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Nauja Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

Šių metų sausio 31 dieną įvyko Sydnėjaus Lietuvių Klubo narių metinis susirinkimas, 
kurio metu buvo išrinkta nauja Klubo Direktorių Valdyba. Nuotraukoje iš kairės: 
Romas Kalėda, Elė Kains, Viktoras Šliteris, Onutė Kapočienė, Gintaras Janulevičius, 
Vytas Stasiūnaitis ir Garry Penhall.

Sumažintas 
kontrolierių 

skaičius 
Š.m sausio 22 

d. 75 parlamen
tarai balsavo už 
tai, kad valdžia ir 
valdininkų armija 
nepatenkinti Lie
tuvos piliečiai ne

beturėtų kur skųstis - nuspręsta nuo pen
kių iki dviejų sumažinti Seimo kontro
lierių skaičių. Šios įstaigos vadovas Ro
mas Valentukevičius “Respubliką” infor
mavo, kad kiekvienais metais ši tarnyba 
gauna vis daugiau piliečių skundų. 2008 m 
sulaukta apie 1,700, o pernai - jau apie 
1,800 nusiskundimų. Kontrolieriai per 
metus dar privalo ištirti apie 700-800 
žmonių pareiškimų.

Patvirtinta 2010 m. Valstybės 
investicijų programa

Programoje neliko vietos daugelio mo
kyklų, ligoninių, globos namų remontui, 
ligų prevencijai. Bet kone milijardas litų 
liko keliams tvarkyti, nepamiršti ir val
džios pastatai. Geresnių laikų palauks ir 
senelių, vaikų globos namai, gimdymo 
įstaigos, ligoninės. Net didžiosios ligoni
nės, tokios kaip Santariškių ar Kauno 
klinikos, nesulauks žadėtų pinigų opera
cinėms ar medicininei įrangai atnaujinti. 
Socialiai jautrių grupių finansus karpanti 
Vyriausybė patvirtino programą ir šiemet 
milijoną litų skyrė Prezidento ir Premje
ro rezidencijoms atnaujinti. Nors para
mos išskėstomis rankomis laukia darže
liai, mokyklos - kai kuriuose miestuose jau 
griūvančios, - tačiau nuspręsta, kad šiemet 
itin svarbu atnaujinti valdančiųjų reziden
cijas. Vyriausybės vadovams skirta 620 kv. 
metrų rezidencija Turniškėse tuščia stovi 
jau dvejus metus. Pernai iš biudžeto buvo 
numatyta 2 mln. litų Premjero rezidenci

Įvykių apžvalga
jos remontui. Pastatui Turniškėse atnaujin
ti iš viso jau panaudota 3.6 mln. litų. Kada 
bus galima gyventi rezidencijoje, atsakyti 
niekas negali, nes šiemet renovacijai sky
rus net pusę milijono gyventi ji esą nebus 
tinkama. Reikės papildomų pinigų bal
dams įsigyti. Viso projekto vertė - 4.5 mln. 
litų, vien baldams įsigyti reikia 300- 
400,000 litų. Ir tai dar ne viskas - nu
spręsta už 700,000 litų remontuoti ir Vy
riausybės pastatą. Vyriausybės patalpose 
sunkmečiu prireikė įrengti specialią pa
sitarimų salę, kurioje nebūtų įmanoma 
pasiklausyti pokalbių. Esą tokie NATO 
reikalavimai.

Zięmos pavojai
Nuo savaitgalio šalia Neries įsikūrę 

Kauno rajono gyventojai į upę žvelgia su 
nerimu. Ties Kleboniškių ledų sangrūdų 
užkimšta upė kelių kilometrų atstumu 
ėmė veržtis iš krantų ir pavojingai priar
tėjo prie sodybų. Neris buvo pakilusi ko
ne keliais metrais virš normalaus lygio, 
tačiau užvakar vanduo per parą atslūgo 
maždaug metru. Tiesa, nemažai žmonių 
su Neries vandeniu juokauti nėra linkę, 
nes šių vietovių senbuviai tokių sangrū
dų beveik neprisimena. Kauno rajone 
krentantis vandens lygis reiškia, kad 
Sangrūda ilgėja. Prieš kelias dienas jos ilgis 
siekė apie 7 km. Per dvi dienas ji padvi
gubėjo - nuo Kleboniškio pasiekė Jonavą. 
Ties Jonava Neries vandenį sukausčiusi 
Sangrūda patraukė Vilniaus link.

Klaipėdoje nauja jėgainė
Klaipėdos miesto savivaldybė ir UAB 

“Fortum Heat Lietuva” pagaliau pasirašė 
AB “Klaipėdos energija” akcininkų sutar
tį. “Dokumento pasirašymas sąlygojo 
naujo projekto atsiradimą. Esame pažengę 
jau toli”, - sakė “Fortum Heat Lietuva” 
generalinis direktorius Vitalijus Žūta. Jau 
šių metų spalį “Fortum Heat Lietuva”

Nukelta į 2 psL

Dėl ČIA kalėjimo
Generalinė prokuratūra pradėjo iki

teisminį tyrimą dėl galimo buvusių Vals
tybės saugumo departamento (VSD) va
dovų piktnaudžiavimo tarnybine padėti
mi. Tyrimas pradėtas sausio 22 dieną, 
atsižvelgus į prieš tai priimtą Seimo nu
tarimą dėl Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto (NSGK) atlikto parlamen
tinio tyrimo apie galimą JAV ČIA (CŽV) 
sulaikytų asmenų pervežimą ir kalinimą 
Lietuvos teritorijoje.

NSGK išvadose teigiama, kad buvę 
VSD vadovai Mečys Laurinkus, Arvydas 
Pocius ir Dainius Dabašinskas nebuvo pa
teikę reikiamos informacijos valstybės va
dovams apie jų tarnybos bendradarbiavi
mą su užsienio partneriais, todėl jų veiks
mus siūlyta ištirti Generalinei prokuratūrai 
dėl galimo tarnybinių įgaliojimų viršijimo.

Baudžiamajame kodekse numatyta, kad 
valstybės tarnautojas ar jam prilygintas 
asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėti
mi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to 
didelės žalos patyrė valstybė, tarptautinė 
viešoji organizacija, juridinis ar fizinis as
muo, baudžiamas teisės dirbti tam tikrą 
darbą arba užsiimti tam tikra veikla atė
mimu arba bauda, arba areštu, arba laisvės 
atėmimu iki 4 metų.

Sausio 19 dieną Seimas patvirtino 
NSGK parlamentinio tyrimo išvadas, 
kuriose teigiama, kad M.Laurinkus, A.Po- 
cius ir D.Dabašinskas bendrais bruožais 
informavo valstybės vadovus apie bendra-

Valdovų rūmai bendradarbiaus su Gardino pilim
(ELTA). Valdovų rūmai pasirašė 

ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį su 
Gardino valstybiniu istorijos ir archeo
logijos muziejumi Baltarusijoje. Vilniaus 
ir Gardino pilys buvo svarbiausios, 
erdviausios Lietuvos valdovų rezidenci
jos XV-XVII a., čia vyko pagrindiniai 
valstybės įvykiai.

Gardino Senoji pilis statyta XI-XII a., 
vėliau perstatyta ir išplėsta Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Vytauto, renesanso 
stiliumi rekonstruota Stepono Batoro. 
Naujoji pilis, arba rūmai, keliais etapais 
įrengta XVIII a., o po Antrojo pasaulinio 
karo atkurta kiek supaprastintomis 
formomis.

Sutartyje numatoma, kad šios Lietuvos 
ir Baltarusijos muziejinės institucijos 
bendradarbiaus siekdamos skleisti ir 
aktualinti bendrą Lietuvos Didžiosios

Nuotraukoje - Gardino senoji ir naujoji pilys.

- baus vadovus?
darbiavimą su užsienio partneriais, o apie 
Antaviliuose kuriamą objektą išvis jie 
nebuvo informuoti.

Seimo patvirtintose NSGK išvadose 
taip pat teigiama, kad Lietuvoje buvo 
sudarytos sąlygos JAV ČIA sulaikymo 
centrams veikti, nekliudomai pervežti, 
įvežti ar išvežti ČIA sulaikytus asmenis, 
tačiau nenustatyta, ar šiomis sąlygomis 
pasinaudota.

Išvadose teigiama, kad su ČIA sulai
kytų asmenų pervežimu oficialiuose tyri
muose siejami orlaiviai 2002-2005 metais 
ne kartą kirto Lietuvos oro erdvę. Nusta
tyta, kad jie Lietuvoje ir buvo nusileidę. Kai 
kurie orlaiviai išvengė muitinės bei pa
sienio pareigūnų patikros. Nei keleivių 
tapatybės, nei krovinių paskirties nebuvo 
įmanoma nustatyti. Be to, VSD nekon
troliavo, ką užsienio partneriai atveža ir 
išveža.

Apie tai, kad netoli Vilniaus 2004-2005 
metais veikė slaptas ČIA kalėjimas įta
riamiems teroristams laikyti, praėjusių 
metų rugpjūtį pranešė JAV televizija 
“ABC News”. Jame teigta, jog Lietuvoje 
kalinti ir galimai kankinti aštuoni tero
rizmu įtariami asmenys. Vėliau Lietuvos 
spauda plačiai pateikdavo pastato nuo
traukas ir aprašė pokalbius su vietovės 
kaimynais. Dabar teigiama, kad ČIA 
kalėjimo Lietuvoje klausimas iškils ir 
Europos Sąjungoje.

(Pagal BNS)

Kunigaikštystės istoriją bei paveldą, 
Vilniaus ir Gardino rezidencijų bei miestų 
politinius, kultūrinius, meninius, ūkinius 
ir kitus istorinius ryšius.

Taip pat planuojama keistis parodo
mis ir eksponatais, kita aktualia muzieji
ne informacija, ikonografija, fotomedžiaga, 
pasitarti rezidencijų atkūrimo, eks
pozicijų įrengimo, restauravimo klausi
mais, įgyvendinti bendrus švietėjiškus ir 
mokslinius tiriamuosius projektus, rengti 
turizmo informacijos programas.

