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Kalėdinis pobūvis Canberroje

Praėjusių metų gruodžio 12 dieną Australijos sostinės Canberros vietiname golfo klube 
(Yowani Country Club) įvyko Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos narių 
Kalėdinis pobūvis. Plačiau apie pobūvį skaitykite “M.P.” psl. 5.
Nuotraukoje - vaizdelis iš kalėdinio pobūvio.

2009-ųjų 
žmogus -

Dalia
Grybauskaitė

(ELTA). Lie
tuvos 2009-ųjų 
žmogumi pirmą
kart išrinkta mo
teris. Ja tapo Pre
zidentė Dalia

Grybauskaitė. Iki šiol ji šiuose rinkimuose 
buvo paminėta tarp penkių populiariausių 
šalies žmonių 2005,2007 ir 2008 metais.

Tyrimų kompanijos “Baltijos tyrimai“ 
duomenimis, renkant Lietuvos metų žmo
gų šiemet buvo paminėti 64 (pernai - 82) 
visuomenės veikėjai Tarp jų - 29 politikai 
(pernai 28), 14 laidų vedėjų, žurnalistų, šou 
dalyvių, aktorių, režisierių, dainininkų 
(28), 5 sportininkai ir treneriai (12). Per 
pastaruosius penkeris metus (2004 - 2008) 
metų žmogumi vis buvo išrinktas buvęs 
Prezidentas Valdas Adamkus.

“Tūkstantmečio žvaigžde” 
apdovanoti V. Landsbergis ir A.

Brazauskas
(ELTA). Už ypatingą indėlį atkuriant 

nepriklausomos Lietuvos diplomatinę 
tarnybą, įtvirtinant Lietuvos valstybingu
mą ir garsinant jos vardą, Užsienio reika
lų ministerijos garbės ženklu “Lietuvos 
tūkstantmečio žvaigždė” apdovanoti 
Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, Europos 
Parlamento narys Vytautas Landsbergis ir 
buvęs Prezidentas Algirdas Brazauskas. 
Jiems įteikti du paskutinieji tokie garbės 
ženklai

Ministras pažymėjo, kad V. Landsbergio 
ir A Brazausko lyderystės metu buvo 
pasiekti Lietuvai svarbūs diplomatiniai 
laimėjimai: tarptautinis pripažinimas, 
svetimos kariuomenės išvedimas, sutarčių 
dėl Lietuvos valstybinės sienos nustatymo

Lietuvos įvykių apžvalga

ateitis atvira jų išsipildymui.
Mes atradome naujų galimybių sunkumams įveikti. Tos galimybės - tai bičiuliška 

parama, savitarpio supratimas, kitoks kalbėjimas - nuoširdesnis, atviresnis, palaikantis. 
Reiklumas ne tik kitiems, bet ir sau. Noras mokytis, tobulėti ir siekti tikslo. Tai padeda 
ištverti sunkumus ir juos nugalėti. Prisiminkime istoriją - Lietuva išgyveno ir kur kas

su kaimyninėmis valstybėmis pasirašy
mas, draugiškų santykių su Lenkija už
mezgimas ir įtvirtinimas, istorinės tiesos 
pripažinimas ir santykių su pasaulio žydų 
bendruomene ir Izraeliu normalizavimas. 
Baltijos valstybių chartijos su JAV pa
sirašymas. nutiesės kelią mūsų šalies 
narystei NATO ir šalies modernizavimas, 
pasirengimas narystei Europos Sąjungoje.

Žalgirio 600 m. jubiliejui - 3 
monetos

(ELTA). Žalgirio mūšio 600-osioms 
metinėms pažymėti Lietuvos bankas 
pirmąkart vienu kartu antrąjį kitų metų 
ketvirtį išleis tris kolekcines monetas. 
Grafinių projektų kūrimo konkurse 
dalyvavo ir jam darbus pateikė septyni 
autoriai.

Konkursą laimėjo R. J. Belevičiaus 
sukurtos šiai sukakčiai skirtos 500 litų 
kolekcinės auksinės monetos, 50 litų 
kolekcinės sidabrinės monetos ir 1 lito 
kolekcinės apyvartinės monetos.

Kuriamas filmas apie pokario 
Lietuvą

(ELTA). Tarptautiniu mastu žinomas 
lietuvių režisierius Šarūnas Bartas kurs 
filmą apie pokario Lietuvą. Filmas remsis 
rašytojo Vinco Giedros paskutiniu roma
nu “Sviesk, Dovydai, akmenį!” (1997), 
praneša interneto svetainė “Cineuropa”. 
Filmą realizuos prodiuserė Rasa Miški
nytė ir kompanija “New Era”.

V Giedros romane atkurta 1948 metais 
Lietuvoje tvyrojusi baimės atmosfera, 
enkavedistų žiaurumai, lietuvių partizanų 
mūšiai su sovietų kariuomene. Pagrindi
nis romano veikėjas bando išlikti baisiau
siais sovietų režimo metais.

“Sovietų Sąjungos okupacija buvo labai 
ilgas ir sudėtingas Lietuvos laikotarpis, 
kurio pasekmės negali būti pervertintos.

Nukelta į 2 psL

Kalėdinis LR 
Prezidentės 
sveikinimas

Mielieji Lietuvos žmonės, 
Šį šventinį Kūčių va

karą esame su savo ar
timaisiais. Dalijamės vis
kuo, ką turime - ir duo
nos kąsniu, ir žmogišką
ja šiluma. Vienas kitą pa
laikydami, stiprinamės 
viltimi ir tikėjimu. Su 
džiaugsmu ir viltimi žvel
giame į ateitį.

Daugeliui šie metai ne-
buvo lengvi. Netikėtas sunkmečio permainas lydėjo netektys ir neįgyvendintos svajonės. 
Tačiau būta ir sėkmės, ir laimėjimų, ir pasiektų tikslų. Niekas nenubraukė ir svajonių -

sunkesnių laikų. Jie padėdavo tautai dar labiau susitelkti.
Įvertinkime išbandymus kaip pamokas, naudingas ateičiai. Būkime vieningi - 

palaikykime vieni kitus, pasitikėkime, būkime kantrūs. Sutelkime visas savo jėgas, gabumus 
ir talentus. Kurkime Lietuvą drauge, tikėkime ja. dirbkime jos labui.

Linkiu visiems stiprybės ir sėkmės. Geros nuotaikos ir pasitikėjimo savo jėgomis. 
Stebuklų, kuriuos galime sukurti savo rankomis ir padovanoti vieni kitiems.

Tegu šventų Kalėdų dvasia suteikia Jums, mielieji Lietuvos žmonės, ramybės ir meilės, 
tegu ateinantys metai būna viltingi. Linksmu šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.

Lietuvos Respublikos Prezidentė

Rysius su išeivija palaikys Užsienio reikalų ministerija
Vilnius, sausio 1 d. (ELTA). Vyriausy

bei nusprendus reorganizuoti Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentą ir 
panaikinti Lietuvių grįžimo į Tėvynę in
formacinį centrą. Užsienio reikalų minis
terija nuo sausio 1 dienos perima ryšių su 
užsienio lietuviais palaikymo funkcijas.

Ministerijoje pradės veikti Užsienio lie
tuvių departamentas, kuris rūpinsis ryšiais 
su užsienio lietuvių bendruomenėmis, ne
formaliuoju lituanistiniu švietimu užsie
nyje. Naujasis ministerijos padalinys sieks 
skatinti užsienio lietuvių tapatybės iš
saugojimą, lietuvių kalbos, istorijos ir 
tradicijų išlaikymą užsienyje, naujųjų 
lietuvių išeivijos organizacijų kūrimąsi.

Ministerija taip pat skatins speciali
zuotų lietuvių diasporos socialinių tinklų 
plėtrą, konsultuos užsienio lietuvius 
grįžimo įTėvynę bei integracijos į Lietuvos 
politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį

Nacionalinių premijų laureatai
(ELTA). Pereitų metų pabaigoje Kul

tūros ministerijoje buvo paskelbti šeši 
2009 metų Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatai, išrinkti iš 14 kandidatų.

Už viso gyvenimo nuopelnus Nacio
nalinę kultūros ir meno premiją pelnęs 
kino režisierius Almantas Grikevičius 
apdovanotas ir už lietuviškojo poetinio ki
no tradicijos atvėrimą ir įprasminimą.

Teatro režisierius Jonas Rimgaudas 
Jurašas apdovanotas už modernios teatro 
kalbos kūrimą, legendos sugrąžinimą į 
šiandieninę Lietuvą.

Fotomenininkas Romualdas Rakaus

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Džojos Barysaitės nuotr.

Dalia Grybauskaitė
2009 m. gruodžio 24 d., Vilnius

gyvenimą klausimais.
Užsienio reikalų ministerijai taip pat 

pavesta parengti ir išvystyti Globalios 
Lietuvos strategiją, kuri numatys kon
krečias priemones, padėsiančias aktyviau 
įtraukti užsienio lietuvius į Lietuvos vals
tybės politinį, ekonominį, kultūrinį ir 
visuomeninį gyvenimą bei palaikyti ryšius 
su Tėvyne.

Užsienio lietuvių departamentui vado
vaus į diplomatinę tarnybą sugrįžęs buvęs 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamen
to generalinis direktorius Arvydas Dauno- 
ravičius. Vyriausybei panaikinus Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentą, užsienio 
lietuvių reikalų koordinavimo funkcijos 
perduotos Užsienio reikalų ministerijai, 
tautinių mažumų klausimų koordinavimas 
- Kultūros ministerijai, užsienio lietuvių ir 
tautinių mažumų švietimo reikalai - 
Švietimo ir mokslo ministerijai. □ 

kas Nacionaline premija įvertintas už 
fotografijos meno poetinį įtaigumą.

Menotyrininkė, meno istorikė Marija 
Matušakaitė apdovanota už autentiškas 
senosios Lietuvos dailės atodangas.

Poetė Ramutė Skučaitė Nacionalinę 
premiją pelnė už mažų ir suaugusių žmonių 
pasaulio vienybę, už žodžio skaidrumą.

Aktorius Rolandas Kazlas įvertintas 
už tragiškąsias ir komiškąsias teatro dermes 
ir kūrybinį principingumą.

