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Sydnėjaus “Aušros” tunto vadovai

Šių metų birželio 2 dieną Įvyko Sydnėjaus “Aušros” tunto vadovų posėdis. S. Markowskei 
nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės: ps. Iaura lielkienė (vyr. skaučių vadovė), s. Kristina 
Rupšienė (pavaduotoja), ps. Audrutė Markowskei (seserijos vadovė). Antroje eilėje iš kai
rės: ps. Edis Karp (skautų vyčių vadovas), s. Jeronimas įteikus (buitininkas), s. v. v. si. 
Kajus Kazokas (brolijos vadovas)

'SSfeta” Lietuvos įvykių apžvalga

Seimas atmetė Premjero kandidatūrą

UNESCO 
paveldo sesija

- Vilniuje
Baigiama 

rengtis Jungtinių 
Tautų švietimo, 
mokslo ir kultūros 
organizacijos 
(UNESCO) 
Pasaulio paveldo 

komiteto 30-jai sesijai, kuri pirmą kartą 
vyks Vilniuje liepos 8-16 dienomis.

Į Vilnių dalyvauti svarbiausiame 
UNESCO renginyje atvyks apie 500 pa
veldo ekspertų, valstybinių institucijų ir 
tarptautinių organizacijų atstovų iš visų 
pasaulio žemynų, o sesijos atidaryme 
dalyvius sveikins UNESCO generalinis 
direktorius Koichiro Matsuura.

Pasak Lietuvos ambasadorės prie 
UNESCO, Pasaulio paveldo komiteto 
pirmininkės Inos Marčiulionytės, sesijos 
dalyviai per aštuonias dienas sostinės 
viešbutyje “Rėvai Hotel Lietuva” aptars ne 
Lietuvos, o visus svarbiausius su pasaulio 
paveldu susijusius klausimus. Į Pasaulio 
paveldo sąrašą planuojama Įtraukti per 30 
naujų nominacijų, taip pat bus svarstomas 
likimas beveik 200 Pasaulio paveldo sąra
še esančių objektų, kurių būklė kelia su
sirūpinimą. Iš jų ambasadorė išskyrė aukš
tuminių statybrj grėsmę garsiajai Koelno 
katedrai. Taip pat reali sunykimo grėsmė 
iškilo trapiai unikalių Galapagų salų 
gamtinei aplinkai, Baikalo ežero, arabų 
valstybėse esančių paveldo objektų būklei.

Sesijos dalyviams parengta ir didelė 
kultūrinė programa - veiks aštuonios 
fotografijos, kryždirbystės, istorinių vėliavų 
• < • > • * .Vj/IšėĮ ..... 

parodos, Traki; pilyje bus rodomos Vytauto 
Klovos istorinės operos “Pilėnai” ištrau
kos, rengiamos išvykos į Kuršių neriją, 
Lietuvos nacionalinius parkus, Kauną ir 
Kernavę, kasdienkvies teminės ekskursi
jos po Vilniaus senamiestį. Sesijos proga 
liepos 11-osios vakarą Katedros aikštėje 
vyks viešas tautų koncertas, kuriame 
pasirodys užsienio ir Lietuvos atlikėjai.

Pagerbti vokiečių karių kapai
Vilniaus Vingio parko karių kapinėse 

birželio 21d. buvo pagerbti vokiečių kariai, 
žuvę per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinį karus.

Iškilmingoje vainikų padėjimo cere
monijoje dalyvavo Vokietijos ambasadorius 
Volker Heinsberg, Krašto apsaugos ir 
Kultūros ministerijų atstovai, Kultūros 
vertybių globos tarnybos atstovai, Vokie
tijos karinių pajėgų rezervo bei Lietuvos 
kariuomenės kariai. Dvišalė sutartis dėl 
vokiečių karių kapų priežiūros Lietuvoje 
buvo pasirašyta 1996 metais.

Vokiečių karių, žuvusių Pirmojo ir An
trojo pasaulinių karų metais, kapus Lie
tuvoje prižiūri Vokiečių karių kapų glo
bos tautinė sąjunga. Ši sąjunga ieško, 
registruoja bei tvarko ir prižiūri užsienyje 
esančių vokiečių karių kapus. Visoje Eu
ropoje vokiečių kapai yra pažymėti vie
nodais neaukštais baltais kryžiais.

K. Prunskienė siūlo elgtis 
atsargiai

Kol Seimo frakcijos nesusitars dėl 
politinės daugumos, turinčios ne mažiau 
kaip 71 mandatą, suformavimo, valstiečių 
liaudininkų lyderė Kazimira Prunskienė 
siūlo neskelbti galimų kandidatų į 
Vyriausybės vadovo ar ministrų postus.

K. Prunskienės nuomone, tik suderinus 
Nukelta Į 2 psl.

Ketvirtadienį, birželio 22 d.. Seimas 
atmetė Prezidento V. Adamkaus siūlytą 
Zigmanto Balčyčio kandidatūrą į LR Mi
nistro Pirmininko postą. Prieš tai jį buvo 
rekomendavęs buvęs Premjeras Algirdas 
Brazauskas. Už Z. Balčytį balsavo 52 Sei
mo nariai, 48 buvo prieš ir 32 susilaikė. 
Tokiu būdu kandidatas negavo mažiausiai 
pusės balsų, kurių reikia kandidatūros 
patvirtinimui.

Per 15 dienų Prezidentas Valdas Adam
kus turės pateikti kitą kandidatą.

Seimo balsavimas akivaizdžiai parodė, 
kad nė vienas iš dviejų parlamente susi
formavusių politinių blokų neturi gali
mybių užsitikrinti daugumą be Darbo 
partijos paramos. Kurlink pakryps valdan
čiosios koalicijos formavimas, kol kas ne
prognozuojama, o ir pats Prezidentas Val
das Adamkus nelinkęs atskleisti tolesnių 
savo žingsnių. Turkijoje viešintis Adamkus 
pakartojo nepritariantis pirmalaikiams 
Seimo rinkimams. “Rinkimai nėra atsa
kymas į dabartinę problemą”, - teigė jis.

Tačiau pačiame Seime pirmalaikių rin
kimų idėjos neatsisakoma, ypač jei nebus 
sutarta dėl mažumos Vyriausybės sudary
mo. Kalbama apie tris galimas išeitis iš 
susidariusios politinės krizės: dešinės ir 
kairės dominuojama mažumos Vyriausybė 
ir derybų dėl “vaivorykštės” atnaujinimas.

Derybas dėl plataus spektro koalicijos 
anksčiau nutraukę socialdemokratai ir 
konservatoriai jau užsiminė neatsisakan
tys minčių vėl kalbėtis apie “vaivorykštę”.

Dešinieji kviestų socialdemokratus de
rėtis dėl plačiosios koalicijos, jei Prcziden- 
taspasiūlyti; dešiniųjų “Proveržio” blokui 
formuoti naują valdančiąją koaliciją. Apie 
tokių derybų galimybę užsiminė ir social
demokratas Gediminas Kirkilas.

Manoma, kad liktų klausimas dėl prem

Lietuvos vyskupai pas Popiežių
Devyni Lietuvos vyskupai drauge su 

keturiais Latvijos vyskupais ir Estijos 
apaštališkuoju administratoriumi Vatika
ne bus priimti popiežiaus Benedikto XVI 
specialioje audiencijoje. Toks susitikimas 
vadinamas Ad Limina.

Kai kurie Lietuvos katalikų Bažnyčios 
hierarchai Romoje vieši jau nuo praėju
sios savaitės. Birželio 18 d. j Vatikaną 
atvyko ir kardinolas Audrys Juozas Bač- 
kis bei Vyskupų konferencijos pirmininkas 
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Kiekvienas vyskupas taip pat ir asme
niškai susitiks su Šventuoju Tėvu. Kongre
gacijose ir Popiežiškosiose tarybose vyks 
pokalbiai apie Vatikaną ir Lietuvos vysku

“Mūsų Pastogės” skaitytojų dėmesiui
Mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams ir korespondentams pranešu, kad nuo 

birželio 25 d. iki rugpjūčio 5 d. būsiu Lietuvoje. Tuo metu Redakcijoje mane pa
vaduos Dovilė Zduobienė, kuri jau mane pavadavo 2004 metais.

Dėl straipsnių, užuojautų ar skelbimų kreipkitės į Dovilę, skambindami vaka
rais į namus tek: (02) 9980 9004. Redakcijos patalpose Dovilė dirbs šeštadieniais ir 
sekmadieniais, tek: (02)9790 2319.

Dalia Doniela, ‘‘M.P.” redaktorė

jero posto. Konservatoriai nemato kito 
kandidato šioms pareigoms eiti, kaip tik 
Andrių Kubilių.

Brazausko socialdemokratai dar neat
skleidžia tolesnių savo sprendimų. Neat
metama galimybė, kad jie siūlys kitą kan
didatą į premjero postą. Tarp jų neoficia
liai minimi - krašto apsaugos ministras 
Gediminas Kirkilas ir parlamentaras Al
girdas Butkevičius. Manoma, kad pastara
sis turėtų daugiau šansų pelnyti Preziden
to palankumą ir būti; simpatiškesnis “Pro
veržio” atstovams, jei pavyktų susitarti dėl 
socialdemokratų dominuojamos mažu
mos Vyriausybės.

Kad ir koks variantas būtų pasirinktas, 
iš abiejų stovyklų vis dažniau pasigirsta 
balsų, kad pirmalaikių rinkimų praktiškai 
neįmanoma išvengti.

Darbo partijos frakcija kol kas neskel
bia, kokius ji turi planus. Be to, ji turi ir 
vidinių problemų. Pasak DP frakcijos se
niūnės Loretos Grauzinienes, “darbiečiai” 
apie galimas koalicijas kalbės tik tuomet, 
kai Prezidentas Seimui pateiks kitą kandi- 
tatūrą j premjenis.

Prezidento nuomonė
Vienintelė išeitis iš Lietuvos vyriausy

binės krizės - susitarimas tarp kairiųjų ir 
dešiniųjų, - mano Prezidentas Valdas 
Adamkus. Žurnalistų paklaustas, kurį kan
didatą - dešiniųjų ar kairiųjų - jis mato 
ministro pirmininko poste, Prezidentas at
sakė, jog, jei partijos bus atsakingos, kalba 
eis ne apie asmenybes, o bus keliamas klau
simas apie Lietuvos gyventojų gerbūvį.

Grįžęs iš vizito Turkijoje, Prezidentas 
pradėjo pasitarimus su politinėmis partijo
mis. Seimui nepatvirtinus jau pateikto 
kandidato įPremjerus, Prezidentas turi per 
15 dienų pateikti kitą kandidatą.

Pagal Lietuvos spaudą

pus jaudinančius Bažnyčios reikalus. 
Svarbi vizito dalis - vyskupų malda prie 
apaštalų šv. Petro ir šv. Pauliaus kapų. 
Viešnagės metu bus pašventinta nauja Lie
tuvos atstovybė prie Šv. Sosto. Šia proga 
vyskupai susitiks su Italijos lietuvių ben
druomenės atstovais. Lietuvos vyskupų 
vizitas Ad Limina truks iki birželio 24 d. 
Tokie vizitai, nuo 1585 m. privalomi vi
siems vyskupams, pastaraisiais dešimtme
čiais rengiami maždaug kas penkeri metai

Prieš vizitą vyskupai pateikia Apaštalų 
Sostui ataskaitą apie vyskupijos būklę. 
Ankstesnis Lietuvos vyskupų vizitas Ad 
Limina vyko 1999 metų nigsėjo mėnesį.
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paK Trumpai iš visur Valstybės šventei - “Pilies festivalis”

♦ Birželio 18 d. 
referendume šiau
rės rytų Ispanijos 
gyventojai di
džiule balsų dau
guma pasisakė už 
tai, kad Katalo- 
nijos provincijai 
būtų suteiktos 
plačios autono
minės teisės.

