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Prelato Prano Vaserio
 100-sios gimimo metinės

 Kovo 29 dieną Melburno 
Baltijos lituanistinėje mokyklo-
je Šv. Velykų laukimas prasidėjo 
nuo Verbų sekmadienio, likus 
savaitei iki Prisikėlimo šventės. 
Sekmadieninės mokyklos diena 
buvo kupina žaidimų, užsiėmimų, 
laikantis  lietuviškų tradicijų. Tiek 
vaikučiams tiek tėveliams įspūdžių 
užteko. Darželinukams ir vy-
resniems mokiniams pamokėlė 
prasidėjo nuo pasakojimo apie 
Velykų tradiciijas. Mokytoja pagyrė 
ir apdovanojo vaikus, kurie iki šiol 
nepraleido nė vienos pamokos.  
Įpusėjus pamokėlei kun. J.Deveikis 
atėjo į klasę supažindinti bei papa-
sakoti vaikams apie Velykų prasmę. 
Po pamokėlių prasidėjo įvairūs 
rankų darbai. Vaikai apžiūrinėjo 
ir domėjosi bei susipažino  su 
lietuviškais margučių raštais ir 
bandė juos atkartoti ant kiaušinių 
ir su mamų pagalba merkė juos į 
dažus. Kai kuriems lengviau gavosi 
spalvinti margučių piešinius ant 
popieriaus, tačiau vyresniųjų vaikų 
margučiai tikrai priminė lietuviškus 
margučius. 
 Antros pamokėlės metu į 
mokyklėlę sugūžėjo mažieji Koalos 
su tėveliais. Visi, tiek mažesni tiek 
vyresni vaikai, kartu žiūrėjo filmuką 
apie mistinę velykinio margučio 
pradžią.  Po to vėl kibo į rankdar-
bius. Verbų sekmadienio proga 
rišome spalvingas verbas, tik vie-
toje džiovintų augalų šakelių nau-

dojome įvairiaspalves plunksnas. 
Verbų margumas gavosi pasakiškas.  
Vėliau mažieji lipdė margučius. Kita 
užduotėlė buvo puošti velykinius 
krepšelius, kurie nuostabiai de-
koruoti  savo staigmenų eilės laukė 
išrikiuoti mokyklos kieme.
 O staigmenų tikrai būta!!! 
Lauke vaikus pasitiko gyva putpelė, 
kuri mielai leidosi glostoma....
Vaikučiai vienas per kitą norėjo 
greičiau ją paliesti. Na, o ant stalo 
jau laukė išmarginti vaikų vely-
kiniai kiaušiniai.  Velykų bobutė 
darželinukams atnešė dovanėles – 
sageles su pačių vaikų piešinėliais, 
ženkliukus su mokyklos pa-
vadinimu ir herbu bei saldžių 
skanėstų.  Kieme vaikučiai rideno 
margučius, mažieji koalos parodė 
savo koordinaciją atsargiai nešant 
kiaušinius ant šaukšto (ir mamytės 
prisijungė), vėliau po visą parapijos 
kiemą vyko margučių ieškojimas. 
Emocijos ir juokas skambėjo šį 
nuostabų Verbų Sekmadienio rytą.  
Gera nuotaika, pilnomis rankomis 
dovanėlių, rankdarbių ir, žinoma, 
Margučių, visi darželinukai ir moki-
nukai su tėveliais išskubėjo į savo 
namus. 
 Mokyklos vardu linkime 
visiems gerų Šv. Velykų! Ramios 
Didžios savaitės ir Dieviškos palai-
mos!
 Audra Mockaitis ir Aušra 

Mažeikaitė. Nuotrauka Aušros 
Mockaitis ir Irmanto Domarko.

NE Aš Mušu, vErbA MušA, už sAvAItės bus vElykos! 

Kun. Juozas Deveikis darželio vaikams pasakoja apie šv. Velykas.

lietuvos respublikos seimas 
Mielieji, 

Nuoširdžiai sveikinu visus - mažus ir didelius, jaunus ir senus - 
sulaukus gražiausios pavasario šventės - Šventų Velykų. Šis lai-
kas žymi Kristaus Prisikėlimą, didelį stebuklą, ir kartu - gam-
tos ir kiekvieno žmogaus pabudimą. Nuoširdžiai linkiu, kad 
Prisikėlimas būtų tikras ne tik tikintiesiems, bet ir kiekvienam 
žmogui, kiekvienai šeimai, kiekvienai bendruomenei. Nuoširdžiai 
linkiu, kad šilumą skleistų ne tik pavasario saulė ir bundanti žemė. 
Tegul mūsų žodžiai, mūsų darbai ir bendravimas sušildo mus 
supančius žmones, nes tai - vienintelis kelias vedantis ir į asmens, 
ir į bendruomenės laimę. Tegul Prisikėlimo džiaugsmas kiek-
vienam mūsų suteikia Tikėjimo, Vilties ir Meilės. Sveiki sulaukę 
Šventų Velykų!

Irena Degutienė
seimo Pirmininko pavaduotoja

Mieli užsienio lietuviai, 

Telydi Jus šv. Velykų rytą Prisikėlimo ir vienybės 
jausmas. Ridendami velykinį margutį net ir toli-
miausiame pasaulio kampelyje prisiminkime, kad 
esame vienos tautos vaikai. Tebūna ši šventė visų 
mūsų bendrumo akimirka, kupina šviesos ir šilumos. 

užsienio reikalų ministerijos
užsienio lietuvių departamentas

Kovo 28 dieną (šeštadienį) Melbourno kapelionas Juozas Deveikis 
Brisbane lietuvių namuose atnašavo šv. Mišias Verbų intensijai. Skai-
tinius skaitė ir giedojo Jurga ir Kęstutis Rimkevičiai. Nuotraukų auto-
rius Deon Bledsoe.

AkIMIrkos Iš šv. MIšIŲ brIsbANE
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2015 m. šv. Velykos

Mieli broliai ir seserys,

nuoširdžiai sveikinu visus su nuo-
stabia Kristaus Prisikėlimo švente! 
Vieni kitiems palinkėkime džiugių 
šventų Velykų. Šiandien daug kartų 
nuskamba džiaugsmo žinia, kurią 
gerai išreiškia psalmės priegiesmis: 
„Šią dieną laimingą Viešpats padarė, 
džiūgaukim, kelkim linksmybes“. 
Ant kryžiaus nužudytas Jėzus vėl 
gyvas, jį sutinka moterys, mokiniai. 
Tai pranoksta viską, ką galėtume pa-
sakyti apie gyvenimą ir mirtį.
 Bet būkime atviri – ar tikrai 
mus džiugina ši Kristaus prisikėlimo 
žinia? Džiaugiamės pavasariu, 
šventiška nuotaika namuose, o vėl 
išgirdę Jėzaus prisikėlimą skelbiantį 
„Aleliuja“ gal tik pagalvojame: 
„Na štai, atėjo Velykos“? Arba kyla 
mintis: „Jam gerai, kad prisikėlė. 
Bet mano gyvenimas lieka tas pats 
su visais kasdieniais rūpesčiais, 
neišspręstomis problemomis“.
 Žmogus daug ką gali, bet 
puikiai žinome: sugrąžinti iš mirties 
visiškai neįmanoma. Tik Dievas, 
kuris duoda gyvybę, gali ją ir at-
gaivinti. Vis dėlto tai atrodo labai 
neapčiuopiama! Ir štai Velykos mus 
veda toliau, negu sugebame įžvelgti 
ir net viltis. Apaštalas Paulius rašė: 
„Regima viltis nėra viltis... Bet jei tu-
rime viltį nematydami, tada laukia-
me ištvermingai“ (Rom 8, 24–25). 
Tai nėra bergždžias laimingos pa-
baigos lūkestis, o pasiruošimas 

priimti viską, kas ateis gyvenime, 
kartu išlaikant viltį, kad yra gilesnė 
prasmė ir tie akiračiai, kurių dabar 
dar neįžvelgiame. Mes pasitikime 
Dievu, kuris ne tik mato daugiau ir 
giliau už mus, bet visų pirma mus 
myli. „Dievas taip pamilo pasaulį, 
jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad 
kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, 
bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 
3, 16). Jėzus atėjo ne tik pamokyti 
ar duoti gražaus pavyzdžio, bet 
būti su mumis, priimti visą mūsų 
gyvenimą – su bičiuliška draugyste, 
darbo nuovargiu, dėkingumu už 
pagalbą, o taip pat kančia bei mir-
timi. Jis kviečia ir veda dar toliau: į 
prisikėlimą, kuris yra Dievo meilės 
darbas. Žmogaus egzistencija 
nekrenta į nebūtį, o skuba į Dievo 
pilnatvę. Ar tai nėra milžiniškas, 
viską keičiantis skirtumas?!
 Tai svarbu ne tik tada, kai 
iškyla egzistencinis klausimas – kam 
gyvenu šioje žemėje, bet ir „maži“ 
kasdienio gyvenimo klausimai, kai 
patiriame meilę ir kenčiame pyktį, 
džiaugiamės ir nusiviliame. Kas-
dien išgyvename ribotumą, lyg 
mus užgulusį nepakeliamą kapo 
akmenį. Tas akmuo gali būti la-
bai įvairus: gąsdinanti gydytojo 
diagnozė, šeimos išsiskyrimas, oriai 
ir užtikrintai gyventi neleidžianti 
ekonominė situacija, vienišumas ir 
nežinia dėl ateities, grėsmės, kurias 
matome žvelgdami į tai, kas vyksta 
Europoje ir pasaulyje. Bet būkime 
tikri, kad turime ateitį ir išlaikykime 
viltį. Sakydami, kad Dievui nėra 

vysk. l. vIrbAlAs sJ: JėZus AtėJo NE tIk PAMokytI Ar DuotI GrAžAus PAvyZDžIo, bEt bŪtI su MuMIs

 

 