Gardino valstybinis istorijos ir archeo
logijos muziejus įsikūręs ant Nemuno 
kranto stūksančiose Senojoje ir Naujojo
je pilyse, kuriose nuo XIV a. rezidavo 
bendros lietuvių ir rusenu valstybės - 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės - 
valdovai, rinkdavosi Abiejų Tautų Res
publikos seimai □
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■■A Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Sausio 25 d. 
per audrą ir per
kūniją iš Beiruto 
aerouosto Libane 
j Addis Ababa iš
skrido Etiopijos 
oro linijos Boeing 
737 lėktuvas su 83 
keleiviais ir 7 įgu
los nariais. Pa
kilęs jis užsidegė 

ir nukrito į Viduržemio jūrą. Žuvo visi 90
žmonių. Manoma, kad į jį trenkė žaibas.
♦ Sausio 25 d. Irako vyriausybė pranešė, 
kad įvykdyta mirties bausmė buvusiam 
apsaugos ministrui Saddam Hussein
valdymo laikais, Ali Hassan al-Majdi. 
Sausio 17 d. Irako teismas jam paskyrė 
mirties bausmę už 5000 kurdų nužudymą 
1988 metais Halabja mieste, panaudojant 
cheminius ginklus.
Dėl šio įsakymo jis buvo išgarsėjęs kaip 
“Cheminis Ali”. Už įvairius kitus nu
sikaltimus prieš žmoniškumą Ali Hassan 
jau tris kartus nuteistas mirti keliuose 
teismo procesuose. Mirties bausmė buvo 
įvykdyta jį pakariant, taip kaip kadaise jo 
pusbrolį Saddam Hussein.
♦ Sausio 25 dieną Irako sostinėje Bag
dade beveik vienu metu galingos bombos 
sprogo trijuose automobiliuose, pasta
tytuose netoli viešbučių, kuriuose pa
prastai apsistoja užsieniečiai žurnalistai. 
Sugriauta daug pastatų, žuvo 41 žmogus, 
106 sužeisti.
Sekančią dieną savižudys dideliu greičiu 
atskubėjo su automobiliu prie teismo 
medicinos centro Bagdade ir susisprog
dino, sugriaudamas centrą ir sužeisda
mas bent 80 žmonių.
♦ Nuo sausio 24 d? Peru valstybėje 
prasidėjusios liūtys sukėlė potvynius ir 
žemės griūtis, visiškai nutraukiant susisie

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
valdoma bendrovė “Fortum Klaipėda” Klai
pėdos laisvojoje ekonominėje zonoje keti
na pradėti statyti iš biokuro ir atliekų šilu
mą bei elektrą gaminsiančią kogeneracine 
jėgainę. Ji turėtų pradėti veikti 2013 m.

Uostamiestyje renkami parašai 
į; • " Klaipėdiečiai pakilo i kovą už tai, kad 
TLietuva liktų jūrine valstybe ne tik val- 

, , -džios atstovų kalbose, bet ir realiame 
' ^' gyvenime. Uostamiestyje renkami parašai 

prieš Vyriausybės užmojį privatizuoti 
bendroves “Lietuvos jūrų laivininkystė” ir 

“‘Smiltynės perkėla”. Kada jos gali pereiti į 
, ^Sprivačias rankas ir ar iš tiesų pereis, kol 

;Jčas neaišku. Dėl “Smiltynės perkėlos” mi- 
iljsterijos pozicija yra radikaliai priešinga.

: Kreipėmės į Valstybės turto fondą ir pa- 
-jeikalavome šią bendrovę iš sąrašo iš- 
Braukti”, - “Respubliką” įtikinėjo susisie- 
-^rno ministras Eligijus Masiulis. “Man 

į ' hieko nėra tekę matyti skaudesnio nei tai, 
įęfrieaip pati valdžia iš pagrindų naikina savo 
^Bį|Stybę. Su tokiu absurdu susitaikyti 

negalima. Pagrindinės šių bendrovių ak- 
cijos turi išlikti kontroliuojamos valstybės. 
Kas bus, jei parduosime paskutinius lai- 
Vūs su Lietuvos vėliava? Juk jie yra vals- 

prestižas, po pasaulį judantis jos 
teritorijos gabalėlis. Privatizavus keltus, 
gali žlugti visa Neringa ir Jūrų muziejus, 

. jūk privatininkui rūpės tik pelnas”, - ne-
abejojo Lietuvos piliečių sąjungos tarybos 

v. _ Dionyzas Varkalis.
‘ atokių ar kitokių val- 

ų, prieš “Lietuvos jūrų lai- 
“Smiltynės perkėlos” pri- 

. jo eiliniai klaipėdiečiai. Kiek 
ta parašų, dar neaišku. Džiugina

PastogėNr.4,2010.02.03,psl.Z 

kimą tarp Cusco ir Aguos Calientes mies
tų bei izoliuodamos turistų gausiai lan
komus inkų miesto griuvėsius - Machu 
Picchu. Orui šiek tiek prablaivėjus, sausio 
26 dieną pasisekė evakuoti apie 1400 
turistų iš Aguas Calientes, panaudojant 12 
sraigtasparnių ir atliekant 93 skrydžius. 
Machu Picchu vietovėje ir apylinkėse dar 
vis lieka atkirsti apie 800 turistų.
♦ Sausio 28 d. Cornish miestelyje New 
Hampshire valstijoje JAV mirė garsus 
amerikiečių rašytojas Jerome Davis 
Salinger. Antrojo pasaulinio karo vetera
nas, gimęs New York’e 1919 m. sausio 1 
d., jis išgarsėjo 1951 m. pasirodžiusiu 
veikalu “The Catcher in the Rye”. Iki šiol 
parduota 120 milijonų kopijų šio veikalo. 
Vėlesniais metais J.D. Salinger vengė vie
šumos, gyveno kaip atsiskyrėlis.
♦ Sydney didmiestį vandeniu aprūpi
nanti organizacija Sydney Water sausio 29 
dieną pradėjo pumpuoti į vandentiekio 
sistemą iš jūros gautą vandenį, kurį nuo 
druskų išvalė Kumelį Desalination Plant. 
Vandens gėlinimo įrengimų paruošimas 
kainavo du bilijonus dolerių.
Numatoma, kad jie veiks pilnu tempu 
bent 4 metus, iki gėlo vandens atsargos 
Sydney aprūpinančiuose tvenkiniuose grįš 
prie 70% savo tūrio.
♦ Kinija atšaukė visus karinius 
susitikimus ir pasitarimus su JAV, rea
guodama į JAV planą parduoti Taivanui du 
minogaudžius, 60 Black Hawk sraig
tasparnių ir 114 Patriot tipo priešrake- 
tinių raketų.
Kinija yra taip pat numačiusi sankcijas 

prieš JAV bendroves, kurios parduos 
ginklus Taivanui.

JAV pareigūnai tvirtina, kad ginklų 
pardavimas Taivanui tik prisidės prie 
srities saugumo ir stabilizuos padėtį Tai- 
vano sąsiauryje. □

tai, kad tarp pasirašiusiųjų yra miesto 
meras Rimantas Taraškevičius. Klaipėdos 
universiteto rektorius Vladas Žulkus ir 
daug kitų garbingų klaipėdiečių.

Sveikatos apsauga
Politikai nusprendė, kad Lietuvoje yra 

per daug vietų gydytis, todėl jas pradėjo 
mažinti. Taikinyje jau atsidūrė dvylikos 
rajonų centruose esančios vienintelės li
goninės, Vyriausybė priėmė sprendimą 
panaikinti tų ligoninių chirurgijos bei rea
nimacijos skyrius. Prakeiktųjų sąraše, kaip 
jį vadina medikai ir pacientai, yra Naujo
sios Akmenės ir Pakruojo ir kitų mieste
lių ligoninės. Sveikatos apsaugos ministe
rijos nuomone, reforma - ne prakeiksmas, 
o žalias koridorius pacientui. Valstybinė 
ligonių kasa jau prognozuoja, kad po 
reformos Naujosios Akmenės ligoninei rei
kės dešimtadaliu mažesnio finansavimo - 
apie 3 milijonų litų. Šie pinigai turėtų

- atitekti Šiaulių ir Mažeikių ligoninėms.
Kėdainiuose bus krematoriumas

Nors Lietuvoje palaikų kremavimas 
nebėra naujiena, šią paslaugą pasirinkę 
mirusiųjų artimieji vis dar nesiryžta keis
ti laidotuvių tradicijų. Su mirusiuoju 
atsisveikinama ir vežant kremuoti, ir par
vežus urną. Tikimasi, kad Lietuvoje šiemet 
pradėsiantis veikti krematoriumas keis ir 
laidojimo tradicijas - jos taps trumpesnės. 
Numatoma, kad šių metų rudenį lietuviai 
turės galimybę mirusiuosius kremuoti 
pirmajame Lietuvoje krematoriume Kė
dainiuose. ES lėšomis įrengtame Kėdainių 
pramoniniame parke bus pastatyta ritua
linių paslaugų įmonė su krematoriumu.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

_ da, EITA, BNS ir “Bernardinai”.

VUspaskich’o klausimas - Europos Parlamente
Europos Parlamento Teisės reikalų 

komitetas netrukus turėtų svarstyti klau
simą dėl Darbo partijos lyderio Viktor 
Uspaskich’o neliečiamybės panaikinimo. 
Pranešėju paskirtas Vokietijos europarla- 
mentaras socialdemokratas Bernhard 
Rapkay. V.Uspaskich teigė posėdyje da
lyvausiąs bei žada pateikti “faktinę ir ob
jektyvią” informaciją..

Lietuvos generalinė prokuratūra dar 
pernai birželį kreipėsi į Europos Parla
mento vadovą, prašydama panaikinti 
V.Uspaskicho teisinę neliečiamybę, kad 
Lietuvoje būtų galima toliau nagrinėti 
baudžiamąją bylą. V.Uspaskichas kaltina

Fiktyvios santuokos su lietuvėmis Londone
Beveik 8,000 litų - už fiktyvią santuo

ką su pakistaniečiu ar turku. Netikrų 
vedybų organizatorė Londone per savai
tę sudaro kelis nelegalų iš Azijos ir lietu
vių sandėrius, rašo „Lietuvos rytas“.

Vieno Londono metrikacijos biuro 
pareigūnas beviltiškai bando susikalbėti 
su norinčiais įregistruoti santuoką lietu
ve ir pakistaniečiu. Nė vienas jų nekalba 
angliškai, taip pat nemoka vienas kito 
kalbos. Geltonplaukė sužadėtinė ir jos 
palydovė pajėgia išlementi vos porą 
angliškų žodžių. Ne ką geriau sekasi ir 
pakistaniečiui.

Pareigūnui kyla įtarimas, kad san
tuoka gali būti fiktyvi, nes iš būsimų su
tuoktinių bendravimo akivaizdu, jog jie 
mažai pažįstami. Tačiau metrikacijos biu
ro darbuotojas sako neturįs teisės pa
reikšti savo įtarimų, nes tai esą gali pa
žeisti žmogaus teises. Tokiais vaizdais 
prasidėjo Anglijos televizijos transliuoto
jo BBC parodytas žurnalistų tyrimas apie 
fiktyvias santuokas.
■....... ..........—......................... ... .

Jungtinėje Karalystėje - 56,000 lietuvių
Jungtinėje Karalystėje pernai gyveno 

56,000 lietuvių, rodo oficiali statistika, 
kurią skelbia britų žiniasklaida. Iš Rytų 
Europos daugiau buvo tik Lenkijos 
imigrantų - beveik pusė milijono. Maž
daug tiek pat, kiek lietuvių, per pasku
tinius penkerius metus atvyko ir slovakų.

Jungtinės Karalystės Nacionalinio 
statistikos biuro duomenys rodo, kad 
praėjusiais metais Jungtinėje Karalystėje 
gyveno 689,000 žmonių iš Rytų Europos 
valstybių, kurios prieš penkerius metus 
prisijungė prie Europos Sąjungos (ES).

