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Sydnėjaus “Aušros” tunto skautų stovykla “Žemyna”

Šių metų sausio 6-10 dienomis Camp Kariong (NSW) vyko Sydnėjaus “Aušros” tunto skautų stovykla “Žemyna”. Plačiau apie 
stovyklą skaitykite “M.P.” psl. 5. Nuotraukoje - “Aušros” tunto skautai stovykloje.

Afganistano karui - 
dar beveik 7 mln.

NATO paskelbė žinią, kad organizacijos 
narės, tarp jų ir Lietuva, turės sudėti dar 
2.24 mlrd. litų “įmokų” už dalyvavimą kare 
Afganistane, kuriam politiškai bei strate
giškai vadovauja amerikiečiai. NATO gene
ralinis sekretorius Anders Fogg Rasmussen 
Stambule vykusiame NATO gynybos mi
nistrų susirinkime pabrėžė, kad yra susi
daręs 2.24 mlrd. litų NATO biudžeto de
ficitas. Proporcingai, Lietuvai savais pini
gais teks užkimšti apie 0.3% šios skylės, t. 
y. 6.72 mln. litų. Gynybos ministrės Rasos 
Juknevičienės patarėjas Andrius Krivas 
detalizavo, jog papildomų Lietuvos lėšų 
pareikalaus daugiausia kaip tik toji misi
ja, kur dalyvauja 155 Lietuvos kariškiai.

Kilus nepasitenkinimui spaudoje bei 
politiniuose sluoksniuose, kad „liepia 
susimokėti už svetimą karą“ net kraštui 
sunkiu metu. Gynybos ministrė Rasa 
Juknevičienė paaiškino, kad mainais už i 
Afganistaną siunčiamus karius Lietuva 
esą gauna daug gero. Pasak jos, “NATO 
mums suteikia saugumo garantiją”. 
Paklausta, ar derėsis su NATO vadovais, 
kad Lietuvai išgyvenant vieną didžiausių 
krizių mokėjimas būtų bent atidėtas, ji 
leido suprasti, kad ne: “Visos valstybės turi 
krizę. Absoliučiai visos”. □

Vd^iXs Lietuvos įvykių apžvalga
Ieško darbo

Vasario 4 die
ną darbo ieškojo 
288,100 asmenų, 
turinčių bedarbio 
statusą. Lietuvos 
darbo biržos duo
menų bazėje bu
vo 1,600 laisvos 
darbo vietos. Iš 
viso per savaitę 

įregistruota 1,400 asmenų, jaunesnių ne
gu 25 metai, ir tai yra 6.2% daugiau negu 
ankstesnę savaitę. Iš per savaitę registruo
tų bedarbių 2,254 asmenys (arba 31%) 
atleisti iš darbo per paskutiniuosius šešis 
mėnesius.

Darbdaviai per savaitę registravo 1,4 00 
laisvų darbo vietų. Per savaitę padėta įsi
darbinti 2,600 asmenų. Į aktyvios darbo 
rinkos politikos priemones nusiųsta 1,013 
bedarbių. Darbo birža praneša, kad per 
savaitę (sausio 29 - vasario 4 d.) registruota 
7,300 bedarbių. Jaunimas tarp bedarbiais 
tapusių asmenų sudarė 19.5%.

Iš Kauno - daugiau skrydžių
Nuo gegužės padvigubės oro keliai iš 

Kauno tarptautinio oro uosto (KTOU). 
Devyni nauji maršrutai, 120 skrydžių per 
savaitę, 1 mln. keleivių per metus - visa tai 
žada savo bazę Kaune atidaranti populia
riausia aviakompanija pasaulyje “Ryanair”. 
Ši aviakompanija Kaune atidaro pirmąją 
savo bazę Centrinėje Europoje. Tai bus 40- 
oji bazė pasaulyje. Manoma, kad per atei
nančius 12 mėn. Kauno oro uostas taps 
labiausiai augančiu oro uostu Europoje.

“Ryanair” pranešė taip pat svarstanti 
planus pradėti skrydžius iš Vilniaus ir 
Palangos oro uostų. Neoficialiais duome
nimis, tikimasi, jog “Ryanair” lėktuvai iš 
Palangos oro uosto ims skraidyti dar šiais 
metais. Jei panašiai pavyktų susitarti ir 
su Vilnium, jau šiemet abu oro uostai 
aptarnautų per 3 mln. keleivių.

Pasitraukė sveikatos ministras
Sveikatos apsaugos ministras Algis 

Čaplikas įteikė Premjerui Andriui Kubi
liui atsistatydinimo pareiškimą. Tuo pat 
metu Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 
pareigūnai tęsė dokumentų poėmius 
Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM) ir 
jai pavaldžiose įstaigose. Ministras buvo 
nusprendęs trauktis iš posto, kai sausio 21- 
ąją Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pa
reigūnai iš Sveikatos apsaugos ministe
rijos išsivedė jo partijos kolegą, buvusį 
viceministrą Artūrą Skiką. Dabar šis bu
vęs liberalcentristas jau nuteistas už ky
šininkavimą. “Aš tikrai neteisingai pasiel
giau, kad tada pareiškimo neįteikiau 
Premjerui. Emociškai pasidaviau jo 
įkalbinėjimams likti dirbti. Tai, kad tiek 
ilgai delsiau, laikau savo, kaip politiko, 
klaida”, - kalbėdamas su “Lietuvos rytu” 
gailėjosi A. Čaplikas.

Seimo Pirmininkė Irena Degutienė 
pareiškė, kad korupcijos skandalai, susiję 
su jau iš Liberalų ir centro sąjungos (LiCS) 
pašalintu buvusiu viceministru Artūru Ski
lai, Sveikatos apsaugos ministrui A. Čapli
kui gali trukdyti vykdyti reformą. Ji jau 
anksčiau sakė, kad ji tokioje situacijoje

Nukelta į 2 psL

Gerbiami tautiečiai, mieli viso pasaulio lietuviai!
Vasario 16-oji - visų mūsų širdžiai brangi šventė, vienijanti ir jungianti viso pa

saulio lietuvius, nepamirštančius savo tėvynės. Ši ypatinga diena primena mums 1918 
m. pasirašyto Lietuvos Nepriklausomybės Aklo reikšmę, sutelkiant mūsų tautų valstybės 
atkūrimui. Jis paliudijo mūsų kaimynams ir pasauliui mūsų gyvastį ir laisvės troškimų.

Su dideliu dėkingumu prisimename Nepriklausomybės akto signatarus bei visus 
iškilius Lietuvos žmones, be kurių pasiaukojančio darbo, pastangų, išsaugotos vilties 
kovoje už tėvynės nepriklausomybę ir ištikimybės laisvės idealams neįsivaizduojame 
šiuolaikinės, modernios, atviros pasauliui ir naujovėms Lietuvos.

Vasario 16- osios aktas ir šiandien telkia visus pasaulio lietuvius patriotiškumui 
ir lietuvybės - savo tėvų ir protėvių palikimo - išsaugojimui.

Linkiu Jums visiems, brangūs tautiečiai, vienybės ir stiprybės. Dėkoju Jums už Jūsų 
pastangas lietuvybei remti ir puoselėti. Išlaikykime drauge mūsų laisvės dokumento 
dvasių, brangindami savo lietuviškų tapatybę, susietų istorijos, kalbos ir kultūros saitais, 
nacionalinę savigarbų, paveldu ir papročius. Tvirtinkime meilę tėvynei kasdieniniais 
savo darbais. t

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Pasitraukia Generalinis prokuroras
Po ilgai trukusių diskusijų spaudoje ir 

viešajame gyvenime, Prezidentė Dalia Gry
bauskaitė patenkino generalinio prokuroro 
Algimanto Valantino atsistatydinimo 
pareiškimą ir pasirašė dekretą dėl teiki
mo Seimui pritarti A. Valantino atleidimui 
iš generalinio prokuroro pareigų.

Atleidimo procedūra buvo baigta, kai 
Seimas šį klausimą įtraukė į darbotvarkę ir 
balsavo dėl pritarimo, o Prezidentė pasi
rašė dekretą dėl atleidimo. „Šis sprendimas 
yra priimtas laiku, nes, susiklosčius dabar
tinei situacijai ir aplinkybėms, Prokuratūra 
negali ir negalės efektyviai atlikti savo 
funkcijų. Visuomenės nepasitikėjimas Ge
neralinės prokuratūros vadovybe paraly
žiuoja visos prokuratūros darbą ir tampa 
trukdžiu ne tik kasdieniam prokuratūros 
darbui, bet ir būtiniausioms permainoms 

vykdyti”, - teigia Prezidentė.
Gegužės 1-ąją baigiasi ir gen. prokuroro 

pavaduotojų Vytauto Barkausko bei Gin
taro Jasaičio kadencijos. Prezidentė mano, 
kad prokuratūroje, kaip ir teismuose, 
būtina vadovų rotacija, todėl šias pareigas 
turėtų eiti nauji, aukščiausios reputacijos 
ir kvalifikacijos žmonės.

Tačiau atsistatydinusio gen. prokuroro 
Algimanto Valantino pavaduotojai neketi
na trauktis. Jie teigia, kad jie patiria didžiu
lį politikų ir verslo magnatų spaudimą. 
Pasak gen.prokuroro pavaduotojo Gintaro 
Jasaičio, tam, kad jis ir kitas pavaduotojas 
Vytautas Barkauskas pasitrauktų, reikia 
rimtų argumentų, o pretenzijos ir priekaiš
tai dėl jų darbo turi būti labai rimti. “Niekas 
man pretenzijų nepareiškė, net ir pati 
Prezidentė”,-pareiškė G. Jasaitis. □
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Vasario 7 d. 
Ukrainos pre
zidento rinkimų 
antrąjį ratą maža 
balsų persvara 
laimėjo Rusijai 
palankus opo
zicijos lyderis 
Viktor Janukovič. 
Jo varžovei dabar
tinei ministrei pir

mininkei Julijai Timošenko pakenkė ne
santaika su kadenciją baigiančiu prezi
dentu Viktor Juščenko. Jis irgi kandidata
vo į prezidentus, bet iškrito per pirmąjį 
rinkimų ratą ir atsisakė paremti J. Timo
šenko kandidatūrą antrajame rate. Julija 
Timošenko, kuri siekia Ukrainos įstojimo 
j Europos Sąjungą ir į NATO, apkaltino 
Viktorą Janukovič plataus masto sukčia
vimu rinkimuose. Ji sieks rinkimų rezul
tatų panaikinimo teismo keliu.
♦ Vasario 8 d. Šri Lankos policija suėmė 
opozicijos lyderį buvusį kariuomenės va
dą generolą Sarath Fonseka. Jo šeima 
išreiškė susirūpinimą, kad generolas bus 
nužudytas arešte, ar bus nuteistas sušau
dyti sufabrikuotais kaltės įrodymais. Va
sario 9 d. Šri Lankos prezidentas Mahinda 
Rajapaksa paleido parlamentą, o sekančią 
dieną policija vartojo ašarines dujas Šri 
Lankos sostinėje Colombo prieš protestuo
jančią minią. Keturių budistų sektų vie
nuoliai drauge kreipėsi į prezidentą M. 
Rajapaksa prašydami paleisti suimtąjį 
generolą Fonseka.
♦ Vasario 8 d. Toyota bendrovė pristatė 
Australijoje savo naują automobilio mo
delį “Prius”. Sekančią dieną Toyota pa
skelbė, kad atšaukia 400,000 šio modelio 
automobilių visame pasaulyje (2378 Aus
tralijoje) pašalinti problemą stabdžio pe
dalo elektroninės kontrolės instrumen

