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Brangūs pasaulio lietuviai,

Vasario 16-oji – Valstybės atkūrimo diena – tai mūsų laisvės ir vienybės pamatas. 
Nepriklausomybės Aktas yra svarbiausias XX amžiaus Lietuvos dokumentas. Jis 
pakeitė mūsų istoriją ir įtvirtino Lietuvos, kaip savarankiškos valstybės, statusą.

Tūkstantmetė istorija liudija, kad Lietuva niekada nebuvo palaužta. Patyrėme, ką 
reiškia netekti savo žemės. Prarasti namus ir artimuosius. Patyrėme bandymus 
nutildyti gimtąją kalbą. Skaldyti visuomenę. 

Tačiau mūsų tauta sugebėjo atsitiesti. Laisvės kovose ir vienybėje. Atsiremdama į 
didingą istoriją ir kultūrą. Ji drąsiai žengė vakarietiškos tapatybės kryptimi ir 
neabejojo, kad mūsų prigimtyje – laisvė. Išsaugota, apginta, neįkainojama.

Laisvės reikšmę kiekvienam iš mūsų svarbu suvokti iš naujo. Privalome nepamiršti, 
kad XX amžiuje ji buvo viltis ir svajonė, o šiandien – galimybė kurti patiems. Kurti ir 
stiprinti Lietuvą kaip demokratišką, brandžią ir modernią valstybę.

Lietuva yra mūsų namai, už kuriuos turime būti atsakingi visi. Jūs – Lietuvos veidas 
pasaulyje. Tikiu, kad kalbėdami ir dainuodami lietuviškai, susitikdami gausiose 
tautiečių bendruomenėse šiandien ir visada Jūs esate kartu su savo Tėvyne.

Valstybės atkūrimo diena – laisvos Lietuvos ir visų jos piliečių šventė. Didžiuokimės 
ir tikėkime Lietuva. Branginkime savo laisvę ir būkime jos verti. Tegul Lietuvos 
balsas sklinda per visą pasaulį.

Su švente Jus visus!

Dalia Grybauskaitė,

Lietuvos Respublikos Prezidentė 

 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Taryba 
pasirašė Lietuvos nepriklausomybės 
atstaymo aktą, kuriame rašoma, 
kad atstatomas 1940 m. svetimos 
jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės 
suvereninių galių vykdymas ir Lietuva 
nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. 
 Aktą pasirašė LR Aukš-
čiausiosios Tarybos Pirmininkas Vy-
tautas Lansbergis ir tarybos nariai.
 Rusija nenorėjo pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybės. 1991 
m. sausio 8 d. SSRS gynybos mi- 
nistras Dmitrijus Jazovas įsakė įvesti 
desantininkų padalinius į Baltijos 
šalis. 
 Sausio 9 d. Michailas Gorba-

čiovas apkaltina Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiąją Tarybą siekimu atkurti 
buržuazinę santvarką. 
 Sausio 12 d. Vilniaus gatvėse 
pradėjo judėti šarvuočiai. Šios dienos 
naktį į sausio 13-ąją Vilniuje lietuviai 
stojo ginti kareivių ketinamo užgrobti 
spaudos pastato, televizijos bokšto, 
parlamento. Gindami televizijos 
bokštą žuvo 14 žmonių. Pasaulis 
pasmerkė Rusijos veiksmus. Lietuvos 
palaikyti atvyko delegacijos iš Latvi-
jos, Baltarusijos, Moldavijos, Rusijos, 
Lenkijos, Vengrijos ir kt. 
 Rusija pripažino visišką Lietu-
vos nepriklausomybę, 1991 m. liepos 
29 d. su Lietuva pasirašydama sutartį 
dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų. 

 Kad ir kur būtų, ką darytų, 
tikras lietuvis visada prisimena savo 
šaknis ir Vasario 16-ąją – Lietuvos 
valstybės atkūrimo dieną. Švenčia su 
draugais, kolegomis, bendruomenėje, 
ir, žinoma, šeimoje. Vieni laikosi 
tradicinių šventės ritualų, kiti kuria 
naujus, treti vis dar ieško prasmingų 
tos dienos pažymėjimo formų. Pro-
jektas „Šimtmečio belaukiant: Vasa-
rio 16-oji mano šeimoje“ skirtas ska-
tinti Vasario 16-osios šventės tradicijų 
ugdymą ir puoselėjimą pačioje 
mažiausioje visuomenės ląstelėje 
– šeimoje. Nesidrovėti patriotinių 
jausmų ir įvairių jų išraiškos formų 
kviečia virtuali fotografijų paroda, 
kurioje viso pasaulio lietuviai dalinasi 
valstybės atkūrimo dienos šventimo 
akimirkomis.
 Parodos organizatoriai vilia-
si, kad iki Lietuvos Respublikos 
šimtmečio 1918 metais parodoje bus 
galima pamatyti Vasario 16-osios 
šventės nuotraukų iš pačių atokiausių 
pasaulio kampelių, kur tik yra 
nukeliavę ar apsistoję lietuviai. 2014 
metų vasario 16 dieną startavusioje 
virtualioje parodoje (adresu www.is-
torineprezidentura.lt/seima) jau da-
bar galima pamatyti nuotraukų ne tik 
iš įvairių Lietuvos regionų, bet ir iš 
JAV, Ukrainos, Rumunijos, Baltarusi-
jos, Rusijos.
 Virtualios parodos lanky-
tojai kviečiami dalintis ne tik šių 
dienų akimirkomis – tarpukario ar 
net slaptų Vasario 16-osios šventės 

sovietmečiu nuotraukos žymiai 
praturtintų parodą. Taip pat labai 
svarbus nuotraukos aprašas: projekto 
rengėjai tikisi trumpų, bet spalvingų 
Vasario 16-osios šventimo šeimoje 
tradicijų komentarų. Šios virtualios 
parodos lankytojai turi galimybę 
ne tik įkelti savo nuotrauką, bet ir 
balsuoti už įspūdingiausius, jiems 
labiausiai patikusius vaizdus. Sie-
kiant apsaugoti virtualią parodą nuo 
įvairių piktnaudžiavimų galimybės, 
ir nuotraukų įkėlimą (su tinklapio 
administratorius patvirtinimu) ir 
balsavimą (apribotas paspaudimų 
skaičius iš vieno IP adreso) prižiūri 
tinklapio administratoriaus. 
 Nors didysis projekto finalas 
numatomas 2018 metų vasario 16 
dieną, tačiau kiekvienų metų Lietuvos 
valstybės atkūrimo dieną Istorinėje 
Prezidentūroje daugiausiai gerbėjų 
balsų per vienerius metus surinkusių 
fotografijų autoriai bus apdovanoti 
simbolinėmis atminimo dovanėlėmis.
 Projektą iš dalies finansuoja 
Lietuvos kultūros taryba. Informa-
cinis partneris – dienraštis „Kauno 
diena“. Projektą vykdo Istorinė Lietu-
vos Respublikos Prezidentūra Kaune. 

 Informaciją teikia:

Renata Mikalajūnaitė, 
Istorinės Lietuvos Respublikos 
Prezidentūros Kaune vadovė
Vilniaus g. 33, Kaunas
renata@istorineprezidentura.lt

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras

 Vilnius, 2015 m. vasario 16 d.

 MIElI tautIEčIaI,
 
 Vasario 16-oji priverčia stipriau plakti mūsų širdis. Tai 
proga sustoti ir prisiminti tai, kas mums brangiausia – laisvę, 
Tėvynę ir artimuosius, su kuriais kartu dalijamės Lietuvos 
džiaugsmais ir rūpesčiais.
 Kelias nepriklausomybės atgavimo link buvo pilnas 
išbandymų ir kovų, kurios užgrūdino mūsų Tautą.  Šiandien 
atiduodame pagarbą visiems, kurie kovojo, kūrė ir stiprino 
Lietuvą - tiek savo žygdarbiais, tiek ir kasdieniais darbais.
 Šie 2015-ieji metai mūsų valstybei kelia naujus 
iššūkius – esame agresijos Europos žemyne liudininkai. Ma-
tome, kaip sunku apginti laisvę net XXI amžiuje. Privalome 
padėti Ukrainai kovoje už laisvę, nes – tai yra ir mūsų laisvė. 
Turime puoselėti ir stiprinti Lietuvos laisvę. Nesvarbu, kuria-
me žemės kampelyje gyventumėte, likite ištikimi savo ka-
mienui – nepriklausomai ir demokratiškai Lietuvai. Jūsų 
ryšys su Tėvyne labai reikalingas Lietuvai.    
 Nuoširdžiai linkiu, kad Vasario 16-oji toliau telktų 
mus visus visose pasaulio šalyse. Šią dieną mintimis būkime 
kartu, prisiminkime savo garbingą praeitį ir kartu stiprinkime 
Lietuvos nepriklausomybę.

                                                                                 linas linkevičius

lIEtuvos NEprIklausoMybės atkūrIMo DIENa

vasarIo 16-ojI – DalINkIMės gražIausIoMIs akIMIrkoMIs!
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g. grušas: yra vIltIEs sulauktI popIEžIaus lIEtuvojE

(atkelta iš ta 4-to numerio) 

– kokie šių neramumų aspektai 
vatikane ir lietuvoje aktualūs 
būtent iš religinės, bažnytinės 
pusės?

– Dėl Ukrainos klausimo, mes 
irgi išreiškėme Šventam Tėvui 
susirūpinimą ta situacija. Vėliau 
jis savo trečiadienio audiencijoje 
pabrėžė, kad tiek vienoje, tiek ki-
toje pusėje tarpusavyje kovoja 
krikščionys, ką jis pavadino skan-
dalu. Manau, kad daug daugiau 
apie tai bus kalbama, kai į Romą 
savo ad limina vizito netrukus at-
vyks Ukrainos vyskupai. Jie su 
Šventu Tėvu ilgai apie tai kalbės.

