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Melbourne prisiminti Lietuvos partizanai

lapkričio 8 dieną Melbourne Lietuvių Namuose Melbourne Entuziastės surengė minė
jimą, skirtą prisiminti Lietuvos partizanų kovas, jų meilę tėvynei ir pasipriešinimą 
okupantams. Plačiau apie minėjimą skaitykite “M.R” psl. 3.
Nuotraukoje - minėjimo metu. Dainuoja Šarūnas Žiedas ir Bronė Staugaitienė (stovi 
paskutinėje eilėje), akompanuoja Kita Mačiulaitienė.

VnSST Lietuvos įvykių apžvalga
Gripas - 

pirmoji mirtis
Lapkričio 17 

d. naujasis gripas 
Lietuvoje nusi
nešė pirmąją gy
vybę. Nuo pande- 
minio gripo kom
plikacijos (sun
kios bakterinės 
infekcijos) 14 me

tų berniukas mirė Kauno medicinos Uni
versiteto klinikų Vaikų intensyvios tera
pijos skyriuje. Berniukas i ligoninę pakliu
vo jau su gripo komplikacija. Iš pradžių jo 
būklė didesnio nerimo nekėlė, ji pablogėjo 
tik antrąją dieną.

Klinikų medikė teigė, jog šimtu pro
centų niekas negali prognozuoti kompli
kacijų, nes būna, kad liga komplikuojasi ir 
rimtesnių ilgalaikių sveikatos problemų 
neturintiems asmenims, kaip ir šiuo at
veju. Daugeliu atvejų žmonės serga leng
va gripo forma. Paprastai mirtingumas nuo 
gripo yra labai žemas.

Holokausto tyrimui - taškas
(ELTA). Lietuvos gyventojų genocido 

ir rezistencijos tyrimo centras numato 
padėti tašką holokausto tyrime ir galuti
nai išsklaidyti lietuvių tautai primetamus 
priekaištus. Tai būsiąs vienas iš šio centro 
kitų metų veiklos prioritetų, sakė šio cen
tro direktorė Teresė Birutė Burauskaitė.

“Mes užsibrėžėm vieną kartą ištirti 
tuos lietuvių žydšaudžių sąrašus, kurie 
dažnai būna paskelbti internete, sakykim, 
Izraelio internetiniame puslapyje, ir kitus 
mums primetamus (...) priekaištus, kurie 
leidžia kai kam padaryti išvadas, kad vos 
ne visa tauta pritarė ar dalyvavo žydšau- 
dystėje.

Mes norime ištirti šituos dalykus ir kon

krečiai pasakyti: taip, šitas skaičius Lie
tuvos gyventojų yra kruvinomis rankomis, 
bet šitos pavardės yra pritemptos, netei
singai apkaltinti šitie asmenys, ir padėti 
vieną kartą tašką. Ir jeigu kas nors abejos 
mūsų šiais sąrašais, mes paprašysim pa
teikti konkrečius kaltinimą paremiančius 
argumentus ar dokumentus”, - pabrėžė T. 
B. Burauskaitė.

„Gyvybės langeliai“
Moterims, pagimdžiusioms nepagei

daujamą kūdiki, bus sudaryta galimybė 
išsaugoti mažylio gyvybę. Jau šiemet Lie
tuvoje turėtų pradėti veikti pirmieji “gy
vybės langeliai”, kur “motinos gegutės” 
galės saugiai perduoti naujagimį valstybės 
globon. Skelbiama, kad Klaipėdoje kitą 
mėnesį duris atvers pirmasis Lietuvoje 
“gyvybės langelis”. Pasak vidaus reikalų 
ministro Raimundo Palaičio, po dvejų 
metų darbo pagaliau pasiekta, kad nelau
kiami kūdikiai turėtų galimybę išgyventi. 
“Visi bijojo, nes nuo seno buvo persekio
jama, grėsė baudžiamoji atsakomybė. Ta
čiau Baudžiamasis kodeksas sako, kad 
persekiojama, kai vaikas paliekamas ne
saugioje aplinkoje. Jeigu jis paliekamas 
saugioje aplinkoje, jokio persekiojimo 
neturėtų būti. Dėl to mane patikino gene
ralinis prokuroras ir policijos komisaras, 
teisingumo ministras”, - sakė ministras. 
Planuojama, kad Vilniuje pirmasis 
“gyvybės langelis” bus įrengtas dar šiemet.

Kuomi pasitiki ?
Spalį Lietuvos gyventojai labiausiai 

pasitikėjo Priešgaisrine gelbėjimo tarny
ba. labiausiai nepasitikėjo savo išrinktai
siais - Seimu. Tokius rezultatus atskleidė 
apklausa, kurią Eltos užsakymu atliko 
“Baltijos tyrimai”. Ugniagesius gelbėtojus 
teigiamai įvertino 89% respondentų.

Nukelta j 2 psl.

Tūkstantmečio minėjimas Briuselyje
(bemardinai.lt). Europos Parlamento 

narė dr. Laima Andrikienė gruodžio 7 d. 
rengia Lietuvos vardo tūkstantmečio 
minėjimą Europos Parlamente Briuselyje. 
Jo metu bus pristatyta Birutės Valionytės 
sudaryta knyga „Didžioji Lietuva”. Tai 
knyga - foto albumas apie Lietuvos 
valstybės architektūrinį paveldą, esantį 
visoje buvusios Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės teritorijoje: Lietuvoje. 
Baltarusijoje. I Iki ainoje.

„Nedaug tautų gali pasidžiaugti savo 
tūkstantį metų siekiančiu valstybingumu. 
Mūstf tautos istorija skaudi, bet didinga. B. 
Valionytės knyga, kurią išleido leidykla 
“Artlora ", būtent ir primena mums apie tai: 
apie mūsų didingų praeitį, daugiatautį

Lituanistika - prioritetinė sritis
I .ituanistika - neprarandantis svarbos 

valstybės prioritetas, pabrėžė švietimo ir 
mokslo ministras, kalbėdamas 1 .ituanis- 
tikos instituto 70-mečio minėjimo iškil
mėse. Saugoti ir puoselėti savo kalbą, 
literatūrą, tautosaką, kultūrą - kiekvienos 
šalies ir vyriausybės uždavinys. Jį priori
tetu laiko ir Švietimo ir mokslo ministe
rija, vykdydama studijų ir mokslo reformą.

Lituanistikos institutas buvo įkurtas 
1939 metais Kaune, o 1940 metais buvo 
perkeltas į Vilnių. Vėliau iš jo išsirutu
liojo du institutai - Lietuvių kalbos 
institutas bei Lietuvių literatūros ir tau

Mokslo premijos užsienio lietuviams
Užsienio lietuviams 

mokslininkams už tarp
tautinio lygio mokslo 
pasiekimus ir ryšių su 
Lietuva stiprinimą švie
timo ir mokslo ministras 
Gintaras Steponavičius 
lapkričio 19 d. Lietuvos 
Mokslų akademijoje 
įteikė Mokslo premijas.

Premija už viso gy
venimo nuopelnus moks
lui ir pasiekimus fizinių, 
biomedicinos ir techno
logijų mokslų srityse, už 
ilgametę aktyvią moks
linę veiklą ir pasiekimus 
okeanologijos kryptyje 
bei ypač vaisingą bendradarbiavimą su 
Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis 
bei mokslininkais ir pagalbą užmezgant ry
šius su užsienio mokslo institucijomis skir
ta okeanologu i Vytautui Viktorui Klemui. 
Delaware universiteto (JAV) profesoriui 
emeritui.

Premija už pastarojo dešimtmečio pa
siekimus humanitarinių ir socialinių moks
lų srityje, už aktyvų Lietuvos kultūros, 
lituanistikos ir mokslo populiarinimą, už 
svarius mokslo pasiekimus bei pasiekimų 
sklaidą Lietuvoje bei pasaulyje skirta kal
bininkui Giedriui Subačiui. Illinois Uni
versiteto (JAV) Slavų ir baltij kalbų ir litera
tūros departamento profesoriui.

Premija už pastarojo dešimtmečio pa
siekimus fizinių, biomedicinos ir techno
logijos mokslų srityse, už ypač svarbius 

Lietuvos valstybę, kurioje taikiai sugyveno 
skirtingų tautų ir religijų žmonės, kur buvo 
gerbiamos visos tautos, jų papročiai, 
žmogaus teisės”, - sakė dr. Laima An
drikienė.

Pasak jos, renginys Europos Parlamen
te - tai dar viena proga pakviesti lietuvius, 
gyvenančius ir dirbančius Belgijoje, pa
minėti iškilią Lietuvos valstybingumo da
tą ir priminti Europai, kad mūsų istorija 
prasidėjo ne nuo Sovietų Sąjungos žlugi
mo. o daug anksčiau. Renginio metu vyks 
LDK paveldo fotografijų ir žemėlapių 
parodos atidaiymas, B. Valionytės knygos 
„Didžioji Lietuva” pristatymas ir Rene
sanso muzikos bei šokių ansamblio 
„Banchetto Musicale” koncertas. □ 

tosakos institutas.
Šiuo metu abu yra valstybės mokslo 

institutai. Lietuvių kalbos institutas 
formuoja valstybinės lietuvių kalbos 
tyrimo, vartojimo strategiją bei taktiką. Jau 
70 metų jo darbuotojai atlieka mokslinius 
lietuvių kalbos istorijos, tarmių, leksikos, 
terminologijos, gramatikos, onomastikos, 
kalbos kultūros, sociolingvistikos ir kitus 
tyrimus.

I .ietuvių literatūros ir tautosakos ins
titutas vykdo lietuvių literatūros bei tau
tosakos tyrimus ir padeda spręsti lietuvių 
kultūros problemas. □ 

Mokslo premijomis apdovanoti iš kairės: Giedrius Subačius, 
Vytautas Viktoras Klemas ir Andrius Kazlauskas.

mokslo pasiekimus biomedicinos moks
lų srityje ir vaisingą bendradarbiavimą su 
Lietuvos mokslininkais skirta biomedi
cinos mokslų atstovui Andriui Kazlauskui, 
Flarvard Universiteto Medicinos mokyk
los (JAV) akių mokslinių tyrimų insti
tuto profesoriui, vyriausiajam tyrėjui.

Šiemet švietimo ir mokslo ministro 
sudarytai atrankos komisijai premijoms 
gauti buvo pateikta 17 kandidatų paraiškų.

Mokslo premijomis siekiama skatinti 
išeivijos mokslininkus puoselėti lietuvy
bę, siekti, kad jie garsintų Lietuvą, palaiky
tų glaudžius ryšius su Lietuvos mokslo 
bendruomene, aktyviai dalyvautų savo 
krašto lietuvių bendruomenių veikloje ir 
bendrose mokslo programose.

Mokslo premijos dydis-13,000 Lt. Šios 
premijos yra teikiamos nuo 2007-ųjų metų.
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Lapkričio 16 
d. Maskvos Bu- 
tirskaja kalėjime 
mirė 37 metų am
žiaus advokatas 
Sergei Magnitsky, 
mokesčių teisės 
specialistas. Jo 
draugai teisinin
kai tvirtina, kad jis 
buvo nužudytas, 

ar bent tyčia negydytas nuo širdies nega
lavimų. Jis buvo įkalintas prieš 11 mėnesių, 
sufabrikavus prieš jį bylų dėl mokesčių 
vengimo tuoj po to, kai jis surado įrodymus, 
kad policijos pareigūnai buvo įvelti į rusų 
mafijos bandymą pavogti iš vyriausybės 230 
milijonų JAV dolerių vertės sumą.
♦ Bangladeše 2006 metų gruodžio 22 d. 
gimė galvomis suaugusios dvynukės 
Krishna ir Trishna, kurias jų motina ati
davė į australų globojamą našlaičių prie
glaudų. Royal Childrens Hospital gydy
tojai Melbourne jas sėkmingai atskyrė 
per 32 valandas trukusią operaciją lapkri
čio 16 ir 17 dienomis. Operaciją atliko pa
sikeisdami 16 gydytojų specialistų. Per ope
raciją reikėjo atskirti smegenų audinius, 
tad ji buvo ypač sunki ir sudėtinga.
♦ Lapkričio 19 d. Briuselyje susirinkę 27 
-nių Europos Sąjungos narių vadovai iš
sirinko pirmąjį Europos Sąjungos prezi
dentą. Juo išrinktas 62 metų amžiaus 
Herman van Rompuy, dabartinis Belgijos 
min. pirmininkas. Iki šiol jis nebuvo plačiai 
žinomas užsienyje, bet pačioje Belgijoje jis 
yra ypač populiarus dėl savo sugebėjimo 
suderinti flamų ir valonų interesus.
Pirmąja Europos Sąjungos užsienio rei
kalų ministre buvo išrinkta Catherine 
Ashton iš Didžiosios Britanijos, dabartinė 
Europos Sąjungos prekybos komisionierė. 
Ji yra žinoma kaip kieta derybininke,

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Tradiciškai antroje vietoje išliko Bažnyčia. 
Ja pasitikėjo 72% žmonių.