104,000 litų vertės premijos, laureato 
diplomai ir ženklai iškilmingai bus įteikti 
Prezidentūroje Vasario 16-osios proga. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Gruodžio 19 
d. Vatikanas pa
skelbė, kad pri
pažino tikru an
trą stebuklą, 
priskiriamą 1909 
metais mirusiai 
australei vie
nuolei Mary Mac 
Killop. Per mal
das prašant jos 

užtarimo Australijoje išgijo moteris, ku
riai gydytojai buvo nustatę nepagydomus 
vėžio židinius plaučiuose ir smegenyse. 
Mary MacKillop buvo paskelbta palai
mintąja 1995 metais po pirmojo pripa
žinto stebuklo - išgydymo leukemija ser
gančios moters. Dabar ji turėtų būti pa
skelbta šventąja artimiausioje ateityje.
♦ Pasaulio viešoji nuomonė kritiškai at
siliepė apie gruodžio 19 d. paskelbtą 
Kopenhagos klimato konferencijoje pa
siektą susitarimą. Valstybės tik pasižadėjo 
dėti pastangas, kad pasaulio temperatū
ros vidurkis nepakiltų daugiau kaip dviem 
laipsniais Celsijaus skalėje. Besivystan
čioms valstybėms pažadėta finansinė pa
rama siekiant anglies dvideginio emisijų 
apribojimo. Kinija ir Indija yra kaltina
mos, kad neatsiekta daugiau įsipareigo- 
jančių nutarimų.
♦ Gruodžio 19 d. Kombodija ištrėmė 
atgal i Kiniją 28 uigurus, kurie atbėgo 
prašydami prieglobsčio nuo persekioji
mo, nes jie atbėgo be asmens dokumentų.
♦ Gruodžio 24 d. al-Qaeda apmokytas 
Jemene jaunuolis iš Nigerijos norėjo susprog
dinti lėktuvą, s kridusį iš Amsterdamo j 
JAV su 278 keleiviais, kai lėktuvas leidosi 
Detroito aerouoste. Sprogimui jis norėjo 
panaudoti naujo tipo sprogmenis. Jo 
bendrakeleiviams pasisekė užsidegusius 
sprogmenis laiku užgesinti. Po šio įvykio

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Jaučiu pareigą atiduoti pagarbą visai kartai 
- tiems, kurie išliko ir vis dar yra tarp mūsų, 
ir tiems, kurie tuomet paaukojo savo 
gyvenimus. Jie yra kaip biblinis Dovydas, 
nes išdrįso mesti akmenį į milžiną. Mes 
negalėtume vadintis lietuviais be jų”, - 
cituojamas Š. Bartas.

Svetainės “Cineuropa” žiniomis, Ša
rūnas Bartas baigia rengti didžiajam ek
ranui naują vaidybinį filmą “Lisabona 02” 
(angį “Neither Before Nor After”), gami
namą prancūzų, nufilmuotą Rusijoje, 
Prancūzijoje, Lietuvoje. Filmo premjera 
turėtų įvykti 60-ajame Berlyno kino fes
tivalyje 2011 vasario mėnesį.

Modelių agentūros bėdoje
Kaip praneša “Lietuvos rytas”, po beveik 

dvejus metus trukusio proceso, Vilniaus 
apygardos teisme keturios modelių agen
tūros darbuotojos buvo nubaustos laisvės 
atėmimu bei piniginėmis baudomis. Nu
statyta, kad nuo 2000 iki 2005 metų per 19 
kartų jos turtingiems arabams išvežė 
daugiau nei 100 merginų, tarp jų buvo ir 
nepilnamečių.

Svarbiausia - suvaldyti krizę
(ELTA). Premjeras Andrius Kubilius 

svarbiausiu šių metų darbu laiko eko
nominės krizės suvaldymą. “Svarbiausias 
šių metų įvykis - netikėtai atėjusi gili 
krizė. Krizės suvaldymas buvo didžiau
sias iššūkis. Galiu santūriai pasidžiaugti, 
kad mums pavyko atlaikyti ir suvaldyti 
krizę, negaliu sakyti, kad pavyko išlipt iš 
jos, bet suvaldymas yra nemažas pa
siekimas”, - sakė A. Kubilius.

Premjeras teigė, kad didžiausias dė
mesys kitąmet bus skiriamas nedarbo
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Trumpai iš visur
viso pasaulio aerouostuose sustiprintos 
priemonės prieš teroristų pavojų.
♦ Gruodžio 28 d. Tailando vyriausybė 
ištrėmė 4371 Hmong tautelės pabėgėlius 
atgal į Laos, neatsižvelgdama į Jungtinių 
Tautų protestus. Hmong tautelė palaikė 
amerikiečius jų konflikte su Laos komu
nistine vyriausybe Vietnamo karo metu. 
Išreikalavus pabėgėlių sugrąžinimą, Laos 
vyriausybė pažadėjo nesiimti prieš juos 
jokių represijos priemonių.
♦ Gruodžio 30 d. į ČIA operacinę bazę 
rytiniame Afganistane iš Pakistano atvyko 
jų agentas, gydytojas iš Jordano, turėjęs 
duoti pranešimą apie Taliban vadovybės 
planus. Jį pasitiko grupė ČIA darbuotojų. 
Nespėjus gydytojo asmens patikrinti, jis 
susisprogdino, užmušdamas 8 amerikie
čius ČIA darbuotojus ir sužeisdamas dar 
šešis. Gydytojas paliko įkalbėtą vaizda
juostę Pakistane, kurioje giriasi, kad iš
davė visas jam patikėtas Jordano ir ČIA 
paslaptis Taliban vadovybei ir, kad jis 
keršija ČIA už Taliban vadovybės nai
kinimą bepiločiais lėktuvais.
♦ Sausio 1 d. Pakistano Šiaurėje Shah 
Hasan Khan kaime didelė žmonių minia 
stebėjo tinklinio rungtynes prieš gretimo 
kaimo rinktine. Į minią su sprogmenų 
pilnu automobiliu įvažiavo Taliban savi
žudis ir susisprogdino. Žuvo bent 93 žmo
nės, nuo sprogimo sugriuvo virš 20 namų.
♦ Japonų banginių žūklės laivynas vėl
medžioja banginius Antarktikos vandenyse 
į pietus nuo Australijos. Jiems medžioklę 
bando sutrukdyti du Sea Shepherd orga
nizacijos laivai, “Ady Gil” ir “Bob Barker”. 
Sausio 6 d. japonų žūklės laivas užplaukė 
ant “Ady Gil”, perskeldamas jį pusiau. Jo 
įgulą išgelbėjo antrasis Sea Shepherd laivas. 
Įgulos nariai tvirtina, kad japonų laivas 
tyčia užplaukė ant jų. Japonai duoda 
skirtingą įvykio versiją. r-j 

problemoms spręsti.
Tarp svarbiausių įvykių šiemet Prem

jeras paminėjo Prezidento rinkimus ir jų 
rezultatą-šalies vadovės Dalios Grybaus
kaitės išrinkimą. Tarp svarbiausių Vyriau
sybės darbų Premjeras mini pertvarką 
energetikoje, sėkmingai baigiamą LEO 
LT ardymą, startavusią aukštojo mokslo 
ir prasidedančią sveikatos apsaugos sek
toriaus reformas, biurokratinio aparato 
pertvarką.

Atpigo namai ir butai
Per metus, nuo 2009 m. sausio pirmo

sios iki gruodžio pabaigos būstas Vilniuje 
atpigo 25.8%, o likusioje šalies dalyje - 
19.8%. Lietuvoje būsto rinkos apyvarta 
2009 m. sudarė vidutiniškai 112 mln. Lt 
per mėnesį arba du ir pusę karto mažiau 
nei 2008 m. ir kone keturis kartus mažiau 
nei 2007 m.Prognozuojama, kad galutinė 
2009 m. būsto rinkos sandorių suma 
neviršys 1.5 mlrd. Lt, t. y. sumos, kuri 2007 
m. būsto rinkoje buvo išleidžiama per vie
ną ketvirtį. Iš viso 2008 m. trečiąjį ketvirtį 
prasidėjusi nekilnojamojo turto rinkos 
krizė iki 2010 m. pradžios „nukirpo“ 
39.5% būsto kainos Vilniuje ir 41.2%. 
būsto kainos likusioje Lietuvos dalyje.

Daugiau taupymo
Lietuvos bankai praėjusių metų 

pabaigoje pritraukė daug pinigų. Žmonės 
per šventes neišlaidavo, todėl centrinio 
banko duomenimis jų sąskaitos bankuo
se paskutinį metų ketvirtį buvo papildy
tos dar apie 1.2 mlrd. litų, o bendra in
dėlių suma padidėjo daugiau kaip 2 mlrd. 
litų, - rašo “Lietuvos rytas”.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,EITA,BNS,LGrTICir“Beniardinai”.

ČIA kalėjimui Lietuvoje „sąlygos buvo”
(ELTA). Parlamentinį tyrimą atlikęs 

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komitetas (NSGK) gruodžio 22 d. nusta
tė, kad sąlygos atvežti ar išvežti per Lietu
vos teritoriją ČIA (CŽV) sulaikytus as
menis buvo, tačiau nenustatyta, ar tokie 
asmenys buvo pervežami.

“Patalpos buvo, galimybės įveikti Lie
tuvos sieną buvo, orlaiviai, kurie siejami 
su CŽV, buvo”, - sakė NSGK pirmininkas 
Arvydas Anušauskas. Komitetas nustatė, 
kad su CŽV sulaikytų asmenų pervežimu 
oficialiuose tyrimuose siejami orlaiviai 
2002-2005 metais ne kartą kirto Lietuvos 
oro erdvę. Išvadose teigiama, kad VSD 
generalinio direktoriaus pavaduotojas 
Dainius Dabašinskas su VSD generalinio 
direktoriaus Arvydo Pociaus žinia ma
žiausiai du kartus sudarė galimybę JAV 
pareigūnams nekliudomai patekti prie 
orlaivių. Pasak A. Anušausko, orlaiviai 
išvengė muitinės ir valstybės sienos ap
saugos patikros.

“Mažiausiai vieną kartą buvo sąmonin
gai apribotos VSAT pareigūnų galimybės 
atlikti orlaivių patikrinimą. Visais mini
mais atvejais muitinės patikrinimas ne
buvo atliktas. Taigi nei keleivių tapatybės, 
nei krovinių paskirties nustatyti nebuvo 
įmanoma”, - konstatavo NSGK. A. Anu
šausko teigimu, 2002 metais buvo pradė
tas vykdyti VSD bendradarbiavimo su 
partneriais [JAV] projektas Nr. L Jo metu, 
atsižvelgiant į partnerių pageidavimus ir 
jų nustatytas sąlygas, buvo įrengtos pa
talpos, tinkamos laikyti sulaikytajam 
asmeniui.

