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Didieji “Tauro” šachmatai Istorinė sutartis pasirašyta!

Didieji šachmatai pagaminti pernai, 
tačiau tam buvo ruoštasi 10 metų. Drožyba 
truko 6 mėnesius, tačiau, pasak autoriaus 
\\tauto Ulevičiaus, jam teko “keltis viena 
valanda anksčiau, kad galėtų dirbti 25 va
landas per parą”. Šachmatų gamybai su
naudoti penki ąžuolai, figūrų aukštis - 
beveik 1 metras, o šachmatų lentos kraštinės 
ilgis - 3 metrai.

Skulptorius Wtautas Ulevičius šiuo me
tu gyvena ir kuria Kėdainių rajone, Krakių 
miestelyje. Jau daugiau kaip 30 metų jis 
dalyvauja įvairiose rajoninėse, nacionali
nėse ir užsienyje rengiamose lietuvių 
liaudies meno parodose.

Jo skulptūros garsino Lietuvos tauto

Reisgys Lietuvos įvykių apžvalga
Konservatoriai 

siekia 
skaidrumo 
suteikiant 
pilietybę

Šiuo metu Lie
tuvos Respublikos 
pilietybės sutei
kimas išimties tvar

ka yra paliktas Prezidentui ir jo vadovau
jamai Pilietybės reikalų komisijai. Per 
praėjusius Prezidento rinkimus stambus 
biznierius, svariai parėmęs dabartinio Pre
zidento rinkiminį fondą, dabar prašo išim
ties keliu suteikti jam Lietuvos pilietybę.

Seimo opozicinė Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) frakcija siūlo pa
tobulinti Lietuvos Respublikos pilietybės 
suteikimo išimties tvarka procedūrą, suda
rant galimybę šiame procese dalyvauti ir 
Lietuvos Seimui. Frakcijos narys Artūras 
Vazbys Seimo posėdžių sekretoriate įregis
travo Pilietybės įstatymo papildymo pro
jektą. Jame siūloma įteisinti, kad išimties 
tvarka Prezidentas gali suteikti pilietybę 
pritarus Seimui. Priėmus įstatymą bus pa
didintas skaidrumas ir užtikrintas viešumas.

Iki šiol, kaip sako Artūras \hzbys: “... 
visuomenė ir ją atstovaujanti įstatymų lei
dimo institucija - Lietuvos Respublikos Sei

dailę daugiau nei 20 parodų pasaulyje: 
tautodailininko darbai eksponuoti Belgi
joje, Čekijoje, Prancūzijoje, Rusijoje. Vokie
tijoje, Mongolijoje, Turkijoje, Kanadoje, 
Baltarusijoje, Jemene. Afganistane. Graiki
joje. Skulptorius yra sukūręs apie 200 ąžuo
linių skulptūrų.

Vytauto Ulevičiaus darbuose vyrauja 
istorinės, mitologinės ir tradicinio liaudies 
meno temos. Skulptūras gausiai puošia 
ištobulinta liaudies meno ornamentika, jos 
yra vien šiam kūrėjui būdingos meninės 
stilistikos, raiškios plastikos, tad galima 
teigti, kad skulptoriaus kūryba - savitas 
reiškinys Lietuvos tautodailėje.

Laurynas Cibutavičius

mas — iš esmės yra atskirti nuo šio proceso 
kontrolės”.

Lietuvos ekonomikos 
konkurencinis pajėgumas stiprėja

Lietuvai jungiantis į Europos Sąjungą 
(ES) kyla klausimas, ar Lietuva pajėgs kon
kuruoti su kitomis Sąjungos šalimis. Tai 
svarbu ne tik Lietuvos, bet ir visos Sąjun
gos gerbūviui.

Pasaulio ekonomikos forumas nustato 
šalių ekonomikos konkurentingumo įverti
nimo skales - reitingus. Atsižvelgiama į 
šalies technologijas, valstybės institucijų 
efektingumą, organizaciją, makroekono
minę aplinką ir t.t.

Šioje 2002 metų forumo skalėje iš 80 
šalių pirmą užima JAV, antrąją - Suomija, 
trečiąją - Taivanas. Estija 26 vietą, Latvija 
- 44, Lenkija - 51, o Lietuva - 36 vietą. 
Lietuva praėjusiais metais padarė didelę 
pažangą: 2001 m. ji buvo 43-čioje vietoje.

Tai patvirtino ir kitas - makroekono
minio konkurentingumo indekso reitingas, 
kada Lietuva pakilo iš 50-tos vietos 2001- 
siais metais į 40-tą vietą 2002-siais metais.

Darbo našumo lygis 2002-siais metais 
Lietuvoje siekė 40% Europos Sąjungos vi
durkio. Kitose šalyse: Latvijoje - 34%, 
Estijoje - 41%.

Palyginus vidutinę darbo kainą, tenkan-

Atėnai, balandžio 16 d. (ELTA). 
Trečiadienį 16.36 vai. Graikijos sos
tinėje Atėnuose, antikinėje karaliaus 
Atalo galerijoje Lietuvos Ministras 
Pirmininkas Algirdas Brazauskas ir 
užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis pasirašė istorinę Lietuvos 
stojimo į Europos Sąjungą sutartį 
(Treaty of Accession.) Nuo pat Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo 
laikų puoselėta vizija trečiadienį Atė
nuose tapo tikrove.

Sutarties pasirašymo ceremonijoje 
dalyvavo ir kalbėjo Lietuvos Respub
likos Prezidentas Rolandas Paksas bei Lie
tuvos delegacijos nariai.

Daugiau kaip 5 000 puslapių Stojimo į 
ES sutartyje atspindėtas visas vy kusių de
rybų turinys, apibrėžiamos finansinės na
rystės ES sąlygos, konkrečios ES paramos 
sumos numatomos infrastruktūros, regio
nų plėtrai, žemės ūkiui, žemės ūkio gamy
bos kvotos, lėšos Ignalinos AE uždarymui. 
(Sutartį lietuviškai galima skaityti internete: 
www.euro.lt/sutartis/sutartis.htm )

Sutartis įsigalios, kai ją ratifikuos visų 
ES narių ir kandidačių parlamentai. Lietu
vos Seimas stojimo į ES sutartį numato 
ratifikuoti dar šioje pavasario sesijoje, po 
gegužės 10-11 dienomis įvyksiančio 
privalomojo referendumo dėl narystės ES.

2004 m. naujosiomis ES narėmis taps: 
Lietuva, Latvija. Estija, Kipras, Čekija, 
Malta, Lenkija, Vengrija, Slovakija, Slovė
nija. Didžiausia jų yra 39 mln. gyventojų 
turinti Lenkija, o mažiausia - Maltos sala, 
kur gyvena šimtą kartų mažiau žmonių ES 
gretas papildžius dešimčiai naujų narių, jos 
teritorija 2004 m. padidės 23% - iki 3.93 
mln. kvadratinių kilometrų, gyventojų skai
čius pasieks 453.5 mln., o oficialių kalbų 
skaičius išaugs nuo 11 iki 20.

Į ES sutarčių pasirašymo ceremoniją, 
Europos viršūnių konferenciją atvyko 120 
pareigūnų iš 41 valstybės. Europos viršūnių 
susitikime taip pat dalyvavo Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius Kofi Annan

Stojimo sutarčių pasirašymą, Europos 
klubo plėtrą iki 25 narių nušvietė 2 500 
žurnalistų. Europos valstybių vadovų, 
atėniečių ir svečių saugumu rūpinosi apie 
20 000 Graikijos policininkų.

Kaip jau tapo įprasta per didžiuosius 

čią vienai dirbo valandai gamybos ir pa
slaugų sektoriuose 2000 metais, Lietuvoje 
ji siekė 2.7 euro. Latvijoje - 2.4 euro. Esti
joje - 3 eurų, o Švedijoje - 28.1 euro.

Atrodo, jog Lietuva neatsilieka nuo sa
vo kaimynių ir gan sėkmingai skinasi sau 
kelią į Europos Sąjungos rinką, kur kon
kurencija stipri.

Dešinieji svarsto jungimosi 
tvarkaraštį

Balandžio 11 d. Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatoriai) ir Dešiniųjų sąjun
gos atstovai tęsė derybas dėl partijų ben
dradarbiavimo.

Seimo Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) frakcijos seniūnas Andrius 
Kubilius žinių agentūrai ELTA sakė, kad

Europos ar pasaulio susitikimus, Graikijos 
sostinė tapo antiglobalistų, Europos plėt
ros, karo Irake priešininkų mitingų bei 
susibūrimų vieta.

Sveikinimų Lietuvos žmonėms iš Atėnų 
perdavė ir LR Prezidentas Rolandas Paksas.

“Ši diena neabejotinai įeis į Lietuvos 
istoriją kaip viena svarbiausių, nulėmusių 
mūsų ir mūsų vaikų ateitį, kurią grįsime 
pagarbos žmogui, laisvės ir demokratijos 
principais”,- pabrėžė Prezidentas.

Dalydamasis džiugesiu ir viltimi, valsty
bės vadovas nuoširdžiai pasveikino ir pa
dėkojo visiems, priartinusiems šią dieną, o 
ypač pirmajam Aukščiausiosios Tarybos- 
Atkuriamojo Seimo Pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui. Prezidentams Algirdui Bra
zauskui ir Valdui Adamkui už jų ypatingą 
indėlį tiesiant Lietuvos kelią į Europą.

“Jau kitą mėnesį žodį dėl valstybės 
ateities referendume tarsite Jūs, gerbia
mieji Lietuvos žmonės. Tikiu, kad tvirtai 
pasisakysite už tai, kad mūsų Tėvynė būtų 
klestinčios ir saugios Europos dalimi, ”• 
teigiama Prezidento sveikinime.

13 Lietuvos Seimo narių taip pat daly
vaus Europos Parlamento darbe.

Pasirašius Europos stojimo sutartį bai
gėsi Petro Auštrevičiaus kaip Vyriausiojo 
euroderybininko statusas. Anot jo, tai tik 
džiaugsmingas faktas, bylojantis apie atlik
tą darbą. Jo nuomone. Lietuva, dirbdama 
kaip lygi su lygiais vienoje Europos šeimo
je. netruks atsikratyti kartais kamuojančio 
nevisavertiškumo komplekso.

“Teks dirbti tarp lygių, jaustis lygiais. 
Tas pats darbas, partnerystė, sprendimų 
paieška padės greitai pasijusti visaver
čiais”, - sakė Petras Auštrevičius. □ 

aptarti galimi partijų jungimosi principai ir 
konkretus tvarkaraštis. Pasak jo. neatmeta
ma galimybė, kad konservatorių ir dešinių
jų sąjungos susijungimas pyks gegužės 24- 
25 dienomis vyksiančiame konservatorių 
partijos suvažiavime. Tačiau, anot Kubi
liaus. tai tik vienas iš galimų variantų.

Derybos su Vidmanto Žiemelio vadovau
jama Dešiniųjų sąjunga bus tęsiamos se
kančią savaitę. Konservatoriai jau anksčiau 
yra pakvietę dešiniąsias politines jėgas 
vienytis.

Su Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 
jie yra susitarę, kad yra būtinas bendras 
politinis veikimas bendroje politinėje or
ganizacijoje. Tikimasi, kad per 2004 metų
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Vytautas 
Patašius

♦ Greenpeace pro
testo laivų išlydėta, 
balandžio 8 d. iš 
Sydney uosto į Per
sijos įlanką išplaukė 
fregata HMAS Syd
ney. Karo veiksmų 
srity jeji pakeis Aus
tralijos karo laivus 
“Anzac” ir “Darwin” 

bei talkininkaus ten veikiančiai HMAS 
“Kanimbla”.
♦ Balandžio 9 d. JAV karinės pajėgos 
užėmė Irako sostinės Bagdado centrą, nors 
pavieniai maži irakiečių daliniai tęsė pasi
priešinimą. Bagdado gatvės prisipildė džiū
gaujančių žmonių miniomis, tačiau prasidėjo 
ir masinis Irako valdiškų pastatų bei ištaigų 
plėšimas, kurio nepajėgė sustabdyti palygi
nus neskaitlingos amerikiečių jūrų pėstinin
kų pajėgos. Irakiečiai išplėšė ir muziejus, 
bibliotekas bei ligoninių įrengimus.
♦ Balandžio 10 d. amerikiečių talkininkai 
Irako kurdai užėmė Kirkuk miestą, gi balan
džio 11 d. jungtinės JAV ir kurdų pajėgos 
užėmė svarbų Mosulo miestą. Balandžio 14 
d. po silpno pasipriešinimo užimtas paskutinis 
svarbesnis Irako miestas - Tikrit.
♦ Balandžio 12 d. referendume Vfengrija 
didele balsų dauguma pasisakė už stojimą į 

•Europos Sąjungą.
♦ Balandžio 14 d. Bagdade amerikiečiai 
suėmė besislapstantį palestiniečių teroristą 
Abu Abbas, kuris vadovavo italų keleivinio 
laivo “Achille Lauro” pagrobimui Viduržemio 
jūroje 1985 m., nužudant invalidą turistą 
amerikietį Leon Klingholfer.
♦ Balandžio 14 d. JAV prezidentas George 
W. Bush smarkiai kritikavo Sirijos laikyseną 
JAV-Irako konflikte. Sirija kaltinama masiš
kai siuntus savanorius savižudžius kovotojus

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Seimo rinkimus šios politinės jėgos jau bus 
susijungusios.