Daugiau nei pusė suaugusių Lietuvos 
gyventojų pasitikėjo Prezidento tarnyba - 
68%, krašto apsauga - 60%, I Jetuvos ži- 
niasklaida-54%, Valstybės sienos apsau
gos tarnyba - 51 %, Konstituciniu Teismu - 
51%, “Sodra” - 51%. Daugiau nei pusė 
apklaustųjų nepasitikėjo teismais - 68%, 
prokuratūra - 65%, komerciniais bankais 
- 60% ir savivaldybėmis - 51%.
Bus mažiau valstybės tarnautojų

Per 10 šių metų mėnesių Vyriausybės 
kompetencijoje esančiose institucijose ir 
įstaigose tarnautojų skaičius sumažėjo 
4,352 pareigybėmis. 2010 metais valstybės 
tarnautojų skaičių ketinama dar mažinti 
apie 5%, - praneša Ministro Pirmininko 
spaudos tarnyba.

Vyriausybė gali reguliuoti valstybės 
tarnautojų skaičių Ministro Pirmininko 
tarnyboje, ministerijose, įstaigose prie jų, 
ministrų valdymo sritims priskirtose įstai
gose, apskrityse, Vyriausybės atstovų tar
nybose. Dabar šioje srityje dirba 58,341 
karjeros, politinio (asmeninio) pasitikė
jimo valstybės tarnautojas.

Naujas žvalgybos projektas
Prezidentės Dalios Grybauskaitės ini

ciatyva parengtame projekte numatoma iš 
esmės sustiprinti žvalgybos tarnybų kon
trolę. Projekte siūloma įsteigti žvalgybos 
koordinatoriaus pareigybę ir žvalgybos ko
ordinavimo grupę. Žvalgybos koordinato
rius turėtų būti atskaitingas Valstybės gy
nimo taiybos nariams ir prižiūrėti, kad žval
gybos veikla būtų vykdoma pagal nustaty
tus nurodymus. 
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atsiekusi svarbią prekybos sutartį tarp 
Europos Sąjungos ir Pietų Korėjos 100 
bilijonų eurų sumai.
♦ I .apkričio 19 d. Afganistano prezidentas 
Hamid Karzai buvo prisaikdintas sekan
čiai 5 metų kadencijai. Savo inauguraci
nėje prakalboje jis pažadėjo kovoti prieš 
korupciją ir narkotikų kontrabandą.
♦ Lapkričio 19 d. Peshawar mieste Pa
kistane Taliban susprogdino bombą prie 
teismo rūmų. Žuvo 19 žmonių, 26 sužeisti. 
Tai septintas sprogimas Peshawar srityje 
per dviejų savaičių laikotarpį. Per šiuos 
sprogimus žuvo virš 80 žmonių.
♦ Lapkričio 20 d. Europos Branduolinių 
Tyrimų Organizacija (CERN) vėl įjungė 
atomų skaldymo mašiną savo laboratori
joje ant Šveicarijos ir Prancūzijos sienos. 
Ši mašina (Large Hadron Collider) yra 
įjungiama iš lėto, palaipsniui, kad nepa
sikartotų prieš metus įvykęs sprogimas.
♦ Lapkričio 21 d. Šri Lankos vyriausybė 
paskelbė, kad nuo gruodžio 1 d. ji leis pa
bėgėlių stovyklose internuotiems tami- 
lams laisvai judėti iš stovyklų ir į stovyklas. 
Tamilai pabėgėliai bus nuolatiniai apgy
vendinti iki 2010 metų sausio 31 d. Vyriau
sybės žiniomis, šiuo metu stovyklose lai
komi 136,328 asmenys. Jų ten buvę 280,000 
pilietinio karo pabaigoje.
♦ Lapkričio 21 d. vienoje iš internuotų
asmenų stovykloje Australijos Christmas 
Island įvyko riaušės, į kurias įsitraukė virš 
150 vyrų. Kovojo afganai prieš vėliausiai 
atvykusius pabėgėlius iš Šri Lankos. Buvo 
naudojamos, kaip ginklai, nusmailintos 
šluotų lazdos, medžių šakos, bilijardo laz
dos. Sužeista 37 asmenys, kai kuriems su
laužyti kaulai. Iki šiol 2009 metais Aus
tralijos vandenyse sulaikyti 44 laivai su 
2094 nelegaliais imigrantais ir 92 įgulos 
nariais. Pabėgėliai daugiausiai yra iš Šri 
Lankos, Afganistano ir Irako. □

Rengiant žvalgybos kontrolės stiprini
mo projektą buvo konsultuojamasi su 
NATO žvalgybos ir kontržvalgybos vado
vais, Europos Sąjungos ir kaimyninių 
valstybių pareigūnais, atsakingais už 
civilinės ir karinės žvalgybos organizavi
mą, koordinavimą bei kontrolę.

Jungtinė brigada
Briuselyje lapkričio 17 d. buvo pasi

rašytas trijų valstybių - Lietuvos, Lenkijos 
ir Ukrainos - dokumentas dėl bendro 
karinio junginio (brigados) steigimo. Anot 
Krašto apsaugos ministerijos, šio projek
to plėtojimas yra naudingas stiprinant 
Lietuvos ir Lenkijos strateginę partnerys
tę, atveriant glaudesnio bendradarbiavi
mo galimybes su Ukraina ir prisidedant 
prie gilesnio šios valstybės politinio ir 
gynybinio įsijungimo į Europos struktūras.

Numatoma, kad ši brigada dalyvaus 
tarptautinėse taikos palaikymo operaci
jose. Jungtinės Lietuvos, Lenkijos ir Llkrai- 
nos brigados kūrimą paskatino dešimt
metį -1999-2009 m. - sėkmingai trukusi 
lietuvių, lenkų ir ukrainiečių karių tar
nyba NATO vadovaujamoje operacijoje 
Kosovc bendrame Lenkijos ir Ukrainos 
batalione POLUKRBAT.

“Didysis muzikų paradas”
Tradicinis devynių valandų koncertas- 

maratonas “Didysis muzikų paradas” šįmet 
rėmėsi ne tik garsių muzikos profesionalų, 
bet ir didelėmis muzikalaus jaunimo pa
jėgomis. Lapkričio 21 d. Nacionalinėje 
filharmonijoje pasirodė apie 400 muzikų - 
solistų, chorų, ansamblių , orkestrų, tarp jų 
- ir neprofesionalių.
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS,LGmCir “Bernardinai".

Išaiškino ČIA kalėjimus Lietuvoje?
JAV televizija “ABC 

News” teigia išsiaiškinu
si, kad slaptas amerikie
čių ČIA (Centrinė žval
gybos valdyba, CŽV) ka
lėjimas įtariamiems 
teroristams buvo 
įkurtas Antaviliuose, 
buvusioje jojimo bazėje 
(žiūr. nuotr. dešinėje), 
mažiau nei 20 kilometrų 
nuo Vilniaus. Šaltinis 
sako tokią informaciją
gavęs iš dabartinio Lietuvos valdžios 
pareigūno ir buvusio JAV žvalgybos pa
reigūno.

Pasak “ABC News”, ten ČIA (CŽV) 
įrengė slaptas patalpas, kur taikant žiau
rius apklausų metodus buvo apklausiami 
įtariamieji terorizmu. Teigiama, kad slap
tame kalėjime tuo metu buvo apklausia
mi 8 “Al Qaeda” asmenys. “Veikla, kuri 
buvo vykdoma ČIA kalėjime Antaviliuo
se, buvo neteisėta. Į tariamieji buvo žiauriai 
kankinami: jiems nebūdavo leidžiama mie
goti, įtariamieji privalėjo nuolat stovėti ir 
buvo kitaip kankinami”, - teigia žmogaus 
teisių ekspertas John Sifton.

Šaltinis teigia buvęs pirmas, kuris in
formavęs, kad Lietuva buvo viena iš trijų 
Rytų Europos valstybių kartu su Lenkija 
ir Rumunija, kur CIAslaptaiapklausdavo 
“Al Qaeda” asmenis.

Teigiama, kad Lietuva leido ČIA įsi
rengti kalėjimą po buv. JAV prezidento 
George W. Bush vizito Lietuvoje 2002 
metais, 'kuomet Amerikos vadovas 1 .ietuvai 
pažadėjo paramą jungiantis prie NATO 
Aljanso. “Naujosios NATO narės buvo to
kios dėkingos Amerikai dėl NATO, todėl 
tuomet dėl JAV galėjo padaryti viską. Naujos 
NATO narės buvo pasiryžusios bendra
darbiauti žvalgybos ir saugumo klausi
mais”. - teigia buvęs Baltųjų rūmų kovos su 
terorizmu pareigūnas Richard Clark.

Pagerbtas sušaudytas lakūnas R. Marcinkus
Lapkričio 12 dieną 

I .enkijos mieste Poznanėje 
buvo pagerbtas tarpuka
rio I .ietuvos karo lakūno 
kapitono Romualdo Mar
cinkaus (žiūr. nuotr. de
šinėje) atminimas. Cere
monija įvyko britų karių 
kapinėse, kur buvo pa
šventintas naujas pamink
las su lietuvišką lakūno 
kilmę bylojančiu įrašu.

R. Marcinkus gimė 
1907 m. Jurbarke. Mokėsi
Karo mokykloje Kaune ir tapo karo 
aviacijos lakūnu. 1934 m R. Marcinkus 
buvo pakviestas į istorinę trijų ANBO-IV 
lėktuvų eskadrile skrydžiui aplink Euro
pą. skirtam Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno skrydžiui per Atlantą paminėti. Jis 
buvo žinomas ir kaip puikus futbolinin

Liustracija žengia pirmyn
Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny

bos komitetas pritarė patobulintam va
dinamajam liustracijos įstatymo projektui. 
Vienas iš svarbiausių projekto punktų yra 
tas. jog siūloma skelbti ir informaciją apie 
buvusios SSRS specialiąsias tarnybas.

Projekte rašoma, jog tai bus dokumen
tai, apibendrinta medžiaga (su komentarais) 
apie buvusios SSRS spec, tarnybų veiklą, 
buvusios SSRS spec, tarnybų dokumen
tuose minimus asmenis, buvusios SSRS 
specialiųjų tarnybų kadrinius darbuotojus 
ir rezervo karininkus. Projekte nustatyta, 
jog asmenys, kurie bus pripažinti slapta 
bendradarbiavę su buvusiomis SSRS spe
cialiosiomis tarnybomis, 10 meti; nuo viešo 
duomenų apie juos paskelbimo dienos 
negalės eiti įstatyme išvardintų pareigų,

2004 metų kovą viena lietuvių šeima 
pardavė savo nekilnojamąjį turtą (jojimo 
bazę) “Elite, LLC” įmonei. Tą patį mėnesį 
Lietuva oficialiai tapo NATO nare. ČIA 
kalė jimą įsirengė per kelis mėnesius. Ma
noma. kad visa įranga buvo atgabenta iš 
JAV. Veiklą slaptasis kalėjimas pradėjo 
2004 metų rugsėjį. Remiantis šaltiniais, 
mačiusiais kalėjimą, jojimo akademiją 
sudarė uždara patalpa jodinėjimui, kuri 
buvo dengta raudonu skardiniu stogu, 
arklidė ir kavinė. CIAuždaroje patalpoje, 
skirtoje jodinėjimui, pastatė storą betono 
sieną. Už jos buvo įkurtas “pastatas pa
state”. Kaip teigia šaltinis, viduje buvo 
įrengtos atskiros sekcijos kaliniams. 
Kiekvienoje sekcijoje buvo dušas, lova ir 
tualetas. Apklausoms rengti ČIA įsirengė 
atskiras patalpas. Didžioji dalis pastato 
virto tiesiog garažu.

