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Mieli Australijos lietuviai,
Istoriniai įvykiai paprastai turi savo gimimo dieną. 

Artėja viena svarbiausių Lietuvai gimimo dienų 
Vasario 16-oji.

VASARIO 16-OSIOS AKTAS prieš daugiau kaip 
90 metų paskelbė, kad Lietuva pakilo ir susitelkė 
prasmingam bei šventam tikslui - kurti nepriklau

somą, savarankišką valstybę.
ALB Krašto Valdyba nuoširdžiai sveikina visus Australijos lietuvius 

iškilios ir reikšmingos šventės - VASARIO 16-OSIOS - proga. Tegu mūsų 
Valstybės atkūrimo diena, kaip 1918-aisiais, pažadina kiekvieno žmogaus 
širdyje įkvėpimą kurti gerovę ne skambiais žodžiais, o gerais ir naudingais 
darbais. Tieskime tarp žmonių, organizacijų kuo tvirtesnį nuoširdaus 
bendravimo tiltą, kuris leistų atrasti vis didesnį tarpusavio supratimą, 
skatintų pagarbą žmogui, jo pasirinkimui, teisėms ir laisvėms. Išvarykime 
egoizmą, atraskime kuo daugiau altruizmo, pilietinės dvasios, gera
noriškumo, abipusio supratimo. Kuo daugiau visų žmonijos tūkstantmečiais 
kurtų bendražjnogiškų vertybių!

Sveikatos, sėkmės, pakilios nuotaikos ir visa to, kas įprasmina žmogų 
kaip vertybę!

ALB Krašto Valdyba

ASSIST" Lietuvos įvykių apžvalga
VLandsbergis: 

Rusija vėl 
spaudžia 
Gruziją

Rusija Gruzijos 
atžvilgiu vėl naudoja 
spaudimą, teigia eu- 
roparlamentaras 
Vytautas Lands
bergis. Anot politi
ko, tą parodo “nau

jas propagandos karas”, pradėtas prieš 
Rusijai įkuriant Šiaurės Kaukazo federa- 
linę apygardą. Tokią poziciją politikas 
išsakė Europos Parlamento Užsienio 
reikalų ir gynybos komiteto ir delegacijos 
Pietų Kaukazui susitikime su Gruzijos 
parlamento pirmininku David Bakradze ir 
ambasadore Salome Samidašvili.

VLandsbergis sakė, kad kaip tik prieš 
įkuriant Šiaurės Kaukazo federalinę apy
gardą “buvo pastebimas naujas propa
gandos karas, kaip ir anksčiau, galimai 
planingai ruošiantis blogesnius dalykus - 
tai priekabės, neva Gruzija ruošiasi pulti, 
o Pankisio slėnis su čečėnų kaimais Rusi
jos vėl naudojamas spaudimui bei gali
moms intervencijoms”. VLandsbergio žo
džiai cituojami Europos liaudies partijos 
atstovės penktadienį išplatintame prane
šime spaudai.

Gruzijos Parlamento pirmininkas savo 
atsakyme pažymėjo, kad puldinėjimai 
tęsiasi visą laiką; juos fiksuoja ES stebėtojai, 
kurie reguliariai lankosi ir Pankisio slė
nyje patvirtindami, kad ten jokių karinių 
formuočių nėra, o Rusijos priekabės - be 
jokio pagrindo.

Į V Landsbergio klausimą dėl paleng
vinto ES vizų režimo įvedimo Gruzijos 
piliečiams, kurį praėjusiais metais stabdė 
Ispanija, ir ar Tbilisiui lojalūs piliečiai 
nepasirodys diskriminuojami lyginant su 
tais, kuriems išdalino Rusijos pasus, - D. 

Bakradzė teigė, kad dėl vizų režimo su 
Europos Komisija iš esmės susitarta ir 
tikimasi šiemet jau turėti tą galimybę.

2008-ųjų rugpjūčio 8-osios naktį 
separatistiniame Pietų Osetijos regione 
prasidėjo ginkluoti Gruzijos kariuomenės 
ir separatistų susirėmimai. Gruzinų pa
jėgoms buvo pavykę užimti regiono sos
tinę Cchinvalį, tačiau į Gruzijos veiksmus 
atsakė separatistus remianti Rusija. Ji įve
dė kariuomenę į regioną, vėliau - į kitus 
Gruzijos regionus ir pradėjo bombarduoti 
įvairius taikinius visoje šalies teritorijoje.

Įsikišus tarptautinei bendruomenei, pa
sirašytas taikos planas, pagal kurį Rusija 
įsipareigojo grįžti į pozicijas, buvusias 
prieš konfliktą, tačiau iki šiol šis įsiparei
gojimas neįvykdytas.

Po konflikto Pietų Osetija ir Abchazija 
pasiskelbė nepriklausomomis, tačiau jų 
nepriklausomybę pripažino tik Rusija, 
Nikaragua,Venesuela ir Nauru.

Rusijos URM: 1991 metų sausį 
nepriklausoma Lietuvos valstybė 

neegzistavo
Rusijos užsienio reikalų ministerija 

penktadienį (sausio 29) pareiškė, kad 1991 
metų sausio mėnesį nepriklausoma Lie
tuvos valstybė neegzistavo, todėl reikala
vimai atlyginti žalą nukentėjusiesiems per 
sausio įvykius esantys neteisėti. Tai Rusijos 
URM atstovas spaudai Andrejus Neste- 
renka sakė komentuodamas Lietuvos Sei
mo rezoliuciją, kuria siūloma Vyriausybei 
oficialiai kreiptis į Rusiją dėl kompensa
cijos nuo sovietų agresijos žuvusiųjų ir 
nukentėjusiųjų šeimoms bei sužeistie
siems per 1991 metų sausio įvykius.

Paskirtasis užsienio reikalų ministras, 
Seimo užsienio reikalų komiteto vadovas 
Audronius Ažubalis sakė panašaus pobū
džio teiginių nevertinąs. “Pačio pareiški
mo negirdėjau, bet panašaus pobūdžio

Nukelta į 2 psL

Juozas Almis Jūragis
ORACIJA APIE VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Džiaugiamės, kad mūsų tautos istorijai jau tūkstantis metų. 
Pasklaidykime mums artimesnių laikų istorijos puslapius.

Mūsų tautos laisvės raštas 
ne karalių parašytas pergamente. 
Žemėje giliai įrėžtos kraujo raidės - 
Tai dokumentas amžių amžiams - 
šventieji aukos antspaudai.------

Vasario Šešioliktoji - 
simbolis laisvės, simbolis kraujo aukos!!

Broliai, 
jūs, kaip ir aš, svetimu oru alsauojat, 
Žinau, kad jūs, kaip ir aš, visa širdimi 
ilgitės savo Gimtosios Žemės, 
pievų prie Nemuno, Dubysos slėnių, 
gimtinės sodo ir beržų pavėsio, 
žavingų reginių į Kauną, žvelgiant 
nuo Aleksoto šlaitų. -

Žinau, kaip mums vaizduotėje galingai spindi 
auksiniai Vilniaus bokštai, 
kaip Palangos pajūrio kopose 
naktimis šaukia neramus jūros vėjas:
- Kur taip toli nuklydot? -

Broliai, žinau,jog jūs, ,
kaip ir aš, širdimi neramia Tėvynei laisvės troškote.
Skambėjo mūsų ausyse šventieji laisvės Varpo dūžiai 
ir skausmo šaknimis augo jūsų širdyse 
kryželiai tų, kurie už laisvę mirė...

Vasario Šešioliktoji - 
diena laikus laimingus prisiminti.

Brangiosios sesės lietuvaitės, 
Žinau, kad jūs prisimenate 
darželio žalią rūtą.
Ji reiškė jūsų mergautinės skaistybės garbę. 
Žinau - prisisapnuoja jums 
pavasariai ir vasaros Gimtojoje Žemėje - 
lelijų žiedų burtai, 
diemedžio kvapas po lietaus 
ir žydintys bijūnai...

Jūs prisimenate, 
kaip merginos pindavo vainikus 
papuošti nuotakai, 
sodybos kryžiui, 
į karą išeinančiam kareiviui 
ir žuvusių kapams.

O taip! - negalime neprisiminti, 
nes ten, Tėvynės Žemėje, 
patikote, įpynusios į vainikus, 
brangiausiąją savo sielos dalelę 
ir jus atgal sugrįžti šaukia 
praėjusijūsųjaunystė, 
jaukumas tėviškės namų, 
gimtų palaukių vėjai...

Broliai, 
atsimenat šviesias dienas jaunystės, 
kai buvom Lietuvos kariai 
ir Lietuvai tarnaut prisiekėm, 
jokios aukos nesigailėdami. — —

Tartum sparnai drąsa mus kėlė 
stipriau, glausčiau Tėvynės garbei veržtis 
į užduotis laisvų, giedros pilnų dienų.

Ten mūsų atmintyje žydėjo drąsūs žodžiai

tauraus senovės kunigaikščio Gedimino:
- Plienas greičiau sutirps į vašką 
ir akmeniu pavirs vanduo, 
negu atšauksiu duotą žodį! -

Vasario Šešioliktoji -
diena dvasinio gilaus susikaupimo.

Patikrinkime, broliai, savo pažadus, 
patikrinkime, sesės, savo ilgesį ir savo meilę. 
Pakurstyldm prisiminimų ugnį.

Pabūkime šiandien mintimis ir širdimi
su Lietuva, su Tėviške, su Laisve.
Su kraujo auka, su mirtimi ir su gyvenimu.
Su buvusiais.
Kovojusiais už teisę laisvėje gyventi, 
su toje kovoje žuvusiais.

Atsineškime ašaruves, ašarų pilnas, 
nuplauti kraujo krešulį
nuo nežinomo, neapraudoto partizano veido, 
pasimaiykime su broliais buvusiais, 
kovojusiais ir žuvusiais,
kalbėkime su jais
šventuosius priesaikos žodžius:

- Plienas greičiau sutirps lyg vaškas
ir akmeniu pavirs vanduo, negu atšauksim, 
sesės, broliai,
Tėvynei duotą žodį. - \
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Vytautas 
Patašius

♦ Vėl dažnėja 
teroristų išpuo
liai Irake. Artė
jant parlamento 
rinkimams, te
roristai stengiasi 
destabilizuoti su 
šiitų religinėmis 
partijomis arti
mai susijusią vy
riausybę. Šiitams 

švenčiant 40 dienų gedulo periodą, mi
nint tragišką Mahometo vaikaičio Hussein 
bin Ali mirtį, į šventąjį Karbala miestą
ėjusi maldininkų grupė vasario 1 d. ilsėjosi 
pakelėje Bagdade. Čia susisprogdino 
moteris teroriste, užmušdama 41 maldi
ninką, sužeisdama 106.
♦ Ilgai kovojęs su Parkinson liga, mirė 
amerikiečių rašytojas ir akademikas Erich 
Segal, gimęs Brooklyn, NY 1937 metais. 
Jo tėvas buvo žinomas New York’o rabi
nas, o senelis - garsus rabinas Vilniuje.
Erich Segal buvo klasikinės literatūros 
profesorius, dėstęs lotynų ir graikų li
teratūrą Yale ir Oxford universitetuose. 
Jis ypač išgarsėjo 1970 m. išleistu romanu 
“Love Story”.
♦ Sausio mėnesio pabaigoje vėl išrink
tas Šri Lankos prezidentu Mahinda 
Rajapaksa bijo karinio perversmo. Rin
kimus jis laimėjo prieš buvusį kariuome
nės vadą.
Vasario 2 d. Šri Lankos Krašto apsaugos 
ministerija pranešė, kad iš kariuomenės 
priverstinai atsargon buvo paleisti 12 aukš
to laipsnio karininkai, jų tarpe 5 generolai. 
Jie sudarę pavojų valstybės saugumui.
♦ JAV bando apkarpyti išlaidas savo 
biudžete, paskelbtame vasario 1 d. 
Nubrauktos visos išlaidos skirtos NASA 
organizacijai, planuojant atnaujinti 
keliones į mėnulį.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
teiginių nėra net ką vertinti, tai išeina iš 
vertinimo ribų”, - sakė jis.