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
greičiausiai priimtų sprendimą atsistatydinti

Sveikatos problemos
• Sveikatos apsaugos ministerija pra

nešė, kad visi norintys bus pradėti nemo
kamai skiepyti nuo kiaulių gripo viruso. Iki 
šiol nuo pandeminio gripo Lietuvoje galėjo 
pasiskiepyti medicinos darbuotojai ir 
vyresni nei 10 metų pacientai, sergantys 
lėtinėmis - ypač kvėpavimo takų - ligomis. 
Šioms rizikos grupėms prioritetas buvo 
teikiamas ir kitose pasaulio valstybėse. Šių 
metų pradžioje epidemiologinė gripo si
tuacija Europos šalyse ir visame pasaulyje 
yra nepalanki, dominuoja pandeminio gri
po virusas. Todėl esą išlieka pavojus užsi
krėsti gripo A(H1N1) virusu. Pranešama, 
kad Sveikatos apsaugos ministerija nusi
pirko 27,000 skiepų nuo kiaulių gripo 
dozių už 1 mln. litų.

• Vilniaus greitosios pagalbos ligoni
nėje vien šių metų sausį gydyti 32 žmonės, 
apsinuodiję smalkėmis. Tokių apsinuodiji
mų kasmet ypač padaugėja žiemą, kai prasi
deda šildymo sezonas ir intensyviai kūrena
mos krosnys, kurių sklendės neretai būna 
netvarkingos. Šiemet žiema buvo ypatingai 
šalta. Jei pagalba apsinuodijus smalkėmis 
suteikiama pavėluotai, smegenys negauna 
pakankamai deguonies ir žmogus miršta.

Iškart trys šventės
Dabar ilgąjį savaitgalį Lietuvos gyven

tojai galėsjo mėgautis iškart trimis šven
tėmis - Lietuvos valstybės atkūrimo diena, 
Užgavėnėmis ir šv. Valentino diena. Tačiau 
kultūros paveldo puoselėtojai apgailes
tauja, kad amerikietiškos šventės jaunimui 
darosi vis svarbesnės už tautiškas. Žalgirio 
nacionalinio judėjimo surengtoje disku

tuose. Šiek tiek anksčiau Toyota turėjo 
atšaukti kelis milijonus naujų automo
bilių Europoje ir Amerikoje dėl proble
mų su greičio bei stabdžio pedalais.
♦ Vasario 10 dieną Afganistano vyriau
sybė pranešė, kad išvalytos griūtys, ku
riam laikui uždarę svarbų Salang tarpek
lį į šiaurę nuo Kabulo. Iš griūčių atkasti 
157 kūnai.
♦ Vasario 11d. vienoje New York’o 
ligoninėje buvusiam JAV prezidentui Bill 
Clinton buvo išvalyta užsiblokavusi širdies 
arterija.
♦ Vasario 11 dieną Irano prezidentas 
Mahmoud Ahmadinejad paskelbė, kad 
Iranas dabar įsijungė į branduolinių 
valstybių eiles. Dvi dienas veikusi bran
duolinė jėgainė pagamino pirmą porciją 
20% sustiprinto urano.
Užsienio valstybės reiškia protestus dėl 
Irano branduolinės politikos ir dėl masi
nių opozicijos veikėjų areštų. Protesto 
demonstracijų dalyviams vis dažniau 
įvykdomos mirties bausmės.
♦ Vasario 12 dieną Briuselyje posėdžia
vo 27 Europos Sąjungos lyderiai aptarti 
Graikijos finansų krizę, kuri gali paveik
ti euro valiutos stabilumą. Graikija paža
dėjo apkarpyti savo biudžetą ir pravesti 
eilę struktūrinių reformų.
♦ Vasario 13 d. Vancouver mieste ir 
apylinkėse prasidėjo Žiemos olimpiniai 
žaidimai. Tą dieną virš 200 veidus kau
kėmis pridengusių demonstrantų surengė 
protesto riaušes, puolė olimpinių suve
nyrų krautuves ir grūmėsi su policija.
♦ Vasario 14 dieną mirė 89 metų am
žiaus populiarus anglų rašytojas Diek 
Francis, buvęs karo lakūnas per Antrąjį 
pasaulinį karą, vėliau išgarsėjęs kaip 
lenktynių jojikas.
Daugelyje savo romanų jis aprašė lenk
tynininkų gyvenimą. □ 

sijoje buvo pasibaisėta gatvėje nugirdus 
dviejų jaunuolių pokalbį - šie džiaugėsi, kad 
šiemet Valentino dieną galės švęsti net 4 
dienas. Taigi, ši į Lietuvą iš svetur atkeliavusi 
tradicija jiems esanti daugsvarbesnė už lie
tuviškas Užgavėnes ar net Valstybės atkūri
mo šventę. Pasak prof. Krescencijaus Stoš
kaus, “žmonės nenori būti savimi pačiais. 
Yra prarastas orumo jausmas. Savivertės 
krizė. Tai dangstome svetimomis vertybė
mis”. Jo teigimu, būtent dėl savęs neįverti
nimo ir priimame svetimas tradicijas, nes 
manome, kad jos yra geresnės nei mūsiškės.

Kaune - du Gyvybės langeliai
Kaune, Prano Mažylio gimdymo na

muose atidarytas antrasis Gyvybės langelis. 
Čia tėvai, nenorintys auginti savo kūdikių, 
gali saugiai juos palikti. Gyvybės langelis - 
tai speciali patalpa, j kurią įdėjus nauja
gimį, budintį personalą pasiekia signalas ir 
auklėtojos skubiai pasirūpina vaiku, kuriuo 
negali ar nenori rūpintis tėvai.

Pasak vyr. gydytojo Eugenijaus Valase- 
vičiaus, “per metus Lietuvoje, pagal oficia
lią statistiką, išmetami, paliekami sušalti 
7-8 kūdikiai. Tai oficiali statistika, o realiai 
šie rodikliai turbūt gerokai didesni. Šie 
Gyvybės langeliai padeda išsaugoti gyvybes, 
tad jų nauda yra neginčijama“.

Gyvybės langelio įrengimas kainavo 
apie 4,000 Lt, kuriuos paaukojo rėmėjai. 
Pirmasis Lietuvoje Gyvybės langelis lapkri
čio pabaigoje buvo atidarytas Vilniuje, o 
gruodžio 18 d. vakarą čia buvo paliktas 
pirmasis kūdikis - maždaug dviejų savaičių 
amžiaus mergytė. Gyvybės langeliai taip pat 
veikia Klaipėdoje ir Panevėžyje.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir “Bernardinai”.

ŽVItfcJlMJ
“Buvusieji” verkia 
krokodilo ašaromis
Kęstutis 
Girnius, 
Vilnius

Pastaruoju 
metu Premjerui 
Andriui Kubiliui 
(ir Prezidentei 
Daliai Grybauskaitei) priekaištaujama 
dėl jų kadrų politikos. Esą vyksta valy
mai, atleidžiami patyrę, savarankiškai 
mąstantys darbuotojai, o pakeičia juos 
nekompetentingi „savieji“.

Šią dainelę dažniausiai dainuoja bu
vęs Premjeras Algirdas Brazauskas ir 
soedemai. Seniai dainuoja. 1996 metų lap
kritį, kai konservatoriai pasiekė pergalę 
per Seimo rinkimus, tuometė LDDP pra
bilo apie valymus, sąskaitų suvedinėjimą, 
specialistų atleidinėjimą. Tai buvo kro
kodilo ašaros.

Šiandienos naujovė ta, kad j giesmi
ninkų gretas įsitraukė ir kai kurie ap
žvalgininkai. Antai Lauras Bielinis rašo, jog 
siekiama, „kad visose įmanomose valsty
bės tarnybos pozicijose būtų savi, valdan
čiajai daugumai lojalūs kadrai“. Rimti 
priekaištai, bet kur faktai, duomenys, 
statistika? Jų su žiburiu nerasi... Vladimi
ras Laučius labiau kritikuoja užprogra
muotą „maniakę-kirtikę“ Prezidentę ne
gu Premjerą ir konkrečiai išvardija nu
kentėjusiuosius. Sąrašas nėra įspūdingas... 
Lieka Valstybės saugumo departamento 
(VSD) vadovai, kuriuos sunku vaizduoti 
kaip nekaltas aveles. Stebina, kad po visų 
iškrėstų šunybių jie taip ilgai išliko.

Kadrų keitimą galima kritikuoti, jei 
gerus tarnautojus pakeitė prasti... Yra 
daug gerų, profesionalių valstybės tar
nautojų, bet tarp jų pilna senų nomen
klatūrininkų, išlikusių nuo sovietinių 
laikų, ir šių dvasinių palikuonių. Senų 
kadrų išsaugojimas reiškia ir tolesnį

Lietuvoje - aukštos kainos
„Vakarų žinios“, rašo, kad Lietuvoje 

viešintys švedai ar vokiečiai keikia lie
tuviškas kainas. Nenuostabu: penkiskart 
geriau gyvenančiose šalyse maistas pi
gesnis. Tik skurdžiausiai Europoje gyve
nantys lietuviai priversti kentėti, nes nė 
viena valstybinė institucija mūsų žmonių 
negina. Žemės ūkio ministras Kazys 
Starkevičius konstatavo: priežiūros ins
titucijos yra neveiksmingos. “Konkuren
cijos taryba turi būti budri, ar čia nėra 
tam tikrų susitarimų. Aš ne kartą krei
piausi dėl pieno produktų - tuo metu 
pieno kainos nukrito. Bet laikinai”, - 
pripažino K.Starkevičius.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Bro
nius Markauskas pripažino: Lietuvoje

Klaipėdoje - kokaino už šimtus milijonų litų
(lietuviams.com) Vykdant tarptautinę 

operaciją, Klaipėdos jūrų uoste sulaiky
tas, preliminariais duomenimis, 500 ki
logramų kokaino krovinys iš Pietų Ame
rikos.

