvo padarytas meninin
kės iš Amerikos, pagal jos krūties išrrrieras. 
Vėliau iš jo gerti panorėjo daug ten buvu
sių vyrų.

Puikus vakaras pasibaigė, nors daini
ninkai vėliau persikėlė į pagrindinį barą ir 
daina dar ilgai bei gražiai skambėjo.

Ačiū Valdybai už gražią putelę.

Alaus įdomybės
• Pasaulyje yra virš 60 000 alaus 

daryklų-bravorų. Daugiausiai alaus paga
minama Amerikoje, tačiau pagal alaus 
rūšių įvairumą, čempionai yra belgai. Pas 
juos gaminama net 2 000 įvairių alaus rū
šių. Jegu kas norėtų paragauti viso pasau
lio pagaminamo alaus, kasdien išgeriant po 
stiklinę, tai jam tektų visa tai ragauti net 
tris su puse metų. Pasaulyje alaus gėrimo 
rekordininkai yra čekai. Vienas čekas per 
metus išgeria apie 160 litrų alaus, o vokie
tis -131 litrą, kai visame pasaulyje vienam 
gyventojui per metus būtų 25.30 litro. 
Lietuvis pernai vidutiniškai išgėrė 69 litrus 
alaus. Tai 5 litrais daugiau nei prieš metus.

• Metų pradžioje Vilniuje vyko 
Lietuvos olimpinės alaus žaidynės. Jose 
galėjo dalyvauti visi, sulaukę 18 metų. Bu
vo sudarytos atskiros rinktinės, o lai
mėtojams buvo įteikti “Švyturio” alaus 
daryklos prizai. Kiekvienoje komandoje 
būtinai turėjo dalyvauti po vieną merginą.

Nukelta į 7 psL

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr. 1 (2001)
Kambarys neužilgo apšilo ir tik kai iš 

šalimos virtuvės pasklido kvapas kavos, 
dešros ir kiaušinienės su lašinukais, mes 
sukilorii' Pakeliui susitikom kelis pažįsta
mus išifiūsų laivo. Benius vėl bandė kal
binti Genę, bet ji nusuko nosį į kitą pusę, 
kur Tomas - aukštas, gražus, blondinas 
vyras jai mojavo, bandydamas patraukti jos 
dėmesį. Bet ji nusidavė ir jo nematanti.

Iš už kampo išlindo Andrius - gar
banotas, dailus vyrukas. Pamatė mus ir 
pradėjo kvatotis lygiai taip, kaip girdėjom 
iš ryto.

“Nustok... Mane erzini...”, - švelniai 
barėsi Genė, merkdama jam akį ir pasi
taisydama sijonuką.

“Tu man dar daugiau patinki, kai 
pyksti,” - jis ją irgi erzino.

“O tu mane tik persekioji. Eikš, Beniau, 
negaliu pakęsti to nemandagaus berno,” - 
ir, pastvėrus jį kaip kokią seną kojinę, 
nusivedė šalin.

Kai jiedu nuėjo, Andrius toliau pamėg
džiojo tą kvailą juoką. Mes pasižiūrėjom 
viena į kitą, nesuprasdamos, ką jis vaiz
duoja.

“Žmogau, ar tu kraustaisi iš proto?” - 
paklausiau aš.

“Žinoma ne. Aš tik pamėgdžioju Aus
tralijos, paukštį, kuris vadinasi kooka
burra.” u

b i “Ką tu čia šneki niekus. Paukščiai negali 
juoktis,” - užginčijom

.“Labas rytas,” - pasisveikino priartėjęs
__ Li------ .-------------------------------------------
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Tomas.
“Eikš Tomai Ar tu esi kada nors gir

dėjęs tokią nesąmonę, kad paukščiai 
juokiasi?” - paklausė Julija.

“Koks paukštis?”
“Australijos, kuris juokiasi. Negi tu jo 

šįryt negirdėjai?”
“Ah... Ar jūs kalbat apie tą plokštelę su 

‘kookaburra’os juoku, kurią stovyklos vir
šininkas groja kas rytą per garsiakalbį, 
norėdamas prižadinti žmones? Negi jūs 
nežinojot apie tai?”

