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ALD Ruošos Komitetas Melbourne Prezidentė pritaria naujai atominei elektrinei

Australijos Lietuvių Dienų, įvyksiančių 2010 m. gruodžio pabaigoje Melbourne, Ruo
šos Komitetas. Iš kairės: Rita Mačiulaitis (pirmininkė), Danguolė Juška (sekretorė) 
ir Vilią Dukas (iždininkė).

(ELTA). Prezidentė Dalia Grybaus
kaitė jau neabejoja, jog Lietuvoje yra 
tikslinga statyti naują atominę elektrinę. 
Anksčiau tvirtinusi, jog pirma reikia su
laukti ekspertų išvadų, ar yra tikslinga 
Lietuvai turėti savo atominę elektrinę, 
dabar, apžvelgusi dokumentaciją, ji tvir
tina, kad jėgainė šaliai reikalinga.

“Tačiau reikia pagalvoti, kaip statyti, 
kas ją statys, kas ją valdys”, - Prezidentės 
poziciją išsakė jos spaudos atstovas L. 
Balsys. Apie planus statyti atomines jė
gaines jau yra paskelbusios Baltarusija ir 
Rusija, kuri ketina atidaryti atominę 
elektrinę Kaliningrado srityje. Tačiau. Pre
zidentės nuomone, rinkos užteks visoms.

Pasak L. Balsio, Prezidentė ir Užsienio 
reikalų komiteto nariai sutarė, jog yra 
būtina sukurti veikiančią elektros ener
gijos rinką, kurioje veiktų įvairesni tiekė
jai. “Tokiu būdu atsirastų tikroji nepri
klausomybė energetikos srityje, nes, kaip 
sako Prezidentė, energetika tai nėra 
ekonomika, tai yra geopolitika”, - teigė jis.

• Dabar darbo vizitu lankydamasi 
Estijoje ir tardamasi su jos Prezidentu 
Toomas Hendrik Ilves, Dalia Grybauskai
tė dar kartą pabrėžė, kad Lietuva ir 
kaimyninės valstybės privalo kuo skubiau 
sujungti Baltijos šabų elektros linkius su 
Vakarų Europos tinklais ir greičiau su
kurti atvirą Baltijos šalių elektros ener
gijos rinką.

• Pagal vėliausią apklausą, Lietuvos
gyventojai linkę pritarti naujos atominės 
elektrinės statybai Lietuvoje, tačiau nesu
taria, kas turėtų ją finansuoti. Atominės 
statybai pritaria kiek daugiau nei pusė — 
58.2% - šalies gyventojų. Didesnė dalis, 
28.1% visų gyventojų - pritaria jėgainės 
statybai, nesvarbu, kas ją finansuotų - 
Lietuva ar užsienio partneris. 15.1% pri
taria statybai, jei ją finansuotų Lietuva, 
tokia pati dalis - 15% pritaria, jei finan
suoti) užsienio partneris. Kiek daugiau nei 
ketvirtadalis - 27.7% - gyventojų statybai 
visai nepritaria, o 12.7% nėra apsisprendę 
šiuo klausimu. □
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Pavardžių 
lietuvinimas

Jau 1936 m. 
Lietuvos vyriau
sybei buvo aišku, 
kad pavardes rei
kia lietuvinti. Vai
kai pradžios mo
kykloje neatsiliep
davo į mokytojo

šaukimą “Jonas Katkevičius”. Vaikas ir vi
sa apylinkė žinojo, kad jis yra Jonas Kat
kus. Tada buvo žinoma, jog sudarant met
rikus raštvedys neva pakeldavo vaiką j 
“aukštesnį luomą”, pridėdamas prie jo 
pavardės lenkiškas galūnes. Lietuvos vai
kai jau tada gavo palyginti aukštą išsilavi
nimą, tad jiems tokių “patarnavimų” ne
reikėjo. Tuometinė vyriausybė tai matė ir 
dėjo pastangas atitaisyti. Deja, Pasaulinis 
karas ir bolševikinė okupacija Lietuvos 
vyriausybės užmojus sužlugdė.

Pavardės keitimo pagrindą artimiausiu 
metu žada įteisinti Teisingumo ministras 
Remigijus Šimašius. Įsigaliojus naujajai 
tvarkai, be sudėtingų procedūrų bus gali
ma atsisakyti slaviškų priesagų. Teisingu
mo ministras naujas taisykles žada patvir
tinti per kelias savaites.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
pirmininko pavaduotoja Jūratė Palionytė 
sakė, jog kalbininkai neprieštarauja, kad 
priesagų būtų galima atsisakyti individua
lia tvarka, bet nepritartų, kad pavardės bū
tų keičiamos visuotinai. Asmenys, norintys 
atsisakyti slaviškų priesagų pavardėse, tu
rės kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigas.
Lietuva turės grąžinti milijonus 

Europos Komisijos teigimu, nustatyti 
trūkumai Žemės sklypų identifikavimo sis
temoje ir patikrinimų vietoje. Taip pat 
Lietuvoje nepakankamai gera agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės kontrolė. Toks 
sprendimas nekelia nuostabos, nes kasmet

iš Europos Komisijos atvykę auditoriai su
randa vienokių ar kitokių pažeidimų.

Lietuva nėra išskirtinė šalis, kur randa
mi trūkumai. Europos Komisijos sprendi
mu, valstybės narės privalės iš viso grąžin
ti apie 214.6 mln. eurų (740.37 mln. litų) 
Europos Sąjungos ūkininkams nepagrįstai 
išmokėtų pinigų.

Lietuva turės grąžinti 2.37 mln. eurų 
(8.18 mln. litų). Komisija ir toliau daro 
spaudimą, kad užtikrintų kuo geresnę šių 
pinigų panaudojimo kontrolę.

Lietuvos ekonominė padėtis 
“beveik stabilizavosi”

Taip pareiškė Baltijos plėtros forume 
Sockholme, Švedijoje, viešintis Lietuvos 
Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius. 
Lietuvai taip pat atstovauja energetikos 
ministras Arvydas Sckmokas.

Renginyje, kuriame aptariami Baltijos 
regionui aktualūs klausimai, taip pat da
lyvavo Švedijos, Suomijos, Latvijos prem
jerai, kitų šalių ministrai, bankų vadovai.

A. Kubilius pabrėžė, kad Baltijos šalių, 
kaip ir kai kurių Vakarų Europos valsty
bių ekonomikos, smuko iki 2005 - 2006 
metų lygio.

“Baltijos šalyse patyrėme labai gilią 
recesiją, bet galima sakyti, kad situacija 
beveik stabilizavosi. Mes stabilizavomės 
ties 2005 - 2006 metų lygiu - tokiu pat ly
giu kaip Švedija ar Vokietija”, - sakė Lie
tuvos Ministras Pirmininkas.

Anot A. Kubiliaus, trys pagrindinės 
Vyriausybės užduotys šiuo metu yra iš
laikyti finansinį stabilumą, stimuliuoti 
ekonomiką, išsaugoti verslo gyvybingumą 
bei užtikrinti socialinę rimtį.

Ministras Pirmininkas sakė, kad krizė 
suteikia ir naujų galimybių, todėl dabaryra 
tinkamas metas spręsti, kaip Baltijos jūros 
regionas turėtų atrodyti po penkių ar po 
dešimt metų.

Nukelta į 2 psl.

Spalio 9-ąją, penktadienį, Lietuvoje 
lankėsi naujasis NATO vadovas danas 
Anders Fogh Rasmussen. Tai buvo pirma
sis jo, kaip Aljanso, jungiančio 28 šalis 
nares, vadovo, vizitas Lietuvoje. NATO 
vadovas susitiko su Prezidente Dalia Gry
bauskaite. Ministru Pirmininku Andriu
mi Kubiliumi, užsienio reikalų ministru 
Vygandu Ušacku, Lietuvos kariuomenės 
vadovais ir aplankė karines bazes.

Susitikimų metu buvo numatyta ap
tarti ruošiamą naująją NATO strateginę 
koncepciją, operaciją Afganistane, oro po
licijos misiją Baltijos šalyse bei gynybos 
planus šiam regionui, NATO ir Rusijos 
bendradarbiavimo perspektyvas, Aljanso 
plėtros, energetinio ir kibernetinio saugu
mo bei kitus klausimus. NATO vadovas 
Vilniaus universiteto Teatro salėje skaitė 
paskaitą ir dalyvavo diskusijoje “XXI a. 
iššūkiai NATO ir naujosios Aljanso stra
teginės koncepcijos perspektyvos”.

Buvęs Danijos premjeras A. F. Ras
mussen NATO generaliniu sekretoriumi 
išrinktas šių metų balandį per jubiliejinį 
NATO viršūnių susitikimą. NATO vadovo 

Pirmieji lietuvių veteranų sportininkų medaliai

pareigas iš ankstesniojo vadovo Jaap dc 
I loop Scheffer jis perėmė rugpjūčio 1 dieną.

• Tą pačią savaitę LDK Algirdo 
mechanizuotajame pėstininkų batalione, 
įsikūrusiame Rukloje, Jonavos rajone, 
lankėsi NATO greitojo reagavimo pajėgų 
JAV brigados, kuriai priskirtas Baltijos 
batalionas, vadas pulkininkas James 
Blackburn.

Baltijos batalionas pusės metų trukmės 
budėjimą keturioliktojoje NATO greitojo 
reagavimo pajėgų pamainoje pradės 2010 
metų pradžioje. Baltijos batalionui, kurį 
sudaro apie 800 karių, vadovauja Lietuva. 
Trišalis karinis vienetas suformuotas 2007 
m. bendru Baltijos valstybių susitarimu.

NATO greitojo reagavimo pajėgos - 
aukštos parengties Aljanso pajėgos, kurias 
sudaro sausumos, oro, jūrų ir specialiųjų 
pajėgų komponentai, galintys bet kada 
greitai ir bet kur pasirengti operacijoms. 
NATO greitojo reagavimo pajėgoms 
priskirti nacionaliniai vienetai budi savo 
šalyse ir turi būti pasirengę vykti į tarp
tautinės operacijos vietą, jei tokį spren
dimą priimtų NATO vadovybė. □

Spalio 10 dieną Sydnėjuje pra
sidėjusiose Pasaulio Veteranų Spor
to Žaidynėse iš Lietuvos atvykę 
veteranai sportininkai laimėjo pir
muosius medalius.

Sunkiosios atletikos varžybose 56 
kg kategorijoje (70 - 74 metų am
žiaus grupėje) sidabro medalį laimė
jo Albinas Vytautas Nausėda.

Aukso medalius lengvojoje at
letikoje laimėjo Gylė Norgilienė, Bi
rutė Keršu lienė ir Jadvyga Pukienė.

Nuoširdžiai sveikiname laimė
tojus!
Nuotraukoje kairėje - sidabro me
dalį laimėjęs Albinas V. Nausėda.
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Lisabonos su
tartis (Naujoji Eu
ropos Sąjungos 
Konstitucija) turi 
būti ratifikuota 
visų 27 ES vals
tybių, kad ji įsiga
lėtų. Nors vienai iš 
šių valstybių ne
sutinkant, derybų 
procesas turės 

prasidėti iš pradžių. Iki š.m. rugsėjo mė
nesio pabaigos tik Airija, Čekija ir Len
kija dar nebuvo šios sutarties pasirašę. 
Spalio 2 d. Airijoje pravestas referendu
mas pasisakė už sutarties ratifikavimą 
(ankstesnis referendumas buvo sutartį
atmetęs).
Spalio 10 d. savo parašu Lisabonos sutartį 
patvirtino Lenkijos prezidentas Lcch 
Kaczynski. Dabar tik Čekijoje grupė po
litikų per Čekijos teismus bando sustab
dyti sutarties įsigaliojimą.
♦ Spalio 3 d. Afganistane apie 300 Tali
ban kovotojų staiga puolė JAV karinį da
linį. Jų puolimas buvo atremtas per visą 
dieną trukusias kautynes. Žuvo 8 JAV 
kariai ir du afganų kariai. Taliban nuo
stoliai žymiai didesni.
♦ Spalio 5 d. uniformuotas asmuo įsipra
šė j Jungtinių Tautų Pasaulio Maisto Prog
ramos įstaigą Pakistano sostinėje Islama- 
bade. Jis ten susisprogdino. Žuvo penki 
JT darbuotojai, daug sužeistų. Si organi
zacija išmaitina milijonus neturtingų Pa
kistano gyventojų. Taliban vadovas Pakis
tane paskelbė, kad šis sprogimas jo gru
puotės darbas, nes tarptautinės humani
tarinės pagalbos darbai Pakistane nėra 
musulmonų interesuose.
♦ Spalio 5 d. paskelbti šių metų Nobelio 
medicinos premijos laimėtojai. Premiją 
dalinasi australe dr. Elizabeth Blackburn

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Uraganas vėl nusiaubė rytinį 
Baltijos krantą

Praėjusią savaitę, kaip ir prieš metus, 
audra vėl nusiaubė rytinį Baltijos jūros 
krantą. Milijonai tonų aukso spalvos smė
lio dingo. Paplūdimiai žiauriai suniokoti. 
Praėjusiais metais vyriausybė finansavo 
smėlio privežimą iš tolimų vietovių. 
Reikėjo finansuoti ir apgadintus kelius. 
Šiandien klausiama, ar ateinančios vasa
ros turistai visa tai sumokės vietos gyven
tojams savo išlaidavimu, o vyriausybei - 
pridėtiniais mokesčiais. Vistik garsiems 
paplūdimiams finansai jau atsirado ir dar
bai ten jau prasidėjo.

