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Prezidentė: kas šiemet svarbiausia?59-oji Sporto Šventė Geelonge

Praėjusių metų gruodžio 27 - 31 dienomis Geelonge įvyko 59-oji Australijos lietuvių 
Sporto Šventė. Plačiau apie Sporto Šventę skaitykite “M.P.” psl. 5. Nuotraukoje - 
Sporto Šventės jauniausi sportininkai.

Medikai 
užkirto kelią 
pandeminiam 

gripui
Žiemos pra

džioje Lietuvoje 
kilo rimtas pa
vojus pandemi
niam kiaulių gri

pui. Žmonių nepasitikėjimą vakcina nu
galėjo žymieji medikai. Kauno medicinos 
universiteto profesorius Alvydas Laiško- 
nis sausio 14 d. tapo pirmuoju šalyje 
žmogumi, pasiskiepijusiu nuo pandemi- 
nio gripo.

Nors sergamumas gripu šalyje suma
žėjo, tačiau naujo viruso grėsmė neišny
ko. Skiepytis - tinkamas metas, aiškino 
prof. A Laiškonis. Jam pritarė Lietuvos vy
riausias epidemologas Vytautas Baka- 
sėnas ir prof. Arvydas Ambrazaitis.

Politikų pagalba iš Olandijos į Lietuvą 
atvežta 27,000 vakcinos dozių nuo pan- 
deminio gripo. Yra didelė tikimybė, kad 
po dviejų ar keturių mėnesių kils antroji 
sergamumo banga.

Oficialiai patvirtinta, kad nuo 
A(H1N1) sukeltų komplikacijų šalyje 
mirė 19 žmonių, dar vienas atvejis šiuo 
metu yra tiriamas laboratorijoje.

Panašus mirtingumas nuopandemi- 
nio gripo yra ir kaimyninėse šalyse, pvz. 
Estijoje įregistruota 13 mirties atvejų, 
Latvijoje-31.

NATO nutarė rengti Baltijos 
šalių gynybos planus

Britų savaitraštis “The Economist” 
pranešė, kad NATO nusprendė parengti 
Baltijos šalių gynybos planus. Tačiau, 
“Formalaus patvirtinimo klausimas dar 
neišspręstas, o susijusios valstybės 
paragintos laikyti tai paslaptyje. Bet

Lietuvos įvykių apžvalga

šaltiniai, artimi deryboms, sako, kad 
sprendimas priimtas: Baltijos šalys gaus 
savo planus, kuriuos tikriausiai patvirtins 
NATO karinė struktūra, o ne politinis 
sparnas”, rašo “The Economist”. Anot 
“The Economist”, sprendimas priimtas 
po sunkių derybų, kuriose Amerikos 
reikalavimu Vokietija ir kitos šalys atsisakė 
prieštaravimų.

Lietuvos krašto apsaugos ministrė Ra
sa Juknevičienė BNS sakė, kad tokia 
informacija viešai nekomentuojama. 
Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
gruodžio mėnesį BNS sakė, kad Baltijos 
šalys nusipelno apginamumo planų.

“Jeigu yra gynybinis aljansas, turi būti 
ir jo narių gynimo planai. Kitos NATO 
šalys tokius planus turi. Baltijos šalys net 
ir sunkmečiu pasirengusios dalyvauti 
NATO projektuose, tačiau norėtų būti 
tikros dėl savo saugumo. Lietuva, Latvija ir 
Estija yra visateisės Aljanso narės ir pačios 
yra aktyvios saugumo teikėjos, dalyvau
damos operacijose Afganistane ir kitur. 
Todėl nusipelnome saugumo garantijų bei 
konkrečių apginamumo planų ir savo 
atžvilgiu”, gruodį interviu BNS sakė D. 
Grybauskaitė.

Seime paminėta Klaipėdos 
krašto diena

Sausio 15 d. Lietuvos Seimas savo 
dienos sesijoje šią sausio 15-tą įrašė į at
mintinų dienų sąrašą - ją paskelbė Klai
pėdos krašto diena. Seimo parodų galeri
joje buvo pristatyti Klaipėdos universite
to mokslininkų darbai apie Klaipėdos 
krašto, Mažosios Lietuvos istoriją ir 
kultūrą. Atidaryta Mažosios Lietuvos 
muziejaus parengta paroda “Klaipėdos 
kraštas ir Lietuva. 1923 m. įvykiai”.

Dienos minėjimą Seime organizavo

Nukelta į 2 psL

Prezidentė Dalia Grybaus
kaitė tarp svarbiausių 2010 
metų prioritetų įvardijo eko
nomikos atsigavimą kuriant 
naujas darbo vietas, bei euro 
įvedimo strategijos sukūrimą 
ir įgyvendinimą.

“Pirmasis prioritetas - tai 
ekonomikos atsigavimo užtik
rinimas pirmiausia per darbo vietų kūri
mo strategiją”, - žiniasklaidai pabrėžė ji.

Po susitikimo su premjeru Andriumi 
Kubiliumi ir visais ministrais Prezidentė 
taip pat akcentavo būtinybę užtikrinti 
konkurencingumą mažinant monopoli
nes kainas, kovą su korupcija, socialinės 
apsaugos reformą, politinės sistemos 
demokratizavimą vykdant savivaldos 
reformą bei būtinybę parengti naciona
linę valstybės vystymosi strategiją iki 
2020 metų.

Pasak Prezidentės, Lietuva, suvaldžiusi 
viešųjų finansų krizę, šiemet pradės atsi
gauti, todėl būtina atnaujinti euro įvedi
mo strategiją. “Jau laikas atėjo galvoti 
apie mūsų perspektyvą euro zonoje, 
atsakingą fiskalinę politiką (...) Kviečiu 
Vyriausybę numatyti ir atnaujinti euro 
įvedimo strategiją ir pradėti ją įgyvendin
ti”, - teigė ji. Prezidentės teigimu, Lietuvai 
eurą įsivesti realu 2013-2015 metais.

Kaip vieną svarbiausių prioritetų 
D.Grybauskaitė taip pat įvardijo konku
rencingumo užtikrinimą.

Pasitraukia užsienio reikalų ministras
Užsienio reika

lų ministras Vygan
das Ušackas (žiūr. 
nuotr. dešinėje), 
kuriuo Prezidentė 
Dalia Grybauskai
tė pareiškė nepasi
tikinti, atsistatydina 
iš posto. Apie tai jis 
pareiškė žurnalis
tams. Jau pasirašytą atsistatydinimo pa
reiškimą Premjerui Andriui Kubiliui mi
nistras ketina įteikti netrukus.

„Šiuo metu Lietuvai ypatingai svarbus 
yra sklandus ir nuoseklus Vyriausybės 
darbas kartu su Prezidente ir Seimu pa
dedant Lietuvos žmonėms kopti iš ekono
minių ir finansinių sunkumų. Atsižvelg
damas į susidariusią situaciją pareiškiu apie 
savo atsistatydinimą“, - teigė V. Ušackas.

Sausio 20 d. per susitikimą su Premjera 
Andriumi Kubiliumi Prezidentė pareiškė

V

Žemaičių tautybės - nėra
Žemaičių tautybės piliečių Lietuvoje 

nebus. Po beveik trejų metų bylinėjimosi 
trys žemaičiai išgirdo Telšių rajono apy
linkės teismo sprendimą civilinę bylą 
nutraukti. Tačiau telšiškiai teisininkai 
Alvydas Jokšas, Arvydas Norvydas ir 
Degaičių (Telšių r.) seniūnas Antanas 
Kontrimas, išgarsėjęs tvirčiausia pasau
lyje barzda, tikina vis tiek sieksią, kad jų 
pasuose būtų įrašyta: “Tautybė - žemaitis”. 
Vyrai jiems nepalankią teismo nutartį

“Vienas iš rodiklių bus mo
nopolinių kainų mažinimas. 
Tai ir vaistai, elektros kainos, 
šiluma ir kitos monopolinės 
kainos”, - sakė Prezidentė.

Ji sakė, kad tęsiant kovą 
su korupcija reikia užtikrinti 
viešųjų pirkimų skaidrumą, 
kovoti su šešėline ekonomi

ka. Šioje srityje Prezidentė sakė reko
menduojanti sujungti Finansinių nusikal
timų tyrimo tarnybą su Mokesčių inspek
cija. Ji taip pat sakė raginanti tęsti pradė
tas sveikatos apsaugos ir švietimo refor
mas bei pradėti naujas “Sodros”, socialinės 
apsaugos struktūros reformas.

Prezidentės teigimu, 2010-aisiais bū
tinas politinės sistemos demokratizavi
mas. Tam yra svarbu reformuoti savival
dą. “Tai savivaldos reformos gilinimas, 
ypač tiesioginiais mero rinkimais bei teisė 
dalyvauti savivaldos rinkimuose pilie
čiams ne partiniuose sąrašuose, bei 
apskričių reformą”, - sakė ji. Prezidentė 
taip pat teigė, kad Ministrų kabinetas turi 
kuo greičiau paruošti sumažintų senat
vės pensijų kompensavimo tvarką.

Paskutiniu prioritetu Prezidentė 
įvardijo “Vystymo strategiją 2020”. 
“Europos Sąjunga patvirtino naują vystymo 
strategiją, Lietuva taip pat turi priimti ir 
apsispręsti, kokią nacionalinę vystymosi 
strategiją ji turės”, - sakė ji.

(Pagal Lietuvos spaudą)

nepasitikėjimą V. Ušacku ir paprašė Vyriau
sybės vadovo pradėti ministro atleidimo 
procedūrą.

„Prezidentė informavo Premjerą, kad 
bendras darbas su V Ušacku nebuvo sėk
mingas ir yra neperspektyvus, nes ministras 
yra praradęs Prezidentės pasitikėjimą“, - po 
susitikimo žurnalistams sakė Prezidentės 
atstovas spaudai Linas Balsys. Anot D. Gry
bauskaitės, užsienio politika yra itin svarbi 
valstybės interesams ir „negali tapti užsie
nio reikalų ministro politinės savirekla
mos įkaite“.

Po šio pareiškimo V. Ušackas žurnalis
tams tikino pasitrauksiąs, kad nebūtų 
kliūtimi darniai Vyriausybės veiklai, tačiau 
pirmiausiai norėjo sulaukti koalicijos at
stovų susitikimo. Jis įvyko sausio 20 d. Po 
šio susitikimo valdančiųjų atstovai sakė 
gerai vertinantys V. Ušacko darbą, tačiau 
jo einančio šias pareigas nebeįsivaizduoja 
dėl Prezidentės pareikšto nepasitikėjimo.

ketina apskųsti aukštesnės instancijos 
teismui, o jei reikės, mano pasieksią ir 
Strasbūrą.