Seimo komitetas nustatė, kad kitas 
parlamentinio tyrimo metu nagrinėtas

Ledo rūmai - pasaulio televizijoje
Reportažai apie “Olialia” ledo rūmus 

“Kauno Akropolyje” pasirodė didžiau
siame pasaulio - 200 televizijos stočių - 
televizijų tinkle CBS, vienoje didžiausių 
JAV televizijų “Fox”, JAV televizijos kom
panijos NTDTV eteryje. Apie įspūdingą 
“Kauno Akropolio” statinį iš ledo pranešė 
ir didžiausia Kinijos televizija CCTV

“Kauno Akropolį” ir Kauną šiais me
tais pagrindinis pasaulio Kalėdų Senelis 
iš užpoliarinio rato paskelbė Lietuvos 
Kalėdų sostine, tačiau šių televizijos 
reportažų dėka mūsų miestas ir šalis tapo 
viso pasaulio Kalėdų dalimi”, - sako 
įmonės “Resolution Property Mana
gament” gen. direktorius Sigitas Jautakis.

“Olialia” ledo rūmai - unikalus sta
tinys, sveriantis apie 70 tonų ir savo nepa
kartojamu įspūdingumu pritraukiantis 
daugybę kauniečių bei miesto svečių. 
Dešimt dienų “Olialia” ledo rūmus kūrė 
ledo skulptoriai iš Suomijos, Austrijos ir 
Latvijos. Rūmų statybai buvo panaudoti 
šimtai ledo luitų, kuriuos į Kauną atgabe
no net 20 sunkvežimių.

Australijoje - liko be dokumentų
ELTA (2010 sausio mėn. 8 d.). Pas 

gimines Australijoje viešėjęs kaunietis 
Edgaras Bičkus rimtai svarstė galimybę 
visam laikui ten pasilikti, nes prarado 
pasą, o Europos Sąjungos šalių diplo
matai nesutiko jam padėti, rašo „Lietuvos 
rytas“.

Parduotuvėje vagis ištraukė rankinę, 
kurioje buvo pasas, piniginė ir mobiliojo 
ryšio telefonas. Vyriškis susisiekė su 
Lietuvos garbės konsulu Australijoje An
driumi Žilinsku, bet jis pareiškė negalįs 
išduoti naujo dokumento.

“Mane gelbėjo tik giminaičiai, nes 
tolimoje šalyje likau kaip nuogas - be pa

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ FASTOGĖS’TRENUMERATĄ?

projektas Nr. 2 VSD buvo pradėtas vykdyti 
2004 metų pradžioje. Išvadose teigiama, 
kad projekto įgyvendinimui atlikti reikiami 
įsigijimai, įrengiant objektą buvo vykdyti 
statybos darbai, kurių eigą užtikrino patys 
partneriai. Pastatas rekonstruotas taip, kad 
atitiktų tam tikrus apsaugos reikalavimus

Pagal NSGK tyrimo metu gautą infor
maciją matyti, kad “projekte Nr. 2 VSD 
nesiekė kontroliuoti partnerių veiklos, ne
stebėjo ir nefiksavo atvežamų ir išvežamų 
krovinių, nekontroliavo partnerių atvy
kimo ir išvykimo, be to, ne visuomet tu
rėjo galimybę matyti visus atvykstančius 
ir išvykstančius asmenis”.

“Vykdant VSD bendradarbiavimo su 
partneriais projektus Nr. 1 ir Nr. 2, tuo
metinė VSD vadovybė nei vieno šalies 
aukščiausiojo pareigūno neinformavo apie 
šių projektų tikslus ir turinį”, - sakoma 
NSGK išvadose.

* * *

Prezidentės nuomonė
(ELTA). Prezidentė Dalia Grybauskaitė 

minėtas išvadas vertina kaip žengtą dar 
vieną žingsnį skaidrumo ir atvirumo link. 
Prezidentė nemano, kad paskelbta infor
macija galėtų pakenkti Lietuvos santy
kiams su JAV, ir primena, kad Preziden
to Barack Obama administracija ir pati 
pradėjo eiti atvirumo link, taigi ta politika 
tėra tęsiama.

Šiuo metu vadovų pareigose nebedir
ba nė vienas tuo metu buvusių Valstybės 
saugumo departamento (VSD) vadovų, 
būtent Arvydas Pocius ir atleistasis gene
ralinio direktoriaus pavaduotojas Dainius 
Dabašinskas, o Mečys Laurinkus yra at
šauktas iš ambasadoriaus Gruzijoje pareigų.

Rūmai iš tikro ledo pastatyti pirmą 
kartą Lietuvos istorijoje, primena ELTA. 
Jie įsikūrė prie prekybos ir pramogų 
sostinės “Kauno Akropolis” Griunvaldo 
įėjimo. Tai - “Kauno Akropolio” dovana 
kauniečiams Kalėdų proga. Kauniečiai ir 
jų svečiai džiaugtis šia dovana galėjo iki 
sausio 6 dienos. LGITIC 

so, pinigų ir netgi telefono”, - “Lietuvos 
rytui” pasakojo anglų kalbos nemokantis 
kaunietis.

Edgaras.Bičkus parašė elektroninį 
laišką Lietuvos Prezidentūrai ir teiravosi, 
ką toliau daryti. Atskriejo atsakymas, kad 
reikia kreiptis į artimiausią ES šalies 
konsulatą. Lietuvis aplankė Prancūzijos, 
Ispanijos, Graikijos ir Suomijos konsu
latus, tačiau visur išgirdo tą patį atsa
kymą: padėti negalime. Prancūzijos kon
sulato darbuotojas patarė užsukti po 30 
metų, kai bus jau tikra Europos Sąjunga. 
Kaunietis taip ir nesuprato, ką reiškia 
toks patarimas. □
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Bendruomenės baruose
Kūčių vakaras Sydnėjaus Lietuvių Klube

Aida Zastarskytė-Abromas

Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskim 
Prie Švento Kūčių stalo vakare.
Be pykčio, be skriaudos 
Su tyluma susėskim 
Ir taip kaskart, kasdien ir visados. 
Tesklinda šiluma 
Ir į kasdienį būtį
Ateidami visi - savi ir svetimi, 
Uždekim e širdy po šventinę žvakutę, 
Pasidalindami šviesa ir ugnimi.

Štai ir sulaukėme vienos iš gražiausių 
ir prasmingiausių švenčių - šv. Kalėdų. 
Lietuvių šeimose dvasiniu pakilimu iš
siskiria Kalėdų prieššventis - Kūčių 
vakaras. Šis vakaras tapo tuo slenksčiu, 
prie kurio atsisveikinama su praėjusių 
metų sėkmėmis ir nesėkmėmis. Prie stalo 
prisimenama negalintys šį vakarą sugrįžti 
į namus, esantieji toli nuo tėvynės, išėję į 
amžinybę, dalinamasi ne tik prisimini
mais apie juos, bet ir šventinių valgių 
kąsniais su jais.

Šiltą ir gražią gruodžio 24 dienos po
pietę Sydnėjaus lietuviai rinkosi į Lietuvių 
Klubą, j tradicinę Kūčių vakarienę. Vos 
įžengus į Klubą, visus pasitiko ramios ir 
šventiškos kalėdinės giesmės. Kaip sma
gu matyti, jog susirinkusiųjų tarpe ne tik 
vyresnio amžiaus lietuviai, bet ir jauni, 
kitiems dar nematyti lietuvaičiai su savo 
atžalomis. Kūčių vakarienei paruošta salė 
spindėjo žvakių šviesoje. Baltos lyg snie
gas staltiesės, degančios žvakės suteikė 
vakarienei jaukumo ir šilumos. Stalai 
skendėjo nuo valgių gausos ir įvairumo.

Kalėdų šventės
Regina Platkauskienė

Kalėdos yra visų laukiamos ir 
kas metai su džiaugsmu švenčia
mos. Negirdime šiauraus vėjo ir 
sniegas nepuošia šios žemės, bet, 
prisimindami laimingas vaikystės 
dienas tėvynėje, mėginame pajusti 
tą šventišką nuotaiką.

Siaučiantys karščiai bei vasaros 
sausra nuvargina kūną ir dvasią. 
Todėl šv. Kalėdų šventės brisba- 
niečių būna ypatingai laukiamos. 
Tai - paskutiniai metiniai pietūs ir 
šventiškas pobūvis Lietuvių Na-
muose. 

Gruodžio 6 dieną (sekmadienį) nepa- dešimt tautiečiij ir svečių iš tolimesnių 
bijoję šilumos,susirinko virš setynias- apylinkių. Lietuvių Namai vos sutalpino

Filomena Luckienė (kairėje) ragauja gardžius patiekalus.

Nors tradiciškai vakarienėje turi būti dvy
lika patiekalų, čia buvo galima suskai
čiuoti žymiai daugiau.

Kūčių vakarienę pradėjo Klubo Di
rektorių Valdybos pirmininkas Viktoras 
Šliteris. Savo sveikinimo kalboje linkėjo 
visiems genimo, santarvės ir kvietė visus 
dažniau lankytis Lietuvių Klube.

Tyliai grojant smuikui klausėmės 
kompozicijos apie Adventines žvakes 
“Keturios žvakės degė ir pamažu tirpo”... 
Adventinės žvakės simbolizuoja Tikėji
mą, Ramybę, Meilę ir Viltį. Visi šie daly
kai yra labai svarbūs žmogaus gyvenime, 
bet šiandieniniame informacijų ir techno
logijų pasaulyje dažnai užmirštame apie 
esmines žmogiškas vertybes, todėl susėdę 
Kūčių vakarą galime ramiai apmąstyti tai, 
kas svarbiausia žmogaus gyvenime.

Po trumpos meninės programėlės 
kunigas Jonas Stankevičius pašventino 
maistą. Sulaužę ir šeimyniškai pasidalinę 
kalėdaitį, sėdome valgyti vakarienę. Jai 
įpusėjus buvo perskaitytas “Ambersail” 
jūreivių įgulos kalėdinis sveikinimas. 
Prieš metus švenčiant Lietuvos 1000-metį 
“Ambersail” viešėjo ir Sydnėjuje, čia su
tiko Naujuosius Metus. Sveikinimo rašte 
dėkojama Sydnėjaus lietuviams už gražų ir 
šiltą priėmimą.

Visos šventės ateina ir praeina, bet geri 
prisiminimai ir įspūdžai išlieka ilgam. 
Noriu padėkoti Kūčių vakarienės orga
nizatoriams Klubo direktoriams, visoms 
šeimininkėms už puikiai pagamintus 
Kūčių patiekalus ir gražiai padengtus 
stalus. Ačiū visiems ir tikiuosi vėl susitikti 
kitais metais. □

Patricija Grigutis prie vaišių stalo.

TVliai grojant smuikui klausėmės kompozicijos apie Adventines žvakes.

jaunus, senus ir seniai bematy
tus svečius. ALB Brisbanės 
Apylinkės Valdybos pirminkas 
Algis Milvydas pasveikino vi
sus taip gausiai susirinkusius, 
palinkėjo gražių švenčių, lai
mingų Naujųjų Metų ir pakvie
tė visus dažniau lankytis Val
dybos ruošiamuose pobūviuose.