Policijos atstovas sakė, kad tai - di
džiausias Lietuvoje sulaikytas ir iš apy
vartos paimtas narkotikų krovinys bei 
viena iš didžiausių Europos Sąjungoje 
sulaikytų kokaino siuntų.

Iš Ekvadoro per Vokietijos uostus 
atkeliavusio krovinio kaina didmeninėje 
rinkoje - 50-100 mln litų, mažmeninė 
(gatvėje) - 250-300 mln. litų.

Anot pareigūno, į briketus supakuotas 

senoviško mąstymo klestėjimą valstybės 
struktūrose.

Estija ūkiškai pažangesnė už Lietuvą 
dėl įvairių priežasčių, tačiau viena svar
biausių yra tai, kad valstybei atgavus ne
priklausomybę daugelis rusakalbių val
dininkų išvyko iš Estijos ar paliko tar
nybą. Juos pakeitė energingi, Vakaruose 
įsilavinę jaunuoliai, kurie matė senosios 
tvarkos ydas ir skubiai jas pašalino. Lie
tuvoje tokios kaitos nebuvo. LKP stag- 
natoriai išsaugojo savo postus ir dirbo 
kaip anksčiau. Dažnai blogai. Dėl to visi 
nukentėjome. Juk ne be jų įnašo Lietuva 
liko visiškai priklausoma nuo Rusijos 
energijos, dujų ir naftos.

Problemų kelia ne tai, kad keičiami 
kadrai, o tai, jog kaita perdėm ribota. Pa
šalinta aukščiausia VSD vadovybė, bet 
skyriams ir padaliniams tebevadovauja 
Jurgelevičiaus ir Dabašinsko skirti pa
tikėtiniai. Tad jų dvasia, VSD užduoties 
supratimas ir darbo būdas tebėra įsišak
nijęs organizacijoje.

Panaši padėtis ir prokuratūroje. Anks
čiau ar vėliau Algimantas Valantinas bus 
atleistas iš pareigų, bet vien jo pašalini
mas nelaiduos veiksmingesnio prokura
tūros darbo. Prokuratūra prastai dirbo 
prieš paskiriant A.Valantiną generaliniu, 
prastai dirbs ir jį atleidus, jei nebus ra
dikalių sisteminių pokyčių. Jų negali būti 
nepakeitus kadrų.

Demokratijoje rinkimai nėra vien po
puliarumo konkursas. Rinkėjai balsuoja 
už partiją ar asmenį, kuris pasuks valsty
bės politiką rinkėjo pageidaujamu keliu. 
Net geriausiomis sąlygomis sunku įveikti 
valdininkų inerciją. Kuo sunkiau keisti 
vadovaujančius kadrus, tuo didesnė 
tikimybė, jog nauja valdžia patirs didelių 
problemų, siekdama įgyvendinti rinkėjų 
palaimintą politiką, o tuo pat metu ir 
vieną pagrindinių demokratijos vertybių 
- būtent tai, kad rinkėjai savo balsais nu
stato šalies politikos kursą.

Užuot verkšlenus dėl kai kurių aukš
tų pareigūnų atleidimo, reikėtų paklaus
ti, ar tai buvo blogi sprendimai, ar dėl to 
nukentėjo valstybė? Dažniausiai atsaky
mas yra „ne“.

(bemardinai.com sutrumpinta) 

padaryta viskas, kad kainos būtų di
džiausios. “Vartotojų organizacijų yra ne 
viena, bet kokių nors koncentruotų veiks
mų nematyti”, - skundėsi jis.

Iš kitos pusės, Vartotojų teisių apsau
gos tarnybos direktorius Feliksas Petraus
kas aiškina, kad “jei būtų priimtas spren
dimas, kad mes tai turime kontroliuoti, 
tai galvotume, kaip daryti. Jei būtų var
totojo skundas - žiūrėtume, siųstume. Jei 
būtų dėl ne maisto produktų skundas - 
siųstume ne maisto produktų inspekcijai. 
Jei dėl maisto - tai Valstybinei maisto ir 
veterinarijos tarnybai”. Tarnybos direk
torius F. Petrauskas mano, jog “nustatyti 
kainas iš tikrųjų ir nėra mūsų regulia
vimo sritis”. □ 

aukščiausios rūšies kokainas buvo pa
slėptas konteineryje tarp šaldytos žuvies. 
Kontrabanda dar tikslinama.

Ekvadore sulaikyta su šiuo nusikalti
mu siejama grupė asmenų. Su tuo susiję 
Lietuvos piliečiai šiuo metu gali būti 
užsienyje.

Keletą mėnesių trukusioje operacijoje 
dalyvavo ne tik Lietuvos, Ekvadoro, bet ir 
kitų šalių tarnybos: JAV, Latvijos. Iki
teisminį tyrimą taip pat atlieka ne tik 
Lietuvos pareigūnai.

Manoma, kad sulaikytas krovinys buvo 
skirtas ne Lietuvos rinkai, o pasak pa
reigūno, ir Rytų, ir Vakarų rinkoms. □
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Bendruomenės baruose
“Talkos” metinis narių susirinkimas Sydnėjuje

Šių metų sausio 31 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube įvyko Lietuvių Kooperatinės Kre
dito Draugijos “Talka” Sydnėjaus skyriaus metinis narių susirinkimas. Į jį iš Mel
bourne atvyko “Talkos” direktorius ir sekretorius Raimondas Samsonas, kuris padarė 
pranešimą, ir “Talkos” direktorius Viva Alekna.

Raimondas Samsonas “Talkos” direktorius, nuo 1999 m. yra ir “Tal
kos” sekretorius. Kvalifikacijos: B.B. (Acc.) [Bachelor of Business], Grad. Dip.(Acc) 
[diplomuotas accountantlbuhalteris], M.Tax [Master of Taxation]. Dirba: Australian 
Taxation Office kaip senior accountant. Žemiau spausdiname jo pranešimą. Red.

Gerbiami nariai ir svečiai, sveiki atvy
kę į šį informacinį Talkos susirinkimą. 
Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į praėju
sių metų pasaulio ekonomikos krizės 
pasekmes, įskaitant “Talkos” finansinę 
padėtį, mūsų veiklos rezultatus ir ateities 
poveikių perspektyvas, o taip pat atsakyti į 
jūsų finansinius klausimus, jei tokie iškiltų.

Galime pasidžiaugti, kad nežiūrint pra
ėjusių metų finansiškai neramius laikus, 
“Talka” vis dar yra gerame stovyje. Mūsų 
kooperatyvas ir toliau yra pelningas. Per 
48 metus veiklos “Talka” niekada neturė
jo nuostolių, net ir nepaisant sunkių eko
nominių sąlygų praėjusiais metais.

Pasaulinę finansinę krizę sukėlė Ame
rikos finansinių institucijų nepagrįstų 
sprendimų paskolos žmonėms, kurie nie
kada nebūtų galėję tų paskolų grąžinti. 
Dėl to sumažėjo privataus ir komercinio 
turto vertė, bankai buvo priversti nurašyti 
didelius nuostolius ir palūkanų normos 
smarkiai krito. Krizei iškilus, bankai bi
jojo ir nebenorėjo daugiau skolinti. Dar 
blogiau vyko nes komerciniai JAV ban
kai nevykdančias hipotekas pradėjo su
pakuoti į tam tikrus finansinius produk
tus ir juos pardavinėti užsienyje, tuo plės
dami finansinę krizę pasauliniu mastu.

Finansų krizės poveikis taip pat buvo 
jaučiamas ir Australijoje dėl kredito 
neprieinamumo ir netiesioginiai suma
žintų palūkanų normų sugriežtinimo.

“Talkos”, tačiau, dėl blogų paskolų, visa 
tai tiesiogiai nepaveikė. Visos mūsų pa
skolos yra tik 80% turto vertės, ir mes 
labai kruopščiai žiūrime į skolininko su
gebėjimą paskolas grąžinti. Per paskuti
niuosius 48 metų “Talka” niekada nebu
vo priversta parduoti niekieno nuosavy
bės skolai atgauti.

Tačiau pasaulinė ekonominė padėtis ir 
“Talkai” turėjo tam tikros įtakos. Dėl eko
nominio netikrumo, žmonės buvo linkę

“Talkos” Sydney skyriaus metinio narių susirinkimo metu. Iš kairės: Greta Savickaitė - 
Fletcher, Nada Dundaitė, Viva Alekna, Elė Kains ir Raimondas Samsonas.

Džiugi
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, 

grąžinti paskolas kiek anksčiau ir nebuvo 
pasiryžę daug skolintis.

Nors finansinėje rinkoje palūkanų nor
mos sumažėjo, “Talka” buvo įsipareigojusi 
nariams mokėti didesnes palūkanas už 
terminuotuosius indėlius. Tuo tarpu “Tal
kos” indėliai didžiuose bankuose ir kitose 
finansinėse įstaigose uždirbo mažiau, 
kadangi jie buvo investuoti trumpesniems 
laikotarpiams ir žemesniais vyraujančiais 
procentais.

Nepaisant sunkiausių ir sudėtingiausių 
ekonominių aplinkybių, tiek Australijoje, 
tiek visame pasaulyje “Talka” vis dar įs
tengė sutelkti labai padorų pelną ir galėjo 
paaukoti pinigų ($5,000) lietuvių orga
nizacijoms. Tai savaime rodo finansinį 
“Talkos” stabilumą ir stiprumą. Direkto
riai yra labai patenkinti rezultatais.

Kiti svarbūs ir dominantys elementai 
per paskutinius finansinius metus:

“Talkos” kontrolę 2009 m. padarė 
APRA (Australian Prudential Regulation 
Authority) auditoriai. Laipsnis, kurio rei
kalauja auditoriai renkant išsamią infor
maciją, yra toks pats, kaip yra reikalauja
ma iš didžiųjų bankų. Rezultatas - puikus. 
“Talkos” atsargos yra labai stiprios. Pa
skolos yra pakankamai saugios. “Talka” ne
turi neveiksmingų arba toksiškų paskolų. 
“Talka” neužsiima naujoviškais finansi
niais produktais. Valdyba turi daug patir
ties finansų srityje, puikiai kartu veikia ir 
yra stabili.” Taip “Talką” vertina APRA.

Svarbu pažymėti, kad per 48 metus 
“Talka” niekada neturėjo nuostolių. Mūsų 
pelnas, tačiau, praeitais metais žymiai 
sumažėjo dėl pasaulinės palūkanų nor
mos, kol tuo metu mes mokėjome dides
nius procentus už terminuotus indėlius. 
Savo indėlininkams išmokėjome $1.04 
mln. palūkanų. “Talkos” bendras paskolų 
skaičius taip pat sumažėjo $ 1.7mln., kas 
turėjo didelės įtakos pelno rezultatams.