♦ Birželio 18 d. JAV anglikonai (Epis- 
kopalinė bažnyčia) savo bažnyčios vy
riausia galva (President Bishop) išrinko 
moterį - Nevados vyskupe Katharine 
Jefferts Schori. Jos statusas JAV angli
konų Bažnyčioje yra tolygus Canterbury 
arkivyskupo statusui Anglijoje. Jos iš
rinkimas gali privesti prie skilimo angli
konų Bažnyčioje.
♦ Birželio 19 d. NSW valstijos aukščiaus
io teismo (Supreme Court) juri komisija 
nusprendė, kad architektas Faheem Kha
lid Lodhi ruošėsi teroro veiksmams prieš 
Australiją. Jis rinko žinias, kaip įsigyti 
chemikalų sprogmenų gamybai, rinko 
Australijos elektros tiekimo tinklo žemė
lapius, buvo įsigijęs vadovėlį, kaip gaminti 
nuodus ir bombas. Atvykęs į Australiją iš 
Pakistano 1998 metais, Lodhi buvo suim
tas 2004 m. sausio mėnesį.
♦ Birželio 19 d. Irako min. pirmininkas 
Nouri al-Maliki pareiškė, kad liepos mė
nesį Irako kariniai daliniai perims Al 
Muthanna provincijos apsaugą. Šiuo metu 
460 australų karių šioje provincijoje yra 
atsakingi už čia dirbančių japopnų karo 
technikų saugumą. Neužilgo japonų ka
riai turėtų būti atšaukti iš Irako, o austra
lų kariai bus perkelti į Tallil karo aviacijos 
bazę netoli Nasiriyah miesto, pakeisti į 
Italiją atšaukiamus italų karius.
♦ Birželio 20 d. Rytų Timoro prokuroro

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
bendradarbiavimo ir Vyriausybės forma
vimo principus, reikėtų tartis dėl Minis
tro Pirmininko kandidatūros, nesutei
kiant galimybės nė vienai partijai pasisa
vinti išankstinės teisės į šį postą.

Kazimira Prunskienė ragina neatidė
liotinai atnaujinti keturių frakcijų - so
cialdemokratų, valstiečių liaudininkų, 
“pilietininkų” ir liberalcentristų, vieningai 
balsavusių už Zigmanto Balčyčio kandi
datūrą, derybinių grupių darbą.

Ji taip pat siūlo atsisakyti vienos ar 
dviejų (socialdemokratų ar/ir konserva
torių) partijų monopolio, bet laikytis 
principo, kad visi derybų partneriai lygūs.
Darbicčiai kviečiami į apklausą

Prokuratūra tęsia tyrimą, ar V. Uspas- 
kich’o Darbo partija nėra nusižengusi 
įstatymams. Darbo partijos Seimo narys 
Saulius Bucevičius kviečiamas į apklausą. 
Kartu su juo liudyti bus kviečiamas dar 
vienas partijos narys.

“Respublikos” duomenimis, neskaid
rią Darbo partijos finansavimo schemą at
skleisti padėjo partijos vadovo ir jo patikė
tinių pasitikėjimą turėjusi buhalterė 41 
metų Nijolė Steponavičiūtė. Mainais už 
parodymus jai skirta apsauga. N. Stepona
vičiūtė dirba V. Uspaskich šeimos valdo- 
mamkoncernui “Vikondos kapitalas” pri
klausančioje bendrovėje “Kartonas”. Ši 
bendrovė įtariama neskaidriai finansavusi 
Darbo partiją. Šioje bendrovėje ir jos atsto
vo bei V. Uspaskich’o patikėtinio Romo 
Ruškulio namuose jau buvo atliktos kratos.

ES milijonai - Plungei
Žemaitijos miestą Plungę jau pasiekė 
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įstaiga įsakė suimti buvusį Vidaus reikalų 
ministrą Rogerio Lobato, kuris yra kalti
namas neleistu civilių apginklavimu ir 
smurto veiksmų prieš opozicijos narius 
organizavimu.
♦ Birželio 21 d. per nesusipratimą Bag
dade susišaudė australų kariai su Irako 
prekybos ministro apsaugos nariais. Tiys 
australų šarvuočiai važiavo Bagdado pa
vojingoje “raudonojoje” zonoje, grįždami į 
savo bazę iš Irako prekybos ministerijos. 
Juos pasivijo keli automobiliai su auto
matiniais šautuvais ginkluotais civiliais. 
Automobiliai įsiskverbė į australų kolo
nos tarpą. Australai paleido įspėjamuo
sius šūvius. Irakiečiai atsišaudė. Tada 
australų ugnis nukovė vieno automobilio 
vairuotoją, su dar 4 asmenis. Irako prekybos 
ministras reikalauja Australijos atsipra
šymo, gali iširti prekybos derybos tarp Ira
ko ir Australijos.
♦ Birželio 21d. Rytų Timoro prezidentas 
Xanana Gusmao raštu kreipėsi į ministrą 
pirmininką Mari Alkatiri, prašydamas jo 
atsistatydinimo, ryšium su liudininkų pa
rodymais, kad min. pirmininkas aktyviai 
kurstė smurto veiksmus. Fretlin partijos 
remiamas, min. pirmininkas atsisakė at
sistatydinti. Tada birželio 22 d. Xanana 
Gusmao grąsė pats atsistatydinti, jei Fretlin 
partija nesutiks atsisakyti Alkatiri rėmimo.
♦ Birželio 22 d. pasibaigė Vyriausybės 
sudarymo krizė Ukrainoje. Przidentas 
Viktor Juščenko sutiko ministre pirmi
ninke vėl paskirti populiarią Juliją Ti- 
mošenko, užmirštant buvusius nesuta
rimus.
♦ Raudonojo Kryžiaus organizacija,
įsivedusi Raudonojo Pusmėnulio simbolį 
musulmonams, dabar įsivedė Raudonojo 
Kristalo simbolį patenkinti Izraelį, kuriam 
buvo nepriimtini religiniai kryžiaus ir 
pusmėnulio ženklai. □ 

žinia, jog Oginskio dvaro sodybos pritai
kymui turizmo reikmėms numatyta skirti 
kiek daugiau nei 8 milijonus litų Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Pagal išankstinį susitarimą savival
dybė prie Oginskio dvaro sodybos pritai
kymo turizmo reikmėms turi pridėti savo 
dalį. Gavus kiek daugiau nei aštuonis 
milijonus, teks pridėti 750,000 litų.

Šis projektas; turi būti įgyvendintas iki 
2008 m. rugpjūčio mėnesio.

Iš pirmojo projekto etapo buvo išmesti 
centrinių rūmų bei dešiniosios oficinos 
restauravimo darbai. Bus finansuojami 
sargo namelio pritaikymo naujai paskir
čiai darbai, tvarkomi lauko inžineriniai 
tinklai, parko takai ir keliai, vandens 
sistemos. Numatyta ir septynių užtvankų 
rekonstrukcija.

Jaunųjų operos solistų sėkmė
Lietuvos operos dainininkai parsivežė 

aukščiausius apdovanojimus iš Suomijoje 
vykusio tarptautinio jaunųjų operos solis
tų konkurso.

Lempaala mieste vykusiame jaunųjų 
operos solistų konkurse “Art and 
Education in the 21st Century” dalyvavo 
du Lietuvos nacionalinio operos ir baleto 
teatro solistai-sopranas Julija Stupnianek, 
laimėjusi Didįjį prizą, ir baritonas Deivi
das Staponkus, užėmęs pirmąją vietą.

Per 100 konkurso dalyvių iš Rusijos, 
Ukrainos, Suomijos, Kinijos, Korėjos ir 
kitų valstybių turėjo padainuoti po tris kū
rinius: klasikinę ariją, modernios muzi
kos ir savo nacionalinio kompozitoriaus 
kūrinį.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA,BNS,LGHICir “Bernardinai”.

Lietuvos valstybingumo šventę Vil
niuje šįmet pirmą kartą pažymės naujas 
kultūros renginys “Pilies festivalis 2006”. 
Liepos 5-9 dienomis Vilniaus pilių valsty
binio kultūrinio rezervato feritorijoje 
vyksiantis festivalis pristatys didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio dvaro XVI-XVII a. 
materialinę ir dvasinę kultūrą ir pratęs 
Mindaugo karūnavimo dienai - Kėpos '6- 
jai — skirtus renginius senosiose sostinėse 
Kernavėje ir Trakuose. Tai pirmas bandy
mas Lietuvoje atgaivinti Renesanso 
kultūros tradicijas.

Vilniečiai ir miesto svečiai bus supa
žindinti su Renesanso ir baroko muziki
ne kultūra: rūmuose gyvavusių senosios 
muzikos kapelų instrumentine muzika ir 
šokiais, rūmų ceremonialo tradicijomis.

Pagrindinė festivalio dalis skiriama 
Lietuvos valstybės pradžiai -ęMinįJaugo 
karūnavimui pažymėti. Minint didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Aleksandro Jo-

Pasaulio lietuvių jaunimas - Kanadoje
Lietuvių jaunimą iš viso pasaulio 

suburiantis 12-asis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas penktadienį, birželio 
23 dieną, prasidėjo Toronto mieste, 
Kanadoje.

Kongrese dalyvauja lietuvių jaunimas 
iš beveik 20 pasaulio šalių: Australijos, 
Argentinos, Urugvajaus, Brazilijos, Bal
tarusijos, Vokietijos, Danijos, Ukrainos, 
Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Vokietijos 
ir kitų. Kongresą organizuoja Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos Valdyba.

Pasak rengėjų, kongresas padeda 
išlaikyti ir stiprinti lietuvybę, lietuvišką 
identitetą ir tautinę savimonę po pasaulį 
pasklidusiems lietuviams. Kongreso metu 
jaunimas diskutuos lietuvių kultūros, 
papročių, kalbos puoselėjimo ir išsaugo
jimo užsienyje temomis.

Kongreso programą sudaro trys dalys - 
Studijų Dienos, Stovykla ir Pažintinės eks

Vilniuje - paroda “Tremties ženklai
Birželio 13d. Lietuvos nacionaliniame 

muziejujeVilniuje buvo atidaryta paroda 
“Tremties ženklai”. Šiais metais sukanka 
65 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos 
gyventojų trėmimo: 1941 metais birželio 
14-15 dienomis prasidėjo gerai suplanuo
ta ir parengta žmonių naikinimo akcija. 
Tomis dienomis buvo ištremta daugiau nei 
18,000 žmbnių. Birželio tremtys palietė 
pačius įvairiausius Lietuvos gyventojų 
sluoksnius, labiausiai inteligentiją.

1944m. artėjant Raudonajai armijai, 
tūkstančiai Lietuvos gyventojų, bijodami 
pasikartojančio teroro, traukėsi į Vakarus. 
Po Vokietijos kapituliacijos apie 60,000 
lietuvių buvo apgyvendinti sąjungininkų 
įkurtose Perkeltųjų asmenų stovykluose.

Lietuviškas maistas - į Angliją
Lietuvišką maistą ir gėrimus eks

portuojanti bendrovė “Lituanica”, Airijos 
parduotuvėms tiekianti Lietuvoje paga
mintą alkoholį, sieks patekti į Didžiosios 
Britanijos prekybos centrus. “Airijoje jau 
tiekiame lietuvišką alkoholį į pusantro 
šimto airiškų prekybos centrų, keliems 
pristatome ir maisto prekes. Vis dėlto 
neatsisakome minties įsiskverbti ir į 
angliškus prekybos centrus”, - “Lietuvos 
rytui” sakė bendrovės “Lituanica” steigėjas 
Romualdas Sakauskas.

Dabar į Londono rytuose esančius 
“Lituanica” sandėlius kas savaitę iš 
Lietuvos atvyksta trys keturi vilkikai. Juo
se - prekės iš pusantro šimto tiekėjų: 
daugiau negu šimto Lietuvos įmonių bei 
kiek daugiau nei poros dešimčių Latvijos 
ir Lenkijos bendrovių. 

gailaičio 500-ąsias mirties metines. Tai
komosios dailės muziejuje bus atnaujinta 
Lietuvos valdovų rūmų archeologinių 
radinių ekspozicija. Valstybės dienai bus 
skirtas ir liepos 6-osios vakaro renginys - 
festivalio dalyvių teatralizuota eisena ir 
Mindaugo tilto per Nerį šventinis ap
švietimas.

Baigiamasis Pilies festivalio akcentas 
- Pilies kalno papėdėje atgysiantys se
nieji amatai - kalviai, juvelyrai, puodžiai, 
stikliai, audėjai, odininkai, batsiuviai ir 
knygrišiai demonstruos Renesanso lai
kais Vilniuje klestėjusius senuosius ama
tus ir Valdovų rūmų archeologinių radinių 
analogijas.

Tikimasi, kad tradiciniu tapsiantis fes
tivalis paskatins aktyviau ieškoti Lietu
vos valdovo dvaro muzikinio gyvenimo 
apraiškų, atkurti Vilniaus amatų sąjungas 
su jų skiriamaisiais ženklais.

ELTA, LGITIC

kursijos. Kongreso renginiai iki liepos 9 d. 
vyks Toronte, Hamiltone ir Montrealyje.