“Ne, iš kur mes galėjom žinoti? Ar 
tikrai yra toks paukštis, kuris juokiasi kaip 
žmogus? Judu abu tik juokaujat... O gal ir 
yra jūsų teisybė?” - paraudus, pasidaviau.

Po pusryčių, vis dar netikra dėl to 
paukščio, išėjau iš stovyklos ir pasukau į 
kairę link Hume užtvankos.

Pasiekus ją, atsisėdau ant kranto ir 
pradėjau svajoti. Gal vieną dieną aš irgi 
ūkininkausiu šiame krašte, kaip mano 
tėvai. Bet kai žvilgterėjau j aukštą, nupli
kusį, akmenuotą kalną kitoj pusėj užtvan
kos, šiurpas nukratė mane. Kaip aš galėčiau 
ten ganyti Avietę? Ji numirtų, šioje šiurkš
čioje, saulės nudegintoje gamtoje.

O kaip bus man?

KUR YRA
QUEENSLAND?

Laikas Bonegjlloje bėgo greitai. Tu
rėjom tiek daug išmokti, nes viskas buvo 
čia kitaip negu Europoje.

Po poros savaičių mano mama ir sesuo 

buvo iškeltos j Lord Somers šeimos 
stovyklą, Momington’o pusiasalyje, Vikto
rijoje. Mano tėvas ir brolis gavo darbus 
kariuomenės stovykloje netoli nuo jų.

Po kelių savaičių gavau laišką iš 
mamos.

“Miela Ale. Stovykla yra didelė. Mes 
gyvenam tokiuose pat skardiniuose na
meliuose kaip ir Bonegilloje. Virtuvės 
maistas yra geras ir kiek norim Tavo tėvas 
ir brolis dirba netoli mūsų. Jie labai mažai 
tegali sutaupyti, nes iš jų algos atskaito už 
mūsų išlaikymą. Tėvas taupo dviračiui, kad 
laisvalaikiu galėtų mus aplankyti, nes čia 
nėra jokio susisiekimo, o ateiti pėsčioms 
yra per toli. Mėgink gauti darbą kur nors 
arčiau prie mūsų, kad vėl galėtume gyventi 
kartu. Tai būk gera, dukrele, kad man 
nereikėtų tavęs gėdytis. Mama.”

Tbo tarpu aš jaučiausi labai laiminga, 
turėdama tiek laisvės. Niekas man neįsa
kinėjo ką dėvėti, kaip susišukuoti plaukus 
ir ką aš galiu ar negaliu daryti.

Genė buvo mūsų geriausia mokytoja. 
Visos pešiojom savo antakius, tepėm 
plaukus seilėmis, kad geriau garbanotus!, 
ir sukinėjom savo užpakalius, vaikščio- 
damos po stovyklą.

Ji visada prilaikė cigarečių, kurias 
išviliodavo iš vyrukų, o aš iš jos išmokau 
kaip įtraukti dūmus ir neužsikosėjus išpūs
ti juos ratukais.

Kadangi jai to neužteko, ji prisiviliojo 
vyresnį vyrą, kuris mums visada atnešdavo 
butelį pigaus vyno. O kokios išdidžios mes 
visos keturios tada jautėmės, siurbdamos 
stačiai iš butelio, kol apsisukdavo galvos.

Man viskas buvo nauja ir labai patiko. 
Trumpi sijonukai, kuriuos mes atsi-

Hume Weir prie Bonegillos. 1949 m.

vežėm iš DP lagerių, tiko dėvėti stovyklo
je, bet ne už jos ribų. Kadangi australės 
moterys rengėsi ilgais sijonais, mes tarp jų 
jautėmės nepatogiai.

Tūoj atvažiavus, mums išdavė moteriš
kas kariškas uniformas, bet ir jų sijonai 
buvo trumpi. Todėl sugalvojome susitau
pyti iš tų šešių šilingų, kuriuos gaudavo
me kišenpinigiais iš valdžios, ilgiems si
jonams nusipirkti. Bet niekada nesutau- 
pėm, nes visada rasdovome kur juos 
svarbiau išleisti.

Vieną dieną mus visas keturias pašaukė 
ateiti į darbo įstaigą.

“Merginos, aš jus siunčiu darbams į 
Oueensland’ą. Ten yra ligoninė, kuri nori 
jus visas keturias įdarbinti. Taigi po poros 
dienų pasiruoškit išvažiavimui,”- pareiš
kė valdininkas.