Dievo Gailestingumo šventėje, At-
velykio sekmadienyje, Bažnyčia 
kviečiama į susitikimą su 
Prisikėlusiu Kristumi. Prieš tai 
prabėgę trys Jėzaus ir mokinių 
sielovadinės tarnystės metai 
tarp žmonių, gydant negales, 
išvarinėjant demonus ir aiškinant 
dangaus karalystės paslaptis, 
prabėgo akimirksniu. Daugelis 
Jėzaus mokymo paslapčių moki-
niams vis dar paslaptis. O viena iš 
didžiausių, - tai Jėzaus Prisikėlimas 
iš numirusių. Kodėl kančia, kodėl 
mirtis ant kryžiaus, kodėl vietoj 

karaliaus karūnos Jėzus pasirinko 
erškėčių vainiką? Klausimų dau-
giau nei atsakymų.
 Ir, kaip žinome iš Švento 
Rašto, dar daugiau papildomų 
klausimų užduoda moterys, kurios 
išvydo tuščią kapą. Atvelykio Evan-
gelijoje Jėzus po Prisikėlimo ne-
delsdamas pasirodo mokinių tarpe, 
idant tikėjimas ne susvyruotų, 
bet sustiprėtų. Ir, kas svarbiau-
sia, prisikėlimo šviesoje mokiniai 
gauna dar vieną Jėzaus mokymo 
dovaną, - Susitaikymo sakramentą. 
Tai krikščionybės kertinis akmuo, 

kuris leidžia pasauliui atpažinti 
krikščionį, kaip atleidimo, susi-
taikymo, gailestingumo ir taikos 
žmogų.
 Šiandien pasaulis ritasi 
smurto, neapykantos, pavydo ir 
nesuvaldomo gobšumo pakalne. 
Prisikėlęs Jėzus  atsisveikinimui 
su mokiniais kvies juos kopti ant 
Taboro kalno, idant visas žmonijos 
ir Bažnyčios tarnystės džiaugsmas 
būtų ne leistis žemyn pakalne, bet 
kopti į viršų ir kelti kitus. 

kunigas Egidijus Arnašius

“tAI PAsAkęs, JIs kvėPė į Juos Ir tArė: „IMkItE švENtąJą DvAsIą. kAM AtlEIsItE NuoDėMEs, 
tIEMs Jos bus AtlEIstos, o kAM sulAIkysItE, – sulAIkytos” (JN 20, 22-23)

Beveik vienu metu iškeliavo du politikos didžiavyriai, signatarai, gilūs 
mąstytojai. Jų tekstai daugeliui buvo nepatogūs, jie bandyti vadinti mari-
ginalais ir jautėsi svetimi dabartinėse politikos konsteliacijose.

Kai nebeliko Algirdo Patacko ir Romualdo Ozolo, panegerikos jiems 
pradėjo lietis ir ten, iš kur ne tiek seniai buvo vejami. Tačiau ne asmeninė 
šlovė jiems rūpėjo, jie ištikimai tarnavo savo Tėvynei, kaip tik mokėjo. 
Nebūtina su jais sutikti, tačiau svarbu įsiklausyti į tai, ką jie sakė. Tai svar-
biau nei rungtyniauti, kas juos labiau pagirs.

Andrius Navickas
bernardinai.lt

AsMENybės tArNAvusIos tėvyNEI

negalimų dalykų, pasitikime ne 
„magiška“ Dievo lazdele, kuria jis 
viską pakreips gera linkme, bet jo 
meile. Kristus pasiaukojo ir mirė už 
mus. Jo meile nebuvo tik – Giesmių 
giesmės žodžiais tariant – „stipri 
kaip mirtis“ (Gg 8, 6), bet daug 
stipresnė, didesnė ir galingesnė už 
mirtį. Todėl niekas pasaulyje mūsų 
negalės atskirti nuo Kristaus meilės 
(plg. Rom 8, 39).
 Šiais Pašvęstojo gyveni-
mo metais popiežius Pranciškus 
pakvietė prisiminti ir paminėti vie-
nuolius. Daugybė krikščionių drąsiai 
skyrė savo gyvenimą Dievui, malda 
ir konkrečiu tarnavimu artimui: 
mokyklose, ligoninėse, parapijose. 
Taip rado pilnatvę, akivaizdžiai pa-
liudydami, kad džiaugsmas ateina 
priimant Dievo meilę ir save do-
vanojant, pasišvenčiant. Vienuolinis 
pašaukimas ir kunigystė Bažnyčioje 
– vienas iš drąsių gyvenimo kelių, 
galimybė nešti džiugią Evangelijos 
žinią.

 Neseniai miręs jaunas ita-
las kunigas velykiniame pamoksle 
paliko gražų ir drąsinantį liudijimą 
apie Kristų: „Jei Jis prisikėlė, va-
dinasi verta. Verta kovoti, verta 
kentėti, verta aukotis negailint savęs, 
verta drąsiai apsispręsti tarnauti be 
rezervų. Jei Jis prisikėlė, nėra nieko 
tokio tolimo, kas negalėtų priartėti, 
nieko prarasto, ko negalėtume at-
gauti, nieko taip absurdiško, kas 
galiausiai neįgautų prasmės. Jei Jis 
prisikėlė. Nesakome to, lyg Juo abe-
jotume: mes krikščionys neturime 
nieko kito pasakyti pasauliui, ne-
turime kitų turtų, neturime kito 
džiaugsmo, neturime kitos vilties.“
 Velykos – Kristaus 
prisikėlimas – iš tiesų neša viltį ir 
džiaugsmą. Linkiu jį patirti, juo 
gyventi ir juo dalintis.

lionginas vIrbAlAs, sJ
Panevėžio vyskupas

Panevėžio vyskupijos informacija
bernardinai.lt

            Algirdas Patackas                             romualdas ozolas
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 Prisimindamas nemirtingus 
šv. Jono Pauliaus II žodžius, galiu pa-
sakyti, kad šiandien ir mums verta jo 
žodžius sau pakartoti – nebijokime!
 Pirma, verta nebijoti 
pripažinti, jog gyvenimas yra įdomus 
ir iš esmės gražus. Todėl daugiau 
džiaukimės ir daugiau šypsokimės! 
Tai taikau ypač sau.
 Taip pat noriu pasakyti, kad 
man gyvenimas įrodė, jog verta ne-
bijoti pagirti šalia esantįjį, net jeigu ir 
nėra labai už ką.
 Todėl, pirmiausia nebi-
jokime padėkoti visiems savo 
bendražygiams už rinkimų rezul-
tatus. Kur pasisekė, kur nepasisekė 
– visi žinome, bet visi dirbome, 
stengėmės ir todėl – nuoširdžiai ačiū. 
Išvadas, ką reikia taisyti, ką reikia 
gerinti, ką reikia stiprinti – pasida-
rysime savo ruožtu, bet šiandien tie-
siog paspauskime vienas kitam ranką 
ir pasakykime vyrišką (ar moterišką) 
tylų „ačiū“. Ir kiekvienas sau ty-
liai pasakykime: betgi aš asmeniškai 
galėjau daugiau padaryti ir daugiau 
prisidėti prie bendro rezultato.
 Ačiū ir už tokią išpažintį. 
 Aš tokią savo išpažintį 
pasidariau šiek tiek anksčiau ir apie 

tai garsiai paskelbiau. Dar kartą 
to paties šiandien garsiai neskelb-
siu. Tačiau noriu vėlgi asmeniškai 
visiems padėkoti.
 Ačiū už tai, kad buvome 
kartu pastaruosius 12 metų! Ačiū už 
visus 25 metus! Dar kartą sveikinu 
visus su Kovo 11-osios 25-mečiu!
 O šiandien nebi-
jokime ir drąsiai ženkime į kitą 
Nepriklausomybės 25-metį. Mes bu-
vome ir esame partija, kuri per ne-
priklausomos Lietuvos pirmąjį 25-
metį nebijojome ir brėžėme didelę 
dalį Lietuvos strateginės politinės 
trajektorijos: ar būdami valdžioje, ar 
būdami opozicijoje. Tą patį turėsime 
daryti ir per ateinantį 25-metį: ne-
bijoti ir brėžti Lietuvos strateginės 
darbotvarkės trajektoriją.
 Todėl šiandien labai svarbu 
suvokti, kad Lietuva, o tuo pačiu ir 
mes, esame ant naujos darbotvarkės 
slenksčio, kad kitas Seimas užbaigs 
jau antrąjį XXI amžiaus dešimtmetį, 
kad šiandien Lietuvos visuomenė 
kvėpuoja šiek tiek kitokiu oru nei 
kvėpavo 1990-aisiais.
 Todėl ir sakau labai paprastai 
– nebijokime įsileisti šviežio oro. Ne-
bijokime įsileisti šviežio oro į parti-

jos gyvenimą, į valstybės gyvenimą. 
Nebijokime atverti duris ir langus 
naujai kartai, naujai bangai, naujai 
energijai, naujam žygiui, naujoms 
idėjoms.
 Tai nereiškia, kad turime 
nuklysti nuo kelio, kurį brėžėme nuo 
pat 1990-ųjų, kai sakėme, kad mūsų 
svarbiausias tikslas – sugrąžinti 
Lietuvą į ten, iš kur ji buvo išplėšta 
50-ties metų Sovietų okupacijos, kai 
sakėme, kad turime greičiau sugrįžti 
į savo namus Europoje. Ši kelionė vis 
dar tęsiasi, bet joje ateina naujas eta-
pas, naujas 25-metis, kuriame nau-
joji nepriklausomos Lietuvos karta 
turi perimti atsakomybę ant savo 
pečių ir tęsti mūsų pradėtą žygį. Ir 
mes turime to nebijoti, taip, kaip to 
nebijojome tada, kai Sąjūdžio metais 
pradėjome šį žygį.
 Todėl ir sakau – nebijokime 
atidaryti langus pavasario gaiviam 
vėjui. Nebijokime skersvėjų – tegul 
išpučia šiek tiek užsistovėjusį orą. 
Tegul pravalo smulkių nuoskaudų, 
užgautų ambicijų, tarpusavio 
pasipykimų ir smulkių intrigėlių 
tvaiką mūsų bendruomenėje. Atida-
rius langus, pavasario skersvėjis iš 
pradžių sukelia visas dulkes ir smul-

kias šiukšles, o po to jas išneša lauk. 
Nebijokime ir to!
 Nuo pat 2003 metų, kai ta-
pau partijos pirmininku, mačiau 
svarbią užduotį mums patiems keis-
tis ir atsinaujinti kartu su greitai 
besikeičiančiu gyvenimu ir su naujais 
iššūkiais: atsinaujinti idėjomis ir pro-
gramomis, atsinaujinti žmonėmis, 
kurie būtų pajėgūs tas programas 
įgyvendinti.
 Todėl rūpinausi, kad mes 
būtume pirmeiviais siekiant, kad 
Lietuvos ekonomika būtų inovatyvi, 
kad plėtotųsi konkurencinga žinių 
ekonomika, kad modernizuotųsi 
mūsų universitetai, kad išvaduotume 
ir modernizuotume savo energetiką. 
Tam reikėjo ir centro dešiniųjų 
konsolidacijos. Reikėjo plataus su-
pratimo, kiek svarbi yra moderni 
dešinioji socialinė ir šeimos politika. 
Išlikome nuoseklūs Rusijos grėsmių 
stabdytojai ne tik Lietuvos viduje, 
bet ir plačiuose Rytų ir Vakarų fron-
tuose. Visa tai reikalavo specifinės 
patirties, jaunatviškos energijos, 
gebėjimo matyti Lietuvos reikalus 
žymiai platesniame kontekste.