Slaptajame kalėjime dirbę žvalgybos 
pareigūnai buvo įkurdinti buvusioje ark
lidėje. Elektros energiją abiem pastatams 
gamino 2003 “Caterpillar” autonominis 
generatorius. Visi kištukiniai pastatų liz
dai buvo pritaikyti 110 voltų įtampai, kad 
tiktų JAV pagamintiems įrenginiams.

Šaltinis įsitikinęs, kad vietos gyventojai 
apie slaptą ČIA kalėjimą nieko nežinojo. 
Tačiau vielos gyventojai pasakojo, kad 
2004 metų vasarą buvusioje jojimo bazėje 
intensyviai vyko statybos. (LGT1C)

kas, Lietuvos naciona
linės rinktinės lyderis ir 
kapitonas.

1939 m. R. Marcinkus 
pasiprašė išleidžiamas į 
atsargą, 1940 m. buvo 
priimtas svetimšaliu 
savanoriu į Prancūzijos 
karo aviaciją, o vėliau 
tapo britų karališkųjų 
oro pajėgų lakūnu. 1942 
m. vasario 12 d. jo pilo
tuojamas “Hurricane” 
buvo numuštas ir jis pa

teko (vokiečių nelaisvę. Lageryje jis daly
vavo slaptos organizacijos veikloje, kuri 
1944 m. gegužės 25-osios naktį suorga
nizavo masinį belaisvių pabėgimą. Tik 
trims belaisviams pavyko pabėgti, kiti 
buvo sugauti. 50 vyrų, tarp jų ir R. Mar
cinkus, buvo sušaudyti. □ 

tačiau numatyti ribojimai nebus taikytini 
darbui privačiame sektoriuje.

Projekte taip pat numatoma, jog tinka
mai prisipažinusiais apie slaptą bendra
darbiavimą su buvusios SSRS spec, tar
nybomis bus laikomi ne tik asmenys, kurie 
apie tai pranešė pagal 1999 metų apsaugos 
įstatymą, bet ir asmenys, kurie apie savo 
bendradarbiavimą pareiškė anketoje, kuri 
buvo Vyriausybės patvirtinta 1992 m.

Pagal projektą, liustraciją vykdys bei 
informaciją skelbs Liustracijos bei in
formacijos apie buvusios SSRS specia
liąsias tarnybas skelbimo komisija, o jos 
ūkinį techninį aptarnavimą atliks Lietu
vos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras. Šiai veiklai bus skiriamas 
valstybės finansavimas. LGITIC
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Bendruomenės baruose______
Kad mes neužmirštumėm

Nijolė Žvirzdinas - Šalkunas

Tie, kurie skaito mūsų laikraščius, 
tikriausiai pastebėjo skelbimą, kviečianti 
dalyvauti minėjime, skirtame prisiminti 
Lietuvos partizanų kovas.

Sekmadienį, lapkričio 8 dieną, po lie
tuviškų pamaldų, Melbourne Entuziastės 
(Aliutė Karazijienė ir Lilija Kozlovskicnė 
su Mykolo Kozlovskio parama) visus pa
kvietė į Melbourne Lietuvių Namus.

Lietuviškos pamaldos vyko gražiai 
atremontuotoje Šventos Marijos Jūros 
Žvaigždės gotiškoje bažnyčioje. Sekė pie
tūs Lietuvių Klube. Po to Koncertų salėje 
vyko minėjimas.

Publika rinkosi į žvakėmis apšvietą 
salę. Scena buvo papuošta kukliai, bet dra

Progranios vedantieji- Dalia Didžienė irGabrielius Žemkalnis.

Žirgų lenktynės Lietuvių Sodyboje!
Šių metų lapkričio 3 dieną sodybie- 

čiaiir jų svečiai labai pakilioje nuotaiko
je stebėjo ne tik garsiąsias “Melbourne 
Cup” žirgų lenktynes, bet ir skrybėlaičių 
paradą. Nors žirgai šuoliavo TV ekrane, 
bet skrybėlaičių paradas Įvyko Sodybos 
salėje. Ne tik skrybėlaitės, bet ir jų dė
vėtojai buvo verti dėmesio. Tikėkit - la
biau, negu žirgai! Gražiausių skrybėlaičių 
laimėtojus visi pasveikino triukšmingais 
plojimais ir foto aparatų blykčiojimais. 
Tas gražiausias skrybėlaites dėvėjo: Al
vyda Auglienė, Ričardas Bukis, Kristina 
Dičiūnienė, Julija Lašaiticnė ir Tamara 
Vingilienė.

Žirgų lenktynėmis susidomėjimas bu
vo ne mažesnis: visi dėjo doleriukus už 
eikliausius žirgus ir įtemptai sekė lenkty
nes. Bet laimė aplankė Adą Mickevičie
nę, nes jos pasirinktas žirgas vardu 
Shocking pralenkė visus kitus. Taigi, tikrai 

matiškai. Vidury scenos buvo pastatytas 
kryžius, apsuptas pušų šakomis ir degan
čiomis žvakutėmis. Visa tai suteikė rimties.

Minėjimas prasidėjo su invokacija ir 
malda, kurią atliko parapijos kapelionas 
kun. Algirdas Šimkus. Sekė Įspūdinga 
Gabrieliaus Žemkalnio dramatizacija, su
krėtusi iki gyvo kaulo visą publiką, kurią 
jis atliko giliu ir turtingu balsu.

Iš lėto scenoje rinkosi visi šio minėji
mo atlikėjai - dainininkai, muzikantai, ak
toriai ir deklamuotojai. Gabrielius Žem
kalnis ir Dalia Didžienė atsistojo prie sta
lo dešinėje scenos pusėje, folkloro ansamb
lis -prie pianino kairėje scenos pusėje.

Spektaklis prasidėjo ištraukų apie 
partizanų gyvenimą skaitymu. Publika 
galėjo susidaryti vaizdą, kaip sunkiai gy-

veno ir kovojo par
tizanai prieš Tautos 
priešus.

Viena ištrauka 
buvo paimta iš Juo
zo Lukšos - Dau
manto dienoraščio. 
Joje atsispindėjo 
pačio Juozo bei dau
gelio kilų jaunų vy
rų ir moterų negai
lestingas sovietų 
persekiojimas, atsi
sakymas savo asme
ninio gyvenimo ir 
priverstinė sunki 
kova prieš Tėvynės 
pavergėjus.

Gyvus atsimini
mų skaitymus ly-

“shocking” tiems, kurie ne dėl to žirgo 
lažinosi.

Kaip paprastai, iš Sodybos niekas 
ncišvyksta skaniai nepavaišintas. O 
vaišėmis pasirūpino Sodybos seniūnė 
Onutė Dobbs ir jos padėjėja Nijolė Chan. 
Gi skanius gėrimus - svaiginančius ir ne - 
dosniai pilstė Nata Liutikaitė. Moterų 
Draugijos ponios vaišino pyragais ir 
saldumynais, o loterija buvo turtinga 
(meniškais) paveikslais, gėrimais ir 
didžiuliu. Alvydos keptu tortu. Jį lai
mėjo Jane Kalgovienė ir labai gerašir
diškai su visais pasidalino.

Laikas Sodyboje šuoliavo greičiau už 
lenktynių žirgus, nes jis greitas tada, ka
da smagu. O Sodyboje paviešėti visada 
smagu! Gaila tik. kad ta diena netikėtai 
“užkaito” iki +30 C, tai buvo per karšta 
po Sodybą pasivaikštinėti ir gražiai 
žydinčiais sodybiečių darželiais ir krū-

“Kaimo” dainininkai iš kairės: Edis Lipšys, Valentinas Mačiulaitis, Saulius Bakaitis, 
Danguolė Juška ir Gabrielė Staugaitylė - Zdanienė.

dėjo gražios ir jaudinančios dainos, kurias 
skaidriais bei skambiais balsais atliko 
Bronė Staugaitienė su dukra Gabriele 
Zdaniene, Edžio Lipšio vadovaujama 
folkloro grupė, kurioje dainavo Valenti
nas Mačiulaitis, Danguolė Juška, Saulius 
Bakaitis ir solistas Šarūnas Žiedas. Piani
nu akompanavo Rita Mačiulaitienė.

Popietės pabaigoje susirinkusiems bu
vo priminta, kiek mažai laisvasis pasaulis 
rūpinosi mažų tautų likimu, kiek mažai 
žinojo apie partizanus, kuriems mes visi 
turime išreikšti didelę padėką. Turime 
gerbti jų pasiryžimą kovoti, nežiūrint visų 
pavojų ir galimos tragiškos pabaigos.

Gražiausių ir originaliausių skrybėlių laimėtojai iš kairės: Tamara Vingilienė, Kris
tina Dičiūnienė, Julija lašaiticnė, Alvyda Auglienė ir Ričardas Bukis.

mėliais pasigėrėti.
Ačiū Sodybos šeimininkėms bei vi

siems prie šios malonios dienos sėkmės 
prisidėjusiems, ir visiems svečiams.

Nežinomų, nepripažintų ir apleistų 
visų Vakarų demokratinių valstybių, iš ku
rių tikėjosi paramos, visų šių jaunuolių, 
vyrų ir moterų laukė tas pats likimas. Savo 
dvasine stiprybe, meile ir ryžtu jie prisi
glaudė prie Tėvynės, kuri suteikė jiems jė
gų nugalėti baimę ir pavojus.

Po minėjimo sekė kava su pyragaičiais.
Dėkojame Melbourne Entuziastėms, 

kurios mums priminė: “Taip, kaip saulės 
spindulys, šviesdamas per stiklo prizmę, 
išsiveržia puikybėje įvairių spalvų spek
takliu, tai tuo pačiu reikšmingumas mū
sų partizanų pasiaukojimo turės naujes
nės reikšmės žiūrint per ateities prizmę”.

(viešnioms) iš toliau atvykusioms. 
Nepamirškit sodybiečių ir toliau. Iki 
pasimatymo.

Pinija

Puošniųjų skrybėlaičių ir žirgų lenktynių diena Lietuvių Sodyboje, Engadinc. Vaišin
gos sodybietės ir jų viešnios.

Sydnėjaus choras ££Dlliua” sveikina

Melbourno "“Dainos Sam6urį” 
su gražiu 60-ies metų Jubiliejumi.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie Partizanų kovų pami

nėjimo: kun. A. Šimkui, programos dalyviams G.Žcmkalniui, D. Didžiūnei, Š. 
Žiedui, B.Staugaiticnei,G.Staugaitytei-Zdanienei. R. Mačiulaitienei.E.Lip- 
šiui, D. Juškai. V. Mačiulaičiui ir S. Bakaičiui, “ laikai”, nemokamai atspaus
dinusiai minėjimo programas, talkininkams R. Statkuvienei, D. Lynikienci, M. 
Kozlovskiui ir V. Krivickui.

Širdingas ačiū Z. Mackevičiui už $100 auką.
Melbourno Entuziastės
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Lietuva iš arti
Kyšiai -

(ELTA). Beveik trečdalis Lietuvos gy
ventojų prisipažįsta, kad jie ar jų šeimos 
nariai yra davę kyšį per pastaruosius 
dvylika mėnesių. Tai yra didžiausias 
rodiklis tarp tyrinėtų Europos Sąjungos 
šalių ir vienas didesnių rodiklių pasau
lyje, teigia “Transparency International” 
ekspertai, atlikę Korupcijos suvokimo 
indekso (KSI) tyrimą.

