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Linksmų Velykų švenčių, puikios nuotaikos mūsų savaitraščio skaitytojams 
ir visiems mieliems tautiečiams plačiame pasaulyje linki “Mūsų Pastogės” 
Redakcija ir Administracija.

Lietuvos įvykių apžvalga
Naujas 

Saugumo 
vadovas
Prezidentė 

Dalia Grybaus
kaitė pasirašė 
dekretą, kuriuo į 
Valstybės saugu
mo departamen
to vadovo postą

teikia Antrojo operatyvinių tarnybų de
partamento (AOTD) direktoriaus pava
duotojo Gedimino Grinos kandidatūrą. D. 
Grybauskaitės ir G. Grinos susitikimas 
prezidentūroje truko apie pusvalandį. Po 
jo pranešta, jog G. Grina yra kaip tik toks 
kandidatas, kokio šalies vadovė ieškojo.

“Prezidentė ne kartą yra pabrėžusi, 
kokius reikalavimus kelia būsimam 
vadovui - kad žmogus būtų ne iš VSD 
sistemos, turėtų tarptautinės, diplomati
nės patirties”, - sakė Prezidentės atstovas 
spaudai Linas Balsys. Naujojo saugumo 
šefo laukia nemažai iššūkių. D. Grybaus
kaitė pabrėžė būtinybę reformuoti ir depo- 
litizuoti VSD. Svarstymai dėl pulkininko 
leitenanto Gedimino Grinos tinkamumo 
būti VSD šefu netrukus persikels į Seimą. 
Daugumos valdančiųjų ir opozicijos 
frakcijų vadovų tikinimu, ši kandidatūra iš 
pirmo žvilgsnio jiems priimtina.

Džiazo festivalis Klaipėdoje
“Kauno diena” praneša, kad naują 

Klaipėdos pilies džiazo festivalio puslapį 
atverčiančių organizatorių lūkesčiai iš
sipildė su kaupu - į birželį vyksiantį ren
ginį panoro įsilieti gausus būrys džia
zuojančio atžalyno. Šiemetį festivalį vai
nikuosianti vaikų ir jaunimo šventė “Jau
noji džiazo banga 2010” pritraukė beveik 
2,500 jaunųjų atlikėjų. Tarp 11 ansamb
lių, vokalistų - ne tik Lietuvos, bet ir kai
myninio Kaliningrado atstovai. Per bir
želio 6-ąją Klaipėdos vasaros estradoje

vyksiantį koncertą jungtinis jaunųjų atli
kėjų choras atliks 16 džiazo kūrinių, jiems 
pritars Klaipėdos bigbendas ir solistai. 
Pasak šventės globėjo Vytauto Gnibliaus- 
ko, “tokio masto renginio, kai tiek daug 
vaikų vienu metu dainuos populiariausias 
džiazo dainas akompanuojant profesio
naliam orkestrui, nėra buvę ne tik Lietu
voje, bet ir Europoje”. Jo įsitikinimu, 
ilgainiui unikalus renginys galėtų pre
tenduoti į UNESCO paveldo sąrašą.

Ką daryti su benamiais?
Spaudos pranešimu, Europos Parla

mento nurodymu, iki 2015-ųjų ES šalyse 
turi nelikti benamių. Šis planas atsiųstas 
užpernai. Lietuvai ši europinė utopija gre
sia Briuselio nemalone, mat 2010-ųjų 
pradžioje, kaip ir prieš 2 metus, Lietuvoje 
tebeveikia 23 nakvynės namai, o sociali
nio būsto laukiančių žmonių padaugėjo 
beveik 6,000. Benamiais Lietuvoje laikomi 
asmenys, neturintys gyvenamosios vietos 
ir lėšų bent minimaliam būstui įsigyti. Su
skaičiuoti visus benamius - Statistikos 
departamentui neįkandama užduotis. Mat 
į statistiką patenka užsiregistravusieji sa
vivaldybėse ir socialinių būstų laukiantys 
asmenys. O benamių armija, ankstyvais 
rytais ir sutemus zujanti aplink šiukšlių 
konteinerius arba prašinėjanti išmaldos 
prie bažnyčių, parduotuvių ar tiesiog did
miesčių gatvėse, skaičiais neišmatuojama. 
Tiesa, yra 2001 m. gyventojų surašymo 
duomenys, kurie skelbia, kad tais metais 
Lietuvoje buvo 1,250 benamių - 940 vyrų 
ir 310 moterų.

Nuo 2004 iki 2010 m. valstybė socia
linio būsto plėtrai skyrė net 410 mln. li
tų. Tokių būstų fondas kasmet pasipil
dydavo apie 400-500 naujų butų. Tačiau 
nors lėšų kasmet skiriama vis daugiau, tei
sę į socialinį būstą turinčių žmonių ir šei
mų savivaldybėse ne mažėja, o atvirkščiai-
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VELYKŲ PASAULIS Juozas Almis

Žiedais rudeniniais Australija žėri, 
Šildo mus neatvėstanti saulė,

Jūragis

Mes žengiame širdis atvėrę, Dvasia ten galėjome kilti,
Į brangųjį mūsų Velykų pasaulį. Nes mirtį palaužtą pažinom 

Gyvenimo amžino viltį
Į tą, kurio tik atminimas paliko... 
Ten žiedas pirmasis žibutės

Velykų stebuklas augino.------

Nušviesdavo aušrą Velykų Velykų stebuklas sušvinta
Ir žmogišką žemišką būtį. Mums, puošiantiems svetimą šalį, 

Jausmai tie, jaunystės dienom
Ten balsingi varpai, Aleliuja išauginti,
Gausdami, pergalingai skambėjo, 
Ten garsus giesmės - Aleliuja

Turi šventą, nenykstančią galią.

Laukams nešė kaip dovanas Jūragynė
vėjas... 2010.07.22

“Ojie, papasakojo, kas atsitiko kelyje ir kaip Jis buvo 
jų atpažintas duonos laužyme” (Luko 24:35).

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,
Luko Evangelijoje (24:14-35) mes skaitome, kaip 

du apaštalai Velykų dieną išvyko iš Jeruzalės į miestelį 
Emausą. Eidami mokiniai dalinosi Įspūdžiais apie 
praėjusių dienų įvykius Jeruzalėje, apie Jėzaus 
nukryžiavimą ir prisikėlimą. Prie jų prisiartino Jėzus, 
bet jie Jo neatpažino, nes jų akys buvo atkreiptos į save.
Priėję Emausą, apaštalai pakvietė tą “nepažįstamą” bendrakeleivį kartu su jais 
valgyti. Vakarienės metu nepažįstamas ėmė duoną, ją laimino, laužė irdavę drauge 
sėdintiems prie stalo, kaip Jėzus buvo daręs paskutinės vakarienės metu, kai Jis 
įsteigė Eucharistijos ir Kunigystės sakramentus. Tik tada apaštalai atpažino, kad jų 
tarpe buvo Išganytojas, ir jie skubiai sugrįžo į Jeruzalę pranešti kitiems ką jie matė.

Popiežius Benediktas XVI savo enciklikoje Caritas in veritate (42) rašo, 
“Globalizacijos atžvilgiu kartais pasitaiko fatalistinių nuostatų, tarsi vyraujanti 
dinamika būtų pagimdyta beasmeniriių anoniminių jėgų ir nuo žmogaus valios 
nepriklausomų struktūrų... Už vis labiau regimo proceso slypi žmonija - asmenys 
ir tautos - kuriai šis procesas turėtų duoti naudos ir paskatintų vystymąsi, kadangi 
atitinkamos atsakomybės imamasi ir individualiai ir kolektyviai...”

Per praėjusias XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Studijų Dienas 
Montevideo mieste, Urugvajuje, buvo aptariama globalizacijos įtaka Lietuvai, 
lietuviams gyvenantiems išeivijoje ir emigrantams. Globalizacija paveikia religi
nius, ekonominius, politinius, socialinius bei akademinius procesus. Gal 
globalizacija griauna sienas tarp pasaulio kraštų bet, deja, ta pati globalizacija 
dažnai izoliuoja mus nuo mūsų tikėjimo, nuo tautinės tapatybės ir net nuo šeimos 
vertybių.

Straipsnyje “Tridienis su misionieriumi” Draugo dienraštyje (2010II10), kun. 
A. Saulaitis, SJ, aprašo savo apsilankymą pas misijonierių ir antropologą sale
zietį kun. K. Bėkšta Manaus mieste Brazilijoje. Ten kun. Bėkšta kovoja už vietinių 
indėnų tautų, genčių, kultūros ir kalbos teises. Jis vadovaujasi kapucinų misijo
nierių nuostata, kad pirma reikia išmokti savo kalbą, o tada kita kalba rašyti ir 
skaityti. Kitaip sakant, nenuvertinkime savo tikėjimo ir religinių tradicijų, kalbos 
ir kultūros, persistengdami asimiliuotis prie tos visuomenės, kurioje mes gyvename.

“Prisikėlęs Kristau, Emauso kelyje tu lydėjai apaštalus. Būk kartu su mumis 
ir mūsų tikėjimo kelionėje. Būk gyvenimo keliuose ir kiekvienuose susidūri
muose, sužadink mumyse gailestingumą, kad galėtume priimti kitus ir išklausyti 
viens kitą... Tegul Šv. Dvasia moko mus Šventojo Rašto aiškinimo meno ir atverk 
akis, kad galėtume atpažinti Tave. Stiprink mūsų drąsą, kad taptume jautrūs, tam, 
kad per mus sesės ir broliai galėtų atpažinti Tave ir per juos mes galėtume at
pažinti Tave” (Ekumeninių pamaldų įžanginė malda minint Krikščionių vie
nybės savaitę, Prisikėlimo parapijoje, Toronte).

Nuoširdžiausiai sveikinu visus Šv. Velykų aleliuja! Prisikėlusio Kristaus ra
mybė ir malonė telaimina jus, jūsų šeimas bei jūsų parapijas ar misijas ir jūsų 
bendruomenes.