Šių žemaičių kova prasidėjo 2007-ųjų 
pradžioje, kuomet trys bendraminčiai 
Telšių rajono civilinės metrikacijos skyriui 
pateikė prašymus papildyti jų gimimo akto 
liudijimus įrašais “Tautybė - žemaitis”, 
tačiau vėliau gavo Teisingumo ministe
rijos žinią, kad žemaičių tautybė, kaip 
neegzistuojanti, suteikta nebus. □
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Centrinėje Ni
gerijoje sausio 
mėnesio viduryje 
visą savaitę tęsė
si kruvini susidū
rimai tarp krikš
čionių ir musul
monų. Musul
monų valdininkų 
pranešimu, iki 
sausio 22 d. žuvo 

bent 364 musulmonai, daugelio jų kūnai 
buvo rasti šuliniuose. Žuvusių krikščionių 
skaičius siekia bent 100.
♦ Sausio 18 d. grupė Taliban kovotojų 
puolė valdiškus pastatus ir prekybos cen
trus Afganistano sostinės Kabulo centre. 
Jie padegė miesto geriausią viešbutį 
“Serena”, kelias valandas kovojo prieš 
afganų karius ir policininkus. Jie nukovė 
5 žmones ir sužeidė dar 38. Du iš užpuo
likų susisprogdino, du buvo nukauti, kiti 
pasitraukė.
♦ Afganistano parlamento rinkimai, tu
rėję įvykti gegužės 22 d., dabar atidėti iki 
rugsėjo 18 d. Nepriklausoma Rinkiminė 
Komisija pranešė, kad rinkimai atideda
mi dėl pinigų trūkumo ir dėl nuolatinių 
kovų krašte.
♦ Sausio 19 d. į Sydnėjų iš Naujosios 
Zelandijos atskrido D. Britanijos sosto 
įpėdinio princo Charles vyriausias sūnus, 
princas William. Per savo pusiau oficialų 
dviejų dienų vizitą jis buvo Sydney vi
suomenės šiltai sutiktas. Per trumpą laiką, 
be oficialių siisitikimų, jis suspėjo pra
leisti daug laiko su aborigenais Sydnėjaus 
Redfern priemiestyje, aplankyti karius 
Holsworthy kariuomenės stovykloje, 
pasidžiaugti Sydnėjaus uostu. Sausio 21 d. 
princas William praleido Viktorijos 
valstijoje, kur jis aplankė nuo gaisrų 
nukentėjusias sritis bei stebėjo teniso

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
uostamiesčio savivaldybė ir Klaipėdos 
universitetas. Atidarant parodą, sveikinimo 
žodį tarė ir linkėjimus Klaipėdai perdavė 
Seimo pirmininkė Irena Degutienė. 
Padėkos žodį išreiškė Klaipėdos miesto 
meras Rimantas Taraškevičius.

Klaipėdos universiteto rektorius Vla
das Žulkus nušvietė mokslinius pasie
kimus, o Klaipėdos krašto raidą apžvelgė 
Klaipėdos universiteto Humanitarinių 
mokslų fakulteto Istorijos katedros ve
dėjas Vygandas Vareikis. 1923 m. sausio 15 
d. įvykusį Klaipėdos krašto prijungimą 
prie Lietuvos Respublikos istorikai vadina 
vienu iš drąsiausių Lietuvos užsienio po
litikos žingsnių jaunos Lietuvos metais.

Pirmą kartą Lietuvos istorijoje lietu
vių tauta valstybiškai pradėjo kontroliuoti 
Klaipėdos uostą. Pirmą kartą dešiniau 
Nemuno buvusi Mažosios Lietuvos dalis 
įėjo į Lietuvos administracines ribas.

1923 metų įvykiai atnešė Lietuvai eko
nominės naudos ir ji tapo jūros tauta su 
plačiomis užmačiomis.

Jeigu ne 1923 metų sausio įvykiai, 
galbūt Klaipėdos kraštas po Antrojo 
pasaulinio karo nebūtų atitekęs Lietuvai.

Nedarbas Lietuvoje
Lietuvos darbo biržos duomenimis 

nedarbas pasiekė 12.5% palyginti su 
ankstesniu mėnesiu, nedarbas ūgtelėjo 
0.8%. Didžiausias nedarbas buvo Ignali
nos rajone (17.7%), Akmenės (17.6%), 
Mažeikių (16.9%), o mažiausias - Nerin
gos (4.0%). Iš didžiųjų miestų daugiausia 
bedarbių yra Panevėžyje (15.4%), o ma
žiausia - Kaune (11%).

Lapkričio mėnesį buvo ir 7,500 laisvų

Mūsų Pastogė Nr. 3, 2010.01.27, psl. 2 

varžybas.
Nežiūrint jo asmens populiarumo, didelė 
Australijos gyventojų dalis tikisi, kad 
Australija pasidarys respublika dar prieš 
princui William paveldint sostą.
♦ Sausio 19 d. į žemės drebėjimo nu
niokotą Haiti atskrido 1700 JAV karių, 
pirmieji iš pažadėto 5000 karių kon
tingento. Pagalbai Haiti paspartinti Ku
bos vyriausybė davė leidimą JAV kari
niams lėktuvams skristi per Kubos te
ritoriją. Kai kurios kitos valstybės skun
dėsi, kad JAV karių transportai sutrukdė 
jų humanitarinei pagalbai pasiekti Haiti 
vienintelį aerouostą, jų lėktuvai buvę 
nukreipti į Dominikos Respubliką.
♦ Sausio 20 d. Lenkijos gynybos minis
tras Bogdan Klich pranešė, kad kovo 
mėnesio pabaigoje j Lenkiją iš JAV bus 
atsiųstas tam tikras skaičius gynybinių 
SAM tipo raketų bei jas aptarnaujančių 
JAV karių.
Raketos bus išdėstytos Morag karinėje 
bazėje, pusiaukelėje tarp Elbingo ir Olsztyn 
(buvusio Allenstein Rytprūsiuose).
♦ Sausio 20 d. naujas 6.1 balų žemės 
drebėjimas sukrėtė Haiti. Žmonių aukų 
nebuvo, bet galutinai sugriuvo daug anks
čiau apgriautų pastatų. Sausio 23 dieną iš 
griuvėsių dar išgelbėtas vienas žmogus, 11 
dienų išbuvęs užgriautas maisto krau
tuvėje.
♦ Sausio 22 d. savo namuose Santa Moni
ca Kalifornijoje mirė 80 metų amžiaus 
kino aktorė Jean Simmons, pakirsta 
plaučių vėžio. Ji pradėjo vaidinti filmuose 
nuo 1944, vaidino svarbias roles eilėje 
garsių filmų, kaip “The Egyptian”, 
“Desiree”, “The Robe”, “Spartacus” ir t.t. 
Ji buvo apdovanota su “Emmy” už savo 
vaidmenį mini - seriale “The Thorn Birds”, 
pastatytą pagal australų rašytojos Colleen 
Me Cullough garsų romaną. □ 

darbo vietų, iš jų 5,000 - neterminuotam 
darbui. Paklausiausi buvo prityrę par
davėjai, sunkiasvorių sunkvežimių vai
ruotojai, staliai, buhalteriai, dailidės.

Šviesi Lietuvos bankų padėtis
Lietuvos bankai praėjusių metų pa

baigoje pritraukė daug pinigų. Žmonės 
per šventes neišlaidavo, todėl jų sąskai
tos bankuose paskutinį metų ketvirtį 
padidėjo bent 1.2 mlrd. litų. To pasėkoje 
krito tarpbankinės palūkanos. Paskolų 
kaina taip pat krito ir dėl praėjusių me
tų rudenį Vyriausybės išplatintos 1.5 mlrd. 
JAV dolerių vertės obligacijų emisijos.

Bankai tikisi, kad sumažėjus palū
kanoms atsiras ir daugiau norinčių sko
lintis. “Girdėjau, kai kurie bankai norėjo 
paskolinti pinigų, bet nelabai turi kam”, 
teigė Lietuvos centrinio banko vadovas 
Reinoldas Šarkinas.

Įsiamžino
Krašto apsaugos ministerijoje, besi

rengiančioje minėti Žalgirio mūšio 600 
metų jubiliejų, žvanga ginklai. Kalavijai 
galandami prieš buvusių ministerijos va
dovų atvaizdus paveiksluose. Pro budrias 
krašto apsaugos vairą perėmusių dešinių
jų ir, matyt, pirmiausia pačios ministrės 
Rasos Juknevičienės akis neprasprūdo 
pora Žalgirio mūšiui skirtų paveikslų, 
kabančių ministerijoje. Daugiausia šur
mulio sukėlė pora figūrų, nutapytų tarp 
šarvuotų lietuvių karių. Paaiškėjo, jog tai - 
buvęs krašto apsaugos ministras ir social
demokratų lyderis Gediminas Kirkilas bei 
viceministras Jonas Gečas.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS ir “Bernardinai”.

ČIA kalėjimas - iškils Europos Parlamente?
Pasak europarlamentaro prof. Leoni

do Donskio, Europos Parlamento (EP) 
plenarinėje sesijoje gali būti iškeltas 
klausimas dėl Lietuvoje veikusio slapto 
JAV ČIA (CŽV) kalėjimo įtariamiems 
teroristams. Šis klausimas jau buvęs 
svarstomas EP Piliečių laisvių komitete.

Prof. L.Donskio įsitikinimu, “Lietuvai 
yra labai didelius pliusas, kad ji nepanei
gė visų spėliojimų, o ėmėsi principingai 
tirti įtarimus”. Lietuvoje atlikus parla
mentinį tyrimą nustatyta, kad Lietuvoje 
buvo sudarytos sąlygos JAV sulaikymo 
centrams veikti, taip pat - nekliudomai 
pervežti, įvežti ar išvežti ČIA (CŽV) su
laikytus asmenis, tačiau nenustatyta, ar 
šiomis sąlygomis pasinaudota.

Prieš kelis metus amerikiečių ČIA bu
vo įrengusi trijų lygių sistemą įtariamųjų 
teroristų apklausinėjimui. Žemiausio ly
gio įtariamieji buvo apklausinėjami pačių 
amerikiečių prižiūrimuose kalėjimuose 
kaip Guantanamo ir Abu Ghraib Irake. 
Svarbesniems įtariamiesiems buvo skiria
mas jų perdavimas (“rendition”) tokiems 
svetimiems kraštams kaip Egiptas, Uzbe
kistanas ir kt., kur, kaip teigiama, vyko 
kankinimai - bet už tokį elgesį JAV nebu
vo teisiškai atsakinga, nes, formaliai, tai 
buvo daroma svetimoje teisinėje sistemoje.

Prezidentė siūlo reformuoti Saugumą
(ELTA). Valstybės gynimo taryba 

svarstys Prezidentės iniciatyva parengtą 
Žvalgybos kontrolės ir koordinavimo 
stiprinimo koncepciją. Pagal ją būtų per
tvarkyta nacionalinė žvalgybos sistema. Į 
Valstybės gynimo tarybą įeina Preziden
tė, Ministras Pirmininkas, Seimo Pir
mininkė, krašto apsaugos ministrė ir ka
riuomenės vadas.

“Prezidentės iniciatyva parengta žval
gybos koncepcija nustato, ką žvalgybos 
tarnybos turėtų dirbti, kuo vadovautis ir 
kaip už savo darbus atsiskaityti. Kon
cepcijoje numatoma apriboti tarnybų sa
varankiškumą ir padidinti politinės val
džios atsakomybę. Tai bus iššūkis tiek

Nesutaria del Valdovu rūmų personalo
Seimo Pirmininkė Irena Degutienė 

nepateisina to, kad nebaigtuose statyti 
Valdovų rūmuose jau dirba daugiau kaip 
70 žmonių. Rudenį priimta naujausia 
darbuotoja - trečioji direktoriaus pava
duotoja. Darbuotojų atlyginimas “į ran
kas” siekia daugiau kaip 2,000 litų.