Galutinai patvirtinta 
Karaliaučiaus tranzito tvarka
Balandžio 14 d. Europos Sąjungos (ES) 

Bendrųjų reikalų taryba Liuksemburge 
priėmė Rusijos piliečių tranzito per Lietu
vos teritoriją reglamentus, suteikiančius 
Lietuvai galimybę kontroliuoti keliautojų 
srautą ir neįsileisti nepageidaujamų asme
nų. Pritarimas šiam dokumentui yra galu
tinis ir tranzito tvarka negali būti keičiama. 
Reglamentų nuostatos atitinka pernai lap
kritį paskelbto ES ir Rusijos bendro pareiš
kimo nuostatas ir Šengeno teisės principus. 
Jos maksimaliai supaprastina Rusijos 
piliečių keliones. įvertindamos suverenią 
Lietuvos teisę kontroliuoti įvažiuojančių 
asmenų tapatybę ir apsidrausti nuo nepa
geidaujamų asmenų.

Nuo š.m. liepos 1 d. tranzitu per Lietuvą 
į okupuoto Karaliaučiaus sritį ir iš jos 
vykstantys Rusijos piliečiai privalės turėti 
supaprastintus tranzito dokumentus ar 
supaprastintus tranzito geležinkeliu doku
mentus. Dokumentai ir tvarka atitinka Šen
geno sutarties reikalavimus taip, kad Lie
tuva vėliau galėtų įsijungti į Šengeno erdvę 
ir jos piliečiai galėtų laisvai be jokių su
varžymų ten judėti - būtų pilni ES nariai.

Reglamentuose įtvirtinta nuostata, kad 
keliauti per Lietuvą pageidaujantis Rusijos 
pilietis privalės, ne vėliau kaip prieš 24 
valandas iki išvykimo, bilietų kasose už
pildyti prašymą kelionės dokumentui gau
ti. Asmens duomenys turės būti interneto 
tinklais perduodami Lietuvos konsulinėms 
įstaigoms patikrinimui. Tokiu būdu į Rusijos

Trumpai iš visur
į Iraką, ji telkianti cheminius masinio nai
kinimo ginklus bei teikianti prieglobstį iš 
Irako bėgantiems Saddam Hussein vyriausy
bės nariams ir Baath partijos šulams.
♦ Balandžio 16 d. Nasiriyah mieste Irake 
prasidėjo irakiečių visuomenės veikėjų pa
sitarimai dėl Irako ateities, dalyvaujant JAV 
atstovui generolui Jay Gamer.
♦ Balandžio 16 d. Maskvos centre prie savo 
namų keliais šūviais buvo nušautas įtakingas 
Dūmos narys Sergei Jušenkov. vienas iš Li
beralios Rusijos partijos lyderių. Žuvęs par
lamentaras buvo žinomas kaip žmogaus teisių 
gynėjas, kritikavęs vyriausybę dėl smurto 
veiksmų Čečėnijoje.
♦ Balandžio mėnesį Haiti prezidento Jean 
Bertrand Aristide dekretu buvo oficialiai pri
pažinta "Vodou” religija. Kulto ministerijoje 
užsiregistravę “Vodou” burtininkai turės teisę 
legaliai pravesti krikšto ir vedybų apeigas.
♦ Prancūzija paskelbė, kad nuo gegužės 31 
d. ji išims iš apyvartos “Concorde” keleivinius 
lėktuvus. British Airways lėktuvų bendrovė 
“Concorde” skrydžius irgi sustabdys nuo 
spalio mėnesio.
♦ Balandžio 17 d. Šiaurės Korėja pasigyrė, 
kad ji sėkmingai gamina plutonį, tinkamą 
branduolinių ginklų užtaisams, gi Irako karas 
parodęs, kad branduoliniai ginklai būtinai 
reikalingi apsisaugoti nuo JAV agresijos. JAV 
tikisi, kad jungtinis Kinijos, Japonijos, Pietų 
Korėjos ir JAV spaudimas įtikins Š. Korėją 
atsisakyti nuo branduolinių ginklų gamybos.
♦ Agresyvaus plaučių uždegimo (SARS)
epidemija vis dar plečiasi visame pasaulyje. 
Iki Velykų švenčių pasaulyje mirė apie 200 
žmonių. Ji ypač siaučia Kinijoje ir Hong- 
konge. Kinijos vyriausybė prisipažino, kad iki 
šiol buvo slepiamas ligos išplitimo dydis. Dėl 
to iš pareigų buvo atleisti Kinijos Sveikatos 
ministras ir Beidžingo meras. □ 

tranzitinį traukinį įlipa žmogus, jau praėjęs 
Lietuvos konsulinę kontrolę. Kiekvieną tran
zitinį traukinį lydės trijų Lietuvos pareigū
nų komanda, kurių užduotis bus sutikrinti 
keliaujančių žmonių duomenis su anksčiau 
gautais duomenimis ir išduoti nustatytą su
paprastintą tranzito geležinkeliu dokumentą.

Pagal Lietuvos Užsienio reikalų minis
teriją "...Lietuva atkreipia dėmesį, kad 
tranzito į Kaliningradą ir iš jo srities klau
sinio sprendimas priklauso ir nuo Rusijos 
indėlio. Maskva yra įsipareigojusi pada
ryti readmisijos sutartį su Lietuva ir rati
fikuoti dvišalę sienos sutartį. ”

Artima ateitis parodys, ar Rusija įvykdys 
savo įsipareigojimus.

Lietuvos priėmimo į Europos 
Sąjungą iškilmės be Valdo 

Adamkaus
Praeitoji sa

vaitė bus ryškiai 
atžymėta ne tik 
Lietuvos, bet ir 
visos Europos - 
Europos Sąjun
gos istorijoje. De
šimtis naujų narių

- narių stebėtojų, buvo priimta į Europos 
Sąjungą. Jų tarpe ir Lietuva. Praėjus visus 
Europos Sąjungos ir pavienių valstybių 
privalumus, už poros metų jos gali tapti 
pilnomis Sąjungos narėmis.

Artėjančias iškilmes aptemdė dignatarų 
tarpe praleista Prezidento pareigas baigu
sio Valdo Adamkaus asmenybė. Sukilo visa 
Lietuvos spauda, diena iš dienos išreikš
dama didelį pasipiktinimą dabartiniam 
Prezidentui ir jo komandai. Ne paslaptis, kad 
Prez. Valdas Adamkus savo kadencijos

Lietuvos bendrovės veržiasi į Iraką
Atstatyti sugriautą Iraką norėtų ir Lie

tuvos bendrovės. Jeigu šie norai būtų įgy
vendinti, Lietuvos verslininkai galėtų 
nemažai užsidirbti - iš viso karo nunio
kotam Irakui atstatyti bus skirta apie 500 
milijardų JAV dolerių. Tiesa, pirminiai kon
traktai atiteks tik JAV bendrovėms, tačiau 
kitų šalių įmonės gali mėginti parduoti sa
vo paslaugas generaliniams rangovams. Jau 
yra žinomi kelių kontraktų laimėtojai, tuo 
tarpu sub-rangovai dar neatrinkti.

Irako atstatyme norinčios dalyvauti 
Lietuvos bendrovės gali registruotis JAV 
tarptautinės plėtros agentūros interneto 
svetainėje „www.usaid.com“. Lietuvos am
basada JAV pabrėžia, kad daugiau galimy
bių turi įmonės, kurios tiesiogiai bendraus 
su pagrindinių kontraktų laimėtojais.

JAV spaudoje jau pasirodė neoficiali 
informacija, kad konkurencijos dėl Irako 
infrastruktūros atstatymo kontraktų jau 
beveik nėra - beveik 600 mln. JAV dolerių 
(1,926 mlrd. litų) kontraktas atiteko 
„Bechtel“ korporacijai, kurią valdo „Fluor 
Corporation“ ir „Louis Berger Group“ 
bendrovės.

Lietuvos ambasada JAV išsiuntė šių tri
jų kompanijų vadovams raštus, kuriuose 
pateikė pasiūlymus, kaip mūsų šalies staty
bų bendrovės galėtų prisidėti prie Irako 
atstatymo. Atsakymo iš jų ambasada kol kas 
nesulaukė.

Sub-rangovus Irako atstatymo darbams 
išsirinks JAV bendrovės savo nuožiūra.

Lietuvoje mažėja gyventojų
Nuo 1990 metų pradėjęs mažėti gims

tamumas pernai pasiekė žemiausią rodiklį 
- tūkstančiui gyventojų teko 8.7 gimu
siųjų. 2001 metais tūkstančiui gyventojų 
teko 9.1% gimusiųjų. Pernai gimė 30 100 
kūdikių, arba 1 400. mažiau nei užpernai 
ir 26 700 mažiau negu 1990 metais.

Statistikos departamento duomenimis, 
2001 metais, palyginti su 1991 metais, 
santuokų buvo užregistruota 2 kartus ma
žiau. Praėjusiais metais santuokų pagau
sėjo - pernai jų buvo įregistruota 398 

metu, kelyje į Europos Sąjungą, buvo vie
nas iš svarbiausių ir sumaniausių variklių. 
Tad neįjungti kadenciją baigusį Prezidentą 
į iškilmių dignatarų tarpą nepriimtina 
Lietuvos šviesuoliams ir apskritai galvojan- 
tiems žmonėms - tai tiesiog grubus poelgis 
valstybiniu mastu.

Prieš išvykstant į Atėnus, Prezidentas 
Rolandas Paksas Prezidentūroje surengė 
sueigą “Vienybės medis Europos vidury”, 
skirtą praėjusią savaitę Atėnuose vykstan
čiam Europos Sąjungos plėtros sutarties 
pasirašymui. Sueigoje kalbėjo aukščiausi 
šalies pareigūnai, regionų, pramonininkų, 
žemdirbių, politinių sluoksnių atstovai. 
Vėliau pereita į Prezidentūros parkelį, kur 
Prez. Rolandas Paksas. Min. Pirm. Algirdas 
Brazauskas, Seimo Pirm. Artūras Paulaus
kas ir buv. Aukšč. Tarybos-Atkuriamojo 
Seimo pirm. \Vtautas Landsbergis pasodino 
“Vienybės” ąžuolą. Visi garbingieji svečiai 
ir spaudos atstovai dairėsi, o kur šios šven
tės vyriausias architektas - ką tik Prezi
dento kadenciją baigęs Xfcldas Adamkus. 
Spaudos atstovai nedelsiant šią neįprastą 
padėtį tyrė ir paviešino savo dienraščiuose.

Prezidentūros atstovai aiškino, kad 
pakvietimas buv. Prezidentui Vhldui Adam
kui išsiųstas per jo padėjėjus. Tuo tarpu 
Valdas Adamkus su nuoskauda pareiškė, 
jog buvo pakviestas telikus tik valandai iki 
sueigos pradžios. Tai užpykdė ne tik spaudą, 
bet ir politikus.

"V. Adamkus  yra žmogus, kuris daugiau
sia nusipelnė mūsų šalies stojimui į ES”, 
įsitikinęs Užsienio reikalų komiteto pirm. 

Joms taip pat bus pateikti Jungtinių Valstijų 
Gynybos ir Komercijoj departamentų 
sudaryti bendrovių sąrašai, kuriuos šios 
institucijos parengs gavusios paraiškas iš 
kitų valstybių.

Lietuvos ambasados JAV pareigūnė 
Jolanda Kriškoviecienė teigė negirdėjusi, 
kaip vertinamos Lietuvos įmonės. Tačiau ji 
pabrėžė, kad konkurencija tarp norinčiųjų 
tapti sub-rangovais bus milžiniška. Jau 
dabar Gynybos departamentas turi apie 100 
paraiškų padėti gesinti Irako naftos tel
kinius.

Irako atstatymu aktyviai domisi 14 Lie
tuvos statybininkų asociacijai priklausan
čių bendrovių, taip pat - „Jūrės medis“, 
„Klasco“, vaistų gamintojas „Liuks“.

Pasak Ūkio ministerijos valstybės sek
retoriaus G.Miškinio, Lietuvos įmonėms 
konkursuose gali pakišti koją darbo patir
ties Artimuosiuose Rytuose stoka. Mūsų 
šalies bendrovės šiame regione yra atliku- 
sios palyginti nedaug užsakymų.

G. Miškini s pabrėžė, kad Lietuvos 
bendrovės turės kur kas daugiau šansų, jei 
atranką lems politiniai motyvai. Tokiu atve
ju Lietuvos pareikštas pritarimas JAV 
veiksmams duotų naudos ir verslininkams.

J.Kriškoviecienė tvirtino, kad vykdant 
atranką vienas kriterijų bus darbo patirtis, 
bet daug reikšmės gali turėti ir politiniai 
motyvai - JAV Senate Lietuva buvo pava
dinta koalicijos nare.

Pagal Lietuvos spaudą

daugiau negu 2001 metais.
Tuo tarpu 1995-2000 metais mažėjęs 

gyventojų mirtingumas nuo užpraėjusių 
metų vėl pradėjo kilti - praėjusiais metais 
mirė 763 žmonėmis daugiau nei per 2001 
metus.

Sumažėjus gimstamumui ir išvykstant 
gyventi į užsienį daugiau žmonių nei at
vykstant, per praėjusius metus Lietuvos 
gyventojų skaičius sumažėjo 13 000. Šių 
metų pradžioje Lietuvoje gyveno 3.463 mln. 
žmonių. ELTA

Gediminas Kirkilas.
"Tiesiog natūralu, kad Prezidentas, 

ypač nusipelnęs visiems eurointegraci- 
niams procesams, dalyvautų tokiuose 
renginiuose ”, kalbėjo Seimo pirm. Artūras 
Paulauskas.

Dabartinių ir buvusių valstybės vadovų 
vienybę kelyje į ES pademonstruoti turėjęs 
renginys nepasiekė savo tikslo.

Balandžio 16 dieną Atėnuose įvyko 
Europos Sąjungos aukščiausio lygio susi
tikimas ir buvo pasirašytos Europos Sąjun
gos plėtros sutartys su dešimtimi naujų 
valstybių, jų tarpe ir Lietuva.