Prelatas Edmundas J. Putrimas,
Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Kovo 22 d. JAV 
Kongreso Atstovų 
Rūmų balsavimo 
rezultatai vaini
kavo prezidento 
Barack Obama 
vienerių metų 
pastangas refor
muoti Sveikatos 
apsaugos įstaty
mą. Naujasis įsta

tymas buvo priimtas 219 balsais prieš 212. 
Maži įstatymo pataisymai, kurių reika
lavo kai kurie demokratų partijos nariai, 
buvo priimti kovo 24 d. 220 balsais prieš 
207, gi kovo 24/25 d. naktį įstatymą pri
ėmė Senatas.
♦ Kovo 22 d. Kabule Afganistano prezi
dentas Hamid Karzai susitiko su aršiausios 
sukilėlių grupuotės lyderio Gulbuddin 
Hekmatyar pasiuntiniais išklausyti sukilė
lių taikos siūlymo sąlygų. Hekmatyar vado
vauja sukilėliams iš Pakistano teritorijos.
♦ Kovo 23 d. D. Britanijos užsienio rei
kalų ministras David Miliband pareiškė 
parlamentui, kad rasti įrodymai, kad Izrae
lis panaudojo padirbtus britų pasus organi
zuojant Hamas pareigūno nužudymą Du
bai. Todėl D. Britanija ištremia Izraelio 
diplomatą, vadovavusį Mossad skyriui 
Londone. Izraelis nesiėmė jokių veiksmų 
prieš D. Britanijos diplomatus, pasitenkins 
atsiųsdami į Londoną naują diplomatą.
♦ Kovo 25 d. Izraelio min. pirmininkas 
Benjamin Natanyahu susitiko su JAV pre
zidentu Barack Obama Baltuosiuose 
Rūmuose. JAV įteikė Izraeliui sąrašą su 10 
dalykų, kuriuos Izraelis turėtų atlikti, kad 
įrodytų palestiniečiams savo norą rimtai 
derėtis ir kad kompensuotų juos už nau
jakurių sodybų plėtrą Rytų Jeruzalėje. Po 
valandos pertraukos Netanyahu vėl grįžo 
į Baltuosius Rūmus su kompromisiniais

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
daugėja. 2008 m. sausio 1 dieną 
laukiančiųjų socialinio būsto eilėje buvo 
20,405, o šių metų sausio 1-ąją jų padau
gėjo iki 26,047.

Lietuvių emigracija tęsiasi
Kaip rašo “Vakaro žinios”, iki šios 

dienos svetur jau išvyko tiek tautiečių, 
kiek priskaičiuojama Šilutėje. Metų 
pabaigoje bus netekta geriausiu atveju 
Telšių, blogiausiu - Ukmergės. Dažnas 
save vadina nebe Lietuvos, o pasaulio 
piliečiais. Dabar tai vadinama globaliza
cija. Europos statistikos tarnyba “Eu
rostat” prognozuoja, kad po 50 metų 
lietuvių tebus 2.5 milijono. Taigi šaknis 
svetur įleis dar maždaug 800,000 Lietu
vos piliečių.

Kas skatina žmones rinktis emigranto 
dalią ir, svarbiausia, ką daryti, kad jie 
sugrįžtų į Tėvynę, - tokie opūs klausimai 
antradienį buvo kelti “Žalgirio” nacio
nalinio pasipriešinimo judėjimo dis
kusijoje “Ar lietuviai dar ilgai gyvens 
Lietuvoje?”

Skulptūra sukėlė ginčus
Skulptoriaus Eriko Daugulio sukurta 

pomirtinio gyvenimo deivės Velionės 
skulptūra sukėlė nesantaiką istorinėje 
Veliuonoje (Jurbarko r.). Ginčijamasi net 
dėl skulptūros pavadinimo. Kai jau buvo 
sutarta dėl paminklo gamybos, Jurbarko 
rajono savivaldybė gavo grupės veliuo
niškių prašymą uždrausti Veliuonoje sta
tyti šį paminklą. Esą pasakojimai apie 
Veliuonos katalikų bažnyčios vietoje 
buvusią deivės Velionės šventyklą tėra 
fantazija, o skulptūros Velionės iniciato
— ------------------------------------------------------ . da,EETA,BNS ir “Bernardinai”.
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siūlymais. Žiniasklaidos pranešimu, JAV 
prezidentas šių siūlymų nepriėmė.
♦ Kovo 24 d. Rusijos pareigūnai pranešė, 
kad pasiektas susitarimas su JAV dėl 
strateginių ginklų apribojimo sutarties, kuri 
turės pakeisti 1991 metų START sutartį. 
Sutarties dokumentas turės būti pasirašytas 
balandžio 8 d. Prahoje. Kovo 27 d. šią žinią 
oficialiai patvirtino JAV.
♦ Kovo 25 d. Vokietijos kanclerė Angela 
Merkei ir Prancūzijos prezidentas Nicolas 
Sarkozy galiausiai sutiko gelbėti Graikiją 
iš ekonominės katastrofos, bėdos atveju 
pasiūlydami jai Europos Sąjungos pasko
lą, jei Graikija nepajėgs gauti paskolos iš 
kitų tarptautinių šaltinių. Tos pat dienos 
vakare panašų nutarimą priėmė skubos 
keliu į Briuselį sušaukti 16 Euro zonos 
valstybių atstovai
♦ Kovo 27 d. Geltonojoje jūroje, netoli 
ginčijamos teritorinės ribos tarp Šiaurės 
ir Pietų Korėjos, po sprogimo skilo pusiau 
ir nuskendo Pietų Korėjos karo laivas, 1,200 
tonų korvetė Cheonan. Išsigelbėjo 58 jū
reiviai, žuvo 46. Dėl įtemptų santykių su 
Šiaurės Korėja, Pietų Korėjos vyriausybė 
aiškina, kad nėra įrodymų, jog laivas buvo 
torpeduotas, nors prieš keletą valandų 
Šiaurės Korėjos vyriausybė buvo grasinusi 
raketomis apšaudyti Pietų Korėją.
♦ Kovo 28 d. į Afganistaną atskrido JAV 
prezidentas Barack Obama ir susitiko su 
JAV kariais bei Afganistano prezidentu 
Hamad Karzai. Vizitas saugumo sumeti
mais buvo laikomas paslaptyje, Afganista
no prezidentas apie jį sužinojo tik vieną 
valandą prieš JAV prezidento lėktuvui 
nusileidžiant Kabule.
♦ Kovo 28 d. po dviejų savaičių Thaksin
šalininkų demonstracijų Bangkoke Tai
lando min. pirmininkas Abhist Vejjajiva su
tiko pradėti pasitarimus su opozicijos atsto
vais dėl naujų rinkimų. □ 

riai - stabų garbintojai.
Jurbarko savivaldybė nusprendė 

Veliuonoje, kurioje gyvena 800 gyventojų, 
surengti apklausą, ar miesteliui reikalinga 
Velionės skulptūra. Veliuoniškiai tikisi, 
kad ginčą padės išspręsti šalies etnologai 
ir Etninės kultūros globos tarnyba, kuri 
pritaria Velionės paminklo sumanymui, 
tik etnologai pataria skulptūrą pavadinti 
Veliuona.

Lietuvos delfinai - į Graikiją
Į Palangos oro uostą atkeliavo neįpras

tas krovinys - keturi Lietuvos jūrų mu
ziejaus delfinai Gilė, Bitė ir patinėliai 
Nojus bei Lima. Gyvūnai, mažiausiai 
penkeriems metams išnuomoti Atėnų 
Atikos zoologijos sodui, specialiu reisu 
iškeliavo j Graikiją.

Pastaruoju metu Lietuvos jūrų muzie
juje gyveno rekordinis skaičius - net 11 
delfinų, jiems baseine jau buvo pradėję 
darytis ankšta. Neseniai į šiltesnius kraš
tus išskraidinti jautriausi ir dažniausiai 
sergantys delfinai. Tikimasi, jog naujas 
atviras delfinariumas ir šiluma jiems bus 
naudinga. Gyvūnams buvo pagamintos 
specialios atviros 3 m ilgio, 1.2 m pločio 
ir 1.4 m aukščio dėžės, pripildytos 18 
laipsnių šilumos vandens. Delfinai 
įkurdinti į hamakus panašiuose neštu
vuose, jiems paklotos vilnos antklodės, 
pelekams iškirptos specialios skylės, kad 
3 valandų kelionės metu gyvūnai jaustųsi 
kuo patogiau. Delfinai kurį laiką buvo 
pratinami prie hamakų ir ankštų patal
pų, kad skrydžio metu patirtų kuo ma
žiau streso.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

Pavojus laivininkystei ?
„Respublika” primena, jog po Nepri

klausomybės atstatymo buvo prarastas 
didžiulis Klaipėdos uoste stovėjęs So
vietų Sąjungos Atlanto žvejybos laivynas. 
Daugiau nei 200 laivų per visokias kom
binacijas buvo „prichvatizuoti”, tai yra, 
parduoti pusvelčiui ar panašiai išdalinti 
neaiškiomis aplinkybėmis. Bet, pasak 
laikraščio, dabar prarandamas ir toks 
brangus dalykas kaip prekybos laivynas. 
Šiomis dienomis, atrodo, artėja pavojus 
Lietuvos laivininkystei Juk “Lietuvos jūrų 
laivininkystė” (LJL) dar turi... vienuolika 
laivų.

Pasak Lietuvos piliečių sąjungos pir
mininko Dionyzo Varkalio, jau per pir
mąjį privatizavimą 2001 metais buvo 
padarytas didžiulis nusikaltimas. LISCO 
laivyno dalis su keltais, šešiais trampi- 
niais laivais, rinka, pastatais buvo “prich- 
vatizuota” pusvelčiui - už 46 min. litų - 
tiksliau, už pusę vieno kelto kainos. Taip 
prieš 9 metus iš laivų likučių susikūrė 
LJL, nes prekės ženklą LISCO danai 
pasiliko sau.

Dabar situacija tęsiasi toliau. Praėjusių 
metų spalio pabaigoje Vyriausybė sudarė 
preliminarų penkiasdešimties galimų 
privatizuoti valstybinių įmonių sąrašą. Ja
me atsidūrė ir Klaipėdos LJL. O parda
vus laivininkystę būtų sužlugdyta visa

Saulės energija - ir Lietuvoje
Kaip praneša „Lietuvos rytas“, Lietu

voje prasidėjo saulės energijos verslas. Ji 
pradėjo Bronislovo Lubio „imperija“.