Pietų vaišės buvo suneštinės, 
stalai tikrai “lūžo” nuo puikių 
patiekalų. Prie baltai padengtų 
stalų ir blizgančios eglutės 
vaišinosi šventiškai nusiteikę 
svečiai.

Jauna Patricija Grigutis 
pagrojo keletą kalėdinių melo
dijų. Staigmeną padarė graikų 
šokėjų grupė, pašokusi savo 
tautinių šokių pyne. Šokėjai 
žiūrovų buvo palydėti garsiais 
plojimais.

Vaikučiai buvo apdalinti do
vanėlėmis ir saldainiais, o vyresnieji troš
kulį malšino šaltu alučiu. Taip pat dova
nos buvo įteiktos mūsų pasišventusiems 
lietuviškos radijo programos darbuoto
jams Evaldui Sagačiui, Anai Augūnas ir 
Loretai Milytei. Jiems išreikšta didelė

Mažiausias Rolandas Mališauskas laukia saldainių 
iš mamos Katharinos krepšio.

padėka už ilgų metų nuveiktą darbą.
Po pietų vyko labai turtinga loterija ir 

daug dalyvavusiųjų išėjo į namus pilno
mis rankomis. Pasivaišinę, linksmai pa
bendravę, linkėdami vieni kitiems gražių 
šv. Kalėdų ir prasmingų Naujųjų Metų, 
nenoriai skirstėmės į namus. □

Tautinių Mažumų ir Išeivijos Departamentas 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Mieli ir brangūs tautiečiai,
Palydime ypatingus - Lietuvos vardo tūkstantmečio - metus, tapusius Lietuvos istorinės 
didybės ir nepalaužiamos tvirtybės, jos žmonių nenugalimo laisvės troškimo ir atliktų 
žygdarbių simboliu.
Tvirtai tikiu, kad ši reikšminga sukaktis sustiprino kiekvieno lietuviškąją savastį ir 
pasiryžimą su nauja energija toliau kartu kurti Mūsų Lietuvą - branginančią savo istoriją 
ir ryžtingai bei užtikrintai žvelgiančią į ateitį.
Širdingai linkiu, kad Šventų Kalėdų dvasia sustiprintų mūsų bendruomeninius saitus, 
vertybinį pradą ir vienybės jausmą, pakylėtų naujiems iššūkiams ir darbams.
Tebūnie Naujieji Metai mums dosnūs prasmingų idėjų, aukštų pasiekimų ir šilto bičiuliško 
bendravimo!

Arvydas Daunoravičius, generalinis direktorius 
Vilnius, 2009 m. gruodžio 25 d.
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Iš Redakcijos pašto

Gerbiamieji,
Linksmų švenčių ir našaus darbo sekantiems metams.

Vytautas Vaitkus

Gerbiami Tamstos,
Socialinės Globos Darugija Melbourne, Kalėdų ir
Naujųjų Metų švenčių proga skiria Jums auką, sep

tynis šimtus dolerių($700). Linkime gražių Kalėdų šven
čių ir sėkmės ateinančiuose Metuose. Su pagarba

Dana Binkis, Iždininkė

Miela Redaktore ir visi darbštieji “Mūsų Pa
stogės” darbuotojai!

Nors gal ir per anksti, bet sveikinu visus su atei
nančiomis šv. Kalėdų ir N. Metų šventėmis, linkėdama 
visiems sveikatos ir kuo geriausios sėkmės, kad “Mūsų 
Pastogė” kuo ilgiausiai lankytų lietuviškąsias Australijos 
lietuvių pastoges! Skaitytoja ir bendradarbė Nijolė

Gerb. Redakcija,
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų naujų Metų!
Nuoširdžiai linkime, kad ir ateityje Jūsų kolektyvui 

nestigtų energijos, optimizmo ir idėjų Jūsų darbe ir 
asmeniniame gyvenime.

Melbourno Pensininkų Sąjunga
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Pasaldo Ue&Mų Bendrucmer* 
Ul>«sman Community

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės at
stovybės Lietuvoje ko
lektyvas nuoširdžiai svei
kina Jus artėjančių švenčių 
proga.

Linkime Jums kuo ge
riausios kloties Naujaisiais Metais. Tikimės Jūsų 
palaikymo ir glaudaus bendradarbiavimo ateityje! 
Gražių švenčių!

Vida Bandis
Virginija Grybaitė

Vilnius, 2009

Džiaugsmingų šventų Kalėdų ir viltingų Naujų Metų 
linkime Adelaidės ir visos Australijos lietuviams.

Lai Šventoji Palaima stiprina mūsų jėgas ir laimina 
mūsų darbus ateinantiems metams.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

NAUJAMETINIS SKELBIMAS

Pasidalinsiu šilumos ir saulės pertekliumi dabar ir 
2010 metais mainais už vieną šerkšnu padengtą eglės 
šakelę. Su meile ir draugyste Rita B.

Redaktorei ir visiems bičiuliams “Pastogėje”
Linkime linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

Audrius Balbata, Viva Alekna, 
Dana Cambell

“Talka” Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija

Season’s Greetings.
Virginija Judge and Staff

Sveikinu “Mūsų Pastogės” tarnautojus su šv. Kalėdom 
ir linkiu sveikatos, ir ištvermės, kad “M.R” ir kitais metais 
gyvuotų. Su pagarba ir linkėjimais

Nina Kantvilienė

Linkiu visiems laikraščio bendradarbiams linksmų 
švenčių ir ryžtingų ir sėkmingų metų, leidžiant “Mūsų 
Pastogę”. Nuoširdžiai Jūsų Vytautas M. Didelis

Gerbiamiems “Mūsų Pastogės” Redakcijos 
darbuotojams linkiu linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų! E. Šidlauskas

To all the team at “Mūsų Pastogė”
Thanks again for your wonderful support to the work 

of Crime Stoppers. Merry Christmas and happy New Year!
Happy Holiday. Leigh THnh

Victoria Police. Crime Stoppers
Multilingual Project Officer

Gerbiami “Mūsų Pastogės” darbuotojai,
Nuoširdžiausi, geriausi linkėjimai šventėms ir 2010 

metams. Jūsų jau “antikinė” skaitytoja -
Irena O’Dwyer

Gerbiama Redakcija,
Linkiu jums ir Red. Kolegijai linksmų ir ramių Šventų 

Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų. Su pagarba
Algis Grikepelis

Ačiū už labai įdomią ir gražią “Mūsų Pastogę”.
J. Mickienė

Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministro sveikinimas

Mieli Australijos ir Naujosios Zelandijos lietuviai,
Baigiasi 2009-ieji. Mūsų atmintyje jie ilgam liks 

pažymėti iškilia Lietuvos 1000-mečio sukaktimi. Pa
sidžiaugsime, kad šiais metais mes taip dažnai buvome 
kartu: iš širdies visi giedojome tautinę giesmę, sekėme 
Lietuvą skelbiančių Ambersail buriuotojų žygį, dainavo
me ir šokome Lietuvos 1000-mečio dainų šventėje ir 
diskutavome užsienio lietuvių verslo forume.

Praėję metai nebuvo lengvi Lietuvai. Kitąmet visų 
mūsų laukia ir didelis iššūkis - dar kartą įrodyti pasau
liui, kad nepriklausoma Lietuvos valstybė, kurios atkūri
mo 20-metįvisi visame pasaulyje minėsime 2010-aisiais, 
yra brandi, gyvybinga ir gebanti savarankiškai surasti 
kelią į tolesnę pažangą, jos žmonių gerovę. Prieš 600 
metų Žalgirio mūšio lauke lietuviai šventė neeilinę ka
rinę pergalę. Šiandien mums duodama proga įrodyti, 
kad esame verti tautos, kurios nepalaužia nei išorės 
priešai, nei vidaus sunkumai, vardo.

Lietuvai reikia visų mūsų, Lietuvoje ir pasaulyje, 
patyrimo, entuziazmo ir vienybės. Esame skirtingi, bet 
siekime geriau pažinti ir suprasti vieni kitus, esame vieni 
kitiems brangūs ir reikalingi. Esame viena bendruome
nė, viena šeima.

Mielieji, artėjančių šv. Kalėdų proga linkiu Jums visiems 
šilumos, santarvės ir ramybės Jūsų namuose ir širdyse.

Nuoširdžiai, Vygaudas Ušackas
LR užsienio reikalų ministras

Tegul 2010 metai pasitinka Jus kaip labiausiai lauktą 
svečią ir dosniai atseikėja laimės, sveikatos ir sėkmės!

Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės vardu
Rektorius prof. Zigmas Lydeka

Paties tikriausio Kalėdinio stebuklo ir našių, pras
mingų, kūrybingų Naujųjų Metų!

Žilvinas Beliauskas
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Visus gimines, draugus, pažįstamus Australijoj ir 
Lietuvoj sveikinam su šventėm ir linkime: kad svarbūs 
sumanymai būtų sėkmingi, kad brangūs žmonės būtų 
laimingi, draugams atviri būtų Jūsų namai, jėgų kad 
nestigtų, širdies kad neslėgtų, kad visada ir viskas Jums 
būtų gerai!

Alvyda ir Gintaras Augliai

Tegul šv.Kalėdų ir Naujųjų Metų lūkesty sutirpsta se
nųjų metų nuoskaudos, o širdyse ryškiau sušvinta ar
tumo, gerumo ir meilės šalia esantiems kibirkštis.

Nijolė ir Algis Bučinskai

Gerb. Redaktorei ir Redakcinei Kolegijai gerų ir 
ištvermingų Naujųjų Metų. Ačiū už gerą laikraštį.

Eduardas, Eleonora Margan -
Marganavičiai

Sveikinu savo draugus ir bičiulius, sulaukusius Naujųjų 
Metų. Linkiu jiems sveikatos ir daug laimės.

Genovaitė Kazokienė

Kuo geriausios sėkmės visiems “Mūsų Pastogės” 
darbuotojams linkime mes visi.

J.Kirša

Miela Redaktore ir LBSS Valdybos nariai, dėkoju Jums 
už įdėtą darbą ruošiant Bendruomenės savaitraštį.

Linkiu linksmų šv. Kalėdų ir laimingų bei sėkmingų 
Naujų 2010 Metų.

Birutė Prašmutaitė

Wishing you a very Merry Christmas and a Happy 
New Year.

Leeka Gruzdeff
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Bendruomenės baruose___________
Kalėdinis pobūvis Canberroje

Aprašymą dedikuoju buvusiam LKVS “Ramovė” Canbenos skyriaus pirmininkui, 
ilgamečiu! lietuvių bendniomenės nariui, draugui a.a. Liudui Budzinauskui.

