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Į EUROPĄ - TAIP!

Vienu iš valstybės simbolių - šalia vėliavos, herbo, himno - visame pasaulyje laiko
mas tautinis kostiumas, todėl labai prasminga, kad Lietuvos valstybės - Karaliaus Min
daugo karūnavimo 750 metų jubiliejui skirta Pasaulio lietuvių dainų šventė prasideda 
būtent tautinio kostiumo pristaty mu birželio 30 dienų, 19 vai., sporto, pramogų ir verslo 
centre FORUM PALACE Vilniuje, Konstitucijos g. 26. To dar nebuvo - ant šviesų 
mitvicksto podiumo, tarsi šiuolaikinės mados renginyje, jūs turėsite progos pamatyti 
įspūdingą visų Lietuvos regionų tautinių kostiumų kolekciją.

Tautinių kostiumų kolekcija - tai išeiginiai XIX a. lietuvių drabužiai, rekonstruoti re
miantis mokslinių tyrinėjimų duomenimis. Kostiumus atkūrė menotyrininkės Teresė Jur
kuvienė. Laisvė Ašmontienė, Danutė Keturakienė. audė geriausios Lietuvos audėjos.

Antroji renginio dalis - modemus XXI amžiaus požiūris į tradiciją. Bus demonstruo
jamos žymiausių dabarties Lietuvos dizainerių Aleksandro Pogrebnojaus ir Vidos Simo- 
navičifltės. Sandros Straukaitės, Ramunės Strazdaitės, Julijos Žilėnienės kolekcijos, su
kurtos tautinių drabužių motyvais specialiai šiam renginiui.

Kolekcijų demonstravimą lydės gyva muzika - dainuos Veronika Povilionienė. Rugia- 
veidė. folkloro ansambliai, gros žymiausi senosios bei džiazo, roko ir kt. muz. stilių atlikėjai.

Juozas Mikutavičius, Pasaulio lietuvių dainų šventės direktorius

Vilnius, gegužės 12 d. (ELTA). Dvi dienas 
- šeštadienį ir sekmadienį - vykusiame 
referendume Lietuvos piliečiai pritarė šalies 
narystei Europos Sąjungoje. Vyriausiosios 
rinkimų komisijos išankstiniais duomenimis, 
“taip” narystei Europos Sąjungoje pasakė 
91.04% referendume dalyvavusių piliečių. 
Referendumo klausimui nepritarė 8.96% 
rinkėjų.

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) 
pirmininkas Zenonas Vaigauskas paskelbė, 
kad už narystę ES, išankstiniais duomenimis, 
balsavo 1,497,602 rinkėjai, prieš - 147,429.

Referendume dėl Lietuvos narystės ES 
dalyvavo 1.665.565 rinkėjai, kas sudaro 63.3 
% rinkėjų.

Per referendumą rasta 20.511, arba 1.23 
%, negaliojančių biuletenių. Pasak Z. Vai- 
gausko, tai nėra didelis skaičius.

Referendumo apylinkėse buvo įrašyta 
2,631,288 rinkėjai, arba beveik 28,000 dau
giau nei išankstiniuose rinkėjų sąrašuose.

Per referendumą tik Visagine ir Trakų 
rajone rinkėjų aktyvumas buvo mažesnis nei 
50%. Aktyviausi buvo Neringos rinkėjai, kur 

balsavo 79.76% rinkėjų. Tarp aktyviausių taip 
pat - Palangos, Panevėžio miestų ir Varėnos 
rajono rinkėjai. Ten referendume dalyvavo 
nuo 69.50 iki 71.74% rinkėjų. Karščiausi 
Lietuvos narystės šalininkai buvo Alytuje - 
95.24%, Kaune - 94.98%, Kauno rajone - 
94.66%. Mažiau aktyvūs, bet labai karštai 
pritariantys referendumo nuostatai buvo 
Švenčionių. Vilniaus, Šalčininkų rajonų ir 
Visagino rinkėjai. Visagine buvo pats ma
žiausias pritarimo procentas - 78.44%.

Z. Vaigausko duomenimis, referendumas 
vyko sklandžiai, skundų dėl referendumų 
komisijų veiklos beveik nėra gauta. Jis sakė 
gavęs kai kurių euroskeptikų skundą, kuriame 
vyrauja bendro pobūdžio nusiskundimai. 
Tačiau jį vertinti, pasak jo, dar būtų ankstyva.

Vėliau referendumo laimėjimo proga prie 
Seimo esančioje Nepriklausomybės aikštėje, 
išsirikiavus Garbės sargybos kuopai, buvo 
iškeltos Lietuvos ir E S vėliavos, atlikti Lie- 
tuvos ir Europos Sąjungos himnai. Iškilmin
goje vėliavų pakėlimo ceremonijoje dalyvavo 
Lietuvos vadovai, Seimo nariai ir besidžiau
giantys referendumo pergale vilniečiai. □

Kairėje - balsuoja Valdas ir Alma Adamkai, dešinėje - balsuotojus skatina jaunimas.

VDonSaS Lietuvos įvykių apžvalga Kaip balsavo užsienyje?
Lietuvoje turė
tų likti atominė 

elektrinė
ELTA. Lietuvai 

tapus ES nare, visų 
atominės elektrinės 
darbuotojų poten
cialas bei darbas bus 
itin vertinami. Tai 
LR Prezidentas Ro

landas Paksas teigė Visagine vykusiame 
susitikime su Ignalinos atominės elektrinės 
darbuotojais. Šiame susitikime jis dar kartą 
pakartotojo savo poziciją, jog prieš Ignali
nos atominės elektrinės uždarymą, jau da
bar reikia galvoti apie branduolinės energe
tikos ateitį Lietuvoje, tai pat ir apie galimybę 
mūsų šaliai likti saugią ir pigią branduolinę 

energiją gaminančia bei eksportuojančia 
valstybe.

Visagino kultūros namuose '“Banga” 
susirinkę miesto gyventojai teiravosi Prezi
dento apie senatvės pensijų dydį, medici
ninių paslaugų bei gydymo kokybę Lietu
vai tapus ES nare. Prezidentas patikino 
visaginiečius, jog situacija socialinėje srity
je gerės į Lietuvą nukreipus ES struktūrinių 
fondų lėšas, kurias mūsų valdžios atstovams 
reikės tinkamai ir pagal paskirtį paskirstyti.

Lankėsi Graikijos Min. 
Pirmininkas

ELTA Gegužės 7 d. vienos dienos vizito 
į Lietuvą atvyko Graikijos Ministras Pir
mininkas Konstantinos Simitis.

Šiuo metu Graikija pirmininkauja Euro
pos Sąjungai, todėl šios šalies Ministras 
Pirmininkas lanko šalis nares ir šalis kan
didates. Vienas šio vizito tikslų - pasiren
gimas ES viršūnių susitikimui, įvyksian
čiam birželio 20 d. Salonikuose.

Susitikimo metu buvo aptarti Europos 
ateities ir imigracijos politikos klausimai, 
situacija Irake, Artimuosiuose Rytuose bei 
Vakarų Balkanuose, transatlantinio dialogo, 
bendradarbiavimo mokslo ir tyrimų srityje 
klausimai. Po susitikimo Graikijos Vyriau
sybės vadovas išvyko į Lenkiją.

Sugrįžta Šiluvos Madona
ELTA. Stebuklingoji Šiluvos Madona 

sugrįžo į šio žemaičių miestelio Švenčiau
siosios Mergelės Marijos Gimimo bazilikos 
Didįjį altorių.

Po dvejos metus trukusio labai sudėtingo 
ir sunkaus darbo Lietuvos dailės muziejaus 
Prano Gudyno muziejinių vertybių restau
ravimo centre užbaigti Šiluvos bazilikos 
altoriaus paveikslo “Dievo Motina su

Nukelta į 2 psl

Lietuvos diplomatinėse ir konsulinėse 
atstovybėse užsienio valstybėse buvo gerokai 
didesnis susidomėjimas referendumu dėl 
Lietuvos narystės ES negu per Prezidento 
rinkimus. Gegužės 9 dienos duomenimis, gau
tais iš 29 ambasadų ir konsulatų. Lietuvos 
atstovybėse aiba paštu balsavo 3,357 iš 6,414 
į rinkėjų sąrašus įrašytų šalies piliečių. Rin
kėjų aktyvumas siekė 52%.

Sydnėjuje iš viso balsavo 98 piliečiai 
(paštu iš Canberros 6, iš Brisbanės 5)

Daugiausiai balsuota ambasadoje Vokieti
joje - čia savo nuomonę jau pareiškė 1007 
Lietuvos piliečiai. Per pastangų Lietuvos Pre

Šitaip balsavo Lietuvoje
Šeštadienį rinkėjai į balsavimo apylinkes 

ėjo lėtai. Iki 10 valandos balsavusiųjų buvo 
tik 5%, iki 14 vai. - 14%, iki 18 vai. - beveik 
•20%, o per visą tą dieną - tik 23%. Sudėjus 
su iš anksto pašhi savo balsą atidavusiais 7.6 
% rinkėjų, pirmosios referendumo dienos re
zultatas nesiekė nė trečdalio visų rinkėjų.

Sekmadienio rytas taip pat nebuvo labai 
gerai nuteikiantis. Dd 10 vai. atėjo balsuoti 
apie 5% rinkėjų. Dd to laiko referendume buvo 
balsavę tik 35.4% rinkėjų.

Tačiau po pietų viskas pasikeitė. Rinkėjai 
paskubėjo ir nuo 10 iki 14 valandos savo bal
sus atidavė beveik 13% rinkėjų. Maždaug 14 

zidento rinkimų pirmąjį ratą Vokietijoje balsa
vo 603. per antrąjį - 543 rinkėjai.

Didžiausias aktyvumas buvo Danijoje - 
čia balsavo 229 iš 288 (80%) užregistmotų 
piliečių. Portugalijoje balsavo 67 iš 88. Didž. 
Britanijoje balsavo keliskart daugiau rinkėjų 
nei per Prezidento rinkimus. Tuomet savo 
nuomonę pareiškė 226. tuo tarpu šiųmetinia
me referendume - jau 849 Lietuvos piliečiai. 
Dvigubai daugiau Lietuvos piliečių balsavo 
ir Ispanijoje bei Norvegijoje.

Ispanijoje balsavime dalyvavusiųjų 
skaičius išaugo nuo 72 iki 165. Norvegijoje - 
nuo 71 iki 159. □ 

valandą 28 minutės jau galima buvo matyti, 
kad daugiau kaip pusė rinkėjų jau atėjo į 
apylinkes ir referendumas gali būti laikomas 
įvykusiu.

Nepaisant to. raginimai balsuoti nesiliovė 
ir iki balsavimo pabaigos. 22 valandą į 
apylinkes atėjo dar apie 16% rinkėjų.