(sutrumpinta)
Delfi.lt

A. kubIlIus. NEbIJokIME PAsItIkėtI NAuJąJA kArtA

(Atkelta iš tA 7-to numerio)
 
Turint galvoje Europos šalių nenorą 
vadovautis 5-uoju straipsniu, kokia 
tikimybė, kad Jungtinės Valstijos 
apgins Lietuvą? Maža. Ši sutartis 
Jungtinėms Valstijoms veikiausiai 
reikš tik tiek, kaip strategiškai kan-
trus prezidentas B. Obama nuspręs, 
kiek ji turi reikšti – nei daugiau, 
nei mažiau. Galiausiai žmogui, 
kuris be jokių dvejonių pats vienas 
pakeitė šalies imigracijos įstatymą, 
neturėtų kilti problemų išsisukant 
net nuo akivaizdaus NATO sutar-
ties įsipareigojimo. 
 Volstrytas taip pat ne-
bus kupinas entuziazmo, ypač dėl 
ekonominių sankcijų. Kaip hi-
piai, kurie veikiau mylėtųsi, o ne 
kariautų, Volstryto vilkai ir kapita-
listai veikiau darytų pinigus negu... 
kažką kita. Tai žinojo ir Vladimiras 
Leninas.
 Tačiau netgi centrinės 
gatvės amerikiečiai veikiausiai gal-
vos, kad Lietuva, galiausiai, na, yra 
labai, labai... toli.
 O tokiu atveju gali 
paaiškėti, kad Šiaurės Atlanto su-
tartis yra atgyvena, kad ji tiko mūsų 
protėviams, tačiau nebėra tinkamas 
orientyras jų palikuonių elgesiui.
 Rimtas klausimas, kuris 
vėl ir vėl kils dėl tikrų ir gresiančių 
neramumų, konfliktų Šiaurės At-
lanto Sutarties regione ir kitose pa-
saulio dalyse, yra toks: ar JAV turėtų 
vadovautis sutartimis, ar tik tuo, ką 

laiko savo tiesioginiu nacionaliniu 
interesu? Sutartys svarbios. Tačiau 
jų svarba būna atvirkštinės propor-
cijos pasirašiusiųjų galiai. Žinoma, 
paisyti sutarties įsipareigojimų yra 
nacionalinis interesas, net jei, o 
kartais ypač jei tam tikras veiks-
mas, kuriam įpareigoja sutartis, 
nėra (nacionalinis interesas).
 Jau esame iki kulkšnių 
Ukrainoje. Kyla klausimas, jei 
pradedame teikti paramą, kas 
reiškia, jog įsitraukėme į kovą, kada 
sustoti? Jei siuntėme pirštinių arba 
maisto davinių, ar galiausiai turime 
siųsti taktinių branduolinių ginklų? 
O jei ne, tai kodėl?
 Vienas atsakymas į tą 
klausimą galėtų būti, jog turėtume 
siųsti ginklų ukrainiečiams, kad pa-
didintume Rusijai kainą už agresiją, 
remiantis teorija, kad padarius ką 
nors brangesnį, mažiau to gauni, – 
tiesa, šiuo atveju (teorija) nebūtinai 
tinka.
 Aukščiausiais NATO ka-
rinis vadovas – generolas Phili-
pas Breedlove‘as praėjusią savaitę 
sakė: „Matome, kad ponas Putinas 
leidžia sau visus veiksmus, ir jie eis 
toliau, kol pasieks savo tikslus.“
 Jei esame pasirengę (bris-
ti) iki kelių, tiekdami pagalbą, ar 
neturėtume būti pasirengę (bristi) 
iki sėdmenų? Tačiau, anot generolo 
Ph. Breedlove‘o, net to gali nepa-
kakti.
 O tada vėl kyla klausi-
mas: ar atlikti dalį darbo, bet jo 

neužbaigti yra blogiau nei nieko 
nedaryti? Ar dėl to nekyla tuščių 
vilčių, veltui neiššvaistomi ištekliai 
ir mes neatrodome nepastovūs? Jei 
JAV nepasirengusi žengti paskuti-
nio žingsnio, ar turėtų žengti pirmą 
žingsnį?
 Atsakymai į šiuos klausimus 
gali priblokšti, tačiau jie turėtų mus 
paskatinti ateityje būti atsargesnius, 
sudarant susitarimus. Jei atsargiai 
teiksime garantijas, jomis labiau 
tikės, ypač jei jas laiko glaudžiai 
susijusias su nacionaliniais mūsų 
interesais.
 Jungtinės Valstijos turi kelis 
strateginius nacionalinius intere-
sus, vieni svarbesni už kitus. Trys 
svarbiausi interesai – ginti šią šalį 
nuo nusikalstamų Kinijos, Rusijos 
ir musulmonų teroristų veiksmų.
 Saugoti teritorinį Lietu-
vos ar Ukrainos vientisumą nuo 
Rusijos yra strategiškai būtina tik 
tokiu atveju, jeigu Rusijos veiks-
mai yra suprantami kaip dar vienas 
žingsnis ilgalaikėje Rusijos strategi-
joje, – kuri, tikėtina, bus sėkminga, 
– destabilizuoti Europą (kad ir ką 
tai reikštų). Tai tikrai prieštarauja 
JAV interesams.
 Tačiau nėra aišku, ar net 
Baltiškoji vakarienė – trijų patiekalų 
Rusijos vakarienė iš Lietuvos, Lat-
vijos ir Estijos – paskatintų pada-
ryti išvadą, kad Rusija, ekonomiškai 
žlunganti kleptokratija, kelia 
tokią grėsmę JAV saugumui, kad 
įsikišimas, net vien pritaikant 

ekonomines sankcijas, reikalingas.
 Tačiau lieka atviras klausi-
mas: ar JAV įsikišimas reikalingas 
dėl mūsų išreikštų įsipareigojimų 
pagal NATO sutartį, net jei tikrieji 
Rusijos veiksmai nekelia (ar dar 
nekelia) grėsmės mūsų saugumui?
 Rusai, be jokios abejonės, 
bjaurūs žmonės (tuo norime pa-
sakyti, kad bjaurūs žmonės yra 
konkrečiai V. Putinas ir jo kom-
panija). Ir ukrainiečiai gali būti 
ne dovanėlė, kaip teigia kai kurie 
europiečiai. Kiek žinau, lietuviai 
taip pat ne tokie jau geri, nors šis 
garsus lietuvis buvo nepaprastai 
malonus žmogus. Nepaisant to, 
JAV politika negali būti paremta 
spėliojimas, kas neva yra geras, o 
kas blogas. Jai turi rūpėti tik tai, kas 
mums užtikrintų taiką ir saugumą.
 Kartu su mumis 
vakarieniavęs lietuvis save vadina 
optimistu. Bet niekaip nesugal-
voju, kodėl, atsižvelgiant į turimas 
pasirinkimo galimybes, mums 
skirstantis jis tikrai neatrodė toks 
optimistas, o mums jo, išeinančio 
į šaltą ir tamsią Vašingtono naktį, 
buvo labai gaila.
 Tomis dienomis Vašingtone 
tikrai buvo šalta. Lietuvoje galbūt 
oro sąlygos dar atšiauresnės – 
kaip ir kitose nedidelėse šalyse, 
turinčiose sieną su Rusija (panašu, 
kad klimatas ten nesikeis dar daug 
metų)

PAbAIGA.
Delfi.lt

JAv ANAlItIkAs: Ar JuNGtINės vAlstIJos Dėl lIEtuvos vEltŲsI į kArINį koNflIktą?
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(Atkelta iš tA 6-to numerio)
 Evangelikų bendruomenė, 
kuriai vadovauja  A. Baltrukonienė,  
pamaldoms naudoja naujai 
sutvarkytą koplyčią. Jų sielovadu  
tampa latvis kunigas Jonas Šimboras. 
Katalikų bendruomenė taipogi 
naudojasi koplyčia rekolekcijoms, 
mirusiųjų metinėms  paminėti ir ki-
toms religinėms apeigoms. Kariai 
Ramovėnai savo mirusiems kariams 
- nariams  pagerbti  sukūrė gražią 

bronzinę  Gedimino kryžiaus  pavida-
lo  lentą  - ir patalpino ją  Koplyčioje. 
 Aukos buvo renkamos toliau.  
MLK taryba nusprendžia visus klubo 
narius, kurie paaukoja $500 paskelb-
ti Garbės nariais. Lenta su visų 
aukotojų vardais pakabinta  korido-
riuje prie Baro salės. Nario mokestis 
pakeltas iki $20.00. Taryba norėjo 
prašyti visų organizacijų prisidėti 
$450.00  prie remonto išlaidų. Atro-
do, kad tik Dainos Sambūrio choras 