– susitikimo metu taip pat kalbėta 
apie šeimą ir jai iškylančias 
grėsmes. ar tos grėsmės, kurias 
mato popiežius, yra susijusios 
su bendromis europietiškomis 
tendencijomis ir vertybėmis, 
ar lietuvos situacija kažkuo 
išskirtinė?

– Apie tai tikrai buvo kalbėta 
bendrame kontekste, bet tas 
bendras kontekstas labai aktu-
alus mums ir šiandien Lietuvoje. 
Jeigu Bažnyčia turėjo vienokius 
iššūkius prieš 25–30 metų Lietu-
voje dėl persekiojimo arba dėl 
atstatymo bažnytinių struktūrų, 
dabar mes turime bendras prob-

lemas, kurios patiriamos visoje 
Europoje ir dar plačiau. Šventasis 
Tėvas per savo apaštalinę kelionę 
į Filipinus kalbėjo apie ideologinę 
kolonizaciją, kai politinės jėgos la-
bai dažnai naudoja svertus įdiegti 
savo ideologines vertybes gyvybės 
klausimais, šeimos klausimais, taip 
pat – reliativyzmą, sekuliarizmą, 
dažnai ir hedonizmą. Yra tie 
iššūkiai, su kuriais Bažnyčia susi-
duria šiandien Europoje ir visame 
pasaulyje – jie mums kaip ganyto-
jams irgi yra iššūkis.

– kalbant apie gyvybės klausi-
mus, lietuvos kontekste tai būtų 
abortai ir dirbtinis apvaisinimas?

– Be abejo. Taip pat dar pridėčiau 
ir savižudybes, dėl kurių mes esa-
me, deja, pasižymėję statistikoje.

– Nors su popiežiumi aptarėte 
grėsmes tradicijoms, jis vis dėlto 
dažnai yra vadinamas reforma-
toriumi, pavyzdžiui, dėl savo 
pasisakymų apie homoseksualus 
ar pakartotines katalikų santuo-
kas. ar jo idėjos atrodo naujos 
ir reformatoriškos tarp lietuvos 
dvasininkų?

– Tai, ką aš girdėjau iš tų, kurie tie-
siogiai dalyvavo sinode apie šeimą, 
popiežius ir mums tiesiogiai pat-
virtino – kad nei jis, nei sinodas 
nesiruošia kreipti pačio Bažnyčios 
mokymo. Kai pristatoma spaudoje, 
labai aiškiai matosi, kad pagauna-
mi tie dalykai, kurie yra labiau 
pikantiški. Šventasis Tėvas labai 
atsargiai ieško, kaip teikti šitose 
situacijose atviresnę pastoracinę 
pagalbą tiems žmonėms – čia 
įeina tiek skyrybų klausimai, tiek 
homoseksualų klausimai – bet 
nekeičiant pagrindinio Bažnyčios 
mokymo, ir tą jis pabrėžė, kai mes 
su juo kalbėjome.
 Ir iš Lietuvos perspekty-
vos mums irgi yra didelis rūpestis, 

kad galėtumėme kuo daugiau 
padėti žmonėms dalyvauti pil-
nesniame Bažnyčios gyvenime. 
Didžiausias rūpestis yra skyrybų 
klausimas, atsižvelgiant į tai, kiek 
yra išsiskyrusių ir Šventas Tėvas 
pabrėžė, kad tie žmonės nėra eks-
komunikuoti, jie yra kviečiami da-
lyvauti maldose, Bažnyčios gyve-
nime, ruošti savo vaikus. Labai 
dažnai taisyklė, kad jie negali pri-
imti komunijos ar eiti išpažinties, 
blokuoja žmones nuo to daly-
vavimo ir klausimas yra – ką mes 
galime padaryti, kaip Bažnyčia gali 
juos pasiekti, padėti jiems pilniau 
dalyvauti Bažnyčios gyvenime, 
pilniau pajusti tiek Bažnyčios, tiek 
Dievo artumą.

– lietuvoje norinčių tapti kuni-
gais nėra ypač daug. ar panaši 
situacija yra ir kitose šalyse? 
ar išgirdote, kaip būtų galima 
spręsti šią problemą?

– Pirma pagalba – priminimas, 
kurį gavome: nepamiršti melstis 
už pašaukimus. Mūsų situacija 
Lietuvoje per pastaruosius 25 
nepriklausomybės metus iš tiesų 
bangavo. Buvo daug žmonių, ku-
rie negalėjo stoti į seminariją, todėl 
pradžioje buvo labai didelis skaičius 
ir per pastaruosius 10–15 metų jis 
smarkiai yra sumažėjęs bet esame 
geresnėje padėtyje nei kitos vietos 
Europoje. Bet jei žiūrint į visuotinę 
Bažnyčią, pašaukimų skaičius auga 
kituose kontinentuose: Azijoje, Af-
rikoje, Pietų Amerikoje.
 Matosi tendencijos, kad 
ten, kur yra sunkumai, persekio-
jimai, yra didesnis atsiliepimas, 
bet ką minėjau ir Šventam Tėvui, 
turime pozityvų ženklą – labai 
smarkiai stojimas į seminariją 
išaugo pernai. Jeigu procesas tęsis, 
per 2–3 metus matysis, kad kryptis 
pasikeitė.

– kas, jūsų nuomone, lietuvoje 

galėjo paskatinti pokyčius?

– Dėl pernai metų dar anksti kažką 
spėti, tačiau įvairios programos, 
kurios bando pasiekti jaunimą, 
studijuojančius – dedame pastan-
gas, kad žmonės burtųsi ir gilintų 
savo tikėjimą. Tada jie sugeba ge-
riau išgirsti Viešpaties kvietimą ir 
savo gyvenimo pašaukimą – ar į 
kunigišką, vienuolišką, ar į šeimos 
gyvenimą.

– vizito metu kvietėte popiežių 
atvykti. kiek realu jo sulaukti?

– Tai priklausys nuo Švento Tėvo 
sveikatos, jo galimybių. Kai buvo 
išrinktas, jis viešai buvo pasisakęs, 
kad nesiruošia tiek daug keliauti 
kaip jo pirmtakai, bet realiai mes 
matome dabar vis dažnėjančias 
keliones: ką tik buvo Europos 
sąjungos institucijose, ruošiasi į Pa-
saulio šeimų suvažiavimą Filadelfi-
joje, ruošiasi kalbėti Amerikos 
kongrese - bus pirmasis popiežius, 
kuris ten kalbės. Todėl viltis yra.

– pirmasis ir kol kas vienintelis 
popiežiaus vizitas lietuvoje buvo 
nepriklausomybės pradžioje, pa-
sibaigus sovietiniam bažnyčios 
persekiojimui. kiek popiežiaus 
vizitai yra susiję su specifine re-
giono, valstybės situacija? Ir jeigu 
jie susiję, ar mūsų situacija dabar 
galėtų būti aktuali iš šios pers-
pektyvos?

– Mes iš vienos pusės esame Euro-
pos Sąjungos periferijoje, krašte, 
mes esame tame santykyje tarp 
Rytų ir Vakarų ir iš tos pusės esame 
unikalioje pozicijoje dabartiniame 
politiniame veiksme, bet Šventas 
Tėvas žiūri iš bažnytinės pusės. Yra 
įvairios priežastys, dėl kurių vizitas 
į Lietuvą būtų realus, bet mums be-
lieka tik kantriai laukti atsakymo.

pabaiga
bNs

 

Antrasis gavėnios sekmadienis 
mums primena nuošaliai ant aukšto 

kalno artimiausių mokinių akivaiz-
doje šlovingą Kristaus Atsimainymą 
ir iš debesies nuskambėjusius 
žodžius: “Šitas mano mylimasis 
Sūnus. Klausykite jo!” (Mk 9, 7).
 Šito pripažinimo ir šlovės 
kaina – Jėzaus laukianti kančia, mir-
tis bei Prisikėlimas. Tikra tiesa, kad 
Jėzaus Atsimainymo dieviška žinia, 
apvilkta spindinčia šviesa buvo reika-
linga ir mokiniams, kad sustiprėtų ir 
išmėginimo valandą visa tai atmintų. 
Ne mažiau reikšminga ši žinia ir 
mums. Ji primena: Jėzus – Dievo 
Tėvo mylimasis Sūnus. Biologai var-
toja graikišką žodį „metamorfozė“, 
kuris pažymi vikšro virtimą 

gražiausiuoju drugeliu. Žmogui 
dažnai tenka pajusti vikšro dalią, kai 
mus užvaldo, abejonės, nusivylimai, 
aplanko netikėjimas ir neviltis. Kaip 
praskaidrinti savo kasdienybę, iš 
dvasinės tamsos į šviesą atsimainyti, 
kaip įkritus į vikšro šarvą nedelsiant 
iš jo išsivaduoti?
 Turime ir privalome gyventi 
kalnų dvasiniu artumu. Ne tik kad iš 
kalnų aukštumo geriau matyti, kas 
ten darosi apačioje, bet, kas svar-
biau, nuolat jausti artumą su, anot 
apaštalo Pauliaus: „...tėvyne, kuri yra 
danguje...“ (Fil 3,20). 
 Dangaus ženklai tikinčiam 
žmogui šioje gyvenimo kelionėje 

yra Šv. Mišių auka, sakramentai. Ir 
ne tik. Mes kartu su apaštalais Pet-
ru, Jokūbu ir Jonu pakylėjame savo 
dvasią, kai randame laiko gavėnios 
maldai, pokalbiui su Dievu. Viena 
diena savaitės pasninko yra būtina 
sąlyga dvasinių ir fizinių jėgų atstaty-
mui. 
 Taigi, kokie tie gavėnios 
meto vaisiai tikinčiame žmoguje?
 Kai kerštą keičia susitai-
kymas, priešai tampa draugais, kai 
duodame išmaldą arba aukojame be 
jokio naudos siekimo. Tai ir yra es-
miniai atsimainymo ir sugrįžimo pas 
Dievą žmoguje ženklai.