“Beveik 500,000 iš visų Rytų euro
piečių buvo iš Lenkijos. Kita didžiausia 
grupė atvyko iš Lietuvos - 56,000, ir

Ispanijoje du lietuviai įtariami tautiečio nužudymu
(lietuviams.com) Ispanijoje policijos 

pareigūnai sulaikė du lietuvius, kurie 
įtariami nužudę 28-erių Saulių S. Vyras 
buvo nužudytas dar praėjusių metų 
lapkričio 26 d. savo namuose, esančiuose 
Valensijos srityje.

Aukos kūnas buvo rastas gruodžio 19 
d. netoli vieno kelio, suvyniotas į plas
tikinius maišus. Įtariant žmogžudyste 
suimti 26 m. ir 20 m. lietuviai, kurie kartu 
su auka gyveno viename būste. Juos Sau
lius S. buvo priglaudęs savaitei ar kelioms, 
kol šie susiras butą.

Lapkričio 26 d. Saulius S. lankėsi pas 
draugą restorane, iš kurio išėjo apie 5 vai. 
Po to jo niekas nebematė. Tą pačią naktį 
buvo sulaikytas automobilis, kuriame va
žiavo trys lietuviai. Pas juos aptiktas ki
logramas hašišo. Po apklausos vienas iš jų 
buvo suimtas, kiti du paleisti. 

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATĄ?

mas baudžiamojoje byloje dėl opozicinės 
Darbo partijos “juodosios buhalterijos”. 
Sunkiausias iš nusikaltimų, kuriais kal
tinamas V.Uspaskichas - apgaulingas 
buhalterinės apskaitos tvarkymas. Už tai 
numatoma griežčiausia bausmė - laisvės 
atėmimas iki 4 metų.

Viktor Uspaskich savo kaltę katego
riškai neigia. Jis Europos Parlamento 
(EP) vadovams pareiškė tapęs “koordi
nuotos valstybės atakos auka”. Europos 
Parlamento komitetui šis reikalas yra 
painus, nes Viktor Uspaskich’ą į EP iš
rinko Lietuva, bet Lietuva nori panaikinti 
jo neliečiamybę. (Pagal BNS)

Londone leidžiamo savaitraščio lietu
viams „Infozona“ redaktorė Zita Čepaitė 
pabandė pati užmegzti ryšį su fiktyvių 
vedybų organizatoriais ir įsitikino, kad 
tai - gerai organizuotas verslas, pirmiau
sia nukreiptas į lietuvišką rinką, rašo 
„Lietuvos rytas“.

Apsimetusi vargše, kuri neseniai iš
siskyrė su vyru, žurnalistė parašė graudų 
laišką, kad sėdi be pinigų ir norėtų šiek 
tiek užsidirbti sudarydama fiktyvią san
tuoką. Skelbimą, siūlantį už 2000 svarų 
(beveik 4,000 austrai dol., beveik 8,000 
litų) metams sudaryti fiktyvią santuoką, 
Zita Čepaitė rado lietuviškame interneto 
puslapyje. 52 metų žurnalistė sumelavo 
esanti tiktai 35-erių.

Tačiau ir tiek greičiausiai buvo per 
daug, nes vedybų organizatorė pasakė šiuo 
metu neturinti tinkamo kandidato į 
jaunikius, kuris atitiktų jos amžių. Esą 
kitaip metrikacijos biure galėtų kilti įta
rimas, kad santuoka fiktyvi, ypač jei nuotaka 
nekalba angliškai. (Pagal DELFI)

Slovakijos - 55,000”, - skelbia “Daily 
Express”.

Kitas dienraštis - “Daily Telegraph” - 
pažymi, kad imigrantai iš Rytų Europos 
prisidėjo prie to, kad dabar pirmą kartą 
daugiau nei dešimtadalis Britanijoje 
gyvenančių žmonių yra gimę užsienyje. 
“Užsienyje gimusių gyventojų dalis be
veik padvigubėjo per paskutinius du 
dešimtmečius iki 11 %, arba 6.7 milijonų 
žmonių. Vienas iš svarbiausių faktorių 
buvo imigrantų darbininkų antplūdis iš 
Lenkijos, Lietuvos ir kitų šešių Rytų 
Europos valstybių, kurios 2004 metais 
prisijungė prie ES”, - rašo dienraštis.

(bemardinai.lt)

Būtent šitie vyrai vėliau ir buvo su
imti policijos, įtariant juos tautiečio 
nužudymu. Kartu su narkotikais pas juos 
aptikta ir įvairios valiutos (svarų, dolerių 
ir eurų), kuri, kaip paaiškėjo tyrimo me
tu, priklausė nužudytajam.

Pranešus apie dingimą, po 8 dienų 
rastas aukos automobilis. Dar vėliau viena 
begrybaujanti pora aptiko į plastiką ir 
laidais suvyniotą kūną, kuris po tyrimų 
pasirodė esąs lietuvio. Laidai ir plastikas 
buvo tokie patys, kokie aptikti narkoti
kus gabenusių vyrų mašinoje.

Remiantis šiais įkalčiais buvo pa
skelbta įtariamųjų paieška ir po kurio 
laiko jie buvo sulaikyti.

Saulius S. Valensijoje gyveno jau 10 
metų ir turėjo nemažai draugų ispanų. 
Dirbo statybininku ir, anot draugų, labai 
pritapo bendruomenėje. □
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Bendruomenės baruose
Kalėdiniai pietus pas Melbourno 

pensininkus
2009 metų gruodžio 15 d. šventiniams 

kalėdiniams pietums Lietuvių Klube 
gausiai susirinko Melbourno lietuvių Pen
sininkų Sąjungos nariai. Svečių laukė ka
lėdiškai išpuošta Lietuvių Klubo Jubilie
jinė salė. Degė Kalėdų eglutė, ant baltai 
padengtų ilgų stalų, tarp žalių eglių ša
kelių ir raudonų paunsetijų žiedų žibėjo 
žvakutės.

Susirinkusius pasveikino naujoji Są
jungos pirmininkė Danutė Baltutienė. Me
tų bėgyje mirę devyni nariai buvo pa
gerbti atsistojimu minutei tylos. Pirmi
ninkė apgailestavo, kad ne visi vietas 
užsisakę galėjo atvykti, tarp jų buvo ir 
sunkiai sergančių. Iš daugiau negu 120 
užsisakusių atvyko tik 90, tad prie stalų 
liko tuščių vietų, o vaišių paruošta tiek, 
kad reikėsią visiems valgyti ir už neat
vykusius.

Pirmininkė pasveikino atstoves iš 
Melbourno miesto savivaldybės, viešnias 

Cecilia ir Sonia, ir padėkojo už jų tarny
bos paramą lietuviams pensininkams. Ji 
išreiškė didelę padėką Sąjungos Valdybai 
ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie 
vaišių ruošimo ir salės puošimo, ypatingai 
Zigmui Poškaičiui, kuris dieną prieš tai 
atvežė ir papuošė eglutę, bet dėl negalavi
mo nebepajėgė pats atvykti į pietus, taip 
pat Socialinės Globos Moterų Draugijos 
ponioms - Danai Binkienei su Brone 
Staugaitiene ir visoms jų pagalbininkėms 
bei suaukojusioms pyragus.

Savo kalboje naujoji Pensininkų 
Sąjungos pirmininkė Danutė pajuokavo, 
kad dabar ji būsianti ta nauja šluota, kuri 
gerai šluoja, taip kad Melbourno pensi
ninkai gali ir toliau tikėtis įdomių, veik
lių, ateinančių Naujųjų Metų.

Klebonui kun. Algiui Šimkui palai
minus šventinius stalus, prasidėjo vaišės.

Solistė Birutė Kymantienė visus 
linksmino, vaikštinėdama apie stalus su

Nuotraukoje- kalėdiniai pietūs Melbourne.

kalėdine daina. Maistu reikėjo patiems 
apsitarnauti iš baro patalpoje gardumy
nais apkrauto švediško stalo.

Vėliau Danutės Levickienės suburtas 
kalėdinis chorelis prie eglutės balsingai 
užtraukė eilę kalėdinių giesmių. Kartu 
prisijungė ir prie stalų sėdintys svečiai. 
Galiausia visi pasivaišino kava su pyragais.

Už gražų subuvimą didžiausia padėka 
priklauso pirmininkei Danutei su visa jos 
darbščia Valdyba, kurios nariai triūsė net 
kelias dienas, kad viskas kuo geriau 
pasisektų, ir kurių rūpesčiu kalėdiniai 
pietūs labai sklandžiai ir linksmai praėjo.

Dalyvė
Melboumas

v.s. Danutė Lynikicnė 
Tuntininkė

2010 m sausio 2-7 d.d. Clifford Park

Stovyklavome mums žinomoje sto
vyklavietėje prie Yarra upės - Wonga Park. 
Stovyklautojų skaičius - 50 - 60.

Stovyklos štabą sudarė: viršininkas j.b. 
Tadas Adamavičius, adjutantas sk. vytis 
Vytas Krevickas, iždininkas J.B. Žydrū
nas Strazdauskas. Paukštyčių vadove bu
vo ps. Dona Gaylard, vilkiukų - j.b. Saulius 
Balionis. Skaučių vadove buvo vyr.sk. 
Danielė Milvydaitė, skautų vadovas - j.b. 
Darius Pranckūnas. Vyr. skaučių - Elena 
Tamašauskaitė ir vyčių-Arūnas Mickus.

Rankdarbius pravedė sesė Irta Straz- 
dauskienė. Stovyklavo ir programą pra
vedė Rajono Seserijos vadeivė v.s. Rasa 
Statkuvienė.

Virtuvę valdė keturi stiprūs skauti
ninkai: s. Rimas Skeivys, Povilas Kvie- 
cinskas, Algis Milvydas ir Juozas Lukaitis.

Pirmąją medicininę pagalbą pravedė
j.b. dr. Andrius Pranckūnas, kuris svečių 
dieną pravedė laužą.

Sekmadienį, sausio 3-čią šv. Mišias 
atnašavo kun. Algis Šimkus.

Baltus kaklaraiščius įsigijo 3 - 4 metų 
vaikai, kurie stovykloje nakvojo vieną nak
tį, prižiūrimi tėvų. Jų buvo trys. Tai - Ava 
Šimkutė, Sam Lukaitis ir Mantas Kas- 
periūnas.

Paukštytės įžodį davė Milą Šimkutė ir 
Ieva Braden. Vilkiuko įžodį davė Kęstas 
Čelna.

Skautų įžodį davė Tomas Adamavičius 
ir Aleksas Čelna.

Šeši prityrę skautai davė prityrusių 
skautų įžodį. Tai - Benita Strazdauskaitė, 
Katryna Celikaitė, Miki Simankevičius, 
Aleksas Tigani, Vytas Milvydas ir Linas 
Brazdžionis. Įžodis vyko pavakary, 
dalyvaujant 16 vadovų.