Nors dar prieš savaitę V. Adamkus buvo 
Lietuvos valstybės delegacijos, vykstančios 
į Atėnus sąrašuose, dabar  jo nebeliko. Naują 
Lietuvos delegaciją sudarė: Prez. R. Paksas, 
Min. Pirm. A. Brazauskas, Užs. reik. min. 
A. Valionis, Seimo Europos reik, komit. 
pirm. V. Andriukaitis, Europos komit. vyr. 
derybininkas P. Auštrevičius ir Konstitu
cinio Teismo pirm. E. Kūris. Sutartį su ES 
pasirašė Min. Pirm. A. Brazauskas ir Užs. 
reik. min. A. Valionis.

Į Atėnus atvažiavo ne tik ES aukš
čiausios viršūnės, bet ir Jungtinių Tautų 
vadovas Kofi Annan. Tai auksinė proga 
užmegzti arti mus santykius su vienminčiais, 
siekiančiais bendrų tikslų. Kiek pateikė laik
raščiai ir pati Prezidentūra, Prezidentas 
susitiko tik su Ukrainos prezidentu L. 
Kučma ir pareiškė šiam, kad remia Ukrai
nos stojimą į Europos Sąjungą.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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“Aušros” tuntas Kaziuko mugėje
Atėjo laikas surast gerų daiktelių lo

terijai. Atėjo laikas vėl iš skautų sandėlio 
ištraukt Kaziuko mugės dėžes, praėjusioje 
mugėje nelaimėtus fantus, praėjusioje sto
vykloje pamestus ir neatsiimtus daiktus. 
Švarkelis, kojinė, marškinukai, batas... 
Negi niekas šių daiktų nepasigenda?

Kaip ir kiekvienais metais, Kaziuko mu
gės ruoša užėmė “Aušros” tunto skautams 
keletą savaičių. Kiekvienas vadovas įsidar
bino, pareigomis pasidalino: Sesės - tortai!

Iš kairės: Kristina Erzikov, Andrius Jurkšaitis ir Lidija 
Karpavičiūtė su muginukais.

Vyčių vadovas Edis Karpavičius (kairėje) ir Nijolė 
Motiejūnienė su “Laimės medeliu”.

Žinutės iš Tasmanijos
Nors iš Lietuvos apsilankęs kun. Petras 

Smilgys Australijoje išbuvo tik tris savai
tes, jis sugebėjo aplankyti ir Tasmanijos 
lietuvius. Į Launceston kunigas Petras Smil
gys atskrido kovo 18 d. ir apsistojo pas se
niūnę Ireną Vilnonytę-Grant. Sekančią 
dieną (12 vai.) atlaikė šv. Mišias Apaštalų 
bažnyčioje, dalyvaujant devyniems lietu
viams. Po šv. Mišių visi susirinko Irenos 
namuose prie suneštinio stalo. Susirinku
sieji stebėjosi kunigo jaunumu, ypač tuo, 
kad jis po įšventinimo penkerius metus 
praleido Romoje, kur įsigijo teologijos 
daktaro laipsnį.

Tą pačią dieną reikėjo keliauti į Hobar- 
tą, kur kun. Petras Smilgys apsistojo pas 
Tarvydus. Ketvirtadienio rytą svečias ap
lankė Hobarto sergančius ir iš namų retai 
beišeinančius bendruomenės narius. 12 vai. 
atlaikė šv. Mišias šv. Jono bažnyčioje. Vėl 
prie suneštinių vaišių stalo pavalgė ir 
pasišnekėjo su lietuviais ir parapijos italu 
klebonu Fr Elio Proietto sdb. Po šv. Mišių 
viešėjo pas p.p. Šiaučiūnus ir Algį Taškūną 
universitete. Sekantį rytą, deja, svečiui jau 
reikėjo skristi į Melboumą.

Kalbant apie Algį Taškūną, bendruo
menė su pasididžiavimu priėmė žinią, kad 
jo doktorato disertacija jau priimta ir kad 
laipsnį Tasmanijos Universitetas jam įteiks 
rugpjūčio mėnesį. Tasmanijos lietuviai jį 
sveikina ir linki sėkmės tolimesniame darbe 
lietuvybės naudai. Šiuo metu Algis Taš- 
kūnas dėsto lietuvių kalbą net dvylikai 
mokinių.

.Ilgai buvusi bendruomenės nare Micha- 

Broliai-dešrelės! Sesės-kopūstai! Broliai 
-baronkos! Posėdžiai, telefono skambučiai, 
e-mail laiškai, kol vėl visi “sukrito” į malo
niai įprastą darbą. Šiais metais mugė vyko 
ne per šv. Kazimiero šventės dieną (kovo 4 
d.), bet kovo 30 dieną, kad sutaptų su lie
tuviškom šv. Mišiom St. Joachim’s 
parapijoje. Kaziuko mugė jau ilgus metus 
yra stipriai įsipynusi tradicija Sydnėjaus 
lietuvių gyvenime, kaip ir “Aušros” tunto 
skautų mugės valgykla. Čia visada galima

tikėtis, kad dešros bus ska
nios, gardžių kopūstų įvairu
mo bus lygiai tiek, kiek vyr. 
skaučių “gaspadinių” juos 
gamins; saldumynų lėkštu

tės bus visada kupinos. Ir 
baronkos, baronkos, baron
kos!

Šiais metais skautų val
gykloje atsirado “muginu- 
kai” ir “laimės medelis”. 
Muginukai - tai įvairių for
mų meduolio tešlos pyra
gaičiai, daugiausiai - širdys. 
Tokie pyragaičiai, kartu su 
Vilniaus verbomis, yra tradi
cinės prekės Lietuvos Ka
ziuko mugėje, Vilniuje. Mu- 
ginukų tradicija yra iki šiol 
išlaikyta Amerikos lietuvių 
skautų mugėse. Australijoje 
muginukai atsirado 1953 m. 
Adelaidėje, šv. Kazimiero 
šventėje. O dabar - po 50 
metų - Sydnėjaus skautų 
mugėje. Spalvotu liukru pa
puošti ir išrašyti žodžiais 
“Budėk!”, “Bučkis”, “Myliu” 
žibėjo ant skautų stalo. Mu
gės metu galėjai matyti mu- 
ginukus, suvertus ant virvu
tės, jau truputį apkandžiotus, 
bet kabančius ant skautų 
kaklų.

Kun. Petras Smilgys.

liną Petraitienė, neseniai gulėjusi ligoninė
je, jau grįžo namo, kur ją prižiūri dukros 
Irena ir Janina. “Lietuvių Namų” šeimininkė 
Hilda Šikšnienė apsigyveno prieglaudos 
namuose.

Kovo mėnesį mirė du tautiečiai. Po prie
puolio apleido mus Pirmojo transporto kelei
vis Antanas Marazas, kilęs iš Skriaudžių, 
netoli Marijampolės. Jis buvo vedęs austra- 
lę ir pas lietuvius nesirodė. Mirė ir Kazys 
Paškevičius - uolus bendruomenės narys, 
su šeima atvykęs Tasmanijon 1956 m. Dau
giau apie jo gyvenimą žada parašyti brolis 
Juozas, Hbbarto Apylinkės Valdybos pir
mininkas. R. Tarvydas

Virtuvėje darbas virte virė. Iš kairės: Nerija Rupšytė, Virginija Cox, Mellissa Bel- 
kutė ir tunto adjutante Kristina Rupšienė.

Skautų vyčių “laimės medelis” buvo 
papuoštas Australijos loterijos bilietais. 
Norint medelį išlošti, reikėjo ištraukti lai
mingąjį bilietėlį. “Laimės medelį” laimėjo 
miela “Aušros” tunto viešnia, praėjusios 
stovyklos virėja Nijolė Motiejūnienė! Jei 
vienas iš tų bilietų vertas milijono dolerių, 
tai bus neblogas mūsų skautų atsilygini
mas už jos darbą stovykloje. Visi linkime 
jai laimės!

Kaziuko mugė yra sena skautų mylima 
tradicija. Nors šv. Kazimieras laikomas viso 
lietuvių jaunimo globėjas, bet lietuviai 
skautai yra jį jau seniai “pasisavinę”. Vai
kams tinka tokia šventė - turgus! skanūs 
valgiai! žaidimai! Skautai, kurie prieš kelis

Jauni, gražūs, gabūs -
Jų laukiame pasirodant Australijos 

lietuvių scenose. O štai ką apie juos rašo 
Lietuvos ir užsienio spauda:

Muzikologas dr. R. Služinskas: “Solis
tas klaipėdietis A. Kozlovskis (bosas) - per
spektyvus, sparčiai tobulėjantis daininin
kas, pasižymintis plačia balso apimtimi, 
dinamine išraiška. Jis įtaigiai perteikė 
kupinus dramatizmo ir vidinės įtampos 
pranašo Elijo tekstus”.

Muzikologė Z. Jakštienė: “Šioje operoje 
sudėtingas, spalvingas ir labai įdomus A. 
Kozlovskio vaidmuo. Jis despotiškas, bet 
jis myli, jo aistra - jį patį žlugdanti, jo 
žmogiškumą naikinanti ir, ko gero, ištei
sinanti. Nes šis personažas labai žmogiš
kas. Nors ir despotas, karys, bet šiltas, 
nuoširdus, mylintis žmogus. A. Kozlovskis, 
sakyčiau, pasirodė puikiai. Juolab, kad 
vokalo partijos šioje operoje visos labai 
sudėtingos. ”

Po koncerto St. Peterburge (Florida): 
“Eugenija Kuprytė, jauna talentinga mu
zikė, su dideliais siekimais ateityje. Muzika 
jai prigimtas dalykas, ką aiškiai galima 
buvo pastebėti jos pasirinktų kūrinių at
likime. ”

Po koncerto Čikagoje: ’’Lietuva gali 
didžiuotis meno talentais. Viena iš jų yra 
Eugenija Kuprytė, į kurią atkreiptas dėme
sys Lietuvoje, kaip į gabią akompania- 
torę, pianistę”.

Po koncerto Toronte “Tėviškės Žiburiai” 
rašė: “Solistų pasirodymą lydėjo subtilus 
ir meistriškas pianistės Eugenijos Kupry
tės akompanavimas. Pianistė taip pat 
pasireiškė kaip solistė, paskambindama 
M.K. Čiurlionio preliudą ir R. Schumann ’o 
“Fantastines pjeses”. Gražus instrumento 
skambėjimas, virtuoziškumas parodė pui
kią Eugenijos mokyklą”. 

Skaityk “Mlūsą Pastogę” — viską žinosi
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metus buvo dar per jauni ir iakstinėjo aplink 
salę arba sėdėjo tėvams ant kelių, dabar jau 
darbavosi kartu. Sesės virtuvėje, broliai prie 
baronkų ir bilietų. Geriausias lietuviško 
skautavimo pagrindų paaiškinimas jaunes
niems skautams - tai papročių pamokymas 
ne kalbomis, bet darbo pavyzdžiu.

Kaziuko mugė baigės sėkmingai. Visos 
dešros ir kopūstai suvalgyti, saldumynų - 
tik trupiniai! Stalai nušluostyti, grindys 
iššluotos, kopūstų katilai išplauti. Gesinant 
šviesas, paskutiniai likučiai išnešti. Fantų 
dėžė pasunkėjusi keliais priedais. Na ir 
vargšų pamestinukų rinkinys! Gal savinin
kai juos atsiims kitą kartą?

Sesė Dovilė

Iš interviu “Tėviškės Žiburiuose”:
Eugenija, kodėl pasirinkote 

pianistės kelią?
- Mane paskatino pati šeima. Motina 

Melita Diamandidi - pianistė; tėvas Vin
centas - operos solistas. Muzikos garsus 
namuose girdėjau nuo vaikystės. Matyda
vau tėvus, besirengiančius dažnam koncer
tui. Taigi pasukau mamos pėdomis. Dabar 
dažnai koncertuoju viena, akompanuoju 
daugeliui solistų, dalyvauju kameriniuose 
ansambliuose.

- Kas jus labiausiai įskaudino ar 
nudžiugino gyvenime?

- Sunku būtų prisiminti pačias džiaugs
mingiausias ar liūdniausias progas. Be 
jokios dvejonės jaučiu, kad laimingiausios 
mano gyvenimo akimirkos dar ateityje. ”

(Tikimės, kad viena iš tų laimingųjų 
akimirkų bus Eugenijos ir Artūro viešnagė 
Australijoje.)

Šveicarijos dienraštis “Blick” pristato: 
“Labiausiai mėgstu groti romantinę muzi
ką”, - sako pianistė. Kai ji atsisėda prie 
rojalio, pradeda dainuoti gilūs prasmingi 
garsai. Kai ji išnyra iš romantinio jausmų 
pasaulio, išryškėja jos valingas nusista
tymas: noriu sugebėti groti viską ”. Mu
zikos profesijoje niekas nepasidaro sa
vaime. Šalia neabejotino talento, ryškiai 
atsiskleidžia Eugenijai būdingas veržlu
mas”.

Sužinoję, ką galvoja apie mūsų artistus 
kiti, nepatingėkime ateiti ir patys susidaryti 
savo nuomonę. Juos galėsime išgirsti:

gegužės 4 d. - Melbourne 
gegužės 11 d.- Adelaidėje 
gegužės 17 d. - Canberroje 
gegužės 18 d. - Sydnėjuje

Melbourno Entuziastės
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Lietuviai pasaulyje
Lietuviai kariai Afganistane

Keistu sutapimu, lietukai kariai tolima
jame Afganistane jau antrą kartą. Prieš porą 
dešimtmečių jie ten vyko kaip priešai, oku
pacinės Sovietų armijos eilėse. Dabar jų 
užduotis gan skirtinga.

