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Sydnėjaus skautų stovykla

Šių metų balandžio mėnesį Sydnėjaus “Aušros “tunto skautai, paminėdami 1410 m. liepos 
15 dieną įvykusį Žalgirio mūšį surengė penkių dienų stovyklą, pavadindami ją “Žalgirio 
mūšis”. Plačiau apie stovyklą skaitykite “M.R” psl. 5.
Nuotraukoje - Sydnėjaus skautai po laipiojimo virvėmis eukaliptų viršūnėse.

Motinos Dienai
Gražina Pranauskienė

MAMOS AŠAROS

Ir vėl ateina vakaras, 
Užmiegam naktyje, 
O rytą atsibudę 
Paskęstam buityje.

Tas kasdienybės ratas - 
Nepertrauksi jo, ne, 
Jis rieda nesustoja, 
Nunešdamas tave.

Lietuvos (vykių apžvalga

Už tolimųjų jūrų, 
Smėlynų ir kalnų, 
Tu nuolat nerimauji 
Belaukdama dienų,

Kada vaikai sugrįžę 
Pečius tau apkabins, 
Namo visam parskridę 
Paguos ir nuramins.

Tačiau ilgiausi tiltai, 
Nežinomi takai, 
Išskyrė visą šeimą 
Ir tu viena likai.

Skaičiuoji baltas sruogas 
Ir rūpesčius savus, 
Tau byra ašarėlės 
Ir lauki, kas čia bus.
/

Mes žadame sugrįžti, 
Bet tiltai per ilgi. 
Nedrįstam pasiryžti, 
Todėl viena lieki.

Vadovų 
“svarinimas”

“Respublika” 
komentuoja, kad 
balandis tapo tei
sėsaugos Svari
nimo mėnesiu: 
jau pranešė pasi
traukiąs ne kartą 
kritikuotas vi
daus reikalų vice

ministras Stanislovas Liutkevičius, o 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė nepratęsė 
generalinio prokuroro pavaduotojų Vy
tauto Barkausko ir Gintaro Jasaičio įga
liojimų. Premjeras Andrius Kubilius vice
ministro S. Liutkevičiaus sprendimą atsi
statydinti įvertino teigiamai: “Tai teisingas 
žingsnis. Palinkėčiau sėkmės ir tikiu, kad 
jis ras kur tinkamai panaudoti savo patirtį 
valstybės naudai”.

Kovo paskutinę dieną apie atsistaty
dinimą pranešė Finansinių nusikaltimų 
tyrimo tarnybos vadovas generolas Ro
mualdas Boreika, kadaise dirbęs Kauno 
miesto vyriausiame policijos komisaria
te. Pastaruoju metu jis irgi buvo susilaukęs 
daug kritikos, o Premjeras Andrius Kubi
lius jo atvejį (kaltinimas piktnaudžiavi
mu tarnybine padėtimi) buvo perdavęs 
Generalinei prokuratūrai. Spauda taip 
pat pastebi, kad šio pasitraukiančio ket
vertuko nariai - visi daug metų dirbę Kau
ne, o Kaunas nuo seno buvo pagarsėjęs 
gaujomis, finansiniais nusikaltimais ir 
neretais korupcijos skandalais.
“Kryžiaus karas” dėl pavardžių 

tęsiasi
Vyriausybė ir toliau laikosi pozicijos 

leisti asmenvardžius dokumentuose rašyti 
ne vien lietuviškomis raidėmis ir taip 
palengvinti ištekėjusių moterų, Lietuvoje 

gyvenančių lenkų bei kitų tautinių mažu
mų dalią. Teisingumo ministro Remigi
jaus Šimašiaus nuomone, Konstituciniam 
Teismui (KT) galbūt vertėtų išnagrinėti 
klausimą, ar šiandien Lietuvoje nėra 
diskriminuojami šalies piliečiai, priversti 
užsienietiškas pavardes versti į lietuvių 
kalbą. Prieš porą savaičių Seimas atmetė 
siūlymą, kad LR dokumentuose būtų 
galima vartoti tokias tarptautines lotyniš
ko pagrindo raides kaip q, x, w, nors jų 
nėra lietuviškoje abėcėlėje.
Prasta statyba - brangus šildymas

Jau seniai pastebėta, kad sovietmečiu 
statyti butai yra neekonomiški jau ir dėl to, 
kad jų sienos nesulaiko vidaus šilumos ir 
todėl sunaudoja daug energijos (elektros, 
dujų ir pan.). Pasibaigęs šildymo sezonas 
dar kartą parodė, kad pagrindinė priežas
tis, auginanti šilumos energijos suvarto
jimą ir mokėjimus už šildymą visoje Lie
tuvoje - prasta daugiabučių namų būklė. 
Energetikos ekspertai pataria apie kitų 
metų sąskaitas už šildymą galvoti jau 
šiandien ir susirūpinti pasenusių daugia
bučių renovacija.

Energijos švaistymo statistika Lietuvo
je praėjusį šildymo sezoną buvo daugiau 
nei iškalbinga - nerenovuotų senos staty
bos namų gyventojai už šilumą moka iki 
10 kartų daugiau nei gyvenantieji efekty
viai energiją vartojančiuose būstuose. 
Pavyzdžiui, Vilniuje už 60 kv. metrų ne
efektyviai šilumą vartojančio namo gy
ventojai sumokėjo 551 litą, šaltesnį sausį 
sumokėjo net 752 litus. Bet efektyviai 
įrengtame 60 kv. metrų ploto bute vasarį 
šildymui sumokėjo vos 93 litus, o šaltąjį 
sausį - 147 litus. Specialistų duomeni
mis, šiuo metu efektyviu šilumos energi
jos vartojimu pasižymi tik 4.6% visų Lie
tuvos daugiabučių namų. Patenkinamai

Nukelta į 2 psL

Eilėraštis iš Gražinos Pranauskienės knygos “Eukaliptų tyloj”

Seimas nutarė - tik lietuviškos raidės
Lietuvoje šiuo metu nelietuviški as

menvardžiai rašomi tik lietuviškos abė
cėlės raidėmis asmenvardžius perrašant 
pagal lietuvių kalbos taisykles pagal 
skambesį. Vyriausybė buvo pateikusi Sei
mui teisės akto projektą, kuriuo norėta 
leisti asmenvardžius dokumentuose ra
šyti visais lotyniško pagrindo rašmeni
mis - su q, x ir w, o vėliau ir su visais dia
kritiniais ženklais. Tačiau Seimas mi
nistrų kabineto pastangoms nepritarė - 
įstatymo projektas buvo atmestas ir net 
negrąžintas tobulinti. Taigi, lietuviškuose 
dokumentuose Nixon bus Nikson, Wilson 
bus Vilson, Quayle bus Kveil ir 1.1.

Seimas pasirinko svarstyti kitą teisės 
akto projekto variantą, kuris leidžia ori

Gal ieškoti kaltų už krizę?
Islandija išsiaiškino, kas sukėlė šalies 

bankų griūtį ir valstybės bankrotą. Atlikus 
išsamų krizės priežasčių tyrimą paskelb
tas juodasis sąrašas. Buvę šalies prem
jerai, finansų ministras, bankų valdytojai 
- jų pavardės pateko į juodąjį Islandijos 
krizės kaltininkų sąrašą, viešai paskelbtą 
po pusantrų metų trukusio išsamaus ty
rimo. Nors dauguma jų saugiai ir patogiai 
gyvena toli nuo savo šalies ir tikisi iš
vengti teisinės atsakomybės, tačiau pro
kurorai sieks, kad jie atsakytų už sužlug
dytus tūkstančių žmonių likimus.

Gal taip padaryti ir Lietuvoje? - ko
mentuoja spauda. Iš Islandijoje padary
tos analizės matyti, kad krizę sukėlė 
aukščiausio lygio aplaidumas, klestėjęs 
aukščiausio lygio institucijose. “Lietuvoje 
taip pat būtų verta atlikti išsamų krizės 

ginalią vardo ir pavardės formą rašyti tik 
kitų įrašų skyriuje.

Prieš dešimtmetį Konstitucinis Teis
mas buvo konstatavęs, kad Aukščiausio
sios Tarybos nutarimo punktas dėl užsie
nietiškų vardų ir pavardžių lietuvinimo 
neprieštarauja Konstitucijai. Esą leidus 
užsienietiškus vardus ir pavardes pase ra
šyti nelietuviškais rašmenimis, būtų ne 
tik paneigtas konstitucinis valstybinės 
kalbos principas, bet ir sutrikdyta valsty
bės bei savivaldybių įstaigų, kitų įmonių, 
įstaigų, organizacijų veikla.

Pernai Konstitucinis Teismas nurodė, 
jog Lietuvos pase asmenvardžius galima 
rašyti ir originalo kalba, bet ne pagrin
diniame paso puslapyje. (Pagal DELFI) 

priežasčių tyrimą, tačiau vargu ar tam 
užteks politinės valios ir kompetencijos. 
Atskiros politinės partijos bando kai ką 
apibrėžti savo programose ar pasisaky
mais, tačiau to tikrai negana.

Tiesa, Seimo Biudžeto ir finansų 
komitetas šiuo metu atlieka Lietuvos 
banko veiklos 2004-2008 metais tyrimą ir 
tai tikrai sveikintina iniciatyva. Tačiau, 
siekiant susidaryti išsamų krizės prie
žasčių ir prielaidų vaizdą, reikėtų atlikti 
ir Vyriausybės bei paties Seimo komi
tetų veiklos (ar neveiklumo) tyrimą. Tačiau 
kas jo galėtų imtis? Valstybės institucijos 
ir jų vadovai susiję vieni su kitais ir nelin
kę pernelyg trukdyti gyvenimo vieni 
kitiems”,- „Respublikoje“ komentuoja 
Stasys Jake liūnas, nepriklausomas finan
sų analitikas. □
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RŠ*tXs Trumpai iš visur
♦ Balandžio 18 
d. per susišau
dymą su Irako ir 
JAV kariais neto
li Tikrit miesto 
žuvo du svarbiausi 
Irako al-Qaeda 
sukilėlių lyderiai, 
Abu Omar al- 
Baghdadi ir Abu 
Ayub al-Masri. Jie 

abu palaikė tiesioginius ryšius su Osama 
bin Laden.
♦ Balandžio 18 d. per susišaudymą su 
Irako ir JAV kariais netoli Tikrit miesto 
žuvo du svarbiausi Irako al-Qaeda suki
lėlių lyderiai, Abu Omar al-Baghdadi ir 
Abu Ayub al-Masri. Jie abu palaikė tie
sioginius ryšius su Osana bin Laden.
♦ Balandžio 19 d. Viktorijos valstijos 
Barwon kalėjime buvo nužudytas Carl 
Williams, vienas iš žinomiausių Austra
lijos nusikaltėlių pasaulio asmenybių, iš
garsintas televizijos seriale “Underbelly”. 
Jis buvo kalinamas už keturių savo kon
kurentų nužudymą. Jo nužudymas buvo 
kalėjimo kamerų nufilmuotas, bet išliko 
visą pusvalandį nepastebėtas kalėjimo 
personalo.
♦ Balandžio 20 d. 5 balų stiprumo že
mės drebėjimas sukrėtė Kalgoorlie ir 
Boulder miestus Vakarinėje Australijoje. 
Sugriauti keli istoriniai pastatai ir sužeisti 
keli žmonės.
♦ Balandžio 20 d. Australijos min. 
pirmininkas Kevin Rudd susitikime su 
valstijų premjerais Canberroje įtikino juos 
priimti jo Sveikatos apsaugos reformos 
planą. Australijos vyriausybė perims 60% 
Sveikatos apsaugos ir ligoninių finansa
vimą jų valstijose,už tai pasilaikydama 30% 
valstijų GST pajamų. Šį planą priimti at
sisakė tik Vakarinės Australijos premjeras

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
šiluma vartojama 17.3% šalies daugiabu
čių. Didžioji dalis - 55.7% šalies daugia
bučių yra pasenę ir pasižymi prasta šilu
mos energijos izoliacija, o 22.4% Lietuvos 
daugiabučių šilumos energijos švaistymo 
rodikliai katastrofiškai aukšti.

