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Jubiliejinė “Vilniaus sapnų” stovykla Irako atgarsiai Lietuvoje
Nors Lietuva jau vasario pradžioje prisijungė prie rytų Europos valstybių (“Vilniaus 

dešimtuko”), kurios remia JAV politiką Irako krizės atžvilgiu, vėliau paaiškėjo, kad lietuvių 
laikysena šiuo klausimu nėra vieninga. JAV politiką palaiko Prezidentas, aukšti pareigūnai 
ir Valstybės gynimo taryba, tačiau klausimas užkliuvo Seime. Nors po atidėto svarstymo 
Seimas visgi pritarė paremti JAV veiksmus, balsavime nedalyvavo beveik pusė Seimo 
narių (iš 141 Seimo nario balsavime dalyvavo 74, iš kurių 59 pasisakė už, 13 buvo prieš ir 
2 susilaikė). Pagal Seimo nutarimą, į JAV vadovaujamą operaciją bus siunčiama huma
nitarinė misija, susidedanti iš 10 krovinių gabenimo specialistų ir 6 karo medikų.

Lietuvos gyventojų dėmesys Irako karui atsispindi klausimuose, kurie kovo 25 dieną 
buvo pateikti Lietuvos kariuomenės vadui (buv. JAV pulkininkui) gen. maj. Jonui 
Kronkaičiui. Pokalbius internete paskelbė Lietuvos žinių agentūra DELFL Red.

Atanka Lietuvos kariuomenės vados Jonas Kronkaitls:

Australijos tunto tuntininkai ir rajono vadi j a. Pirmoje eilėje iš k.: Algis Milvydas, 
Henrikas Antanaitis, Vytas Matulis. Stovi iš k.: Vytautas Vaitkus, Zita Prašmutaitė, 
Danutė Lynikienė, Rasa Statkuvienė, Daina Šliterytė ir Rūta Sankauskienė.

Tolimesnį jubiliejinės “Vilniaus sapnų” stovyklos “Vilniaus” tunto tuntininkės Rūtos 
Sankauskienės aprašymą skaitykite MP psl. 6.

KaTraftta Lietuvos Įvykių apžvalga

Lietuviai vyks į Iraką
Po karštų diskusijų, Lietuvos Seimas 

priėmė sprendimą: siųsti Lietuvos karių 
humanitarinę misiją dalyvauti JAV vado
vaujamame kare Persijos įlankos rajone. 
Pagal nutarimą, šešių mėnesių laikotarpiui 
humanitarinėje misijoje dalyvaus iki 10 
Lietuvos kariuomenės krovinių gabenimo 
specialistai ir iki 6 - karo medikai. Siūlymą, 
kuris buvo paremtas Gynimo Tarybos, dėl 
Lietuvos karių siuntimo į Iraką, Seimui 
pateikė Prezidentas Rolandas Paksas. Dis
kusijose buvo pateikti jau mums Austra
lijoje girdėti argumentai. Remiant siūlymą, 
liberalas Algirdas Gricius iškėlė Irako būk 
tai turimų uždraustų ginklų klausimą, Irako 
agresiją prieš kaimynines valstybes ir prieš 
savo šalies piliečius. Oponuojant siūlymui, 
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komi
teto pirmininkas Rolandas Pavilionis pa
brėžė, kad karo veiksmai yra neteisėti, jiems 
nėra moralinio pateisinimo ir kad Lietuvos 
pritarimas karui Lietuvai užtrauktų ne vien 
gėdą, bet ir nelaimę.

Seimo pirmininko pavaduotojas, social
demokratas Vytenis Andriukaitis, pritar
damas siūlymui pažymėjo, kad tarptautinė 
bendruomenė Irako karo veiksmus ir karo 
teisėtumą vertina prieštaringai, ir dėl to 
Lietuvai tinka užimti neutralią, humani
tarinę pagalbos poziciją.

Už sprendimą siųsti humanitarinės pa
galbos komandą balsavo 59 parlamentarai, 
prieš buvo 13 ir du susilaikė.

Abejotina V.Uspaškich veikla
Seimo Naujosios Sąjungos (socialli

beralų) frakcija kreipėsi į Seimo Etikos ir 
procedūrų komitatą, prašydama ištirti, ar 
frakcijos narys Seimo Ekonomikos komiteto 
pirmininkas Viktor Uspaskich nesinaudoja 
pareigomis Seime, proteguodamas privačius 
interesus, t.y. ar neįtakoja finansinės pa

ramos iš specialiosios kaimo plėtros prog
ramos (SAPARD) įmonėms, kuriose jis turi 
akcijų. NS frakcijos seniūno pavaduotojas 
Vaclovas Karbauskis tvirtina, kad frakcijos 
sprendimas, t.y. V.Uspaskich pašalinimas 
iš NS frakcijos, būtų priimtas tiktai gavus 
nepalankias, nedviprasmiškas ir pagrįstai 
argumentuotas Seimo Etikos procedūrų ko
miteto išvadas. Pagal seniūno pavaduotoją, 
frakcija atsisako reaguoti į įvairius šiuo 
klausimu gandus, nes gandai yra opozicijos 
naudojama politinės kovos taktika.

Seimo Etikos ir procedūrų komitetas yra 
gavęs du formalius skundus, liečiančius 
V.Uspaskich veiklą. Vienas dėl to, kad ke
turios įmonės, kuriose šis parlamentaras 
turi akcijų, gavo 32 milijonus litų paskolų 
iš tarptautinės kaimo plėtros programos 
SAPARD; antras skundas iš bendrovės “Vil
niaus prekyba” prašo išaiškinti, kurias savo 
įmones V.Uspaskich protegavo, išmokant 
joms pinigus už prekybai pateiktą produk
ciją. V.Uspaskich yra susilaukęs valdančio
sios koalicijos nemalonės už užmojus 
surengti referendumą, reikalaujantį, kad 
Seimo nariai būtų renkami vien tik vien- 
mandatinėse apygardose. Šiam siūlymui 
ypač priešinasi premjeras Algirdas Bra
zauskas. Premjeras yra atmetęs V.Uspaskich 
siūlymą “mainais” apriboti “Vilniaus pre
kybos” teises, už kurias jisai atsisakytų 
referendumo parašų rinkimo.

Daugėja rėmėjų
“Vilmorus” visuomenės nuomonės ty

rimo centras praneša, kad, likus pusantro 
mėnesio iki referendumo dėl Lietuvis na
rystės Europos Sąjungoje, Lietuvos siekį 
įstoti į ES remia 65.5% gyventojų. Tai yra 
2% daugiau nei vasario mėnesį. Neapsi- 
sprendusių buvo 21.2% gyventojų.

Ši 1016 gyventojų apklausa buvo
Nukelta į 2 psl

Egidijus: Kaip manote, kiek laiko tęsis ka
ras Irake ir ar amerikiečiai netaps perdėm 
didelio pasitikėjimo savimi aukomis?

Pirma karo fazė neturėtų trukti ilgai. Tai 
labai priklauso nuo to, kokią taktiką ameri
kiečiai panaudos tam, kad neutralizuoti 
S.Husseino pajėgas Bagdado mieste. Kaip 
dabar atrodo, labai daug dėmesio yra ski
riama išvengti bereikalingų civilių aukų. Ir 
tai labai trukdo karo vykdymui. Jeigu bus 
panaudoti platesnio pobūdžio naikinimo 
ginklai, pirma karo fazė baigsis labai grei
tai. Kalbama apie pora savaičių.
temp: Kaip manote, ar Irakas nepanaudos 
masinio naikinimo ginklų, kai jau Saddamą 
amerikiečiai “prispaus prie sienos”?

Masinio naudojimo ginklų panaudoji
mas yra galimas. Bet sąjungininkai yra tam 
pasiruošę. Be to, toks ginklas gali taip pat 
turėti katastrofinių pasekmių patiems ira
kiečiams. Viskas priklauso nuo to, kaip ir 
kada tas ginklas Mitų panaudotas.
Ona: Kaip baigsis karas Irake?

Manau, jog karas baigsis neutralizuojant 
S.Husseiną ir jo šalininkus bei naujos val
džios įsteigimu. Tačiau tai truks gana ilgai. 
Ridas: Ar Lietuva gali likti neutrali karo 
atžvilgiu?

Lietuva jau dabar nėra neutrali. Valsty
bės Prezidentas yra pareiškęs politinę 
paramą JAV sąjungininkams.
temp: Amerika turi didelį pranašumą kare 
prieš Iraką, tačiau negi taip lengvai viskas 
ir gali baigtis?

Taip lengvai viskas ir nesibaigs. Poka
rinė fazė bus labai sunki ir reikalaus daug 
resursų valstybės atstatymui. Keblumų su
darys ir teigiamo sąjungininkų įvaizdžio 
atkūrimas.
Kriptas: Palyginkite Rusijos taktiką prasi
dėjus antrajam Čečėnijos karui, ir dabarti
nę antiirakinės koalicijos taktiką Irake. 
Rusijos karinės pajėgos irgi pradžioje pa
kankamai sparčiai judėjo į priekį, apeidavo 
stipriau įtvirtintus miestus ir artėjo prie 
Grozny. Po pakankamai neilgų mūšių Ru
sijos armija jį paėmė. Dabar lygiai toks pats 
scenarijus vyksta Irake, tik vietovė patoges
nė plačiam aviacijos panaudojimui.. Klau
simas: ar nėra tikimybės, jei koalicijos ka
riai pralaimės kelis didesnius mūšius, taip 
suteikdami Irako žmonėms moralinį pra
našumą ir įsivels į ilgą partizaninį karą, 
truksiantį net kelis metus, taip kaip buvo 
Čečėnijoje?

Yra didelis skirtumas tarp taktikos, ku
rią panaudojo rusai ir tos, kurios sąjungi
ninkai laikosi Irake. Karas vyksta, nors ir 
sparčiai, bet jo vykdymui trukdo tai, kad 
JAV bando išvengti civilių aukų. Todėl ne

naudojami platesnio masto ginklai. Naiki
nami daugiausiai tik priešo ginklai ir tech
nika. Esate teisus, irakiečiams gali atrodyti, 
kad sąjungininkai negali jų sunaikinti, ir 
partizaninis karas gali smarkiai išsiplėsti, 
žinant tai, jog amerikiečiai vengia naikinti 
žmones. Todėl partizaninis karas tikrai gali 
būti ilgas.
Rolandas: Kokie Aljanso planuojami nuo
stoliai, kokios priemonės numatytos kovoje 
su priešininkais kovojant miestuose, ypač 
Bagdade, ar tai nebus Čečėnijos atvejis- 
milžiniški nuostoliai - jokio rezultato?

Manau, kad koalicijos pajėgos nenaudos 
tokios taktikos, kaip Čečėnijoje ir Grozne. 
Bet pergalė ir senosios politinės santvarkos 
pertvarkymas reikalaus daug resursų.
Virgis: Ar Lietuva turi karių, kurie ir da
bar būtų pasirengę padėti sąjugininkams?

Taip.
Vygantas: Kokiu būdu sąjungininkai suge
bės išvengti partizaninio karo, nes akivaiz
du, kad paprasti irakiečiai nepalaiko sąjun
gininkų? Kaip suprantu, partizaninis ka
ras yra sąjungininkams visiškai neviliojanti 
perspektyva?!

Partizaninio karo nebus įmanoma iš
vengti. Tiktai įsteigus stiprią Irako valdžią, 
palankią sąjungininkams, partizaninį karą 
bus galima smarkiai prigesinti.
Rūta: Ar tiesa, kad dirbote gamykloje, kuri 
gamina raketas tomahawk’us? Trumpai 
papasakokite šio ginklo veikimo principą.