Stovyklos vardas buvo “Lietuvių 
Didvyriai”, tad pastovyklės pasirinko 
įvairius žinomus Lietuvos didvyrių var-

Melbourno “Džiugo” tunto skautų stovykla “Lietuvių Didvyriai”

Nuotraukoje - Melbourno “Džiugo” tunto skautų stovykla “Lietuvių Didvyriai”. Jaunesnieji skautai su vadovais iškylauja.

dus. Pvz., paukštytės pasirinko “Birutės” 
vardą ir net prie laužo suvaidino ištrauką 
apie “Birutę”.

Vilkiukai pasirinko “Romas Kalanta” 
vardą.

Skautės - “Lietuvos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė”.

Skautai - “Šarūnas Jasikevičius” 
(krepšininkas) ir “Mindaugas Karalius”.

Jūrų Budžiai - “Darius ir Girėnas”.
Vyr. skautės - “Birutė Galdikas”, kuri 

dirba su orangutangais Borneo saloje.
Skautininkai - “Žydrūnas Savickas”, 

stipriausias pasaulio žmogus.
Stovyklos programa buvo įvairi: kliū

čių lipimas, iškylavimas, ženklų kelionė, 
sportas, rankdarbiai, maudymasis Yarra 
upėje ir valgymas.

Tunto vardu dėkoju visiems vadovams 
ir skautų tėvams, kurie prisidėjo prie 
stovyklos darbų. Budėkime!

Nuotraukoje - Melbourno “Džiugo” tunto skautai.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Ine. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Ibrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek: (03) 9578 4319.

Džiugi žinia
Nijolė ir Vytas Šalkūnai su dideliu 

džiaugsmu praneša draugams ir pažįsta
miems, kad sulaukė pirmo anūko, kurio 
vardas Johann Vincent Šalkūnas (abiejų 
prosenelių vardai). Jis gimė šių metų sausio 
21 dieną, 10.26 vai. ryto, Royal Women’s 
Hospital Melbourne.

Kartu su vaiko tėveliais - Imke ir Da
rius, džiaugiasi jo senelės Ona Šalkūnienė, 
Jonė Žvirgzdinienė - Mičiulienė, naujagk

mio dėdė ir teta Melbourne, Giedrius ir 
Irina Šalkūnas, bei visa Žvirgzdinų giminė 
Australijoje.

Seneliai - Gerhard Beutmann ir Brigitt 
Frielinghaus, ir dėdė Jens Beutmann iš 
Braunschweig, Vokietija.

Visi sveikina tėvelius ir naujagimį!
Nijolė Žvirgzdinas - Šalkūnas

Melbourne
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Lietuva iš arti Knygai pakelti reikia keturių vyrų
KGB kalėjimas ir jo istorija

Nuotraukoje - Genocido aukų muziejus Vilniuje.

kalėjime dar labiau žeidė žmogaus orumą. 
Be fizinių kančių, dar reikėdavo kęsti ir 
moralines.

Baigus kratą būdavo surašomas kratos 
protokolas. Jį pasirašydavo atlikęs kratą 
prižiūrėtojas ir suimtasis. Brangesnių 
daiktų kaliniai dažniausiai neatgaudavo

Šalia kratos kameros esančiame foto
grafavimo ir pirštų atspaudų ėmimo 
(daktiloskopijos) kambaryje kaliniai 
būdavo fotografuojami, čia būdavo imami 
jų pirštų atspaudai. Kiekvienam būdavo 
užvedama asmens kortelė, surašomi 
anketiniai duomenys. Šie duomenys pa
kliūdavo ir į baudžiamąsias bylas, kurios 
šiuo metu yra Lietuvos ypatingojo archyvo 
saugyklose.

Šalia - ir sargybos kambarys. Jis buvo 
skirtas kalėjimo personalo poilsiui, čia 
vykdavo vadinamojo politinio švietimo 
valandėlės, per kurias prižiūrėtojams buvo 
aiškinami marksizmo-leninizmo pagrin
dai. Prie galinės sienos - svarstyklės, ku
riomis artimųjų atneštas maistas buvo 
sveriamas tikrinant, ar neviršyta leistina 
norma. Beje, ne visada ir ne visiems su
imtiesiems buvo leidžiama gauti siunti
nius. Tardytojo valia ši teisė galėjo būti 
atimta. Antra vertus, sunkiais pokario 
metais artimieji ne visada turėjo ką atnešti.

Kalėjimo maisto užteko tik gyvybei 
palaikyti. Valgyti duodavo tris kartus per 
dieną. Rytais - 200-300 g duonos ir šilto 
vandens, vadinto arbata, pietums - žalių 
kopūstlapių ar iš žuvų galvų, supjaustytų 
daržovių išvirtos vandeningos sriubos 
(kartais - samtį košės ar be riebalų troš
kintų daržovių), vakarienei - kokių nors 
kruopų košės, kartais sūrios žuvies, karš
to vandens, gabalėlį duonos. Maistą 
paduodavo pro langelį kameros duryse. Jį 
kaliniai vadino „kormuške“.

Mėlynoji „ankstyvojo” periodo - 
1944-1947m. kamera. Tai vadinamoji ma
žesnioji kamera. Pokario metais tokiose 
kamerose kalėdavo iki 15 žmonių. Iki 1947 
m. jokių baldų - nei gultų ar lovų, nei 
spintelių - kamerose nebuvo. Grindys 
daugumoje kamerų buvo cementinės. 
Suimtieji miegodavo ant grindų, pasitie
sę, jei turėdavo, kokį drabužį. Dieną buvo 
reikalaujama nesiremti j sieną, atsitraukti 
nuo jos apie 0.5 m ir atitraukti daiktus. 
Kamerose dieną ir naktį degdavo šviesa. 
Kameros langus iš išorės dengė medinė 
dėžė, kurios apatinė dalis buvo prispausta 
prie sienos, o viršuje paliktas plyšys, pro 
kurį į vidų patekdavo šviesos ruoželis. 
Pasak čia kalėjusių žmonių, kamera buvo 
labai drėgna, ant sienos nuolat kabėjo 
didžiuliai vandens lašai. Rūbai buvo drėgni, 
batai balti nuo pelėsio...

1995-1996 m. atlikti polichrominiai 
tyrimai rodo, kad kamera buvo perdažyta 
net 18 kartų. Žinoma, tai buvo daroma ne 
dėl grožio ar švaros, o norint paslėpti 
kalinių paliktus įrašus. Dabartinė mėlyna 
kameros spalva - viena seniausių.

Tęsinys kitame MP nr.

Ričardas Čekutis, 
Dalius Žygelis (Vilnius)

Busimasis KGB kalė
jimo pastatas Vilniuje, 
Gedimino pr. bei Aukų g. 
sankirtoje pastatytas 1899 
m. specialiai Rusijos im
perijos Vilniaus guberni
jos teismams. Teismai vei
kė iki Pirmojo pasaulinio 
karo, tiksliau - iki 1915 m., 
kai Lietuvos teritoriją už
ėmė vokiečių kariuomenė. 
Tuomet pastate įsikūrė 
įvairios vokiečių okupacinės valdžios 
įstaigos.

1920 metais Vilnių ir Vilniaus kraštą 
užėmė Lenkija. Iki pat 1939 m. rudens čia 
veikė Vilniaus vaivadijos teismai.

1940 m. birželio 15 d. Lietuva buvo 
okupuota Sovietų Sąjungos. Lietuvoje 
prasidėjo masinės represijos - buvo su
imami, žudomi, tremiami į atokias So
vietų Sąjungos vietas okupantams įtartini 
ar neįtinkantys piliečiai. Jiems persekioti 
ir naikinti buvo kuriamos atitinkamos 
žinybos, plečiamas kalėjimų ir areštinių 
tinklas. Beveik nuo pat okupacijos pra
džios iki 1991 m. rudens, išskyrus vokie
čių okupacijos metus (1941-1944), pasta
te veikė sovietų represinės institucijos.

Kalėjimas pastato pusrūsyje įrengtas 
1940 m. rudenį. Tuomet jame buvo per 50 
kamerų. Lietuvą antrą kartą okupavus 
sovietams, kalėjimas dar išplėstas, kali
nimui pritaikius keletą pagalbinių patalpų.

1947 m. kalėjime buvo 57 kameros ir 2 
karceriai. Septynios kameros naudotos 
kaip pagalbinės ūkinės patalpos, o 50-yje 
buvo kalinami žmonės. Oficialiai nuo 1946 
m. kalėjime turėjo būti laikoma ne dau
giau kaip 300 suimtųjų (iki tol kalėjimo 
“limitas” buvo 200 kalinių), vienam ka
liniui skiriama 2.5 kvadratinio metro plo
to. Iš tiesų buvo kalinama daugiau.

Pvz., 1946 m. balandžio mėn. kalėjo 
451 žmogus. Tarp jų buvo ne tik antiso- 
vietinio pasipriešinimo dalyvių, bet ir 
žmonių, suimtų vien už priklausymą 
legaliai nepriklausomoje Lietuvoje vei
kusioms organizacijos, tarnybą policijoje 
ar administracijoje. Čia buvo kankinami ir 
žmonės, vien įtarti antisovietine veikla. 
Kankinimais jie būdavo priverčiami 
prisipažinti, o to užteko, kad būtų nuteisti. 
Retas, pakliuvęs sovietiniams saugumo 
organams, būdavo išteisinamas.

Laiptų apačioje, kairėje, yra dvi ma
žos, 1.6 kvadratinio metro ploto kameros, 
vadinamos boksais. Juose suimtieji buvo 
laikomi, kol budintis karininkas tikrin
davo jų dokumentus. Šie boksai įrengti 
septintojo dešimtmečio pradžioje. Iki tol 
tokios paskirties kameros buvo dar ma
žesnės. Suimtieji boksuose galėdavo tik 
stovėti. Kaip prisimena buvę šio kalėjimo 
kaliniai, panašių boksų buvo ir antro bei 
trečio aukštų laiptinėse. Prireikus suimtieji 
būdavo čia įstumiami, kad nesusitiktų su 
kitais, vedamais tardyti. Dažnai kaliniai 
būdavo tiesiog veidu nusukami į sieną.

Šalia - kratos kamera. Joje suimtieji 
būdavo išrengiami nuogai ir kruopščiai 
iškratomi, iš jų atimama beveik viskas - 
pieštukai, kaklaraiščiai, diržai, batų 
raišteliai, iš rūbų išpjaunamos metalinės 
sagos. Taip elgtasi dėl to, kad kaliniai 
neturėtų jokių galimybių perduoti žinutę 
apie save, neturėtų kuo įbrėžti įrašų sie
noje, negalėtų, neištvėrę kankinimų, 
nusižudyti. Kratos procedūra, jau pati 
savaime žeminanti žmogų, sovietiniame
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Kaip rašo “Šiaulių 
kraštas”, Šiaulių miesto 
savivaldybėje buvo pri
statyta knyga milžinė 
“Aukuras Salduvei”. 
Unikalus leidinys meta
lo viršeliais sveria 113 
kilogramų ir pretenduoja 
į sunkiausią ir didžiausią 
Lietuvos knygą.