Tradiciškai aktyviausiai balsavime daly
vavo Neringos miesto gyventojai - daugiau 
kaip 80% visų rinkėjų. Tarp didžiausių šalies 
miestų aktyviausiai balsavo Panevėžio ir 
Kauno gyventojai - maždaug po 70% gy
ventojų. Vilniuje savo balsus atidavė apie 55 
% rinkėjų. □
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Gegužės pra
džioje tornado tipo 
viesulai nusiaubė 
centrines JAValsti- 
jas, sugriaudami 
tūkstančius pastatų. 
Nuo viesulų ir su
keltų potvynių iki 
gegužės 9 d. žuvo 
42 žmonės, daugy

bė sužeistų. Ypač nukentėjo Missouri, 
Tennessee, Kansas ir Oklahoma valstijos.
♦ Gegužės 8 d. JAV karinė vadovybė 
pranešė, kad iki šiol Irake paleista apie 7 000 
karo belaisvių. Virš 3 700 irakiečių palei
džiami pasirašę pasižadėjimus, kad nesiims 
jokių priešiškų veiksmų prieš JAV ir jos są
jungininkų karius. JAV kariuomenės žinioje 
Irake dar yra likę apie 2 000 karo belaisvių. 
Dalis jų yra svetimšaliai arba žinomi nusi
kaltėliai. kitų praeitis dar tiriama.
♦ Gegužės 8 d. Maroko karalystė džiaugs
mingai pasitiko sosto įpėdinio gimimą 101 
patrankos saliutu. Ta proga Maroko karalius 
Muhammed paskelbė plačią amnestiją iš 
kalėjimų išleisdamas beveik 9500 kalinių. 
Kitiems kaliniams, kurių yra apie 40 000, 
sumažintos bausmės.
♦ Gegužės 9 d. Saudi Arabijos vyriausybė 
pranešė, kad buvo susektas ir išardytas al- 
Quaeda organizacijos paruoštas sąmokslas 
nužudyti Vidaus reikalų ir Krašto apsaugos 
ministrus. Po susišaudymo su policija pabėgo 
19 sąmokslininkų, jie yra paieškomi. Teroristų 
bute rasti 5 lagaminai su 377 kg sprogmenų, 
daug granatų, AK-47 tipo šautuvų, ryšių 
aparatūra, kelionės dokumentai ir didesnė 
suma pinigų JAV ir Saudi Arabijos valiuta. 
Sąmokslininkai buvę apmokyti Afganistane. 
Kai kurie iš jų buvę policijos tardomi tik grįžę
į.Sąudi Arabiją iš Afganistano prieš porą metų. Dieną, nepaisydamos policijos draudimo. □

- ir

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Kūdikiu” tyrimai ir restauracija. Prieš ke
lionę į Šiluvą, paveikslas buvo eksponuo
tas Restauravimo centro salėje. Šiam darbui 
buvo skirta apie 130 000 litų. Šiais metais 
paskirta dar 50 000 litų Šiluvos bazilikos 
interjero tvarkymo darbams.

Pristatant restauruotų Dievo Motinos 
paveikslą Šiluvoje dalyvavo Telšių vyskupas 
Jonas Boruta, kiti dvasininkai, muziejinin
kai. restauratoriai. Dievo Molina Marija 
Šiluvoje garbinama nuo seniausių laikų. 
Šiluvoje yra įvykęs anksčiausiai Europoje 
žinomas Švenčiausiosios Mergelės Marijos 
apsireiškimas. Šiluva - viena iš penkiiĮ vie
tų Europoje, kur Marijos pasirodymą Baž
nyčia yra oficialiai pripažinusi. Šiluvoje 
baigiami statyti Dvasios namai. Arkivys
kupas S.Tamkevičius įsitikinęs, kad Šiluva 
turi visas galimybes tapti tokia garsia 
pasaulio piligrimų lankoma vieta kaip ir 
Lurdas.

Parama nelaimės atveju
BNS. Finansinė valstybės parama už

sienyje mirusių ar žuvusių Lietuvos piliečių 
palaikų pargabenimui negalės viršyti 4 000 
litų. Už tokios paramos teikimą yra atsa
kingos savivaldybės. Finansų ministerija 
kas ketvirtį kompensuoja joms susidariu
sias išlaidas. Finansų ministerijai pasiūlyta 
skirti iš Vyriausybės rezervo fondo 100 000 
litų kompensuoti savivaldybėms jų išmo
kėtas sumas.

Kaip pranešė Vyriausybės spaudos 
tarnyba, materialinė pagalba nuken- 
tėjusiems užsienio valstybėse piliečiams bus 
teikiama tik išimtiniais atvejais ir tik tada, 
kai nėra jokių galimybių gauti šią pagalbą 
iš kitų šaltinių. Materialinė pagalba bus
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bet išleisti, neturint kaltės įrodymų.
♦ Gegužės 9 d. dėl nežinomos priežasties 
prekių pakrovimo durys atsidarė kelių kilo
metrų aukštyje skrendančiame Kongo De
mokratinės Respublikos karo transporto lėk
tuve. Oro srovė ištraukė laukan tarp 100 ir 
160 žmonių. Sovietų gamybos lįjušin 76 tipo 
lėktuvas, nuomojamas iš Ukrainos Krašto 
apsaugos ministerijos, skrido iš sostinės 
Kinšasa į didelį Katanga provincijos miestą 
Lumbaši su apie 200 karių, policininkų bei jų 
žmonų ir vaikų. Po katastrofos lėktuvas su 
keliasdešimt išlikusių keleivių grįžo į Kinša- 
sos aerouostą.
♦ Gegužės 9 d. JAV, D. Britanija ir Ispanija 
kreipėsi į Jungtinių Tautų Organizaciją, siū
lydami rezoliuciją panaikinančią sankcijas, 
taikomas Irakui. Sankcijos nebeturėtų galioti, 
kritus Saddam Hussein režimui. Ypač svarbu, 
kad būtų panaikinti naftos pardavimo suvar
žymai, nes šios pajamos būtinos nualinto Irako 
atstatymui. Prancūzija ir Rusija nepalankiai 
sutiko JAV ir jos sąjungininkių pasiūlymą ir 
stengsis įnešti eilę pataisų į siūlomą rezo
liucijos projektą. Jos nenori, kad Irako naftos 
prekyba būtų JAV kontrolėje.
♦ Gegužėsl0d.įlrakąpo23metųtremtics 
Irake grįžo svarbiausias Irako musulmonų 
šiitų dvasiškis, ajatola MohammedBaquir al- 
Hakim Jis buvo entuziastingai minios sutik
tas Basra mieste.
♦ Gegužės 11 d. iš pareigų laikinai pasitrau
kė Australijos generalgubernatorius dr. Peter 
Hollingworth, kol nepasibaigs jam Viktorijos 
Aukščiausiame Teisme iškelta byla. Jo pa
reigas laikinai eis dabartinis Tasmanijos 
gubernatorius Sir Guy Green.
♦ Gegužės 10 d. Zimbabvės Respublikos 
policija suėmė 46 moteris Bulawaya mieste, 
nes jos bandė susirinkti viešai švęsti Motinos 

teikiama piliečiui staiga susirgus, susiža
lojus, būtinajai medicinos pagalbai suteikti, 
taip pat nukentėjus dėl įvykdyto nusikalti
mo ar kito teisės pažeidimo, kelionės grįžti 
į Lietuvą išlaidoms padengti.

Perlaidos Napoleono armijos 
karius

Vilnius, gegužės 7 d. (ELTA). Vilniuje 
aptiktų Napoleono armijos karių palaikų 
perlaidojimo ceremonijos programa bus 
parengta iki gegužės 23 dienos. Ją parengti 
įpareigota Vyriausybės sudaryta 1812 m. 
įvykiams Lietuvoje paminėti skirtų renginių 
organizavimo komisija, kuri turės surasti 
ir finansavimo šaltinius.

Prancūzijos armijos karių palaiki} per
laidojimas - vienas iš svarbiausių rengi
nių. skirtų paminėti 1812 metų įvykius 
Lietuvoje. Didžiausia žinoma Napoleono 
armijos palaikų kapavietė, primena ELTA, 
aptikta prieš dvejus metus vadinamojo 
Šiaurės miestelio teritorijoje kasant grio
vius komunikacijoms. Tyrimus atlikę ar
cheologai, antropologai, kitų sričių moks
lininkai mano, kad čia galėjo būti palaidota 
apie 7 000 karių. Aptikta kapavietė išgar
sino Lietuvos vardą pasaulyje. Čia lankėsi 
didžiausių užsienio leidinių koresponden
tai. Vilniaus mokslininkai, tyrinėjantys 
Napoleono armijos karių palaikus, kvie
čiami į tarptautines konferencijas. Doku
mentinius filmus archeologinių kasinėjimų 
vietoje kūrė pasaulinio garso televizijos 
kompanijos “Discovery” ir BBC.

Napoleono armijos karių palaikų perlai
dojimo klausimai derinami su Prancūzijos 
ambasada.

Naujas banko pavadinimas
Vilnius, gegužės 5 d. (ELTA). Trečias

JAV Senatas pritarė NATO plėtrai i
ELTA. Gegu

žės 8 d. didžiau
sios ir įtakingiau
sios NATO narės 
- JAV Senatas 
vienbalsiai ratifi
kavo septynių 
Vidurio ir Pietų

Europos valstybių, tarp jų ir Lietuvos, 
prisijungimo prie Šiaurės Atlanto sutarties 
protokolus. Iš 100 JAV Senato narių proto
kolų ratifikavimui pritarė visi 96 senatoriai, 
dalyvavę posėdyje. Politikų nuomone, šis 
JAV žingsnis skatins ir kitų NATO narių 
parlamentus sparčiai ratifikuoti sutartis.

Iš 19-os NATO narių stojimo j Aljansą 
protokolus taip pat jau yra ratifikavusios 
Kanada ir Norvegija.

JAV Senato rūmuose ratifikavimo proce
dūrą stebėjo ir visų praėjusių metų lapkritį 
Prahoje į Aljansą pakviestų valstybių de
legacijos. Lietuvos delegacijai Washingtone 
vadovavo užs. reik. min. Antanas Valionis.

Tremtinių butams — milijonas litų
BNS. Šiais metais į Lietuvą grįžtančių 

politinių kalinių ir tremtinių butams pirkti 
skirta milijonas litų. Šiam tikslui skirtas 
biudžeto lėšas Vyriausybė paskirstė keturio
likai savivaldybių. Nutarimas padarytas 
gegužės 6 dieną.

Už šias lėšas planuojama nupirkti per 
932 kv. metrų bendro gyvenamojo ploto, 
pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba. Lė
šos skirtos toms savivaldybėms, kuriose 
įregistruota daugiausia grįžtančių į Lietuvą 
politinių kalinių ir tremtinių šeimų, lau
kiančių butų.

Apdovanotas Vytautas Landsbergis s
Vokietijos Saksonijos 

Landtagas nutarė apdovanoti 
prof. Vytautą Landsbergį Kons- 
titucijos medaliu už nuopelnus 
plėtojant demokratiją ir laisvą 
visuomenę. Šis medalis įsteig
tas 1997 m. minint Saksonijos 
Žemės Konstitucijos penkmetį. 
Iki šiol juo yra apdovanoti 58 
žmonės. Konstitucijos medalį 
prof. Vytautui Landsbergiui 
gegužės 2 d įteikė į Lietuvą 
atvykęs Saksonijos Landtago 
Konstitucijos ir Teisės Komiteto 
pirmininkas Volker Schimpff.

Vida Nacickaitė 
LR Seimo ryšių su visuomene sk.

Europiškiausias lietuvis — A.ČekuoIisis
Interneto svetainės www.euro.lt lanky

tojai europietiškiausiu šių metų lietuviu 
išrinko žurnalistą Algimantą Čckuolį. 
Pernai europietiškiausiu tapo Prezidentas 
Valdas Adamkus. Nuo šių metų pradžios 
vykusiuose rinkimuose balsavo 702 sve
tainės lankytojai, kurie į europietiškiausius 

pagal dydį šalyje Lietuvos žemės ūkio 
bankas (LŽŪB) oficialiai paskelbė, kad 
pradeda naudoti naują pavadinimą “NORD/ 
LB Lietuva”, žymintį banko priklausomybę 
Vokietijos finansinei grupei “NORD/LB”.

Pagal dydį dabar 35-as Europoje ir 60- 
as pasaulyje bankas “NORD/LB” į Lietuvą 
atėjo 1998 m., atidarydamas atstovybę Vil
niuje. po metųji pertvarkyta į skyrių. Pernai 
šis Vokietijos bankas nupirko valstybei 
priklausiusį trečiąjį pagal dydį šalies 
komercinį banką - LŽŪB, kuris buvo 
sujungtas su “NORD/LB” skyriumi.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

Po sutarties ratifikavimo įvyko į NATOJATO 
pakviestų valstybių užsienio reikalų nūnistnnistrų 
susitikimas su JAV prezidentu Georgeorge 
W.Bush, viceprezidentu Richard Cheną.eney, 
valstybės sekretoriumi Colin Powell, gynygyny- 
bos sekretoriumi Donald Rumsfeld.