žinia
Jonė Žvirzdinienė - Mičiulienė, naujagi
mio dėdė ir teta Melbourne, Gedrius ir 
Irina Šalkūnas, bei visa Žvirzdinų gimi
nė Australijoje.

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

Visi sveikina tėvelius ir naujagimį!
Nijolė Žvirzdinas - Šalkūnas

Melbourne

Nuotraukoje iš kairės: “Talkos” direktorius Viva Alekna (Melbourne), “Talkos” Sydney 
skyriaus vadovė Elė Kains, “Talkos” direktorius ir sekretorius Raimondas Samsonas.

“Talka” išdavė 43 naujas paskolas, kurių 
vertė yra $4.5 mln., bet $5.3 mln. paskolų 
buvo grąžinta.

Džiaugiamės, kad “Talkai” pavyko su
mažinti savo veiklos išlaidas. Mūsų veik
los sąnaudos, atėmus palūkanas, sumokė
tas indėlininkams ir abejotinų skolų rezer
vą, yra mažesnės nei 2008 m., kas yra 
puikus rezultatas.

Pagrindiniai skaičiai ir judėjimai ba
lanse yra sekantys:

Paskolos sumažėjo ir indėliai padidėjo 
$3.2 mln. Todėl daugiau lėšų buvo inves
tuota kitose finansinėse institucijose t.y. 
$4.2 mln., viso $7.8 mln.

“Talkos” turtas per paskutinius metus 
padidėjo nuo $ 19.4 mln. iki $ 22.9 mln.

Grynų pinigų sumą padidinta iki 
$735,000.

Nepaskirstytasis pelnas:
Tai labai svarbus veiksnys ir turbūt 

svarbiausi skaičiai “Talkos” balanse. Šiuo 
metu turime virš $ 3.5 mln.. kas yra “Tal
kos” narių kapitalas, sukauptas per 48- 
erius veiklos metus, kiekvienais metais 
išlaikant pelno dalį.

Nepaskirstytasis pelnas yra svarbus 
todėl, kad jis suteikia nariams aukšto 
lygio saugumą, kas būtų lyg draudimo po
lisas dėl nepramatytų finansinių katastrofų.

Aukštas, nepaskirstytasis pelnas lei

Andrius Belkus -
NSW jaunių golfo 

rinktinėje
NSW Golf Association paskelbė, kad 

jau atrinkta NSW jaunių (17 - 18 me
tų) golfo komanda. Ją sudaro 6 geriausiai 
pasirodę jauniai žaidėjai. Į ją įeina ir 
sydnėjiškis Andrew (Andrius) Belkus.

Svarbus NSW jaunių golfo komandos 
pasirodymas įvyks balandžio mėnesį, kai 
Launceston’e (Tasmanija) varžysis visų 
Australijos golfo jaunių komandos.

* * *
Sydnėjiškis Andrius Belkus golfą pra

dėjo žaisti būdamas vos vienuolikos me
tų (2003 m.) su Cabramattos Golfo 
Klubu. Matydami neeilinius Andriaus 
gabumus, Westfield Sporto Gimnazija 
suteikė jam stipendiją mokytis šioje 
mokykloje.

Andrius jau dvejus metus iš eilės lai
mėjo savo amžiaus grupėje NSW Match 
Play Championships. Prieš metus An
drius laimėjo trečią vietą tarptautinėse 
varžybose, kurios vyko Cessnock mieste
lyje, NSW. Pagal šiuos rezultatus, jis pate
ko j NSW keturioliktuką, o pernai po 
gerų rezultatų jis pateko j NSW Jaunimo 
Golfo rinktinę.

Pernai Andrius Belkus Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynėse Lietuvoje, gol-_ 

džia mums suteikti didesnes paskolas be 
pareiškimo vyriausybės biurokratams. 
Nepaskirstytasis pelnas suteikia lėšų 
paskoloms ir investicijoms uždirbti dau
giau pelno.

Įrodymas, kad “Talka” gerai tvarko sa
vo nepaskirstytą pelną yra APRA ataskai
toje ir pranešime, kuriame “Talka” lygi
nama su kitomis kredito draugijomis.

Mūsų išlaikyto pelno ir grynojo turto 
santykis yra 15.5%, o kitų kredito drau
gijų vidutinis santykis yra tik 8.2%. Reiš
kia, “Talkos” nepaskirstytojo pelno suma 
yra dviguba, lyginant su kitomis kredito 
draugijomis. Tai labai sveikintina pozicija.

Šiais einamaisiais finansiniais metais 
“Talką” vis dar liečia pasaulinė krizė ir 
palūkanų normų poveikiai, tačiau ter
minuotų indėlių palūkanų normų klau
simas pastebimai pagerėjo ir mūsų pel
nas turėtų nuosekliai didėti per likusius 
finansinius metus. Šiuo metu mūsų pel
nas viršija tai, ką mes biudžete numatėme 
paskutiniųjų finansinių metų pabaigoje.

“Talkos” akcijų 6.5% dividendas buvo 
pripažintas ir priimtas metinio visuotinio 
akcininkų susirinkimo spalio mėnesį.

Baigdamas dėkoju mūsų Sydnėjaus 
komandai ir reiškiu padėką visiems 
nariams, kurie metų metais liko ištikimi 
“Talkai”. (Vertė Viva Alekna)

Andrius Belkus.

fo varžybose laimėjo aukso medalį.
Andriui dabar 17 metų ir jis yra 6 pėdų

5 inčų (192 cm) aukščio. “M.P.” inf.
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Lietuviai pasaulyje
Scientologai Londone įtraukia ir lietuvius 
s

Parama išeivnai

Kvietimas teikti paraiškas užsienio lietuvių 
organizacijų projektų konkursui

Zita Čepaitė,
Anglija “IniozomT, Anglija.lt

Apie Scientologu bažnyčią kažką gir
dėjęs yra bemaž kiekvienas. Dėl tokių su 
šia bažnyčia susijusių įžymybių, kaip Tom 
Cruise ar John Travoltr- Arba dėl bylų, 
kurių vieną labai neseniai scientologai 
pralaimėjo Prancūzijoje. Atrodo tolimi 
dalykai, kol kas nors iš artimųjų ar pa
žįstamų su tuo nesusiduria gyvai. Londo
ne gyvenanti lietuvė atskleidė “Infozonai” 
karčią susidūrimo su Scientologu bažny
čia patirtį.

Atrodė gražūs ir protingi
Lietuvė Audra V. (vardas pakeistas) su 

šeima į Londoną atvyko prieš penketą 
metų, kai statybose dirbęs vyras neteko 
darbo. Londone jam pavyko įsidarbinti 
statybų firmoje, kuriai, kaip vėliau paaiš
kėjo, vadovauja scientologai. Tačiau iš 
pradžių Audra nieko nenutuokė, svarbu, 
kad vyras gavo darbą. Ji pati, norėdama 
patobulinti kalbos žinias, ieškojo anglų 
kalbos kursų ir rado skelbimą internete 
apie Scientologu bažnyčioje veikiančius 
komunikacijos kursus.

Audra V. pasakoja, kad jau pačią pirmą 
dieną jai davė užpildyti Oksfordo as
menybės testą, kur reikėjo pateikti daug 
asmeninių duomenų. Po to jai buvo pa
aiškinta, kad testas rodo, jog ji yra užguita, 
prislėgta ir įsiūlė jai vieną iš scientologijos 
knygų - „Dianetiką“ - ir pakvietė ateiti vėl.

“Dabar atrodo durnystė, o tada nesi
jaučiau durnai, ten visi tokie solidūs, tokie 
gražūs, protingi atrodo. Pradėjau lankyti tą 
komunikacijos kursą. Maniau, kad gausiu 
progą su kitais pabendrauti, bet ne, reikėjo 
žiūrėti videomedžiagą, o paskui sėdėti su 
vienu iš darbuotojų ir žiūrėti į akis kokią 
valandą, kol prasidėdavo haliucinacijos”, 
- prisimena Audra.

Ji supranta, kad ji buvo ruošiama nau
jų narių verbavimui. “Aš buvau numatyta, 
kad gatvėse žmones “šaudyčiau” ir taip 
užsidirbčiau, mokino kaip prie žmogaus 
prieiti, sudominti. Mokino meluoti, sakyti 
visokias nesąmones rimtu veidu.”

Audra teigia, kad Scientologu bažny
čios patalpose ji jausdavosi labai keistai. 
“Nesupratau, kas dedasi. Gal kokie narko
tikai, o gal kokios ultragarso bangos, apie 
kurias vienas pažįstamas „didžėjus“ kadaise 
buvo galvą išūžęs, kad po to žmonės vaikš
to kaip apsvaigę. Netikėjau, nes to garso 
ausis nepagauna, o veikia žmogaus valią”, 
-savo spėlionėmis dalijosi moteris.

Prasidėjo gąsdinimai
Po kiek laiko Audra nusprendė nebe

vaikščioti j komunikacijos kursus, už ku
riuos reikėjo mokėti, o to, ko tikėjosi, ji 
negavo. Tada ją pradėjo persekioti telefo
no skambučiais ir atakuoti elektroniniu 
paštu. “Jie gudriai gąsdina - jei nenusipirksi 
tos knygos, tavo draugams ar šeimai kas 
nors negero nutiks, namas gali sudegti, 
darbo negausi, tavo vyras turės problemų, 
o jei nusipirksi - viskas bus gerai.”

Tačiau labiausiai ją išgąsdino tai, kad 
vieną dieną nuvažiavusi pasitikti dukros 
prie traukinių stoties ji išvydo tuos pačius 
žmones, kuriuos matydavo bažnyčioje. 
Audra pabūgo, kad kas blogo nenutiktų 
dukrai. Išsigandusi ji paskambino į baž
nyčią. Jai buvo liepta atsinešti pinigų ir 
nusipirkti dar vieną knygą.

“Susitikau su vienu iš tos bažnyčios 
Žmonių, jis sako, kiek pinigų turi, sakau, 
200svarų. Sako, už tiek galiu knygą duoti, 
pasiėmiau tą knygą ir jis sako - kai per
skaitysi, galėsi dar atvažiuoti nusipirkti, 
palik man savo adresą ir telefoną”, - pa
sakoja Audra. Tada ji jau buvo pakeitusi 
■gyvenamąją vietą, telefono numerį, elek-

Mūsų Pastogė Nr. 6, 2010.02.17, psl. 4

troninį paštą. “Užrašiau jam neteisingus 
duomenis, o knygą į šiukšlių dėžę iš
mečiau”, - sako ji ir priduria, kad iki šiol 
baiminasi, jog scientologai ją gali susirasti.