MElbourNo lIEtuvIŲ klubuI - 50 MEtŲ

tai sumokėjo. Nustatatyta  MLK  salių   
nuomos kainos: Jubiliejinė salė $100, 
virtuvė $50.00,  valymui  $30.00, 
šermenims, virtuvės ir baro salės 
naudojimas po  $40.00.
 Tuomet narių būta 400. 
Nesumokėjusiems  nariams siun-
čiami  laiškai.  Įdomu konstatuoti, 
kad šiais (2015) metais MKL  narių  
saraše  taipogi figuruoja 400  narių 
pavardės, o susimokėjusių nedau-
giau kaip pusė.  Jų tarpe jaunesnio 
amžiaus narių nėra susimokėję.   Gal  
laikas pradėti  siuntinėti  nariams 
paraginimus?
 Klubo remonto darbai 
vyksta toliau. Senas  stogas  nuolatos 
prašosi  remonto, nes  visiškai pakeis-
ti  jį pareikalautų didžiulių išlaidų. Ar 
vyko didelių pasikeitimų tarp 1980 
ir 1990? Tikriausiai taip, nes rasta 
apsčiai financinės apyskaitos ir kvitų 
dokumentų,  tačiau  jokių posėdžių 
bei metinių protokolų nerasta. Kaip 
vienas ilgametis klubo pirmininkas 
pareiškė - klubo pirmininkai  veikė 
gerai, bet kai kurie tarybos nariai 
užėmė tik šiltas vieteles.
 Nuo 1991 m. visi posėdžių 

protokolai vedami tvarkingai. Naudo-
jama viena  knyga, kaip  įstatymuose 
reikalauta. Tuo metu LNK Tarybą 
sudaro V. Bosikis (pirmininkas), N. 
Ramanauskas (iždininkas),  K. Lyni-
kas (sekretorius), eiliniai nariai - Dr. 
J. Kunca., F. Sodaitis, B. Beržanskas.  
 Pagrindinis  tų metų  darbas 
buvo baro praplėtimas.  Tai  labai 
pasitarnavo nariams, kurie norėjo 
stoviniuoti prie baro. Pasirodo, kad 
ne vien tik su valgiu auga apetitas, 
su gėrimu lygiai tas pats. Gėrimą pa-
dauginus, deja, atsiranda problemos.  
MLK  ne kartą  turėjo aiškintis polici-
jai, kodėl ji leidžia  vienam savo na-
riui nuolat  pasigerti  ir tuom sukelia 
policijai  problemų. 
               Didžiausiam  narių džiaugsmui, 
Lietuvai atgavus Nepriklausomybę 
pasirodė lietuviškas alus, Lithu-
anian Vodka ir lietuviškas krupni-
kas. Su laiku net lietuviška duona 
pasirodė klube, o dar po kelių metų 
ir  sveikatingiausia,  švariausių 
žolelių arbata.

(tęsinys tA 9-tame numeryje)
Danutė Monika baltutienė

4 psl.

 Užsienio reikalų minis-
tras Linas Linkevičius Melbourno 
klube ragino neskirstyti vieni kitų į 
skirtingų kartų lietuvius, tačiau išlikti 
vieningiems ir kartu ypač švenčiant 
25-ąjį Lietuvos Nepriklausomybės  
jubiliejų.
 L. Linkevičiaus vizitas Nau-
jojoje Zelandijoje ir Australijoje – pir-
mas oficialus užsienio reikalų minis-
tro vizitas nepriklausomos Lietuvos 
istorijoje. Kovo 23 dieną Užsienio 
Reikalų Ministerijos (URM) dele-
gacija atvyko į Melbourno Lietuvių 
Klubą, kur juos pasitiko Lietuvos 
Respublikos Garbės Konsulė Aus-
tralijoje ponia Dana Levickienė su 
sutuoktiniu Vytautu ir gausus lietuvių 
bendruomenės būrys. Delegacijoje 
taip pat buvo Egidijus Meiliūnas, 
ambasadorius Australijai ir Naujajai 
Zelandijai, Ina Marčiulonytė,  URM 
direktorė Lotynų Amerikai, Afri-
kai, Azijai ir Okeanijai, ir Simonas 

Šatūnas, URM direktorius išoriniams 
ekonominiams santykiams. Dele-
gacija atskirai susitiko su Australijos 
ir Lietuvos verslo tarybos nariais ap-
tarti tolimesnio bendradarbiavimo ir 
planų.
 Iškilmingą sutikimą bend-
ruomenė pradėjo su šokiais ir dai-
nomis – koncertavo tautinių šokių 
grupė “Šokdava” ir audringais ploji-
mais sutikta “Pamesta Klumpė”.
 Po koncerto Ministras savo 
kalbą pradėjo atsiliepdamas į jam 
dažnai užduodamą Australijos 
lietuvių klausimą, kokia gi ištikrųjų 
situacija Ukrainoje ir kokia padėtis 
Lietuvoje dėl Rusijos agresijos. Į tai 
Ministras atsakė pabrėždamas du 
dalykus. Pirma,  kad šiais metais 
švenčiamas Nepriklausomybės ju-
biliejus būtent yra ypatingas tuo, 
kad tai jau ilgesnis laikotarpis nei 
prieš pokaryje atkurtos Lietuvos 
valstybės, o antra – priminimas, 

Įamžinta evangelikų bendruomenės akimirka su kunigu Jonu Šimboru.

užsIENIo rEIkAlŲ MINIstro l. lINkEvIčIAus PIrMAs ofIcIAlus vIZItAs AutrAlIJoJE

kad ir dabartinė laisvė atgauta yra 
dar brangesnė, nes situacija galėjo 
susiklostyti daug nepalankiau ir da-
bartiniai įvykiai Ukrainoje yra to 
tik pavyzdys. Priminė, kad per šios 
Nepriklausomybės laikotarpį pavy-
ko tapti NATO ir Europos Sąjungos 
nare ir šiuo atžvilgiu Lietuva nebėra 
tik viena šalis tarptautinėje arenoje, 
bet turinti svarius sąjungininkus. 
 Ministras džiaugėsi Australi-
jos ir Lietuvos bendradarbiavimu 
Jungtinių Tautų Saugumo komitete 
ir reiškė pagarbą ir dėkingumą Aus-
tralijos užsienio reikalų ministrei 
Julie Bishop. Bendrų pastangų dėka 
ministrams pavyko iškelti Ukrainos 
padėties klausimą į pirmas gretas. 
Taip pat išreiškė viltį, kad bendrų 
pastangų dėka pavyks skantinti 
abipusį šalių susidomėjimą verslumo 
bei mokslo srityse. L. Linkevičiaus 
teigimu, australus gali sudominti 
bendradarbiavimas informacinių bei 
lazerinių technologijų, biomokslų 
srityse, taip pat maisto produktų eks-
portas. Šiuo metu prekybos tarp Lie-
tuvos ir Australijos apimtys yra labai 
kuklios.
 Susitikimo su ministre J. 
Bishop metu L. Linkevičius sakėsi 
ketina aptarti situaciją Ukraino-
je, kovą su terorizmu. Dvišalėje 
darbotvarkėje su Julie Bishop bus 
kalbama apie verslo ryšių skatinimą, 
galimybę pasirašyti sutartį dėl darbo 
atostogų programos „Working Holi-
day“. Ministras užsiminė, kad iš esmės 
baigtos derybos dėl Lietuvos ir Nau-
josios Zelandijos susitarimo taikyti 
šią programą, leidžiančią jaunimui 

iki 30-ties metų į Naująją Zelandiją 
atvažiuoti padirbėti ir atostogauti. 
Tokio pat susitarimo ateityje tiki-
masi su Australija. Susitikimų metu 
taip pat bus siekiama užsitikrinti 
Australijos paramą Lietuvai stojant 
į Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizaciją (OECD).
 Po kalbos, Ministras ir 
Garbės Konsulė Dana Levickienė 
pranešė, kad šio vizito metu ski-
riami du Lietuvos Respublikos diplo-
matijos žvaigždės apdovanojimai už 
ilgametį darbą Lietuvos valstybei ir 
jos labui Gabrieliui Žemkalniui ir bu-
vusiam ilgamečiui Lietuvos Respub-
likos Garbės ir Generaliniui konsului 
Andriui Žilinskui. Iškilmingo sutiki-
mo pabaigoje visi dalyviai sugiedojo 
Australijos ir Lietuvos valstybinius 
himnus. 
 Tolimesnis bendravimas 
tęsėsi Klubo baro salėje ir iškilmingos 
vakarienės metu. Vakarienę paruošė 
Melbourno Socialinė Moterų draugi-
ja ir Melburno Katalikių moterų 
bendrija vadovaujamos Bronės 
Staugaitienės. 
 Sekančią dieną buvo nu-
matyti susitikimai su RMIT univer-
siteto ir Bio21 Molekulinio mokslos 
ir biotechnikų instituto atstovais,  
žiniasklaidos konferencija, vizitas 
pas Melbourno merą Robert Doyle 
bei Ministro paskaita RMIT univer-
sitete. Ministras ir delegacija taip pat 
aplankė Port Melbourne, lietuvių 
parapijos Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės 
bažnyčią ir Šv. Patriko katedrą.