Skirtingai atsiliepė Maskva: “Kalbant 
apie rezoliucijos nuostatų turinį, ypač 
SSRS agresiją prieš nepriklausomą Lie
tuvos valstybę, jos ne tik yra absurdiškos, 
bet ir neteisėtos”, - sekmadienį (sausio 31) 
Maskvoje sakė ministerijos atstovas, kurį 
cituoja “Interfax” agentūra.

Rusijos diplomatas atmetė Lietuvos 
argumentus, kad 1991 metais pasirašyda
ma dvišalę tarptautinę sutartį su Lietuva 
Rusija pripažino, jog 1940 metais Sovietų 
Sąjunga įvykdė Lietuvos suverenitetą 
pažeidžiančią aneksiją. “Nuorodos į 1991 
metų liepos 29 d. sutartį tarp SSRS ir 
Lietuvos, kurioje šalys pripažino viena ki
tos suverenitetą, buvo susitarimas tarp 
dviejų sovietinių respublikų tuo metu, kai 
ji buvo pasirašyta, todėl negalėjo sukelti 
jokių pasekmių, kurias pripažįsta tarptau
tinė teisė”, - sakė ANesterenka.

Prisimintina, kad 1991 metų sausio 
mėnesį Rusijos kariniai daliniai įvykdė 
smurtą, okupuodami televizijos bokštus 
Vilniuje, sužalodami ir nužudydami daug 
nieko nenusikaltusių Lietuvos piliečių. 
Australijos televizija tada plačiai rodė tuo 
laiku Lietuvoje daromus karinius išpuolius 
prieš lietuvius.

Prezidentės populiarumas 
-.sumažėjo, Seimo pirmininkės -

1 ;r padidėjo
"°1 Prezidentės Dalios Grybauskaitės po
puliarumas sausį tik šiek tiek sumažėjo, o 
Šėimo pirmininkės Irenos Degutienės - 
truputį išaugo. Kaip rodo apklausa, 40.4%
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Trumpai iš visur
♦ Vasario 4 d. Haiti teisėtvarka oficia
lia/ patraukė atsakomybėn dešimt} JAV 
baptistų misionierių, apkaltindama juos 
vaikų grobimu.
Po žemės drebėjimo Haiti misionieriai 
norėjo išvežti 33 vaikus Į gretimą Domi
nikos Respubliką, negavę tam leidimo. 
Nors vaikai buvo benamiai, ne visi jie bu
vo našlaičiai.
♦ Speciali komisija, tyrusi Didžiosios 
Britanijos parlamentarų išlaidų skandalą, 
vasario 4 dieną pateikė savo rekomen
dacijas. 390 parlamentarų turės grąžinti 
valstybei permokėtas sumas, viso
1.100.000 svarų. Vasario 5 d. Didžiosios 
Britanijos prokuroro įstaiga pranešė, kad 
keturi parlamentarai bus traukiami at-
sakomybėn už sukčiavimą pristatant 
išlaidų sąskaitas. Teismai turės nuspręsti, 
ar šie parlamentarai gali naudotis parla
mentarų neliečiamybės privilegija.
♦ Vasario 5 d. “Journal of Biological 
Chemistry” leidinys pranešė apie Sydney 
mokslininkų grupės naujai surastą meto
dą paruošti širdies operacijoms naudoja
mas kojų venas, kad jų niekada neatmestų 
kū-nas. Kol kas šis metodas yra Išbandytas 
tik su triušiais, bet nuo balandžio mėnesio 
prasidės bandymai su žmonėmis.
♦ Prancūzijos parlamentas vis dar svars
to musulmoniškų visą kūną dengiančių 
rūbų draudimą viešose vietose. Tuo tarpu 
vasario 6 d. Athis Mons vietovėje į pietus 
nuo Paryžiaus du banditai buvo įsileisti į 
pašto įstaigos banko skyrių, apsirengę 
kaip musulmonės moterys ir burkose pa
slėpę ginklus. Jie apiplėšė banko tarnau
tojus ir klientus, ir paspruko.
♦ Vasario 6 d. Antarktikos vandenyse vėl
susidūrė Japonijos banginių žūklės laivas 
su Sea Shepherd žaliųjų organizacijos 
laivu Bob Barker. Žaliųjų laive pramuštas 
vieno metro pločio ruožas. □ 

atsakančiųjų laiko Lietuvos Prezidentę 
geriausiai jų interesams atstovaujančia 
visuomenės veikėja, prieš mėnesį taip 
galvojo 42% apklaustųjų. Vis dėlto D. 
Grybauskaitė daugiau nei dvigubai lenkia 
artimiausią konkurentę.

Antroje antroje vietoje esanti Seimo 
pirmininkė Irena Degutienė surinko 15.1% 
apklaustųjų simpatijų (buvo 13.6%). Par
tijos “Tvarka ir teisingumas” vadovas 
europarlamentaras Rolandas Paksas uži
ma trečią vietą su 6.4% (5.1%), Darbo par
tijos pirmininkas europarlamentaras Vik
tor Uspaskich su 5.2% (6.8%) respon
dentų palaikymu - ketvirtas, Premjeras 
Andrius Kubilius - 4.1% (2.3%) - penk
tas, socialdemokratų partijos lyderis par
lamentaras Algirdas Butkevičius - 3.7% 
(5.3%)-šeštas.

Tai rodo sausio 14-17 dienomis sureng
tos tyrimų centro “Vilmorus” apklausos 
rezultatai, kuriuos skelbia dienraštis 
“Lietuvos rytas”.

Socialdemokratai išlieka 
populiariausi

Opozicinė Lietuvos socialdemokratų 
partija (LSDP) ketvirtą mėnesį išlieka po
puliariausia politine jėga šalyje, į antrąją 
vietą vėl sugrįžo Tėvynės sąjunga-Lietuvos 
krikščionys demokratai (TS-LKD).

Jeigu Seimo rinkimai vyktų dabar, 
LSDP galėtų tikėtis 15.5% rinkėjų palan
kumo. Gruodį socialdemokratų populia
rumas siekė 16.1%. Tuo metu konserva
toriai prieš mėnesį su 9.6% palaikymu buvę 
ketvirtoje partijų reitingo vietoje, dabar 
yra antri-juos palaiko 12.8% respondentų, 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,EETA,BNS ir “Bernardinai”.

Enciklopedija apie Sąjūdį
Artėjant Lietuvos Sąjūdžio 20-mečiui 

išleistas šį istorinį įvykį įprasminantis 
daugiau nei 500 puslapių enciklopedinio 
pobūdžio leidinys “Kelias į Nepriklau
somybę: Lietuvos Sąjūdis 1988-1991”. Į 
knygą sugulė detali politinių įvykių 
chronologija, rinktiniai Sąjūdžio doku
mentai, bibliografija, šį istorinį laikotar
pį įamžinusios nuotraukos. Knygos “Kelias 
į Nepriklausomybę: Lietuvos Sąjūdis 1988- 
1991” autoriai pirmą kartą surinko ir 
sudarė abėcėlinį aktyvių Sąjūdžio daly
vių ir talkininkų sąvadą, pateikė Sąjū

Per daug sniego
• Kauno rajone medikai beveik ki

lometrą sunkų ligonį nešė per pusnis iki 
greitosios pagalbos automobilio, tačiau 
vyro išgelbėti nepavyko. Buvo paralyžiuo
tas Kauno oro uostas, keliuose dužo 
mašinos. Sniego lavina vieną dieną smo
gė Kauno oro uostui. Jis buvo uždarytas 5 
valandas, o visi lėktuvai buvo nukreipia
mi į Rygą. “Kol kas valyti sniego nėra 
prasmės, nes lėktuvas vis tiek nespėtų 
nusileisti”, - sakė oro uosto gen. direkto
rius Arijandas Šliupas

• Panevėžio apskrities greitosios 
medicinos pagalbos stočių medikams, 
kaip ir baimintasi, pūga pridarė rūpesčių. 
Pas nuošaliau gyvenančius ligonius už

Rengiamasi žemės ūkio ir gyventojų surašymams
Kaip praneša BNS, šią vasarą Lietu

voje bus rengiamas žemės ūkio surašy
mas, o sekančiais metais - visuotinis gy
ventojų ir būsto surašymas. Šiems surašy
mams organizuoti reikės rasti dešimtis 
milijonų litų, nes atidėti jų vėlesniam lai
kui neleidžia Europos Sąjunga (ES).

Statistikos departamentas, atsakingas už 
abu surašymus, jau pradėjo jiems rengtis.

Numatyta, kad žemės ūkio surašymui, 
kuris vyks gegužės - rugsėjo mėnesiais, ir 
pasirengti visuotinio gyventojų ir būsto su
rašymui, planuojamam 2011 m. kovą-ge- 
gužę, iš kitų metų valstybės biudžeto pri
reiks 17.7 milijonų litų. Iš 2011 m. biudžeto 
gyventojų surašymui surengti reikės dar

Kelionių rekordininkai - pensininkai
Australija - įdomiausia

Švitrigėlė ir Jonas Pranskėčiai Lietu
vos rekordų knygoje įregistruoti kaip 
apkeliavę daugiausia pasaulio šalių. 2009 
m. gruodžio pradžioje grįžę iš 50 dienų 
kruizinės kelionės nuo Capetown (Pietų 
Afrika) iki Singapūro, jie papildė kelionių 
sąrašą dar devyniomis šalimis - iki 93.

Pietų Afrika, Madagaskaras, Omanas, 
Indija, Mianmaras, Malaizija, Singapūras 
- laivu. Po to Balis, Nepalas - savaran
kiškai... Neužkabinti liko Šri Lanka ir 
Seišelių salos, nes laivas gavo pranešimą 
apie piratus ir pakeitė maršrutą.

Toks įspūdingas pensininkų, buvusių 
šiauliečių, dabar gyvenančių Vilniuje, 
kelionių maršrutas. Gal jau nebėra žemė
je šalies, į kurią Pranskėčiai neįkėlė ko
jos? “Ką jūs, šalių yra apie 200, o mes dar 
į šimtą neįlipom...”, - rimtai sako jie.

Keliautojams ponia Švitrigėlė pataria 
tokią schemą: nusižiūrėti maršrutą iš

Ispanijoje pagauta lietuvių vagių gauja
(lietuviams.com) Ispanijos policija su

triuškino nusikaltėlių gaują, kurios veikloje 
dalyvavo 11 lietuvių ir vienas rusas. Ši po
licijos akcija vyko kelerius metus. Paaiš
kėjo, kad gauja ne tik vogė prabangius 
automobilius, bet ir prekiavo narkotikais. 
Automobiliai būdavo parduodami Rytų 
Europoje. Pinigus, gautus už parduotus 
automobilius, nusikaltėliai išleisdavo įsi
gydami kokaino ir hašišo. Gaujos nariai 
vogdavo prabangių automobilių dokumen
tus, vėliau pavogdavo panašią mašiną, prieš 

džio organizacinę struktūrą miestuose bei 
rajonuose.