Didinti “Sodros” įmokas ar 
mažinti pensijas ir atlyginimus?

Ministras Pirmininkas Andrius Kubi
lius grįžęs iš Švedijos pareiškė, kad metas 
raginti Skandinavijos bankus, veikiančius 
Lietuvoje, aktyviau vykdyti savo funkcijas, 
nes ekonominė padėtis Lietuvoje stabili
zuojasi, pasitikėjimas tarptautinėse rin
kose - didėja. Reikia galvoti, kaip padėti 
Latvijai. Tarptautinio Valiutos Fondo eks
pertai perspėjo, kad dėl finansinės sumaiš
ties Latvijoje gali kilti socialinių nera
mumų. A. Kubilius pareiškė palaikantis 
partijos kolegės. Seimo Pirmininkės Irenos 
Degutienės iniciatyvą - mažinti parlamen
tarų išlaidas. Seimo Pirmininkė I. Degu
tienė yra pasiūliusi parlamentinei veiklai 
skiriamas lėšas mažinti trečdaliu, o par
lamentarams palikti tik du, bet ne tris 
padėjėjus. Tam priešinosi net parlamento 
vadovės bendrapartiečiai.

Premjeras A. Kubilius, kalbėdamas apie 
nacionalinį susitarimą ir ketinimus didin
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ir jos bendradarbiai amerikiečiai Carol 
Grider bei Jack Szostak. Tasmanijoje gi
musi dr. Blackburn dabar dirba San 
Francisco. Ji surado ir išaiškino enzimo 
telomerazės paskirtį. Šis enzimas apsaugo 
chromozomas ląstelėse. Kadangi 85%vi- 
sų vėžio rūšių naudoja telomerazės en
zimą savo nuolatiniam pūtimui, šio en
zimo išaiškinimas įgalins medicinos dar
buotojus ieškoti būdų panaikinti vėžio 
ląsteles apsaugančią dangą.
♦ Spalio 9 d. Nobelio taikos premija bu
vo paskirta JAV prezidentui Barack Oba
ma už tai, kad jo politika suteikia viso 
pasaulio žmonėms vilties geresnei ateičiai, 
kai jis siekia pasaulio be branduolinių 
ginklų grėsmės.
♦ Spalio 9 d. NASA (erdvės tyrimų or
ganizacija) pasiuntė dvi raketas kristi 9000 
km /vai. greičiu į mėnulio paviršių, j Cabcus 
kraterį pietų ašigalyje, iš sukelto dulkių 
debesio NASA ekspertai tikisi nustatyti, ar 
mėnulio paviršiuje yra vandens, tinkamo 
naudoti ateities ekspedicijoms į mėnulį.
♦ Spalio 10 d. Taliban kovotojų grupė 
užpuolė Pakistano kariuomenės vyriausio 
štabo būstinę Rawalpindi mieste. Jie pra- 
silaužė pro išorinį apsaugos žiedą, nukau
dami 6 karius, jų tarpe vieną brigados 
generolą ir vieną pulkininką, bet netek
dami keturių savo kovotojų. Puolikai 
įsitvirtino viename štabo pastate, paimda
mi virš 40 įkaitų.
♦ Spalio 11 d. po 18 valandų apgulos 
Pakistano kariai atsiėmė kariuomenės 
štabo būstinę iš Taliban įsiveržėlių. Per 
susišaudymą žuvo du kariai, 4 Taliban 
kovotojai ir 3 įkaitai, išvaduoti likę įkaitai.
♦ Spalio 10 d. Zurich mieste Šveicarijoje
Turkijos ir Armėnijos atstovai pasirašė 
susitarimą užmegzti diplomatinius santy
kius tarp abiejų valstybių. Susitarimą dar 
turi ratifikuoti abejos valstybės. □ 

ti “Sodros” įmokas, sakė, kad Seimui at
sisakius padidinti mokesčius tektų dar 
labiau apkarpyti pensijas, motinystės iš
mokas ir atlyginimus medikams bei mo
kytojams.
Lietuva gali spręsti problemas be 

tarptautinės pagalbos
Lietuva stabilizuos nuo pasaulio finan

sų krizės nukentėjusią savo ekonomiką be 
tarptautinės pagalbos, spalio 7 dieną pa
reiškė I ,R Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 
“I .ietuva pati sugeba valdyti situaciją. Vakar 
mes pasiskolinome 1.5 milijardą JAV 
dolerių”, - sakė ji po susitikimo su Suo
mijos prezidente Tatja Halonen.

Tai reiškia, jog Lietuva neprašys jokios 
tarptautinės pagalbos. Siekiant pagerinti 
šalies finansinę padėtį, šalis turės porą me
tų laiko peržiūrėti ir sumažinti valstybės 
išlaidas - atsistoti ant tvirtų ekonomikos 
pagrindų. Tačiau Lietuva vis tiek sieks 
prisijungti prie euro zonos 2013-2015 m.

Skandalas dėl “auklių”
Iš Panevėžio apskrities vaikų sociali- 

zacijos centro pabėgus vieninteliam pa
augliui, kilo skandalas, nes ten vieną ke
turiolikmetį prižiūri net 49 darbuotojai. 
“Lietuvoje pasiektas rekordas, vertas 
Guinness knygos, - 49 darbuotojai soeia- 
lizacįjos centre prižiūri vieną keturiolik
metį. Vienas paauglys mokesčių mokėto
jams kainuoja šimtus tūkstančių litų. Virėjos 
jam kasdien gamina valgį, valytojos kuopia 
kambarį, sargai saugo, auklėtojai auklėja, o 
mokytojai moko”. - rašė “Lietuvos žinios”.

Dabar šiame socializacijos centre etatų 
skaičius sumažinamas nuo 32.5 iki 15.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, UimCir “Bernardinai”.

Žydrūnas Savickas - planetos galiūnų čempionas
Vienas tituluočiausių planetos galiūnų 

34 metų Žydrūnas Savickas (žiūr. nuotr. 
dešinėje) Maltoje vykstančio pasaulio 
galiūnų čempionato finalą pradėjo pla
netos rekordu. Pirmą - rąstų vertimo 
(Fingal’s Fingers) - rungtį lietuvis įveikė 
per 28.69 sek. ir net trimis sekundėmis 
pagerino ankstesnį pasaulio rekordą.

Bendrojoje įskaitoje Žydrūnas Savic
kas laimėjo 2009 metų pasaulio galiūnų 
čempionatą. Pasaulio čempionu tapo tre
čią kartą, prieš tai šį titulą laimėjęs 2005 
ir 2006 metais. Antrąją vietą iškovojo 
lenkas Mariusz Pudzianowski, trečiąją vie
tą užėmė amerikietis Brian Shaw.

Premjeras: kitąmet mažiau valdininkų
Premjeras Andrius Kubilius pareiškė, 

kad “galiu užtikrinti, kad mažinsime ir 
valdininkų skaičių, ir asignavimus jų 
išlaikymui. Nacionalinio susitarimo pro
jekte esame numatę valdininkų skaičių 
mažinti net 20%”. Palyginus 2009 m. tam 
skirtus asignavimus su Gedimino Kirki
lo Vyriausybės siūlytu 2009 m. biudžeto 
projektu, yra sutaupyta 680 mln. litų, o 
palyginti su 2008 m., biudžeto išlaidomis 
yra sutaupyta 325 mln. litų.

Per pastaruosius penkerius metus

Keičiamas laikas
Spalio pabaigoje Lietuva grįš prie žie

mos laiko. Naktį iš spalio 24 d. į 25 d. laik
rodžių rodyklės bus sukamos valanda atgal. 
Pagal šį laiką Lietuva gyvens 5 mėnesius, 
iki kitų metų kovo. Vyriausybės nutarimu 
nuo 2003 m. vasaros laikas atšaukiamas 
paskutinį spalio sekmadienį 4 vai. nakties, 
pasukant laikrodžio rodyklę viena valanda

Sydnėjaus Lietuvių Klubas reklamuojasi
Naujoji Sydnėjaus Lietuvių 

Klubo Valdyba sieką didinti 
pajamas, išmokėti perimtas 
skolas ir pritraukti naujų lan
kytojų. Norint užtikrinti Klubą 
lietuvių reikmėms, būtina su
sirišti ir su kitomis organiza
cijomis, įstaigomis ir 1.1., kurioms 
reikalingos patalpos dėl įvairių 
renginių (pobūvių, seminarų, 
konferencijų ir pan.). TUo tiks
lu trečiadienio vakare, spalio 7 
d. Klubo Valdyba suruošė įspū
dingą ir spalvingą reklaminę 
“promotion night” arba 
“business forum”, kuris sėkmin
gai pritraukė gan įdomių ir 
finansiškai naudingų minčių bei 
patalpų užsakymo. Vakarą ruo
šiant ir svečius priimant ener
gingai ir linksmai dirbo ne tik 
Klubo Valdybos nariai ir val
dytoja, bet ir didelis būrys su
maniai suburtų savanorių.

Nuotraukoje: keli vaizdeliai iš 
sėkmingai praėjusio vakaro.

realiai dirbančių visoje valstybės tarnybo
je darbuotojų (be statutinių ir politinio 
pasitikėjimo) skaičius kiekvienais metais 
didėjo po 2 - 3,000, kol 2009 m. sausio 1 d. 
pasiekė 52,670. Prieš trejus metus tokių 
tarnautojų buvo 46,435. Šiais metais jau 
tris kartus buvo mažintas bendras di
džiausias leistinas pareigybių skaičius, 
kuris 2008 m. gruodžio 31 d. siekė daugiau 
nei 68,000. Šiandien šis skaičius siekia 
66,043, o nuo spalio 1 d. mažėja iki 62,450 
leistinų pareigybių. LGITIC 

atgal. Pagal vasaros laiką Lietuva gyvena 
nuo paskutinio kovo sekmadienio, kai 3 
vai. laikrodžio rodyklę pasukamos valanda 
j priekį. Laikas dukart per metus keičiamas 
atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Ta
rybos direktyvą dėl vasaros laiko susi
tarimų. Sezoninį laiką turi dauguma 
Europos valstybių ir kai kurios kitos šalys.
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Bendruomenės baruose
The new committee of the Australian 

Lithuanian Community in Melbourne Inc.

Hobarte paminėtas Lietuvos Tūkstantmetis

The AGM of the Australian Lithuanian 
Community in Melbourne Inc. (in 1 Lithu
anian, ALB Melbourne Apylinkės Valdyba) 
was held at the Melbourne Lithuanian Club 
on Sunday 2 Augusi, starting at 2pm. This 
meeting was attended by 45 members. The 
meeting was chaired by Mrs. Dana 1 .evickis 
and Dr. Aldona Butkus took the minutes 
of the meeting.

One of the purposes of this meetingwas 
to elect a new five-person committee for a 
two-year term.

The new committee consists of the 
following members:

Dr. Paul Kabaila (President)
Dr. Aurelija Sadauskas (Vice-President) 
Dennis Gaylard (Treasurer)
Dr. Andrius Pranckūnas (Secretary)
Algis Klimas (Ordinary Member)

Paul Kabaila, Dennis Gaylard and Au
relija Sadauskas were members of the 
previous committee. This will help to 

ensure that the plans of the previous 
committee are carried forward by the new 
committee. As before, the Australian 
Lithuanian Days 2010 Committee (chaired 
by Rita Mačiulaitis) is a subcommittee of 
the Australian Lithuanian Community in 
Melbourne Inc.

Dennis Gaylard is a member of both 
committees and liaises between them. 
Planning for the Australian Lithuanian 
Days in 2010 in Melbourne is proceeding 
apace. Also, the recent AGM of the 
Melbourne Lithuanian Club was very 
successful.

All in all, the Melbourne Lithuanian 
Community is in good shape. The new 
committee of the Australian Lithuanian 
Community in Melbourne Inc. looks 
forward to making its contribution.

Dr. Paul Kabaila
President, Australian Lithuanian 

Community in Melbourne Association Inc.

Šių metų rugsėjo 12 dienų lenkų Klubo salėje New Town, Hobarte, įvyko Lietuvos vardo 
paminėjimo Tūkstantmečio minėjimas, kuriame dalwavo irGeclongo lietuvių tautinių 
šokių grupės šokėjos. Nuotraukoje - Geelongo šokėjos ir stovi iš kairės: P. Kozikas, T. 
Martin MLC, J. Manson Deputy Major of Glenorchy, pianistė Adela. Iš dešinės J. Paške
vičius. Klūpo: su tautiniais rūbais ALB Hobarlo Apylinkės Valdybos pirmininkė Rožė ir 
Janet iš Multiculture Department.

