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Lietuviai veržiasi į Irakq
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Reisgys Lietuvos |vykių apžvalga

Lietuvos 
diplomatų 

pasitarimas
Gegužės 26-30 

dienomis daugiau nei 
50 Lietuvos diplo
matų, susirinkę Vil
niuje, aptarė savo pa
siekimus. ateities pla

nus ir prioritetinės veiklos kryptis. Pirmąją 
savo posėdžių dieną aptarė Lietuvos eko
nominio atstovavimo Europos Sąjungoje 
ypatumus.

Vėliau diplomatai dalyvavo tarptau
tinėje konferencijoje “Ekonominė diploma
tija kintančiame pasaulyje”, kur buvo na
grinėjamas diplomatinis valstybės ekono
minių interesų atstovavimas užsienyje, 
ekonominės diplomatijos modeliai ir jos 
vaidmuo dabartinėje globalizacijos eroje. 
Delegatus pasveikino ir organizatoriams 
padėkojo Prezidentas Rolandas Paksas. 
Savo kalboje Prezidentas užsiminė: ’’Turime 
pasinaudoti geriausia užsienio šalių 
praktika ir patirtimi, kuriant, formuojant 
ir stiprinant lietuviškąjį ekonominės dip
lomatijos modelį. Globalizacija, milžiniška 
tarpusavio ekonominė priklausomybė ir 
konkurencinė įtampa nepalieka mums lai
ko pereinamajam laikotarpiui”... ”

Plečiantis Lietuvos eksportui, diploma
tai teikia ne tik bendrą informaciją apie 
Lietuvos ekonomiją, bet ir specifinę infor
maciją- suveda Lietuvos eksporto bendro
ves su užsienio pilkėjais. Paprastai didžio
sios valstybės turi savo prekybos atstovus, 
bet mažoms tai per brangu. Tad bendra
darbiavimas tarp Lietuvos pramonininkų ir 
Užsienio reikalų ministerijos labai aktualus.

Buvo pasirašytas memorandumas dėl 
Lietuvos Respublikos diplomatinio korpuso 
ir asocijuotų verslo struktūrų bendradar
biavimo. Verslą atstovavo ir memorandumą 

pasirašė Lietuvos pramonininkų konfede
racija, Lietuvos pramonės, prekybos ir 
amatų rūmų asociacija bei Tarptautiniai 
prekybos rūmai.

Vėliau diplomatai lankėsi didesniuose 
miestuose, kur vietos pareigūnai ir regio
niniai verslininkai supažindino diplomatus 
su regionų verslo strategija ir stambiais 
objektais, kurie laukia investicijų.

Netradicinis vizitas iš Izraelio
Birželio pradžioje kariniu lėktuvu į 

Lietuvą atvyksta 210 Izraelio karių ir ka
rinėms pareigoms priskirtų civilių tarnau
tojų. Užtikrinti saugumą, juos lydės dešim
ties asmenų apsauga su ginklais ir amu
nicija. Numatoma, kad vizito metu Izraelio 
Gynybos ministerijos delegacija aplankys 
sinagogą ir žydų kapus Žiežmariuose, 
Panerių memorialą, Vilniaus žydų mokyklą. 
Jiems bus surengta ekskursija po Vilnių.

Pasak krašto apsaugos ministro Lino 
Linkevičiaus, Izraelio Gynybos Ministerija 
kiekvienais metais pagal programą "Witness 
in Uniforms” organizuoja karių ir civilių 
tarnautojų vizitus į šalis, kuriose yra žydų 
istorijos ir kultūros paminklų, atmintinų 
vietų bei kuriose vyko svarbūs žydų tau
tai įvykiai.

Dvi dienas paviešėjusi Lietuvoje de
legacija vyks į Lenkiją.
Europos Sąjungos SAPARD lėšų 

paskirstymas Lietyvoje
Paskutiniuoju metu Lietuvos dienraš

čiuose baiminamasi, kad Europos Sąjun
gos (ES) SAPARD fondo paramos pinigai 
atsidurs turtingų politikų rankose, kuriems 
gal mažiausiai jų reikia. Ypač minimas par
lamentaras Viktor Uspaskich - Seimo Eko
nomikos komiteto pirmininkas, kuriam 
priklauso visa eilė stambių Lietuvos ben
drovių.

Europos Sąjunga lėšas skiria specifi
niams ekonominiams tikslams pagal gerai

Nukelta į 2 psL

Laikinojoje Irako administracijoje gal
būt dirbs ir atstovas iš Lietuvos. Washing
tone šiuo metu viešintis LR Prezidento 
patarėjas užsienio politikos klausimais 
Alvydas Medalinskas su JAV pareigūnais 
taip pat ketina aptarti Lietuvos galimybes 
turėti savo atstovą laikinojoje Irako ad
ministracijoje, kuri rūpinasi šios šalies at
statymu po karo. Ji turės galimybę kontro
liuoti ir didįjį Irako turtą - naftos telkinius, 
kurie savo gausumu bei kokybe užima an
trą vietą pasaulyje (po Saudi Arabijos).

Neseniai pradėtai formuoti administra
cijai vadovauja amerikietis L.Paul Bremer, 
tačiau kitos šalys joje taip pat turi savo 
atstovų. Neabejojama, kad atstatyti šalį 
prireiks ne vienerių metų.

Kasmet Irakui atstatyti gali būti ski
riama iki 10 mlrd. JAV dolerių, kurie atke
liaus iš Irako naftos šaltinių.

Lietuvos verslininkai irgi žvalgosi gali
mybių užsidirbti Irake. Net kelios Lietu
vos bendrovės šiomis dienomis dalyvauja 
Londone vykstančioje konferencijoje, kur 
tikisi tapti vienos iš JAV skelbto konkurso 
atstatyti Iraką laimėtojų - JAV statybos 
kompanijos „Bechtel“ - partnerėmis.

Bemaž visos koalicijos šalys siekia įkel
ti koją į Iraką, tad dėl būsimų pelningų su
tarčių vyksta įnirtinga kova. Kaimyninė 
Lenkija, kuri JAValstijoms padėjo labai 
uoliai, laikinojoje Irako administracijoje jau

| Irakq - ir Lietuvos kariai
Kaip praneša BNS, Seimas gegužės 19 

d. skubos tvarka nutarė į Iraką nusiųsti iki 
130 Lietuvos karių dalyvauti JAV vado
vaujamoje tarptautinėje operacijoje. Už to
kį sprendimą balsavo 61 parlamentaras. 10 
Seimo narių buvo prieš ir 2 susilaikė. Karių 
siuntimui į Iraką pritarė ir prieš tai posė
džiavusi Prezidento vadovaujama Valsty
bės gynimo taryba. Tačiau Seime šis spren
dimas buvo įvertintas nevienodai.

"Jeigu turime armiją, tai turime ją ir 
treniruoti, o karių išsiuntimas į tokias mi
sijas yra pati geriausia treniruotė ”, - Seimo 
posėdyje teigė Liberaldemokratų frakcijos 
narys Algimantas Matulevičius. Tėvynės 
sąjungos - konservatorių frakcijos narys 
Artūras Vazbys pažymėjo, jog nauda Lie
tuvai bus ne tik karinė, bet ir politinė bei 
ekonominė. “Lietuvajau dabar yra, tam tik
ra prasme, kandidačių į NATO lyderė. Tai 
bus ne tik politinė, bet ir ekonominė nau
da perspektyvoje”, - teigė jis.

Krikščionių demokratų lyderis Kazys 
Bobelis paragino Seimą pademonstruoti 
savo paramą JAV, kurios ilgai gynė Lietu
vos interesus. Juk į Lietuvą, siūlydama pri
sidėti prie tarptautinės operacijos, kreipėsi 
JAV valdžia.

Karių siuntimui į Iraką prieštaravęs 
Naujosios sąjungos (NS, socialliberalų) 
frakcijos narys prof. Rolandas Pavilionis jų 
misiją pavadino “brangia ir beatodairiška” 
bei nuogąstavo, jog sprendimas prisidės 
prie Europos skaldymo. "Lietuvos sprendi
mas nepasitarnaus Europos Sąjungos, į 
kurią mes stojame, vieningos užsienio gy
nybinės politikos kūrimui. Priešingai, jis 

turi du atstovus. Buvusiam Lenkijos finan
sų ministrui Marek Belka numatytas L. P. 
Bremer pavaduotojo postas. M.Belka bus 
atsakingas už visų koalicijos šalių teikiamos 
paramos Irako atstatymui koordinavimą.

Savo karius į Iraką pasiuntusi ir prie 
koalicijos prisijungusi Lietuva irgi užsitik
rino palankią galimybę tikėtis dalies Irakui 
atstatyti skirtų pinigų. Lietuvos ambasa
dorius Jungtinėse Valstijose \tygaudas 
Ušackas tvirtino, kad Washingtone sukurta 
Lietuvai palanki aplinka: „Mes laikomi 
koalicijos partneriais. Jei Vilnius nuspręs
tų skirti savo atstovą Irake, šiam žings
niui gautų pritarimą “.

Lietuvai būtų labai naudinga turėti at
stovą Irake. VUšacko teigimu, dėl kontrak
tų besivaržančioms didžiausioms pasaulio 
bendrovėms rūpi ne tik Irako atstatymui 
numatyta 2.4 mlrd. dolerių suma, bet ir 
tolesnės perspektyvos.

Pasak diplomato, Lietuva turėtų pasi
naudoti palankia proga ir siųsti savo atsto
vą į Iraką, kur jis turėtų užsiimti lobistine 
veikla ir mūsų verslininkams galėtų parū
pinti patrauklių kontraktų. Tačiau, pasak 
AMedalinsko. busimasis mūsų diplomato 
vaidmuo Irake gali priklausyti ir nuo pokal
bių Washingtone: „Siųsti žmogų į dykumą 
be palaikymo, kurį turi kitos valstybės - be
prasmiška. Nesinorėtų, kad šis veiksmas 
baigtųsi nesėkme “. (ELTA BNS) 

gali pasitarnauti tolesniam Europos skal
dymui”, - teigė jis.

Socialdemokratas Mykolas Pronckus pa
reiškė, jog Lietuva neseniai "sėkmingai 
eksportavo kiaulieną, o dabar eksportuos 
žmogieną

Planuojama, jog į Iraką vyks du kariniai 
vienetai, kuriuos sudarytų maždaug po 50 
karių savanorių. Pirmasis karinis vienetas 
į Iraką turėtų išvykti jau birželio pradžioje. 
Lietuviai tarnautų Danijos karinio kontin
gento sudėtyje ir būtų dislokuoti Didžio
sios Britanijos kontroliuojamame sektoriuje 
Irako pietuose prie Basra miesto. Planuo
jama. jog antrasis karinis vienetas į Iraką 
išvyks Lenkijos karinio kontingento sudė
tyje rugpjūčio mėnesį. Jis būtų dislokuotas 
Lenkijos kontroliuojamame sektoriuje tarp 
Basra miesto ir Irako sostinės Bagdado.

Lietuvos kariai Irake saugos įvairius 
objektus, palaikys viešąją tvarką, padės 
teikiant humanitarinę pagalbą bei vykdys 
kitas tradicines taikos palaikymo misijų 
funkcijas. Karių ir technikos perdisloka
vimo išlaidas ketina padengti amerikiečiai 
ir danai. Šiuo metu aktyvūs kariniai veiks
mai Irake jau pasibaigė, tačiau tarptautinės 
karinės pajėgos Irake išliks, kol tais sufor
muota nauja vyriausybė, pajėgi kontroliuo
ti šalies teritoriją.

Tikimasi, jog aktyvus Lietuvos daly
vavimas karinėje operacijoje padidins gali
mybes Lietuvos bendrovėms gauti užsaky
mus vykdyti Irako atstatymo darbus. Tokius 
kontraktus skirsto JAV valdžia, atsižvelg
dama į tai, kurios valstybės pritarė JAV karo 
žygiams. □
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Gegužės 26 d. 
tragiškai žuvo 62 
ispanai kariai, po 
taikdarių tarnybos 
Afganistane grįž
dami į Ispaniją.