Sigita Gailiūnaitė

Praėjusių metų gruodžio 12 dieną 
Australijos sostinės Canberros vietiname 
golfo klube (Yowani Country Club) įvyko 
Canberros Lietuvių Bendruomenės Są
jungos narių Kalėdinis pobūvis.

Aborigenų kalboje “Canberra” reiškia 
“susitikimo vieta”. Toje žodžio dvasioje 
Kalėdiname pobūvye dalyvavo virš aš
tuoniasdešimt šventiškai nusiteikusių 
tautiečių su šeimomis. Šioje šeimyniškoje 
šventėje dalyvavo ir jauniausieji dalyvai- 
šioje žemėje dar nė vienerių metų ne
pragyvenę, ir vyriausieji - ant savo 
sulinkusių pečių nešdami virš devynias
dešimties metų patirtį.

Canberros vaikučiai labai džiaugėsi Kalėdų Senelio dovanėlėmis.

Pobūvyje dalyvavo ir garbingi svečiai: 
Ukrainos Ambasadorius Valentyn Ado- 
maytis su žmona Alia bei Canberros Lat
vių Bendruomenės Valdybos narė gerbia
ma Skaidritė Darius.

Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos Valdybos pirmininkas Jonas 
Mockūnas, šiltai pasveikinęs garbingus 
svečius, palinkėjo visiems susirinkusiems 
geros sveikatos, laimės ir džiaugsmingų 
Naujųjų 2010-ųjų Metų.

Ačiū renginių koordinatorei Barbarai 
Šilinis. Prie gražiai papuoštų stalų Can
berros lietuvių bendruomenės nariai ir 
svečiai drauge pabuvojo šventiškoje 
Kalėdinėje nuotaikoje.

Vaikučių akytės sublizgo, kai pamatė
Nuoširdžiai dėkojame Kalėdų 
Seneliui, kuris canberriškiams 
geriau pažįstamas kaip Can
berros lietuvių bendruomenės 
narys Robert Pember.

Canberros Kalėdų pobūviuo
se yra susidariusi tradicija 
išdalinti kiekvienam dalyviui po 
“laimės bilietuką” Ačiū ger
biamai poniai Aliai Adomaytis, 
kuri ištraukė tris laimingus 
bilietukus.

Sveikiname 2009 metų lai
mėtojus: Stasį Čibirą, Gražiną 
Schick ir Paul Hopkins, kurių

Kalėdinis pobūvis Canberros golfo klube.

ateinantį Kalėdų Senelį ir nešantį pa
slaptingą maišą, iš kurio jis visiems 
vaikučiams išdalino po mažą dovanėlę.

šypsenos bylojo, kad laimėtojai buvo 
patenkinti savo Kalėdinėmis dovanė
lėmis.

2009 m. Kalėdinis pobūvis buvo pasku
tinis Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos Valdybos suorganizuotas rengi
nys bendruomenei reikšmingais šešiasde
šimtaisiais jubiliejiniais metais.

Gyvenant Australijoje yra įprasta Ka
lėdas švęsti vidurvasarį, kai saulė ridinėja 
danguje, bet, manau, anuomet (šešiasde
šimt metų atgal), būnant toli nuo tėvynės, 
tautiečiams tikriausiai tai atrodė keis
toka. Prisiminti visi, kurių nebėra mūsų 
tarpe, kurie anksčiau taip pat buvo mūsų 
tarpe su viltimi širdyse.

Gerų 2010-ųjų metų visai Australijos 
Lietuvių Bendruomenei! □

Iš Redakcijos pašto

Prieškalėdi
nis Melbourne 
turgelis pereitų 
metų gruodžio 
mėn. buvo di
desnis negu bet 
kada. Norėjom 
sukelti šurmulį, 
ir šukelėm Visos 
prekiautojos 
buvo moterys, 
nors kai kurios 
pardavinėjo ir 
savo šeimos vyrų 
gaminius. Šalia 
įprastinių prės- 
kučių (sližikų), 
lašinėčių, me
duolių, įvairių 
sausainių, buvo 
ir cepelinai ir 
naujai į Melbour-

Pavykęs turgelis
(Lietuvos vardo pirmojo tūkstantmečio paskutinis)

Prieškalėdinis turgelis Melbourne. J. Valaitienė prie dukters Ditos
papuošalų stalo.

ną importuojamos latviškos juodos duo
nos, kurią pardavinėjome savikaina (ir 
mielai pasakysime krautuvės adresą!). Tuos 
gardumynus buvo pagaminusios Dana 
Binkienė, Alena Karazijienė, Eglė 
Klupšaitė, Lilija Kozlovskienė ir Dana 
Lynikienė.

Nors kasmet turgeliui jų pagaminama 
vis daugiau, jie labai greitai išnyksta nuo 
prekystalių ir vėliau ateinantiems nebe
lieka. Atrodo, kad ateity reikės įsirengti 
“didesnius fabrikus”. Jazminą Lipšienė sa
vo stalą apkrovė meniškomis savo darbo 
kalėdinėmis atvirutėmis, Dalia Didžienė, 
be pačios keptų “baravykų”, kaip paprastai 
turėjo įvairių gaminių iš Lietuvos: kalen
dorių, atvirukų, smulkių gintaro dirbinių.

Buvo ir naujų, daugumai pirkėjų neti
kėtų prekių. Tai Ditos Valaitytės ir Melisos 
Savickaitės gaminami papuošalai: karoliai 
segės, auskarai moteriški ir vyriški žiedai. 
Rožė Makarevičiūtė pardavinėjo savo ga
mybos labai įdomios formos vilnonius 

šalikėlius, kepuraites, puošnias ir prak
tiškas prijuostes ir kitokius tekstilės dir
binius. Eglės Klupšaitės stalas puikavosi, 
šalia imbierinių pyragėlių ir prieskoninių 
žolynų puokščių, ir gražiais arbatos 
puodeliais su lėkštelėmis ir keletu kitokių 
indų, o Roma Eskirtaitė turėjo tikrai 
meniškų nuotraukų, padarytų ir įrėmintų 
jos vyro Rodney.

Šios prekės susilaukė mažesnio dėme
sio negu buvo vertos, nors jos buvo ne
paprastai vertingos ir gražios Kalėdų 
dovanos bet kam, bet pirkėjai, atrodo, 
nebuvo joms pasiruošę. Galbūt Entuzias
čių neapsižiūrėjimas buvo tas, kad nebuvo 
iš anksto sužinota, kokia bus pasiūla ir ji 
nebuvo tinkamai pareklamuota. (Atsi
prašome, kad rašome mergautines pavardes 
- taip jos žinomos lietuvių bendruomenėje)

Turime padėkoti savanoriams vyrams, 
kurie iš Lietuvių Namų jubiliejinės salės 
sunešė stalus į prieangį ir atgal Ačiū, vyrai!

Melbourno Entuziastės

Gerb. “M.P.” Redaktore,
Prieš tris metus vykusiame ALB Tary

bos narių suvažiavime 2006 metais 
Geelonge buvo svarstomas “Australian 
Lithuanians” leidinys, kuris žadėjo pa
sirodyti sekančiais, t.y. 2007 metais, vė
liau pranešta, kad leidinys pasirodys per 
Lietuvos tūkstantmetį, t.y. 2009 metais.

Prabėgo vieni ir kiti metai, bet kol kas 
leidinys dar nepasirodė, nebent apie tai 
niekur nepranešta.

Kas yra atsakingas už leidinio pasi
rodymą ir kada galima tikėtis jį išvysti?

Panaši situacija kaip su Valdovų 
rūmais!!

Su pagarba ir linkėjimais
Viktoras Baltutis

Adelaidė

Gerb. Redakcija,
Norėtume Jūsų laikraštyje pasidalinti 

mūsų džiaugsmais ir išgyvenimais mums 
viešint Australijoje ir išreikšti mūsų dė
kingumą tiems, kurie mus globojo ir 
rūpinosi. Prašome surasti vietos patalpinti 
mūsų rašinį Jūsų leidžiamame laikraštyje.

Nuoširdžiai dėkojame.
Su pagarba - Laima Vasarienė, 

Saulena Plyniuvienė 
* * *

2009 m. spalio 23 d. mes, Laimutė Va
sarienė ir Saulena Plyniuvienė atskrido
me atostogų į saulėtąją Australiją mėne
siui laiko. Norėjosi paatostogauti ir 
pasimėgauti geru oru, vandenynu, saule ir 
puikių žmonių dėmėsiu kuo ilgiau, tačiau 
darbai, biznis ir šeimyniniai reikalai ribo
jo galimybes. Per tą laiką norėjosi kuo 
daugiau pamatyti susipažinti ir pažinti šalį, 
pažinti žmones, čia gyvenančius mūsų 
tautiečius. Jų dėka mes pamatėme tikrai 
daug.

Atskridome į Brisbanės oro uostą, iš 
kurio mus pasiėmė ir ilgą laiką globojo, 
važinėjo po Gold Coast ponia Lidija

Kolominskas.
Vėliau mus apgyvendino pas savo 

giminaitę Gabiją, o iš jos mes autobusais 
apvažinėjome daug vietovių po Gold 
Coast. Su Lidija lankėmės ir Brisbanės 
Lietuvių Namuose suruoštuose pietuose. 
Gražiai užlaikomi Lietuvių Namai, su
sirenka senoji išeivija ir naujai atvykusieji 
lietuvaičiai. Dėkojame Lidijai ir Gabijai už 
jų nuoširdumą ir gerumą.

Laikas vertė skubėti ir Loreta mus 
nuvežė į Sporto Klubą. Buvome nu
stebintos jo grožio ir prieškalėdinio 
puošnumo.

Sekančią, paskutinę mūsų viešnagės 
dieną Sydnėjuje, Loreta, Irena ir aš su 
Saulena vykome į Mėlynuosius Kalnus. 
Koks nuostabus gamtos kūrinys, akį 
džiuginantys vaizdai! Mūsų padarytos 
nuotraukos tikrai pradžiugins mūsų 
draugus ir giminaičius Lietuvoje.

Iš Mėlynųjų Kalnų jau skubėjome 
nepavėluoti į lėktuvą ir skristi į Gold Coast. 
Irena ir Loreta mus palydėjo į oro uostą. 
Liūdėdamos atsisveikinome su Loreta ir 
tikimės neužilgo pasimatyti Lietuvoje. 
Irenai už poros dienų sugrįžus į Gold 
Coast apsilankėme pas jos kitą dukrą Si
gutę ir jos vyrą Peterį, su jais lankėmės 
Vokiečių ir Italų Klubuose. Su mumis 
bendravo Irenos anūkė Evelina, kuri tę
sia magistratūros studijas Brisbanės 
Universitete. Jautėmės, kad esame savo 
namuose, tiek mums buvo parodyta daug 
dėmesio visur ir visą tą laiką.