Melbourne - fotomenininkas iš Kauno
Gražina Pranauskicnė

Tęsinys iš “M.P.” Nr.39
Kaip gimė idėja... Pirminė apsikeitimo 

parodos ir katalogo idėja kilo iš pokalbio 
automobilyje, kai pernai balandžio 14 d. 
fotografas Julian Tennant mane vežė atgal Į 
Pertho oro uostą po pirmojo dviejų savai
čių vizito Australijoje, fotomeno festivalyje 
Fotofreo (Fremantle), kur pirmąkart šioje 
šalyje buvo rodoma mano fotografijų 
paroda “Kražių portretas”. I jpdamas atgal 
į lėktuvą, jau turėjau pavadinimą “Customs 
Ignorfcd: Lithuanian and Australian Photo
graphy”. Įsijautęs į šmaikščią ir dvipras
mišką pavadinimo idėją apie ignoruotas 
muitines ir sienas, vienoje iš migracijos sa
lių bepildydamas kažkokią išvykimo 
formą, pamiršau savo striuke, kuri netilpo 
į bagažą, ir kuri karšto rudens Australijoje 
buvo nereikalinga. Laimei, mandagus pa
reigūnas palydėjo mane atgal...

Kokias vietas aplankėte Australijos 
kontinente, kokie įspūdžiai?

Pernai buvau Vakarų Australijoje, tiks
liau - tik Fremantle ir Perthe. Beveik dvi 
savaites praleidau susitikimuose su me
nininkais ir fotografijos organizacijų 
atstovais. Gal tai, kad nemačiau nieko iš 
Australijos “ikonų” kengūrų, koalų, mai
tino viltį šioje šalyje apsilankyti ir vėliau. 
Tik Qantas lėktuvai priminė kengūras, 
kurių nebuvau matęs.

Šiemet - Ballarat, Melboumas, kelionė 
automobiliu į Sydnėjų sukūrė platesnį 
vaizdą, įvairesnius jausmus apie Australiją. 
Jei Fremantle atrodė puikus menų mies
tas, Perth - nepriekaištingas ir bcproble- 
minis pasiturinčiųjų miestas, tai čia Bal- 
larat’e, Melbourne pamačiau skirtinges
nių Australijos veidų. Ballarate buvo 
šalčiau nei Lietuvoje, kurią palikau rugsėjo 
pradžioje. Melbournas patiko neįtikėtinai. 
Mindaugo Simankevičiaus, Danos Binkis, 
kunigo Algio Šimkaus ekskursijos po Mcl- 
bourną savaip įsimintinos. Su pirmuoju 
galėjau pažinti vaizdingą masinio atsi
kratymo daiktais tradiciją priemiesčiuose, 
su antrąja - naktinį miesto veidą, o su ku
nigu Algiu - nuo miesto iš paukščio skry
džio iki išvykų į apylinkes ar pažinties su 
Australijos gyvūnija Phillip Island. Mel
bournas - tai pirmas iš didmiesčių, kurio 
gatvės, gyvenimo ritmas nekėlė streso. Ta
čiau, tarkim, vykdamas į susitikimą į Centre 
for Contemporary Photography, Fitzrojuje 
važiavau pro gatves, į kurias sugrįžti ne
norėčiau. Dabar, kai Edeno mieste/kurorte 
sustojęs nakvynei motelyje rašau šio nuo

tolinio interviu atsakymus, per televiziją 
rodo žurnalistinį tyrimą apie benames 
australų šeimas, keliaujančias nuo motelio 
iki motelio, kol savininkų dosnumas iš
senka. Tada ieško kito motelio. Dramatiška. 
Dabar jaučiuosi lyg palaimintas žmogus, 
kuris atrodo čia sustojo tik šiai nakčiai, o 
kitą naktį pasitiksiu kitame nuostabaus 
Sapphire Coast miestelio motelyje. Pasaulis 
visur vienodas džiaugsmo ir skausmo 
svertais. Australija matyt-ne išimtis. Nors 
čia tenka girdėti kiek išdidokų pasisaky
mų, kad padalinus šalies išteklius, turtus 
piliečiams, kiekvienas australas taptų 
multimilijonieriumi, visuržiojėja bedugnė 
tarp teorijos ir praktikos, tarp statistikos ir 
tikrovės. Nesu nusiteikęs negatyviai, tačiau 
kaip fotografas ir kūrėjas pastebiu įvairius 
gyvenimo aspektus viename žvilgsnyje.

Minėjote, jog metus pragyvenote 
Amerikoje. Ar teko pastebėti skirtumą 
tarp ten ir čia gyvenančių tautiečių?

Vietinius lietuvius, lietuviškas benduo- 
menes, šeimas stengiuosi pažinti visur kur 
keliauju, ar kur teko gyventi. Džiaugiuosi 
nepamirštamais susitikimais, (gyvais 
fotografijose) su Ugne Karvelis ar Helene 
Baltrušaitis Paryžiuje, Kaziu Lozoraičiu 
Romoje, ir, žinoma, ištisu būriu JAV lie
tuvių, kuriuos teko pažinti 2000 m, gy
venant Čikagoje, į kurios bendruomenę 
labiausiai teko “integruotis”. Sunku būtų 
daryti apibendrinimus. Malonu pastebėti 
Australijos lietuvių švelnesnį vietinį ak
centą lietuvių kalboje. Kita vertus, Aus
tralija - tolima ir inertiška šalis, kurioje 
lietuviai kiek stipriau atskirti nuo Lietuvos. 
Čikaga man pateikė gražų netikėtumą - 
būtent ten būdamas gavau pakvietimą į 
Kražius, kai prasitariau, kad ieškojau lie
tuviško siužeto fotografijai. O Kražiuose 
radau seną laidotuvių fotografiją (1915 m), 
kurioje atspaustas studijos adresas mane 
nustebino. Jis buvo toje pačioje gatvėje, ku
rioje gyvenau 2000 m. Cicero miestelyje 
(lietuvių 1902 m. pastatytos šv. Antano 
bažnyčios parapijoje). Tada supratau - 
Amerika lietuviams nuo seno buvo kaip 
išvykimo ir sugrįžimo motyvas. Kad ir kaip 
norėtųsi Australijos lietuviams dažnai grįž
ti “namo”, Lietuva be galo tolima ir visa
pusiškai “brangi”. Gal dėl to, ne visada ma
tosi tai, ką visų mūsų pastangomis Lietuva 
pasiekė per Nepriklausomybės metus. Be 
galo džiaugiuosi Melbourne sutiktais jau
nais žmonėmis - Rimu Strunga, Andriumi 
Kalade, Paulim Petraičiu ir kitais. Jei tre
čiosios kartos emigrantai laisvai kalba 
lietuviškai, reiškia Lietuva gali būti visur.

Paulius Petraitis (dešinėje) ir Mindaugas Kavaliauskas.

Ar pagyvenus svetur, nesinori ten iš
vykti visam? Juk, be abejonės, turite 
įdomių pasiūlymų.

Taipjau susiklostė. Kai baigiau mokslo 
metus Prancūzijos nacionalinėje aukšto
joje fotografijos mokykloje Arlyje, kole
gos studentai manęs klausė: ką tu toj Lie
tuvoj veiksi? Man atrodė kitaip - kad 
šluostyti dulkes nuo jau sukurtų dalykų ne 
taip įdomu, kai kurti naujus savo šalyje. 
Bebaigiant studijas mano žmona Kristina 
buvo Vytauto Didžiojo universiteto dok
torantė, tad grįžome į Kauną, kur ir gyve
name. Prancūzišką patirtį perkėlęs į Lie
tuvą, 2004 m. įkūriau pirmąjį Lietuvoje ir 
Baltijos šalyse fotomeno festivalį “Kaunas 
Photo”, kuris šiemet - jau šeštasis. Pasta
raisiais metais daugkeliauju. Tarkime, šie
met aplankiau fotofestivalius Minske 
(Baltarusija), Portlande (Oregonas, JAV), 
Bragoje (Portugalija), Madride (Ispanija), 
o po Australijos vėlyvą rudenį dar laukia 
kelionė į Lishui (Kinija). Tenka gerai pa
sverti situaciją Lietuvoje ir kitose šalyse, 
kituose miestuose. Matau, kad Lietuvoje 
gyventi patogu -geras oras. O Kaune, kur 
gyvenu, ypatingai švarus geriamas vanduo 
iš krano ir nėra jokių eismo kamščių! Gy
venant Lietuvoje paprasta būti pasaulyje, 
bent dirbant tai, ką dirbu. Galbūt atsira
dus dideliam projektui svarstyčiau laiki
nai išvykti, tačiau tai savaime nėra tikslas.

Kas jus labiausiai traukia: kaimo 
žmonės, buitis, gamta?

Žmonių neskirstau į kaimo ar miesto. 
Visi turime savo pozityvių pusių. Gamta ir 
žmogus - lygportretuojamasis ir jo fonas. 
Gamtą myliu. Labai patiko kengūros 
Phillip Island, papūga, kuri visus mokė sa
kyti “helloooou”, ir labiausiai - wombatai. 
O kai įvažiavęs iš Viktorijos į NSW pake-.

Įėję pamačiau kengūras 
laisvėje, apėmė vaikiškas 
džiaugsmas. Ir vis tik, keliau
damas siekiu pamatyti, kaip 
gyvena žmonės. Esu miesto 
vaikas, tad pirmiausiai ieškau 
kultūros, fotografijos žmo
nių, su kuriais susitinku, iš 
kurių mokausi. Gamta - pui
kus priedas. Manau, kad 
fotografo, ir kuratoriaus, me
notyrininko manyje skoniai 
šiuo klausimu sutampa. Foto
grafuoti peizažą, gyvąją gamtą 
galima, tačiau prasminga tik 
tada, jei tos fotografijos mums 
sako kažką svarbaus, aktua
laus čia ir dabar.

Ar susitikimai, parodos 
bei knygos pristatymai

pateisino lūkesčius Sydnėjuje?
Džiugu, kad prestižiškiausia Australi

jos fotografijos įstaiga pakvietė knygos 
oficialų pristatymą surengti pas juos. Sma
gu girdėti, kad apie renginį jau yra žinių ir 
nelietuviškoje Sydnėjaus spaudoje. Galbūt 
tai svarbu ne tik mums, bet ir žingeidiems 
australams. 'Pikiuosi, kad šis leidinys pa
skatins australus domėtis Lietuva, atvers 
duris lietuvių fotografams kelius į Aus
tralijos fotomeno erdves, festivalius. Prieš 
Kalėdas knygą bus galima įsigyti mūsų 
organizacijos, rengiančios fotografijos 
projektus “Šviesos raštas” (graikiškų žodžių 
junginio -fotografija - vertinys) interne- 
tinėje parduotuvėje www.light.lt, tad 
kelios kopijos, kurias vežuosi su savimi - 
tik paragavimas. Tikiuosi australams jis 
bus skanus.

Kokie jūsų tolimesni kūrybiniai 
planai?

Artimiausi ir didžiausi planai šių metų 
likučiui-dviejų knygų išleidimas. Pirmoji
- prieš penkis metus mano įkurtos galeri
jos F Galerija (Kauno Žaliakalnio funiku
lieriaus viršutinėje stotelėje) penkių metų 
katalogas. Antroji - “Kražių portretas” 
fotografijų albumas, turėsiantis apiben
drinti aštuonių metų darbą. Kadangi šių 
knygų leidime daugelį etapų darysiu pats
- nuo sudarymo iki apipavidalinimo ir iki 
trūkstamų lėšų suradimo sunkmečiu, o tai 
išties didelės užduotys, tačiau tikiuosi po 
naujųjų galėti sugrįžti prie fotografinių 
projektų. Vienas jų - apie Lietuvą, kaip 
kraštą, priklausantį nuo automobilių yra 
pakeliui į brandą - Autoportretai ir Au- 
topeizažai. Kai kuriuos jų mintyse jau 
matau, tačiau mano plačiajuosčiam fo
toaparatui mėnesį - kitą teks pailsėti. □
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| Lietuva iš arti
Plati japonų paroda - Vilniuje

(ELTA). Vilniaus paveikslų galerijoje 
rugsėjo 24 d. buvo atidaryta japonų meno 
kūrinių paroda.

Čia galima pamatyti tekstilininkės 
Masu Yamamoto sukurtus tradicinio 
japonų drabužio kimono pavyzdžius, 
Yumiko Matsumoto išpieštas kriauklių 
geldeles ir meistrės Yoshiko Ogura su
kurtus kimono diržus, kitus japonų meno 
kūrinius. Taip pat Lietuvos dailės muzie
juje vyks japoniško puokščių kompona
vimo meno (ikebana) meistrės Korei 
Matsumoto renginys.

Japonų kultūros parodos ir kiti ren
giniai Lietuvos dailės muziejuje jau tapo 
gražia tradicija. 2000 m. Vilniuje eks
ponuota paroda “100 senųjų japonų gra
viūrų” iš Lietuvos muziejų rinkinių. 2001- 
2003 metais muziejuje buvo surengtas 
Japonijos fondo parodų triptikas: 2001 
m. Vilniuje ir pajūryje vyko paroda “Šiuo
laikiniai dailieji Japonijos amatai”, vėliau 
- parodos “Šiuolaikinė japonų architek
tūra” ir “Japonų lėlės”. Neįkainojama yra 
ir Japonijos vyriausybės Lietuvos dailės 
muziejui 2005 metais suteikta negrąžinti
na paskola - šiandien Nacionalinės dailės 
galerijos auditorijoje jau veikia moderni ir 
šiuolaikiška audio-vizualinė įranga.