Su adresu rankose, mes bėgčia grįžom 
į savo namelį. Ten, pasitiesusios Australijos 
žemėlapį, tuoj jį apspitom.

(Bus daugiau)
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Kas - kur...
Atkelta iš 6 psL

Atskiras komandas‘daugumoje sudarė 
jaunimas. Įspūdingos buvo studentų, 
dailininkų ir skulptorių bei dirbančiųjų 
komandos. Kiekviena iš jų turėjo įdomų 
savo vardą ir ženklus. Olimpiada prasidėjo 
biatlono rungtimi. Čia dalyviai čiuožė 
vaikiškomis slidėmis ant rankų nešdami 
merginas, vėliau mėtydami, kaip krepši- 
nyje, alaus kamštelius į išrikiuotus bokalus. 
Rungynėse buvo dar daug labai įvairių 
užduočių, kurias komandos turėjo įvykdyti. 
Ši alaus olimpiada Vilniaus “Muzikiniame

Gražiausių alaus bokalų savininkai. Iš kairės: Antanas Laukaitis, Romas Kalėda, Vy
tautas Burokas. Nuotr. Lolitos Kalėdos

Sugrįžta buvusi Valdovų rūmų didybe
ELTA. Kiekviena tauta turi jausti 

atsakomybę už savo dabartį, bet ne mažiau 
turi jausti atsakomybę ir už savo istoriją, 
turi palikti tos atsakomybės įrodymą, sakė 
Premjeras Algirdas Brazauskas penkta
dienį, gegužės 10 d., Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės Valdovų rūmų atkūrimo 
pradžios iškilmėse. Atstatyti Valdovų 
rūmai, pabrėžė jis, kaip tik ir bus tas 
įrodymas, bus paminklas, kuris visiems 
amžiams bylos apie garbingą mūsų valsty
bės praeitį. Premjeras dėkojo visiems, kurie 
ilgus dešimtmečius čia po kruopelytę rin
ko mūsų istoriją.

Vilniaus meras Artūras Zuokas pasi
džiaugė, kad po ilgų diskusijų pagaliau 
pavyko sujungti ir modemų, ir romantišką 
požiūrius ir pradėti Valdovų rūmų atsta
tymo darbus, kad pagaliau ši svarbiausia 
šalies sostinės vieta bus sutvarkyta.

Švietimo ir mokslo ministras Algirdas 
Monkevičius Valdovų rūmus pavadino 
viena iš nuostabiausių Lietuvos mokyklų. 
Ją lankys kiekvienas vaikas, kiekvienas 
moksleivis. Jau pats rūmų atkūrimas, pasak 
jo, yra nuostabus ugdymo procesas, pade
dantis kiekvieno vaiko vertybių piramidėje 
įtvirtinti meilę ir pagarbą savo istorijai.

Valdovų rūmų tyrinėtojų vadovas hab. 
dr. Vytautas Urbanavičius prisiminė, kad 
jie čia atėjo plikomis rankomis ir nieko 
nebūtų pavykę nuveikti, jei nebūtų para
mos iš visos Lietuvos.

Valdovų rūmų paramos fondo steigėjų 
vardų dėkodamas visiems aukotojams, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovas 
Gabrielius Žemkalnis sakė negalintis 
perskaityti viso sąrašo, nes tai užtruktų taip 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDI -, FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

angare” turėjo didelį pasisekimą.
i H • Iki šiol Lietuvoje nebuvo alaus, 
pilstomo į dėžutes. Jį pradėjo gaminti 
“Kalnapilio” alaus darykla. Dėžutės yra 
dviejų rūšių: “Eksport” ir “7.30”. Panevė
žio aludariai atidarymo proga buvo pa
sikvietę į Panevėžį daug žinomų žmonių ir 
po to vyko varžybos, šaudant į tuščias 
dėžutes. Čia dalyvavo ir mūsų draugė - 
Sydnėjaus olimpiados šaudymo aukso 
medalio laimėtoja Daina Gudzinevičiūtė. 
Tačiau, pakviesta šaudyti, ji pasakė, kad 
niekada nešaudo į butelius ir skardines.