Labai ilgėsimės Australijos ir ten 
gyvenančių šiltų, nuoširdžių lietuvių. 
Esame labai visiems dėkingos už pa
prastumą ir dėmesį. Pamatėme, kad išei
viai labai vertina draugystę ir bendravimą 
vieni su kitais.

Didelis Ačiū visiems!
Dar kartą su pagarba

L. Vasarienė, 
S. Plyniuvienė

Mūsų Pastogė Nr. 1, 2010.01.13, psl. 5

5



Australijoje atsirado “Lietuvos karalius”
Eglė Digrytė, Vilnius

Australijoje gyvenantis škotas, kuris 
pasikelbė Lietuvos karaliumi ir net spėjo 
karūnuotis, beldžiasi pas aukštus Lietu
vos pareigūnus, prašydamas padėti atkur
ti monarchiją. Istorikaijįvertina su šypse
na: esą nurodyti giminystės ryšiai su kil
mingųjų dinastijomis yra abejotini. Be to, 
vyras net įsigudrino pardavinėti titulus, 
kokių viduramžiais Lietuvos didžiojoje 
kunigaikštystėje apskritai nebuvo.

Šiomis dienomis užsienio reikalų mi
nistrą Vygaudą Ušacką pasiekė laiškas iš 
„dr. karaliaus Romano, K.G.C.M.R.“ 
elektroninio pašto dėžutės. „Gerbiamas p. 
Ušackai, aš esu jūsų teisėtas monarchas, 
nors ir 20 metų oficialiai nepripažintas“, - 
laiške rašo Australijos gyventojas, save 
tituluojantis karaliumi, ir prašo pagalbos 
„atkuriant Lietuvos sostą“.

Jis tikina, kad tai neatneš jokios žalos, 
priešingai - „jums bus didelė garbė“. Tas 
pats esą laukia visų lietuvių, kurie parems 
tariamą monarchą ir oficialiai jį pripažins 
karaliumi. „Jūsų Prezidentė nepagarbiai 
ignoruoja mano pranešimus“, - skundžiasi 
vyras. Be to, jis norėtų, kad Seimo dauguma 
pakeistų šią situaciją ir sudarytų sąlygas 
„tinkamoms bei draugiškoms deryboms“.

Laišką autorius pasirašė „karalius Ro
manas“ ir pridėjo Post Scriptum: „Gal 
galėtumėte duoti premjero Andriaus Ku
biliaus elektroninio pašto adresą?“

Savo tinklalapyje vyras tvirtina, kad 
karaliumi tapo prieš bemaž penkerius 
metus. Tuomet jis paskelbė Lietuvą kons
titucine monarchija. Tai esą nesikerta su 
faktu, kad Lietuva šiuo metu yra parla

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 47.

Seksas, pinigai, melas 
ir neviltis

Aš ir vėl sėdžiu pajūry, lyg koks 
nejudantis kelmas, stebintis saulėlydį, 
paskendęs savo mintyse. Prie manęs 
prieina jauna vietinė mergina ir klausia, 
ar gali atsisėsti greta. Aha!, švystelia min
tis - matyt aš dar dėmesio vertas. 
Tikriausiai tai mano jaunatviška nerū
pestinga laikysena, mano galingi raume
nys, alaus butelis pašonėje ir ir mano ke
rintis žvilgsnis... Bet staiga prisimenu sa
vo rudus šlakus ant rankų, savo dvigubą 
pasmakrę, drimbantį pilvą, trumpareges 
akis, užaugusias krūtis ir iššvaistytą ener
giją ir pagalvoju: ne, tikriausiai ją pa
traukė mano spinduliuojanti asmenybė.

O.K., aš pats sau meluoju, kaip su
trintas skuduras - aš labai gerai žinau, ko 
ji čia atėjo. Po įprastinės Bali pokalbių 
įžangos (iš kur tu esi, kaip seniai atvažia
vai, kur tavo žmona - jūs visi žinote tuos 
klausimus) ji prieina prie reikalo.

Žiūrėdama man tiesiai į akis ta spin
duliuojanti linksmutė Asmenybė manęs 
klausia: “Ar norėtum užeiti į mano 
kambarį? Tik 900,000”.

Atsidustu. Tai ne mano vyriškumas ir 
puiki išvaizda ją patraukė, bet pūpsantis 
gumulas mano kelnėse. Ten, kur užpa
kalinėj kišenėj yra mano piniginė. Aš 
truputį sukrėstas, bet nesujaudintas. Aš jai 
pasakau, kad aš esu tikras, kad ji gerai 
žino savo darbą, bet ne, aš tuo nesido
miu, ačiū už pasiūlymą.

Kaina tuojau po truputį pradeda kris
ti kol pasiekia 200,000. Aš tikrai neban
dau derėtis, aš tik kartoju “ačiū, ne”, 
tartum kokius celibato įžadus. 
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mentinė demokratija: prezidentas yra 
civilinis vadovas, o monarchas - kara
liškasis.

„2005 m. gegužės 24 d., remdamasis 
savo suverenumu ir nekarūnuotų Lietu
vos karalių Gedimino bei Vytauto Di
džiojo tradicijomis, didysis princas Ro
manas pasiskelbė Lietuvos karaliumi, o 
Lietuvą paskelbė karalyste, kuri bus 
valdoma demokratiškai, remiantis uni
versaliąja žmogaus teisių deklaracija“, - 
internete tvirtina jis.

Pernai liepos 2 d. Jo didenybė, didysis 
Lietuvos princas Romanas II (tokį titulą 
jis esą gavo 1993 m. vasario 12 d.) neva 
buvo karūnuotas karaliumi „išeivijoje“ - 
Australijoje, Darwin mieste, kur šiuo metu 
gyvena. Savo pasirašytu dekretu vyras 
paskelbė priimantis Lietuvos žmonių ir 
Vyriausybės vasališką ištikimybę.

Tinklalapyje rašoma, kad Romanas (ši 
vardo forma su lietuviška galūne nurodyta 
greta angliškos - Roman) yra antras 
karūnuotas Lietuvos karalius, pirmasis 
buvo Mindaugas, kuris karūnavosi 1253, 
gavęs popiežiaus Inocento IV palaiminimą.

Greta pateikiama nemažai informaci
jos apie patį tariamą monarchą ir jo ar
timuosius. Ronald Victor Charles Mann- 
toks tikrasis šio vyro vardas - gimė 1942 
m. kovo 7 d., 11.37 vai. Edinburgh, Ško
tijoje. Jo motina Katherine Mann esą dar 
gyva ir skaičiuoja 97-uosius, o tėvas prin
cas Romanas I - Emilian Dambski jau 
miręs. Po trejų metų jiems gimė dukra 
Christine. Lietuvos sostą vyras, to neži
nodamas, esą paveldėjo 1967 m., mirus 
tėvui, o laišku tai buvo patvirtinta 1993 m. 
Pats tariamas monarchas ir jo žmona Fi-

Tada ji nustoja vilioti mane savo žada- 
.ma meile, ir aš kantriai laukiu, kada ji 
nueis pasiieškoti pelningesnio susitiki
mo, gal net surasti žmogų, kuris susido
mėtų ja kaip žmogum, o ne tik kaip 
pasismaginimo priemone.

Bet ji keičia savo strategiją, kaip prity
ręs generolas, kuris kovojo ir laimėjo ne 
vieną mūšį. Jos veido išraiška staiga 
pasidaro panaši į motinų ir vaikų, elge
taujančių gatvėse, ir ji sako: “Aš tą darau 
tik dėl savo motinos”

“Ar tavo motina yra sąvadautoja?’, - 
klausiu jos, vaizduodamas nustebusį.

Ji mano nejautrios ironijos visai ne
supranta. “Ne, ne”, - sako ji, “mano motina 
yra ligoninėje ir neturi pinigų užmokėti 
daktarui. Aš bandau jai padėti. Man tik 
trūksta dar 900.000”.

O, tokia motina. Atsidustu. Aš tikė
jausi ko nors originalesnio, gal, kad jos 
motociklas laukia vaiko ar, kad žemės 
drebėjimas sugriovė jos namą, ir jai rei
kia užmokėti statybininkui. O iš tikrųjų 
norėtųsi kartais išgirsti ir tiesos žodį.

Taigi aš, įkūnytas Jautrumas, sakau: 
“O, tai labai liūdna”. Aš matau jos trium
fo šypseną, kaip meškeriotojo, kai jis 
pajunta, kad žuvis užkibo, bet aš tą šyp
seną tuoj nutrinu sakydamas: “Bet būtų 
dar liūdniau, jeigu tai būtų teisybė”.

Jos pasikeitimas iš pasiaukojančios, 
užuojautą iššaukiančios mergaitės į pa
siutusią raganą nebuvo žaibo greitumo, 
bet labai netoli to. Po garsaus žodžių 
srauto bahamų kalba (kurios aš, laimei, 
nesupratau), ji pradėjo spardyti smėlį, 
skeryčiotis rankomis ir labai piktai šauk
ti. Pagavau tik kelis žodžius, kad aš tur
būt impotentas ir kodėl aš gaišinau jos 
laiką, kai ji turi dirbti! ? Viskas buvo la
bai dramatiška ir, kaip kiekvienas geras 
spektaklis, įdomus žiūrėti. Aš toks bešir
dis niekšas. Na, ką gi, ir aš nesu tobulas.

Bet iš kur tas mano nejautrumas? Ga-

“Karalius” Romanas II.

lipina turi dvi dukras - princesę Shirley ir 
princese EEdith, anūkų ir net vieną proanūkį.

Tinklalapyje kalbama apie Lietuvos 
didžiąją karalystę, kurią sudaro 1569 m., 
kai buvo pasirašyta Liublino unija, Lietu
vos Didžiajai Kunigaikštystei priklau
siusios teritorijos (pavyzdžiui, Baltarusija 
ir Ukraina), ir Lietuvos imperiją, kuriai taip 
pat pavaldžios Latvija, Estija bei Moldova. 
Atskirai paminėtos tokios kunigaikštys
tės, kaip Brianskas, Černobylis, Gardinas, 

Aft A Gediminui Paltarokui
mirus, užjaučiame liūdesyje likusią seserį Danutę Skorulienę ir artimuosius. 

Kartu liūdime.
Irena ir Algis Dudaičiai

AftA Izabelei Daniškevičienei
minis, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai Onutei Maksvytienei, anūkams 

ir visiems artimiesiems.
Tamara ir Benius Vingiliai

aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

Minis ilgametei Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” choristei

Izabelei Daniškevičienei
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Onutę Maksvytienę ir visą jos šeimą.