Šiais metais Japonų kultūros renginių 
“Iro-Iro Nippon! - Japonija toli, Japonija 
arti” ciklas Vilniaus paveikslų galerijoje 
prasidėjo arbatos ceremonija, kurią ste
bėjo arba dalyvavo beveik 300 lankytojų.

Naujausioje japonų parodoje Vilniuje 
lankytojams pristatoma 30 šilkinių 
kimono, kuriuos meistrė pati sukūrė ir 
pagamino nuo pat pirmo siūlo. Pasak 
meistrės, kimono gamybai gali būti nau
dojama medvilnė ir linas, bet dažniausiai 
kimono yra siuvami iš šilko. Vieno kimo
no audimui reikia maždaug 3000 šilkver
pių vikšrų. Siūlai, išvynioti iš šilkverpių 
vikšrų kokonų, yra specialiai ruošiami ir

Akmeninis katinas primins rašytoją J. Ivanauskaitę
Vilniaus skvere 

Aguonų gatvėje rug
sėjo 25 d. buvo ati
dengta rašytojos Jur
gos Ivanauskaitės 
atminimui skirta de
koratyvinė skulptūra 
“Katinas”. Iš rausvai 
pilkšvo lietuviško 
lauko riedulio nukal
tos skulptūros ati
dengimo ceremo
nijoje dalyvavo J. Iva
nauskaitės artimieji 
ir bičiuliai, kalbėjo
Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, skulp
tūros autorė Ksenija Jarošvaitė, rėmėjai, 
rašytojos kūrybos gerbėjai.

Vilniaus Aguonų gatvės gale esantį 
skverą, pavadintą Jurgos vardu, suprojek
tavo architektė Virginija Kurpienė. Idėja 
įrengti J. Ivanauskaitei skirtą skverą ir ja
me pastatyti skulptūrą kilo žurnalistei, 
Jurgos Ivanauskaitės kūrybos paveldo cen
tro direktorei Ramunei Sakalauskaitei.

Katino skulptūrai nukalti 15 tom; ak
muo atrastas netoli buvusio Arvydiškių 
karjero greta Kurtuvėnų. Akmuo daugelį 
metų gulėjo Pašiaušės kaime Kelmės 
rajone, kur ir buvo kuriama skulptūra, 
pradėta kalti 2008 m. vasarą. Pašilk skulp
torės K. Jaroševaitės, skulptūrinis šio dau
gelio žmonių mylimo gyvūno atvaizdas 
skverui teikia jaukumo ir žaismės.

Nacionalinės kultūros ir meno premi
jos laureatė J. Ivanauskaitė Aguonų gatvė
je gyveno 10 metų ir čia sukūrė daugumą 
svarbiausių savo kūrinių. Ant šio namo
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Japoniškos lėlės laikomos meno kūriniais.

dažomi natūraliu būdu, naudojant tuo me
tų laiku augančius augalus. Taip yra pa
ruošiamas kiekvienas plonytis siūlelis. 
Apie 1200 siūlų yra sudedama j audimo 
stakles ir, šaudyklei tarp metmenų per
bėgus apie 200,000 kartų, išaudžiamas 40 
centimetrų pločio ir 13 metrų ilgio au
dinys. Jis sukerpamas į 8 lygias dalis, iš 
kurių ir siuvamas kimono.

Šalia tradicinių kimono lankytojams 
parodoje pristatomos ir elegantiškuoju 
stiliumi nutapytos kriauklių geldelės bei 
nostalgiški piešiniai. Kriauklių geldelių 
poros yra žaidimas, kuriame reikia atras
ti geldelės porą pagal išorinį raštą ir 
nuostabų piešinį vidinėje geldelės pusėje. 
Šį žaidimą Japonijoje merginos žaisdavo 
senoje Hcian epochoje (794-1192). Ka
dangi geldelė turi tik vieną atitinkančią 
porą, kriauklių geldelės tapo puikių vyro 
ir žmonos santykių simboliu ir buvo de
damos į kraitį. Dabar kriauklių poros yra 
tik gražūs meno kūriniai.

Japonų meno kūriniais Vilniaus 
paveikslų galerijoje bus galima grožėtis 
iki spalio 18 dienos. □ 

Jurgos Ivanauskaitės atminimui skirta skulptūra “Katinas”.

įrengta atminimo lenta, kurią sukūrė 
skulptorius Marijonas Šlektavičius.

Rašytojos, dailininkės, keliautojos ir 
visuomenės veikėjos J. Ivanauskaitės at
minimui pasirinktas skulptūrinis katino 
motyvas ne tik primena rašytojos auginti
nę kate Lūšį, kuri praskaidrino sunkia li
ga sirgusios kūrėjos paskutinius gyveni
mo metus, bet ir kelia asociacijų su jos 
kūrinių personažais.

J. Ivanauskaitė per 45 gyvenimo metus 
parašė šešis romanus, pasaką vaikams, ke
lionių trilogiją apie Himalajus, eseistikos 
ir publicistikos rinkinį, eilėraščių knygą 
“Odė džiaugsmui”. Rašytojos knygų yra 
išversta į anglų, latvių, lenkų, rusų, vokiečių 
kalbas. J. Ivanauskaitės knygos nepraranda 
populiarumo ir po autorės mirties.

Praėjusiais metais išleista knyga “Jurga: 
atsiminimai, pokalbiai, laiškai”, kurią su
darė Dovilė Zelčiūtė. Žiūrovams prista
tytas ir J. Ivanauskaitės atminimui skirtas 
režisierės Agnės Marcinkevičiūtės filmas 
Šokis dykumoje”. (ELTA)

Lietuva pamažėle sensta
(ELTA). Lietuvoje kasmet vis dides

nę gyventojų dalį sudaro pagyvenę, tai yra, 
60 metų ir vyresni, žmonės. Statistikos 
departamento duomenimis, pernai metų 
pradžioje pirmą kartą Lietuvoje pagy
venusių žmonių skaičius viršijo vaikų iki 
18 metų amžiaus skaičių. Pagyvenusių 
žmonių grupėje sparčiausiai daugėja 80 
metij ir vyresnių gyventojų. Pagyvenusių 
moterų yra 1.8 karto daugiau negu vyrų.

Europos Sąjungos (ES) valstybėse kas 
ketvirtas gyventojas yra sulaukęs 60 ir 
daugiau metų, Lietuvoje - kas penktas. 
Prognozuojama, kad 2030 m. pradžioje 
beveik trečdalį (28.9%) Lietuvos gyventojų 
sudarys pagyvenę žmonės (ES 27-30.4 %), 
o 80 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų 
skaičius padidės 1.5 karto. Tikėtina, kad 
2030 m. pradžioje vienam pagyvenusiam 
asmeniui teks 2 darbingo amžiaus asme
nys (šiuo metu -3).

Ekonominio tyrimo duomenimis, Lie
tuvoje 2008 m. pagyvenusių žmonių na
mų ūkiuose (pagrindinis pajamų gavėjas - 
60 metų ar vyresnis) pensijos ir pašalpos 
sudarė 68 % žmonių pajamų. Valstybinio 
socialinio draudimo senatvės pensijos 
dydis 2009 m. pradžioje buvo vidutiniškai 
811 litų, tai 76 litais (10%) daugiau nei tuo 
pačiu laikotarpiu 2008 m. Senatvės pen
sininkų skaičius per metus išaugo apie 
4,000 ir 2009 m. pradžioje sudarė 
592,800.

Pagyvenusių žmonių namų ūkių vidu
tinės vartojimo išlaidos Lietuvoje, skai
čiuojant vienam namų ūkio nariui, 2008 m. 
buvo 768 litai per mėnesį ir, palyginti su 
2007 m., padidėjo 15 %. Du penktadalius 
(40%) visų vartojimo išlaidų pagyvenusių 
žmonių namų ūkiai skyrė maistui.

Lietuvoje daugėja vyresnio amžiaus 
žmonių, kurie naudojasi kompiuteriais ir 
internetu. 2009 m. pradžioje kompiuteriais 
naudojosi 8%, internetu - 7.6 % 65-74 me
tų amžiaus gyventojų (prieš metus - atitin
kamai 6.6 ir 5.6 %).

Palyginimui, 2009 m. pradžioje Europos 
Sąjungoje kompiuteriais naudojosi 23%, 
internetu - 20% 65-74 metų amžiaus gy

Nauja emigracijos banga
Marijus Širvinskas, Vilnius

Po recesijos atsigaunančios kai kurios 
Vakarų Europos šalys vilioja darbą Lie
tuvoje praradusius tautiečius ieškoti laimės 
užsienyje. Vėl kylančią emigracijos bangą 
itin skatina žmones slegiančios paskolos. 
Pasirodžius pirmiesiems ekonomikos at
sigavimo ženklams Vakarų Europos vals
tybėse, o Lietuvai tebegrimztant į krizės 
dugną, vis daugiau mūsų šalies gyventojų 
svarsto galimybę pasirinkti emigranto kelią. 
Įžvelgti artėjančią naują darbo emigracijos 
bangą specialistus labiausiai verčia au
gantis nedarbas mūsų šalyje, pasiekęs jau 
beveik 14%. Pragyvenimo šaltinio Lie
tuvoje netekę žmonės suskumba ieškoti 
darbo svetur. Tokių asmenų antplūdį pa
staruoju metu jaučia įdarbinimo agentū
ros. Tačiau toli gražu ne visus jos gali pra
džiuginti darbo pasiūlymais. Juoba kad kai 
kurių Europos Sąjungos valstybių ūkis 
labiau ims atsigauti tik kitais metais.

“Lietuvos žinios” kalbino tris lietuvius 
- nekilnojamojo turto agentą, statybų są- 
matininką ir žurnalistę, kelis mėnesius sė
dinčius be darbo ir jau apsisprendusius 
išvykti. Nenorėdami išsamiau pasakotisavo 
istorijų šie žmonės tik prisipažino nebega
lintys Lietuvoje išgyventi ir besižvalgantys, 
kuria kryptimi keliauti “Emigraciją skatina 
visa priežasčių virtinė, užvirtusi jauną vals
tybei nereikalingą žmogų”, - teigė jie.

Įmonės “Aulina” direktorės Ritos Bi- 
liukaitės teigimu, šiomis savaitėmis j Va
karus daugiausia žvalgosi tie mūsų kraš
tiečiai, kurie turi sunkių finansinių įsipa

ventojų. Daugiausia besinaudojusiųjų kom
piuteriais ir internetu buvo Nyderlanduo
se (atitinkamai 52 ir 46%), Švedijoje (54 ir 
50%). mažiausiai - Rumunijoje (po 1%), 
Bulgarijoje ir Graikijoje (2 ir 1 %).

Lietuvoje 2008 m. dirbo 186,000, arba 
53.1%, 55-64 metų amžiaus gyventojų. Tai 
vienas iš aukščiausių rodiklių Europos Są
jungoje (ES - 45.6%). Prieš 5 metus Lietu
voje dirbo 46.9% šio amžiaus grupės gyven
tojų, o ES - 40.7%. 2008 m. sulaukę 65 metų 
irvyresnio amžiaus tebedirbo 30,000 (5.6%) 
gyventojų. Dirbo 17,000, arba 9%, šio 
amžiaus vyrų ir 13,000, arba 4%, moterų.

Sveikatos informacijos centro duome
nimis, 2008 m. stacionariose gydymo įs
taigose gydėsi 258,000 65 metų ir vyres
nių asmenų, arba kas antras šio amžiaus 
žmogus (iki 65 metų - kas penktas). Daž
niausiai pagyvenusius žmones vargino 
kraujotakos sistemos ligos (41%), navikai 
(11%), kvėpavimo sistemos ligos (7%).

Pablogėjus sveikatai ypač aktualios 
tampa slaugos ir medicininės reabilitaci
jos paslaugos. 2008 m. iš Privalomojo svei
katos draudimo fondo biudžeto lėšų ap
mokamas slaugos ir palaikomojo gydymo 
paslaugas gavo 20,500 65 metų ir vyresnių 
gyventojų. Medicininės reabilitacijos pa
slaugas 2008 m. gavo 21,000 šio amžiaus 
gyventojų.

Padidėjo socialinių paslaugų namuose 
gavėjų skaičius. 2008 m. pagalbos ir socia
linės globos namuose paslaugos buvo su
teiktos 9,500 pensinio amžiaus žmonių, tai 
2,200 daugiau nei 2007 m.