kunigas Egidijus arnašius

“šItas MaNo MylIMasIs sūNus. klausykItE jo!” (Mk 9, 7)

g. grušas
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 trIs  kartus  skElbta  NEprIklausoMybė

(atkelta iš ta 4-to numerio) 

Sovietmečiu šie kraupūs įvykiai 
buvo nutylimi, arba maskuojami 
prasimanymu apie jautriasielį 
carą Aleksejų Michailovičių 
(besilankiusį Vilniuje). Vilniaus 
miesto istorijos autoriai rado 
reikalą pateikti unitų metropolito 
žodžius, kad miesto vaizdas sukėlęs 
carui pasibaisėjimą, todėl jis įsakęs 
tučtuojau palaidoti lavonus. Ar tuo 
nesiekta sukelti aliuzijos apie caro 
humaniškumą? Nemanau, kad jie 
buvo verčiami advokatauti geno-
cido Lietuvoje organizatoriui..
 Užgrobta Lietuva buvo 
tūžmingai, barbariškai griauna-
ma, godžiai plėšiama iki 1661 m. 
Caro įsakymu iš Vilniaus bažnyčių 
turėjo būti surinkti ir išgabenti į 
Maskvą baldai, varpai, nuplėšti 
vario stogai, nuluptos gražiausios 
architektūros detalės. Buvo 
plėšiami rūmų židinių ir krosnių 
kokliai, marmurinės palangės, 

grindų parketas, brangenybės, 
įvairiausios prekės, istorinės ir 
kultūrinės vertybės. Labiausiai 
nukentėjo Katedra, pilių kom-
pleksas, bažnyčios, didikų rūmai. 
Buvo nuplėštas Katedros varinis 
stogas, daugelyje vietų pramušti 
skliautai, visiškai sunaikintas inter-
jeras, iš lobyno pagrobta maždaug 
1900 kūrinių. Lietuva prarado eu-
ropinio lygio kultūros vertybes. Ši 
šventovė buvo paversta arklide. La-
bai nukentėjo Šv. Kazimiero ir Šv. 
Mykolo bažnyčios. Iš pastarosios 
buvo pagrobti brangūs sidabriniai 
Sapiegų giminės karstai. LDK kan-
clerio ir didžiojo etmono Leono 
Sapiegos balzamuoti palaikai buvo 
pririšti prie arklio uodegos ir tam-
pomi po miesto gatves. Apskritai 
iš Vilniuje buvusių 23 katalikų ir 9 
unitų bažnyčių nenuniokotų liko 
tik 4.15
 Po tris dienas vykusių 
plėšimų Vilnius buvo sąmoningai 
padegtas. Negesinamas gaisras 

siautė 17 dienų ir sunaikino tai, 
kas dar buvo likę. Sostinė virto 
griuvėsiais ir degėsiais. Buvo sa-
koma, jog Vilniuje neliko Vilniaus. 
Lenkų istorikas J. Rudaiskis tiks-
liai pažymėjo: Vilnių, Krokuvos 
konkurentą, ištiko Kartaginos 
likimas (šį Šiaurės Afrikos miestą 
romėnai sulygino su žeme – V. 
T.). Buvo nusiaubtos ir Vilniaus 
apylinkės 40–60 km spinduliu.
 Taip pat buvo sugriauti, 
sudeginti Trakai, Kaunas, Gardi-
nas ir daugybė kaimų. Nors Trakai 
pasidavė be pasipriešinimo (taip 
spėjama), jie neišvengė Vilniaus 
likimo. Iš pradžių miestas buvo 
apiplėštas, o po to jis, abi pilys 
ir bažnyčia sudegintos, sugriau-
tos. Po griuvėsiais buvo palaidota 
daug meno ir kultūros vertybių, 
archyvas. Anot amžininkų, Tra-
kuose nelikę akmens ant ak-
mens. Neliko patalpų, tinkamų 
seimelių posėdžiams, todėl jie vyk-
davo Aukštadvaryje. 1662 m. Tra-

kuose tebuvo 36 gyventojai. Po 
šio smūgio Trakai neatsigavo, kaip 
miestas neegzistavo. Daugiato-
miame leidinyje A. Miškinis 
kruopščiai suregistravo kitų miestų 
ir miestelių sugriovimus, gaisrų 
padarytą žalą. Pvz., rašo, kad 
dėl Rusijos invazijos Eišiškės su-
nyko, miestas ištuštėjo. Sunaikinta 
Valkininkų ginklų kalykla, sude-
gintas Puškarnios kaimas ir t. t.
 Provincijoje Maskvos ka-
riuomenė siaubė, degino dvarus ir 
kaimus, grobė valstiečius, brang-
enybes, gyvulius, paukščius, 
grūdus, viską, ką rado. Trum-
pai sakant, buvo įgyvendinama 
išdegintos žemės politika. Kaip 
atrodė Lietuvos kaimai po barbarų 
ordų siautėjimo patikimą vaizdą 
galima susidaryti iš amžininkų 
liudijimų. 

(tęsinys ta 6-tame numeryje)
soc. m. dr. vladas tErlECkas, 

vilnius„voruta“ 
2010 m. Nr. 13 (703) liepos 3 d.

2015 M. tarybŲ rINkIMaI

gerbiami dar lietuvoje palikti 
lietuvos senbuviai,

Lietuvoje jau turėtų gyventi 4 mili-
jonai 200 tūkstančių gyventojų. 
Jau 2 milijonai 300 tūkstančių yra 
laisvanoriškai-priverstinai išvaryti 
į Vakarų demokratinį rojų. Į 
Sibirą tarybų valdžia ištrėmė 150 
tūkstančių, t.y. 15 kartų mažiau.  
NATO ir ES kartu su Lietuvos 
valdžia ir prezidente iš Lietuvos 
laisvanoriškai - priverstinai jau 
išvarė 2 milijonus 300 tūkstančių 
Lietuvos senbuvių. Dabar Lietu-
voje tikriausiai gyvena tik vienas 
milijonas devyni šimtai tūkstančių 
gyventojų. Beveik 2/3 vaikų ir 

¾ darbingo amžiaus žmonių jau 
išvaryta iš Lietuvos. Vykdomas ga-
lutinis spartus lietuvių tautos su-
naikinimas.
 Norint išsaugoti lietuvius 
Lietuvoje, reikia eiti į rinkimus ir 
būtinai reitinguoti, pradedant bent 
nuo 5 numerio. Taip į tarybas ne-
pateks lietuvių tautos naikintojai, 
kurių dauguma dažniausiai įsirašo 
į pirmus sąrašų numerius
 Kiek man žinoma, visi par-
tiniai ir visuomeniniai sąrašai ir 
jų pagrindiniai kandidatai slepia 
tikrą padėtį  ir tuo pačiu prisideda 
prie galutinio Lietuvos senbuvių 
išvarymo iš Lietuvos.
 Lietuvių tautą reikia sku-

biai gelbėti nežiūrint į teisinį sunai-
kinimo įteisinimą. Tam gali padėti 
rinkimai į savivaldybių tarybas. 
Partijų ir visuomeninių komitetų 
sąrašuose pirmaisiais numeriais 
dažniausiai yra įrašyti jau buve 
tarybose ir Seime veikėjai, kurių 
daugelis jau prisidėjo prie lietuvių 
išvarymo į Vakarus. Jie neturi 
patekti į tarybas. Tam reikia eiti 
į rinkimus ir balsuoti už neparti-
nius sąrašus ir būtinai reitinguoti, 
įrašant į visus reitingavimo lange-
lius skaičius didesnius už keturis, 
pavyzdžiui 5, 7, 8, 10, 14.
 Prašau suprasti, kad 
kiekvieno padoraus Lietuvos sen-
buvio pareiga pakovoti už senbuvių 

išsaugojimą Lietuvoje ir tam reikia 
bent prisiversti reitinguoti balsavi-
mo metu. 
 Tik reitingavimas rinki-
muose gali pakeisti tarybų sudėtį ir 
sustabdyti galutinį lietuvių tautos 
sunaikinimą..

 Išlikimo strategijos 
vadovėlio — knygos „Labgeba“, 
Kaunas, 2008 — 256 p., elektroninės 
knygos „Kaip likti Lietuvoje“, 
Kaunas, 2010 — 49 p. ir paveldo 
išsaugojimo knygos „Lietuviškos 
pavardės“, Kaunas, 2012 — 206 
pusl. autorius, labgebas, išradėjas, 
m. daktaras, docentas, satkevičius 
Edvardas.

(atkelta iš ta 4-to numerio) 
                                                                                       

antrasis valstybingumo 
atkūrimo aktas

1949 m. vasarį  buvo sušauktas Lietu-
vos partizanų vadų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo atstovai iš visų  
partizanų apygardų.   Vasario 10d.  
Radviliškio r. Minaičių kaime  
ūkininko Mikniaus sodyboje 
įrengtame Prisikėlimo apygardos 
vado Leonardo Grigonio-Užpalio 
bunkeryje  vyko pasitarimai.  Lie-
tuvos ginkluotojo pasipriešinimo 
organizaciją buvo pavadinta   Lie-
tuvos Laisvės Kovos Sąjūdžiu 
(LLKS).  Buvo  svarstoma  LLKS  
politinė programa, ginkluo-
tojo pasipriešinimo programa,   
organizacinė ir kita veikla, LLKS 
statutas.                                                                                                   
 Kaune 1941 m. birželio 23 

d. buvo  paskelbta: “Susidariusi 
laikinoji vėl naujai atgimstančios  
Lietuvos Vyriausybė šiuo skelbia 
atstatanti laisvą ir Nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. Prieš viso pa-
saulio tyrąją sąžinę jaunoji Lie-
tuvos valstybė  entuziastingai 
pasižada prisidėti prie  Europos   
organizavimo naujais pagrin-
dais. Žiauraus bolševikų teroro 
iškankinta Lietuvių tauta ryžtasi 
kurti savo ateitį tautinės vienybės 
ir socialinio teisingumo pagrin-
dais.“   

trečiasis lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimas

                                                  
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Taryba 
laiku pasinaudodama   Gorbačiovo  
atvirumo ir „perestrojkos“ poli-
tikos vaisiais – susilpnėjus im-

perijos režimui pasirašė Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo aktą, 
kuriame buvo  nurodyta, kad   „at-
statomas 1940 m. svetimos jėgos 
panaikintas Lietuvos Valstybės 
suvereninių galių vykdymas ir 
Lietuva nuo šiol yra nepriklau-
soma valstybė. Akte remiamasi 
1918 m. vasario 16 d. pasirašytu 
Lietuvos nepriklausomybės aktu, 
kuris niekada nenustojo turėjęs 
teisinės galios. Aktą pasirašė LR 
Aukščiausiosios Tarybos Pirminin-
kas Vytautas Landsbergis  ir kiti Ta-
rybos nariai. Parlamentarai laikėsi 
tam tikro   politinio  korektiškumo 
– tiesmukai neįvardijo agresoriaus, 
nors jis buvo aiškus ir anaiptol ne 
naujas. Tiek  politikams  tiek ir  
Lietuvos  žmonėms  buvo gerai 
žinoma ką slepia dvižodė maskuotė 
„svetima jėga“.