Kirkizijoje pa
kilęs juos gabenęs 
lėktuvas sudužo 
rūke kalnuose ryti

nėje Turkijoje, bandydamas nusileisti 
Trebizone. Kartu žuvo ir 12 ukrainiečių 
lėktuvo įgulos narių.
♦ Gegužės 26 d. Saddam Hussein šali
ninkai bent keturiose vietovėse Irake užpuo
lė amerikiečių karius. Žuvo vienas kary s, ki
tas amerikietis žuvo ir keli sužeisti, jų ma
šinai užvažia\us ant minos netoli Bagdado. 
Sekančią dieną netoli Fallujah amerikiečių 
dalinys pateko į spąstus. Žuvo du kariai. 9 
sužeisti. Dar vienas amerikietis kary s žuvo 
\ietovėje į šiaurę nuo Bagdado gegužės 29 d.
♦ Gegužės 27 dieną suėjo 300 metų nuo 
Petrapilio įkūrimo. Rusijos vy riausybė su
kaktį iškilmingai paminėjo, sukviesdama 
gegužės mėnesio pabaigai valstybių vado
vus. Ta proga į Petrapilį per Krokuvą atvy kęs 
JAV prezidentas George W. Bush pasirašė su 
Rusijos prezidentu Vladimir Putin branduo
linių ginklų sumažinimo sutarti.
♦ Gegužės 29 d. populiarusis amerikiečių 
komikas Bob Hope atšventė savo 100-jį 
gimtadienį.
♦ Gegužės 29 dieną 40 metų amžiaus kom
piuterių inžinierius Mark Robinson bandė 
pagrobti Boeing 717 keleivinį lėktuvą, 
pakilusį iš Tullamarine oro uosto Melbourne 
skristi į Launceston. Tasmanijoje.
Apsiginklavęs dviem smailiomis medinėmis 
lazdomis jis bandė įsiveržti į lakūno kabiną, 

"bet-buvo -lėktuvo tarnautojų1 ir keleivių nu-

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psi.
paruoštą planą. Planas turi būti realus, 
tikslus, detalus ir pasiekiamas. Eiliniam, 
mažam biznieriui tai tiesiog neįmanoma 
sudaryti. Tad ne nuostabu, kad daugelis šių 
planų neišpildo ES reikalavimų ir būna 
atmesti. Tuo tarpu stambiosios bendrovės, 
turinčios didelius finansinius išteklius, o 
ypač politikams prieinantiems prie vyriau
sybės informacijos ir ekspertų, plano suda
rymas ne kliūtis. Šie planai dažniausiai 
būna priimti ir ES fondai plaukia įjuos.

Aišku, kad čia reikia valdžios inter
vencijos, nes kitaip mažieji bizniai suny ks, 
o didieji praturtės ir plėsis. Išryškės eko
nominis skirtumas tarp miesto ir kaimo, o 
taip pat ir tarp regionų. Nenuostabu, kad 
kaimo žmonės šiandien puola politikus.

Pagalbą paruošti ekonominius planus 
gali teikti vyriausybės departamentai ir 
privačios tam sudarytos įstaigos - agentū
ros. kurios samdo prityrusius specialistus 
su specifine įranga, o finansuoja vyriausybė 
iš ES fondų. Atrodo, jog pranašesnės yra 
privačios įstaigos. Jos gali greitai pasi
samdyti specialistus, pirkti specialią įran
gą. kaip kompiuterių programas. Nevaržo 
jų valdžios nuostatos, darbuotojų skaičius 
ir kvalifikacijas gali greitai reguliuoti. 
Vyriausybės modelyje kontrolė dažnai bū
na nerangi - išdėstyta tarp kelių depar
tamentų.

Privatų modelį šiandien turi įsivedusi 
Airija, kur biznio ir ekonominė pažanga yra 
labai sparti. { agentūrą kreipiasi verslinin
kai net neturėdami verslo plano - pateikia 
idėją. Idėja aptariama ir apsvarstoma su 
kitais verslininkais. Sėkmės atveju agentūra 
parengia verslo planą ir padeda jį įgy
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ginkluotas. Grumty nėse jis sužeidė abiejų 
lėktuvo tarnautojų galvas.

Svarstomi įvairūs būdai sugriežtinti oro 
uostų saugumo priemones. Vienas iš pa
siūlymų. susilaukęs daug kritikos: iškratyti 
kiekvieną keleivį prieš jam sėdant į lėktuvą.
♦ Gegužės 31 dieną Burmos karinė vy
riausybė areštavo Tautinės Lygos Demok
ratijai lyderę Aung San Suu Kyi ‘jos pa
čios apsaugai”, jai lankantis šiaurinėje 
Burmoje. po karinės vy riausybės suorga
nizuotų neramumų. Birželio 1 dieną Burmos 
sostinėje Rangoon uždaryta šios opozicinės 
partijos būstinė ir suimti 7 svarbiausi parti
jos pareigūnai.
♦ Birželio 1 dieną Kinija pradėjo telkti 
vandenį ką tik baigtoje “Trijų tarpeklių” 
užtvankoje. Ši milžiniška Jangce upės 
užtavanka. pradėta statyti 1994 metais. Ki
nijos vyriausybės lyginama savo svarba su 
Didžiąja Kinų Siena, turėtų sureguliuoti 
Jangce upės žalingus potvynius ir teikti Ki
nijai pigią elektros energiją.
Šio projekto kritikai užtvanką laiko ekologi
ne katastrofa, gailisi iš apsemiamo ploto 
iškeldintų milijono žmonių ir būkštauja dėl 
pasekmių, jei užtvankos py limas sugriūtų. 
Būk tai jau dabar pylimas nuolat praleidžiąs 
vandenį.
♦ Gegužės 31 d. JAV policija suėmė nuo 
1996 m. paieškomą teroristą Eric Rudolph, 
susprogdinusį bombą per Atlantos olimpi
nes žaidynes. Sprogimas užmušė vieną žmo
gų ir sužeidė daug kitų. Vėliau šis teroristas 
susprogdino dar tris bombas, dvi iš jų nu
kreiptas prieš abortų ligonines ir vieną prieš 
homoseksualų lankomą klubą.
♦ Izraelio min. pirmininkas Ariel Šaron
keletą kartų susitiko pasitarimams su naujuo
ju palestiniečių ministru pirmininku 
Mahmoud Abbas. . . □ 

vendinti. Už paslaugas verslininkas moka 
mažai, o likutis ateina iš ES fondų.

Atrodo, jog privatus modelis yra ne tik 
pranašesnis, bet ir skaidresnis.

Dienraštis “Lietuvos žinios” savo ge
gužės 29 dienos publikacijoje išreiškia di
delį susirūpinimą ES lėšų paskirstymu 
Lietuvoje. Rašoma: “Seimo Antikorupcijos 
komisijos pirmininkė Nijolė Steiblienė 
abejoja Lietuvos pasirengimu sąžiningai 
administruoti ES struktūrinių fondų lėšas”.

Susirūpinimą išreiškia Specialiųjų ty
rimų tarybos ir Policijos departamento pa
reigūnai. Šiuo metu Lietuvoje nustatyti ir 
tiriami du ES lėšų netinkamo panaudojimo 
atvejai, kai lėšos buvo administruojamos 
per Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijas.

Nijolė Steiblienė susirūpinusi, kad pa
darius pažeidimus administruojant ES lėšas 
ne tik teks grąžinti neteisėtai panaudotus 
pinigus, bet bus skiriamos didžiulės bau
dos. o jas mokės Lietuvos biudžetas - visa 
Lietuva.
Internetas beveik visose Lietuvos 

mokyklose
ELTA. Šiuo metu, jau net 97% Lietuvos 

gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mo
kyklų naudojasi interneto ryšiu.

Pasak viešųjų ryšių kompanijos “Pro 
group” pranešimo, 40% mokyklų prie 
interneto turi prijungtų nuo 2 iki 5 kompiu
terių. 19% mokyklų - 12-24, 16% - 6-11 
kompiuterių. Tik viena iš 10 mokyklų yra 
prisijungusi tik vieną kompiuterį.

Įsivesti ir naudotis pigesniu interneto 
ryšiu mokykloms dažnai padeda įvairios 
telekomunikacijų bendrovės. Paklausti apie 
verslo bendrovių paramą mokykloms, 
respondentai dažniausiai įvardijo “Lietuvos 
telekomą” (17.8%), bendrovę “Omnitel”

Izraelyje - apie lietuvius
Prof. Dov Levin, besidarbuojantis Je

ruzalės universitete, atsiuntė “Tėviškės Ži
burių” (Kanada) redakcijai Lietuvos žydų 
sąjungos Izraelyje žiniaraštį Gachelet 
(2003.III) išleistą anglų kalba. Jisai skirtas 
daugiausia plačiajai visuomenei Europoje 
ir Amerikoje. Žiniaraštyje aprašyta minėtos 
sąjungos veikla Izraelyje ir kituose kraš
tuose. Netrūksta kaltinimų Europai, ypač 
Lietuvai.

Pirmąjame puslapyje sąjungos pirmi
ninkas adv. Joseph A. Melamed, apžvelg
damas praėjusius dvejus metus, priekaiš
tauja europiečiams dėl užuojautos stokos 
persekiojamiems žudomiems žydams. Reiš
kia susirūpinimą kylančiu antisemitizmu 
Europoje, ypač Ispanijoje. Prancūzijoje, 
Švedijoje.

Toliau Sąjungos pirmininkas dėsto apie 
jos vadovaujamos organizacijos veiklą 
visuomeninėje ir kultūrinėje srityje. Ji pa
dedanti nariams išgauti jiems priklausan
čias kompensacijas iš Šveicarijos bankų, iš 
Vokietijos valdžios: rengianti istorinių įvy
kių minėjimus;kovoja su "kriminaline” 
Lietuvos vyriausybių politika: parūpina 
stipendijas studentams: padeda išleisti 
nukentėjusių narių atsiminimus.

Ilgėliau sustojo pirmininkas ties metiniu 
holokausto minėjimu Tel-Avive, kuriame 
2001 m. spalio 27 d. dalyvavo 1000 sąjun
gos narių, jų šeimų ir svečių. Programoje - 
prakalbos, giesmės, poezija. Renginio va
dovas David Levinson kvietė jaunąją kartą 
dalyvauti Sąjungos veikloje, kad holo
kaustas Lietuvoje nebūtų užmirštas.

Pagrindinę kalbą pasakė Lietuvos žydų 
sąjungos pirm. adv. J. A. Melamed. Jis labai 
aštriai kaltino lietuvius, dalyvavusius žydų 
žudynėse. Pasisakė ir prieš Prezidento Valdo 
Adamkaus sudarytą tarptautinę komisiją, 
kuri esą nori sumenkinti lietuvių kaltę. 
“Didžią]ą dalį žydų nužudė liejųyiaį, ^fa
no apskaičiavimu, apie 23 000 lietuvių 
dalyvavo masinėse žydų žudynėse... ” ne tik 
Lietuvoje, bet ir Sovietų Sąjungoje, Rytų 
Europos valsty bėse, - pareiškė pirmininkas. 
Jis priminė kaip “teisingą istorinį faktą” - 

(6.8%). Dar 15.3% nurodė įvairias kitas, 
dažniausiai vietines, įmones bei versli
ninkus.
Trys partijos susijungė į Liberalų 

centro sąjungą
ELTA. Lietuvos liberalų. Centro ir Mo

derniųjų krikščionių demokratų partijos 
susijungė į Liberalų centro sąjungą. Ge
gužės 31 d. Vilniuje vykusiame jungiama
jame suvažiavime LLS, LCS ir MKDS pir
mininkai Eugenijus Gentvilas, Kęstutis 
Glaveckas ir Vytautas Bogušis pasirašė 
jungimosi sutartį ir deklaraciją.

Apie Centro ir liberalų sąjungų susi
jungimo galimybes buvo kalbama ne vienus 
metus. Šis procesas itin paspartėjo ir įgavo 
kryptį po Prezidento rinkimų, kuriuose 
sėkmės nepatyrė nei centristų, nei liberalų 
lyderiai. Pirmasis žingsnis realaus susi
jungimo link buvo kovo 5 d. Seime įkurta 
Jungtinė ir liberalų frakcija. Šioje opo
zicinėje frakcijoje pradėjo dirbti liberalai, 
centristai ir modernieji krikdemai, tačiau 
ne visi. Moderniųjų krikdemų sąjungos 
vicepirmininkas Artūras Vazbys, nepritar
damas partijų jungimuisi, įsiliejo į Tėvynės 
sąjungos frakciją. Kai kurie Moderniųjų 
krikdemų sąjungos vadovybės nariai, taip 
pat kaip ir A. Vazbys, įsijungė į Tėvynės 
sąjungos partijoje įkurtą Krikščioniškųjų 
demokratų frakciją.

Su kai kuriais praradimais įjungiamąjį 
suvažiavimą atėjo ir Centro sąjunga. Vienas 
šios partijos įkūrėjų ir ideologų Romualdas 
Ozolas kategoriškai pasisakė prieš Centro 
partijos išnykimą iš Lietuvos politinio 
žemėlapio. Sekmadienį Vilniuje R. Ozolas 

Lietuvos žydų konferenciją Munchene 1947 
metais, kurioje buvo kaltinama visa lietuvių 
tauta.

Nemažai vietos Gachelet žiniaraštyje 
skirta nusavintam Lietuvos žydų turtui 
okupacijų metais. Esą Lietuvos valdžia iš
leidusi įstatymą su žydams nepalankiomis 
sąlygomis, kliudančiomis atgauti turėtą 
turtą.

Lietuvos žydų sąjunga kreipėsi į JAV 
Kongresą, prašydama užtarimo. Šio žygio 
dėka Lietuvos valdžia palengvino turto 
atgavimo sąlygas, bet nepakankamai. 
Problema tebesanti neišspręsta. Tuo reika
lu buvęs parašytas specialus laiškas Lietu
vos Prezidentui V. Adamkui, bet negautas 
atsakymas, nes jis baigė prezidentavimą.