Afganistane jau keturis mėnesius vei
kia Lietuvos kariuomenės specialiųjų ope
racijų eskadronas “Aitvaras”, sudalytas iš 
37 Ypatingosios paskirties tarnybos (YPT) 
ir jėgerių bataliono karių ir gyvena nedide
lėje apleistoje gamykloje. Dauguma kitų 
didžiulėje Bagramo bazėje tarnaujančių ka
rių (jų čia yra apie 9 000) gyvena palapinėse.

“Aitvaro” kariai iš Lietuvos atsivežė tik 
keletą ne karinės paskirties daiktų: stalo 
teniso stalą ir krepšinio lentą. Lietuviai 
patys susitvarkė apgriuvusią gamyklėlę. 
Tam jie panaudojo atsigabentos mantos 
pakuotes. Nes Afganistane, kur beveik nė
ra medžių, mediena itin brangi: turguje 
maždaug kvadratinio metro faneros lakštas 
kainuoja apie 20 JAV dolerių.

Palyginti su Lietuvos kariškių misijomis 
Bosnijoje ir Kosove. “Aitvaro” eskadrono 
buitis yra nepalyginamai skurdesnė, o tar
nyba sunkesnė. Specialiosios žvalgybos 
užduotis lietuviai atlieka įvairiausiose Af
ganistano vietose. Kartais jėgeriai ir ža
liukai (taip vadinami YPT kariai) į bazę ne
grįžta ištisą mėnesį. Sraigtasparniais atga
benti į kokią nors vietovę “Aitvaro” kariai 
dienų dienas gali tūnoti užsimaskavę ir 
stebėti kelius, ieškoti taikinių ir 1.1.

Iki šiol tiesioginė grėsmė mūsų kariams 
nebuvo kilusi, nes šioje operacijoje labai 
rūpinamasi karių gyvybėmis. Dabartinė 
taktika nė iš tolo nepanaši į tai. ką Afga
nistane darė sovietų kariuomenė, kurios 
vadovybei nerūpėjo, kiek kareivių žus.

Daug “Aitvaro” karių Afganistane už
siaugino barzdas. Tai jiems palengvina 
bendravimą su vietiniais gyventojais, kurių 
dauguma įsitikinę, kad tikri vy rai privalo 
būti barzdoti. Beje, barzdas žeidi naši ir kitų 
valstybių specialiųjų pajėgų kariai, vei
kiantys Afganistane. Tai rekomenduoja 
vadovybė. Barzdas buvo pradėję auginti ir 
paprastų, ne specialiųjų. JAV dalinių karei
viai. tačiau jiems netrukus buvo įsakyta 
susitvarkyti ir nusiskusti. Todėl dabar

Paryžiuje lietuviai įkliuvo dėl netikrų eurų
Prieš metus dvylikoje Europos Sąjun

gos valstybių įvestus eurus padirbti yra 
nelengva dėl įvairių apsauginių priemo
nių. Tačiau kovo pabaigoje Prancūzijos 
policija aptiko pirmąją puikios kokybės 
netikrų eurų partiją. Ją platino trys Lietuvos 
piliečiai. Į apyvartą netikrus eurus paleidę 
trys lietuviai apkaltinti už padirbtų pini
ginių ženklų laikymą, išleidimą į apyvartą 
ir transportavimą organizuota grupe.

Lietuvos piliečiai buvo sulaiky ti Pary
žiuje kovo 25 dieną po to. kai policiją įspė
jo vieno Paryžiaus rajono verslininkai. 
Jiems įtarimą sukėlė 24 metų Viktoras Kar
bauskas. 25 metų Aurimas Matusa ir 26 
metų Mindaugas Žindžius, turintys 100 
eurų banknotų. Policija juos pasekė ir su
žinojo. kad visose parduotuvėse jie veikė 
tokiu pačiu būdu - 100 eurų banknotais 
mokėdavo už smulkius pirkinius.

Apieškoję automobilį su lietuvišku re
gistracijos numeriu policininkai rado 80 
netikrų banknotų po 100 eurų ir 8200 tikrų 
eurų banknotų po 50,20 ir 10 eurų. Tikri ir 
netikri pinigai buvo išslapstyti skirtingose 
vietose. Tyrimą atliekančių pareigūnų 
teigimu, šie trys vyrai greičiausiai atliko 
— ' ■ —‘.įį,;! .—ą>.,
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“Aitvaro” kariai juokauja, kad barzda bazė
je tapo lyg ir skiriamuoju specialiųjų pa
jėgų ženklu. Šviesiaplaukiai lietuviai, net 
ir užsiželdinę barzdas, negali tikėtis, kad 
vietiniai juos priims kaip saviškius. Bet yra 
ir išimčių - kariai juokiasi, kad su vienu 
juodabarzdžiu lietuviu (jis dar ir nusiskuto 
galvą) afganistaniečiai sveikinasi pagal 
musulmoniškus papročius. Jis, matyt, jiems 
atrodo savas, nepaisant uniformos su lie
tuviška trispalve.

Eskadrono vy rai gan greit perprato 
pagrindinius vietinius papročius. Pavyz
džiui. užėjus į kaimą jokiu būdu negalima 
ko nors klausti moters. Jeigu tai pamatys 
vietiniai vyrai, moterį užkalbinęs karys jų 
aky se bus visiškai nieko vertas. Ko nors 
teiraudamasis moters, kuri, afganistanie
čių supratimu, yra bukas ir menkavertis 
sutvėrimas, vy ras parodo savo kvailumą ir 
kitas jam garbės nedarančias savybes.

Į kaimus vertėjų lydimiems lietuviams 
kartais tenka užeiti veiksmų metu. Suau
gusieji afganistaniečiai uoliai slepia savo 
jausmus ir požiūrį į sąjungininkų pajėgas. 
Bet eskadrono kariai rado gana patikimą 
būdą greitai išsiaiškinti kaimo nuotaikas. 
Tai - slėpti jausmų dar nemokantys vaikai. 
Jeigu pamatę kareivius jie šy psosi, moja 
rankomis ir pan. - kaimas nusiteikęs drau
giškai. Jeigu vaikai piktai vaiposi, grūmoja 
ir kitaip demonstruoja priešiškumą, aišku, 
jog taip pat galvoja ir jų tėvai.

Lietuvos karių įvaizdį vietinių gyven
tojų aky se pagerino ir tai, kad eskadronas 
jau perginkluotas - vietoj Kalašnikovo 
automatų mūsiškiai dabar turi vokiškus 
ginklus. Anksčiau lietuviai susidurdavo su 
priešiškumu - afganistaniečiams Kalašni
kovas uniformuoto žmogaus rankose 
keldavo asociacijas su nekenčiama rusų 
kariuomene.

Bet iki šiol rinkdami informaciją kai
muose lietuviai dar nepatyrė rimtesnių 
konfliktų, nors buvo užėję į itin atokias 
vietas. “Aitvaro” kariai buvo patekę netgi į 
tokį kaimą, kuriame svetimšalių niekas 
nematė nuo XIX a., kai afganistaniečiai 
kariavo su anglais.

(“Respublika”, “M.P.”)

vykdytojų vaidmenį. Jiems buvo pavesta 
atvykti į Prancūziją, paleisti į apyvartą 
netikrus pinigus, o paskui parvežti ga
mintojams gautus pinigus. Policija neabe
joja. kad lietuviai apgavo ir kito Prancū
zijos miesto - Tours - verslininkus, nes 
automobilyje surasti mokėjimo už kelius 
kvitai rodo, jog šiame mieste vyrai nese
niai lankėsi.

Policija stebisi padirbtų banknotų ko
kybe. Atspaudai, sudarantys piešinį ant 
banknotų, yra puikūs, palietus juntamas 
euro autorių numatytas nežymus reljefas, 
padirbtuose banknotuose yra popieriuje 
esantis fluorescencinis tinklas. Yra vos ke
li nežymūs trūkumai, susiję su skaičių 
peršviečiamumu bei Europos vėliava, ku
rios atvaizdas turi būti fluorescencinis.

Per apklausą lietuviai nesugebėjo pa
aiškinti. kaip jų automobilyje atsirado 
netikri banknotai. Lietuviai teigia pinigus 
gavę besiversdami automobilių prekyba.

Sulaikytieji teigia pragyvenantys iš 
naudotų automobilių supirkimo, taisymo ir 
pardavimo. Šiuo metu policija ieško su
laikytųjų gyvenamosios vietos ir galimų 
bendrininkų.

iff*! V tiJhii

“Trečioji banga”
Ramūnas Astrauskas

(LR Gen. konsulatas Čikagoje)

Lietuvos išeivija niekada nenutraukė 
ryšių su Tėvyne. Į Lietuvą visada plaukė 
aukos, buvo organizuojami mitingai, lab
daros banketai, teikiama informacija užsie
nio spaudai apie laisvėjančią ir atgimusią 
Lietuvą. Amerikos ir pasaulio lietuviai visais 
laikais karštai protestavo prieš lenkų smurtą 
užgrobus Vilnių, prieš lietuvių persekiojimą 
bolševikų okupuotoje šalyje, prieš vokiečių 
agresiją ir Klaipėdos krašto atplėšimą nuo 
Lietuvos. Nemaža išeivijos lietuvių tada ir 
dabar grįžta į nepriklausomą Lietuvą ir sun
kiu darbu Amerikoje ir pasaulyje sutaupytą 
kapitalą stengiasi investuoti į Lietuvos eko
nomiką.

Taip susiklostė Lietuvos istorija, jog dalis 
lietuvių tautos skirtingais istorijos etapais 
buvo priversti išvykti iš Lietuvos ir susirasti 
sau vietą kitose pasaulio šalyse bei žemy
nuose. Šiuo metu maždaug apie vieną mi
lijoną lietuvių gyvena ne Lietuvoje. Iš jų apie 
700-800 000 gyvena Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Yra spėjama, kad tik Čikagoje ir 
jos apylinkėse apytiksliai gyvena apie 
100 000 lietuvių kilmės žmonių. Lietuvių 
migracija į Ameriką vyko trimis etapais, va
dinamosiomis “bangomis”. “Pirmoji banga” 
atvyko į Amerikos žemę dar XIX šimtmečio 
pabaigoje bei XX šimtmečio pradžioje ieš
koti darbo. Tačiau nemaža dalis šių “pirma- 
bangininkų” vėliau sugrįžo atgal į Lietuvą. 
“Antroji banga” atvyko dešimtmetyje po 
Antrojo pasaulinio karo.

“Trečiosios bangos” migracija prasidėjo 
maždaug prieš du dešimtmečius ir tebe
sitęsia iki šių dienų. Didesnė šių emigrantų 
dalis savo naujus namus atrado Čikagoje, 
kur nepatvirtintais duomenimis jų skaičius 
siekia maždaug apie 30 000.

Mums žinoma, kad paskutiniuosius 
penkerius metus lietuviai laimėjo net 6 500 
“žaliųjų kortelių”. Lietuva tapo viena iš 
pirmaujančių šalių pagal išloštų kortelių 
skaičių. Paskutiniuoju metu, stipriai su
griežtinus JAV turistinių ir studijų vizų 
išdavimo politiką, atvykstančiųjų skaičius 
sumažėjo. Aišku, toli gražu ir ne visi at- 
vykstantieji ilgiau ar su visam pasilieka JAV. 
Pagal ambasados JAV Vilniuje pateiktus 
duomenis, trys iš penkių Lietuvos piliečių, 
gavusių įvažiavimo vizą į JAV, vienokiu ar 
kitokiu būdu pažeidžia JAV imigracinį re
žimą. Šie faktai dar kartą patvirtina, kad 
lietuvių migracija į JAV tęsiasi - ir gana 
sparčiai.

Laikui bėgant trečiosios kartos imigran
tai vis labiau įtakoja lietuvių išeivijos gy
venimą. Būtent todėl aš šiandien rašau apie 
naujuosius imigrantus. Dirbdamas Lietuvos 
generaliniame konsulate Čikagoje ir pats 
pragyvenęs šiapus Atlanto vienuolika metų, 
drįsčiau daryti tam tikrus apibendrinimus 
apie vėliausiąją lietuvių imigrantų kartą.

Kas iš tikrųjų yra tie naujieji emigrantai? 
Kas skatina emigraciją iš Lietuvos?

Anot apklausos, kurią politikos savait
raščio “Atgimimas” užsakymu atliko visuo
menės nuomonės ir rinkos tyrimų centras 
“Vilmorus”. laikinai ar visam laikui išvykti 
iš Lietuvos norėtų beveik 80% jaunų šalies 
gyventojų. Bent pora šimtų tūkstančių arba 
8 % Lietuvos gyventojų norėtų visam lai
kui emigruoti. Dvigubai daugiau tokių yra 
tarp jaunimo - 16%. Daugiausia norinčių 
emigruoti iš Lietuvos yra bedarbių - 20%. 
Noras emigruoti yra tiesiogiai susijęs su 
šeimos materialine padėtimi: tarp tų, kurių 
pajamos šeimos nariui nesiekia 200 litų, net 
12% teigia, kad norėtų visam laikui išvykti 
gyventi į užsienį. Tose šeimose, kur vienam 
nariui pajamų tenka po 500 ir daugiau litų 
per mėnesį, norinčių emigruoti yra tik 4%. 
Daugiausia gyvenimu Lietuvoje patenkinti 
turintys universitetinį išsimokslinimą 31%.,

- JAV Valstijose 
didesnes pajamas (500 litų-ir daugiau šei
mos nariui) - 33%, didžiųjų miestų gyven
tojai - 30%. Mažiausiai patenkintųjų savo 
padėtimi Lietuvoje yra tarp jaunimo - 14% 
ir rajonų centruose - 15%.