2008 metų “Lietuvos korupcijos že
mėlapio” duomenimis, nuo 2002 metų 
gyventojų, manančių, kad kyšis padėtų 
išspręsti problemas, skaičius nuolat di
dėja, o verslininkų - nesikeičia. Palyginus 
pastarųjų penkių “Lietuvos korupcijos 
žemėlapių” rezultatus, vis daugiau gyven
tojų teigia esą pasiruošę duoti kyšį, nors 
taip teigiančių verslininkų skaičius nuo
lat mažėja.

Apskritai Lietuvos antikorupcinė si
tuacija šiemet šiek tiek pagerėjo, ir Lietu
va pagal “Transparency International” KSI 
susigrįžo į 2007 m. pozicijas. Teigiamą įta
ką turėjo viešųjų pirkimų skaidrinimo ini
ciatyvos ir Seimo narių parlamentinei veik
lai skirtų lėšų viešinimas. Tačiau džiaug
tis esminiais pokyčiais, pasak ekspertų, dar 
per anksti, nes Lietuvos KSI neperkopė 5 
punktų slenksčio. Apie teigiamas tenden
cijas bus galima kalbėti, kai Lietuva rodys 
nuolatinę pažangą antikorupcinėje srityje.

“Transparency International” atstovai 
pastebi, kad šiuo metu nėra aišku, ar val
džia yra pasiruošusi kryptingai įgyven
dinti jos programoje numatytą antikorup
cinę politiką.

Lietuva barama už tai, kad vėluoja įgy
vendinti Kovos su korupcija programą, 
vis dar neturi nacionalinės viešųjų pir-

Gripo banga ritasi per Lietuvą
(ELTA, lapkričio 16 d.) Sergamumo 

gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijomis banga ritasi per Lietu
vą.

Sergamumo lygis epideminį, kuomet 
10,000 gyventojų tenka 100 ir daugiau 
sergančiųjų, jau siekia Vilniuje ir dar 
devyniuose rajonuose.

Kaip Eltai teigė Užkrečiamųjų ligų 
specialistė, Vilnius yra pirmasis ir kol kas 
vienintelis iš penkių didžiųjų miestų, kur 
sergamumo rodiklis jau rodo epideminį 
lygį. Sostinėje 10,000 gyventojų vidutiniš
kai tenka 106 sergantieji. Dar neskuba
ma siūlyti savivaldybei skelbti epidemi
jos, bet situacija bus stebima.

Sergamumas gripu ir ūmiomis viršu
tinių kvėpavimo takų ligomis epideminį 
lygį pasiekė ir Alytaus, Marijampolės, 
Jonavos, Utenos, Visagino, Kaišiadorių, 
Trakų, Molėtų bei Ukmergės rajonuose. Kol 
kas gripo epidemiją siūlo skelbti tik 
Marijampolės ir Ukmergės visuomenės 
sveikatos centrai.

Bendras sergamumas gripu ir ūmio
mis viršutinių kvėpavimo takų infekcijo
mis penkiuose didžiuosiuose šalies 
miestuose dabar yra žymiai didesnis nei 
pernai tuo pačiu metu. Specialistės teigi
mu, nepaisant to, kad sklandantis gripo 
virusas yra naujas, apsaugos priemonės 
nuo jo - tos pačios kaip ir paprasto.

“Carmen” ■
Po beveik 8 metų pertraukos Lietuvos 

nacionalinis operos ir baleto teatras 
Vilniuje stato prancūzų kompozitoriaus 
Georges Bizet “Carmen” - dažniausiai 
pasaulyje matomą operą. Ją režisuoja 
prancūzas Arnaud Bernard, jau žinomas 
kaip režisierius viso pasaulio žymiausiuo-
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paplitę
kimų strategijos, netaiko kaštų ir naudos 
analizių viešajame sektoriuje sistemos. 
Taip pat, pasak ekspertų, būtina tobulinti 
naująjį viešųjų pirkimų įstatymą bei pri
imti pranešėjų apie korupcijos faktus 
apsaugos įstatymą.

Kita Lietuvoje paplitusi korupcijos 
forma, į kurią atkreipė dėmesį ekspertai - 
nepotizmas, tai yra, bičiulių ir giminių 
protegavimas. Pavyzdžiui, daugiau nei 
pusė tarnautojų (54%) teigė, kad nepotiz- 
mo atvejų pasitaiko jų aplinkoje, o be
veik dešimtadalis tarnautojų (8%) pri
pažino, kad tai yra plačiai paplitęs reiški
nys jų institucijoje.

“Transparency I ntemational” KSI 2009 
metų tyrime Lietuvai skyrė 4.9 punkto ir 
52 vietą 180 šalių lentelėje. Lietuva ir vėl 
priartėjo prie 5 punktų barjero, nuo kurio 
šalis yra laikoma pajėgi kontroliuoti 
korupciją. 2008 Lietuvos KSI buvo 4.6 
punkto, o 2007 metais - 4.8 punkto.

Pagal KSI nuolatos naudojamų šalti
nių duomenis, Lietuva kartu su Bangla
dešu, Baltarusija, Gvatemala, Moldova, 
Juodkalnija, Lenkija, Sirija ir Tonga yra 
viena iš devynių valstybių, kurios nuo 2008 
metų padarė didžiausią pažangą. 2009 
metais KSI sąraše pirmauja Naujoji Ze
landija (9.4), Danija (9.3) ir Singapūras 
(9.2), paskutiniai sąraše yra Mianmaras 
(1.4), Afganistanas (1.3) ir Somalis (1.1).

KSI yra vienas garsiausių pasaulyje 
korupcijos suvokimo tyrimų, parodantis, 
kaip įvairioms pasaulio valstybėms sekasi 
kontroliuoti konipciją, įvertinant padėtį 
vienu skaičiumi: 0 reiškia absoliučiai 
korumpuotą šalį, o 10 - labai skaidrią 
valstybę. □

“Nemažos dalies atvejų išvengtume, 
laikydamiesi elementarių higienos rei
kalavimų, jei grįžę namo, prieš sėsdami 
prie stalo, nusiplautume rankas, kosint 
reikėtų bent jau nusisukti, na, ir pan.”, - 
pataria specialistė.

Šiuo metu jau laboratoriškai nebeti- 
riami visi susirgusioje Naujojo A tipo H1N1 
viruso gripo diagnozė laboratoriškai bus 
nustatoma tik sudėtingesniais atvejais, kai 
asmuo paguldomas į ligoninę arba kai li
ga įtariama nėščiajai.

Naujojo gripo A(H1N1) simptomai 
panašūs į įprasto sezoninio gripo sukel
tus simptomus: karščiavimas, kosulys, 
sloga, gerklės skausmas, taip pat galimi 
raumenų ir galvos skausmai, šaltkrėtis, 
nuovargis, vėmimas ar viduriavimas. Re
tais atvejais sergant gripu gali išsivystyti 
sunkios komplikacijos, net jei nesergama 
jokiomis kitomis lėtinėmis ligomis.

Vėliausiomis žiniomis, lapkričio 17 
dieną gripo epidemija buvo paskelbta 
Vilniuje, po to Kaune. Ji jau paskelbta ir 
Ignalinos bei Ukmergės rajonuose.

Keturiose Ignalinos rajono mokyklose 
yra nutraukiamas ugdymas. Ukmergėje 
visu pajėgumu nedirbs nė viena iš šešių 
mokyklų. Visame rajone savaitei pamokos 
nutraukiamos 8 mokyklose, 2 ugdymo 
skyriuose, vienoje mokykloje į pamokas 
neis tik pradinukai. □

vėl Vilniuje
se teatruose, tarp jų “Covent Garden”, 
“Metropolitan Opera”, “La Scala”. Aistrin
gosios Carmen vaidmenį repetuoja mezzo- 
sopranai Laima Jonutytė, įneša Linabur- 
gytė ir debiutuojanti Ieva Pnidnikovaitė. 
Spektaklį diriguos Robertas Šcrvcnikas. 
Premjeriniai “Carmen” spektakliai rodo- 

_mi lapkričio 21 - 22 dienomis. □
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Ir ji - legendinė
Gabrielius Žemkalnis

1944 metų ruduo. Lietuvoje 
prieš okupantus kovoja apie 
12,000 partizanų, o 1945 metais 
jų skaičius išaugęs iki 30,000. 
Apygardų veiklos derinimas, 
žvalgybos informacija, taip svarbi 
kovai ir kasdieninei egzistenci
jai. negalėjo naudotis jokiomis 
ryšio priemonėmis, išskyrus par
tizanų ryšininkus, dažniausiai 
moteris ryšininkes.

Dzūkijos miškai, Dainavos 
partizanų apygarda iršaliajos-
Tauro apygarda, Leipalingis, Veisiejai, 
Merkinė, Perloja. Druskininkai, Alytus. 
I egendiniai partizanų vadai-Ramanaus
kas - Vanagas, Juozas Lukša, Baltušis, 
Kazimieraitis... Legendiniai partizanai... 
Legendinės partizanės ryšininkės. Viena iš 
jų, Dzūkijos miškų dukra aštuoniolikme
tė Valda Miliutė. Jos likimas, pasaloje pa
imtai į nelaisvę, NKVD tardymai, Lukiškių 
kalė-jimas Vilniuje ir karinio sovietų tri
bunolo nuosprendis - 25 metai įkalinimo.

2004 metais su delegacija lankėmės 
Kazachstane. Mūsų pagrindinis tikslas bu
vo atidengti ir pašventinti paminklą 
Kingyro lagerio 1954 metų kalinių su
kilime žuvusioms lietuviams.

Kingyro lageryje, šalia Džeskazgano 
miesto, nuteistieji lietuviai kalėjo nuo 
1945 metų. Susikaupus nuoskaudoms dėl 
nuolatinio smurto, patyčių, baudimo ba
du, atviro teroro, šaudymo į kalinius sar
gybiniams pramogaujant, 1954-tų metų 
gegužės 16-tąją Kingyre prasidėjo kalinių 
sukilimas. Sukilimo metu iš 5,600 poli
tinių kalinių 700 buvo lietuviai. Kaliniai 
apsiginklavo vėzdais, akmenimis, metali
niais strypais ir geležine valia, išmetė vi
sus sargybinius iš lagerio teritorijos ir 
išsilaikė 40 dienų. Dėl kalinių sukilimo 
nutrūko Džeskazgano miesto statybos, 
naujos elektrinės jėgainės statyba, sustojo 
darbas vienoje iš didžiausių Sovietų Są
jungos vario liejykloje, pramonė patyrė 
didžiulius nuostolius. Birželio 24-tąją So
vietų Sąjungos vidaus reikalų ministras 
įsakė 1600 sovietų karių su tarnybiniais 
šunimis ir tankais numalšinti sukilimą. 
Tankai į Kingyro lagerį įsiveržė per pen
kerius vartus. Į moterų lagerį įsiveržęs 
tankas traiškė prieš jį atsistojusias begink
les moteris. Naktį, viskam nutilus, buvo 
išgirstas dejavimas tarp žuvusiųjų mo- 
terų. Is po lavonų kalinės ištraukė sunkiai 
sužalotais vidaus organais draugę, jai la
gerio ligoninėje teko amputuoti koją, o 
viena ranka liko nevaldoma. Valda Miliutė.

Mūsų delegacijoje buvo du Kingyro su
kilimo dalyviai, Augustinas Švenčionis ir 
Antanas Petrikonis ir vienas šalutiniame 
lageryje kalėjęs partizanas Antanas Šeika- 
lis, kurio brolis Kengyre žuvo pirmąją su
kilimo dieną. Per naktį grįžtant iš Džeskaz
gano į Karagandą jie pasakojo apie sukili
mą, apie Miliutę, apie kitus vergijos lage

LR Prezidentas Valdas Adamkus uždeda Valdai Miliutei 
Vyčio kryžių.