Pasak Irenos Degutienės, tai nenorma
lu. Be to, Seimo Pirmininkė neslėpė, kad 
turi įtarimų, jog panašūs dalykai gali vyk
ti ir kitose valstybinėse institucijose. 
“Nežinau kito tokio atvejo, kai nepradėjusi 
dirbti įstaiga turėtų tiek darbuotojų. 70 
darbuotojų, kad ir gaunantys po 1,500 litų... 
Čia ne tik pinigai turbūt lemia, bet ir 
požiūris, jog sunkmečiu įstaiga, kuri dar 
nedirba, neduoda pelno, nevykdo jokių 
ekskursijų, atseit parengiamiesiems dar
bams turi 70 darbuotojų. (...) Manau šitą 
situaciją reikėtų spręsti”, - sakė ji.

Tačiau Valdovų rūmų direktorius Vydas

Rijo popierius
Kaip praneša “Lietuvos rytas”, žinomam 

pajūrio verslininkui Pranciškui Jurgučiui 
vieną rytą vietoj įprastų pusryčių teko 
ryti popierius - užkluptas pareigūnų jis 
bandė naikinti dokumentus. Bendrovės 
“Klaipėdos hidrotechnika” vadovo 51 metų 
P. Jurgučio miegą prabangiame šalia Klai
pėdos esančiame dvare nutraukė Finansi
nių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) 
pareigūnai. 6 vai. ryto namo, kurį klaipė
diečiai vadina fazanynu, savininkui buvo 
parodytas leidimas atlikti kratą ir pareikš
ti įtarimai iš valstybės pasisavinus beveik 5 
mln. litų. Pernai viena P Jurgučio bendrovių

Aukščiausio laipsnio įtariamiesiems 
buvo skirta “juodųjų vietų” (“black site”) 
programa, būtent apklausinėjimas vyk
domas slaptuose kalėjimuose, kurie eg
zistavo už betkokių teisinių rėmų, ir todėl 
niekas negalėjo būti atsakingas už įta
riamųjų galimą kankinimą. Vėliau paaiš
kėjo, kad tokių absoliučiai užslaptintų 
kėjimų buvo ne tik Afganistane bei Tai
lande, bet ir Lenkijoje bei Rumunijoje. Šiam 
faktui iškilus viešumon, “juodosios vietos” 
buvo panaikintos 2006 metais. Išaiškėjus, 
kad slaptas ČIA kalėjimas buvo ir Lietu
voje, kyla politiškai ir morališkai jautais 
klausimas, ar tai irgi buvo “juodoji vieta”.

Pastaruoju metu Lietuvoje paaiškėjo 
ne tik tai, kad čia buvo įkurtas užslaptin
tas ČIA (CŽV) sulaikymo centras, bet ir 
tai, kad Lietuvos Saugumo vadovai tą 
faktą nuslėpė nuo valdžios. Dabar yra 
atleisti du Saugumo vadovai bei buvęs 
vadovas ir dabartinis ambasadorius 
Gruzijai Mečys Laurinkus. Premjeras An
drius Kubilius viešai pareiškė, kad Lietu
vos Saugumas buvo įkūręs “valstybę 
valstybėje” ir net buvo pradėjęs užsiimti 
aukšto lygio politika bei daryti įtaką 
Lietuvos politiniame bei ekonominiame 
gyvenime.

(Pagal Lietuvos spaudą)

tarnyboms, tiek politikams”, - sakė Vals
tybės gynimo tarybos sekretorius, Prezi
dentės vyriausiasis patarėjas Jonas Mar
kevičius. Pasak jo, “Valstybės gynimo 
tarybai patvirtinus žvalgybos informaci
jos poreikius ir atsiskaitymo tvarką, pra
dėsime naują nacionalinės žvalgybos rai
dos etapą”.

Prezidentės vadovaujama Valstybės 
gynimo taryba pirmą kartą svarstys ir 
grėsmių nacionaliniam saugumui sąrašą 
bei rekomendacijas Vyriausybei, kaip šias 
grėsmes šalinti ir mažinti.

Valstybės gynimo taryba koordinuoja 
svarbiausius šalies saugumo užtikrinimo 
ir gynimo klausimus. □

Dolinskas kategoriškai atmetė pastaruoju 
metu girdimus priekaištus, jog nebaigtuo
se statyti ir neįrengtuose Valdovų rūmuo
se netikslingai įdarbinta 70 žmonių, iš ku
rių dauguma turi mokslinį laipsnį. Pasak 
jo, nors Valdovų rūmai oficialiai neveikia, 
bet yra organizuojamos kilnojamosios 
parodos, edukaciniai renginiai, vykdoma 
rinkinių paieška, apsauga, rengiama lite
ratūra, patalpos ruošiamos atidarymui, 
darbuotojų veikla optimizuota, jie neretai 
savo noru dirba viršvalandžius.V. Dolins
kas aiškino, kad ne pastatas yra institu
cijos veiklos esmė. Be to, Valdovų rūmai - 
ne vienintelė įstaiga, kuri neturi savo 
patalpų, bet veikia..

Valdovų rūmų direktoriaus pavaduo
tojas, atsakingas už personalą, Danius 
Malinauskas sakė, kad sprendimas šiais 
metais muziejuje įdarbinti 72 darbuotojus 
buvo suderintas su Kultūros ministerija.

apie milijonus
- “Kruonio FIAE statyba” - iš Europos 
Sąjungos fondų gavo beveik 6 mln. litų 
avansą. Tačiau vietoj numatytų Vievio 
nuotekų valyklos rekonstrukcijos darbų 
daugiau kaip pusė gautos sumos buvo 
pervesta kitai P. Jurgučio bendrovei - Pajū
rio investicijų valdymo centrui. Namo šei
mininkas iš pradžių buvo ramus, bet kai 
pareigūnai aptiko slaptavietę su doku
mentais, jis griebė kai kuriuos jų ir pradėjo 
juos ryti. Pareigūnams teko popierius 
ištraukti verslininkui iš burnos. Tačiau 
FNTT pareigūnų tvirtinimu, yra pakanka
mai duomenų, įrodančių P. Jurgučio kaltę.
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Bendruomenės baruose “Dainos Sambūris” 1949 - 2009
Bronė Staugaitienė

To Lithuanians, music, and in particular 
singing, is an integral part of life. Over 
many centuries it has accompanied 
Lithuanians in all aspects of their existence; 
relieving the burden of physical labour, 
enhancing their leisure pursuits, aiding 
courtship, celebrating birth and marriage, 
easing sorrow in death and above all, 
proclaiming love for their native land.

In the Displaced Persons camps of 
post-war Germany, a group of singers 
banded together to form the “Čiurlionis 
Ensemble”. This group immensely 
impressed audiences throughout Germany 
and was to have a profound bearing on 
our choir’s history.

By 1949 the Melbourne Lithuanian 
community had grown considerably, as 
had its cultural activity, and in that year, 
largely through the efforts of Mr. Leonas 
Baltrūnas, a small men’s choir was 
formed with former members of the 
“Čiurlionis Ensemble” under the 
leadership of Mr Juozas Petrašiūnas. Their 
first concert, to an audience of500, marked 
the birth of our choir. Mr. Baltrūnas 
became the choir manager and continued 
in that role for many years. In early 1950 
Mr Petrašiūnas handed over the conductor’s 
baton to Mr Albertas Čelna. Soon some 
excellent women singers joined the group 
and the now mixed choir, calling itself 
“Aidas”, made its debut in August 1950, 
at the Melbourne Town Hall in honour of 
Archbishop Mannix.

In 1956 the choir was re-named “Dainos 
Sambūris” and continued to go from 
strength to strength performing at 
Lithuanian National Day celebrations, bi
ennial Lithuanian Festivals, at its own 
annual concerts and on visits to other 
Australian cities.In 1962 the choir released 
an LP record, which was an expensive and 
laborious process in those days. Mr. Čelna, 
after 27 years of devoted and talented 
work, retired at the end of 1976. His 
successor, Danutė Levickis, made an 
impressive debut at the 1976 Melbourne 
Lithuanian Festival, conducting the 
cantata “Tu Vilniuje pasilik, valdove” by 
Bronius Budriūnas.

With a different leader a new era began, 
with the choir undertaking a tour of the 
U.S. and Canada in 1978, performing in 
Los Angeles, Cleveland, Chicago, Toronto 
and Hamilton. Their concerts were highly 
praised by audiences and critics alike. The 
choir returned home triumphant. After the 
overseas tour Mrs Levickis took maternity 
leave and Mr Petras Morkūnas, together 
with Ms Birutė Prašmutas, shared 
conducting duties at the choir’s performance 
at the 1978 Lithuanian Song Festival in 
Sydney.In 1979. Miss Prašmutas agreed to 
take charge of the choir by herself and put 
together a very successful 30th anniversary 
concert.

In 1980-1981 the choir had three 
conductors - Danutė Levickis, Birutė 
Prašmutas and Vytautas Straukas, who 
were all young, talented and each brought 
a unique perspective to the choir.From 
1982 to 1990, Danutė and Birutė held the 
reins, continuing the choir’s traditional 
performances as well as participating in 
regular Baltic, Shell Folkloric, Captive 
Nations and some Melbourne Chorale 
concerts. The most memorable events of 
those years were the hugely successful tours 
to Hobart (1981); Canberra, Sydney, 
Newcastle and Brisbane (1983); Perth 
(1986).At the end of 1990, Danutė retired 
as conductress. From then, till 2005, Birutė

Nuotraukoje - Melbourne lietuvių choras “Dainos Sambūris”.

continued alone, steering the choir through 
many interesting and successful 
performances in Australia and New 
Zealand. Her sister, Zita, was her constant 
help not only as accompanist but also in 
teaching the repertoire. At Birute’s 
initiative, in 1994, many members of the 
choir, together with singers from Sydney, 
Adelaide and Geelong and dancers from 
Melbourne and Adelaide undertook a 
concert tour in newly independent 
Lithuania and took part in the first World 
Lithuanian Song Festival. The tour was a 
resounding success and being part of the 
16,000 voice Festival the choir was 
unforgettable. Gražina Pranauskas, the tour 
choral director, had the honour of 
conducting that massive choir as did Ms 
Prašmutas on a later tour in 2003. We felt 
honoured and proud of them both. Other 
tours to Lithuania occurred in 1998,2002 
and 2009. From 2005 the choir has been in 
the hands of Rita Mčciulaitis and Gražina 
Pranauskaswhose combined talentsand 
different backgrounds have had a big 
impact. Rita first joined the choir at age 15 
and is a talented pianist, teacher and 
singer.Gražina trained and worked in 
Lithuania as a conductress till 1989 when, 
having arrived in Australia, she re- 
envigorated the Geelong Lithuanian choir 
and led it for nearly 9 years. She also 
conducted a multicultural choir in 
Geelong and the Welsh Male Choir in 
Melbourne. In addition to the choir’s 
traditional performances there have been 
new ones such as “The Big Sing” and the 
Finnish Society’s “Baltic Concerts”.