Apie ligoninių reformą
Ligonines nuo ligonių tolinanti svei

katos reforma įgauna vis didesnį pagreitį. 
Seimas jau pritarė Vyriausybės siūlymui 
naikinti kai kurias šalies gydymo įstaigas, 
o kitose uždaryti gyvybiškai svarbius 
skyrius. Vyriausybės įgyvendinamą ligo
ninių reformos politiką jau pajuto ato
kesnių rajonų medicinos įstaigos. Pa
vyzdžiui, nuo balandžio 1-osios norėdami 
gauti pagalbą pacientai iš Naujosios Ak
menės priversti 58 kilometrus važiuoti iki 
Šiaulių, iki Joniškio - 54, iki Mažeikių - 
46 kilometrus. Pasak Naujosios Akmenės 
ligoninės vyriausiojo gydytojo Aleksandro 
Šalavėjaus, “buvęs užkampis tapo dar 
didesniu užkampiu - nebėra chirurgų, 
nebegalime atlikti operacijų, nes kartu su 
chirurgijos skyriaus uždarymu netekome 
operacinės ir reanimacijos”. Seimo patvir
tintas Statymas numato, kad visos šalies 
ligoninės pagal teikiamas paslaugas bus 
suskirstytos į 3 lygmenis. Labiausiai pasi
sekė Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių 
ir Panevėžio gyventojams - šiuose mies
tuose bus respublikinio lygmens ligoni
nės, tačiau labiausiai nepasisekė rajonų 
gyventojams-jiems gydytojų pagalbos teks 
ieškoti toli nuo namų.
Konstitucinis Tfeismas apie pensijas

Ekonominės krizės metu sumažintas
______________________________________ . da,ELTA,BNS ir“Bemardinai”.
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Colin Bamett, su kuriuo dar tęsiasi derybos.
♦ Balandžio 20 d. Pietų Korėjos saugu
mo policija suėmė du Šiaurės Korėjos 
agentus, apsimetusius politiniais pabė
gėliais. Abu agentai, Š. Korėjos saugumo 
pajėgų majorai, buvo atsiųsti su uždaviniu 
nužudyti j P. Korėją 1997 m. atbėgusį 
Hwang Jang - Yop, buvusį Š. Korėjos 
valdančios partijos sekretorių. 87 metų 
anžiaus Hwang neseniai lankėsi New 
York’e ir Tokyo su paskaitomis apie Š. 
Korėjos politinę santvarką.
♦ Balandžio 20 d. iš Nepalo sostinės 
Kathmandu į Everesto kalną išvyko 
skirtingo pobūdžio kalnų kopinėtojų 
(alpinistų) ekspedicija.Jos tikslas yra 
pasiekti Everesto “mirties zoną” 8 km 
aukštyje ir ten išvalyti susirinkusias to
nas alpinistų paliktų šiukšlių. Ekspedicijos 
vadovai tikisi ir iškelti bent 5 žuvusių 
alpinistų kūnus.
♦ Balandžio 21 d. Barcelonoje nuo šir
dies negalavimo mirė 89 metų amžiaus 
Juan Antonio Samaranch, buvęs Tarptau
tinio Olimpinio Komiteto pirmininkas 
nuo 1980 m. iki 2001 m. Per savo 21 metų 
pirmininkavimo laikotarpį jis atgaivino 
prieš tai pradėjusį blėsti pasaulio susi
domėjimą olimpinėmis žaidynėmis.
♦ Balandžio 21 d. D. Britanija atidarė 
savo aerouostus skrydžiams, sumažėjus 
Islandijos ugnikalnio pelenų taršos pavo
jui. Visgi Europoje dar atšaukiama daug 
skrydžių. Australijos oro susisiekimo 
bendrovė Qantas iki šiol dėl ugnikalnio 
išsiveržimo patyrė 10 milijonų dolerių 
nuostolį.
♦ Balandžio 22 d. Tailando sostinėje
Bangkoke viena po kitos sprogo 4 bombos. 
Žuvo 3 žmonės, virš 70 sužeistų. Australijos 
vyriausybė įspėjo turistus vengti kelionių į 
Tailandą dėl besitęsiančio įtempimo 
Bangkoke. □ 

pensijas krizei pasibaigus reikia kompen
suoti, o dirbantiems pensininkams pensijų 
negalima mažinti labiau nei nedirban
tiems. Be to, atlyginimus valstybės tar
nautojams mažinti galima tik konstatavus 
krizę, dabar paskelbė Konstitucinis Teis
mas. Pasak Konstitucinio Teismo (KT), 
negalima asmenims, kurie dirba ar užsi
ima verslu, paskirtos senatvės pensijos 
būtent dėl to sumažinti labiau nei tiems 
asmenims, kurie nedirba jokio darbo ir 
nesiverčia verslu. Jeigu dėl valstybėje 
susidariusios ypatingos padėties (ekono
mikos krizės ir kt.) tenka laikinai ir pro
porcingai mažinti valstybinio socialinio 
draudimo senatvės pensijos dydžius, valdžia 
turi pareigą numatyti susidariusių pra
radimų kompensavimo mechanizmą, pa
gal kurį valstybė įsipareigotų nebelikus 
krizinės padėties per protingą laikotarpį 
teisingai kompensuoti praradimus.

Nėra lėktuvų - trūksta vietos 
keltuose

Dėl uždarytos oro erdvės, keleivių ant
plūdį pajuto keltų bendrovė “DFDS Lisco”, 
nes nebegalintys keliauti ar grįžti lėktu
vais, žmonės ieškojo bet kokio tamsporto. 
Į Švediją kursuojančiuose keltuose sa
vaitgalį keleiviams su transporto prie
monėmis jau pritrūko vietų, nors įKiel’įir 
Sassnitz’ą dar tilpo visi norintieji. Pasak 
“Lisco” atstovo, krizės metu į Kiel’ iš
plaukė visiškai pilnas keltas, tirpo bilietai 
ir į Švediją. Siuntų gabenimo kelių trans
portu bendrovė „DPD Lietuva“ praneša, 
kad kasdien pervežamų siuntų srautas 
išaugo daugiau nei 70%.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

Užsieniuose įstrigc
Susisiekimą oro transportu praktiškai 

paralyžiavę vulkaninių pelenų debesys 
įkalino šimtus keliautojų iš Lietuvos. 
Islandijos ugnikalnio paskleisti debesys 
visą savaitgalį buvo užkirtę oro kelius į 
daugumą Europos valstybių, taip pat ir 
Lietuvą. Vilniaus oro uoste pakilo ir 
nusileido vos keli lėktuvai, kiti skrydžiai 
buvo atšaukti.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė į Kro
kuvą, kur vyko Lenkijos vadovo Lech 
Kaczynski’o ir jo žmonos Marios laido
tuvės, važiavo automobiliu. Į Krokuvą ka
riniu lėktuvu „Spartan“ ketinusi skristi 
Prezidentė D.Grybauskaitė skubiai turėjo 
keisti planus. Valstybės vadovės atstovas 
spaudai Linas Balsys pasakojo, kad pilotai 
tikėjosi, jog žemiau skraidančiam „Spar- 
tanui“ pavyks skristi po vulkaninių pe
lenų debesiu. Tačiau šis per naktį gerokai 
smuktelėjo žemyn, tad skristi tapo ne
beįmanoma.

D.Grybauskaitę į Lenkiją lydėjo pata
rėjas užsienio reikalų klausimais Darius 
Semaška ir apsaugininkai. Pasak L.Bal- 
sio, prie Lietuvos ir Lenkijos sienos Pre
zidentės kortežą pasitiko Lenkijos po
licijos ekipažas ir palydėjo jį iki Kro
kuvos.

Į Lietuvą iš Ispanijos sostinės Madrido 
negali grįžti finansų ministrė Ingrida 
Šimonytė bei Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Reinoldijus Šarkinas. I.Šimo- 
nytė tikino nežinanti, kaip teks pasiekti 
namus. Padėtį gerokai apsunkino strei
kuojantys Prancūzijos geležinkelininkai. 
Jei streikas artimiausiu metu nesibaigs, 
ministrei veikiausiai teks keliauti auto- 
busu.Užsienyje įstrigę Lietuvos piliečiai 
masiškai skambino į Užsienio reikalų 
ministeriją (URM) ir Lietuvos diploma-

Kauno oro
Kaip rašo „Kauno diena“, į tarptauti

nį Kauno oro uostą šių metų pirmąjį 
ketvirtį atskrido trečdaliu daugiau ke
leivių negu pernai per tą patį laikotarpį. 
Kukliau, bet augo keleivių srautas ir 
Vilniaus bei Palangos oro uostuose.

Tarptautinis Kauno oro uostas per šių 
metų pirmąjį ketvirtį aptarnavo daugiau 
kaip 124,000 keleivių, tai yra 35.2% dau
giau negu pernai per tą patį laikotarpį. 
“Atvirai pasakius, augimas buvo šiek tiek 
netikėtas. Statistika maloniai nustebino”, -

Biudžeto milijonai
„Lietuvos rytas” praneša, kad per 

pastaruosius trejus metus ministerijos 
net už 70 mln. litų iš šono pirko įvairių 
teisinių paslaugų, tyrimų ir konsultacijų. 
Valstybės kontrolieriai įsitikinę, kad 
daugelį šių darbų galėjo atlikti ir iš biu
džeto maitinama maždaug 75,000 val
dininkų armija.

Dosniausia įvairiems ekspertams to
liau lieka Finansų ministerija. Balandį ji 
jau paskelbė du viešuosius paslaugų 
pirkimus, kurių vertė - beveik milijonas 
litų. Pirmiausia ministerija paskelbė no
rinti pagaliau sužinoti, kokie reikalai dėl 
Europos Sąjungos pinigų. Prieš porą die
nų ministerija paskelbė siekianti įsigyti ir 

Lietuvio skrandyje - 
(www.lietuviams.com) Italijos parei

gūnai sulaikė 36 metų Lietuvos pilietį, 
kuris savo skrandyje gabeno 72 paketė
lius, pripildytus narkotikų.

Pasak Italijos žiniasklaidos, pareigū
nai vyriškį sulaikė Cagliari miesto oro 
uoste, Sardinijos saloje. Kaip vėliau 
paaiškėjo, skrandyje jis gabeno kilogramą 
kokaino.

ir daugybė lietuvių 
tines atstovybes užsienyje. Aviacijos spe
cialistų prognozės neguodė - padėtis gali 
nesikeisti bent kelias dienas. Vilnietė 
Gražina su keturiais draugais iš Hurga- 
dos kurorto Egipte turėjo parskristi prieš 
kelias dienas. Anot jos, šiuo metu Egipte 
gali būti „įkalinti“ apie 400 lietuvių, ke
lionių organizatoriaus „Tez Tour“ klientų. 
Visi atostogas baigę, bet namo grįžti 
negalintys keliautojai apgyvendinti 2 
žvaigždučių viešbutyje ir maitinami du
kart per dieną. Viltis pasiekti Lietuvą 
įsižiebė, kai kelionės organizatorius pra
nešė apie galimybę skristi į Maskvą, tačiau 
netrukus šie planai sužlugo esą dėl to, kad 
Lietuvos ambasada Maskvoje nesutvarkė 
reikiamų dokumentų.

Oro linijų „EgyptAir“ atstovybėje 
apsilankę lietuviai sužinojo, kad lėktuvai 
iš Egipto dar skrenda į Italijos sostinę. 
„Tačiau bilietų yra tik skrydžiams po 
dviejų dienų. Žinoma, niekas negali 
garantuoti, kad per tą laiką Romos oro 
uostai nebus uždaryti. Be to, bilietų kai
nos nemažos-apie tūkstantį litų į vieną 
pusę“, - pasakojo Gražina. Užsienio rei
kalų ministerijos atstovas Rolandas Ka
činskas tikino, kad Lietuvos diplomatai 
stengiasi padėti užsienyje įstrigusiems 
tautiečiams. „Pirmiausia atliekame 
tarpininko vaidmenį. Visos mūsų diplo
matinės atstovybės budėjo visą savait
galį“, - sakė jis.