Lietuvoje anksčiau niekada rimtai 
nesvarstyta idėja užsidirbti iš saulės 
energijos dabar domina ne vieną vers
lininką. Valstybė įsipareigojo supirkti vi
są išgaunamą saulės energiją po 1.62 lito 
už kilovatvalandę, nors dabar vidutinė 
elektros kaina rinkoje neviršija 16 centų. 
“Achemos grupei” priklausanti “Renerga” 
netrukus ketina statyti iš saulės energiją 
išgaunančius įrenginius, o pagamintą 
elektrą tiekti į tinklus. Į vieno megavato

Konferencija apie ČIA kalėjimą
Kaip praneša DELFI, kovo 

mėn. 22 d. Vilniuje vykusioje 
tarptautinėje konferencijoje 
buvo pareikšta, kad Lietuva 
2004-2006 metais buvo viena 
iš trijų svarbiausių vietų, kur 
gabenti JAV Centrinės žval
gybos valdybos (ČIA) sulaikyti 
įtariami teroristai. Taip tvir
tino Europos Tarybos (ET) 
tyrėjas Gavin Simpson. Anot jo, 
šie žmonės Lietuvoje galėjo bū
ti tardomi nevengiant žeminan
čio elgesio ir kankinimų. „Lietuva yra iš 
dalies atsakinga už tuos veiksmus“,-sakė 
jis ir kvietė tęsti ČIA veiklos Lietuvoje 
tyrimą, nes esą dar ne į visus klausimus 
atsakyta.

Tarptautinėje konferencijoje apie ČIA 
Slaptųjų sulaikymų bei ypatingųjų perda
vimų programos vykdymą Lietuvoje 
dalyvavo Lietuvos ir užsienio politikai bei 
ekspertai

ET Parlamentinės Asamblėjos (ETPA) 
narys šveicaras Dick Marty, kuriam buvo 
pavesta tirti šios programos įgyvendini
mą, 2006 m paskelbtoje ataskaitoje pažy
mėjo, kad ČIA buvo sukūrusi pasaulinį 
slaptųjų sulaikymų ir neteisėtų tarpvals
tybinių pervežimų voratinklį. 2007 m. atas
kaitoje D. Marty nurodė, kad slapti sulai
kymo centrai keletą metų veikė Lenkijoje, 
Rumunijoje ir galimai kitose ET narėse. 
Šios patalpos buvo dalis CIA High Value 
Detainee (angį, ypač vertingų sulaikytųjų) 
programos, apie kurią pirmą kartą viešai 

sistema - kadrai, jūreivystės mokslinės 
institucijos, jūrininkų rengimo sistema.

Į kovą prieš tai, kad būtų privatizuota 
paskutinė valstybės valdoma laivybos 
kompanija, įsitraukė Lietuvos jūrininkų 
sąjunga, Lietuvos piliečių sąjunga, paprasti 
jūrininkai, uostamiesčio gyventojai

Buvo pradėta akcija “Už Lietuvą kaip 
jūrų valstybę”, renkami piliečių parašai 
reikalaujant neprivatizuoti minėtos 
bendrovės. Nors akcijoje aktyviausiai 
dalyvavo jaunimas, tarp pasirašiusiųjų yra 
miesto meras Rimantas Taraškevičius, 
Klaipėdos universiteto rektorius Vladas 
Žulkus ir daug kitų žinomų klaipėdiečių.

Apie tai kalbėta ir per susitikimą su 
Premjeru Andrium Kubiliumi. Šis, iš
klausęs jūrininkų bendruomenės atstovų 
argumentus, nutarė sudaryti darbo grupę, 
kuri išanalizuotų LJL vadybos, ekonomi
nę, finansinę situaciją, ir tada bus spren
džiamas tolesnis šios bendrovės likimas.

Tuo tarpu gegužės 1-ąją Klaipėdoje ke
tinama surengti mitingą prieš privatizaci
ją. Svarstoma galimybė kreiptis į proku
ratūrą, kad ši, gindama viešąjį interesą, 
įvertintų pirmosios laivininkystės priva
tizacijos, kuri vyko beveik prieš dešimt me
tų, žalą ir kaltininkus. Tik nuo jų pastangų 
dabar priklauso, kad Lietuvos pavadini
mas “jūrinė” neskambėtų juokingai □

(MW) elektrinę ketinama investuoti 13 
min. litų. Taip pat jau deramasi su bankais 
dėl paskolų.

Pasak “Renergos” generalinio direkto
riaus Lino Sabaliausko, “jau šiais metais 
pastatysime nedideles jėgaines, kuriomis 
įrodysime tiek bankams, tiek “Lietuvos 
energijai”, tiek šalies valdžiai, kad šis 
verslas gali būti pelningas”.

Viena saulės energijos neigiamybė kol 
kas yra tai, kad ankstyvoje fazėje tokia 
energija yra brangi ir dėl aukštos supir
kimo kainos elektra pabrangtų ir šalies 
vartotojams. □ 

Valstybės saugumo departamento bazė Antaviliuose.

prabilo ir pats JAV prez. George W. Bush.
Praėjusių metų gruodį paskelbtose, o 

vėliau Seimo patvirtintose Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto išvadose 
teigiama, jog Lietuvoje buvo įrengtos 
patalpos slaptam ČIA kalėjimui ir 
amerikiečių orlaiviai skraidė į Lietuvą, 
tačiau ar buvo atvežami sulaikyti asmenys, 
nenustatyta. Aukščiausi pareigūnai apie tai 
nebuvo informuojami arba informuojami 
paviršutiniškai.

Pasak Gavin Simpson, šis tyrimas 
atskleidė ne visą informaciją, nes esą ne
buvo paminėti visi lėktuvų, galimai ga
benusių sulaikytuosius, nusileidimai. 
„Mums tai nebuvo siurprizas, nes visos 
šalys, tyrusios ČIA programos operacijas, 
bandė jas pridengti. Siekiant išvengti 
atskaitomybės buvo teigiama, jog tai yra 
nacionalinio saugumo klausimas, teisin
tas! slaptumu. Taip buvo kuriamos kliūtys 
tyrimui, bandoma nuslėpti nesąžiningą 
elgesį“, - kalbėjo svečias. □
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Į Bendruomenės baruose ~| 
Naujienos Geelongo lietuvių 

bendruomenėje
Kaja Starinskas

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba šių 
metų veiklą pradėjo vasario 21 dieną 
(sekmadienį) surengdama Lietuvos Ne
priklausomybės Šventę - Vasario 16-to- 
sios minėjimą.

Kaip įprasta, programa susidėjo iš 
dviejų dalių. Oficialioje dalyje pirmiau
sia buvo perskaitytas Lietuvos Nepri
klausomybės Aktas, įneštos vėliavos ir 
sugiedotas Tautos Himnas.

ALB Geelongo Apylinkės Valdybos 
pirmininkas Stasys Šutas pasveikino visus 
susirinkusius, kurių buvo apie 60. Trum
pai priminė šios Šventės svarbą, tuo pačiu 
paminėdamas ir Kovo 11-tąją.

Tylos minute buvo pagerbti žuvusieji 
už Tėvynės laisvę. Buvo pristatyti gauti 
sveikinimai: Lietuvos Prezidentės, LR

žėjęs, bet šauniai sudainavo visas dainas.
Apylinkės Valdybos pirmininkas, padė

kojęs visiems dainininkams ir šokėjams, 
pakvietė visus pietums. Vasaros diena 
buvo šiltoka, tai šaltibarščiai ir šiltos bul

Communities Council.

choristų skaičius 
ir šiek tiek suma-

Nuotraukoje -Geelongo tautinių grupių “Gegutė” ir “Linas” šokėjai.

Į AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ? Į
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užsienio reikalų ministro ir LR Seimo 
Pirmininkės. LR garbės generalinis kon
sulas Melbourne (dabar jau atsistatydinęs) 
Andrius Žilinskas, negalėjęs dalyvauti 
Šventėje, atsiuntė savo sveikinimą pa
linkėdamas: “Būkite laimingi ir didžiuo- 
kimės turtinga ir spalvinga savo krašto 
istorija bei kultūra. Te Lietuvos vardas 
dar skamba ne vieną šimtmetį”.

Šį kartą paskaitos nebuvo. Vietoje jos 
po pietų buvo rodomi du videofilmai 
apie Vilnių ir Lietuvą anglų kalba. Žiū
rovai buvo patenkinti.

Antroje programos dalyje gražiai 
sušoko “Lino” ir “Gegutės” šokėjai, va
dovaujami Loretos Tigani ir Reginos 
Bindokienės. Po jų pasirodė Romo Zen
kevičiaus vadovaujama grupė “Aidai”, 

kuri sudainavo 
keturias estra
dines dainas. 
Kaip visuomet, 
visiems patiko jų 
dainos.

Programą už
baigė Aldonos 
Scano vadovau
jamas choras 
‘Viltis”. Choras 
sudainavo ketu
rias dainas. Nors 

Nuotraukoje - Geelongo lietuvių choras “Viltis”, vadovaujamas Aldonos Scano.

vės buvo lyg atsigaivinimas. Nuoširdus 
ačiū Genovaitei ir jos grupei - Meilutei, 
Birutei Stasei ir Nijolei - už skanius pietus.

Kitą šeštadienį - vasario 27 dieną - 
Geelonge vyko metinė etninių grupių 
šventė Pako Festa. Ši šventė taip pava
dinta, nes ji kasmet vyksta Pakington gat
vėje. Tai yra etninių grupių ir klubų pa
sirodymas. Šią šventę organizuoja 
Diversitat, anksčiau vadinama Ethnic

Šioje šventėje visada dalyvauja ir 
Geelongo lietuvių bendruomenė. Ją ga
lima būtų palyginti su lietuviška muge. 
Joje galima nusipirkti įvairiausių prekių 
ir paragauti įvairiausio maisto, pagaminto 
Azijos ir Europos tautų.

Didžiausias šios šventės įvykis - tai 

didysis spalvingasis paradas. Šiais metais 
jame dalyvavo virš šimto grupių, tap pat 
susirinko rekordinis skaičius dalyvių ir 
žiūrovų - virš 100,000, net Viktorijos 
premjeras dalyvavo. Šiame parade mūsų 
tautinių šokių šokėjai ir choristai apsi
rengė spalvingais lietuviškais tautiniais 
rūbais ir, kaip visuomet, sužavėjo žiūrovus.

Mūsų plaustas ant ratų buvo išpuoštas 
vėliavomis ir tautinių spalvų balionais. 
Viduryje stovėjo kryžiastulpis. Ačiū ir 

melbourniškiams, kurie atvyko ir daly
vavo eisenoje.