Didesnioji dalis naujųjų imigrantų, 
spaudžiami jiems nepalankios ekonominės 
situacijos Lietuvoje, atvyksta ieškoti geres
nio gyvenimo, užsidirbti pinigų ir gal 
ateityje, grįžus atgal į Lietuvą, pagaliau 
susitvarkyti savo buitį. Dar iki šių dienų 
Lietuvoje kai kas galvoja, jog Amerika yra 
“svajonių šalis”, ir tas dažnai pastumia 
žmones radikaliai pakeisti savo gyvenimą. 
Atvykę į Ameriką, lietuviai daugiausia grie
biasi bet kokio, dažnai prastai apmokamo 
darbo. Vyrai paprastai dirba statybose arba 
sunkvežimių vairuotojais, moterys verčiasi 
vaikų ir pagyvenusių žmonių priežiūra. Sun
kiai dirbdami, kartais daugiau nei 90 valan
dų per savaitę, savaitgaliais renkasi į lietu
vių mėgstamas poilsio ir pramogų vietas, 
stengiasi atsipalaiduoti ir įgauti naujų jėgų, 
vėl iš naujo pradėti monotonišką darbo 
savaitę. Palaipsniui susikūrė darbų paieš
kos infra-struktūra, oficialios ir nelabai ofi
cialios lietuviškos įdarbinimo agentūros, 
kurios už tam tikrą kainą suranda darbą ir 
net suteikia paskolas automobiliams įsigyti.

Tenka pažymėti, kad tuo pačiu metu iš 
Lietuvos į JAV atvyksta ir perspektyvaus 
akademinio jaunimo. Dalis jų jau iš karto 
atvyksta pagal tarptautinius susitarimus 
studijuoti įvairiose aukštosiose JAV mokyk
lose, kiti studentais tampa būdami čia, 
vietoje. Jungtinės Valstijos studentams iš 
įvairių užsienio šalių yra viena iš palan
kiausių pasaulio valstybių. Šia galimybe 
naudojasi ir Lietuvos jaunimas, kuris 
sėkmingai studijuoja įvairiuose koledžuose, 
universitetuose. Akivaizdu, kad nedidelė 
mažuma gauna finansinę paramą iš Ame
rikos mokslo įstaigų. Visiems žinoma, kad 
mokslas JAV yra brangus. Daugumai tenka 
studijas derinti kartu su darbu vakarais ir 
savaitgaliais. Tam reikia nemažai ryžto ir 
užsispyrimo. Baigę studijas, lietuvaičiai 
susiranda neblogus darbus JAV bendrovė
se, pasikeičia studentiškas darbo vizas į 
darbines, aštrios konkurencijos sąlygomis 
užsitarnauja geras rekomendacijas ir ga
liausiai, gavę nuolatinio JAV gyventojo 
statusą, tampa pilnaverčiais JAV visuome
nės nariais.

Būtinai reikia paminėti ir kvalifikuotų 
specialistų emigraciją iš Lietuvos. Daugiau
siai tai medikai, programuotojai arba įvai
rūs mokslininkai. Vien tik Čikagoje ir jos 
apylinkėse gydytojo profesiją praktikuoja 
apie 40 medikų iš Lietuvos. Jie savo ne
žmoniškų pastangų dėka praeina taip va
dinamus “filtrus užsieniečiams”, nugali 
amerikonišką egzaminų sistemą, dirba ge
rose ligoninėse, įkuria privačias praktikas 
ir net paskelbia savo mokslinius atradimus. 
Programuotojams ir kompiuterių specia
listams šiuo metu JAV darbo rinka yra ypa
tingai palanki. Jie nesunkiai gauna paly
ginus gerai apmokamus darbus įvairiose 
bendrovėse, dažnai nustebindami darbda
vius savo išsamiomis kompiuterinėmis ži
niomis ir darbštumu. Nemažai mokslininkų 
iš Lietuvos gauna neblogas akademines po
zicijas JAV universitetuose bei koledžuose.

Dauguma naujai atvykusių imigrantų iš 
karto bando kuo greičiau įsilieti į ame
rikietišką visuomenę ir kuo greičiau tapti 
“tikrais amerikiečiais”. Tačiau šiame krašte 
pagyvenę ilgiau, pradeda vis labiau ir la
biau pasiilgti lietuviškos dvasios, labiau 
priimtino lietuviško bendravimo, lietuviškų 
pramogų. Tą geriausiai galėtų pailiustruoti 
netoli tūkstančio susirenkančių “trečiosios 
bangos” atstovų “Willow-Brook Country 
CIub’e”, koncertuojant muzikos grupėms iš 
Lietuvos.
» (Pabaiga kitame MP numeryje)
r ...
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Kiaulieną labai mėgstu
Pirmosios lietuviškos operos “Birutės” libreto ir “Tado 

Blindos”autorius buvo Gabrielius Landsbergis, rašęs Žem
kalnio slapyvardžiu. “Birutėje” idealizuojama Lietuvos seno
vė, o “Tado Blindos” dramoje - lietuvių valstiečių pasipriešinimas skriaudėjams 
sulenkėjusiems bajorams.

O pats Gabrielius Landsbergis ar nebuvo kilęs iš sulenkėjusių bajorų šeimos, 
kur namų kalba buvo lenkų?

Landsbergio grįžimas į lietuvybę buvo labai panašus į Vinco Kudirkos, pa- 
skaičiusio pirmąjį “Aušros” numerį. Landsbergis turėjo ryšių su knygnešiu Bie
liniu, iš kurio gavo “Varpo” numerį. Atsiminimuose jis rašo: “Godžiai ėmiau 
skaityti... žodžiai lietuviški, tačiau ne visi suprantami... rankas nuleidau. Pasi
griebęs “Varpą” nubėgau pas savo kaimynę (Gabrielę Petkevičaitę-Bitę)... ateinu 
ir randu ją ko ne ašarose su tuo pačiu “Varpo” numeriu rankose... Aš nepasida
riau lietuviu, aš esu juo gimęs. Manyje lietuvio siela buvo tik užmigdyta...” Nuo 
tada Landsbergis labai greitai išmoko lietuvių kalbą, o kartą apsisprendęs, 
nepripažino jokių kompromisų ir tebelenkuojančius bajorus vadino ko ne 
išdavikais.

Jis buvo vedęs lenkę, kuri visas savo jėgas ir sveikatą pašventė savo vyro 
lietuviškam darbui, nebodama skurdo ir tremčių. Kai tik pradėjo vaikai rastis, 
Gabrielius griežtai pareikalavo, kad jo šeimyna būtų lietuviška. Lietuviai pa
sigėrėdami juokavo, kad Gabrielius tą šeimos reformą padaręs per tris dienas: 
liepęs žmonai surasti lietuvę žindyvę, kad jie iš motinos negautų lenkiško pieno.

Kasdieniniame gyvenime, kur jis bebūtų, visi žinojo, kad su Landsbergiu 
reikia kalbėti lietuviškai. Šiauliuose jis kiekvieną vakarą eidavo pirkti bandelių. 
Kartą pardavėja, suvyniojusi prekes, užsimiršusi kažką pasakė lenkiškai. 
Gabrielius apsisuko ir išbėgo, palikęs bandeles ant prekystalio. Ir daugiau į tą 
kepyklą nebesugrįžo, nors ji jam buvo arčiausia.

Kaune jis kartą norėjo pirkti lašinių. Pardavėja laužyta lenkų kalba atsakė: 
“Nesuprantu mužikiškos lietuvių kalbos”. Tada Landsbergis jai rusiškai riktelėjo, 
“Gerai, boba, pakalbėsim pravoslaviškai, sukis greičiau, dvėseliena, duok laši
nių!” Pardavėja jau švelniai atsakė: “Tai jau, ponuli, nesibark, galime ir lietuviškai 
kalbėtis”.

Prano Mašioto vestuvėse susirinko grupė lietuvių, jų tarpe ir Landsbergis, 
kuris buvo jaunosios (jo sesers dukters) dėdė. Jaunosios sesuo pareikalavo lenkiš
kų jungtuvių, bet griežtai užprotestavo ten susirinkę lietuviai - Kudirka, Lo
zoraitis, Jablonskis, Petkevičaitė. O Landsbergis nebesusivaldydamas sušuko: 
“Pranai, jei tu drįsi imti lenkišką šliūbą, tai aš bažnyčioje šauksiu, švilpsiu, 
triukšmausiu!” Ir gerai pažįstantieji Landsbergį nė minutėlei neabejojo, kad jis 
tą gali padaryti. Jungtuvės vyko lietuviškai.

Daug vėliau Smolenske, ištrėmimo metu, klebonas vaišino svečius, kurių 
tarpe buvo ir lietuvių tremtinių. Vienas iš svečių lenkiškai Landsbergio paklausė: 
“Girdėjau, kad ponas Landsbergis yra didelis lenk-ėdys?” Landsbergis tuoj 
susigriebė ir, imdamas į lėkštę kiaulienos, taip pat lenkiškai atsakė: “ O taip, esu 
didelis kiaulienos mėgėjas”. Lenkas, sušukęs “Esu įžeistas!” atsikėlė ir išėjo.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Mieli bičiuliai,

Sveikinu Jus iš Lietuvos, iš Žemaitijos, 
kur buvusiose mano senelio žemėse Jauni
mo Sodyba auga ir tvirtėja! Numatome čia 
dar įkurti ekologinį ūkį ir medžio bei metalo 
dirbtuves, organizuoti kompiuterių kursus. 
Jau visus metus vyksta įvairūs seminarai ir 
jaunimo susitikimai. Kol kas čia dirba dvi 
auklėtojos ir du vyrai, kurie tvarko ūkio 
reikalus ir prižiūri statybas.

Per keletą vasarų čia vyko įvairios va
saros stovyklos, o nuo rudens kiekvieną 
savaitgalį čia renkasi vaikai ir jaunimas, 
kurių dauguma yra iš nepasiturinčių šei
mų. Dalis tų vaikų yra pripratę, tiksliau 
priversti dirbti visas atostogas artimiausia
me miesto (Klaipėdos) šiukšlyne, kad užsi
dirbtų šiek tiek pinigų maistui ir reikalin
giausioms mokyklinėms priemonėms.

Kai kuriems jų būtų geriau pas mus 
gyventi pastoviai, bet kol kas neturime 
galimybių. Pvz., prieš pat Kalėdų atostogas 
viena 15-metė mergaitė (ji norėtų likti ne
žinoma) man sakė, kad per Kalėdų šventes 
nenorėtų gyventi pas savo mamą... Tai 
galima suprasti, kai pamatai, kokiose są
lygose gyvena jų šeima: jų butas yra pail
gas barakinis kambarys, kuriame telpa 1 
lova, staliukas ir krosnis. Tame kambaryje 
pastoviai gyvena trys žmonės, bet dažnai jų 
būna daugiau, be to, jie būna neblaivūs... 
vanduo yra lauke, žinoma, tik šaltas, tualetas

(lenta su skyle) irgi yra lauke. Panašiose 
sąlygose gyvena dauguma tų vaikų, kurie 
ateina į Jaunimo Sodybą, todėl jų gyveni
mo perspektyvos labai menkos, dažnai net 
beviltiškos. Labai tikėtina, kad jie, kaip ir 
aplink juos esantys suaugę, anksčiau ar 
vėliau ims vartoti alkoholį, gyvens palaidą 
gyvenimą. Kaip tik praėjusį savaitgalį So
dyboje buvo vienas berniukas, kuris jau 
keletą kartų bandė iš beviltiškumo nusižu
dyti. Todėl manau, jog tiems vaikams ir 
jaunimui, kurie gali ateiti pas mus į Jauni
mo Sodybą, atsirado viltis, kad jų gyveni
mas gali pasikeisti.

Džiugu, kai jau po pusės metų galime 
matyti teigiamus rezultatus. Prieš tai mi
nėtos penkiolikmetės paprašius papasakoti 
savo įspūdžius, pastaroji parašė šitaip: 
’’Gyvenimas manęs neapdovanojo didžiu
le laime, ir materialinėmis vertybėmis, ta
čiau apdovanojo jausmais, puikia nuojau
ta: galbūt, kai užaugsiu, bus viskas kitaip... 
Gal taip yra tik vaikystėje, kad suprasčiau, 
koks gyvenimas iš tikrųjų. Aš džiaugiuosi, 
jog man kliuvo tokia dalia, nes jeigu Die
vas taip norėjo, vadinasi, taip ir turėjo būti. 
Man patinka šokti, dainuoti, vaidinti, iš
kylauti, klausytis muzikos, mylėti gamtą ir 
Dievą...” Tai tokios vos penkiolikos metų 
mergaitės mintys apie gyvenimą, jo prasmę.

Aš pats dar dirbu Afrikoje, tačiau ten 
būnu vis rečiau ir trumpiau, kadarigiJatii'

Mieli Bendradarbiai,
Šv. Velykų šventės tegul atneša į Jūsų namus Kristaus krikščionišką 

prisikėlimo dvasią, karaliaus Mindaugo valstybinę bei tautinę stiprybę 
ir mūsų visų bendruomeninį solidarumą vieningoje Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėje.

Linkime visiems asmeniškai ir Jūsų šeimoms, artimiesiems ir bendra
darbiams daug džiaugsmo, sveikatos, laimės ir geros nuotaikos.

Jūsų Vytautas ir Gražina Kamantai

♦ X X I I ♦
* LIETUVIU ♦ 
•DIENOS- 
♦2 O O 2 ♦
• ADELAIDĖ *

Australijos Lietuvių Dienų Komiteto vardu tariu nuoširdų Ačiū “Mūsų Pastogės” 
Redakcijai už draugišką bei artimą bendradarbiavimą ruošiant XXH-ąsias Australijos 
Lietuvių Dienas Adelaidėje.

Ši šventė suteikė mums visiems daug džiaugsmo ir pasitenkinimo, davė viltį ir toliau 
su pasitikėjimu žvelgti į Australijos Lietuvių Bendruomenės ateitį, o gausus-visų joje 
dalyvavimas davė finansinio atpildo, kuris bus panaudotas bendram labui.