• Jei abejojate, ar rūkymas keičia 
moters balsą, tai nupurtykite pelenus ant 
kilimo ir tada sužinosite.

ilgai, kad nebepavyktų numatytu laiku 
pradėti atstatymo darbų. Jis tik pabrėžė, 
kad nė viena auka nebuvo per maža. Vienas 
iš pirmųjų tūkstantį dolerių paaukojo 
profesorius iš JAV Stasys Vanagūnas ir 
beveik tuo pačiu metu buvo gauta tremtinio 
iš Bamaūlo Bonaventūro Verbicko vieno 
dolerio auka. Htittenfeld’o Vasario 16-osios 
Gimnazijos mokiniai sudėjo Valdovų rū
mams po vieną markę, Kauno moksleiviai 
- maironiečių draugijos nariai surinko 515 
litų. Tai - jaudinančiai didelės aukos, sakė 
G.Žemkalnis, reikšdamas padėką ne tik 
tiems, kurie aukojo pinigus, bet ir tiems, 
kurie aukojo savo darbą ir laiką, statybines 
medžiagas, paslaugas. Jis dėkojo visiems ir 
už Valdovų rūmų atkūrimo idėjos palai
kymą, sakė tikįs, kad ateityje parama dar 
labiau didės, ir atkurti Valdovų rūmai, 
monsinjoro K.Vasiliausko žodžiais, tikrai 
taps visos tautos rūmais.

Lietuvos dailės muziejaus direktorius 
Romualdas Budrys pabrėžė, kad atkurtų 
rūmų erdvėje bus sutelktos pačios svar
biausios šalies istorijos ir kultūros vertybės, 
valstybingumo ženklai. Atstatyti valdovų 
rūmai, sakė jis, susigrąžins visą buvusią savo 
didybę, taps svarbiausia mūsų valstybės 
vieta, kokia buvo nuo XIII amžiaus.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
Valdovų rūmų atkūrimo pradžios aktas su 
Vilniaus pilių globėjo, buvusio Prezidento 
ir dabartinio Ministro Pirmininko Algirdo 
Mykolo Brazausko parašu ir šiai progai 
skirtas Justino Martinkevičiaus eilėraštis 
“Lietuva”, įdėti į metalo kapsulę, buvo 
{betonuoti aštuonių metrų gylyje į pirmąjį 
atstatomų rūmų polį.

Lemtinga 1972-ųjų gegužė
Primename, kad prieš 30 metų, gegužės 14 dieną Kaune protesto ženklan susidegino 

Romas Kalanta. Šia proga - bendralaikių prisiminimai. Red.

ŽiMnė PETRAUSKAITĖ, “K.d.”

1972-ųjų gegužės 14-osios ir vėlesnių 
dienų įvykiai Kaune įspaudė žymę dauge
lio to meto jaunuolių biografijose. “Tie, 
kurie po Romo Kalantos, susideginusio Mu
zikinio teatro sodelyje, laidotuvių pražygiavo 
Kauno gatvėmis, karjeros nepadarė”, - teigė 
Viktoras Majauskas, Vilniaus baldų kom
binato generalinis direktorius. “Po kalan- 
tinių kasmet mūsų namuose vykdavo kra
tos, o manė savaitei laiko paguldydavo į Ka
ro ligoninę”, - prisiminė fotografas Romu
aldas Požerskis, pirmą kartą į tikrąjį užsie
nį išvykęs tik prasidėjus “perestrojkai”.

Nacionalinės premijos laureatas foto
grafas Romualdas Požerskis 1972 metų 
gegužę buvo 21-erių metų trečiakursis 
Kauno Politechnikos instituto studentas. 
Busimasis elektros inžinierius jau tuomet 
daug fotografavo. Jis prisimena, kad tuo 
metu Kauno jaunimas naudojosi “politinio 
atšilimo” klimato teikiamais privalumais. 
Skaitė ir citavo ką tik į lietuvių kalbą iš
verstą Jack Kerouac bytnikų himną “Kely
je”, klausė “Amerikos balso” laidų, kurių 
slopintuvai nebegožė, o “Liuksemburgo ra
dijas” jaunųjų kauniečių kambariuose aidė
davo visą parą. Per giminių iš Amerikos 
atsiųstus džinsus ir plokšteles informacija 
apie vakarietišką gyvenimo būdą pasiek
davo stalininių represijų jau nepaliestą 
kartą. R.Požerskis prisimena, kad Kaune 
operatyviai buvo surengtas koncertas, de
dikuotas ką tik mirusio Jimmy Hendrix at
minimui. “Nemuno” žurnalas ir ModrioTe- 
nisono vadovaujamos pantomimos studijos 
spektakliai atspindėjo tuometinius tikruo
sius jaunimo idealus ir gyvenimo filosofiją.