Nepriklausomybės Akto signataro 
Romualdo Ozolo nuomone, šią knygą 
būtų galima vadinti vienu iš didžiųjų mū
sų istorijos pasakojimų.”Knygos savitu
mas, mano galva, yra tas, kad joje kalba 
liudininkai, patys dalyvavę tuose istorijos 
įvykiuose, patys šiandien juos liudijantys 
tiek, kiek pajėgia, kiek tai supranta kaip 
istoriją, o ne kaip savo asmeninį gyvenimą”, 
- sakė R. Ozolas. Knygos leidimą parėmė 
Kultūros ministerija. □ 

snigtais keliais buvo labai sunku, o kai kur 
ir neįmanoma, prasibrauti. Teko kviestis 
ugniagesius. Visą dieną ir naktįdaugsni- 
go, todėl medikai baiminasi, kad atokes
nių vietų pasiekti nebebus galima ir su 
ugniagesių pagalba.

• Gre itosios pagalbos medikai vargs
ta ne tik rajonuose. Sunkiai įveikiamų ke
lių apstu ir miestuose. Štai pas sunegala
vusį Zudžių kaimo (Panevėžio r.) gyvento
ją skubėjęs šio rajono GMP ekipažas bu
vo priverstas kreiptis į galingą techniką 
turinčius gaisrininkus. Šie ne tik ištraukė 
įstrigusią medikų mašiną, bet ir atvežė 
jiems į rankas atokioje sodyboje gyvenantį 
sunkios būklės ligonį. □ 

kelių dešimčių milijonų litų. ES, nors ir rei
kalauja laiku surengti surašymus, jų beveik 
nefinansuoja. Žemės ūkio surašymui iš ES 
biudžeto bus skirtas 1 milijonas eurų.

Planuojama, kad per žemės ūkio sura
šymą dirbs iš viso apie 1,000 surašinėtojų. 
Gyventojų ir būsto surašymą atliks maž
daug penkiskart daugiau žmonių. Pir
mąkart surašymai vyks ir elektroniniu 
būdu - bus galima internetu užsiregis
truoti ir atsakyti į užduodamus klausimus.

Pastarasis žemės ūkio surašymas 
Lietuvoje rengtas 2003 metų birželį. 
Gyventojai ir būstai surašyti 2001 metų 
balandį. Konstatuota, kad tuomet Lietu
voje gyveno 3,483,000 žmonių. □ 

anksto ir sekti - likus maždaug porai 
mėnesių iki kelionės taikomos didelės 
nuolaidos ir kaina mažinama per pusę ar 
net 60%. Po kiek laiko vėl kaina pake
liama. Jei vėl trūksta žmonių, - dar kartą 
kaina nuleidžiama. Ji pateikia konkretų 
pavyzdį. Kai planavo pirmąjį kruizą po 
Pietų Ameriką, Lietuvos kelionių agentū
ra apskaičiavo, kad kruizas abiem kainuos 
32,000 litų. Per vokiečių agentūrą du ke
lialapiai kainavo 11,000 litų, o per Ameri
kos agentūrą - kiek per 7,000, tai yra beveik 
5 kartus pigiau negu lietuviškasis variantas.

Kokia poros kelionė buvo ilgiausia? 
Abu sutaria - po Australiją ir Naująją Ze
landiją. Trukusi pustrečio mėnesio. Ten taip 
pat nusipirko seną automobilį ir apsuko 
bemaž 10,000 kilometrų. Ši kelionė buvu
si ir tolimiausia, ir brangiausia, ir pati 
įdomiausia bei egzotiškiausią gamtos 
įvairovės požiūriu.

(Nijolė Koskienė, sutrumpintai)

tai neutralizavę jos apsaugos sistemas. Po 
to gaujos mechanikai pakeisdavo važiuok
lės numerius, būdavo pakeičiami valstybi
niai numeriai ir automobiliai su vogtais 
dokumentais siunčiami parduoti į Lenkiją 
arba Lietuvą. Vengdami demaskavimo, 
nusikaltėliai nuomodavosi namus ir aukš
čiausios klasės viešbučius, niekada ilgai 
neužsibūdavo vienoje vietoje. Gaujai vado
vo ir jos narių veiksmus koordinavo lietuvis, 
kuris daug keliaudavo. Įtariamieji buvo 
sulaikyti skirtingose vietose. □
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Į Bendruomenės baruose ~Į
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Susirinkimas

Vytautas Doniela
Sydnėjaus Lietuvių Klubas buvo spė

jęs pagarsėti - ir ne itin teigiamai. Vos 
prieš trejus metus, persikeliant Į naujas 
patalpas, atsargoje buvo milijonas, dabar 
jo nėra. Prieš gerą pusmetį pirmas Ypa
tingas Susirinkimas praėjo pakeltais bal
sais, antras ramiau, bet ir po to ginčai at
rodė gal tik nuslūgo ar tiesiog nusistūmė 
į pogrindį. Todėl ir į dabartinį Visuotinį 
Susirinkimą, skirtą 2008 - 2009 metų 
veiklai, ne vienas atėjo su nerimu, kad 
audra gali pakilti iš naujo.

Bet darbą pradėjus, atmosfera ir re
zultatai pasirodė esą visai kitokie. Karštų 
žodžių nebuvo, o nauja Valdyba buvo 
išrinkta (dalinai perrinkta) praktiškai 
vienbalsiai.

Klubo Valdybos (Board of Directors) 
pirmininkas Viktoras Šliteris savo esmi
nį raportą jau buvo pateikęs raštu audi- 
tuotoje metinėje ataskaitoje, tad tik trum
pai paaiškino, kad šis susirinkimas porą 
mėnesių suvėlavo todėl, kad užtruko 
2008-2009 metų finansinės padėties (do
kumentacija, išlaidos, pajamos, skolos) 
tvarkymas. Sutvarkymo, žinoma, reikalavo 
auditorius, netgi nurodydamas, kad Klu
bas jam sumokėtų skolą už dar anksty
vesnių metų darbą.

Pirmininkas pabrėžė, kad jam tenkan
ti labai savotiška pareiga - juk jis turi 
duoti ataskaitą už metus (2008 - 2009), 
kai nei jis pats, nei beveik visi esamos 
Valdybos nariai tuo metu Klubo valdyme 
nedalyvavo ir apie daugelį dalykų net 
nežinojo.

Kadangi pagrindinė Klubo problema 
yra finansinė, pirmininkas pabrėžė faktą, 
kad esamoji Valdyba (perėmusi vadova
vimą per Ypatingąjį Susirinkimą 2009 
rugpjūčio 9) Klubą perėmė su skola, kuri 
siekė $80,000. Po to, iš uždarbio suspėta 
šiek tiek atmokėti, bet šių metų pirmai 
dienai skolos dydis dar buvo $62,000.

Kaip tai atsitiko? Kaip turbūt daugu
ma narių žino, Klubas šį tą prarado per 
pasaulinės krizės apkapotas investicijas 
(konkrečią investicijų likutinę verte vė
liau paaiškino iždininkė Birutė Magylė. 
Ji irgi pasiūlė, kaip elgtis su įstrigusiomis 
investicijomis). Tačiau pagrindines di
džiąsias išlaidas sudarė Klubo tarnautojų 
algos. Pagal audituotą ataskaitą, per tuos 
metus algoms buvo išmokėta $202,838.

[Pirmininkas nebesuskubo pridurti, 
kad tai reiškia, kad algoms kas dieną iš 
365 dienų metuose - ar Klubas dirbo, ar ne 
- vidutiniškai buvo išmokėta $555.) Prie 
to, žinoma, prisideda Klubui kaip darb-
daviui privaloma superannuation įmoka, 
kuri per tuos metus siekė $16,584.

Koks gi bendras 2008-2009 metų 
Klubo nuostolis? Atsakymas turbūt ste
bina - iš viso $568,866. Tačiau į šią visu
mą įeina dvi stambios ir pagal sąlygas 
neišvengiamos sumos, būtent nelaimin
gas Klubo investicijij nuvertėjimas - 
$274,870 ir Klubo turto buhalterinis nu
vertinimas (amortizacija) - $111,024.

Svarbius Klubo finansinius aspektus 
ant ekrano grafiškai, taip pat dėl pasiskai
tymo ir pasilaikymo išdalintuose lapuose, 
tarsi “gaspadoriškai” pateikė iždininkė 
Birutė Magylė. Koks buvo 2008-2009 
metų vidutiniškas mėnesinis nuostolis 
(“OperatingI.oss”)? Atsakymas-$15,817.
Nuostolis dar padidėjo nuo 2009 liepos 1 
iki 2009 rugpjūčio 9 (kai apgriuvo Klubo 
vadovybė), pakildamas vidutiniškai iki 
$32,471 mėnesiui. Nuostolis pradėjo ma
žėti perėmus esamai Valdybai, bet reikiant 
atmokėti skolas, jis visgi siekė $9,983 
mėnesiui.

Kodėl per pastaruosius kelis mėnesius 
finansinė padėtis pagerėjo? Todėl, kad 
kiek įmanoma atsisakius samdomų tar
nautojų ir remiantis savanorių pagalba, 
dingsta stambiosios išlaidos algoms. 
Pirmininkas nepagailėjo nuoširdžių 
padėkos žodžių visiems ilgiau ar trum
piau dirbantiems / dirbusiems sava
noriams, kartu pabrėždamas, kad jų yra 
tiek daug, kad jų jau neišvardinsi, - o 
baisiai nesmagu paminėjus kelias ar 
kelioliką pavardžių nepaminėti dar 
keliskart tiek. Tačiau negalima buvo ap
sieiti bent be dviejų vardų - tai “naujoji 
imigrantė” ir Klubo iždininkė Birutė 
Magylė, kuri prie kompiuterio praleido 
valandų valandas ir dienų dienas tvar
kydama perimtąją Klubo finansinę ir 
panašią dokumentaciją. Ir - Svetlana 
Korsakienė, kuri savęs negailėdama daž
nai virė bei kepė virtuvėje ir būtent už tai

Nauji Sydnėjaus Lietuvių Klubo direktoriai, iš kairės: Romas Kalėda, Elė Kains, Viktoras Šliteris, Onutė Kapočienė, Gintaras Janulevi
čius, Vytas Stasiūnaitis ir Garry Penhall.

Susirinkusieji į metinį Sydnėjaus Lietuvių Klubo narių susirinkimą.

neėmė jokio atlyginimo.
Susirinkimui tęsiantis tvarkingai, ne

buvo ginčų net kai atėjo Klubo Valdybos 
(Board of Directors) rinkimai. Berods 
absoliučiai vienbalsiai buvo išrinkti visi 7 
kandidatai:

Viktoras Šliteris
Onutė Kapočienė
Elė Kains
Gintaras Janulevičius
Romas Kalėda
Vytas Stasiūnaitis
Garry Penhall
Per diskusijas (General Business) ir per 

patį susirinkimą iškilo vienas kitas 
klausimas, kuris buvo paaiškintas ar bus 
tvarkomas vėliau. Iš labiau principinių 
temų, Vincas Binkis kietokai patarė da
bar nedaryti sprendimų apie Klubo ateitį 
- ypač kai naujoji Valdyba ir darbingi 
savanoriai pasuko Klubą optimistiškesne 
kryptimi.

Gi Antanas Kramilius, susirūpinęs dėl 
iš anksčiau likusių skolų, siūlė nariams 
prisidėti pinigine parama ir pats paža
dėjo įmesti $10,000, jei sulauks pritari
mo iš kitų.

Iždininkė Birutė Magylė.