 Ilgametis karas Ičkerijoje 
ir karinės agresijos akcijos prieš 
Gruziją, o dabar ir prieš Ukrainą 
darkart akivaizdžiai parodo, kad 
1990 m. kovo 11 d. aktas buvo ne 
„skubotas“, kaip nuolat mėgsta 
kartoti kai kurie kritiški eksper-
tai, bet labai laiku ir vietoj. O po 
jo sekusi nuosekli integracija į ES 
ir NATO iki šiol mus apsaugojo 
nuo minėtų šalių likimo. Tačiau 
grėsmės mūsų laisvei ir saugumui 
ne tik niekur neišnyko, o dėl da-
bar ypač sustiprėjusios kaimyninės 
šalies imperinės politikos, jos jun-
tamos ypač akivaizdžiai. Tai dar 
vienas iššūkis ir proga apmąstyti, 
ko nepadarėme ir ką galėtume 
dar padaryti  stiprindami ne tik 
savo, bet ir kitų šalių saugumą bei 
užtikrindami demokratines teises.

Edmundas  simanaitis   

paMIrštŲ pIrMŲjŲ MasIškŲ lIEtuvos žMoNIŲ trėMIMŲ Ir žuDyNIŲ 355-osIos MEtINės
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MElbourNE paMINėta vasarIo 16-ojI
  Ši, lietuviams atmintina 

ir prasminga šventė, pradėta šv. 
Mišiomis. Jose dalyvavo Lietu-
vos ir Katalikių moterų draugijos 
vėliavos, skautai ir skautės, Jūrų 
budžiai, Dainos Sambūrio choristai, 
sportininkai. Prie vėliavų pakaito-
mis stovėjo visų organizacijų asme-
nys. Giesmes šv. Mišių eigoje atliko 
Parapijos ir dalis Dainos Sambūrio 
choristų.
 Lietuvių Namų vestibiu-
lyje buvo suruošta B. Prašmutaitės 
nuotraukų paroda. Nuotraukos 
iš 2014 metais vykusios Dainų 
Šventės Vilniuje, paminklai, įvairūs 
lietuviški tautiniai rūbai ir gamtos 
peizažai. Dėkojame Birutei už pras-

mingas lietuviškas nuotraukas. 
 Po pietų, teatro salėje, 
prasidėjo Vasario 16-osios 
paminėjimas, kurį pradėjo Bend-
ruomenės valdybos iždininkė 
A.Sadauskienė, ji perskaitė prezi-
dentės D. Grybauskaitės sveikinimą 
skirtą šiam paminėjimui. Buvo pa-
kviesta Monika-Dana Baltutienė 
pasidalinti Lietuvių namų įkūrimo 
50 -ties metų istorija. Ji kruopščiai 
ir išsamiai ją paruošė. Kadangi teks-
tas ilgas, tai buvo paminėta trum-
pai apie svarbiausius įvykius susi-
jusius su Lietuvių namų įkūrimu. 
Plačiau apie tai bus galima pasiskai-
tyti ‘’Mūsų Pastogėje’’ ir ‘’Tėviškės 
Aidų’’ laikraščiuose. Vienintelis 

likęs architektas Jurgis Žalkauskas 
trumpai pasisakė. Jam buvo įteikta 
kukli dovanėlė.
 A.L.Fondo pirmininkas A. 
Šimkus, apgailestavo, kad praei-
tais metais niekas neparašė į 
“Spindulėlius’’, priežastis - nėra 
lietuviškos mokyklos. Patys vaikai 
ar patingėjo ar nebuvo tėvų pa-
raginti. Vienintelis A.Tigani parašė 
sporto apžvalgą apie tenisiniką 
R.Berankį. Vaikinui paskirta $100 
paskatinimo premija.
 Meninę dalį pradėjo 
“Vaidilutės’’ kanklių ansamb-
lis, atlikdamas lietuviškų dainų 
melodijas. “Tembro’’ duetas 
B.Kymantienė ir R. Mačiulaitienė, 

kanklėms pritariant atliko “Tėvyne 
mano”. Kanklėms pritariant D. 
Gaylar jausmingai padeklamavo 
eilėraštį apie tėvynę. Vyresniųjų 
grupė “Šokdava’’ atliko tris šokius. 
‘“Gintaro’’ šokėjai smagiai sukosi 
poromis, kaip ir pritinka jau-
nimui. Vasario 16-osios šventės 
paminėjimą užbaigė “Dainos 
Sambūrio’’ choras atlikdamas tris 
dainas. Dirigentė B. Prašmutaitė 
kviečia naujus narius, nes po dviejų 
metų Lietuvių dienos ruošiamos 
Melbourne. Buvo padėkota garso, 
šviesų reguliuotojams. Skirstėmės 
su gera nuotaika.    
 Dėkojame Bendruomenės 
valdybai suruošusiai šį paminėjimą.

 Prieš 50 metų Melbour-
no Lietuvių Klubas pravėrė duris 
55 Errol St. North Melbourne. 
Tuo metu buvo netoli dvidešimt 
organizacijų. Jų tarpe “Džiugo Tun-
tas”, sporto klubas “Varpas”, choras 
“Dainos Sambūris”, tautinių šokių 
gupės, Katalikių Moterų draugija, 
Socialinės Globos moterų draugija, 
Šaulių organizacija, karių Ramovė 
“Korp Romuva”, Evangelikų 
bendruomenė, Blaivybės draugija 
ir dar daugelis kitų. 
 Melbourno lietuviai ilgai 
svajojo apie bendruomenės namus. 
Retas kuris atvykęs į Australiją 
turėjo savo namus, tačiau jau 
troško turėti bendrus lietuvių na-
mus. 
  1947 - 1950 metais Mel-
bourne apsigyveno apie 2000 
lietuvių. Jauni vyrai, merginos ir 
moterys norėjo atsipalaiduoti po 
sunkių darbų, pašokti, padainuoti 
ir pabaliavoti savų tarpe. 
 1953 metų vasario 16 die-
nos minėjimo metu Melbourno 
Lietuvių Draugija (vėliau tapusi 
bendruomene) sudarė komisiją 
lietuvių namams pirkti. Prasidėjo 
aktyvus lėšų rinkimas. A. Vingio 
įsteigtai namų įsigijimo komisijos 
valdybai vadovavo A. Žilinskas. 
Nariai: S. Didžiulis, E. Šemetienė, 

J. Valys, V. Bosikis. Įkurtas  fon-
das  lėšoms rinkti. Jame dalyvavo J. 
Motiejūnas, A. Žilinskas, J. Antan-
aitis, K. Lynikas ir  A. Samulis.
 Per  tris metus  surinkta 
7000 svarų. 1956 metais nuspręsta 
pirkinį pavadinti Melbourno 
Lietuvių Klubu. Tarybai pir-
mininkavo prof. A. Kabaila. Jis, 
pasitaręs su advokatu, 1957 metų   
gruodžio 11 d. įregistravo klubo 
įstatymus - “Register of Compa-
nies”. Tuomet buvo įkurta teisinė 
bazė pirkti ir organizuoti Lietuvių 
Namus. Dokumente pažymėta, 
kad klubas turi 300 narių. Iš 
tikrųjų buvo tik 216 narių. Šis 
žingsnis bendruomenėje  sukėlė 
nepasitenkinimą, nes neatitiko 
Bendruomenės patvirtintam statu-
tui, kuris deja neatitiko Australijos 
įstatymams ir turėjo būti pakeis-
tas. 
 1958 metais Thorn-
bury  priemiestyje  nupirktas 
eilinis namas su dideliu sklypu 
už $13,200. Jame pradėjo veikti 
mūsų lietuviškos organizacijos. 
Deja, Thornbury Namuose nebu-
vo pakankamai vietos lietuviškai 
veiklai. Nors namas buvo pert-
varkytas ir padidintas, nebuvo 
didelės salės nei minėjimams, 
nei baliams.  Todėl, 1963 m. po 