Kitą dieną po to, kai devyniolikmetis 
vakarinės mokyklos moksleivis iš Vilijam
polės Romas Kalanta Muzikinio teatro so
delyje apsipylė benzinu iš trijų litrų stiklai
nio ir sušukęs “Laisvę Lietuvai” virto gy
vuoju fakelu, Romas Požerskis eidamas pro 
šalį matė, kaip jaunimas deda gėles suside
ginimo vietoje. “Jaunimas gėles nešė ir nešė, 
o milicininkai tuoj pat glėbiais jas mesdavo į 
sunkvežimį ir išveždavo”, - prisiminė foto
grafas. Jis buvo nuvykęs ir į Panerių gatvę, 
kur savo namuose buvo pašarvotas R.Ka- 
lanta. Vaizdas buvęs slogus: ant kiekvieno 
kampo-pomilicininką. Į laidotuves RPo- 
žerskis nebespėjo - saugumo nurodymu jos 
buvo viena valandą paankstintos.

Atėjęs į Muzikinio teatro sodelį R.Po- 
žerskis išvydo jaunuolių grupelę, žiedu 
apjuosusią R. Kalantos žūties vietą. Ap
linkui būriavosi minia, staiga kažkas pra
dėjo skanduoti “Laisvę Lietuvai”. Milici
ninkai ėmė vilkti jaunuolius į sunkveži
mius. Prasidėjo susistumdymas, paskui iš
plitęs į Laisvės alėją. Milicininkų pusėn 
ėmė skrieti akmenys. R.Požerskis čiupo 
fotoaparatą. Fotojuosta greitai baigėsi. 
Fotografas nukūrė namo dar vienos. Grįžęs 
rado jaunuolių minia kunkuliuojančią Lais
vės alėją. Antrosios juostelės R.Požerskiui 
nebuvo lemti išfotografuoti - jį sučiupo 
civiliais rūbais apsivilkęs saugumietis. 
Romas bandė atsikratyti “įkalčio” - metė 
ant asfalto fotoaparatą, tačiau saugumie
čiai tuoj jį surado. Pasirodė, kad sovietinė 
technika puikiai atlaikė smūgius - foto
juosta tapo pagrindiniu įkalčiu 15 parų 
suimtam R.Požerskiui kurpiamoje byloje.

R.Požerskis nuteistas visgi nebuvo. 
Atėjus komandai iš Vilniaus R.Kalantos 
įvykius traktuoti kaip žemiausios klasės 
išsišokimą, visi studentai buvo paleisti. 
R.Požerskio tėvai jau buvo sunaikinę na
muose likusią fotojuostelę. Neveltui: 1973- 
iaisiais Požerskių namuose prasidėjo kas
inėtis kratų maratonas “Prieš kalantines 
atvykdavo saugumiečiai namuose atlikdavo. 

kratą, o mane savaitei paguldydavo į Karo 
ligoninę”, - pasakojo fotografas. Kalantinių 
savaitę ligoninėje kasmet susitikdavo ta 
pati kompanija. Gydyti jų niekas negydė, 
tiesiog taip “išradingai” rizikos grupę izo
liuodavo nuo dorų komunizmo statytojų.

Kalantines R.Požerskio biografijoje vi
sam laikui įdėjo spaudą - “į užsienį neišlei
džiamas”. Jau būdamas garsus fotografas ne
galėjo lydėti savo nuotraukų parodų, keliau
jančių po įvairiausias šalis. Tik prasidėjus 
“perestrojkai”, R.Požerskį išleido į JAV 
dalyvauti savo kūrybos parodos atidaryme.

Jau nepriklausomybės laikais R.Požers- 
kis bandė domėtis saugumo konfiskuotos 
fotojuostelės likimu. Jam buvo pasakyta, 
kad R.Kalantos byla išvežta į Maskvą, o 
R.Požerskio bylos saugumo archyve nėra.