Negalintys savimi pasirūpinti pagyvenę 
žmonės apsigyvena globos įstaigose. 2008 
metų pabaigoje senelių globos namuose 
gyveno 4,400 60 metų ir vyresnių gyventojų. 
Maždaug trečdalis senelių namų gyventojų 
buvo vieniši - neturėjo vaikų ir artimųjų. 
Globos įstaigose suaugusiems asmenims 
su negalia gyveno 1,900 60 metų ir vyresnių 
gyventojų. Senelių globos namuose du 
trečdaliai, o globos įstaigose suaugusiems 
neįgaliesiems - maždaug pusė 60 metų ir 
vyresnių gyventojų buvo moterys.
(Eltos korespondentas Dainius Ručinskas) 

reigojimų bankams. “Net jei jie nebūna pra
radę darbo, išvažiuoti j užsienį ryžtasi dėl 
tėvynėje sumažėjusių atlyginimų”, - sakė ji.

Kad tautiečius slegiančios paskolos yra 
itin svarbi varomoji emigracijos jėga, pritarė 
ir įdarbinimo agentūros “East West Con
sulting” vadovė Kristina Mečinskaitė. 
“Žmonės skundžiasi, kad Lietuvoje sunku 
susirasti darbą, kad turi dideles paskolas ir 
neišgali jų mokėti”, - teigė ji Per metus šios 
bendrovės klientų padaugėjo trečdaliu.

Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mento atstovė Vida Bagdonavičienė taip 
pat pastebi šiuo metu augant emigraciją. 
“Statistikos departamentas šių metų duo
menų dar neturi, bet apie išvažiuojančiųjų 
srautą galime spręsti iš užsienio lietuvių 
informacijos ir pagal tai, kaip aktyviai dirba 
įdarbinimo agentūros”, - teigė ji.

Išeivijos studijų centro darbuotoja Daiva 
Kuzmickaitė nesiryžo drąsiai teigti, kad 
atsigaunančios Vakarų Europos rinkos ima 
besąlygiškai vilioti mūsų krašto bedarbius 
- esą ten atsirandančios naujos darbo vietos 
pirmiausia atiteks vietos gyventojams. 
“Negalima sakyti, kad žmonės važiavo, su
stojo ir dabar vėl važiuoja. Yra tam tikra 
migracijos kultūra: jau praminti takai, iš
moktas elgesys, mes jau išmokę dirbti ko
jomis”,-sakė ji.

Agentūros “East West Consulting” 
vadovės teigimu, šiuo metu lietuviai 
rinkdamiesi darbą svetur tapo nebe tokie 
reiklūs. “Prieš metus žmonės dažniausiai 
ieškojo darbo pagal specialybę, o dabar jie 
yra pasiruošę sutikti su bet kokiu pasiū
lymu”, - sakė ji („Liet, žinios”, sutrumpinta)
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Los Angeles - irgi Lietuvių Dienos Lietuva šimtmečių istorijoje
Neringa Mcdutytė, Los Angeles

Šį pirmąjį spalio savaitgalį iš visų pa
saulio kampelių pasidžiaugti tuo, kad yra 
lietuviais, j I <os Angeles suvyks apie ketu
ris tūkstančius tautiečių. Penkerius metus 
Lietuvių Dienas Los Angeles organizavęs 
Aidas Mattis šiemet nors ir nebus šventės 
vadovu, bet kaip ir kiekvienais metais kvies 
lietuvius j nuosavų vienų garsiausių barų 
Los Angeles.

Los Angeles Lietuvių Dienos -tai to
kios labai gražios dienos, kai žmonės gali 
tiesiog susirinkti pasidžiaugti, kad yra lie
tuviai. Čia susitinka seni draugai, atvyksta 
naujų žmonių. Per šventę net ne lietuviai 
gali susipažinti su mūsų tautos šokiais, 
muzika, kultūra, menu, pajausti lietuvybės 
dvasių.

Lietuvių Dienų programa Los Angeles 
beveik nesikeičia. Pirmąjį spalio savaitga
lį rengiama šventė trunka tris dienas. Per 
savaitgalį šventėje apsilanko nuo trijų iki 
keturių tūkstančių lietuvių. Tautiečiai at
vyksta iš visos Kalifornijos. Chicago. New 
York. Toronto. Detroit. Cleveland. Boston. 
Lietuvos.

Per šventę - daug tradicinių patiekalų
“Penktadieniais vyksta susipažinimui 

skirti šokiai. Na, o šeštadienį vidurdienį 
atidaroma šventė: visų pirma sugindamas 
himnas, pristatomi atvykę žymus žmonės, 
koncertuosiančios grupės, šokių grupės. 
Kviečiame Prezidentų ir kitus svarbius ir 
žymius žmones mus aplankyti. Man buvo 
didelė garbė organizuoti Lietuvių Dienas“, 
-sakė Aidas Maltis.

Šiemet renginyje dalyvaus [iš Lietuvos] 
„Inculto”, Hokshila, Robertas Kupstas ir 
dardaugkitų atlikėjų. Visos šventės metu 
vyks lietuviškų prekių mugė. Sekmadienį 
vyksta mišios. Na, o kiekvieną dienų po 
ofjpiąjios renginių visi lekia į „Red Lion”.

„Per šias dienas tikrai visiems būna 
linksma. Tiek daug prisimenam visko. Pa
vyzdžiui, ragaujam lietuvių pagamintų lie
tuvišką maistą: cepelinus, kugelį, dešras, 
šaltibarščius, bulvinius blynus, koldūnus, 
balandėlius, keptų duoną, „Dadu“ ledus“. - 
pasakojo Aidas.

Dvidešimt trečius metus organizuo
jamas Lietuvių Dienas surengti kainuoja 
nuo šešiasdešimties iki aštuoniasdešimt 
penkių tūkstančių dolerių. Nors renginys 
ir turi savo sąskaitų, bet visada atsiranda 
asmeniškai renginį norinčių remti lietuvių.

„Turėti šį barų visų pirma buvo man 
labai asmeniškas reikalas. Juk nuo senų 
laikų tai buvo lietuvių baras - čia visada 
po parapijos mišių susirinkdavo Los An
geles lietuviai. Čia po Lietuvių Dienų 
visada vyksta pratęsimas. Šis baras yra 
mano pirmas. Įsigijau jį prieš penkerius 
metus“, - pasakojo Aidas.

„Red Lion” baras išsiskiria savo euro
pietiškų interjeru ir eksterjeru. Maistas

„Red Lion” baras Los Angeles.

Daina (Šlitcrytč) ir Aidas Maltis.

čia yra vokiškas, o vokiečių virtuvė gana 
artima lietuvių: yra dešrelių, bulvių, troš
kintų kopūstų. Čia lankosi vietiniai ame
rikiečiai, prancūzai, armėnai, anglai.

„Gal juos vilioja aplinka. Ant sienų 
kabo daug europietiškų detalių, pats na
mas yra vokiškos architektūros. Jau vien 
iš išorės jis skiriasi iš konteksto. Na, ir 
žinoma - alus! Nors šiaip parduodu tik 
vokiškų, bet po Lietuvių Dienų superku 
visų likusį lietuvišką alų“, - sako Aidas.

„Norisi grįžti kaip į namus“
„Šis baras labai plėtėsi. Iš pat pradžių 

buvo tik viena baro svečiams skirta salė. 
Nuo 1959 m. čia labai daug kas spėjo 
pasikeisti. Žinojau, kad noriu turėti savo 
barų. Bet buvau studentas, toks esu iki 
šiol“, - juokėsi Aidas.

Paskutinis baro šeimininkas vokietis 
sunkiai susirgo. Daug buvo norinčių jį įsi
gyti, bet Aidas buvo sąrašo viršuje ir tapo 
pirmuoju ne vokiečiu baro savininku.

„Kad sutvarkyčiau baro finansus, su
dėliočiau viską į vietas, nukėliau studijas 
metams. Nuo pat mažens mokėjau uždirb- 
ti pinigus. Šiame bare daug mano senti
mentų išlikę. Juk nuo pat mažens čia lan
kiausi. Turiu tris barus, bet j šitą norisi 
grįžti kaip į namus, čia tiek visko įvykę“, - 
pasakojo A. Mattis. Į šį barą dar mažas 
Aidas ateidavo su savo tėvais. O šiuo metu 
grįžęs apsistoja virš baro įrengtame bute, 
kuriame visą laiką gyveno savininkai.

„Fox and Hounds” - dar vienas Aido 
baras Los Angeles. Tik šis labiau skirtas 
futbolo sirgaliams. Čia susirenka visi, kam 
rūpi futbolo rungtynes, anglų maistas ir alus.

Trečią barą atidarė Illinois valstijoje: 
„Jau buvau penkerių metų patirtį sukau
pęs. Trečias baras labai studentiškas. O 
studentams reikia pigaus maisto - bulvy
čių, burgerių, pigaus alaus ir smagaus lai
ko. Labai mažai studentų dirba ir jiems 
nuolat stinga pinigų. Šio baro reikalus 
tvarkyti pavedžiau žmonai, nes pats jau

būčiau nesuspė
jęs. Šiuo metu 
baigiu dvi dokto
rantūras.“

„Visada save 
laikiau lietuviu”

Aidas Mattis 
gimęs jau Los An
geles. Iš Kauno ki
lę tėvai per karą iš
vyko j Vokietiją, po 
to į JAV. Metams 
bėgant emigravo ir 
Aido seneliai. Bet 
lietuvių kalba ir su 
Lietuva susiję sim
boliai Aidų lydėjo 
visų gyvenimą. Jis 
ėjo į lietuvišką 
darželį, lietuvių pa
rapijoje dvylika

Viktoras
Baltutis

Tęsinys iš 
“M.R” nr’39.

Vėlesnėje Lie
tuvos istorijoje 
krikščionybės 
vaidmuo buvo ga
na stiprus ir reikšmingas lietuvių pasi
priešinime priespaudoms ir nutautinimo 
politikai. Rusijos carų valdymas buvo 
vienas iš tamsesnių Lietuvos istorijos 
šimtmečių, kai (autai grėsė visiškas tautos 
išnykimas, l ik bendromis jėgomis - 
tautinėmis ir religinėmis-pavyko atsispirti 
prieš rusifikacijų.

Istorijos eigoje Lietuvos valstybės su
tartys ir sąjungos nebuvo Lietuvai nau
dingos, jos padarė daugiau žalos negu 
naudos. Ir šiandien, kai Lietuva savo noru, 
niekieno neverčiama, jungėsi i Europos 
Sąjungą, buvo balsų, kurie nepritarė, ku
riems atrodė, kad mažytė Lietuva pradings 
didžiųjų Europos valstybių tarpe. Šian
dieninė globalizacija, kuri propaguoja 
internacionalizmų ir kosmopolitizmą, bau
gina ne vienų Lietuvos politiką. Ji neigia 
patriotizmą ir visus izmus, kurie palaiko 
tautiškumų, kurie kovoja prieš globali
zacijos įtaką. Ar Lietuva pajėgs atsispirti 
viską naikinančiai komercinei globali
zacijai, kuriai vadovauja didžiosios tarp
tautinės korporacijos, kurių vienintelis 
tikslas yra pelnas? Štai keletas atsiliepi
mų apie stojimą į Europos Sąjungą.

Rašytojas, poetas Justinas Marcinke
vičius sako: „Stojimui į Europos Sąjungų 
pasirengėme visais įmanomais aspektais, 
išskyrus pagrindinį - žmonės neparengti 
dvasiškai, jie tarsi nuogi išmesti į dilgėles, 
ir pasirašytas mūsų išnykimo aktas.“

Dėl žinomų priežasčių, labiausiai dėl 
Europos Sąjungos plėtros pergyvena ir 
rūpinasi Federalinė Rusija. Vienas iš jos 
žymiausių žurnalistų rašo: „Vyksta naujas 
pasaulinis karas, ir šiuo atveju - prieš visų 
žmoniją. Kaip irvisuosc karuose, jo tikslas 
- naujas pasaulio perdalinimas - reiškia 
valdžios koncentracijų valdžiai ir skurdo 
koncentracijų skurdžiams. Naują melų 
mums parduoda kaip istoriją. Melą apie 
vilties pralaimėjimą, melą apie savigarbos 
pralaimėjimą, melą apie žmonijos pralai
mėjimą. Valdžios veidrodis rodo cinizmo 
pergalę, melą apie liokajaus pergalę ir me
lą apie neoliberalizmo pergalę. Vietoj 
žmoniškumo mums siūlo biržos rodiklius, 
vietoj garbingumo mums siūlo skurdo 
globalizaciją, vietoj vilties siūlo tuštumų, 
vietoj gyvenimo mums siūlo siaubo in
ternacionalą. Tai toks Europos Sąjungos 

metų lankė lietuvių mokyklą, skautų 
stovyklas. Šeimoje visą laiką buvo 
stengiamasi kalbėti lietuviškai. Mano 
žmona - taip pat lietuvė iš Australijos 
[sydnėjiškė Daina Šliterytė. Red.].

„Juk visą dieną su draugais, darbe, 
universitete tenka kalbėti angliškai. Tačiau 
žinau, jei turėsime vaikų, su jais būtinai 
stengsimės bendrauti lietuviškai, juos mo
kyti šios kalbos. Aš nesijaučiu amerikie
čiu. Visada save laikiau lietuviu ir jau
čiuosi išskirtinis, būdamas šios šalies pi
liečiu. Kai į Lietuvą nuvykstu - viskas kaip 
pa-saka“, - pasakojo Aidas.