Panašus laiškas buvo parašytas ir nau
jajam Prezidentui Rolandui Paksui. Jame 
keliamas turto atgavimo klausimas ir pa
brėžiamas reikalas teisti žydų žudikus, nes 
ligi šiol Lietuvoje jų neieškoma.

Gachelet žiniaraštyje įdėtas Simono 
Wiesenthal’io įstaigos direktoriaus dr. 
Efraim Zuroff’o laiškas Prezidentui R. 
Paksui. (E. Zuroff yra Lietuvos ir žydų 
sąjungos Izraelyje valdybos naiys). Jisai 
skatina Prezidentą rūpintis holokausto nu
sikaltėlių teismais bei jų įkalinimu. ’’Fak
tas, kad nepriklausomoje Lietuvoje nė 
vienas nacių karo nusikaltėlis nė minutės 
nėra sėdėjęs kalėjime, aiškiai rodo, kad iki 
šiol toji problema nebuvo sėkmingai 
sprendžiama ”.

Iš Gachelet turinio matyti, kad Lietuvos 
žydų sąjunga Izraelyje tebėra prokurorinė 
organizacija, perdėtai kaltinanti lietuvius 
dėl Lietuvoje įvykusios žydų tragedijos. Iš 
ligšiolinių tyrimų paaiškėjo, kad minia
tiūrinė lietuvių dalis dalyvavo holokauste, 
bet tai nereiškia, jog kalta visa lietuvių 
tauta. Lietuvos žydų sąjungos Izraelyje 
tendencingumas,  mątyįi jr.iš tp„ Įęąd nė vienu 
žodeliu nepaminėtas žydų gelbėjimas, 
kuriame dalyvavo tūkstančiai lietuvių. To
kia taktika kliudo normalių lietuvių-žydų 
santykių atstatymui.

“Tėviškės Žiburiai” (2003.5.20) Nr. 20 

ir dar 200 steigėjų renkasi į steigiamąjį 
Nacionalinės centro partijos suvažiavimą. 
Pasak R. Ozolo, į naujai steigiamą Nacio
nalinę centro partiją jungsis nemažai da
bartinių centristų.

Naujajai partijai vadovaus Artūras 
Zuokas. Jungiamojo suvažiavimo delegatai 
partijos pirmininką rinko iš vieno kandidato, 
nes centristų pasiūlytas Kęstutis Glaveckas 
atsiėmė savo kandidatūrą A. Zuoko naudai. 
Per partijos pirmininko rinkimus buvo 
išdalyta 610 biuletenių, balsadėžėse jų rasta 
556. Už A. Zuoką balsavo 519 jungiamojo 
suvažiavimo delegatų, prieš buvo 28, nega
liojančiais pripažinti 9 biuleteniai.

Suvažiavime pirmaisiais Liberalų ir cen
tro sąjungos vicepirmininkais išrinkti buvę 
liberalų ir centristų lyderiai Eugenijus 
Gentvilas ir Kęstutis Glaveckas. Buvęs Mo
derniųjų krikdemų sąjungos pirmininkas 
Vytautas Bogušis tapo Liberalų ir centro 
sąjungos pirmininko pavaduotoju.

Lietuvio vardu pavadinta 
dinozaurų rūšis

Iš Lietuvos kilusio ir Čilėje XIX šimt
metyje daug gero nuveikusio Ignacijaus 
Domeikos gerbėjai čiliečiai paleontologai 
David Rubilar ir jo bendradarbis Alexan
der Vargas gegužės 29 d. paskelbė radę 
naują dinozaurų rūšį ir pavadino ją 
Ignacijaus Domeikos garbei - Domeykosau- 
rus chilensis. Ignacijus Domeika yra vienas 
iš Čilės garsiųjų asmenybių (buvęs vals
tybinio universiteto rektorius).

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖ/ B AR U OJE

Iškilmingas ordinų įteikimas Melbourne
Š.m. gegužės 11 d. Lietuvių Namuose 

LR Garbės konsulas Andrius Žilinskas 
sukvietė Bendruomenės narius, gimines, 
draugus ir pranešė, kad susirinkome pa
gerbti Haliną Statkuvienę ir Birutę Praš- 
mutaitę, kurios tiek daug prisidėjo prie 
lietuvybės išlaikymo Australijoje.

Pirmiausia į sceną jis pakvietė Haliną 
Statkuvienę. Jis priminė, kad sunku būtų 
išvardinti visus Halinos darbus lietuvių 
bendruomenėje Melbourne. Penkiolika 
metų ji vadovavo tautiniams šokiams, o nuo 
pat LKM Draugijos įsikūrimo turėjo joje 
įvairiausių įsipareigojimų. Jau trisdešimt 
vieneri metai eina pirmininkės pareigas. 
Sekmadieniais Lietuvių Namuose Liet. Ka
talikių Moterų Draugija dažnai organizuoja 
pietus, remia įvairias lietuviškas organiza
cijas Australijoje, Lietuvoje, Italijoje, Vo
kietijoje. Sunku būtų suskaičiuoti, kiek bu
vo išsiųsta siuntinių bei aukų vargstantiems 
Lietuvoje, šeimoms, našlaičiams.

LR Garbės konsulas Melbourne Andrius 
Žilinskas prisegė Halinai Statkuvienei 
ordino “Už nuopelnus Lietuvai” Karininko 
kryžių, kuris jai buvo suteiktas Vasario 16- 
osios proga. Ordiną pagarbiai laikė jos 
anūkėlė Alanta Skeivytė.

Sekančią į sceną LR Garbės konsulas 
pakvietė Birutę Prašmutaitę ir priminė, kad 
jau 24 metai kaip Birutę matome Lietuvių 
Bendruomenėje. Ji vadovauja Melbourne 
lietuvių chorui “Dainos Sambūris”, suruo
šė dvylika koncertų. Daug darbo įdeda 
dirbdama su skautais, jaunimu. Buvo 
išrinkta į ALB Krašto Tarybą, o 2001 metais 
tapo ALB Krašto Valdybos pirmininke.

Garbės konsulas prisegė Birutei ordino 
“Už nuopelnus Lietuvai” karininko kryžių. 
Šį ordiną pagarbiai laikė Birutės krikšto 
duktė GrŪžiria Kymantaitė?’

Sekė sveikinimai ir gėlių įteikimai. 
Melbourne Apylinkės Valdybos vardu svei
kinimo žodį tarė dr. P.Kabaila, Melb. Liet. 
Kat. Moterų D-jos vardu - V.Vaitiekūnie
nė, “Dainos Sambūrio” vardu - D.Lynikie- 
nė, Parapijos choro vardu - M. Šidlauskie
nė, MSM Valdybos vardu - J.Žalkauskienė, 
šeimos vardu - sūnus G. Statkus.

LR Garbės konsulas Melbourne padėko
jo visiems susirinkusiems už gausų dalyva
vimą. Buvo sugiedota “Valio!Valio!”

Po to žodis buvo suteiktas apdovano
tosioms.

Birutė Prašmutaitė pirmiausia padėkojo

LR Garbės konsulas Melbourne Andrius 
Žilinskas įteikia ordino “Už nuopelnus 
Lietuvai” Karininko kryžius Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugijos pirmininkei 
Halinai Statkuvienei (viršuje) ir “Dainos 
Sambūrio” dirigentei Birutei Prašmutai- 
tei (apačioje).

savo tėvams, kurie ją užaugino lietuviškoje 
atmosferoje. Dėkojo visai savo šeimai, gi
minėms, draugams ir visiems, kurie rėmė 
ją darbuose.

“Šia proga norėčiau padėkoti visiems, 
kurie dėjo pastangas, kad man būtų suteik
ti iš Lietuvos ir Australijos apdovanojimai ”, 
- sakė ir Halina Statkuvienė. Ji tik apgailes
tavo, kad nebėra jos brangaus vyro, kuris 
buvo stipriausias ramstis jos darbuose 
Bendruomenės labui. “Dirbau kiek galėjau, 
kad degtų lietuviškas laužas ir kad mūsų 
vaikai žinotų ir jaustų, kad jų šaknys - 
Lietuva. Ačiū už meilę ir nuoširdumą 
visiems”, - baigė ji.

Gegužės 13 d., per pensininkų pietus. 
Pensininkų Sąjungos vardu pirm. A. Tom
kins pasveikino Haliną Statkuvienę apdo
vanojimo proga. Jis įteikė Halinai puokštę 
gėlių ir paskelbė ją Pensininkų Sąjungos 
Garbės nare.

Aldona Vyšniauskienė

Helmutas Bakaitis
“The Sydney Morning Herald” laik

raščio skaitytojai bus tikriausiai pastebėję 
žinutę apie Helmutą Bakaitį straipsnyje 
“Roll over Beethoven as biggest band lets 
rip with classics” š.m. gegužės 9 d. Gaila, 
kad spauda kiek plačiau neparašė apie jo 
pasiekimus. Tad, be abejo, keli faktai apie 
jo paskutinę veiklą bus malonios naujienos 
skaitytojams.

Helmutas Bakaitis yra NIDA (National 
Institute of Dramatic Art) režisūros katedros 
vadovas ir pats gabus aktorius. Jis buvo 
pranešėjas Motinos Dienos koncerte Super 
Bowl Olimpiniame stadijone. Į šį koncertą 
susirinko apie 20,000 žiūrovų. Programoje 
grojo Sydney Simfoninis ir Australijos Ka
ro Laivyno orkestrai, o suaugusių ir vaikų 
chorai dar praturtino renginį dainomis.

Helmutas Bakaitis, taip pat dalyvavo 
SupcrDom Spectacular klasikinės muzikos 
koncerte - spektaklyje, kuriame grojo Syd
ney Simfoninis orkestras bei publiką džiu
gino pasižymėję solistai. Helmutas Bakaitis 
suvaidino nemažai rolių renginyje ir, be to, 
dar apibūdino bei komentavo kiekvieną mu
zikos įtarpą. Straipsnio reporteris Richard 
Jinman recenzijoje pažymėjo, kad spektak
liui buvo itin meniškai pritaikyti scenos 
apšvietimas ir garsai bei veiksmų palyda. 
Kaip žinia, gegužės 15d. pasaulio ekranuose 
pasirodė MATRIX RELOADED dviejų 
valandų filmas. Bakaitis filme vaidina ar
chitektą - autorių, kurio pasigėrėtinas mo
nologas filmo užsklandoje trunka net 20 
minučių. Be to. malonu pranešti, kad Ba
kaitis jau užangažuotas vaidinti dar vie
name MATRIX filme.

Nors vietinėje kasdieninėje Sydney 
spaudoje nebuvo plačiau aprašyti jo pasi-

full time Graduate Diploma c

Helmutas Bakaitis.

rodymai, visgi reikėtų pažymėti, kad žurna
las “Time” paminėjo Bakaitį, o New Yorko 
žurnalo “Variety” meno kritikas labai išgyrė 
jo vaidybą ir anglų kalbos tarseną. Neste
bėtina - tie. kurie matė Helmutą Bakaitį 
scenoje ir jo režisuotus pastatymus, pilnai 
sutiktų su “Variety” kritiko recenzija.

Taip pat malonu pranešti, kad Helmutas 
Bakaitis režisuoja Jean Anouilh dramą 
“Antigonė”. Trys spektaklio pastatymai 
vyks š.m. liepos 2-12 dienų laikotarpyje 
naujame NIDA teatre. 215 Anzac Pde, 
Kensington.

Isolda Požėlaitė - Davis AM

“Tembras” koncertuoja Melbourne

Mielai Emilijai Dilienei 
70-mečio proga

Džiaugsmo ugnelė, ašarų kekės 
Lydi ne vieną kely...

Lyg atminimą brėžia raukšlelę, 
Metai, išėję tolyn.

Krečia į plaukus žiedlapius vyšnios 
Siaučianti metų pūga, 

Tik neužpūs ji jaunatviško juoko 
Jūsų geroj širdyje!

Dainomis į mūsų širdis, pasibeldė Rita 
Mačiulaitienė ir Birutė Kymantienė gegužės 
18 d. Lietuvių Namuose suruošdamos kon
certą. Šio koncerto pajamos buvo skiriamos 
tautinių šokių ansambliui “Gintaras”, kuris 
vyksta į Pasaulio lietuvių dainų šventę 
Lietuvoje. Joms talkininkavo pianistai - Zita 
Prašmutaitė ir Rolandas Imbrasas.

Koncerto pradžioje “Gintaro” vadovė 
Dalia Antanaitienė pasveikino susirinkusius 
saky dama: “Nors diena tamsi, niūri, bet čia 
salėje smagu ir jauku. Mūsų dainininkės 
kaip saulės spinduliai pradžiugina savo 
dainomis, muzika ”. Ji priminė, kad Birutė 
ir Rita užaugo šeimose, kurios mylėjo dainą, 
todėl išgirsime ir keletą dainų, kurias jos 
dainuodavo su savo mamomis vaiky stėje.

Dalia pristatė ir pianistą Rolandą Imbra- 
są. kuris neperseniausiai su žmona iš Lietuvos 
atvyko čia darbo reikalais. Abu įsijungė į 
“Gintaro” ansamblį, šoka tautinius šokius.