Generalinis Vilniaus baldų kombinato 
direktorius Viktoras Majauskas pasakojo, 
kad 1972 metų gegužę jis buvo bebaigiąs 
pirmąjį kursą Lengvosios pramonės fakul
tete KPI. Po R.Kalantos laidotuvių Laisvės 
alėja žygiavusio jaunimo minioje buvusį 
Viktorą saugumiečiai užspeitė į kampą 
kieme šalia “Romuvos” kino teatro. “Parų” 
nepasodino, tik užsirašė asmens duomenis. 
V. Majauskas paso neturėjo, tad išnaudojo 
šansą pasakyti išgalvotą pavardę bei adresą 
ir lig šiol stebisi, kad saugumiečiai juo 
patikėjo. “Atrodžiau  jaunas, “žalias”- matyt, 
todėl atsipirkau tik “bananų” smūgiais”, - po 
trisdešimties metų spėliojo jis.

Apie savo “nuotykį” milicijoje Viktoras 
niekam nepasakojo, bet ėmė vengti savo 
pamėgtų vietų. “Be to, rinktis Muzikinio 
teatro sodelyje jau ir nebuvo įmanoma - iš 
čia vaikė ištisą parą budintys milicininkai”, - 
teigė Viktoras.

Pėr kalantines nenukentėjęs Viktoras 
buvo liudininkas, kaip vieną dieną į pas
kaitas ėmė ir neatėjo gerai besimokęs jo 
bendrakursis Alius Kugevičius. R.Kalantos 
susideginimo vietoje jis rado užrašų kny
gelę ir atsinešęs į institutą garsiai perskaitė 
keletą citatų. “Visi draugai, su kuriais 
sėdėdavome sodelyje prie fontano, dingo. 
Vieną jų, tokį Sidabrą, po kelerių metų 
sutikau: dirbo Eigulių kapinėse, sakė 
“gabalą” atsėdėjęs”, - prarastus draugus 
prisiminė VMajauskas.

Aleksandras Jegorovas, nors dabar jau 
daugelį metų gyvena Vilniuje, lig šiol save 
vadina kauniečiu, “gimusiu ir išaugusiu prie 
pat Vytauto bažnyčios”. Amžinai džinsuo
tas ilgaplaukis, kurį Lietuvoje vykstančių 
džiazo festivalių nuolatiniai klausytojai 
žino kaip “Džyzą”, LTV etatinis darbuoto
jas, “iš principo” neturintis mobiliojo tele
fono. “Kai po R.Kalantos laidotuvių “rišo” 
ir kirpo visus ilgaplaukius bei medžiojo šiaip 
hipiuojančią publiką, supakavo ir mane”, - 
pasakojo “Džyzą”. “Jaunas papūstažandis 
leitenantas pasityčiodamas siūlėsi pakviesti 
tėvą. Tėvukas atėjo tiesiai iš tarnybos, vilkė
damas ryšių karininko uniformą”, - toliau 
trijų dešimčių senumo įvykius dėstė “Džy
za”. Sunerimęs Jegorovas vyresnysis paklau
sė sūnaus, ką šis iškrėtęs. Išgirdęs, kad kalti 
tik ilgi jo atžalos plaukai, ryžtingai ištarė: 
“Eisim namo”. Leitenantėlis pašoko lyg 
spyruoklės pamėtėtas: “Kaip tai?”

“Jaunuoli, pasižiūrėkite į savo antpečius, 
paskui - į mano ir prisiminkite viską, ką 
anksčiau esate girdėjęs apie subordinaciją ir 
pagarbą vyresniam žmogui ne tik amžiumi, 
bet ir laipsniu ”, - tėvo žodžius perpasakojo 
AJegorovas.