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”

At A Izabelei Daniškevičienei
minis, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai Onutei, anūkėms, anūkui ir 

proanūkams.
Zita Vičiulienė, sūnūs Virgis, Algis ir jų šeimos

liu papasakoti, nors tai ne labai maloni 
istorija. Nemanykit, kad aš nusistatęs 
prieš seksą ar galvoju, kad dviejų su
tinkančių žmonių santykiavimas, už 
pinigus ar be jų, yra smerktinas. Aš nei 
moraliniu nei religiniu pagrindu ne
smerkiu prostitucijos. Aš manau, kad 
kiekvienas žmogus turi teisę j savo įsi
tikinimus. gyvenimo būdą ir iškrypimus, 
bet tegul nesitiki, kad aš prie jų prisi
dėčiau. Aš gi nesitikiu, kad jie priimtų 
mano gyvenimo būdą.

Mano cinizmas (tikrai liūdnas ir be
viltiškas) prasidėjo nuo vieno epizodo 
Tubane prieš kelerius metus. Vieną vaka
rą išėjus pasivaikščioti, prie manęs mo
tociklu privažiavo mergina. Ji atrodė ko
kių 18 metų. Pokalbis buvo panašus, kaip 
ir prieš tai aprašytas, bet su tokiu skir
tumu, kad ji pasiūlė man “dvi už tą pačią 
kainą”. Pasiūlyta antroji buvo maža iš
sigandusi gal 11 metų mergytė ant už
pakalinės sėdynės. Paprastai aš nepa
mokslauju, bet tą kartą nesusilaikiau 
nepaklausęs: “Kaip tu gali taip daryti?” 

Kijevas, Lvovas, Minskas, Osetija, Palanga, 
Polockas, Pskovas, Riazanė, Rostovas, 
Smolenskas, Starodubas, Trakai, Tverė, 
Vitebskas ir pan.

Karalius Romanas save kildina iš 
Giedroicų (Giedraičių), kurie nuo 
Viduramžių per santuokas buvo susiję su 
karaliumi Mindaugu. 1572 m. mirė pa
skutinis Jogailaitis - Lietuvos didysis 
kunigaikštis ir Lenkijos karalius Zigman
tas II. Tuomet esą prasidėjo didžiųjų 
princų ir kunigaikščių, kilusių iš Gied
roicų giminės, linija.

Tariamas monarchas tinklalapyje krei
piasi į Lietuvos ir kitų kraštų gyventojus, 
prašydamas pareikšti jam paramą. Šis 
kreipimasis skelbiamas ne tik anglų, bet 
ir lietuvių, prancūzų, arabų, lenkų, rusų, 
vokiečių, japonų, filipiniečių, italų ir is
panų kalbomis. Sprendžiant iš to, kad 
lietuviškas ir rusiškas tekstai surašyti 
netaisyklingai ir nelabai rišliai, galima 
spėti, kad vyras pasinaudojo vienu iš vir
tualių vertėjų, kurių galima rasti internete.

Tikru monarchu dar netapęs vyras jau 
seniai bando suburti savo dvariškių 
kompaniją ir už apvalias sumas pardavi
nėja įvairius titulus: Lietuvos princo, 
kunigaikščio, marko, barono ir pan.

Tariamojo karaliaus tinklalapis: 
www.kingroman - lithuania.com

(DELFI, sutrumpinta)

Ji man paprastai atsakė: “Tai mano 
sesuo. Aš ją treniruoju”.

Kai vėliau tą vakarą aš kalbėjau su 
vedusių draugų pora, vyras man pasakė, 
kad ir jis buvo sutikęs tą pačią porelę. 
Tačiau jo reakcija buvo kitokia - jis davė 
joms 300,000 ir liepė važiuoti namo, 
galvodamas, kad bent vienai nakčiai su
laikė jas nuo uždarbiavimo. Deja. Jos pa
važiavo gal 200 metrų ir susitarė su kitu 
klijentu. Kartais gyvenimas būna taip 
sugriautas, kad jo atstatyti jokiu būdu 
nebegalima.

Ir aš darau tokią išvadą. Mano libe
rali pažiūra į sekso paslaugas, ar tai būtų 
Bali ar kur kitur, pradeda svyruoti, su
sidūrus su tikrove, kaip tas viskas vyksta. 
Iš vienos pusės melas, suktybės, apgau
dinėjimai, iš kitos - neužmaskuota pedo
filija. O tarp jų sąvadautojai, tarpininkai 
ir kiti padugnių gaivalai. Kai buvau 
jaunesnis, galvojau, kad tai niekam 
nekenkianti pramoga. Dabar aš tuo ne
betikiu.

(Bus daugiau)
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In memoriam
Eulogy for Liudas Budzinauskas

1921.0825 - 2009.12.12 
By Antanina Budzinauskaite Poulton

Liudas Budzinauskas was bom on 25th 
August, 1921 in Kuršėnai, in the district of 
Šiauliai, Lithuania. He was the 3rd child 
bom to a family of 7 children. Two brothers 
Zenonas and Viktoras and 4 sisters Jadvy
ga, Janina, Antanina and all but Bronė (who 
resides in America) are deceased.

When he was bom his father Vincentas 
a railway switchman and his mother 
Veronika, a housewife, looked at the 
Lithuanian calendar hanging in the home 
and from that day’s “names day” Dad 
obtained his name Liudvikas. When 
growing up his parents fondly called him 
Liudukas later becoming Liudas in his 
grown up years.

For his father to provide for such a 
large family and to make ends meet, they 
grew vegetables, kept livestock on the 
government land running parallel to the 
railway line where they lived. There was no 
shortage of fresh milk, eggs, vegetables and 
smoked bacon.

Liudas was a prankster and never missed 
an opportunity and when caught out, he 
got into trouble with his elders, and from 
his stories to us children. He was a leader 
who initiated many mischievous pranks on 
the unsuspecting.

He loved to tease persistently for which 
he was reprimanded constantly. However, 
because his personality was so lovable he 
was always forgiven and he was able to 
remain the happy-go-lucky young boy 
which had remained with him into 
adulthood. He still loved to play tricks on 
his children and those around him.

Liudas started school at age 7. When 
learning to whistle he could not master 
this initially until quite accidentally in 
class he unexpectedly let out a large 
whistle. He had to stay back after class & 
was told to repeat the whistle. Try as he 
may he could not, but eventually when 
darkness came he opened the class window, 
jumped out and ran away.

Liudas was a true žemaitis (samogitian) 
and spoke in that dialect. When the family 
moved to Aukštaitija the teachers and 
students had difficulty in understanding 
him.

In 1932 he attended the Panevėžys Boys 
High School which was 12km fromhome. 
His parents had rented him a room in a 
house, the woman’s son was a shoemaker 
and Liudas learnt how to repair shoes 
which he did for his children when we 
were growing up.

Liudas excelled in school. However, 
when winter came his love of ice skating 
and little study saw his compulsory grade 
subjects grades decline to “D’s” which 
Liudas changed to “C”. His father had 
been notified-and Liudas not being aware 
of this - received punishment for his 
falsehood. Not even his mother could save 
him this time. He learnt his lesson and 
from that time studied harder to improve 
his life.

In 1940 the Russians arrived and that 
autumn he finished his final school year 
and hence the changes began in the 
schooling system & government. Being 
outspoken he was warned by a former 
teacher to refrain from political outbursts 
regarding the Russian occupiers. He was 
“interviewed” by the Russian KGB police 
a short time later but was never detained.

In June 1941, the German airplanes 
bombed the freight trains at the train station 
and thus began the next episode of his life. 
Liudas was given a hunting rifle which was

used against the retreating Russian army. 
Liudas had much bravado in him and 
survived this period. When the Russian 
army retreated he endured the horror of 
searching for his close school friends in the 
Rainiai forest. No words he could utter 
would describe the desolation in his heart 
at what he saw there.

1944 saw tension & danger and once 
again a threat from the eastern front. His 
life hung on a thread on more than one 
occasion during the war years, but he 
managed to get to Germany to the town of 
Nordlingen. He had learnt some German 
at school and once he was registered for 
work and food stamps he worked in a 
bicycle repair shop.

In 1947 the Displaced Persons camp in 
this town was abolished by the Americans 
& he was moved to Memmingen.

Here he met some of his lifelong friends 
Joseph Gailus, Feliksas Borumas, M. Mu- 
liusinskas, V. Marcinkevičius, K. Rama
nauskas, Česlovas Valodka and many of 
these men married women they met there. 
Liudas met Sophia (our mother) at a dance 
and swept her off her feet and that started a 
whole new chapter of his life.

On 23 December 1948 both Liudas and 
Felix arrived to this unknown Australian 
“land of the kangaroo’s” and the 
immigrants on arrival at Port Melbourne 
were happy to celebrate Christmas Eve and 
Day at the Bonegilla camp.

At end of January 1949 both Felix and 
Liudas were assigned to Canberra to fulfil 
the obligatory government work contract 
and were placed in the Black Mountain 
quarry. The work involved much physical 
& exacting use of their bodies, using picks 
& sledge hammers to smash the boulders in 
the hot Australian summer, which many 
immigrantswerenotusedto. After8months 
ofworkinghis hands toughened and muscles 
strengthened but a freak rockslide injured 
Liudas. He was assigned to light duties 
which he discovered paid considerably 
more. He then began to look after the 
boilers for hot water, rising early, splitting 
wood and not being used to the Australian 
hardwood broke 6 axe handles in his first 
attempts.

Along with many immigrants, he was 
housed at Fairburn in old corrugated iron 
buildings, freezing in winter and boiling in 
summer.

In his own country he had worked as an 
Accountant but was unable to pursue this 
path in Australia.

In 1950 after settling into his life he 
called for his wife Sophia and 2 children 
Brigitta and Antanina (whom he had never 

seen) to join him here, so at the end of that 
year he had settled them into 
accommodation at Bungendore. Liudas 
commuted on his motorbike on weekends 
to see his wife & family until they relocated 
to O’Connor. Liudas nearly lost his life in 
a car accident but his žemaitis-will and 
stamina pulled him through.

He worked at many jobs always bettering 
his pay so he could provide for his growing 
family. His last job was working at the 
Australian National University as a Boiler 
Attendant having attained his certificate. 
After 20 years of service he retired. He 
always had a large vegetable garden at 
Lord Street, had fruit trees for his wife to 
make preserves and some chickens which 
he hated killing as they used to run around 
for awhile once he cut their heads off. In 
his workshop he repaired shoes, mended, 
made some furniture pieces, repaired 
almost anything, in fact he could turn his 
hand at almost any job - a skill he was often 
called upon many times in his life by his 
family, and some friends. He could in our 
eyes accomplish anything and did.