Gabrielius Žemkalnis ir Valda Miliutė.

rius. Antanas Šcikalis žinojo apie tolimes
nį Miliutės gyvenimą. Lagerio vadovybė 
nutarė ją išsiųsti pas jos mot iną, kuri gyveno 
su kitais savo vaikais tremtyje, Krasnojars
ko srityje. Tėvas dingęs, manoma, sušaudy
tas. Valda maldavo, kad jos nesiųstų pas mo
tiną, kuriai, prižiūrinčiai vaikus tremties są
lygose, invalidė duktė be kojos ir nevaldan
ti rankos, būtų didžiulė našta. Vis dėlto vie
ną naktį atsidarė trobelės durys, ir motinai 
ant grindų buvo numesta jos duktė Valda.

Kas penkerius metus Kengyro suki
lėliai susirenka į prisiminimų suvažiavi
mą, kuris tais metais įvyko Kaune, ir 
Antanas Šeikalis pakvietė mus dalyvauti. 
Antanas žinojo, kad Miliutė gyvena Aly
tuje, gavome jos adresą. Susitikome 
moteriškę, kuri tą naktį Kengyre ištraukė 
sužeistą Miliutę iš po žuvusiųjų kūnų. 
Pati Miliutė į suvažiavimą negalėjo at
vykti, turėjo problemą su kojos protezu.

Labai norėjome susitikti Miliutę ir už 
poros dienų nuvažiavę į Alytų suradome ją 
gyvenančią vieno kambario su virtuvėle 
bute. Butą ji nusipirko pati iš savo san
taupų dirbdama gamykloje kaip valytoja.

„Buvau pati geriausia ir greičiausia”, - 
pasakojo Valda ir parodė kaip greitai 
valomos grindys po jas šliaužiojant be 
kojos. Skudurui laikyti vienos rankos ir
gi užtenka! Sunkiausia buvo, - pasakojo 
Valda, dar tremtyje girdint jaunimą 
dainuojant, matant juos šokant, o jai gi 
dar tik 25 metai. Nematydamas, bet nujaus
damas jos neparodytas ašaras, vienas 
tremtinys padarė jai koją iš medžio ša
kos. Nors ir su skausmu, bet buvo nuosta
bu vėl būti stovinčiai, eiti, o ne šliaužti ar 
vartaliotis žeme. Matėme jos akyse tą tada 
išgyventą džiaugsmą.

Klausėme Valdos ar jai ko reikia, kuo 
galėtumėm padėti. „Nieko nereikia, - sakė 
Valda, gyvenu nepriklausomoje Lietuvoje, 
tuo labai džiaugiuosi. Na, būtų gerai gauti 
naują protezą, nes dabartinis kruvinai 
nutrina...“ Pasirodė, kad protezus keičia 
(nemokamai) kas penkerius metus, ir Val
dai reikia laukti dar porą metų. Vis dėlto, 
pasikalbėjus su Alytaus savivaldybės so
cialinio paramos skyriaus vadove ir paaiš
kinus padėtį, Valda Miliutė netaikus gavo 
naują protezą. Džiaugėmės, kad ji buvo 
pristatyta valstybiniam apdovanojimui ir 
Prezidentas Valdas Adamkus papuošė ją

Vyčio kryžiumi.
Žinome, daugiau ar 

mažiau, šimtus skaudžių, 
tragiškų tremtinių, parti
zanų, kalinių likimus. 
Pasakoju tiktai apie vieną, 
nes teko asmeniškai ją 
pažinti, pajusti jos ryžtą ir 
išdidumą, suprasti neparo
dytą skausmą, prarastą 
gyvenimų. Nuteista ne 25- 
iems metams, o visam gy
venimui. Pasmerkta, bet 
nepalaužta, nenugalėta.

Valda Miliutė mirė šį 
rugsėjo mėnesį. Palaidota 
Merkinėje šalia savo moti
nos ir brolių partizanų. □
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Į Menas ir kultūra
Lietuvos Baleto Bičiulių popietė Sydnėjuje

Gražina Pranauskienė

Aida Zastarskytė-Abromas

Kaip kiekvienas metais taip ir 
šįmet nepailstanti Ramona Ra
tas - Zakarevičius spalio 25 dieną 
Sydnėjaus Lietuvių Klube suor
ganizavo Lietuvos Baleto Bičiu
lių popietę. Jos metu buvo de
monstruojamas vienas iš naujau
sių lietuvių baleto “La Bayadere” 
pastatymų. Baleto filmuotą me
džiagą Ramona parsivežė iš 
Lietuvos.

Popietės pradžioje Ramona 
pasveikino visus susirinkusiuo
sius, trumpai papasakojo apie 
baleto autorius, statytojus ir šo
kėjus.Baleto “La Bayadere” 
choreografas Marius Petipa, 
muzika - Ludwig Minkus. Baleto 
premjera įvyko 1877 metais, va
sario 4 d. Imperatoriškame bale
te St. Peterburge, Rusijoje.

Lietuviško pastatymo premje-

Raniona Ratas - Zakarevičienė (dešinėje) dėkoja 
Nijolei Vaičiurgytci (kairėje), kuri dirbo FLB 
iždininke penkerius melus.

NAŠLAITĖS AKYS

Dangų užkloja tamsūs šešėliai 
Slenkantys tarp debesų ir dangaus. 
Klykta, linguoja pavargę paukšteliai, 
Slepias po stogu nuo vėjo smarkaus.

.Jų krūtinėlės iš baimės vis plaka, 
O skvarbios akys nesiekia dangaus, 
Klausos pajūris žuvėdros ką šneka, 
Aidas blaškysis krante, nerimaus.

Aš ir pati negaliu prisiglausti
Tarp daugiaaukščių tvorų prislėgta, 
Niekas manęs pasiklydus nerastų, 
Taip ir išnykčiau nakties pagrobta.

Laiko liežuviai praryja našlaitę, 
Neišsiskleidę nuvysta žiedai,

Menkos šaknelės svetur neprigyja, 
Atmintį graužia seni pažadai.

Vėjy linguoju svajas apkabinus, 
Dainą lyg giją tyliai seku, 
Mirksinčios akys puošia žvaigždynus, 
Kelią man rodo, kuriuo nueinu.

2009.08.11

ra įvyko Vilniuje 2007m. gruodžio 31 d. 
Pagrindinę partiją šoka Miki Hamanaka, 
Nerijus Juška.

Ramona priminė, kad Lietuvos Bale
to Bičiulių draugijai jau 11 metų. 1998 m. 
kartu su Jurgiu Žalkausku iš VIC, Joan 
Songaila iš QLD (sekretorė), Justinu 
Ankumi (pirmas iždininkas), vėliau Nijo
le Vaičiurgytc iš Sydnėjaus, Ramona įkūrė 
Lietuvos Baleto Bičiulių draugiją, kuri 
gyvuoja iki šiol. Šios draugijos tikslas rem
ti Nacionalinį Lietuvos baletą ir baleto 
mokyklą. Ramona padėkojo Nijolei 
Vaičiurgytci, kuri penkerius metus dirbo 
iždininke. Teodoras Rocas sutiko toliau 
eiti garbės iždininko pareigas.

Lietuvos Baleto Bičiulių draugijos 
garbės globėjai yra Marilyn Jones OBE ir 
Viktoras Šliteris OAM (Sydnėjaus Lietuvių 
Klubo prezidentas). Garbės nariai- Janina 
Giedraitytė de Falkowski, Elena Jonaitis 
ir Cecilija Protienė.

Vėliau visi buvome pakviesti pažiūrė
ti baleto ištraukas. Tai baletas apie amži
ną meile, likimą, teisybę, kerštą. Baletas

pastatytas klasikinio šokio stiliumi. Kai 
kurie žinovai baleto siužetą prilygina 
Romeo ir Džiuljetai. Marius Petipa savo 
baletą Bajaderė kūrė ant tvirto romanti
nio pagrindo, gretindamas jį su savo paties 
sukurta klasikinio šokio estetika. Ro
mantizmą jame atspindi tipiški bruožai - 
Indija yra egzotiška šalis, puikiai tinkama 
veiksmo vieta romantikams, balete da
lyvauja nežemiškos būtybės, baleto tema 
taip pat itin būdinga romantizmo kūri
niams - pasiaukojanti, visaapimanti ba- 
jaderės Nikijos meilė, meilė, kaip aukš
čiausia gyvenimo prasmė ir išraiška. 
Bajaderės siužeto šaltinis yra Indijos 
literatūros klasika - Kalidasos drama 
Sakuntala ir Goethes poema Dievas ir 
bajaderė. Šie poezijos kūriniai tapo 
pagrindu ne vienam spektakliui.

Filmo pertraukoje visi galėjome pa
sivaišinti Ramonos keptais pyragais, 
padiskutuoti. Po pertraukos toliau žiū
rėjome filmo 4-tą veiksmą. Baleto „La 
Bayadere“ pastatymas parodė Lietuvos 
baleto nuolatinį žingsnį pirmyn - šokėjų

Nerijus Juška “La Bayadere” balete.

techniškumu, meniškumu ir 
grakštumu.

Ir nors salė nebuvo pilna, bet 
patipopietė buvo labai jauki, sava 
ir šilta. Popietės pabaigoje visi 
dalyvavome loterijoje kurioje 
buvo galima laimėti baleto „La 
Bajaderė“ CD, lietuviškus suve
nyrus ir kitus įdomius dalykėlius.

Visi aukoti ir surinkti iš lo
terijos pinigai bus perduoti pa
remti artėjantį Lietuvos baleto 
85-ą jubiliejų.

Visi išsiskirstėme patenkinti, 
gerai nusiteikę. Ačiū lietuviško 
baleto gerbėjams, ačiū Ramonai 
už jos gražius ir kilnius siekius. 
Iki kitų susitikimų! □

Dainininkų dėmesiui
Graikai pirmieji prieš daugelį metų 

suprato, kad menas - būtent muzika, 
teatras, baletas, net ir sportas, atskiria 
civilizuotą žmogų nuo barbaro. Labai gai
la , bet barbarizmo dar ir šiandieną yra.

Man teko nugirsti pokalbį: “O kam 
mums tas choras reikalingas? Anksčiau, 
kuomet Lietuva buvo okupuota, mes su 
daina šaukėme pasauliui, kad mes norime 
Lietuvai laisvės, o dabar Lietuva laisva! ”

Išgirdusi tokias kalbas mūsų Sydnėjaus 
lietuvių choro “Daina” vadovė Birutė 
pradėjo save klausinėti, kodėl aš čia vargs

tu, kas pentadienį važiuoju šimtą kilo
metrų mokinti choristus, jeigu mūsų cho
ras lietuvių bendruomenei nereikalingas?

Lapkričio pirmą dieną choro “Daina” 
Valdyba suruošė paskutinį šiais metais 
koncertą. Kad paįvairintų programą, cho
ras pasikvietė “Atspindžio” dainininkes, 
“Sūkurio” šokėjus, Joe Blansjaar solo 
padainavo tris dainas, mūsų choro akom- 
panuotojasWojciech Wisniewski pianinu 
paskambino F. Šhopin’o “Balade in F 
minor Op. 52”.

Nesitikėjome sulaukti daug žiūrovų,

Leeka Gruzdeff F.R.A.S.
2000 m. menininkė buvo priimta kaip Fellow Member of the Royal Art Society

Isolde Ira Požclaitė - 
Davis AM

„Leeka Gruzdeff meno 
mokėsi East Sydney Technical 
College. Paskui ji tapė su 
pasižymėjusiais Sydnėjaus 
menininkais. Jai labai svarbu 
tapyboje parodyti šokėjų 
energiją ir įkvėpimo skalę“ 
(Citatos iš Leekos C. V.)

Menininkė jau laimėjo virš 
100 prizų už savo kūrinius 
Sydnėjuje ir provincijos 
vietovėse. Net ir už NSW ribų. I.ceka Gruzdelf “Afrikietės merginos”.

Todėl nenuostabu, kad menininkė jau 
yra gavusi už savo paveikslus nuo 2005 - 
2009 metų net trylika pirmųjų prizų. Ne 
tik NSW, bet ir Victoria Valstijoje. Jos 
Kita Hunter portretas (pagarsėjusios Syd
nėjaus operos soprano solistės) pateko į 
paskutinę atranką Archibald prizo paro
dą 1986 metais.