In 2006 Rita took the choir to Hobart 
and in 2009 performed with a group of 
choristers in Lithuania and Poland and took 
part in the World Lithuanian Song Festival 
celebrating the millennium of Lithuania’s 
name.”Dainos Sambūris” owes its success 
and longevity to many, many talented and 
hardworking people among whom are not 
only the conductors and singers but also 
the accompanists (Danutė Levickis, Ema 
Duonis, Rasa Vaitiekūnas, Zita Prašmutas, 
Birutė Prašmutas, Petras Čelna, Rolandas 
Imbrasas, etc.); script writers; stage 
decorators; dressmakers; committee 
members, etc. and to our longest serving 
president, Danutė Lynikas, for her 17 years 
of dedication. For 60 years “Dainos 
Sambūris” has greatly contributed to the 
cultural life of Lithuanians in Melbourne 
and in Australia as well as giving pleasure 
to others who are interested in getting a 
glimpse of a different culture.May there be 
many more years of wonderful song. □

“Dainos Sambūrio” informacija
Šiais metais Melbourne lietuvių choro “Dainos Sambūris” repeticijos prasidės 

šeštadienį, vasario 6 dieną, 4 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Namuose. Kartu įvyks choro 
istorijos DVD pirstatymas (530 vai. p.p.).

Kviečiame ir kitus suinteresuotus Į DVD pristatymą ir prašome choristus ir visus 
kitus atsinešti po lėkštę su užkandžiais.

Šių metų pabaigoje Melbourne vyks Australijos Lietuvių Dienos. Choristai ir dirigentės 
stengsis kuo geriau pasiruošti šiai Šventei. Kviečiame melbourniškius. kurie myli dainą, 
nesigėdintiirstoti į choro gretas. Labai Jūsų laukiame. Repeticijos vyksta antradieniais, 
630 vai. p.p. Pirma repeticija naujiems cohristams vasario 23 dieną.

2009-ieji metai “Dainos Sambūriui” buvo labai svarbūs, nes buvo atšvęstas 60-ties 
metų veiklos jubiliejus. Dėkojame visiems, kurie savo apsilankymu ir pinigine auka pri
sidėjo prie pasisekusios jubiliejinės šventės. (Paaukota buvo $1700.) Ypatingai dėkojame 
J. Balčiūnui ($200 auka) ir J. Valaitienei ($50 auka).

Melbourno “Dainos Sambūrio” Valdyba

Pasaulio lietuvių jaunimas išrinko naują 
organizacijos pirmininką ir Valdybą

Pasaulio lietuvių Jaunimo Kongreso dalyviai.

2009 m. gruodžio 22 - 2010 m. sausio 
7 dienomis Argentinoje, Urugvajuje ir 
Brazilijoje vyko XHI-asis Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas, kuriame daly
vavo lietuvių jaunimo organizacijų iš 
įvairių pasaulio valstybių atstovai. Jau
nieji užsienio lietuviai tris savaites spren
dė įvairias jaunimui aktualias problemas 
bei Studijų Dienų metu išrinko naują 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
(PUS) Valdybą bei pirmininką, kuriuo 
tapo Jungtinės Karalystės atstovas Kęstas 
Pikūnas.

„Esu labai dėkingas visiems, kurie 
manimi pasitikėjo ir atidavė savo balsą. 
Mano, bei naujosios valdybos tikslas bus 
dar labiau sustiprinti Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungą, užtikrinti glaudesnį 
bendradarbiavimą tarp visų lietuvių 
bendruomenių, bei kurti artimesnį dia
logą su kitomis Lietuvos ir tarptautinė
mis organizacijomis vystant PUS plėtra“ 
- sako naujasis PUS pirmininkas Kęstas 
Pikūnas.

Visą ateinančią trijų su puse metų 
kadenciją, naujoji Valdyba stengsis tęsti. 

jau pradėtus darbus bei užtikrins efek
tyvesnę Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos veiklą. Šiai dienai yra daug 
nenuveiktų darbų, vienas iš jų - dvigubos 
pilietybės klausimas, tad PUS Valdyba 
dirbs bei ieškos geriausių sprendimų 
būdų.

Pagrindinis naujosios Valdybos užda
vinys, jog PUS taptų atviresne pasaulio ir 
Lietuvos jaunimui bei įvairioms organi
zacijoms. Bus stengiamasi gerinti PUS 
įvaizdį ir parodyti, jog tai nėra eilinė 
neveiksminga jaunimo organizacija, to
dėl šiuo metu yra labai svarbu moder
nizuoti bei naujai apibrėžti aiškią PUS 
struktūrą, kuri užtikrins tolimesnę veiklą.

Per ateinančius trejus metus, PUS 
taps atviresne, lankstesne bei modernes
ne organizacija atitinkančia visus tokiai 
organizacijai keliamus reikalavimus. 
“Mūsų Valdyba turi daug jaunų ir ener
gingų žmonių, kurie pritaria PUS vizijai 
bei nori prisidėti prie jos kūrimo“ - 
džiaugiasi pirmininkas.

Nukelta į 7 psL

Musų Pastogė Nr. 3, 2010.01.27, psl. 3

3



I Lietuva iš arti Sausio 13-toji2010
Pristatytas didysis Kauno herbas

(ELTA) Gruodžio 30 d. Kauno miesto 
Rotušėje įvyko Tūkstantmečio metų 
palydos ir buvo iškilmingai pristatytas 
didysis Kauno herbas.

Didžiojo herbo pagrindas yra tradici
nis herbas, kurį supa skydininkas - būri
nis aukso spalvos laivas-"idabro spalvos 
burėmis. Virš skydo, centrinėje raudonos 
spalvos sidabro kontūrais burėje, pa
vaizduoti trys aukso spalvos rutuliai. 
Viršutinėje herbo dalyje, aukso spalvos 
juostoje, įrašytas šūkis: DILIGITE 
JUSTITIAM QUI JUDICATIS 
TERRAM (Mylėkite teisumą žemės 
valdovai). Šūkis pasirinktas iš Išminčių 
knygos 1,1 priskiriamas Šv. Mikalojaus 
aplinkai

Kauno miesto teismo šuolininkų ant
spauduose, aktų knygose, hagiografiniuo
se kokliuose Rotušėje XVI -XVII a. buvo 
vaizduojamas šventasis Mikalojus - tei
singumo ir miesto globėjas. Šv. Mikalo
jaus ikonografijoje vaizduojamas vysku
pas su pastoralu ir būriniu laivu. Jo atri
butai - trys auksiniai rutuliai arba trys 
piniginės. Pasak legendos, jis neturtin
goms merginoms kraičiui tris dienas 
slapta pro langą įmesdavo po maišelį 
aukso. Pasak kitos legendos, plaukdamas į 
šventas Palestinos vietas jis sutramdė 
smarkią audrą ir išgelbėjo laivą nuo 
pražūties.

Šv. Mikalojus yra laikomas jūreivių, 
pirklių, vargšų, keliautojų, vaikų globėju, 
susižadėjusių merginų saugotoju. Ten, kur

Lietuva - vienišų moterų kraštas?
Inga Saukienė, Vilnius

Statistika byloja, kad 67% šiuo metu iš 
Lietuvos emigruojančių lietuvių - mote
rys. Anot sociologų, tai nėra atsitiktinis 
reiškinys ir netgi ne vien ekonominis 
dėsningumas, o lyčių nelygybės pasekmė. 
Lietuvoje moterys labiau išsilavinusios 
nei vyrai, skirtinga moterų ir vyrų vertybių 
sistema: joms svarbesnė ne materialinė 
gerovė, o savęs, kaip asmenybės, ugdymas. 
Išsilavinusi jauna moteris Lietuvoje turi 
mažiau galimybių surasti sau lygiavertį 
partnerį. Vyras dažnai neatitinka tokių 
moters lūkesčių ir kaip partneris yra nekon- 
kurencingas.

Išvyksta šeimos neturinčios moterys
Anot M. Remerio universiteto Ekono

mikos katedros lektorės Vaidos Lisaus
kaitės, tai, žinoma, ne pati svarbiausia 
emigracijos priežastis, tačiau užsienyje 
moterys iš tiesų jaučiasi labiau vertinamos.

„Kaip moteris Lietuvoje gali įgyti darb
davio pasitikėjimą, kai į ją žiūrima kaip į 
daiktą? Ji turi dėti dvigubai daugiau pastan
gų, kad pasiektų tokią pačią pagarbą, kokią 
gauna vyras. Žinau nemažai gyvų pavyz
džių, kai moteris, turinti aukštojo mokslo 
diplomą, papildomai įsidarbina valytoja, 
kad uždirbtų tiek pat, kaip vyras viename 
poste“, - teigė pašnekovė. Anot jos, didesnę 
moterų emigraciją skatina ir tai, kad jos jau
čiasi labiau atsakingos už šeimos išlaiky
mą, todėl jos nebijo net ir juodžiausio dar
bo, bando įsitvirtinti, tuomet pasiima vieną 
vaiką, paskui - kitą. „Toks labai dažnas iš
siskyrusių moterų, kurių pas mus tikrai 
nemažai, elgesio modelis“, - teigė lektorė.

Tyrimų duomenys rodo, kad vis didesnę 
dalį (nuo 55% iki 80%) emigravusiųjų su
daro moterys, ypač nesusituokusios ir 
turinčios aukštojo mokslo diplomą.

„Todėl galima teigti, kad emigracija - 
tai lyčių nelygybės šalyje pasekmė, kurią 
reikia atitinkamai ir spręsti. Apie tai liu
dija skyrybų statistika, didelis vienišų mo
terų lyginamasis svoris Lietuvoje: 35.7%
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Didysis Kauno herbas.

kirtosi svarbiausi prekybos, laivybos keliai, 
kur pirkliai turėjo įtakos miesto finan
siniam gyvenimui, augimui ir stiprėjimui, 
buvo pastatytos Šv. Mikalojaus vardo 
šventovės.

Tikriausiai ir Kauno mieste viena iš 
seniausių, Šv. Mikalojaus (Benediktinių) 
bažnyčia, buvo svarbiausia vietos pirklių 
šventovė, kadangi miestas gimė ir išaugo 
dviejų didžiųjų Lietuvos upių santakoje 
laivybos ir prekybos dėka. Tokiu būdu 
būrinio laivo ir Šv. Mikalojaus, miesto 
globėjo, atributai pasirinkti didžiojo mies
to herbo skydininku.

Didysis Kauno herbas bus naudojimas 
pagal Kauno miesto Tarybos patvirtintą 
tvarką. □ 

moterų yra vienišos, 11.4% - išsituokusios, 
dar 13.2% - našlės. Palyginimui, vyrų 
našlių - tik 2.5%. Todėl dažnai buityje 
galima išgirsti pagrįstą teiginį, kad Lietuva 
- vienišų moterų kraštas. Tokia situacija 
verčia moteris ieškoti savo lūkesčių 
realizavimo galimybių už Lietuvos ribų. 
Taip valstybė praranda išsilavinimą įgi
jusius, jaunus, iniciatyvius žmogiškuosius 
išteklius“, - svarstė V. Lisauskaitė.