MElbourNo lIEtuvIŲ klubuI - 50 MEtŲ

aktyvių diskusijų Klubo Taryba  
nusprendė namus parduoti. 1964 
m. gegužės mėn. namas parduo-
tas už 8250 svarų ( $16,500). Mel-
bourno Bendruomenė liko be 
namų ir labai susirūpinusi. Kasoje 
turėjo $23,248. Pradėjo ieškoti 
didesnių patalpų. Nauja Taryba su 
pirmininku J. Petrašiūnu priekyje   
pradėjo rimtą paiešką. Nebuvo 
lengva surasti  lietuviams tinkamą 
pastatą. Namai turėjo būti neper-
toliausiai nuo šv. Jono bažnyčios, 
East Melbourne, kur vyko kun. 
Vaserio laikomos šv. Mišios, o pa-
rapijos mokykloje veikė savaitga-
lio  mokykla. 
 Buvo apsvarstomi keli 
pastatai St. Kildoje, Northcote, 
East Malverne ir Brunswick.  Ar-
chitektas J. Žalkauskas buvo net 
planus paruošęs Brunswick pir-
kiniui ir užstatas jau buvo per-
vestas. Galiausiai Klubo Taryba 
nusprendė, kad objektas neatitin-
ka Bendruomenės reikmėms.
 Namas Errol st. North Mel-
bourne surastas atsitiktinai. Tuo  
metu melbourniškis verslininkas 
V. Aniulis, kuris vertėsi siuntinių 
siuntimu į Lietuvą, plėsdamas  
savo verslą,  ieškojo  patalpų kon-
torai.  Jis gavo pasiūlymą iš Nekil-
nojamo Turto agento apžiūrėti 
didelį namą Errol st. North Mel-
bourne. Jam deja namas buvo per 
didelis. Jis pasiūlė namą apžiūrėti 
Klubo Tarybai. 
 Namas, priklausęs Meth-
odist Mission, buvo labai apleistas. 
Stogas prakiuręs, tad po stipresnio 
lietaus namas paplūsdavo. Bet na-
mas buvo pakankamai didelis (2200 
Kv. pėdų) ir atitiko bendruomenės 
reikalavimus: didelė kino salė su 
320 sėdimų vietų, didžiulis vesti-
biulis ir daug kambarių tinkamų 
organizacijos susirinkimams. 
Taipogi pirkinio sandėryje buvo 
nemaža parduotuvė atnešanti apie 
840 svarų pajamų per metus.

 Klubo taryba, kuriai  tuo 
metu vadovavo  J. Petrašiūnas,  
pasitarusi su įvairiomis organi-
zacijomis, nusprendė patalpas 
pirkti. Po ilgokų derybų namas 
buvo nupirktas už 28750 svarų 
($57,500). 
 Tai įvyko 1965-siais 
metais. Klubo pradžia buvo 
įdomi ir sudėtinga. Visa mūsų 
bendruomenė  - jauni, seni, mote-
rys ir vyrai, kvalifikuoti  inžinieriai, 
architektai, statybininkai, mū-
rininkai ir eiliniai piliečiai  
prisijungė prie  milžiniško darbo 
įkuriant klubą.  
 Pirmiausia, reikėjo telkti 
lėšas namo išmokėjimui ir page-
rinimui. Pirm. J. Petrašiūnas subūrė  
tautiečius savanorius iš kiekvienos 
apylinkės lėšoms rinkti. Kiekvie-
nas  lietuvis buvo aplankytas  ir 
paprašytas prisidėti pinigine auka. 
MLK archyvo dokumentuose rasti  
aukų rinkliavos lakštai įrodo, kad  
tautiečiai buvo pasiruošę pasku-
tinius baltinius paaukoti  tėvynės 
labui. Visi suprato, kad namai tai 
mūsų širdis, mūsų bendras  turtas. 
Per tris mėnesius buvo surinkta 
8000 svarų ($16000).
 Visą namą reikėjo per-
tvarkyti, pirmiausiai pradedant  
stogu, per kurį  palijus  visas  na-
mas mirko balose. Namų tvarkymo 
darbams buvo pajungti visi lietu-
viai profesonalai, statybų ekspertai. 
Pirmininkaujant A. Jokubauskui, 
1967 metais paskirtas  architektas  
Jurgis Žalkauskas  klubo  projek-
tui paruošti. Jurgis Žalkauskas 
buvo  vienintelis tuo metu ar-
chitektas  įregistruotas  Australijos 
architektų  institute. Jo projektas, 
be pataisų buvo patvirtintas North 
Melboune savivaldybės planavimo 
skyriuje.   Pagal šį projektą buvo at-
naujintas namo priekis ir pastatyta 
didelė salė.

(tęsinys ta 6-tame numeryje)
Danutė Monika baltutienė

tautinių šokių grupė

4 psl.
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svarbIausIas INgrEDIENtas

Adelaidės moterų “Tulpės” šokėjos.   Nuotrauka B. Prašmutaitės

virtuvės anatomija

Nuvykus į kitą šalį, visada įdomu 
paragauti vietinių patiekalų. Jei tie 
patiekalai būna gardūs, be abejo, 
knieti sužinoti, kaip ir iš kokių 
produktų jie gaminami. Juk reikia 
išmėginti ir patiems savo ranką 
virtuvėje — gaminant svetimų kraštų 
egzotika kvepiančius valgius. Tik ne 
visad pavyksta tuos užjūrių skonius 
išgauti. Žinia, kad skonis priklau-
so ir nuo aplinkos, kur patieka-
las gimęs, nuo produktų žaliavos 
augimviečių — koks dirvožemis 
augalui savo syvus atidavė, kokį 
vietinį pašarą gyvulėlis ėdė. Galiau-
siai, kokios muzikos klausydamas, 
kokias dainas dainuodamas ir į kokį 
peizažą žvelgdamas, vietos virtuvės 
šefas iš savo senelių paveldėtą 
receptą prisiminė ir gardų patiekalą 
pagamino. Be visų tų dedamųjų 
lemiamą pustonį virtuvės simfoni-
joje sugroja ir slaptasis bei pats 
svarbiausiasis ingredientas. Šiukštu, 
niekam neišduodams, o jei ir nu-
pasakojamas, tai tik užuolankom, 
užuominom ir pagražinant mitais 
bei legendom. Tokia tad žmonijos 
virtuvė — paslaptinga ir todėl tokia 
žavi.
        Ne ką mažiau paslapčių bei 
slaptingųjų ingredientų turi visas 
socialinis gyvenimas apskritai. Juk 
mūsų žmogiškoji bendrystė nesiri-
boja tik “labu rytu”, “kaip laikaisi”, 
“ai, gerai…” Norime ir daugiau 
skonių beigi poskonių iš gyvenimo 
išragauti. Todėl bendraujame daug 
ir įvairiomis progomis. Ieškome tų 
progų, kuriame jas. Kviečiamės drau-
gus į gimtadienius, rengiame šeimos 
šventes. Organizuojame ir dides-
nius, bendruomenės susibūrimus. 
Viskas dėl to bendrystės alkio ir 
troškulio, nes negerai žmogui vie-
nam…
        Tiesa ir tai, kad tą vienišumą 
žmogus labai greitai pajunta — 
ypač būdamas toli nuo Tėvynės 
džiųsta be artimųjų ir draugų, 
tarsi nė bendravimo ir duonos 
kasdieninės negautų. Kitas, žiūrėk, 
suserga liūdesiais visokiais taip 
pusbadžiaudamas.

        Gerai, kad išgyvenimo instink-
tas yra stipresnis už liūdesius, tad 
žmonės ieško išeičių, buriasi į bend-
ruomenes, rengia šventes. Mėgina 
bendrom jėgom tų bendrystės 
patiekalų pasigaminti. Kartais ger-
iau gaunasi, kartais prasčiau, o gerais 
metais ir kokį nors stebuklą pavyks-
ta sukurti. Ilgai paskui visi stengiasi 
ypatingąjį receptą prisiminti, kokie 
tie slaptieji ingredientai buvo, ale 
ne visad pavyksta stebuklus pakar-
toti — tai dirvožemis būna prastas, 
tai atmintis sušlubuoja, tai produktų 
reikiamų trūksta. Ir sakoma tada 
— šįmet jau prasčiau, o štai prieš 
dešimt metų tai tokia šventė buvo…

legendom ir mitais apaugus seniai

Lietuvių štai šventė garbinga. Jau 
64-tą kartą Australijos lietuvių spor-
tininkai buvo susirinkę draugėn pa-
sirungti, o kartu įvyko ir 28-osios 
Australijos lietuvių dienos. Sidnėjus 
laukė, laukė ir sulaukė svečių iš 
tolimųjų ir ne tokių tolimų Australi-
jos žemių. Sugužėjom, subildėjom 
iškart po Šv. Kalėdų, kišenes ne 
akmenų, ne rūpesčių, o šventinės 
nuotaikos prisikrovę. Įsimetę ir 
vieną kitą dolerį lietuviškiems ce-
pelinams nusipirkti.
 Turbūt pirmasis šventinis 
įspūdis ir buvo tie didžiuliai, 
spirgučiais ir grietine pagardinti 
cepelinai Sidnėjaus lietuvių klube. 
Buvo galimybė rinktis ir kitų 
patiekalų, ne ką prasčiau atrodančių, 
tačiau aš buvau tvirtai apsispredęs: 
man reikia cepelinų. Juk ne taip 
seniai Australijoje apsilankiusi 
garsi Lietuvos etnomuzikologė 
ir televizijos laidų vedėja Zita 
Kelminskaitė konstatavo: vėliausiai 
nutautėja skrandis. Taigi ir aš savo 
skrandžio tautiškumu nė kiek nea-
bejojau. Jei įveiksiu cepelinus ir 
norėsiu dar, vadinasi, esu lietuvis ne 
tik iš prigimties, bet ir iš pašaukimo. 
Įveikiau. Patikėkit!
        Tiesa, kad kūnas būtų svei-
kai nusiteikęs susitikimui su 
didžkukuliais, visų pirma reikėjo 
dvasią atgaivinti, nes pritaikant 
šiems laikams senovės romėnų 