Dirbau įmonėje, kuri gamino “Toma
hawk” pirmosios pakopos variklius - tuos 
kurie išstumia raketą, pvz. iš povandeninio 
laivo ir pakelia ją į skrydžio aukštį. Pats 
pirmosios kartos raketos veikimo principas 
-ji turi vietovės atpažinimo sistemą, pagal 
kurią pasirenka skrydžio maršrutą ir randa
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Kovo 23 d. Slovėnija atsiklausė piliečių, 
ar stoti į NATO bei Europos Sąjungą. Re
ferendume dalyvavo 60% registruotų balsuo
tojų. Už stojimą į NATO pasisakė 66% bal
savusių, už stojimą į Europos Sąjungą 90%
♦ Kovo 23 d. Jordanas ištrėmė 24 Irako 
diplomatus bei ambasados personalo narius, 
nors ambasada dar veikia likusių neištremtų 
diplomatų žinioje.
♦ Kovo 23 d. JAV karinės pajėgos po sun
kių kovų Nasiriyah mieste paėmė abu tiltus 
per Eufratą, bet nepajėgė užimti viso miesto. 
Dvylika paklydusių tiekimo tarnybos karių 
žuvo ar pateko į nelaisvę. Penkis jų Irako 
televizijos stotis parodė sekančią dieną, kartu 
su žuvusių JAV karių kūnais.
♦ Kovo 24 d. JAV protestavo prieš karo 
belaisvių paradavimą televizijoje, prasilen
kiant su Ženevos tarptautiniais nuostatais. 
Be to, Irako kariai kaltinami klastingai iškėlę 
baltas vėliavas, o po to atidengę artilerijos 
ugnį į priviliotus JAV karius.
♦ Nuo kovo 25 d. Australijos narai per ke
letą dienų išvalė nuo minų jūros priėjimus prie 
sąjungininkų užimto Umm Qasr uosto, 
įgalindami į uostą atplaukti laivams su hu
manitarine pagalba Irako gyventojams.
♦ Nuo kovo 26 d. JAV priekiniai daliniai 
sunkiai kovoja prieš Irako kariuomenę ir 
gvardiją srityje tarp Najaf ir Karbala miestų, 
apie 90 km. į pietus nuo Bagdado. Kovo 28 
d. JAV pajėgos buvo pasiekusios sritį 80 km. 
atstume nuo Bagdado. Apie 1000 parašiu
tininkų, JAV nuleistų kurdų kontroliuojamo
je srityje Šiaurės Irake, padeda pulti Irako 
karius, bet taip pat prilaiko Turkijos karinius 
dalinius nuo įsiveržimo į kurdų sritį Irake.
♦ Kovo 27 d. JAV ir britų pajėgos sunai
kino didelę dalį Irako šarvuočių rinktinės,
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pravesta kovo 13-16 dienomis. Vasario mė
nesį ES palaikė 63.9% Lietuvos gyventojų, 
prieš narystę buvo 13.3% apklaustųjų.

“Vilmorus” direktoriaus Vlado Gaižaus
ko nuomone, jau pusmetį gyventojų para
ma ES narystei yra stabili. Jų apsispren
dimą turėtų teigiamai įtakoti kitose ES 
kandidatėse vykusių referendumų rezulta
tai. Stoti į ES su 90% balsų dauguma apsi
sprendė Slovėnijos gyventojai.

Lietuvos narystės referendumas įvyks 
gegužės 10-11 dienomis.

Dėl tranzito per Lietuvą
Pernai lapkričio 11 d. pasirašytoje su

tartyje Rusija ir Europos Sąjunga sutarė dėl 
keleivinio tranzito per Lietuvą tarp Kali
ningrado ir Rusijos tvarkos. Sutartis numa
tė, kad nuo šių metų liepos mėnesio per 
Lietuvą keliaujantieji Rusijos piliečiai pri
valės turėti supaprastintus kelionės doku
mentus, kuriuos gauti bus lengviau negu 
vizas. Jau nuo šių metų vasario mėnesio 
Lietuva įvedė tam tikrą kelionės dokumen
tų tvarką. Ši tvarka įvesta siekiant, kad 
Rusijos piliečių tranzitas per Lietuvos te
ritoriją nesukliudytų Lietuvos prisijungi
mui prie Šengeno “erdvės”, kurioje yra 
panaikinta tarpusavio sienų kontrolė. Šis 
panaikinimas reikalauja, kad ES išorinės 
sienos būtų patikimai saugomos ir kontro
liuojamos.

Lietuvos pastangos sustiprinti sienų 
kontrolę netenkina Rusijos valdžios, kuri 
atsisako įgyvendinti Rusijbs-ES susitarime 
priimtų politinių įsipareigojimų,liečiančių 
nelegalių imigrantų repatriaciją. Šis elgesys 
kompromituoja Lietuvos įstojimą į Šengeno 
erdvę. Seimo užsienio reikalų komiteto pir
mininkas Gediminas Kirkilas mano, kad 
Rusijai nesilaikant duotų įsipareigojimų, 
Lietuvai nebus kitos išeities, kaip nuo liepos 
mėnesio įvesti pilną vizų režimą.
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puolusios sąjungininkų kontroliuojamą sritį į 
pietus nuo Bastos. Kovo 28 d. sąjungininkų 
karo aviacija sunaikino pastatą Basroje, kur 
posėdžiavo apie 200 Iraką valdančios Ba’ath 
partijos narių.
♦ Kovo 27 d Belgrade susišaudyme su po
licija žuvo Zemun nusikaltėlių organizacijos 
lyderis Dušan Spasojevič bei jo sėbras spe
cialiųjų policijos pajėgų viršininkas Milan 
Lukovič. Jie abu buvo paieškomi ryšium su 
ministro Zoran Djindič nužudymu.
♦ Kovo 28 d. Setbijos policija surado prieš 
trejus metus dingusio buvusio Serbijos pre
zidento Ivan Stambolič kūną. Jis buvo nužu
dytas dviems šūviais ir užkastas kalnuose 
šiaurinėje Serbijoje. Suimti 4 policininkai, 
kurie įtariami jį nužudę Slobodan Milosevic 
įsakymu.
♦ Kovo 28 d. turkas jaunuolis pagrobė turkų 
keleivinį lėktuvą su 194 keleiviais ir 9 įgulos 
nariais, skridusį į Ankarą. Jaunuolis sakėsi 
apsiginklavęs sprogmenimis, reikalavo lėktu
vą nukreipti į Berlyną. Lėktuvui nutūpus 
Atėnuose, Turkijos min. pirmininkas telefo
niniu pasikalbėjimu įtikino jaunuolį išlaisvinti 
įkaitus ir pasiduoti graikų policijai.
♦ Kovo 28 d Japonija paleido į erdvę du 
satelitus, kurie stebės Šiaurės Korėją gra
sinusią Japonijai tolimo skridimo raketinėmis 
bombomis, galbūt su branduoliniais užtaisais.
♦ Bagdadas yra sąjungininkų smarkiai
bombarduojamas, bet tik kariniai taikiniai. Du 
sprogimai tirštai apgyvendintoje rinkų srityje 
padarė daug nuostolio civiliams. JAV tvirtiną 
kad nesiuntė raketų į rinkų kvartalus.dar tirią 
ar tai jų paklydę raketos. D. Britanijos duome
nimis, nuostolius padarę Irako priešlėktuvinės 
raketos, tikslo nepasiekę, nukritę atgal į 
miestą ir sprogę. □

Sunaikinti piliečių parašai, 
remiantys referendumą dėl NATO?

“Lietuvos žinių” teigimą daugiau kaip 
šešis mėnesius saugoję surinktus piliečių 
parašus, remiančius referendumo šaukimą 
dėl šalies stojimo į NATO akcijos inicia
torius, Seimo narys Rolandas Pavilionis 
pranešė, kad jie buvo sudeginti.

Pagal Valstybės duomenų apsaugos 
inspekciją (VDAI), Rolandas Pavilionis juos 
informavo, kad apie 5 763 (iš 11000 išduo
tų) parašų rinkimo lapų buvo sunaikinti 
kovo 3 dieną. Nei VDAI nei VRK šiame 
sunaikinime nedalyvavo. VDAI kontrolės 
skyriaus vedėjos Daivos Vyčienės nuomone, 
kelis mėnesius oficialių institucijų nekon
troliuoti surinkti parašai galėtų būti panau
doti kitiems tikslams, nors tokie veiksmai 
susilauktų administracinės atsakomybės. 
Kai kurie pareigūnai neatmeta tikimybės, 
kad šie parašai galėtų būti panaudoti pare
miant V.Uspaskich inicijuojamą referen
dumą dėl Seimo narių rinkimo viemnanda- 
tinėse apygardose. Seimo Švietimo, mokslo 
ir kultūros komiteto pirmininkas Rolandas 
Pavilionis yra vienas iš žinomų šio rinki
minio metodo pakaitos rėmėjas.

VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas 
teigia, kad visi parašų rinkimo lapai yra 
gražinami VRK, nes jie yra komisijos nuo
savybė. Referendumo organizatoriai tvirti
na, kad nesunaikintieji parašų lapai yra tuš
ti. Z. Vaigauskas mano, kad netinkamai sau
gomi piliečių parašai ir jų asmens duomenys 
gali būti panaudoti kitiems, nusikalsta
miems tikslams. Tokių atvejų yra pasitaikę 
Rusijos Federacijoje, o Ukraina dėl šių prie
žasčių apskritai ketina atsisakyti piliečių 
parašų rinkimo akcijų. VRK pirmininkas 
nemano, kad R.Pavilionio surinkti parašai 
galėtų būti panaudoti V.Uspaskich referen
dumo paramai. Kai kurių politikų teigimą* 
VRK pirmininkas yra “per švelnus”, neno-

Irako atgarsiai...
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taikinį, kuris taip pat yra užfiksuotas jos at
mintyje. Raketa skrenda žemai, kad nebūtų 
matoma radarais, dėl to ją sunku aptikti ir 
sunaikinti. Naujesnių kartų “Tomahawk” 
raketos turi ir daugiau navigacijos sistemų. 
Jų tarpe - aktyvus radaras ir palydovinės 
navigacijos (GPS) sistema. Kai kurios ra
ketos atmintyje gali turėti net 15 taikinių.
Rolandas: Kiek gali įtakoti žmogiškasis 
faktorius (Irako pusė) prieš technologijų 
panaudojimą Mano nuomone, karas Irake 
yra įtakotas kelių aspektų: naftą prekyba 
ginklais, įtakos zona - ypač skverbimasis į 
musulmonų pasaulį? Kokia jūsų nuomonė 
šiuo aspektu?

Yra užtektinai informacijos ir faktą ku
rie patvirtina, kad S.Husseinas brutalizavo 
savo žmones ir juos žudė net masinio nai
kinimo ginklu. Manaą kad S.Husseino pa
šalinimas, užtikrinimas, kad masinio naiki
nimo ginklas nebūtų panaudotas, ir demok
ratinės valdžios įsteigimas yra šio karo 
pagrindinis tikslas.
t aram: Ar įmanomas masinio ginklo panau
dojimas iš sąjungininkų pusės?

Esu tikras, kad masinio naikinimo gink
las iš sąjungininkų pusės nebus panaudotas. 
Jovita: Kokios taktikos turėtų laikytis są
jungininkai, priartėję prie Irako miestų? 
Ar verta amerikiečiams veltis į mūšius

Lietuva ir Australija sutaria
Vilnius, kovo 25 d. (ELTA). Skirtinguo

se pasaulio kraštuose esančios Lietuva ir 
Australija laikosi panašios nuomonės svar
biais tarptautiniais klausimais. Tai buvo 
pažymėta antradienį (kovo 25 d.) įvyku
siame krašto apsaugos ministro Lino Linke
vičiaus ir naujojo Australijos ambasado
riaus Richard Anthony Rowe susitikime.

Susitikimo metu ambasadorius domėjosi 
Lietuvos gynybos politikos formavimu ša
liai tapus NATO nare, jos dalyvavimu Eu
ropos Sąjungos saugumo struktūrose.

Stockholme reziduojantis ambasadorius 
Richard Anthony Rowe taip pat pabrėžė, 
kad savo diplomatinės kadencijos metu 

rintis bausti ar pyktis su įstatymus pažei
džiančiais politikais.

Opozicijos frakcijos yra Seimui siūliu
sios Rolandą Paviliotų atstatydinti iš Švie
timo, mokslo ir kultūros komiteto pirminin
ko pareigą tačiau valdanti Lietuvos Social
demokratų partija atsisakė tai daryti. Šis 
partijos veiksnias susilaukė kritikos iš šalies 
premjero Algirdo Brazausko.

Apie santaupų grąžinimą
“Lietuvos žinių” žiniomis, finansų mi

nistrė Dalia Grybauskaitė Prezidentą Ro
landą Paksą informavo, kad išpildant pre
zidento rinkiminį pasižadėjimą grąžinti 
buvusių santaupų rublinius indėlius, nepa
kaks ir visų geidžiamų privatizavimo fondo 
lėšų. Anot finansų ministrės, prarastų san
taupų yra apie 4 milijardai litą gi numatytos 
privatizavimo pajamos bus tik apie 2.7 mili
jardai. Per rinkimus RPaksas teigė, kad 
indėlių gražinimas yra “vien politinės valios 
klausimas”.Prezidento atstovas spaudai 
Rosvaldas Gorbačiovas pažymėjo, kad pa
grindiniai lėšų šaltiniai grąžinti nuvertė
jusias santaupas gali būti ne vien priva
tizavimo lėšos, bet ir papildomi pinigai, 
gauti kovojant su šešėline ekonomika. Ta
čiau finansų ministerija šiais metais nenu
mato padidinti šiam tikslui skirtų lėšą nes 
šalies biudžetas jau seniai suformuotas ir 
privatizavimo fondo pajamos šiais metais 
yra kuklios.