Emigruoja daugiausiai jauni
Tarp emigruojančių žmonių taip pat vis 

didesnę dalį sudaro jauni, gerą išsilavinimą 
įgiję, verslūs ir iniciatyvūs asmenys, taip pat 
jaunos šeimos. 2007 m. duomenimis, apie 
18 % emigrantų - 25-29 metų amžiaus 
(2001 m. -14%), 13% - 20-24 metų am
žiaus (2001 m. -14%), 13% - 30-34 metų 
amžiaus (2001 m. - 11%), 60 metų ir vy
resni - 4% (2001 m. - 8%). Pastaruoju me
tu kas ketvirtas jaunas emigrantas yra bai
gęs aukštąją ar aukštesniąją mokyklą 
(2006 m. - kas penktas, 2001 m. - kas 
devintas), tarp emigrantų gausu ir aukštos 
kvalifikacijos pagyvenusių asmenų.

Moterys ir kaip aukos
Anot V. Lisauskaitės, svarbus lyčių ne

lygybės rodiklis - saugumo pojūtis. Pagal 
2008 m. Lietuvos kriminalinę statistiką, 
kas penktas asmuo, patyręs sunkius svei
katos sutrikdymus, buvo moteris. Seksua
linės prievartos aukomis per 2008 m. tapo 
243 moterys ir 27 vyrai. 2008 m. šeimoje 
nuo sutuoktinio ar sugyventinio nukentė
jo 360 moterų ir 82 vyrai. Vyrai pirmauja 
tik žmogžudysčių bylose - pernai buvo 
nužudytos 87 moterys ir 241 vyras.

Remiantis apklausų duomenimis, Lie
tuvoje 10% moterų fizinę prievartą šeimo
se patiria dažnai, psichologinį smurtą arba 
prievartą patiria net 82% moterų. Anot V. 
Lisauskaitės, vien 2006 m. suteikta vien
kartinė teisinė ir socialinė pagalba 1,245 
moterims smurto aukoms. Tai valstybei 
kainavo apie 1.6 mln. litų. Pagalbą aukoms 
pirmiausiai sudaro finansinė parama bei 
krizės intervencijos konsultacijos.

(PagalDELFT.lt)

Gabrielius Žemkalnis

Jau tryliktą kartą stovėjome prie di
delio laužo Vilniuje, Nepriklausomybės 
aikštėje, kartu su šimtais žmonių, susi
rinkusių paminėti krauju aplaistytą sau
sio tryliktosios pergalę. Keturiolika 
žuvusių beginklių lie tuvių. Varpo dūžis 
kiekvienam žuvusiam ir Lietuvos karys, 
atnešantis ugnį į vis daugiau ir daugiau 
įsiliepsnojantį laužą. Kartu su liepsnomis 
ir kibirkštimis, su mūsų mintimis ir pri
siminimais jie yra čia, kartu, niekada 
nepamirštami.

Seimo priemenėje - tos istorinės die
nos nuotraukų paroda. Dauguma jų dar 
nematytos, visos įspūdingos. Viena nuo
trauka prie Seimo budinčios jaunos ma
mos su kūdikiu ir degančia žvake ran
kose. Noriu tikėti, kad tas kūdikis, šian
dien jau suaugęs, šią naktį vėl yra kartu su 
savo mama prie šių rūmų. Parodoje 
dainuoja ansamblis, prie jo prisideda 
klausytojai, dainuodami tą naktį dainuo
tas dainas.

Prie laužo ir parodoje matome daug 
jaunimo, vaikų. Moksleivių ansamblis, 
atvykęs iš sulenkėjusios provincijos, 
dainuoja lietuviškas patriotines dainas, 
Įspūdinga.

Kitą dieną iškilmigame Seimo posė
dyje kalbėdamas Nepriklausomybės akto 
signataras, Seimo gynėjas Algirdas Patac
kas prisimena žuvusius:

Loreta Asanavičiūtė - brolių, išskri
dusių į dausas „seklė“.

Darius Gerbutavičius, pats jauniausias 
iš sakalų, dar nebuvo nei aštuoniolikos. 
Tėvas per laidotuves pasakė: „Ačiū Die
vui, gulės savo žemėje, ne afganistanuo- 
se“. Darius buvo vienintelis vaikas šeimoje.

Pusė žuvusių jaunesni nei dvidešimt- 
penkių metų.

Baltarusijoje gyvena valstybinę pensiją 
gaunantis generolas majoras Vladimiras

Paminklas sausio 13-osios aukoms atminti Antakalnio kapinėse, Vilniuje.

Plėtos JAV ir Lietuvos moksleivių ryšius?
(ELTA). Švietimo ir mokslo ministras 

Gintaras Steponavičius ir JAV valstybės 
sekretorės pavaduotoja Judith McHall 
sutarė, kad nereikia apsiriboti tik uni
versitetų bendradarbiavimu, studentų, 
dėstytojų ir mokslininkų mainais. Ne 
mažiau svarbu plėtoti Lietuvos ir JAV 
mokyklų ryšius, sudaryti moksleiviams 
galimybes geriau pažinti vieniems kitus.

Susitikime buvo kalbama apie tradici
jas turintį bendradarbiavimą, skatinamą 
Fulbright programos, apie naujas gali
mybes, kurias turėtų sutvirtinti vasarą 
pasirašytas Lietuvos ir JAV Vyriausybių 

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Uschopčikas, tuometinis Vilniaus kari
nės įgulos viršininkas, davęs įsakymą 
tankams šaudyti į žmones. Karo nusikal
tėlis, kurio Baltarusijos valdžia neper
duoda Lietuvos teisingumui

Po posėdžio Nepriklausomybės aikš
tėje Prezidentė priima garbės sargybos 
rikiuotę. Į stiebus, skambant Tautos 
Himnui, kyla trys vėliavos. Trispalvės, tos, 
už kuriasjie,otaip pat ir tūkstančiai ki
tų, paaukojo savo gyvybes.

Antakalnio kapuose ilsisi sausio 
tryliktąją ir pasienyje, Medininkuose, žu
vę Lietuvos nepriklausomybės gynėjai. 
Renkasi žuvusiųjų artimieji, tėvai, našlės, 
vaikai, neapsakomas jų skausmas, rami
namas aukos prasmingumo supratimu ir 
pasididžiavimu. Mokytojai atveda savo 
mokinius. Prie kiekvieno kapo su ginklu 
atsistoja savanoris karys ar pasienietis. 
Šalia jų - tautiniais rūbais pasipuošusios 
merginos, laikančios liepsnojančias žva
kes. Loretos kapą, išsiskiriantį baltu 
kryžiumi, saugoja jauna karė.

Vainikus ir gėles prie memorialo 
paminklo padeda Lietuvos Respublikos 
Prezidentė, Vyriausybė, Seimo nariai, 
organizacijų atstovai, diplomatinės at
stovybės, kariuomenės vadovybė. Kari
ninkai taip pat padeda po gėlę ant kiek
vieno kapo ir pagerbia saliutu. Skamba 
„Oi neverk, motušėle“ ir daina apie žva
kelę lange ir sūnelį, gulintį su kulipkėle 
širdyje. Meldžiasi ir laimina kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis.

Padėką žuvusiems išreiškiame Tautos 
Himnu.

„Sausio tryliktosios naktis liko 
šviesesnė už dieną bent jau tiems, kurie 
budėjo ir veikė, kurie ėjo ne tolyn nuo 
mirties pavojaus, o artyn prie jo“, - sakė 
Vytautas Landsbergis.

„Vėliavą ne taip sunku iškelti, kaip 
sunku ją per kasdienybę nešti“ - primena 
Justinas Marcinkevičius. □ 

susitarimas dėl bendradarbiavimo moks
lo ir technologijų srityje.

Ministras ir JAV valstybės sekretorės 
pavaduotoja aptarė tarptautinio ben
dradarbiavimo plėtrą technologijų srityje. 
Pabrėžta, kad pastaraisiais metais veria
si galimybės stiprinti ryšius ir su Rytų 
Europos erdvės, Afrikos šalių aukštojo 
mokslo institucijomis.

Judith McHall, kaip buvusi Maryland 
valstijos Švietimo tarybos narė, domėjosi 
Lietuvoje vykdoma aukštojo mokslo 
reforma, iššūkiais bendrojo lavinimo 
sistemai □
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Bendruomenės baruose
59-oji Sporto Šventė Geelonge

Antanai 
Laukaitis

Tęsinys iš MP nr. 2.

Šventės 
krepšinio 
rinktinės

Merginų, tik lietuvaičių krepšinio rink
tinę sudaro: Ginta Statkus, Zita Šukys, Ade
lė Kristens - visos iš Melboumo “Varpo”, 
Rebecca Wiasak, Leann Koszela, Dana 
Lunn - visos iš Geelong “Vytis”, Danielė 
Milvydas, Kristutė Milvydas - abi iš 
Brisbanės “Baltija”, Estą De Lisio, Kamilė 
Jaunutis, Melanie Navakas, Angela 
Petkūnas - visos iš Adelaidės “Vytis”. 
Treneris R Šutas, Geelongas.

Ši merginų rinktinė prieš Sporto Šven
tės uždarymą draugiškas rungtynes žaidė 
su “Geelong Rep Team”. Maždaug iki antro 
kėlinio vidurio rungtynės vyko tai vienos, 
tai kitos komandos prasiveržimu į priekį, 
tačiau pabaigoje lietuvaitės pasimetė ir net 
23 kartus kamuolį lengvai atidavusios 
australėms, pralaimėjo rezultatu 54 :43, 
(16 :18). Taškus pelnė: Z. Šukys -10, G. 
Statkus - 8, K. Milvydas, A. Kristens ir R. 
Wiasak - po 6, D. Lunn - 5, E. de Lisio - 2.

Vyrų krepšinio rinktinę sudaro: Ryan 
ir Chris Clark, Max Sankauskas, Geoff 
Vaitkus, Simon Talanskas - visi iš Adelai
dės “Vyties”, Steven Wiasak, Romas 
Liebich, Edis Obeliūnas - visi iš Geelong 
“Vyties”, Mantas Kalėda - Sydnėjaus 
“Kovas”, Kip Levickis, Adam Firinaus- 
kas, Justin Skimbirauskas - visi iš Mel
bourne “Varpo”. Treneris Peter Šutas, 
Geelong.

Krepšinio rungtynės - lietuviai -

Moterų krepšinio varžybų laimėtojos - Geelongo “Vytis”.

Mišri Sydnėjaus vyrų krepšinio komanda, apsivilkusi “Vyties” marškinėliais.

australai baigėsi rezultatu 84:59.
Paskutiniosios krepšinio rungtynės 

buvo su australų “Geelong Rep Team”. Nuo 
pat rungtynių pradžios žaidimas vyko 
apylygiai. Pirmasis kėlinys baigėsi rezul
tatu 34 : 31 lietuvių naudai. Antrajame 
kėlinyje, ypač pabaigoje balsingai remiant 
mūsų žiūrovams, mūsų rinktinė parodė 
daug gražesnį susižaidimą, geresnius
metimus ir laimėjo rungtynes įtikinančiu 
rezultatu 84:59.

Taškus pelnė: S. Wiasak - 23, M. Rebula 
- 16, L. Headlam - 11, R. Clark - 10, R. 
Liebich ir C. Clark - po 8, V. Rutkauskas ir 
S. Talanskas - po 3 ir M. Kalėda - 2. Šioje 
rinktinėje žaidė keli nelietuviai žaidėjai, 
atstovavę kitus mūsų klubus.