Sprendžiant iš susirinkimo eigos bei 
bendros nuotaikos prie baro staliukų su
sirinkimui pasibaigus, turbūt galima sa
kyti, kad ant Sydnėjaus tautiečių širdžių 
gulėjęs sunkusis akmuo stipriai palengvėjo.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos informacija

Pasaulio Lietuvių įvairiose institucijose, komitetuose ir ko-
othaman»*»i<icawnun)ty Bendruomenės Valdyba

savo ketvirtajame posėdyje (2009.12.22) 
patvirtino PLB Organizacinių reikalų ir 
specialiųjų projektų komisijos veiklos 
strategiją bei sudėtį. Komisiją sudaro: 
pirmininkas - Petras Maksimavičius 
(Lenkija), nariai - Irena Gasperavičiūtė 
(Lenkija), Henrikas Antanaitis (Australija), 
Gabija Petrauskienė (Kanada), Virginija 
Grybaitė (Lietuva).

Pagrindiniai komisijos uždaviniai: 
rengti PLB Valdybai pasiūlymus kaip 
pagerinti PLB organizacinę veiklą, rengti 
PLB Valdybai pasiūlymus kaip stiprinti 
PLB atstovavimą ir darbo efektyvumą

misijose, rengti PLB Valdybai nutarimų,
nuomonių projektus įvairiais PLB veiklą 
liečiančius klausimais.

Valdyba išrinko dar vieną atstovę nuo 
PLB į Užsienio lietuvių reikalų koordi
navimo komisiją. Komisija sudaryta 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 
balandžio 22 d. Nutarimu Nr. 335.

Komisijos darbe be PLB Valdybos 
pirmininkės Reginos Narušienės ir atsto
vės Lietuvoje Vidos Bandis dalyvauja ir 
šeši rinkti PLB atstovai: Jūratė Caspersen 
(Šveicarija), Dalia Henke (Vokietija), 
Algis Lukas (JAV), Petras Maksimavičius 
(Lenkija), Edmundas Putrimas (Kanada), 

Antanas Rasiulis (Rusija).
Algiui Lukui atsistatydinus iš Komi

sijos narių, PLB Valdyba išrinko naują 
narę - Ramutę Žukaitę iš JAV. Ramutė 
Žukaitė aktyvi Lietuvių Bendruomenės 
narė - JAV Lietuvių Bendruomenės New 
York’o Apygardos pirmininkė, JAV LB 
Long Island Apylinkės vicepirmininkė, 
Moterų Federacijos pirmininkė. New York 
Aušros Vartų Bažnyčios išsaugojimo 
Komiteto pirmininkė.

Valdyba paskyrė Alekxandrą Rimą 
Domanskį (JAV advokatą Ilinojaus vals
tijoje ir PLB advokatą) naujuoju PLB 
atstovu Ilinojaus valstijoje priimti teisi
nius pranešimus ir teismo proceso do
kumentus. PLB oficialiai yra inkorporuo
ta ir registruota JAV, Ilinojaus valstijoje, 
1974 m. balandžio 24 d. ir perinkoporuo- 
ta 1980 m. balandžio 15 d. , kur reikalauja-.

ma, kad Valdyba paskirtų atsakingą as
menį priimti tokius dokumentus.

Posėdyje buvo svarstyta pirmoji PLB 
atstovės Lietuvoje Vidos Bandis veiklos 
ataskaita.

PLB Valdyba kreipiasi į pasaulio lie
tuvius, kviesdama ir ragindama skaityti, 
siųsti informacijas apie kraštų Bendruo
menių veiklą redakcijai elpašatas:

pasauliolietuvis@freemail.lt
prenumeruoti bei skatinti savo Ben

druomenės narius užsiprenumeruoti 
“Pasaulio Lietuvis”.

Žemiau nurodytu adresu Jūs ne tik ra
site informaciją apie prenumeratą, bet ir 
galėsite užsiprenumeruoti “Pasaulio lie
tuvį”:
http://www.plbe.org/plietuvis/ 
prenumerata/index.htm
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| Lietuva iš arti

Tęsinys iš “M.P.” nr. 4
Lietuvos pokario rezistencijos vadai J. 

Žemaitis ir A. Ramanauskas taip pat ku
rį laiką buvo laikomi šioje kameroje: J. 
Žemaitis -1953-1954 m, A. Ramanauskas 
- 1956-aisiais. Išbuvęs joje tik dvi pir
mosios suėmimo dienos valandas, A. Ra
manauskas buvo taip žiauriai sužalotas, kad 
net KGB budeliai nerizikavo jo gyvybe ir 
davė nurodymą išvežti jį į Lukiškių kalė
jimo ligoninę. Abu pasipriešinimo vadus 
ištiko toks pat likimas: jie buvo sušaudyti, 
jų palaidojimo vietos nežinomos.

Beje, kalinius nuolat perkeldavo iš 
kameros į kamerą. Viena tokio elgesio 
priežasčių buvo ta, kad taip lengviau ga
lėjo veikti saugumiečių užverbuoti agen
tai. Jie lyg niekur nieko atsidurdavo prie 
saugumiečius dominančių kalinių, iš ku
rių mėgindavo išgauti reikalingą informa
ciją. Išsekę, išvargę žmonės, manydami esą 
tarp savų, kartais išsipasakodavo „guodė
jams“. Tačiau ši saugumiečių gudrybė ka
linių buvo perprasta, ir vėliau retas užkib
davo ant šio kabliuko.

Tardymo kamera. Pokario metais šio
je kameroje buvo tardomi suimtieji, kurie 
dėl ligos, sužeidimų ar sumušimų kan
kinant nebegalėdavo nueiti iki tardytojų 
kabinetų, buvusių antrame ir trečiame 
pastato aukštuose. Visi baldai kameroje 
pritvirtinti prie grindų. Be psichologinio 
spaudimo priemonių - grasinimų, kanki
nimų kelias paras tardant, verčiant badau
ti ir pan., prieš suimtuosius buvo griebia
masi ir fizinio smurto. Oficialiuose doku-
mentuose kankinimai vadinami „fizinio 
poveikio priemonėmis“ arba „aktyviu tar
dymu“. Formaliai tokiems veiksmams 
reikėjo specialaus viršininkų leidimo, ta
čiau jį gauti nebūdavo sunku. Fizinį smur
tą tardytojai taikė ne visiems suimtie
siems, o naktinį tardymą, trunkantį keletą 
savaičių ir daugiau, siekiant taip išvargin
ti žmogų, kad šis prisipažintų įvykdęs vi
sus tardytojo inkriminuojamus „nusikal
timus“, taikydavo beveik visiems. Antai 
vienas rezistencijos vadų, Jonas Žemaitis, 
teisiamas 1954 m., atsisakė savo duotų 
parodymų, teigdamas, jog jie neobjekty
vūs, nes apklausų metu dėl nuolatinių 
tardymų jis būdavęs toks išvargęs, kad jam 
buvę visiškai nesvarbu, ką tardytojas 
rašydavo apklausos protokole.

Nors po Stalino mirties (1953) kan
kinimai kaip tardymo priemonė buvo 
uždrausti, jų nebuvo visiškai atsisakyta. 
Atviro mušimo imta vengti, tačiau atsi
rado kitokių poveikio priemonių. Suim- 
tieji būdavo kankinami šalčiu arba at
virkščiai - karščiu, medicininiais prepa
ratais ir pan. Ir toliau buvo taikomi šanta-
žas, grasinimai, provokacijos.

Karceriu buvo baudžiama už kalėjimo 
taisyklių nesilaikymą, pvz., bandymą nu
snausti dieną, mėginimus stuksenant 
Morzės abėcėlę susisiekti su kaimyninių 
kamerų kaliniais ir pan. Dažnai tardytojas 
liepdavo uždaryti suimtąjį karceryje dėl 
to, kad šis neduodavo tardytojo pageidau
jamų parodymų.

Pokario metais nešildomame karce- 
? ryje suimtieji buvo laikomi tik su apati- 
(J niais drabužiais, jie gaudavo vos 200-300 
gduonos per parą ir pusę litro vandens. 

• Miegoti buvo leidžiama tik 5 valandas, į 
pasivaikščiojimus nevesdavo. Šaltis, alkis 
ir [ nuovargis turėjo kalinį palaužti fiziš- 

- .Įtąi. Šis karceris - tik vienas iš kelių, buvu
sių pokario laikotarpiu.
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Genocido aukų muziejuje.

Kamera Genocido aukų muziejuje.

„Šlapiosios” kameros. Šie karceriai
įrengti apie 1945 m. Kokia buvo jų paskir
tis, galima spėti iš cementinės vonios 
grindyse ir liudytojų pasakojimų. Kaliniai 
turėdavo arba stovėti lediniame vandenyje
(žiemą - ant ledo), arba balansuoti ant 
paaukštinimo. Vos prisnūdę, jie griūdavo į 
vandenį. Vedant į karcerį, kaliniai būdavo 
išrengiami iki baltinių. Palikdavo tik kel
nes. „Sunku beatpasakoti, ką dariau, kad 
nesušalčiau, - prisimena politinis kalinys, 
buvęs šiame karceryje žiemą. - Kol buvo 
jėgų (o po ligos buvau nusilpęs) - bėgiojau, 
vaikščiojau, bandžiau užsiropšti ant to 
nuolaidaus mūro kameros gale, bet vis 
nučiuoždavau žemyn, ant ledo. Kai nebe
pajėgiau ropštis, susiriečiau: galva - ant 
mūro, o kūnas - ant ledo grindų, apspjau
dytų krauju. Atsibudau kameroje, draugai 
girdė kažkuo šiltu.“

Šeštajame dešimtmetyje šie karceriai 
panaikinti. Viename įrengtas medicinos 
kabinetas, kitame - kalėjimo biblioteka. 
Buvusios grindys užlietos cementu, ant jo 
sudėtos medinės grindys. Tik 1996 m., 
tvarkant šildymo sistemą, karceriai buvo 
surasti ir atstatyti.

Šis kalėjimas buvo gerai saugomas. Ži- 
nomas tik vienas pabėgimo atvejis. Du bėg
liai - lenkų karininkas ir lietuvis studentas, 
Lietuvos laisvės armijos narys, iš kalėjimo
pabėgo 1945 m gegužės 1-ąją, per Tarptau
tinę darbininkų dieną, kurią SSRS labai 
pompastiškai švęsdavo. Deja, po kelių dienų 
buvo sugauti. Suprasdami, kad iš kamerų 
pabėgti labai sunku, kai kurie bandydavo 
iššokti pro tardytojų kabinetų langus. Ži
nomi keli tokie atvejai, pasibaigę susiža
lojimu arba mirtimi (tardytojų kabinetai 
buvo antrame ir trečiame aukštuose).

Mirtininkų kamera. Ją rasite eidami 
toliau koridoriumi, kairėje. Kalėjimo 
dokumentuose tokia kamera neminima. 
Apie jos egzistavimą žinoma tik iš kalinių 
pasakojimų. Kamera yra kaip tik priešais 
duris, pro kurias buvo vedama į mirties 
bausmės vykdymo vietą. Nuteistieji iš kitų 
kalėjimų prieš paskirtą bausmės vykdymo 
datą būdavo atvežami čia. Žinant, jog kar- 

_tais per naktį buvo sušaudoma kelios

“Kai žaidė angelai”
Nijolė 

Jankutė

Iš savo toli
mos vaikystės 
mokyklos drau

go Kupiškėno gavau puikią dovaną - kny
gą „Kai žaidė angelai“. Tai talentingiau- 
siojo, garsiausiojo Lietuvos momentaliųjų 
skulptūrų kūrėjo skulptoriaus Ged. Jo- 
kūbonio autobiografija, viena iš retesnių- 
jų dabartinės Lietuvos išleistų vertingų 
knygų. Ji gali sudominti net tik mąstantį 
skaitytoją, bet ypač skaitytoją -meninin
ką - skulptorių.