Didžioji Šiaulių kny
ga išleista Lietuvos vardo 
tūkstantmečio minėjimo 
proga. Ji skirta Salduvės 
piliakalniui ir baltų isto
rijai. Tai - straipsnių rin
kinys, iliustruotas nuo
traukomis ir piešiniais. Straipsnių tekstai 
rašyti lietuvių, latvių ir net prūsų kalbomis.

Knygos aukštis -1 m 25 cm, plotis - 90 
cm, o storis - 25 cm. Knygai įnešti į Savi
valdybę reikėjo keturių vyrų. Metalinius 
viršelius puošia iš plieno lakštų iškarpyti 
ąžuolo lapai. Knygos pradžioje tuščias 
puslapis yra paliktas Prezidentės parašui. 
Knyga sudalyta į keturias dalis. Pirmojoje 
- archeologinėje - pateikiamos archeolo
gijos žinios, pristatomi mokslininkų tyri
nėjimai. Kraštotyros dalyje spausdinamos 
legendos, pasakojimai apie piliakalnį. 
Dabarties skirsnyje - šių dienų piliakalnio 
ir miesto istorija, ateities - Salduvės sutvar
kymo ir Baltų parko kūrimo vizijos.

Milžinę spausdino Šiaulių knygrišyk- 
la-spaustuvė. Tikinama, jog knygai spaus
dinti naudoti dažai nebluks 300 metų - 
tokia esanti dažų garantija.

Didžiąją Šiaulių knygą ne kiekvienas

Tiištėja Kauno Laisvės alėja
Prognozės, kad 

Laisvės alėja Kaune 
per porą metų taps 
mažų krautuvėlių ir 
kavinių centru, nesi
pildo.

Didžiosios kraus- 
tynės iš Laisvės alė
jos prasidėjo 2007-ųjų 
pavasarį, kai vietoj 
buvusio “Kauno au
dinių” fabriko mies
to centre atsirado 
prabangus “Akro
polis”. Per porą metų 
šis prekybos centras 
tapo kauniečių ir eks
kursantų gausiai lan
koma vieta, jame pa
simatymus mėgsta skirti jaunimas. Buvo 
manoma, kad čia tuoj pat atsiras jaukių 
kavinukių, prabangos ir antikvarinių 
prekių krautuvėlių. Laisvės alėja yra la
biausiai komercijai ir pramogoms tin
kanti Kauno vieta, todėl joje visada bus 
daug žmonių, kurie ras čia ką veikti.

Per daugiau nei dvejus metus alėja, 
deja, ištuštėjo. Vakarop čia reta praeivių. 
Pirkėjų - juolab negausu. Vos vienas kitas į 
parduotuves užsuka pirkti, bet ne pasi
dairyti. Krizė smarkiai pakoregavo visas 
optimistines prognozes.

Stambiausias alėjoje buvęs prekybos 
centras “Merkurijus” baigiamas nugriauti 
Miesto centrinės arterijos pastatų pir
muosiuose aukštuose gausu skelbimų apie 
nuomojamus, parduodamus prekybos, 
paslaugų ar biurų plotus. Kino teatrų Lais
vės alėjoje nebeliko, išskyrus vieną - tar
pukariu statytą “Romuvos” kino teatrą.

Vietoj “Laisvės” kino teatro yra skan
dalingai pagarsėjęs naktinis klubas 
“Metelica”, vietoj “Kanklių” - du aukštus 
užimanti parduotuvė “Asia”. Tokia pati 
parduotuvė, telpanti naujo, deja, tuštoko, 
statinio pirmame aukšte, yra ir kitoje

paskaitys, todėl greitai turi pasirodyti jos 
mažasis variantas. Almanachą “Aukuras 
Salduvei” numatyta išleisti 500 egzemp
liorių tiražu.

Dizaineris V. Puronas sakė, jog idėja 
gimė pavasarį, kai Savivaldybėje aktyviai 
svarstytos Salduvės sutvarkymo proble
mos, diskutuota ir apie leidinį. Tačiau 
mintis leisti rekordininkę knygą priklau
so Šiaulių knygrišyklos vadovui S. Dikšui. 
Jau yra susirašinėjamą dėl rekordo už
fiksavimo. Anot S. Dikšo, iki šiol sunkiau
sia Lietuvos knyga svėrė 97 kilogramus.

Didžiąją Šiaulių knygą norima parodyti 
sostinei. Ji bus vežama į Vilniaus knygų 
mugę, kuri vyks šį vasarį. Tikimasi, jog ta
da ir bus užfiksuotas rekordas.

Knyga bus saugoma Savivaldybėje, 
rodoma miesto svečiams ir investuotojams 
tikintis privilioti investicijų Salduvės pilia
kalniui sutvarkyti. □

Laisvės alėja Kaune.

Laisvės alėjos pusėje.
Greta pigių prekių Laisvės alėjoje 

įsikūrė ir trys dėvėtų drabužių parduo
tuvės. Tarsi sunkmečio “palydovės” tokios 
parduotuvės pastaruoju metu lipte aplipo 
Laisvės alėją jos prieigose - Kęstučio, 
Maironio ar K. Donelaičio, Ožeškienės 
gatvėse.

Kauno prekybos pramonės ir amatų 
rūmų prezidento M. Rondomansko ma
nymu, kitko ir negalima tikėtis krizės 
sąlygomis. “Rinkos neapgausi: kai krizė, 
tai prabangos prekių žmonėms reikia 
tikrai mažiau, nei iki jos reikėjo. Į jų vietą 
ateina pigios prekės. Rinkoje išsilaiko tas, 
kas turi tuo momentu joje būti. Bet ne
manau, kad Laisvės alėją užkariaus iš
imtinai pigūs dalykai”, - dabar sako M. 
Rondomanskas.

“Laikas Laisvės alėjai dabar tikrai 
sunkus, - sutinka M. Rondomanskas, - bet 
ateis diena, kai alėja pasikeis į gera. Pava
sarį prasidės jos rekonstrukcija, ir tikė
jimo šviesia alėjos ateitimi kauniečiai 
tikrai turės daugiau nei dabar. Juk kitos 
tokios centrinės ašies Kauno mieste nėra. 
Tik viena - Laisvės alėja”. □
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Bendruomenės baruose________
59-oji Sporto Šventė Geelonge

Antanai 
Laukaitis

Tfesinys iš MP nr. 3.

Dovanas ir meda
lius gavo visi kitų 
sporto šakų laimėto

jai, kai su gražiausiomis savo sportinėmis 
uniformomis laimėtojais tapo Adelaidės 
“Vyties” sportininkai.

Šiais metais lietuvių klubų atstovai 
posėdyje slaptu balsavimu išrinko naują 
šių metų ALFAS garbės narę, kuria tapo 
Adelaidės “Vyties” pirmininkė Aldona 
Bagušauskas. Sveikiname.

Įteikus dovanas, ALFAS pirmininkas 
Jeronimas Belkus pranešė, kad 2010 metų 
60-oji Sporto Šventė, kartu su Australijos 
Lietuvių Dienomis, vyks Melbourne. Jų 
atstovams čia pat buvo perduota šven
čių vėliava ir tradicinis švenčių rengimo 
trofėjus. Geelongo Sporto Šventė buvo 
baigta visiems sugiedant Lietuvos himną.

Šios dienos vakare Lietuvių Namuose 
vyko labai gražiai surengtas (kone šeimy
ninis) Naujųjų Metų sutikimas.

Nauja ALFAS Garbės narė Aldona Bagu- 
šauskas.

Vyrų vertingiausias žaidėjas Romas Liebich (kairėje) ir 
ALFAS pirmininkas Jeronimas Belkus.

Merginų naudingiausia žaidėja Ginta Statkus ir ALFAS

Kiti renginiai
Klubų atstovų posėdis

Kiekvienos Šventės metu vyksta visų 
lietuvių sporto klubų atstovų susirinki
mas. Jam pirmininkauja ALFAS Valdybos 
pirmininkas. Juo yra Jeronimas Belkus. 
Atstovai išrinko ir susirinkimo sekre
torę Reginą Obeliūnienę. Minutės tyla 
pagerbus mirusius mūsų sportininkus, 
buvo užregistruoti dalyvavę atstovai. Tai: 
A. Wiasak ir St. Šutas (Geelong). Zita 
Šukys ir J. Rutkauskas (Melbourne), A. 
Milvydas (Brisbane), J. Petraitis (Hobart 
“Perkūnas”), A Talanskas ir A Bogušauskas 
(Adelaide)., Rožė Vaičiulevičius (Hobart 
“Žaibas”), P. Burokas (Sydney), J. Belkus 
ir A. Laukaitis - ALFAS.

Kadangi praėjusiais metais mūsų 
sportininkai dalyvavo Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse Lietuvoje, tai raštišką 
finansinę ataskaitą pristatė išvykos iždi
ninkas Edis Karpavičius. Dėl kai kurių pa
ragrafų iškilo ginčų. Vėliau jis tuos pa
ragrafus paaiškins.

ALFAS pirmininkas plačiame raporte 
su pasididžiavimu pareiškė, kad išvyka 
buvo labai sėkminga. Pasidžiaugė laimė
tais dviem aukso, vienu sidabro ir vienu 
bronzos medaliais. Spauda ir žiūrovai 
pripažino, kad Australijos lietuvių spor
tininkų (rinktinės) uniformos buvo pačios 
gražiausios. Ypač džiugu, kad išvykoje 
daugiausia dalyvavo antros ir trečios kar
tos jaunimas. Pirmininkas nuoširdžiai 
padėkojo visiems mus finansiškai parė- 
musiems žmonėms ir organizacijoms.

Šiame ilgokai užtrukusiame posėdyje 
buvo aptarta daug su mūsų sportu susi
jusių reikalų. Ateityje pranešėjams turėtų 
būti nustatytas laiko reglamentas (ne 
daugiau kaip 5 minutės), nes šį kartą buvo 
daug ir nereikalingų pasikartojančių kalbų.

Susrinkimo metu slaptu balsavimu 
buvo išrinkta nauja ALFAS garbės narė

Aldona Bogušauskas. Šio 
susirinkimo metu turėjo 
būti išrinkta ir nauja 
ALFAS Valdyba, šį kartą 
iš Melbourne, tačiau jiems 
nepateikus kandidatų, 
senoji Valdyba dirbs kol 
bus gautas naujosios Val
dybos narių sąrašas. Susi
rinkimas po ilgų diskusi
jų baigėsi gražiai ir drau
giškai.

Kiti renginiai 
Geelonge

Neskaitant labai gra
žiai pravestos Sporto 
Šventės, rengėjai išleido 
gražią Šventės programą, 
kurioje gana aiškiai buvo 
nurodytos visos varžybų 
vietos, laikas, sportininkų 
priesaika ir gražūs svei
kinimai. Labai džiugu ir 
sveikintina, kad buvo taip 
tiksliai (kas retai pas mus 
atsitinka), be jokių pavė
lavimų, laikomasi nusta
tyto varžyboms ir kitiems 
renginiams laiko.