Įtraukė pažįstamus
Audra V. ypač sielojasi dėl to, kad j 

scientologiją įtraukė nemažai pažįstamų. 
“Viena mano pažįstama po kiek laiko su 
vienu scientologu susipažino, įsimylėjo, 
tai po pusės metų bandė virvę ant kaklo 
užsirišusi iššokti pro langą. Graži panelė, 
anglų kalbą mokėjo, o paskui ją užklupo 
depresija, ji nesišukuodavo, nesidažydavo, 
drabužių nebepirko. Aš su ja nebegalėjau 
matytis, nes mane sąžinė graužia, sakiau - 
čia per mane.”

Moteris teigia, kad jos vyras per darbą 
statybose irgi nemažai žmonių iš Lietuvos 
įtraukė. Be to, vieni per kitus sužinoję apie 
galimybę įsidarbinti lietuviai patys ateina.

“Scientologu vadovaujamų statybų 
organizacijų daug ir ten dirba daug žmo
nių iš Rytų Europos. Vienas mano pusbro
lis dabar įsitikinęs, kad scientologiją yra 
gerai, nes jis ten ir darbą surado, ir ben
dravimo ratą, o aš esu blogis, nes bandžiau 
jį atkalbėti.”

Audra sako, kad scientologai žmonių, 
kuriuos galėtų įtraukti į savo organizaciją, 
ieško visokiais būdais - net per intemetines 
pažinčių svetaines.

Vadina slopinančia asmenybe
Lietuvoje tradicinę katalikų bažnyčią 

retkarčiais lankydavusi moteris sakė, kad 
į scientologiją ji nežiūrėjo kaip į religiją 
ir nemanė, kad tai gali taip paveikti. “Man 
prasidėjo sunki depresija, iš namų bijo
davau išeiti, viskas juodai atrodė.”

Audra V. sako, kad scientologu moky
mas remiasi teiginiu, jog kiekvienas žmo
gus gali atskleisti savo ypatingas galias ir 
kad yra žmonių, kurie tam kliudo. Tokie 
žmonės vadinami slopinančiomis asmeny
bėmis (angį, suppressive personality) ir 
tokiais laikomi bemaž visi, kurie nepriklau
so Scientologu bažnyčiai arba iš jos pa
sitraukia. “Jie žmones išsirenka kaip gy
vulius, atskiria nuo bandos ir persekioja, 
taip juos lengviau valdyti, nes jei draugų 
neturi, vienintelė tavo aplinka lieka scien
tologai”, -savo patirtį apibendrina ji.

Paauglę dukrą auginanti moteris sakė, 
kad pabendravusi su scientologais ji 
pradėjo apie žmones blogai galvoti. “Man 
iki šiol sunku bendrauti, nes nebetikiu 
žmogaus orumu, įgimtu ar įgytu. Jie žmo
nes vadina karvėmis, vienos yra nustipu
sios karvės, kurios neuždirba pinigų, ir 
yra melžiamos karvės. Aš to jų žargono 
išmokau per metus laiko, pasidariau gru
bi, nepakanti ir nieko negaliu padaryti”,- 
kalba moteris. Ji sako konsultavusis su 
psichologe, kurios nuomone, nuo scien
tologu nukentėjusiems žmonėms padėti 
sunku ir tai užima daug laiko.

Pasiduoda silpni žmonės
Londone gyvenanti ir dirbanti psicho

logė Edita Radzevičiūtė sakė, kad dar gy
venant Lietuvoje jai yra tekę sutikti žmo
nių, kurie nuo scientologu buvo skaudžiai 
nukentėję. Psichologės nuomone, žmones 
Scientologu bažnyčia patraukia dėl to, kad 
jie gana tiksliai įvardija žmogaus prob
lemas. “Žmogus nėra laisvas nuo savo re
akcijų, kurias suformuoja skausminga pa
tirtis, ir šitų reakcijų žmogus negali valdyti. 
Tai pripažįsta ir psichoterapeutai. Skirtu
mas tik tas, kad scientologai sako, kad tas 
iracionalias reakcijas galima iš viso panai
kinti ir pakeisti gyvenimą, tačiau tai nėra 
realu. Psichoterapeutai siūlo suvokti savo 
skausmingą patirtį ir pačiam išsivaduoti.”

E.Radzevičiūtė teigia, kad lietuviai ir 
kiti postsovietinės erdvės žmonės lengvai 
užsikabina todėl, kad daugelis buvo atpra
tę patys kurti savo gyvenimą. “Kol buvome

LR Užsienio reikalų ministerija skel
bia užsienio lietuvių organizacijų 2010- 
ųjų metų projektų atranką ir kviečia teik
ti projektų paraiškas.

Konkursas vykdomas pagal Užsienio 
lietuvių organizacijų projektų rėmimo 
tvarkos aprašą.

Bus remiami užsienio lietuvių or
ganizacijų, ugdymo ir kultūros įstaigų 
projektai, kuriais siekiama įtraukti užsie
nio lietuvius į Lietuvos politinį, visuo
meninį, ekonominį ir kultūrinį gyveni
mą, stiprinti bendruomeniškumą, plėtoti 
lituanistinį švietimą per šeštadieninių/ 
sekmadieninių mokyklų veiklą, puoselėti 
lietuvišką kultūrą, remti užsienio lietu
vių žiniasklaidą,

Projektus rekomenduojama sieti su

Ketina uždaiyti
Kaip praneša DELFI.lt, į ankstyvesnį 

mažesnį finansavimą grįžęs Lietuvos 
nacionalinis radijas ir televizija (LRT) 
ketina atsisakyti išeiviams skirto kanalo 
„LTV World“ transliacijų. Pasak LRT ta
rybos pirmininko Gedimino Ilgūno, tokį 
sprendimą LRT priėmė Seimui neskiriant 
transliavimui reikalingų lėšų.

LRT generalinis direktorius Audrius 
Siaurusevičius primena, kad „LTV World“ 
transliuojamas pagal Seimo nutarimą. 
„Buvo Vyriausybės įsipareigojimas finan
suoti, tačiau šiuo metu nefinansuojama. 
Ką toliau daryti? Mums „LTV World“ 
našta darosi per sunki. Kai 1999 m buvo 
35 mln. biudžetas, tai net minčių apie „LTV 
World“ nebuvo. Vienintelės kanalo išlai
dos - mokesčiai palydovams už paslaugas“, 
- sakė A. Siaurusevičius.

Nors kanalo transliacijų kaina - ko
mercinė paslaptis, LRT vadovas užsimena, 
kad sumos milijoninės. A. Siaurusevičiaus 
teigimu, pagal biudžetą LRT grįžęs į 1999 
m., tačiau transliuojama pagal 2010 m. 
apimtis. „Reikia galvoti apie transliavi
mo apimtis. Reikia svarstyti, ar iš tiesų

Ką daryti turint dviratį?
18 šalių, arba 12,765 kilometrai, 

įveikti dviračiu. Tūkstančiai nuotraukų, 
užfiksuotų Graikijoje, Turkijoje, Gruzijo
je, Azerbaidžane, Kinijoje ir kitur.

Tokią kelionę įveikė kaunietis gydy
tojas Valentinas Kabašinskas. Pasak 
gydytojo, kelionės tikslas buvęs noras 
sustabdyti laiką: “Gyvenimas toks gražus. 
Turime išnaudoti kiekvieną akimirką ir 
džiaugtis, kad gyvename. Dejuojame dėl 
nebūtų dalykų, dėl būsimų problemų.

Keliaudamas sutikau žmonių, kurie

Sovietų Sąjungoje, viskas už mus buvo lyg 
ir nuspręsta, įsivaizduojame, kad kažkas 
kitas gali išspręsti mūsų problemas ir 
pakeisti gyvenimą. Scientologai tuo ir 
manipuliuoja.”

- Bet ar iš tiesų įmanoma šitaip 
smarkiai paveikti žmogų?

- Yra technikos, kuriomis galima pa
veikti žmogaus pasąmonę, o tos neracio
nalios reakcijos, kurių žmogus negali 
valdyti, būtent pasąmonėje ir glūdi. Ži
nomiausia iš tų technikų yra hipnozė, ku
rios metu galima žmogui įteigti daug ką. 
Tačiau jeigu asmuo turi stiprią valią, jo 
net hipnozė gali neveikti. Jei žmogus 
silpnas ar pasimetęs, jis lengvai pasiduoda 
“smegenų plovimui”.

Psichologė sako, kad diskutuoti su 
šios sektos ideologais yra sunku, nes nors 
jie pristato scientologiją kaip mokslą, yra 
užsidarę nuo bet kokio bendradarbiavi

Lietuvai reikšmingomis sukaktimis - 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20- 
mečiu ir Žalgirio mūšio 600-osiomis me
tinėmis.

Didžiausia vienam projektui skiriama 
lėšų suma - 20,000 litų.

Projektų įgyvendinimo trukmė - iki 
2010 m. gruodžio 31 d.

Užpildyta projekto paraiškos forma su 
joje nurodytais priedais turi būti pateikta 
iki 2010 m. kovo 31 d.

Paraiška pateikiama elektroniniu paš
tu lietuviai@urni.lt ir paštu (originalas 
su parašais, 1 egz.) adresu:

Užsienio reikalų ministerijos 
Užsienio lietuvių departamentui, 
J. Tiimo-Vaižganto g. 2, 
LT-01511 Vilnius, Lithuania

„LTVWorld”?
Lietuva, taip finansuodama, gali iš mūsų 
reikalauti transliuoti 3 radijo ir 3 televizijos 
kanalus“, - teigė A. Siaurusevičius. Jo ži
niomis, Estijos radijo ir televizijos biudže
tas - apie 30 mln. eurų.

A.Siaurusevičiaus teigimu, LRT jau 
atleido 14% darbuotojų ir vidinių rezer
vų spaustis nebėra. Pasak LRT vadovo, 
dabar nacionaliniame transliuotojuje 
dirba mažiausiai darbuotojų istorijoje. 
Be to, darbuotojams ne kartą mažinti 
atlyginimai.

DELFI primena, kad LRT dėl už 
transliacijas susidariusių skolų teismuo
se aiškinasi su bendrove Lietuvos radijo 
ir televizijos centras (Telecentras).

Dėl skolų grasinta išjungti LTV trans
liacijas, dėl lėšų sygiaus nuo gruodžio 
mėnesio LTV2 kanalas transliuojamas tik 
skaitmeniniu formatu, svarstyta ir apie 
LTV2 bei radijo stočių „Klasika“ ir 
„Opus3“ atsisakymą. Trečiasis nacionali
nio transliuotojo televizijos kanalas „LTV 
World“ pradėtas transliuoti 2007 metų 
rugsėjo pabaigoje.

http://www.delfi.lt/ 

tikrai turi dėl ko dejuoti, bet jie tik šypsosi 
ir džiaugiasi gyvenimu. Tikriausiai dau
gelis keliautojų pamato, kad gyvenimo 
džiaugsmui didelių materialinių turtų 
nereikia”.