Po parado vyko įvairūs kultūriniai pa
sirodymai. “Lino-Gegutės” šokėjai nuo
stabiai gerai sušoko ir buvo labai šiltai 
žiūrovų priimti. Šį kartą choras “Viltis” ne
dainavo, bet vietoj jų grupė “Aidai” puikiai 
sudainavo keturias daineles. Vieną iš jų 
angliškai. Klausytojams to ir tereikėjo, nes 
gausiais plojimais palydėjo. Lietuviai labai 
gražiai atstovavo mūsų bendruomenei. □

Padėka
ald201 Omelbourne Ruošos Komitetas nuoširdžiai dėkoja 

Melbourno Socialinės Globos Draugijai už jų didelį darbą ir pasišventimą ver
dant pietus kovo 21d. ir paaukojus visą pelną Australijos Lietuvių Dienų labui.

Skautiškas ačiū!
Norime padėkoti visiems apsilankiusiems Sydnėjaus Lietuvių Klube, 

sekmadienį, kovo 21 dieną, Kaziuko Mugės proga.
Ačiū visom vyresnėm skautėm gaspadinėm (ir kai kuriems broliams virė

jams!) už gardžius kopūstus. Ačiū skautams vyčiams už dešreles ir baronkas. 
Ačiū mamytėms ir tėveliams už tortus. Ačiū broliams ir sesėms, kurie budėjo ir 
dirbo prie valgių!

Gaila, kad netikėtai pasikeitus aplinkybėms negalėjome pašildyti tradicinių 
Kaziuko Mugės patiekalų. Jaučiame, kad apvylėme tuos, kurie atvyko specialiai 
paremti skautus ir pasivaišinti, kaip įprasta,.karštais skautų paruoštais pietumis. 
Tačiau su skautišku sumanumu ir išradingumu, pasisekė nors pardavinėti iš- 
sineštinius (take-away). Tačiau dėl nenumatytai pasikeitusių aplinkybių šaunios 
skautų pastangos buvo nepelningos. Vis tiek šiltai dėkojame publikai, kuri, 
nežiūrint į šias netikėtas kliūtis, taip gražiai ir nuoširdžiai palaikė musų skau
tus. Linkime Jums-skanaus!

“Aušros” tunto vadija
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Kaip švenčiamos Velykos Lietuvoje ir pasaulyje
Ieva Stričkaitė

Didžioji pavasario šven
tė - Velykos - simbolizuo
ja Kristaus prisikėlimą. 
Anksčiau Velykos buvo 
švenčiamos kaip gamtos 
atgimimo šventė, kurios 
metu mūsų protėviai gar
bino medžius, burtais ir 
maldomis bandė užtikrinti 
gerą derlių. Iš pagoniškos 
pavasario gamtos atgimi
mo šventės kilusi kiaušinių 
marginimo tradicija, tačiau 
daugelis kitų Velykų pa
pročių atsirado krikščiony
bės laikais.

Iki 325 m. Velykos buvo švenčiamos 
įvairiomis savaitės dienomis: penktadie
nį, šeštadienį arba sekmadienį. 325 m. 
imperatorius Konstantinas paskelbė, kad 
Velykos švenčiamos pirmąjį sekmadienį 
po pavasarinės mėnulio pilnaties. Tad 
Velykų data kiekvienais metais gali kisti 
nuo kovo 22 iki balandžio 25 dienos.

Pavadinimo kilmė
Manoma, jog lietuviškas Velykų pa

vadinimas kilęs iš baltarusiško šventės 
pavadinimo Velikyj dienj, kuris reiškia 
Didžioji diena. Velykų pavadinimas taip 
pat siejamas su žodžiu vėlės, mat mūsų 
protėviai šiuo laiku aplankydavo arti
mųjų kapus, nunešdavo jiems maisto, daž
niausiai - margučių.

Verbų sekmadienis
Paskutinis sekmadienis prieš Velykas 

Lietuvoje vadinamas Verbų sekmadieniu, 
Verbinėmis, daugelyje Europos šalių - 
Palmių sekmadieniu. Verbos - tai palmių, 
kurias į Jeruzalę įžengusiam Kristui po 
kojomis klojo žydų minia, simbolis. Ka
talikų bažnyčios liturgijoje palmių šven
tinimas įvestas V a. Dar XX a. pr. Rytų 
Aukštaitijos buvo paprotys tą dieną, 
procesijai einant aplink bažnyčią, po ku
nigo kojomis kloti žilvičio šakeles.

Velykų papročiai
Nuo seno lietuviai Velykas švęsdavo 4 

dienas, tačiau senieji papročiai pamažu 
išnyko. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį 
vykdavo Velyknakčio budėjimą, žmo
nėms susirinkdavus budėti ir melstis prie 
Kristaus kapo. Tada bažnyčiose pasiro
dydavo jį saugantys kareiviai, įvairūs per- 
sirengėliai, kurie šaudydavo iš patrankų, 
budindavo užsnūdusius bei krėsdavo 
įvairiausius pokštus.

Pirmąją Velykų, Ugnies dieną, saulei 
tekant, prasidėdavo Prisikėlimo pamaldos.

Vaikai ridinėja margučius.
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Nuotraukoje - šventinis Velykų stalas.
Vašku dažytas margutis.

kada būdavo šventinami margučiai, drus
ka, duona ir kiti valgiai. Išėję iš bažnyčios, 
žmonės vieni kitus sveikindavo, bet ne- 
gaišdavo: buvo tikima - jei neskubėsi 
Velykų rytą, visus metus vaikščiosi ap
snūdęs. Vakare jaunimas eidavo kiau
šiniauti, švęsdavo bei giedodavo. Geriausi 
dainininkai būdavo apdovanojami mar
gučiais ar velykiniais skanumynais. Šią 
dieną taip pat būdavo renkamas gražiau
sias margutis.

Antrosios Velykų dienos, vadinamos 
Perkūno diena, rytą visi miegantys būdavo 
pažadinami plakant verbomis. Vaikai 
dainuodami eidavo iš kaimynų prašinėti 
margučių. Trečioji Velykų diena, vadinama 
Gegužės, buvo skirta žaidimams, supi- 
muisi. Šią dieną taip pat būdavo laisto
mas! vandeniu bei garsiai juokiamasi, kad 
greičiau pabėgtų blogosios dvasios.

Ketvirtąją, Ledų dieną, žmonės nieko 
nedirbdavo: tikėta, kad darbas gali pri
šaukti ledų krušą.

Atvelykis
Pirmasis sekmadienis po Velykų va

dinamas Atvelykiu, arba Velykėlėmis. Ta
da dažniausiai būdavo pabaigiami Ve
lykų valgiai arba ruošiami nauji, tokie 
kaip per Velykas. Šią dieną kiaušinius 
dauždavo ir sūpuoklėse supdavosi tik 
vaikai - tai jų Velykos. Atvelykis - šven
tinio svečiavimosi pabaiga.

Velykos kitose šalyse
Velykų sekmadienis daugelyje šalių 

švenčiamas ne tik kaip Kristaus prisikė
limo šventė, bet ir kaip šviesos pergalė 
prieš tamsą. Kiekviena tauta turi tik jai 
būdingų velykinių papročių.

JAV ir Kanadoje kiaušiniai dažomi 
Didžiojo šeštadienio vakare. Sekmadienio 
rytą visa šeima ieško margučių, kuriuos, 
kaip pasakoja vaikai, visuose namuose

paslepia Velykų kiškis. 
Jis ne tik slepia mar
gučius, bet ir neša vai
kams dovanų. Daugu
ma šeimų Šiaurės Ame
rikoje sekmadienio ry
te eina į bažnyčią, o 
vėliau švenčia.

Norvegai per Vely
kas mėgsta ne tik 
slidinėti kalnuose bei 
marginti kiaušinius, bet 
ir narplioti painias 
žmogžudystes. Dau
guma televizijos kana
lų rodo detektyvines 
istorijas, laikraščiai bei 
žurnalai jas spausdina, 
o skaitytojai bando 
išaiškinti. Suomiams 
Velykos asocijuojasi su 
fejerverkais bei ugnies 
šou, kažkada turėjusiais 
gąsdinti piktąsias dva
sias.

Anglijoje Velykos 
taip pat švenčiamos

linksmai. Tai ne tik žiemos, 
bet ir Gavėnios pabaiga, 
todėl ant velykinio stalo 
būtinai turi būti kumpis. 
Miestuose vyksta šventės, 
kur šokėjai šokdami skam
baliukais skelbia pava
sario pradžią.

Čekijoje ir Slovakijoje 
Velykų pirmadienio rytą 
vyrai plaka moteris, taip 
išreikšdami joms potrau
kį. Nuplakta moteris kaip 
atleidimo ir dėkingumo 
ženklą vyrui duoda mar
gutį. Vakare moterys ant 
bet kurio vyro gali užpilti 
kibirą šalto vandens. Pana-

ši tradicija yra ir Lenkijoje, bet dabar ji 
nėra labai populiari. Šveicarai per Velykas 
kelioms dienoms važiuoja j pajūrį, o Vo
kietijoje labai mėgstami šokoladiniai 
triušiukai. Čia vaikai Velykų rytą randa 
Velykų kiškio atneštą krepšelį, pilną 
margučių bei įvairiausių saldumynų.

Pietų Europoje margučiai nedažomi. 
Italai per Velykas valgo šokoladinius 
kiaušinius, kuriuose randa plastmasinių 
žaisliukų ir kitokių staigmenų. Ispanai 
pramogauja su draugais ir gamina tradi
cinį Velykų patiekalą - piene išmirkytą 
keptą duoną, apibarstytą ruduoju cukrumi.

Margutis - Velykų simbolis
Lietuviams, kaip ir daugeliui pasaulio 

tautų, kiaušinis buvo gyvybės, derlingumo, 
vaisingumo bei gamtos atgimimo simbo
lis. Tikėta, jog bažnyčioje pašventinti 
margučiai įgauna magiškų galių: saugo 
namus nuo gaisro, derlių - nuo krušos ir 
sausros, gyvulius - nuo ligų. Senovėje lie
tuviai kiaušinius visada dažydavo Di
džiojo šeštadienio vakare, o Velykų rytą 
margučius slėpdavo lauke. Vaikams saky
davo, kad juos ten padėjo pro šalį važiuo
dama Velykė.

Su dažytais kiaušiniais susiję daug 
lietuviškų velykinių papročių ir žaidimų. 
Populiariausias vaikų velykinis žaidimas 
- margučių ridenimas. Buvo manoma, 
kad kiaušiniams susilietus su žeme pa
žadindamos požemio dvasios. Margučių 
daužymas taip pat turėjo simbolinę pras
mę: dužus kiaušiniui, j laisvę išeina gy
vybę nešanti kosminė gyvatė.