G.J. rašo paprastai, aiškiai, su ryškiu ir 
žodžio meninko bruožu, apie savo vaikys
tę Kupiškio miestelio priemiestyje; apie 
jaunystę Panevėžy, sovietų ir vokiečių oku
pacijas ir ilgus, vargingus vienišo jaunuo
lio metus bei pastangas mokytis ir kurti
nuo vaikystės traukusį skulptūros meną. vyrukai, stojo į kunigų seminariją, kurios

Gražūs prisiminimai iš paskutinių pir
mos Nepriklausomybės metų Panevėžio 
gimnazijoje, skautų draugovėje, pailius
truoti tų laikų nuotraukomis. Ypač įdo
mūs pirmojo sovietmečio (1940-41) prisi
minimai, kurie trumpai paliečia ir Kupiškį. 
Būtent, miesto “pabaisą” mokyt. Loewe.* 

* * *
Iš kur ir kaip jis Kupiškyje atsirado, 

nežinia, bet ėmė mokytojauti gimnazijoje, 
dėstydamas vokiečių kalbą. Tada aš dar 
lankiau pradžios mokyklą, bet atsimenu 
tą žmogų vaikščiojantį gatvėmis skrybė
lėtą, su odinėm pirštinėm, su lietpalčiu. 
Visi jo vengė. Sklido gandai, esąs komu
nistų šnipas, draugaująs su miestelio 
žydais bei komunistuojančiais lietuviais.

1941 m. birželį, prasidėjus vokiečių- 
sovietų karui, ponas Loewe parodė savo, 
pavardę liūtas atitinkančius nasrus ir na
gus. Staiga užsivilko SS uniformą ir suda
rinėjo sąrašus Kupiškio žydų bei, jo nuo
mone, komunistų lietuvių. Pagal tuos są
rašus buvo šaudomi arba išvežami žmo
nės. Priedo, sklido gandai, kad Loewe 
meilužė ęsanti gimnazijos mokytoja, kuri 
jo pražūtingame sąraše dedanti kryžiuką 
prie mirčiai smerktinų! Ar tai buvo teisy
bė, ar ne, nežinau. Tą mokytoją atsime
nu, nes pradėjau lankyti gimnaziją, o ji 
buvo ten mokytoja: negraži, pikta ir vis 
šluostydavo rankas nosinaite.

* ♦ ♦

Grįžtant prie skulpt. Jokūbonio atsi
minimų, jis labai vaizdžiai aprašo gyveni
mą sovietų užimtoj Lietuvoj, ypač daili
ninkų skulptorių gyvenimą: kaip jie, jauni 

dešimtys pasmerktųjų, galima manyti, kad 
šio kalėjimo kaliniai šaudyti buvo vedami 
ir iš kitų kamerų.

Šaudvmo kamera. Čia nuo 1944 m pa
baigos iki septintojo dešimtmečio pra
džios buvo nužudyta daugiau kaip tūks
tantis žmonių. Apie trečdalis jų mirties 
bausme sovietinių teismų arba vadinamo
sios „trijulės“ buvo nuteisti už dalyvavimą 
antisovietiniame pasipriešinime. Tiksliai 
nežinoma, kada šiame pusrūsyje sušau
dytas paskutinis pasmerktasis. Archeolo
ginių tyrimų metu rasta laikraščio skiautė 
(nustatyta, kad tai 1962 m. lapkričio 1 d. 
„Vakarinės naujienos“) leidžia spėti, kad 
tuo metu kamera buvo rekonstruojama, bet 
ar jau tada pakito jos funkcija, nežinoma. 
Septintajame ar aštuntajame dešimtmetyje 
šaudymo kameros vietoje įrengtos stalių 
dirbtuvės.

Archyvinių dokumentų apie mirties 
bausmės vykdymą išliko labai nedaug. 
Žinoma, kad egzekucijas vykdė saugumie
čių sudaryta ir griežtai įslaptinta speciali 
grupė, priklausiusi vadinamajam „A“ sky
riui, o budelio pareigas 1944-1947 m. at

auklėtiniai (matyt dėl religinės laisvės 
propagandos) dar nebuvo ypatingai var
žomi ir persekiojami. Tai įvyko vėliau. 
Įdomu, o kartu ir liūdna, kad dailininkų 
suvaržymai, papeikimai, darbų atmetimai 
buvo atliekami labiau lietuvių partijos pa
reigūnų, negu rusų. Tuo pasižymėjęs ir gar
susis Lietuvos komunistas Sniečkus. Nors
G. Jokūboniui vis labiau garsėjant ne tik 
sovietų Rusijoj, bet ir laisvuose Vakaruose, 
Sniečkaus komplimentų Jokūboniui nesi
girdėjo.

Senoji dailininkų karta, palikusi oku
puotą Lietuvą, jos menininkams tėvynėje 
atrodė amžinai atskilusi. „Apie jų kūrybą 
žinojom,“ - rašo G. Jokūbonis, „tačiau 
sovietų valdžia juos ignoravo. Politinė 
padėtis ugdė susvetinėjimą.“ Kai garsusis 
išeivijos dail. V K Jonynas pareiškė norą 
atvykt į Lietuvą ir Lietuvos menininkai 
kreipėsi į to meto „visagalį“ Sniečkų, prašy
dami leidimo, jis pasipriešinęs nuleisda
mas prašymus juokais: „Ai, ai, ai, radote 
draugą! „

Bet vieną vakarą Sniečkus netikėtai 
sulaikęs Jokūbonį gatvėje ir paklausęs: 
„Drg. Jokūboni, ar matei Jonyno mozai
kas Romoje? Žėri Dievo Motina žėri!” 
Tačiau dail. V.K. Jonynas į Lietuvą atvykt 
galėjo tik Sniečkui mirus.

Šioje atsiminimų knygoje skulpt. Jo
kūbonis plačiai ir įdomiai aprašo savo 
keliones į uždraustuosius, „kapitalistinius“ 
kraštus ir jų garsiuosius miestus, kaip 
Vokietijos Koelną, Italijos Florenciją, 
Veneciją, Romą, ir žinoma, Amerikos New

Nukelta į 6 psL

likdavo ir pats vidaus kalėjimo viršininkas 
(nuo 1945 m gegužės mėn. -pavaduotojas) 
pplk. V Dolgirev. Tais metais per naktį bū
davo nužudoma net iki 45 nuteistųjų. Po 
egzekucijos nužudytųjų palaikai būdavo 
sukraunami toje pačioje patalpoje įreng
tame sandėliuke, o vėliau sunkvežimiu iš
vežami į užkasimo vietas. 1944-1947 m. 
sušaudytų 766 žmonių palaikai buvo už
kasti beveik miesto centre -Tuskulėnuose.

Kur užkasti sušaudytų po 1950 m., kai 
Sovietų Sąjungoje vėl buvo įvesta mirties 
bausmė, žmonių palaikai, tiksliai neži
noma. Manoma, kad maždaug 30 km. 
spinduliu apie Vilnių yra ne viena iki šiol 
nežinoma kapavietė. Vienoje jų turėtų būti 
ir 1957 m šaudymo kameroje sušaudyto 
A Ramanausko-Vanago palaikai

Kol kas ištirta tik viena - Tuskulėnų 
kapavietė. Joje buvo surasti 706 žmonių 
palaikai: 702 vyrų, 4 - moterų. 43 asmenų 
palaikai identifikuoti.

Nuo 1994 m. buvęs KGB kalėjimas yra 
atviras lankytojams. Šiame pastate dabar 
yra įkurtas Genocido aukų muziejus.

(www.bemardinai.lt)
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Bendruomenės baruose

Liaudiškos ir pramoginės muzikos grupė „Pamarys“
Vida Zelcnie* 

nė-Klaipėdos St. 
Šimkaus konser
vatorijos kanklių 
specialybės mo
kytoja, kanklių 
ansamblio ir liau
dies instrumentų 
orkestro vadovė.

Informacija 
apie koncertinę 
veiklą: studijuo
dama Vilniuje, 
valstybinėje kon
servatorijoje, gro
jo liaudies instru
mentų ansamb
lyje „Sutartinė“, 
vėliau - liaudies 
dainų ir šokių an
samblyje „Lie
tuva“, atvykus i 
Klaipėdą groja 
įvairiuose muzi
kiniuose rengi
niuose, kankliavo 
Pasaulio Lietuvių 
Dainų Šventėje 
1998, Lietuvos 

XXVI Australuos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Melbourne 2010

ALD svečiai

Nuotraukoje - “Pamarys”. Iš kairės: Vytautas Zelenis, Pranas 
Mačernis, Vida Zelenienė ir Juozas Staniulis.

dainų šventėse 2003, 2007, 2009 metais. 
Atstovavo Lietuvai tarptautiniuose folk
loro festivaliuose Europiada 2006 m. 
Ispanijoje, 2008 m. Šveicarijoje.

Dirigavimo veikla: dirigavo Klaipėdos 
m. dainų šventėse „Mes Lietuvos vaikai“ 
2001, 2004, 2006, 2008 m., Žemaitijos ir 
Klaipėdos krašto tautinių instrumentų 
ansamblių ir orkestrų festivaliuose 2001, 
2006,2007,2008 m. Lietuvos dainų šven
čių kanklių muzikos koncertuose „Skam
bėkite, kanklės“ 1998, 2003, 2007, 2009 
metais.

Adelaidėje
Viktoras Baltutis

Prabėgo kalėdinės šventės ir pirmasis 
šių metų sausio mėnuo. Visi išvykę atos
togauti grįžo į namus ir darbą, mokyklos 
pradėjo naujus mokslo metus. Mūsų 
lietuviškų laikraščių išėjo pirmieji nu
meriai. Lietuviška spauda, ypač leidžia
ma Australijoje, yra labai svarbi savitar
pio ryšiams ir informacijai palaikyti, todėl 
reikia ją prenumeruoti ir remti.

Skaitau mūsų ir Lietuvoje leidžiamą 
spaudą (žiniasklaidą), kurioje, kaip sako 
protingi žmonės, atsispindi mūsų nuotai
kos ir siekiai. Nustebau paskaitęs Mel
bourne leidžiamame dvisavaitiniame 
lietuvių katalikų laikraštyje “Tėviškės Ai
dai”’ apie Lietuvos Respublikos Prezi
dentę Dalią Grybauskaitę.

Straipsnio “Juodas diržas” autorė Bro
nė Augūnienė rašo, cituoju: (...) ”ar nepa
sitvirtina Tautos išmintis, kad nepagim
džiusi ir vaikelio neišauginusi moteris yra 
nepilnavertė? Tai ar galima tokioms be
vaikėms senmergėms valdžią suteikti, 
spręsti kitų likimus (teisėjauti) ar visos 
valstybės reikalus (prezidentauti) tvar
kyti?”

Nesu niekur skaitęs nei girdėję tokios 
Tautos išminties. Jei pažvelgsime į tautų ir 
valstybių istorijas, rasime, kad ne tik 
viengungiai vyrai, bet ir nevedusios, ne
ištekėjusios ir nepagimdžiusios vaikelio 
moterys savo darbais ir pasiaukojimu yra

Vytautas Zelenis - Klaipėdos St. 
Šimkaus konservatorijos birbynių spe
cialybės mokytojas, birbynių ansamblio 
vadovas.