2008 metų vasario 20 dieną sėdęs ant 
dviračio Graikijoje, namo iš Beidžingo 
Valentinas Kabašinskas grįžo po daugiau 
kaip pusantrų metų. Ilgojoje kelionėje 
kaunietis sukaupė net 8,000 unikalių 
nuotraukų kolekciją. Dalį jų sudėjo į 
albumą “Lietuva Šilko kely”. □

mo su mokslininkais. Kita vertus, jie va
dina savo mokymą religija, o buvimas re
ligija padeda išvengti mokslinės kritinės 
pateikiamų idėjų analizės.

“Darykite pinigus”
1954 metais JAV mokslinės fantasti

kos rašytojo Lafayette Ronald Hubbard’o 
įsteigta Scientologu bažnyčia Jungtinėse 
Valstijose pripažįstama religija. Visame 
pasaulyje jai priklauso 12 mln. narių. Ta
čiau daug kur pasaulyje Scientologu baž
nyčia, kaip religinė organizacija, uždraus
ta, todėl veikia kaip visuomeninė arba 
komercinė organizacija.

Lietuvoje kaip visuomeninė organiza
cija “Vilniaus dianetikos centras” Sciento
logu bažnyčia pradėjo veikti 1995 metais. 
Scientologu bažnyčia - eklektiško pobū
džio naujas religinis judėjimas - laikomas 
vienu iš destruktyviausių ir turtingiausių 
pasaulyje. □
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ūkautu* ^atJangėje
Sydnėjaus „Aušros“ tunto skautų 

stovykla „Žemyna“
Sausio 6-tą, po pietų, Sydnėjaus skau

tės ir skautai pradėjo rinktis j 2010 metų 
vasaros stovyklą - „Žemyną“. Patyrusios 
skautės ir vyr. skautės kandidatės džiau
gėsi galėdamos pasidalinti savo palapi
nių statybos patirtimi su jaunesniais 
skautais. Bendradarbiavimo rezultatas - 
našumas.

Oficialioje atidarymo rikiuotėje adju
tantas brolis Andrius Jurkšaitis raportavo 
net 49 skautus/tes dalyvius, neskaitant 
tėvelių ir mažiukų vaikų.

Pradžioje broliai Darius Kazokas su 
Andrium Jurkšaičiu priminė kaip pri
žiūrėti ir naudoti darbo įrankius.

Brolis Dailius Wilson supažindino 
mus su Žemyna - žemės bei derlingumo 
deive ir Perkūno žmona.

Išrinkti skilčių vardai buvo susiję su 
žemės tema. Ąžuolai, Lavendros ir Lelijos 
gamino ir puošė savo gaireles, o Piktžolės, 
Grybaitės, Agurkai ir Kurmiai pastatė 
supantį suolą - Žemynai sostą.

Užsiėmimai buvo įvairūs ir dažnai

reikalavo bedradarbiavimo. Vyko 
žaidimai ir rankdarbiai su vyr. sk. kand. 
Emilija, Giorgia, Ieva ir Magdalena; 
lenktynės ir iškylos su broliais vyčiais 
Rimu, Alex, Luku, Darium ir Andrium; 
maudymasis stovyklavietės tvenkinyje ir 
plaukimas upėje su kanojomis.

Vietovės gaisrininkai aplankė stovyk
lą su dviem gaisriniais automobiliais. Jų 
apsilankymas buvo vertingas ir infor
matyvus.

Nors laužus deginti stovyklos metu 
nebuvo uždrausta, pasisekė užkurti net 
tris tikrus laužus. Bet net vieną lietingą 
vakarą, kai reikėjo kūrenti židinį salėje, 
skautų balsai visvien skambėjo garsiai, 
stipriai, entuziastiškai, skambiose dainose 
bei šūkiuose ir įdomiuose pasirodymuose.

Šįmet džiaugiamės sulaukę daug jau
nų ir naujų skautukų, kurių programą 
ruošė sesės Marina, Virginija ir Linda.

Nors virtuvėje nebuvo pastovaus va
dovo, tačiau virėjų netrūko. Visi skautiš
kai susibūrė: ir vadovai, ir patys skautai, ir

Nuotraukoje - Sydnėjaus “Aušros” tunto jaunieji skautai.

Skautams ypač patiko maudymasis stovyklavietės tvenkinyje.

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 Inc. 44 - 50 Errol SL, North Melbourne, Vic. 3051. 
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.

tėveliai, kurie stovyklavo su savo ma
žiukais. Visi pajėgė pagaminti gardų 
stovyklos maistą.

Nuoširdžiai dėkoju visiems prisidė- 
jusiems prie stovyklos pareigų, už paau
kotą laiką, jėgas ir darbą. Didžiuojuosi 
jaunais vadovais, kandidatėm ir patyru

siais skautais/ėm už jų pavyzdingą skau
tišką elgesį: geranoriškumą, bendradar
biavimą ir norą mokinti jaunesnius. Ačiū 
visiems už vėl nuostabią stovyklą. Iki 
sekančios!

sesė Kristina
„Žemynos“ stovyklos viršininkė

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

2010 metų lietuviškų renginių Sydnėjuje 
KALENDORIUS

Sausis
31d. Klubo metinis narių susirinkimas, 2val.p.p. (AGM) 

Vasaris
13 d. Valentino dienos išvakarės, 7 vaLp.p. (ruošia Klubas)
14 d. Syd. choras “Daina” važiuoja į Canberrą (Vasario 16)
16 d. Užgavėnių blynai (ruošia Klubas), 12 val.p.p. - 9 vai. vakaro).
20 d. Kultūrinė popietė 2 val.p.p. (Ruošia ALB Sydnėjaus Apyl. V-ba.).

Kavas
7 d. Literatūrinė popietė, 2 vai. p.p. (ruošia Bibliotekos Bičiulių 

Būrelis).
14 d. KaziukoMugė, 2 vai. p.p. (ruošia Kat. Kult. Draugija ir skautai).
21 d. Sporto klubo “Kovas” metinis susirinkimas, 1 vaLp.p. AGM.
21 d. Koncertas, 2 vai. p.p. (ruošia choras “Daina”).
28 d. Baleto popietė (video filmas apie baletą), 2 vai. p.p. (ruošia 

Lietuvos Baleto Bičiuliai).
Balandis

5 - 9 d. Stovykla (ruošia Sydnėjaus skautai).
25 d. Koncertas. Kamerinės muzikos ansamblis “Reversio”. Vadovas 

Darius Klišys. (Ruošia ALB Apyl. Valdyba).
Gegužė

2 d. Motinos Dienos Mišios ir kapų lankymas.(ruošia Katalikų Kult. 
Draugija) ir Motinos dienos minėjimas 2 vai. p.p. (ruošia ALB 
Sydnėjaus Apyl. Valdyba su Savaitgalio mokykla).

16 d. Kuriamas Pensininkų Klubas, 2 val.p.p.
Birželis

13 d. Baltic Council trėmimų minėjimas Latvių Namuose Srathfield,
2 vaLp.p.

20 d. Popietė 2 vaLp.p. (ruošia Bibliotekos Bičiulių Būrelis).
27 d. “Joninės”, 2 vaLp.p. (ruošia choras “Daina”).

Liepa
11d. Valstybės Šventė, 2 vaLp.p. (ruošia ALB Syd. Apyl. V-ba).

Rugpjūtis
22 d. Ateitininkų “100 metų sukaktis”, 2 vaLp.p.

Rugsėjis
5 d. Latvių- lietuvių “Friendship Games” (ruošia Sydnėjaus sporto 

klubas “Kovas”).
12 d. “Pavasaris”, 2 vaLp.p. (ruošia choras “Daina”).
19 d. Syd. Liet. Mot. Socialinė Globos Draugija - Metinis susirinkimas 

(AGM), 2 vaLp.p.
Spalis

10 d. ALB Sydnėjaus Apylinkės Metinis Susirinkimas,
2 vaLp.p. (AGM).

Lapkritis
2 d. “Melbourne Cup” (Ruošia Syd. Liet. Mot. Soc. Globos Draugija,

Engadine, Lietuvių Sodyboje), 1 vaLp.p. '
7 d. LB Spaudos Sąjungos Metinis Susirinkimas (AGM), 2 vaLp.p.
7 d. Vėlinės, šv. Mišios ir kapų lankymas (ruošia Kat. Kult. Draugija).
14 d. Koncertas, 2 vaLp.p. (ruošia choras “Daina”).

Gruodis
26-sausio 2d.d. Australijos Lietuvių Dienos Melbourne.
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Lingua Lituanica Vasaros kursai (2010)
Kalbos praktikos centras Lingua Lituanica moko lietuvių kalbos išeivius ir užsienio 

šalių piliečius, supažindina su Lietuvos kultūra bei žmonėmis.
Intensyvūs lietuvių kalbos vasaros kursai Lingua Lituanica centre šiais metais vyks 

rugpjūčio 2-14 dienomis. Numatomos pradedančiųjų, pažengusiųjų ir mokančiųjų 
grupės. Kursą sudaro 50 akademinių valandų: 44 akad. vai. lietuvių kalbos pratybų ir 6 
akad. vai. apžvalginių Lietuvos istorijos, lietuvių literatūros ir etnokultūros paskaitų. 
Kalbos praktikos centre taikomi įvairūs mokymo metodai, padedantys greičiau išmok
ti kalbą ir laisviau jaustis aplinkoje. Nuolat atnaujinama Lingua Lituanica centre esanti 
galerija kursų dalyvius supažindins su Lietuvos menininkais (tapytojais, fotomenininkais).

Kursų metu numatoma įvairi kultūrinė programa: eskursijos po Lietuvą, susitikimai 
su žinomais Lietuvos žmonėmis ir Lietuvoje gyvenančiais užsieniečiais.