Tąkart dvidešimtmetį “Džyzą” tėvas 
išgelbėjo, tačiau netrukus po to AJegoro
vas tapo “inteligentų palatos” psichiatrijos 
ligoninėje VKuzmos gatvėje nariu. Dar po 
metų “Džyzai” likimas lėmė grožėtis sau
lėtojo Krasnodaro gamtovaizdžiu, Sibire.
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Vaikų piešinių paroda
Paskutinė vaikų piešinių paroda Melbourne buvo prieš dvejus metus. Didžiavomės, 

kad bendruomenėje yra tiek gabių vaikų. Dabar kai kurie jau peržengė vaikų amžiaus 
ribą, bet priaugo naujų, kurie piešia, tapo, kuria paveikslus. Norėtume, kad ne tik tėveliai, 
bet ir visa bendruomenė galėtų jų darbais pasidžiaugti

Paroda numatyta š.m. birželio 30 d. ir liepos 7 d. Parodos - konkurso sąlygos:
1) dalyvauja dvi amžiaus grupės: iki 10 metų ir 11-14 m;
2) piešinių tema laisva;
3) piešinio dydis ne mažesnis kaip 21 x 29 cm (A 4);
4) piešinius prašome paklijuoti ant kartono;
5) piešinio pavadinimą ir autoriaus vardą, pavardę ir amžių užrašyti tik antroje pusėje;
6) ne daugiau kaip trys paveikslai to paties autoriaus;
7) visi darbai turi būti pristatyti Entuziastėms iki šeštadienio, birželio 29 d.
Laukiame Melburno ir Geelongo vaikų darbi).
Jei kas norėtų skirti asmenišką premiją labiausiai patikusiam kūriniui, prašome 

pranešti Entuziastėms. Melbourne Entuziastės

Gegužės 7 - birželio 1 dienomis Sydnėjaus Knight Darren Gallery, Level 1, 
840 Elizabeth Street, Waterloo (tel: (02) 9699 5353) vyksta melboumiškio

Daniaus Kęsmino
skulptūros paroda

Maloniai kviečiame visus joje apsilankyti. Tarp kitų darbų turėsite progą pamatyti ir 
gaišiąją instaliaciją “Robert Hughes”.

Primename, kad šį jauną ir perspektyvų lietuvį skulptorių skaitytojams išsamiai 
pristatė dr. Genovaitė Kazokienė MP Nr. 13 (2002.04.01) 4 psl

' 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

1 •

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

Naujai atsidariusi virtuvė ‘Pas Aldoną* dirba

i ♦ 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 -
1 Aldonos patiekalus.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija 
ruošia metinę kultūrinę popietę 

“Sveikata ir pinigai”,
kuri įvyks š.m birželio 9 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių Klube, 

Bankstowne. Programoje:
Dr. Alfonsas Viliūnas kalbės mus svarbia tema apie sveikatą, 
Vytenis Šliogeris patars, kaip geriau tvarkyti piniginius reikalus.

Po paskaitų vaišinsimės kava ir pyragėliais. Veiks loterija. Įėjimas - tik $5.
Kviečiame visus apsilankyti SLMSG Draugija

Dėmesio - nauja informacijos svetainė

Trėmimų Minėjimas Melbourne
Sekmadienį, birželio 16 dieną, minėsime Gedulo ir Vilties Dieną.
11 vai. - šv. Mišios šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje. Prašome organizacijas 

dalyvauti organizuotai su vėliavomis.
1-30 vai. po pietų - Melbourne Lietuvių Namų Koncertų salėje įvyks minėjimas. 

PROGRAMOJE:
Paskaitą skaitys svečias iš Tasmanijos - p. A. Taškūnas.
Seks meninė dalis.

Visus maloniai kviečiame kuo skaitlingiau dalyvauti.
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Vilnius, gegužės 3 d. (ELTA). Jau veikia 
nauja “Lietuvos telekomo” interneto vartų 
‘Takas” informacijos svetainė “Tako gidas” 
(www.takas.lt/gidas). Čia apsilankius ga
lima sužinoti tą pačią informaciją apie 
laisvalaikį, pramogas, sportą, keliones ir 
pan., kaip ir paskambinus į didžiausią 
duomenų bazę Lietuvoje turinčią infor
macijos tarnybą 118.