Informacija apie koncertinę veiklą: 
liaudies dainų ir šokių ansamblis „Lietu
va“, liaudies instrumentų ansamblis „Su
tartinė“, valstybinės filharmonijos liau
dies instrumentų ansamblis „Uostamies
čio muzikantai“, liaudiškos ir pramoginės 
muzikos ansamblis „Vakaras“, liaudiškos 
ir pramoginės muzikos ansamblis „Trėjau“. 
Su šiais kolektyvais paruošė koncertines 

suteikusios ne tik savo tautai, bet ir visai 
žmonijai labai daug naudos. Dauguma 
moterų šventųjų yra netekėjusios ir ne
pagimdžiusios moterys, vienuolynuose 
daug užsidariusių moterų pašventusios 
savo gyvenimą švietimo ir labdaros dar
bams, negalima jų neįvertinti ir paneigti 
jų prasmingų darbų. Galima cituoti daug 
pavyzdžių, kur atsisakiusios šeimyninio 
gyvenimo moterys pašvenčia jį varguo
menės gerbūviui kelti.

Nesinori toliau komentuoti straips
nio, jame labai daug pagiežos, priekaištų, 
neapykantos ir ciniškumo Lietuvos Res
publikos Prezidentės adresu, vien dėl to, 
kad ji atsisakė pasirašyti įstatymą, kuris 
mažintų nusikaltėlėms moterims bausmę. 
Manau, kad katalikiškam laikraščiui to
kie straipsniai labai mažai tepadeda, o gal 
ir kenkia?

Konstruktyvi ir teisinga kritika yra 
reikalinga, joje išsakomi visi nuo tiesos 
nukrypimai bei neatlikti pasižadėjimai ir 
klaidos, kurios taisytinos, bet pagieža ir 
asmens žeminimas neturėtų rasti vietos 
žurnalistikoje ir bendrai viešoje spaudoje.

Adelaidės sportininkai grįžo iš praei
tų metų pabaigoje Geelonge vykusios 
Sporto Šventės su keliomis taurėmis. Pra
eitą sekmadienį, sausio 31, Liet. Namuose 
sporto klubas VYTIS suruošė pietus, ku
rių metu atšvęstas 60 metų sporto klubo 
VYTIES veiklos jubiliejus ir pagerbti vi
si Sporto Šventėje Geelonge dalyvavę

XXVI Australuos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Melbourne 2010
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nlriLss.—PROVIZORINE PROGRAMA
Gruodžio B6 d. (Sekmadienis]

12 noon Pamaldos (St Mary Star of the Seas bažnyčia W Melb.)
10am-6 pm Sporto klubų registracija (Melb. Liet. Klubas, Nth. Melb.)

Gruodžio B7 d. (Pirmadienis)
10 am Atidarymo šv. Mišios (St Mary Star of the Seas bažnyčia)
1 pm ALD ir Sporto Šventės Atidarymas (Melbourne Sports and

Aquatic Centre, Albert Park
6.30 pm Meno Parodos Atidarymas (bus skelbiama vėliau)
7.30 pm Susipažinimo Vakaras (MLK) •

Gruodžio 08 d. (Antradienis)
8 am Tautinių šokių repeticija (MSAC)
9 am ALKF Suvažiavimas (MLK)

Sporto varžybos (MSAC ir kitur)
1.30 pm Literatatūros Popietė (MLK)
7 pm Tautinių Šokių Šventė (MSAC)

Gruodžio B9d. (Trečiadienis)
9 am Krašto Tarybos Suvažiavimas -1 - (MLK)

Sporto varžybos (MSAC ir kitur)
11.30 am Vaikų Meno Paroda (MLK)
12.30-2.30 „Į stommą” - Lietuviškų patiekalų šventė (MLK)
7 pm Jaunimo Talentų Vakaras (MLK)

Gruodžio 3Od. (Ketvirtadienis)
8 am Chorų repeticija (St Mary Star of the Seas bažnyčia)
9 am Krašto Tarybos Suvažiavimas - 2- (MLK)

Sporto varžybos (MSAC ir kitur)
2 pm Lietuvos Baleto Bičiulių Popietė - FLB - (MLK)
7 pm Dainų ir Muzikos Šventė (St Mary Star of the Seas bažnyčia

Gruodžio 31 (Penktadienis)
9 am Krašto Tarybos Suvažiavimas - 3 - (MLK)
10 am Mokytojų Suvažiavimas (MLK)
2 pm ALD ir Sporto Šventės Uždarymas/rinktinė (MSAC)
8 pm Naujų Metų Balius (Ultima Function Centre, Keilor)

Sausio 1d. (Šeštadienis)
12 noon lešminė (bus skelbiama vėliau)

Sausio S d. (Sekmadienis)
12 noon Pamaldos (St Mary Star of the Seas bažnyčia)
2 pm „PAMARYS” koncertas (MLK)

Australijos lietuvių skautų Rajoninė stovykla

programas, įrašė kompaktines plokšteles, 
koncertavo Lietuvoje, daugelyje Europos 
valstybių, JAV, Kanadoje, Pasaulio Lietuvių 
Dainų Šventėse Los Angeles, CA

Pranas Mačernis - Klaipėdos „Žemy
nos“ gimnazijos muzikos mokytojas me
todininkas, Klaipėdos St. Šimkaus kon
servatorijos kompiuterinės muzikos mo
kytojas, Klaipėdos Kristaus Karaliaus 
bažnyčios suaugusių ir jaunimo chorų va
dovas - vargonininkas. Retro muzikos 
grupės „Prisiminimas“ vadovas.

Informacija apie koncertinę veiklą: su 
retro muzikos grupe „Prisiminimas“ kon
certuota Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, groja 
liaudiškos ir pramoginės muzikos grupėje 
„Trėjau“, su kameriniu choru „Gilija“ kon
certuota ir dalyvauta konkursuose Vokie
tijoje, Vengrijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje. 
Su Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažny

sportininkai. Gale salės buvo iškabintos 
sporto klubo krepšinio komandų nuo
traukos bei kitos sportinės veiklos 
vaizdai.

Po pietų, kuriuose dalyvavo gražus 
būrys adelaidiškių, Geelonge dalyvavę 
sportininkai išsirikiavo prieš sceną, be
rods jų buvo 17-ka, kuriems VYTIES 
sporto klubo pirmininkė Aldona Bagu- 
šauskienė (jai Geelonge ALFAS Valdyba 
suteikė garbės nario vardą) pristatė visus 
išsirikiavusius sportininkus ir įteikė do
vanėles - atžymėjimus. Savo kalboje ji 
pareiškė, kad Adelaidės lietuviai turi sa
vo Namus ir kitas patalpas, ir būtų gaila, 
jei jų neišnaudotume. Be to, ji sakė, kad 
sporto klubas VYTIS Australijos lietuvių 
Sporto Šventę ruoš Adelaidėje tiktai ta
da, kai bus ruošiamos Australijos Lietuvių 
Dienos, kurių suruošimas priklauso nuo 
Adelaidės lietuvių bendruomenės narių, -s 

čios jaunimo choru koncertuota Prancū
zijoje, Lenkijoje, Rusijoje. Dirigavo Klai
pėdos miesto dainų šventėje „Mes Lietu
vos vaikai“ 2006m. Dalyvauta Pasaulio 
lietuvių dainų šventėse su įvairiais 
kolektyvais.

Juozas Staniulis - smuikininkas, 
griežiantis liaudiškos ir rimtosios muzi
kos kolektyvuose. Ilgametis liaudiškų 
kolektyvų „Žvelsa”, „Vakaras” narys. Su 
šiais kolektyvais įrašė ir išleido keletą 
CD, koncertavo daugelyje šalių: JAV, 
Kanadoje, Australijoje, Belgijoje, Vokie
tijoje. Barokinės muzikos kolektyve 
„Ventus Maris” grojo smuiku ir gitara, 
dalyvavo įvairiuose festivaliuose Lietu
voje ir užsienyje.

Dabar groja smuiku Klaipėdos kameri
niame orkestre, dalyvauja rimtosios, liau
diškos ir pramoginės muzikos projektuose.

Šių metų pabaigoje Australijos Lietu
vių Dienos ir Sporto Šventė vyks 
Melbourne.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba 
vietiniame Adelaidėje leidžiamame biu
letenyje skelbia pavardes visų lietuvių, 
susimokėjusių ALB solidarumo mokestį. 
Kiek teko pastebėti, tai labai sėkmingas, 
be didelių paraginimų būdas išrinkti jau 
visų bendruomenės narių pamirštą so
lidarumo mokestį, kuris sudaro vienin
teles Apylinkės Valdybos pajamas.

Gal reikėtų, kad Adelaidės Apylinkės 
Valdyba visus savo pranešimus skelbtų 
mūsų Bendruomenės savaitraštyje “Mūšų 
Pastogėje”. Nors skundžiamasi, kad labai 
ilgai užtrunka iki jie savaitraštyje pasi
rodo, bet siunčiant elektroniniu paštu Re
mail), skelbimai, kiek suprantu, būtų tiibj 
pat atspausdinami. * -"t)
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“Kai žaidė angelai”
Atkelta iš 4 psl.
Yorką, Čikagą, Washingtoną, ir net Aus
tralijos Sydney miestą. Šiame mieste, 200 
metų jubiliejaus proga buvo surengtas 
valstybinio portreto konkursas. Skulpt. 
Jokūbonis buvo pakviestas Į vertinimo 
komisiją. Kelionei jam dokumentus 
Maskva išdavė Albinovičiaus (!) pavarde, 
ir vargšas skulptorius turėjo vargo ją j 
Jokūbonį ištaisyti!

Autorius įdomiai aprašo tos vertinimo 
komisijos darbą. Jis apgailestauja, kad 
vienintelis ten dalyvavęs lietuvis Vladas 
Meškėnas nelaimėjęs tik vieno balso per
svara. Anot autoriaus, „Australija šventė, 
džiūgavo ir nenorėjo matyt nieko slegian
čio. Mus slegiantys vargai jiems atrodė 
lyg žiūrint iš Marso.“

Australiją skulpt. Gediminas labai pri
simena, ypač Sydney miesto Operos rū
mus, kurie jam atrodė kaip burlaivis ar per 
įlanką plaukianti balta gulbė. Malonūs 
prisiminimai - susitikimas su Gabrielium 
Žemkalniu, kuriam skulptorius perdavė 
pirmąjį „Atgimimo“ numerį su garsiojo 
Vytauto Landsbergio (Gabrieliaus brolio) 
linkėjimais.

Apsilankymas Čikagoje skulpt. Jokū
bonį nuvylė. Nors jis buvo įdomiai užimtas 
garsiųjų Čikagos menininkų, pamatė Me
no Institutą ir Marina City pastatus „kaip 
kukurūzų burbuoles“, viešėjo ištaiginguo
se plieno pramonininko pono Conant na
muose (keista, jie apsiėjo be tarnų!), bet ne
sutiko lietuvių. Vis dėlto, prieš išvykstant, 
skulptorių aplankęs komunistinės „Vil
nies“ red. St. Jokupka, kuris „pasigyręs“,

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 4.

Daugiau šviesos 
žmonėms - malonėkite!

Sėdžiu įsigilinęs į savo “laptopą”, 
stebėdamasis kompiuterinio pasaulio 
apimtimi ir turtingu didingumu - ir švie
sos užgesta. Vėl. Taip pat kaip staiga 
užgeso prieš keturias dienas ir keturias 
dienas iš eilės prieš tai. Bent jau PLN, 
vienintelis elektros tiekėjas Balyje, yra 
nuoseklus savo nepastoviu elektros tie
kimu. Bet kaip aš galiu gyventi nega
lėdamas pasitikėti, kad visuomet galėsiu 
įsijungti elektrą?