Kodėl per Velykas dažome kiaušinius?
Vienoje legendoje pasakojama, kad tą 

dieną, kai gimė Romos imperatorius 
Markas Aurelijus (II a.), višta išperėjo 
raudonais taškeliais išmargintą kiaušinį. 
Nuo to laiko tarp romėnų atsirado pa
protys dovanoti vienas kitam dažytą 
kiaušinį. Šią tradiciją perėmė krikščionys.

Ramygala - Lietuvos
(lrt.lt). Baigėsi konkursas 

„Lietuvos kultūros sostinė 
2010“. Kaip praneša Kultūros 
ministerija, Lietuvos kultūros 
sostinė šiemet skelbiama Ra
mygala. Konkurse iš viso šiemet 
buvo 3 kandidatai - Anykščių, 
Panevėžio ir Mažeikių savival
dybės. Vertinimo komisija vien
balsiai nusprendė siūlyti Lie
tuvos kultūros sostine 2010 m. 
skelbti Ramygalos miestelį 
(Panevėžio r.). Ramygala - miestelis, esantis 
Aukštaitijos regiono centre, šiais metais 
ketina tapti dvasiniu ir kultūriniu centru, 
kuriame skleisis kultūros įvairovė - mu
zikos, teatro, fotomeno, dailės, skulptūros, 
tradicinės kultūros renginiai.

Bendruomenė idėjų laboratorijoje 
„Keisk“ turės galimybes teikti idėjas, kaip 
sukurti patrauklų miestelio ir jo apylinkių 
įvaizdį ir kelius joms įgyvendinti. Bistram-

Pasak kitos legendos, kaip Kristaus
prisikėlimo ženklas ant puotos stalo 
paraudonavo virti kiaušiniai, o kepta višta 
atgijo. Dar viena legenda pasakoja, kad 
Marija Magdalena pranešdama draugams 
apie Kristaus prisikėlimą, rankose nešė 
kiaušinį, kuris virto raudonu.

Lenkų legenda teigia, jog Mergelė Ma
rija, norėdama pralinksminti kūdikį Jėzų, 
nudažė virtus kiaušinius skirtingomis 
spalvomis: raudona, geltona ir žalia. Iš čia 
kilo paprotys margučius dažyti įvairiomis 
spalvomis.

Kiaušiniai marginami jau seniai
Pirmieji kiaušinius marginti pradėjo 

senovės egiptiečiai ir persai. Jie tikėjo, kad 
kiaušinis - Visatos simbolis. Seniausi 
dažyti ir brūkšneliais marginti kiaušiniai 
buvo rasti IV a. Vokietijoje. Lietuvoje mar
gučiai buvo žinomi jau XIII a. Tai liudija 
Gedimino kalno teritorijoje rasti akme
niniai, kauliniai ir moliniai kiaušiniai. 
Manoma, kad XVI a. visoje Lietuvoje buvo 
paprotys per Velykas dažyti kiaušinius.

Magiška spalvų simbolika
Kiaušiniai Lietuvoje nuo seno buvo 

dažomi viena ar keliomis spalvomis, iš
raižomi vašku, skutinėjami. Dažymui se
novėje būdavo naudojami gamtiniai dažai. 
Svogūnų lukštais kiaušiniai buvo dažomi 
rusva spalva, iš skroblo žievės ar beržo la
pų išgaunama gelsvai žalia, simbolizuo
janti bundančią augmeniją, pavasarį ir 
viltį. Žaliai margučius dabar dažnai dažo 
austrai. Iš ramunėlių ar alksnio žirginių - 
geltona - pribrendusių javų simbolis. Šią 
spalvą mieliausiai renkasi krikščionys Tur
kijoje, kuri jiems asocijuojasi su auksu. Ru
giagėlėmis kiaušiniai būdavo dažomi 
melsvai. Mėlyna - dangaus simbolis, o rau
donas margutis turėdavo ypatingą jėgą, nes 
jis nudažytas Kristaus krauju ir reiškė 
gyvybę. Ypač mėgiami buvo žemę simbo
lizuojantys juodi dažai, gaunami iš alks
nio žievės, kankorėžių ar rūdžių. □

kulturos sostinė 2010

polio dvaras (žiūr. nuotr. viršuje) taps va
saros koncertų ir meno kūrybos reziden
cija. Kvies turistinis kulinarinio paveldo 
ir amatų kelias Ramygala-Miežiškiai- 
Ėriškiai-Upytė-Naujamiestis.

Ramygaliečių projekte numatomi 
renginiai truks visus metus. Lietuvos kul
tūros sostinė 2010 numatoma pristatyti 
visuomenei balandžio 15 d. - Kultūros 
dienos renginių metu. □

1 
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Bendruomenės baruose
Gera plaukti lietuviškoje kompanijoje!

Sekmadienį, kovo 14 dieną, mes keli Melbourne lietuviai Bonbeach paplūdimy 
dalyvavome atviro vandens varžybose. Sąlygos plaukti 1200 metrų buvo nuostabios: visą 
dieną švietė vaiski rudenio saulė, o vandens temperatūra ir grožiu skųstis negalėjome.
Nuotraukoje - plaukimo dalyviai iš kairės: Ilona Hahn, Lukas Zdanius, Aida Tb- 
čiūtė,Dovydas Sadauskas, Andrius Žilinskas ir Darius Alekna.

Video filmų popietė Canberroje
Sigita Gailiunaitė

Šių metų kovo 13 dieną Canberros 
Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdy
ba surengė nariams lietuviško videofilmo 
popietę Lietuvių Būstinėje, Hackett. Ne
nusiminkite, jei negalėjote dalyvauti šioje 
popietėje - lietuviškų filmų mėgėjams 
panašios popietės bus rengiamos balan
džio 10-tą ir gegužės 8-tą dienomis.

Į Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos pirmininko Jono Mockūno kvie
timą nariams pristatyti savo DVD filmus 
lietuviškomis temomis, entuziastingai 
atsiliepė lietuvių bendruomenės nariai 
Roma ir Dieteris Gocentai, kurie kovo 
13-tą pristatė videofilmą “Lietuva 2009 - 
aisiais” - Dainų šventė”.

Apie savo pomėgį filmuoti ir įrašinėti 
neeilines televizijos transliuojamas prog
ramas, Dieteris Gocentas paprastai paaiš
kina: “man patinka, ir gal kitam bus 
įdomu.” Paklaustas, kada jis pajuto norą 
tai daryti, Dieteris atsakė, kad tuomet, kai 
jo vaikai buvo maži ir jis norėjo įamžinti 
svarbiausius momentus jų augime. Jis 
prisimena, kad tuo metu buvo atsiradu
sios įvairios filmavimo technikos naujo
vės. Įdomu tai, kad Dieterio Gocento 
pomėgis neapsiribodavo vien asmeninio 

Nuotraukoje - Dieteris ir Roma Gocentai. 
i i ; 1 i

šeimyninio gyvenimo vaizdais, bet per 
tuos ilgus metus susikaupė ir nemažai 
nufilmuotos medžiagos iš Canberros 
lietuvių bendruomenės gyvenimo. Taip pat 
jis turi įvairios nufilmuotos medžia-gos iš 
Lietuvos, kurioje kartu su žmona Roma 
dažnai vieši.

Ačiū Barbarai Šilinis OAM, paruošu
siai popietei užkandėles, kuomet susi
rinkusieji vienoje rankoje su lėkštele, o 
kitoje su taurele įsitaisė kur kam pato
giau, pagal skirtingus regėjimo ir klausos 
poreikius.

Pristatydama filmą Roma Gocentienė 
paminėjo, kad 2009 m. Lietuvos tūkstant
mečio paminėjimui skirtos Dainų šven
tės „Amžių sutartinė” plati programa 
vyko liepos 1-6 dienomis. Tuomet įvy
ko įvairių ir gražių koncertų, kurių šian
dien, deja, visų nematysime, bet šios die
nos filme pasidžiaugsime liepos 2 dieną 
Vilniaus Kalnų parke įvykusiu Ansamblių 
vakaru „Metai”.

Roma Gocentienė apibūdino dainų ir 
šokių ansamblių koncertinę programą, 
kuri prasidėjo senoviškomis lietuviško
mis dainomis ir raudomis. Jos buvo 
išreikštos senoviniais šokiais, kuriuo
se atsispindėjo lietuvių kova su kryžiuo
čiais.

aid* melbourne «o»o

ald201 Omelbourne
Naujųjų Metų Balius

Šių metų pabaigoje visi keliai ves 
lietuvius iš arti ir toli į Melbourną, į Aus
tralijos Lietuvių Dienas, kur galėsime 
atnaujinti senas draugystes, užmegzti nau
jas, pasigėrėti savo sena bei įdomia lietu
viška kultūra ir pasidžiaugti, kad po 60 
metų lietuviai Australijoje gyvi ir ener
gingi. Visa tai pagal tradiciją užbaigsime 
pasilinksmindami Naujųjų Metų baliuje.

Jau anksčiau skaitėme, kaip sunku yra 
surasti šiam pasilinksminimui tinkamą 
vietą: tai per brangu, tai per ankšta, tai nė
ra kur automobilio pasistatyti ir 1.1...

Laimė, mums pasisekė surasti vietą, 
kuri pasižymi vien tik pliusais. Ultima 
Function Centre Ballroom - labai įs
pūdinga ir puikiai įrengta patalpa. Joje 
telpa 500 žmonių prie gražiai padengtų, 
apvalių, 10-12 vietų stalų. Tarp stalų daug 
vietos ir, kadangi visa patalpa yra apvali, 
nėra jokių užkampių. Įėjimo kainą nusta
tėme - $75, už kurią gausime vakarienę 
(antipasto platter, main course, dessert, 
coffee), bealkoholinius gėrimus (soft 
drinks) ir šampano vidurnakty.

Vaikams iki 12 metų kaina-$45 ir jie 
gaus “children’s menu”. Jaunesniems nei 
dviejų metų, kuriems maisto nereikia, 
įėjimas veltui. Vaikams, jeigu reikia, bus 
galima gauti “high chair”.

Alkoholinius gėrimus bus galima nusi

Bendras Ultima Function Centre salės vaizdas.

Kitose programos dalyse buvo 
apdainuotas ir išreikštas šokiais visas 
Lietuvos žmonių gyvenimas iki dabarti
nių laikų. Tai šokiai ir dainos Kalėdų 
metu, tai ir pavasarinės dainos, sėjos 
laikotarpis, derliaus nuėmimas ir su juo 
susijusios linksmybės.