Australijos lietuvių dienų atidarymo šventės akimirka. 
Nuotrauka B. Prašmutaitės

išmintį: tik sveika siela kūną sveiką 
išlaiko. Patys, mieli skaitytojai, gi 
žinote, koks svarbus ryšys tarp sielos 
ir kūno. Vienas be kito negali egzis-
tuoti. Tiesa, siela galėtų ir be kūno, 
tačiau tada jau cepelinų nereikėtų… 
O kaip aš tada lietuvis būčiau.
 Tad prieš skubėdami 
numalšinti kūno alkį, visi galėjome 
atgauti sielos pusiausvyrą Šv. 
Mišiose. Čia su vėliavom susirinkę 
sportininkai ir visi kiti (be vėliavų, 
tačiau su šypsena ir minėta 
šventine nuotaika) pasimeldėme, 
padėkojome Dievui, jog vėl 
lietuviškai klegėdami galėjome 
susiburti draugėn. Prisiminėm ir 
tuos, kurie nebegalėjo prisidėti prie 
mūsų kompanijos, nes jau džiaugiasi 
kur kas didesne kompanija danguje. 
Bet kokiu atveju, visi susirinkę — 
tiek Šv. Joakimo bažnyčioje Lid-
combe, tiek virš debesų drauge su 
pačiu šventuoju Joakimu — mels-
damiesi “Tėve mūsų” lietuviškai pa-
jutome, kad ir sielai to lietuviškumo 
reikia ne mažiau nei kūnui. Taip 
sustiprėję dvasia, bendruomenių 
atstovai dar ir Australijos lietuvių 
katalikų federacijos konferencijoje 
sudalyvavome.
        Sunku įvardinti, tačiau turbūt 
kažkokiam svarbiam socialiniam 
mūsų žmogiškos sandaros ele-
mentui reikėjo šventės atidarymo 
renginio. Čia buvo svarbių asmenų 
ir kalbų, sportininkai rikiavosi ir 
žygiavo eitynėse, buvo ir kultūrinė 

programa. Tiesa, asmeniškai la-
biausiai laukiau iškart po atidarymo 
turėjusių įvykti krepšinio rungtynių. 
Kodėl laukiau krepšinio? O kuris 
lietuvis nelaukia krepšinio? Nagi, at-
sakykit!
        Rungtynių būta ne vienų, 
netrūko atkaklios kovos ir emocijų. 
Krepšinio aistroms nurimus, 
skubėjome grįžti į “Dainavą”, 
lietuvių klubą. Juk reikėjo kažkaip 
visus dienos įspūdžius aptarti, 
bičiulius ir pažįstamus palabinti, o 
su nepažįstamais susipažinti. Taigi, 
prisėdęs klube prie staliuko, lauk-
damas užsakytųjų bulvinių blynų, 
mąsčiau, kas per šią dieną buvo 
svarbiausia, ką galėčiau įvardinti 
kaip pagrindinį ingredientą šioje 
pirmosios lietuvių dienos virtuvėje. 
(Gal iš tiesų apie tai ir nemąsčiau… 
nes daugiau galvojau apie alų ir 
bulvinius blynus, bet juk galėjau 
pamąstyti… nebūt reikėję dabar 
galvos sukti, turėčiau jau visus at-
sakymus…) Taigi, jei sutarsime, kad 
mąsčiau (žinoma, dabar reikia viską 
permąstyti), tada aiškaus atsaky-
mo neradau, o tik vis labiau blynų 
norėjau… Bendravau tą vakarą su 
bičiuliais iš Brisbano ir Gold Coas-
to, susipažinau su jaunaisiais lietu-
viais iš Sydnėjaus ir turbūt ilgiau-
siai užtrukau melbourniškių draugų 
kompanijoje.

(tęsinys ta 6 -tame numeryje)
kęstutis D. rIMkEvIčIus

3 d. - Tarptautinė rašytojų diena.
4 d.-  lietuvos globėjo šv. kazimiero diena.
8 d. -  Tarptautinė moterų diena.
11 d. - lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.
16 d.-  Knygnešių diena 
19 d.-  šv. juozapas, juzapinės.
21 d. - Tarptautinės rasinės diskriminacijos panaikinimo diena.
23 d. - Pasaulinė meteorologijos diena.
25 d.-   viešpaties apsireiškimas šv. Mergelei Marijai,   
 Blovieščiai, gandro diena.
29 d.-  Lietuvos įstojimo į NATO diena.

kovo MėNėsIo švENtės Ir atMINtINos DIENosakIMIrka Iš australIjos lIEtuvIŲ DIENŲ syDNėjujE 
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pakalbėkime apie sveikatą... 
rEgėjIMo tEorIja pagal v. bEItsą

(atkelta iš ta 4-to numerio) 

Ar jūs girdėjote, kad kas nors ar 
kur nors kalbėtų ar reklamuotų, 
kad reikia prižiūrėti akis, leisti 
jos atsipalaiduoti, treniruoti? 
Pilna visokiausių reklamų, bet 
girdėjote, kad kas nors pasakytų: 
Žmonės, leiskime pailsėti savo 
akims, atlikime keltą pratimų 
akims? Nulis
 Daugeliui žmonių jau 
nuo 40-45 metų ima silpti 
skersiniai akių raumenys, o dar 
vėliau apie 45-50 metus stip-
riai įsitempia, apsineša šlakais ir 
išilginiai raumenys. To pasėkoje 
akis vis dar tebėra rutulio formos 
ir todėl klasikiniai toliaregiai ge-
rai mato toli. Bet reikia matyti ir 
arti. Kad arti esančių daiktų vaiz-
das būtų ryškus, reikia suspausti 
akies obuolį, kad akis pailgėtų. 
Ir ką gi, išilginai raumenys laiko 
akį, o skersiniams raumenims 
neužtenka jėgos suplokštinti 
akies obuolį. Ir žmogus arti 
esančius daiktus mato neryškiai. 
Tai jau toliaregystė. 
 Kai toliaregiui pakabina 
ant nosies pliusinius akinius, 
būkite tikri – skersinai raumenys 
visai nustos dirbę. Todėl, kad to-
liaregiui, kuris naudojasi akiniais, 

jie nereikalingi. Vietoj raumenų 
dirba akinių linzės.

ką toliaregiams siūlo beitsas?
Visų pirma kiek galima daugiau 
atsisakyti akinių arba laikinai pa-
keisti juos silpnesniais ir atliekant 
specialius pratimus atlaisvinti 
įtemptus išilginius raumenis, 
o nusilpusius skersinius patre-
niruoti, kad jie taptų stipresni.
 Kaip ir trumparegiams, 
taip ir toliaregiams nešiojant aki-
nius, reikia vis stipresnių akinių. 
Skersinai raumenys nešiojant aki-
nius vis silpnėja, o išilginiai akį 
tempia vis labiau ir akis tampa 
plokščia. Tada židinys projektuo-
jasi už tinklainės. Tai jau hiper-
metropija. Tokiu atveju toliaregis 
jau blogai mato ir toli, ir arti.
 Jam jau reikia dvigubų 
(bifokalinių) akinių: vieni akiniai 
yra skiriami žiūrėjimui arti, o kiti 
žiūrėjimui į tolį.
 Trečias regėjimo sutriki-
mas, kurį ištaiso Beitso meto-
das yra žvairumas. Žvairumas 
gali būti įgimtas arba atsiranda 
dėl išgąsčio ar traumos. Išgąsčio 
metu įsitempia kuris nors išilginis 
raumuo ir akis ima žiūrėti į šoną.

(tęsinys ta 6-tame numeryje)
sarmatas.lt

Š.m. vasario 15 d. oficialiai 
atidarėme “Melbourno Baltijos“ 
lituanistinę mokyklą. Susirinko 
vaikučiai, tėveliai ir gausybė svečių. 
Prieš šventę mokytojos pravedė 
trumpą pamokėlę. Vaikai  ją ramiai 
išklausė, nors labai nekantriai laukė 
šventės (ir didžiojo šventinio torto). 
Svečiams besirenkant dar spėjome 
parepetuoti keletą dainelių. Šventę 
atidarė mokyklos direktorė, su 
padėka visiems prisidėjusiems prie 
mokyklos steigimo, patalpų remon-
to darbų, pasiruošimo, mokytojams 
už pasišventimą vaikams. Ypatinga 
padėka buvo išreikšta kun. Juo-
zui Deveikiui, be kurio paramos, 
globos ir pasitikėjimo mokyklos 
nebūtume galėję įsteigti.
 Mokytojos pasveikino visus 
vaikučius – šiais metais turime net 
tris grupes, kurios dar ir pagausėjo 
atidarymo metu. Vyresnių vaikų 
grupei ir mažiesiems (nau-
joms Koaloms) mokytojos įteikė 
dovanėles. O darželinukams, bu-
vusiems Koalų ratelio vaikučiams, 
kurie jau šiemet žengia per naują 
slenkstį, mokytojos įteikė kiekvie-
nam po LR pirmoko pasą. Vaikučiai 
ilgai su pasididžiavimu vartė pasus, 
po to svečiams padainavo keletą 
dainelių: “Du gaideliai” ir Koalų 
ratelio pasisveikinimo dainelę, ku-
rias prisiminė dar iš praeitų metų.
 Po bendrosios nuotrau-
kos, sugiedojus Lietuvos himną, 
kun. Juozas Deveikis ir mokyklos 
steigėjas Irmantas Domarkas 
perkirpo simbolinę juostą. Kun. 
Juozas pašventino naująją mokyklą 
ir visi susibūrė prie durų apžiūrėti 
naujai įrengtas patalpas, kuriose 
laukė šventinis vaišių stalas.