Pasibaigus varžyboms Sporto Šventės 
krepšinio nugalėtojais tapo:

merginos: pirma vieta - Geelongas, 
antra - Adelaidė ir trečia - Melboumas.

vyrų: pirma vieta - Gelongas, antra - 
Adelaidė I, trečia - Melbournas - Gold ir 
ketvirta - Sydnėjaus “Kovas”.

Tinklinio merginų nugalėtojos buvo 
Geelongo “Vytis”.

Vyrų laimėtojai - Geelongas, Adelaidė, 
Melboumas.

Mišrūs laimėtojai - Geelongas.
Golfo žaidynėse vyrų čempionu tapo 

Andrius Belkus - Sydnėjaus “Kovas”.
Vyrų Stableford - Michael Watach - 

Geelongas.
Moterų Stableford - Louise Watach - 

Geelong.
Team Stableford - Geelong “Vytis” 
Scratch Team- Geelong “Vytis”. 
Teniso varžybose:
vyrų vienetų - Linas Brazionis 

(Geelong) ir merginų - Rhonda Šutas - 
Geelong.

Vyrų dvejetų - 
L. Brazionis ir J. 
Sakalauskas 
(Geelong) ir miš
rių dvejeto - R. 
Šutas ir J. Saka
lauskas (Geelong).

Biliardo lai
mėtojai: vyrų
vienetų - David 
Sadauskas, 2. V. 
Šimkus ir 3. V. Bre- 
neris. Vyrų dveje
tų laimėtojai - 
Michael Watach ir 
Eddie Gvildys - 
visi iš Geelong.

Baudų mėtyme: 
vyrų - Chris Clark 
(16) iš Adelaidės.

Australijos lietuvių moterų krepšinio rinktinė, sudaryta po Sporto Šventės Geelonge.

Australijos lietuvių vyrų krepšinio rinktinė, sudaryta po Sporto Šventės Geelonge.

Merginų - Fiona Wa
tach (6), Geelong.

Jaunių iki 18 metų - 
Vytautas Milvydas (10), 
Brisbane, ir merginų jau
nių iki 18 metų - Ester De 
Lisio (7), Adelaide.

Bowling Night
Gruodžio 29 dienos 

vakare, neįtraukiant į 
varžybų lentelę, “Bowl - A 
- Rama” aikštelėse buvo 
surengta pačių žaidėjų ir 
visų kitų “bowling” - 
kėglių vakaras, kuris su
traukė gana daug šį sportą 
mėgstančių žmonių ir vy
ko jų draugiškos varžybos. 
Po to Lietuvių Namuose 
buvo paruošta lengva (Hot

Golfo laimėtojas Andrius Belkus (kairėje) ir ALFAS 
pirmininkas Jeronimas Belkus.

dog) vakarienė ir įteiktos ----------------
dovanos laimėtojams.

Šventės uždarymas
Paskutinę praėjusių metų dieną, 

pasibaigus visoms varžyboms, krepšinio 
stadione vėl aidint maršo garsams, su 
visomis vėliavomis ir lydint ALFAS gar
bės nariams, prieš laimėtojų dovanomis 
apkrautą stalą ir atvykusius žiūrovus 
išsirikiavo Sporto Šventės sportininkai.

Geelongo lietuvių sporto klubo “Vytis” 
pirmininkas Alex Wiasak, padėkojęs 
visiems sportininkams, vadovams ir šią 
Šventę rengusiems žmonėms, pakvietė 
ALFAS pirmininką Jeronimą Belkų 
įteikti laimėtojams dovanas. Jas gavo 
laimėtojų vyrų ir moterų komandos, o 
taip pat vyrų daugiausiai nusipelnęs 
(vertingiausias) žaidėjas Romas Liebich iš 
Geelongo. Merginų naudingiausia žaidėja 
buvo pripažinta Ginta Statkus iš Mel
boumo. Jaunių vertingiausiu žaidėju tapo 
Ryan Clark iš Adelaidės. Tinklinio 
varžybų labiausiai nusipelnęs žaidėjas 
buvo Jonas Bindokas, Geelongas.
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Metų pabaiga Sydnėjuje
Jadvyga Dambrauskienė

2009 metų gruodžio 12 d. įvyko Syd- 
nėjaus lietuvių Savaitgalio mokyklos 
mokslo metų pabaigimo šventė. Po jos 
sekė Lietuvių Kubo narių vaikų Kalėdinė 
eglutė.

Ta proga vyko paskutinė pamoka. Kla
sė buvo papuošta vaikų iškarpytomis 
snaigėmis, eglutėmis, girliandomis, pie
šiniais. Šventiška aplinka visus nuteikė 
pakiliai, vaikai jaudinosi. Prasidėjo pa
skutinė pamoka. Trumpai pakartoti iš
mokti žodžiai, šokiai, dainelės. Svar
biausias įvykis buvo Kalėdų Senelis su 
dovanomis. Prieš kelias pamokas moki
niai lietuviškai (su mokytojų pagalba) 
parašė savo pageidavimus Kalėdų Sene
liui. Visus jaudino klausimas, ar jis supra
to lietuviškai ko pageidavo vaikai? Kiek
vieno pageidavimų sąrašas buvo ilgas.

Lietuviškos mokyklos tikslas yra iš
mokinti vaikus kuo daugiau lietuviškų 
žodžių, juos pritaikyti paprastiems ir ne
sudėtingiems pokalbiams. Praėję mokslo 
metai davė praktiškos naudos, nes pamo
kas vedė prityrusios, aukštas pedagogines 
kvalifikacijas turinčios mokytojos Marina 
Taylor, Linda Bieliūnaitė-Wollaston ir 
Virginija Cox.

Mokyklos metų baigimo šventėje ir 
kalėdinėje eglutėje dalyvavusi viešnia iš 
Lietuvos, Tomuko ir Emilijos močiutė, 
Eugenija Skinkienė perdavė šiuos žodžius:

„Su gilia pagarba ir dėkingumu lenkiu 
galvą mokytojoms, kurios įdeda tiek jėgų 
ir meilės mokinant vaikus lietuviškai. 
Nustebau ir atėjusių vaikų į Klubo eglutę

Vytautas Karazija “Laiškai draugams
Vertė Alena Karazijienė

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

Bali: kontrastai, 
prieštaravimai ir 

šiukšlės
Vienas iš daugelio dalykų, kurie man 

Bali labai patinka, yra tai, kad vienas ki
tam prieštaraujantys dalykai čia labai 
gražiai sugyvena. Keliuose jūs pamatysit 
“pėsčiųjų perėjimus”, kurių vienintelis 
tikslas yra užtikrinti, kad automobilių 
pritrenkti žmonės būtų tam tikrose, leng
vai pasiekiamose vietose, o ne išbarstyti 
po visą kelią. Šviesaforo raudona lempa 
gali reikšti posūkį į kaire arba į dešinę, 
arba, jeigu tau būtinai reikia, gali važiuoti 
tiesiai. Žalioji šviesa turi tik vieną tikslą - 
tai ženklas Bali vairuotojų refleksams pa
tikrinti: pažiūrėti, kas pirmas paspaus au
tomobilio signalą. Tuo tarpu rekordinin
kas yra vietinis vairuotojas, kurio signa
las, užsidegus šviesai, pasigirsta po 
tūkstantinės sekundės dalies.

Ir, aišku, yra baltoji linija prie kryž
kelės-stora linija, nudažyta taip toli nuo 
šviesaforo, kad aišku, jog ten dar nerei-kia 
sustoti. Deja, reikia. Jos tikras tikslas yra 
surinkti kuo daugiau baudų, nes vos tik 
padangai ją palietus, iš kažkur atsiran-da 
policininkas, nors liniją liestų tik ma
žiausia padangos dalelė. O kodėl šaligat
viai vadinami “pėstiesiems”? Juk jie tik
rai skirti motociklistams, kurie nebesu
telpa gatvėje, kai juos pradeda stumdyti 
savanaudžiai pėstieji, kurie visai nesi
naudodami savo telekinetiniais sugebė
jimais, nutaria tais šaligatviais vaikščioti.

Aišku, motociklistai tada turi sustoti 
ir atsiremti į šaligatvį kojomis, kad išlai
kytų lygsvarą. Taip ir motociklistai pasi-
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gausybe. Nesitikėjau čia, taip toli nuo 
Lietuvos, išsgirsti vaikus mokinantis ir 
kalbant lietuviškai. Ačiū jums visiems. 
Didžiausią padėką skiriu mokytojoms, 
jaunoms mamoms, turinčioms savo šei
mas ir randančioms laiko lietuvybės 
išlaikymui”.

Mokyklą baigė 10 mokyklinio am
žiaus ir 5 paruošiamosios grupės vaikai. 
Paskutinioji pamoka buvo įspūdinga. 
Vaikai dainavo, šoko, džiaugėsi kalėdi
nėmis dovanomis. Vėliau kartu su tėve
liais valgė bendrus priešpiečius.

Nepastebimai atėjo 1 vai p.p. Į Klubą 
ėmė rinktis nelankantys mokyklos vai
kai. Iš viso šventėje dalyvavo 45 vaikai, 
kurie atvyko kartu su tėveliais, mamytė
mis, seneliais. Oi, kiek daug gražių lie
tuviškų moteriškų ir australiškų vyrų 
naujų veidų susirinko Lietuvių Klube. 
Tiek daug naujų veidų mūsų Klube nebu
vau mačiusi. Klubo vaikų kalėdinę šventę 
organizavusi Birutė Magylė nustebino 
nauju, negirdėtu dalyku - vaikų lietuviškų 
ir angliškų dainų KARAOKE.

Pradžioje vaikams neįprastai atrodė 
sekti dainų žodžius ekrane ir dainuoti į 
mikrofoną. Jautęsi nedrąsiai vaikai greitai 
suprato, kaip ir ką daryti. O padėjo dar 
prieš tai paruošti vokai. Pagalvota, kad 
prieš pradedant šventę, būtina sujungti ir 
padrąsinti nepažįstamus vaikus į vieną 
būrį. Tam kiekvienas gavo voką su „do
mino” kauke ir lipdukais. Jais reikėjo 
apklijuoti „akinukus”. Visi ėmėsi darbo ir, 
užsidėjus paslapingus akinius, iš karto 
visi tapo drąsesni. Niekas nematė po kau
kėmis paslėptų nedrąsių ir pilnų baimės 

daro pėstieji.
Yra ir rašytų prieštaravimų. Gali užtik

ti anglų kalbos pamokų skelbimų su 
rašybos klaidomis. Tikrai kelia pasi
tikėjimą! Laikraščiuose skelbiasi plau
kymo baseinų valytojai, kurie retai atsako į 
telefono skambutį, o jeigu ir atsako, tai 
neateina. Arba skelbimai su klaidingais 
telefonų numeriais, kurie kiekvienoje 
laikraščio laidoje keičiasi. Kam dar 
skelbtis?