Londone įstrigęs informacinių tech
nologijų specialistas Marius grįžti į Vilnių 
nusprendė mikroautobusu. „Paprastai 
tokia kelionė kainuoja apie 250 litų. Man 
teko pakloti 350 litų, nes šiomis dieno
mis norinčiųjų taip keliauti itin daug“, - 
pasakojo jis.

. (www.lzinios.lt)

uostas auga
sakė Kauno oro uosto Plėtros ir eksploa
tacijos direktorius Jonas Gurskas. “Atsi
gauna ekonomika, - daro išvadą J.Gurskas. 
- Skrydžių populiarumą lemia ekonomi
nė situacija, o ji, atrodo, gerėja. Be to, 
stengiamės teikti kuo geresnę paslaugą, o 
ir oro uostas yra vis labiau žinomas.

” Jis prognozuoja, kad iki metų pabai
gos Kauno oro uosto paslaugomis 
pasinaudos 600-700,000 keleivių, tai yra 
maždaug trečdaliu daugiau negu 2009 
metais. □

j neaiškias kišenes
„Europos socialinio fondo finansuojamų 
mokymų ir užimtumą skatinančių prie
monių kokybės ir efektyvumo vertinimą“.

Valdininkai panoro, kad kas nors už 
juos atliktų „2004-2006 m. ir 2007-2013 
m. ES paramos laikotarpiais vykdytų ir 
vykdomų užimtumo skatinimo iniciatyvų 
palyginamąją analizę“. Abiejų minėtų 
pirkimų vertė kažkodėl vienoda - po 
413,200 litų.

Ar tokių vertinimų ir analizių negali 
atlikti patys Finansų ministerijos spe
cialistai? Kas lemia, kad šių analizių kainos 
- tokios solidžios? „Lietuvos rytui“ taip ir 
nepavyko gauti aiškių atsakymų į šiuos 
klausimus. □

kilogramas kokaino
Vyriškis į Sardiniją atvyko iš Barce- 

lonos Ispanijoje. Lietuvos pilietis buvo 
sustabdytas patikrinti, nes jo elgesys su
kėlė įtarimų. Vyras atrodė neramus, ner
vingas.

Pareigūnams vyriškis prisipažino, kad 
skrandyje yra kokaino paketų. Jie aptikti 
įtariamąjį nuvežus į ligoninę.

□
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Į Bendruomenės baruose
Canberros lietuvių bendruomenėje

Sigita Gailiunaitė

2009 m. spalio mėnesį įvykusiame 
Canberros Apylinkės Visuotiname Me
tiniame Susirinkime nariai turėjo progą 
pakalbėti apie žymiai sumažėjusį lanky
mąsi Lietuvių Būstinėje, kuri iki sol 
buvo atidaryta šeštadieniais nuo 2 vai. iki 
4 vai. po pietų. Tam buvo sudarytas bu
dėtojų sąrašas.

Susirinkimas pritarė, kad Canberros 
Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdy
ba apsvarstytų tolimesnę bendruomenės 
veiklą Būstinėje. Valdyba, sąžiningai ap
svarsčiusi šį opų klausimą, apgailes
taudama nusprendė šiais metais šešta
dieniais nebeatidaryti Būstinės, kaip iki 
šiol buvo įprasta. Tiems keliems nariams, 
kurie dar skaito prenumeruojamą lie
tuvišką spaudą (o jiems tai labai svarbus 
informacijos šaltinis), buvo rastas paten
kinantis sprendimas.

Neperseniausiai gražus būrelis tau
tiečių šeštadieniais po pietų sugužėdavo į 
Būstinę ir prie kavutės ne kitaip, bet 
lietuviškai pasišnekučiuoti. Man tai bū
davo neįkainojamos lietuvių kalbos 
pamokos. Deja, šiandien, dauguma jų jau 
išėjo Anapus.

XIX a. Simonas Daukantas tokius 
žodžius pasakė: “...tiktai viena pati kalba,

ALB slogos
■ 1- : _ \ '

Viktoras
Baltutis

Sudarant bet 
kokios organi- • 
zacijos statutą - 
veiklos taisykles, 
bandome apimti 
visas organizaci
nes galimybes, nors tai padaryti reikėtų 
konstitucijos, t.y. keletos tomų paragra
fų, kurie numatytų ir suvaldytų kiek
vieną nukrypimą, kiekvieną organizaci
nę problemą, kad ją būtų galima išspręsti 
statuto rėmuose. Tokio statuto mes ne
turime.

ALB Statutas yra pati paprasčiausia 
forma veikti organizacijai, kuri, kaip or
ganizacija, būdama neregistruota valdžios 
įstaigose, yra neatsakinga už savo veiklą. 
Visą atsakomybę prisiima jos vadovai 
asmeniškai. Be to, ALB Statutas yra tik
tai gairės Australijos lietuvių organizaci
niam gyvenimui. Jame nėra baudžiamojo 
kodekso, nėra net paprasčiausių nuro
dymų vienos ar kitos veiklos problemos 
atveju.

Susiduriame su dilema, kai Bendruo
menėje įvyksta nesklandumai. Kas juos 
privalo išnarplioti, kas turi teisę padaryti 
sprendimus ir įsakyti vienu ar kitu at
veju? Turime ALB Garbės Teismą, kuris 
yra liūtas be dantų, turime ALB narių 
Tarybą ir Bendruomenės Krašto bei 
Apylinkių Valdybas, kurių veikla yra pa
grįsta gera valia. Jos neturi jokios juri
dinės galios, tik moralinę, kuriai paklusti 
reikia geros valios ir bendruomeninio 
solidarumo.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė jau 
turėjo problemų praeityje (1982?), kai 
vienoje JAV Apylinkėje kilo nesutarimas 
(labai panašus į šiandieninį Sydnėjuje) dėl 
rinkimų legalumo. Neišsiaiškinus, atsi
rado “reorgai - reorganizuota bendruo
menė”, kurie silpnino ir skaldė JAV Ben
druomenės veiklą net daugiau nei dešimt
metį, iki pritrūkę kvapo “reorgai” išsi
barstė ir vėl viskas grįžo į normalias vėžes. 

it žalia bruknelė, nuo speigų apšarmo
jusi, lig šiai dienai tebežaliuoja...”

XXI amžiaus pradžioje lietuvių kalba 
“tebežaliuoja” - Lietuvoje, bet čia Aus
tralijoje - šioje mažoje, sparčiai kin
tančioje bendruomenėje - kyla realus 
klausimas: ar ateityje lietuvių kalba 
“žaliuos” mūsų narių tarpe? Susitikę ar 
besišnekučiuosimės lietuviškai? Ne
mažiau aktualu, ar ateityje bus poreikis 
turėti savąją Būstinę?

Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos Valdyba neabejinga kintančiai 
bendruomenei ir, stengdamasi suburti na
rius bei įkvėpti gyvybingumą Į Būstinės 
patalpas, surengė nariams lietuviškų fil
mų popiečius. Ten, kur buriasi lietuviai, 
yra ir galimybė puoselėti lietuvių kalbą. 
Apie pirmąją tokią įvykusią popietę ga
lima paskaityti “M.P.” Nr.12. Joje Roma 
ir Dieteris Gocentaikovo 13 dieną prista
tė video filmą “Lietuva 2009 aisiais - Dai
nų šventė”.

Sekanti lietuviškų video filmų po
pietė įvyko balandžio 10 dieną, kai į 
Canberros Lietuvių Bendruomenės Są
jungos pirmininko Jono Mockūno kvie
timą nariams pristatyti savo DVD filmus 
lietuviškomis temomis, su mielu noru 
atsiliepė bendruomenės narys Julius 
Žentelis, kuris pristatė video filmą apie

Gal viena iš didžiausių klaidų pada
ryta ALB Tarybos suvažiavime (2006.12. 
29?) papildžius ALB Statuto paragrafą: 
“Apylinkė ir Apylinkės Visuotinas Susi
rinkimas, straipsnį d. “, kur sakoma: “ALB 
Apylinkės Valdybai įsikorporavus, naujai 
inkorporuota Valdyba perima visus 
Apylinkės Valdybos įsipareigojimus ir 
teises.” Toks teisių perėmimas atima 
kontrolę iš ALB Krašto Tarybos ir Krašto 
Valdybos, paliekant inkorporuotą Apy
linkės Valdybą visagale, nepriklausoma 
nuo bet kokių ALB Statuto įsipareigo
jimų, nes ji priima ir įsiregistruoja Vals
tijos Registratūros Departamente, su sa
vo įstatais, be jokių įsipareigojimų ar 
priklausomybių bet kokiai kitai lietuviš
kai institucijai ar organizacijai. Šis para
grafas neturi jokios reikšmės įsikorpora- 
vusiai Valdybai, tik suteikia jai laisvę 
manipuliuoti ALB Statutu ir veikti pagal 
savo įstatus, kuriuos įregistruodama tapo 
legalia ir nepriklausoma organizacija.

Ar yra kokia nors galimybė ALB Tary
bai ar ALB Krašto Valdybai atitaisyti 
padarytą klaidą? Manau, kad yra. Per 
sekantį ALB Tarybos Narių Suvažiavimą 
išbraukti anksčiau minėtą paragrafą ir 
grįžti prie ankstyvesnės situacijos: - in
korporuotos Apylinkės su visu turtu per
siorganizuoja (grįžta) į ALB Apylinkes.

Šiandien turėdami Australijos Lie
tuvių Fondą ir nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, kuri stengiasi visokeriopai pa
dėti išeiviams, jokių inkorporuotų lie
tuvių Apylinkių, kurių tikslas buvo gauti 
savo veiklai paramą iš Australijos val
džios, nebereikia. Mums reikalingos apy
linkės, kurios apimtų visus, be jokių ap
ribojimų, joje gyvenančius lietuvius, o 
norint gauti paramą, ar įsigyti ir valdyti 
nejudomą turtą, turime inkorporuotas 
sąjungas ir klubus, kurių pareiga yra to 
turto administravimas ir suteikimas lietu
viškai veiklai kuo palankiausias sąlygas.

Visam šiam atsigręžimui į ankstyves
nę padėtį, reikalinga palikti įkaitusias 
ambicijas ir vadovautis gera lietuviška 
valia. Dabartinėje situacijoje tolimesnė 
ALB veikla yra problematiška, sunkiai 
apvaldomair sukelianti nesklandumus bei 
nesutarimus. □

Jono Mockūno nuotraukoje - canberriškiai Lietuvių Būstinėje.

jachtos “Ambersail” kelionę aplink pa
saulį.

Ačiū Barbarai Šilinis OAM paruošu
siai popietei užkandėles. Pažiūrėti filmų, 
įskaitant keturis Valdybos narius, susirin
ko vienuolika žmonių. Buvome tarsi 
dvyliktoji “sausumos” jachtos “Ambersail” 
įgula.

Video filmo įžanginėje dalyje trum
pai pamatėme įvairių ir svarbių Lietuvai 
Istorinių įyvykių, pavyzdžiui, S. Dariaus 
ir S.Girėno skrydį per Atlantą, Baltijos 
Kelią ir panašiai. Tai įvykiai, kurie padeda 
mums geriau suprasti ir įvertinti jachtos 
“Ambersail” “Vienas Vardas - Lietuva“ 
tūkstantmečio progai skirtą kelionę ap
link pasaulį ilgame ir garbingame Lie
tuvos istorijos kontekste.

Statistiniai domenys apie „Tūkstant
mečio odisėjos“ žygį aplink pasaulį yra 
stulbinantys: apie 120 geriausių Lietuvos 
buriuotojų, 11-oje etapų , apiplaukė 
43,427 j/m, aplankydami 24 pasaulio 
lietuvių bendruomenes 19-oje šalių, 
kviesdami lietuvius vienu metu 2009m. 
liepos 6 dieną paminėti Lietuvos tūks
tantmetį!