Edvina Micallef
Nuotrauka b. Prašmutaitės
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 Dievo žodis ketvirtąją 
Velykų dieną mums primena, kad 
žmogus be Kristaus yra luošys, 
tačiau, kai jį paliečia Dievo 
malonė, jis labai tvirtai atsistoja 
ant kojų. Šiandien laidojame vyrą, 
kurį buvo palietusi Dievo malonė, 
padėjusi jam visuomet išlikti labai 
tvirtam.
 Labai simboliškos Algir-
do Patacko mirties ir laidojimo 
datos – Didysis penktadienis ir 
šv. Velykos. Kristaus Prisikėlimo 
iškilmę švenčiame per visą oktavą.
 Visą Algirdo Patacko 
gyvenimą galima prilyginti Didįjį 
penktadienį švenčiamai Kris-
taus kryžiaus paslapčiai. Kryžius 
buvo jo pogrindinė veikla ir KGB 
kalėjimas; ne mažesnis kryžius 
buvo Sausio 13-oji ir laisvos Lie-
tuvos kūrimas matant, kad ne vis-
kas vyksta taip, ko buvo siekta.
 Šv. Velykos primena, kad 
šioje žemėje nereikia baidytis 
kryžiaus paslapties, nes, teisingai 
išgyvenama, ji visuomet veda į 
Prisikėlimą. Žemėje niekuomet 
nesukursime tobulos visuomenės, 
nors ir labai jos norėtume. Laisva 
visuomenė paprastai kuriama ant 
demokratinių pagrindų, tačiau 
pati demokratija tik tuomet neša 
palaimingų vaisių, jeigu ją ku-
ria moralūs žmonės. Tačiau vi-
sos bėdos prasideda tuomet, kai 
žmogus nori švęsti Velykas be 
kryžiaus.
 1988 m. Lietuvos Sąjūdžio 
mitinge Algirdas kalbėjo: „Mes 
norime laisvės, bet ar nuo to 
pradedame. Iš Sąjūdžio progra-
mos dingsta etinės vertybės, vis 
labiau įsigali ekonominiai ir poli-
tiniai šūkiai. Yra pavojus nematyti 
pagrindinio priešo – mūsų dvasi-
nio skurdo. Pirmiausia reikia 
vaduotis iš savo nuodėmių. Nėra 
laisvės be doros. Tik dora suteikia 
moralinę teisę būti laisviems. Jei 
patys sugesime, tuomet galas. 
Pirmiausia reikia susitvarkyti 
su savimi, o tuomet kariauti su 
išorės priešais. Iš savęs reikia 
reikalauti dešimt kartų daugiau, 
kaip iš kitų.“ Tai buvo ne kunigo, 

ArkIvyskuPAs s. tAMkEvIčIus: A. PAtAcko GyvENIMą GAlIMA PrIlyGINtI 
krIstAus kryžIAus PAslAPčIAI

kremlių įsiutino latvijos 
ministro žodžiai 

NAuJIENos Iš lAtvIJos

 Rusijos Federacijos Tary-
bos tarptautinių reikalų komiteto 
vadovas Konstantinas Kosačiovas 
ragina Europos Sąjungos užsienio 
reikalų ministrus laikytis atokiau 
nuo Latvijos URM vadovo Edgaro 
Rinkevičiaus, palyginusio Rusiją su 
Vokietijos Reichu.
 „Net Latvijos ministrė 
pirmininkė Laimduota Straujuma 
atsiribojo nuo įžeidžiančio Latvijos 
URM vadovo „tweet“o. Gerai būtų, 
jeigu tokios pat distancijos su savo 
latvių kolega nedelsiant imtų lai-
kytis ir kiti Europos Sąjungos šalių 
užsienio reikalų ministrai“, – sakė 
K.Kosačiovas naujienų agentūrai 
„Interfax“.
 Ypač tos valstybės, kurios 
gali didžiuotis mūsų bendra pergale 
prieš Trečiąjį reichą, pridūrė jis.
 „Jeigu Rinkevičius neatsiims 
savo žodžių, pauzę bendravime su 
juo turi taikyti rusų diplomatai, 
neribojant nei laiko nei erdvės. 
Diplomatijoje turėtų būti toks ter-
minas – nerankąpaspaustinas“, – 
pareiškė K.Kosačiovas.
 Anksčiau buvo pranešta, 
kad Latvijos užsienio reikalų mi-
nistras Edgaras Rinkevičius socia-
liniame tinkle „Twitter“ savo pasky-
roje parašė: „Kuo labiau žiūriu 
į šiuolaikinę Rusiją, tuo labiau 
prieinu išvados, kad ji baigs kaip 
Vokietija po Pirmojo ir Antrojo 
pasaulinių karų“.

bNs

 Baltijos valstybių oro 
erdvėje patruliuojantys NATO oro 
policijos naikintuvai antradienį 
netoli Latvijos teritorinių vandenų 
pastebėjo Rusijos ginkluotųjų 
pajėgų transportinį orlaivį „Il-76“.
 Rusijos karinių lėktuvų ir 
laivų veikla šalia Latvijos išskirtinės 
ekonominės zonos ir šalies sienų itin 
suintensyvėjusi. Latvijos kariškių 
duomenimis, šiemet Maskvos ka-
riniai orlaiviai ir laivai netoli šalies 
teritorinių vandenų pastebėti 30 
kartų, pernai - 250.
 Skrydis virš tarptautinių 
vandenų neprieštarauja daugia-
šaliams susitarimams, tačiau Rusi-
jos orlaiviai dažniausiai atsisako 
įvykdyti radaro dispečerio prašymą 
identifikuotis, taip keldami pavojų 
keleiviniams lėktuvams.

EltA

Netoli latvijos teritorinių 
vandenų pastebėtas rusijos 

karinis orlaivis

bet pasauliečio, per pogrindį ir 
KGB kalėjimą atėjusio į Kauno 
Sąjūdžio gretas, žodžiai. Jis jau 
buvo pažinęs, ką reiškia nelaisvė, 
ir gerai suprato, kaip reikia iš jos 
vaduotis ir kaip vaduoti Lietuvą.
 Algirdas mokėsi mylėti 
Lietuvą, kai ji buvo labai 
skriaudžiama, o laisva mintis 
slopinama. Anuomet buvo ne-
didelis pasirinkimas: prisitaikyti 
prie okupacijos sąlygų arba, rizi-
kuojant laisve, kažką daryti. Apie 
tą metą Algirdas taip kalbėjo: 
„Buvo dilema: ar tu žmogus, ar 
skuduras? O juk pokario metais 
vyrai gyvybę padėjo, į miškus ėjo 
– tai kuo aš rizikuoju? Kad di-
sertacijos neparašysiu? Į užsienį 
neišleis? Jei aš eičiau „į dugną“, ar 
tada gerai jausčiausi? Buvo tokia 
sovietinė gerovė, buvo galima 
gauti „paskyrą“ žiguliukui, ir butą 
duodavo. Neužkabink jų, tai net į 
bažnyčią gali nueiti. Bet tada kas 
tu toks? Matai, kaip iš visų pusių 
varo blogį, kaip tyčiojasi iš tavo 
Tėvynės.“ Kaip Algirdas mąstė, 
taip ir elgėsi. Pogrindyje redagavo 
„Pastogę“, talkino leidiniui „Lietu-
vos ateitis“. Na, ir kaip buvo gali-
ma tikėtis, atsidūrė KGB kalėjime, 
apie kurį pasakė sparnuotą frazę: 
„Geriau tenai nepatekti.“ Tačiau 
sugrįžo iš tenai nepalūžęs.
 Tokie kaip Algirdas buvo 
labai reikalingi ne tik pogrindžio 
veikloje, bet ir Sąjūdyje, nes be jų, 
tikriausiai, būtume išsikovoję tik 
Trispalvę ir himną ir likę Sovietų 
Sąjungos sudėtyje. Kauniečiai 
sąjūdininkai pasižymėjo kaip 
radikali srovė, reikalavusi Lietuvai 
tik nepriklausomybės.
 Pagaliau atėjo ilgai svajota 
laisvė. Velionis Algirdas negalėjo 
priimti vartotojiškos, vakarietiško 
liberalizmo idėjomis persisunku-
sios Lietuvos. Jis nusivylė Lietuvos 
politiniu elitu: „Mes kovojome už 
tai, kad valdžia tarnautų žmonėms, 
kad tiesiog, būtų žmonių valdžia. 
O ją užgrobė vagys ir veidmai-
niai. Įsigalėjo sovietinė žiguliukų 
karta, prisitaikėliai“ – šie labai 
skaudūs Algirdo žodžiai, be jo-

kios abejonės, buvo taikomi ne 
visiems, bet daugeliui. Algirdo 
tvirtas įsitikinimas savo tiesa, 
jo tiesus būdas daugelį glumi-
no, dažnai net erzino. Bet ne-
buvo galima jo negerbti, nes net 
darydamas klaidų jis buvo iki 
kraštutinumo sąžiningas. Jis tie-
siog spinduliavo padorumu.
 Galima buvo suabejoti ar 
nepritarti kai kuriems velionio Al-
girdo sprendimams, bet dalykai, 
kurių jis siekė, buvo esminiai. Jis 
turėjo Dievo dovaną įžvelgti vals-
tybei, tautai ir paskiram žmogui 
būtinus giluminius dalykus. Apie 
tokius žmones sakoma, kad jie yra 
žemės druska, nes jei jos nebūtų, 
daug kas pradėtų pūti.
 Algirdo idealizmą charak-
terizuoja kad ir tokios detalės: jis 
buvo atsisakęs signataro rentos, 
žemės sklypo ir kitų privilegijų. 
Kai vieną kartą Algirdui buvo 
paskirtas aukštas valstybinis 
apdovanojimas, pamatęs, kad 
panašiai apdovanojamas ir buvęs 
jo tardytojas, pareiškė: „Šiuo at-
veju tik vienas yra teisus. Jei teisus 
jis – buvęs mano tardytojas – tada 
neteisus aš ir visas mano gyveni-
mas.“ Ir apdovanojimo atsisakė.
 Algirdas labai skaudžiai 
išgyveno, matydamas, kaip 
dabartinėje Lietuvoje atkakliai 
kelią skinasi su žmogaus prigim-
timi nesuderinamos ideologijos, 
tokios, kaip antai, genderizmas. 
Jis pritarė rusų disidento Bu-
kovskio minčiai, kad „genderiz-
mas yra blogiau už komunizmą“, 
kai žmogus jau nebe žmogus, o 
kažkoks socialinis konstruktas, 
kai vieną dieną jis gali save laikyti 
vyru, kitą – moterimi.
 Algirdas buvo karys, 
stovėjęs ne tik Lietuvos laisvės, 
bet ir dvasinių dalykų sargybo-
je. Toks tapo giliai tikėdamas į 
Dievą, būdamas Eucharistijos 
bičiulių sąjūdžio nariu ir be išlygų 
mylėdamas Lietuvą. Panašių 
į Algirdą visais laikais būna 
mažuma, bet jų būna. Dievas juos 
siunčia tarsi pranašus, kad kitiems 
rodytų kelią. Todėl neabejoju, kad 
Dievas ir naujajai Lietuvos kar-
tai pašauks panašių krikščionių, 
koks buvo velionis Algirdas. Kas 
tiki į Prisikėlusįjį Kristų, tas yra ir 
visuomet išliks vilties ir veiksmo 
žmogumi, tas niekuomet tiesos ir 
laisvės neiškeis į lėkštę lęšienės. 
Prie a. a. Algirdo karsto melskime 
prisikėlusįjį Kristų, kad Lietuva 
visuomet turėtų sūnų bei dukrų, 
kurie būtų drąsūs priimti Kris-
taus kryžiaus slėpinį ir vestų tautą 
į naują atgimimą.