Su “Tembru” klausytojai aplankė Lietu
vą. paskandino visus savo rūpesčius Ne
mune, pavaikščiojo su jauna mergele po

-žalias garbanotas lankas irrasoję.išmąų0ytųs 
žiedus, pasimeldė, aplankė močiutę sen
galvėlę, klausėsi žibuoklių dainos, pasvajo
jo prie jūros, prašė neiškirsti pušelės, pasisa
kė, kaip sunku gyventi be tėvynės, klausė 
ramunėlės, kas myli juos? Publika išprašė, 
kad Rita su Birute padainuotų “Pušelę”,. Su 
šia daina “Tembras” ir užbaigė koncertą.,;

Rita Mačiulaitienė ir Birutė Kymantienė 
per koncertą dainavo kartu ir atskirai po 
vieną. Rita ne tik dainavo, bet ir kai kurioms 
dainoms akompanavo. Antroje koncerto 
dalyje ji paskambino D. Foster “The Prayer”. 
Rolandas Imbrasas antroje dalyje paskam
bino Bethena - koncertinį valsą (Scott 
Joplin) ir Greitą Etiudą (Jiosinao Nakada).

S.Mačiulaitytė po dainos “Puikios rožės” 
(harm. M.Kymanto-Klajūno) Birutei Ky- 
mantienei įteikė puokštę rožių. R. Kymantai
tė įteikė puokštę gėlių Ritai Mačiulaitienei.

Koncerto pabaigoje “Gintaro” vadovė 
Dalia Antanaitienė nuoširdžiai padėkojo 
“Tembrui" ir pianistams už tokią didelę 
paramą ansambliui. Taip pat padėkojo

Teišlieka širdis jauna ir tvirta! Gražaus JUBILIEJINIO GIMTADIENIO linki Jums
E.A. Laugaliai ir vaikų šeimos

“Mūsų Pastogės” Redakcija atsiprašo, kad praėjusiame MP numeryje (Nr. 21) buvo 
klaidingai atspausdinta ponios Emilijos ŠILIENĖS pavardė.

Skaityk “Musų Pastogę” ~ viską žinosi!
“Tembras” - Birutė Kymantienė (kairėje) ir Ri
ta Mačiulaitienė (dešinėje). ___

visiems, prisidėjusiems prie 
surengimo: J. Balčiūnui už ap
švietimą. G. Antanaičiui už 
garso techniką. A. Karazijai už 
koncerto filmavimą. A.L.K.F. už 
reklamą “T.A”. “Talkai” už 
programėlių padauginimą, o 
visiems čia susirinkusiems - už 
paramą “Gintarui”.

Į sceną su dovana atėjo pa
dėkoti Pensininkų Sąjungos 
pirm. A. Tomkins. Ir staiga į 
sceną sugužėjo gintariečiai su 
gėlėmis padėkoti “Tembrui” už 
šią paramą koncertą “Gintaro” 
ansambliui.

Su malonia nuotaika skirs- 
tėmės namo.

Aldona Vyšniauskienė
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Lietuva iš arti
Į Vilnių trumpam grįžo Napoleonas

Nuotraukoje — Napoleonas su savo kariuomene (inscenizacija).

ELTA. Laisvės dvelksmas, kurį į Lietuvą 
buvo atnešusi Napoleono armija, dar nepa
kankamai suvoktas ir įprasmintas. Tad 
Vilniuje aptiktų šios armijos karių laidojimo 
iškilmes nuspręsta išplėsti, primenant vi
suomenei 1812 metų įvykius Vilniuje, jų is
torinę reikšmę.

1812 metų įvykiai buvo minimi Vilniuje, 
gegužės 30 - birželio 1 dienomis. Prie Bal
tojo tilto inscenizuotose kautynėse grūmė
si Napoleono ir Rusijos armijų kariai. Da
lyvauti mūšyje atvyko per 500 karo istorijos 
klubų narių iš Rusijos. Baltarusijos. Uk
rainos, Latvijos, Lenkijos. Prancūzijos. Ir 
pėstininkai, ir kavalerija dėvėjo istorines 
uniformas. Kaip teigia istorikai, iš tikrųjų 
jokio mūšio tarp Prancūzijos ir Rusijos karių 
net VUtiitijčJ.1 nei jti 'apylinkės'e nėra buvę.

Iš Valdovų rūmų istorijos
Lietuvos Valdovų rūmai buvo Žemuti

nės pilies centre - tarp Katedros ir Gedi
mino pilies kalno. Juos sudarė keturi kor
pusai. kurie supo netaisyklingą keturkampį 
kiemą. Iš pietų šalia rūmų buvo sodas, o iš 
vakarų prie jų glaudėsi Katedra. 1987-1993 
m. ištirta dalis rūmų vidinio kiemo, ry tų 
korpuso rūsiai, daugiau kaip pusė pietų 
korpuso rūsių bei dalelė išorinio kiemo - 
XVI a. buvusio rūmų sodo.

Paaiškėjo, kad Gedimino kalno vakari
nėje pašlaitėje buvo ilgas, siauras ky šulys, 
kurio statūs 5 - 6 m. aukščio šlaitai šiaurėje 
leidosi į pelkėtą slėnį, užstatytą mediniais 
pastatais, o pietuose - į pelkėtą Vilnios slėnį.

XV a. pradžioje, greičiausiai po 1419 m. 
gaisro, pilyje pastatyta didelė Katedra, o 
tarp jos ir kalno nauji gotikiniai rūmai. Juos 
statant buvo nugriauti XIII-XIV a. mūriniai 
pastatai. Naujuosius rūmus greičiausiai su
darė trys dideli korpusai: rytų - kalno pa
šlaitėje. apie 40 m ilgio, su 3 rūsiais, pietų 
- apie 70 m ilgio, (atkasta daugiau kaip pusė 
jo pamatų) kyšulio pietiniame šlaite, o va
karų korpusas glaudėsi prie Katedros galo. 
Iš šiaurės pusės rūmų vidinį kiemą grei
čiausiai uždarė siena. Korpusai buvo dviejų 
aukštų, turėjo rūsius, o pietų korpuso antro 
aukšto patalpas jungė vidinio kiemo pusėje 
buvusi galerija, dengta čerpėmis. Rūmai bu
vo puošnūs. Išliko glazūruotų grindų ply
telių, herbais ir fantastiškų gyvūnų pieši
niais puoštų glazūruotų plytelių, kuriomis 
dengtos sienos, figūrinių ir nerviūrinių 
plytų, XV a. pirmosios pusės koklių.

XV a. pab. - XVI a. pradžioje gotikinius 
rūmus papuošė Renesanso epochai būdin
gos krosnys iš daugiaspalve glazūra dengtų 
lovinių ir plokštinių koklių. Krosnių kar
nizai kartais puošti valdovų ir didikų her-
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tačiau yra žinoma apie Napoleono planus 
netoli Vilniaus surengti lemiamas kautynes. 
Mūšis Neries krantinėje prasidėjo 17 vai. 
iššovus prancūzų artilerijos pabūklui. Kau
tynių inscenizacijai panaudota 50 kg juo
dojo dūminio parako, keturios XVIII a. pa
baigoje - XIX a. pradžioje naudotos patran
kų kopijos (dvi paskolino Krašto apsaugos 
ministerija), vienas originalus 1746 m. pa
būklas ir daugiau nei dvidešimt iš Vilniaus 
miesto Raitosios policijos kuopos paskolin
tų žirgų.

1812 metų atmosfera buvo atkurta ir 
Rotušės aikštėje. Čia susirinkę miestelėnai 
galėjo išvysti teatralizuotą reginį - Napo
leono kariuomenės įžengimą į Vilnių su 
svarbiausiomis istorinėmis detalėmis, pa
vyzdžiui, miesto burmistro kalba. Vyko 

bais bei fantastinėmis scenomis.
Apie 1520-1530 m. Žygimantas Senasis 

perstatydamas rūmus, pailgino rytų kor
pusą. Spėjama, kad rytų ir pietų korpusui 
pristatė trečią aukštą. Greičiausiai tada bu
vo pastatytas ir šiaurės korpusas.

Po 1610 m. gaisro, remontuojant rūmus, 
gausiau naudotas marmuras ir ypač smiltai
nis. Iš jo skaptuoti karnizai su Vazų dinas
tijos herbais puošė langų angas, židinius, 
sienas, o krosnis - kokliai ne tik su Vazų, 
bet ir su didikų herbais.

Vilnius bent XIV a. pradžios buvo Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė, 
rūmai - svarbiausia Lietuvos didžiųjų ku
nigaikščių rezidencija. Iš čia 1323 m. didy
sis kunigaikštis Gediminas siuntė laiškus į 
Vakarų Europos miestus, čia priiminėjo kitų 
šalių pasiuntinius. Vėliau čia gyveno Algir

Egidijaus Permino sukurtas Valdovų rūmų maketas (1.5 x 1.5 m).

Senamiesčio teatro ir cirko vaidinimai.
1812 m. įvykių minėjimo proga Lietuvos 

nacionaliniame muziejuje pakartotinai ati
daryta paroda "Napoleonas ir Lietuva”. Joje, 
be radinių iš masinės kapavietės, eksponuo
jama daug dokumentinės medžiagos, liudi
jančios apie tuometinės inteligentijos viltis 
atkurti Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę.

1812 metų įvykių paminėjimui Afyriau- 
sybės sudarytos organizacinės komisijos 
pirmininkas krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius pabrėžė, kad vadinamasis 
prancūzmetis - išskirtinis Lietuvos istorijos 
etapas. Carinės Rusijos okupuota Lietuva 
mėgino pasinaudoti Napoleono žygiu prieš 
Rusiją ir atkurti nepriklausomybę. Gyven
tojai Didžiąją Armiją sutiko kaip išvaduo
toją. Napoleonui užėmus Vilnių, 
buvo įkurta Lietuvos Laikinoji Vy
riausybės Komisija ir imta for
muoti Lietuvos kariuomenę. Paly
ginti per trumpą laiką buvo sukur
tas pėstininkų pulkas, pradėta for
muoti Tautinė gvardija. "

Istorikas, dr. Virgilijus Puga- 
čiauskas pabrėžė, kad 1812 metų 
Vilnius buvo tapęs vienu iš Euro
pos politinio gyvenimo centrų. Čia 
buvo apsistoję aukšti Prancūzijos 
pareigūnai, kitų šalių ambasa
doriai. Tuo metu, pasak istoriko. 
Lietuva buvo arčiausiai savo nepri
klausomybės. Valstiečiai ėmė laukti 
baudžiavos panaikinimo, diduome
nė buvo palanki Napoleono vykdo
moms reformoms. Nors vadinama
sis prancūzmetis truko labai trum
pai. jis paskatino laisvės ir nepri
klausomybės idėją. Ryškų to me
to įvykių pėdsaką liudija mūsų die
nas pasiekę pasakojimai apie užkas
tus prancūzų lobius. Napoleono ke
purėmis pavadinti kalneliai.

Vilniuje. Šiaurės miestelyje ap
tikta Napoleono armijos karių kapa

das, gimė ir augo jo sūnūs. Iš Vilniaus 1386 
m. į Krokuvą išvyko Gedimino anūkas Jo
gaila vainikuotis Lenkijos karaliumi. 1430 
m. čia Vytautas ruošė Lietuvos karaliumi 
vainikavimosi iškilmes, čia keletą metų gy
veno Kazimieras Jogailaitis, jo sūnūs šv. Ka
zimieras ir jo brolis - Lietuvos ir Lenkijos 
valdovas Aleksandras, kuris 1506 m. čia ir 
mirė. Tačiau konkrečių žinių apie valdovų 
rezidenciją Vilniuje nei iš XIV a., nei iš XV 
a. neturėta. Dar ne taip seniai dalis Vilniaus 
praeities tyrinėtojų spėjo, kad iki XV a. vidurio 
ar net pabaigos ši rezidencija buvo medinė.

Iš 1530 m. išliko žinutė, kad ką tik pa
statyti Valdovų rūmai, kainavę 100 000 du
katų, liko gaisro nepaliesti, nors sudegė 
daug miesto ir pilies pastatų. XVI a. pabai
goje G.Brauno “Pasaulio miestų atlase” pa
skelbtas seniausias dabar žinomas miesto 
ir pilies vaizdas. Pilis ir rūmai pavaizduoti 
pagal nežinomą XVI a. pirmos pusės irvidu- 

vietė, pasak dr. V. Pugačiausko, - viena iš 
didžiausių visoje Europoje. Čia palaidoti ne 
mūšiuose žuvę kariai, o ligų ir bado aukos. 
Manoma, kad iš viso Vilniuje amžiną poilsį 
surado apie 40 000 šios armijos karių ir dar 
tiek - Vilniaus apylinkėse.

Archeologai nustatė, kad Vilniuje aptik
toje kapavietėje buvo apie 3 000 vienuolikos 
tautybių karių. Jų palaikai birželio 1 d. buvo 
palaidoti Vilniaus Antakalnio memoriale. 
Kariai buvo laidojami, o ne perlaidojami, 
nes istoriniuose šaltiniuose nerasta duome
nų. kad 1812 m. jie būtų laidoti su apeigo
mis. Plito ligos, kūnai buvo užkasami sku
biai. Neabejojama, kad Napoleono kariai bu
vo krikštyti, tad dabar. Antakalnio kapinėse 
jie buvo laidojami su religinėmis apeigomis.