Dirbo pelningai
“Lietuvos ryto” žiniomis, tiktai pernai 

pradėjusios veikti skirstomųjų elektros 
tinklų bendrovės mokės dividendus iš pernai 
uždirbto pelno. Pagal Ūkio ministerijos pre

mieste?
Manaą kad sąjungininkai vengs kau

tynių miestuose. Bet bus sunku visiškai to 
išvengti.
temp: Ar ne bus tai kaip ir su Osama bin 
Laden, kad Sadamas pasislėpti gali ir 
nebūtų randamas? Juk bin Laden’o iki šiol 
neranda...

Taip, tai yra įmanoma. Nesistebėčiaą jei 
S.Husseinas būtų sudaręs planą ir sąlygas 
pasprukti iš Bagdado ir slapstytis arba toliau 
teisti priešvakarietišką teroristinę veiklą.
NO WAR: Kam reikalingas tas karas? Ma
no nuomone, amerikonam tereikia turtų! 
Todėl aš prieš lietuvių siuntimą į Iraką! 
Nereikia rizikuot piliečių gyvybe. Ar pres
tižas geriau už žmonių gyvy bes?

Amerikiečiai tikrai turto iš šio konflikto 
nepaveldės. Šis karas jiems kainuos milijar
dus dolerių ir karių gyvybes. Nauda bus 
saugesnis nuo masinio naikinimo ginklų ir 
terorizmo pasaulis.
Arūnas: Kaip manote, kokia ateitis laukia 
kurdų sėkmingai pasibaigus karui Irake?

Tai - labai geras ir sudėtingas klausi
mas. Kurdai yra tauta be valstybės. Jų tau
tos aplinkoje yra daug naftos telkinių. 
Tačiaą kadangi kurdai gyvena ir Turkijoje, 
tai sukelia nerimą tiek Irakui, tiek Turkijai. 
Pasibaigus šiam konliktui, kurdai gali mė
ginti įkurti savo valstybę, kurios teritorija 
būtų ne tik Irake, bet ir Turkijoje. Turkams, 
tai žinoma, nebūtų priimtina. □

stengsis plėtoti dvišalius santykius nau
jose srityse.

Be to, pareigūnai kalbėjo apie Austra
lijos ir Lietuvos dalyvavimą antiteroristi- 
nėje operacijoje “Enduring Freedom”. Mi
nistras Linas Linkevičius papasakojo apie 
kovo 25 d. Lietuvos Parlamento priimtą 
sprendimą siųsti transporto specialistų ir 
karo medikų į JAV vadovaujamą karinę 
operaciją kur Lietuvos kariškiai dalyvautų 
humanitarinio pobūdžio misijoje.

Krašto apsaugos ministras pakvietė 
Stockholme reziduojantį ambasadorių 
lankantis Lietuvoje susipažinti ir su Lietu
vos kariuomenės struktūromis. □ 

liminarinius apskaičiavimus, Vakarų skirs
tomieji tinklai valstybei mokės 9 milijonus 
litų dividendų ir 2.2 milijonus litų pelno 
mokesčių, o Rytų skirstomieji tinklai - 8.9 
milijonus litų dividendų.

Abiejose šiose įmonėse valstybė valdo 
85% akcijų. Beveik 11% akcijų turi Vokie
tijos energetikos “E.ON Energie” kompa
nija. Šios skirstomųjų tinklų bendrovės tapo 
sukurtos, perorganizavus “Lietuvos Ener
gijos” monopolinę bendrovę ir jų pelnin
gumas yra dėl nuostolingo elektros eksporto 
į Baltarusiją panaikinimo. Pelningai veikė 
ir naftos produktų perkrovimo firma “Klai
pėdos nafta”, kuri pernai uždirbo 44.5 mln. 
litų. Dividendams skirta 19 milijonų. Ūkio 
ministerija šiuo metu svarsto, ar dividendus 
vartoti skolų atmokėjimui.

“Lietuvos dujos” taip pat uždirbo 57.3 
milijonų litų pelną. Valstybei numatyta 
sumokėti 8.5 milijonų dividendų ir 12.2 
milijonų pelno mokesčių.

Gražiausi individualūs namai
ELTA Kovo 28 d. Vilniaus rotušėje ati

daryta paroda “Individualių namų architek
tūra Lietuvoje”. Pavieniai architektai ir 
kūrybinės grupės ekspozicijai pateikė apie 
70 rodinių su pastatų nuotraukomis ir 
planais. Pagal konkurso sąlygas eksponatai 
suskirstyti į dvi grupes - jau realizuoti 
projektai ir autorių idėjos. Už geriausią re
alizuotą projektą (pastatytą namą) numatyta 
10 000 litų premiją už įdomiausią idėją - 
1 000 litų.

Rengiant apiyalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖ/ BARUO/E “Dainos” choro žinios
Vasario Šešioliktoji Canberroje

Nepriklausomybės atkūrimo diena buvo 
iškilmingai atšvęsta vasario 23 dieną Can- 
berros Ainslie Football Club. Susirinko virš 
100 žmonių.

Minėjimą trumpai atidarė Canberros 
Lietuvių Bendruomenės Sąjungos pirmi
ninkas Viktoras Martišius. Sekė Lietuvos 
Garbės generalinio konsulo Sydnėjuje Vik
toro Šliterio išsami paskaita (lietuvių ir 
anglų kalbomis) apie Lietuvos kelią į Euro
pos Sąjungą. Paskaita buvo įdomi, nes 
suminėti istoriniai faktai daug kam nebuvo 
žinomi. Tuo pačiu Viktoras Šliteris turėjo 
malonią progą įteikti dr. Algimantui Ka- 
bailai ordino “Už nuopelnus Lietuvai “ 
Karininko kryžių, paskirtą LR Prezidento 
Valdo Adamkaus dekretu. Šį apdovano
jimą publika šiltai priėmė, nes dr. Algiman
tas Kabaila tikrai jo nusipelnė.

Meninę minėjimo dalį atliko iš Syd- 
nėjaus atvykęs lietuvių choras “Daina”. 
Visos dainos buvo populiarios, o choras, 
kuriam dirigavo Jacintą Mikutė ir akom
panavo Niek Alvisio, jas profesionaliai 
išpildė.

Pasibaigus choro koncertui, kuris galė
jo būti ir ilgesnis, Canberros Liet. Ben
druomenės Sąjungos Valdybos narė Sigi
ta Gailiūnaitė padėkojo Garbės gen. kon
sului, “Dainos” chorui, dirigentei, akom- 
panuotojui ir įteikė dovanas.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Visi minėjimo dalyviai buvo pavaišinti 

klubo suruoštais pietumis, kurių metu vieti
niai galėjo pasidalinti savo įspūdžiais su 
svečiais iš Sydnėjaus. Lietuviškas ačiū 
visiems sydnėjiškiams, kurie taip gražiai 
papildė minėjimo programą. Kor.

Rekolekcijos Geelonge
Retai turime svečių iš Lietuvos, kad ga

lėtume pabendrauti, tuo labiau dvasiškai 
pasiruošti šv. Velykų šventėms.

Kovo 22 dieną 10 vai. šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioje sulaukėme kun. dr. Petro 
Smilgio, kuris Lietuvoje yra Telšių vysku
po vikaras ir Klaipėdos Taikos karalienės 
bažnyčios klebonas. Jį į Geelongą atvežė 
kun. Egidijus Amašius. Bažnyčią pamal
doms paruošė Juozas Gailius.

Po išpažinčių svečias iš Lietuvos aukojo 
šv. Mišias ir pasakė Gavėniai pritaikytą 
pamokslą. Po mišių visi vyko į Pettitt Park

“Ordinai ir medaliai” straipsnio patikslinimas
“Mūsų Pastogės” (Nr. 12,2003.03.31) 3- 

iame puslapyje p. R. Urmonas rašo apie or
dinus ir medalius ir titulų (post-nominals) 
naudojimą, kad:

“Raidžių AC, AO, AM ir OAM naudo
jimo taisyklės po pavardžių (žymėti titulą), 
nėra tiksliai nustatytos, bet pageidaujama, 
kad jų naudojimas vyktų daugiau forma
liniame kontekste, prisilaikant priimtų 
etiketinių papročių ir ne be reikalo."

Norėčiau p. R.Urmono teigimą patiks
linti ir pacituoti iš oficialaus leidinio “A 
Guide to the Wearing of Insignia” 1993, psi. 
4, kiek tai liečia post-nominals naudojimą:

POST-NOMINALS
“Most awards cany an entitlement for 

recipients to use indicative letters after their 
name. Such post-nominals are set out in 
Table 1 (psi. 15-18, AK, AC, AM, OAM 
aut.). Their use in daily correspondence 
and formal address is the most evident 
expression of the granting of an award and, 
as such, may be considered along with the 
insignia as an integral part of an award. 
They may be used from the date on which 
the award is gazetted; and where several 
awards or decorations carrying post-

LR Garbė»gen. konsulas Sydnėjuje Vik
toras Šliteris (dešinėje) įteikia ordino “Už 
nuopelnus Lietuvai” Karininko kryžių 
prof. dr. Algimantui Kabailai (kairėje).

Abi nuotraukos Ritos Baltušytės.

Canberros Liet Bendruomenės Sąjungos 
pirm. Viktoras Martišius.

pietums, kuriuos suruošė Geelongo 
Apylinkės Valdyba su pirmininku Stasiu 
Šutu. Kun. dr. Petras Smilgys sukalbėjo 
maldą ir palaimino vaišių stalą. Kun. Egi
dijus Amašius pakėlė tostą už svečią.

Geelongo Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas Stasys Šutas padėkojo svečiui už 
apsilankymą ir įteikė padėkos vokelį. Juo 
pasekė ir kiti parapijiečiai.

Svečias kun. Petras Smilgys padėkojo 
visiems už lietuvišką vaišingumą ir dova
nas. Sudainavus “Sudiev, sudiev”, kunigai 
grįžo į Melboufną. Juozas Gailius 

nominals have been made to the same 
person, the order in which they are listed 
should be that in the Order of Precedence 
(see Table 1)”.

Tad post-nominal naudojimo taisyklės 
nėra netikslios. Jos yra apibrėžtos, palie
kant ordinais ir medaliais apdovanotiems 
demokratišką apsisprendimo teisę.

Kas liečia p. R.Urmono išdėstytą mintį, 
“Žinant, kad šie titulai yra britų kilmės, 
vertą pagalvoti, kiek juos verta naudoti 
lietuviškoje spaudoje, kai rašoma apie 
grynai vietinius lietuviškus įvykius." 
Norėčiau pastebėti du dalykus:

1) Gaila, kad daug daugiau tautiečių 
nėra gavę ordinų ir medalių šiame krašte, 
nes jie yra įdėję daug darbo ir pašventę ne
mažą dalį savo atokvėpio valandėlių lietu
viškai veiklai, o kiti dar ir lietuviškai, ir 
australiškai veiklai.

2) Neužmirškime, kad šitie tautiečiai 
garsina Lietuvos vardą pačia geriausia šio 
žodžio prasme.

O kad tų titulų (nelabai tikslus angliško 
post-nominals vertimas, aut.) dar dažniau 
pasirodytų mūsų spaudoje!

Isolda Poželaitė-Davis AM

Pasikeitus “Dainos” choro Valdybai ir 
jo vadovei-dirigentei, džiaugiamės, kad po 
Australijos Lietuvių Dienų pradėtas darbas 
su entuziazmu ir viltimi ruoštis bei daly
vauti sekančioje Dainų Šventėje Melbour
ne. Dėkojame buvusiai dirigentei Jacintai 
Mikutei ir Valdybai su pirmininku Joseph 
Blansjaar už jų įdėtą darbą.

Chorui “Daina” dabar vadovauja Birutė 
Aleknaitė, kuri iš jaunos choristės išaugo į 
puikią dirigentę. Jai talkininkauja australe 
fleitistė-pianistė Megan Dunn. Choro Val
dyba pareigomis pasiskirstė sekančiai:

Pirmininkė - Danutė Ankienė
tel.: 9871 2524

Vicepirmininkė - Jadvyga Burokienė 
Sekretorius - Antanas Kramilius 
Iždininkė - Onutė Kapočienė
Renginių vadovė - Aldona Stasiūnaitienė 
Kandidatai - Audrey Gatehouse ir 
Steven Kryžius.