Į tėvynę - sulaukus aštuoniolikos
Pirmą kartą į Lietuvą Aidas atvyko 

sulaukęs aštuoniolikos metų. Tada jis su 
tėvais visą mėnesį praleido keliaudamas 
po tėvynę. Būtent tada Aidas sako supra
tęs, kokių rimtų problemų komunistinė 
santvarka turėjo.

„Dabar viskas pasikeitė. Lietuva taip 

tikslas, kurin jungiasi mažesnės valstybės, 
ncpagalvodamos apie pasekmes.“

Tokių ir labai panašių pasisakymų 
randama lietuvių ir kitų mažesnių Euro
pos Sąjungon įsijungusių šalių ir valsty
bių žiniasklaidoje. Gal vienintelė paguoda 
ir viltis glūdi tame, kad visuomet galima 
pasitraukti iš Europos Sąjungos, bet kai 
kurie skeptikai sako, kad lygiai panašiai 
skelbė ir Sovietų Sąjunga, aneksuodama 
mažesnes valstybes, teigdama, kad 
visuomet galima iš Socialistinės Sovietų 
Sąjungos tarpo pasitraukti.

Nepriklausomos Lietuvos vienas žy
miausių filosofų, liberalas dr. Arvydas 
Juozaitis visus nuogąstaujančius dėl 
Lietuvos įsijungimo į Europos Sąjungą ir 
pavojaus netekti savo kalbos ir identiteto 
nuramina: „Romos Katalikų Bažnyčia 
bus tvirtovė prieš Vakarų įsiveržimą, kaip 
buvo prieš Rytų įsiveržimą. Ar tauta, vėl 
susijungusi su Europa, pajėgs išlaikyti 
savo atskirą kultūrą, priklausys nuo to, 
kaip lietuvių sielos bus pasirengusios 
atsispirti neregėtai malonumų gausybei. 
Be krikščionybės mes visi ištirpsime“.

Be to, lietuviai visuomet laikė save 
Vakarų Europos dalimi ir todėl prana
šesniais už rusus. Lietuviai okupacijų 
laikotarpiais, kai visos valstybingumo 
apraiškos buvo okupantų bandomos 
sunaikinti, kad neliktų nei pėdsakų bu
vusios Lietuvos valstybės, išliko dėka gi
laus patriotizmo. Tada lietuvis valstybin
gumo idėją perkėlė į tautinius simbolius 
ir ženklus. Sovietų okupacijos metu daž
nai Vasario 16 dienos. Tautos šventės ir 
kitomis progomis iškildavo trispalvės ir 
vyčiai, primenantys Lietuvos valstybės ir 
Tautos egzistenciją, nors ir pavergtoje ša
lyje. Ar šios tvirtos tautinės aspiracijos 
išlaikys Europos Sąjungoje plintantį 
kosmopolitizmą?

Šiandien, kai švenčiame Valstybės, ne
be Tautos, šventę, kariais kyla klausimas, 
kas Lietuvos vadovybę privertė pakeisti 
buvusią rugsėjo aštuntosiosTautosšvcntę 
į Valstybės dieną liepos 6-ąją? Istorikas 
Edvardas Gudavičius, kai kurių Lietuvos 
istorikų teigimu, nepasiremdamas jokiais 
istoriniais daviniais. Mindaugo karūna
vimo dieną paskelbė liepos 6-tą.

Gal dėl to, kad rugsėjo aštuntoji buvo 
per daug tampriai surišta su Marijos gi
mimo švente. Kiek čia glūdi tiesos, sunku 
pasakyti.

Valstybės šventė yra ir Tautos šventė, 
todėl visos mūsų mintys privalėtų būti 
nukreiptos į mūsų Tautos ir Valstybės 
vieningumą, stengiantis išlaikyti abi ver
tybes, nes jos abi yra mūsų gyvastingu
mo ir tęstinumo akstinas.

□
auga, gražėja. Dygsta dangoraižiai, ekono
mika auga. Lietuva yra mano šalis. Ji turi 
istoriją, paveldą, kultūrą. Aš čia jaučiuosi 
labai gerai ir noriu grįžti. Be to. bijau, kad 
Amerikoje greitai nebebus gerai. Nes ši 
šalis sparčiai eina žemyn. Kai augau, 
žinojau, kad Lietuva okupuota, skaičiau 
apie įvykius. Vaikui buvo baisu suvokti, 
kad šalis gali būti nelaisva, kad joje 
karaliauja kiti žmonės. Kad šalis ne tik 
ekonomiškai, bet ir morališkai yra už
spausta“, - sakė Aidas.

Lietuvių Dienų rengėju Aidas buvo pen
kerius metus: „Buvau vienintelis taip ilgai 
organizavęs šį renginį. Bet man pritrūko 
laiko, nes šiuo metu tiek daug veiklos tu
riu irsti doktorantūromis, irsti verslu.“

Lietuvių Dienos I os Angeles-didžiau
sias pasaulyje kasmetinis užsienyje gyve
nantiems tautiečiams skirtas renginys.

(Pagal www.DELFI.lt)
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Antanas Laukaitis - Lietuvos spaudoje
Antanas Laukaitiskalbėjosi su 

“Sporto” žurnaliste Maryte Marcin
kevičiūte. Žemiau spausdiname iš
trauką išją pokalbio.

* * *
M.M.: Jūsų viešnagė Lietuvoje buvo 

pati ilgiausia. Kodėl šiemet gimtinėje 
pasilikote ilgiau?

A.L.: Po Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių norėjosi kiek apsipūsli. Turiu 
problemų dėl kelių, todėl važiavau j 
Druskininkų “Draugystės” sanatoriją ir 
dvi savaites juos gydžiau.

Su Druskininkų sporto centro direk
toriumi Juliumi Matulevičiumi apžiūrė
jau slalomus naujus žiemos sporto ob
jektus, tarp Leipalingio ir Veisiejų kylantį 
naują golfo aikštyną. Aplankiau ir savo 
gimtinę Leipalingį, esantį 10 km nuo 
Druskininkų.

Lietuvoje turiu daug draugų ir pažįs
tamų, kurie, viešėdami Australijoje, gy
veno pas mane, todėl su jais viešnagės 
metu buvo malonu pabendrauti

M.M.: Daug įspūdžių išsivežate ir iš 
VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynių?

A.L.: Pasaulio lietuvių sportiniame 
gyvenime žaidynės yra ypač svarbios ir 
naudingos. Labai džiaugiamės, kad jos 
nenutrūks ir vyks toliau, visą laiką spor
tininkai susitiks Lietuvoje.

Nors gyvename toli Australijoje, į 
žaidynes atvyko gausi mūsų sportinė 
delegacija, kurioje - virš 80 žmonių. Joje 
buvo ir nemažai jau trečiosios kartos 
lietuvių, kurie iš viso pirmą kartą viešėjo 
Lietuvoje. Dalis mūsų sportininkų buvo 
iš mišrių šeimų, kai kas nekalbėjo lie
tuviškai. Tačiau jiems Lietuva ir žaidynės

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 45.

Gyvūnija aplink namus
Gyvūnija Balyje yra labai gausi. Ypa

tingai mano namuose ir aplinkui.
Už poros namų gyvena šuo - pusiau 

dobermanas, pusiau Bali šuo. kuris gal
voja, kad jo šventoji misija yra saugoti 
dviejų kvadratinių metrų plotelį šalia 
kelio nuo bet kokių praeivių. Jis garsiai 
loja, šiaušiasi ir grasina, bet aš žinau, kad 
jis tik vaizduoja narsų. Jeigu aš žengiu 
žingsnį jo pusėn, kad išvengčiau kokio 
motociklo, jis pasitraukia. Aš gerai kalbu 
šuniškai, tai mes vienas kitą suprantam. 
Bet jis nekalba angliškai, tai mūsų pokal
biai dažniausiai yra judesiais. Tikrai tai 
labai panašu į toul-bule (gatvės pardavėjo 
ir užsieniečio) pokalbį Kutą aikštėje.

Skersai gatvės yra dar du šunes. Vienas 
yra gilus bosas, kitas kaip ir meco-sopra- 
nassu “Australia Got Talent’’varžovo me
lodine apimtim. Jie loja kontrapunktu, 
pakaitom trijų ir keturių ketvirčių taktu 
su dviem ritminėm pauzėm. Tai ir rėžia ir 
ramina ausį. Sūniškas gamelanas? (Indo- 
neziškas mušamųjų orkestras).

Šiandien pagalvojau, kad mano įprasti
nius tamsius rūbus reikia pakeisti spal
vingais marškiniais. Tai buvo drąsus žings
nis. Per sekundę, tartum norėdama įro
dyti, kad nusistovėjusios tvarkos negali
ma griauti, milžiniška Bali širšė, didumo 
kaip karinis helikopteris, įsimylėjo mano 
marškinius. Aš iš karto įlindau į savo 
tamsiąsias spalvas. Ar tos vapsvos gelia? 
Aš nežinau, bet atrodo jos tikrai baugi
nančiai. Laikas būtų murktclti į baseiną, 
bet žiūrėk! - dvi didžiulės bitės (gal ko
vojančios, o gal aistringai besimylinčios) 
taip buvo užsiėmusios , kad beveik pri-
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Antanas laukaitis.

paliko didžiulį įspūdį. Mūsų sportinin
kai buvo svetingai priimti Alytuje, 
Trakuose, jie aplankė Kryžių kalną, pa
buvojo Kernavėje, buvo sužavėti natūra
lia I Jetuvos gamta, žmonių nuoširdumu 
ir paprastumu. Į Australiją sportininkai 
išsivežė pačius gražiausius ir šilčiausius 
prisiminimus.

M.M.: Ar Australijos sportininkams ir 
jums, visų Pasaulio lietuvių sporto žai
dynių dalyviui, žaidynių metu pasijuto 
sunkmetis?

gėrė. Aš jas ištraukiau ir paleidau skristi, 
tikėdamasis, kad jos man ncįgels, galvo
damos, kad aš jas užpuoliau.

Viloje gyvena driežai, skruzdėlės ir vo
veraitės. Yra ir didelė pelė, o gal maža 
žiurkė, juoda kaip anglies tabletė. Ji at
bėga kiekvieną vakarą desperatiškai 
bandydama nepaslysti ant poliruotų mar
muro grindų. Nagai jai nieko nepadeda, o 
mažytės letenų paduškėlės ne daugiau ją 
prilaiko ant grindų, kaip mano išnuo
moto motociklo ratai ant gatvės. Tas ma
žas graužikas slysta ir sukasi neblogiau 
kaip automobilistai, darantys suktukus. 
Jis nieko blogo nedaro. Jis net savo reika
liuko ant grindų neatlieka. Aš manau, kad 
tai labai mandagu iš jo pusės.

Kas yra svarbu, kad čia tie visi gyvu
liai atrodo savo vietoje. Jie yra mano na
mų svečiai. Ir tai tvarkoj. Sing ken ken 
(balinietiškai: jokių problemų!). Austra
lijoj tuoj imi galvoti apie purškalus, nai
kinimą, nuodus ir kitokius būdus apsau
goti savo teritoriją. Užmušk, parodyk sa
vo viršenybę, įrodyk, kad su aukščiausia 
maisto grandies grandim juokauti nega
lima. Čia man j galvą neateina sutraiškyti 
vabzdį, supykti, kad šunes elgiasi kaip 
šunes ar išvyti iš namų laukinį įnamį. Aš 
pradedu įtarti, kad tai šventyklos mano 
nuomojamoj viloj įtaka, nes aš tikrai 
nebuvau toks Australijoje.

Man sako, kad aš pasikeisiu, kai šios 
vietos magija susidėvės ir aš pamatysiu, 
koks gyvenimas tikrai yra. Aš tikiuosi, 
kad taip nebus.

Pamiršau katę. Vos baigiau rašyti, ji 
atėjo, priekaištingai į mane pažiūrėjo ir 
piktai sukniaukė. Aišku, kad ji yra uoli 
mano “blogų” skaitytoja, kuri supyko, kad 
aš jos nepaminėjau.
20 įrodymų, kad pripranti 

gyventi Balyje
1. Pamatai australišką bananą ir

A.L.: Truputį. Napaisant sunkmečio, 
džiaugiamės ir dėkojame Sporto depar-

tamentui, Lietuvos Tauti
niam olimpiniam komite
tui. “Žalgirio” sporto drau
gijai už tai, ką gavome. Ti
kiuosi, kad ir toliau mūsų 
broliškas bendravimas bus 
toks artimas ir gražus, koks 
buvo iki šiol.

Kai Lietuvos sportinin
kai atvyks į Australiją, ne 
tiktai mano, bet ir visų lie
tuvių durys jiems bus ati
darytos. Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės buvo labai 
gražiai surengtos, visi buvo 
susitelkę, vieninga šeima. 
Puikus buvo žaidynių ati
darymas ir uždarymas Kal
nų parke. Net negalėjome 
įsivaizduoti, kad krizės me
tu iš viso pasaulio suvažiuos 
tiek daug jaunimo.