Napoleono Vilniuje diktuotas ir jo paties pasira
šytas laiškas (1812 liepos 10), adresuotas pusbro
liui, kuriam buvo suteiktas Dancigo kunigaikščio 
titulas. Laiške Napoleonas nurodo atsiųsti papil
domo maisto, nes žygiui į Rusiją Dancige buvo 
sukaupti dideli kariuomenės maisto sandėliai. 
(Originalas Vyt Donielos asmeniniame rinkinyje)

rio piešinį. XVI a. pirmaisiais dešimtmečiais 
rūmuose kurį laiką gyveno Lietuvos ir Lenki
jos valdovas Žygimantas Senasis, kuris ir 
perstatė rūmus. 1529 m. šiuose rūmuose jų 
sūnus Žygimantas Augustas buvo paskelbtas 
Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, čia jis 1544- 
1548 m. gyveno, dažnai apsistodavo irvėliau. 
1545 m. rūmuose mirė jo pirmoji žmona Elž
bieta. čia gyveno ir antroji jo žmona Barbora 
Radvilaitė. Žygimantas Augustas čia kaupė 
biblioteką, rūmuose buvojo paveikslų rinki
nys, didžiulė įvairių brangenybių kolekcija, 
kuriai, amžininkų liudijimu, neprilygo net 
popiežiaus turtai. 1562 m. čia įvyko Žygiman
to Augusto sesers Kotrynos vestuvės su Šve
dijos karaliaus Gustavo Vazos sūnumi Jonu 
Rūmuose apsisitodavo ir vėlesni valdovai - 
Steponas Batoras, Zigmantas Vaza, Vladislo
vas Vaza. Rūmuose 1636 m. įvyko pirmieji 
dabar žinomi Lituvoje operos spektakliai.

1655 m. rugpjūčio mėn. Rusijos kariuo
menė be didesnių mūšių užėmė miestą ir 
pilį, apiplėšė juos ir dalį sudegino. Tik 1661 
m. gruodžio mėnesio pirmomis dienomis po 
kelis mėnesius užtrukusios apgulties ir ko
vų smarkiai apgriautą pilį atsiėmė Lietuvos 
ir Lenkijos kariuomenė. Apiplėšti ir nunio
koti bei mūšių metu apgriauti rūmai nebe
tiko valdovams gyventi. Apie 100 metų jie 
stovėjo neremontuojami ir nenaudojami.

XVIII a. antroje pusėje buvo leista juose 
apsigyventi kelioms dešimtims miestiečių 
šeimų. Po Lietuvos ir Lenkijos valstybės 
žlugimo ir Lietuvos prijungimo prie Rusijos 
Vilniaus magistratas 1799 m. rudenį parda
vė šiuos rūmus nusigriauti vienam Kre- 
menčiugo pirkliui.

Rūmų pamatai dar apardyti 1831 m., 
iškasus čia tvirtovės griovį. Tvirtovę panai
kinus, apie 1880 m. pylimai nukasti, griovys 
užpiltas, rūmų vieta virto parku.
Parengta pagal “Vilniaus Žemutinės pilies 
rantai”, 1990-1993 tyrimai, Vilnius, 1995
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Hliutės Kampelis

If RCDAKCIJOf PAfTO
Skaudi nelaimė netoli Kauno

Dvasios galiūnas
Šiurpus lagerio gyvenimas ncpalaužė Sruogos dvasios. 

Savo barake jis ir paskaitas skaitydavo, ir literatūros vakarus 
ruošė, net vaidinimą buvo suorganizavęs. Tokia veikla kiek 
palengvėjo, kai lietuvių grupė buvo paskelbta “garbės ka
torgininkais” - apgyvendinta atskirai, be darbo prievolės, su teise rašyti laišką 
kartą į savaitę.

1944.V.15 jis rašo žmonai į Vilnių:
...Paklausysiu Tavo patarimo - mažiau galvosiu, bandysiu ką nors lite

ratūriškai kurti, visas moralines kliūtis nugalėti.
B. Sruogos kūrybinio darbo sąlygas atsiminimuose aprašo Rapolas Mackonis:
Sruoga ėmėsi kūrybos. Palyginti ramią vietelę čia galėjai turėti ir jaustis 

visiškas jos šeimininkas tik ant savo lovos. Laimei, Sruoga miegojo apačioje, 
kampe, prie pat lango...Sėdi prie lango, popierių ant kelių pasidėjęs ir dairosi, 
lyg viską aplinkui norėtų susprogdinti. Kartais užsikemša rankomis ausis, 
nenorėdamas girdėti triukšmo, ir taip sėdi ištisas valandas. Ir kai triukšmas 
aprimsta - žinoma neilgam - Sruoga įkimba rašyti; Pasilenkęs, beveik susi
kūprinęs, neatitraukia plunksnos nuo popieriaus, stengdamasis negirdėti lyg 
avily verdančio kalbų ūžesio. Tokiom sąlygom imtis kūrybos gali tik nepa
laužiamo būdo žmogus. Sėdėdamas kampe prie geležinės lovos, beveik dvi
linkas susirietęs, jis parašė veikalą, pavadintą “Pavasario giesmė” (dedikuotą 
dukrai Daliai).

Iš Sruogos laiško žmonai 1944.IX.24:
...Šią vasarą dirbau sau. Parašiau (be dviejų mokslo straipsnių) 2 vieno 

veiksmo ir 1 trijų veiksmų komediją (“Uošvė”) - tai lengvi, beveik pasiutę 
dalykai. Ir 1 trijų veiksmų lyrinę tragediją - ji skiriama Daliuko jaunystei 
įamžinti.

1944.XII.3 : ... Baliukui jau parašiau : 1) tragediją, 2) straipsnį apie 
estetinę ir anestetinę tikrovę, 3) pradėjau įvadą į dramaturgiją... Tik darbo 
sąlygos labai nepalankios, neturiu ramaus kampo... Gandai apie mūsų pa
leidimą vėl nutilo.

Iš R. Mackonio prisiminimų apie evakuaciją:
Ruošdamiesi nežinomon kelionėn visi buvome neramūs. Labiausiai betgi 

blaškėsi Balys Sruoga, baugindamasis, kad išeinant iš lagerio nebūtų daroma 
krata. Gerai įvyniotus ir įrištus rankraščius deda į vieną vietą, po valandėlės 
ieško saugesnės. Tai vėl, ištraukęs iš kuprinės, mėgina įsidėti užantin, bet 
atrodo įtartina. (Antrą visų rankraščių egzempliorių jis buvo įdavęs savo 
draugui Jonui Šernui).

Oras staiga subiuro.Pradėjo drėbti šlapias sniegas. Suvaryti į didelį kiemą 
susėdame susirėmę pečiais vienas į kitą, lyg Siamo dvyniai. Peršlapome, ėmė 
krėsti šaltis. Ūmai Sruoga pašoko, lyg ką baisaus susapnavęs “Velniai griebtų! 
Rankraščiai gali peršlapti!”. Drebančiomis sustingusiomis rankomis pradeda 
atrišinėti mazgus. Pagaliau ištraukęs suvyniotus rankraščius, Sruoga atsisėda, 
o tai, kas jam brangiausia, kiša užantin.

Visai išsekęs Sruoga atsisakė toliau eiti. Atsirado dar trys pasilikėliai, ir 
jie, gulėdami daržinėje ant šiaudų, laukė mirties arba išvadavimo. Ten juos ir 
surado rusų tankai

“Mūsų Pastogės” redakcijon 
paskambino susirūpinęs sydnė- 
jiškis Jonas Šatkauskas ir papa
sakojo apie tragišką nelaimę Ro
kuose (netoli Kauno), Lietuvoje, 
kuri palietė ir jo brolio šeimą.

Nelaimė įvyko sekmadienio 
naktį sprogusios dujos visiš
kai sugriovė dviaukštį namą 
(žiūr. nuotr. dešinėje) ir mirtinai 
sužalojo jo šeimininkus - 64 
metų Birutę Grybauskienę ir 
ketveriais metais vyresnį jos 
vyrą Leonardą Grybauską. 40- 
metis žuvusiųjų sūnus Robertas Grybauskas 
po 4 valandas trukusios operacijos gydomas 
Kauno klinikų reanimacijos skyriuje. Jam 
diagnozuoti rankos ir kojos atviri lūžiai bei 
vidaus organų sužalojimai. Roberto pusbro
lis taip pat gy domas klinikose. B.Grybaus- 
kienės jaunesnioji sesuo atsipirko šoku ir 
sutrenkimais. Sprogimo banga išdaužė kai
mynų namo langus bei nuplėšė dalį stogo. 
Taip pat apgadino kieme stovėjusį auto
mobilį bei sunkvežimį.

Manoma, kad sprogo rūsyje susikaupu
sios dujos. Kaimynai įtaria sprogimo kalti
ninku esant seną šeimininko automobilį 
“Volga”, kuriame buvo sumontuota dujų

įranga. Viskas paaiškės po tyrimo.
Pasirodo. Robertas Grybauskas yra 

sydnėjiškių Bernardo (miręs) ir Reginos 
Šarkauskų dukters Loretos vyras. Prieš de
šimtmetį susipažinęs su Loreta Šarkauskai- 
te, atvykusia paviešėti pas kaimynus, 
Robertas paliko Lietuvą ir Australijoje su
kūrė šeimą. Tėvų aplankyti į Lietuvą Ro
bertas atvyko vienas, be žmonos. Jis turėjo 
išvažiuoti anksčiau, bet kelioms savaitėms 
prasitęsė savo viešnagę.

Nuoširdžiai užjaučiame visą Šarkauskų 
ir Grybauskų šeimą dėl šios tragedijos. Tuo 
pačiu linkime, kad Robertas kuo greičiau 
pasveiktų. Red.

Vis plačiau garsinama Lietuva
“Lietuvišką stipendiją” Tasmanijos Uni

versitete šiemet laimėjo Darien Rozentals, 
ketvirtųjų metų studentė humanitarinių 
mokslų fakultete. Jos tėvas - latvis žurna
listas; motina - australe.

Darien ypač domisi šių laikų literatūra. 
Jos disertacija apie dabartinės Lietuvos 
beletristikos kūrinius, išverstus į anglų 
kalbą. Pradėdama šį uždavinį, Darien jau 
dabar nemažai žino apie Lietuvą: ji pernai 
savomis lėšomis ilgesnį laiką viešėjo Lie
tuvoje ir ten susipažino su R. Gavelio bei 
kitų lietuvių rašytojų kūryba. Darien diser
tacijos dėka, anglosaksams bus atskleista 
mažai pažįstama mūsų literatūros sritis. 
Tuo pačiu Darien praturtins Lietuvos stu
dijų kraitį Tasmanijos Universitete. O tas 
kraitis plečiasi visą laiką. Per pastaruosius 
10 metų Tasmanijos Universitete buvo už
baigta (parašyta) 12 disertacijų ir moksli
nių darbų apie Lietuvą ir lietuvius.

Prie šio Lietuvos garsinimo labai daug 
prisidėjo aukščiau minėta Lietuvos Studijų 
stipendija (Lithuanian Honours Scholar
ship at the University of Tasmania). Ši 
stipendija yra skiriama kasmet. Pradžioje 
ji buvo 4 500 dolerių vertės, vėliau ji pakilo 
iki 5 000 dolerių. Šita piniginė parama (daž
nai vadinama “lietuviška” stipendija) yra 
skiriama akademiškai geriausiam studentui, 
kuris Tasmanijos Universitete numato ra
šyti disertaciją apie Lietuvą ir/arba lietu
vius. Visus “lietuviškos” stipendijos rei
kalus prižiūri ir pinigus tvarko Tasmanijos 
Universiteto Stipendijų Komisija. Jeigu 
Komisija nutaria, kad nė vienas kandidatas 
nėra pajėgus parašyti aukščiausio lygio 
disertacijos, stipendija tais metais neski
riama. Tačiau yra taip pat kitų studentų, 
kurie, nors ir nelaimėję stipendijos, susi
domi Lietuva bei lietuviais ir pradeda apie 
juos rimtai studijuoti.

Lietuviai iš visos Australijos ir keletas 
rėmėjų iš užjūrių prisidėjo prie Tasmanijos 
stipendijos įsteigimo. 1996-97 metais buvo 
paskelbtas vajus ir tautiečiai atsiliepė labai 
dosniai. Mažesnėmis ir didesnėmis sumo
mis iš viso buvo suaukota $12,661.60. 
Tasmanijos australų Studentų Sąjunga iš 
savęs pridėjo $1 500. Visi surinkti pinigai 
laiko bėgyje papildomai pelnė $5,778.92 
palūkanų.