Korespondenciją chorui “Daina” siųsti 
adresu: 83 Queen St, Canley Heights, 
NSW 2166. Tel. ir fax: (02) 9727 3131

Sveikiname į chorą įstojusią jaunų die
nų choristę Mildą Karpavičienę ir Natą 
Liutikaitę. Dėl ligų ir kitų priežasčių pasi
traukę į chorą sugrįžo Juozas, Vytautas ir 
Aldona Stasiūnaičiai, Darius Gakas, Vincas 
Binkis ir Vytautas Burokas. Tai pasitikėji
mas, parodytas mūsų dirigentei Birutei 
Aleknaitei, kas be žodžių reiškia pasitikė-

Sėkminga Melbourne moterų koalicija
Jau trečias mėnuo baigiasi nuo melbour- 

niškių sugrįžimo iš Australijos Lietuvių 
Dienų Adelaidėje. Deja, vėl atsirado mūsų 
veikloje tuštuma ir norisi ją kaip nors už
pildyti.

Gerai, kad gyvenimas nesustoja vienoje 
vietoje - šiandien išgirdau žinią apie naują 
Melbourne moterų koaliciją, kuri organi
zuoja dviejų jaunų Lietuvos menininkų pa
sirodymą Australijos Lietuvių bendruome
nėse. Organizatorių grupė susideda iš Mel
bourne Entuziasčių: Aliutės irLilijos, Mel
bourne Katalikių Moterų Draugijos pirmi
ninkės Halinos ir “Dainos Sambūrio” diri
gentės Birutės.

Jos pakvietė Klaipėdos Muzikinio teatro 
solistą Artūrą Kozlovskį (nuolatinį operos 
solistą) ir pianistę Eugeniją Kuprytę, kuri

PAIEŠKA
Europos-Australijos Institutas, esantis 

Viktorijos Universiteto apimtyje, leidžia 
Genovaitės Kazokienės knygą “Lithuanian 
Artists in Australia 1950-1990”. Knyga bus 
gausiai iliustruota, tačiau būrelis dailininkų 
jau yra mus apleidęs.

Instituto vadovybė kreipiasi į žemiau 
išvardintų mirusių dailininkų gimines, 
prašydama jų sutikimo-parašo, panaudoti 
jų darbų nuotraukas minėtame leidinyje. 
Giminėms bus pasiųstos specialios formos, 
kurias gausite paskambinę Gražinai Pra- 
nauskienei tel.: (03) 9248 1174.

Elektroninio pašto adresas:
grazina.pranauskas@vu.edu.au
Praėjus mėnesiui po šios paieškos pa

skelbimo ir giminėms neatsiradus, redakci
nis komitetas nematys jokių kliūčių ir 
mirusių dailininkų darbų nuotraukos bus 
panaudotos jų darbų iliustracijai.

1. Baukus (Banks) Juozas (1909-1994) 
Melboumas

2. Bistrickas Jurgis (1904-?) Hawaii
3. Citrinas Nikas (1908-1967)

. Melbournas
4. Firinauskas Gražina (1918-1969) 

Melbournas
5. Firinauskas Jonas (1915-1971) 

Melboumas
6. Grebliūnas Balys (1907-1963) 

Adelaidė

Choro “Daina” dirigentė Birutė Aleknaitė 

jimą jos vadovavimu. Choras “Daina” dai
nuos birželio 15 dieną Gedulo dienos minė
jime Latvių Namuose. Šiam minėjimui jau 
ruošiamos dainos.

Iš Melbourne yra gauta 20 CD diskų. 
Tai Danos Levickienės “Danos Vyrų” dai
nos. Diskus galima įsigyti pas Danutę 
Ankienę. Kaina - $20.

Džiaugiamės choro atsigavimu ir tuo 
pačiu kviečiame ir kitus dainą mėgstančius 
sydnėjiškius stoti į “Dainos” choro eiles. 
Kaip pavyzdį turime Nijolę Bučinskienę, 
kuri kas penktadienį į repeticijas atvažiuoja 
net 45 kilometrus iš Picton’o.

Choro “Daina” Valdyba

šiuo metu koncertuoja už Lietuvos ribų.
Šie jauni menininkai planuoja atvykti į 

Melboumą balandžio mėn. pabaigoje.
Australijos Emigracijos reikalaujami 

dokumentai jau yra išsiųsti. Menininkai 
atsiklausė rengėjų, kokios rūšies muzika ir 
dainos turėtų patikti Australijos Lietuvių 
Bendruomenei?

Sydnėjaus ir Canberros lietuvių ben
druomenės pareiškė, kad ir jos lauks šių me
nininkų. Tikslios koncertų datos bus skel
biamos abiejuose Australijos lietuvių laik
raščiuose.

Mieli skaitytojai, neužmirškite apsilan
kyti šiuose koncertuose. Abu menininkai yra 
daug geriau “susigroję” negu mūsų poli
tikieriai.

Elvira Surnienė

7. Kudirka Algirdas (1915-1986) 
Adelaidė

8. Langevičius Jonas (1902-?) Adelaidė
9. Liutikas Jonas (1906-1986) Perth
10. Marčiulionis Eleonora (1912-2002) 

Adelaidė-JAV
11. Maželis Janina (1912-1993) 

Adelaidė
12. Miliauskas Vytautas (1909-1992) 

Melboumas
13. Neliubšys Stasys (1898-1979) 

Adelaidė
14. Rydlinskas Vaclovas (1895-1959) 

Adelaidė
15. Ročius Alfonsas (1913-2000) 

Melboumas
16. Rocius Feliksas (1910-1990)

Melboumas
17. Rūkštelė Antanas (1906-1990) 

Adelaidė-JAV
18. Šalkauskas Henrikas (1925-1979)

Sydnėjus
19. Šimkūnas Algirdas (1927-1971) 

Sydnėjus
20. Šredersas Bronius (1910-1982) 

Wollongong
21. Vosylius Vytautas (1912-1990) 

Adelaidė
22. Žygas Leonas (1924-1980 Adelaidė
23. Žuromskis Kazys (1901-1980) Perth.

Europos - Australijos Instituto 
Administracija
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Ąžuolo lapų vainikas - poetui Juozui Almiui Jūragiui
GIMTOJI KALBA

Motinos kalboje 
amžiais gyvena 
tautos nemirtinga dvasia

1.
Šventa tu num esi kaip tautos gyvastis ir kraujas, 
O motinos kalba gimtoji.
Per šimtmečius išaugdamas lietuvių kartos naujos 
Tavo skambius žodžius ir išmintį tėvų kartoja. - -

Kartoja tai, ką tu savy sukaupusi giliai 
Į ateitį neši kaip tautos amžių lobį, 
Kad botume gyvi istorijos gyvybės spinduliais, 
Hs jaustume jos garbę, šviesą, dvasinę jos globą...

Pavojuose tautos didvyrių dvasią brandini, 
Dievų ugnim širdis palytėjus,
Kad jie, ir mes, gyventume tvirti ir sklidini 
Į laimę vedančios vienos šventos idėjos.

Tu, amiių paslaptis mums prieš akis atskleidus, 
Pradžiugini legendom, padavimais, herojais

pasakų senų. 
Mes klausomės tavo dainų, ir mums nušvinta veidas, 
Ir suliepsnoja širdys ugnimi lietuviškų dainų.

Ir suliepsnoja širdys, ir kuria mintį protas - 
Auklėti mūsų dvasios niekad nenustoji, 
Brangi tu mums esi likimo dovanota, 
O motinos kalba šventoji...
2.
Ilgai aš gyvenau tarp svetimtautiškos kalbos garsų 

kaip nebylys kalėjime.
Klausydamasis jos, nesupratau. Pradėdamas suprast, 

kalbėti neįstengiau. 
Užsidariau savy, sunkiausiame tylėjime,
Nuo žodžių svetimų man ausys skaudžiai spengė. —

Poetas laureatas Juozas Almis Juragis su žmona Lidija. 
Nuotrauka p. Agos Skeivienės.

Žinia, kad Sydnėjuje gyvenąs mūsų poetas Juozas Almis Jūragis 
buvo pagerbtas Lietuvių Rašytojų Draugijos premija, atkeliavo jau 
truputį anksčiau. Atitinkamą poeto - laureato pagerbimą - o kartu 
ir suglaustą kelionę per poeto ilgametę kūrybą - kovo 23 dieną 
Sydnėjaus Lietuvių Klube suruošė Bibliotekos Bičiulių Būrelis. 
Poetas sydnėjiškiams yra plačiai pažįstamas kaip veiklus kultū
rininkas. Neįmanoma išvardinti jo skaitytų paskaitų bei dažno 
dalyvavimo renginiuose, jo įnašo būreliuose ir diskusijose apskri
tai - ir, žinoma, jo nenuilstančio spaudos darbo. Per pusšimtį 
metų Juozas Almis buvo ir tebėra vienas iš ryškiausių Sydnėjaus 
lietuviškosios veiklos asmenybių.

Bet štai kelias lietuviškas knygas man atsiuntė 
gerasis mano draugas.

Skaičiau - drebėjo mano rankos ir širdis krūtinėje taip 
skaudžiai daužėsi tartum po daugėl metų vėl į tėviškę 

parėjus, 
Nusišvietė dangus, ir svetimoji aplinka manęs jau

Renginio - pagerbimo centre buvo rašytojos Elenos Jonaitienės 
skaityta apžvalga “Poeto Almio Jūragio kūrybos dovanos”. Tekste 
parinktos eilės atspindėjo įvairius Almio poetinės kūrybos laiko
tarpius. Jas patraukliai perdavė aktorius Viktoras Ratkevičius ir 
veikli Būrelio narė Irena Dudaitienė. (Paskaitos ištraukos spaus
dinamos šiame puslapyje. Red.) Nuo poetinės kūrybos krypstant 
link poeto kaip žmogaus, Almio gyvenimo taką bei posūkius su
maniai, su žiupsniu humoro, atkūrė Algis Bučinskas. Toks guvus

nebesmaugė, 
Nes žodžiais motinos kalbos, raštu pavirtusiais, mano 

siela gėrėjosi

Nebegalvojau aš apie metus, kankinančiais vargais 
apkartusius ir būsimų dienų sunkumai nebebaidė.
Aš motinos kalbos pasaulyje buvau laimingas ir 

saugus.
Iš knygų puslapių prakalbino mane meilingai 

kiekviena mažytė raidė 
Lyg mano giminės brangus ir mane mylintis žmogus...

Ir atsitolino staiga vienatvės gūduma, kankinusi mane 
lyg juodos mūro sienos, 

Prie tūkstančių lietuviškų širdžių prisiliečiau širdim 
likimo šauksmui atvira, 

Pasijutau atnaujintas. Tarp svetimų nebebuvau aš 
vienas, 

Nes Lietuvos dvasia kalbėjo man kaip motina gera...

pasakojimas suintrigavo ir laureatą, nes jis prisipažino šio bei to 
ir pats nežinojęs.

Kaip pridera pagerbimo renginiui, poetą laureatą sveikino 
Sydnėjaus organizacijos (sveikinimų tekstai vėliau jam buvo įteikti 
knygos pavidale): LR Garbės gen. konsulas, ALB Krašto Valdyba, 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba, Sydnėjaus Lietuvių Klubas, Kata
likų Kultūros Draugija, LB Spaudos Sąjunga ir “Mūsų Pastogė”, 
Bibliotekos Bičiulių Būrelis, Moterų Soc. Globos Draugija, choras 
“Daina”, “Sūkurys”, “Aušros” tuntas, Šaulių Sąjunga bei Ramo- 
vėnai, buvęs Plunksnos Klubo pirmininkas.

Padėkos žodį tarė ir patsai laureatas. Jautriai prisiminęs sau 
artimiausią asmenį - žmoną Lidiją - jis buvo dėkingas pagerbimo 
suruošėjoms, paskaitininkams bei skaitovams, “Mūsų Pastogės” 
redaktorei ir, apskritai, kūrybinio tako bendrakeleiviams.

Kaip iš anksto nujausta, sydnėjiškai pagerbime dalyvavo gausiai 
-apie 100. Už šauniai sėkmingo renginio slypi Jadvyga Burokienė, 
Dana Skorulienė ir gražus būrelis darbščių pagelbininkių. O 
laureatas,savo ruožtu, didžiulį būrį artimųjų bei bendraminčių pa
kvietė vėlyviems pietums atnaujintame Lietuvių Klubo restorane.

NAKTIE, SUPILK 
ŽVAIGŽDES Į MAIŠĄ
Ieškojau saulės spindulių, 
Radau tik naktį juodą, 
Bet žvilgsnis jos akių gilių 
Ramybės man neduoda...

Ir negaliu dainuot dainos
Nakties nepaminėjęs, 
Nakties kaip Dievo dovanos, 
Ramių sapnų nešėjos.