ELTA primena, jog septynios šalys, tarp, tarp 
jų ir Lietuva, pakvietimo tapti Aljanso naro na
rėmis sulaukė praėjusių mehĮ lapkritį Praį Pra
hoje. Vėliau su kiekviena šalimi buvo vedaveda- 
mos derybos, kurių metu jos turėjo patvintvir- 
tinti savo ryžtą prisiimti politinius, teisiniusnius 
bei karinius narystės NATO įsipareigojimusmus.

Kovo 26 d. Briuselyje pasirašius prisurisi- 
jungimo prie Washingtono sutarties protoroto- 
kolus, prasidėjo jų ratifikavimo procesasesas 
devyniolikoje dabartinių NATO narių. Šis Šis 
procesas turėtų pasibaigti kitų metų pavaava- 
sarį. Tuoj po to pakviestosios valstjbėybės 
prisijungtų prie minėtos sutarties ir 2004004 
metų gegužę planuojamame NATO šalitįalių 
narių vadovų susitikime taptų visateisėmišmis 
Aljanso narėmis. C □

Savivaldybių duomenimis, vasario rio 1 
dienai įregistruotos 856 grįžtančių į Lie Lie
tuvą politinių kalinių ir tremtinių šeimoimos, 
kurioms reikia išnuomoti gyvenamąsiaąsias 
patalpas.

Daugiausia - 476 šeimos - įrcgistniotosiotos 
Vilniaus miesto savivaldybėje. Kaune but butų 
laukia 105 šeimos, Klaipėdoje - 113, ŠiauŠiau- 
liuose - 18, Marijampolėje - 8, Alytuje uje - 
7, Panevėžyje - 6 šeimos.

Savivaldybės, kurioms bus pervedamosmos 
lėšos, pirks butus ir nuomos pagrindais sus su
teiks juos grįžtantiems asmenims. [ □ 

Saksonijos Landtago Konstitucijos ir Teisės Komitetiitcto 
pirmininkas Volkcr Schimpff apdovanoja probrof. 
Vytautą Landsbergį.

pasiūlė 58 kan
didatus. Tarpjų 
- politikai, kul
tūros ir meno 
veikėjai, scenos, 
verslo atstovai 
ir kiti. Daugiau
sia balsų surin
ko žurnalistas 
Algimantas
Čckuolis, poetas Justinas Marcinkcvičiuičius, 
Vilniaus miesto tarybos narys Artūratūras
Zuokas, Europos komiteto prie LRV genegene- 
ralinis direktorius Petras Auštrevičiusčius, 
žurnalistas Marijonas Mikutavičius.

Europietiškiausias lietuvis buvo apdmpdo- 
vanotas gegužės 8 d. vakarą Vilniuje ArkiArki- 
katedros aikštėje vyksiančiame koncertecerte
“Lietuvai”. Jam buvo įteikta jau tradiciniicine 
tapusi skulptoriaus Nerijaus Kavaliauskousko 
sukurta reljefinė kompozicija “Obelis”.

Europietiškiausias lietuvis apdovanouaotas 
Europos dienos, gegužės devintosios, &, iš
vakarėse. ū □
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BENDRUOMENĖJ BARUO/E___________

Eglė Garrick-Zižytė svarbiose pareigose
Sydney didmiestis - NSW valstijos 

sostinė ir seniausias miestas Australijoje - 
ne be pagrindo didžiuojasi savo uostu, vienu 
iš magnetų, kasmet į Sydney pritraukian
čių mases turistų. Kad tai gražiausias uos
tos pasaulyje, įsitikino 2000-taisiais metais 
j Olimpines žaidynes suskrieję sportininkai 
ir žiūrovų minios.

Šio uosto gražinimu rūpinasi Sydney 
Uosto Pakrančių Valdyba - vienas iš svar
biausių NSW valstijos padalinių, adminis
truodama plačius žemės plotus The Rocks, 
Pyrmont, Darling Harbour, Luna Park ir 
kituose priemiesčiuose, priežiūrai samdyda
ma virš 56 000 tarnautojų.

Lietuviai gali didžiuotis, kad nuo š.m. 
kovo 17 d. viena iš keturių šios Valdybos 
direktorių yra Sydney lietuvių veikėja Eglė 
Garrick-Žižytė, paskirta Executive Director, 
Service Delivery. Sydney Harbour Foreshore 
Authority. Eglė yra tiesiogiai atsakinga už 
uosto pakraščių kultūrinio paveldo priežiū
rą, o taip pat jos žinioje yra ir SHFA admi
nistruojamų pastatų, parkų ir aikščių prie
žiūra. apsauga ir globa. Ypač svarbus už
davinys yra The Rocks kultūrinio paveldo 
išlaikymas.

Eglė Garrick yra pirmoji moteris šiose 
pareigose, tuo pačiu būdu ir viena iš 
aukščiausiai iškilusių moterų valstybės 
tarnautojų valstijoje.

Pagal išeitus mokslus, Eglė būtų turė
jusi dirbti bibliotekininke, tačiau jau anksti 
pasirinko kitą veiklos sritį, įsigydama labai 
plačią patirtį valstybinėje tarnyboje. Ji dir
bo ir su ABC TV, rašė prakalbas politikams 
Premjero departamente, ėjo atsakingas pa
reigas NSW Planavimo, Teismų Adminis
tracijos ir Sveikatos departamentuose, ras
dama laiko ir dviejų savo sūnų išauginimui, 
ir plačiai lietuviškai veiklai, ypač skautų 
organizacijos vadovybėje.

Nuo 1993 metų Eglė perėjo dirbti į State 
Transit departamentą, pradžioje kaip 
Manager, Public Affairs and Government 
Relations. Nuo 1996 metų ji administravo 
įvairias Sydney autobusų stotis (pirmoji 
moteris šiose pareigose), o nuo 1997 m. 
perėjo dirbti į Sydney Ferries kaip Business 
Manager. 2000 m. ji perėmė Sydney Ferries

Nuostabios šeimyninės vestuvės Sydnėjuje
Šių metų kovo 9 d. St. Peter Chanel 

katalikų bažnyčioje (Hunters Hill) susituokė 
Darius Ankus su Natasha Cassar.

Darius yra Danutės ir Kęstučio Ankų 
jauniausias sūnus. Ankų šeima plačiai žino
ma Sydnėjaus bendruomenėje - sporto klu

Darius Ankus ir Natasha Cassar.

vyriausiojo menedžerio pareigas ir sėkmin
gai įveikė uosto garlaiviams Sydney Olim
pinių žaidynių užkrautų pareigų naštą.

Nuo 2001 metų iki dabartinio paskyrimo 
Eglė vadovavo svarbiam State Transit sky
riui kaip General Manager - Marketing and 
Communications, tuo pat metu vyriausybės 
pavedimu peržiūrėdama NSW Heritage 
Office veiklą ir paruošdama reikalingų re
formų projektą.

Perimdama SHFA vykdomosios direk
torės pareigas, Eglė aiškino australų spau
dai, kad jos karjerai daug padėjo patirtis, 
įgyta dirbant su lietuvių skautais. Ten ji 
išmokusi vadovauti, argumentuotai reikšti 
savo nuomonę pasitarimuose. Savanoriško
je organizacijoje yra daug sunkiau pasiekti, 
kad vadovės sprendimai būtų priimami ir 
pildomi. Ši patirtis ypač padėjusi derybose 
su laivininkystės sąjungomis, atstovaujant 
Sydney Ferries.

Džiaugdamiesi Eglės pasiekimais, linki
me jai sėkmės naujose pareigose!

Vytautas Patašius
P.S. Eglės Garrick mamos - rašytojos 

Elenos Jonaitienės autobiografinio romano 
“Likimo blaškomi” ištraukos šiuo metu 
spausdinamos “Mūsų Pastogės” skiltyse.

be “Kovas”, KataliktĮ Draugijoje, bažny
čioje, chore ir garsų technikoje. Natasha yra 
jauniausia maltiečių kilmės Theresos ir 
Anthony Cassar duktė. Jos šeima gyvena 
Melbourne.

Darius - ryžtingas jaunuolis ir jau nuo 
jaunų dienų turėjo savo pomėgių. Vienas iš 
jų - tapti lakūnu. Dariaus svajonė išsipildė. 
Dabar skraido su QANTAS lėktuvu. Daž
niausiai skraido į Londoną arba Frankfurtą.

Vestuvėm pasitaikė gana gražus oras. Į 
vestuves atskrido Natashos tėvai ir giminės 
iš Melbourne.

Svečiai pradėjo rinktis prie St. Peter 
Chanel’s katalikų bažnyčios. Vestuvinį 
maršą vargonais grojo Dariaus vyriausias 
brolis Justinas. Viena po kitos įėjo pamergės. 
Paskutinė pasirodė Natasha - graži kaip 
princesė. Jos tėvelis su dideliu pasitikėjimu 
atvedė dukterį prie altoriaus ir pristatė 
Dariui. Fr. FinianEgan pradėjo mišias. FR. 
F. Egan buvo Dariaus pradžios mokyklos 
parapijos kunigas, o vėliau buvo perkeltas į 
Hunters Hill. Štai kodėl būtent ten ir vyko 
vestuvės. Atrodo, kad Fr.F. Egan turėjo 
didelę įtaką Dariaus gyvenime.

Pirmus skaitymus skaitė Jackie Filipovic. 
Psalmę skaitė Daniela Cassar, Natashos 
sesutė. Antrus skaitymus skaitė Melinda llic 
vyriausio pabrolio žmona. Tikinčiųjų maldas

Geelongo skautų “Židinio” 
metinė sueiga

Skautų “Židinio” metinė sueiga įvyko 
sausio 19 dieną Geelongo Lietuvių Namuo
se. Dalyvavo 22 asmenys. Perskaičius suei
gos dienotvarkę, susirinkusieji vienbalsiai 
ją priėmė. Sueigos atidarymą paskelbė 
tėvūnas s. Liudas Bungarda. Jo prašymu 
tylos minute buvo prisiminti ir pagerbti 
praėjusiais metais mirę mūsų tautiečiai.

Sueigai pirmininkauti tėvūnas pakvietė 
židinietį Kajetoną Starinską, o sekretoriau
ti - židinietį Rimą Mikėną. Mandatų Komi
siją sudarė žid. Petras Papreckas, Stasė Lip- 
šienė ir Aldona Scano.

Praėjusių metų sueigos protokolą pers
kaitė kancleris Vytautas Bindokas. Protoko
las buvo vienbalsiai priimtas. Už praėjusių 
metų “Židinio” atliktus darbus atsiskaitė 
tėvūnas s. Liudas Bungarda. Jis paminėjo 
praėjusių metų suplanuotus ir atliktus dar
bus ir visų Bendruomenės narių paprašė dar 
aktyviau dalyvauti “Židinio” organizuoja
muose renginiuose bei šventėse. Padėkojo 
visiems už pagalbą, organizuojant išvykas 
ir šventes. Iždininkė Nijolė Bratan pateikė 
išsamią ataskaitą apie metines pajamas ir 
išlaidas. Kontrolės Komisijos pranešimą 
perskaitė žid. Eimutis Šutas, pabrėždamas, 
kad visi dokumentai vedami teisingai ir 
tvarkingai. Iždininkės pranešimas buvo 
vienbalsiai priimtas.

Po pranešimų buvo renkama nauja “Ži
dinio” vadovybė. Praėjusių metų vadovybei 
sutikus vėl kandidatuoti, ir neatsiradus kitų 
kandidatų, jie buvo vienbalsiai perrinkti. 
Pareigomis jie pasiskirstė sekančiai:

tėvūnas - Liudas Bungarda, 
kancleris - Vytautas Bindokas, 
iždininkė - Nijolė Bratan.
Po to prasidėjo gausios diskusijos nu- 

Geelongo skautų “Židinio” židiniečiai metinėje sueigoje Lietuvių Namuose.

skaitė Renee Smith, artima šeimos draugė. 
Auką nešė abiejų mamytės Theresa Cassar 
ir Danutė Ankicnė. Prieš mišias vargonavo 
vyriausias Dariaus brolis Justinas, o fleita 
jam akompanavo Daniel Smith.