Kanados lietuvių “Kretingos” stovyk
loje vyksiančių Studijų Dienų dalyviai - 
įvairių šalių atstovai išrinks naują Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos Valdybą, 
nubrėš gaires, pagal kurias ji turės dirbti 
sekančią kadenciją iki kito Kongreso.

Hamiltone Kongreso dalyviai susipa
žins su lietuvių bendruomene ir jos veikla, 
o liepos 2 dieną dalyvaus 8-oje išeivijos 
lietuvių Dainų Šventėje Čikagoje (JAV).

Kongreso programą užbaigs Stovykla 
Montrealyje, čia vyks ir oficialus Kongreso 
uždarymas.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas 
buvo įsteigtas Lietuvos vardui garsinti už
sienyje. Lietuvai atgavus nepriklausomy
bę Kongresas siekia išlaikyti ir puoselėti 
išeivijoje lietuvių kultūrą, kalbą ir tradicijas.

ELTA, LGITIC

5,

1944m. liepos mėnesį prasidėjo antroji 
Lietuvos okupacija - į ginkluotą pogrindį 
pasitraukė dešimtys tūkstančių savo krašto 
patriotų. Miškuose kūrėsi partizanų bū
riai, peraugę įvisą Lietuvą apimančią ka
rinę struktūrą. Vėl buvo atnaujintos Lie
tuvos gyventojų masinės tremtys - ištrem
ta 118,000.

Paroda “Tremties ženklai” yra skirta pri
siminti lietuvių tremtis į Rytus, emigraciją 
į Vakarus, rezistenciją pogrindyje. Išbandy
mo ir vilties laikmetis paliko savo ženklus, 
per kuriuos suvokiame ir įprasminame 
savo istoriją. Tie ženklai parodoje - tai poli
tinių kalinių, tremtinių, emigrantų buvę 
daiktai, meno dirbinėliai, siuvinėti laiškai 
irkt. ELTA, LGITIC

“Lituanica” prekes tiekia daugiau nei 
penkiems šimtams parduotuvių Didžiojoje 
Britanijoje ir Airijoje.

Vien Londone šiuo metu yra per pus
šimtį lietuviškų maisto prekių parduotu
vių. Jos iš tolo šviečia užrašais “Eastern 
European Food” ar tiesiog “Lithuanian 
Food Store”. Lietuviškų prekių gausu ir 
rusiškai pavadintose parduotuvėse, pa
vyzdžiui, “Sputnik”, “Solnuško", “Lakom- 
ka”, “Olga”. Visoms joms produkciją tie
kia “Lituanica”, kurią Rolandas Sakaus
kas įkūrė dar prieš Lietuvai įstojant į 
Europos Sąjungą.

2001-aisiais pradėjęs verstis didmeni
ne prekyba Airijoje, po dvejų metų jis pa
liko jau įsivažiavusį verslą sesers šei
mai, o pats atvyko į Angliją vėl viską pra
dėti nuo nulio. □
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Bendruomenės baruose
Nauja dr. Rimo Kabailos knyga

Trėmimų minėjimas Canberroje

Vytautas Donicla

Knygų pasaulyje - ir būtent knygų 
apie Australijos istoriją - canbcrriškis 
dr. Rimas (Peter) Kabaila jau ne nau
jokas. Iki šiol jo studijos daugumoje lie
tė aborigenų istoriją, geografinę loka
lizaciją ir tradicijas. Viena iš jų, 
“Wiradjuri Places” yra stambus trijų 
studijų junginys, kur aprašoma kaip lai
ko beveik nepaliesta aborigenų buitis 
susidūrė, jau visai istoriškai, su radikaliai 
kitokia baltųjų civilizacija - ir kaip abo
rigenų gyvenimas neišvengiamai kei
tėsi. Kita visai neseniai išleista dr. Rimo 
Kabailos studija apie aborigenus piet
ryčių Australijoje buvo labiau specifi
nio pobūdžio, apibūdinanti aborigenų 
tradicinį susisiekimą - kaip nusakė pat
sai knygos vardas “High Country 
Footprints. Aboriginal pathways and 
movement in the high country of 
southeastern Australia”.

Vėliausioji dr. Rimo Kabailos kny
gos tema taip pat yra istorinė, tačiau lie
čianti vieną specifinę dabartinės. Aus
tralijos vietovę. Veikalo vardas, “Griffith 
Heritage”, jau nurodo, kad čia reikalas 
sukasi ne tik apie didoką gyvybingą 
miestą New South Wales vakaruose, bet 
ir apie jo “heritage” (paveldą), taigi, apie 
šio palyginti naujo miesto išsivystymą 
gan plačioje erdvėje su kadaise abori- 
geniška praeitimi.

Šis dr. Rimo Kabailos veikalas, kaip 
ir jo ankstyvesnės knygos, analyzę bei 
dėstymą sujungia su gausiais dar gyvų 
liudininkų pasakojimais bei amžinybėn 
nuslinkųsiųjų užrašais, Kaip autorius 
saEB^Si yra ^'ąfši'"^ pėbpjė’s history”. 
Šis metodas knygai suteikia Spalvingo 
gyvumo, nes skaitytojas į tekstą įsijungia 
ne kaip pašalietis stebėtojas, bet verčiau 
kaip realių įvykių dalyvis.

Plačiai cituodamas liudininkų pasa
kojimus, autorius Griffith miesto ir apy
linkių charakterį bei paveldą aprašo vi
sais aspektais. Pabrėžiama, kad daug kas 
priklauso nuo to, kad regionas geogra
fiškai-tai lygumos prie Murmmbidgee 
upės su pakankamai daug vandens. 
Aborigeniškąją erdvę pradeda keisti 
“settlers” ir “stations”, kurių vis daugiau 
prilaukia vandens reguliavimo galimy
bė (irigacija). Netrukus, nebloga žemė 
suteikiama karo veteranams, o ji patinka

ir imigrantams, ypač italams. Autorius 
nurodo, kaip vystosi atitinkama žemdir
bystė, pramonė, transporto ryšiai. Auga 
statyba, parduotuvės. Plečiasi mokyklos, 
nuo mažų patalpėlių iki šaunių pastatų, 
kuriasi komplikuotas savivaldybės bei 
valstybinės administracijos tinklas.

Šalia to, vietos yra ir sportui bei 
organizuotoms pramogoms, o gausėjan
čiai etninei įvairybei (italai šalia anglo
saksų) reikia ir atitinkamų bažnyčių. 
Autorius negaili dėmesio dviem aspek
tams, būdingiems šiam regionui. Pir
mas jų - gausus italų atvykimas, kuris 
sukuria stipriai etninę koloniją su išsi
laikančiais papročiais, nors ne visad 
teigiamais. Antras - vynuogynai ir vyno 
pramonė! kuri rajonui užtikrina garsų 
vardą Australijos pramonėje bei tauti
nėje sąmonėje.

Apskritai, ši studija yra šaunus pa
vyzdys, kaip viena Australijos vietovė 
gali save pristatyti, labai patraukliai, 
visam kraštui - o pagaliau ir visam pa
sauliui. Knygos priede yra plati biogra
fija, taip pat ir rekomendacijos paveldo 
studijoms. Tekstas yra naudingai ilius
truotas brėžiniais bei rekonstrukcijo
mis, kurias parūpino Anna Kabaila. 
Studiją parėmė Griffith City Council ir 
NSW Heritage Office. (Šią knygą 
skaitant, neišvengiamai kyla mintis ir apie 
Australijos lietuvius - juk kaip svarbu, 
kad eventualiai atsirastų istorinis dar
bas, kuris užfiksuotų ir pristatytų lie
tuviškąją veiklą šiame žemyne!)

Dr. Rimo (Peter) Kabailos dėmesys 
aborigenų bei Australijos vietovių pra
eičiai jungiasi su jo kaip architekto pro- 
fesijajlRirmąjį akademinį laipsnį gavęs 
1977'-mct-;iis (Bachelor of Science in 
Architecture, Uni. of NSW)), 1980 
metais jis pelnė Bachelor of Architecture 
(Uni. of NSW). Asmeniniam pomėgiui 
tebesitęsiant, jis papildomai studijavo 
archeologiją ir 1994 m. gavo Bachelor of 
Arts with First Class Honours (Austral. 
Nat. Uni). Dar tolimesnes jo studijas tame 
pačiame ANU archeologijos departa
mente apvainikavo 2000 metais gautas 
Doctor of Philosophy laipsnis.

Beje, jo knygos gaunamos susisiekiant 
su Black Mountain Projects Pty Ltd, 
P.O.Box 279, Jamison Centre, ACT, 2614.

□

Birželio fl d., sekmadienį, gražioje 
Kings Parko Carillon koncertų salėje įvy
ko vargonų muzikos koncertas, skirtas 
Gedulo ir Vilties Dienai. Vargonavo Astrid 
Bowler. Vargonininkė, be abejo, talentinga. 
Ji profesionaliai atliko programą, kuri 
pavadinta “InMemoriam”.

Gaila, kad pasitaikė ypač šalta žiemos 
diena, todėl į šį - tokio aukšto lygio kon
certą - susirinko nedaug klausytojų. Deja, 
sunku kontroliuoti klimatą...

Vėliau Lenkų Klube įvyko minėjimas, į 
kurį susirinko rekordinis skaičius pa- 
balticeių. Net kėdžių pritrūko.

Minėjimą atidarė Canberros Estų Ben
druomenės pirmininkė Reel Bergman, ku
ri pristatė Estijos Respublikos Generali
nę konsule dr. Malle Tohver-Tinni. Pre
legentė trumpoje kalboje priminė 1941 
metų birželio 14 dienos ir vėlesnius sovie
tų žiaurumus Baltijos tautoms. Ji išreiškė 
nepasitenkinimą, kad Vakarai nepripažįs
ta sovietų įvykdyto genocido ir siūlė apie 
šią istorinę tragediją kalbėti tarptautinėse 

CRIME
STOPPERS

From Crime Stoppers 
to “Mūsų Pastogė”

1800333000

and
your

Redakcijoje iš kairės: Chris Gilbert (Detective Sergeant) 
ir Vytautas Patašius(LB Spaudos Sąjungos pirm.)

Thank you 
congratulations on 
newspaper’s continued 
support of the important 
community based work of 
Crime Stoppers.

Every community has its 
share of’crime, and every 
member of the community has 
the possibility of seeing or 
hearing about particular 
crimes. Crime knows no 
boundaries, neither 
geographical nor cultural.

Your newspaper has an 
important leadership role to
play by publishing Crime Stoppers’ 
information on a regular basis.

You are providing your readers with 
details of a community service, involving 
1800 3.33 000 or via the Translating and 
Interpreting Service on 131450. You are 
giving people the opportunity to 
contribute to safety in local communities. 
Your support encourages Crime Stoppers 
as an access point to pass on information 
which is then given to police for 
investigation, and which often results in 
arrests and the seizure of illicit drugs and 
stolen property.

The Crime Stoppers program really 
works. Thousands of arrests nationally each

congratulations Mūsų Pastogė.
Crime Stoppers 
1800 333 000 
www.crimcstoppers.eom.au

Iš kairės: Leigh Tfrinh (Multilingual Project Officer), Dalia Donielienė (MP redaktorė), 
Nųolė Bartkienė ir Vytautas Patašius. _______________________________________

konferencijose.
Sekė meninė programos dalis. Estų 

choras “Loke” (Sydnėjus) padainavo 
keturias dainas. Nors choristų buvo ne
daug, bet dainas padainavo įspūdingai. 
Visus ypač sužavėjo jauna estukė, kuri 
vienintelė dainavo be gaidų. Koncerto pa
baigoje buvo sugiedoti Australijos, Latvi
jos, Lietuvos ir Estijos himnai.

Visi norėjom, kad programa tęstųsi 
ilgiau.

Po minėjimo buvo malonu pabendrauti 
su tautiečiais bei broliais ir seserimis iš 
Latvių ir Estų bendruomenių prie skanių 
vaišių, kurias paruošė Skaidrytė Darius su 
padėjėjomis. Suprantama, kad prie 
minėjimo rengimo prisidėjo Laima ir Ta
das Žilinskai bei Liudas Budzinauskas, o 
Canberros Lietuvių Bendruomenės Są
jungos Valdyba padengė didesnę dalį išlaidų.

Minėjimas, be abejo, pasisekė ir reikia 
tikėtis, kad ateinančios Bendruomenės 
Valdybos tęs šią tradiciją.

Kor.

year and tens of millions of dollars worth 
of drugs removed from our streets. We can 
only improve on those figures if more 
members of the community phone us with 
details about specific criminal activity.

We welcome you as a new ambassador 
for the cause of safer communities. Your 
leadership is greatly appreciated. Every 
time there is an arrest, Mūsų Pastogė can 
feel some pride that your newspaper has 
contributed to the cause.