kaunoarkiviskupija.lt

Algirdas Patackas
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Pakalbėkime apie sveikatą... 18 NEGAlAvIMŲ, kurIuos PADės įvEIktI MEDus Ir cINAMoNAs

 Vaistus gaminančios 
bendrovės tikrai nenorėtų, kad 
ši informacija pasklistų plačiai. 
Paaiškėjo, kad daugumą ligų gali 
išgydyti paprasčiausias medaus ir 
cinamono mišinys, rašo In5d.com. 
Medus nuo seno vartojamas dau-
gumoje pasaulio šalių. Šiuolaikiniai 
mokslininkai patvirtino, kad tai la-
bai veiksminga priemonė, galinti 
išgydyti įvairias ligas.
 Be to, medus nesukelia 
jokio šalutinio poveikio, tai taip 
pat didelis šio natūralaus produkto 
privalumas. Tyrėjai teigia, kad nors 
medus ir saldus, vartojamas tinka-
momis dozėmis kaip vaistai, jis 
nekenkia net diabetu sergantiems 
pacientams.
 širdies ligos: pasigaminkite 
medaus ir cinamono pastą, ją 
reguliariai kas rytą valgykite 
užsitepę ant skrudintos duonos, 
vietoj uogienės. Ši pasta mažina 
cholesterolį ir gali potencialiai ap-
saugoti nuo infarkto. Be to, tyrimai 
parodė, kad net ir patyrus infarktą, 
tokia pasta veiksmingai apsaugo 
nuo naujo širdies smūgio. Regulia-
riai vartojant medų su cinamonu, 
reguliuojamas širdies ritmas. JAV 
ir Kanados reabilitacijos klinikose 

šia priemone buvo sėkmingai gy-
domi pacientai. Su amžiumi arteri-
jos ir venos praranda elastingumą 
ir užsikemša, o medus su cina-
monu jas atkuria ir sustiprina.
 Artritas: artritu sergan-
tiems žmonėms rekomenduojama 
gerti puodelį karšto vandens su 
dviem arbatiniais šaukšteliais me-
daus ir vienu nepilnu šaukšteliu 
cinamono miltelių. Kasdien ge-
riant šį gėrimą, galima išsigydyti 
net chronišką artritą. Neseniai 
Kopenhagos universitete buvo at-
liktas tyrimas, kuriame paaiškėjo, 
kad 73 iš 200 pacientų, kurie kas-
dien prieš pusryčius suvalgydavo 
šaukštelį medaus, sumaišyto su 
puse šaukštelio malto cinamo-
no, po savaitės visiškai nebejautė 
skausmo, o po mėnesio visi pa-
cientai, kuriems artritas trukdė 
vaikščioti ar judėti, atsikratė skaus-
mo ir pradėjo vaikščioti.
 šlapimo takų infekcijos: 
du šaukštelius malto cinamono ir 
vieną šaukštelį medaus ištirpinkite 
stiklinėje kambario temperatūros 
vandens ir išgerkite. Toks gėrimas 
naikina šlapimo pūslės mikrobus.
 cholesterolis: pacientams, 
kurių organizme padidėjęs cho-

lesterolio kiekis, išgėrus pusę litro 
šaltos arbatos su dviem šaukšteliais 
medaus ir trim šaukšteliais 
malto cinamono, cholesterolio 
kiekis kraujyje per dvi valandas 
sumažėdavo 10 proc. O tokį gėrimą 
geriant tris kartus per dieną, galima 
visam laikui atsikratyti padidėjusio 
cholesterolio. Taip pat cholestero-
lio kiekis kraujyje mažėja, kasdien 
vartojant medų su maistu.
 Peršalimas: jei šiek tiek 
peršalote ar stipriai sergate, 
jums padės šaukštelis kamba-
rio temperatūros medaus su ¼ 
šaukštelio malto cinamono. Tokį 
mišinį valgykite kartą per dieną, 
tris dienas – jis padeda ir nuo 
įsisenėjusio kosulio, išvalo sinusus, 
be to, yra labai skanus!
 skrandžio negalavimai: 
medus su maltu cinamonu padeda 
nuo skrandžio skausmo ir, sakoma, 
iš pašaknų išgydo skrandžio opas.
 Dujos: Japonijoje ir In-
dijoje atliktų tyrimų duomeni-
mis, medus su cinamonu padeda 
veiksmingai kovoti su organizme 
besikaupiančiomis dujomis.
 Imuninė sistema: kas-
dien vartojant medų su cina-
monu, stiprinama imuninė siste-

ma, organizmas apsaugomas nuo 
bakterijų ir virusų. Mokslininkai 
išsiaiškino, kad meduje yra daug 
įvairių vitaminų ir geležies. Re-
guliariai valgant medų, stiprėja 
baltieji kraujo kūneliai (kuriuose 
yra DNR), kurie ir kovoja su bak-
terine ir virusine invazija.
 sutrikęs virškinimas: prieš 
maistą suvalgius du šaukštelius 
medaus su cinamonu, sumažėja 
skrandžio rūgštingumas, pagerėja 
virškinimas.
 Gripas: Ispanijos moks-
lininkai įrodė, kad meduje esanti 
veiklioji medžiaga naikina gripo 
virusus.
 Ilgaamžiškumas: regulia-
riai geriant medaus ir cinamono 
arbatą, galima atitolinti senatvės 
simptomus. Arbatai pasigaminti 
jums prireiks keturių šaukštelių 
medaus, vieno šaukštelio mal-
to cinamono ir trijų puodelių 
verdančio vandens. Gerkite po 
ketvirtadalį puodelio keturiskart 
per dieną ir jūsų oda ilgai išliks 
švelni ir gaivi, o senatvė liks toli už 
horizonto.

(tęsinys tA 9-tame numeryje)
Delfi.lt

 2014 m. Lietuvoje veiklą 
pradėjo fondas „Švieskime vaikus“, 
kurio tikslas – aprūpinti kuo dau-
giau Lietuvos darželių, mokyklų, 
bibliotekų lietuvių autorių kny-
gomis vaikams. Labai svarbu tai, kad 
knygos yra dovanojamos. Fondo 
steigėjai yra gerai žinomi žmonės: 
kultūros mecenatas, ūkininkas, ver-
slininkas Ramūnas Karbauskis ir 
muzikantas, aktorius bei prodiu-
seris Andrius Mamontovas. Bendra-
darbiaudami su Tarptautinės vaikų 
ir jaunimo literatūros asociacijos 
(IBBY) Lietuvos skyriumi ir Lietuvos 
rašytojų sąjunga jau antrą kartą jie 
skelbė Nacionalinį vaikų literatūros 
konkursą.
 Pirmasis konkursas, kurio 
laimėtojai buvo apdovanoti 2014 
m., sulaukė didžiulio susidomėjimo: 
jame dalyvavo 124 autoriai, pateikę 
144 kūrinius. Antrajame 2015 m. 
konkurse panoro dalyvauti 45 auto-
riai, kurie pristatė 64 kūrinius. Pagal 
konkurso nuostatus kūriniai turi būti 
originalūs, t. y. niekur nepublikuoti, 
o autoriai pasirašo tik slapyvardžiu. 
Autorių anonimiškumas suteikia 
vienodas teises tiek žinomiems 
kūrėjams, tiek literatūros debiutan-
tams. Pavardės atskleidžiamos tik 
tada, kai būna išrinkti nugalėtojai.
 Įdomu yra ir tai, kad apdo-
vanojimo ceremonijos data yra Kovo 
11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo diena, o vieta – nedidelė 

gyvenvietė Naisiai Šiaulių rajone. 
Pagrindinis šio renginio mecena-
tas Ramūnas Karbauskis yra gimęs 
būtent Naisiuose, todėl didelį dėmesį 
skiria šios vietovės kultūros, sveikos 
gyvensenos, aplinkos puoselėjimui.
 Praėjusiais metais buvo 
išrinkti ir apdovanoti pirmieji šeši 
laureatai, o šių metų kovo 11-ąją jų 
gretas papildė dar penki kūrėjai. Visi 
gavo pinigines premijas (tik pernai – 
litais, o šiais metais – jau eurais).
 Naisiai Ramūno Karbauskio 
dėka turi gražią, jaukią ir šiuolaikišką 
susibūrimo vietą – Naisių vasaros tea-
tro ir bendruomenės kultūros rūmus. 
Šiais metais (kaip ir praėjusiais) 
kovo 11-ąją čia susirinko ne tik 
Naisių krašto žmonės, bet ir svečiai 
iš Vilniaus, Šiaulių ir kitų Lietuvos 
vietų. O kiekvienas atvykęs gavo 
dovanų visas šešias praėjusių metų 
(pirmojo konkurso) laureatų knygas.
                  Konkurso komisijos pirminin-
kas, vaikų literatūros tyrinėtojas doc. 
dr. Kęstutis Urba pristatė komisijos 
narius, priminė konkurso sąlygas, 
pasidalino mintimis apie vaikų 
literatūros reikšmę mūsų kultūroje. 
Kalbėdamas apie pirmąjį 2014m. 
konkursą, pasidžiaugė, kad jo lau-
reatai buvo apdovanoti ne tik 
piniginėmis premijomis, bet nomi-
nuotos knygos buvo išleistos dide-
liu tiražu: pirmosios vietos knyga-
laimėtoja – 35000 egzempliorių 
tiražu, kitos –  po 13000. Palygin-

imui priminė, jog 1500 egzempliorių 
tiražas (vaikiškų knygų) Lietuvoje 
šiuo metu yra „normalus“, o 2000 – 
jau „rizikingas“.
 Konkurso nugalėtojams doc. 
dr. K. Urba įteikė diplomus, fondo 
„Švieskime vaikus“ direktorė Jolan-
ta Zigmantaitė – tautodailininko 
Marijaus Stošio kaldintas tradi-
cines gandrų statulėles (gandras yra 
tapęs ir Naisių simboliu), o Naisių 
bendruomenės pirmininkė Rita 
Žukauskienė – dar ir gardžiuosius 
ūkininkės Angelės Gendvilienės 
sūrius.
 Pirmoji vieta už geriausią 
2015 m. knygą vaikams atiteko 
klaipėdiškiui Aidui Jurašiui, antroji 
– jau gerai žinomai rašytojai Ginta-
rei Adomaitytei, trečioji – Vilniaus 
universiteto Medicinos fakulteto stu-
dentei Ievai Kasperavičiūtei. Šių metų 
debiutante išrinkta šilutiškė Ignė 
Zarambaitė, o geriausia dailininke – 
Laimutė Varkalaitė. Pirmosios vietos 
laimėtojui skirta 2900 eurų premija, 
antrosios bei trečiosios – 1450 eurų 
premijos, kitoms nominantėms – 870 
eurų premijos.
 Po apdovanojimų žodis buvo 
suteiktas laureatams, kurie pristatė 
savo kūrinius. Pirmosios vietos 
laimėtojas A. Jurašius renginyje neda-
lyvavo, todėl ištrauką iš jo knygos 
„Akmenų pasakos“ skaitė „Naisių 
vasaros teatro“ (Naisiai turi net savo 
profesionalų teatrą) aktorius Arūnas 