Džiaugsmingai linksmi ir pilni juoko 
jaunieji su pamergėm ir pabroliais išvažiavo 
fotografuotis į gražųjį Sydnėjaus miestą.

Vestuvių pokylis vyko Oatlands House 
Bettington Rd.. Oatlands. Iš Čikagos spe
cialiai į vestuves atskrido Dariaus krikšto 
mama Marytė Vizgirdienė ir atvežė didžiulį 
raguolį, [ėjus jaunavedžiams, jie buvo pri
statyti jau kaip “Mr. ir Mrs. Ankus”. 
Neapsiėjo vestuvės ir be lietuviškų pap
ročių: Danutė ir Kęstutis pasitiko jaunuo
sius su druska, duona ir vynu. Dariaus 
krikšto mama apibūdino tradicijos reikšmę, 
ir taip pat pasakė, kodėl yra du vestuvių

Geelongo skautų “Židinio” tėvūnas s. 
Liudas Bungarda, neseniai atšventęs 80 
metų gimtadienį, jau 20 metų vadovauja 
“Židiniui”.

statant šių metų programą. Numatytos 
datos įvairių renginių, tarp jų ir išvyka į 
gamtą - grybauti (data priklausys nuo oro 
sąlygų). Gegužės vidury bus ruošiama 
išvyka į vynines, nes ten norinčių vykti yra 
daug. Į “Dainos Sambūrio” koncertą auto
busiuką organizuos židiniečiai. “Židinio” 
20-ties metųjubiliejaus minėjimas numaty
tas spalio mėnesį.

Neatsiradus daugiau klausimų ar suma
nymų, pirmininkaujantis padėkojo susirin
kusiems ir “naujai” “Židinio" vadovybei 
palinkėjo sėkmės ir geros sveikatos.

Sueiga baigėsi sugiedant tradicinę “Lie
tuva brangi”. Po sueigos visi vaišinosi 
kavute ir suneštiniais užkandžiais.

Kajetonas Starinskas

pyragai. Pasirodo, kad pirmą raguolį Ma
rytė atvežė iš Čikagos prieš 28-rius metus 
Dariaus krikštynoms, o dabar to pačio ke
pėjo keptą - jo vestuvėms. Tai buvo staig
mena Danutei, nes vestuvių proga ji buvo 
užsakiusi didelį raguolį pas mūsų specia
listę raguolių kepėją Sydnėjuje - Danutę 
Svaldenienę (atrodo, kad šis raguolis liks 
krikštynoms).

Pasivaišinus skaniais patiekalais, pa
sigirdo jaunųjų valsas. Jauniesiems buvo 
išsakyta daug gražių sveikinimų bei 
linkėjimų.

Tikrai buvo šeimyniškos, nuostabios 
vestuvės, teikiančios ramybę. Linkiu Na- 
tashai ir Dariui, kad ir jų gyvenimas laimin
gai tekėtų sraunia tėkme.

Vestuvių dalyvė J.O.B.
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Lietuviai pasaulyje____________

Italijoje — pavojingas verslas...
Italijos žiniasklaida ir bankai sunerimę: 

šalį apraizgė suklastotų JAV dolerių pla
tintojų tinklas. Teisėsaugos atstovai pri
blokšti - šalį terorizuoja ne „Cosa nostra“, 
ne Kalabrijos „ndrangheta“ mafijos klanai, 
o nusikaltėliai iš mažos Rytų Europos val
stybės - Lietuvos. Skirtinguose Italijos re
gionuose beveik tuo pat metu suimti pinigų 
klastotojai yra Lietuvos piliečiai.

San Rėmo kurortas (Šiaurės Italija): 
suimta padirbtų pinigų platintojų gauja, 
keturi asmenys.

Čezenatiko kurortas (Vidurio Italija): 
sulaikyti du netikrų pinigų platintojai.

Livorno uostas (Vidurio Italija): suim
tas vienas netikrų pinigų platintojas.

Palermo, Ragūzos, Mcsinos miestai 
(Pietų Italija): sulaikytos trys pinigų platin
tojų grupės, iš viso - šeši asmenys.

Vis didėjantis pinigų klastotojų srautas 
kelia susirūpinimą ne tik Romai. Apie Ita
liją apraizgiusį lietuvišką nusikaltėlių tinklą 
pastaruoju metu kalbama ir Briuselyje, 
Europol’o (bendros Europos Sąjungos (ES) 
policijos) centrinėje.

Per keletą mėnesių Italijos teisėsauga 
dešimtyje šios šalies vietovių sučiupo sep
tyniolika Lietuvos piliečių. Visiems jiems 
pateiktas kaltinimas - bandymas išplatinti 
netikrus pinigus. Be to, kai kurių lietuvių 
veiklai taikomas ir Italijos baudžiamojo ko
dekso straipsnis „associazionc a dclinquere“ 
- organizuotos nusikalstamos grupės su
kūrimas. Ši juridinė formulė taikoma ir ma
fijos bosų teismo procesuose.

Nusikaltėlių veiklos geografija - Įspū
dinga. Kurjeriai iš Lietuvos su pluoštais ne
tikrų doleritĮ važinėja po visą Italiją skersai 
ir išilgai. Jų pėdsakų policija aptiko visų 
keturių Apeninų pusiasalio jūrų - Ligūrijos, 
Tirėnų, Adrijos, Jonijos-pakrantėse. Lietu
viai veikia garsiuose šalies kurortuose - 
„Gėlių Rivjeroje“ ties pasieniu su Monaku 
ir Prancūzija, Adrijos pajūryje ties Riminiu, 
Toskanos kurortuose tarp Elbos salos ir 
Pizos. Pastaruoju metu pinigų padirbinėto- 
jai pradėjo veržtis į atokiausius Italijos kam
pelius. Romai daugiausia nerimo kelia lietu
vių aktyvumas šalies pietuose - Apulijoje 
ir Sicilijoje. Vietos žiniasklaidoje jau užsime
nama apie galimą Lietuvos organizuoto nu
sikalstamumo grupių ir Sicilijos „Cosa 
nostra“ klanų bendradarbiavimą. ■

34 metų Vitalijus Balusokas, 30 metų 
Ričardas Gaidamavičius. 19 metų Eugeni
jus Zulkarnejevas ir 35 metų Edita Sava- 
nevskienė suklastotus dolerius platino Li
gūrijos „Gėlių Rivjeroje“, garsaus San Rėmo 
kurorto apylinkėse. San Rėmo kurorte yra 
kur išleisti pinigus: šiuo metu čia veikia 
didžiausias Italijos kazino, vos už 20 kilo
metrų - Monako Kunigaikštystė su savo 
garsiaisiais lošimo namais. Policija lietuvius 
užklupo mažučiame Arma di Taggio mieste
lio banke tuo metu, kai jie bandė keisti į eu
rus 17 banknotų po 100 JAV dolerių. „Dole
riai buvo suklastoti idealiai. A Iškirti klas
točių nuo tikrų pinigų nesugebėjo net banko 
darbuotojai, [tarimai pasitvirtino tik ištyrus 
dolerius specialia aparatūra ", - sakė San 
Rėmo teisėja Maria Gražia Leopardi. Koky
biškai suklastotus banknotus įsiūlyti pro
vincijos miestelių bankams nebuvo sunku. 
Lietuvių ketvertuko automobilyje policija 
surado beveik 10 000 jau iškeistų eurų.

Kitoje Apeninų pusėje, Adrijos pajūrio 
miestelyje San Mauro Mare, netoli Riminio 
kurorto, italus apgaudinėjo 32 metų Nerijus 
Kupčiūnas. Šis falsifikatų platintojas elgėsi 
itin įžūliai: sėkmingai pakeitęs 1200 netikrų 
dolerių į eurus, jis vėl sugrįžo į tą patį banką 
ir paprašė iškeisti dar 1000 netikrų dolerių.

„Dolerių kokybė - pribloškianti", - rem-
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damasis policijos šaltiniais tvirtino Boloni
jos dienraštis „11 Ręsto del Carlino“. Šio 
laikraščio duomenimis, sulaikytas lietuvis 
priklauso didelei užsienio gaujai, kuri pla
tina Rytų Europoje suklastotus dolerius.

Visų falsifikatus Italijoje platinusių lie
tuvių braižas panašus. Nė vienas jų neįkliu
vo Milane. Romoje, Florencijoje ar kitame 
dideliame mieste. Padirbtų pinigų platinto
jai paprastai renkasi mažų miestelių bankus 
ir taupomąsias kasas. Atėję į bankąjie sten
giasi sudaryti kurortinėms pajūrio vieto
vėms įprasto turisto iš Rytų Europos įvaizdį. 
Falsifikatų kurjeriai piniginėse dažniausiai 
laiko ne daugiau kaip 1000-1500 dolerių. 
Tiesa, pasitikėdami puikia padirbtų pinigų 
kokybe, kai kurie platintojai surizikuoja 
nešiotis ir didesnes sumas.

Kai 27 metų Artūras Antonenka ir 25 
metų Darius Kristupavičius karabinieriams 
paaiškino, kad Sirakūzų provincijos mies
telyje Casibile domėjosi vietos turistinėmis 
įžymybėmis, Sicilijos kariškiai tik nusijuo
kė. Didžiausios Italijos salos užkampyje 
užsienio turistams ne kažin ką yra veikti. 
Užtat du lietuvius labiausiai sudomino vie
na įžymybė - „Banca di Credito Popolare 
di Siracusa“ filialas. Čia jie pabandė pakeis
ti 1400 netikrų JAV dolerių ir įkliuvo.

Jokių architektūros paminklų, išskyrus 
parapijos bažnyčią ir „Banca Commerciale“ 
filialą, nėra ir Mesinos provincijos miestely
je Agata Militele. Trys atvykėliai iš Lietuvos 
nusprendė pirmiausia apsilankyti apsnūdu
sio miestelio banke ir išsikeisti į eurus 2500 
netikrų dolerių. Ta pati trijulė lankėsi ir 
Palermo provincijos miesteliuose Capo 
d’Orlando ir Brole bei sėkmingai iškeitė į 
eurus kelis tūkstančius dolerių.

„Kol policijai pakliūdavo vienas kitas 
Lietuvos pilietis su netikrais pinigais kiše
nėje, buvo galima kalbėti apie kažkokius 
atsitiktinumus. Bet dabar kyla logiškas 
klausimas: iš kur Sicilijoje visi šie lietuviai, 
kodėl būtent lietuviai ir iš kur tie padirbti 
doleriai?" - samprotavo advokatė Maria 
Rosa Pittala iš Katanijos Sicilijoje.

Tačiau užteko teisininkės paklausti, ką 
ji mano apie mafijos ryšį su Sicilijoje vei
kiančiais lietuviais, ir advokatė pasistengė 
skubiai baigti pokalbį: „Šia tema visiškai 
neturiu ką jums pasakytiPalermo žurna
listai teigė, kad Sicilijoje griebtis kokios 
nors pelningos nelegalios veiklos ir anks
čiau ar vėliau nesusidurti su mafija - neįma
nomas dalykas. Akylai „Cosa nostra“ pri
žiūri užsienio imigrantų veiklą. Savaitraštis 
„Panorama“ neseniai aprašė atvykėlių iš 
Ukrainos vargus Pietų Italijoje. Mafija kon
troliuoja kiekvieną nelegalų žingsnį: netgi 
už pakeleivingomis mašinomis perduoda
mus siuntinius artimiesiems verčia imigran
tus mokėti po 30-50 euro centų mokestį už 
vieną svorio kilogramą.