1988 metais Don Burrows portretas 
taip pat buvo išstatytas paskutinėje 
Archibald prizo atrankoje.

NSW Agricultural Easter Show paro
doje tapytojos Eva Kubbos portretas lai
mėjo pirmą prizą. Be to, Leekos paveikslas 
Fisher's Ghost irgi laimėjo pirmą prizą.

Leeka Gruzdeff nesitenkina vien tik 
kūryba. Ji yra ir meno studentų vadovė, 
pvz.: Camp Creative 1980 - 2005, Art in 
Action 1996 - 1999, Bathurst 1990.

Ji yra taip pat parašiusi eilę (10) 
straipsnių apie pastelės kūrybą, kurie 
buvo spausdinti 1998 metais leidiniuose 
The Australian Arts ir Palette.

Be to Leeka surengė 16 savo parodų. 
Jos kūrinių rasime Australijos bei užjūrių 
meno kolekcijose.

Šiuo metu ji vadovauja, moko irprave-

tačiau mūsų nustebimui maža salė buvo 
pilna dainos mylėtojų, klausytojų. Entu- 
zijastingi plojimai chorą įtikino, kad 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenėje bar
ban; yra labai mažai, o kuomet gavome 
pakvietimą iš Canberros Lietuvių Ben- 
dmomenės Sąjungos kitais metais atvykti 
ir dalyvauti Vasario 16-osios minėjime, 
choro vadovės Birutės ir choristų nuo
taika pasitaisė.

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” turi 
garbingą praeitį. Kuomet NSW Parlamen
tas 1972 metais organizavo iškilmingą 
Sydnėjaus Operos Rūmų atidarymą, į kurį 
buvo pakviesta Didžiosios Britanijos

Ixeka Gruzdelf “Valsas”.

da seminarus apie akvarelės ir temperos 
tapybą miestuose ir provincijoje. Paklau
sa nemaža.

Meno būreliai ypatingai domisi aki
vaizdžiais meno kriterijų pademonstra
vimais ir parodų vertinimais. □

karalienė Elizabeth Il-oji, pakvietė ir 
mūsų lietuvių chorą pasirodyti su lie
tuviškom dainom. Mūsų choras taip pat 
dalyvavo visose Dainų Šventėse, kon
certavo Tasmanijojc, Brisbanėję, gieda 
bažnyčioje. Nenuostabu, kad mūsų cho
ras, kaip ir visi lietuvių chorai, labai 
sumažėjęs, daugumos buvusių choristų 
pavardes rasime Sydnėjaus lietuvhj ka
pinėse. O kad choras padidėtų, jo vadovė 
Birutė kviečia visus, kas tik gali ir mėgsta 
dainuoti, ateiti į repeticijas, kur dainuo
sime kartu.

Vincas Binkis
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Sportas lš Redakcijos pašto
Vancouver žiemos olimpiadoje dailiojo čiuožimo

šokėjams teisėjaus ir Laima Krauzienė
Įkandin Lietuvos ledo šokių poros 

bilietą į 2010 melų Vancouver žiemos 
olimpines žaidynes gavo Lietuvos teisėja 
kaunietė Laima Krauzienė.

L.Krauzienė tapo pirmąja Lietuvos 
teisėja, kuriai suteikta teisė vertinti čiuo
žėjų pasirodymus svarbiausiose per ket
verius metus dailiojo čiuožimo varžybose.

Kauno „Balti, ainių“ sporto mokyklos 
direktorei pasiekti tikslą reikėjo ir sėk
mės - praėjusį savaitgali Vokietijoje per 
paskutines atrankos i Vancouvervaržybas 
teisėjai traukė burtus, kas dirbs Kanadoje. 
Šįkart fortūna nusišypsojo Laimai 
Krauzienci. Tačiau kol kas ji dar nuogąs
tauja, kad Vancouver ji gali bū ti vieniša.

Nors Deivido Slagniūno ledo šokių 
partnerė Katherine Copcly dar negavo 
lietuviško paso, Vancouver žiemos olim
piados dailiojo čiuožimo turnyre Lietuva 
garantuotai turės savo atstovų. Likus ke
turiems mėnesiams iki olimpiados D.Stag- 
niūnas ir K.Copely sėkmingai braunasi į 
ledo .šokių elito gretas ir stengiasi negal
voti apie tai, kas būtų, jei jų svajonė da
lyvauti olimpiadoje žlugtų. Trenerius ir 
Lietuvos dailiojo čiuožimo federacijos 
(I ,DCF) vadovus nudžiugino ne tik trečioji 
vieta „Nebelhorn Trophy“ varžybose 
Oberstdorfe, bet ir taškų suma. 162.02 
taško -geriausias jų rezultatas šiais metais.

Iš viso olim-piadoje varžysis 24 ledo 
šokių poros, 19 jų paaiškėjo pavasarį 
pasaulio čempionate Los Angeles (JAV).

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš“M.P.” nr.45.

Netikėti atradimai - 
mūzų įkvėptieji

Sėdžiu puikiame “double six” paplū
dimyje ir vėl stebiu balinietišką saulėly
dį. Akies kampučiu matau, kad dviem 
suoliukais toliau sėdi žmogus. Tai senas, 
vėjo nugairintas vyras, atrodo, lyg būtų 
padarytas iš odos, sukaltos vinimis. Jis 
turi seną apšiurusią gitarą, kurią globia 
rankomis, tartum tai būtų vienintelis jam 
svarbus daiktas.

Mes žiūrim vienas į kitą - aš smalsiai, 
jis - droviai. Paskui jis atsisėda prie ma
nęs, instinktyviai pasirinkdamas mano 
dešiniąją pusę - tą, kurioje yra mano dar 
girdinti ausis. Mes kalbamės. Jis vardu 
Budi, iš Kalimantano, bet gyvena čia jau 
ilgą laiką. Pagal jo išvaizdą, sakyčiau - 
nuo pat Indonezijos nepriklausomybės. 
Aš žiūriu į jo gitarą, ir jis man papasako
ja, kad ji buvo pagaminta Džiakartojc ir 
kainavo 800,000 rupijų. Aš sau pagalvoju, 
hmmm, matyt pamatė ateinantį lengvai 
apgaunamą...

Bet kai vėl atidžiau pažiūriu į gitarą, 
matau, kad ji nors sena ir apdėvėta, bet 
gerai prižiūrėta ir švari. Grifo lakas nely
giai nudėvėtas iki pat 14-to skirsnio. Tai 
ženklas, rodantis kad muzikantas nebijo 
leisti savo instrumentui dainuoti. Jis pa
stebi mano žvilgsnį.

“Ar jūs grojate?” - klausia jis manęs. 
Na, kažkada grojau. Ne labai gerai ir labai 
labai seniai. Jis paduoda man instrumen
tą ir atsilošia laukdamas. Aš vos galiu 
atsiminti akordus, kurie kažkada buvo 
tokie įprasti, ir mano pirštai man atrodo 
kaip dešrelės dviejų žvaigždučių resto
rane. Vienu momentu aš pasijuntu kaip
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Katherine Copely ir Deividas Slagniūnas.

Ten Lietuvos šokėjai iškovojo 14-ąją vietą 
ir gavo olimpinį bilietą. Bet pagal 
Tarptautinio olimpinio komiteto 
reikalavimus olimpiadoje šaliai gali 
atstovauti tik jos pilietybę turintys 
sportininkai, todėl 21 metų K.Copely be 
lietuviško paso Vancouver nelaukiama.

Prašymas suteikti amerikietei I .R pilie
tybę buvo pateiktas dar prezidentaujant 
Valdui Adamkui, bet jis perdavė šią misiją 
savo įpėdinei Daliai Grybauskaitei. (“Lr.”) 

svečias, kurį jo išgėrę draugai ką tik 
prikalbino eiti į sceną dainuoti karaoke, 
ir aš tuojau numirsiu... bet pamažu imu 
bandytistygas.

Jausmas - kaip Apreiškimas. Instru
mentas... na, leiskit papasakoti. Jis yra 
tobulai suderintas. Tiesa, stygas verkiant 
reiktų pakeisti, bet nežiūrint to, balsas 
vistiek dar harmoningas ir sodrus, su to
kiu skambesiu, kurį galėjo išgauti tik 
gerai savo amatą ir medį žinantis meis
tras, kuris tarytum be pastangų sukuria 
tobulą instrumentą. Grojimas yra lengvas 
ir švarus, kiekvienas akordas dera per 
visą grifą. Viskas harmoniškai subalan
suota, dvyliktasis skirsnis sudaro tobulas 
oktavas be jokio disonanso.

Aš groju kaip aš visuomet grodavau. 
Nuoširdžiai, blogai, trumpai. Bet koks tai 
malonumas laikyti instmmentą ir bandyti 
iš jo išgauti keletą paprastučių bliuzo 
nuotrupų. Kaip kito savininko paklusnus, 
bet ištikimas šuo, gitara iš pradžios ne
nori pasiduoti svetimo žmogaus glamo
nėjama. Bet mano dideliam nustebimui, ji 
pasiduoda ir netrukus pradeda, kaip visi 
geri instrumentai, pati groti. Klausantis 
senoviško ir gerai žinomo dvylikos skirs
nių grojimo Budi akys sužvilga. Aš jam 
atiduodu gitarą, atpažinęs tkro muzikan
to užsidegimą, kai jis turi groti tuč tuojau 
arba tyliai užgesti savo sieloje.

Tada Budi pradeda groti. Aš klausau 
sukaustytas. Jis groja tradicinius bliuzus, 
bet su visų savo lankytų vietų ir visų sa
vo pergyvenimų atspalviais. Jie šiurkštūs 
ir šaižūs ir, kaip deimantai, su mažom 
techniškom klaidelėm. Jis groja ir dainuo
ja iš širdies ir sielos, ne iš galvos, ir ma
no rankų oda pašiurpsta Bali vakaro 
šilumoje. Jo balse rūgštis ir medus, aš 
girdžiu dūžtanti stiklą ir burboną, vargą ir 
praradimus. Jis dažnai stabteli, papras
tai apie dainos vidurį, žiūrėdamas nema
tančiu žvilgsniu į horizontą, murmėdamas 
'Saja lupa, saja lupa” (Užmiršau, užmir-

Dear Editor,
I have been involved with the 

Lithuanian community for about 15 years. 
At the A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 
General Meeting on 11 October 2009,1 
was dismayed by the attack made on 
members of the outgoing committee who 
were in my presence and hearing referred 
to as “Communists”.

Many years ago, migrants found it 
necessary to make it clear to members of 
the Australian community that they were 
not communists. I well remember Russian 
persons making it clear to me that they were 
White Russians. Fortunately, in the wider 
Australian community, these distinctions 
are no longer needed and McCarthyism is 
now considered a black mark on American 
history.

In ourcommunity 1 have noticed lhat 
some of those who migrated in the 1940s 
and 1950s regard themselves as different 
from later Lithuanian migrants, and the 
attitude can be spiteful. On the other hand, 
many older migrants welcome new arrivals

Gerbiama Redakcija,
“Sydney Morning Herald” penkta

dienio (2009.11.13) dienraščio verslo 
skyriuje, radau aprašymą apie Jason 
Stirbinskis pasiekimus verslo pasaulyje.

J. Stirbinskis yra aukso ieškančios 
Central Asia Resources kompanijos Vaka
rų Australijoje vadovas. Ši kompanija še
favo Singapūre bazuojančio Kazachsta
no ambasadoriaus vizitą Australijoje.

Gerb. Redaktore,
VŠĮ „Inspectors Office“ įkurta 2009 

metais, teikianti paslaugas tiek fiziniams, 
tiek juridiniams asmenims. Pagrindinė 
įstaigos veikla susijusi su dingusių, pa
grobtų, per prievartą laikomų žmonių 
paieška visame pasaulyje bei judėjimu 
prieš prekybą žmonėmis. Mūsų tikslas yra 
padėti visuomenei konfliktinėse situaci
jose, kuriose žmonės jaučiasi bejėgiai, ne
galintys patys kovoti už save ar savo ar
timuosius.