O kodėl Romai Gocentienei ypatingai 
artimas ansamblių pasirodymas? Pasak 
Romos, Lietuvoje, jaunystėje ji dainuo
davo ansamblyje ir ne kartą yra dalyva
vusi dainų ir šokių ansamblių pasirody
muose tame pačiame Kalnų parke.

Grožėjomės ir džiaugėmės Lietuvos 
vaizdais, gimtąją kalba, pamiltomis lietu
viškomis dainomis bei tautiniais šokiais. 
Girdėjosi, kaip žiūrovai sakė: “koks gražus 

Sydnėjaus lietuviams gerai pažįstamas p. Longinas 0uky$.
gimęs 1920 metų balandžio 7 dieną Gruzdžiuose, 
Šiaulių apskrityje, ruošiasi švęsti savo 90-tą gimta
dienį.

Vietoje vaišių savo draugams ir pažįstamiems, jis 
paaukojo $1000 “Mūsų Pastogei” paremti.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja p. Longinui Pukiui už šią sva
rią auką ir linki jam stiprios sveikatos, džiaugsmo 
ir dar daug daug šviesių metų.
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pirkti bare už labai prieinamas kainas. 
Nebus galima atsinešti savo gėrimų.

Gros du orkestrai-Klaipėdos “Pama
rys” ir Melboumo “Dabar”.

Patalpose nėra didelių laiptų, tai vis
kas yra “wheel - chair accessible”. Lauke - 
didžiulis “car park”.

Vienintelis mažas minusas yra tai, kad 
reikės truputį toliau pavažiuoti negu 
įprasta, nes ši vietovė yra apie 13 kilomet
rų nuo Lietuvių Namų, ant kampo Keilor 
Park Drive ir Ely Court, Keilor East 
(Melways 15, B8). Bet automobiliu susi
siekimas labai geras, o jei bus pareika
lavimas, pasamdysim autobusą iš Lietuvių 
Namų ir atgal.

Bilietus reikės įsigyti iš anksto, prieš 
Lietuvių Dienas, nes tokiam renginiui 
dalyvių skaičius turi būti žinomas pora 
savaičių anksčiau. Bilietus pradėsim 
pardavinėti spalio mėnesį. Dėl smulkes
nės informacijos prašau skambinti man 
tek: (03) 9842 5220 arba pasižiūrėti 
tinklapyje: www.ald2010.org

Kviečiame ir labai laukiame visų. Tad 
taupykite pinigėlius, siūkitės sukneles, 
miklinkite kojeles, kad galėtume užbaigti 
Lietuvių Dienas iškilmingoje, pakilioje ir 
šeimyniškoje nuotaikoje.

Bronė Staugaitienė,
Naujų Metų baliaus koordinatorė

šių dienų Lietuvos jaunimas, valio!”
Pasibaigus filmui, susirinkusieji buvo 

malonai kviečiami toliau pabendrauti prie 
kavutės ir pyragaičių. Ačiū bendruome
nės nariams Romai ir Dieteriui Gocentams, 
pasidalinusiems su mumis savais įspū
džiais iš 2009 metų viešnagės Lietuvoje. 
Popietės dalyviai pritarė, kad ir ateityje 
būtų kuo daugiau tokių suėjimų.

Taigi, maloniai kviečiame bendruome
nės narius j sekančią lietuviškų filmų 
popietę, kuri įvyks balandžio 10 dieną, 
šeštadienį, 2 vai. p.p. Lietuvių Būstinėje, 
Hackett. Tuomet bendruomenės narys 
Julius Žentelis pristatys DVD filmą apie 
jachtos “Ambersail” kelionę aplink pa
saulį. Lauksime jūsų!
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Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Rašau dėl Sydnėjuje įvykusio Nepri
klausomybės Minėjimo programos 
lankstinuko, kuriame buvo atspausdinta 
Nepriklausomybės atstatymo savotiška 
istorinė santrauka. Pagal autorių, ši gan 
savotiška santrauka yra pagrįsta Balsas.lt 
ir Delfi.lt šaltiniais. Nei vienas, nei kitas 
minėtas šaltinis nėra istorijos autoritetai, 
bet eiliniai laikraščiai, kurie aprašo die
nos įvykius ar žmonių nuomones. Turbūt 
todėl ir istorinė santrauka tokia „savo
tiška“.

Į lankstinuko istorinius trūkumus iki 
šiol reagavo Vytautas Patašius (gal 
geriausias Sydnėjuje esantis istorijos 
autoritetas), kuris paminėjo balanso stoką 
įvertinant 1918 Nepriklausomybės Dek
laraciją ir neteisingai įvertintus 1941 metų

Lingua LituanicaVasaros 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).

Daugiau informacijos gausite parašę e-mail info@lingualit.lt arba paskambinę tele
fonu +370 5 2313239

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakuiys Balyje
Tęsinys iš “M.R” nr. 11.

Tartum žvakė ausyje
Oficialiai aš esu kurčias. Bent jau vie

na ausim, kurios girdėjimas nukritęs 90 
decibelų nuo normos. Tai labai daug. Sa
vo kairia ausim aš girdžiu tik labai aukš
tą šniokščiantį spiegimą, kurį išmokau 
ignoruoti. Bent jau dažniausiai. Dvi vei
kiančios ausys būtų labai gerai, nes jos 
leistų man nustatyti iš kur ateina garsas. 
Žmonės iš manęs dažnai pasišaipo, kai į 
mane kreipiasi iš kairės, nes garsas, at
simušęs į sienas, ateina iš dešinės, ir aš 
atsisuku pasižiūrėti į... nieką. Žmogžudiš
kų motociklistų aštrūs signalai man nieko 
nereiškia, nes aš nežinau iš kur jie ateina.

Dar blogiau yra tai, kad smegenys 
paprastai išskiria reikalingus garsus iš 
aplinkos triukšmo, priimdamos abiejų 
ausų informaciją ir išmesdamos kas 
nereikalinga. Aš girdžiu viską, nefiltruo
tą ir klaidinantį. Tai reiškia, kad aš gir
džiu, bet nesuprantu.

Tie, kurie turite dvi veikiančias ausis, 
pagalvokite apie piešinį tušu, su ryškio
mis linijomis ir detalėmis, su vibruo
jančių spalvų potėpiais - tai normalus 
girdėjimas. Dabar pagalvokite apie tą 
piešinį paliktą lietuje ir detales susilie
jančias, kol iš ankstesnio kūrinio lieka 
tik purvinas šešėlis. Tai aš taip girdžiu.

Kažkada aš ne tik galėdavau išgirsti 
žvirblį, pirstelėjusį už 500 metrų, bet ga
lėjau net pasakyti, ką jis lesė pusryčiams. 
Tos dienos jau praeity. Aš atsisuku iš
girdęs girgždančius motociklo stabdžius, 
galvodamas, kad kažkas mane šaukia. Ir 
aš nekreipiu dėmesio į tuos, kurie mane 
pašaukia, nes man atrodo, kad tai mo
tociklo stabdžiai.
f Mokytis bahasa kalbos yra kančia, nes 
aš bandau išgirsti ir paskui pakartoti 
šnekamosios kalbos subtilius šv ir 
minkštuosius k. Net anglų kalba man da
rosi sunki ir įvelia mane į nemalonias
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birželio sukilėlių planus, kurie juk norė
jo atstatyti LAISVĄ IR NEPRIKLAU
SOMĄ Lietuvą. Verta paminėti, kad 
dauguma sukilėlių vadų buvo uždaryti į 
vokiečių koncentracijos stovyklas. Ne
pasitenkinimą išreiškė ir „Bankstown- 
born Laurie“, nes jam lankstinuke siūloma 
istorijos versija atrodė kaip “buvusių val
dovų” lietuviams pateikiama propaganda.

Keista, kad nei santraukos autorius, 
nei minėjimo ruošėjai nematė reikalo 
reaguoti į šią kritiką.

Prisimenant, kad dabartinė Rusijos 
valdžia perrašo dar netolimą istoriją į sau 
patinkančią versiją, noriu paraginti 
minėjimo lankstinuko rengėjus peržvelgti 
savo istorinę kompetenciją.

Su pagarba,
Danius Kairaitis,

Sydney

situacijas. Neseniai aš apžiūrinėjau 
nuomojamą vilą, kurioje dar tebegyveno 
atostogautojai

Aš (vienai iš viešnių): “Kaip jums 
patinka Bali?”

Ji : “O, puiku. Ir mūsų grupė tokia 
maloni - mes čia visos senos moterys”.

Aš (nugirdęs “we’re old women here” 
ir galvodamas, kad man jos atrodo gana 
jaunos): “Jūs save vadinat senomis?”

Ji (įsižeidusi): Senos? Senos?! Ką jūs 
vadinate senomis?”

Aš: “Bet jūs pasakėt....”
Ji: “Aš pasakiau: We’re all women here” 
Turėjau gražiai nuglostyti sušiauštas 

plunksnas. Aš neblogas diplomatas, bet 
tokiu turi būti, kai esi kurčias.

Klausos praradimas gali pastumti 
žmogų į visiškai savanorišką socialinę 
izoliaciją. Gal dėl to, bandydamas page
rinti padėtį, aš padariau labai kvailą da
lyką. Aš pabandžiau žvakės metodą. Tai 
yra procedūra, siūloma visuose salonuo
se, kuri skelbiasi, kad panaikina vašką 
ausyse, tik paklausykit - įkišant pragręž
tą degančią žvakę į ausį. Tvirtinama, kad 
žvakė degdama sudaro trauką, kuri 
ištraukia iš ausies visus tirščius. Jeigu aš 
tai padaryčiau, gal mano girdėjimas bent 
kiek pagerėtų? Žinoma, būdamas skep
tikas, aš informacijos apie procedūrą 
pasiteiravau pas daktarą Google. Deja, aš 
pasiteiravau po to, kai man procedūra buvo 
atlikta, kas iš tikrųjų buvo truputį kvaila.

Taigi, gulėjau ant šono su degančia 
žvake ausyje ir atrodžiau kaip gimimo 
dienos tortas, iškeptas vaikui, kuris pa
prašė mamos iškepti jam natūralaus dy
džio ruonio pavidalo pyragą. Buvo ramu 
ir tylu (žinoma, juk tai buvo mano kurčio
ji ausis), ir nežiūrint to, kad jaučiausi 
juokingas, aš buvau atsipalaidavęs. Jutau, 
kaip šilti lašeliai lašėjo į mano ausį. “Aha! 
Štai jau tirpsta mano ausų vaškas”, - 
pagalvojau. Tikrumoj, aš paskui sužino
jau, kad tai buvo žvakės vaškas, lašantis į 
mano ausį. Mediciniškai tai vadinasi Blogas 
Dalykas.