Jokubauskas. G. Adomaitytė trumpai 
papasakojo jos nominuotos knygos 
„Žaliojo namo paslaptis“ istoriją, 
linkėdama visiems „būti principin-
gais ir be burtų lazdelės niekur neiti“. 
Jaunoji poetė I. Kasperavičiūtė, prista-
tydama poezijos rinkinį „Kas nutiko 
susitikus“, nuoširdžiai džiaugėsi, kad 
buvo pastebėta ir poezijos knyga, ku-
rios eilėraščiai, pasak autorės, „biro 
vienas po kito“, kuriuos ji tiesiog rašė 
negalvodama kam, o vėliau supra-
to – kad vaikams. Metų debiutantė 
I. Zarambaitė pasidalino min-
timis, kad knygelei „Emilio laiškas“ 
įtakos turėjo jos vaikystės miestelyje 
esantis šimtametis paštas. Dailininkė 
L. Varkalaitė į sceną užlipo kartu su 
knygos „Saulės spalvų poringės: gel-
tona“, kurią ji iliustravo, autore Liuda 
Petkevičiūte. Kalbėdama rašytoja 
atkreipė dėmesį, kad lietuvių kalbos 
žodingumą skaitytojui reikia pateikti 
kuo anksčiau – dar mažiesiems skai-
tytojams. O dailininkė, savo mintis 
iliustruodama vaizdais ekrane, sam-
protavo, kas tai yra iliustracija, kada 
ji kalba...
 Šventinę popietę baigė 
„Naisių vasaros teatro“ aktoriai, prista-
tydami muzikinę programą „Dai-
nuosma mudu abudu“, kurią skyrė 
ne tik antrajam Nacionaliniam vaikų 
literatūros konkursui, bet ir 25-os-
ioms Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo metinėms.

Alina šalavėjienė

NAIsIuosE APDovANotI ANtroJo NAcIoNAlINIo vAIkŲ lItErAtŪros koNkurso lAurEAtAI
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 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

Š.m. gegužės 1 - 4 dienomis Lietuvos 
Respublikos ambasada Japonijoje organi-
zuoja išvažiuojamąją konsulinę misiją į 
Australiją, Melburną, kurios metu bus 
teikiamos konsulinės paslaugos Australi-
joje gyvenantiems lietuviams. 
Misijos metu bus atliekamos šios 
konsulinės funkcijos:
- priimami prašymai dėl Lietuvos 
Respublikos pasų išdavimo (keitimo), 
konsulinis mokestis – 100 eurų* (suau-
gusiems), 50 eurų* (nepilnamečiams vai-
kams ir pensininkams);
- priimami prašymai dėl Lietuvos 
Respublikos pilietybės, konsulinis mokes-
tis* – 50 eurų;
- priimami prašymai dėl civilinės 
būklės aktų (užsienyje sudarytų LR 
piliečių santuokų, vaikų gimimo ir kt.) 
apskaitymo Lietuvoje, konsulinis mokes-
tis – 20 eurų*;
- priimamos Lietuvos Respublikos 
piliečių, išvykusių iš Lietuvos ilgesniam 
nei 6 mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios 
vietos deklaracijos, nemokamai. 
 *Konsulinis mokestis bus renka-
mas Australijos doleriais, pagal prieš misiją 
patvirtintą keitimo kursą, ir bus priimam-
as tik grynais pinigais. Taip pat prašome 
turėti tikslią mokesčio sumą. Konsulinės 
paslaugos bus teikiamos tik asmenims, 
dėl jų atlikimo užsiregistravusiems iš ank-
sto. Dėl išankstinės registracijos prašome 

kreiptis į Lietuvos garbės konsulę p. 
Danutę Levickis, tel. (03) 9840 0070; el. 
paštas: lithconsul@yahoo.com.au 
Lietuvos ambasados Japonijoje atstovas 
Australijoje dirbs:
Melbourne (Melbourne Lithuanian Club; 
adresas: 44 Errol Street, North Mel-
bourne) 
Gegužės 1 d. (penktadienį) nuo 9 iki 
17val. (pertrauka nuo 13 iki 14 val.),
Gegužės 2 d. (šeštadienį) nuo 9 iki 17 val. 
(pertrauka nuo 13 iki 14 val.),
Gegužės 3 d. (sekmadienį) nuo 9 iki 17 
val. (pertrauka nuo 13 iki 14 val.),
Gegužės 4 d. (pirmadienį) nuo 9 iki 17 
val. (pertrauka nuo 13 iki 14 val.).
 Informaciją apie būtinus pateikti 
dokumentus kreipiantis dėl konsulinių 
paslaugų misijos metu (Lietuvos Respub-
likos pilietybės, paso, vaiko gimimo ar 
Australijoje sudarytos santuokos apskai-
tymo ar pan.) galite rasti Lietuvos am-
basados Japonijoje interneto puslapyje 
http://jp.mfa.lt (žr. „Konsulinė informaci-
ja“), o taip pat gauti susisiekus su Lietu-
vos generaline garbės konsule Melburne 
p.Danute Levickis, tel. (03) 9840 0070 arba 
el. paštu lithconsul@yahoo.com.au; Lietu-
vos generaline garbės konsule Sidnėjuje 
p.Ginta Viliūnas, tel. (02) 9969 6232 arba 
el. paštu gintav@optusnet.com.au; LR 
ambasada Japonijoje tel. +81 3 3408 5091 
arba el. paštu consul.jp@urm.lt. 

koNsulINė MIsIJA į AustrAlIJą, MElbourNą 
2015 M. GEGužės 1 - 4 D.D.NuošIrDI PADėkA

Visiems, kurie padėjo su Lietuvos Užsienio Reikalų Ministro 
ir delegacijos priėmimu pirmadienį kovo 23d.
• Melbourno Lietuvių klubui, už patalpas ir vyną ant kiekvie-
no stalo.
• Katalikių Moterų Draugijai ir Socialinės Moterų Globos 
Draugijai už vaišes.
• Melburno Lietuvių Bendruomenės komitetui už pyragus.
• “Šokdavai” ir “Pamestai Klumpei” už linksmą programą.
• Linui Kaladei už techninę pagalbą.
• Jūratei Šimkus už gėlės.

LABAI NUOŠIRDUS AČIŪ!
Ačiū ir tiems, kurie padėjo su antradienio 24 d. susitikimais:
• Jonui Mašanauskui už radijo interviu, spaudos konferenciją 
ir žiniasklaidos perspėjimus.
• Florienne Dennis Loder už BIO21 apsilankymą.
• Bruce Wilson už RMIT vizitą ir pagalbą su žiniasklaida.
• Gintarei Bačiulienei už pietūs su verslo atstovais „Franklin 
Templeton Investments“ ir susitikimą pirmadienį su Aus-
tralijos lietuvių Verslo taryba.
• Jean-Francois Piery ir Jonui Mašanauskui už susitikimą su 
Melbourno meru Robert Doyle.
• Clare Hinchey už Federacijos aikštėje Lietuvos vėliavas 
ir pasveikinimo pranešimus Užsienio reikalų ministrui 
Linkevičiui.
• Vytui Levickiui už nuotraukas įvairiose vietose ir kantrybę.
Ir galiausiai Teresa Hally–Burton ir Rebecca Christie iš 
premjero ir kabineto departamento apeigų ir svetingumo 
filialo už kantrybę ir geraširdišką pagalbą, ruošiant užsienio 
reikalų ministro Lino Linkevičiaus ir delegacijos vizitą į 
Australiją 

AČIŪ vISIemS

lietuvos respublikos Garbės generalinė konsulė Melbourne
Danutė levickis

sbs radio lithuanian in recess

 On 10 April 2015, SBS Radio’s Lithuanian program 
will enter into a temporary recess, due to the departure of 
current program producer, Gabrielė Rutkauskaitė.
 The program will remain in recess for the remain-
der of the 2014 / 2015 financial year. SBS will continue to 
recruit for the position of Lithuanian program producer 
with the aim of re-activating the program in the financial 
year 2015 /2016 once a suitable replacement is found.
 In the interim, SBS Chill will broadcast during the 
SBS Radio Lithuanian timeslot, at 2pm every Friday on 
SBS Radio 3. Past Lithuanian content can still be accessed 
at sbs.com.au/lithuanian
 For further information, please contact:
Lauren Gallagher lauren.gallagher@sbs.com.au

RegINA RINDzevIČIeNė
Loving wife of Stasys Rindzevičius, lov-
ing mother of Romus, Virga, Laima and 
Robertus, passed away peacefully at the 

PADėkA
  ALKFederacija nuoširdžiai dėkoja Australijos lietuvių fondui padėjusiems 
nusipirkti  kompiuterį ''Tėviškės Aidų'' laikraščio darbui.
  Per Velykų šv. Mišias kunigui Juozui Deveikiui paskelbus antrą rinkliavą 
''Tėviškės Aidams'' buvo surinkta $314.35. Aukotojams nuoširdžiai dėkojame už 
paramą, kuri padeda išleisti leidinį. Linkime sveikatos ir Dievo palaimos Jums ir 
Jūsų artimiesiems.