Šioje popietėje apsiribota ištrauko
mis iš trijų etapų: Las Palmas - Capetown; 
Capetown-Adelaidė; Adelaidė - Sydney. 
Ypač įdomu buvo sužinoti apie ben
druomenės nario Juliaus Žentelio ryšius 
su jachta “Ambersail”. Paaiškėjo, kad 
Juliaus Žentelio giminaitis Rolandas 
Žentelis (pusbrolio sūnus) buvo įgulos 

Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pranešimas
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba, pildydama Lietuvos Respublikos kreipimąsi per 

gerbiamą ambasadorių Dainių Kamaitį DĖL LIETUVAI REIKŠMINGO KULTŪROS 
IR ISTORIJOS PAVELDO, kreipiasi į tautiečius sekančiu pranešimu ir užklausimu:

Informuojame, kad, siekdama apsaugoti po visą pasaulį pasklidusį Lietuvai reikš
mingą kultūros ir istorijos paveldą, o taip pat įamžinti iškilių lietuvių ir iš Lietuvos 
kilusių asmenų atminimą bei jų palaidojimo vietas, Lietuvos Respublikos užsienio rei
kalų ministerija rengia užsienyje esančio Lietuvai reikšmingo kultūros ir istorijos pa
veldo objektų sąrašą;

Jeigu Jums žinoma apie Australijoje esančius materialiojo (pvz., pastatai, meno kū
riniai, knygos, dokumentai) ir nematerialiojo (pvz., papročiai, žinios, vertybės, įgūdžiai) 
kultūros ir istorijos paveldo objektus, prašome mus informuoti. Kartu prašytume nu
rodyti, kokios yra su šio paveldo išsaugojimu, įamžinimu ir aktualizavimu susijusios 
problemos, ir pateikti pasiūlymus, kaip būtų galima jas spręsti.

Be to, prašytume Jūsų pagalbos, sudarant su Australija susijusių iškilių lietuvių arba 
iš Lietuvos kilusių asmenų sąrašą.

Suinteresuotus tautiečius, kurie turi informacijos, dokumentų, nuotraukų, objektų ir 
Lt., kurie norėtų mums padėti ruošiant šį atsakymą / medžiagą Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijai, prašome susisiekti su Jadvyga Burokiene (ryšininke su organizacijomis) 
elektroninių paštu: burokas@optusnet.com.au; telefonu: (02) 9522 8275;

adresu: 159 Belgrave Esp., Sylvania Waters, NSW 2224.
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ? Į

narys trečiame etape nuo Capetown iki 
Adelaidės. Julius su žmona Danguole 
buvo nuvažiavę į Adelaidę susitikti ne 
tik su Rolandu, bet ir su visa įgula, kuri 
sėkmingai, kad ir pavėluotai, pasiekė 
Australijos krantus.

Tarp video filmo daugelio gražių ir 
įsimintinų vaizdų, kaip pavyzdžiui ma
tomai akivaizdų atsakingumą, kaip 
“Ambersail” jachtos kapitonai saugojo LR 
Prezidento vėliavą, asmeniškai man 
įsimintina buvo tai, kai vienui vieni pavo
jingoje atviroje jūroje įgulos nariai pa
matė galingą banginį, kurio uodega buvo 
iškelta aukštai aukštai virš jūros paviršiaus 
ir mūsų narsiems Lietuvos buriuotojams 
tarytum palinkėjo “ gero vėjo! ”

Pasibaigus filmui, susirinkusieji buvo 
malonai kviečiami toliau pabendrauti prie 
kavutės ir pyragaičių.

Ačiū bendruomenės nariui Juliui 
Ženteliui, pasidalinusiam su mumis video 
filmu apie jachtos “Ambersail” kelione 
aplink pasaulį. Jautėmės, kad likom 
įkvėpti toliau dirbti Lietuvos labui mūsų 
asmeninėje veikloje ir pasvajoti apie tai, 
ką dar būtų galima pasiekti kartu!

Taigi, maloniai kviečiame bendruo
menės narius į trečią lietuviškų filmų 
popietę, kuri įvyks gegužės 8 dieną, 
šeštadienį, 2 vai. p.p. Lietuvių Būstinėje, 
Hackett. Tuomet Canberros Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas Jonas Moc- 
kūnas pristatys DVD filmą “Naujųjų Me
tų koncertas Vilniuje.” Lauksime jūsų!
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| Lietuva iš arti
Vilniaus katedros požemiai veda j

pagonybės laikus
Arūnas Marcinkevičius, Vilnius

Tęsinys iš nr. 15.
Šalia Barboros Radvilaitės palaikų bu

vo rasta keletas auksinių žiedų ir karalie
nės statusą patvirtinančios insignijos 
(antspaudas ir kiti atributai). Deja, per karą 
visa tai dingo.

Kita požemio patalpa - vadinamoji 
vyskupų kripta - pasitinka tuščiomis 
erdvėmis. O įspūdingai apšviesti gotikiniai 
lenkti mūrų skliautai sukuria tikrą vidur
amžių atmosferą. Ši kripta - tai buvusi žy
mių feodalinės Lietuvos žmonių ir jų šei
mų laidojimo vieta. Ir tarpukario, ir po
kario metais čia buvę daugybė žmonių 
palaikų vis dar laikinai saugomi katedros 
požemiuose.

Buvusioje didžiojoje, arba kapitulos, 
kriptoje amžinojo poilsio buvo atgulę 
visi Vilniaus katedros vyskupai ir jų ap
linkos dvasininkai. Dabar tai taip pat tuš
čia erdvė, o jos tyla tik retkarčiais su
drumsčiama ekskursantų. Bažnyčia pla
navo čia demonstruoti lankytojams N. 
Kitkausko ir jo kolegų 1985 m. rastą baž
nytinių auksinių dirbinių lobyną, tačiau 
vėliau persigalvojo. Mat čia ir drėgna, ir 
oro trūksta. Todėl lobynu galėsime gro
žėtis Šv. Mykolo bažnyčioje.

Dar vienas įspūdingas eksponatas -XIV 
a. pabaigos -XV a. pradžios sieninė fres
ka. Be abejo, jūs pamatysite tik jos kopiją, 
nes ta mažutėlė kripta, kur ji buvo rasta, 
lankytojams yra uždaryta, mat bet kokia 
šviesa, juo labiau - drėgmė, kenkia šiam 
unikaliam eksponatui. O juk jį galėjo ma
tyti Vytautas su Jogaila. Minėtoji freska, 
matyt, atsirado netrukus po to, kai Jogaila 
1387 m. atvyko krikštyti Lietuvos ir vietoj 
pagoniškosios šventyklos iškilo pirmoji 
Lietuvos bažnyčia.

Kultūriniai sluoksniai - kaip 
istorijos lentelė

Ekskursijų vadovas jus būtinai atves 
prie tos katedros požemių vietos, kur 
archeologų ir restauratorių paliktas tarsi 
laiko „pjūvis“-statmenoje erdvėje atsive
ria beveik visi kultūriniai sluoksniai: nuo

15% ketina vykti dirbti į kitas šalis
15% Lietuvos gyventojų ketina vykti 

dirbti į kitas šalis. Tai paaiškėjo tyrimų 
bendrovei RAIT atlikus Lietuvos gyven
tojų apklausą. Tyrimas atskleidė, kad 15% 
Lietuvos gyventojų turi ketinimų patys 
išvykti j užsienį dirbti/ ieškoti darbo per 
artimiausius 12 mėnesių. Dauguma (85%) 
lietuvių teigė neketinantys išvykti. Šiek 
tiek daugiau nei dešimtadalis (11%) ap
klaustųjų teigė, kad jų šeimos nariai per 
artimiausius 12 mėnesių ketina vykti į 
dirbti arba ieškoti darbo į kitas šalis.

Apklausos metu buvo klausiama, ar jie 
asmeniškai arba jų šeimos nariai ketina 
vykti dirbti/ieškoti darbo j užsienį per 
artimiausius 12 mėnesių. Tų, kurie atsakė, 
kad jie arba jų šeimos nariai ketina vykti 
dirbti arba ieškoti darbo į užsienį, buvo 
klausiama, į kurią šalį jie ketina vykti.

Tarp ketinančių išvykti dirbti arba 
ieškoti darbo kitose šalyse yra daugiau 
jaunų vyrų (15-24 metų amžiaus) turinčių 
vidurinį išsimokslinimą, kurių pajamos 
mažesnės nei vidutinės (mažiau nei 600 Lt 
vienam šeimos nariui) arba kurie yra be
darbiai arba studentai, moksleiviai

Tyrimas parodė, kad daugiausiai keti
nama išvykti į Angliją (27%), Norvegiją 
(19%) bei Airiją (17%). Tik 3% apklaus
-...t *4 . . " ........
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Karstas su Barboros Radvilaitės palaikais 
Vilniaus Katedros rūsio kriptoje.

pagoniškojo laikotarpio iki XVIII amžiaus. 
Juk pati pradžia - tai atrasti keli pagoniš
kosios šventyklos laiptai (bažnyčioje jų 
šioje vietoje nebūtų) ir aukojimo židiniai

Gidas jus būtinai prives ir prie pirmų
jų dar mūsų pirmojo ir vienintelio Lietu
vos karaliaus Mindaugo statytos katedros 
grindų. Jos išklotos nedidelėmis kvadra
tinėmis degto molio plytelėmis. O šali
mais ir aplinkui - vis kiti kultūriniai 
sluoksniai, persipinantys tarpusavyje kaip 
taupios šeimininkės iš skirtingų siūlų 
likučių numegztas šalikas. Nieko nuosta
baus: kiekvienas valdovas stengėsi įam
žinti save ir savo vardą pagrindinėje Lie
tuvos šventovėje. O gaisrai, karai, badas ir 
maras? Taigi po kiekvieno tokio sukrėti
mo ant sumintų į žemę (ir virtusių kul
tūriniu sluoksniu) buvusios statybos li
kučių buvo keliamas naujas mūras.

Katedra slepia daugybę paslapčių
Taip teigia žmogus, Šventaragio isto

rinių statinių tyrinėjimui paskyręs visą 
savo gyvenimą. Tai - statybininkas, archi- 

tųjų pasirinktų JAV.
„Šių metų apklausos duomenis lygi

nome su tokia pačia apklausa, kurią 
RAIT atliko 2005 m., kai nuo įstojimo į 
Europos Sąjungą buvo praėję nedaug lai
ko. Nustebino, kad didelių skirtumų ne- 
atradome. 2005 metais beveik tiek pat 
žmonių teigė (13%), ketinantys išvykti 
ieškoti darbo į kitas šalis. Šiek tiek ski
riasi šalys, kurias rinktųsi šiuo metu ir 
kurias rinkosi prieš penkis metus. 2005 m. 
35% apklaustųjų ketino važiuoti į Angli
ją, didesnė dalis nei šiais metais į Airiją 
(19% ) ir mažiau žmonių 2005 metais 
ketino vykti j Norvegiją (7%). Daugiau bu
vo ketinančių vykti j Vokietiją (2005 m. - 
13%, 2010-5%). Greičiausiai žmonės per 
penkerius metus įgijo patirtį, pasitikrino, 
kuriose šalyse geresnės darbo galimy
bės“ - duomenis komentuoja RAIT 
valdybos pirmininkė Inga Nausėdienė.

Tyrimo duomenys atskleidė, kad 2005 
metais daugiau žmonių nei 2010 m. teigė, 
kad jų šeimos nariai ketina išvykti dirbti 
ar ieškoti darbo užsienyje (atitinkamai 15% 
ir 11%).

Apklausa atlikta kovo 4-17 dienomis, 
apklausta 1,041 15-74 m. nuolatinių Lie
tuvos gyventojų.