Tuo tarpu karabinierių korpuso pulki
ninkas Carlo Mori netiki versija dėl lietuvių 
ir mafijos bendradarbiavimo. C.Mori - ko
vos su monetariniais falsifikatais vyriau
siosios tarnybos vadas. „Jeigu kokiam nors 
Palermo bosui prireiktų tūkstančio padirb
tų dolerių, Jis tik švilptelėtų, ir tas tūkstan
tis po kelių akimirkų atsirastų jo delne. 
Kviestis padirbtų pinigų kurjerius iš Lie
tuvos į Siciliją būtų tiesiog nelogiška. Kitas 
dalykas, Jeigu tie padirbti doleriai susiję, 
pavyzdžiui, su atsiskaitymais už narkotikus. 
Prekyba kvaišalais - tai viena svarbiausių 
ir pelningiausių mafijos veiklos sričių", — 
samprotavo C.Mori.

Beje, Apulijoje iki šiol tebevyksta lietu
vių narkomafijos kurjerių teismo procesas. 
Tarptautinio uosto Taranto policija negali 
atsistebėti lietuvių įžūlumu ir užmojais. Lie
tuviai nardė uosto vandenyse, bandydami

Kas tasai “APPLE”?

APPLE kursus jau lankė keli šimtai Lietuvos mokytojų. Nuotraukoje - vienų AP
PLE kursų kursantai...

Išeivijos lietuvių JAV mokytojų pagalba 
Lietuvos mokytojams, dėstantiems anglų 
kalbą, buvo organizuojama nuo pat Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo. Pirmasis LR 
švietimo ir kultūros ministras Darius Kuo
lys kreipėsi tokios pagalbos į JAV lietuvius. 
Connecticut valstijoje, su grupe JAV švie
tėjų, Vaiva Vėbraitė 1991 m. įsteigė APPLE 
organizaciją - American Professional Partner
ship for Lithuanian Education (Amerikos 
pedagogų talka Lietuvos švietimui).

Nuo to laiko kasmet vyksta vasaros kur
sai Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose, 
kuriuose JAV mokytojai, lietuviai ir nelie
tuviai, moko anglų kalbos dėstymo meto
dikos Lietuvos mokytojus. Taip pat kas va
sarą Šventojoje būna speciali dviejų savai
čių mokomoji stovykla neįgaliesiems ir jų 
globėjams. Apie 2002 m. vasaros stovyklą 
plačiai rašoma APPLE aplinkraštyje (2003 
kovo-balandžio nr.). Jame seselė Sue Rogers 
(Sisters of Loretto) pasakoja, kokį didelį 
įspūdį jai paliko bendravimas su neįgaliais

Milijoninis palikimas - Lietuvių Fondui
ELTA. Visą savo žemiškąjį turtą, - per 

1.4 mln. dolerių - Amerikos lietuvis Juozas 
Ručys paliko Lietuvių Fondui. Sulaukęs 91- 
crių, Juozas Ručys mirė pernai, gruodžio 
mėnesį, San Francisco mieste. Palikdamas 
turtą Lietuvių Fondui, jis nurodė būtiną 
sąlygą - įsteigti Juozo Ručio fondą ir iš 
gaunamų pajamų remti bei skatinti lietuviš
ką mokslą - lietuvių kalbą, literatūrą, isto
riją tautosaką ir kt.

J. Ručys gimė Balbieriškyje, dirbo atsa
kingą darbą prekybos firmose, tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje, prieš Antrąjį pasau
linį karą išvyko į Vieną studijuoti ekono
miką. Karo metu buvo kelių urmo prekybos 
įmonių viršininkas, vėliau dirbo nukentėju

nuimti nuo laivo dugno 70 kg kokaino 
krovinį, kurio vertė - apie 6 milijonus eurų.

Tačiau ne visiems lietuviams sekasi. Si
cilijos, Ligūrijos, Emilijos laikraščiai pla
čiai aprašė sėkmingas policijos operacijas 
prieš lietuvius - padirbtų dolerių platintojus. 
Dažniausia bausmė už padirbtų pinigų pla
tinimą- nuo 1 iki 2 metų kalėjimo, turto kon
fiskavimas ir 200 eurų bauda. Tačiau daugu
ma lietuvių nesėdėjo už grotų nė metų, nes 
juos deportuodavo, nemokėjo jokios baudos, 
nes neturėjo pinigų. Kai kurie nuteistieji 
netgi sugebėjo susigrąžinti konfiskuotus 
automobilius ir jais parvažiuoti namo.

Į tardytojų klausimą: „Iš kur gavote su
klastotus pinigus? ", San Reme sulaikytos 
grupės nariai atsakė, jog netikrus dolerius 
jiems pakeitė autostradoje sunkvežimio vai
ruotojas. Teismą toks atsakymas patenkino. 

vaikais, jų tėvais, ir kokį svarbų darbą atlie
ka tos stovyklos organizatoriai, besisten
giantys atitaisyti sovietinės okupacijos 
padarytą žalą šioje srityje.

Gražiai išleistame leidinėlyje taip pat 
atspausdintos nuotraukos APPLE veikėjų, 
premijuotų už ilgus vadovavimo metus. 
Anelė Biliūnaitė 12 metų vadovavo APPLE 
kultūrinei programai Vilniuje. Vilma Bač- 
kiūtė 11 metų dirbo kaip vertėja, koordinavo 
vertėjų samdymą. Trečioji, gavusi ilgametės 
narės premiją, buvo Emilija Sakadolskienė, 
viena iš APPLE steigėjų ir šios organiza
cijos antroji pirmininkė. Aplinkraštyje taip 
pat aprašyti būsimos APPLE pirm. Irenos 
Ross įspūdžiai išjos dėstomų vienos savai
tės kursų rajono pradžios mokyklų ir gimna
zijų mokytojoms Varėnoje 2002 m. vasarą.

Leidinyje irgi yra surašyti visi valdybos 
nariai, įvairių sričių vadovai, finansinės pa
ramos šaltiniai ir kita įdomi informacija apie 
kai kuriuos dėstytojus, jų veiklą bei laiškai 
iš mokytojų, lankiusių APPLE kursus. Q 

siųjų nuo karo šelpimo organizacijoje.
Atvykęs į Ameriką jis įgijo lėktuvų me

chaniko specialybę. Kaip komercinių kelei
vinių lėktuvų mechanikas “Pan American 
Airways” bendrovėje dirbo 25 metus iki pat 
pensijos (1976 m.). Visą gyvenimąjis liko 
nevedęs. Mylėjo San Francisco mieste apsi
gyvenusią latvių kilmės operos solistę, 
tačiau draugystė nutrūko.

Po Nepriklausomybės atkūrimo, J. Ru
čys keletą kartų lankėsi Lietuvoje, rėmė 
Tremtinių grįžimo fondą, finansavo knygos 
apie Sūduvos krašto partizanų kovas leidy
bą. Šalia savo lovos visą laiką saugojo mai
šelį su sauja Lietuvos žemės, paimtos nuo 
brolio Vytauto kapo. □

Ragūzojc (Sicilija) sulaikytas 28 metų Val
das Drėma papasakojo apie keityklą Lenkijo
je, kur jam esą įsiūlė 1000 netikrų dolerių. 
Kiti sulaikytieji, advokatams patarus, papras
čiausiai pasinaudodavo teise ncatsakinėti į 
klausimus. Arba tvirtindavo, kad jokia kita 
kalba, išskyrus lietuvių, neatsakinės.

Tačiau, vienokiu ar kitokiu būdu italų 
teisėsauga kol kas sugebėjo apeiti svarbiau
sią klausimą, kuris rūpėjo, atrodo, tik Ita
lijos žiniasklaidai - kur slepiasi pogrindinė 
puikios kokybės dolerių spaustuvė - Ita
lijoje, Lietuvoje, o gal dar kurioje nors šaly
je?Dabar suprantu, kodėl San Rėmo atve
ju domėjosi JAV slaptosios tarnybos", - 
sakė šio miesto teisėja M.G.Leopardi. "Jeigu 
tokių atvejų - ne vienas, ne du ir ne trys, 
amerikiečių susirūpinimas - pagrįstas“.

Paulius Jurkevičius, (tilpo “L.r”)
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Aliutės Kampelis Padėka
LB Spaudos Sąjungos Valdyba nuoširdžiai dėkoja ALB 

Krašto Valdybai ir jos pirmininkei p. Lolitai Kalėdai už 
solidžią $ 2 250 paramą.

Džiugu, kad ALB vadovybė supranta savo savaitraščio 
reikšmę, nes išties spauda yra vienas iš stipriausių ryšių, 
kurie palaiko ir nuolat ugdo išeiviškosios lietuvybės sąmo
ningumą.

Vyrpalaikiai ir mergos
Donelaitis mylėjo ir rūpinosi savo parapijiečiais, bet jų 

neidealizavo. O labiausiai negalėjo pakęsti paleistuvystės ir 
savo nuomonę pastabose įpėdiniui išreiškė visai nedvi
prasmiškai.

Tėvas yra Brinkąs, iš čionykščio kaimo, senas žilas vyrpalaikis; motina - 
buvusi jo tarnaitė Anna Donnerstagin. kuri pas jį tarnavo ir atsisveikindama 
pasiėmė dovaną.

Tėvas - atvykėlis zalcburgietis iš Išdagų, rodos. Johanas Vinkleris, kuris, 
žadėdamas vesti, ją suvedžiojo ir po to bene išėjo į kariuomenę. Motina - kekšė 
iš Išdagų kurią tėvai uš pasileidimą išvarė iš namų.

Tėvas - kareivis Joh. Ks. Zeifertas. Motina - Justina, triskart dviguba kekšė.
Tėvas - Joh. Fr. Šulcas, malūnininko padėjėjas, kuris motiną - Mariją Bar- 

kovskytę pažadėjo vesti, bet suvedžiojo ir po to paliko. Mergšė antrą kartą tapo 
kekše.

Motina - moterystės laužytoja, vyrui esant kare.
Tėvas - Jons Červinsks. vedęs vyras iš Ožininkų. Motina - Katarina Pakš- 

tinatin ir pagal tėvus Stokin. Įsidėmėtina: Visa šeima iš kiaulidės, nes jos motina 
taip pat buvo ištvirkusi, jog dar gyva pradėjo pūti ir prieš keletą metų palengva 
mirė.

Tėvas - Christianas Richncris, esąs popieriaus dirbėjo padėjėjas iš Kiautų 
popieriaus malūno. Motina - Kristina Ramoškatin, ten pat tarnavusi. Toje vietoje 
daug mergų susigavo vaikus.

Motina - Katarina Pinauin. ištvirkusi žmogysta, kuri visur šliaužiojo paskui 
kareivius ir pagaliau tuo sau šį tą užsidirbo.

Tėvas - Gotfridas Patnakit. kurį aš konfirmavau, bet kuris yra kiauliškos 
prigimties. Deja, tėvai daro įtaką savo vaikams. O jūs. gerieji tėvai, jūs gyvuliai, 
ar ne jūsų kaltė, kad patiriate gėdą dėl savo vaikų? Bet kas apie tai galvoja. 
Motina - Katarina Pinauin. asmuo taip pat iš kiaulidės. Jos tėvai buvo vargingi 
kvaili žmonės ir gyveno beveik taip, kaip ir jų duktė.

Garbingai apdovanotas ordino “Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi 

p. ^tutiną Statkuvienę ir p. (birutę tfrašmutaitę 
širdingai sveikina WeWoWMO Soaalines Cjtobos Wlotefut "Draugija ir 
linki joms stiprybės bei ištvermės toliau tęsti savo svarbų darbą Australijos Lie
tuvių Bendruomenėje.

If REDAKCIJOJ PAŠTO
Sydnėjaus Lietuvių Klubo reikalu

Ilgokame rašinyje, kuriame sydnė- 
jiškis Jonas P. Kedys mini savo po
kalbius su vaidilos bei Bankstoįvno savi
valdybės atstovais, jis pateikia Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo “gelbėjimo planą”, kurio 
negalėjo išdėstyti per neseniai įvykusį Klu
bo nepaprastą susirinkimą. Jis rašo:

“...Prieš ketverius metus pastebėjau, jog 
senoji lietuvių karta Klubą rečiau lanko. Gi

Klubo vadovybė nesugeba naujų svečių 
pritraukti.