Sporto Šventės orga
nizatoriai su savo padė
jėjais dirbo labai puikiai, 
tačiau jokiu būdu negaliu 
nepasakyti padėkos žo
džių ir antrajai renginių 
grupei- tai visoms šeimi

ninkėms, baro darbinin
kams ir per 35 laipsnių

Vyrų biliardo dvejetų laimėtojai: M. Watach ir E. Gvildys, V. Breneris ir S. Šutas.

karštį dirbusiems lauke mėsų 
ir dešrų kepėjams stadione ir 
namuose. Tai - Petras Obe
liūnas su savo darbščiąja 
žmonele. Gaila, nežinau pa
vardžių visų kitų šeimininkių 
ir virtuvėje dirbusių moterų, 
tačiau jiems priklauso labai 
didelis sportiškas ačiū.

Po labai šaunaus Naujųjų 
Metų sutikimo baliaus Lie
tuvių Namuose, kurio pasise
kimui tikrai nereikėjo nei 
puošnaus, ištaigingo restorano 
su geni orkestru, nei labai iš
skirtinio apsirengimo, nors 
merginos tikrai gražiai atrodė, 
o vyrams nereikėjo ir kakla
raiščių, visų nuotaika, viską ap- 
laisčius šampanu, buvo puiki.

Draugiškas atsisveikini-
mas, kuris vyko Lietuvių Namuose pir
mą Naujųjų Metų dieną prie skanių 
kepsnių ir alaus bokalo, buvo paskutinis 
Šventės renginys. Už viską buvo padėkota 
šeimininkams ir draugiškai pasakyta: “Iki 
kito pasimatymo jau Melbourne”.

Taip tikrai negalima
Būdamas vienas iš Sydnėjaus “Kovo” 

steigėjų, buvusių žaidėjų, vadovų, ir su 
daugeliu kitų sportininkų (dabar jau 
veteranų) jaučiausi labai įskaudintas, kai 
pirmą kartą per 60 metų sportinių pa
maldų metu bažnyčioje nepamačiau nei 
Sydnėjaus “Kovo” vėliavos, nei koviečių 
sportininkų. Panašiai ir Sporto Šventės 
atidarymo metu. Nors pasirodė “Kovo” 
vėliava, tačiau prie jos buvo keli, atrodo 
lyg iš gatvės sugauti sydnėjiškiai. Gi kai 
pasiskolinę kelis žaidėjus iš kitų miestų 
sporto klubų, jie “Kovui” atstovavo su 
Adelaidės “Vyties” uniformomis, buvau su 
pajuoka paklaustas: ”ar tai naujas Sydnė
jaus “Vyties” klubas?” Net nežinojau, ką 
atsakyti.

Tikrai nežinau, kas atsitiko su “Kovu”, 
nes kai pernai per Australijos Lietuvių 
Dienas Sydnėjuje matėme ir didžiavomės 
dvejomis vyrų, dvejomis merginų ir gana

Biliardo varžybų stebėtojai.
Mūsų Pastogė Nr. 4, 2010.02.03, psl. 5

Jauniausi Sporto Šventės dalyviai - Geelongo lietuvių 
sporto klubo “Vytis” ateitis - Robertas Tigani ir Sean 
Bindokas

nemaža grupe jaunučių, buvo puiku ir 
malonu tai matyti. Gi dabar nebuvo nei 
vienos pilnos - nei vyrų, nei merginų - 
komandos, kai tuo tarpu sportininkai iš 
daug toliau Sporto Šventėje dalyvavo su 
pilnomis komandomis. Argi “Kovo” 
“ponaičiams” ir Sydnėjaus “princesėms” 
sportininkams nebeįdomios mūsų Sporto 
Šventės ir visas lietuviškas sportinis 
gyvenimas?

Nežinau, kaip dabar yra su “Kovo” 
Valdyba ir kas jai vadovauja, tačiau toliau 
taip tęstis negali. Kiek žinau, tai Sydnė
juje užtektinai yra jaunų vyrų ir mergi
nų sportininkų, jau neskaitant ir vyres
nių. Būtinai ir nedelsiant reikia sušaukti 
visuotinį sportininkų ir rėmėjų susirin
kimą ir išsirinkti darbščią, kad ir jauną 
valdybą. Gi buvę koviečiai sportininkai, 
veteranai ir rėmėjai nelikime nuošallyje, 
dalyvaukime šiame susirinkime ir vieno
kiu ar kitokiu būdu padėkime mūsų 
garsiam ir žinomam klubui, nes tikrai nei 
vienas nenorime, kad gražus klubas pa
skelbtų savo laidotuves.

Aš tikiu ir manau, kad mūsų sportinis 
judėjimas su “Kovu” vėl Sydnėjuje pilnai 
atsigaus. Tad gero vėjo ir sėkmės! □
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“Karališkoji rezidencija” Birštone Iš Redakcijos pašto
„Karališkoji 

rezidencija”-tai 
nuostabiame 
gamtos kampe
lyje - Birštone, 
pušyne ant vaiz
dingo Nemuno 
kranto, įsikūręs 
modemus verslo 
ir poilsio paslau
gų kompleksas, 
teikiantis pa
slaugas įmonėms 
bei individua
liems asmenims.

Daugiau nei 
13,000 kvadra
tinių metrų ploto 
komplekse, sve
tingai atvėrusiame duris 2007 m. vasarą 
yra viešbutis, restoranas su žiemos sodu, 
kino ir koncertų salė, sveikatingumo ir 
SPA centras su baseinu ir pirtimis bei 
sporto salėmis, seminarų ir konferencijų 
centras, biblioteka, Lietuvos kulinarinio 
paveldo muziejus, Šv. Roko koplyčia.

Aukščiausio lygio paslaugas teikian
čiam kompleksui įrengti jau investuota 
daugiau kaip 60 mln. litų. 2008-ųjų pa
vasarį prie rezidencijos pradėtas statyti 20- 
ties sublokuotų, vienaukščių gyvenamųjų 
namų miestelis, kuriame įsikurs garbaus 
amžiaus žmonės, norintys dalyvauti sen
jorų bendruomenės gyvenime.

Rezidencijos svečiams sudaromos visos 
sąlygos ne tik patogiai, bet ir sveikai gyventi: 
mėgautis gerai subalansuotu ekologišku 
maistu, atsigaivinti kieme trykštančiu

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 3.

Antgamtiniai 
pergyvenimai

Pirmiausia turiu pasakyti, kad aš ne
tikiu antgamtiniais reiškiniais. Tiesa, 
atsitinka labai keistų dalykų, bet daž
niausiai juos galima paaiškinti sveiku 
protavimu, visai neįsiveliant į kokius 
antgamtinius aiškinimus. Tad savaime 
suprantama, kad aš visai nesitikėjau patirti 
tokį pergyvenimą, kurio iki šiol negaliu 
paaiškinti.

Tai buvo pirmoji Galungan’o diena, 
indoneziečių kultūroje labai svarbus įvy
kis. Tikrumoj, tai dar net nebuvo pirmoji 
diena - tai buvo pirmosios dienos antra 
valanda ryto. Aš buvau pamiegojęs tik ke
lias valandas, kai mane pažadino labai 
keista šviesa mano miegamajame. Pirmiau
sia aš pastebėjau daugybę šešėlių, plasno
jančių už mano langų. Mano užuolaidos, 
už kurių paprastai šviečia tik gatvės ži
bintai, dabar buvo pilnos tamsių kam
puotų pavidalų, tarytum didelių šikšno
sparnių, beprasmiškai besiblaškančių ir 
keičiančių savo išvaizdą.

Aha! pagalvojau - labai ryškus sapnas - 
bet ne, šio pergyvenimo jausmas buvo vi
sai kitoks, negu anksčiau kada nors sap
nuotų ryškių sapnų. Ir ne - prieš tai, kaip 
jūs paklausite - aš nebuvau išgėręs. Ir net 
kai aš patikrinau savo aplinką - laikrodį 
prie lovos, kitus daiktus kambaryje, net 
save patį (taip, aš net gnybtelėjau save 
patikrindamas, kad nemiegu), šešėlių 
žaismas už lango nesiliovė. Mane tai 
suintrigavo ir sukėlė smalsumą. Tada aš 
pastebėjau, kad tie šokantys šešėliai ne
buvo vien tik už lango. Visos lubos buvo 
užklotos tų judančių trijų dimensijų
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unikalių savybių turinčiu „Karališkuoju” 
mineraliniu vandeniu, gauti natūralias 
sveikatinimo procedūras, kvėpuoti tyru 
kurorto oru ir gėrėtis nuostabaus grožio 
apylinkėmis.

Mūsų įmonė paslaugas teikia ne tik 
Lietuvos, bet ir užsienio piliečiams. Re
zidencijoje taip pat yra sudarytos visos 
sąlygos ir tiems, kuriems reikalinga 
nuolatinė medicininė priežiūra bei slauga 
(įskaitant ir sergančius Alzheimerio liga), 
bei neįgaliesiems. Klientai vertina įmo
nės darbuotojų kompetentingumą, aptar
navimo kokybę bei lankstumą.

Daugiau informacijos apie “Karališką
ją rezidenciją” galite rasti internetinėje 
svetainėje

www.karaliskojirezidencija.lt
Ramunė Petrauskienė

pavidalų.
Dabar aš jau buvau visiškai žvalus ir 

galvojau, kad tas nuostabus spektaklis 
tuoj pasibaigs ir mano kambarys vėl taps 
gerai pažįstama kasdienybe. Bet taip 
neatsitiko. Darėsi dar keisčiau, nes pa
vidalai, kurie man atrodė panašūs į šikš
nosparnius, tikrumoj buvo visai kas kita. 
Bet kad ir kaip bandžiau, aš jų negalėjau 
palyginti su kuo nors man matytu, ar net 
tiksliai nupasakoti, kaip jie atrodo.

Atrodė, kad tai, ką aš matau, buvo 
atspindys kito pasaulio, kuris turėjo daug 
daugiau dimensijų negu mūsiškis. Kai ku
rie pavidalai susijungdavo, mačiau spalvas, 
kurios neegzistuoja mūsų pasaulyje, ju
dėjimas prieštaravo visoms fizikos taisyk
lėms. Jeigu paprašytumėt manęs nupiešti, 
nubraižyti ar pavaizduoti skulptūroje ką aš 
matau - aš negalėčiau, paprasčiausiai dėl 
to, kad mano pasaulyje yra tik trys di
mensijos, o man reiktųjų daug daugiau.

Ir ne tik pavidalai, bet ir jų struktūra 
man buvo niekur nematyti. Galbūt pa
našu į vaizdą kai užsimerki ir paspaudi 
akies obuolį. Arba įsivaizduokite tašką 
lazerio spindulio gale, bet apsukite jį taip, 
kad atrodytų, jog šviesa ne atsispindi, bet 
susigeria. Įsivaizduokite, kad žiūrite iš 
laivo į vandenyno dugną. Tą viską aš 
mačiau, bet ir daug daugiau. Aš visai 
neabejojau, kad mano netobuli pojūčiai 
stebėjo sūkurius būtybių iš kito pasaulio.