(Pagal www.DELFI.lt) 

tektūros mokslų daktaras ir paminklo
saugininkas N. Kitkauskas. Tai jis savo 
rankomis iščiupinėjo vos ne kiekvieną 
Šventaragio slėnio pastatuose ar jų frag
mentuose išlikusią plytą ar akmenį. Sun
kiausia, aišku, pašnekovui kalbėti apie 
mūsų pagoniškąją šventyklą: labai jau 
nedaug detalių tėra išlikę. Jau minėti keli 
laiptai, kelios aukojimo židinių liekanos, 
XIII a. pagoniško mūro liekanos ir... kol 
kas viskas. Be abejo, jei pirmoji Lietuvos 
bažnyčia būtų buvusi statoma šalia, o 
Perkūno šventykla - užmiršta ir ilgainiui 
užkasta, artefaktų apie ją turėtume dau
giau. Deja, yra, kaip yra. O bandyti atkurti, 
kaip galėjo atrodyti mūsų pagoniškoji 
šventykla iki Mindaugo laikų, - dar 
sunkesnė užduotis ne tik dabarties, bet ir 
ateities tyrinėtojams.

Beje, pačios katedros požemių, pasak 
N. Kitkausko, per pastarąjį pusšimtį me
tų ištyrinėta tik dalis. Juk dar yra likę 
pakankamai vietų, kur iki šiol nekastas 
gruntas (galbūt ten bus rasta dar kokių 
nors pagoniškosios šventovės detalių?). 
Dar tebestūkso daug neišstuksentų, 
negręžtų, neperšviestų pamatinių ir sie
nų mūrų... O juk jų storis siekia 3, kai kur- 
net 4 metrus. Tad katedros požemiai sa
vyje slepia dar daug paslapčių. Ir visai 
nenuostabu - jei jos begalinių perstatymų 
istorija prasideda nuo pagoniškosios 
šventyklos. O juk visos statybos buvo baig-
tos tik XVIII a. pabaigoje, 
kai architektas L. Stuoka- 
Gucevičius katedrai suteikė 
dabartinę išvaizdą. Deja, 
šventyklai suteikiant klasi
cizmo rūbą, buvo negailes
tingai sunaikinta jos anks
tesnė -barokinė - išvaizda. 
Beje, N. Kitkauskas vis dar 
viliasi, kad ateities tyrinė
tojai katedros mūrų nišose 
atras paslėptų barokinių 
skulptūrų, kuriomis anuo
met ir garsėjo ši šventovė. 
Beje, iki šiol sklando mi
tas apie neva lenkų tarpu-

Dalis aukso lobyno, 1985 metais atrasto vienoje iš ant
žeminės katedros mūrų nišoje.

Kuršių nerija - pasaulio pajūris Nr. 2
(lietuviams.com) Kuršių nerija - vie

nas idiliškiausių pajūrių pasaulyje. Šią 
džiugią žinią paskelbė bene populia
riausias kelionių vadovas „Lonely Planet“. 
Kuršių nerija nusileido tik Egipto Dahab 
paplūdimiui ir liko antroje šio kelionių 
vadovo sudaryto geriausių pasaulio pa
jūrių sąrašo vietoje.

Štai ką „Lonely Planet“ rašo apie 
Lietuvos kurortą: „Šis 98 kilometrų 
pusiasalis yra nuostabus kopų ir miško 
derinys. Pušų kvapas suteiks dvasinę 
kokybę jūsų laikui, praleistam ilsintis 
hamake.

Wilhelm von Humboldt tikėjo, kad 
kelionė į Kuršių neriją yra būtinas mais
tas sielai. Thomas Mann taip pat buvo 
pakerėtas šios amžinos stebuklų šalies. 
Manoma, kad po begalinėmis, pustomo
mis kopomis palaidota apie 14 kaimelių. 
Šios kopos daro neriją Baltijos Sahara.

Aukščiausia - 52 metrų - Didžioji ko
pa yra Nidoje. Norint čia nuvykti, reikia 
keltu persikelti iš Klaipėdos į Neringą 
(kainuoja apie 10 eurų automobiliui) ir 
tuomet dar 50 kilometrų nuvažiuoti 
automobiliu ar dviračiu“.

Į dešimties geriausių pasaulio paplū- 
dymių sąrašą pateko šie kurortai:

1. Dahab, Egiptas
2. Kuršių nerija, Lietuva
3. Jambiani, Tanzanija 

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas: 
www.austlb.org

karyje atrastus Vytauto palaikus. Niekur 
to meto spaudoje nepasirodė nė viena to 
galimo sensacingo atradimo nuotrauka, 
nepasidalijo įspūdžiais apie tai nė vienas 
katedrą po potvynio remontavęs lenkų 
specialistas (lietuvių niekas čionai 
neprileido). Taip pat dar daugką gali slėpti 
ir antžeminiai katedros mūrai, kurių 
vienoje nišoje slėptuvėje 1985 metais N. 
Kitkauskas su kolegomis atrado aukso 
lobyną.

Deja, pastarasis sunkmetis laikinai 
pristabdo visus katedros tyrimus. Be to, ir 
Bažnyčios hierarchai (katedra dabar 
priklauso Lietuvos Katalikų Bažnyčiai) ne 
ypač linkę tęsti tuos nesibaigiančius ty
rinėjimus. Žodžiu, kad ir kaip ten būtų, 
katedra dar pasilieka sau daugybę pa
slapčių, kurias ateityje galbūt atskleis 
naujos tyrinėtojų kartos. Juk tyrimai čia 
niekada negalės nutrūkti - mat katedra 
stovi ant labai nepalankaus grunto (nepa
mirškime, kad čia - dviejų upių slėnis, 
vadinasi, yra daug sąnašų, kurios, laikui 
bėgant, spaudžiamos katedros mūrų, ima 
sėsti), be to, čia aukštai iškilę gruntiniai 
vandenys, kuriuos, beje, reikia visąlaik 
išlaikyti reikiamo lygio, nepaliaujamai 
siurbiant vandens perteklių.

Tad, jeigu tik galite, iš anksto susitarę 
su katedros budėtoju, nusileiskite stačiais 
laiptais į katedros požemius. Tiesiai į mūsų 
istorijos slėpinius. („Savaitė“)

Kuršių nerija.

4. Kerala Coast, Indija
5. Pulau Perhentian, Malaizija
6. Kai salos, Indonezija
7. Isla Mujere, Meksika
8. North Stradbroke, Australija
9. Ko Pha-Ngan, Tailandas
10. Punalu’u, Havajai
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^kautu^ &ac>aHgeįe
“Žalgirio mūšio” skautų stovykla

Paminėdami Žalgirio mūšio 600 metų 
sukaktį, mūšio vardu ir pavadinome Syd
nėjaus „Aušros“ tunto skautų balandžio 
mėnesį įvykusią stovyklą.

Nors ši stovykla buvo palyginti trum
pa (5 dienos), tačiau ji buvo pilna už
siėmimų ir nuotykių. Kaip jau įpratę, 
statėme palapines nuo lietaus iki sute
mos, nes jau buvo žiemos laikas. Šį šlapią 
pirmą vakarą smarkus lietus suvijo jau
nas skautes į baraką nakvoti su jaunes- 
niom sesytėm (aguonėlėm). Patyrę bro
liai ir sesės išvirė visiems gardžius pietus. 
Dėl nesiliaujančio lietaus pirmasis lau
žas linksmai skambėjo salėje.

Diena išaušo nė kiek ne sausesnė. 
Todėl stovyklos atidarymas vyko salėje: 
vėliavos buvo iškilmingai įneštos ir pa
sveikinom keturias naujas vyresnes skau
tes, kurios praeitą naktį davė vyresnės 
skautės įžodį. Tai - Giorgia Gakas, Emi
lija Rupšytė, Ieva Petraitytė ir Magdalena 
Soulos. Sveikiname seses!

Pirmame užsiėmime brolis Dominic 
supažindino visus su Žalgirio mūšio 
istorija. Kad būtų galima geriau įsivaiz
duoti, ekrane rodė Vytauto Didžiojo ir 
kryžiuočių herbus, garsųjį „Žalgirio mūšio“ 
paveikslą ir viduramžių Lietuvos žemėlapį.

Įsigyvenę į šią seną istoriją, skautai 
išsirinko skilčių vardus: Karalaitės, 
Karūnos, Vaidilutės, Raitelės, Kardai, 
Riteriai ir Ilgi Iečiai (sic). Šiai stovyklai 
vietoj gairelių kiekviena skiltis gamino ir 
puošė savus skydus. Tai buvo pirmas pa
siruošimas „Mūšiui“. Po pietų vyko skau
tų patyrimo laipsnių programos ir žaidi
mai. Jaunesnieji baigė dieną su tikru 
liepsnojančiu laužu, o patyrę skautai ir 
jauni vadovai toliau dirbo - vystė rytdie
nos užsiėmimus. Reikėjo sugalvoti jau
niesiems užsiėminų stotis ir kiekvienai 
stočiai reikmenis, tikslus ir taisykles. 

“Mūšio” metu lietuvaičiai gina savo vėliavą.

Pastatę „voratinklį“ jie 
paruošė „Kimo“ atminties 
žaidimą; stalo „futbolą“, 
kuriame sviedinys ridenasi 
tiktai papūstas per šiaudą; 
ir aklam kliūčių trasą. 
Pagaliau sugalvoję skauto- 
ramos uždavinius, visi ėjo 
saldžiai išsimiegoti, nes ryte 
patiems reikėjo suruošti 
pietus, susipakuoti iškylai ir 
dar suspėti laiku į traukinį!

Iškylos takelis prasidė
jo toli nuo stovyklos, tačiau 
jis neprivažiuojamas auto
mobiliu. Todėl reikėjo ke
liauti traukiniu, pagal ku
rio tvarkaraštį jis stojo ma
žytėje stotelėje prie tako 
tiktai kartą į valandą. Vis- 
tiek reikėjo perspėti traukinio vairuotoją 
kur sustoti, nes ilgi traukiniai paprastai 
prie šios stotelės nesustoja.

Tuo tarpu stovykloje jaunimas links
mai ir entuziastiškai atliko paruoštas sto
tis. Po poilsio vyko dainavimo užsiėmi
mai, o po pietų jaunesnieji spėjo pažaisti 
kvadratą ir išsimaudyti, kol vyresni grįžo 
iš 12 km „Pindar Uolos“ iškylos. Šis retai 
vaikščiotas iškylos takas miške buvo tan
kiai apaugęs ir privertė iškylautojus dau
gelyje vietų prasikirsti sau kelią.

Vėliavų nuleidime svečias iš JAV, o 
dabar gyvenantis Canberroje, LSS Brolijos 
Vadas p.s.v. s. fiLTomas Dundzila, išdalino 
ženkliukus visiems iškylautojams už ypa
tingai gražų elgesį, bendradarbiavimą, 
vienas kito nuolatinę priežiūrą ir bendrai 
gerą nuotaiką. Šaunuoliai sesės ir broliai!

Nors jaunieji jau knarkė savo palapinė
se, pavargę prityrę skautai ir jaunieji vado
vai vėl sprendė sekančios dienos užsi
ėmimus. Svarbiausias rytojaus įvykis - tai 

„Žalgirio mūšis“! Iš ko 
gaminti kulkas? Kiek 
reikės miltinių šaud
menų? Kokias taisyk
les sustatyti? Kaip at
skirti „sužeistą“ nuo 
„žuvusio“? ir 1.1. Po il
go planavimo, pagaliau 
visi saldžiai užmigo - 
ryt bus didelė diena.

Ryte visi nedelsiant 
ruošėmės pirmam šios 
dienos užsiėmimui - į 
„Medžių Viršūnes“. 
Tai aukštų virvių bei 
kliūčių trasa. Ten visus 
rengė su šalmais, dir
žais ir virvių priekabo
mis ir mokino, kaip

Nuotraukoje - Sydnėjaus “Aušros” tunto skautai “Žalgirio mūšio” stovyklos uždaryme.

kad visuomet būtų sau
gu - juk lipsime net į 
eukaliptų viršūnes. Siū
buoti aukštai medžių 
šakose buvo sunku, bet 
smagu (ir žvalinančiai 
baugu!). O grįžus į sto
vyklą visų laukė skanūs 
meksikietiški pietūs - 
„tacos“ ir „burritos“.