Nutariau pabandyti visą Klubo viršų 
išnuomoti australų verslininkams, nes 
apačios patalpų, mažėjant lietuviškai veik
lai. pilnai pakaks lietuvių tautiniams reika
lams. Paskambinau plačiai žinomai nuoma
vimų bendrovei, L. J. Hooker, ir pakviečiau 
atvykti į Lietuvių Klubą apžiūrėti išnuomo
jamas patalpas. Atvykusiems bendrovės

ATVELYKIS
Vėlyvos Velykos — balandžio gale, 
O Atvelykis tapo blogiausiam ore! 
Krenta lašas viens po kito, 
Siaučia lietus nuo pat ryto.
Ar įvyks mūs gegužinė? 
Skautai, štai — nenusiminę!

Visos pievos vien tik balos.
Po šimts pypkių! Varlės maudos! 
Vėjas lietų skersai plaka - 
Skautai Klube dešras kepa, 
Ir ridena margučius, 
Visus blizgančius, gražius.

Akys raibsta, tiek margučių! 
Tuzinai! Niekam netrūksta.
Rinkt sunku - kurie gražiausi? 
Šokoladas už margiausią.
Kai tikra liūtis užėjo, 
Skautai kitaip žaist pradėjo.

Štai pinjata avinėlis!
Margas, linksmas žaidimėlis.
Palubėj jį pakinkytą, 
Net dailiausia aguonytė 
Švelniai aviną tapšnojo. 
Apie saldainius galvojo...

Bet reikėjo stipraus skauto 
Kad pramuštų šitą kiautą — 
TAUKŠT! lazda, ir pro tą skylę 
Kits lietutis pasipylė!
Po saldžiom bangom pašėlę, 
Dvidešimt skautukų nėrė.

Lietus taškėsi, nestojo, 
Broliai, sesės vis šypsojos. 
Dangus sodriai ašarojo - 
“Aušros” skautai nesustojo.
Lauke pylė, burbuliavo, 
Skautai vistiek suvažiavo!

Jaunosios skautės Atvelykio sueigos metu. Nuotraukoje - Marina Cox su 
paukštyte ir aguonytėm Sydnėjaus Lietuvių Klube.

Sesė Dovilė
Nuotraukoje - tuntininkas Arvyd Zduoba su skaute Melissa Belkute - 
viena iš laimėjusių prizą už gražiausią margutį.

atstovams aprodžiau Klubo antrą aukštą. 
Atstovai, rodydami susidomėjimą, apžiū
rėjo ir išmatavo visas Klubo antro aukšto 
patalpas ir pareiškė, jog atsakymą laišku 
pasiųs po kelių dienų.

Po savaitės gavau laišką, kuriame L.J. 
Hooker bendrovė už Lietuvių Klubo antrą 
aukštą pasiūlė metams mokėti $24 000 
nuomą. Tai buvo prieš ketverius metus. To 
laiško nuorašą pasiunčiau to meto Lietuvių 
Klubo pirmininkui p. Binkiui. Iš jo gavau 
atsakymą, jog Klubo Valdyba nesuintere
suota pasiūlymu.

Sekančiais metais to pačio laiško ko
piją pasiunčiau ir p. Proto vadovaujamai 
Valdybai, bet jokio atsakymo negavau. Šis 
Klubo išnuomavimas, šalia pačios nuomos, 
žymiai pakeltų Klubo pajamas, nes biznie
riai australai, lankydami 6 dienas savo 
reikalais Klubo antrą aukštą, užsuktų ir į 
barą, pokerio mašinų kambarį.

Klubo nugriovimo šalininkai tuojau 
klaus apie keturis kambarius, kuriuos orga
nizacijos naudoja antrame aukšte. Tų kam
barių galima parūpinti pirmame aukšte net 
penketą! Bilijardo “saliukė” tuščia jau pusę 
metų. Tiesa, sekmadieniais du vyrai žai
džia vieną-dvi valandas. Toje saliukėje ga
lėtų būti vienas didesnis ir du mažesni 
kambariai. Didžiosios salės gale yra antras 
baras, kuris tik kartą metuose naudojamas 
- laike metinio Klubo susirinkimo. To baro 
vietoje galima patogiai įruošti dar du kam
barius. Taigi, organizacijoms penkių kam
barių pilnai pakanka.

Po šios “reformos” Klubo pajamos 
greitai ir žymiai pakils, nereiks grasinti 
gražiausio Lietuvių Klubo nugriovimu 
Sydnėjuje dar daug daug metų!”

Gerb. Redaktore,
Dabar “Mūsų Pastogė” yra gan gausiai 

iliustruojama. O gal būtų galima dėti ir 
spalvotas nuotraukas? Aišku, reikėtų 
daugiau lėšų. Bet juk mūsų fondai ir spec, 
sąskaitos pinigus siunčia ir į kitus kraštus? 
Ar ne laikas jau pirmiausia rūpintis savais 
reikalais?

Susirūpinęs P.N.
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Antanas 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

i
Rimas Kurtinaitis - 

Azerbaidžane
Vienas žinomiausių Lietuvos krepšinin

kų, buvęs Lietuvos, Sovietų Sąjungos ir 
Olimpinės rinktinių žaidėjas Rimas Kurti
naitis šiuo metu yra Azerbaidžano krepši
ninkų pagrindinis treneris.

Prieš keletą metų jis kurį laiką gyveno 
ir žaidė Australijoje. Buvo vienu iš pagrin
dinių Townsville profesionalų krepšinio 
rinktinės žaidėjų. Tuo metu šio miesto krep
šinio rinktinė buvo neseniai priimta į Aus
tralijos aukščiausios krepšinio lygos eiles 
ir Kurtinaičio įsijungimas į šią rinktinę 
labai ją sustiprino. Ši komanda pradėjo nu
galėti kitas stiprias didelių Australijos 
miestų komandas. Šiame mieste Rimas tapo 
labai populiarus, jo nuotraukos buvo miesto 
parduotuvių languose. įsėdus j taksi terei
kėdavo pasakyti jo pavardę, o adresą dau
gumas vairuotojų jau žinojo. Rimas buvo 
atsivežęs ir savo šeimą į šį pusiau tropikinį 
Qucenslando miestą. Nors čia jo žmonai 
buvo truputį per karšta, tačiau sūnus ir 
dukra ypač buvo patenkinti. Australiją Ri
mas paliko, nes buvo pakviestas į Lietuvos 
olimpinę rinktinę ir turėjo ruoštis Atlantos 
olimpiadai. Vėliau jis tapo Lietuvos Sporto 
departamento generaliniu direktoriumi ir. 
kaip sporto vadovas, Lietuvai atstovavo 
Sydnėjaus olimpiadoje. Pabaigęs darbą 
departamente, jis gavo eilę pakvietimų būti 
pagrindiniu krepšinio treneriu įvairiose 
Europos valstybėse.

Su Rimu Kurtinaičiu jau daug metų esu 
pažįstamas ir esu geras jo prietelius. Susi
tikus Lietuvoje, jis ir dabar labai gražiai bei

Elena Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia A/PNr. 13
Praeidamas geležinkelininkas stabte

lėjo ir pasiteiravo, kur Aldona einanti.
- Laukan! - atsakė lietuviškai, bet ranka 

parodė į išėjimą.
Geležinkelininkas dar norėjo kažką sa

kyti, bet tik papurtė galvą, paėmė į vieną 
ranką lagaminą. į kitą - didįjį maišą ir sku
biai nužingsniavo durų link. Prie jų sustojo 
palaukti Aldonos. O ji stengėsi prisiminti 
kažkada mokykloje išmoktą vokišką žodį 
bagažinė. Gepackaufbevvahrung - pagaliau 
prisiminė. Laukiančiam geležinkelininkui šį 
žodį pakartojo kelis kartus. Vyriškis linkte
lėjo galva ir nuvedė prie netoli esančių durų 
su tokiu užrašu.

Budintis tarnautojas priėmė bagažą ir 
išrašė kvitą. Tada Aldona jo paklausė, kaip 
iš čia pasiekti stovyklą. Tarnautojas nesu
prato. Ji pakartojo: “Lager. Lageri’. Žmogus 
negalėjo patikėti, kad ji norinti ten eiti. 
Vargais negalais Aldona sulipdė sakinį:

- Man Vienoj nurodė... negalėjau pasi
likti stotyje... neturiu, kur eiti... Fliichtlinge 
(“pabėgėliai”)...

Tarnautojas papurtė galvą, pradėjo kaž
ką sakyti, bet sakinio nebaigė. Trumpai 
paaiškino, kad stovykla nuo čia toli, o au
tobusų nėra.

Iš ryšulių išsivadavusiai Aldonai bet 
koks žygis atrodė įmanomas. Linukas buvo 
pratęs vaikščioti, dažnai su Vytautu ir į 
pušyną nueidavo. Dainelę kaip pūkelį galė
jai nešti bet kokį kelią. Be to. mažytė nei 
verkia, nei spurda...

Aldona išėjo nurody ta kry ptimi. Stotis, 
matyt, buvo miesto pakraštyje, nes, kiek 
paėjus, pastatai praretėjo, ir gatvė virto
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šiltais žodžiais prisimena savo buvimą 
Australijoje ir sako, kad jeigu jam reiktų 
visam gyvenimui pasirinkti pasaulio kraš
tą. kur norėtų gyventi, tai jis pasirinktų 
Australiją, nes čia jis turi gerų draugų ir su 
jais palaiko artimus ryšius.

Labai įdomu buvo išgirsti apie Rimo 
dabartinį darbą ir gyvenimą tolimajame 
Užkaukazės krašte. Labai greitai čia jis tapo 
labai populiarus - beveik prilygsta pre
zidentui. Krepšinis Azerbaidžane nėra itin 
populiarus ir negali lygintis su futbolu, 
tačiau, atvykus naujam treneriui Rimui, 
vietos laikraščiai pradėjo daug daugiau 
rašyti apie krepšinį ir dėti jo nuotraukas. 
Azerbaidžano sostinėje Baku jis buvo su
tiktas su gėlėmis, su apsauga vežiojamas po 
miestą. Dabar žmonės jį jau atpažįsta ir 
gatvėje prašo autografų. Apskritai azerbai
džaniečiai. kaip jie sakosi, yra geri lietuvių 
draugai ir visuomet juos palaiko. Krepšinio 
lygis šiame krašte nėra aukštas ir galėtų 
prilygti Lietuvos B klasės žaidimui. Tačiau, 
suteikę Kurtinaičiui geras buitines bei fi
nansines sąlygas, vadovai tikisi, kad per 
keletą metų jis pakels žaidimo lygį ir jie 
bent dalinai prilygs kitoms Europos ko
mandoms.

Prieš atvykstant Kurtinaičiui, šio krašto 
rinktinė Europos kvalifikacinėse rungtynė
se dideliu skirtumu pralaimėjo Bulgarijos, 
Baltarusijos ir Gruzijos rinktinėms. Dabar 
Kurtinaitis treniruoja pačius geriausius sos
tinės “Gala” klubo žaidėjus. Pradžioje šie 
krepšininkai beveik neturėjo supratimo nei 
apie gerą krepšinio žaidimą, nei apie profe
sionalų žaidėjų pasirengimą. Jie vėluoda
vusi į treniruotes, be noro jose dirbdavo, 
neturėjo ir mažai žinojo apie krepšinio 
techniką. Jų tikslas buvo tik mesti į krepšį.