 Dėkojame visiems svečiams, 
atėjusiems į šventę ir mus taip 
gražiai palaikusiems. Tikimės, kad 
mūsų šiandiena juntama lietuviška 
dvasia įsižiebs ir neišblės ilgai, kad 
mūsų vaikai, esantys taip toli nuo 
Lietuvos, užaugs ją mylėdami, ir 
kad mokykla taps neatsiejama jų 
gyvenimo dalimi.
 “Melbourno Baltijos” litua-
nistinė mokykla veikia kiekvieną 
sekmadienio rytą. Vyksta trys 
pamokėlės su pertraukomis. Šiuo 
metu lituanistinę mokyklą lanko 
šešioliką šeimų, yra užsiregistravę 
per dvidešimt vaikų. Mokykloje 
dirba keturi mokytojai.  Mokyto-
jos p. Laura Buividienė ir p. Teresė 
Rukšėnienė mokina darželinukus, 
p. Irmantas Domarkas – vyres-
niuosius vaikus, ir dr. Audra 
Mockaitis - dainavimą ir šokius. 
Vaikučiai mokosi iš vadovėlių, 
kuriuos įsigijome LR Švietimo ir 
mokslo ministerijos paramos dėka. 
Darželinukai mokinasi iš “Opa-Pa” 
serijos vadovėlių, o nuo pirmos 
klasės iš vadovėlių “Pupa”.  Klasė 
įrengta moderniškai, vaikams 
bus rodoma medžiaga per didįjį 
ekraną, bus klausomasi įvairių 
įrašų užsiėmimų metu. Pertraukų 
metu, esant geriems orams, 
vaikučiai mielai žaidžia parapijos 
kieme. Dėkojame visiems tėvams, 
pašventusiems savo sekmadienius 
vaikų lietuviškąjam auklėjimui.
 Norintys sužinoti dau-
giau apie “Melbourno Baltijos” 
lituanistinę mokyklą, gali apsi-
lankyti mūsų interneto svetainėje: 
www.melburnobaltija.org. Čia ra-
site mūsų veiklos aprašymus, įvairių 
nuotraukų ir registracijos anketas. 

“MElburNo baltIjos”  lItuaNIstINė Mokykla

Kun. Juozas su mokytojomis ir vaikučiais

Laba diena,
Jums rašo Paulius Juočeris, iš Lietu-
voje įsikūrusios kino prodiuserinės 
kompanijos “Iron Cat”.
 Rašau norėdamas pristaty-
ti įdomią temą, kurią norėtume 
paviešinti Jūsų bendruomenėje.

apie projektą

Jau metus vystome dokumentinį 
filmą “Aleksandras Didysis” 
apie menkai žinomą, bet vieną 
didingiausių ir paslaptingiausių 
užsienio lietuvių Aleksandrą 
Bendoraitį. Jis buvo misionierius, 
kunigas, gydytojas, karo laivyno 
kapitonas ir net indėnų dievukas 
sukūręs Amazonės džiunglėse 
ištisą imperiją. Garsėjo dideliais 
darbais, bet tuo pačiu buvo įsivėlęs 
ir į galybę intriguojancių istorijų.
 Kol kas apie projektą 
tylėjome ir ramiai sau dirbome, 
bet neseniai pradėjome minios 
finansavimo (crowd funding’o) 
kampaniją filmavimams paremti. 
Todėl mums labai reikalingas Jūsų 
palaikymas, kad žinia apie filmą ir 
vieną įdomiausių išeivijos veikėjų 
pasiektų kuo daugiau užsienio 
lietuvių. Nuo to priklausys ir galu-
tinis mūsų rezultatas.

 Kampanija ir galimybė 
paremti projektą finansiškai (net ir 
mažiausia suma mums itin svarbi): 
https://www.indiegogo.com/pro-
jects/save-his-ass
 Šiuo metu vyksta antroji 
tiramoji ekspedicija Amazonės 
džiunglėse, kur filmo režisierius 
narplioja šio neeilinio žmogaus 
gyvenimą ir bando rasti atsakymus 
į dar neatsakytus klausimus.
 Daugiau apie patį filmą 
mūsų puslapyje: http://aleksandr-
asdidysis.lt/

kaip galite prisidėti jūs

Manome, kad filmo tematika 
svarbi kiekvienam užsienyje 
gyvenančiam ar gyvenusiam lie-
tuviui. Tai yra pirmasis šio pro-
jekto pristatymas plačiajai visuo-
menei, todėl mums labai svarbu 
žinomumas ir palaikymas.
 Taip pat, jei esate ką nors 
girdėję ar žinote, kas pažinojo A.F. 
Bendoraitį būtinai parašykite. Visa 
informacija mums įdomi. 
 Iš anksto didelis Ačiū visos 
kūrybinės komandos vardu.

Projekto prodiuseris, 
paulius juočeris 

DokuMENtINIs fIlMas “alEksaNDras DIDysIs”

Kun. J.Deveikis ir I. Domarkas kerpa trispalvę juostą atidarymo metu.
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Kalėdinių aukos bus skelbiamos kitame “Tėviškės Aidų” numeryje.

alkfederacijos valdyba ir  redakcija nuoširdžiai  dėkoja už aukas.

 2014-tiems metams „Tėviškės Aidų“ elek-
troninio ir pašto persiuntimo kaina Australijoje 
$60, užjūryje $A100.
 Esame dėkingi visiems, kurie kasmet, šalia 
prenumeratos, paskiria auką, ir kurie nepamiršta 
TA savo palikimuose. Visos aukos leidžia leidiniui 
gyvuoti. Skelbimai už 1 cm per 2 skiltis - $5.00. Nuo-
latiniams skelbėjams daroma nuolaida. Užuojautos 
ir padėkos nuo $25. Sveikinimai $20. Palengvinti 
laiškų išlaidas, prašome, kartu su užuojauta ar 
padėka, atsiųsti mokestį. Prašome čekius rašyti var-
du “Tėviškės Aidai”. (Please write cheques/money 
order in name of “Teviskes Aidai”).
 Už skelbimų ir pasirašytų straipsnių turinį 
neatsakome. Redakcija korespondencijas trumpina 
ir taiso savo nuožiūra.

tėvIškės aIDaI 
abN 59 479 733 423

 kovo 11-tosIos koNCErtas
 Melbourno ir apylinkių lietuvius kviečiame į kovo 11 -jai skirtą koncertą, 
kuris įvyks š.m. kovo mėn. 15 d., sekmadienį, 2 val. p.p., Melbourno Lietuvių 
Namų Teatro salėje. Koncerto programą atliks svečiai iš Lietuvos - aktoriai, bardai 
gediminas ir ainis storpirščiai.
 Po koncerto baro salėje galėsite pasivaišinti kava su pyragais ir pabendrauti 
su aktoriais. Bilieto kaina - $15, vaikams iki 12 metų - nemokamai.
 Visų labai laukiame!

                                                           rengėjai

praNo vasErIo 100-jŲ gIMIMo MEtINIŲ 
MINėjIMas

 Artėja  ALKFederacijos ir laikraščio “Tėviškės 
Aidų’’ įkūrėjo praNo vasErIo 100-sios gimimo 
metinės. ALKFederacijos valdyba kreipiasi į asmenis 
galinčius parašyti prisiminimus apie kunigą P. Vaserį, 
turinčius nuotraukų, relikvijų, knygų prašome padovano-
ti. Viskas bus patalpinta į ruošiamą prisiminimų kampelį, 
kuris bus Parapijos namų patalpose.
 Prisiminimus prašome siųsti arba perduoti 
asmeniškai redaktorei iki kovo 6 d., relikvijas, nuotraukas 
ir kita iki birželio 10 d.
                                                        alkfederacijos valdyba

Committee of the Australian Lithuanian Community in Melbourne Association Inc

The roles of the committee members have changed to the following: Monika Mack 
is President, Algis Klimas is Vice-President, Aurelia Sadauskas is Treasurer, Paul 
Kabaila is Secretary and Rita Mačiulaitis and Lukas Simankevičius are ordinary 
members.

paul kabaila
secretary of the australian lithuanian Community in Melbourne association Inc.

(alb Melbourno apylinkės valdyba)
prIsIMENaNt alIsos Ir vINCo gyvENIMą

Jie laimingai kartu  išgyveno 63 metus, kol Alisos gyveni-
mas nutrūko. Paskutinius metus Vincas ją rūpestingai 
globojo, bet 2013 metų liepos mėnesį Vincas liko vienišas. 
Tvarkant jo namus atradau mažą raštelį, kuriame jis 
išreiškia savo meilę Alisai:

Myliu Tave, kaip gėlės myli saulę. Myliu Tave kaip vasarą 
žalią. Myliu Tave kaip savo širdį, nes Tu esi šitos širdies da-
lis.

Mylima dukra saba

užsIENIo rEIkalŲ MINIstro 
vIzItas MElbourNE 

2015m. kovo mėn 23d. 19.00 val Lietuvių Namuose 44 
Errol St. North Melbourne įvyks susitikimo vakarienė su 
L.R.Užsienio Reikalų Ministru Linu Linkevičiumi, L.R. 
ambasadoriu Egidiju Meilūnu ir UR Ministerijos dele-
gacija. Įėjimas su bilietais. Bilietų kaina $15.
Bilietus galima nusipirkti MLKlube sekmadieniais

paDėka
Vaclovui Aukštiejui, Liucijai Ramanauskienei, Janinai Jankevičienei, Zigmui Mackevičiui, 
Albinui ir Elvyrai Šurnoms, Emilijai Šilienei, Paul Cleveland, Bronei Staugaitienei, And-
riui Vaitiekūnui, Edvardui Marganavičiui, Stasei ir Romualdui Šmitams, Augustinui 
Thomkins, Faustui Sadauskui, Linui ir Onutei Prašmutams, Alvinai Šabrinskas, Kristinai 
Brazaitienei, Reinoldui Česnai, Danutei Simankevičienei, Antanui ir Giedrei Kaladėms, 
Marytei Igaunienei, Irenai Vilkišienei, Vytui ir Nijolei Šalkūnams, Birutei ir Giručiui Ki-
mantams, Sofijai Pikelienei, Irenai O‘Dwyer, Veronikai Koženiauskienei, Vidai ir Justinui 
Rutkauskams, Algirdui ir Jūratei Šimkams, Edvardui Šidlauskui, Jonui Šneideriui, Onai 
Binkienei, Daliai ir Martynui Didžiams, Vytautui Gabrilaičiui, Stasiui Eimučiui, Birutei 
Prašmutaitei, Daliai Kaladienei, Genovaitei Varanius, Irenai Stumbras, Danutei Lynikie-
nei, Aldonai Vyšniauskienei, Juzei Kemėžienei, Ritai K. Rankūnas, Marijai Augustinienei, 
Danai ir Algiui Klimams, Algiui Dimas, Monikai Sodaitienei, Albinai Petrauskienei, Sta-
siui Gužiui, Romui ir Danutei Strungoms, Ievai Arienei, Sofijai Muceniekienei, Juozui Lek-
niui, Vačiulių šeimai, Pranui Švambariui, Julitai Klupšienei, Stasiui ir Irenai Tamošaičiams, 
Reginai Vačaitis, Viktorui Adomavičiui, Sauliui Bakaičiui, Andriui Pranskūnui, Povilui 
Auksoriui, Laimai Ray, Juozui Bruožiui ir tiems, kurie nenorejo būti įvardinti nuoširdi 
padėka už metinę kalėdinę auką kapelionatui ir kunigui. Kapelionatui suaukota 2545 A$ 
Te Dievas šimteriopai atlyginą už nepaprastą Jūsų gerumą padedant išlaikyti lietuvišką 
misijinę veiklą! Jūsų aukų dėka po truputėli tvarkome parapijos namus (kapelionatą). Nuo 
vasario 1 d. parapijos namuose pradėjo veikti lietuviška sekmadieninė mokyklėlė „Baltija“, 
tam buvo suremontuotos patalpos. Sekmadienio rytais parapijos namuose jau krykštauja 
beveik dvidešimt vaikų, besimokančių lietuvių kalbos ir meilės Dievui.