Po pietų nedelsiant 
buvo laikas ruoštis „ypa
tingajam mūšiui“ - lie
tuviai prieš kryžiuočius! 
Skautai pasiskirstė į ka
riuomenes, buvo išrinkti 
vadai, kurie parinko 
“mūšio” taktiką: kaip 
pulti, kaip ginti. Buvo išdalinti pačių pa
gaminti miltų kulkosvaidžiai. Tada vi
siems apsiginklavus ir pasiruošus - pa
sigirdo trimitas!

Vadai susitiko karo lauke, aptarė karo 
taisykles, grįžo pas savuosius, ir vėl - 
trimitas! Prasidėjo kova! Kas dešimt 
minučių buvo paskelbtos paliaubos, 
„slaugyti“ savo „sužeistuosius“ ir surink
ti neišsprogusias miltų granatas. Tada vėl 
šauksmas: “...į kovą! „Aš Vytautas Dydysis. 
kas su manim? Mes už Lietuvą, visi 
pirmyn!“

Po šauniai įvykusio “Žalgirio mūšio” 
vyko vėliavų nuleidimas, kuriame įžodį

Melbourne Moterų Socialinės Globos D-ja
Šių metų balandžio 18 d. įvyko “ma

žasis” metinis susirinkimas, t.y. be Val
dybos rinkimų. Kažin ar jis būtų buvęs 
kitoks ir su rinkimais, nes savo pirmi
ninkės Bronės Staugaitienės ir visos 
Valdybos darbu narės yra labai paten
kintos. Susirinkime dalyvavo 20 narių 
(dvi atsiprašė dėl ligų) ir 5 viešnios iš 
Katalikių Moterų Draugijos, kas dabar jau 
darosi graži tradicija. Bronė susirinkimą 
pravedė labai sklandžiai, pasikvietusi 
sekretoriauti Ireną Vilkišienę ir neleidusi 
narėms visoms iš karto kalbėti.

Išklausius pereitų metų susirinkimo 
protokolą, buvo labai įdomu pasiklausyti 
pirmininkės pranešimo - juk per metus 
užsimirštam ką nuveikusios.

Prisiminus mirusius Draugijos ir šei
mos narius, pirmininkė pasakė, kad dide
lių kalnų nenuvertėm, bet šie metai pa
sižymėjo daugeliu smulkių darbelių. 
Nuolatos buvo lankoma 20 ligonių, per 
metus buvo išvirti 9 sekmadieniniai pie
tūs, ruoštos šermenys, dalyvauta su lietu
viškais valgiais mūsų lankomos bažny
čios festivalyje, dalyvauta talkoje atnau
jinant Klubo virtuvę. Dvi Valdybos narės

Iškylos metu skautai pakely ilsisi.

davė jaunesnės sesės Lola ir Adelina, 
skautė Briana ir prityrę brolis Dominic ir 
sesė Amy. Atsisveikinimo žodį tarė brolis 
Tomas, kuris gyrė Sydnėjaus „Aušros“ 
tunto skautus, linkėjo toliau linksmai sto
vyklauti ir, jeigu visi nieko prieš, jį vėl pri
imti. Prie paskutinio laužo, tarp dūmų ir 
žiežirbų, liepsnų apšviesti pasirodymai 
smagiai pavyko. Šūkiai aidėjo per mišką, 
ir dainos skambėjo tamsoje.

Atsisveikinome skautiškai, sugiedo
dami maldą,Ateina naktis“. Iki sekančios 
stovyklos!

Sesė Kristina, 
.Žalgirio mūšio“ stovyklos viršininkė

pažymėjimus. Kartu su Katalikių Moterų 
Draugija buvo suruošta sėkminga kultū
rinė popietė ir paruošti užkandžiai po 
“Dainos Sambūrio” metinio koncerto. 
Numatytas margučių dažymas neįvyko, 
nes mes savo ekspertę, Danos Binkienės 
asmenyje, paskolinom Tasmanijos lie
tuviams.

Viską sudėjus ir po lygiai išdalinus, 
kiekvienai savaitei tenka bent po vieną 
gerą darbelį. (Būdama skautė, sakau: ra
mia sąžine galime atsirišti savo mazgelį).

Ateinančių metų numatytai veiklai 
susirinkimas pritarė, tik “pastatė ausis”, kai 
išgirdo, kad, atsižvelgiant į labai gerą 
Draugijos finansinę padėtį. Valdyba no
rėtų paskirti Klubui $20,000. Šis pa
siūlymas susilaukė įvairių komentarų, bet 
daugumos nuomonė buvo ta, kad Klubas, 
vadovaujamas mūsų jaunosios kartos, yra 
būtina lietuvybės išlaikymo sąlyga ir to
dėl turi būti remiamas pagal išgales.

Iždininkės Danos Binkienės išdalinta 
kasos apyskaita visoms buvo aiški ir ne
kėlė nei klausimų, nei abejonių. Dėl ko
kybės nekėlė abejonių ir pyragai su kava.

Dalyvė
baigė kursus ir įsigijo maisto gamintojo____________________________________ _
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Svečiai iš Lietuvos
Balandžio 7 dieną iš Lietuvos atskri

do grupė Lietuvos Artojų Asociacijos 
(Sąjungos) specialistų grupė. JieSydnė- 
juje sustojo dviem dienom. Po to išskrido 
j Naująją Zelandiją, kur tris dienas vyko 
Pasaulio Artojų Konferencija ir varžybos 
žemės apdirbimo srityje.

Sydnėjuje Apylinkės Valdyba, vado
vaujama Vytauto Juškos, svečiams parodė 
miestą, Mėlynuosius Kalnus ir kitas 
įdomesnes vietas.

Balandžio 9 dieną Sydnėjaus Lietuvių 
Klube Valdybos rūpesčiu svečiams buvo 
suruošta vakarienė.. Svečiai stebėjosi mū
sų Klubu ir draugiškumu. Jų pirmininkas 
dr. Alfonsas Malinauskas sakė, kad jau 
aplankė 11 valstybių, bet nematė taip pui
kiai įsikūrusių lietuvių kaip Sydnėjuje.

Šios delegacijos nariai:
Rimas Kleiva - artojas - Pasaulio 

Artojų Varžybų nugalėtojas. Jo žmona 
Zinaida Kleivienė.

Kazys Genčius - artojas - .Pasaulio 
Arimo Varžybose laimėjo bronzos medalį.

Dr. Vaclovas Bogušas - Pasaulinės 
Arimo Organizacijos Valdybos narys, 
pasaulinių arimų varžybų teisėjas, Lietu
vos Žemės ūkio universiteto Agronomi
jos fakulteto prodekanas. Jo maloni žmo
na Rasa Bogušienė.

Inž. Jonas Putna - Lietuvos artojų ko
mandos vyr. treneris, UAB ”Laumetris” 
generalinis direktorius, ir jo žmona Irena 
Putnienė.

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakuiys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 15.

Kaip visokios 
smulkmenos gali erzinti

Balyje tave erzina tik smulkmenos. 
Aplamai gyvenimas šioje saloje -klima
tas, papročiai, kainos, laisvė - yra nuo
stabūs, ir aš juos labai vertinu. Bet yra tie 
maži dalykėliai, kurie greitai pasidaro 
kaip pūliuojančios žaizdelės, kurios 
krapšto ir griaužia kaip termitai, gardžiuo- 
damiesi tavo siela ir sukeldami daugybę 
nusivylimų, kurie nudilina čionykščio 
gyvenimo spindesį. Jokia vieta nėra idea
li, bet kai per daug disonansų ima griauti 
tavo susikurtą įvaizdį koks Bali turėtų 
būti, atsiranda tam tikra dozė cinizmo, ku
ri apima daugelį ateivių.

Labiausiai tai pastebima tarp visai 
naujų ateivių pirmųjų nuotykių. Mano 
sena draugė, jau dešimtimis metų buvusi 
nuolatinė atostogautoja Balyje, atvyko čia 
gyventi su savo sūnum. Ji žino, kas yra 
kaip. Ji žino, kaip reikalai tvarkomi Ba
lyje, ir ji tą priima. Nutarusi čia apsigy
venti beveik pastoviai, ji nekantraudama 
laukė, kaip čia bus puiku. Jos patyrimai 
čia atvykus, tą jos idealizmą gerokai 
aptemdė.

Jinai išsirinko vilą labai gerame rajo
ne Batu Belinge. Kaip ir galima buvo 
tikėtis, už didelę vilą su visais patogu
mais kaina buvo viena iš aukštesnių. Bu
vo skelbta, kad vila turi oro kondicio
navimą, iešminę, telefoną ir wi-fi. Ją la
biausiai paviliojo wi-fi, nes jos bizniui jai 
buvo reikalingas geras ir greitas sujungi
mas su pasauliu. Savininkas taip pat pa
žadėjo parūpinti jai beveik naujo au
tomobilio ilgalaikę nuomą ir nuolatinį 
vairuotoją.

Ir štai ji atvyksta, ir vila atrodo pui
kiai. Bet nėra nei automobilio, nei vai
ruotojo, o jos sūnaus mokslas prasideda 
sekančią dieną. Ji eina teiefonuoti. E,
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Dr. Alfonsas Malinauskas delegacijos 
vadovas, Lietuvos artojų asociacijos 
prezidentas, pasaulinių arimo varžybų 
teisėjas, LŽŪKT Šiaulių rajono konsul
tavimo biuro vadovas.

Dr. Alfonsas Malinauskas savo padė
kos žodyje sakė, kad Artojų Draugija 
įsisteigė 1998 metais. Jos tikslas - page
rinti žemdirbystės kultūrą Lietuvoje. Da
bar Lietuvoje kasmet rengiamos rajoninės 
bei respublikinės arimo varžybos.

Prezidentas apdovanojo šeiminininkus 
- Valdybą ir svečius, atvykusius į šį ma
lonų susitikimą su Lietuvos artojais.

Mūsų Valdybos pirmininkas Vytautas 
Juška nestokoja gražių padėkos žodžių 
bet kurioje kalboje. Šalia sėdintis svečias 
paklausė, kada jis atvyko iš Lietuvos?

Kai pasakiau, kad jis jau gimęs ne 
Lietuvoje (ar ne Anglijoje?), tai svečias 
pasakė, kad Juška galėtų būti ir Lietuvos 
prezidentu... Kiek iš mūsų drįstų pasa
kyti tokį komplimentą?

Sužinojau, kad jų neremia jokia vals
tybės dovana. Važiuoja į Europą su savo 
žagrėmis ir traktoriais už savo pinigus. 
Užjūriuose reikia tuos padargus nuo
moti. Taigi, ne visi Lietuvoje laukia, kada 
pradės kristi iš dangaus kepti karveliai...

Dėkojame svečiams už dovanas ir 
apsilankymą.

Laimingos kelionės namo, jeigu ten 
dar skrenda lėktuvai...

Antanas Kramilius

atsiprašom, bet telefonas išjungtas, nes 
buvęs nuomininkas nesumokėjo sąskai
tos. Ta pirma kliūtis tuojau buvo paša
linta, bet bandydama pasinaudoti savo 
nešiojamu kompiuteriu kai kurioms būti
noms finansinėms transakcijoms, ji pama
to, kad negali prisijungti prie interneto.

Labiau apstulbinta negu supykinta 
mano draugė klausia, kaip prisijungti prie 
wi-fi (pagreitintas interneto prisijungi
mas), ir jai pasako: “O, tiesiog prijunk 
kompiuterį prie telefono”. Taigi - nėra wi
fi ir kompiuteris veikia per telefoną! 
Nuostabu. Liuksusinėje viloje - dvidešim
ties metų senumo technologija: 20 mi
nučių perkelti puslapį, 10 minučių išsiųs
ti e-mailą, o apie Skype - užmiršk, jis 
toks pat nepasiekiams kaip tolimiausia 
planeta. Pašaukus techniką - o, je, galiu 
jus prijungti po savaitės. Uu, aa, jos biz
niui tai visai negerai

Deja, nusivylimų litanija tęsiasi. Visi 
keturi oro kondicionieriai vos vos suju
dina drungną orą. Pašauktas technikas 
nustebęs pareiškia, kad kondicionieriai 
niekuomet nebuvo apžiūrėti ir aptarnau
ti. Tą patvirtina ir pembantu, kad tikrai 
savininkas per ketverius metus niekuo
met įjuos nekreipė dėmesio. Mano drau
gė žiūri kaip iš kondicionierių viena po 
kitos iškrapštomos dėžės susirinkusių 
dulkių ir purvo ir išvežamos. Ir, aišku, 
kompresoriuose nebelikę jokio šaldan
čiojo skysčio. Visas valymas ir atstatymas 
yra purvinas, gaišinantis laiką ir brangus. 
Namo savininkas didžiadvasiškai pasi
siūlo sumokėti pusę kainos. Mano drau
dė prikanda lūpą. Nėra prasmės iš karto 
eiti į konfliktą - tą galima bus padaryti 
vėliau.