Didžiausias geradaris buvo Geelongo 
Lietuvių Klubas (Geelong Lithuanian 
Association Club), paaukojęs $4 500 sumą, 
tai yra, vieno studento stipendiją visiems 
metams. Tą stipendiją gavo istorijos stu
dentė Kathleen Flanagan. Įdomiu supuo
limu ji yra žinomo lietuvių veikėjo a.a. 
Aleksandro Kantvilo anūkė. Kathleen 
tyrinėjo ir aprašė XX amžiaus Lietuvą.

1997 m. “lietuviška” stipendija atiteko 
sociologijos studentei Sarah Taylor, buvusio 
anglų kalbos profesoriaus Arbert Booth 
Taylor anūkei. Savo disertacijos rėmuose 
Sarah parašė įdomią, lig tol nematytą Lie
tuvos gamtos apsaugos judėjimų istoriją.

1999 metais dar viena istorijos studentė 
Erika Boas parašė Honours disertaciją apie 
lietuvius “dypukus” Tasmanijoje. Po plačių 
tyrimų bei apklausos, ji priėjo išvados, kad 
lietuviai Tasmanijoje (kaip ir likusioje 
Australijoje) sugebėjo būti gerais Austra
lijos piliečiais ir sykiu neprarado lietuviš
kumo. Jos disertacija labai atvirai parodė 
mus, lietuvius, kokie mes esame; ir užrašė 
daug iki šiol neminėtų ir nespausdintų 
faktų. Gaila, kad šis svarbus ir naujoviškas 
veikalas dar nėra atspausdintas.

Nors Tasmanijos Universitetas neturi 
savų lėšų papildyti stipendijoms ir negali 
jų pratęsti toliau į ateitį. Universiteto vado
vybė skatina lietuviškas studijas įvairiais

AK JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

kitais būdais. Universitetas investuoja 
stipendijos pinigus ir juos papildo gautomis 
palūkanomis. Universitetas tvarko studentų 
prašymus, atrenka geriausius kandidatus ir 
1.1. Kasmet Universitetas atspausdina “lie
tuvišką” stipendiją laimėjusio studento 
portretą ir plačiai naudoja jį reklamoms. 
Skelbdamas kitas Universiteto stipendijas, 
Universitetas dažnai iškelia ir pabrėžia “lie
tuviškąją”. Ir nenuostabu: jokiame kitame 
Australijos universitete nėra lietuviškų 
stipendijų. Nėra nei bet kokių kursų apie 
Lietuvą!

Deja, “lietuviškai” stipendijai anksčiau 
surinkti pinigai Tasmanijoje baigia išsekti. 
Jeigu atsargos liks nepapildytos, ateinan
čiais (2004) metais bus išmokėta paskutinė 
stipendija ir tuo pasibaigs Lietuvos studijų 
skatinimas.

Tasmanijos universiteto vadovy bė siūlo, 
kad lietuviai šiam reikalui paaukotų ivįeik,. 
kartinę $100 000 (arba U§ $65 000) sumą. 
Universitetas tada investuos tą sumą ir iš 
palūkanų kasmet skirs $5 000 lietuviškai 
stipendijai. Tokiu būdu stipendija tęsis am
žinai. Geradariui pageidaujant, Universi
tetas šią lietuvišką stipendiją mielai pava
dins to geradario vardu. Geradaris gali būti 
pavienis asmuo, vedusių pora, šeima, ben
druomenė, prekybos įmonė ar bet kokia kita 
grupė. Tai gražiausias ir tikrai prasmingas 
būdas įamžinti geradario vardą, kad jis būtų 
minimas visada, net kai mūsų jau nebebus. 
Visą lietuviškai stipendijai paaukotą sumą 
geradaris gali atskaityti nuo savo asmens 
mokesčių Australijoje (income tax 
deductible). Prašome čekius rašyti Tasmania 
University Foundation Trust vardu. Siun
čiant auką prašome pridėti raštelį, pažy
mint, kad auka yra Lithuanian Honours 
stipendijai (Donation for Lithuanian 
Honours Scholarship). Aukos siunčiamos 
sekančiu adresu:

Tasmania University Foundation Inc, 
Private Bag 40
University of Tasmania 
Hobart, Tasmania 7001 
(Australia).
Atvykę į svetimą kraštą prieš pusę 

šimtmečio, mes dažnai kalbėjome apie lie
tuvybę ir svarstėme, kaip ją išlaikyti devy
nioms ateities kartoms. Dabar matome, kad 
čia nėra taip paprasta. Yra kelios sąlygos 
šiam tikslui pasiekti. Viena iš jų yra sekanti: 
bent kai kuriuose universitetuose turi gy
vuoti Lietuvos mokslai. Australijoje valdžia 
dar išlaiko 38 universitetus, bet tik viename 
iš jų - Tasmanijos Universitete - tebemirga 
lietuviškas žiburėlis. Neleiskime jam už
gesti.

Algimantas Taškūnas
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^/cautu^ ^aiJangeje
2003 m. LSS Australijos Rajono 

Skautų Vadovų Suvažiavimas
Gegužės 2-4 dienomis. 37 Australijos 

trijų tuntų skautų vadovai suvažiavo j Mcl- 
boumą dalyvauti antrame Australijos Ra
jono skautų vadovų suvažiavime. Suva
žiavimas vyko Australijos skautų gražiose 
„Rowallan“ stovyklos patalpose. Riddels 
Creek. Vic. Suvažiavimą ruošė Australijos 
Rajono vadijos nariai: v.s. Henrikas Anta
naitis. globėjas, ps. Linas Seikis, viršinin
kas, ps. Jonas Rukšėnas, adjutantas, ps. 
Dana Levickienė, programos koordinatorė.

Penktadienio vakarą laukiant dalyvių iš 
Sydnėjaus dėl vėluojančio lėktuvo. Mel
bourne ir Adelaidės vy resnės skautės su
ruošė įžodį ir nauja sesė, vyr.sk. Jessica 
Rutkauskaitė įstojo į vy resnių skaučių bū
relį. Visi jau didžiai išalkę pagaliau sutiko 
atvažiavusius Sydnėjaus skautus ir visi 
kartu pavakarieniavome. Australijos Rajo
no vadas, v.s. H. Antanaitis pasveikino at
vykusius, pakvietė visus aktyviai dalyvauti 
ir palinkėjo įdomaus ir prasmingo suvažia
vimo. Kiekvieno tunto praėjusių metų veik
lą apibūdino: Melbourne „Džiugo" tunto - 
v.s. D. Lynikienė. Sydnėjaus „Aušros“ tunto
- ps. D. Šliterytė. ir Adelaidės „Vilniaus“ 
tunto - ps. R. Sankauskienė. Vienas iš suva
žiavimo tikslų buvo įsidėmėti skilčių sis
temą. Taigi, reikėjo susiburti į mišrias skiltis
- skautai, skautės, jauni, seni (40 m. +). 
Deja, korespondentei vis sunku prisipa
žinti. kad jau tokiuose uždaviniuose reikia 
save prijungti prie „vyresniųjų“. Neužilgo 
susibūrė: „Apyniai“, „Putinai“, „Erkės“, 
„Paparčio žiedai“, „Grybai“, ir „Rūkyti un
guriai“. Kaip ir įprasta stovyklose, skilčių 
šūkiai buvo greit sugalvoti ir spalvingos

Elena Jonaitienė

Likimo blaškomi
Tęsinys, pradžia A/P N r. 13

Toks buvo sveikatos patikrinimas. Pas
kui vėl visos žingsniavo į kitą patalpą. Čia 
laukė jau nebe vyrai, o moterys, bet jos 
aiškiai nebuvo vokietės. Stovėdamos po 
dvi prie mažų suolelių, ant kurių pasodin
davo atėjusias moteris, jos trinko šioms 
galvas skysčiu iš metalinių indų. Visa pa
talpa dvokė žibalu. Čia vyko “nuutėlini- 
mas”. Kai atėjo Aldonos eilė, ji mėgino šito 
patarnavimo atsisakyti:

- Aš neturiu utėlių! Man nereikia jokio 
žibalo.

- Visų galvose yra utėlių. - laužyta vo
kiečių kalba atsakė sanitarė. - visoms reikia 
žibalo. Tokia tvarka.

Ilgai truko, kol žibalu sudrėkino tankius, 
ilgus, visą savaitę namačiusius šepečio Al
donos plaukus. Nuo jo gėlė kaktą ir sprandą, 
o bjaurus kvapas spaudė nosį. Tuo patik
rinimas nesibaigė: laukė dar vienas kamba
rys. Čia nuogos šlapiom dvokiančiom gal
vom moterys ėjo prie fotografų, kurie, pa
tikrinę ant kairių šlaunų įspaustus nume
rius, sudėdavo tokius skaičius ant specia
lios lentelės ir. vienam laikant šią lentelę 
prie moters krūtinės, kitas fotografavo iš 
priekio ir iš profilio. Dabar moterys jau galė
jo grįžti į pirmąjį kambarį, kuriame buvo 
nusirengusios. Jų drabužiai gulėjo ant suolų 
kaip palikti, bet dabar buvo suglamžyti ir 
pilni kažkokių dvokiančių dulkių.

Paguldžius Dainelę ant suolo, sustyru- 
siom rankom Aldona pradėjo rengtis, norėjo 
kuo skubiau prisidengti nuogumą, bet drau
ge ir dygėjosi prisiliesti prie savo išniekin
tų drabužių. Tylėdama aprengė Linuką. Vai
kas jai kažką sakė, bet Aldona nesiklausė.
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gairelės neužilgo plevėsavo ant stiebų. 
Skilties idėja tapo labai svarbi, nes jeigu visi 
skilties nariai kartu neprisistatydavo val
gykloje. nebuvo leidžiama jiems valgyli! 
Nors po penktadienio programos jau buvo 
labai vėlu, linksmi „atsipažinimai“ vyko iki 
ankstyvaus ryto.

Šeštadienio rytas išaušo žiemiškai šaltas. 
Tik kengūros, matomos slėnyje nuo 
„Rovvallan“ stovyklos kalno, turbūt nedre
bėjo. Vėliavos pakėlimo rikiuotėje skautai 
ramiai „krutėjo“, kai kurie apsivilkę net 
dviem švarkais. Laimingai, dienos progra
ma vyko mažoje, jaukiai židinio šildomoje 
salėje. Pirmą pilną suvažiavimo dieną daly

Rikiuotėje iš kairės: Danutė Lynikienė (Melbourno “Džiugo” tunto tuntininkė) su 
savo tunto vyr. skaute ir skautais vyčiais, Sydnėjaus “Aušros” tunto Belinda Hornas 
ir Laura Belkienė.

— -- . ■ -;H i .-j-•. -;.vr..

net vengė į jį pažvelgti. Dainelė gulėjo, kur 
paguldyta, be garso, tarsi būtų buvusi 
negyva.

Nepagerėjo Aldonos savijauta ir tada, 
kai pagaliau su abiem savo mažaisiais išėjo 
iš vadinamojo medicinos bloko ir po kojo
mis vėl pajuto ž\yruotą taką. Atrodė, kad ji 
tapo visos supančios pilkumos neatskiria
ma dalimi, praradusi kažką savito ir labai 
svarbaus.

Bet juk nieko iš tikrųjų neįvyko, bandė 
save tikinti, bet tai negelbėjo.

Grįžti būriu nebuvo liepta, tai Aldona 
ir ėjo viena, suglumusi, nesižvalgydama. 
Kai pagaliau pakėlė galvą, pastebėjo, kad 
atsirado kitoj stovyklos dalyje. Čia pastatai 
buvo tokie patys kaip ir ten, iš kur atėjusi, 
bet skyrėsi žmonės: jie atrodė ne tokie pilki, 
buvo geriau apsirengę, guvesni. Suprato 
pasiklydusi, bet neturėjo jėgų apsisukti ir 
grįžti prie bjauriojo medicinos barako. Nu
lenkė galvą ir iš lėto slinko toliau.

-Aldona? - pašaukė vyriškas balsas.
Pakėlė galvą. Prieš ją stovėjo Jurgis Kar

velis - vaikystės draugas, jos “dvynys”, kaip 
sakydavo tėvai, nes abu buvo gimę tais pa
čiais metais ir tą patį mėnesį. Aldona žiūrė
jo į jį ir negalėjo patikėti. Tikrai, tai buvo 
jis. Nė kiek nepasikeitęs: kaip reta dailus, 
tvarkingas, gerai apsirengęs.

-Aldona, dėl Dievo meilės, kas tau 
nutiko?

Tarsi busdama iš košmaro atsakė:
- Ką tik tapau nebe žmogumi.
- Ką sakai?
Aldona trumpai papasakojo, kas jai nu

tiko, o Jurgis paaiškino, kad stovykloje yra 
nemaža grupė lietuvių. Visi atvažiavę prieš 
savaitę padedami “Bauhūtte” organizacijos 

viai ėjo praktiškus pratimus: sueigų ruo
šimą, įžodžių pravedimą bei administra
cinius darbus: įsakymų rašymą, pakėlimams 
ir garbės ženklams pristatymų reikalavi
mus. D. Šliterytė ir J. Rukšėnas paaiškino, 
kad Australijos Rajonas imasi iniciatyvos 
standartizuoti Australijos skautamokslį ir 
tam paruošti vadovėlius. R. Strunga pristatė 
planą naujam Australijos lietuvių skautų 
tinklalapiui. Visų mėgiamiausia programa 
buvo E. Karazienės lietuviškų liaudies dainų 
išaiškinimai. Tą vakarą ne kartą per laužą 
viens kitam žinančiai mirkčiojom dainuo
dami apie „vainikėlius“ ir „artojėlius“.