Gali važiuoti bet kuria gatve ir pa
matysi, kad jos pavadinimas pasikeičia 
bent šešis kartus per vieną kilometrą. Aš 
paprastai orientuojuosi pagal pastatus, 
nes ir numeriai nepadeda surasti adresa
to, bet labiau tave supainioja. Žinoma, 
namų numeriai duodami iš eilės, bet jie 
paskirti pagal namo pastatymo laiką, o ne 
pagal gatvės geografiją. Mano paties vila 
yra pirmas namas mūsų gatvėje, taigi 
oficialiai tai yra No.l. Bet toje pačioje gat
vėje yra ir kitas No.l, nes jis pirmas pa
statytas kitame gatvės gale. Jo savininkas 
“išsprendė” tą problemą, pasiūlydamas 
man pavadinti savo namą No.4, nes tas 
numeris dar nebuvo panaudotas. Nuro
dymas, kaip mane surasti, skamba šitaip: 
važiuok, kol pamatysi miegantį šunį su 
trim kojom, tada pasuk į kairę”. Man 
atrodo, kad baliniečiai net neturi žodžio 
“tikslumas”...

Bet man pats keisčiausias Bali ne
nuoseklumas yra didžiuliai regimieji 
kontrastai visur aplink. Nepriekaištingai 
tradiciniais rūbais apsirengę baliniečiai 
praveda nuostabiai gražias ir jaudinančias 
apeigas - šalia didžiulės krūvos šiukšlių, 
pabirusių iš plastmasinių maišų. Neseniai 
matytoj ceremonijoj aš mačiau puikiai 
atrodantį vyrą, pasipuošusį indoneziškais 
udeng, kamben, saput ir seletnpot. Viskas 
labai gražu, išskyrus gražiai išlygintus 
europietiškus marškinius su apykakle ir 
su didžiuliu išsiuvinėtu Harley Davidson 
motociklo ženklu. Man tas kontrastas

Nuotraukoje - Sydnėjaus vaikai su Kalėdų Seneliu Lietuvių Klubo salėje.

akučių.
Visi atvykę buvo pa

sveikinti lietuviškai ir ang
liškai, o programa vyko 
abejomis kalbomis. Pra
džiai p. Juta angliškai se
kė pasaką, o vaikai pri
valėjo daryti tam tikrus 
judesius, pvz., ištarus žodį 
„karalius“, sukosi berniu
kai, paminėjus „karalienė”, 
sukosi mergaitės. Kalbant 
apie “elnius”, vaikai trypė 
kojomis, o ištarus žodį 
“rogės” - visi tupėsi ir 
plojo. Pasaka su judesiais 
visus sujungė, išjudino. 
Vėliau šokta bendru ra
teliu. Čia visi sukosi už 
parankių, trypė, šokinėjo 
ant vienos kojos. Visiems 
patiko žaidimas, kai gro
jant linksmai muzikai vai
kai ne tik šoka, bet daro 
įvairiausius judesius. Stai- 
ga nutilus muzikai, kiekvienam privalu 
„sustingti” paskutinėje judesio būsenoje. 
Visi turi stovėti kaip statulos. Mažyliai 
įsigudrino: sujuda, tada gauna po saldai
nį ir turi pasišalinti iš aikštelės. Bet jie 
likdavo ir toliau tęsdavo žaidimą. Sunkiai 
sekėsi nustatyti laimėtojus.

Kalėdų Senelis atėjo su dovanomis ir 
kiekvienas garsiai lietuviškai dėkojo. Toliau 
sekė dovanų apžiūrėjimas. Atsisveikinęs 
Senelis išskubėjo.

Klubas vaikus vaišino keptomis dar
žovėmis, gėrimais, vaisiais. Tėveliai patys 
užsisakė maistą virtuvėje. Tada ir prasidė
jo tikros vaikų pamokos, kaip elgtis su 
mikrofonu. Greitai jie pramoko sekti dai

badė akis, bet jo tautiečiai žiūrėjo į jį su 
pasigėrėjimu. Aš niekuomet nedrįsčiau 
taip apsirengti, bet jam jokios drąsos 
nereikėjo.

Bendruomenė čia tikrai daugiabriau- 
nė. Kai kurie vietiniai išeina pasivaikščio
ti su savo gražiai sušukuotais šunimis, 
laikydami juos brangiais odiniais dirže
liais, tuo tarpu kiti vietiniai čia pat vaiko 
gatvės šunis šluotomis ir kibirais. Ne
nuostabu, kad pereitą savaitę tik viena 
ligoninė turėjo aptvarstyti 124 šunų 
įkandimo žaizdas. Karma? (Paties žmo
gaus elgesio pasėkos?)

Neseniai manęs kažkas paklausė: “Ar 
tu mėgsti šunis?” Nieko negalvodamas 
atsakiau:”žinoma!”, ir žmogus man tuč
tuojau pasakė, kuriame restorane aš 
šiandien galiu gauti šunienos. Uch!

Aš mačiau, kaip malonūs žmonės 
apeigose aukoja viščiukus ir stebėjau, 
kaip, rodos, normalūs žmonės susijaudi
nę skatino kovojančius gaidžius. Aš ne
galiu net pradėti suprasti to socialinio ir

Sydnėjaus vaikučiai su Savaitgalio mokyklos vedėja Jadvy
ga Dambrauskiene ir p. Juta Sliteriene.

nų žodžius ekrane ir kartu dainuoti. Tai 
buvo gera skaitymo ir dainavimo pamoka.

Svarbiausia, buvo akivaizdu, kad tarp 
visų nekilo jokių nesusipratimų ir ne
sklandumų. Mūsų - Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenėje -yra daug gero ir gražaus. 
Mokame būti draugiški, kantrūs ir neabe
jingi lietuvybės išlaikymui. Nepamirški
me, kaip toli esame nuo Lietuvos ir kaip 
gražiai palaikome ir tęsiame senas lie
tuviškas tradicijas.

Išsiskirstėme visi iki kitų metų pabai
gos. Po tokios gražios šventės tikime 
sulaukti daugiau vaikų lietuviškoje Sa
vaitgalio mokykloje. O Naujaisiais verta 
palinkėti laimingų ir sveikų metų. □ 

kultūrinio pasąmonės srauto, ir tas reiškia, 
kad aš negaliu jų smerkti. Bet tai priverčia 
mane pagalvoti

Tačiau kai kuriuos “regimus kontrastus” 
aš vis dėlto apsiimu vertinti. Mes džiau
giamės Bali pajūriais, bet visam pietva
karių pakrašty nuostabūs vandenyno 
vaizdai nuolat pertraukiami atvirų kana
lizacijos vamzdžių, nešančių šiukšles ir 
srutas skersai paplūdimį. Tai šlykštu, bet 
tą galima sutvarkyti. Jie turėtų ką nors 
padarytį ar ne? Ne! Balyje nėra tokio “jie”. 
Tai mes turime sutvarkyti dalykus, kurie 
mums nepatinka. Mes visi žinome kaip 
pagerinti aplinką. Pradėkime išmesdami 
nuorūkas į šiukšlių dėžes, naudokime 
mažiau plastmasinių maišelių, nemeski
me šiukšlių į šalikelės griovius - viskas 
galų gale nuplauks į pajūrį.

Kažką reikia daryti. Bet reikia pradėti 
nuo kiekvieno iš mūsų. Tada galėsime 
pradėti mėgautis kultūriniais šios salos 
kontrastais.

(Bus daugiau)
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Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Melbourne Lietuvių Katalikių Moterų Draugijai už 

$300 auką “Mūsų Pastogei” paremti.
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Pranešimas ALB Sydnėjaus Apylinkės nariams

TALKA SYDNEY
ANNUAL MEETING 

will be held at 1 pm 
Sunday, 31 January 
Lithuanian Club 
16 Meredith St., Bankstown

Everyone is invited

betUNT thor* th>© bonk

Pasaulio lietuvių jaunimas išrinko naują organizacijos
pirmininką ir Valdybą
Atkelta iš 3 psl.

XIII-ajame Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongrese buvo priimtas dar vienas 
labai svarbus sprendimas. Po karštų ir 
ilgų diskusijų kongreso dalyviai pritarė 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
atstovybės įsteigimui Lietuvoje.

„Šios atstovybės sukūrimas - tai di
delis žingsnis ir parama PUS Valdybos 
darbui, bei PUS veiklos sustiprinimui 
Lietuvoje” - sako PUS pirmininkas Kęs
tas Pikūnas.

Naująją PLJS Valdybą sudaro: 
Jungtinės Karalystės atstovai Kęstas 
Pikūnas (pirmininkas) ir Karolis Ado
maitis, JAV atstovė Giedrė Kazlauskaitė,

Dalis naujos Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos Valdybos.

Iš Redakcijos pašto
LB Spaudos Sąjungai
Gerbiamieji,

Žengiame į antrą tūkstantmetį (ofi
cialiai raštišką). Su pasididžiavimu žvel
giu į mūsų tautos praeitį, pasiekimus kun
kuliuojančiame pasauliniame virdulyje.

Tai nebuvo fizinė pergalė kovos lauke, 
bet daugiau dvasinė, kurios peną sėmėsi 
mūsų tauta iš skleidžiamo gimtojo žodžio, 
iš išlaikymo senolių kalbos.

Jūs, gerbiamieji, sekate mūsų bočių 
pėdomis. Savo pasiaukojimu, savo pasi
šventimu ir ištverme rodote meilę sava
jam tėvų raštui. Ligšiolei nugalėjote visas 
kliūtis ( o jų bus dar daugiau!), tad ne
nuleiskite rankų ir ateityje. Būkite ne tik 
“Mūsų Pastogė”, bet tuo pačiu ir “Aušra”, 
ir “Varpas”, ir “Tėvynės Sargas”, pasklidu- 
siems po plačiąją Australiją tautiečiams.

Pagarbiai lenkiu savo žilą galvą.
Jūsų Teodoras, Sydney

Sydnėjaus lietuvių 
choro “Daina” 

choristų dėmesiui
Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” 

pirmoji repeticija įvyks šių metų 
sausio 29 dieną, 7.30 vai. vakare, 
Sydnėjaus Lietuvių Klube.

Visus mylinčius dainą ir norin
čius dainuoti kviečiame atvykti!

Choro “Daina” Valdyba d

Belgijos atstovas Venantas Griciūnas, 
Kanados atstovai Stasys Kuliavas, Petras 
Vaičiūnas ir Saulius Simonavičius, Vo
kietijos atstovas Martynas Gaurilčikas, 
Argentinos atstovas Juan Ignacio Four- 
ment Kalvelis ir Urugvajaus atstovas 
Nicolas Vėlo.

Sekančio, XIV-ojo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso organizaciniai darbai 
perduoti Jungtinės Karalystės Lietuvių 
Jaunimo Sąjungai, kur 2013-ųjų metų 
vasarą susirinks kongresantai.

Dėl platesnės informacijos prašome 
kreiptis ei. pašto adresu:

karolis.adomaitis@pljs.org
Karolis Adomaitis

“Musų Pastogei”,
Nuoširdūs šv. Kalėdų sveikinimai! Ge

riausi linkėjimai šiais 2010 metais!
Dėkoju už man siunčiamą “Mūsų Pa

stogę”. Labai įdomu ją skaityti ir sužinoti 
daug žinių apie lietuvių Australijoje gy
venimą, džiaugsmus ir rūpesčius.

Nežinau, ar ateityje galėsiu už “M.P.” 
prenumeratą užsimokėti. Amžius bei 
sveikata artina gyvenimo saulėlydį. Me
tai, kai kovoju su nepagydoma vėžio liga, 
bet džiaugiuosi ir vertinu kiekvieną gy
venimo dieną.

Ačiū “Mūsų Pastogei”, kad praturtina
te mano gyvenimą.