Dosni naktie, supilk žvaigždes
Į savo maišą platų,
Man dovanok, jos neužges, 
Man švies dar milijoną metų.

GRAŽIAUSIOJI GĖLĖ
Poetų ir išminčių knygos sakė: 
Gražiausioji gėlė pasauly - moteris.
Ji džiugina net budrią Dievo akį - 
Poetų ir išminčių knygos šitaip sakė...

Jūs, moterys, šioj Žemėj esat- ne plaštakės, 
Bet kūrinijos žiedas, būtį amžiną turįs.
Poetų ir išminčių knygos sakė: 
Gražiausioji gėlė pasauly - moteris

ATSIŽADĖJAU
Aš atsižadėjau kalno, man supilto, 
Įkapinės drobės, kaip naktis vėsios, 
Lyg svyrūnė smilga prie šaltinio šilto 
Palinksta prie žemės ir atgal tiesiuos.-----

Palinkstu prie žemės, sugrįžtu į laiką, 
Kai ropojau mažas, kai prie jos glaudžiaus... 
Žemė mane gydo, savo glėby laiko, 
O širdis suvirpa vis kaskart skaudžiau ...

Bet gyvybės jėgos leidžia atsitiesti, 
Uždainuoti dainą palaimos dienų, 
Ir krūtinėj ima šimtas saulių šviesti, 
Rodos, kad į saulę ir aš pats einu ...

MOTERŲ PAŠLOVINIMAS
Tai kas, kad žvaigždės taip toli.
Jei moterys arti. — — 
Dėl jų tuojau pamiršt gali, 
Žvaigždžių spindėjimą toli...

Palinki į grožį moterų 
Adomo sūnūs sutverti...
Žvaigždėms aš žvilgsnio neturiu, 
Kai moterys arti. — —

Prancūzija, Berages, 1947 Vytautas Doniela

...Nuo ankstyvos jaunystės iki 
dabar rinkosi poeto Juozo Almio 
Jūragio atliktų darbų lotas. Išleisti 
keturi poezijos rinkiniai: 1964 
metais “Tolimieji miražai”, 1977- 
tais “Akmens ir paukščio metas”, 
1986-tais “Žeme, būk mano moti
na”, 1999-tais “Tik sapno ugnį 

jausi”. Tikriausiai susidarytų kelios knygos surinkus vi
sus poeto eilėraščius, spausdintus įvairiuose periodiniuo
se ir vienkartiniuose leidiniuose kaip “Terra Australis”, 
“Plunksna ir žodis”, Londone leistas literatūrinis metraš
tis “Pradalgė”, Vilniuje išleista išleista antologija “Po Pie
tų Kryžiumi”, “Lietuvių poezija išeivijoje 1945-1971 m.”. 
Be abejo, dar ir rankraščiuose slypi ne vienas iki šiol 
nespausdintas eilėraštis.

Didelį įnašą į išeivijos lietuvių gyvenimą padarė Juozo 
Almio Jūragio redaguoti darbai: “Australijos lietuvių 
metraštis”, “Terra Australis”, “Plunksna ir žodis”, seniau 
ėjęs “Tėviškės Aidų” literatūrinis priedas “Xferpetai” Verti 
paminėjimo ir trejus metus su Jurgiu Janavičium leisti
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Poeto Almio Jūragio kūrybos dovanos
Ištraukos iš Elenos Jonaitienės paskaitos

“Poezijos ir Prozos Lakštai”...
.. .Kalbame apie keturis Almio Jūragio eilėraščių rinkinius, o turėtų 

būti penki. Dar galėjome turėti “Kronikas laiko negero”, kurios buvo 
paruoštos spaudai, bet poetas, persigalvojęs, nebenorėjo jų leisti. Tai 
karo meto kūryba, "tai nostalgijos užtvindyti posmai, tai patriotinės 
mintys, tai savotiškas karo metų sielos dienoraštis'' Poetui atrodė, 
kad “Kronikas laiko negero” taip pat pralenkė laikas, kad ano meto 
nepergyvenusiai kartai jos būtų sunkiai besuprantamos ir gal ne
beįdomios. Šiomis dienomis, iškilus naujoms pasaulio grėsmėms, šie 
eilėraščiai man regis ypač gyvi ir dabarčiai skaudžiai reikšmingi...

...Karo audra ir pokario vargai sugriovė jaunystės sapnus ir 
svajones, atnešė naujus rūpesčius ir naują patirtį, tačiau kurti poetas 
niekad nenustojo. 1977 m. “Minties” leidykla išleido naują poeto 
Almio Jūragio eilėraščių rinkinį “Akmens ir paukščio metas”. Šiame 
rinkinyje jau brandus poetas kelia didžiuosius žmogiškosios būties 
klausimus: kas yra žmogus visatoj? kokia jo gyvenimo prasmė?kokios 
priešingybės lemia jo mintis ir veiksmus?, o skaitytojui, dar knygos 
neatvertus, norisi klausti: ką reiškia rinkinio pavadinime paukštis ir

akmuo! Knygos aplanke pats poetas atsako į klausimą, 
atskleidžia savo kūrinio vedamąją mintį žodžiais, kurie 
yra dalis jo autobiografijos knygoje “Egzodo rašytojai”:

“Esu tiktai žmogus - dvasia ir juodžemis, paukštis ir 
akmuo... Einu per pasaulį, atrasdamas vis daugiau 
ankstyvesniųjų savo buvimo pėdsakų.

Esu ieškotojas.
Minutėse ieškau šimtmečio aido. Šimtmečių žings

niuose noriu surasti, kiek yra svarbios dabarties dulkė
se subrandintos žmogiškosios širdies paslaptys

Ieškau tikrųjų žodžių ir minčių. Minties, dvasios 
atsivėrimo tyloje, vidurnakčių tamsumoje žvaigždžių 
žydėjimo.

Ieškau šviesos ir gėrio vis tamsėjančiuose pasaulio 
horizontuose.

Mane lyd džiaugsmingas žinojimas, kad nuo plane
tos Žemės pradžios, nuo tada, kai buvo tiesiami Visatos 
pamatai, buvau, esu ir būsiu nenykstančios medžiagos 
vis besikeičiančiose formose ir niekada nepraeinan
čiame dvasios amžinume.

Esu tiktai žmogus - dvasia ir juodžemis, paukštis ir 
akmuo...”
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Aliutės kampelis
Vis dar auklėjamas

Putinui, matyt, labai sunkiai sekėsi su ta nauja pasaulė
žiūra. Po penkerių metų (1951 -aisiais) jį vėl smarkiai kritikuoja 
rašytojas J. Baltušis: “Realios, konkrečiais nūdienio gyvenimo
vaizdais pagrįstos tikrovės pasigendame ir kai kuriuose V. Mykolaičio-Putino 
eilėraščiuose. Štai eilėraštis “Visa Lietuva”. Jei išimtume vienintelį kartą pasakytą 
žodį “tarybos”, tai lieka visai neaišku, apie kokią visą Lietuvą poetas dainuoja. Į 
kokį žygį? Į kokį rytojų? Kieno dėka “mūs tauta bus per amžius gyva ir laisva”? 
Štai klausimai, į kuriuos mes nerandame atsakymo. Arba štai eilėraštis “Baltijos 
jūrai”, iš kurio mes nieko nesužinome apie tuos reikšmingus pasikeitimus, įvy
kusius mūsų gintarinėje pakrantėje. Tos pačios bangos, tos pačios prieblandos, 
tas pats pakrančių smėlis... Tarybinės jūros peizažui poetas nesuranda nė vieno 
gyvo žmogaus, net nė vieno žvejų laivo. Tokį tarybinio rašytojo uždavinių 
supratimą, kokį mums pateikia V. Mykolaitis-Putinas, mes atmetame.”

Ir vėl Putinas turėjo nuolankiai prisipažinti klydęs ir teisintis: “Daug žalos 
man padarė kai kurie klaidingi mano jaunystėje įdiegti-principai, sukliudę teisin
gai vertinti įvykius ir žmones”.

Norėdamas išlikti Rašytojų d-jos nariu, rašytojas laikas nuo laiko turėjo būti 
“peranketizuotas”, t.y. iš naujo atsakyti į daugybę anketos klausimų. Ta proga A. 
Venclova 1952 m. pareiškė, kad V. Mykolaičio-Putino veikla ir apimties, ir kokybės 
atžvilgiu nėra patenkinama. Čia gal žymia dalimi lemia tai, kad būdamas uni
versiteto profesorius neturi daug laiko. Ir dar buvo nurodyta, kad Putinas ne vi
sus savo veikalus surašė į anketą. Vis dėlto nutarta, kad Putinui reikia sumažinti 
darbo krūvį universitete, kad jis daugiau laiko galėtų skirti kūrybai.

1957 m. išėjo Putino romano “Sukilėliai” - apie 1863 m. sukilimą - 1-oji 
dalis. Prie tojau niekas negalėjo prikibti - nei tikri patriotai, nei sovietinė valdžia, 
ir Putinas ketino imtis 2-sios dalies, kurioje pagrindinis veikėjas būtų kun. 
Mackevičius. Ėmė rinkti medžiagą, tačiau silpnėjanti rašytojo sveikata ir leidyk
los, užsimojusios išleisti 10 tomų jo raštų, užkrautas darbas tos minties neleido 
įgyvendinti.

Putinas dėl tų leidžiamų raštų darbo skundėsi redakcijai: “Aš tik vienas žinau, 
kiek laiko pareikalauja ankstesnių kūrinių pertvarkymas; kitiems sunku tai ir 
įsivaizduoti”.

Jubiliejinė “Vilniaus sapnų” stovykla. Skautai stato miestą.

ūkautų ^adaMCfeje
Jubiliejinė “Vilniaus sapnų” stovykla

Rūta Sankauskienė
“Vilniaus” tunto tuntininkė

Tęsinys iš AtPNr. 12.

Australijos rajono vadas v. s. Henrikas 
Antanaitis gražiais žodžiais pasveikino 
“Vilniaus” tunto skautus(-tes) 50-ties metų 
gyvavimo ir veiklos sukakties proga ir įtei
kė pagarbos bei padėkos lakštus visiems bu
vusiems tautininkams. “Vilniaus” tuntui 
buvo sugiedota “Ilgiausių metų”.. Po to 
pasilinksminta ir pasivaišinta.

Sausio 6 d., užėjus karščių bangai ir oro 
temperatūrai siekiant apie 40 laipsnių C, 
teko keisti numatytą programą. Buvo pa
kviesti autobusai, kurie nuvežė stovyklau
tojus į Port Noarlunga Aquatic centrą, kur 
visi atsigavo nuo karščių ir linksmai pra
leido laiką vandenyje.

Sausio 7 d. visi skautai statė palapinių 
miestą pušyne. Vilkiukai ir paukštytės nu
važiavo į braškių ūkį ir patys prisiuogavo 

“Vilniaus sapnų” stovyklos štabas. Iš k.: A.Verbyla, A.Talanskas, 
RStatkuvienė, A.Pocius, R.Sankąuskienė ir A-Sankauskas.

24 kg braškių (žinoma, už jas reikėjo mo
kėti). Vėliau iš jų buvo verdamas marme
ladas ir kiti skanumynai. Pastačius palapi
nių miestą, tą naktį skautai miegojo po 
aukštu žvaigždėtu dangum.

Sausio 8 d. visi stovyklautojai auto
busais nuvažiavo į Adelaidės kalnuose 
esančią Woodhouse skautų stovyklavietę. 
Ten pakaitomis, kol viena grupė lipo į bokš
tą (climbing tower), kita grupė užsiėmė 
aukštumos virvių kursu, o trečia darė orien
tavimosi kursą. Vėliau visi perėjo “koman
dų” kursą. Grįžome pavargę, bet linksmi.

Sausio 9 d. broliai Darius Kubilius ir 
Andrius Verbyla suorganizavo vyr. skau
tams iškylą į gražų Onkaparinga Gorge 
kalnų tarpeklį. Jaunesnieji skautai turėjo 
savo “Papūgos” išvyką, kurioje, tarp kitko, 
išmoko pažinti ir gyvulių pėdsakus. Vėliau 
sesė Julė Simankevičienė papasakojo vi
siems apie astrologiją ir sapnų aiškinimą. 
Vakare Astrological Society of SA rodė 

skaidres. Skautai 
turėjo progą pažiū
rėti per teleskopą į 
dangaus kūnus.

Sausio 10 d. 
buvo šilta, graži 
pliažo diena. Su 
autobusais nuva
žiavome į Port 
Noarlunga pajūrį, 
kur maudėmės, 
ilsėjomės po pala
pinėmis, vaišino
mės karšta žuvimi 
su bulvių “čipsais” 
ir t.t. Grįžę į sto
vyklavietę pradė
jome nuiminėti pa
lapines ir pakuotis.