Konsultuojame aukų artimuosius 
žmonių pagrobimo klausimais, pataria
me kaip elgtis situacijose, kai yra 
reikalaujama išpirka už pagrobtąjį. Taip 
pat padedame žmonėms, kurie prieš savo 
valią buvo išvežti į kitą šalį, saugiai grįžti 
pas savo artimuosius.

Teikiame visokeriopą pagalbą aukoms 
ir jų artimiesiems.

Jeigu jūsų lietuvių bendruomenei VŠĮ 
„Inspectors Office“ veikla atrodo įdomi ir 
prasminga, norime paprašyti nemokamai 

šau)... Aš irgi dažnai užmirštu dainų 
žodžius, ir aš jį visiškai suprantu. Jis 
paklausia manęs, kaip vadinasi egzotiška 
ir liūdna muzika, kurią jis groja, bet ne
žino pavadinimo. Tai nesvarbu. Jo muzi
ka yra jo būties branduolys, ir aš esu 
pritrenktas.

Jis turbūt niekada nedalyvaus koncer
te ir nedainuos kavinėse ar baruose. Jis 
turbūt net neišgyventų įrašų studijos, 
nepažeidęs savo sielos. Muzikos indus
trijos vilkai nudraskytų mėsą nuo jo kau
lų ir atskiedę jo sielą, palaužtų jo dvasią. 
Aš įtariu, kad jis visai nenori publikos 
susižavėjimo. Jam visai nereikia, kad jį 
glostytų garbinančios minios - jam už
tenka, kad jį supranta bendraminčiai. Jo 
muzika yra jo paties esmė.

Budi man priminė kitą menininkę - 
vadinkime ją Helena - kurią aš sutikau 
Seminjake. Kad turėtų duonos ji dirba 

with open arms.
My own research indicates that many 

Lithuanians who were forced to live under 
communism, were in fact great patriots who 
suffered denial of education, denial of 
religion, and in some cases, starvation and 
death. They were persecuted for opposing 
communism. Their partisans were hunted 
by the Russian army, and their bodies 
displayed in the village square for families 
to see (but had to deny).

Meanwhile, the early Aussie migrants 
made a new life of freedom, never went 
hungry and never fired a shot with the 
partisans. To those few who still make the 
accusation “communist!”, how dare you 
insult the later migrants without 
understanding what the insult 
“communist” means to many patriotic 
families who gave much more to Lietuva 
than did their critics! Your abuse is 
unpatriotic and your new country has 
always welcomed people from the end of 
the earth. Aussies believe in “a fair go!”

Yours Faithfully,
Garry Pen hall

Vizito pasekmėje Jason Stirbinskis buvo 
pakviestas Kazachstano garbės konsulu 
Vakarų Australijoje. Ponas Stirbinskis įėjo 
į šios aukso ieškojimo kompanijos, dau
giausia Kazachstane, valdybą praeitais 
metais ir tada apsilankė toje šalyje.

Jason Stirbinskis pastebėjo, kad jo, kaip 
lietuvio, šaknys esančios abipusiai 
naudingos, nes - “bendrai sovietinė kul
tūra, struktūra ir t.t. jam gerai pažįstama”.

Vytenis Šliogeris

įkelti mūsų banerį ar informacinį straipsni, 
skelbimą apie mūsų organizaciją į Jūsų 
internetinę svetainę. Tokiu būdu Jūsų 
bendruomenė prisidėtų prie mūsų nevy
riausybinės organizacijos veiklos skati
nimo bei socialinių problemų prevenci
jos.

Mes jums atsilyginsime reprezentuo
dami savo partnerius mūsų internetiniam 
puslapyje bei kitose žiniasklaidos prie
monėse, galim patalpinti ir jūsų baneriu- 
ką mūsų t inklalapyje, jei tokį turite.

Tikslesnę informaciją, Jums pa
geidaujant, atsiųsime individualiai. Daug
iau informacijos apie mūsų įstaigą

www.inspcctorsoffice.eu

Pagarbiai,
VŠĮ „INSPECTORS OFFICE“

Projektų vadovas
Deividas Rodinas

Tel./faks.: +370-46-496848 
Mob.: +370-678-23963

Email: info@inspectorsoHice.eu
www.inspectorsofiice.eu

bare, o sielos penui ji kuria dainas ir tapo. 
Būdamas vakarietis, papratęs nusipirkti 
kas man patinka, aš paprašiau jos par
duoti man labai atliepiantį paveikslą 
gitaros tema. Ji atsisakė. “Mano menas 
yra mano pačios dalis”, pasakė ji, “Aš 
negaliu jo parduoti, nes aš prarasčiau 
save...” Kaip ir Budi atveju, jos pačios 
mūza yra jos asmeniška palydovė, kurijai 
neleidžia dalintis bendru talentu su visu 
pasauliu.

Ir čia yra dalyko esmė. Gal būt tikra
sis menas luri būti matomas ir išgyvena
mas, bet neturi būti kieno nors nuosa
vybė. Galbūt geriausia muzika turėtų bū
ti klausoma, bet nepanaudota verslui, kad 
nebūtų numenkinta. Aš nežinau. Aš žinau, 
kad mano gyvenimas praturtėjo netikėtai 
sutikus šiuos du žmones. Ačiū tau, Budi; 
ačiū tau, Helena.

(Bus daugiau)
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Norvegijoje - geriausia, Lietuva - 46-oji Prisimenant Vladą Morkį
Norvegija išsaugojo savo kaip patrauk

liausios gyventi šalies statusą, rodo dabar 
paskelbtieji Jungtinių Tautų (JT) duo
menys, pagal kuriuos Lietuva yra 46-oje 
valstybių sąrašo vietoje, o Afrikos valsty
bės į pietus nuo Sacharos - pačioje 
pabaigoje.

Lietuva po paskutinio vertinimo nukri
to trim pozicijomis (2007/8 m. Praneši
me Lietuva buvo 43 vietoje). 2007/8 m. 
Pranešimo duomenimis, Lietuva pirma
vo tarp 3 Baltijos valstybių, tačiau šiemet 
Lietuva lenkia tik 1 .atviją.

Lietuva, esanti 46 vietoje, Latvija 48- 
ojoje, Estija 40-ojoje ir Lenkija 41-ojoje 
priskirtos aukšto socialinės raidos indek
so grupei. Tokios šalys kaip Norvegija 
priskirtos labai aukšto socialinės raidos 
indekso grupei, kurioje iš viso yra 38 
valstybės.

Dar prieš pasaulinę ekonomikos krizę 
surinkti duomenys rodo, kad geriausiais 
gyvenimo standartais gali džiaugtis žmo
nės Norvegijoje, Australijoje ir Islandijoje, 
o blogiausia padėtis šiuo atžvilgiu yra 
Nigeryje, Afganistane ir Siera Leonėje.

JT.vystymo programos (J l'VP) indek
sas buvo parengtas remiantis 2007 metų 
duomenimis apie bendro vidaus produk
to (BVP) dalį vienam gyventojui, švietimą 
ir tikėtiną gyvenimo trukmę. Jis atsklei
dė didelius skirtumus tarp išsivysčiusių ir 
besivystančių šalių.

“Nepaisant reikšmingų pagerėjimų 
bėgant laikui, pažanga buvo netolygi, - 
sakoma JTVP pranešime. - Daugelis ša
lių pastaraisiais dešimtmečiais patyrė 
nesėkmių susidūrusios su ekonomikos 
nuosmukiu, krizėmis, susijusiomis su 
konfliktais, ir ŽIV/AIDS epidemija...Taip 

ALFAS invites all 
Australian Lithuanian Sports Clubs to attend 

59th Australian Lithuanian
Sports Festival

to be held in Geelong from the 27th -31st December, 2009.
For further information contact your local Australian Lithuanian Sports Club 
Committee or Geelong ’’Vytis” email: geelongvytis@optusnet.com.au
Secretary Lucy Koszcia Ph: 03 5278 7485, email: cddick@pipcline.coiii.aii 
President Alex Wiasak Ph: 0411 806 284

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
kviečia visų kultūrinių ir meno organizacijų atstovus į susirinkimą Sydnėjaus 
Lietuvių Klube šių metų gruodžio 6 dienų, sekmadienį, 2 vai. p.p., sustatyti 

2010 metų renginių kalendorių.
Negalintys dalyvauti susirinkime, informaciją gali pasiųsti elektroniniu paštu:
1) Apylinkės pirmininkei Gretai Savickaitci-Fletcher: 
gretasav2@yahoo.com arba
2) Jadvygai Ilurokienci, atsakingai už ryšius su bendniomenės organizacijomis: 
burokas@optusnet.com.au.

Greta Savickaitė-Fletcher
AI .B Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkė

buvo dar prieš tai, kai pajutome pasauli
nės ekonominės krizės poveikį”.

Tikėtina gyvenimo trukmė paskuti
nėje sąrašo vietoje esančiame Nigeryje bu
vo 50 metų - maždaug 30-čia metų trum
pesnė nei Norvegijoje, rodo indeksas. 
Kiekvienam Nigeryje žmogaus uždirbtam 
doleriui tenka 85 Norvegijoje uždirbti 
doleriai.

Pusė žmoniij skurdžiausiose 24 vals
tybėse buvo neraštingi, o vidų I iniokų grupei 
priskirtose šalyse šis skaičius buvo 20%.

10-oje vietoje esančioje Japonijoje 
žmonės gyveno ilgiau nei visi kiti - vidu
tiniškai 82.7 metų, o karo nualintame 
Afganistane - vos 43.6 metų.

19-oje vietoje esančiame mažyčiame 
Lichtenšteine, kuriame gyvena 35,000 
žmonių, yra 15 bankų ir daugiau kaip 100 
turto valdymo kompanijų, buvo didžiau
sia BVP dalis vienam gyventojui - 85,383 
JAV doleriai (202,571 Lt.).

Skurdžiausi žmonės gyvena Demok
ratinėje Kongo Respublikoje, kur viduti
nės pajamos vienam žmogui buvo 298 
doleriai (707 Lt.) per metus.

Penkios valstybės - Kinija, Venesuela, 
Peni. Kolumbija ir Prancūzija - pakilo per 
tris ar daugiau vietų, palyginti su ankstes
niu sąrašu. Tai nulėmė didesni uždarbiai 
ir ilgesnė tikėtina gyvenimo trukmė. Ki
nija, Kolumbija ir Venesuela papildomų 
taškų pelnė dėl pagerėjusio švietimo.

JTVP, kuri tokius indeksus skelbia 
kasmet nuo 1990-ųjų, nurodė, kad viso 
pasaulio mastu socialinė raida nuo 1980 
metų pagerėjo 15% ir kad didžiausius 
laimėjimus šioje srityje pasiekė Kinija, 
Iranas ir Nepalas.

(Pagal BNS)

Visą savo turtą surinkau - 
Išdėliojau saulėje ir vėjuje: 
nėra nieko auksu lieto nei sunkaus, 
nieko žėrinčio ir nieko sudūlėjusio. 
Tiek ir tiek tiktai, tiek teturiu, 
bet pakako ir užtenka visko...

Cituojant Henriką Nagi, taip 
galima pasakyti apie Vladą Morkį, 
gyvenusį Parkside, Pietų Aus
tralijoje. Nors jau prabėgo penkeri 
metai, kai netekome šio šviesaus, 
taurios sielos žmogaus, moksli
ninko. ištikimo draugo, bičiulio, 
aktyviai rėmusio Lietuvos jauni
mą, apie jį labai sunku rašyti 
būtuoju laiku. Peržiūriu rašytus 
laiškus ir kruopelę po kruopelės 
renku skubrius gyvenimo faktus, 
norėdama suprasti šio iškilaus 
žmogaus gyvenimo credo. Manau, 
supratau - tai Meilė Tėvynei, už 
savo genis darbus nesitikint jokio
atlygio, nes anot R. Mucenickicnės. jo. kaip 
ir kiti) mūsų draugų bičiulių atlygis - ra
mi širdis, kurioje nelieka vietos keroti 
pykčiui, pavydui, kerštui.