Mus remia Lietuvių kalbos draugija.
Pažymėjimai
Kursų pabaigoje išduodami Lingua Lituanica pažymėjimai apie išklausytą kursą.
Aiškinamosios kalbos
Anglų, rusų, prancūzų, italų, lietuvių kalbos.
Apgyvendinimas
Į kursų kainą apgyvendinimas neįeina. Rekomenduojame:
Viešbutis Novotel bttp://www.novotel.com/gb/bome/index.shtml
Viešbutis Goda http://www.hotelgoda.lt/
Oksanos apartamentai http://www.oksanarent.lt/
Bernardinų B&B House http://www.avevita.lt/lt/
VU bendrabučiai http://www.bustas.vu.lt/
Nuolaidos
Lingua Lituanica studentams taikomos įvairios nuolaidos apgyvendinimui, 

restoranams, klubams, muziejams.
Kursų vieta
Vilniaus centre Gedimino pr. 26. Tik 6 minutės iki Katedros aikštės.
Susisiekimas.
Iš autobusų ir geležinkelio stoties važiuoti 2 ir 5 troleibusu arba 53 autobusu iki 

„Vilniaus“ stotelės (5 stotelės). Iš oro uosto važiuoti 2 autobusu iki „Lukiškių“ stotelės 
(9 stotelės). Mūsų centras yra Gedimino pr. 26, III aukšte.

Registracija.
Registruotis galima internetu www.lingualit.lt elektroniniu paštu info@lingualit.lt 

arba atėjus į biurą.
Kursų kaina: 1400 Lt >
2009 vasaros kursų nuotraukos: http://www.Iingualit.lt/index.php?id=286
Daugiau informacijos gausite parašę e-mail info@lingualit.lt arba paskambinę tele

fonu +370 5 2313239

Civilinės būklės pasikeitimų užsienyje apskaitymas 
per Lietuvos konsulines įstaigas tapo paprastesnis

Lietuvai prisijungus prie 1976 m. 
Konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės 
aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, 
Lietuvos piliečiai, ruošdami dokumentus 
užsienyje registruotų civilinės būklės 
aktų apskaitymui Lietuvoje, nebeprivalės 
rūpintis užsienio valstybės išduoto gi
mimo, santuokos ar mirties liudijimo le
galizavimu ir vertimu į lietuvių kalbą - pa
kaks pateikti pagal konvencijos patvirtin
tą formą užsienio valstybės išduotą civi
linės būklės akto išrašą.

Tačiau bus pripažįstami tik prie šios 
konvencijos prisijungusiose šalyse - Aus
trijoje, Belgijoje, Bosnijoje ir Hercegovi
noje, Graikijoje, Italijoje, Ispanijoje, Juod
kalnijoje, Kroatijoje, Lenkijoje, Liuksem

burge, Makedonijoje, Moldovoje, Nyder
landuose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Ser
bijoje, Slovėnijoje, Šveicarijoje, Turkijoje 
ir Vokietijoje - išduoti išrašai.

Kitų šalių išduoti civilinės būklės ak
tą liudijantys dokumentai, pateikiami 
Lietuvos ambasadoms ir konsulatams, 
vadovaujantis Civilinės metrikacijos tai
syklėmis turi būti legalizuoti ir išversti į 
lietuvių kalbą.

Lietuvoje pagal konvencijos patvirtintą 
formą išduoti civilinės būklės aktų įrašų 
išrašai galios kitose konvencijos dalyvėse.

Informacijos ir viešųjų ryšių 
departamentas

Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius,
Tek: 236 2445

Pasaulio lietuvių bendruomenėms
Sąjūdis jau kopia trisdešimtmečio keliu. Apie tai Jūs žinote. Sąjūdžiui yra daug darbų 

ir plati veiklos sfera. Todėl dirbame Lietuvos ateities labui.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba irgi vykdo Sąjūdžio misiją Lietuvai. Apie 

savo darbus stengiamės informuoti. Tačiau žiniasklaida mažai viešina, išskyrus “Trem
tinį”, “XXI amžių”, “Vorutą”, “Bičiulystę”, “Varpą”, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
leidinius. Todėl kaip ir knygnešių gadynėje tenka perdavinėti žinias bendraujant. Todėl 
esame visiems dėkingi.

Darbą palengvina internetas. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba turi sukūrusi 
savo kuklų internetinį puslapį http://www.sajudis.com . Savo informaciją dažniausiai 
perdavinėjame ir gauname atsakymus ei paštu vilnius@sajudis.com

Kad operatyviau galėtumėme pateikti informaciją prašome Jūsų pateikti mums ei. 
paštus. Nuoširdžiai prašome Jūsų žiniasklaidos elektroninių adresų.

Dėkojame už bendradarbiavimą ir linkime sėkmės. Visiems siunčiame pagarbiausius 
linkėjimus.

Sveikiname su Vasario 16-ąja Lietuvos valstybės atkūrimo diena ir Kovo 11-ąja 
Nepriklausomybės atstatymo diena. Pagarbiai,

Leonas Kcrosierius, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

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

Praraja - didesnė, 
negu aš galvojau

Sėdžiu savo viloje ir žiūriu j aplinką, 
kurią priimu kaip būtinybę. Bent keli 
ištaigingi miegamieji su vonios kamba
riu, puikiai įruošta virtuvė, darželis ir 
plaukiojimo baseinas. Ir, žinoma, visi 
užsieniečių žaislai, kurie daugelio mūsų 
laikomi didžiausioje pagarboje, kaip 
pavyzdžiui palydovinė televizija, oro 
kondicionavimas, šaldytuvai, vėsintuvai, 
bevielis internetas, patogūs baldai... labai 
malonus gyvenimas. Bet mano vietiniai 
draugai, kurie ateina į svečius, į visa tai 
žiūri visai kitaip. Jie apsidairo, pamato 
aplinką, bet jiems tai neatrodo namai.

“Ar tu čia gyveni pats vienas?” - klausia 
jie nustebę. Jiems tai atrodo kažkoks 
iškrypimas, taip nutolęs nuo to, ką jie va
dina namais, lyg jie būtų pakliuvę į di
delę krautuvę ar kokį paminklą. 

Jie j mano namus žiūri tarytum pra
eitų pro ištaigingą viešbutį - jis ten yra, bet 
jų gyvenimo neliečia. Pirmas klausimas, 
kurį jie klausia yra ne “kiek čia yra kam
barių?”, bet “kiek tu moki į mėnesį?”

Man nepatogu jiems pasakyti, nes jie 
būtų pritrenkti sužinoję, kad jie galėtų 
nusipirkti namą Denpasare vien už mano 
keturių mėnesių nuomą. Jų antras klau
simas niekada neištariamas žodžiais, bet 
jis neabejotinai tvyro ore: “Kaip tu elgiesi 
su savo tamais?7

Trumpai savo tarme pasikalbėję su 
mano pembantu, jie truputį atsipalaiduo
ja. Į mane pradeda žiūrėti lyg ir nedrąsiai 
pritardami, nors ir įsitikinę, kad aš tru
putį išprotėjęs. Aš jiems atrodau laimin
gas žmogus ir todėl nepavojingas. Jų
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nuomone, aš gal ir turiu teise gyventi ši
tame keistame dideliame ne balinietiš- 
kame pastate.

Aš galiu tą suprasti, nes Balyje šeima 
yra viskas. Net jeigu mano paties šeima ar 
svečiai laikinai apsistoja pas mane, mano 
čia gyvenanti padėjėja skaitosi mano 
“laikinoji” šeima. Dėl to ir mane, kaipo 
žmogų, vertina ne pagal tai, ką aš turiu ar 
kur aš gyvenu, bet pagal tai, kaip aš el
giuosi su ja.

Man visuomet atrodė, kad ji patenkin
ta čia gyvendama. Tikriausiai taip ir yra. 
Bet aš matau džiaugsmingą laukimą jos 
akyse ir visuose kūnojudesiuose,kaijikas 
savaitę išeina vienai nakčiai ir dienai - 
tarytum paleista iš daboklės - pabūti su 
savo šeima ir su savo sužadėtiniu. Tas 
džiaugsmas nieko bendro neturi su jos 
namų aplinka. Aš ten esu buvęs. Butelis 
mažytis, tik vieno kambario, kuriame yra 
tik patys reikalingiausi baldai ir virtuvės 
reikmenys. Bet jis yra tvarkingas ir 
švarutėlis, o šeimos vaišingumas yra 
jaudinantis. Tai yra namai - tokie, kokia 
mano vila, nežiūrint jos ištaigingumo, jai 
niekuomet nebus.

Ir štai po poros savaičių ji išteka. 
Išvažiuoja į Javą, kur su šeima atšvęs 
vestuves ir po nedidelių atostogų vėl grįš 
j darbą mano viloje. Jos pareigos jausmas 
(o gal noras neprarasti darbo) ją paskati
no pasiūlyti man, kad ji ir po vestuvių gy
vens mano viloje , bet mačiau, kad jos 
akys maldavo mane nepriimti to pasiū
lymo. Ir koks buvo jos džiaugsmas, kai 
pasakiau, kad mielai leisiu jai pasilikti 
čia dirbti su sąlyga, kad jį po darbo kiek
vieną dieną grįš pas savo jauną vyrą.

Dabar ji ieško buto, ir jai nelabai se
kasi. “Visur yra pilna”, - pasiskundė ji. Aš 
paklausiau, ko gi ji ieško.

"Kambario bendrabutyje”, - sako ji, 
“kad būtų Kerobokane, netoli mano šei
mos ir mažiau negu 350,000 rupijų per 
■mėnesį”.

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 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

Bet už tokią kainą viskas labai greitai 
išnuomojama. “Tai kokio buto tu ieškai?, - 
klausiu, “Juk tau reikia miegamojo, vo
nios kambario ir virtuvės”.

Ji už galvos susiima: “O ne, tai būtų 
per brangu. Mums reikia tik vieno kam
bario”.

Dabar jau mano eilė griebtis už gal
vos. Be vonios kambario? Be virtuvės?

Ji mane nuramina, kad tai visai tvar
koj - vonia ir tualetas koridoriaus gale 
yra tik už 20 metrų, o kambaryje dažniau
siai būna dujinė viryklėlė. “Be to”, - sako ji 
nedrąsiai, “juk mano vyras bus su manim”. 
Ko ji nepasako tai, kad tai bus jų kambarys. 
Namai. Ir ji taip džiaugiasi savo ateitim.

Po viso to aš nemažai laiko praleidau 
dairydamasis po savo karališkas valdas ir 
galvodamas apie ekonominę prarają, 

sąlyginę turto ir laimės sąvoką. Aš esu 
girdėjęs posakį, kad sėkmingas žmogus ir 
tas, kuris turi ko jis nori, bet laimingas 
žmogus nori to, ką jis turi. Aš esu sėk
mingas, ji yra laiminga. Aš irgi laimingas, 
ir staiga suprantu, kad ir ji sėkminga.

Pagaliau aš žinau, ką aš jai ir jos vyrui 
padovanosiu. Aš užmokėsiu vienerių 
metų nuomą už jos butą, bet jis būtinai 
turi būti su privačiu vonios kambariu. Ar 
tai bus lepinimas, kai jie jau dabar tokie 
laimingi?