Once again, thank you, and

Sydney Lithuanian Information Centre [ SLIC ] now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au
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Lietuva iš arti____________
Kas Lietuvoje turtingiausi?

Kandidato gimtinėje - ligos, 
skurdas alkoholis

Turtingiausias Lietuvos žmogus yra 
didžiausias “Vilniaus prekybos” grupės 
akcininkas Nerijus Numavičius, kartu su 
artimaisiais ir kolegomis valdantis daug 
įmonių ir didžiausią Baltijos šalyse maž
meninės prekybos tinklą “VP Market”.

Antrą kartą Lietuvos turtuolių sąrašą 
paskelbęs savaitraštis “Veidas” aiškina, 
kad Lietuvos turtuoliai užsiima ne tik 
verslu, bet ir veržiasi į politiką. Parlamen
taro mandatus turi beveik 30 milijonierių, 
savivaldybės tarybos narių - beveik 70.

Vieninteliu milijardieriumi Lietuvoje 
laikomas Juozas Kazickas didžiąją savo 
turto dalį sukaupė gyvendamas Amerikoje.

Pirmajame turtuolių penketuke - pa
grindinis koncerno “Achemos grupė” ak
cininkas Bronislovas Lubys, vieninteliai 
koncernų “MG Baltic” ir SBA savininkai 
Darius Mockus bei Arūnas Martinkevi
čius, taip pat gamtinių dujų bei kitose 
verslo srityse dirbantis Rimandas Stonys.

Į turtingiausiųjų dešimtuką taip pat 
pateko pagrindinis Ūkio banko bei Ūkio 
investicinės grupės akcininkas Vladimiras 
Romanovas, vienas didžiausių “Senukų” 
akcininkų Augustinas Rakauskas, “Vičiū- 
nų” grupės įmonių akcininkas Visvaldas 
Matijošaitis, vienas pagrindinių “Panevė
žio kelių” grupės akcininkų Gvidas 
Drobužas bei dabar susispendaves Darbo 
partijos pirmininkas Viktor Uspaskich, 
kuris yra tikrasis koncerno “Vikonda” sa
vininkas.

Antrajame dešimtuke pirmas - di
džiausias pieno perdirbimo bendrovės 
“Rokiškio sūris” akcininkas Antanas 
Trumpa, vienas pagrindinių “Linas Agro “ 
akcininkų Darius Zubas, Vakarų medienos 
grupės bendrasavininkis Sigitas Paulaus
kas, “Agrokoncerno” įmonių grupės ak
cininkas Ramūnas Karbauskis, “Kauno 
grūdų” grupės savininkas Tautvydas Bars
tys, pagrindinis “Lytagros “ akcininkas 
Adomas Balsys, “Arvi ir Ko” akcininkas 
Vilmantas Kučinskas, verslininkas ir buvęs 
krepšininkas Arvydas Sabonis bei du in

Šv. Petro bazilikos paroda - Vilniuje
Lietuvos dailės muziejus ir Italų kul

tūros institutas Vilniuje rengia didelę pa
rodą “Romos Šv. Petro bazilika. Novum 
Templum Vaticanum istorija ir archi
tektūra”.

Birželio 21 d. Taikomosios dailės mu
ziejuje atidaromoje ekspozicijoje rodomi 
iš Italijos atkeliavę senosios ir naujosios 
bazilikos vaizdai fotografijose, atminimo 
monetose, Vatikano aikščių planai, alie
jinės tapybos reprodukcijos, spalvotos šit; 
dienų nuotraukos.

500 metų Šv. Petro bazilikos jubiliejus 
sukako šiemet balandžio 18 dieną, tačiau 
pagrindinės jubiliejinės iškilmės Vatikane 
rengiamos birželio 29-ją, minint šventųjų 
apaštalų Petro ir Pauliaus šventę.

Senoji bazilika Vatikano kalvos pa
pėdėje, apaštalo Petro palaidojimo vietoje, 
buvo konsekruota 355 metais. Po vadi
namosios Avinjono tremties į Romą su
grįžę popiežiai XIV a. pabaigoje pradėjo 
galvoti apie naujos bazilikos statybą. Tad 
senoji, dar imperatoriaus Konstantino 
statytoji, buvo nugriauta. 1506 metais 
popiežius Julijus II padėjo kertinį naujos 
statybos akmenį. Didingos bazilikos 
.statyba užtruko net 130 metų.

Keliaujančios parodos eksponatai 
atspindi Vatikano šventovės statymo 
procesą ir įvairius šventovės statybos 
etapus: rodomi planai, garsiojo kupolo 
pjūviai, kai kurie darbo įrankiai ir įren
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vesticijų bendrovės “Invalda” akcininkai- 
Dailius Juozapas Mišeikis ir Algirdas 
Bučas.

Trečiąjį dešimtuką pradeda du inves
ticijų įmonės “Hermis Capital” akcininkai 
- Nerijus Dagilis ir Giedrius Barysas, toliau 
seka “Rubicon group” akcininkas ir val
dybos pirmininkas Andrius Janukonis, 
“Hanner” akcininkas Arvydas Avulis ir 
kosmetikos verslu užsiimančios įmonės 
“Fragrances International” savininkas 
Benas Gudelis.

Pasak “Veido”, Lietuvos milijonierių 
pinigai bankuose neužsiguli - jie nuolat 
investuojami į verslo plėtrą arba politiką. 
Išsėmę visas galimybes Lietuvoje, jie in
vestuoja į kitas Baltijos valstybes, Ukrainą, 
Rusiją, Baltarusiją, Balkanus, taip pat į 
Aziją ar Kaukazą.

TUrtingiausias šalyje savivaldybės ta
rybos narys dirba Vilniuje. Liberalų są
jūdžiui priklausantis verslininkas Vidman
tas Martikonis ir jo žmona Nijolė dekla
ravo turį 31.2 mln. litų siekiančio turto ir 
santaupų.

TUrtingiausio mero titulas atitenka 
Vilniaus merui Artūrui Zuokui, kuris kartu 
vadovauja liberalcentristų partijai. Poli
tikas su žmona Agne deklaravo sukaupę 
4.9 mln. litų turto ir 820,000 litų santau
pų. Milijonieriai vadovauja ir Kaunui, 
Kėdainių rajonui bei Druskininkams.

Iš dešimties apskričių viršininkų dau
giau nei milijoną litų užgyveno du - aly
tiškis Robertas Grandinis ir šiaulietis 
Alvydas Šedžius.

“Darbietis” Seimo narys Jonas Jagmi
nas deklaravo turįs 12.7 mln. litų vertės 
turto, o jo partijos bendražygė bendrovės 
“Lietuvos spauda” direktorė Romualda 
Kšanienė - 2.3 mln. litų.

TurtingiausiDarbo partijoje yra V.Us- 
paskich. kartu su žmona turintis 152 mln. 
litų vertės turto, bei savo milijonais gar
sėjęs klaipėdietis Antanas Bosas, pernai 
uždirbęs 7 mln. litų.

Pagal “Veidą”

gimai. Neaplenkiami ir baziliką kūrę 
žymiausi ir įtakingiausi Renesanso ir 
baroko epochų menininkai: Michelangelo 
Buonarotti, Rafaello Santi, Donato 
Bramante, Gian Lorenzo Bemini, Jacopo 
Barozzi da Vignola, Carlo Maderno ir kiti.

Ekspozicijoje pristatomos ir bazilikos 
koplyčios, ilgai ieškota šv. Petro kapo 
vieta ir II amžiuje pastatytos koplyčios 
miniatiūra. Į Vilnių atvežtos bazilikos fri
zų ir kitų puošmenų kopijos nuo XVI a. 
pradžios iki mūsų dienų.

Vatikane veikia speciali institucija, 
vadinama “Šv. Petro dirbtuvėmis”, kuri 
rūpinosi bazilikos statyba, o dabar pri
žiūri jos restauravimą. Šios institucijos, 
kuri ir parengė šią kilnojamąją parodą, 
archyve sukaupta daugybė vertingų do
kumentų: užsakymų, ataskaitų, sąskaitų, 
popiežių ir įvairių menininkų laiškų.

Šv. Petro bazilika Romoje yra svar
biausia katalikų šventovė pasaulyje, gau
siai lankoma maldininkų ir turistų. Kas
dien sakrali dvasia, architektūra ir dailė 
čia sutraukia nuo 5,000 iki 30,000 lanky
tojų. Parodoje eksponuojami Bazilikoje 
vykusių iškilmių vaizdai: procesijos, ro
miečių susikaupimo akimirkos Šv. Petro 
aikštėje, kanonizavimo ceremonijos.

Į Vilnių atkeliavusi paroda jau buvo 
eksponuota Varšuvoje ir Krokuvoje. Vil
niuje ji veiks iki rugpjūčio 20 dienos, o 
vėliau keliaus j Zagrebą ir Liublianą.

ELTA, LGITIC

Dienraštis “L.T” žvalgėsi po kaimą, kur 
gimė Prezidento pasiūlytas kandidatas į 
Premjerus. Zigmanto Balčyčio gimtinė 
dabar užžėlusi ir prasigėrusi.

/..Balčytis gerokai atitrūko nuo savo 
šaknų. Juodžių kaime (Šilutės rajonas), kur 
jos gimė prieš 52 metus, apsilankę žur
nalistai pamatė daug skurdo bei nevilties, 
nors čia gyvenantys žmonės didžiuojasi 
savo kraštiečiu, kurį Prezidentas Seimui 
pasiūlė j Premjerus.

Troboje, kur Zigmas žengė savo pir
mus žingsnius, dabar gyvena sunkia odos 
liga serganti moteris, baigianti pražilti dėl 
besaikių vyro išgertuvių. Namelis, kuriame 
dar anksčiau gyveno Zigmo tėvas Petras 
Balčytis, dabar užžėlęs ir griūnantis, nes 
čia „šeimininkauja“ neįgalus pusamžis 
vyriškis. Greta įsikūręs ir dabar siūlyto 
Prem-jero giminaitis Kęstutis Balčytis, 
tačiau ir šio vyro akys atrodo išplauku
sios, regis, ne nuo naujų Vyriausybės 
programų skaitymo.

Tolimiausia Juodžių kaimo sodyba, 
kur langas vietoj stiklo užkaltas plastiku, 
patraukė dėmesį, nes popietę iš jos per 
laukus sklido radijo stoties „Lietus“ mu
zika. Garsiakalbiai padėti ant palangės - 
kad kaimas skambėtų.

„Mano pavardė - Balčytis! “ - didžiuo
damasis prisistatė 48 metų bedarbis Kęs
tutis ir paaiškino, kad kandidatas j prem
jerus yra jo antros eilės pusbrolis.

Paklaustas, iš ko jis išlaiko žmoną ir 
keturis vaikus, K.Balčytissakė: „Šienauju 
pievas, ruošiu malkas“. Tiesa, vienas Bal
čyčių sūnų uždarbiauja Anglijoje, o viena 
dukterų turi darbą Šilutėje, parduotuvėje. 
Pats Kęstutis keliolika metų dirbo spiri
to gamykloje mazuto katilinės prižiūrėtoju.

Su giminaičiu kandidatu į premjerus 
jam teko bendrauti ir prieš keletą savaičių 
per Tėvo dieną, ir užpernai Mindaugo ka
rūnavimo šventėje.

I r save, ir būstą gerokai apleidęs 54 me
tų Vytautas Valančius iki šiol graužiasi, kad 
neišsipildė jo viltis tapti Z.Balčyčio tėvo 
gimtojo namo prižiūrėtoju. Kol P.Balčytis 
dar buvo gyvas, su valdžioje esančio sū
naus pagalba planavo pasistatyti savo 
sodyboje „naują vilą“. V.Valančius jame 
būtų gavęs savą kampą mainais už rūpi
nimąsi šeimininku R Balčyčiu.

Balčyčiams persigalvojus, V.Valančius

Kataloge - lietuvių simfoninė muzika
Daugiau negu 40 lietuvių simfoninės 

muzikos metų aprėpia naujausias lietu
vių simfoninės muzikos katalogas, kurį 
išleido Lietuvos muzikos informacijos ir 
leidybos centras.

Naujasis katalogas - pirmasis bandy
mas ne tik susisteminti lietuvių kompo
zitorių simfoninius kūrinius, bet ir nuro
dyti, kur yra saugomos kūrinių partijos, 
būtinos norint atlikti vieną ar kitą kūrinį. 
Katalogą papildo kompaktinė plokštelė 
su 16-kos lietuvių kompozitorių kūrinių 
fragmentais.