Both Liudas and Sophia brought land in 
1960 & slowly built their holiday home at 
Northcove Road (Batemans Bay). It still 
stands as strong & straight as the day he 
finished with many, many happy family 
summers there, fishing laughing, walking, 
exploring swimming, friends and stories 
around the fire or kerosene and gas lamps.

Liudas was a foundation member of the 
Lithuanian Australian Club originally 
located in Lyneham and formed part of the 
first workers who dug the first foundations. 
Later in 1990 both Felix & Liudas built a 
monument at the site. Liudas was an active 
participant in Lithuanian culture, and was 
fiercely patriotic to his homeland whilst 
embracing his new home of Australia. In 
1968 he joined the newly founded 
Lithuanian War Veterans Society “Ramovė” 

A^A Liudui Budzinauskui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo vaikus - Brigittą, Antaniną, Nijolę, Liuciją, 

Teresę, Algį ir jų šeimas
Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Mirus

A^A Izabelei Daniškevirienei
aukoju “Mūsų Pastogei” $20.

Nata Liutikaitė

Mirus

A4rA Izabelei Daniškevičienei
aukojame “Mūsų Pastogei” $20.

Martyna ir Anskis Reisgiai

A^A Izabelės Daniškevioenės
atminimui “Mūsų Pastogei” aukojame $40.

Vyšniauskų šeima

A^A Izabelei Baniškevioenei
mirus, nuoširdi užuojauta dukrai Onutei ir visiems artimiesiems.

Irena ir Algis Dudaičiai

A^A Izabelė Baniškevičienė
Mirtis negailestingai retina mūsų bendruomenę. Vėl netekome nuolatinės 

lietuvių bendruomenės rėmėjos. Pasigesime Tavo šmaikštaus žodžio, skvarbaus 
žvilgsnio. Reiškiame užuojautą dukrai Onutei, anūkams ir jų šeimoms.

Janina ir Viktoras Ratkevičiai

holding various positions & since 1993 was 
its Chairman. He always encouraged his 
children to learn, be part of the Lithuanian 
community and culture and participate in 
any of the cultural events. His children have 
many fond memories of the happy times, 
folk dancing, attending scout camps, and 
cultural festivals, balls and simply meeting 
many members of the Lithuanian society in 
all states.

He was able to celebrate a Golden 
wedding anniversary with his wife and 88 
years of a productive, happy and well 
rounded life filled with much knowledge.

A proud and loyal man, fiercely 
protective of his loved ones, a great and 
warped sense of humour (I tell you a joke 
and already laughing before the punch line), 
a cheeky grin and always a twinkle in his 
eye, somewhat flirtatious but always well 
respected, liked and acknowledged by all 
whom he met, touched and inspired. He 
was our one of a kind and we were lucky to 
have him as our father, grandfather, great 
grandfather, father-in-law and good friend, 
he treated us all equally, was our champion, 
our saviour and our mate and instilled in us 
a balanced sense of life.

He still fives in each of us and that can 
never be taken from us. We already miss 
him dearly and will for the rest of our fives. 
He is survived by his 6 children, Brigitta, 
Antanina, Nijolė, Algis, Liucija, and Teresa 
and 13 grandchildren - Helen, Sharon, 
Jason, Monica, Michelle, Angela,Travis, 
Krystle, John Pierre, Ron, Sarah, Michael 
& Andrew and 6 great grandchildren - 
Tahlia, Aiden, Caleb, Chelsea, Max and Ava 
Sofia and sons and daughter-in-law Ron, 
Kerry, James and Peter, Ken (dec’d). And 
passed - Peter, and the two Johns.

He is now peacefully resting, and 
because his heart was pure he still looked 
like our Dad even at the end. He will always 
be there. □
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Tautiečių dėmesiui - iš anksto
2010 m. vasario 20-21 dienomis ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba organizuoja an

trojo tūkstantmečio Lietuvos istorijoje sutikimą, kartu paminėdama Vasario 16-osios 
ir Kovo 11-osios datas. Šis renginys ypatingas tuo, kad jame dalyvaus gerb. LR 
Ambasadorius Australijai Dainius Kamaitis.

Vasario 20 d., 2 vai. bus surengta Kultūrinė popietė, kurios programoje pasirodys 
įvairios lietuviškos organizacijos. Dalyvauti programoje ar ją stebėti ir pabendrauti su 
Ambasadoriumi kviečiami lietuviai iš visos Australijos. Apie dalyvavimą prašome iš 
anksto pranešti Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkei Gretai Savickaitei-Fletcher 
(gretasav2@yahoo.com tel :0401442325) arba už ryšius su lietuviškomis organizacijomis 
atsakingai p. Jadvygai Burokienei (burokas@optusnet.com.au tel.: 9522 8275).

Vasario 21 d„ 6 vai. rengiama iškilminga vakarienė su Ambasadoriumi ir kviestiniais 
svečiais. Įėjimas mokamas. Prašome iš anksto užsisakyti vietas ir susimokėti. Išsamesnė 
informacija bus pateikta sekančiuose “Mūsų Pastogės” numeriuose.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Architektų ir Inžinierių Sąjunga Melbourne 
maloniai kviečia visus ateiti ir pasiklausyti paskaitos:

“Valdovų rūmai”
Melbourno Lietuvių Klube, sekmadienį, sausio 31 dieną, 130 vai. p.p.
Paskaitoje išgirsite ir pamatysite DVD formoje Valdovų rūmų pradus, 

istorinius paveikslus, Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės didikų portretus, 
statybos darbus, architektūrinius brėžinius, kasinėjimo radinius, vidaus salių ir 
kambarių vaizdus ir pradinį rūmų atidarymą 2009 metais.

Paskaitą skaitys architektas Jurgis Zaikauskas F.R.A.I.A., o paskaitos 
pradžioje pianinu paskambins Darius Pranckūnas

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@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 Antonio.

Pietūs - nuo 12 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė - nuo 6 vai. p.p. iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. be pertraukos.

Kiekvieną sekmadienį - ir Svetlanos koldūnai.

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

Klubo metinis narių susirinkimas
įvyks sekmadienį, sausio 31 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Invitation to members of the Melbourne 
Lithuanian Community

Members of the Lithuanian Community are invited to meet the Lithuanian 
Ambassador to Japan and Australasia, Dainius Kamaitis during a dinner 
at the Rubicon Restaurant at 50 Errol St. (next to Lithuanian House), North 
Melbourne, starting at 7pm on Monday 22 February. If you wish to attend then 
you will need to pay for your own drinks and meal and also make a booking 
directly with the restaurant on 9329 3389.

Paul Kabaila,
Committee of the Australian Lithuanian Community in Melbourne 

Association Incorporated

Skelbiamas konkursas Europos lietuvių 
fotografijų parodai „Aš esu čia“

Hūttenfeld (Vokietija), 2009 m. gruodžio 30 d. - 2010 m. vasario 27 d., Huttenfelde 
vyksiančio Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Nepriklausomybės minėjimo metu, bus 
atidaryta Europos lietuvių kultūros centro (ELKC) rengiama paroda „Aš esu čia“. 
Parodoje bus demonstruojami Europoje gyvenančių lietuvių darbai, atspindintys jų 
gyvenimą užsienyje. Tokio pobūdžio paroda siekiama vizualizuoti tautiečių veiklą jos 
nepagražinant ir nenumcnkinant. leidžiant apie ją papasakoti patiems individams. Kas 
mes tokie esame, kokie mes ir ką veikiame už Lietuvos ribų? Ar mums čia gera, ar 
radome žadėtąjį geresnį gyvenimą? O galbūt abejojame savo sprendimu, galbūt norime 
grįžti atgalios, nesuleidome svetur savo šaknų?... Parodoje kiekvienas lankytojas ras 
atsakymus į šiuos klausimus - per vaizdus ir jų sukeliamas emocijas.

Norėdamas realizuoti šį projektą, Europos Lietuvių Kultūros Centras rengia kon
kursą ir ragina jame dalyvauti visus, profesionaliai ar mėgėjiškai užsiimančius fotogra
fija lietuvius, gyvenančius Europoje už Lietuvos ribų. Laukiamos nuotraukos, kuriose 
būtų užfiksuotas individas savo kasdienybės ar darbo kontekste, nusakančiame žmogaus 
buvimo užsienyje priežastį - ar tai būtų „au pair“ programa globojamų vaikų kambarys, 
ar raudonuojantis skinamų braškių laukas, ar sužadėtinis, dėl kurio palikote Lietuvą... 
Parodos pirmame plane figūruoja ne tiek fotografas, o fotografuojamas asmuo. Su 
nuotrauka taip pat atsiųskite matomo žmogaus aprašymą - trumpą biografiją, nuotraukoje 
matomo konteksto apibūdinimą.

Siunčiamos skaitmeninės nuotraukos turi būti geros kokybės ir aukštos rezoliucijos. 
Norintys dalyvauti konkurse prašomi geros kokybės skaitmeninę nuotrauka su apra
šymu atsiųsti ne vėliau kaip 2010 m. vasario 5 d. Plačiau apie konkurso nuostatas galite 
skaityte ELKC svetainėje www.elkc.org

2009 m. vasario mėnesį Rennhofo pilyje, Vokietijoje, buvo oficialiai atidaryta ELKC 
fotogalerija, nusidriekianti per tris pilies laiptinės aukštus. Fotogalerijoje šiuo metu 
demonstruojami trylikos žymių Lietuvos fotomenininkų darbai parodoje „Laiškas iš 
Lietuvos“.

Europos lietuvių kultūros centras 
Lorscher Str. 1, D-68623 Lampertheim-Hūttenfeld, Vokietija 

Direktorius: Rimas Čuplinskas 
Tel.: +49 6256 858675, ei. paštas: cuplinskas@elkc.org

J® AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010 
XjLJl Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tel: 0425 704 890
QIO nw«currw «>k> Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 

Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: juskagirl@y7mail.com
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Dėl mokslo premijų konkurso
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija skelbia mokslo 

premijų, skiriamų Lietuvos Respublikos piliečiams bei lietuvių kilmės mokslininkams, 
gyvenantiems užsienyje konkursą.

Detalesnę informaciją apie konkursą galite rasti internetiniame puslapyje
http://www.smm.1t/konkursai/kiti.htm#mp_1001.
Dokumentai konkursui priimami iki 2010 metų vasario 28 dienos. Dokumentus 

reikėtų siųsti ei. pastų: ausra.gribauskiene@smm.lt

Printed by: Spotpress Pty Ltd„ 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW2204.
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