Kad atgautų geresnę nuotaiką naujoji 
ateivė gali bent pasidžiaugti iešmine. 
Teisingai? Ne! Gerai apžiūrėjus, iešminė 
pasirodo besanti surūdijęs griozdas, ku
rio degikliai subyrės į dulkes vos tik juos 
palietus. Niekas nedrįsta jų uždegti, kad 
staigus ugnies kamuolys neiškeptų val
gytojų vieton kepsnio. Na ką gi, atrodo, 
kad šiam vakarui lieka tik valgykla.

Po dviejų dienų, naudojantis laikinai

Svečiai iš Lietuvos su sydnėjiškiais Lietuvių Klube “Dainava”.

Svečiai iš Lietuvos su sydnėjiškiais bendrauja prie vaišių stalo.

VARPASVAKPAS VARPAS
BASKETBALL TRAINING SESSION

Venue:

Melbourne Sports and Aquatic Centre
Aughtie Drive, Albert Park

Melways Ref 2K D7

Sunday, 2nd May, 2010, 1230 pm
Court 2 (The back courts)

* Girls & boys, meh & vomen of all ages welcome!!!

samdytu automobiliu ir vairuotoju, pa
galiau atvyksta pažadėtasai grakštus, ne
daug važinėtas, beveik naujas nuomoja
mas automobilis. Išskyrus tik, kad tai 
sena griuvena, išvažinėjusi 125,000 ki
lometrų, susmukusiu amortizatorium, 
daugybe įdaužimų (kurie automobilio 
reporte buvo rūpestingai nepažymėti), su 
nulūžusią rankenėle vairuotojo pusės 
langui nuleisti, sudužusiu veidrodžiu ir 
neveikiančiu oro kondicionierium - visa 
tai tik už 2.8 milijono per mėnesį.

Ką?! Tai kur gi naujas automobilis, ku
ris man buvo žadėtas?

“Ne, ne”, - sako žmogus, “Tai yra vie
nintelis automobilis, kurį mes galim iš
nuomoti”. Kadangi jau vėlu, mano draugė 
paima tą baidyklę, ketindama rytoj rytą 
viską sutvarkyti Ji tam neturi progos - tas 
laužas kitą rytą sugriūna tik pradėjus 
važiuoti, palikdamas savo keleivius be 
transporto.

Žinoma, tai tik smulkmenos, kurias 

galima atitaisyti nors ir mano draugės 
pinigais. Technikas jau tvarko wi-fi, oro 
kondicionieriai jau veikia, o automobilis 
buvo grąžintas nuomojimo firmai parei
kalavus visų įmokėtų pinigų.

Nenorėdama grąžinti pinigų, firma 
kažkokiu stebuklu suranda, kad jie turi 
naują automobilį, kurį mano draugė iš pat 
pradžių turėjo gauti. Jis turbūt buvo pa
statytas kokioj nors labai nežymioj vietoj. 
Bet, kaip aš sakiau, tie smulkūs dalykė
liai labai erzina žmones, ir tie visi paty
rimai buvo labai prasta įžanga naujam 
ateiviui, norinčiam pasimėgauti Bali gy
venimu. Žmonės, kaip tos vilos savinin
kas, turi tik vieną progą sudaryti apie save 
gerą nuomonę. Tą patį galima pasakyti 
apie automobilių nuomos firmas.

O iešminė? Man atrodo, kad mano 
draugė tiesiog turės nusipirkti naują. Jei
gu ją lydės laimė, gal vilos savininkas 
pasisiūlys užmokėti pusę kainos.

(Bus daugiau)
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In memnriam
Mano Gediminas

1916.HL20 - 2010.IV.il

Aš noriu jums papasakoti apie savo 
Gediminą ir apie kai kuriuos lemtingus 
arba svarbius mūsų gyvenimo įvykius.

Susipažinau su juo, kai buvau 15-metė 
gimnazistė per krepšinio rungtynes, kai 
atsitiktinai sėdėjome greta, kiekvienas 
labai garsiai palaikėme savo komandą ir 
baisiausiai susibarėm. Tai buvo lemtingas 
susibarimas, nes mūsų bendras pažįs
tamas atėjo mūsų taikyti ir, sužinojęs, kad 
mes nepažįstami, mus supažindino. (Tais 
laikais turėjai būti oficialiai supažindin
tas, kad galėtumei bendrauti). Bet susi
pažinę, mes vienas kito jau nebepaleido- 
me iš akių, nors ir vienas ir kitas turėjome 
daug draugų. (Vėl priminsiu, kad anais 
laikais nebuvo tokios sąvokos kaip boy
friend ir girl -friend, kurie čia traktuojami 
beveik kaip sužadėtiniai). Ne, draugų 
buvo daugybė, ir merginų ir vaikinų, bet 
Gediminas buvo išskirtinis.

Mes draugavome 6 metus, o paskui 
jau dalinomės bendru gyvenimu dar 66. 
Per tą laiką mes labai daug kalbėjome, ir 
niekuomet vienas kitam nenusibodome. 
Nežinau, kiek milijonų žodžių mes iškal
bėjome, ir aš sužinojau apie Gedimino 
gyvenimą dar prieš “mano laikus”.

Sužinojau, kad nors gimęs Voroneže, 
Rusijoj (ką jis labai nenoriai pasisakyda
vo), karo pabėgėlių šeimoj, jis nuo dvejų 
metų gyveno Vilniuje ir save vadino tik 
VILNIEČIU. Sužinojau kaip lenkų 
okupuotame Vilniuje jis, su lietuvių gim
nazijos draugais, erzindavosi ir mušda
vosi su lenkais moksleiviais, ir apie jo 
pirmąsias meiles.

-. Mano brolis Gabrys jį vadina istoriniu 
žmogumi, nes jis gerai pažinojo dr. Joną 
Basanavičių, kuris lankydavosi pas jo tė
vus. Gediminas taip pat gerai atsiminė 
Emiliją Vileišienę, kuri išdidžiai vaikš
čiodavo Vilniaus gatvėmis kaip karalie
nė. Ir vargas tam lenkų kareivėliui, kuris 
nepasitraukdavo jai iš kelio. Trenkdavo 
savo rankinuku jam per galvą sakydama: 
“Ar tavęs niekas neišmokė mandagiai 
elgtis?”

Kai Gedimino tėvą lenkai už lietu
višką veiklą ištrėmė į Lietuvą ir liepė vi
sai šeiniai tuojau, nelaukiant mokslo me
tų pabaigos, išsikraustyti, Gediminas, aš-

Mirus

A# A Eugenijui Mensonui, 
nuoširdžiai užjaučiame brolį Viktorą ir visus artimuosius.

Janina ir Viktoras Katkevičiai,
Nijolė Bartkienė

Mirus

Aft A Petrui Baltučiui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Danutę - mūsų choristę, vaikus, anūkus bei 

visus artimuosius ir kartu liūdime.
Melbourne “Dainos Sambūris”

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

Gediminas Karazija.

tuntos klasės gimnazistas, nieko nelaukęs 
nuvažiavo į Varšuvą ir jėga prasibrovęs į 
ministro pirmininko kabinetą, paprašė jo 
leisti šeimai pasilikti iki mokslo metų 
pabaigos. Nors ministras nieko nepaža
dėjo, bet jau sekantį rytą į namus atėjo 
policininkas ir pranešė, kad jiems leidžia
ma pasilikti iki mokyklų atostogų.

Taip Karazijų šeima atsidūrė Kaune. 
Gediminas jau baigęs gimnaziją, o jo se
suo Laimė atsidūrė “Aušros” gimnazijoje, 
vienoje klasėje su manimi. Laimė per va
sarą jau buvo susidraugavusi su viena 
mergaite iš mūsų klasės ir numačiusi savo 
brolį jai Todėl mums visoms, prašiusioms 
supažindinti su broliu, sakė, kad jis labai 
negražus, mergaičių nemėgsta, nedrau
gauja, nešoka ir apskritai neverta susipa
žinti Kai mus paskui bendras pažįstamas 
supažindino sporto rūmuose ir aš iš
girdau jo pavardę, pagalvojau, kad Laimė 
truputį pamelavo...

Jau buvom pažįstami, kai Gediminui 
atėjo laikas atlikti karinę prievolę. Kaipo 
baigęs gimnaziją jis galėjo stoti į aspi
rantus ir išeiti iš kariuomenės leitenanto 
laipsniu, bet jam buvo įdomu pamatyti 
kaip gyvena eilinis Lietuvos kareivėlis, 
tai stojo į auto rinktinę. Deja, jo pavardė 
neleido jam patirti visų eilinio karei
vėlio bėdų: vieton rikiuotės jis dažnai 
dirbdavo raštinėje, o pavėlavęs grįžti iš 

miesto ir sulaikytas karo policijos, vi
suomet išsisukdavo nuo baudos, pasakęs 
savo pavardę - Karazija. “Ar tai vyninin
ko giminaitis?” - tuoj būdavo klausimas, 
ir Gediminas niekad gimnystės neatsi
žadėdavo, nors ji buvo ir labai tolima.

Gediminui būnant kariuomenėje Vil
nius buvo grąžintas Lietuvai, ir jam, kaip 
vilniečiui, teko vežti aukštus karininkus į 
Vilnių, kad nuvežęs kur reikia, paskui dar 
parodytų miestą. Vilniuje, atbuvę oficia
liose vietose, jie sustojo prie lietuvių 
studentų valgyklos. Gediminas, palikęs 
karininkus automobilyje, nuėjo j antrą 
aukštą pažiūrėti, ar ten kas yra. O ten - 
didžiausias jo draugų būrys. Kaip ėmė 
kalbėti, džiaugtis, Gediminas ir užmiršo 
tuos savo karininkus. Tik po gero pusva
landžio atsiminė ir nubėgo pas juos ma
nydamas, kad dabar jau klius. Gal ir būtų 
kliuvę, bet kai ir karininkus lietuviai 
studentai sutiko su didžiausiu entuziaz
mu, kai ėmė mėtyti į lubas, jie atsileido ir 
džiaugėsi tokiu spontanišku priėmimu.

Paskui buvo graži mūsų draugystė, bu
vo studijos Vilniuje, o vasarą Gediminas 
iš Vilniaus dviračiu atvažiuodavo 110 km 
manęs aplankyti Kačerginėje.

Ir tada atėjo antras lemtingas įvykis. 
Su manim Kačerginėje vasarojo kelios 
mano pusseserės. Vieną vakarą, sėdėda
mos prie žibalinės lempos (Kačerginėje 
elektros nebuvo) bėdavojom, kad dabar, 
vokiečių okupacijos laikais, kai bet kur 
važiuoti reikėjo leidimų, mūsų įprasti
niai vasaros svečiai mūsų nebeaplanko.

Viena iš pusseserių ir sako: ”O tu imk 
ir ištekėk už Gedimino, tai visi atva
žiuos”.

Mes apie ateitį, o tuo labiau vedybas, 
niekad su Gediminu nebuvom kalbėję, ir 
aš truputį suglumau, bet staiga iš tamses
nio kampelio nuo sofos atsiliepė mamu
tė: “O žinot, visai nebloga idėja. Ateina 
šv. Ona (mano mamutė buvo Ona), suva
žiuos iš Kauno giminės; ar svečių bus mi
lijonas daugiau ar milijonas mažiau - 
koks skirtumas”.