Sausio H diena 
buvo paskutinė 
stovyklos diena.

Jubiliejinė “Vilniaus sapnų” stovykla. Skautai išmoksta kaip gesinti gaisrą.

Visi susipakavo, susitvarkė, išvalė sto
vyklavietę, ir išvažiavo... Liko įspūdžiai, 
nuotraukos ir daug naujų draugysčių. “Vil
niaus sapnų” stovykla liko kaip gražus 
sapnas.

Jubiliejinei stovyklai sėkmingai praėjus, 
su didžiu dėkingumu paminime stovykloje 
dirbusius brolius ir seses. Stovyklos ruo
šos vykdomąjį komitetą sudarė: ps. Al ir ps. 
Rūta Sankauskai, s. Tony Pocius ir sk. vytis 
Alex Talanskas. Ruošos komiteto nariai: sk 
v. Andrius Verbyla, vyr. sesė Jolanta Lau
rinaitytė, sk v. Darius Kubilius, vyr. sesė 
Aldona Pretty ir prit. sk Brett Cockshell. 
Per porą metų jie įdėjo daug darbo ir laiko 
stovyklos suruošimui.

Stovyklos štabą sudarė: stovyklos virši
ninkas ir iždininkas Al Sankauskas, sto
vyklos globėjas v.s. Henrikas Antanaitis, 
adjutantas Tany Pocius, 2-ras adjutantas 
Andrius Verbyla, programos vadovė Rūta 
Sankauskienė. Seserijos vadovė buvo v.s. 
Rasa Statkuvienė, vėliau - vyr. sk. Lina 
Verbylaitė; brolijos vadovas - Alex Talans
kas. Stovyklos dvasios vadas - kun. Juozas 
N. Petraitis, MIC.

Kitos stovyklos vadovai: vyresnių sesių 
- vyr. sk Julė Simankevičienė; vyčių va
dovas - sk. v. Tomas Jablonskis, vyr. sesių 
kandidačių vadovė - ps. Laura Belkienė; 
vyčių kandidatų vadovas - sk. v. Jonas 
Rukšėnas; prit. skaučių ir pirmos pagalbos 
vadovė - vyr. sk Audrutė Markowskei; prit. 
skautų vadovai - vyčiai Tomas Kviecins- 
kas ir Vytas Brazaitis; skaučių vadovė - s. 
Daina Šliterytė; skautų vadovai - vyčiai 
Rimas Strunga, Darius Kubilius, Jo ku
kaitis; paukštyčių vadovės - vyr. sesės 

“Saba Sankauskaitė ir Nindra Skeivytė; 
vilkiukų vadovai - sk. vyčiai Algis Milvy
das, Darius Gakas ir Min. Simankevičius. 
Stovyklos šefai - virėjai: ps. Birutė Miku- 
žienė, vyr. sesė Emilija Dryžienė, s. Povilas 

Kviecinskas, s. Rimas Skeivys (ir ūkvedys), 
s. Jerry Belkus. Laužavedžiai - s. Daina 
Šliterytė ir skv. Girius Antanaitis. Pionierių 
vadovai - sk. vyčiai Darius Kubilius ir 
G. Antanaitis. Pirmos pagalbos vadovas sk 
v. Ray Vingilis (jis ir palapines iš Sydnėjaus 
atvežė). Pažymėtina, kad sk. v. Darius 
Gakas sukūrė specialią stovyklos dainą 
“Draugai forever’’ ir visus išmokė ją dai
nuoti. Stovyklos dainorėlį atspausdino v.s. 
Narcizas Ramanauskas. Jiems visiems reiš
kiame skautišką padėką!

Taip pat nuoširdus ačiū visiems padėjė
jams iš Adelaidės, ypač sk vyčiui Aliui 
Laurinaičiui už užsiėmimams “woggles” 
padarymą, vyr. sesei Dalei Laurinaitienei 
už vaišes vyr. sesėms, Gintarui Kubiliui už 
palapinių vežimą savo traileriu ir Linui 
Kubiliui už pagalbą vežant skautus iš 
stovyklos į aerouostą, sk v. Vytui Straukui 
už pravedimą tautinių šokių per Karūnaci
jos balių ir Sandra Bernaitis už pagalbą su 
“ceramic” tapymu.

Stovykloje įžadus davė: jaunesnės skau
tės - Alexandra Dunn; skautų - M.Braach- 
Maskvytis; prityrusių skautų - Andrius 
Laurinaitis, Rimi Kubilius, Antony Soda, 
vyresnių sesių - Laima Kubiliūtė, Jolanta 
Laurinaitytė, Saba Sankauskaitė, Nindra 
Skeivytė, Katherine Vabolytė, Leanne 
Koszella, skautų vyčių - Rimi Statkus, 
Arūnas Mickus, Saulius Klimas.

Stovykloje buvo išrinkta pavyzdingiau
sia skautė Vaiva Kubiliūtė iš Adelaidės ir 
pavyzdingiausias skautas - Andrius Jurk- 
šatis iš Sydnėjus. Sveikiname juos visus!

Ačiū visiems, kurie atvykote į Jubilie
jinę “Vilniaus sapnų” stovyklą, ypač visiems 
skautams(-tėms) iš Brisbanės, Sydnėjaus, 
Melboumo, Geelongo ir Adelaidės. Turė
jome gražią skautišką stovyklą ir prasmin
gai praleidome laiką.Dar kartą ačiū visiems!
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Laukaitis

“Kovo” metinis susirinkimas
Kovo 23 d. Sydnėjaus Lietuvių Klube 

įvyko Sydnėjaus sporto klubo “Kovas” me
tinis narių susirinkimas. Jį atidarė ir susi
rinkusius narius pasveikino pimininkas M. 
Wallis, pateikdamas ir susirinkimo progra
mą. Susirinkimui pirmininkauti buvo pa
kviestas VBinkis ir sekretoriauti - R.Kaspe- 
raitytė. Minutės tyla pagerbus mirusius 
koviečius, pirmininkas pradėjo susirinkimo 
programos vykdymą.

Sekretorei perskaičius praėjusių metų 
susirinkimo protokolą, nariai jį priėmė. 
“Kovo” pirmininkas savo pranešime apgai
lestavo, kad į buvusią Sporto Šventę Ade
laidėje klubas dėl įvairių priežasčių, galėjo 
pasiųsti tik vieną vyrų krepšinio komandą 
ir kelis golfininkus. Pirmininkas, pranešęs 
apie dabartinę sunkoką klubo padėtį, ypa
tingai dėl jaunių sumažėjimo, pareiškė, kad 
didžiausia to priežastis yra trenerių nebu
vimas, o mokėti pinigus australams trene
riams klubas nepajėgia. Jeigu ateityje jau
niams neatsiras trenerių ir vadovų, tai yra 
galimybė visai jų netekti.

Apie merginų krepšinį pranešimą pa
darė R_Kasperaitytė. Su merginų komanda 
irgi yra visokiausių sunkumų, tačiau trūks
tant savų merginų, metų eigoje žaidžiama 
pasikvietus latvaites. Tačiau vadovė tikisi, 
kad ateityje bus geriau. Be to, ir moterims 
trūksta trenerių. Ateityje bus ieškoma dau
giau žaidėjų.

Apie bilijardą pranešimą padarė P.Bu- 
rokas. Ši sporto šaka veikia gerai. Kiekvie
ną ketvirtadienį Klube pravedamos “Ko
vo” metinės pirmenybės, skiriamos dovanos 
ir žaidėjų yra pakankamai.

kur - kaip?
Darant pranešimą apie golfą, kurį pa

darė VBinkis, keli golfininkai gana griežtai 
pasisakė prieš ALFAS Valdybos sudarytus 
sporto šventėse golfo nuostatus, kur yra 
dideli skirtumai tarp Sydnėjaus socialių 
klubų ir Melbourne registruotų klubų 
žaidėjų, turint skirtingas taisykles bei tei
sėjavimą. Kas liečia pačio “Kovo” golfi
ninkus, tai jau kuris laikas dalis žaidėjų, 
dėl buvusių nesusipratimų užsieniečių 
klausimu, atsiskyrė ir už “Kovą” nežaidžia. 
Tą reikalą reikėtų galutinai sutvarkyti ir 
skilimą panaikinti.

Diskusijų metu buvo daug pasiūlymų 
ir, jeigu jie ateityje bus bandomi įvykdyti, 
klubo ateitis bus geresnė. Per ilgus savo 
gyvavimo metus “Kovas”, pagerbdamas 
savo iškiliuosius sportininkus, padaro juos 
savo “garbės” nariais. Jų yra nemažai. 
Tačiau, kad ir šiame susirinkime, jų daly
vavo tik keli. Tai kur gi yra visi kiti? Argi 
jie nejaučia atsakomybės ir negali (neskai
tant materialiai) bent moraliai padėti savo 
buvusiam klubui, kai jis dėl savo sporti

“Kovo” jauniai anksčiau. Ar atpažįstate juos?

ninkų tiek daug padarė: rūpi
nosi jais, vežėjuos į Kanadą, 
Ameriką ir Lietuvą, jau nemi
nint pačios Australijos. Tada 
“Kovas” buvo geras ir reika
lingas, o dabar - tegul jis sau 
žinosi ir daro ką nori. Ar tai 
yra gražu? Tikrai ne, ir gėda 
tiems, buvusiems koviečiams. 
O ir buvę žaidėjai, ar negalėtų 
jie dabar padėti jauniams, ka
da taip trūksta trenerių. Vie
nas iš gražiausių pavyzdžių - 
Rita Kasperaitytė. Ji dirba ir 
su merginomis, ir su jauniais, 
yra aktyvi Valdybos narė, to
dėl Valdyba susirinkimo metu 
apdovanojo ją, o susirinkusieji
parėmė gražiu plojimu. Kur dabar 

Valdybos iždo pranešimą -----------
padarė V.Šliteris (jnr.), prieš tai susirinku
siems pateikęs raštišką iždo pranešimą. 
Finansinis pranešimas nebuvo džiugus, nes 
metus “Kovas” pabaigė su 1 921 dolerių 
nuostoliu. Tikrai liūdna. Ta linkme turėtų 
būti daroma kas nors pozityvaus. Reikėtų 

būtinai rinkti nario mo-
kestį, ko seniau nebu
vo, rengti daugiau subu
vimų, loterijų, o gal ban
dyti ir aukų vajų. Nauja 
Valdyba turėtų tai rimtai 
apsvarstyti.

Revizijos komisijos 
aktą perskaitė V.Šlite
ris (snj). Kasa buvo ve
dama tvarkingai.

Į naują Valdybą iš
rinkta: MWallis, AŠe- 
pokienė, RKasperaity- 
tė, VŠliteris (jnr.), P.Bu- 
rokas, D.Gakas, D. Šli- 
terytė, L. Šliogerienė.

Revizijos komisija: 
VŠliteris (snj.), VBin- 
kis ir J.Dambrauskas.

šie buvę “Kovo” jauniai?

Valdybai pasipildžius naujais nariais, 
linkėtina daug geros sėkmės. Bandykite vėl 
susigrąžinti “Kovo” jaunius, kelkite iš le
targo miego apsnūdusius koviečius, ypač 
buvusius krepšininkus, kad jie padėtų ir 
treniruotų mūsų jaunimą, kurio Sydnėjuje 
tikrai yra. Bandykite vėl į klubą įtraukti 
atsiskyrusius golfo žaidėjus ir, pamiršus 
visus nesusipratimus, padarykite “Kovą” vėl 
stipriu ir vieningu.

Tad sėkmės naujai Valdybai.
Gyvenimo įdomumai

• Garsusis Amerikos šachmatininkas 
Bob Fisher, 1972 metais nugalėjęs pasaulio 
čempioną sovietų didmeistrį Borisą Spaskį, 
vėliau buvo įtariamas šnipinėjimu Sovietų 
Sąjungai. Amerikos FBI įtarė, kad dar bū
damas 15 metų ir tuo metu lankęsis Sovietų 
Sąjungoj, jis buvo užverbuotas sovietų 
žvalgybos. Savo šachmatininko karjerą jis 
pradėjo būdamas 6 metų ir vėliau tapo šal- 
takrauju kovotoju, savo genialumu nugalė
jusiu sovietų šachmatų bendruomenę. Jo 
motina yra gimusi Vokietijoje, bet atėjus

Nukeltaį7 psL

Elena Jonaitienė
Likimo blaškomi

Šiame “Mūsų Pastogės” numeryje pradedame spausdinti ištrauką iš sydnėjiškės 
rašytojos Elenos Jonaitienės biografinio romano “Likimo blaškomi” (Vilnius, 1998). 
Truputį pakeistu turiniu šis romanas neseniai Australijoje buvo išleistas anglų 
kalboje pavadinimu “Elena’s Journey”. Red.