Tai - Lietuvos miestų ir tarptautiniai 
telefonų kodai, valstybių kodai ir sostinės, 
pašto indeksai, muitinės valiutų kursai, bet 
kurioje šalies vietoje esančių taksofonų 
numeriai, visų Lietuvos radijo stočių 
dažniai, informacija apie Lietuvos ir 
pasirinktos šalies laiko skirtumą ir pan. Be 
to, “Tako gide” pateikiama visapusė 
informacija apie įvairius visų Lietuvos 
miestų renginius - kinus, teatrus, kon
certus, parodas ir ekspozicijas, pramogi
nius vakarus baruose ir kavinėse. Sporto 
aistruoliai, negalėję stebėti krepšinio ar 
“Formulės 1” varžybų, čia gali sužinoti 

juos dominančius rezultatus, rungtynių 
grafiką ir transliacijų laiką. Norintiesiems 
keliauti po Lietuvą pateikiama kaimo 
turizmo bei būtina visų šalies viešbučių 
informacija. Norintieji pasitikrinti loterijos 
bilietus svetainėje ras oficialių loterijų 
svetainių nuorodas.

Interneto vartai ‘Takas” lietuvių kalba 
pradėjo veikti 1997 metais. Dabar tai - 
vieni didžiausių ir labiausiai lankomų 
interneto vartų Lietuvoje, turintys daugiau 
kaip 60 partnerių ir turinio teikėjų. 2002 
m. balandį buvo daugiau nei 150 000 
registruotų “Tako pašto” ir kitų interneto 
vartų “Takas” paslaugų vartotojų. Šiais 
metais buvo baigta diegti nauja, pažangi 
interneto vartų “Takas” “Microsoft” plat
forma. Ji leidžia vienu metu aptarnauti iki 
10 000 vartotojų ir teikti įvairias paslaugas 
milijonui registruotų vartotojų.

“Tako gidas” - tai - bendras “Tako” ir 
“Lietuvos telekomo” antrinės įmonės 
“Lintel” projektas.

Faustas Sadauskas kviečia į parodų
Naujausi Fausto darbai lankytojų akį džiugins nuo gegužės 21 d. iki birželio 1 d 

Atidarymas - antradienį, gegužės 21 d., nuo 5 iki 730 vai. popiet. Galerijos adresas 
45 Flinders Lane, Melbourne, Vic 3000.

Telefonas: 61-3-96500589. E-mail:span@vicnet.net.au Galeriją galima aplankyt 
ir elektroniškai adresu: www.spangalleries.com.au

Reikia Jūsų prisiminimų apie Mažąją Lietuvą ir 
apie lietuvius evangelikus liuteronus

Šiuo metu Vilniuje, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institute, rengiamas Mažosios 
Lietuvos enciklopedijos II tomas, kuriam labai trūksta duomenų apie išeivijoje 
gyvenusius ar gyvenančius lietuvius, lietuvninkus, veikusius ar veikiančius sambūrius, 
organizacijas ar įvairius įvykius, susijusius su Mažąja Lietuva. Juos domina visokia 
medžiaga: nuotraukos, retos knygos, atsiminimai, žurnalai ir 1.1 Esantieji ar sunaikinti 
kultūros pastatai, antkapiai ir kita. Prašome talkinti.

Duomenis malonėkite siųsti šiuo adresu:
Mokslo ir enciklopedijų institutas, MLE grupė, Nijolė Dzindziliauskienė,
L.Asanavičiūtės g. 23,
LT-2050 Vilnius, Lithuania-Lietuva

Algirdas Gustaitis, Los Angeles.

ALF aukojo:

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata, AL Fondo iždininkas

$100 J. Bartašicnė ($200)
J. Klupšienė ($135)

$50 A&M Kaspariūnai ($115)
a.a. Elenos Zdanavičienės prisiminimui.

$20 J. Balčiūnas ($2,830) 
a.a. K. Šimkūno atminimui.

_______________________________ ________ “Musų Pastogės” administracija

Aukos “Musų Pastogei” D. Skorulienė NSW $ 20.00
E. Stankienė QLD $ 15.00 A Veščiūnaitė NSW $ 25.00
L Drover NSW $ 45.00 J. Smilgevičius QLD $ 35.00
A Jarien NSW $ 5.00 AP Šimkus VIC $ 10.00
P Zubrickas NSW $ 5.00 J. Manikauskas VIC $ 10.00
V. Kutas NSW $ 10.00 R. Kaunienė VIC $ 5.00
V. Rauličkis NSW $ 15.00 D. Baltutienė JAV $ 50.00
V. Bycroft-Ramockevičius QLD $ 15.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
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