Antanų Laukaitį 
kalbino ir žurnalo “Personalo 
vadyba ” leidėja Marija 
Vaiuckienė Spausdina
me ištraukas.

.M.V.: Kokie tikslai jus atvedė Į Lietu
vą šią vasarą? Kaip sekėsi atostogauti 
Lietuvoje: kur pabuvojote, aplankėte, ką 
veikėte?

A.L.: Atvykau į Lietuvą kaip Australi
jos lietuvių sporto vadovas į jubiliejinę 
1000-čio šventę, atvežiau didelį būrį (60) 
jaunųjų, jau antros ir trečios kartos 
Australijos lietuvių sportininkų, kurie 
pirmą kartą būdami Lietuvoje labai 
sėkmingai dalyvavo šventėje ir buvo la
bai patenkinti. Dalyvavau Šventės ren
giniuose, dvi savaites ilsėjausi Druskinin
kų “Draugystės” sanatorijoje, dalyvavau 
Laukaičių vardo kambario Leipalingio 
muziejuje atidaryme, aplankiau draugus 
ir gimines.

M.V.: Papasakokite apie lietuvių 
gyvenimą Australijoje.

A.L.: Australijoje mes turime savo 
bendruomenę, didesniuose miestuose - 
Lietuvių Namus, kur veikia mūsų chorai, 
bibliotekos, tautinių šokių grupės, skau
tų organizacija, sportininkų klubai. Turi
me du laikraščius: vieną Bendruomenės, 
kitą - katalikų. Miestuose ir miesteliuose, 
kur yra lietuvių kunigai, vyksta lietuviš
kos pamaldos. Lietuviškas gyvenimas 
Australijoje dar yra aktyvus. Lietuvybę 
labai palaiko skautų organizacija. Skautų 
darbas yra nukreiptas lietuviškai kultūrai 

sušunki: “Vaje, koks milžinas!” (Indone- 
ziški bananai yra 5-6 cm. ilgumo).

2. Tau atrodo, kad Suzuki Swift yra 
didelis automobilis.

3. Tu net ncmirktelėji, kai iš krautuvės 
durų Išvažiuoja motociklas.

4. Gatvės pardavėjai pasidaro visai ne
matomi ir tau nekliūva.

5. Pusryčiams nebegeribintango (alaus).
6. Šaltą dieną, kai lauke vos 26 laips

niai, apsivclki švarką.
7. Kerti judrią gatvę galvodamas, kad 

visas judėjimas aplenks tave.
8. Praėjimas į Poppies tau atrodo pa

kankamai platus dviems motociklams ir 
dviems pėstiesiems prasilenkti.

9. Net nepagalvoji, kad pietums gali 
gauti bulvę.

10. 'Iii galvoji, kad yra visai normalu, 
kad elektra staiga išnyksta.

11. Tu visai nekreipi dėmesio į turistus, 
iš kurių pardavėjai turguje užsiprašo 
dešimteriopą kainą.

12. Tu vaizduoji, kad nesupranti vie
tinių, kai jie kalba apie tave, net jeigu jų 
pokalbyje nuolat girdi bulegila (beprotis 

puoselėti.
M.V.: Kaip lietuvių jaunimas gyvena 

Australijoje? Ar palaiko lietuvybę savo 
noru, ar tėvų skatinami? Ar yra tokių, 
kurie norėtų sugrįžti į Lietuvą ir čia, tėvų 
žemėje, gyventi?

A.L.: Kaip minėjau, labai mėgstamos 
jaunimo organizacijos - skautai ir spor
tininkai. kurie palaiko lietuvybę tarp 
jaunimo. Visi renginiai nukreipti lietuvy
bei stiprinti. Labai daug kas priklauso ir 
nuo tėvų. Antros kartos lietuvių šeimų yra 
mišrių, todėl lietuvybei palaikyti daugiau 
dėmesio turi skirti tėvai. Sugrįžti į Lietu
vą ir gyventi čia norinčių mažai, nors 
Lietuvą pamatyti, pabūti trokšta visi. 
Pirmiausia dėl jau mums neįprastų, žymiai 
blogesnių oro sąlygų. Lietuvoje tik tris 
mėnesius šilta, likusius - darganota, šalta. 
Jau mes įpratę prie žymiai šiltesnių oro 
sąlygų. Kita vertus, Australijoje gyvenan
tys lietuviai yra surišti glaudžiais gimi
nystės ryšiais. Jų vaikai ir vaikaičiai yra 
integravęsi j tas gyvenimo sąlygas, kurios 
šioje šalyje yra. Ten žymiai geriau ap
mokami darbai, labai geros socialinės 
garantijos jaunoms mamoms, invalidams ir 
pensininkams. Tai tos aplinkybės, kurios 
sąlygoja lietuvių pasilikimą gyventi ten, 
kur didžiausią gyvenimo dalį praleido ir 
giliai įleido šaknis į tą šalį.

M.V.: Kas labiausiai nepatiko ir la
biausiai patiko Lietuvoje?

A.L.: Labiausiai nepatiko, kad Lietuvos 
žmonės per mažai gerbia savo gražiąją 
gamtą ir palieka šiukšlynus po pabuvoji
mo gamtoje. Nepatinka Lietuvos orai, o 
patinka visa nuostabi Lietuva, jos žmonės.

M.V.: Kaip manote, ar pasikeitė pa
lys žmonės Lietuvoje per 20 metų po 
Nepriklausomybės paskelbimo? Ką 
norėtumėte patarti čia gyvenantiems 
lietuviams?

A.L.: Žmonės tikrai pasikeitė. Ypač 
jaučiamas pasikeitimas aptarnavimo 
srityje. Norėčiau patarti daugiau šypsotis ir 
džiaugtis gyvenimu. Jis duotas žmogui 
vieną kartą, todėl reikia stengtis jį 
pragyventi prasmingai.

M.V.: Kodėl negrįžta lietuviai iš visų 
pasaulio šalių gyventi į Lietuvą, jukjic save 
laiko dideliais Lietuvos patriotais? Kas 
trukdo sugrįžti į nepriklausomą Lietuvą?

A.L.: Pagrindinė priežastis yra sukurtos 
šeimos. Didelė dalis yra mišrios šeimos. 
Kita priežastis yra geresnė materialinė 
padėtis. Negi paliks geresnį gyvenimą ir 
sugrįš vargti.

Tegul jūsų Vyriausybė sukuria pana
šias sąlygas, tada ir laukia sugrįžtančių. 
Vyriausybė turi rimtai susirūpinti geres
nėmis gyvenimo sąlygomis Lietuvoje. □ 

užsienietis)
13. Tu visai nesistebi pamatęs mo- 

tociklistą su spintele ant užpakalinės 
sėdynės.

14. Tu nežinotum kaip gyventi be sa
vopetnbantu (padėjėjos).

15. Tu nustoji jaudintis dėl vairuotojo, 
kuris pastato savo didžiulį BMW motocik
lą Legian arba Nakula gatvėje pusmetrį 
nuo šalligatvio.

16. Tu galvoji, kad apsilankymas Imig
racijos Departamente yra labai trumpas, 
jeigu jis trunka vos valandą.

17. Tu atsisakai pirkti brangius pake
lius paprasto cukraus, kurie vadinami uo
dų naikinimo saldainiais, net jeigu jie 
pardavinėjami oficialių žmonių su oficia
liai atrodančiais dokumentais.

18. Tau nebeatrodo, kad važiuoti 
motociklu 70 km. per valandą yra labai 
šaunu.

19. Tu atsisakai nerti į savo baseiną, 
jeigu temperatūra nesiekia 31 laipsnio.

20. Tau atrodo, kad net warning (mažos 
pigios užeigėlės) maistas yra brangokas.

(Bus daugiau)
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Pasaulio Veteranų Sporto Žaidynės (2009)
Pasaulio Veteranų Sporto Žaidynės 

Sydnėjuje oficialiai vyksta nuo 2009 spa
lio 10 iki spalio 18 dienos, tačiau spor
tininkai atskrenda anksčiau ir ne vienu 
metu. Delegacijos vadovė, administratorė 
ir tarptautinių ryšių vadovė / vertėja at
skrenda jau spalio 8 dienos ryte. Kai kurie 
delegacijos nariai jau yra atskridę.

Pagrindinė Lietuvos delegacija Syd
nėjuje gyvens BASE IIOSTEL SYDNEY, 
477 Kent Street, NSW 2000, Sydney, 
tcl:1800 242273.

Šios informacijos tikslas - supažindin
ti mūsų lietuvių bendruomenę su sporto 
renginiais, kuriuose dalyvaus lietuviai 
sportininkai. Viso vyks 72 renginiai 28 
sporto šakose. I .ietuvių pasirinktos 8 spor
to šakos yra:

Lengvoji atletika vyks nuo spalio 10 
d.iki spalio 18 dienos Sydney Olympic Park 
Atletic Centre.

Tinklinis nuo spalio 12 iki 17 dienos 
Maroubra Beach (southern end) Marine 
Parade, Maroubra.

Plaukimas nuo spalio 10 d. iki 17 d.
Šuoliai į vandenį nuo spalio 15 d. iki 

18 d. Sydney Olympic Park Aquatic Centre 
- Pool Events, Olympic Boulevard.

Krepšinis nuo spalio 10 d. iki 18 d. (iš 
Lietuvos atvažiuoja 3 komandos: žal
giriečiai, “Svaja” ir dar viena komanda) 
Bankstown Basketball Stadium, Condell 
Park.

Irklavimas nuo spalio 10 d. iki 14 d. 
Sydney International Regatta Centre, Old

Castlereagh Road, Penrith Lakes.
Sunkioji atletika nuo spalio 10 d. iki 

18 d.South ComplexSydney Showground, 
1 Showground Road. Sydney Olympic 
Park.

Orientavimosi sportas nuo spalio 10 
d. iki 17 d. Varžybos vyks Lithgow, Blue 
Mountains ir Sydney Olympic Park.

Nors varžybos prasidės anksčiau, tačiau 
oficialus Šventės Atidarymas vyks sek
madienį, spalio 11 d., ANZ Stadione, 
Sydney Olympic Park nuo 6.30 pm iki 
9.45 pm.

Šventės Uždarymas vyks sekmadienį, 
spalio 18 d. Tumbalong Park, Darling 
Harbour nuo 7 pm iki 11 pm.

Numatomas sportininkų susitikimas 
su lietuvių bendruomene irpabendravimas, 
tačiau dėl varžybų tvarkaraščio įvairovės 
sunku tiksliai numatyti, kada ir kokiu lai
ku tas susitikimas įvyks.

Keičiantis informacija paaiškėjo, kad 
mūsų svečiai norėtų daugiau pamatyti ir 
pabuvoti. Bet vėlgi, kol neaiškūs varžybų 
rezultatai ir dalyvių galimybės dalyvauti 
ekskursijoje, sunku nusakyti, kada, kur ir 
ką galėsime jiems pasiūlyti.

Norintys stebėti varžybas, visą in
formaciją gali rasti svetainėje:

http://www.2009worldinasters.com/ . 
Kai bus žinoma susitikimo data ir laikas 
Sydnėjaus Lietuvių Klube, paskelbsime 
spaudoje ir per SBS lietuvišką radijo 
valandėlę. Informaciją paruošė

Jadvyga Dambrauskienė

Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mcčio proga kviečiame fotografijų 
meno mėgėjus dalyvauti nuotraukų konkurse

LIETUVA IS ARTI - REGĖTA LIETUVA
Maloniai prašome suinteresuotus atsiųsti (iki 5-kių) savo Lietu

voje padarytų nuotraukų. Nuotraukų dydis pageidautinas ne mažes
nis kaip “A4”. Parodos rėmėjas - Australijos Lietuvių Fondas skiria 
tris premijas už komisijos geriausiai įvertintas nuotraukas:

I vieta-$150; II vieta - $100; III vieta - $50.
Taip pat bus ir žiūrovų premija jaunimui/vaikams iki 17 metų (po $50). Rėmėjas - 

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba.
Nuotraukų paroda vyks Melbourne lietuvių Namuose sekmadieniais, spalio 18 ir 25 

dienomis. Premijų įteikimas įvyks spalio 25 dieną. Susidomėję prašomi kreiptis į Birutę 
Prašmutaitę tek: 95793946 arba elektroniniu paštu: bprasmutas@bigpoud.com 
Nuotraukas galima pristatyti į Lietuvių Namus spalio 11 d. nuo 12 vai. arba spalio 18 d. 
nuo 10 vai. ryto arba adresu: 2/6 Niki Court, Kast Bcntlcigh, VIC 3165. Rengėjai

PRANEŠIMAS
Lietuvių Kooperatinė Kredito 

Draugija “Talka” 
2009 m. spalio 24 dieną, 
šeštadienį, 1.00 vai. p.p.

Lietuvių Namuose, 44 Errol Street, 
North Melbourne, 

šaukia

METINĮ
SUSIRINKIMĄ

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Balsavimo Komisijos sudarymas.
3.2(X)8 metinio susirinkimo protokolas.
4. Pranešimai:

Veiklos
Atskaitomybės 
Statutinis 
Auditorių

5. Pranešimų diskusijos ir tvirtinimas.
6. Speciali rezoliucija.
7. Valdybos rinkimai (renkami 3 nariai).
8. Auditorių patvirtinimas.
9. Valdybos atlyginimo nustatymas.
10. Pelno paskirstymas.
11. Sumanymai ir pasiūlymai.
12. Susirinkimo uždarymas.