Su nuoširdžiu dėkingumu,
kun. juozas Deveikis
lietuvių kapelionas australijoje

Mirties pranešimas

BronIus (Bruno) smAlIorIus
1926 m. sausio 20 d. - 2015 m. vasario 23 d. 

Ilsėkis ramybėje.

DėMEsIo MElbourNo sENjoraI

Trečiadienį, kovo 11 d., 11 val. renkamės Lietuvių Klube 
pabendrauti, papietauti. Dalia verda pietus. Aptarsime 
kelionę į Swan Hill.

valdyba

MElbourNo sENjoraI,

balandžio 14  – 16 d. pensininkai išvyks į Swan Hill. Dėl 
platesnės informacijos kreipkitės pas Bronę Pikelytę - May 
telefonu:  9510 6730 arba e-mail: bmay202@gmail.com
Prašome registruotis iki kovo 20 d.
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rEbECCa WIasak: our NEW WorlD CHaMp

 rebecca Wiasak rewrote 
Australia’s track cycling history 
this morning after securing the 
3km Women’s Individual Pur-
suit title at the UCI Track World 
Championships in Paris.
 The Geelong-Lithuanian 
became the oldest tournament 
debutant (aged 30) to win a gold 
medal for Australia thanks to 
an impressive time of 3:30.305; 
enough to hold off her American 
opponent Jennifer Valente.
 “I noticed she (Valente) 
had quite a strong start, I was rid-
ing to a schedule initially and was 
a bit up on my time and thought 
it was probably a tactic she would 
use to try to unnerve me a bit,” 
said Wiasak.
 “But I just stayed strong 
and watched my coach Gary Sut-
ton, he knows me very well, we 
stuck to the race plan and I’m so 
happy to get the win.”

 Earlier in the morning 
Wiasak climbed to the top of 
the qualifying board (recording 
3:27.018) whilst also cementing 
the new Australian record by .06 
of a second (previously set by Ka-
tie Mactier in Athens, 2004).
 However Wiasak admitted 
it was a world record set by her 
teammates the night beforehand 
which laid the foundations for her 
podium launching momentum. 
 “I missed out on a ride in 
the team pursuit the day before 
and it was very tough for me to 
watch my teammates win gold, I 
was very happy for them and they 
definitely inspired me today,” re-
vealed Wiasak.
 Amongst the team pursuit 
champions was Tasmanian Amy 
Cure who also joined Wiasak on 
the Individual Pursuit podium, 
proving too sneaky for reigning 
champion Joanna Rowsell MBE 

in the battle for bronze.
 “Amy (Cure) had a pretty 
tough couple of days, she rode 
in all three of our team pursuit 
(rounds), she won a national 
championship, has been in the 
sport for a number of years and 
someone I’ve learnt a lot from and 
I’m so happy to share the podium 
with her,” said Wiasak.
 Australia finished the 
tournament claiming 11 medals 
(4 gold, 4 silver, 3 bronze); the 
highest total ahead of the host na-
tion and Germany (each claiming 
7). 
 Kirsten Wild (Nether-
lands) also secured her first world 
title in the Women’s scratch race 
after two previous bronze medals.
 Meanwhile in Geelong, 
Wiasak’s parents Alex and Si-
monetta (née Visockis) revealed 
a few tears had to be wiped away 
throughout the emotional hours 
between her first race and her 
time on top of the podium.
 “Such a nerve racking 
morning from midnight to 8am 
not being there or able to provide 
any on location support,” said 
Alex Wiasak, president of GLSK 
Vytis.
 “In the end the feeling was 
one of immense happiness for 
such an (almost) faultless person 
who has worked so hard against 
the odds to achieve the second 
last goal on her bucket list.”

 The proud father revealed 
this morning that the world 
champion’s first bike was a sec-
ond hand gift from her Adelaide 
based grandparents.  
 “We lived so close to her 
St Patrick’s primary school and it 
was only when she started Clon-
ard College that we gave her a de-
cent bike,” he said. 
 “Even her first racing bike 
was also a second hand bike pur-
chased when she started Triath-
lons so it just goes to show that if 
you set your dreams that they can 
become reality”.
 Other Lithuanians com-
peting included decorated olym-
pian simona krupeckaitė who 
finished 7th in the Women’s 
500m sprint as well as in the 
second round for the Women’s 
Kieren while 19-year-old Edita 
Mazurevičiūtė finished 15th in 
the Individual Pursuit behind 
Wiasak with a time of  3:42.610.
 However the most impres-
sive result in the Lithuanian camp 
was claimed by aušrinė trebaitė 
who finished first in the scratch 
race as part of the Women’s Om-
nium (multiple race event).
 Ironically, Trebaitė last 
competed in the tournament at 
Hisense Arena, Melbourne in 
2012 following a month’s stay 
with Rebecca Wiasak’s Geelong-
Lithuanian sports club “Vytis”. 

alex tigani

rebecca Wiasak

bENEDIkto vaNago sėkMės IstorIja

 Ne visoms scenos 
žvaigždėms pavyksta surinkti 
sausakimšą Kauno „Žalgirio“ 
arenos amfiteatrą. Tačiau lenk-
tynininkas Benediktas Vana-
gas tai padarė – pasiklausyti 
charizmatiško lenktynininko 
gyvenimo filosofijos panoro keli 
šimtai žmonių. O B. Vanagas pa-
pasakoti turi ką. Be to, kaip pats 
sako, kalbėti jis tikrai mėgsta. Ir 
ne vien apie automobilius.
 Kauno technologijos uni-

versiteto (KTU) „Karjeros dienų“ 
renginių metu kalbėjęs B. Vanagas 
pasakojo savo sėkmės istoriją.
 Į autosportą jis žengė 1997 
metais, sulaukęs 20 metų. Pradėti 
profesionaliai sportuoti tokio 
amžiaus, švelniai tariant, yra ge-
rokai per vėlu. Tačiau B. Vana-
gas įrodė, kad siekti savo tikslo ir 
svajonės niekada ne vėlu.
 O tikslai bėgant metams 
vis keičiasi. Pensininkų sportu 
Dakarą vadinęs B. Vanagas da-

bar šį ralio maratoną vadina 
vienu didžiausių savo gyvenimo 
iššūkių. Paskutiniame Dakare B. 
Vanagas finišavo sulaužyta ranka 
24 pozicijoje. Kol kas to padaryti 
nepavyko nė vienam Baltijos šalių 
lenktynininkui.
 „Jeigu manęs kas nors 
būtų paklausęs prieš 10 metų aš 
pasakyčiau, kad Dakaras man 
yra visiškai neįdomu. Tai yra 
pensininkų užsiėmimas ir tiek 
žinių. Prieš kokius 5 metus pasa-
kiau, kad norėčiau įveikti Dakarą 
ir pradėjau tam tikrus žingsnius. 
Dabar mes kalbame po trijų Da-
karo finišų. Taigi gyvenimas 
yra toks, kad tai, ką mes galvo-
jame dabar ir ką galvosime atei-
tyje – nėra tas pats. A. Enšteinas 
yra pasakęs: už savo įsitikininus 
niekada neatiduočiau gyvybės, 
nes gali pasirodyti, kad klydau. 
Taigi Dakaras yra puikus pavyz-
dys – tai, kas man kažkada buvo 
neįdomu tapo vienu iš didesnių 
mano tikslų“, – kalbėjo B. Vanagas
 B. Vanagas – netradicinis 
lenktynininkas. Jis važiuoja Daka-

re, ralyje ir žiedinėse lenktynėse. 
Visas jo gyvenimas sukasi apie 
automobilius, tačiau jo visiškai 
nedomina naujausi automobilių 
modeliai ar kitos madingos 
naujovės.
 „Aš nesu automobilistas. 
Automobiliai yra tik priemonė, 
pasiekti tam tikrų tikslų gyve-
nime. Jei žmonės galvoja, kad aš 
keliuosi ir guluosi galvodamas 
apie automobilius, visą dieną 
praleidžiu su automobiliais, taip 
tikrai nėra. Manęs daug metų 
žmonės klausdavo – ką tu galvoji 
apie naują BMW, „Audi“ modelį? 
Ka tų galvoji apie naują variklį? 
Aš visiems atsakau: sorry, aš tikrai 
nežinau. Mano pasirinkimas yra 
turbūt jau 30 metų gaminamas 
nesikeičiančiom formom. Man 
tai padeda nepradėti domėtis 
automobiliais ir nesirinkti nie-
ko naujo. Tad aš esu labai kon-
servatyvus“, – sako B. Vanagas, 
vairuojantis legendinį G klasės 
visureigį „Mercedes-Benz“.

paulius garkauskas, 
DElfI.lt

benediktas vanagas