                                                                    Alkfederacijos valdyba

Westwood Aged Care Centre, Burnside. May her body 
rest in peace and her spirit rejoin her Lord and her God.

In Jesus name, amen.

PADėkA
 Nuoširdžiai dėkoju visiems už Velykinius sveikinimus ir paramą pastora-
ciniam darbui. Dievas telaimina Jus ir Jūsų šeimas.
 Nuoširdi padėka Monikai Danutei Baltutienei už 100 A$ auką kapelionatui 
išlaikyti.

Melbourno Arkivyskupijos lietuvių katalikų kapelionas
kun. Juozas Deveikis
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APrIl sPorts brIEfs 
wIth AlEx tIGANI

 soccEr: Lithuania was unable 
to hold off England at Wembley Stadium 
last month falling short 4:0 (2:0) in their 
first historic meeting before 83,671. 
 Harry Kane scored a goal 72 sec-
onds into his International debut before 
he was joined by Wayne Rooney, Danny 
Welbeck and Raheem Sterling. England 
also dominated the corner kick count 
8:1, shots tally 20:3 (9:0 on target) and 
had possession for 68% of the game.

 bAskEtbAll: Euroleague 
Basketball productions recently pre-
miered a short documentary (in Eng-
lish) about, appropriately titled “One 
Day with a Legend”. 
 Directed and edited by Maria 
Verdu, viewers follow the 39-year-old on 
his lead up to receiving legend status in 
the Euroleague community. Throughout 
the 30-minute piece the former Olympi-
an introduces the viewers to his children 
Aila & Lukas, his new wife Anna Douka 
as well as basketball royalty Ramūnas 
Šiškauskas, Robertas Javtokas and Gin-
taras Krapikas.

 tENNIs: Lithuanian fans will 
be watching the Poland v. Ukraine Davis 
Cup tie intently in July as the defeated 
nation will travel to the Baltic nation in 
September following a 3:2 defeat to Po-
land in February. If Lithuania is success-
ful then they will remain in the Europe/
African Zone 1 for a 2nd consecutive 
year. If unable, then it’s a return to Zone 
2 against the likes of Hungary, Turkey, 
Portugal, South Africa and Finland in 
2016.

 ruGby: The Lithuanian na-
tional rugby team enters the 2015 sea-
son at the top of the Division 2B group 
in the European Nations Cup. Wins 
against Andorra (34:15) and Hungary 
(38:29) last year put Lithuania in good 
stead ahead of its top of the table clash 
with Latvia before travelling to Cyprus. 
 Lithuania is ranked 43rd in the 
world between Madagascar and Swit-
zerland while Australia has dropped 
from 4th to 6th.

žAlGIrIEčIAI PIrMI IšbANDys kAMErAs MArškINėlIuosE 
PEr EurolyGos ruNGtyNEs

 Stipriausias Euro-
pos krepšinio turnyras Euro-
lyga ir toliau žengia naujųjų 
technologijų keliu. Per Euro-
lygos rungtynes Madride du 
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai 
apsivilks marškinėlius, ku-
riuose bus įmontuota mikroka-
mera.
 Žalgiriečiai Robertas Jav-
tokas ir Edgaras Ulanovas bus 
pirmi Eurolygos krepšininkai, 
išbandę šią technologiją per ofi-
cialias rungtynes. Kiek anksčiau 

šį sezoną tokios kameros buvo 
įmontuotos ir į teisėjų aprangą.
                       Vaizdo medžiaga iš žaidė-
jų marškinėlių bus automatiškai 
perduota į rungtynių trans-
liacija besirūpinančią televizijos 
stotį, kuri galės pateikti šį vaizdą 
krepšinio gerbėjams net ir rea-
liu metu.
 „Mūsų klubas mielai pri-
sideda prie naujų technologijų 
įgyvendinimo. „Žalgirio“ arena 
yra viena moderniausių Europo-
je, o dabar kartu su Eurolyga 

***
Vienuolika žmonių kabėjo ant virvės ore po malūnsparniu - dešimt  vyrų 
ir viena moteris. Virvė nebuvo pakankamai stipri, kad juos visus išlaikytų. 
Buvo nuspręsta, kad vienas turi paleisti virvę, kitaip - visi nukris. Dar 
nespėjus nuspręsti, kuris pasiaukos, moteris išrėžė už širdies griebiančią 
kalbą. Ji pasakė, kad ji bus ta savanore, kuri paleis virvę. Nes ji yra moteris 
ir įpratusi aukotis vyrui, vaikams ir žmonėms apskritai, nieko negaudama 
atgal.. Kai ji baigė savo kalbą, visi dešimt vyrų pradėjo ploti.

***
Mes dažnai kartojame:
- Bus ką prisiminti senatvėje.
O senatvėje batc ir sklerozė...

 

Trečiadienį lyg perkūnas iš gied-
ro dangaus Lietuvos krepšinio 
padangę sudrebino žinia apie tai, 
kad šį sezoną aikštėje veikiau-
siai daugiau nebeišvysime puikią 
formą demonstravusio ir tarp 
labiausiai patobulėjusių NBA ly-
gos žaidėjų išrinkto 24-erių metų 
Donato Motiejūno.
 Nors mūsų šalies fanai 
tikėjosi, kad tai – tik gandai ir 
Donatas ant parketo grįš bent per 
NBA atkrintamąsias varžybas, 
Hiustono „Rockets“ vyriausiasis 
treneris Kevinas McHale’as pat-
virtino blogiausias prognozes.
 „Jis buvo tas, per kurį 
mes sukome savo atakas. 
D. Motiejūnas sugebėdavo at-
sidengti po krepšiu ir, kai 
mūsų puolimas strigdavo, 
stengdavomės žaisti būtent per jį, 
ypač rungtynių pabaigose – ir jis 
mums pelnydavo taškus. Dona-
tas darė spaudimą varžovų gyny-
bai. Mums jo labai trūks“, – teigė 
K. McHale’as.

 „Skaudu, nes jis itin sun-
kiai dirbdavo. Man jo labai gaila. 
Jis – vienas iš tų vyrukų, kurie 
veltui nešvaistė nė vienos die-
nos. Kai turėdavome laisvadienį, 
Donatas dirbdavo ties savo meti-
mais. Jis – tikrai juodadarbis. 
ir žinau, kad jis labai pasiilgs 
krepšinio. Vaikis jį tiesiog myli“, 
– Teksaso dienraščiui „The Hou-
ston Chronicle“ sakė „Rockets“ 
strategas, pridūręs, kad lietuvis 
dėl nugaros skausmų iš rikiuotės 
iškrito keliems mėnesiams.
 Dėl D. Motiejūno 
traumos nesmagiai jautėsi ir 
Terrence’as Jonesas.
 „Žmogau, tai – tiesiog 
sukrečianti žinia. Jis – vyrukas, 
su kuriuo aš kartu atėjau į šią 
lygą. Šie metai mums buvo la-
bai sunkūs traumų prasme – iš 
pradžių aš, o dabar jis. Labai 
labai sunku būti traumuotam 
ir būti priverstam tik iš šono 
stebėti, kaip žaidžia tavo koman-
dos draugai. Aš meldžiuosi už jį. 
Tikiuosi, kad jam pavyks sugrįžti 
ir daryti tą patį, ką ir iki trau-
mos“, – linkėjo T. Jonesas.
 „The Houston Chronicle“ 
žurnalisto Jonathano Feigeno 
teigimu, D. Motiejūnas kartu su 
Kevinu Durantu yra vieninteliai 
žaidėjai lygoje, kurie šį sezoną 
pataikė daugiau nei 50 procentų 
visų savo metimų ir bent 36 pro-

išbandysime dar vieną naujovę. 
Žaidėjai nekantrauja apsivilkti 
marškinėlius ir pamatyti galutinį 
rezultatą. Neabejoju, kad jis bus 
įdomus ir krepšinio gerbėjai 
galės pajusti dar vieną žaidimo 
dimensiją“, - oficialiai Eurolygos 
svetainei sakė „Žalgirio“ direkto-
rius Paulius Motiejūnas.
 Kartu su „Žalgirio“ 
komanda Eurolygos partneriai 
šiame eksperimente yra televizija 
„Canal+“ ir įmonė „First V1s-
ion“.
 „Žengiame šį naują ir 
įdomų žingsnį priekį bei kartu 
dėkojame „Žalgirio“ klubui ir 
jo krepšininkams. Toks bendra-
darbiavimas parodo, kad vienin-
gai dirbdami žiūrovams galime 
sukurti dar įspūdingesnį reginį. 
Pamatę rezultatus iš kamerų, 
sumontuotų ant teisėjų aprangų, 
tikimės dar unikalesnio vaizdo 
iš krepšininkų, žaisiančių su 
kameromis“, - teigė Eurolygos 
marketingo ir komunikacijos di-
rektorius Alexas Ferreras Krist-
janssonas.
 www.zalgiris.lt

k. MchAlE’As PAtvIrtINo lIŪDNą žINIą: 
D. MotIEJŪNo šį sEZoNą AIkštėJE NEbEIšvysIME

centus tritaškių (išmetę jų bent 
po 100).
 D. Motiejūnas šiemet 
tapo tikru „Rockets“ atradimu: 
iki nelemtos traumos, dėl kurios 
mūsiškiui gali prireikti ir ope-
racijos, jis žaidė visose 71-eriose 
reguliariojo sezono rungtynėse, 
o net 62-ejas iš jų pradėjo koman-
dos starto penkete. Puolėjo vi-
durkiai – 12 taškų ir 5,9 atkovoto 
kamuolio per mačą.
 Primename, kad jau 
po mažiau nei penkių mėnesių 
prasidės Europos čempionatas, 
vyksiantis rugsėjo 5-20 d., kuria-
me bus kovojama dėl kelialapių 
į 2016 m. Rio de Žaneiro olim-
pines žaidynes.

Delfi.lt

lINksMI PAsIskAItyMAI