Kunigas Egidijus Amašius atvažiavo 
laikyti šv. Mišias ir pakalbėti apie šių dienų 
Lietuvą ir jos ateinantį istorinį balsavimą 
įstoti į Europos Sąjungą. Po labai sočios 
vakarienės (virėjus Rimą Skeivį ir Povilą 
Kviečinską reikia pagirti), susibūrėme pasi
klausyti vienas kito patarimų dėl tunto 
veiklos. Šitaip buvo galima pasidalinti sėk
mėmis, panagrinėti nesėkmes ir pasisemti 

kaip inžinieriai ar statybų darbininkai. Čia 
jie apgyvendinti visi kartu ir dabar laukia, 
kada paskirs į statybų darbus Graz’e ar 
kitur. Gyvenimo sąlygos pakenčiamos. Apie 
jokį sveikatos tikrinimą ar dezinfekavimą 
net negirdėję.

- Kodėl pati ne su mumis?
Aldona paaiškino atkeliavusi viena, be 

jokios “Bauhutte” ar kitos organizacijos. Ir 
kokia išjos statybų darbininkė?

- Juk tai tik formalumas, būdas išva
žiuoti, - tokino Jurgis. - Bet nesvarbu, ve
duosi tave pas mus! Surasim ką nors tau 
priimtino. Nemanyk grįžti atgal, ten buvai 
paskirta per klaidą.

Aldona prisiminė, kad tame bloke paliko 
raizginį su Dainelės vystyklais ir Linuko 
batus.

- Be to, jau esu formaliai užregistruota, 
nufotografuota ir numerį turiu.

Jurgis neklausė:
- Išsiaiškinsim vėliau, nesirūpink. Mūsų 

grupės vadovas padorus vokietis, moka lie
tuviškai, pasikalbėsiu su juo. O tavo daik
telius aš pats vėliau atnešiu. Eime!

Aldona leidosi vedama. Jurgis, pastebė
jęs, kad Linukas šlubčioja, sustojo.

- Žvyras tau padus skaudina, ar ne, vy
ruti? Na, eikš, sėsk man ant nugaros, tik 
stipriai laikykis. Panešiu. Jau netoli.

Eidamas pasakojo apie stovyklą: joje iš 
tikro vienu metu gali tilpti iki 15 000 žmo
nių, bet niekas ilgiau neužsibūna. Ko čia 
nesutiksi: ir pabėgėlių iš Baltijos kraštų, ir 
evakuotų gyventojų iš užimtų Rytų zonų, 
taip pat prievarta išvežtų darbams, dau
giausia iš Lenkijos. Su šiais elgiamasi kaip 
su karo belaisviais ir dar blogiau. Yra čia ir 
žydų, ir čigonų, suvežtų iš įvairių kraštų ir 
Dievas žino kur išgabentų.

- Štai ir atėjome! - sustojo Jurgis prie 
vieno barako ir, nukėlęs Linuką nuo pečių, 
atidarė Aldonai duris.

idėjų iš draugų tuntų.
Laužas šiltai degė židinyje viduj, o šalta 

naktis lauke braškėjo, ir nebūtumėm nustebę 
jeigu rytą stovyklavietė būtų buvus pri- 
snigta. Entuziastiško laužavedžio, skauto 
vyčio G. Antanaičio vedami, visi prisidai- 
navo, prisišūkavo ir pasirodė. Verta pami
nėti Grybų skilties pasirodymą. Žiūrovai 
bandė spėti, ką skiltis vaidino. Pagaliau 
išaiškėjo, kad tai po praėjusios labai sėk
mingos ir daug priposėdžiautos Australijos 
Rajono „Vilniaus Sapnų“ stovyklos, vienin
telis posėdis, kurio stovykloje nebuvo - 
Grybsėdis (Grybų posėdis)! Laužą sekė at
skiros skautų vyčių ir vyresnių sesių su
eigos, ir po jų, vakaronė, kurioje visi links
minosi, o “Džiugo” tunto skautai vyčiai 
nepailsę išdainavo ko ne visą skautų dai- 
norėlį.

Sekmadienis buvo skirtas rimtesnėm 
temom: rizikos valdymas, atsakomybės ap- 
drauda ir rajono bei tuntų ilgamečiai planai. 
Moderniame gyvenime negalima nekreipti 
dėmesio į modernias problemas, todėl rizi
kos mažinimas tapo tokia svarbia tema. 
Praėjusios Rajono stovyklos organizuotojai 
šį reikalavimą išnagrinėjo ir kiekvieną sto
vyklos užsiėmimą šiuo principu išplanavo. 
Suvažiavimo dalyviai praktikavosi tikrais 
pavyzdžiais - planuodami įvykius (užsi
ėmimą. stovyklą, ir t.t) taip, kad riziką su
mažinti ir išvengti pavojingų ar nepagei
daujamų situacijų.

Apdraudos tema visus labai domino, nes 
kiekvienas skautų vadovas yra šiuo metu 
neapsaugotas nuo bylų arba susižalojimo 
bedirbant skautų veikloje. Skautų vadovai 
negali rizikuoti dirbdami su jaunimu be 
tinkamos apdraudos. Daugiau ir daugiau 
vadovų atsisako dirbti lietuvių skautams be 
tokio apsaugojimo ir mūsų veikla dėl to 
nukenčia. Rajono pakviestas svečias, Mr. 
Austin Park iš Australijos skautų Victoria 
valstybės šakos kalbėjo apie Australų skautų

Nukelta į 7 psL

Įžengė jie į panašų koridorių kaip ir 
vakarykščiame barake, tik čia visos dury s 
buvo atviros. Įėjo į didelę patalpą su eile 
dvigubų lovų prie sienos, suolais ir ilgu 
stalu kambario viduryje. Lovose gulėjo mo
terys. Kambarys skendėjo prieblandoje, pro 
uždarytas langines vos prasiskverbė šviesa.

- Popiečio pokaitis, - paaiškino Jurgis ir 
garsiai pridūrė - Laikas keltis! Turime 
svečių!

Besiilsinčios moterys subruzdo, susido
mėjo atvykėliais. Pirmoji juos pasveikino 
Jurgio motina:

- Aldute, vaikeli mano, iš kur dabar tu? 
Kas nutiko? Štai ir tavo mažyčiai! O kur 
vyras? Kur tėveliai?

Klausimais Aldoną apipylė ir kitos salės 
gyventojos, tarp kurių ji pastebėjo ir kelias 
iš matymo pažįstamas.

Ponia Karvelienė iš karto ėmėsi atvykė
lius globoti. Pasodinusi ant suolo Aldoną 
ir Linuką. Dainelę paguldė ant savo lovos 
ir išvystė.

- Bet... mažytė visai nejuda. Ji tikriau
siai serga!

- Nuo vakar dienos ji visai nevalgiusi, - 
paaiškino Aldona.

- Ir aš alkanas, - ėmė ašaroti Linukas.
- Dar turime šiltos sriubos, - apsidžiau

gė Jurgio motina, - tik daržovių, bet tiršta. 
Sutrinsim, įdėsim pieno miltelių, tai tiks ir 
mažytei.

- Ir man? - įsiterpė Linukas.
- Žinoma ir tau, mažuti. Kaip gerai, kad 

neišpylėm.
Po valandėlės Aldona ir Linukas sėdėjo 

prie stalo prieš dubenėlį garuojančios sriu
bos. Švariai pervy styta Dainelė gulėjo ant 
Jurgio motinos kelių. Jos buteliukas buvo 
likęs pirmame barake, todėl reikėjo kūdikį 
maitinti šaukšteliu, nors dar taip ir nebuvo 
pripratinta.

Tęsinys kitame AfPNr.
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In memoriam
Kur tu siūbuosi, kur tu linguosi, 

žalioji eglele?
Netekome Avos Saudargienės-Simniš- 

kaitės - vienos iš pačių stipriausių moterų- 
kultūrininkių, pasireiškusių Lietuvių Ben
druomenės kūrimosi ir klestėjimo laikais. 
Ji buvo rašytoja, režisierė ir pedagogė, nu
kreipusi visą savo dėmesį į jaunimą. Jai 
rūpėjo išlaikyti lietuvybę jaunosiose karto
se ir ji pasinėrė į teatrinę veiklą, tikėdama, 
kad tai geriausias būdas pritraukti jaunimą 
prie lietuviškų papročių ir tradicijų.

Lietuvoje Saudargienė dirbo Kauno Kul
tūros Rūmuose kaip fizinio lavinimo vado
vė ir savo pirmąją knygą “Mankšta ir žai
dimai” išleido 1942 m.

Gyvencnt Vokietijoje įsitvirtino joje pa
reigos jausmas ir troškimas išgelbėti tautiš
kumą išeiviuose, kurie buvo savo ryšius nu
traukę su pirminiais tautiškumo šaltiniais. 
Ji troško užfiksuoti ir “įamžinti” lietuvybės 
apraiškas jaunimui patrauklia forma. Sau
dargienė buvę pirmoji autorė, parašiusi tau
tiškų šokių knygą “Liaudies šokis Lietuvo
je”. Joje ji nagrinėja šokio pradžią, jo prasmę 
nuo tų laikų, kada šokis buvo apeiginis ir 
religinis reiškinys. Taip pat knygoje yra 
nagrinėjamos lietuviško šokio savybės, 
panašumai ir skirtumai nuo kitų kaimyninių 
tautų šokių. Knyga buvo išspausdinta tik 
1958 m. Vokietijoje, autorei jau būnant Aus
tralijoje. Taip pat, dar begyvenant Vokietijos 
lageriuose, 1945 m. ji įkūrė pirmą vaikų 
teatrą išeivijoje - “Pasaka”, kuris gyvavo iki 
1948 m. pabaigos. Šis vaikų teatras turėjo 
tokį didelį pasisekimą, kad net 1946 m. 
UNRRA’os vadovybė pasiūlė savo pagalbą 
ir Vyriausias Amerikiečių Kariuomenės šta
bas pakvietė “Pasaką” į Frankfurt am Main 
koncertui, kur didžiulėje koncertų salėje 
šimtai kareivių su ašaromis akyse ir kariuo
menės vadovybė bei vietos žurnalistai su
sijaudinę žiūrėjo į mažuosius aktorius ir jų 
nekaltą pasaulį. Tai buvo penkių veiksmų 
pasakos premjera “Sniego karalaitė”. Po to 
pasisekimo Saudargienė parašė ir pastatė

Ava Saudargienė-Simniškaitė

sekančius veikalus: keturių veiksmų “Varlių 
karalių” ir trijų veiksmų “Brolių beieškant”, 
abu 1947 m.

Tačiau plačiausia Saudargienės veikla 
išsivystė jau Australijoje, Sydnėjuje. Iš 
pradžių ji papildydavo minėjimus lietu
viškais šokiais, bet 1951 m. ji įkūrė “Jaunių 
teatrą”, vienintelį visoje Australijoje. Rei
kėjo naujų veikalų scenai, tad Saudargienė 
parašydavo arba scenai pritaikydavo žino
mas lietuviškas pasakas. Taip gimė “Sigutė”, 
“Buvo broliai devyni” ir “Pupų berniukas”. 
Reikėjo ir jaunų aktorių, kinuos ji rado 
Bankstowno lietuviškoje mokykloje. Gausių 
repeticijų metu vaikai išmokdavo ne tik savo 
roles, bet visą veikalą mintinai ir kokiam 
aktoriui stabtelėjus, visi choru tęsė jo rolę. 
Be abejo, tikro pastatymo metu vaikai susi
laikydavo nuo sufleravimo. Tuo pačiu metu 
vaikų žodynas plėtėsi, jų tarsena gerėjo, o 
moraliniai ir tautiniai motyvai auklėjo bręs
tančias kartas. Į vaikų teatro spektaklius 
susirinkdavo didelė žiūrovų minia, nes visos 

mamos, tetos, visi tėtės ir dėdės, net ir kai
mynai - visi norėjo pamatyti tas “mažąsias 
žvaigždutes” scenoje.

Vaikų išgyvenimai, apsirengusiems pa
sakiškais rūbais, dėvinčiais karūnas ant gal
vyčių, galingai mosikuojančiais rankutėmis, 
nubaidantiems kerus ir užbūrimus vienu 
mostu tikrai buvo gilūs. Bet ir žiūrovams 
labai miela buvo viską stebėti ir viskuo gėrė
tis. Tiek scenoje, tiek salėje jausdavosi tik
ras dvasinis pakilimas, tikra džiugi šventė 
ir praktiškai - didelis paskatinimas vaikams 
lankyti lietuvišką mokyklą. Taip pat kiek
vienam pastatymui reikėjo daug talkininkų: 
reikėjo kostiumų, dekoracijų, muzikos pride
rinimo bei šviesos manipuliavimo, todėl di
delė dalis bendruomenės dalyvavo “už sce
nos”. Taigi, teatras buvo didelis įvykis mūsų 
bendruomenėje.