Juk aš neperku jiems vilos ar ko nors 
panašaus. Man tik reiktų atsisakyti geros 
vakarienės “La Lucciolos” retorane vieną 
kartą per mėnesį. O tą aš galiu padaryti. 
Man šiaip ar taip paprastų valgyklų mais
tas labiau patinka.

(Bus daugiau)
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Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Perskaitėme ALB Krašto Valdybos 
paaiškinimą apie Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos “legalumą.”

Galvojantiems žmonėms atrodytų, kad 
jeigu yra norinčiųjų dirbti Bendruome
nės naudai, mes turime būti jiems dėkingi 
už jų pasiaukojimą.

Melboumas turėjo panašią problemą, 
nes trūko pasiaukojusių, bet be jokių 
“legalių” priekaištų dabar turi Apylinkės 
Valdybą.

Atrodo, kad Sydnėjaus veikėjai yra 
pasiryžę sunaikinti savo Bendruomenę - 
pirma Lietuvių Klubas, Apylinkės Val
dyba, o kur sporto klubas “Kovas” per 
Sporto Šventę 2009?

Toks reginys tiktai atstums kitus, kurie 
gal būtų dar svyravę pasisiūlyti darbui.

Krašto Valdybos darbas turėtų skatin
ti vienybę mūsų bendruomenėse, o ne 
skaldytų jas. Yra sunku suprasti ryžtingą 
užsiėmimą su “legalumais.”

Paprastai turėtų būti klausiama, ar 
išrinktieji yra pajėgūs atlikti Valdybos 
darbą. Viskas kitkas yra tiktai politika ar 
kontrolės reginys. Su pagarba,

Nijolė J. Šalkūnas,
Melbourne

Gerbiamieji,
Jau sunkokai skaitau, žinių klausausi 

per radiją apie gyvenimo eigą Lietuvoje, 
mylimą kraštą, kurį aplankydavome gana 
dažnai

Vietoje prenumeratos siunčiu $100 
čekį kaip auką “Mūsų Pastogei”.

Su gražiausios sėkmės linkėjimais,
Zina Kalpokienė

Gerb. Redaktore,
Klausiausi Rymantės Geli interview 

su Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos pirmininke dr. Angonita 
Wallis per SBS radiją (2010.02.09), kai 
dr.Wallis teigė, kad per pereitą Sydney 
lietuvių Apylinkės Metinį Susirinkimą, 
naujos Valdybos rinkimo metu, p. Jadvyga 
Burokienė turėjo pundą proxy balsų, 
kuriuos "įdėjo į balsavimo dėžutę”. Tai 
buvę nelegalu, nes pagal valstybinius 
įstatymus narys gali turėti tik 5 proxys.

Aš ir p. Jonas Zinkus buvome Su
sirinkimo išrinkti į Mandatų Komisiją. 
Po balsavimo p. Zinkus ir aš rinkome už
pildytus balsavimo lapelius. Mano pusėje 
sėdėjo p. Burokienė. Ji jokio pundo proxys 
man nepadavė. Kadangi ji sėdėjo arti tar
po, kiti toliau sėdėję nariai per ją pasiuntė 
savo balsavimo lapelius perduoti man.

Mano ir p.Zinkaus surinkti balsavimo 
lapeliai buvo nunešti prie Mandatų Ko
misijos stalo, kur įvyko balsų skaičiavimo 
procesas.

Joms paprašius, p. Geli ir p. Abromie- 
nė kurį laiką stebėjo balsų skaičiavimą. 
Dar kartą pabrėžiu, kad jokie proxy balsai 
mums nebuvo įteikti.

Reikalui esant, aš sutinku pasirašyti 
Statutory Declaration dėl šio reikalo.

Kęstutis Protas,
Sydney

When's the last time you 
went to
www.ALJS.org ?
theyoung'uns have been
busy! ALJS

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas:
www.austlb.org

Pranešimas tautiečiams Australijoje
Vasario mėnesį Australijoje lankysis JE Lietuvos Respublikos ambasadorius Dainius 

Kamaitis. Pranešame, kad šio vizito metu nebus teikiamos jokios konsulinės paslaugos 
ar konsultacijos. Pabrėžiame, kad tai yra konsulinių darbuotojų, o ne ambasadoriaus 
darbo sritis, taigi ir tokio pobūdžio paslaugos vėl bus teikiamos sekančios konsulines 
misijos metu, apie kurią bus pranešta iš anksto.

Dėkojame už supratimą. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Prisimindama savo vyrą

Napoleoną Volką,
kuris mirė prieš penkerius metus, “Mūsų Pastogei” au

koju $1,000.
Elena Volkas

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

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

* * *
Taip pat informuojame, kad Vytauto Didžiojo universitetas siūlo septynias 

magistrantūros studijų programas anglų kalba, skirtas užsienio studentams: Marketingas 
ir tarptautinis verslas (Marketing and International Commerce); Baltijos regiono studijos 
(Baltic Region Studies); Rytų Azijos regiono studijos (East Asia Region Studies); 
Žurnalistika (Journalism); Socialinės ir politinės kritikos studijos (Social and Political 
Critical Studies); Socialinė antropologija (Social Anthropology); Socialinis darbas (Social 
Work). (Daugiau informacijos apie studijų programas naujoje Vytauto Didžiojo 
universiteto Tarptautinių ryšių tarnybos svetainėje www.trl.vdu.lt). Manome, kad šios 
studijų programos yra itin įdomios užsieniečiams siekiantiems susipažinti su studijomis 
Vytauto Didžiojo universitete, Lietuva ir Baltijos regionu. Šiuo metu intensyviai ieškome 
partnerių įvairiose valstybėse, kurie padėtų skleisti žinias apie Vytauto Didžiojo uni
versitete organizuojamas studijas ir rekomenduotų užsienio šalių piliečiams atvykti 
studijuoti Vytauto Didžiojo universitete. Maloniai laukiame pasiūlymų dėl galimo 
bendradarbiavimo šioje srityje. ...................

Visą informaciją apie galimybes studijuoti Vytauto Didžiojo universitete yra patalpinta 
atnaujintoje interneto svetainėje www.vdu.lt I nformacijos apie organizuojamas vasaros 
mokyklas, bei siūlomas magistrantūros programas ieškokite Vytauto Didžiojo universiteto 
Tarptautinių ryšių tarnybos svetainėje www.trt.vdu.lt Iškilus bet kokiems klausimams 
prašome rašyti elektroniniu paštu g.cesnakas@pmdf.vdu.lt arba oflice@trt.vdu.lt

Visuomet esame pasirengę atsakyti į visus jums rūpimus klausimus ir pagelbėti 
sprendžiant vieną ar kitą problemą. Linkime sėkmės ir lauksime jūsų laiškų.

Vytauto Didžiojo universiteto Tarptautinių ryšių tarnyba

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

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 peršv. 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 misijonierius kun. Hermanas 
Šulcas, kuris apsilankys ir Sydnėjuje ir čia lietuviams praves rekolekcijas.

Kun. Hermanas Šulcas į 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 Aus

tralijos lietuviams katalikams rekolekcijas. Jo kelionės tvarkaraštis yra sekantis:
Vasario 13-tą, šeštadienį, 9.10 vai. atvyksta j 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 į Hobartą. Skrydis JQ 721.
Iš Hobarto vasario 27-tą, 14.35 vai. atvyksta j Melbourną. Skrydis JQ 704.
Iš Melbourno kovo 3-čią, 11.00 vai. atvyksta į Adelaidę. Skrydis QF 679.
Iš Adelaidės kun. H. Šulcas kovo 6-tą išvyksta j Europą.

Lietuvių Caritas Ine., Adelaide
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Sydnėjiškių dėmesiui
t 2010 m. vasario 20-21 dienomis ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba organizuoja an
trojo tūkstantmečio Lietuvos istorijoje sutikimą, kartu paminėdama Vasario 16-osios 
ar Kovo 11-osios datas. Šis renginys ypatingas tuo, kad jame dalyvaus gerb. LR 
^Ambasadorius Australijai Dainius Kamaitis.
j Vasario 20 d., 2 vai. bus surengta Kultūrinė popietė, kurios programoje pasirodys 
jyairios lietuviškos organizacijos. Dalyvauti programoje ar ją stebėti ir pabendrauti su 
ĮįAmbasadoriumi kviečiami lietuviai iš visos Australijos.
Į 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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

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

Klubo restoranas«■
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).

Šeštadienį, vasario 20 d. — Svetlanos 
lietuviški patiekalai

Klubas atidarytas nuo 12 vai. dienos iki 6 vai. p.p.

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 

Šių metų vasario 3 d. Įvykusiame pirmame posėdyje naujai išrinkti Klubo 
direktoriai pasiskirstė pareigomis:

Viktoras Šliteris - Pirmininkas
Gintaras Janulevičius -
Romas Kalėda -
Garry Penhall -
Onutė Kapočienė -
Elė Kains -
Vytas Stasiūnaitis -

Vicepirmininkas
Ūkio vadovas ir kasininkas
Garbės advokatas
Renginių vadovė
Viešieji ryšiai
Sekretorius

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

LR Užsienio reikalų ministerijos informacija
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija kviečia užsienyje gyvenančių lietuvių or

ganizacijas teikti projektus ugdymo ir kultūros srityse, kuriais būtų siekiama įtraukti 
lietuvius užsienyje į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kulturinj gyvenimą, 
stiprinti bendruomeniškumą, plėtoti lituanistinį švietimą, puoselėti lietuvišką kultūrą, 
remti užsienio lietuvių žiniasklaidą. Smulkesnę informaciją galima rasti šioje nuorodoje:

http://www.urm.lt/index.php7406350485

SAVICKAS DESIGN
HANDCRAFTED DESIGNER JEWELLERY

by Melisa Savickaitė Lanyon 

aplankykite tinklalapį

www.savickasdesign.com

Dėl mokslo premijų konkurso
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija skelbia mokslo 

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

Detalesnę informaciją apie konkursą galite rasti internetiniame puslapyje
http://www.smm.It/konkursai/kiti.htm#mp_1001

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

Airfares to Vilnius & to other EU cities
Latest airfares to Vilnius and to other European cities 

are starting from $1,380.00 + taxes.
These airfares are valid for all seasons in 2010 at the same price. It is wise to 
book early and secure your low cost flight tickets in time before the sell out. 

To secure your flights in time please contact Estours.
Dial 1800 888 386 for your free call to Estours Travel

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East, Wollongong, NSW 2518

Tel: ( 02) 4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: (02) 4284 7823 
E-mail: Vilnius@estours-travel.com.au 

Website: www.estours-travel.com.au

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

aid' ratxwwro Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 

Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: juskagiri@y7mail.com www.ald2010.org
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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 Pastogė99! 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: RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

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