Į simfoninių kūrinių katalogą įtraukta 
Lietuvos kompozitorių sąjungos narių 
kūryba, taip pat kompozitorių Eduardo 
Balsio (1919-1984). Juliaus Juzeliūno 
(1916-2001), Justino Bašinsko (1923- 
2003), Antano Rekašiaus (1928-2003), 
Vytauto Montvilos (1935-2003), Vytauto 
Mikalausko (1930-2004) simfoniniai kū
riniai, koncertai įvairiems instrumentams 
su orkestru, vokaliniai ir choriniai simfo

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! ALJS

Zigmantas Balčytis.

liko sename name ir yra pats sau šei
mininkas. „10 metų dirbau melioratoriu- 
tni, o dabar esu trečios grupės invalidas. 
200 litų gaunu, ir man visiškai užtenka!“- 
pasakojo V.Valančius. Prieš 7 metus žmo
ną palaidojęs ir vaikų neturintis V.Valan
čius nežino, kam paliks Balčyčiams anks
čiau priklausiusią trobą.

Troba, kurioje kandidatas į premjerus 
Z. Balčytis praleido kūdikystę, per pusę 
amžiaus beveik nepasikeitė. „Tik priesta
tą nuo tų durų pastatėme“, - į ūkinį pasta
tą parodė dabartinė sodybos ir bemaž 3 
hektarų sklypo šeimininkė Irena Dam
brauskienė.

Kaip Plateliuose gimusi ir augusi mo
teris atsidūrė Šilutės rajone? „Vyrą ga
vau, bet girtuoklį.O dabar jo nebeišauk- 
lėsi. Pati kalta. Šiame kaime visi girtuok
liai, nė vieno žmogaus nėra“, - nuoskaudų 
neslėpė 62 metų moteris.

4 klases baigusi ir kolūkio darbininke 
dirbusi I.Dambrauskicnė darbo nesikrato 
iki šiol: augina karvę, veršiuką, dvi kiaules 
ir dvi vištas. Be savo ūkio iš 181 lito pensi
jos neišgyventų. „Man visi geri. Aš nežinau, 
koks geras, koks blogas“, - to, kas valdo 
Lietuvą, nesureikšmina kaimietė.

68 metų kaimynei Stanislavai Nor- 
butienei tenka pabendrauti su Z.Balčyčio 
motina Zinaida, gyvenančia Tauragėje. 
„Neseniai buvo atvažiavusi kapinių tvar
kyti“,-sakė S.Norbutienė.

Senuosius Balčyčius, o ypač tėvą ji 
apibūdina kaip auksinius žmones. „Zig
manto tėvukas Petras buvo net iš 8 vaikų 
šeimos! Kai sutiko Zinutę, abu buvo 
„biedni“. o kaip gražiai gyveno!“ -kalbėjo 
kaimynė.

Saulius Chadasevičius, “L.T”

niniai kūriniai.
Katalogo sudarytojos Loreta Narvilaitė 

ir Renata Varanavičiūtė peržiūrėjo 
Lietuvos nacionalinio simfoninio orkes
tro. Lietuvos valstybinio simfoninio or
kestro, Mažosios Lietuvos simfoninio or
kestro, Lietuvos kompozitorių sąjungos 
bibliotekas, tad kataloge yra pateikiama 
detali informacija apie kūrinių atlikimo 
medžiagos saugojimo vietą.

Lietuvių ir anglų kalbomis publi
kuojamas katalogas pirmiausia skiriamas 
potencialiems lietuviškos muzikos atli
kėjams, koncertų programų sudarytojams, 
ieškantiems aktualaus ir įdomaus re
pertuaro.

Simfoninės muzikos katalogas - jau 
šeštasis panašių leidinių serijoje, kurioje 
pristatyta lietuvių kompozitorių muzika 
styginiams, pučiamiesiems, fortepijonui, 
kamerinė ir vokalinė muzika.

ELTA, 
LGITIC
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Prisiminimai iš kelionių Kambodijoje
Ona Maksvyticnė

Tęsinys iš “M.R” nr. 19
Važiuojam toliau. Privažiuojam Pre 

Rup. Tai-klasikinė trijų aukštų piramidė 
- keturi bokštai. Viršutinėje platformoje 
kadaise buvoVišnu, Šiva ir jų žmonų 
Lakšmi ir Ūma skulptūros, bet dabar li
kę tik tuščios apgriuvusios nišos. Ap
griuvę liūtai stovi laiptų sargyboje. Pa
sižiūrėjus į tuos aplūžusius siaurus laipins 
nutariau pasėdėti Bet kur tau, Nee (tuk tuk 
vairuotojas) paima iš manęs kuprinę, liet
sargi, mane už parankės-ir į viršų. Aš dar 
bandau protestuoti, bet kai 22 metų jau
nuolis pasisiūlė užnešt, nusileidau.

Galit įsivaizduot, koks juokingas turė
jo būti reginys: jis laiko lietsargį virš ma
no galvos, prilaikydamas mane už. paran
kės, aš pasiramsčiuodama su savu “naujos 
laidos” lazda lipam tiesiog j dangų! Lei
džiantis apačion reikėjo įduot lazdą, kad 
galėčiau prisilaikyti šone esančių akmenų.

Po to aplankėm Prašai Kravan, pasta
tytą 921 metais iš akmens ir plytų. Jos 
centrinis ir šiaurinis bokštai unikalūs tuo, 
kad turi plytų ir vietomis išlikusio tinko, 
sienų reljefų su Višnu ir Lakšmi at
vaizdais.

Grįžusios į viešbutį patraukiam į kitą 
gatvės pusę masažui. Abi raišos ir susiki
bę nulinguojam. Po valandos tapę neišski
riamomis draugėmis su masažistėmis “iš
tampytos ir išminkytos”, draugių lydimos 
net iki viešbučio durų, buvom perduotos į 
ūkvedžio rankas.

XII amžiaus gale Jayavarman VII įkūrė 
Nagarajayacri Karališką miestą, su vie
nuolynu, universitetu, Šiva, Višnu ir pro
tėvių šventyklomis. Preah Khan (šventas 
kardas, aukščiausios tarybos galios sim
bolis) buvo laikomas šio miesto vienoje 
šventykloje. Preah Khan pasižymi apvalio

mis kolonomis, nors šiaip tai yra unikali 
Khmere architektūra. Niekur kitur kolo
nų nematėm. Tai vieno aukšto pastatas. 
Komplekso centrinis stogas primena Bu
distų Stupa. Aukšti portikai jungiasi su 
kitomis galerijomis. Keturi kiemai su 
dvidešimt keturiomis kolonomis išryški
na kryžminę “šokėjų salę”. Daug Davatla 
skulptūrų išdekoruotose baliustradų lan
guose. Ilgas rytinis grįstas kelias apsuptas 
masyvinių dievų skulptūrų, laikančių 
Naga gyvatę. Nee, pamatęs kad aš daugiau 
šlubuoju, nutarė mus paimti prie užpa
kalinių vartų, kad nereikėtų toli grįžti. 
Čia vyksta naujo kelio darbai. Moterys su 
pilnom akmenų pintinėm ant galvos pila 
grindinį, o jauni vaikai lygina supiltas 
“kalvas” grėbliais. Nykus vaizdas. Kiek 
mūsiškių taip dirbtų už kelis centus?!

LJžs'tikom į Artisans d’Angkor - mo
kyklą neturtingam jaunimui. Ji yra išlai
koma valdžios. Čia mokinamas medžio ir 
akmens drožinėjimas, tradicinis polichro- 
mo užbaigimas, kuris suteikia specifinį 
medžio ir akmens žvilgesį. Nebylės mer
gaitės mokinamos žcnkliĮ kalbos (sign 
language) ir piešimo ant šilko (screen 
printing).

Kita diena, kitos šventyklos. Lolei-vie
na iš Rolous grupės šventyklų, stovinti 
viduryje buvusios salos. Dabar ten tik sausas 
pakilimas. Vakariniai bokštai su moteriš
kom statulomis motinos garbei. Prie durų 
nišose - apvainikuotos Šiva ir Yasovara- 
man, skirtos tėvo garbei. Šalimais ir nauja 
Budistų šventykla bei mokyklos pastatai.

Preah Ko šventykloje šeši bokštai, iš 
kurių trys skirti karaliaus Indravarman 
tėvui, o likusieji motinos garbei. Puikios 
dievų skulptūros apsuptos tinkuotomis 
gėlių girliandomis.

Karaliaus Indravarma’s sostinė Ba- 
kong stovi ant kalno, netoli Tone Sap

Nebylės mergaitės piešia ant šilko.

ežero. Tai Khmer klasikinės architektūros 
statyba. Mitinių pasakų sienų reljefai, 
Nagos baliustrados, gopiuros. Laiptų

šonuose - liūtų figūros, į kurias buvo gera 
pasilaikyti lipant j bokštą.

Tęsinys kitame “MJl” niimeryj

Akvile: atspindžiai veidrodžio sukese
Audronė Jablonskienė, 

„Respublika”

Gyvenime nuolat susiduriame su ženk
lais, kuriuos perskaitome arba ne.

Neseniai ŠMC apžvalginėje grafikos ir 
skulptūros parodoje stabtelėjau prie Eg
lės Kuckaitės instaliacijos, šalia kurios 
pavadinimo “Stebuklas. Kol gaidžiai ne
užgiedojo” pamačiau Akvilės Zavišaitės 
pavardę. Nedidelėje erdvėje ant strypų 
iškelti 7 sulaužyti krucifiksai. Ant lubų - 
tiek pat rafaeliškų angeliukų su atpažįs
tamais kultūros moterų bruožais - Že
maitės, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionie- 
nės, Domicėlės Tarabildienės. Marcės 
Katiliūtės, Sofijos Romcricnės, Kons
tancijos Brundzaitės ir... Akvilės. Po poros 
dienų - skambutis: birželio 2 d. suėjo ly
giai 15 metų, kai Akvilės nebėra...

Parūpo sužinoti daugiau apie tą insta
liaciją. Autorė paaiškino, kad tai šeštoji 
tęstinio projekto “Kultūros deivės” dalis. 
Iš viso būrio Lietuvos kultūros nusipel
niusių moterų intuityviai rinkosi tas, ku
rios ją intrigavo, traukė, uždegė.

Akvilė Zavišailė “Moteris kriauklė”.

Akvilės niekada nebuvo sutikusi, 
pirmąkart jos paveikslus pamatė 1989 m.

Vilniaus rotušėje (tuomet Dailės 
muziejus - Red.), dar būdama moksleivė, 
ligi šiol prisimena, kokį stiprų įspūdį 
padarė spalvų ekspozicija, ypatingi, ryškūs 
“tropikų” deriniai iš paveikslų plūstantis 
aistros dvelksmas. Ir kartu - smelkiantis 
vienišumo jausmas, pasimetimas dideliame 
mieste.

Kai ėmėsi savo projekto “Kultūros 
deivės”, Akvilės paveikslų sukelti jausmai 
vėl užplūdo. Bibliotekoje rado Ritos Bal
tušytės sudarytą dukros laiškų knygą 
(“Akvilė”, 1997), kurią skaitant pakerėjo 
jaunos menininkės savitumas, ypatinga 
drąsa gyventi ant peilio ašmenų, užsi
degimas ieškoti savęs ir savo kūrybos ke
lio. “Įsivaizduojate, piešdavo kavinėse, 
naktiniuose baruose. Kaip Tolousc - 
1 .autrec’as. Aš taip nesugebėčiau, nedrįs
čiau. Tai dar labiau intrigavo, kurstė 
smalsumą ir norą priminti talentingą 
dailininkę, mintsią taip anksti ir taip toli 
nuo tėvynės”.

I Australiją Akvilė išvyksta įkandin
Akvilė Zavišaitė.

mamos, ir dar tais pačiais (1983) metais 
įstoja į Newcastle meno koledžą. Net ke
lių dėstytojų liudijimu ne tik koledžas, bet 
ir visas miestas nebuvo matęs tokio 
Įstabaus sutvėrimo. Aukšta grakšti gražuo
lė žydromis akimis, šokėjos eisena - ji 
stulbino iržavėjo visus.

Užkalbini - stiprus užsienietiškas ak
centas, nuoširdi plati šypsena, ypatingas 
kimus juokas. Vis dėlto atrodė šiek tiek 
drovi - gal dėl savo netobulos anglų kal
bos, gal - dėl netvirto profesinio 
pasiruošimo. Čia jai padėjo dar viena Die
vo dovana - retas sugebėjimas klausytis, 
nuoširdus pasiruošimas priimti gerus 
patarimus. _

Akvilė Zavišailė “Svajojanti Simona”.