Metines apyskaitas galima gauti viso
se “Talkos” įstaigose ir susirinkime.

Canberros Liet. Bendruomenės 
Sąjungos nariams

Visuotinis metinis 

narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalio 25 d., 2 vai. 
p.p. Lietuvių Būstinėje, 114 Maitland 
Street, Hackett. Prašome narius 
dalyvauti.
DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Atsiprašymai.
3. Mirusiųjų pagerbimas.
4. Praėjusių metų metinio visuotinio 
susirinkimo protokolo skaitymas.
5. Pirmininko pranešimas.
6. Iždininko pranešimas.
7. Sekretorės pranešimas.
8. Renginių koordinatorės pranešimas.
9. Sąjungos Revizijos Komisijos 
pranešimas ir ataskaita dėl 2008 m.
10. Organizacijų Revizijos Komisijos 
pranešimas.
11. Mandatų Komisijos rinkimai.
12. Sąjungos Valdybos rinkimai.
13. Revizijos Komisijos rinkimai.
14. Klausimai ir pasiūlymai.
15. Susirinkimo uždarymas.
Po susirinkimo dalyviai kviečiami pa
silikti ir pabendrauti prie vaišių.

Sekretorė, Canberros Lietuvių 
Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Lietuvos Baleto Bičiuliai / Friends of Lithuanian Ballet
Maloniai kviečia visus sydnėjiškius ir melbourniškius pažiūrėti gražų, 

romantišką, naujausią Lietuvos baleto pastatymą - videofilmą -

“La Bayadere”,
kuriame matysite šokančius Miki Hamanaka. Merijų Juškų ir 

Lietuvos baletą su orkestru.
“La Bayadere” filmas bus rodomas:
1. Sydnėjaus Lietuvių Klube ‘Function Room’, 16-20 Meredith Street, 

Bankstown, sekmadienį, spalio 25 dieną, 2.00 - 4.15 vai p.p.
Kontaktas: (02) 4333 6241 Ramona Ratas.
2. Melbourno Lietuvių Klube, .Jubiliejinėje salėje, 44-50 Errol Street, Nth.

Melbourne, sekmadienį, lapkričio 1 dieną, 2.00 - 5.00 vai p.p.
Kontaktas: (03) 9874 5250 Jurgis Zaikauskas.
Vaišinsime kava ir pyragaičiais, veiks loterija. Įėjimas - su auka -paremti 

Lietuvos baleto artėjantį 85-tą jubiliejų 2010 metais.
Visų labai maloniai laukiame!

Pranešimas - kvietimas
Sekmadienį, lapkričio 22 d., Melbourno lietuvių choras 

“Dainos Sambūris” švęs 60-tics melų gyvavimo jubiliejų.
Maloniai kviečiame buvusius choristus prisijungti vienai 

dainai ir kartu paminėti šį svarbų jubiliejų.
Melbourno “Dainos Sambūrio” Valdyba

Pranešimas
Š.m. spalio 18 d. po lietuviškų šv. Mišių Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje, 

kviečiame visas Katalikų Moterų Draugijos nares ir prijaučiančias bei prijaučiančius į 
Melbourno Lietuvių Namus dalyvauti mūsų niošiamoje popietėje. Kartu papietavę ir 
įdomiai praleidę laiką, pasivaišinsime kava ir pyragais. Valdyba

Padėka
Povilui Petrui Mičiuliui mirus po 27-erių vedybų metų su mano mama Jone 

Mičiulicnc, jos vardu, Žvirzdinų šeimos vardu ir Eugenijaus Mičiulio šeimos 
vardu nuoširdžiai dėkojame visiems, išreiškusiems užuojautą ir ištiesusiems 
paramos ranką mūsų skausmo valandoje.

Dėkojame kun. Algirdui Šimkui, kun. Max Polak už bažnytines apeigas ir 
kapinių palaiminimą. Dėkojame Ritai Mačiulaitienei ir Birutei Kymanticnci už 
jų nuostabias giesmes.

Dėkojame Danutei Lynikienei ir Linui Žalkauskuiuž skaitymus ir prakalbas 
prie altoriaus. Dėkojame Jurgiui Žalkauskui ir Romuvo nariams už garbės sargybą 
prie karsto.

Dėkojame Gabrieliui Žemkalniui, Zitai Prašmutaitei, Marijai Augustinienei, 
Gediminui Statkui, Aldonai Butkutei, Parapijos chorui, Melbourno “Dainos 
Sambūriui” ir visiems mieliems draugams bei pažįstamiems, prisidėjusiems, 
parėmusiems ir apsilankiusiems į pamaldas, kapines ir šermenis.

VisaJfisų parama ir užuojauta palengvino mūsų liūdesį.
Nuoširdžiausia padėka Jums visiems.

Nijolė Žvirzdinaitė - Šalkūnicnė, šeima ir giminės

Padėka
Staigiai ir netikėtai nuo vėžio ligos mirus mylimam vyrui, tėveliui ir broliui 

Vytautui Burokui, dėkojame visiems draugams, lankiusiems jį ligoninėje 
ir taip gausiai dalyvavusiems laidotuvėse. Ačiū kun. Terrence Millard ir mano 
pusseserės Reginos vyrui Deakon Elliott Casalegno už šv. Mišias ir laidotuvių apei
gas Katalikų Krematoriume Mary of Mercy Chapel Rookwoode. Kęstučiui Pro
tui už jausmingai atliktas solo giesmes. Danutei Ankienei, Richard Monk ir Kristinai 
Zakarauskaitei-Wright už skaitymus, Algiui Bučinskui už “Eulogy”.

Nuoširdi padėka Janutei Šarkauskienei, kuri pasisiūlė suorganizuoti ir paruošti 
šermenis. Ačiū ir jos padėjėjoms - Reginai Šarkauskienei, Svetlanai Korsakienei 
ir Aidai Abromienei. Ačiū Danutei ir Ditai Svaldcniams, Irenai Valiokienei už 
skanius pyragus ir Onutei Kapočicnci už žagarėlius, kuriuos Vytas taip mėgo.

Didelis ačiū Jeronimui ir Melissai Belkams, Dariui Gakui už savanorišką 
stalų sudėjimą ir servavimą už baro. Taip pat dėkoju Sydnė jaus Lietuvių Klubui už 
patalpas ir Elei Kains už nuoširdžią pagalbą.

Dėkojame už atsisveikinimo žodžius per šermenis: Stasiui Šutui iš Geelongo- 
biliardo sportininkų vardu; Gediminui Saukai - “Kovo” sportininkų vardu; Sienu
tei Kivcrytei-Eizikov (už savo vyrą) -golfo klubo vardu; Kęstučiui Protui- draugų 
vardu; Julei Lašaitienci - Moterų Draugijos vardu; Isolde Poželaitei-Davis - 
asmeniškai ir sodybiečių vardu; Viktorui Šliterini -Lietuvių Klubo vardu.

Širdingai dėkojame Sydnėjaus chorui “Daina”, Geelongo chorui “Viltis”, 
sodybiečiams ir visiems mieliems draugams už gautas nuoširdžias užuojautas, 
išreikštas asmeniškaižodžiu, telefonu, elektroniniu paštu, per spaudą, už atsiųstas 
gražias gėles į namus, ir p. Ankams už užsakytas amžinas šv. Mišias už Vytauto 
sielą. Jūsų išreikšta nuoširdi užuojauta ir pagalba leido mums pajusti jūsų šilumą 
ir palengvino mūsų skausmą bei liūdesį.

Jadvyga Burokienė ir Onutė Dobbs su šeimomis

Liūdna žinia
“Mūsų Pastogės” Redakcija gavo žinią, kad šių metų rugsėjo 28 dieną Sydnėjuje mirė 

Stanislovas Bernotas, gimęs 1919 m. lapkričio 15 d.
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Visus dainos ir šokio mylėtojus iš anksto kviečiame j koncertą

'^aspadinės puodas”
Programoje dalyvaus: Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”, ansamblis 
“Atspindys”, jaunimo šokių grupė “Sukūrys”.
Koncertas įvyks Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” sekmadienį, lapkričio 1 
dieną 3val. p.p.

Bilieto kaina - $15. Senjorams - $10, vaikams - nemokamai.

Kviečiame Melbourne ir Geelongo lietuvius prisiminti

LIETUVOS PARTIZANŲ KOVAS
Melbourne Lietuvių Namuose sekmadienį, lapkričio 8 d., 2 vai. po pietų 

*
Visi, kuriems yra brangus Tėvynės pasipriešinimas okupantams ir begalinės 

partizanų aukos, ateikite į minėjimą ir atokvėpį prie kavos puodelio.
Kviečia Melbourno Entuziastės

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

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

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba naujas šefas Antonio.

Pietūs - nuo 12 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė - nuo 6 vai. p.p. iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. be pertraukos. 

Kiekvieną sekmadienį - ir Svetlanos koldūnai.

Faustas Sadauskas
EMBODIMENT

Recent sculptures in Australian Marble 
10th-31st October 2009

Opens 10th October, 2.30 - 5 p.m.
KAZARI collector, 450 Malvern Road, Prahran.

Ph.: (03) 9510 2528. www.kazarigallery.com

Sydnėjaus Lietuvių Klube - susitikimas su 
Lietuvos sportininkais veteranais

Ketvirtadienį, spalio 15 dieną, 1 vai. p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klube įvyks 
susitikimas su veteranais sportininkais, atvykusiais iš Lietuvos. Maloniai kviečia
me Sydnėjaus lietuvius atvykti, susipažinti, pabendrauti ir pagerbti mielus svečius.

ALFAS Valdyba

Airfares To Vilnius & Other EU Cities
Discounted return airfares to Vilnius and to other major European Cities 

start from $1,180.00 + taxes.
These fares are valid for travel until September 2010.
The sales of these airfares end on 31 October 2009.
To secure your flights in time please contact Estours.

Dial 1800 888 386 for vour free call to Estours Travel

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East NSW 2518

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

Website: www.estours-travel.com.au
Licence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

Karaoke kiekvieno penktadienio vakarą (nuo 7 vai. vakaro).

Klubo narių dėmesiui
Primename, kad su metų viduriu atėjo laikas susimokėti ir atnaujinti 
Klubo nario mokestį. Kaina - $5. Išduodamos nario kortelės.

Nauji Klubo direktoriai:
Viktoras Šliteris - Pirmininkas, tek: 9498 2571.
Angonita Wallis - Pirmininko pavaduotoja, tek: 0413 990 760.
Garry Penhall-Sekretorius.
Birulė Magylė-Iždininkė, Elė Kains-Iždininkės padėjėja. 
Romas Kalėda - Ūkvedys.

Klubo Valdytoja - Suzanne Fairhall, tel.: 9708 1414.

MELBOURNE CUP
TUESDAY* NOVEMBER 3rd

ENJOY A SPRING FLING AND RACE FEVER 
‘A Complimentary drink on Arrival’ 

„ ‘Lunch at Tables for Eight’.
Y f

PRIZES for Best Hats, Best Tie, Sweeps and 
Lucky Lady/ Lucky Man

POETRY Reading, KARAOKE and the GREAT

.a^rpBIlng for sale at the MINI MARKETS. t 
SHOP till you drop. \
PARTY till you stop.

Book real soon and arrive at noon

$50 a head. Phone Suzanne to book 9708 1414.

Sekmadienį, spalio 18 d., 2 vai. p.p. kviečiame Klube pažiūrėti videofilmą
“Lietuvos krepšinio istorija”.
Tą pačią dieną ir lietuviškų produktų TURGUS

Pranešimas LB Spaudos Sąjungos nariams
Artėjant metiniam susirinkimui, Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 

nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus į Spaudos Sąjungos Valdybą. Nominacijos 
turi pasiekti Valdybą ne vėliau kaip spalio 27 dieną. Nominacijos pateikiamos 
raštu, su bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomo kandidato parašais.

Valdybos adresas: R O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Dabartinę Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas Vytautas Patašius, vice

pirmininkas Vytautas Donicla, sekretorius Vytenis Šliogeris, nariai - Antanas 
Laukaitis ir Anskis Reisgys.

Pagal Sąjungos įstatus, du dabartiniai Valdybos nariai- Antanas Laukaitis ir 
Anskis Reisgys - turi atsistatydinti per šį metinį susirinkimą. Jie yra sutikę vėl 
kandidatuoti.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, spalio 18 dieną, 11.30 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
Kitos pamaldos lietuviams įvyks lapkričio 1 d. Po šių pamaldų bus lankomi lietuvių 

kapai Rookwood kapinėse. Pasistenkite iš anksto sutvarkyti artimųjų kapus.
Pas Danutę Ankienę galite užsisakyti kalėdaičius (kalėdines plotkelcs), skambinkite

tek: 98712524. Katalikų Kultūros Draugija
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Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

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

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams S65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zeiandijojc oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skclbimij kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - S20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW 2204.
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