Gavusios mamutės pritarimą, mes tuoj 
sekantį rytą sudarėm svečių sąrašą ir sė
dom rašyti pakvietimų - jų tarpe ir Ge
diminui! Nė į galvą neatėjo, kad Gedimi
nas gali atsisakyti. Turiu pasakyti, kad 
ištekėdama už Gedimino kartu atitekė
jau į Čiurlionio ansamblį.

Sekantis lemtingas įvykis buvo pasi
traukimas iš Lietuvos “keliom savaitėm”. 
Šis pasitraukimas nulėmė tai, kad mes 
esame čia. Paskui sekė ketveri metai su 
Čiurlionio ansambliu, su išvykom, kon
certais, su labai gerais draugais. Kai ku
rios draugystės turėjo labai rimtų pa
sėkų, pvz. draugystė su Zose Kalasaus- 
kaite, vėliau Jeršoviene, nes toji drau
gystė suvedė ir mūsų vaikus Vytuką ir 
Alytę, kuriuos vadinome ansamblio vai
kais, ir štai dabar turime puikius anūkus: 
Saulių ir Nerisą.

Į Čiurlionio ansamblio laikotarpį įei
na du įvykiai: vienas labai svarbus, kitas 
lemtingas. Labai svarbus, tai Vytuko gimi
mas, o lemtingas - kelionė į Australiją.

Išgyvenome Bonegillą, šeimų lagerį, 
Gedimino darbo prievolę ir įsikūrėme 
Melbourne. Čia ant kulnų lipo dar vie
nas svarbus įvykis mūsų gyvenime - gimė 
Algutis. Gediminas dirbo uoste kartu su 
Jera (Jeršovu) ir pradėjo gaminti baldus, 

o Jera skaptavo lietuviškus kryželius ir 
statulėles. Ir pasakyk, žmogau, kad liki
mas neveda žmonių iš anksto numatytais 
keliais. Prireikė Jerai kažkokio kaltelio 
ar kokio kito įrankio ir atvažiavo iš 
Michum į Tullamariną pas Gediminą jo 
pasiskolinti. O kadangi kelias tolimas, tai 
kad nenuobodu būtų važiuoti, kompa
nijai pasiėmė dukrą Alytę. Kol mes 
vyresnieji kalbėjomės, Vytukas užiminė
jo Alytę, ir esu tikra, kad tada jie krito 
viens kitam į akį.

Kad Gediminas mėgo draugystę, tu
rėjo stiprų humoro jausmą ir buvo šne
kutis, tai visi žinome.Gal ne visi žino, kad 
jau būdamas virš 90 metų, jis sklandė po 
internetą, klausė Lietuvos radijo, žiūrėjo 
Lietuvos televizijos.

Kai po paskutinio lemtingo įvykio, kai 
jis nebeteko lygsvaros, pradėjo kristi ir jį 
užgriuvo visos kitos bėdos, ir aš jį lan
kydavau Williamstown’o ligoninėje, pama
čiau, kad jis iš esmės nepasikeitė: visi 
daktarai, seserys ir sanitarai žinojo apie jo 
kariuomenės tarnybą, apie Čiurlionio 
ansamblį, Lietuvos istoriją, sovietinę ir 
vokiečių okupaciją ir Baltijos kelią. Visi 
ateidavo jo pasiklausyti, nes jis įdomiai ir 
su humoru pasakojo.

Gedimino viso gyvenimo aistra buvo 
radijas. Tą aš iš karto pamačiau ištekė
jusi, nes ne tik kiekvienam kambary 
buvo radijas, bet aplink juos ant grindų 
buvo prinarpliota vielų ir prijungta vi
sokių kondensatorių, kad pagerintų 
priėmimą.

Paskui, dar karo metu Vokietijoje, kai 
užsieniečiams buvo draudžiama turėti 
radiją, Gediminas visuomet turėdavo 
kažkokių gelžgalių, iš kurių vakare su
montuodavo radijo aparatą ir klausyda
vosi žinių iš Londono. Kai paskutinėm 
gyvenimo dienom jis prarado interesą bet 
kam kitam, lietuviškos radijo valandėlės 
jis klausėsi iki paskutiniosios ir atidžiai 
perskaitydavo visą “Mūsų Pastogę”.

Gediminas ilgą laiką dirbo ne tik uos
te, bet ir baldus pagal užsakymus, pats 
juos projektuodamas. Pirmas jo stam
besnis užsakymas buvo dviguba lova su 
stalčiais apačioje. O kadangi buvo sa
vamokslis baldų dirbėjas, tai kilus neaiš
kumams, kaip ką sujungti, jis eidavo pas 
Myerį į baldų skyrių ir palindęs po lova 
žiūrėdavo kaip ten padaryta. Vieną kitą 
kartą pardavėjai atėjo pasiklausti kuo gali 
padėti, bet paskui priprato, kad čia toks 
klijentas, kuris tik lenda po baldais. Il
gainiui Gediminas ne tik perprato baldų 
sujungimo paslaptis, bet ir darė juos daug 
stipresnius negu fabrikai. Jo baldai pasi
rodė stipresni už jį patį. Melbourniškiai 
tuo lengvai gali įsitikinti pavaikščioję po 
Lietuvių Namus. Moterų seklyčioje - kai
miško stiliaus stalas, suolai ir pirminin
kės sostas - Gedimino rankų darbas; pul
tas teatro scenoje - Gedimino, su prie
kyje esančiu ornamentu, sukurtu Vlado 
Jakučio; jubiliejinės salės sienų arkos - 
Gedimino darbas, padedant visai šeimai; 
ir pačiame Klube, tie gražesnieji stalai su 
apvadėliais - medžio darbai Gedimino, 
su Zigmo Poškaičio metalinėm kojom.

Lietuvių Namuose visur prisiliečiam 
prie Gedimino darbo. Kol šitie Namai 
stovės, ir Gediminas juose bus. O su ma
nim-visada.

Aliutė

Lietuviški videofilmai Canberroje
Kviečiame Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos narius į videofilmų sezoną.
Gegužės mėnesio 8 dieną, šeštadienį Lietuvių Būstinėje, 114 Maitland Street,

Hackett, 2 vai. po pietų, bus rodomas DVD filmas lietuviškom temom.
Seks kavutė su pyragais.
Gegužės 8 d. - Naujųjų Metų koncertas Vilniuje.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Mielam mūsų bičiuliui

Gediminui Karazijai
mirus, žmoną Aleną, sūnus Vytautą, Algį, vaikaičius Nerisą ir Saulių bei visus 

artimuosius širdingai užjaučiame.
Simankevičių šeima
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Šių metų gegužės 2 dieną, sekmadienį, 2 valandą p.p., Melbourno Lietuvių 
Namų Teatro Salėje įvyks

Gražinos Pranauskienės 

knygos

„Eukaliptų 
tyloj“ 
pristatymas.
Popietę ves 

dr. Kazys Zdanius.
Poeziją skaitys Aida Gogelytė. 

Dainuos
Gražina Pranauskienė.

Gitara ir fortepionu skambins Dr. Andrius Pranckūnas 
Pasirodys Victorian College of the Arts muzikantų trio:

Julian Scheffer - klasikinė gitara 
Yuliya Mik-solo

Sarah Depasquale - smuikas 
Įėjimas nemokamas

Kviečiame į Apylinkės Valdybosruošiamą

Motinos Dienos Šventę!
Minėjimas yra ruošiamas sekmadienį, gegužės 2 dieną, 12 vai. Geelongo

Lietuvių Namuose, Pettitt Park.
PROGRAMOJE:

Apylinkės Valdybos pirmininko sveikinimas ir mirusių motinų pagerbimas.
Jaunosios Mirandos Tigani sveikinimas mamoms.
Meninėje programos dalyje pasirodys jaunų jų tautinių šokių grupė ’’Gegutė”, 
grupė “Aidai” ir choras “Viltis”.
Pietus ruošia židiniečiai. Meniu: tradicinis židiniečių kugelis ir koldūnai.

Galėsite išbandyti laimę “Gegutės” niošiamoje loterijoje
Laukiame visų! Geelongo Apylinkės Valdyba

Motinos Diena Hobarte
Motinos Dienos minėjimas Hobarte įvyks kartu su latviais ir estais šeštadienį, 

gegužės 1 dieną, 2 vai. p.p. Vokiečių Klube, 30 Bowden Street, Glenorchy.
Bus įvairi programa, o po jos - suneštinės vaišės.
Visus tautiečius nuoširdžiai kviečiame atvykti.

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
■HUBkI 16 - 20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@Iithuanianclub.org.au  

www.lithuanianclub.org.au

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

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba 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).

Motinos Dienos proga
sekmadienį, gegužės 2 dieną, lietuviškos Motinos Dienos proga Klubas 
atvykusias mamas vaišins kava ir pyragaičiais su ledais.
sekmadienį, gegužės 9 dieną, australiškos Motinos Dienos proga Klubas 
atvykusias mamas taip pat vaišins kava ir pyragaičiais su ledais.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Motinos Diena Sydnėjuje
Sydnėjuje Motinos Dienos minėjimą organizuoja Sydnėjaus Apylinkės 

Valdyba kartu su Savaitgalio Mokyklėle sekmadienį, gegužės 2 dieną (pagal 
lietuviškas tradicijas).

Pradėsime su šv. Mišiomis St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe 1130 ryte. 
Prašomi tėveliai su vaikučiais dalyvauti. Vaikučiai galės įteikti vokelius su savo 
maldelėm už gyvas ir mirusias mamytes bei močiutes p. Danutei Ankienei prie 
altoriaus. Vokeliai bus laikomi ant altoriaus per visas šv. Mišias. Po Mišių bus 
lankomos kapinės

Motinos Dienos programa tęsis Lietuvių Klube. Šeimos gali užsisakyti pietus 
Klube iš anksto. Motinos Dienos Minėjimas prasidės Klubo didžiojoje salėje su 
programėle 3 vai. p.p. Kviečiame visas mamytes, močiutes, tetas, dėdes bei dė
dienes ir visą bendruomenę pagerbti savo mamas. Lauksime visų,

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba ir Savaitgalio Mokyklėlė

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, gegužės 2 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
Melsimės už mūsų gyvas ir mirusias Motinas. Po pamaldų lankysime artimųjų kapus 

Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje. Maldas praves kapelionas kunigas Jonas 
Stankevičius.

Pagal programą, kitos pamaldos įvyks sekmadienį, gegužės 16 dieną, 1130 vai. ryto 
St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.

Katalikų Kultūros Draugija

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

j

Bus Excursion (Sydney)
Come along and enjoy a fun-filled day of sight-seeing, barbeque lunch, raffles 

and other surprises.
Saturday 29th May 2010 

$50 per person includes morning tea and a BBQ lunch. 
We will be travelling to Kiama, stopping for morning tea, then on to 

Minnamurra Rainforest for a barbeque lunch.
Departure: Sydney Lithuanian Club, 16 -20 Meredith St„ 

Bankstown, at 8 am, 2nd pick up: Laurina St„ Engadine. 
Return: Lithuanian Club at approximately 6 pm.

Contact Ele Kains on: 9791 0186 after 7 pm weekdays.

Melbourno pensininkų dėmesiui
Pensininkų pietūs įvyks antradienį, gegužės 11 dieną, 11 valandą Melbourno Lietu

vių Klube. Laukiame visų atvykstant. Maloniai kviečiame prisijungti ir naujus narius.
Pensininkų Sąjungos Valdyba

Dėmesio “Pasaulio Lietuvio” skaitytojams
Gautas pranešimas iš spaustuvės Punske, kad nesusimokėjusiems prenumeratos už 

2010 metus, “Pasaulio Lietuvio” siuntimas bus nutrauktas. Buvo išsiųsti du paragini
mai ir mažai kas atsiliepė.

Jeigu turite kokių problemų, malonėkite pranešti “P.L.” atstovui Australijoje Anta
nui Kramiliiui, tek: (02) 97273131. E-mail: kramilius@optusnet.com.au

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

aid’HibnuwSo Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 

Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA Victoria 3018.
e-mail: juskagirl@y7mail.com www.ald2010.org
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