Na gerai, aš esu labai netoli autizmo ir 
labiau mėgstu šunų ar kompiuterių 
draugystę negu žmonių - bet man vistiek 
reikia ryšio, kad nors atrodytų, kad aš 
bendrauju su žmonėmis. Mano nešioja
mas kompiuteris veikia iš baterijų, bet ne 
mano vi-fi perdavėjas - kai šviesos užgesta, 
mano žinomas pasaulis dingsta. Nebėra 
laiškų, nebėra interneto, “twiter’io” (tauš
kalo), facebook’o (veidaknygės), “blogų”, 
skypės ar pokalbių. Ko gi tas PLN tikisi - 
kad aš išeičiau iš namų ir kalbėčiau su 
žmonėmis?

Aš suprantu, kad išimtinais atvejais 
reikia sustabdyti srove, bet - ei! Kaip il
gai gali užtrukti, kol bus pakeistas žuvų 
apgraužtas laidas, kuris atneša Bali elek
tros jėgą iš Javos, arba kol užklydusios 
voveraitės bus iškrapštytos iš Gilimanuk 
jėgainės generatorių. Jei problema yra ta, 
kad turbinos negauna pakankamai dujų, 
jie galėtų importuoti bent kelis Austra
lijos politikus. Dešimties politikų pučia
mas karštas oras tikriausiai pagamintų 
bent 1000 megavatų. Ir pagaliau kodėl 
reikia laukti, kol paklausa pasidarys di
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Gedimino Jokūbonio skulptūra “Vytautas”, 
stovinti Birštone.

kad „skambino mums visokie ,dipai‘ (išei
viai), bet mes jiems Jūsų telefono nedavėm! ”

Galbūt patys įdomiausi šios autobio
grafijos skyriai- tai „Ne paminklų metas“ 
ir „Europos Sąjungos žvaigždės“.

Anot autoriaus, atkūrus Nepriklau
somybe, kilo daug sumanymų statyt 
paminklus tautos istoriniams įvykiams, 
tačiau jie visi, išskyrus paminklą Gedi
minui ir karaliui Mindaugui, nuskendo 
ginčų liūne.

Po stebuklingo visos tautos pakilimo 
nuo Baltijos kelio iki Sausio 13-tosios prie 
TV bokšto bei Parlamento rūmų, Lietuvą 

desnė už pasiūlą ir tik tada pradėti ką 
nors daryti. Aaaahhhh!

Restoranai, užkandinės ir barai, kurie 
neturi atsarginio elektros šaltinio, kenčia. 
Kad ir kaip romantiška yra pietauti prie 
žvakių šviesos, klijentai išnyksta, kai 
užgriūva tamsa. Kas gi nori valgyti 
neįprastus valgius, kai nematai ką valgai? 
Kas gi nori gerti šiltą alų? Ir kas nori 
rizikuoti valgyti patiekalus iš atšilusio 
šaldytuvo. O kai ateina laikas užmokėti, 
kas nori krapštytis piniginėje ir ieškoti 
ne labai pažįstamų pinigų? Ir pagaliau, 
kas nori eiti nežinoma gatve ir rizikuoti 
įkristi į vieną tų duobių, kurių taip dos
niai pribarstyta Bali šaligatviuose. Turbūt 
nedaugelis.

Turistai lieka sėdėti viešbučiuose, 
aprūpintuose generatoriais, ir šitaip dar 
vienas mikroskopinių pajamų vakaras 
prislegia industriją, kuri ir taipjau ken
čia nuo nežmoniškų mokesčių už impor
tuotus gėrimus ir maistą. Per paskutinį 
mėnesį aš girdėjau ne vieną turistą pa- 
reiškiantį, kad jis visai rimtai galvoja 
sekančioms atostogoms pasirinkti kraštą, 
kur gero vyno butelis nekainuoja tiek pat, 
kiek atvykimo viza keturių žmonių šei
mai ir kur elektros tiekimas yra patiki
mas. Vienas net sakė, kad jaučiasi lyg 
Nyepi Diena čia būtų kas ketvirtą dieną. 
Kai tie turistai grįžta namo, jie kalbasi su 
draugais, jie rašo “blogus” ar “twiterius” 
ar-ba rašo straipsnius apie keliones. Žinios 
sklinda. Ar Bali gali sau leisti tokį dalyką?

Bet, žinoma, visa tai yra niekai, pa
lyginus su tikrąja problema, sukelta PLN 
užtemdymų - pembantu nyktofobija 
(tamsos baimė). Aš pastebėjau, kad dau
gelis vietinių žmonių bijo tamsos. O kas 
liečia mano pembantu, baimė nė iš tolo 
neapibūdina to jausmo, kurį ji išgyvena. 
Jeigu būtų žodis, kuris išreikštų baimę, 
terorą, siaubą, paniką, aliarmą, nusi
minimą, rūpestį, išgąstį, nustėrimą ir 

ėmė užgožtiVakarų komercija, vartotojų 
pasaulis. Ko nesunaikino kieta pries
pauda, ėmė naikint laisvė be atsakomy
bės. Lietuvos spauda staiga pamilo 
sensacijas, intrigas. Istorija ir jai skirti 
paminklai tapo nebereikalingais.

„Reikia linksmų paminklų,“ - rašė 
spauda, „Nesmagu mieste matyt už kam
po stovintį akmeninį žmogų!”

Visa tai buvo smūgis rimtiems tikro me
no kūrėjams. Šiame knygos skyriuje skulpt. 
Jokūbonis vėl „padejuoja“ dėl nevykusio 
Gedimino paminklo katedros aikštėje.

Kaip skaitytoja, žiūrėdama į Gedimino 
Jokūbonio sukurtą Gedimino modelio 
fotografiją šioje knygoje ir daugelį kartų 
mačiusi skulptoriaus V. Kašubos Gedi
miną Katedros aikštėj, pritariu skulpt. 
Jokūboniui, kad jo Gediminas būtų bu
vęs žymiai tinkamesnis. Kaip teko gir
dėti, vilniečiai, žvelgdami į dabartinį 
paminklą kunigaikščiui Gediminui juo
kauja: „Gediminai, nešok! Nugriūsi!”

Dar kartą skulptoriaus Jokūbonio 
talentas sužibėjo 2004 metais Europos 
Centre, netoli Vilniaus. Centre puikiai 
išplanuotos aikštės su milžinišku kom
pasu stovi paminklinė kolona, vainikuota 
Europos žvaigždėmis.

Priešpaskutinis šios autobiografijos 
skyrelis „Pokaris kupiškėnuose“ man kaip 
kupiškėnei ypač mielas, skaitant tarmiš

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
Comments 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 IA 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

nerimą, vargu ar jis išreikštų tą jausmą, 
kuris ją apima, kai šviesos užgesta. Jos 
akys išsiplečia kaip lėkštės, ji keliom 
sekundėm sustingsta ir pradeda paniškai 
badyti nuolat prie jos esančio telefono 
skaitmenis ieškodama išsigelbėjimo.

Aš tikrai bandžiau padėti. Aš nupirkau 
aibes atsarginių lempučių visam namui. 
Jos visą laiką prijungtos prie elektros 
tinklo ir ramiai kraunasi kol PLN išjungia 
elektrą, o tada jos automatiškai įsijungia. 
Štai problema ir išspręsta. Taip aš galvo
jau. Hmmm, ne! Tos lemputės, galbūt to
dėl, kad jų šviesa melsva, jai nesuteikia 
jokios paguodos.

“Bet, Sir, tai nėra tikra šviesa”, - sako ji 
man labai nedrąsiai. Kažkaip pasąmonėj 
ji žino, kad tos lemputės veikia iš baterijų, 
o baterijos galų gale išsikrauna. Kai aš la
bai netaktiškai paklausiu ar ji bijo ogo-ogų 
- legendinių baliniečių tautosakos pabai
sų - ji nervingai juokiasi ir paneigia, 
žvilgsniu tyrinėdama kiekvieną tamsų 
kampelį, laukdama kada tos didžiulės 
mėsėdės būtybės šaukdamos ir staugda- 
mos puls prie jos. Per užtemdymą ji per tris 
minutes apsupa save visomis atsarginė

ką pokalbį: „Gediminai, tai su mašinali 
atvažiavai?“, „Tai gol su laktuvėliu 
atolakiai?“

Savo autobiografiją skulpt. Jokūbonis 
užsklendžia jautriu prisiminimu apie res
tauruojamos Palėvenės bažnyčios suole 
rastą apdulkėjusią angelėlio galvytę. 
„Pasaulio šventovėse sklando angelų spie
čiai. Jie gražūs kaip dievai,“- rašo auto
rius, „bet tavo veidelis savas kaip Leivens 
lankų piemenėlio. Žiloje senatvėje su
tikau tave, mano vaikystės stebukle !„

Praturtinęs Lietuvą didelio meno pa
likimu, skulpt. Gediminas Jokūbonis mi
rė 2006 m. sulaukęs 79 m.

Užsklendžiant kaip skaitytojos pasigė
rėjimą skulptoriaus atsiminimais, noriu 
padejuot dėl vis labiau įsigalinčios sulie
tuvintos svetimvardžių rašybos. Tai ne kri
tika gerb. Jokūboniui, bendras Lietuvos 
įprotis. Ir pvz. vietoje ponas Coulter, Mis
teris Coulteris, vietoje Doug Moran, 
Dougas Moranas, o visos valstybinės įstai
gos būtinai nacionalinės. Jei svetimtau
čiai sugeba parašyti jiems sunkias lie
tuviškas pavardes kaip Sabonis, Giedrai
tytė, Grybauskaitė, kodėl to negali lie
tuviška spauda?

* * *
Gediminas Jokūbonis “Kai žaidė 

angelai”. Vilniaus Dailės akademijos 
leidykla 2009 m. □ 

mis lempomis, kurias tik gali surasti, o 
atsargai dar prideda kelias žvakes. Ir taip 
ji sėdi pasigriebus knygą (kurios neskai
to) ir viena po kitos siunčia trumpas 
teksto žinutes (SMS) į visus Indonezijos 
taškus. Nors dienos metu aš jos beveik ne
matau, per užtemdymą ji visuomet atsi
randa tame pačiame kambaryje, kur esu aš.

Ir, savaime aišku, kai aš pasakau, kad 
išeinu pietauti, baimė jos veide reiškia, 
kad aš turėsiu netikėtą pietų kompanjo- 
nę. Nors man atrodė, kad ji nelabai ver
tino mano kaip motociklisto sugebėji
mus, matydamas ją be jokios abejonės 
užšokančią ant motociklo keleivio sė
dynės, privertė mane pagalvoti, kad gal aš 
klydau. Antra vertus, gal būt tamsos bai
mė nugalėjo baimę važiuoti su manim.

PLN, tu man labai daug kainuoji. Ne 
tik dėl pietų, sugaišto laiko ir trukdymų. 
Mano pembantu netrukus ketina tekėti, ir 
aš ketinau dovanoti jai kokią nors nebran
gią dovaną. Dabar, tavo dėka, aš matau, 
kad neišsiversiu nepadovanojęs jai 5kV 
dyzelinio generatoriaus su visa apšvieti
mo sistema - o jie nepigūs.