Paskui aš apsisukau, ir procesas buvo 
-pakartotas su mano “gerąja” ausim O, 
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Dear Redakcinė Kolegija 
c/- Mūsų Pastogė

We refer to the letters sent to you in 
reply to the letter by Darius Gakas. They 
state the position of the Board.

We have also sent you documentary 
proof of the fact that the letter by Mr 
Gakas is untrue when it suggests that the 
present Board of Directors has failed to pay 
Alvyda Auglis $1,600.00 for a function 
involving 80 people. She was paid in full 
and Andrew Auglis signed off on the final 
accounts. She still owes the Club $1724.38 
for the final gas bill and the commercial 
cleaning bill. We thank the Redakcinė 
Kolegija for a correction in a short letter 
(MP 24.03.10). It is a pity the Redakcinė 
Kolegija did not check the facts with the 
Board before publishing the letter of Mr 
Gakas.

Despite that unpleasantnes we 
appreciate the decision by the LB Spaudos 
Valdyba to decline to publish a subsequent 
letter of Antanas Laukaitis which has now 
found its way into internet publication in 
the United States through “Bičiulystė” at 
the request of Algis Bučinskas and Mr 
Laukaitis. Unfortunately, that letter is 
available on the internet for your readers.

It must have been difficult for the LB 
Spaudos Valdyba to decline publication of 
a letter by its own member, and it does show 
the courage and responsibility of the 
editorial staff in avoiding the publication 
of defamatory material.

The letter published on the internet by 
Mr Laukaitis and Mr Bučinskas is highly 
defamatory of the Board of Lithuanian Qub 
Ltd (and other persons). Since it is now 
internationally available we need to 
comment on it. It carries the following 
innuendos:

1 That the Board of Directors 
(including previous members Birutė 
Aleknaitė and Nita Wallis) have treated a 
female contractor (Alvyda Auglienė)

Lietuviški videofilmai Canberroje
Kviečiame Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos narius į videofilmų sezoną.
Kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais kas antrą šeštadienį Lietuvių Būstinėje, 114 

Maitland Street, Hackett, 2 vai. po pietų, bus rodomi DVD filmai lietuviškom temom 
Seks kavutė su pyragais.

Balandžio 10 d. - “Ambersail” kelionė po pasaulį.
Gegužės 8 d. - Naujųjų Metų koncertas Vilniuje.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Melbourno Socialinės Globos Moterų Draugijos 

metinis susirinkimas
Socialinės Globos Moterų (Melb.) Draugija kviečia visas nares ir prijaučiančias

į metinį susirinkimą, kuris įvyks sekmadienį, balandžio 18 dieną, 2 vai. p.p. Lietuvių
Namų Jubiliejinėje salėje.

Po susirinkimo - kavutė.

Dievuli! Triukšmas ir ugnies traškėjimas 
beveik privertė mane nušokti nuo stalo. 
Dabar pagalvojus, gal ir turėjau taip pada
ryti. Normaliai, jeigu girdi tokį ugnies 
garsą, tai reiškia, kad tavo plaukai užside
gė. Mano šnervės dirbo antvalandžius 
bandydamos pagauti svylančių plaukų 
kvapą - bet nieko. Aš gulėjau įsitempęs, 
laukdamas, kada užsidegsiu, bet, laimei, 
galva neužsidegė.

Po to malonūs tarnautojai parodė man 
žvakių likučius, pilnus biaurių vaškinių 
atliekų, neva ištrauktų, iš mano “užkrės
tų” ausų, kurios dabar buvo švarut šva
rutėlės. Aš jaučiausi apstulbintas, bet gana 
ramus, kol nesurinkau informacijos, kurią 
turėjau surinkti anksčiau. Pasirodo, už
degta kiaura žvakė nesudaro jokios trau
kos ir negali pašalinti ausų vaško. Purvas, 
kurį jums rodo yra ne jūsų ausų, bet pa
čios žvakės. Dažnai būna nelaimingi 
atsitikimai, kai karštas vaškas iš žvakės 

disgracefully and unjustly over a period of 
7 months;

2 That the Board of Directors are 
cheats in not paying her;

3 That the Board of Directors are 
dishonorable and not the kind of persons 
that the Lithuanian community would wish 
to run their Club;

4 That in the case ofthe President (the 
former Honorary Consul) his conduct is 
even worse because he is a person who has 
held the trust and respect ofthe community 
for many years.

The letter published on the internet, 
together with the separate comments of 
Algis Bučinskas included statements to 
the effect:

1 That the present Board of 
Lithuanian Club Ltd failed to pay Alvyda 
Auglienė for a function of 80 people 
(untrue);

2 That Mūsų Pastogė publishes lies 
and refuses to publish important letters;

3 That you can never get rid of 
cockroaches and is the responsibility of the 
Club, not the caterer to do so (a great way 
to encourage customers!!!);

Had Mūsų Pastogė published the letter 
of Mr Laukaitis it would have contributed 
to thę worldwide defamation of Lithuanian 
Club Ltd and of its volunteer directors.

We understand that Mūsų Pastogė is 
seeking to defuse disagreement between 
community members and bring them back 
together. Please note that the Board of 
Directors totally agrees with this approach. 
We understand that Mr Laukaitis has now 
apologized for the wrong information given 
to him.

Would you please assure your readers 
that the Club kitchen meets the highest 
standards of cleanliness and that there are 
no cockroaches.

Yours faithfully
Viktoras Šliteris (signed)

i President
Sydney Lithuanian Club Ltd

subėga į ausies kanalą ir yra net buvę at
sitikimų, kai ausies būbnelis buvo visiškai 
pradegintas. Mano pamoka iš to epizodo? 
Kitą kartą aš viską ištirsiu prieš tai, kaip 
pasiduosiu bet kokiai pavojingai pro
cedūrai. Aš susitaikysiu su savo negalia 
bei silpnumu ir neieškosiu beprotiškų 
sprendimų, nes paprastų pataisymų nėra- 
bent jau ne ausims.

Tad pasisaugokit, žmonės, kai aš atei
nu. Aš esu tas, kuris pažvelgs ne į tą pusę, 
kai jūs mane pašauksite ir tikriausiai 
įžeisiu jus kalbėdamas, nes nebūsiu 
girdėjęs, ką jūs sakėte. Pilname triukš
mingame bare mano pokalbis bus gryna 
nesąmonė. Bent jau ta prasme aš ten visai 
tiksiu. Ir tikriausiai aš susidursiu su ju
mis važiuodamas motociklu (taip, tuo 
moterišku motociklu), nežiūrint jūsų 
garsaus ir pakartotino signalo. Jūs esate 
perspėti

(Bus daugiau)
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In memoriam
Papa eulogy

Vincas Bakaitis 1920 - 2010
My father, Vincas Bakaitis was a proud 

Klaipėdiškis throughout his long life - this 
means he came from the Lithuanian 
seaside city of Klaipėda on the Baltic coast.

Vincas was bom in Jurbarkas in 1920 - 
it was a small village on the Lithuanian/ 
German-Prussian border; so his early 
education was under the Imperial German 
system: the language was German, the 
religion was Lutheran.

Vincas enrolled at the Vytautas Di
dysis Seminarija in Klaipėda in 1936 and 
thereafter he was a proud Lithuanian 
nationalist and a Klaipėdiškis.

In 1939 when Germany invaded 
Klaipėda, he became a refugee from 
German National Socialism and lived 
illegally with his lifelong friends and 
relatives the Dulaitis family in Kaunas 
until such time as he could officially 
acquire Lithuanian nationality.

He met and married Eugenia Ja- 
blonskytė in 1943. He was the handsome 
German language teacher, she was the 
prettiest student. Soon after the marriage, 
Lithuania was again invaded - this time by 
the Russian Soviet Army.

Once again, Vincas was forced to flee. 
He took his young wife with him and headed 
towards a safer collapsing Third Reich and

Iš Redakcijos pašto
“Mūsų Pastogės” Redakcija:
JAV lietuvių laikraštis internetu “Bičiulystė” savo š.m. kovo 14 d. laidoje atspausdino 

p. Antano Laukaičio atsiųstą rašinį “Gal jau pagaliau užteks? “, kurį nespausdino 
(Australijos) Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos savaitraštis “Mūsų Pastogė”. Vė
liau p. Antanas Laukaitis “Bičiulystės” redaktorei pasiuntė sekančio turinio tekstą, kuris 
buvo atspausdintas “Bičiulystės” kovo 22 d. laidoje, Lietuviai pasaulyje skyriuje, ir kurį p. 
Antanas Laukaitis vėliau perdavė Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdybai.

[Netaisytą] tekstą perspausdiname Klubo pavedimu. Red.

Atsiprašymas
Antanas Laukaitis 12010-03-22
gerb. p. Redaktore, prašau į Jūsų redaguoja „Bičulystę” laikraštį įdėti šj mano 

atsiprašymą, už ką esu Jums nuoširdžiai dėkingas.
Antanas Laukaitis, Sydnėjus.

Gavęs netikslias informacijas, savo straipsnyje „Gal jau pagaliau užteks” padariau 
keletą klaidų, už kurias nuoširdžiai atsiprašau Sydnėjaus Lietuvių Klubo pirmininką 
Viktorą Šliterį ir visą valdybą. Sėkmės jūsų klubo darbuose ir Gero Vėjo.

Antanas Laukaitis, Sydnėjus.
“Bičiulystės” redakcijos prierašas: kalba netaisyta

an advancing Allied army. Enroute to the 
American sector their son was born in 
Lauban - a town now part of Silesia in 
Poland, but in 1944 still firmly occupied 
by Germany.

Vincas’ facility with languages meant 
that he worked with the Allied Red 
Cross as a translator for several years in 
many and various Displaced Persons 
transit centres - some of which were 

converted Nazi death camps.
The three Bakaičiai arrived in 

Melbourne in 1950 and, like several other 
thousand displaced persons were interned 
at Bonegilla Migrant Camp and then at 
Uranquinty. Vincas worked as a labourer 
alongside thousands of other refugees. By 
dint of hard physical work and financial 
perspicacity, the Bakaitis family put a 
deposit on a fibre house at 105 Northam 
Avenue, Bankstown in 1953 and both 
Vincas and Eugenia worked hard to 
disappear into the crowd of Australians. 
Remember this was the era of NEW 
AUSTRALIANS NEED NOT APPLY for 
most jobs, and discrimination was 
rampant. Al Grassby and multiculturalism 
would take another 25 years to arrive.