Kurtinaitis pradėjo viską nuo pradžių ir 
tuoj pat komandoje įvedė didelę drausmę, 

užmiesčio keliu. Iš abiejų pusių matėsi dar
žų slypai. Kai kuriuose stovėjo nedideli 
namukai, kituose rikiavos tvarkingos žaliuo
jančių daržovių lysvės ir vaismedžių eilės. 
Dar toliau paėjus, pasibaigė ir daržai, o vie
toj jų iš abiejų pusių tęsėsi laukai ir pievos. 
Šen bei ten tarp medžių skendėjo sodybos. 
Kelyje nesimatė nei žmonių, nei mašinų. Al
donai ėmė darytis nejauku. O gal ji vis dėlto 
eina ne ta kryptimi? bet netrukus priėjus 
kryžkelę, ant stulpo pamatė prikaltą ženklą 
su nupiešta strėle: "Durchgangslager" (“Lai
kinoji stovykla”). Nutirpo ranka, laikanti 
mažylę. Petį įskaudo nuo persvartos rankinės 
ir raizginėlio. Linuko žingsnis ėmė lėtėti.

- Mamyte, noriu pas močiutę.
- Ššš. širdele. Močiutė pasiliko labai labai 

toli. Bet mes sustosim pailsėti.
Abu susėdo šalikelėje. Dainelė atmerkė 

akeles ir sudejavo. Reikėjo ją pervystyti. 
Saulė pasislinko arčiau horizonto. Oras 
vėso. Linukas prisišliejo prie motinos, bet 
akys nesimerkė. Po valandėlės vėl paprašė:

- Mamyte, aš labai noriu pas močiutę, 
pas Elzytę. pas mūsų ožkytę...

- O mano mylimas sūneli, mažyti mano 
brangiausias... Mes taip toli taip toli nuo 
namų.

- Bet aš labai noriu. Labai, labai. - pakar
tojo vaikas ty liai be vilties.

Kai pakilo eiti. Aldona pastebėjo, kad 
Linukas šlubčioja. Nuavusi batukus ir koji
nes. ant abiejų kulnų pamatė raudonuo
jančias skaudžias pritrintas pūsles.

- Vaikeli mano! Irtu nieko nesakei! Kaip 
tau skaudėjo. - pravirko Aldona, glausdama 
Linuką.

Atplėšusi pusę Gražinos dovanoto vys
tyklo. sudraskė jį į siauras juostas ir šiaip

Rimas Kurtinaitis

pavėlavusius išvarydavo iš aikštės. Dabar 
visi žaidėjai renkasi daug anksčiau, nes bi
jo, kad treneriui išvarius iš komandos, jie 
praras gaunamus pinigus. Daugumoje bū
dami studentai, jie gauna per mėnesį apie 
200 JAV dolerių. Tuo tarpu atlyginimo vi
durkis žmogui yra tik 30 JAV dolerių mėne
siui. Per dieną Rimas įvedė tris treniruotes 
ir žaidėjams pritaikė “Žalgirio” fizinio pasi
ruošimo metodus, kas jiems pradžioje buvo 
labai sunku.

Būdamas 42 metų Rimas pats taip pat 
dalyvauja fiziniuose pasiruošimuose, žai
džia su jais aikštėje ir rodo puikius krepši
nio veiksmus. Vadovai jam siūlo, kad jis 
žaistų krepšinio pirmenybėse. Rimas sura
do ir pradėjo moky ti 17-kos metų, 221 cm 
ūgio jaunuolį, kuris jo globoje daro didelį 
pažangą ir gal ateity’ bus labai geras krep
šininkas.

Azerbaidžane sportui pinigų negailima, 
nes šios turtingos nafta valstybės prezi
dentas ir jo sūnus, kuris yra šalies Olimpi
nio komiteto vadovas, patys yra dideli spor
to mėgėjau todėl sportą labai remia. Vien 
tik šiais metais buvo pastatytos 6 didžiulės 
sporto salės. Taigi, treniruotėms sąlygos yra 

taip subintavo skaudančias vaiko kojas. 
Sunku buvo užmauti batukus, bet be kojinių 
pasisekė.

Kelias kilo į kalniuką, todėl eiti tapo dar 
sunkiau. Saulė nusileido. \hsaros prieblanda 
virto niūria pilkuma.

Linukas šlubavo, bet nesiskundė. Aldona 
jautėsi labai pavargusi. Dainelė vėl snūdu
riavo, buvo tylutė ir nejudėjo.

- Aš nešiu tavo krepšį, jnamyte, - pa-' 
žvelgęs į motiną, pasisiūlė Linukas.

Aldona laisvąja ranka paglostė vaiką.
- Ačiū, Linutė Nesirūpink. Tau jis per 

sunkus. Bet tu toks geras berniukas, tikras 
mano pagalbininkas.

Kelias vis kilo. Kai pasiekė kalvos vir
šūnę, prieš akis atsivėrė savotiškas regi
nys: toli nusidriekusi lyguma, o jos vidury
je, tiesiai prieš juos, vienas prie kito priglu
dę pilki statiniai; tarsi sudėlioti iš vaikiškų 
nespalvotų, kaip paprastai, o vienodai tam
sių kvadratėlių. Žemi stogai susiliejo vienas 
su kitu, o tarp jų vienur bei kitur kyšojo 
aukštesni bokšteliai.

Kol prisiartino prie miestelio, visai su
temo. Pastatuose sužibo švieselės. Kai jos 
apšvietė gūdžią tamsą. Aldona pamatė, kad 
kelias baigiasi vartais, nuo kurių iš abiejų 
pusių spygliuotos vielos tvora. Išsigandu
si Aldona sustojo. Kai ji priartėjo prie vartų, 
už pirmosios išvydo ir antrą spygliuotos 
vielos tvorą. Šviesos ruožas sklido iš bokš
telio Iš tamsos dar švysčiojo keli tokie ju
dantys šviesos ruožai. Žmonių nesimatė.

Pirma mintis buvo apsisukti ir grįžti ten. 
iš kur atėjusi, tačiau žinojo, kad nebepajėgs 
Aldona bandė stumtelėti vartus. Iš už vartų 
iššoko du kareiviai su šautuvais rankose

- Weg! Weg! Was willst du hier?(“Šalin! 
Šalin! Ko čia ieškai?”)

Prieš save Aldona pamatė du visai jaunus 
veidus. Jaunuoliai turbūt galėjo būti gražūs 
ir net draugiški, nors šiuo metu jie niršo ir 

geros. Šio krašto sporto vadovai pasiūlė 
Kurtinaičiui įsteigti jo vardo krepšinio mo
kyklą kurią finansuos valstybė.

Rimas Kurtinaitis gauna 10 000 JAV 
dolerių per mėnesį, gavo gerą butą naują 
“Volga” automobilį su vairuotoju. Jis pats 
namuose maisto beveik negamina, valgo 
restoranuose kartu su komanda. Vietos gy
ventojai yra musulmonai, tai kiaulienos 
nevalgo, tačiau Rimas ją mėgsta. Ateityje 
jis numato žaidėjus atvežti į Lietuvą ir 
parodyti Lietuvos krepšinį.

Įdomesnės naujienos
• Praėjusių metų vasara Lietuvoje bu

vo ypač sausa ir lietaus buvo labai mažai. 
Tai tęsėsi iki vėlyvo rudens. Dzūkai labai 
pergyveno, nes pagrindinis jų vasaros 
uždarbis būdavo iš grybų ir uogų. Net ir 
populiarioj dzūkų dainoj yra sakoma: “Jei 
ne grybai ir ne uogos, dzūkų mergos būtą 
nuogos”. Grybus ir uogas buvo bandoma 
pakeisti vaistažolėmis, tačiau iš jų buvo 
mažas pelnas. Ką daryli? Buvo pradėta rišti 
naujas beržines šluotas ir pardavinėti nes 
jų labai reikia atsiradus pirmam sniegui.

Dzūkai rytais patraukdavo į beržynėlius. 
Ten surišdavo šluotas ir vėliau jas pardavi
nėdavo pakelėse, o kiti net nuveždavo į 
Kauną ar Vilnių ir ten savo gaminius 
pardavinėdavo turgavietėse. Pakelėse šluo
tos be koto kainuoja du litus, o su kotu - 
tris. Miestuose kainos didesnės. Taip dau
gumai dzūkų šluotos tapo pragyvenimo 
šaltiniu. Šiais metais jie tikisi kad grybų 
bus daugiau.

• Amerikoje vyko 23-osios Pasaulio
rankų lenkimo pirmenybės, kuriose daly
vavo ir lietuviai. Aukso medalį moterų 
grupėje 170 svarų svorio kategorijoje 
laimėjo Dalia Medžiaušytė, o du bronzos 
medalius laimėjo Lietuvos rankų lenkimo 
federacijos prezidentas Konstantinas Ar- 
chipovas. □ 

grasino.
Ir vėl reikėjo ieškoti žodžių, lipdyti saki

nius. aiškintis. Abu sargybiniai ją tiesiog 
apipylė klausimais: kodėl, ko. kaip, iš kur? 
Aldona aiškino, kaip išmanydama, rodė Mi
kus Pagaliau kareiviai nuleido šautuvus, 
susižvalgė, patraukė pečiais. Vienas pasiliko 
su atvykėliais, o kitas nuėjo. Po valandėlės 
jis grįžo su vyresniu uniformuotu vyriškiu, 
matyt, karininku. Vėl klausė to paties, o Al- 

\jdona su tokiu pat vargu bandė atsakyti. Kari
ninkas pareikalavo paso, bet Aldona jo netu
rėjo. nes pasas su kitais dokumentais buvo 
likęs plauto piniginėje Karininkas skubiai 

.įsakinėjo kareiviams. Žodžių sraute Aldona 
išgirdo “Slav” irbandė paaiškinti kad ji nėra 
slavė, o lietuvė, bet jai sunkiai sekėsi, be to, 
karininkas nekreipė į ją dėmesio.

Karininkui nuėjus, sargybinis paliepė jį 
sekti. Atidaręs vartus ir įėjimą pro vielų 
tvorą. Aldoną su vaikais nusivedė žvyro 
išpilta gatve tarp ilgų vienodų barakų. Kelis 
praėję, prie vieno barako sustojo. Jie įėjo į 
ilgą koridorių su vienodomis durimis iš 
abiejų pusių. Kareiviui šūktelėjus, vienos 
dury s atsidarė, ir susivėlusi moteriškė išėjo 
jų pasitikti. Matyt, ji irgi menkai mokėjo 
vokiškai, nes kareivis kalbėjo garsiai ir iš 
lėto, pakartodamas kai kuriuos žodžius. Da
bar ir Aldona galėjo daugiau suprasti. Mo
teriškei kareivis aiškino, kad naujai atvyku
sieji paskiriami į tokį baraką ir tokį kambarį 
Kai kareivis išėjo, moteriškė pradėjo aiškinti 
Aldonai, bet ši nieko negalėjo suprasti. Nei 
rusiškai, nei lenkiškai ji nekalbėjo. Aldona 
purtė galvą ir stengėsi paaiškinti, kad ji 
lietuvė. Moteris pyko, nes negalėjo suprasti 
o vokiškai šnekėti jai sekėsi sunkiai. Pa
galiau Aldonai parodė, kad eitų su ją bet 
prieš tai pasilenkė pažiūrėti į Dainelę, norėjo 
paimti Linuką už rankos, bet jis ranką iš
traukė ir perėjo į kitą pusę.

Tęsiny s kitame MPNr.
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In memoriam A Alfonsas Sidaras
1923.12.29 - 2003.04.03

A^A Leonas Povilas Gerulaitis
1924.03.22 - 2003.04.19

Pirmųjų Australijos Lietuvių Bendruo
menės kūrėjų eilės pamažu retėja. Dauguma 
jų, Australijon atvykę tarp 1947-1951 metų, 
sukūrė Australijos Lietuvių Bendruomenę, 
organizacijas ir meno vienetus. Kai kurios 
jų dar ir šiandien tebeveikia. Tai pareikalavo 
didelio pasišventimo bei pastangų. Atvykę 
Australijon po Antrojo pasaulinio karo, 
jauni ir žvalūs, nugalėję visus įsikūrimo sun
kumus, bet metų naštos slegiami pamažu jie 
iškeliauja Amžinybėn.

Šiandien atsisveikiname su Leonu Povilu 
Gerulaičiu. Leonas gimė 1924 kovo 22 d. 
Aštriosios Kiršnos dvare. Rudaminos valsč. 
Seinų apskrityje. Pradžios mokyklą lankė 
Baisogaloje, o gimnaziją - Marijampolėje 
ir Kėdainiuose.