AL Dienų finansinio likučio dalį - $1 250 - Australijos Lietuvių Dienų Komitetas 
skiria mūsų Bendruomenės laikraščio “Mūsų Pastogė” reikalams.

Su padėka
Janina Vabolienė, AL Dienų Komiteto pirmininkė

Leonas Gerulaitis, AL Dienų vyr. iždininkas

Lietu irių Bendruomenės Spaudus Sąjungos Vai
dyba ir “Mūsų Pastogės” Redakcija nuoširdžiai dėkoja 
XXII-ųjų Australijos Lietuvių Dienų Komitetui, ypač p.p. Janinai 
Vabolienei OAM ir Leonui Gerulaičiui, už vertingą piniginę paramą 
Bendruomenės savaitraščiui

Nepaprastai malonu, kad ALD Komitetas, ištvermingai užbaigęs 
didžiulę savo darbų naštą, giliai supranta ir lietuviškosios spaudos 
reikšmę išeiviškosios veiklos vingiuose.

Netikėta dovana Australijos lietuviams
“Mūsų Pastogės” redakciją pasiekė 

neseniai Lietuvoje išleista Antano Paulavi
čiaus knyga “Prisikėlusiai Tėvynei”. 
Knygoje - lietuviškos mišios ir giesmės. 
Knygos Pratarmėje autorius sako: “Ne 
vieną mėnesį, ne vienerius metus kūriau 
šias giesmes. Daugelį metų. Vis sugrįžda
mas prie vieno ar kito posmo, patobulin
damas tą ar kitą žodį bei garsą. ”

Knygą mums atsiuntė pats autorius. 
Pirmame jos puslapyje yra toks įrašas:

Gerb. Daliai Danielienei,
“Pastogės” redakcijos darbuotojams,

Niekuomet nepamiršiu su kokia pa
garba ir meile mes, “Girių aido” daini

ninkai, buvome sutikti Australijos lie
tuvių.

Siunčiu šį leidinėlį su viltimi, kad 
mano giesmės padės įveikti nuotolius ir 
mes priartėsime vieni prie kitų.

Šv. Velykų proga,
autorius Antanas Paulavičius

“MP” Redakcija nuoširdžiai dėkoja 
Antanui Paulavičiui už tokią vertingą 
dovaną ir linki Jam dar daug ilgų bei 
kūrybingų metų.

“Mūsų Pastogės” redakcija perduos 
Antano Paulavičiaus knygą “Prisikėlusiai 
TėvyneF’ Sydnėjaus lietuvių chorui 
“Daina”. Red.

nimo Sodyboje Ruandoje mano buvęs 
jaunimas jau pakankamai gerai sugeba 
savarankiškai tvarkytis. Ten yra apie 200 
vaikų našlaičių ir jaunimo. Maždaug šim
tas jų lanko gimnazijas, o 4 jaunuoliai - 
universitetus Vokietijoje, Italijoje ir pačioje 
Ruandoje.

Rudenį Jaunimo Sodyboje Ruandoje 
įkūrėme savąją gimnaziją, kuri tikrai bus 
naudinga jaunimo šviesesnei ateičiai. 
Mokslo metus pradėjome su 60 mokinių - 
dviem pirmojo kurso klasėm. Ateityje ti
kimės mokyti ir auklėti apie 600 mokinių.

Ruandoje esu išdirbęs jau daugiau nei 
25 metus. Čia patyriau daug džiaugsmo ir 
daug žiaurumo, ypač prieš 10 metų per 
genocidą, kai išgriovė Sodybą, išžudė dalį 
jaunimo. Tuo metu ieškojo ir manęs turė
dami vieną tikslą - nužudyti. Mane išgel
bėjo vienas JT tankas...

Daugelis bičiulių man pataria visiškai 
palikti Afriką, nes ten vis dar neramu, be 

kankina maliarija,

kuria persirgau jau virš 100 kartų. Iš tikrųjų 
vis mažiau būnu Ruandoje ir vis daugiau 
laiko skiriu Jaunimo Sodybai Lietuvoje, kur 
jaunimui labai reikalinga pagalba, ypač 
ugdant dvasines vertybes.

Rudenį Lietuvoje patyriau ypatingai 
didelį džiaugsmą, nes geri draugai iš Vo
kietijos atskraidino į Lietuvą, sumokėdami 
už kelionę, mano 89 metų žilagalvę mamą, 
kuri tomis dienomis buvo laimingiausias 
žmogus pasaulyje.

Jeigu Dievas duos, pavasarį mama atvyks 
į Sodybą visam laikui. Tuomet ji galės būti 
ir močiutė, ir dvasinė prieglauda tiems 
vaukučiams, kurie čia renkasi savaitgaliais 
ir per atostogas. Juk daugelis jų niekada 
nėra patyrę sveikos, šiltos šeimyninės 
meilės, kurią mes stengiamės suteikti vardan 
Dievo meilės.

Kun. Hermanas Šulcas ir 

jaunimėlis
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28-oji olimpiada Atėnuose
Dd Graikijos sostinėje Atėnuose vyk

siančios olimpiados liko jau mažiau kaip 
500 dienų. Lietuva, kuri puikiai pasirodė 
Sydnėjaus olimpiadoje, jau kuris laikas 
kruopščiai rengiasi būsimajai Atėnuose ir 
daro didelę atranką Lietuvos sportininkams, 
kurie galės atstovauti Lietuvai. Pasiren
gimams, kaip sakė Lietuvos Olimpinio ko
miteto prezidentas Artūras Poviliūnas, 
pernai jau buvo išleista 2 266 000 litų. Vis 
tiek trūksta lėšų, nes lėšų dabar gaunama 
mažiau, negu buvo gauta prieš Sydnėjaus 
olimpiadą. Nors tarpatautiniai olimpiniai 
prognozuotojai sako, kad Lietuva Atėnuose 
gaus tik du medalius, bet Lietuvos olimpi
niai sporto vadovai tikisi, kad jų bus 
daugiau. Tikimasi medalio iš Sydnėjaus 
olimpiados aukso laimėtojo, lengvaatleto V. 
Aleknos disko metime, penkiakovininkų A 
Zadneprovskio ir E. Krungolco. kurie ne
seniai puikiai pasirodė pasaulio pirmeny
bėse, lengvaatletės-septynkovininkės A. 
Skujytės, labai gerai pasirodžiusius Euro
pos dviračių varžybose. Perspektyvūs yra 
jaunasis T. Vaitkus ir “Toht de France” me
dalininkas R. Rumšas. Sydnėjaus olimpia
dos aukso medalio laimėtoja D. Gudzine- 
vičiūtė, baidarių irkluotojai A. Duonėla ir 
E. Balčiūnas. Sydnėjaus olimpiados meda
lininkės irkluotojos B. Šakickienė ir K. 
Paplavskaja. Yra galimybių, kad ir Lietuvos 
krepšininkai, per paskutines dvi olimpiadas 
iškovoję bronzos medalius, Atėnuose iš
kovos geresnius nei bronzos medalius.

Kaip ir prieš Sydnėjaus olimpiadą, taip 
ir dabar prieš Atėnų, olimpiadoje daly-

kur - kaip?
vaujančių valstybių vadovai buvo iškviesti 
į Atėnus. Juos supažindino su visais olim
piniais įrengimais, būsima tvarka. Kovo 
pabaigoje Lietuvos Olimpinio komiteto 
prezidentas A. Poviliūnas ir generalinis 
sekretorius V. Zubemis atskrido į Atėnus, 
dalyvauti olimpinėje supažindinimo kon
ferencijoje. Taip pat iš Sydnėjaus į ją 
atskrido ir Lietuvos Garbės gen. konsulas 
Sydnėjuje Viktoras Šliteris. kuris yra pa
kviestas būti Lietuvos organizacinio ko
miteto olimpiniu patarėju. Jo artimi ryšiai 
ir draugystė su pažįstamais Graikijoje bus 
labai vertingi Lietuvos sportininkams. 
Grįžusį iš Atėnų Viktorą paprašiau plačiau 
papasakoti apie dabartinę padėtį olimpi
niame mieste ir apie visus Lietuvos 
olimpinius reikalus. Jis mielai sutiko.

Koks buvo jūsų kelionės į Atėnus 
tikslas ?

Jau pernai mes buvom nuvažiavę pa
žiūrėti. kas yra daroma. Kadangi Organi
zacinis olimpinis graikų komitetas rūpinasi 
ir prižiūri tik kai kurių valsty bių olimpinius 
sportininkus ir jų vadovybę, tai Lietuvos 
Olimpiniam komitetui reikia rūpintis ne tik 
sportininkais, bet ir jų rėmėjais bei kitais 
organizatoriais. Praėjusį kartą mums pa
vyko rasti 5 aukštų namą, kurį tada dar tik 
statė, o dabar jis yra užbaigtas. Tame name 
yra penki butai. Juose gyvens 30 mūsų spe
cialistų. Per olimpiadą iš visoju bus 60, nes, 
kaip ir Sydnėjuje, bus dvi grupės, kurios 
olimpiados metu pakeis viena kitą. Rėmė
jams graikai garantavo nakvynę laive. Kaip 
ir kitų valstybių svečiai, mūsų rėmėjai 
gyvens kruiziniame laive. Mes esame 
užsakę 14 dviviečių kajučių. Taigi, 28 
žmonės galės čia gyventi pirmąją olim
piados pusę, o kiti 28 - antrąją olimpiados 
pusę. Dar reikia irkluotojams surasti bazę, 
nes irklavimo bazė yra gana toli, o kelias

Artūras Poviliūnas.

iki jos labai blogas ir reikia važiuoti pu
santros valandos. Reikės ką nors surasti, 
kad vietoje jie galėtų ir treniruotis, ir gy
venti.

Darbai vyksta, bet ne taip kaip buvo 
Sydnėjuje. Olimpiniame kaimelyje namai 
jau pastatyti, tačiau aplinka yra baisi. Pagal 
planą ten turi būti baseinas, teniso aikštelės, 
žolynai, bet dabar dar yra tik šiukšlynas, o 
laiko liko jau nedaug. Net ir treniruočių 
vietose tik tuščia žemė. Tačiau graikai mus 
ramino, kad viskas bus gerai. Pagrindinis 
stadionas pastatytas 1996 m., o daugiau 
nieko nėra padaryta. Graikai sakė, kad da
bar pradės tvarkytis. Stadionas turi 70 000 
vietų. Tai labai mažas, palyginus su Syd
nėjaus, kur buvo 115 000 vietų. Todėl didelė 
problema bus su bilietais. Lietuvos Olim
pinis komitetas iš užsakytų Lietuvai bilietų 
gavo tik trečdalį, bet žadėjo duoti daugiau. 
Žmonių nuotaika gera, tačiau visa kita, 
palyginti su Sydnėjumi, einasi pernelyg 
lėtai. Sydnėjuje jau prieš metus viskas buvo 
padaryta. Bus problemų su apsigyvenimu. 
Sydnėjuje Olimpinis komitetas buvo 

išnuomavęs 50 000 kambarių, o Atėnuose 
yra išnuomota tik 20 000. Jie nori dar 
išnuomoti mažesnių viešbučių, bet ten 
kambariai tokie baisūs,'kad užsienio sve
čių juose negali apgyvendinti. Manoma, kad 
Atėnuose gyvena keli šimtai lietuvių, 
daugiausia vedusių, bet mes, išskyrus am
basados tarnautojus, daugiau nesutikom. 
Tikėkimės, kad viskas iki olimpiados susi
tvarkys, o Lietuvos sportininkai labai rim
tai jai ruošiasi ir, reikia tikėtis, jie gerai 
pasirodys.

Ačiū tau, Viktorai, už įdomias žinias.

Kitos žinutės
• LR Prezidentas Rolandas Paksas 

pakvietė Lietuvos Olimpininio komiteto 
prezidentą Artūrą Poviliūną būti Prezi
dento patarėju sporto reikalams. Jis pakeitė 
buvusį patarėją. Amerikos lietuvį R. Gašką.

• Pasikeitė ir Lietuvos Krepšinio fe
deracijos vadovai. Aštuonerius metus 
dirbusį A. Pavilionį pakeitė 71-rių metų VI. 
Garastas. Jis yra žinomas ir gerbiamas 
žmogus Lietuvos krepšinio pasaulyje (ge
riausių krepšinio komandų treneris), o taip 
pat Lietuvos valstybinės ir olimpinės rink
tinių treneris bei vadovas. Ypač didelį dė
mesį (kaip jis pats sako) jis kreips į jaunąją 
krepšinio kartą ir mokyklas.

• Lietuvos Seimas priėmė naują lab
daros įstatymą, kuris, jeigu jį pasirašys 
Prezidentas, bus labai naudingas ir spor
tininkams, nes įmonės ir pavieniai biznie
riai galės iš savo pelno sportui skirti iki 
20% lėšų.

• Atėnų olimpiados dopingo kontrolei 
bus skirta 500 milijonų eurų. Čia dirbs apie 
3000 savanorių medikų, kurie padės visuose 
sportininkų reikaluose.

• Amerikietis F. Bucks su aštuonių na
rių įgula prieš pora savaičių nendrių 
plaustu, kuris buvo pastatytas pagal senovės

Nukelta į 7 psL

Elena Jonaitienė

Likimo blaškomi
Tęsinys, pradžia MP Nr. 13

Penkta diena mažytė nemaudyta ir 
tvarkingai nepamaitinta. Berniukas nemie
gojęs lovoj...

- Kaip graudu, kaip graudu. Man tikrai 
gaila, kad negaliu Jūsų pakviesti į savo 
namus. Tarnaitė vos spėja suktis, tvarko 
kambarius atvykstantiems giminaičiams. 
Suprantate, labai artimiems giminaičiams, 
todėl reikia viską perkilnoti.