(Bus daugiau)
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Kodėl dabartinė ALB Sydney Apylinkės 
Valdyba yra Nelegali

Jau Australijos pilietis

Dr. Angonita Wallis,
ALB Krašto Valdybos pirmininkė

Po įvykusio 2009 m. spalio mėn. 11d. 
ALB Sydney Apylinkės Metinio Susirin
kimo paaiškėjo, kad dauguma bendruo
menės narių nežino arba pamiršo, kad 
Sydney Apylinkė (Lithuanian Community 
Sydney Inc.) 2002 m. buvo inkorporuota 
pagal N.S.W įstatymus ir tapo juridine pel
no nesiekiančia organizacija, privalančia 
toliau laikytis Inkorporacijos Įstatymų 
(toliau “Inkorp. Įstat.”). Sydney Apylinkės 
Valdyba (toliau “Valdyba”) kaip atstovau
janti Bendruomenei, irgi turi laikytis “In
korp. Įstat.”. Įsikorporuodama Bendruo
menė atsisakė pilno pavaldumo ALB Sta
tutui (toliau “Statutui”). Tik Federaliniuo- 
se ALB reikaluose Bendruomenė gali veikti 
pagal “Statutą”, kiek tai leidžia “Inkorp. 
Įstat”. Bendruomenė įsikorporavo tam, kad 
gautų Valstybės paramą (Grant).

1. Balsavimas įvyko nesilaikant “In
korp. Įstat”. Pagal “Inkorp. Įstat”, Ben
druomenės pilnateisiais finansiniais na
riais tampa tie, kurie susimoka nario mo
kestį 14 dienų prieš Susirinkimą. Jie turi 
teisę balsuoti ir gali būti išrinkti j “Val
dybą”. Nesusimokėję laiku, negali balsuo
ti ar būti išrinkti į “Valdybą”.

2009 m. spalio 11 d. balsavo 62 as
menys. Tik 33 iš jų buvo pilnateisiai na
riai. Tą pačią dieną 20 naujų narių susi
mokėjo nario mokestį, o 9 vėliau nusta
tyto 14-os dienų termino. Taigi, teisę bal
suoti turėjo tik 33 nariai, bet ne 62.

2. Nominacijos j “Valdybą” pagal 
“Inkorp. Įstat.” turi būti pateiktos raštu ne 
vėliau kaip 7 dienas prieš Susirinkimą.

Vytautas Juška paskambinęs tapti 
“Valdybos“ nariu. Jo kandidatūra buvo at
mesta. Vėliau nauja “Valdyba” jį kooptavo, 
suteikdama atsakingas pareigas. Pagal 
“Inkorp. Įstat.”, V. Juška negali būti “Office 
Bearer”.

3. Visi dabartiniai “Valdybos” nariai nėra 
raštu pateikę nei nominacijų, nei sutikimų.

4. Balsavimo lapeliai turėjo būti išduo
dami tik pilnateisiams Bendruomenės 
nariams. Balsavimo metu jie neturėjo būti 
surenkami iš rankų į rankas, o asmeniškai 
įmetami į balsavimo dėžutę. Juos suskai
čiavus ir paskelbus rezultus, mano nuo
mone, turėtų būti įdedami į specialų voką,

Gerbiama Redaktore, 
Gerbiami Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo nariai,

Visi, dalyvavusieji sausio 31 dieną 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo metiniame na
rių susirinkime, girdėjo apie Klubo padė
tį ir apie bendruomenės narius, kurie 
pasišventė gelbėti mūsų Klubą, atsidūrusį 
ties praraja.

Išrinkta nauja Klubo Direktorių Val
dyba, kurią sudaro žmonės, dirbantys be 
jokio užmokesčio. Jiems reikalinga pagal
ba, nes paaiškėjo, kad be kitų rūpesčių yra 
ir $60,000 skola, kuri kaip negyjanti žaiz
da neduoda ramiai miegoti Valdybos 
pirmininkui Viktorui Šliteriui ir kitiems 
direktoriams.

užklijuojami, užanspauduojami ir patiki
mai saugojami. Iškilus neaiškumams, gali 
būti perskaičiuojami. Po šio Susirinkimo 
jie tuoj pat buvo sunaikinti.

5. Kiekvienas balsuotojas gali turėti ne 
daugiau kaip 5 “proxy” balsus. Jadvyga 
Burokienė šių balsavimo lapelių savo 
rankose turėjo kur kas daugiau.

2009 m. gruodžio mėn. 13 d. buvo 
sušauktas Ypatingas Krašto Valdybos 
Posėdis. Buvo pakviesti naujos “Valdybos” 
nariai tam, kad visapusiškai Išsiaiškinti ir 
išnagrinėti esamą padėtį. Po ilgų disku
sijų buvo vieningai padaryta išvada, kad 
nauja “Valdyba” yra Nelegali. Nuspręsta 
kuo greičiau inicijuoti naujus Rinkimus, 
griežai laikantis Inkorporacijos Įstatymų. 
Tam, kad pravesti Vasario 16-osios Minė
jimą ir Pobūvį, naujai “Valdybai” buvo su
teiktas šių Renginių Organizacinio Komi
teto statusas. Legaliai visą atsakomybę 
prisiima Krašto Valdyba kaip aukščiausias 
organas kartu ir vieningai dirbdami, bei 
apsikeisdami visokeriopa informacija su 
Organizaciniu Komitetu. Visi šie nutari
mai buvo vieningai priimti ir užprotoko
luoti. Beliko tik jų laikytis, nes buvo suras
ta gera išeitis šioje keblioje situacijoje.

Netrukus nauja “Valdyba”, nieko nepra- 
nešusi Krašto Valdybai, nutarė veikti sa
vo nuožiūra, atmesdama ankstesnius 
susitarimus. Mums, Krašto Valdybai ne
beliko nieko kito kaip tik atšaukti anks
čiau duotus įgaliojimus.

Krašto Valdyba nebuvo priešiškai 
nusistačiusi prieš šią ’’Valdyba “ ir jos 
nekaltino. Krašto Valdyba tik norėjo, 
kad “Valdyba” kuo greičiau legalizuotųsi

Krašto Valdyba pripažįsta, kad klaidų 
buvo padaryta iš visų pusių ir tos klaidos 
tęsėsi jau keletą metų. Bendruomenė ne
buvo kasmet informuojama apie “Inkorp. 
Įstat.”, ypatingai kas liečia naujos Valdy
bos rinkimus. Dabar susipažinusi su šiuo 
reikalu, Krašto Valdyba negali toliau ne
kreipti dėmesio, kad šiuo metu “Valdyba” 
dirba pažeisdama Australijos įstatymus.

KadangiSydney Bendruomenės “Public 
Officer” Teodoras Rotcas atsistatydino. 
Krašto Valdyba kaip aukščiausias organas 
turi greitu laiku sušaukti Ypatingą Visuo
tinį Susirinkimą, kad galėtume šią “Valdy
bą” arba patvirtinti arba išrinkti kitą 
Sydney Apylinkės Valdybą. □

Man kilo mintis kaip padėti išmokėti 
tą skolą, kaip padėti gali ir kiti, kurie jau 
nepajėgia gelbėti Klubą fiziškai.

Susirinkimo metu iškėliau mintį, kad 
reikia surinkti pinigų ir išmokėti tą sko
lą. Aš pats pasižadėjau duoti $10,000 be 
sąlygų. Tai reikia daryti dabar-šiandien, 
o ne po savaitės ar kelių. Tie, kurie yra 
pasiryžę gelbėti mūsų Namus, prašau man 
paskambinti tel.: 9727 3131. Susirinksime 
Klube ir bendrai pasitarsime, kaip atlikti 
šią operaciją. Tikiu, kad mano kvietimas 
neliks tuščias balsas tyruose ir greitu metu 
galėsime įsileisti saulę į mūsų Namus. 
Didžiulė padėka tiems, kurie šiandien 
aukoja paskutines savo jėgas, gelbėdami 
mūsų Namus.

Antanas Kramilius

Lietuvos Nepriklausomybės diena
Melbourn Federation Square

Šių metų vasario 16 dieną visi lietuviai kviečiami į Federation
Square („Federacijos aikštę“) Melbourne 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

Šiais metais Australi
jos Dienos proga Syd
nėjaus Hyde Park’e vyko 
garbingas Australijos pi
lietybės suteikimas. Tar
pe pirmųjų 12-kos į sceną 
pakviestųjų buvo ir Syd
nėjaus lietuvių choro 
“Daina” pianistas Woj
ciech Wisniewski.

Nuotraukoje - Syd
nėjaus miesto merė Clo
ver Moore, dalyvaujant 
NSW Parlamento at
stovams, Įteikia Aus
tralijos pilietybės pa
žymėjimą Wojciech Wis
niewski.

Jadvyga 
Dambrauskienė

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 I rena 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.i.scivijosinstitutas.lt/index.php?cid=664
Kontaktai: Vida Bagdonavičienė, tel.: +370 67 971289.

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

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 DVD programa. Kviečiame tautiečius (65+) įsijungti į mūsų

Sąjungą. Melbourno Pensininkų Draugija

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 Birutės Aleknaitės.

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

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

Kun. Hermanas Šulcas j Sydnėjų atvyksta vasario 18 dieną. Pageidaujantys susitikti su 
svečiu, kreipkitės į Danutę Ankienę tel.: 98712524.

Negavus bažnyčios, rekolekcijos prasidės penktadienį, vasario 19 dieną, 2 vai. p.p. 
Lietuvių Klube Bankstowne. Po išpažinčių bus laikomos šv. Mišios, sakomas pamokslas. 
Rekolekcijų užbaigimas. Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

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

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 Melbourną. Skrydis JQ 704.
Iš Melbourno kovo 3-čią, 11.00 vai. atvyksta į Adelaidę. Skrydis QF679.
Iš Adelaidės kun. H. Šulcas kovo 6-tą išvyksta į Europą.
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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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@lithuanianclub.org.au 
www.Iithuanianclub.org.au

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

Klubo restoranas

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

Sydnėjiškių dėmesiui
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., Melbourno Lietuvių Klubo Koncertų salėje, su menine programa.

Visus kviečiame dalyvauti.
ALB Melbourno Apylinkės Valdyba.

Nepriklausomybės Šventė Geelonge
Nepriklausomybės Šventės - Vasario 16-osios - minėjimas ruošiamas 

sekmadienį, vasario 21 dieną, 1230 vai. p.p. Lietuvių Namuose Pettitt Park, 
Beauford Avė., Bell Post Hill.

Programoje - trumpa oficiali dalis ir trumpa meninė dalis. Seks pietūs.
ALB Geelongo Apylinkės Valdyba nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti.

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Virtuvėje dirba 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 išvakares
šeštadienį, vasario 13 dieną, 7 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube. 
Taurė šampano atvykus.
Šventinė Vakarienė.
Muzika, žaidimai, prizai.
Valentiniški kokteiliai bare.
Kaina $35. Vaikų priežiūra.
Kaina vaikams $10.
Vietas būtina užsisakyti iš anksto 
tel.: 9708 1414
e-mail: contactus@lithuanianclub.org.au

Sekmadienj, vasario 14 d. - specialus Valentino Dienos meniu

Užgavėnių 
blynai

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Rekolekcijos Melbourne
Rekolekcijas Melbourne praves svečias kun. Hermanas Šulcas š. m. vasario 27 d., 

šeštadienį, 16 vai., Melbourno Lietuvių Namuose. Po Rekolekcijų - pabendravimas su 
kunigu. Kviečiame visus ir prašome prisidėti prie vaišių, atsinešant “po lėkštę”.

Melbourno Parapijos Taryba

Nuotraukų iš Lietuvos paroda
Vasario 16-osios Dienos proga kviečiame apsilankyti į nuotraukų iš Lietuvos 

parodą. Paroda įvyks sekmadienį, vasario 14 d., Melbourno Lietuvių Namuose.
Kviečia: Dennis ir Birutė

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

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

meno Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 
Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: juskagirl@y7mail.com www.ald2010.org
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