Knygos pirmieji skyriai aprašo kaip 1940 metų vasarą Pasvalio gimnazijos 
mokytoja Aldona Dagytė išteka už aviacijos kapitono Vytauto Vargalo. Jaunoji pora 
pergyvena sovietų ir vokiečių okupaciją, susilaukia sūnaus Lino ir dukrelės Daivos. 
Frontui slenkant į Vakarus, Vargalų šeima taip pat nusprendžia palikti Lietuvą. “Tai 
buvo 1944 metų liepos dvidešimt septintoji ". Pasienyje sulaikomas plautas, ir Aldona 
su vaikais toliau keliauja viena.

Vienos apylinkėse
1944 liepa - 1944 spalis

Traukinys pasiekė Vieną prieš vidurnak
tį. Kažkas padėjo Aldonai iškelti ryšulius. 
Stotyje niekas nepriminė karo: aplinkui bu
vo šviesu, sklido įvairūs garsai, keitėsi infor
macija, skubėjo nešikai. Vienas stabtelėjo 
prie Aldonos.

- Poniai reikia padėti?
Nepasvarsčiusi, ar užteks pinigų sumo

kėti už paslaugą, Aldona paprašė nunešti 
bagažą į laukiamąjį. Salė buvo visai tuščia. 
Atremti į sieną stovėjo ilgi suolai, kampe 
pertvarėlė slėpė duris į tualetą. Tarsi sap
nuodama, Aldona nuprausė Linuką ir Dai
nelę. Švarių vystyklų neturėjo, todėl susuko 
mergytę į savo apatinuką. Kūdikio kūnelis 
buvo rausvas ir skaudžiai iššutęs. Aldona 
Dainelę ištepė aliejumi. Iš didžiojo ryšulio 
ištraukė savo kailinius ir paklojo ant suolo 
vietoj patalų. Pirmą kartą nuo išvažiavimo 
iš namų Linukui nuavė kojas, atsegiojo vi
sus drabužėlius. Nupraustom rankom ir vei
deliu berniukas išsitiesė ant minkšto kailio 
ir tuoj užmigo. Mažytei guolį Aldona įtaisė 
prie pat suolo, ant ryšulio. Mergytė net ne

pabudo. Dabar ir Aldona nusiavė batus, nu
sivilko švarkelį ir išsitiesė ant suolo. Vieną 
ranką berniukui uždėjo ant galvytės, kita 
apglėbė pagalvę, kurioje įvyniota miegojo 
mažytė. Bet ji negalėjo užmigti. Įsmeigusi 
akis į lubas, stebėjo rangytus ornamentus. 
Mintys ir vaizdai vijo vienas kitą. Pagaliau 
ji pasiekė Vieną. Užrašų knygelėje turėjo 
tą brangų adresą. Ir Vytautas jį žinojo. Gal 
tikrai tas staigus išsiskyrimas buvo tik klai
da? Gal jos vyras jau laisvas ir stengiasi pra
nešti apie save? Gal pas Lygeikius laukia 
telegrama? Kai tik Aldona atsiras pas juos, 
gaus telegramą... Tada pasibaigs šis košma
ras. Vytautas suras būdą, kaip juos pasiekti. 
O kai jie bus drauge, viskas susitvarkys.

Nejučiomis akys užsimerkė, ir Aldona 
nugrimzdo į gilų miegą. Nepajuto nė kaip 
Linukas pradėjo vartytis, negirdėjo nė silp
no Dainelės balselio.

Atsibudo saulei aiškiai šviečiant. Salė 
buvo pilna žmonių. Linukas sėdėjo ant laga
mino ir susirūpinęs žiūrėjo į dejuojančią 
mažytę. Iš karto Aldona nesuvokė, kur esan
ti. Susigriebusi išsigando, nes jau buvo įdie
noję, ir abu vaikai tikrai norėjo valgyti. Vėl 
reikėjo pasitenkinti vandenyje išmirkytais 

džiūvėsiais. Tačiau Dainelė jų neėmė ir ne
siliovė verkusi.

- Neverk, mano vargšyte! Šiandien jau 
bus tau šviežio pienelio.

Bet mažytė nekreipė dėmesio į jos žo
džius, ir Aldona pasisuko į Linuką:

- Mes Vienoj, Linuti. Pamatysi, viskas 
bus gerai. Pailsėjom, o dabar ieškosim švie
žio pienuko Dainelei ir mudviem ko nors 
šilto...

Stotyje visi kalbėjo vokiškai. Neatrodė, 
kad dauguma jų būtų vietiniai. Iš kalbų 
nuotrupų Aldona suprato, kad prie stoties 
yra didelis NS V centras, kuriame yra virtu
vių, slaugių, be to, teikiama pagalba mote
rims su vaikais. Nedrąsiai paprašiusi šalia 
sėdinčios moters pasaugoti ryšulius, Aldona 
pasiėmė vaikus ir išėjo ieškoti šio pagalbos 
centro. Skubėti negalėjo, nes kūdikis, kad 
ir menkas, svėrė ranką, o Linuko irgi nedrį
so paleisti eiti vieno žmonių maišatyje. Prie 
išėjimo bilietų niekas netikrino.

Peržengusi stoties slenkstį, iš karto pa
teko į didmiesčio ūžesį: aplinkui judėjo 
tramvajai, autobusai, kariškių automobiliai, 
tarp jų maišėsi žmonės. Pasidairiusi pamatė 
ir tai, ko ieškojo. Stoties aikštėje ant žemo, 
matyt, paskubomis padaryto barako, nesi
derinančio prie skoningų aplinkinių pasta
tų, švietė trys didelės raidės - NSV. Nuga
lėjusi apėmusią nedrąsą, įėjo į vidų. Dide
liame kambaryje sukiojosi trys baltai apsi
rengusios moterys, - matyt, slaugės.

- Ko ieškote?
- Aš... pabėgėlė. Norėčiau gauti maisto 

vaikams, - bandė aiškinti vokiškai Aldona, 
bet jai stigo žodžių, o ir žinomus maišė. - 
Mano mažytei reikia pieno. Jau keturios 
dienos kai nevalgė nieko šilto.

- Iš kur jūs?
- Iš Lietuvos.
- Repatriantė?
-Ne.

- Deja, mes neremiame svetimšalių.
- Bet... mergytė serga. Ji jau ir verkti 

nepajėgia, tokia silpnutė...
- Į mus kreipiasi lygiai tokios pat vo

kietės moterys. Mes nepajėgiame visų 
globoti.

Moteriškės tonas liudijo, kad pokalbis 
baigtas. Bet Dainelės išblyškęs veidelis, 
užmerktos akelės ir skaudi išraiška apie 
lūpytes Aldonai neleido apsisukti ir išeiti.

- Jei negalite mums duoti maisto, tai gal 
leistumės porai valandų palikti pas jus vai
kus? Turiu miestelyje draugų, jie man tikrai 
padės, bet su vaikais negaliu pajudėti iš 
stoties.

- Negalim į lopšelį priimti svetimšalių 
vaikų.

- Bet tik porai valandų... Labai prašau!
- Deja, mums neleidžiama.
Visos trys slaugės nekantriai žvilgčiojo 

į Aldoną, tarsi ragino greičiau išeiti. Bet ji 
negalėjo!

- Tai gal man leisite užeiti į jūsų virtuvę 
kelioms minutėms? Tik., kelioms. Dar turiu 
miežinių dribsnių, išvirčiau mažytei koše
lės, kad gautų šilto maisto.

Moterys susižvalgė:
- Na, gerai, ateikite išsivirti, jei ilgai 

neužtruksite.
- Ačiū jums! Aš tuoj grįšiu... Tik surasiu 

bagaže dribsnių.
Nors stotis buvo čia pat, bet Aldonai ran

ka, ant kurios laikė mažytę, visai nutirpo. 
O ir Linukas, nesuprasdamas, kas vyksta, 
bijojo paleisti mamos ranką. Dribsniai buvo 
maisto ryšulyje, bet indelį virimui surado 
tik didžiajame maiše.

-Linuti, man reikia tave su Dainele 
trumpam palikti ir sugrįžti į tą didelį namą, 
kur ką tik buvom. Išvirsiu mums visiems 
košytės. Bet tu turėsi per tą laiką prižiūrėti 
Dainelę ir mūsų bagažą.

Tęsinys kitame MP Nr.
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Gyvenimo įdomumai...
Atkelta iš 6 psL '
naciams, nuo 1933 iki 1938 m. gyveno 
Sovietų Sąjungoj. Ten ištekėjo už vokie
čių biofiziko ir 1939 m. persikėlė į Ameriką. 
Bob Fisher gimė 1943 m. 1972 metais tapęs 
pasaulio čempionu, paliko šachmatus ir vėl 
pasirodė tik 1992 metais, kai Jugoslavijoje 
nugalėjo Spaskį. Čia buvo padaryta jo klai
da ir Amerikos Teisingumo Departamentas 
pateikė kaltinimą, kad pažeidė JTO Jugo
slavijai taikomas sankcijas ir jeigu jis būtų 
Amerikoje, tai būtų suimtas.

Šiuo metu, tapęs antisemitu, jis gyvena 
atsiskyręs nuo pasaulio. Pernai net davė 
interviu Filipinų radijui, kad Amerika turi 
būti nušluota nuo žemės paviršiaus. Žydų

tautą jis išvadino vagimis ir melagiais. Jie 
sugalvojo “holokaustą”, sakė jis “Inquirer” 
laikraščiui, nors pats yra žydų atžala.

•Pasaulyje labai daug žmonių, kurie 
skirtingais būdais kažko bijo. Kaip pasakė 
Amerikos psichologė J.Ross, tiek, kiek yra 
žmonių, tiek yra ir baimių, kurių kilmė yra 
neaiški ir negydoma. Baimės priepuolis ky
la netikėtai ir aukščiausią tašką pasiekia 
per 10 minučių. Istorija sako, kad impera
torius Cezaris Augustas labai bijojo tam
sos. Rusijos caras Petras I visą gyvenimą 
bijojo vabzdžių. Napoleonas bijojo arklių ir 
turėjo baimę baltai spalvai. Stalinas labai 
bijojo būti nunuodytas ir bijojo skristi lėk
tuvu. Artistas Sylvester Stalone ir režisierius 
Spielberg - aukščio, Madonna ir Robert 
de Niro bijo dėl savo gyvybės. □

Lietuvos TV3 transliuoja “Al-Jazeera” kanalo vaizdo medžiagą apie karą Irake 
ELTA Kovo 22 d. Lietuvos TV3 televizija pradėjo transliuoti “Al-Jazeera” kanalo vaizdo 
medžiagą apie karą Irake. “VIASAT Broadcasting Group” pasirašė sutartį su vieninteliu 
24 valandas per parą žinias arabų kalba transliuojančiu “Al-Jazeera” kanalu dėl galimybės 
transliuoti šio kanalo rodomus karo Irake vaizdus.

Lietuvių kultūrines veiklos tęstinumas Australijoje

kalbos ir
\ kultūros vasaros kursai

% § Vytauto Didžiojo
universitete Kaune

Įsibėgėjant pavasariui universitete jau pradėta registra
cija į Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursus. Tai keturių 

savaičių intensyvūs lietuvių kalbos kursai, kurių metu dalyviai ne tik pramoks ar tobulins 
lietuvių kalbą bet ir klausys paskaitų apie meną kultūrą istoriją o savaitgaliais lankysis 
gražiausiose Lietuvos vietose. Kursai truks nuo 2003 m. liepos 22 d. iki rugpjūčio 19 d. 
Daugiau informacijos apie juos lietuvią anglų ir ispanų kalbomis galima rasti interneto 
puslapyje http://www.vdu.lt/LTcourses/

Taip pat galima teirautis elektroniniu paštu: baltic@trs.vdu.lt ar siųsti klausimus 
faksu: +370 37 323296. Visiems besidomintiems kursais bus atsakyta į rūpimus klausimus. 
Kursų dalyvių amžius neribojamas, juose gali dalyvauti visi sulaukę 18 m. Kiekvienas, 
norintis užsiregistruoti į kursus, turi užpildyti paraiškos formą ir atsiųsti ją kartu su kitais 
dokumentais paštu iki š. m. birželio 24 dienos adresu:

Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai
Tarptautinių ryšių skyrius
\\tauto Didžiojo universitetas
Donelaičio 58
LT-3000 Kaunas
Lietuva - Lithuania
Mielai laukiame jūsų atvykstant šią vasarą į Kauną. Jeigu nusprendėte kartu su mumis 

praleisti vieną vasaros atostogų mėnesį, būkite mūsų svečiai!

mūsų visų reikalas
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo pajamų 

mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic 3051.

Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel (03) 9578 4319.

In memoriam
Dešimtmečio atminimui

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

If REDAKCUOf PAfTO

Mūsų gretoms sparčiai retėjant ir per
gyvenant liūdesio valandas, visiškai pa
mirštame lietuvybės puoselėtojus, dirbusius 
Australijoje kartu naujakurystės laikotarpiu.

Šių metų kovo 5 dieną suėjo 10 metų 
kai atsisveikinome su ia. Algirdu Karpa
vičiumi, kuris ilsisi Geelong’o Rytų kapi
nėse. Algis buvo žinomas savo nuoširdu
mu, plačiomis pažiūromis, teisingumu ir 
nevystančia meile tėvynei Lietuvai. Gaila, 
kad neilgai jam teko džiaugtis Nepriklau
somybės atstatymu Lietuvoje. Kun. dr. Pra

nas Dauknys atsisveikinimo kalboje pabrė
žė skautišką šūkį: gyvenai “Dievui, Tėvynei 
ir Artimui”, o dabar Tavęs jau neturime.

Aa. Algirdas tai patvirtino, po mirties 
savo santaupas paskirstydamas lietuviš
koms organizacijoms, spaudai ir Lietuvių 
Namams Geelonge. Jis buvo įrengęs ir lietu- 
viškos skautybės kampelį sekančioms 
kartoms, bet viskas sudegė.

Algirdai, tavo įsteigtas skautų “Židinys” 
dar ir šiandien veikia bei ruošiasi jubiliejui.

Juozas Gailius

Iš Reno Čėsnos
Praėjusiame numeryje (MP Nr. 12) mi

nėjome, kad ilgametis MP skaitytojas Reno 
Čėsna šiuo metu keliauja po pietų Ameriką 
ir suskubo atvykti į “Samba Camaval 2003” 
Brazilijos sostinėje. Dabar jis rašo, kad “po 
trijų dienų kelionės autobusu iš Rio de 
Janeiro atvykau į Amazonės upės žiotis. Šį 
vakarą pradėsiu kelionę laivu nuo Atlan
to pakraščių vis gilyn į džiungles. Vien 
pirmyn užtruks 5 dienas... Sveikinimai MP 
direkcijai ir skaitytojams... ”

O mes linkime Renoldui nepasiklysti 
tropikų miške ir išvengt krokodilų dantų.”

Red.

Stebuklai SBS radijuje
Kovo 18 dieną baigdama savo programą 

iš Sydnėjaus, SBS lietuviškosios radijo 
valandėlės vedėja pranešė, kad sekanti lai
da bus iš Melbourne ir pranešimus siųsti į 
Melboumą.

Pasakyta - padaryta. Gyvybiškai svar
būs Sydnėjaus pranešimai buvo pasiųsti į 
Melboumą. Kovo 25 d. štai vėl girdime Syd- 
nėjų. “Nė lapė nesulojo “ laike savaitės, kad 
buvo pakeista programa. Nusiskundžia, kad 
mažai pranešimų. Jeigu pranešėjai būtų rū
pėję Sydnėjaus lietuvių bendruomenės 
pranešimai, tai skambutis į Melboumo stotį 
ar “Mūsų Pastogę” (jeigu ji yra ten žino
ma?), ir jie būtų juos persiuntę faksu į Syd
nėjaus SBS radijo stotį.

Bet čia, deja, neatsirado nė vieno 
darbuotojo “su protu”.

Prarūgusio agurko medalis vieton ačiū 
SBS darbuotojams už tokį darbą.

Antanas Kramilius

Gerb. Redaktore,
Sekmadienį, kovo 23 d. Sydnėjuje buvo 

didelė šventė - padėkos šventė ir pagerbi
mas mūsų dienų milžino, mažo ūgio, neiš
senkamos energijos žmogaus, poeto, rašy
tojo, laureato Juozo Almio Jūragio. Nuo ko 
žmogus pradėsi rašyti apie mūsų dienų 
“Putiną”, kur padėsi tašką? Nesuskaičiuo
jami minėjimai, kuriuose mūsų laureatas 
skaitė paskaitas ar savo kūrybos eilių.

Į sekmadienį Bibliotekos Bičiulių Būre
lio suruoštą Juozo Almio Jūragio pagerbimą 
(Lietuvos Rašytojų Draugija suteikė jam 
literatūros laureato premiją) gausiai susirin
ko sydnėjiškiai pasveikinti mūsų dienų 
“Putiną” - Juozą Almį Jūragį.

Apie tai rašys kiti, geriau valdantys 
plunksną. Mano pastaba skirta visiems 
ypatingų švenčių rengėjams, kurie visai 
nepagalvoja pakviesti foto reporterį ar 
korespondentą. Po šios istorinės šventės 
negabu užmigti ir sau dovanoti, kad nepasi
ėmiau foto aparato. Būna eilinių renginių, 
kuriuose dalyvauja keli fotografai ir blyk
čioja iš visų pusių. Kas galėjo pagalvoti, 
kad tokioje šventėje nebus oficialaus foto 
reporterio?

Pagalvokime visi rengėjai ateityje, kad 
reikia paprašyti foto reporterius ir korespon
dentus iš anksto. Per vėlai po renginių to 
prašyti. Mažai kas turi fotografinę atmintį. 
Ateidamas žmogus į renginį apsimoka 
(daugumoje už įėjimą) ir neatsineša nei pieš
tuko, nei popieriaus. Oficialiems korespon
dentams už jų darbą reikėtų duoti kompli- 
mentinius bilietus. Tai mano nuomonė. Ką 
jūs apie tai galvojate?

Antanas Kramilius

A "u3 A Pranui Sauliui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Birutę Šaulytę-Kymantienę - mūsų solistę 

ir choristę, žentą Girutį, anūkes Gražiną Ramintą ir Judriną (visi “Dainos 
Sambūrio” choristai), visus artimuosius bei gimines ir kartu liūdime.

Melboumo “Dainos Sambūrio” choristai ir Valdyba

Aukos “Musų Pastogei”
R.Rakūnienė VIC $ 20.00 VBartuška VIC $ 35.00
G.Baltutytė VIC $ 5.00 Z.Poškaitis VIC $ 25.00
AUrbonavičienė VIC $ 10.00 P.Kazlauskas QLD $ 15.00
AKudžius QLD $ 30.00 E.Kuras NSW $ 25.00
S.Sagatienė QLD $ 25.00 AVirgeningienė NSW $ 5.00
Mrs. M.Loda NSW $ 5.00 Br. Dambrauskas NSW $ 35.00
D.M. Baltutienė Lietuva $ 10.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
Mrs.M.Linas NSW $ 15.00
AP. Šimkus VIC $ 10.00 “Mūsų Pastogės” admininstracija

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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A4?A prel. Petro Butkaus MBE
10 metų mirties minėjimas

■.m. balandžio 13 dienq (sekmadienį)
Šv. Mišios už mirusį mūsų Dvasios vadą bus aukojamos St. Joachim’s bažny

čioje Lidcombe.
Po pamaldų bus bendri pietūs Lietuvių Klube. Pageidautina, kad dalyvaujantys 

pietuose praneštų dalyvių skaičių Danutei Ankienei tel.: 98712524 arba Antanui 
Kramiliui tel.: 9727 3131 iki kovo 31 dienos. Už pietus apsimoka patys dalyviai. 
Tai palengvins darbą šeimininkėms ir pagreitins aptarnavimą.

Po pietų seks minėjimas su programa Klubo auditorijoje.
Apie a.a. prelatą Petrą Butkų MBE savo žodžiu prisimins poetas laureatas 

Juozas Almis Jūragis.
Prelato Petro Butkaus MBE kūrybą skaitys aktorius Viktoras Ratkevičius.
Laukiame visų pamaldose ir minėjime.

Katalikų Kultūros Draugija

Talka Current Interest Rates
The following interest rates apply from April 1, 2003 
for all new and renewed deposits and for all loans:

Term Deposits
12 month 4.6% T

I Account
6 month 4.4% Z minimum $500

3 month 4.0% '

Withdrawals may be made from 
term deposits before maturity date. 
In such cases, only 0.5% is payable 
on the withdrawn sum.

Current Accounts $5,000 + 2.0%
$1,000-$4,900 1.5%
$100-$999 1.0%
Youth/Kids Account 2.0%

Loans NEW Loans over$60,000 4.95%
Loan interest rates may be varied 
during the year depending on 
current interest rates offered by 
banks and other finance bodies.

capped for 12 months

Mortgage Security 5.99%
Guarantor Secured 12.0%
Up to $10,000

Personal 12.0%
Up to $5,000

Lithuanian Co-operative Credit Society "Talka" Ltd WMK >

Melbourne (03) 9328 3466 ----------VHj&ft —
Adelaide (08)8362 7377 ‘
Sydney (02) 9796 8662 talka@access.net.au
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J Kviečiame visus į

“Gintaro”
ansamblio koncertą 

sekmadienį, balandžio 13 d., 1.30 vai. p.p. 
Melbourno Lietuvių Namų Koncertų salėje.
Įėjimas - $13, vaikams iki 13 metų - veltui.

Pasirodys mažieji “Gintarėliai” ir “Malūnėlis”, jaunesnioji ir vyresnioji “Gintaro 
grupės bei “Šokdava”.Per pertrauką įvyks velykinė loterija. Laimingus bilietus 
platina “Gintaro” šokėjai. Laukiame visų atvykstant.

LITHUANIA: Honorary Consuls in Australia
Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Kiliam, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@senate.com.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania........................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul
47 Somers Street Tel: (03) 9808 8300
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Monday-Friday: 9.00 a.m. - 5.00 p.m.

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 vaL
Uždarytas pirmadieniais ir antradieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
• penktadieniais nuo 5.00 iki 9.00 vai. vakaro
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 7.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 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

TURGUS įvyks sekmadienį, balandžio 6 dieną,

2.30 vai. p.p. Laukiame ir kviečiame visus išbandyti savo laimę.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Melbourno Atvelykio margučių popietė
Sekmadienį, balandžio 27 dieną, 1 vai. p.p. kviečiame visus apsilankyti į “Dainos 
Sambūrio” popietę. Išgirsime choro dainuojamas dainas, dainuosime sutartines, 
išmėginsime laimę loterijoje.
Gražiausi margučiai bus premijuoti. Premijas skirsime suaugusiems ir vaikams iki 
12 metų. Pasivaišinsime kavifĖ. pyragais.
Įėjimas - $ 8, jaunimui iki 15 metų - veltui. Laukiame visų.

Melbourno “Dainos Sambūris”

Mindaugas!
Šįmet švenčiame 750 metų nuo mūsų 

pirmojo ir vienintelio karaliaus Mindaugo 
karūnavimo.

Lietuva smarkiai ruošiasi - didžiuliai 
renginiai, paminklai, atnaujintos gatvės, 
net Karaliaus Mindaugo tiltas per Nerį.

Nutieskime tiltą ir mes! Kviečiame 
vaikus savo piešiniais nutiesti tiltą karaliui 
Mindaugui nuo tryliktojo šimtmečio iki 
mūsų laikų.

Karūnavimo iškilmėms pažymėti (bir
želio 29 ir liepos 6) norėtume suruošti vaikų 
piešinių parodą apie karalių Mindaugą. 
Vaikų fantazija neribota, bet kartais ją reikia 
stumtelti tam tikra kryptimi - o čia jau tėvai 
ir mokytojai turėtų prisidėti. Iš kur gi vaikai

žinos, ką dėvėjo XIII amžiaus lietuviai, kaip 
puošėsi, kaip žirgus puošė ir kokius ginklus 
turėjo; kaip puotavo, ką valgė ir gėrė (kavos, 
arbatos ir bulvių dar nebuvo!) ir kokius sta
lo indus bei įrankius vartojo (šakučių irgi 
nebuvo), kaip medžiojo ir kariavo... Kokia 
buvo Mindaugo šeima, kokie lankėsi svečiai 
(juk ir kryžiuočių komtūras buvojo svečias), 
kaip atrodė Mindaugo pilis, “valgomasis”, 
virtuvė; kaip jis žuvo (nužudytas kartu su 
savo dviem sūnumis)...

Tuo būdu ir tėvai prisidės prie Mindaugo 
kelio tiesimo. (O medžiagą rasite mūsų 
bibliotekoje).

Parodos - konkurso sąlygas paskelbsi
me truputį vėliau, o tuo tarpu - tėveliai, 
mokytojai, vaikai - į darbą!

Melbourno Entuziastės
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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.
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