- Suprantu. - Aldonos rankos buvo šaltos 
tarsi ledas. - Nesitikėjau pakvietimo. Tik 
gal viena iš panelių. Dalia ar Nijolė, galėtų 
stotyje pasėdėti su vaikais? Aš tuo tarpu 
išeičiau į miestą ko nors paieškoti.

- Ak. tokia atsakomybė, mergaitės per 
jaunos. Nijolei tik septyniolika. Be to. abi 
daktaro paliepimu kiekvieną rytą eina į ba
seiną. o po pietų - muzikos pamokos.

- Suprantu... atleiskite, kad sutrukdžiau.
- Aldona atsistojo.

- Gal galiu pasiūlyti puodelį kavos?
- Ne, ačiū. Turiu skubėti pas vaikus.
- O gal pristigote pinigų? Mielai galė

čiau paskolinti.
- Ačiū, turiu pakankamai. Tik labai pra

šau, jei ateitų man laiškas, malonėkite jį 
palaikyti tol, kol atsiųsiu savo adresą. Man 
tai labai svarbu. Jūsų adresas vienintelis, 
kurį turi mano šeima. Būsiu labai dėkinga. 
Viso gero.

- Viso gero. Labai apgailestauju, kad 
turite tokių sunkumų.

Tramvajuje Aldona neverkė. Tik be žo
džių maldavo, kad tramvajus važiuotų grei
čiau ir kad stotyje rastų savo mažuosius 
taip, kaip paliko.

Įbėgusi į stotį, galėjo atsikvėpti - vaikai
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buvo ten, kur paliko: mergytė susupta į pa
galvę, berniukas sėdėjo sustingęs ant la
gamino, nevilties kupinu veiduku. Motinos 
net nepastebėjo tol. kol nepriėjo prie jo.

- Mama, mama! - sušuko ir apsipylė 
ašaromis.

Paėmusi jį ant rankų, pastebėjo, kad 
berniukas buvo susišlapinęs.

Reikėjo vaikus nuprausti, Linuką per
vilkti, Dainelę pervystyti. Taigi vėl turėjo 
versti lagaminą ir ieškoti pakaitalo. Tualete 
paskubom išskalavusi Linuko kelnaites ir 
Dainelės vystyklus, Aldona juos ištiesė 
džiovinti čia pat ant lagamino. Aplinkui 
buvo pilna žmonių: skubančių, ateinančių 
ir išeinančių... Tik pasieniuose ant suolų sė
dėjo laukiantieji, gal tokie, kaip ir ji pabė
gėliai. Aldona vėl turėjo palikti ryšulius su 
vaikais ir eiti į NSV baraką pašildyti liku
sios tyrelės ir išsivirti daugiau miežinių 
kruopų. Šį kartą nebuvo virtuvėje geraširdės 
virėjos, ir pieno niekas nepasiūlė. Šiaip taip 
pavalgiusi, šeima pasirengė laukti nakties. 
Tik kiek jie galėjo būti geležinkelio stotyje? 
Reikėjo kur nors eiti, ko nors ieškoti. Tik 
kaip pajudėti? Kieno prašyti pagalbos?

Aldonos atmintyje iškilo kito adreso 
nuotrupos. Vaikystės draugė Julija Armi
naitė jau kelerius metus studijavo Vienos 
universitete. Aldona anksčiau su ja susira
šinėjo, tik pastaruoju metu ryšys buvo nu
trūkęs. Gal ji tebegyvena tame pačiame 
pensione su kitais lietuviais studentais? 
Prisiminė pensioną, priemiestį, tik trūko 
gatvės pavadinimo, namo numerio...

Kai Aldona studijavo Paryžiuje, Julija 
sirgo džiova ir gydėsi Birštono sanatorijoje. 
Tuomet merginos rašydavo viena kitai il
gus laiškus: Aldona pasakodavo apie did

miesčio gyvenimą, studijas, egzaminus, 
draugus, Julija rašydavo apie ją supančio 
pušyno tylą, lėtai slenkančias, mirties še
šėlio gaubiamas dienas. Paskui ji pasveiko, 
grįžo namo ir netrukus tėvų bmo išleista 
studijuoti į Vieną, Draugės ir toliau susira
šinėjo, tik jų nuotaikos pasikeitė: Aldonos 
studijos nutrūko, ji pradėjo dirbti ramiame 
kaimą primenančiame Pasvalyje, įsimylėjo, 
rengėsi vestuvėms. Julija, iš sanatorijos ty
los grįžusi į sveikųjų gyvenimą, skubėjo at
gauti prarastą laiką, džiaugėsi kiekviena 
diena... Per karą laiškai retėjo, trumpėjo ir 
pagaliau visai nutrūko, bet Aldona žinojo, 
kad draugė iš Vienos negrįžo. Taigi - gal 
Julija?

Tuo pat metu prisiminė ir gatvės pava
dinimą. nors, matyt, ne visai tiksliai, bet 
paklaustas stoties tarnautojas suprato ir pa
aiškino. kad vietovė esanti visai netoli, ga
lima ir pėsčiomis pasiekti. Vbikai buvo šiaip 
taip pavalgydinti, lauke, nors pavakarys, bet 
dar šviesu... Aldona paaiškino sūneliui, kad 
jam vėl reikėsią prižiūrėti sesytę, o ji eisianti 
ieškoti pagalbos. Ir dabar mažulis neverkė, 
jos nesulaikė, tik žiūrėjo į Aldoną nevilties 
ir baimės pilnomis akelėmis.

Pensionas buvo viešbutis senovišku, 
puošniu fasadu ir plačiomis durimis. Kili
mais iškloto prieangio kampe stovėjo pus
račiu lenktas priėmimo stalas, o už jo kabojo 
lenta su numeruotais raktais.

Užstalėje sėdėjusi moteris paaišino:
- Taip, panelė Arminas čia gyvena. Da

bar kaip tik pasibaigė pavakariai, tikriausiai 
ją rasite valgomajame su kitais jaunais 
žmonėmis.

Tarnautoja parodė šonines duris, ir Al
dona įžengė į erdvią tamsiomis užuolaido
mis pritemdytą patalpą, pilną apskritų stalų 
ir kėdžių. Dauguma stalų buvo tušti, bet iš 
artimiausio kampo sklido jauni balsai ir 
juokas. Žmonių grupelė kalbėjo lietuviškai! 

Tarp jų Aldona atpažino Julijos smulkų, 
išblyškusį veiduką su per didelėmis akimis. 
Greta jos sėdėjo Mikas, geras Aldonos pa
žįstamas iš Paryžiaus studijų dienų. Jau tada 
Mikas reikalavo, kad jo vardas būtų taria
mas angliškai - Michael.Toliau linksmai 
juokėsi jo gražuolė žmona Birutė ir dar pora 
nepažįstamų. Už jų, pasirėmęs veidą ranka 
susimąstęs sėdėjo neatskiriamas Miko drau
gas Andrius ir Julijos draugė Gražina, kurią 
ir Aldona pažinojo. Visi čia? Toli nuo namų, 
bet būrelyje, tarp saviškių!

Julija pirmoji pastebėjo ir atpažino atvy
kėlę. Pašokusi pribėgo, apkabino išbučiavo.

- Aldona, brangioji! Eikš, eikš! - pa
traukė link stalo.

Nuo džiaugsmingo pasveikinimo ir pa
žįstamų veidų Aldoną buvo beužliejanti šil
ta banga, bet šaltai ją stebinčios ir vertinan
čios Miko akys sulaikė kylantį dėkingumą.

Iš visų pusių pasipylė klausimai. Aldo
na stengėsi kuo trumpiau atsakyti, paaiš
kinti savo padėtį ir priežastį, kodėl ieškojo 
Julijos.

- O kur tavo vyras? - paklausė Mikas?
- Suimtas prie sienos.
- Ak... Tai kodėl pasirinkai Vieną?
-Nepradėk egzaminuoti, Michael! -per- 

taukė Julija, turime kaip nors padėti, tik 
neišmanau kaip. Gal kunigas Balkevičius 
patartų? Bėda, kad jį dabar sunku pagauti. 
Sako, jis visas dienas praleidžia su atvyks
tančiais.

- Ar jo nesutikai stotyje? - pasiteiravo 
Birutė.

- Aš jo nepažįstu. Be to, turbūt atvažia
vau ne tuo traukiniu. Negaliu ilgiau kalbė
tis, turiu grįžti pas vaikus. Gal kas nors iš 
jūsų paieškotumėte to kunigo, gal jis patar
tų, ką man daryti. Mane lengvai rasite stoty
je. Aš tik neišmanau, kur eiti, į ką kreiptis.

- Einu su tavimi, - šokosi Julija.
Tęsinys kitame MP Nr.
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Kitos žinutės...
Atkelta iš 6 psL /'
indėnų, gyvenusių iki inkų laikų, tech
nologiją, išplaukė iš Čilės ir pirmą kartą 
tokiu plaustu bandys perplaukti Ramųjį 
vandenyną. Jie tikisi po pusės metų, nu
plaukę 18 300 kilometrų, atsirasti Austra
lijoje. Šis plaustas buvo pastatytas Čilėje iš 
20 tonų Bolivijoje ir Peru Titikakos ežere 
augančių nendrių. Amerikietis biologas 
nori įrodyti, kad inkai ir tų laikų žmonės 
panašiais plaustais plaukiojo po tolimus 
vandenynus.

• Kaip sako Australijos gydytojai, 
knarkimas irgi yra savotiška liga. Žmonės, 
kurie naktimis knarkia, turi didesnę gali
mybę susiigti širdies ligomis, negu tie ku
rie miega ramiai. Knarkimas naktį sukelia 
ir mieguistumą dieną. Gydytojai nustatė, 
kad knarkiančiųjų grupei daugiausiai

Pranešimas dėl ordino “Už nuopelnus Lietuvai” 
Karininko kryžių įteikimo

p. Birutei Prašmutaitei ir p. Halinai Statkuvienei
Pranešu, kad ordino “Už nuopelnus Lietuvai” Karininko kryžiai p. Birutei 

Prašmutaitei ir p. Halinai Statkuvienei iškilmingai bus įteikti šių metų gegužės 11 
dieną, 13.10 vai. Lietuvių Namuose.

Labai prašome visų giminaičių, draugų ir visų Bendruomenės narių dalyvauti 
pagerbiant ir pasveikinant šias Melbourne bendruomenei nusipelniusias ponias.

Andrius Žilinskas, LR Garbės konsulas Melbourne

Kengūrų ir koalų pašonėje
Australiją jau pasiekė seniai laukta kun. 

Kazimiero Ambraso SJ parašyta knyga. Tai 
27 x 19 cm formato, 350 puslapių, kietais 
viršeliais knyga, kurioje yra daug nuo
traukų ir pasikalbėjimų su Australijos 
lietuviais, kai kun. K. Ambrasas lankėsi 
Australijoje.

Iš Edvardo Šidlausko sužinojau, kad visi 
prenumeratoriai ir rėmėjai šią knygą gaus 
veltui. Problema ta, kad knyga yra atspaus
dinta Lietuvoje, Kaune. Ją, žinoma, reikės 
vienu ar kitu būdu atsigabenti į Australiją. 

priklauso vyresnio amžiaus žmonės.
• Pirmoji moteris lakūnė buvo rusė. 

Rusų žurnalas pranešė, kad 1910 metais į 
naujai atidarytą Gatšino karo lakūnų 
mokyklą įstojo ir viena mergina L. Zvereva, 
rusų armijos generolo 20-metė dukra. 1911 
metais ji išlaikė visus egzaminus ir tapo 
pirmąja Rusijos lakūne. Šis jos laimėjimas 
labai neptiko jos kolegoms vyrams, nes jie 
laikė, kad tai ne moteriška profesija. Jai 
buvo kenkiama. L.Zverevos lėktuvas ir ji 
pateko į didelę avariją, tačiau pasveikusi - 
vėl skraidė.

Vėliau jos pavyzdžiu pasekė ir kitos 
moterys, o aktorė ir lakūnė L. Galančikova 
pasiekė Rusijos ir pasaulio skridimo aukš
čio rekordą.

• Daugiausiai kartų pasaulyje vedęs 
buvo karalius Mogut iš Siamo. Per savo 
valdymo laiką jis vedė 9016 kartus, tuo 
pačiu turėjo 9016 uošvių. Tikrai neblogai.

Tam reikia pinigų, kurių Knygos išleidimo 
vajaus komitetas neturi. Aš manau, kad 
išeitis yra. Jeigu visi, kurie aukojo knygos 
išleidimui, dar paaukotų po kelis dolerius, 
tai knyga be didelio vargo ir skolų greitai 
pasiektų Australiją ir jūsų knygų lentynas.

Pageidaujantiems knygą užsakyti gimi
nėms Lietuvoje - kaina 18 dolerių.

Skambinkite Vajaus komiteto pirmi
ninkui Edvardui Šidlauskui Melbourne tel.: 
(03) 9366 2087.

A.V. Kramilius

In memoriam
A4>A Elena Bernaitienė

Ar liūdnesnio kas būti galėtų 
Ui likimą žmogaus šiam kely? 
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas, 
O mirtis nelaukta ir staigi

Mūsų tokios mažos bendruomenės gy
venime kiekviena mirtis palieka skaudžią 
žaizdą. Kovo 25 dieną mirtis netikėtai pa
siglemžė dar vieną Adelaidės bendruome
nės darbščiąją tautietę - Eleną Bemaitienę.

Sunku būtų suminėti Elenos didelį įna
šą į Adelaidės bendruomenės gyvenimą, nes 
nuo pat įsikūrimo Adelaidėje jos kiekviena 
diena, jos mintys ir darbai buvo skirti 
lietuvybei.