Pagarbiai, dėkingas
Vytautas Kamantas

Buv. Pasaulio LB pirmininkas
Grand Rapids, JAV

2009 m. spalio 11d. įvyko bendruo
menes narių susirinkimas, kuriame 
rinkimų būdu balsų dauguma buvau 
išrinkta į ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybą. Viskas buvo užprotokoluota ir 
protokolas pasirašytas buvusios Valdybos 
pirmininkės gerb. p. Albinos Liutackienės. 
Tik praėjus kuriam laikui nuo šio įvykio, 
buvusios Valdybos nariai pradėjo nepaliau
jamą maištą prieš naujai išrinktą Valdybą, 
trukdydami jos darbą.

Visuomeninis darbas reikalauja daug

Pranešimas ALB Sydnėjaus Apylinkės 
nariams ir visuomenei

Atsižvelgiant į paskutiniu laiku bu
vusios Sydnėjaus Apylinkės Valdybos ir jų 
teisinio patarėjo peršamą argumentaciją, 
su kuria aš negaliu sutikti, bei jų nurodo
mas galimas teisines pasekmes, pranešu, 
kad atsistatydinu iš einamų juridinio

Prierašas iš ALB Krašto Valdybos:
ALB Krašto Valdyba šiuo metu “legalumo ” klausimo spaudoje nenorėjo kelti. Šis laiškas 

spausdinamas sąlyginai - jei būtą spausdinami laiškai iš “kitos” pusės.

Gerbiami ALB Sydney 
Apylinkės nariai,

Po įvykusių Sydnėjaus Apylinkės Val
dybos rinkimų praeitų metų spalio mė
nesį, Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba pareiškė didelį susirū
pinimą dėl šios naujai išrinktos Valdybos 
LEGALUMO. Buvo išnagrinėta daugybė 
dokumentų. Po šių tyrimų nustatyta, kad 
naujai išrinkta Sydney Apylinkės Valdyba 
yra NELEGALI, nes rinkimai įvyko vi
siškai nesilaikant NSW Inkorporacijos 
įstatymų.

ALB Krašto Valdybos nariai nuspren
dė suruošti specialų posėdį kartu su 
Nelegalios Sydney Valdybos nariais tam. 
kad galutinai išsiaiškinti susidariusią pa
dėtį ir nuspręsti ką daryti toliau. Šiame 
posėdyje dalyvavo: ALB Krašto Valdybos 
pirmininkė dr. Angonita Wallis, Krašto 
Valdybos nariai GJanulevičius ir T.Rotcas; 
Sydney nelegaliai Valdybai atstovavo 
G.Savickaitė-Fletcher, J.Burokienė ir 
K.Dičiūnienė.

Posėdžio metu buvo pateikti dokumen
tai su išvadomis, įrodančiomis šios naujai 
išrinktos Valdybos NELEGALUMĄ. Po 
įvairių diskusijų G.Savickaitė-Fletcher, 
J.Burokienė ir KDičiūnienė pripažino, 
kad nauja Valdyba yra išrinkta NETEI
SINGAI ir tokiu būdu yra NELEGALI. 
Buvo nuspręsta, kad jos nedelsdamos 
inicijuos ir sušauks specialų Sydney 
Apylinkės susirinkimą, o jo metu įvykdys 
rinkimus griežtai laikantis visų NSW In
korporacijos įstatymų.

Posėdžio metu iškilo ir kita problema 
- tai artėjanti Vasario 16-osios Šventė. 
Krašto Valdyba, puikiai suprasdama sun
kią susidariusią padėtį, pasiūlė G.Savic- 
kaitei-Fletcher, J.Burokienei ir K.Dičiū- 
nienei, kad ruošiant Vasario 16-os paren
gimus, Krašto Valdyba tampa aukščiausiu 
oficialiu bei finansiškai atsakingu organu, 
o anksčiau paminėtos naujai išrinktos 
Nelegalios Valdybos nariai tampa tik 
Laikinu Organizaciniu Komitetu šiems 
parengimams suruošti. Taip pat buvo nu

Liūdna žinia■ “M.P” Redakcija gavo žinią, kad šių metų sausio 24 dieną
Lithgow mirė Danutė Ivinskaitė Daubarienė.

A f A Liudui Budzinauskui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukras, sūnų, jų šeimas ir gimines Lietuvoje.

Canbcrros pensininkai “Paguoda”

pastangų ir atsakomybės. Nuolatinis mūsų 
veiklos trukdymas, Valdybos narių nepa
grįstas įtarinėjimas, kaltinimas neva už
siimant nelegalia veikla, nes buvome 
“nelegaliai išrinkti” (kas tuo metu buvo ne 
naujos, o buvusios Valdybos atsakomy
bėje) buvo pagrindiniai veiksniai, kurie 
įtakojo mano apsisprendimą atsistatydinti 
iš mano einamų Valdybos pirmininkės 
pareigų. Prašau laikyti šį mano apsispren
dimą galiojančiu nuo 2010 m. sausio 22 d.

Greta Savickaitc-Fletcher

asmens (Public Officer) pareigų.
Visos su užimama vieta susijusios 

institucijos bus supažindintos su esama 
padėtimi.

Teodoras J. Rotcas
2010.01.24

spręsta, kad visi tolimesni sprendimai ir 
veiksmai bus atliekami kartu. Nutarimai 
visų posėdyje dalyvavusių asmenų buvo 
vieningai priimti ir užprotokoluoti. Beliko 
šiuos nutarimus kuo greičiau vykdyti, o 
ypač labai svarbų nutarimą dėl Sydney 
Apylinkės Valdybos LEGALUMO įvyk
dymo.

Krašto Valdyba turėjo tikslą sutaikyti 
susiskaldžiusią bendruomenę, todėl prieš 
Kalėdas šio posėdžio nutarimų viešai 
spaudoje nepaskelbė, juolab kad buvo 
pažadėta kuo greičiau LEGALIZUOTIS.

Buvo kantriai laukiama atsakymo, kada 
bus paskelbtas Ypatingas Sydney Apylinkės 
Susirinkimas, o taip pat kaip vyksta pa
siruošimai Vasario 16-ai. Deja, nieko ne
pranešus Krašto Valdybai, šių metų sausio 
mėnesio pradžioje buvo išsiųsta apie 100 
pakvietimų įvairiems asmenims, kurių 
tarpe aukšto rango politiniai pareigūnai, o 
bilieto kaina 50 dolerių. Pasirašo - Sydney 
Apylinkės Valdyba. Tai mus labai nema
loniai nustebino, ir mes visi Krašto Val
dybos nariai tarp savęs pasitarę nuspren
dėme atšaukti Nutarimą, padarytą 2009 m 
gruodžio 13 d., kuriuo suteikėme teise 
šiai Nelegaliai Valdybai tapti Laikinu 
Organizaciniu Renginių Komitetu. Tokiu 
būdu nuo mūsų Nutarimo atšaukimo šie 
asmenys veikia kaip asmeninė grupė 
žmonių, prisiimdami pilną atsakomybę už 
savo tolimesnius veiksmus ir jų pasekmes. 
Šios grupės žmonių niekas neišrinko ar 
įpareigojo šios garbingos Vasario 16-os 
Šventės suruošti, o tuo labiau kviesti aukš
to rango pareigūnus.

Mes, Krašto Valdybos nariai, labai ap
gailestaujame dėl susidariusios padėties ir 
manome, kad jūs puikiai suprantate mūsų 
Nutarimo atšaukimo pagrįstumą.

Sydney Bendruomenėje yra narių, kurie 
nesupranta lietuvių kalbos. Originalus 
Nutarimo Atšaukimas yra parašytas anglų 
kalboje ir pridedamas prie šio paaiškinimo.

Pagarbiai,
Dr. Angonita Wallis

ALB Krašto Valdybos Pirmininkė

Mūsų Pastogė Nr. 3, 2010.01.27, psl. 7

7

mailto:karolis.adomaitis@pljs.org


I*

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos nariai 
yra maloniai kviečiami atšvęsti

Lietuvos Nepriklausomybės Šventę
dalyvaudami pietuose, kurie įvyks sekmadienį, vasario 14 dieną, 1 vai. p.p. (bus 
galima rinktis nuo 12.30 vai. p.p., programos pradžia -1 vai. p.p.), Harmonie 
German Club, 49 Jerrabomberra Avenue, Narrabundah. (Entry via service road). 
Meninėje programos dalyje- Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” ir tautinių 
šokių grupė “Sūkurys”.
Seks pietūs.
Norinčius dalyvauti prašome registruotis pas Barbarą Šilinis tel: 6288 6283 
iki antradienio, vasario 9 dienos.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Nepriklausomybės Šventė Hobarte
Vėliavos pakėlimas prie “Draugystės Sienos” (Wall of Friendship), 188 Collins 
Street, Hobart, įvyks antradienį, vasario 16 dieną, 11 vai. ryto.
Šeštadienį, vasario 20 dieną, 3 vai. p.p., Nepriklausomybės Šventės minėjimas 
įvyks Vokiečių Klube, 30 Bowden Street, Glenorchy.
Po minėjimo - vaišės. Maistą parūpins ALB Hobarto Apylinkės Valdyba.
Maloniai kviečiame tautiečius ir svečius dalyvauti abiejuose renginiuose.

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

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 iki3 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.

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.

Vasario 21 d., 6 vai. rengiama iškilminga vakarienė su Ambasadoriumi, parla
mentarais ir kitais garbės svečiais iš visos Australijos. Renginys atviras visiems norintiems 
dalyvauti. Įėjimas mokamas - $50 - padengti vakarienės ir programos išlaidas. Prašome 
iš anksto užsisakyti vietas ir susimokėti. Apie dalyvavimą prašome iš anksto pranešti už 
ryšius su lietuviškomis organizacijomis atsakingai Jadvygai Burokienei 
(burokas@optusnet.com.au tel.:9522 8275). Renginio organizatoriai

Vasario 16-osios Minėjimas 
Melbourne

Nepriklausomybės Šventės minėjimas 5vyks sekmadienį, vasario 14 dieną, 
2 vai. p.p., Melbourne Lietuvių Klubo Koncertų salėje, su menine programa.

Visus kviečiame dalyvauti.
ALB Melbourno Apylinkės Valdyba.

NOTICE TO MEMBERS
You are hereby notified that the Annual General Meeting will be held 
at 16-20 Meredith Street, Bankstown, on Sunday, 31 January 2010, at 2 pm.

Lithuanian Club Ltd
G. N. Penhall, Secretary

Valentino Vienos išvakarės
šeštadienį, vasario 13 dieną, 7 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių
Klube. Bus programa, pritaikyta Valentino Dienai.
Kaina: suaugusiems - $35, vaikams - $10. Vietas prašome užsisakyti iš 
anksto Klubo Raštinėje.

Užgavėnių
blynai

Antradienį, vasario 16 dieną, mio 12 vai. iki 9 vai. vakaro Sydnėjaus Lietuvių 
Klube - įvairūs blynai.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

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 Žalkauskas F.R.A.I.A., o paskaitos 
pradžioje pianinu paskambins Darius Pranckūnas.

Sydney Lithuanian Information Centre ( SL1C ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

“MllSU Pastogė”! Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 

vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.
(Vidurdienį laikraštis perduodamas spaustuvei)

Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

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

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

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugesni 
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 an 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 Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW2204.
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