Akvilė energingai forsuoja piešimą, ta 
si nujausdama, kad tai bus stiprioji jos mi 
no pusė. Ir, žinoma, spalva, spalvota 
aliejinė pastelė, akrilas. Gal tai ir “dviratis 
bet pirmakursė pati jį išranda: kaip n< 
maišant spalvų, škicuojant brūkšnelį pri 
brūkšnelio, išgauti sudėtingas spalv 
dermes, sukurti šilto, juslingo kūno jspūd

“Raudona suknelė” - jos pirmas, 
paveikslas pastele. Prie baro stovi vieniš 
mergina perdėtai plačiais pečiais, išilgii 
ta talija, kiek nenatūralia poza, veido ii 
raiška. Jauna dailininkė taip perduod 
vienišumo, nuovargio, atsiribojimo nu< 
taiką, bet - ir stoišką, profesinį pašinu 
Šimą veikti.

Tęsinys kitame MP n
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Sportas Pagerbti šokėjai ir treneriai

Arvydo Sabonio protestas
Arvydas Sabonis protestuoja 

>rieš Kauno valdžią, kuri vilkina 
porto rūmų statybą.

Į Kauno Tarybos posėdį atvy
kęs Arvydas Sabonis ragino 
Tolitikus baigti rietenas ir, arba 
-tatyti naują areną Kaune, arba 
rustoti mulkinti ir sportininkus, 
rvisuomenę.

Arvydo Sabonio krepšinio 
mokyklos auklėtiniai Tarybos 
lariams išdalijo suvenyrus - 
‘Žalgirio” šalmus su alaus skar- 
linėmis ir ragino išgerti, kad 
rrašviesėtų galvos.

Tiesa, tokia protesto forma, 
tuomet alų dalija jaunimas, 
rapiktino kai kuriuos tarybos 
larius.

Pirmadienį, birželio 19 dieną. Kūno 
kultūros ir sporto departamente (KKSD) 
pagerbtos Lietuvos sportinių šokių po
ros. iškovojusios aukštas vietas tarptauti
nėse varžybose, jų treneriai bei Lietuvos 
sportinių šokių federacijos (LSŠF) atstovai.

“Šokėjams, kaip ir visiems sportinin
kams, svarbūs ne tik sportiniai pasiekimai 
ir užimtos aukštos vietos varžybose, bet ir 
pripažinimas. Galime didžiuotis stipriais 
sportininkais, kurie savo pasiekimais 
tarptautinėse varžybose garsina Lietuvos 
vardą”, - kalbėjo Lietuvos sportinių šokių 
federacijos prez. Gintaras Skorupskas.

KKSD apdovanojimus pelnė trys 
klasikinių sportinių šokių poros ir viena 
Lotynų Amerikos šokių pora.

Arūnas Bižokas ir Edita Daniūtė bu
vo apdovanoti už antrąją vietą Europos 
čempionate, o kitos dvi Kauno “Sūkurio” 
klubo poros - Donatas V eželis ir Lina Chat- 
kevičiūtė bei Julius Šeniauskas ir Iveta 
Paurytė - už atitinkamai I ir III vietas ES 
klasikinių šokių čempionate.

Vilniaus “Ratuto” šokėjai Andrius Kan- 
delis ir Eglė Visockaitė-Kandelis buvo 
apdovanoti už pirmąją vietą Europos Są
jungos Lotynų Amerikos sportinių šokių 
čempionate.

KKSD generalinis direktorius Algirdas 
Raslanas apdovanojo ir aukštas vietas 
pelniusių porų trenerius - Jūratę ir Česlo
vą Norvaišas (“Sūkurys”) bei Aušrelę ir 
Virginijų Visockus (“Ratuto”). □

Pasiektas pasaulio rekordas

l'.Tiirnalovičiaus nuotraukoje - garsiausias Lietuvos krepšininkas Arvydas Sabonis.

Birželio 17 d. Alytui, kuris-švontė 425- 
ąjį miesto gimtadienį, buvo padovanotas 
naujas pasaulio rekordas.

Tarp kitų renginių vykusio Lietuvos 
galiūnų čempionato III etapo rungtyse nu

galėtoju tapęs stipriausias planetos žmo
gus Žydrūnas Savickas iškėlė 210 kg rąstą 
ir pagerino ankstesnį taip pat jam pri
klausiusį rekordą. Alytaus stadione pasi
rodė ir kiti septyni stipruoliai. □

Birželio sukilimas
doc. Kazys Blaževičius, Kaunas

Jęsinys iš “M.P.” nr. 24
Buvo sutarta, kad sukilimui vadovaus 

Zilniaus štabas. Tačiau beveik visi Vilniaus 
tabo nariai balandį - birželį buvo suimti, o 
Z Bulvičius, J. Gobis, A. Kamantauskas, 

Kilius, S. Mockaitis, J. Sadzevičius, A. 
škripkauskas ir L. Žemkalnis buvo nuteisti 
nirties bausme ir 1941 m. gruodžio 18 d. 
jorkyje sušaudyti.

Vadovavimą sukilimui perėmė Kauno 
štabas. Birželio viduryje iš Berlyno buvo 
•auta žinia, kad karas prasidės birželį tarp 
18 ir 26 d. Ši žinia tuoj pat buvo perduota 
•isoms provincijoje buvusioms grupėms.

LAF’o štabas Berlyne ryšius su I .ietuva 
ralaikė per ryšininkus. Pirmasis ryšininkas 
;pt. Albertas Švarplaitis 1940 m. gruodį 
ZAF’o štabui Kaune perdavė informaciją 
rpie Lietuvos Tautinio Komiteto ir LAF’o 
jrganizavimą bei jų planus. Jis, grįždamas 
Berlyną, pasienyje buvo išduotas, sužeistas, 
ralėjo Kauno kalėjime. Karui prasidėjus, 
nivo sušaudytas Červenėje už Minsko.

Per antrąjį ryšininką kpt. Bronių Mi- 
drclevičių ryšys su Lietuva buvo palaiko
mas iki 1941 m. gegužės. Jam du kartus 
javyko pralaužti geležinę sieną.

Ryšininkas iš Lietuvos Mykolas Naujo- 
raitis, slapyvardžiu “Kumpis 24”, grįžda
mas į Lietuvą su svarbiomis žiniomis su
oleliams, pasieniečių buvo sunkiai su
leistas, pateko j Tauragės ligoninę, ten spėjo 
>er medicinos seselę žodžiu perduoti 
■varbią informaciją. Po sudėtingų opera- 
ijų, per stebuklą NKVD kalėjimuose iš- 
engęs mirties, sukilėlių buvo išvaduotas, 
arui baigiantis pasitraukė į Vakarus ir 
ipsigyveno JAV. Ten dalyvavo tautinėje 
■eikloje, rūpinosi Lietuvos laisvinimo 
eikalais. Neseniai mirė. 2001 m. M. Nau- 
okaitis dalyvavo sukilimo 60 metų jubilie- 
iniame minėjime Kaune.

Kauno LAF’o štabas turėjo įgaliojimus 
traded sukilimą, skelbti Nepriklausomy- 
tčs atkūrimą ir Laikinosios vyriausybės su- 
lėtį. Centro įgaliotiniu Kaune buvo Leonas 
’rapuolcnis. Atkurti Nepriklausomybę 
hivo siekiama iki vokiečių kariuomenei 
tasirodant Kaune. Tai turėjo reikšti, kad 
okiečiai užėmė Nepriklausomą Lietuvą, 
me dalį SSSR teritorijos.

Pagrindinis I .AF’o štabas buvo įkurtas 
enelių prieglaudoje Aukštaičių g. 4. Kitas 
tabas buvo Chemijos institute. Tiksli 
ukilimo pradžia - 1941 m. birželio 22 d. 
0 vai. Pagal sukilimo planą, sukilėliai 
urėjo vengti susidūrimų su Raudonąja 
rmija ir stengtis užimti miestą iš vidaus - 
savo kontrolę perimti ryšių centrus, ra-
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diofoną, svarbesnius miesto objektus.
Naktį iš birželių 22. j 23 ibuvų susprogo 

dinta kariškių telefono.centrinė stotis 
Vilijampolėje, užimti Centrinio pašto rū
mai ir telefono - telegrafo centrinė stotis. 
Išjungti ryšiai sukėlė paniką tarp sovietinės 
valdžios ir kariškių.

Birželio 22 d. vakare sukilėliai be aukų 
užėmė mažai apgadintą radiofoną, kuris 
birželio 23 d. jau buvo parengtas transliuo
ti Nepriklausomybės atkūrimo deklara
ciją. A. Damušis savo atsiminimuose pri
simena įdomią detalę. Iš anksto buvo pa
ruoštas išsamus Nepriklausomybės dek
laracijos tekstas, tačiau įvykių įkarštyje jis 
nerastas. Teko paskubomis redaguoti 
trumpesnį tekstą.

Sukilėlių planas buvo įvykdytas. Pir
mas vokiečių žvalgybos dalinys - 5 kariai - 
Kaune pasirodė tik birželio 24 d., o pirmie
ji kariuomenės daliniai - birželio 26 d. Jie 
rado sukilėlių valdomą miestą.

Sukilimo dienomis - birželio 22 - 25 
d., atkakliausios kautynės vyko Šančiuose 
ir prie Aleksoto tilto. Šančių sukilėliai 
ginklais apsirūpino iš birželio 23 d. rytą 
nišų padegtų ginklų sandėlių.

Atkaklios kautynės su bėgančiais prie
šais užvirė A. Juozapavičiaus prospekte ir 
prie Nemuno.

Birželio 23 d. rytą susprogdinus Pane
munės ir geležinkelio tiltus, per Nemuną 
bandžiusius keltis raudonarmiečius sulai
kė Šančių ir Panemunės sukilėliai, palai
komi vokiečių aviacijos. Šančių sukilėliai 
apsaugojo Kauną nuo didžiulės grėsmės - 
manoma, kad j miestą veržėsi trys priešo 
divizijos.

Aleksoto sukilėliai ginklais apsirūpino 
iš Linksmakalnyje raudonarmiečių padeg
tų sandėlių. Vadovaujami Itn. Jono Džen- 
kaičio, jie stengėsi sutrukdyti priešams 
trauktis Veiverių gatve ir Aleksoto tiltu. 
Sukilėliai buvo įsitvirtinę Nemuno šlai
tuose. Priešas, norėdamas juos sunaikinti, 
pasiuntė tanketes į jų užnugarį, o tai ir buvo 
lemtinga. Žuvo apie 10 sukilėlių, vadas J. 
Dženkaitis nuo sužeidimų mirė birželio 25 
d. ligoninėje. Sukilėliams tilto išsaugoti 
nepavyko - pirmadienį 23 vai. tiltas su 
besitraukiančia per jį rasų kariuomene bu
vo pačių raudonarmiečių susprogdintas.

Kauno ribose visi tiltai per Nemuną 
buvo susprogdinti. Kairiajame Nemuno 
krante daug okupantų kariuomenės at
sidūrė sunkioje padėtyje.

Tiltą per Nerį savo gyvybės kaina iš
gelbėjo Juozas Savulionis.

Miesto centre sukilėliai ginklais apsi
rūpino iš Parodos kalno paviljonuose bu
vusių ginklų sandėlių. Čia ginklų buvo vi- 

-sai divizijai. Po miestą ginklai buvo iš- 
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vežiojami greitosios pagalbos bei gaisri
ninkų mašinomis.

Organizuojant sukilimą, Kauno gamyk
lose ir įstaigose buvo numatyti sukilėlių 
atramos punktai, parinkti jųvadovaLPrasi- 
dėjus sukilimui, prie tų punktų spontaniš
kai būrėsi savanoriai, organizavosinaujisu- 
kilėlių židiniai, juos sujungė stambesni 
sukilėlių būriai, jiems vadovavo štabai.

Gen. St. Raštikis savo prisiminimuose 
rašo, kad Kaune veikė 36 sukilėlių grupės, 
kurios apsaugojo miestą nuo bėgančių 
nišų kariuomenės.

Liepos pradžioje pradėjus registruoti 
sukilėlius, Kaune ir apylinkėse veikusių 
sukilėlių užregistruota apie 6,000. Pagal 
registracijos duomenis, stambesni sukilė
lių būriai buvo Darbo rūmų'- (250 žfn.), 
Aleksoto (250), gelėžink'e'lidštbtfeš (200); 
dujų fabriko (200), “Drobės” (200), “Me
talo” (200), Šaulių namų Laisvės alėjoje 
(150). Aukštaičių g. (150) irkt.