The family moved from Bankstown 
which was then a kind of Lithuanian 
ghetto to the inner city suburb of Balmain 
- a huge step for any newcomer to this 
country; to paraphrase Virginia Woolf, 
the Bakaičiai now had a real place of their 
own. Financial independence still means a 
great deal to refugees.

During this decade Vincas helped to 
establish a Lithuanian language school and 
alongside many other Lithuanian elders 
contributed to the Lithuanian language 
newspaper MŪSŲ PASTOGĖ as well as 
to the development of the LIETUVŲ 
NAMAI - the Lithuanian Club.

After a string of financial failures, 
Vincas decided on a safer career - 
accountancy - after studying Law part- 
time at Sydney University.

He continued on this path until his 
retirement, working in senior 
administrative positions for a number of 
large companies.

I ran away from home to join the circus 
just about 50 years ago, so the time Vincas 
spent as Chief Accountant or Auditor in 
various companies had little to do with 
me. I believe he was well respected and 
had a reputation for honesty, accuracy and 
probity at all times.

By the time he retired, I had resumed a 
kind of contact with Vincas and Eugenia. 
So I really only began to know my father 
in the last period of his life. I understood 
his sadness that the family had never 
returned to Europe as was originally 
planned. I was constantly astonished by 
his generosity towards me and towards 
almost everyone.

As Genia’s health deteriorated, more 
and more demands were made of him 
until he officially took on the role of carer 

and nursed Eugenia through countless 
dramas in hospital wards and in the 
endless search for a perfect home where 
they would both be welcomed on their 
own terms.

The cancer diagnosis occurred about 
8 months ago and he was given “a matter 
of weeks or months” to live. He coped 
remarkably with the chemotherapy and 
radio treatment, but the cancer in his 
lungs finally overcame him and he spent 
the last weeks of his frail existence at the 
Jesmond Care Centre being given 
palliative care by the generous and caring 
staff and by the ever vigilant, fiercely 
loyal Eugenia until the end.

Vincas was a mass of contradictions; 
he did not like trees-they depressed him 
(they drop too many leaves, son!); he didn’t 
care much for music - it was somehow 
noisy and irrelevant; his favourite food 
was Kentucky Fried Chicken which he ate 
as rapidly as any hungry refugee would eat 
today. He was never really religious - even 
though he claimed to have seen Jesus 
Christ twice in his life.

He was always a prolific lyric poet and 
produced touching love poems dedicated 
to Eugenia right up to the end.

Prie šulinio vartelių (Beside the gate to 
the spring)

Ten liepa žydi dar (There the linden tree 
is still in bloom)

Ir aš žiedų pavėsyj (And I, in the shade of 
her flowers)

Sapnuodavau savo sapnus (Used to 
dream my dreams)

Ir šiandien, kai keliauju (And today, 
while I journey)

Sapnuose pro namus (In my dreams 
through my old home)

Bet atsigrįžt nedrįstu (I dare not look 
behind me)

Ir užmerkiau akis (And I shut my eyes 
tight)

Nors liepa mane šaukia (Even so, the 
linden calls to me)

Sugrįžk, tu mylima .. ! (Come back, my 
beloved!)

Bet aš tik sapnuose (But it was only in my 
dreams)

Buvau tenai... (That I was there...)
Vincas was kind and generous man 

throughout his long life, fiercely 
protective towards his fragile partner and 
always a generous and supportive father 
to me... but most of all, he was a Mensch

A good man. A good man with a strong 
Lithuanian soul, full of boundless love.

We will always honour him Helmutas

Statement
Having authorised the publication of Mr D. Gakas letter in “Mūsų Pastogė” No. 9 

dated 10.03.20101 express my regret that this letter was published before checking all 
the relevant facts with the Lithuanian Club Ltd. Hopefully, this omission has now been 
rectified by the statement published in “Mūsų Pastogė” No. 11 dated 24.03.2010.

I apologise to the Board of the Lithuanian Club Ltd. for any trouble resulting from 
the publication of the above letter.

V. J. Patašius,
President of the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.

LB Spaudos Sąjungos Valdybos pranešimas
Pastaruoju metu tebesitęsiant nuomonių skirtumams dėl Sydnėjaus Lietuvių 

Klubo, o “Mūsų Pastogės” Redakcijai gaunant rašinių, kurių spausdinimas ga
lėtų iššaukti teisinių pasekmių, LB Spaudos Sąjungos Valdyba nutarė sustab
dyti kontroversinių rašinių spausdinimą šiąja tema.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

A ‘k’ A Ričardui Francui
mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą žmonai Linai, broliui Vytautui ir jų 

šeimoms reiškia Pertho lietuvių bendruomenė.

aukojame Mūsų Pastogei $50.

Mirus

A4hA Vincui Bakaičiui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Genovaitę, sūnų Helmutą ir kartu liūdime.

Regina ir Bronius Tiriliai, Tasmanija

A'u’A Donatui Dundai
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Kristiną, sūnų Viktorą, sūnų Andrių 

su šeima, brolį Ramūną su šeima, visus artimuosius, draugus ir pažįstamus.
Kristina Brazaitis - Čėsnaitė, Vytas Brazaitis ir

Renoldas Čėsna

Brangiam draugui

A'frA Donatui Dundai
mirus, prisiminimui aukoju “Mūsų Pastogei” $50.

Viktoras Martišius ir šeima

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

Musų Pastogė Nr. 12, 2010.0331, psl. 7

7



Because of the current debate regarding the status of the present Apylinkės 
Valdyba, we the undersigned members of the Sydney Lithuanian Community 
Inc. being 5% of the total Membership, request and initiate a Special General 
Meeting for the purpose of electing an Apylinkės Valdyba in accordance with, 
and strictly adhering to, the Rules of Incorporation.

Special General Meeting
Saturday, 24th April, 2 pm, Sydney Lithuanian Club, 

16-20 Meredith Street Bankstown
Nominations must be made in writing signed by 2 members of the association 

and accompanied by the written consent of the candidate.
Nominations must be received at least 7 days prior to the Meeting. Nomination 

forms can be obtained at the Lithuanian Club
Due to the fact that there is no legally elected Secretary, we propose that the 

nominations are sent to the Public Officer, Sydney Lithuanian Community Inc No. 
9878988, c/- Lithuanian Club Ltd, 16-20 Meredith Street, Bankstown, addressed
to and to be opened by the elected Chairman of the Special Meeting. 

Viktoras Šliteris OAM Membership No. 081
Dr. Angonita Wallis 160
Eleonora Kain 055
Aida Zastarskytė-Abromas 109
Gintaras Janulevičius 161
Birutė Magylė 125

Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pranešimas
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba, kuri buvo išrinkta 2009 m. spalio 11 dieną, yra 

teisėta ir praneša, kad šaukiamas 6 pasirašiusių asmenų specialus susirinkimas 
Bendruomenės nariams yra NETEISĖTAS, nes nesilaikoma Inkorporuotų 
Asociacijų Akto, 1984 (Rule 25). Paaiškinimas per spaudą ir asmeniškai nariams 
bus pateiktas vėliau.

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
Virtuvėje dirba šefas Antonia.

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).

Balandžio 4 dieną - Velykų sekmadienį - 

Klubas ruoš Velykinį meniu. 
Kaina - $30 asmeniui, vaikams iki 12 metų - $10.

I

Užkandėlė (tradicinė Bruschetta)
Karštas patiekalas
(jūros gėrybės su salotomis ir bulvytėmis fri arba 
keptas kumpis su keptomis bulvėmis ir troškintais 
kopūstais su spirgučiais.)
Desertas (pyragas su ledais).

Pranešimas
AUSTRALIAN LITHUANIAN COMMUNITY- SYDNEY INC. 

PUBLIC OFFICER
43B Edgar Street, Auburn, NSW 2144

Mob.: 0407 214 290 E-mail: klprotas@hotmail.com

Pranešu ALB Sydney Apylinkės nariams, kad p. T.Rotcui atsistatydinus nuo š.m. 
vasario mėn. 9 d., aš einu Public Officer pareigas. Mano žinioje yra narių sąrašas ir eilė 
dokumentų, liečiančių reikalus su Department of Fair Trading. Nurodytas adresas yra 
oficialus Public Officer būstinės adresas.

I am advising members of the Australian Lithuanian Community - Sydney Inc. that as 
the result of Mr T.Rotcas resigning, I have been appointed as the association’s Public 
Officer effective from 9 February 2010.1 am the custodian of members’ register and a 
number of documents dealing with matters relating to the Department of Fair Trading. 
The indicated address is the official address of the Office of Public Officer.

K. Protas, Public Officer

1. R. Liniauskas bilieto Nr. 48103228. 2. Joe Blansjaar Nr. 94810120
3. Dana J. bilieto Nr. 95204190.
Laimingų bilietų laimėtojai prizus kviečiami pasiimti Lietuvių Klube. Ačiū visiems, 

parėmusiems chorą “Daina”. Choro “Daina” Valdyba
Mūsų Pastogė Nr. 12, 2010.03.31, psl. 8

Vaikai ridinės margučius

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

židiniečiamsPranešimas Geelongo 
ir lietuvių bendruomenei

“ ŽIDINIO” sueiga yra šaukiama balandžio 11 dieną, 
sekmadienį (per Atvelykį), 1 vai. p.p. Liet. Namuose, Pettitt Park.

PROGRAMOJE: 1. Sueigos reikalų aptarimas
2. Margučių ridenimas.

Prašome atsinešti užkandžius bei gėrimus ir nepamiršti margučių.
Laukiame visų - senolių ir jaunimo!. “Židinio” Vadovybė

Melbourno pensininkų dėmesiui
Pensininkų pietūs įvyks antradienį, balandžio 13 dieną, 11.30 vai. Crown Casino 

patalpose -Sante restorane. Prašome nevėluoti ir rinktis 11 vai. prie laiptų į restoraną.
Laukiame visų atvykstant. Maloniai kviečiame prisijungti ir naujus narius.

Pensininkų Sąjungos Valdyba

Geelongo lietuvių žiniai
Susitarus su vietos kun. Algirdu Šimkum, pranešu, kad šv. Velykų sekmadienį 

Prisikėlimo Mišios įvyks sekmadienį, balandžio 4 dieną, 9.30 vai. ryto, šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje. Po Mišių kunigas sugrįžta į Melbourną 12-tos valandos pamaldoms.

Juozas Gailius, Bažnyčios maršalka

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: Danius Kairaitis, 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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