Sakyčiau, kad žmogaus protas yra 
nustatytas ieškoti paaiškinimų, ir vienas 
paaiškinimas jau prašėsi viešumos. Kilo 
mintis, kad gi tai buvo Galungan, kada, 
pagal baliniečių tikėjimą, mirusiųjų sielos 
keliom dienom sugrįžta į žemę. Nejutau 
jokios baimės; priešingai, buvau sužavė
tas, žinodamas, kad išgyvenu kažką nepa
prasto. Ramiai gulėdamas lovoje ir stebė
damas kaip lubas visiškai uždengia besi
keičiantys, besivartantys pavidalai, aš 
šypsojausi ir mintimis sakiau: “Sveiki atvy-

Mieli ir brangus tautiečiai,
Atsistatydindamas iš užimamų parei

gų nuoširdžiai dėkoju už mūsų prasmin
gą bendradarbiavimą, už Jūsų supratimą, 
palaikymą, vertingus pasiūlymus bei 
konstruktyvią kritiką, už šiltą bendravimą 
bei daugybę neužmirštamų akimirkų.

Esame Lietuvos Nepriklausomybės 
Atkūrimo dvidešimtmečio išvakarėse. Tai 
Laisvės dvelksmo, žmogiško orumo ir 
pasididžiavimo mūsų Tėvyne Lietuva 
metas. Kartu tai laikas, kupinas permainų, 
iššūkių ir išbandymų, reikalaujantis su
sitelkimo, tarpusavio pasitikėjimo ir soli
darumo. Mes jau ne kartą įrodėme, jog 
nepaisant sunkumų išliekame vieningi, 
sustipriname lietuvišką pradą ir kylame 
naujam skrydžiui.

Tvirtai tikiu, kad Valstybės ryšių su 
užsienio lietuviais srityje įvykusios per-

Gerb. Redaktore,
Pirmame šių metų “M.P.” sausio mėn. 

13 dienos numeryje p. Viktoras Baltutis 
laiške Redakcijai visiškai teisėtai klausia, 
kada galime tikėtis leidinio “Australian 
Lithuanians” pasirodymo ir kas yra at
sakingas už knygos išleidimą. Aš bandy
siu šią situaciją trumpai paaiškinti - kaip 
aš ją suprantu.

Leidinį užangažavo AKB Krašto Val
dyba pagal Krašto Tarybos nutarimą. Fi
nansinę atsakomybę prisiėmė Australijos 
Lietuvių Fondas, nes Krašto Valdyba jokiu 
būdu nepajėgtų finansuoti tokių išlaidų. Dr 
Liuda Popenhagen sutiko atlikti šį didžiulį 
darbą ir buvo numačiusi šiam reikalui pa
skirti vienerius metus. Deja, vos pradėjus 
rašyti, jos vyras dr. Ron Popenhagen buvo 
pakviestas dėstyti California Universitete 
ir šeimai teko persikelti ten gyventi. Dr. 
Liuda taip pat buvo pakviesta dėstyti tame 
pačiame universiteteir netrukus jai buvo su
teiktas Associate Professor postas. Universi
tetas jai suteikė gana palankias sąlygas tęsti 
įsipareigotos knygos rašymą, bet, žinoma, 
jos profesinės pareigos turėjo ir tebeturi pir
menybę. Manau, kad tai visiškai natūralu.

Attention All Kovas Members
Notice of Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the ANNUAL GENERAL MEETING of 
the “Kovas” Sports Club will be held at Club Meredith (Lithuanian Club) 
premises 16-20 Meredith Street, Bankstown, on Sunday, 21st March 2010 at 
1.00pm.

Business:
Hear President’s report on how the Club is going.

■ Treasurer’s report
Comme nts on the Club’s past year.
Discussion on Latvian/Lithuanian games.

• Discussion on Geelong Šventė.
Discussion on Melbourne Šventė.
Old Committee stands down
Nominations for the New Committee
General Business (open forum)

Should anyone have anything that they would like brought up in any of the 
above items, please either send a letter to the Lithuanian Club or to Tom Jablonskis 
at 1A Miller St., Kingsgrove NSW 2208, or E-mail:
tom.jablonskis@gmail.com or ring him on 9718 7122 home or 04 0066 9065 
mobile. Can we please have as many of the players come along so that we can 
discuss teams that we require. Tom Jablonskis, “Kovas” Secretary

kę... tegu maloni jums būna ši viešnagė!”
Ir tada įvyko pats nuostabiausias 

dalykas. Iš tos masės išsiskyrė ilgas 
briaunuotas pavidalas ir palietė mano 
dešinįjį skruostą. Aš tikėjausi išgirsti 
krebždėjimą, nes jis atrodė kaip odinis, 
bet jis buvo visiškai begarsis. Aš tikėjausi, 
kad jo prisilietimas bus šaltas, ir aštrus, ir 
svetimas, kaip ir jo išvaizda. Bet ne. Tai 
buvo neabejotinai žmogaus rankos prisi
lietimas, lengvas, šiltas ir rūpestingas. Aš 

mainos jau netolimoje ateityje duos ap
čiuopiamų rezultatų, o tarpusavio santy
kiai bus pakylėti į naują kokybinį lygme
nį. Tikiu, kad „Globalios Lietuvos” idėja 
taps gyvu kūnu, organiškai įaugsiančiu į 
mūsų širdis ir protus, įgalinančiu mus 
savo žinias, patirtį bei energiją skirti Da
barties ir Ateities Lietuvos kūrimui.

Visiems pasaulio lietuviams nuošir
džiai linkiu ieškoti ir atrasti, puoselėti ir 
branginti vertybes, vienijančias ir jun
giančias XXI amžiaus pasaulio lietuvių 
šeimą, saugančias ir tvirtinančias mūsų 
lietuviškąją savastį šiandienos pasaulyje.

Nežiūrint pasikeitimų išlieku kartu su 
Jumis, vieningas savo mintimis ir siekiais.

Nuoširdžiai Jūsų,
Vygandas Ušackas

(Buv. LR užsienio reikalų ministras) 
2010 m sausio 26 d.

Susidarius tokiai situacijai yra supran
tama, kad šis darbas užsitęs daug ilgiau 
negu buvo numatyta. Antra vertus, sku
bėjimas užbaigti, be abejo, pakenktų 
leidinio kokybei.

ALF Valdyba pilnai pritaria autorei, 
kad kokybė jokiu būdu negali būti kom
promituota skubėjimu, nes šis leidinys 
yra istorinis ir turi būti kaip įmanoma 
geresnis. Dr. Liuda neseniai atsiuntė 
informacinį laiškelį, kuriame sako, kad 
darbas eina prie galo. Jos žodžiais, “ tunelio 
gale matosi šviesa”.

Tačiau savaime suprantama, kad ji 
negali detaliau nustatyti užbaigimo 
termino, nes viskas priklauso nuo to, kiek 
ji tam darbui galės pašvęsti laiko, turint 
profesinius įsipareigojimus universitete. 
Manau, mes tik galime palinkėti dr. Liu
dai sėkmės ir jai išreikšti padėką, kad ji 
apsiėmė atlikti šį didelį ir nepaprastai 
sunkų darbą. Iš tiesų, tuo laiku buvo pri
eita bendros išvados, kad tokiam leidi
niui dr. Liuda yra visapusiškai tinka
miausias asmuo. Su pagarba,

Algirdas Šimkus OAM
AL Fondo Pirmininkas

užmigau jausdamas pilną kambarį tų 
būtybių, ir miegojau, kaip jau mėnesių 
mėnesiais nebuvau miegojęs. Iš ryto tos 
nakties vaizdai man buvo ryškūs ir aštrūs.

Ar galiu paaiškinti, kas tą naktį įvyko? 
Ne. Ar aš dabar tikiu į antgamtiškus ap
sireiškimus? Ir vėl - ne. Bet nežiūrint to, 
kad lieku, kaip ir buvęs, skeptikas, aš 
dabar kitaip nustatau ribas, ką aš vadinu 
natūraliais reiškiniais. Bali šitaip gali 
paveikti asmenį. (Bus daugiau)
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Iš Redakcijos pašto
Gerb. “M.P.” Redaktore,

Mane sukrėtė žinia, kad mūsų Sydnė- 
jaus Apylinkės Valdybos pirmininkė 
atsistatydino iš pirmininkės pareigų, ir 
dabar aš suprantu, kodėl.

Dabartinė Sydnėjaus Apylinkės Valdy
ba per pereitą susirinkimą 2009 m. spa
lio 11 d. gavo 80% balsų. Reiškia, ben
druomenė mumis pasitikėjo. Greta atėjo į 
šią Valdybą su tikslu dirbti, kurti, orga
nizuoti, vienyti, pritraukti visą jaunimą - 
iš Lietuvos atvykusius ir Australijoje gi
musius, o ne pastoviai kovoti, rietis, aiš
kintis ir gintis. Jos jautri širdis nebega
lėjo toliau toleruoti tokių puolimų.

Niekuo nė vienas iš mūsų Valdybos 
nenusikaltome nei prieš buvusią Val
dybą, nei prieš bendruomenę, o, deja, 
mūsų reputacija gadinama, esame

Gerb. Redaktore,
Noriu pasidalinti straipsneliu, gautu 

laiške iš Lietuvos:
Keturios žvakės

Keturios žvakės degė ir pamažu tir
po. Buvo taip tylu, kad girdėjosi kaip jos 
kalbasi. Pirmoji sakė: “Aš esu Ramybė. 
Deja, žmonės nemoka manęs išsaugoti. 
Manau, man nelieka nieko kita, tik už
gesti”. Ir šios žvakės liepsnelė užgeso. 
Antroji sakė: “Aš esu Tikėjimas. Deja, esu 
niekam nereikalinga. Žmonės nenori 
nieko apie mane žinoti, todėl nėra pras
mės man toliau degti”. Vos tai ištarė, 
padvelkė lengvas vėjelis ir užpūtė žvakę. 
Labai nuliūdusi trečioji žvakė kalbėjo: 
“Aš esu Meilė. Nebeturiu jėgų ilgiau deg
ti. Žmonės manęs nevertina ir nesupran-

kritikuojami per visą Australiją, skun
džiami Garbės Teismui ir net gerb. Dai
niui Kamaičiui kaip Australijai paskir
tam LR Ambasadoriui, mums neleidžia 
vykdyti mūsų darbo planų.

Mūsų bendruomenė sensta (tai rodo 
statistika), nėra kam perimti. Pritraukėme 
du jaunus žmones su stipria lietuviška 
dvasia - tai Steven Kryžių ir Gretą 
Savickaitę-Fletcher. Deja, jie pasitraukė 
dėl minėtų priežasčių.

Dabar suprantu ir kitus jaunos lie
tuvių kartos atstovus, nenorinčius nieko 
bendra turėti su esama bendruomene. 
Kur pradingo mūsų skautų kaukių baliai? 
Kur įdomūs sportininkų pobūviai?