Pasitraukęs Vokietijon, gyveno pabėgėlių 
stovyklose, lankė MUnsterio Universitetą, 
studijavo ekonomiką.

1947 m. išvyko į Angliją. Tėvui dėl am
žiaus neleidus atvykti, grįžo Vokietijon ir 
1949 m. kovo mėn. išvyko į Australiją. Aus
tralijoje studijavo buhalteriją ir įsigijo dip
lomą. Dirbo statybos kompanijose, o 1987 
m. išėjo į pensiją. 1964 m. sukūrė šeimą. Žmo
nai miros 1977 m., liko posūnis Petras, ku
riam Leonas suteikė visas galimybes baigti 
medicinos mokslus.

Leonas buvo aktyvus Lietuvių Bendruo
menės narys. Dar Lietuvoje dainavo chore, 
vaidino mėgėjų teatre. Adelaidėje įsijungė į 
chorą nuo pat jo įsikūrimo dienos. Buvo 
choro administratoriumi 1951-1966 m. Vai
dino Adelaidės lietuvių teatre. Buvo išrink
tas į ALB Adelaidės Apylinkės ir Krašto 
Valdybas. Buvo kelių AL Dienų komitetų 
iždininku, nuo 1973 m. iki mirties ALB Ade
laidės Apylinkės Revizijos Komisijos pir
mininku. Nuo 1983 m. perėmė Adelaidės 
liet, radijo laidą ir iki mirties jai vadovavo. 
1988-1996 m. dirbo Adelaidės “Talkos” sky-

Melbourne Soc. Globos Mot. D-jos informacija
Po metinio susirinkimo, kuris įvyko šių 

metų kovo 23 dieną. Valdyba pasiskirstė pa
reigomis:

pirmininkė - Jonė Zalkauskienė 
sekretorė - Nijolė Kairaitienė
iždininkė - Dana Binkienė
lankymo koordinatorė -

Bronė Staugaitienė
renginių vadovės -

Audronė Kesminienė,
Gražina Kunčiūnienė,

Jazminą Cininas - Parodoje
Gegužės 2 dieną Victorian Arts Centre 

(George Adams Gallery) buvo atidaryta 
paroda, kurioje tarp 13 menininkų dalyvauja 
ir Jazminą Cininas (Lipšienė). Paroda, kuri 
ten bus išstatyta (veiks) birželio 25 d., 
vadinasi “Act XII: New Works on Paper”.

Jazminos darbai patraukė meno kritikų 
dėmesį. Melbourne dienraštis “Herald Sun” 
gegužės 7 d. numeryje talpina jos nuotrauką 
prie kūrinio ir pastebi, kad jos kūryboje atsi
spindi simbolizmas, susietas sujos lietuviš
kąja kilme. Suinteresuotieji gali su Jazminą 
susisiekti skambinant tek: (03) 9537 3741.

Ši įdomi paroda lankys ir kitus miestus. 
Sydnėjuje ji bus išstatyta University of 
Technology (Sydney) galerijoje (nuo liepos 
29 iki rugpjūčio 29) ir Adelaidėje - Adelaide 
Festival Centre, Artspace galerijoje (nuo 
rugsėjo 13 iki spalio 26).

Paws for thought
(Herald Sun, 7 May, 2003)

Jazminą Cininas’ interest with wolves and 
werewolves is on display in a new art

Leonas Povilas Gerulaitis

riuje, keletą metų vedėju.
Jis buvo vienas iš pirmųjų Adelaidės Pa

rapijos steigėjų. Buvo išrinktas į Parapijos 
Tarybą, kur išdirbo trejus metus ir ją rėmė.

Leonas visas prisiimtas pareigas stengėsi 
atlikti kuo sąžiningiau ir kruopščiau. Jo ne
tekimas paliks Adelaidės lietuvių bendruo
menėje didelę spragą.

Šių metų pradžioje Leono sveikata sušlu
bavo. Po ilgesnių ir nesėkmingų tyrimų Ade
laidės ligoninėje, balandžio 19 d. ankstų ry
tą, prieš pat Velykas, Leono pavargusi širdis 
sustojo. Balandžio 30 d. šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje gedulingas pamaldas 
atlaikė kun. J.N. Petraitis MIC. Po pamaldų 
su Leonu atsisveikino organizacijų atstovai, 
artimieji ir draugai.

Po to vilkstinės mašinų palydėtas į 
Centenial Park krematoriumą.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje!
Viktoras Baltutis

Roma Eskirtienė.
Kontrolės Komisijon įėjo - Rasa Lipšienė, 

Birutė Mašanauskicnė.
Melbourne Socialinės Globos Moterų Drau
gijai aukojo: F. Gužas - $100 ir R.P. - $20.

Jiems ir visiems, kurie Draugijai padeda 
įvairiais būdais, didelis ačiū. Džiaugiamės, 
kad šiais metais turime naujų ir darbščių 
narių. Sveikiname jas ir linkime gražaus 
bendradarbiavimo.

Melbourne Soc. Globos Mot D-ja 

exhibition.
The wolf symbolises Cininas’ Lithuanian 

heritage, and 10 years of research into wolf 
folklore has manifested itself in her latest 
work. Tire St Kilda-based artist’s work, titled 
Never Mistake a Wolf for a Fox, depicts the 
werewolf as being a beautiful, foxy woman.

Performing Arts Museum assistant curator 
Margot Anderson says Cininas “ draws our 
attention to the two extremes of historical wolf 
symbology: tire nurturing, motherly quality 
of the tamed wolf and the wild, unpredictable 
image of the ravening beast”. □

Mirtis staiga ateina pas žmogų ir jam 
neduoda pasirinkti laiko. Ateina vidury 
kelionės. Palik gyvenimą malonų...

Panašiais žodžiais galima pradėti kalbėti 
apie velionį Alfonsą Sidarą kuris prie pus
ryčių stalo nuvirto nuo kėdės. Buvo nuvež
tas į Bankstown’o ligoninę ir, neatgavęs 
sąmonės, paliko liūdinčią šeimą daug drau
gų bei pažįstamų.

Kilęs iš Bartininkų, Suvalkijos ūkininko 
sūnus, 1943 metais su kitais jaunuoliais 
Alfonsas įstojo į gen. Plechavičiaus Vietinę 
Rinktinę, kurią po dviejų mėnesių vokiečiai 
nuginklavo. Už gen. Plechavičiaus atsisa
kymą perduoti savo armiją vokiečiams, jie 
nubaudė Vietinę Rinktinę, sušaudydami 84 
nekaltus vyrus. Likę buvo išvežti į Vokietiją 
darbams. Ir šiandien esame tų dienų liudi
ninkai, jų tarpe ir velionis Alfonsas.

Tie patys keliai, kaip ir daugumą mūsų, 
Alfonsą atvedė į Australiją. Plačiau Ben
druomenė pažino Alfonsą kaip kvepiančių 
kumpių ir dešrų, pagamintų Grybų mėsinė
je “Maistas”, išvežiotoją. Šiame darbe ir 
susitiko Wollongong’e su savo būsima žmo
na Brone. Užaugino penkis vaikus: Algį, 
Tony, Benny, Mary ir Carol.

Alfonsas - ilgametis choro “Daina” na
rys, o Lietuvių Klube dirbo iki pat mirties. 
Buvo Sydnėjaus Liet. Klubo Garbės narys.

Per laidotuves susirinko beveik pilnutėlė 
bažnyčia. Gedulingas šv. Mišias atlaikė 
klebonas John Alt. Giedojo “Dainos” cho
ristai, vargonais palydėjo Antanas Krami- 
lius. Po pamaldų velionio palaikai buvo 
palydėti į krematoriumą kur po maldų su

Liūdna žinia
Sekmadienį, gegužės 11 dieną Sydnėjuje mirė anksčiau veikli kultūrininkė, vaikų teatro 

vadovė ir autorė Ava Saudarglenė. sulaukusi 88 metų amžiaus. Prieš porą metų 
mirė jos vyras Vaclovas Saudargas. Plačiau apie Velionę - kitame “M.P.” numeryje. ■■■ A'

Mylimam vyrui ir tėvui

A'u3 A Janui Gružauskui
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame žmoną - mūsų narę Rimą, sūnų dr. 
Artūrą su šeima ir drauge liūdime.

Melbourno Socialinės Globos Moterų Draugija

Pranešame Sydnėjaus lietuvių bendruomenei, 
kad yra pasikeitimų pamaldų tvarkaraštyje

Gegužės 18 d. pamaldos vyks įprastu laiku 11.30 vai. ryte. Pamaldose dalyvaus 
svečiai iš Lietuvos, solistas Artūras Kozlovskis ir pianistė Eugenija Kuprytė. Po 
pamaldų įvyks koncertas Lietuvių Klube.

Birželio 1 dieną pamaldos 12.00 vai. - vidurdieny. Šv. Mišias atlaikys 
pravažiuojantys svečiai - kun. Egidijus Arnašius iš Melbourno ir kun. Petras 
Tverijonas iš Anglijos.

Pietūs su svečiais bus Lietuvių Klube. Kviečiame parapijiečius į Lietuvių Klubą 
pabendrauti su svečiais.

Pakeista pamaldų data liepos mėnesiui. Anksčiau buvo skelbta, kad pamaldos 
įvyks liepos 20 dieną. Dabar pamaldos nukeltos į liepos 6 dieną - Valstybės Šventės 
dieną. Parapijiečiai prašomi atkreipti dėmesį.

Praneša Parapijos Komitetas

-------------------------------- .----------------- 1
Pranešimas Sydnėjaus skautų “Židinio” nariams

Prašau židiniečius atvykti į dvimetinę, svarbią sueigą kuri įvyks š.m. gegužės 
24 dieną (šeštadienį), 2 vai. po pietų Lietuvių Klubo Bankstown’e mažojoje 
salėje.

DIENOTVARKĖJE:
- Tėvūno pranešimas. - Iždo padėtis.
- Sekančios vadovybės rinkimai. - Pasitarimas dėl ateities veiklos.

Vytenis Šliogeris, Tėvūnas

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!

a.a. Alfonsu Sidaru angliškai atsisveikino 
Antanas Kramilius ir šeimos vardu padėko
jo susirinkusiems. Buvo sugiedota “Marija, 
Marija” ir Tautos Himnas.

Susirinkusieji gedulingiems pietums 
buvo pakviesti į Lietuvių Klubą. Čia jautriu 
žodžiu su velioniu atsisveikino Klubo pir
mininkas Alis Migus. Liūdesyje liko žmo
na Bronė, vaikai - Algis, Tony, Benny, Mary 
ir Carol, bei anūkai.

Iki pasimatymo, mielas Alfonsai. Ačiū 
Tau už draugystę ir pagalbą nelaimėse mū
sų namuose. Toli nuo Suvalkijos lygumų, 
ilsėkis ramybėje tolimoje Australijoje.

Antanas V. Kramilius

Mūsų Pastogė Nr. 19, 2003.05.16, psl.7
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas Kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
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.

Sydnė.jujc - gegužės 18 d., 2.30 vai. Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, 
Bankstown, apatinėje salėje.

Šis koncertas vyksta Sydnėjaus lietuviškos Motinos Dienos proga, kuri Syd- 
nėjuje bus švenčiama gegužės 18 d.

{ėjimas $13. Vaikams visur veltui.
Kviečiame ateiti ir pasidžiaugti. Melbourno Entuziastės

Kviečiame visus apsilankyti į
Reginos Macienės paveikslų ir Paul Moslg fotografijų

PARODĄ
ir Alės LlUbinienės trečios knygos “Home No More”

PRISTATYMĄ
šeštadienį, gegužės 24 dieną, 12 vai.

Balwyn Community Centre, 412 Whitehorse Rd. Surrey Hills.
Paroda bus atdara nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. po pietų.

Kavutė ir užkandžiai.

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.
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