Kauno apylinkėse didžiausi būriai buvo 
Pakruonio (150), Julinavokm. (70), Aukš
tosios Panemunės (60), Knionio (60).

Birželio 23-iąją apie pietus Kaunas pa
sipuošė trispalvėmis. Karo muziejuje buvo 
iškelta tautinė vėliava, per radiją skambė
jo Laisvės varpas, svarbiausius pastatus ir 
įmones kontroliavo sukilėliai - Kaunas 
šventė Antrosios Lietuvos Respublikos 
gimimą.

Iš miesto masiškai bėgo demoralizuoti 
raudonarmiečiai, valdžios atstovai, partinis 
aktyvas ir kiti Kremliaus samdiniai.

Birželio 24 d. Išėjo pirmas laikraščio “Į 
laisvę” numeris, į pirmąjį posėdį susirinko 
Laikinoji vyriausybė (nepilnos sudėties). 
Laikinosios vyriausybės ministru pirmi
ninku buvo išrinktas Kazys Škirpa. Vokie
čiams neleidus jam išvykti iš Berlyno, laiki
nuoju Laikinosios vyriausyhėjiptįemjeru 
buvo išrinktas prof. Juozas Ambrazevičius.

Apie sukilimą Vilniuje istorikas Arūnas 
Bubnys knygoje “Vokiečių okupuota 
Lietuva (1941-1944)” rašo: “(...) Vilniuje 
birželio 23 d. sukilėliai jau periminėjo į 
savo rankas įstaigas. Kadangi Raudonosios 
ttrmijos dalinių pačiame mieste buvo ne
daug. o ir šie greitai pasitraukė, didelių 
mūšių mieste nevyko.

Vienas iš sukilimo vadų Vilniuje buvo 
universiteto Teisės fakulteto prodekanas 
Stasys Žakevičius. Jis surinko grupę Vil
niaus LAF’o narių ir nusprendė sukilimą 
pradėti birželio 23-iąją, antroje dienos 
pusėje. (...)

Kaip rašo pats S. Žakevičius: “Vilniuje 
svarbiausias dalykas buvo sukilimo stai
gumas. Bolševikai nežinojo ir negalėjo su
sigaudyti nei kas. nei iš kur šaudė. Ir kaip 
tik tai sukėlė paniką irvertė juos trauktis”.

Ttylikos sukilėlių grupei lengvai pavyko 
užimti Vilniaus radijo stotį Pradėjus trans

liuoti Lietuvos himną, sukilimas įsilieps
nojo, vakarop mieste visur poškėjo šūviai.

Birželio 22 d. vakare sukilo Varėnos 
poligone buvę lietuviai kariai. Pradėjus 
evakuoti j Rusiją 29-ąjj teritorinį šaulių 
korpusą, kuriame tarnavo apie 8,000 lie
tuvių, apie 5,000 karių ir 500 karininkų 
pabėgo. Kautynėse žuvo 23 karininkai, 6 
kariūnai ir 92 kariai.

Vilnių išvaduoti ir įvesti jame tvarką 
padėjo iš Raudonosios armijos pabėgę 
mūsų kariai.

Birželio 23 d. 16 vai. Gedimino pilies 
bokšte buvo iškelta Trispalvė. Nors ją bol
ševikai ir nuplėšė, tuoj pat ji suplevėsavo vėl

Vokiečiai į miestą įžengė birželio 24 d. 
rytą ir rado miestą sukilėlių rankose.

Tvarkai Vilniuje palaikyti birželio 24 
d''tyf4,btivd'šū<latyflis< ViMtiūš ‘hiiė'što ir 
srities piliečių komitetas. Jo pirmininku 
tapo S. Žakevičius, vicepirmininku - prof. 
V. Jurgutis. Vilniaus laikinuoju burmistru 
buvo paskirtas A. Krutulis, laikraščio “Nau
joji Lietuva” redaktoriumi - R. Mackonis.

•S. Žakevičius savo prisiminimuose rašo, 
kad Vilniuje sukilėlių buvo apie 2,000. Įvai
riose miesto vietose jie veikė spontaniškai.

Prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas 
neleido apskaičiuoti, kiek Lietuvoje išviso 
būta sukilėlių. Literatūroje pateikiami 
skaičiai svyruoja nuo 10,000 iki 100,000 
Tiksliai nežinoma, kiek žuvo ir kiek buvo 
sužeista sukilėlių. Bostono “Lietuvių En
ciklopedijos” duomenimis, žuvo 2,700, 
kalėjimuose nužudyta per 1,500 kalinių ir 
sužeista per 4,000 žmonių.

Birželio 26 d. Karmelitų kapinėse 
Kaune, laidojant žuvusius sukilėlius, prof. 
J. Ambrazevičius prie kttpo duobės kal
bėjo: “Nebe pirmą kartą šioje vietoje prasi
veria duobės, kad priimtų kūnus tų, kurių 
kraujas reikalingas palaikyti tautos laisvei.

Tačiau niekad toji duobė nebuvo tokia 
didelė kaip šiandien. Tai rodo, kiek Lie
tuvos žemė yra ištroškusi laisvės. lai rodo, 
kokia stipriTėvynės meilė yra išaugusi jos 
vaikų širdyse.kad ištisijų būriai-šimtai ir 
tūkstančiai - savo noru ryžtasi mirti, kad 
svetimiems nevergautų.(...)”

Buvusiose Karmelitų kapinėse šalia ša
koto kryžiaus iškirstos 158 sukilėlių pa
vardės. Broliškame kape palaidoti dar 
penki ne įvardinti sukilėliai. Kiti Kaune žu
vusieji palaidoti Panemunės, Aleksoto, 
ŠančiiĮ kapinėse. Vilniuje Rasų kapinėse 
palaidoti 24 sukilėliai. Manoma, kad Vil
niuje žuvo ir buvo sužeista apie 50 sukilėlių.

Kiekvienas idealistas, pasirinkęs Tė
vynės gynėjo lemtį, tikėjo pergale ir troško 
gyventi. Jis ne tiek bijojo priešų, mirties, 
kiek bijojo, kad tautiečiai nesupras jo au
kos ir pamirš jį... Ką kiekvienas padarėme, 
kad žuvę už tai, kad mes gyventume, nie
kad nebūtų pamiršti? □
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University inKaunas, Lithuania.
Time: July 25 - August 22,2006 
Duration: 4 weeks (2weeks)
Intensive Lithuanian language classes are taught daily at three levels: beginners, 

intermediate and advanced. You can find more information about the course if you visit our
website: http://www.vdu.lt/LTcourses/

Ixt the Vytautas Magnus University offer you the opportunity to spend wonderful 
summer weeks with us!

Feel free to contact me if you have any questions or would like to receive the course 
leaflets etc.

Best wishes, Žydrūnė Žemaitytė, e-mail: Zydrune_zemaityte@fc.vdu.lt

TV serijale - “
Televizijos žurnalistė Gražina Sviders

kytė tebėra įnikusi į dokumentiką. Prieš 
porą metų ji pristatė dokumentinį filmą 
apie legendinį karo lakūną pik. Itn. Romą 
Marcinkų ir apie jį parašė knygą. Ji taip pat 
sukūrė filmą apie Mykolo Žilinsko meno 
kolekcijos mįslę. O dabar eina prie galo 
jos naujausias darbas - pirmasis lietuviš
kas istorinės dokumentikos serialas “XX 
amžius slaptieji archyvai”.

Žurnalistė eteriui paruošė aštuonias 
dalis, t.y. aštuonias valandas dokumen
tikos. TV programose jau numatytos 
transliacijos. Tačiau tai nereiškia, kad 
baigtas pats ciklas: iki kitų metų sausio - 
vasario numatyta sukurti dar 5 dalis.

Per beveik dvejus metus nueitas ilgas ir 
įdomus kelias: nuo pradinės ciklo idėjos 
iki rėmimo sutarčių. Filmuojant nukeliauti 
tūkstančiai kilometrų tarp Maskvos ir 
Stuttgarto, užsienio,ir Lietuvos archyvuose 
peržiūrėta šimtai bylų, aptikta retos kino 
kronikos, atkuriamosiose istorinių įvykių 
scenose dalyvavo bent pusė šimto karių: 
pėstininkų, parašiutininkų, pilotų, povan- 
denininkų, šaulių, taip pat dešimtys akto
rių; jose panaudota autentiška medžiaga iš 
muziejų ir privačių kolekcijų. Projektas 
įgyvendintas sėkmingai ir net gana spar
čiai, turint omenyje, kad jį įsuko viso labo 
du žmonės: žurnalistė Gražina Sviderskytė 
ir istorikas dr. Alvydas Anusauskas.

Šiuo metu baigiama filmuoti ciklo da
lis “Dingę Berlyne” - apie ypatingosios 
KGB grupės veikimą pokario Berlyne, bu
vusių Lietuvos politikų, karininkų, VLI K’o 
veikėjų ir visiškai nekaltų žmonių perse
kiojimą ir grobimus, mįslingas šios medžiok
lės aplinkybes ir jos dalyvių likimus.

Kiekviena ciklo dalis - istorinis detek

XXIV Australuos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šveiitė Geelonge 2006 

Meno Paroda
Kviečiami visi menininkai, kurie nori parodyti savo 

darbus Meno Parodoje. Paveikslai turi būti įrėminti, pa
ruošti pakabinimui ir ne didesni kaip 80 cm x70 cm.

Meno Parodos organizatoriai nepardavinės Jūsų darbų, tačiau suinteresuoti pirkėjai 
tai galės padaryti asmeniškai.

Mes mielai tarpininkausime, todėl prašome įkainuoti paveikslus, skirtus pardavi
mui. Kitu atveju, prašome pažymėti (NFS), kad neparduodama.

Paveikslai turi būti pristatyti j West Geelong Town Hall, 155 Pakington Street 
Parodų Salę ne vėliau kaip gruodžio 26 dieną, antradienį, nuo 930 vai. ryto 
iki 12.00 vai. (vidurdienio).

Meno Paroda bus atidaryta kasdien nuo gruodžio 27 dienos, trečiadienio, iki gruodžio 
29dienos,penktadienio, nuo lOval.rytoiki!6val.vakaro.

Pasibaigus Meno Parodai, paveikslus prašome atsiimti gntodžio 30 dieną, šeštadienį, 
nuo lOval. ryto iki 12 vai. (vidurdienio).

Meno Parodai formas galima gauti per website www.gcelonglithuanians.com
Arba skambinti tel: (03)5261 9730 ar rašyti adresu:
Mrs Susan Saunders-Kisiclis, 1204 Ilorshoc Bend Road, Torquay, Vic3228

Subject: Lithuanian Language 
Summer Course/ EELC
Dear Friends and Colleagues,

If you still have no plans for the summer, this might be the 
option for you!

We would like to inform you about the aminai Intensive 
Lithuanian Language and Culture Summer Course/Erasmus 
Intensive Language, Course: (EILG) at Vytautas Magnus

slaptieji archyvai”
tyvas, kurį narplioja keli profesionalūs 
“sekliai”. “Rinkomės prieštaringas, ginčus 
įžiebiančias temas (pavyzdžiui žudynės 
“Lietūkio” garaže 1941 metų birželį), arba 
priešingai - beveik nežinomas, intriguo
jančias temas tarpukario Lietuvoje. Kiek
vienu atveju rūpėjo jas savarankiškai ištir
ti, ieškoti naujų šaltinių, iškelti savą įvy
kių versiją ir, aišku, patraukliai tai parodyti, 
- sako G. Sviderskytė. Pasak istoriko dr. 
A Anušausko, XX amžiaus Lietuvos istori
ja yra įvairiapusė, dramatiška ir komp
likuota. Joje apstu epizodų, kuriuos tir
damas sužinai apie slaptus žvalgybų žai
dimus, agentų kovas, politines intrigas, 
sąmokslus, aferas - aiškėja tai, apie ką 
nežinojo net tuometinė visuomenė.

Nufilmavusi bent aštuonias dalis iš “XX 
amžiaus slaptųjų archyvų”, žurnalistė sa
ko įgijusi ypatingos patirties, nes, pavyz
džiui, paieškos ne tik užsienio, bet ir Lie
tuvos archyvuose kartais yra suvaržomos 
politinių sprendimų, nenoro peržiūrėti 
archyvų įslaptinimo taisykles.