Vladas Morkys gimė Šiaulių apskri
tyje, ūkininko Vinco Morkio ir jo žmonos 
Mortos Valcntinaitės šeimoje, kurioje dar 
buvo keturi broliai ir sesuo Jadvyga. 
Sėkmingai baigė Tautiškio mokyklą, o 
1925 m. išvyko į Šiaulius ir mokėsi sava
rankiškai. Nors Vladas svajojo studijuoti 
mediciną, dėl tėvų sveikatos ir kitų 
priežasčių jam teko paragauti kalvystės, 
rankų darbo amato, tarnauti privalomoje 
kariuomenėje.

Vis tik 1943-44 m. jo svajonė išsipildė 
- du semestrus studijavo mediciną Kau
ne, labai šiltai prisimena Vydūno paskai
tas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, dirbo 
slaugytoju ir Mūnchen’o l Jniveristetc tęsė 
medicinos mokslus. 1947 m. baigęs tre
čiąjį semestrą, nutraukė studijas ir 1948 
m. emigravo j Australiją. Šias žinias jis 
pateikė savo prašyme dėl tolesnių studijų 
Australijoje.

Vladas Morkys atliko porą metų 
privalomo darbo ir visą laiką domėjosi 
įvairiais moksliniais darbais, metafizika, 
chemija. Baigęs Melbourne Dianetics and 
Scientology kursus, vedė praktinius už
siėmimus. Jį labai domino Rudolph 
Steiner filosofija, susirašinėjo su įvairių 
šalių mokslininkais ir puoselėjo viltis dėl 
šios sistemos įkūrimo Lietuvos mokyk

Nuotraukoje - Vlado Morkio statulėlė, kurią jis 
dovanojo Šiaulių anglų kalbos asociacijos Isolde 
Poželailė - Davis AM centro bibliotekai.

lose. Šiam tikslui atsiuntė labai daug 
medžiagos ŠĖTA Anglų kalbos Centro 
bibliotekai. Atminimui skirtame kampe
lyje keletas asmeninių daiktų, ant sienos 
kabantis triptikas „The Pioneers“ primena 
mums artimą žmogų ir pirmųjų atvykėlių 
įsikūrimo Australijoje istoriją.

Vartau Vlado Morkio bylą, kurioje 
straipsniai bei laiškai lietuvių, anglų, 
vokiečių kalbomis, siųsti privatiems as
menims, giminaičiams, sulaukusiems jo 
paramos, Įvairioms organizacijoms Aus
tralijoje ir už jos ribų, kurias jis taip pat 
rėmė finansiškai. Negaliu atsistebėti šio 
neeilinio žmogaus valia, ryžtu siekiant 
užsibrėžto tikslo.

Didžiuojamės, kad Vladas Morkys nuo 
2001 meti) Šiaulių anglų kalbos moky
tojų asociacijos Valdybos nutarimu yra 
Asociacijos Garbės narių gretose. Ir iki 
šiol mokomės iš jo atsida-vimo, paprastu
mo ir meilės.

Jo efemeriška marmurinė statulėlė, 
atsiųsta Šiaulių anglų kalbos mokytojų 
asociacijai 1998 m., simbolizuoja fizinį 
kūną (gulinti figūra) bei astralinį (kylanti 
erdvėje) ir atspindi jo daugialypes pažiūras 
į mus supantį pasaulį, primindamas, kad 
visi turtai laikini, amžinai gyvos tik dvasi
nės vertybės....

Augute Vaičiulienė
Šiaulių anglų kalbos 

mokytojų asociacijos pirmininkė

Lietuvoje mirus mylimai seseriai, nuoširdžiai užjaučiame Sydnėjaus lietuvių 
choro “Daina” choristę Nijolę Ručinskienę.

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”

Nuoširdžiai dėkojame ALB Geelongo Apylinkės Valdyba už $250 auką “Mūsų 
Pastogei” paremti.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Padėka
Nuoširdus ačiū Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijai už 

$200 auką paremti “Mūsų Pastogės” leidimą.
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Padėka
Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” dėkoja Lėtai ir Antanui Kramiliamsuž 

100 dolerių auką ir Vytautui Patašiui už 50 dolerių auką.
Dėkojame Sydnėjaus Lietuvių Klubo Direktorių Valdybai už dovaną lote

rijai, Klubo vedėjai Suzanne Fairhall už suorganizuotą šampaną koncerto metu, 
kuris įvyko šių metų lapkričio 1 d.

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

$50- V. Aukšticjus($1010)

a.a. Povilo Mičiulin atminimui:
$25 - dr. K. Zdanius ($880)
a-a. Henriko Kaladės atminimui:
$25 - dr. K. Zdanius ($905)
$20 - B. Prašmutaitė ($3405)
$10- A. ir J. Šimkai ($1345)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

ALF iždininkas

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

Musų Pastogė Nr. 46, 2009.11.25, psl. 7
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LITHUANIAN CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY “TALKA" LTD

LOANS
EASY TERMS
NO FEES

Hom® jneicHaco, rcriavaUofiS,

now 5.95% p.a|
First home buyers rate
5.25% for 42 months

MELBOURNE ADELAIDE 
03 0328 3466 08 8362 7377

TERM DEPOSITS

E
h. 5.35% p.a.
h. 4.50% p.a.
h. 4.25% p.a.
lay be withdrawn before 
erm, In which case 0.5% 

is paid art the withdrawn amount.

SYDNEY FAX
02 9482 0082 03 9328 4957

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos nariai
‘'MMCZr'fc maloniai kviečiami dalyvauti

Sgl kalėdiniame pobūvyje,
kuris įvyks šių metų gruodžio 12 dieną, šeštadienį, 12.30 vai. p.p.

Yowani Country Club, Northbourne Avenue, Lyneham.
Norinčius dalyvauti prašome pranešti Barbarai Šilinis, lel.: 6288 6283 

iki pirmadienio, gruodžio 7 dienos.

Geelongo Apylinkės Valdyba praneša, kad 

tradicinė metų užbaigimo iešminė (bbq) 
bus ruošiama sekmadienį, lapkričio 29 d., 12 vai. Lietuvių Namuose, Pettilt Park.

Prieš tai pasirodys tautinių šokių grupė “Linas-Gegutė”. Prisiminsim 
viešnagę Lietuvoje ir tuo pačiu paminėsim 1 .ietuvos vardo tūkstantmetį. Vėliau 
salėje bus galima pažiūrėti praėjusių švenčių Lietuvoje DVD filmą.

Maistas bendruomenės nariams (susimokėjusiems nario mokestį) ir vaikams - 
veltui, kitiems - $10. (Nario mokestis $5). Gėrimus atsinešame savo (b.y.o.). 
Kviečiame visus. Geelongo Apylinkės Valdyba

Pranešimas Melbourno pensininkams
Melbourne pensininkų Kalėdiniai pietūs įvyks 

antradienį, gruodžio 15 dieną, 11 vai. ryto Melbourno Lietuvių 
Klube. Norinčius dalyvauti prašome užsiregistruoti pas sekretore 
Ireną Vilkišicnę tel.: 98195103 iki gruodžio 6 d.. Tik užsiregis
travę pensininkai galės dalyvauti.

Melbourno Pensininkų Draugijos Valdyba

Bus ir šiemet!
Kas bus? Nagi prieškalėdinis namudininkų turgelis Melbourno Lietuvių Namuose. 

Žmonės jau klausinėja: - ar bus turgelis? Ar galėsime nusipirkti prėskučių (šližikų), 
lašinėčių, šakočio, pyragų, eglutės papuošalų, kalėdinių atvirukų, papuošalų, medaus ir 
kitokių gėrybių.

O mes. Melbourno Entuziastės, jau kalbinam būsimus gamintojus ir prekiautojus ir 
skaičiuojame kiek stalų reikės paruošti. Uždarbis, kaip paprastai, liks prekiautojams, tik 
nuo kiekvieno stalo atiduosime mažą duoklę I Jetuvių Namams.

Turgelis vyks sekmadienį, gruodžio 13 dieną, nuo 1-os vai. p.p. - ne anksčiau, kad ir 
Mišias išklausę neateitų prie pustuščių stalų!

Prekiautojai prašomi pranešti Lilijai, tel.: 8708-0347 arba Aliutei, tel.: 9338-2172. 
(arba sekmadieniais Lietuvių Namuose). Melbourno Entuziastės

MEETING TO DECIDE THE MELBOURNE LITHUANIAN

COMMUNITY CALENDAR FOR 2010
The meeting to decide the Melbourne Lithuanian Community Calendar for 

2010 will be held at 3pm on Sunday 29 November 2009 at the Melbourne 
Lithuanian Club. All interested members of the Melbourne Lithuanian Community 
are cordially invited to attend this meeting. Anyone who needs to provide 
information to this meeting bu t is unable to attend, may send this information by 
email to me at P.Kabaila@latrobe.edu.au Paul Kabaila,

Australian Lithuanian Community in Melbourne Association Incorporated

Melbourno parapijiečių dėmesiui
Pranešame, kad š.m. gruodžio 6 dieną., sekmadienį, 2 vai. p.p. Melbourno 

Lietuvių Namuose šaukiamas Melbourno Lietuvių Parapijos 
metinis susirinkimas. Kviečiame visus parapijiečius iš arti ir toli 
gausiai dalyvauti. Melbourno Parapijos Taryba

Kalėdaičiai Kūčioms
Melbourno Parapijos Taryba praneša, kad kalėdaičių jau bus galima įsigyti pas Pa

rapijos Tarybos narius Melbourne sekmadieniais prie bažnyčios, Lietuvių Namuose 
arba bibliotekoje.
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Sydnėjaus Lietuvių Klubas
HKHm 16 - 20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contaclus@lithuanianclub.org.au 

www.lithuanianclub.org.au

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir šeštadieniais - Klubas uždarytas
Antradieniais - sekmadieniais - Klubas atidarytas nuo 12 vai. dienos.

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba naujas šefas Antonia.

Pietūs - nuo 12 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė- nuo6vai.p.p. iki9vai.p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. be pertraukos.

Kiekvieną sekmadienį - ir Svetlanos koldūnai.

Sekmadienį, lapkričio 29 d. - Svetlanos lietuviški patiekalai.
Taip pat lietuviškų maisto produktų TURGUS.

Karaoke kiekvieno penkiadienio vakarą (nuo 7 vai. vakaro).

Gruodžio 12 dieną, šeštadienį, 1 vai. p.p. 
kviečiame Klubo narių vaikučius j ;

Kalėdinę vaikuc šventę
Susitiksime su Kalėdą Seneliu!

APrašome užsiregistruoti iki gruodžio 5 d.
Tek: 9708 1414;
E-mail: contactus@lithiianianclub.org.au
Bilieto kaina - $5 vienam vaikui (iki 12 melų)

Veiks Klubo restoranas-Svetlanos lietuviški patiekalai

Klubo bibliotekoje yra naujų knygų. Maloniai kviečiame 
skaitytojus apsilankyti. Taip pat bibliotekoje galite nusipirkti lietuviškų 
kalėdinių atvirukų.

Kaip ir kasmet. Lietuvių Klube bus ruošiamos tradicinės Kūčios 
ketvirtadienį, gruodžio 24 dieną, 5 vai. p.p. vį*
Vietas prašome užsisakyti Klubo Administracijoje tel.: (02) 9708 1414 ’

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Pranešimas MP skaitytojams
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį į tai. kad metų pabaiga jau ne už 

kalnų. Šiais metais dar išeis tik 3 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti paskutiniame šių metų “Mūsų Pastogės” 

numeryje gruodžio 16dicną, kad skaitytojai.šventinį numerį spėtų gauti dar prieš 
Kalėdas. Iš patirties žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą 
atidėlioja, todėl jų sveikinimai Redakciją pasiekia per vėlai. Primename, kad 
laikas siųsti juos jau dabar.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.
Redakcija jų lauks iki gruodžio 11 dienos! MP Redakcija

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. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.slic.org.au/Phstoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

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

Printed by: Spotpress Ptv Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW 2204.
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