Elena gimė Kaune 1917 m. Kalėdų 
dieną policininko M. Vasiliausko šeimoje, 
kur augo 4 broliai ir viena sesuo. 1934 m. 
ištekėjo už Lietuvos I-ojo artilerijos pulko 
viršilos Viliaus Bernaičio. Gyvenimas bu
vo gražus: susilaukė pirmo kūdikio - 
dukrelės. Bet karo audros pribloškė Ber
naičių šeimą: mirė dukrelė ir žuvo trys 
Elenos broliai. Pasitraukę į Vakarus, 1945 
m. susilaukė sūnaus Algio.

Į Australiją Bernaičių šeima atvyko 
1949 m. Po kelių mėnesių poilsio įsikūrė 
Lobethal’yje. Elena pradėjo dirbti audyk
loje. Vėliau (1954 m.) šeima pasistatė namą 
Adelaidėje ir atidavė daug laiko lietuviš
kajam gyvenimui. Elena priklausė P.A. 
Moterų Draugijai Ine., Vilius - Ramovei, o 
sūnus Algis turbūt priklausė visoms lie
tuviškoms organizacijoms, atstovavo Ade
laidės jaunimą Kongrese Amerikoje ir tapo 
jauniausiu Adelaidės lietuvių bendruo
menės pirmininku.

Nors vyro Viliaus mirtis 1981 m. nors 
pribloškė Eleną, bet jos meilė lietuviškajam 
gyvenimui, savo šeimai, dviem anūkėlėms 
ir daugeliui prietelių nešiote nešiojo ją nuo 
vieno darbo prie kito. Elena pasižymėjo 
kulinariniais gabumais. Jos patarnavimų 
laukė ne tik Moterų Draugija, bet ir skautai, 
sportininkai, Savaitgalio mokykla. Ramovė- 
nai turėjo nuolatinę pagalbininkę ir gausią 
aukotoją. Elena nuoširdžiai lankydavo 
susirgusius tautiečius, nors ir pačios svei
kata buvo ne per geriausia - nemažai laiko 
praleido ligoninėje.

Laidotuvėse dalyvavo virš šimto žmo
nių. Prieš mišias - rožinis. Velionė buvo

A 4? A Alfonsui Sidarui-Sidaravičiui
mirus, reiškiame gilią užuojautą liūdesyje likusiai žmonai Bronei su vaikais ir 

Lietuvoje gyvenančiam broliui Adolfui su šeima.
Sydnėjaus pensininkų klubo “Neringa” Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubo garbės nariui ir ilgamečiu! pagalbininkui

A'u’A Alfonsui Sidarui
staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdesyje likusią žmoną Bronę, šeimą, 

gimines ir visus artimuosius.
Sydnėjaus Lietuvių Klubas

papuošta tautiniais rūbais (toks buvo jos 
noras). Šv. Kazimiero bažnyčioje šv. Mišias 
atlaikė ir pamokslą pasakė kun. Juozas 
Petraitis. N. Stapleton vadovaujant, giedo
jo choras, smuiku “Avė Marija” grojo Da
rius Kubilius. Po mišių atsisveikinimo žodį 
tarė garbės konsule Janina Vabolienė OAM, 
P.A. Moterų Draugijos pirmininkė M. Sta- 
čiūnienė, Adelaidės Apylinkės Valdybos 
pirmininkė J. Grigonytė, Elenos artimiausia 
draugė D. Bartkevičienė ir jos kaimynė E. 
Varnienė. Visų moterų kalbos buvo jaut
rios, vyravo didelis praradimo jausmas.

Velionė palaidota šalia vyro kapo. Čia 
ramovėnų vardu atsisveikino A Šerelis. Po 
visų laidotuvių maldų sugiedota: “Viešpa
ties Angelas”, “Marija, Marija” ir Tautos 
Himnas. Laidotuvių dalyviai, sugrįžę į 
Lietuvių Namus, buvo pavaišinti puikiais 
gedulingais pietumis, kuriuos paruošė P. 
Andrijaitis ir I. ir J. Petraičiai. Moterų 
Draugijos juodais raišteliais papuoštos 
žvakutės gausiai mirksėjo, lyg norėdamos 
praskaidrinti visų liūdną nuotaiką. Liūde
syje likęs sūnus Algis su žmona Sandra ir 
dviem dukrom - Nijole ir Aldona - nuo
širdžiai padėkojo visiems padėjusiems pa
laidoti jų mamą, uošvę ir močiutę.

Ilsėkis po visų darbų, mieloji Elena ir 
tegu Tavo draugės Danutės įpilta sauja 
lietuviškos žemelės jungia Tavo sielą su 
Tavo numylėta Lietuva.

Elena Varnienė

Motinos diena. Kapų lankymas. 
Baltų trėmimų minėjimas.

Kapų lankymas. 
Kalėdos.

PAMALDŲ TVARKARAŠTIS SYDNĖJUJE 2003 M.
Mums gerai pažįstamas kun. Roger Bellemore SM, tarnavęs lietuviams jau 

ketverius metus, ir toliau sutiko mums patarnauti sekančia tvarka.
Pamaldos vyks St Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe, 11.30 vai. ryto:

Gegužės 18 d. -
Birželio 15 d. -
Liepos 20 d.
Rugpjūčio 17 d.
Rugsėjo 21 d.
Spalio 19 d.
Lapkričio 9 d.-
Gruodžio 25 d. -

Šios parapijos klebonas yra Fr. John Alt, tel.: 9649 2374. Laidotuvių, krikštynų 
reikalais tikintieji prašomi kreiptis į kleboną. Šiuo metu bažnyčioje vyksta remontas, 
todėl pamaldos vyks Parapijos salėje, kol bus užbaigtas remontas. Parapijiečių aukas 
šiam remontui priima Danutė Ankienė ir Antanas Kramilius. Kitais reikalais infor
maciją suteiks Danutė Ankienė, tel.: 9871 2524. Parapijos Komitetas

Aukos “Mūsų Pastogei” P. Andriejaitis
E. Stankienė

SA 
QLD

$ 5.00
$ 35.00

V. Lozoraitis NSW $ 15.00 A Stupuras VIC $ 15.00
A Arlauskas NSW $ 5.00 AAfeščiūnaitė-
J. Simaitis NSW $ 50.00 Janavičienė NSW $ 25.00
J. Vitartas ACT $ 5.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
L Norvydienė VIC $ 5.00 “Mūsų Pastogės” Administracija

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!

Mūsų Pastogė Nr. 16, 2003.04.28, psl.7
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Lietuvos Respublikos Referendumas
Lietuvos Respublikos tyriausioji Rinkimų Komisija praneša, kad LR priva

lomasis referendumas “Dėl Lietuvos Respublikos nary stės Europos Sąjungoje” įvyks 
2003 m. gegužės 10-11 d.

LR Konsulato Adelaidėje sudaryta balsavimo Komisija ragina visus LR piliečius 
(turinčius LR pasą), gyvenančius Pietų Australijoje, Vakarinėje Australijoje ir Šiaurės 
Teritorijoje, nedelsiant registruotis LR Konsulate Adelaidėje, kad laiku būtų įtraukti 
į rinkėjų sąrašus.

Užsiregistruoti galite paštu: LR Konsulatas, 25 McLachlan Avenue, Glenelg 
North, SA., E-mail: jvabolis@senetcom.au arba telefonu: (08)8294 3792.

Balsavimas asmeniškai Adelaidėje vyks Lietuvių Namuose š.m. gegužės 10 - 
11 dienomis tarp 12.30 - 14.30 vai.

Balsuojantys paštu prašomi apie tai iš anksto pranešti LR Konsulatui Adelaidėje, 
kad laiku gautų balsavimui skirtą rinkėjo pažymėjimą ir balsavimo biuletenį.

Janina Vabolis OAM
LR Garbės Konsule Adelaidėje

LR referendumas “Dėl Lietuvos Respublikos 
narystės Europos Sąjungoje” Melbourne

Šių metų gegužės 10-11 d. vyks referendumas “Dėl Lietuvos Respublikos narystės 
Europos Sąjungoje” Lietuvoje.

Pagal Lietuvos Respublikos referendumo įstatymą LR piliečiai, nuolat gyvenan
tys arba rinkimų metu esantys ne Lietuvoje, balsuoja Lietuvos Respublikos dip
lomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose. LR piliečiai, gyvenantys ar lankan
tys Viktorijos ir Tasmanijos valstijas, galės balsuoti gegužės 11d. nuo 12 iki 14 
vai. Lietuvių Namuose Melbourne. Minėti piliečiai, kurie negalės atvykti balsuoti 
į Lietuvių Namus šią dieną, galės balsuoti paštu.

Lietuvos Konsulatas Melbourne ruošia išankstinį rinkėjų sąrašą. Prašome visus 
LR piliečius, kurie nuolat gyvena Viktorijos ir Tasmanijos valstijose, ir piliečius, 
kurie gyvena Lietuvoje, bet rinkimų metu bus anksčiau minėtose valstijose 
Australijoje, kreiptis į Lietuvos Respublikos Konsulatą Melbourne. Taip pat prašome 
tų, kurie nebalsavo per Prezidento rinkimus 2002/2003 m. registruotis LR Konsulate 
Melbourne darbo laiku telefonu 9819 5515, kviesti Rasą Imbrasicnę arba Amanda 
O’Mahony, arba palikti žinutę tel. 9808 8300. Taip pat prašome šiais telefonais 
kreiptis ir tiems, kas nori balsuoti paštu, ir jums bus išsiųsti referendumo biuleteniai.

Piliečiai, ateidami balsuoti, nepamirškite pasiimti su savimi LR piliečio pasą.
Pagal Lietuvos įstatymus balsavimas nėra privalomas, tačiau referendumo 

rezultatas priklausys nuo rinkėjų aktyvumo.
Andrius Žilinskas

LR Garbės Konsulas Melbourne

Referendumas - balsavimas Sydnėjuje
Balsavimas referendume “Dėl Lietuvos Respublikos nary stės Europos Sąjun

goje” Sydnėjuje vyks 2003 m. gegužės 11 dieną (sekmadienį) nuo 1 vai. iki 5 
vai. p.p. Lietuvos Generalinio Konsulato raštinėje Sydnėjaus Lietuvių Klube, 
16-18 East Terrace, Bankstown.

Canberrojc balsavimas vyks Lietuvių Būstinėje, 114 Maitland Street, 
Hackett, sekmadienį, gegužės 11 dieną, nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p.

Labai svarbu, kad visi Lietuvos Respublikos piliečiai dalyvautų balsavime, nes 
šis referendumas sprendžia Lietuvos ateitį. Mūsų visų pareiga yra užtikrinti, kad 
Lietuva taptų Europos Sąjungos nare.

Viktoras Sliteris
LR Garbės Generalinis Konsulas Sydnėjuje

MOTINOS DIENA
ALB Geelongo Apylinkės Valdyba kviečia visus apsilankyti į Motinos Dienos 

minėjimą, kuris įvyks sekmadienį, gegužės 4 d., 12 vai., Pettitt Park Geelonge.

Po įvarios programos bus pietūs, o po to — ^tiraDus!
Bus galima įsigyti naujų rudeninių drabužių (dydžiai 8 - 28).

Pietų kaina - $7. Prašome paskambinti Kajui Starinskui 
tel.: 5278 3660, jei norite pasilikti pietums.

MOTHER’S DAY
Sunday 4 May 12:00, Lithuanian House, Pettitt Park.

You are invited to our Mother’s Day Celebration, with 
Luncheon & Autumn Fashion Parade.

Fashions (sizes 8 - 28) may be purchased at reasonable 
prices. Those wishing to attend the luncheon (cost $7) 
should register - for catering purposes - with Mr. K. 
Starinskas on 5278 3660.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo bibliotekoje
Prieinama kaina galima įsigyti (teirautis sekmadieniais bibliotekos darbo laiku): 

moterišką tautinį kostiumą (ne naujas), dydis: 12-14, 
moterišką tautinį kostiumą (naujas), dydis 14-16;
įvairių spalvų prijuosčių;
tautinį kostiumą berniukui (13-kos metų);
prijuostėlių mergaitėms (7-nių metų);

Nuo pardavimo kainos didelis procentas skiriamas bibliotekai.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas Kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vaL 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais ir antradieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
penktadieniais nuo 
šeštadieniais nuo 
sekmadieniais nuo

5.00 iki 9.00 vai. vakaro 
12.00 iki 7.00 vai. vakaro ir 
12.00 iki 7.00 vai. vakaro.

Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, 
pagamintus Darijos Meginienės - naujos Klubo šeimininkės. 
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

Ketvirtadieniais nuo 7 vai. vakaro Bilijardo Klubas
Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

AUS Presents:

44 Errol St 
Nth Melbourne

3RD ANNUAL

ALJS Ball

BOOK NOW!
Tickets $48 inc. GST 
Audrius 0403 233 628
email: audrius@aljs.org

FEATURING: 
live Latino band 
Buffet Meal 
drinks at bar prices

Saturday, May 10th 2003 
Lithuanian Club

Artūro ir Eugenijos 
koncertuotu arkamštis

Artūras Kozlovskis ir Eugenija Kuprytė koncertuoja Australijoje:
Melbourne - gegužės 4 d., 1.30 vai. p.p. Lietuvių Namuose. Įėjimas $15.

(įskaitant kavą ir pyragus.) Vaikai iki 15 m. visur veltui.
Adelaidėje - gegužės 11 d., 1.30 vai. p.p. Lietuvių Namuose. Įėjimas $13.
Canberrojc - gegužės 17 d. (šeštadienį), 1 vai. West Rugby Club, Catchpole 

Street Maquarie. Įėjimas $13.
Sydnėjuje - gegužės 18 d., 2.30 vai. Lietuvių Namuose. Įėjimas $13. 

Vaikai visur veltui.
Kviečiame visus ateiti ir pasidžiaugti. Melbourno Entuziastės

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų skelbimų kaina' $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai — $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai — $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

“Ratelis”
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