“O filmuojant atkuriamąsias scenas 
buvo įvairiausių nuotykių ir įspūdžių. Bene 
labiausiai įsiminė nepriklausomos Lietu
vos vyriausybės posėdžių atkūrimas Pre
zidento rūmuose Kaune: būrys aktorių, 
šauliai, iš istorinių šaltinių atkurti veiksmai 
ir dialogai, seni automobiliai, gausybė fil
mavimo technikos ir kiaurą parą viręs 
darbas. Paryčiais aktoriai prasitarė esą taip 
išvargę, kad tikrai galėtų svarstyti sovietų 
ultimatumą! Jie pajuto dalelytę baisios 
psichologinės įtampos ir spaudimo, kuris 
gniuždė mūsų politikus priiminėjant 
lemtingus sprendimus 1940 metų birželį”, 
-sakė G. Sviderskytė.

(Pagal LNK televizijos inf.)

In memoriam
Duktė prisimena tėvą

Kai mano močiutė mirė, labai galėjau- 
si kad neužrašiau jos atsiminimus. Dabar 
jie man yra amžinai pražuvę.

Todėl prieš keletą metų pradėjau 
užrašinėti savo tėvelių prisiminimus. Ma
no tėvelis buvo puikus interviu davėjas. 
Jis šiaip nebuvo iškalbus, bet kai pradė
davo pasakoti, tai dažnai abi puses 40-lics 
minučių audio kasetės pripildydavo. Savo 
praeities atsiminimuose jis jausdavos esąs 
kaip namuose, kuriuose viskas buvo mie
la ir gražu. Šiltais, aiškiais bruožais mi
nėdavo ūkį kaime, savo vaikystę, seserį 
Emiliją, tėvus ir senelius, net ir savo my
limą šunį.

Tačiau, nežiūrint mūsų užsibrėžto tiks
lo, jo mintys dažnokai nuklysdavo į karo 
metus. Jis buvo karių būrio sekretorius. 
Savo pareigose jis turėdavo užregistruoti 
visų žuvusiųjų pavardes. Tai buvo labai il
gas ir liūdnas sąrašas. Karo įvykiai pavei
kė jo gyvenimą. Jis negalėjo pamiršti tų 
siaubingų metų. Jis retai išreikšdavo savo 
jausmus apie artimuosius Lietuvoje, žu
vusius draugus, apleistą tėvynę. Šitos 
netektys neišdilo jo širdyje. Nežiūrint to, 
jis ją plačiai atverdavo kitiems. Naujame 
krašte jis susikūrė naują būvį ir šeimą. Sa
vo gyvenimą jis pašventė mums. Šeima 
tapo jam brangiausia vertybe ir gyvenimo 
priežastimi.

Jis buvo menininkas, kuris tokiu ne
prisipažino. Ne kartą jis teptuku tapyda
vo su užsilikusiais dažais and garažo 
sienos, bet niekados savo talento neeik
vojo ant drobės. Tai jis mane išmokė 
pamatyti gerai nubrėžtos linijos grožį. Jis 
paimdavo pjūklą bei plaktuką ir pastaty
davo lėlių namelį, kurio bet koks vaikas 
pavydėtų. Aš vis dar turiu namelį, kurį jis 
man pastatė, kai man suėjo ketveri me
tukai.

Tai jis mane išmokė kaip reikia su 
pjūklu ir plaktuku kurti konstrukcijas. 
Man niekados nešovė į galvą, kad “mer
gaitės” negali to daryti, nes jis mane Išmo
kė nebijoti elektrinių įrankių. Jis mane iš
mokino vairuotu Jei būčiau buvusi atidi, 
tai tikriausiai būčiau tapusi ir automobi
lių mechanike.

Tėvelis mane mokė suvokti, kad žmo-

Nauji leidiniai apie Kauną
Pasirodė nauji puikūs leidiniai anglų 

bei lietuvių kalbomis apie Kauno miestą, 
skirti turistams bei potencialiems inves
tuotojams, pristatyti Kauno miesto savi
valdybėje. Leidiniai, kuriems Išleisti skir
ta 114,000 litų, pristato Kauną galimiems 
prekybininkams, čia pateikiama informa
cija apie Kauno ekonominį potencialą, 
pristatomi pagrindiniai ekonominiai mies
to projektai

Pateikiama ekonominė statistika bei 
palyginimai su kitais Lietuvos miestais, taip 
pat ir su kitų Baltijos šalių bei Lenkijos 
miestais.

Leidinys - “Kaunas skaičiais” pristato

Aukos “Mūsų Pastogei”
V. Macevičius NSW $ 5.00 Mrs. D. Binkis VIC $ 25.0C
Mrs. A Urbonavičius VIC $ 35.00 V. Palavikas VIC $ 15.0C
Mrs. R. Umber VIC $ 15.00 J. Muzrimas NSW $ 70.0C
Mrs. B. Staugaitis VIC $ 5.00 A. Kasis NSW $ 35.0C
S. Kairys
A. Rcutas

ACT
Qld

$ 35.00
$ 20.00

R. Genys NSW $ 25.0C

N. Ramanauskas VIC $ 20.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
A. Reisgys NSW $ 35.00 “Musų Pastogės” administraciji

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

Ignas Sasnaitis 
1920.02.04 - 2006.06.09

nės visados gali nustebinti. Kai galvojam, 
kad mes juos perpratome ir jiems prise
game tam tikrą etiketę, jie gali ūmai mesti 
iššūkį mūsų prielaidai. Tėvelis iš prigim
ties buvo socialistas ir aršus antikomu- 
nistas. Jis smerkė skriaudas. Mano tėvelis 
buvo lietuvis patriotas.

Aš nežinojau, kad jis buvo ir australu 
patriotas. Kai buvo vykdoma didelė kam
panija pakeisti jo priemiesčio pavadini
mą, iš prasmingo aborigenų Moorabbin; 
pretenzingą Hampton East, buvau malo
niai nustebinta, kad jis tam priešinosi 
Jam nerūpėjo galimas nekilnojamo turte 
kainų pakilimas ateityje, asociacijos bū 
du susijęs su “Hampton” pavadinimu. Jan 
buvo svarbiau nors kiek išlaikyti vietovės 
aborigeniškumą.

Jis buvo empirinis mąstytojas ir dažna 
mes nesutikdavom. bet aš jį mylėjau.

Prisimenu jį. Mūsų didelė netektis, 
mano didelė netektis - nėra tėvo - netek
tis. Jis mano širdyje, bet su jo mirtimi jo 
gyvenimo prisiminimai dingo. Nežinau, 
ką jis galvojo apie mane, mano motiną ii 
apie daugelį kitų žmonių, vietovių it 
daiktų, kuriuos mylėjo. Visa tai žuvo. Tik 
mūsų atsiminimai apie jį pasiliko. Sau
gokime, mylėkime juos.

Jūratė Sasnaitis

miesto statistinius rodiklius, kurie naudo
jami ekonomikoje ir gali sudominti inves
tuotojus.

Leidiniai “Renginiai Kauno mieste” 
“Kaunas". “Kaunas - muziejų sostinė”, ‘Tu
rizmo žinynas” bei “Pats sau gidas” - irg: 
skirti turizmui. Leidiniuose pristatomi mies
to renginiai, reklamuojamos lankytinos 
Kauno vietos bei muziejai, pateikiami že
mėlapiai ir naudinga informacija pavie
niams turistams, ketinantiems savarankiš
kai aplankyti miesto žymiąsias vietas.

Turistams taip pat išleista vaizdo plokš
telė “Discover Lithuania in Kaunas”, kurio
je pristatomos miesto lankytinos vietos.
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Mindaugo Karūnavimo
- Tautos Šventė Sydnėjuje 

įvyks sekmadienį, liepas 9 dieną, 12 vai. 
Ixnkų Klube East Terrace, Bankstown. 
Žodį tars dr. Vytautas Daniela. 
Meninėje programos dalyje pasirodys lietuvių 
tautinių šokių grupė “Sūkurys" ir lietuvių 
choras “Daina”.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
laikinos raštinės adresas:

SUITE 16, 17 KITCHENER PARADE, BANKSTOWN
Tel.: (02) 9708 1414
Fax.: (02) 9796 4962

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

Videofilmas “ŽUVĖDRA”
Melbourno Lietuvių Namų Jubiliejinėje salėje.

Sekmadienį, liepos 16 dieną, 1.00 vai. - 3.00 vai. p.p.
Lietuvos Baleto Bičiuliai ir “Entuziastės” maloniai kviečia visus mel- 

bourniškius, svečius iš toliau, ypač jaunimą, pažiūrėti videofilmą “Žuvėdra”. Filme 
pasirodo Klaipėdos universiteto sportinių šokių čempionai -5 kartus Europos ir 
5 kartus Pasaulio čempionatų nugalėtojai!

Po filmo vaišinsime kava/arbata su pyragaičiais, veiks loterija.
Parama skiriama Lietuvos Baletui ir Baleto mokyklai.
Visų gausiai laukiame!

Akimirkos iš LR Prezidento 
vizito Melbourne

Kviečiame Bendruomenės narius prisiminti akimirkas iš
Lietuvos Respublikos Prezidento Jo Ekscelencijos Valdo Adamkaus vizito 
Melbourne vasario mėncšu-ZX

Prezidento fotografė pasidalino nuotraukomis, kurias galite rasti inter
natiniame puslapyje www.lukaitispartncrs.com.au. Nuotraukos įdėtos skyriuje 
Mcdia&Publieations ir jas galite persiųsti į savo kompiuterius.

Andrius Žilinskas,
LR Garbės generalinis konsulas Melbourne

“Mūsų Pastogė” is a 
proud supporter of 

Crime Stoppers.
“Mūsų Pastogė” remia 

Crime Stoppers.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje

Ieškau buv. nepriklausomos Lietuvos pik. a.a. Jono Šlepečio dukros Aldonos 
Slcpetytės. A. a. Jonas Šlepetis gimęs Narvydžių kaime. Daugailių valsčiuje, Utenos 
apskrityje. Girdėjau, kad jų šeima Australijoje. Rašyti: Valerija Žemaitytė Andriuševičiū- 
tė-Pošienė, V. Maciulevičiaus 20-83, LT - 04308 Vilnius, tek: 2168329.

mūsų visų reikalas
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimą angių kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Ibrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

Žuvėdra now 
available on

DVD!
An FLB and ALC-Sydney Inc.

Initiative
The spectacular Žuvėdra, 

Lithuanian Klaipeda University 
ianccsport formation, five times 
World and five times European 
Latin - American dancesport

TALKA - SYDNEY - 2006
Savo klientų patogumui ir dėl raštinės pastato saugumo reikalavimų, Sydnėjaus 

“Talka” dirbti
ŠEŠTADIENIAIS, nuo 10 vai. iki 12 vai.

Suite 16, 17 Kitchener Parade, Bankstown 2200
Tel/Fax: 9796 8662 e-paštas: talka@access.net.au 

Prie įėjimo j pastatą (dešinėje pusėje) yra skambutis.

thampions, present two hours of enjoyable dance on this DVD. Celebrating 40 years 
tnder Žuvėdra’s outstanding tutors. Profs. Skaistutė and Romaldas Idzelevičius.

By buying the Žuvėdra DVD for $25, to enjoy on your own TV, you are supporting 
Lithuanian’s future dancesport champions, and keeping Lithuanian in the spotlight!

To order the Žuvėdra DVD please phone or e-mail Ramona Ratas:

Ph.: (02) 4333 6241, or Mob.: 0412062753. or e-mail: ramzak@bigpoud.com
Or write to place your Žuvėdra DVD order with enclosed cheque, or money order, for

625, made out in the name of FLB (Friends of Lithuanian Ballet), then post to:
Ramona Ratas, FLB
c/- Australian Lithuanian Community - Sydney Inc.
P. O. Box 374, Epping, NSW 1710, Australia.

“Musų Pastogės” laikinos patalpos
Prieš persikeliant į naują Klubą, “Mūsų Pastogės” redakcija dirba laikinose 
patalpose: Suite 16,17 Kitchener Parade, Bankstown 220(1.
Redakcijai skirtą korespondenciją prašome siųsti pašto dėžutės adresu:

P. O. Box 550. Bankstown, NSW 1885.
Telefono ir fakso numeriai išlieka tie patys:

tek: (02) 9790 2319, fax: (02) 97903233.
Prieš siunčiant Redakcijai faksą prašome paskambinti, nes faksas būna išjungtas.

Dalia Donicla, MP redaktorė

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

i
Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory..........

1 Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@chariot.net.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 pm.

; Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania....................................................... ............
: Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
{ 56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515

Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com

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)97903233, E-mail: mpastogc@bigpond.com 

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastogc 
Redaktorė Dalia Donicla

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 - S140.00. N.Zelandijoje oro pašto $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokami; skelbimų kaina: $6.60 (iškaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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