Tikrai, ar nekyla klausimas, KODĖL...
Su pagarba

Jadvyga Burokienė

ta. Jie neapkenčia tų, kurie juos myli 
labiausiai - savo artimųjų”. Ilgai nelauk
dama ir ši žvakė užgeso.

Staiga... į kambarį įėjo vaikas ir pama
tė tris užgesusias žvakes. Išsigandęs jis 
sušuko: “Ką jūs darote! Jūs turite degti- 
aš bijau tamsos!” Tai ištaręs pravirko. 
Susijaudinusi ketvirtoji žvakė tarė: “Ne
bijok ir neverk! Kol aš degu, visuomet ga
lime uždegti ir kitas tris žvakes: “Aš esu 
Viltis”. Spindinčiomis ir ašarų pilnomis 
akimis vaikas paėmė vilties žvakę ir už
degė kitas. Mūsų širdyse tegul niekada 
neužgesta Viltis... ir kiekvienas mūsų, kaip 
tas vaikas, tebūna įrankis, savo Viltimi 
visada galintis vėl uždegti Tikėjimą, Ra
mybę ir Meilę!!!

A.K., Melbourne

Lietuvos Nepriklausomybės diena
Melbourn Federation Square

Šių metų vasario 16 dieną visi lietuviai kviečiami į Federation 
Square („Federacijos aikštę“) Melburno miesto centre, kampas Flinders Street
ir Swanston Street, kur plevėsuos aštuonios Lietuvos Respublikos vėliavos, o 
dideliame ekrane rodomas Mariaus Jovaišos filmukas „Neregėta Lietuva“.

Andrius Žilinskas
Lietuvos Respublikos Garbės Generalinis konsulas

Kun. Hermano Šulco kelionės Australijoje tvarkaraštis
Šių metų vasario mėnesį į Australiją atvyksta kun. Hermanas Šulcas pravesti Aus

tralijos lietuviams katalikams rekolekcijas. Jo kelionės tvarkaraštis yra sekantis:
Vasario 13-tą, šeštadienį, 9.10 vai. atvyksta į Adelaidę Skrydis LH 9770.
Iš Adelaidės vasario 18-tą, 11.55 vai. atvyksta į Sydnėjų. Skrydis QF 738.
Iš Sydnėjaus vasario 22-tą ,9.55 vai. atvyksta j Hobartą. Skrydis JQ 721.
Iš Hobarto vasario 27-tą, 14.35 vai. atvyksta į Melboumą. Skrydis JQ 704.
Iš Melbourne kovo 3-čią, 11.00 vai. atvyksta į Adelaidę. Skrydis QF 679.
Iš Adelaidės kun. H. Šulcas kovo 6-tą išvyksta į Europą.

Lietuvių Caritas Ine., Adelaide

Melbourno pensininkų dėmesiui
Šiais metais pirmas Melbourno pensininkų susirinkimas - pietūs įvyks antradienį, 

vasario 9 dieną, 12 vai. (renkamės nuo 11 vai.) Melbourno Lietuvių Namuose.
Bus pietūs ir įdomi DV£) programa.
Kviečiame tautiečius (65+) įsijungti į mūsų Sąjungą.

Melbourno Pensininkų Draugija

Aukos “Mūsų Pastogei”
A P. Šurna VIC $ 35.00 O. Meiliūnienė NSW $ 10.00
J. Mikševičius NSW $ 15.00 V. Martišius ACT $ 35.00
S. Meiliūnienė VIC $ 70.00 L. Budreika SA $ 7.50
L. Venslovas ACT $ 15.00 A&D. Jankus SA $ 35.00
A Liutackienė NSW $ 50.00 E. Pankevičius VIC $ 25.00
M. Kalėda NSW $ 12.00 V. Pumputis VIC $ 35.00
A Bieliūnas NSW $ 10.00 V. Baltrukonis VIC $ 35.00
T. Rotcas NSW $ 100.00 G. Baltutytė VIC $ 5.00
V. Jurskis NSW $ 35.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams,
A Vaičaitis VIC $ 30.00 ypač ilgamečiui skaitytojui Teodorui
V. Aukštiejus VIC $ 20.00 Rotcui už dosnią $100 paramą.
J. Gailius VIC $ 20.00 “Mūsų Pastogės” Administracija

Vytauto Didžiojo universiteto 
Vasaros kursai

Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvių išeivijos insti
tutas kviečia už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius nuo 18 
metų, į Vytauto Didžiojo universiteto vasaros kursus - 
Refresh Lithuania, kurie vyks 2010 m. liepos 5-16 dienomis 
Kaune. VDU vasaros kursai - tai visus pasaulyje išsibars

čiusius lietuvius, o ypač jaunimą jungianti idėja, kurios tikslas yra išlaikyti išsisklaidžiusios 
tautos dalies ryšį su Tėvyne bei supažindinti su šiuolaikine Lietuva.

2010 m. liepą vyksiantys kursai yra skirti studentiško amžiaus lietuvių išeivijos at
stovams, norintiems palaikyti glaudesnius ryšius su Lietuva, besidomintiems lietuvių 
kalba, Lietuvos kultūra ir istorija, šalies socialine, ekonomine bei politine padėtimi. 
VDU vasaros kursų globėja - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Irena Degutienė.

Vasaros kursų metu numatomos šios veiklos:
1. Lietuvos ir išeivijos istorijos, Lietuvos kultūros ir meno paskaitos, diskusijų klubai.
2. Lietuvių kalbos praktika, kalbos kultūra, šiuolaikinės liet, kalbos vartojimo įgū
džių tobulinimas.
3. Kultūrinė, pažintinė veikla (muziejai, ekskursijos, meno renginiai).
4. Pažintis su Seimo, Vyriausybės bei kitų vyriausybinių ir nevyriausybinių organiza
cijų darbu.
5. Pažintis su Vytauto Didžiojo universiteto studijų programomis bei bendruomene. 
Registruotis į kursus galima elektroniniu paštu, atsiunčiant užpildytą dalyvio anketą.

Anketas prašome siųsti iki balandžio 1 dienos. Išsamesnę informaciją apie programą ir 
registracijos formas rasite internete

http://www.iseivijosinstitutas.lt/index.php?cid=664
Kontaktai: Vida Bagdonavičienė, tek: +370 67 971289.

Ingrida Celešiūtė, tek: + 370 67 194589.
e-mail: pla@isc.vdu.lt Lietuvių išeivijos institutas

A4hA Danutei Daubarienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vaikus - Teresę, Ronį ir Edį, sesutę Nemyrą ir 

Danutės vyrą bei gimines Lietuvoje.
Petras ir Danutė Baltučiai

A 4h A Danutei Daubarienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame seserį Nemyrą, vaikus - Teresę, Ron ir Edį, 

gimines ir pažįstamus. Liūdime kartu
Onutė ir Algis Kapočiai

Mirus ilgametei Sydnėjaus choro “Daina” choristei, su kuria kartu 
dainavome virš 50 metų,

A4hA Izabelei Daniškevioenei,
reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai Onutei Maksvytienei, anūkėms Vijole-

tai ir Ramutei su šeimomis.
Cecilija Protienė ir Jadvyga Burokienė

aukojame “Mūsų Pastogei” $60.

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, vasario 21 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Šią dieną Sydnėjaus lietuviai paminės ir 
Vasario 16-ąją. Ta proga per šv. Mišias giedos Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” ir solistai, 
vadovaujami dirigentės Binitės Aleknaitės.

Pamaldose dalyvaus LR ambasadorius Australijai Dainius Kamaitis. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.

Kaip jau buvo paskelbta spaudoje, j Australiją atvyksta misijonienius kun. Hermanas 
Šulcas, kuris apsilankys ir Sydnėjuje ir čia lietuviams praves rekolekcijas.

Kun. Hermanas Šulcas į Sydnėjų atvyksta vasario 26 dieną. Pageidaujantys susitikti su 
svečiu, kreipkitės į Danutę Ankienę tek: 98712524.

Numatyta, kad Sydnėjuje rekolekcijos prasidės šeštadienį, vasario 27 dieną, 2 vai. p.p. 
Po išpažinčių bus šv. Mišios ir pamokslas. Rekolekcijos baigsis šv. Mišiomis vasario 28 
dieną, 1130 vai. ryto. Po rekolekcijų Lietuvių Klube bus pietūs su svečiu.

Pageidaujantys dalyvauti pietuose, registruojasi Lietuvių Klube ir susimoka $15 už 
pietus. Klubo tek: 97081414.

Galima užsiregistruoti ir pas Danutę Ankienę tek: 98712524.
Netekus parapijos salės Lidcombe, Kaziuko mugė galimai vyks sekmadienį, kovo 14 

dieną, Lietuvių Klube Bankstowne. Pasitikslinti galima skambinant Danutei Ankienei 
tek: 9871 2524. Turintys loterijai fantų prašomi skambinti Danutei Ankienei.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas:
www.austlb.org

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

Mūsų Pastogė Nr. 4, 2010.02.03, psl. 7
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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

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.

Vakarienė susidaro iš trijų patiekalų plius kava ir taurė raudono ar balto vyno. Spe
cialų “Meniu” sudarė Klubo šefas Antonio ir Klubo pirmininkas Viktoras Šliteris. 
Nesigalėsite atvykę. Vietos prie stalų greitai užsipildo - paskubėkite. Bus programa.

Prašome užsisakyti vietas ir susimokėti iki vasario 13 dienos Klubo Raštinėje.
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 įvyks sekmadienį, vasario 14 dieną,
2 vai. p.p., Melbonrno Lietuvių Klubo Koncertų salėje, su menine programa.

Visus kviečiame dalyvauti.
ALB Melbourno Apylinkės Valdyba.

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 7 pm 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

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 intemetiniame puslapyje
http://www.smm.lt/konku rsai/kiti.htm#mp_l()01

Dokumentai konkursui priimami iki 2010 metų vasario 28 dienos. Dokumentus 
reikėtų siųsti eL paštu: ausra.gribauskiene@smm.lt

AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tel: 0425 704 890

aid mlbourrw «cmo ždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška i 
Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: juskagirl@y7mail.com www.ald2010.org
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Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

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

Valentino Vienos išvakarės
šeštadienį, vasario 13 dieną, 7 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių
Klube. Bus muzika bei linksma ir romantiška programa, pritaikyta Valentino 
Dienai. Kaina: suaugusiems - $35, vaikams - $10. Vietas prašome užsisakyti 
iš anksto Klubo Raštinėje.
Vasario 14 dieną - ir specialus “Meniu”, skirtas Valentino dienai.

Užgavėnių 
blynai

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

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

Daugiau egzempliorių?
Skaitytojai, kuriems reikia kai kurių “MP” numerių papildomų egzempliorių, juos 

gali gauti pranešant įprastiniu adresu: “Mūsų Pastogė”, P.O. Box 550, Bankstown NSW 
1885, ir nurodant tikslų savo adresą.

Atsižvelgiant į siuntimo išlaidas, ekonomiškiausia užsakyti šitaip: 3 egz. - $5,6 egz. - 
$10, ir t.t. “MP” Administracija

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

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

Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

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

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65.

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

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

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

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