Anais gerais laikais tokios prošvaistės 
blykčiodavo kartais net du kartus per metus: 
1951 - “Ten kur Nemunas banguoja”, 1952 
- “Eglė žalčių karalienė” ir “Pupų berniu
kas”, 1961 - “Batuotas katinas”, 1962-“Si
gutė”, 1964-“Pagrobtas karalaitis”, 1966- 
“Buvo broliai devyni”, 1968 pastatė “Gedi
mino sapną” ir Vinco Krėvės “Marcelės nuo
dėmę”.

Be teatrinių pastatymų, Saudargienė 
stipriai reiškėsi tautinių šokių srityje. Jos 
šokių grupė, nuo 1977 m. pasivadinusi “Gin
taru”, išplėtė savo veiklą australiškoje vi
suomenėje: šoko įvairiuose festivaliuose, 
klubuose, miesto savivaldybių ruošiamose 
šventėse, tu
ristiniuose pasi
rodymuose. Iš 
pradžių šokdavo 
tik pavienius šo
kius, bet greitai 
jie išsirutuliojo į 
fabulos vystymą 
šokio forma. Jie
1977 m. pašoko 
“Rugiapjūtę”, o
1978 - “Pava
sario džiaugs
mą”. Į “Ginta
rą” greit atkrei
pė dėmesį šokių 
žinovai ir grupė 

Scena iš “Pagrobto karalaičio”. Dekoracijos Algio Pluko. Laivelyje 
iš kairės - Liuda Apinytė, Rimas Milašas ir Algis Sankauskas.

buvo pakviesta pašokti “Shell” festivalyje, 
Sydnėjaus Operos Rūmuose. Ten 1979 m. 
“Gintaras” pastatė “Lietuviškas vestuves”, 
kurios tapo didžiausia pergale. Tai buvo iš 
tikrųjų teatrališka pjesė. Choreografija, mu
zika, tautinių rūbų atranka, apšvietimas, mi
zanscenos - buvo tobulai supinta ir puikiai 
atlikta. Šis pasirodymas buvo persmelktas 
mitologinėm emocijom, archainiu šventu
mu. Tūkstantinė minia tai pajuto ir, užuo
laidai nusileidus, daugelio akyse spindėjo 
nuostabos ašaros.

Laikui bėgant, lietuviškoje mokykloje 
mažėjant mokinių skaičiui, o gal pajutus 
pareigą atiduoti savo duoklę literatūroje, 
Saudargienė sukaupė savo jėgas knygų 
rašyme. 1976 išleido “Tolimų kraštų mira
žai” (kelionių aprašymai), bet vėlyvesnės 
knygos - politinės: 1983 “Vėjas iš rytų”, 
1986 “Naikinamieji” (išversta į anglų kal
bą), 1989 “Anapus horizonto”. Rankraš
čiuose liko “Baltieji vergai” ir “Atadulksta 
svetima šalelė”.

Visas Avos Saudargienės gyvenimas 
buvo paskirtas lietuvybės išlaikymui, jos 
pratęsimui. Iš šio trumpo rašinėlio jau aišku, 
kad jėgų ji tam negailėjo, ir už jos darbus 
mes esame jai labai dėkingi. Ji buvo kaip 
didžiulė eglė, apglėbusi jaunimą ir jį mo
tiniškai auklėjusi.

Ava Saudargienė užmigo sekmadienį, 
gegužės 11 dieną. Kur Tu dabar siūbuosi, 
kur Tu linguosi, žalioji eglele?

Genovaitė Kazokienė

the Įion Kinc

Organizuojami bilietai į spektaklį

“The Lion King”
kuris įvyks trečiadienį, balandžio 21 dieną, 2004 m.,
1 vai. p.p. Capitol Theatre, Campbell Street, Sydney. 
Bilietų kaina:

$80 - suaugusiems;
$60 - pensininkams ir vaikams.

Už bilietus reikia sumokėti iki birželio 6 dienos.
Dėl bilietų kreiptis į Elę Kains tel.: (02) 9791 0186.

Pranešimas Melbourne Pensininkų Sąjungos 
nariams. Sekantis susirinkimas įvyks antradienį, birželio 10 dieną, 11 vai. ryto 
Lietuvių Namuose. Valdyba

A'r’A Juozui Makūnui (Makon)
mirus, giliai užjaučiame žmoną ir dukrą Lietuvoje.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija 
irSodybiečiai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

2003 m. LSS Australijos...
Atkelta iš psl.6
organizacijos apdraudą. Visi labai nudžiu
go, kad yra galimybė palyginti nebrangiai 
apsidrausti su australais skautais. Atstovai 
iš kiekvieno tunto sudarė komitetą apdrau- 
dos sąlygoms išsiaiškinti ir tuntams pri
statyti planą.

Nauji tuntininkai - „Aušros“ tunto ps. 
Arvyd Zduoba, „Vilniaus“ tunto ps. An
tanas Pocius, ir Džiugo tunto tuntininkės 
pavaduotojas s.v. Paulius Kviečinskas pri
statė tuntų kelių metų planus. Kiekvieno 
tunto planai sudaryti atsižvelgiant į savų 
skautų skaičių ir amžių. Buvo kalbėta, kad 
verta į stovyklas pasikviesti kitų tuntų 

skautus, kad galėtų pasidalinti vadovais. 
Vyr.sk. Audrutė Markowskei pravedė ra
jono planavimo pratimą, kuriame buvo iš
vardintos mūsų veiklos stipiybės, silpnu
mai, rizikos ir galimybės. Šie apibūdinimai 
tapo pagrindu Australijos Rajono vadovams 
sukurti Australijos lietuvių skautų veiklos 
dešimtmečio planą.

Dalyviai patenkinti, kad daug pasiekė, 
pagyrė suvažiavimo organizuotojus. Visi 
sutiko tokius suvažiavimus panašiai toliau 
ruošti. Vadovų stovykla susibūrė paskuti
niam vėliavų nuleidimui, paskutinį kart 
sušuko savo skilčių šūkius ir šiltai atsi
sveikino - IKI KITO KARTO!!

Sesė Dovilė

Pranešame. kad ALB Geelongo Apylinkės Valdyba Gedulo ir

vilties dienos minėjimo Geelonge neruoš.
Birželio 15 d., sekmadieniui, Valdyba yra užsakiusi du autobusiukus, kuriais vyksi

me į Melbourne ruošiamą minėjimą. Kelionės išlaidas padengs Valdybos kasa.
Išvažiuosime 9.30 vai. ryto nuo Lietuvių Namų, Pettitt Park. Savo mašinas galėsite 

palikti stovėjimo aikštelėje. Išvažiuojant vartus užrakinsime.
11 vai. norintieji galės dalyvauti pamaldose. Po pamaldų (kas norės) galės papietauti 

Lietuvių Klube.
Minėjimas prasidės 1.30 vai. p.p.
Norintys važiuoti prašomi kreiptis į Kajetoną Starinską.

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Re m kite išeivijos spaudų!
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Gedulo ir Vilties Diena Melbourne
įvyks sekmadienį, birželio 15 dieną.

PROGRAMOJE:
11 vai. ryto - šv. Mišios, šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje. Organiza
cijas prašome dalyvauti organizuotai su vėliavomis.
1.30 vai. p.p. - Melboumo Lietuvių Namuose įvyks minėjimas.
Paskaitą skaitys svečias iš Sydnėjaus - dr. Vytautas Doniela.
Po to seks meninė minėjimo dalis.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti.
ALB Melboumo Apylinkės Valdyba

Birželio trėmimų minėjimas Hobarte
Birželio trėmimų minėjimą šiais metais ruošia latviai. Jis įvyks šeštadienį, 

birželio 14 dieną. St Peters Lutheran Church, Davey St. gale.
Mašinoms daug vietos už Globe Hotel.
Pamaldas praves kun. Ben Mogg. jos skiriamos Sibiro tremtiniams. Po to vyks 

arbatėlė. Rengėjai prašo (kas gali) atsinešti lėkštę su maistu. J. Paškevičius

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.iithuanianclub.org.au

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

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

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

Trėmimų minėjimas Canberroje
Birželio trėmimų minėjimas rengiamas su latviais ir estais sekmadienį, birželio

8 dieną, 2 vai. p.p. St. Peters liuteronų bažnyčioje, Boolee Street, Reid.
Po minėjimo seks vaišės bažnyčios salėje.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba 

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

. Bilijardo Klubas; Ketvirtadieniais nuo 7 vai. vakaro
_____________________

Trėmimų minėjimas Adelaidėje Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Trėmimų į Sibirą minėjimas Adelaidėje įvyks sekančia tvarka:
Šeštadienį, birželio 14 <L, 2.15 vai. p.p. - vainiko padėjimas. Migration Museum 
sodelyje. Kintore Avenue.
Sekmadienį, birželio 15 d. 3 vai p.p. - Minėjimas Latvių bažnyčioje. 23 Rose 
Terrace, Wayville.
Raginame visus skaitlingai dalyvauti!

Pietų Australijos Baltų Taryba / ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Birželio trėmimų minėjimas Sydney
Sydnėjaus Baltų Komiteto ruošiamas birželio trėmimų minėjimas-koncertas įvyks 

sekmadienį, birželio 15 dieną, 2 vai. po pietų Latvių Namuose, 32 Parnell Street, 
Strathfield.

Visus kviečiame gausiai dalyvauti.
Programoje - estų ir latvių chorai bei visų mėgiamas lietuvių choras “Daina”.
Paskaitas ir pranešimus skaitys jaunesniosios kartos atstovai.
Po minėjimo seks vaišės Latvių Namų kavinėje.

Sydnėjaus Baltų Komitetas

Sydnėjaus Konservatyvių Kalbėtojų Klubas
The Sydney Conservative Speakers’ Club

dabar renkasi Lietuvių Klube kiekvieno mėnesio paskutinio trečiadienio vakarą.
Kviestiniai prelegentai įdomiai pristatys pasaulinius klausimus.

Susirinkimai prasideda 7.30 vai. vak. ir baigiasi 9.30 vakvąk.
įėjimo kaina - $4, taip pat galima pasižiūrėti įdomių knygų tarptautiniais klau

simais. Susisiekite su Klubu (P.O. Box L 29. Mount Lewis 2200) ir mes įtrauksime 
Jūsų pavardę į kontaktų sąrašą. Klubo sekretorius

Gegužės 31 dieną Perth’e, Margaret River 
galerijoje, 91 Bussei Highway, atidaryta

Lindos Skrolytės 
tapybos paroda, 

kurioje ji parodo savo ir savo tėvų bei artimųjų 
gyvenimą. Drauge vyksta ir Russell Sheridan 
skulptūros paroda.

Galerija atidaryta kiekvieną dieną nuo 9.30 vai. 
ryto iki 5 vai. p.p. Visi laukiami.

Paroda tęsis iki birželio 15 d.

LanguageIntensive Lithuanian 
and Culture Summer Course in

Kaunas, Lithuania!
July 22 - August 19, 2003

One season changes the other and here comes the summer 
time! We would like to remind you that there is only one 
month left until the registration deadline for the Lithuanian

language and culture summer course 2003. If you haven’t planned what you would like to 
do this summer, you are welcome to join us and have a wonderful summer adventure, 
while there are places available! We are waiting for your letters and applications till June 
24! E-mail: Baltic@trs.vdu.lt Fax: +370 37 323294

Asta Ambrasaitė 
Co-ordinator of Lithuanian Language Courses, Vytautas Magnus University

Vaikų piešinių paroda
Paroda numatyta š.m. birželio 29 d. ir liepos 6 d. Premijos bus įteiktos per Karaliaus 

Mindaugo šventę liepos 6 d. Melboumo Lietuvių Namuose.
Parodos - konkurso sąlygos:
1) Parodoje dalyvauja dvi amžiaus grupės: iki 10 m. ir 11 - 16 m.
2) Piešinių tema: karalius Mindaugas ir jo gyvenimas.
3) Piešinių dydis ne mažesnis kaip 21cm. x 29cm. (A4)
4) Piešinius prašome priklijuoti and didesnio ir storesnio popieriaus ar kartono.
5) Piešinio pavadinimą, autoriaus vardą, pavardę ir amžių užrašyti tik antroje pusėje.
6) Priimami ne daugiau kaip trys to paties autoriaus paveikslai.
7) Visi darbai turi būti pristatyti Lilijai Kozlovskienei iki šeštadienio, birželio 28-tos 
dienos. (Skambinkite Lilijai tek: 9848-8792 susitarti dėl pristatymo).
Laukiame Melboumo ir Geelongo vaikų darbų. Jei kas norėtų skirti asmenišką premiją 

labiausiai patikusiam kūriniui, prašome pranešti Lilijai Kozlovskienei.
Išsikirpkite šią informaciją ir laikykite aiškiai matomoje vietoje.
Vaikai, sėkmės! Melboumo Entuziastės

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. NZelandijoje 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% nudarda.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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