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Bukite pasveikinti, vaikai!

Šių metų gegužės 30 dieną, Melbourne Lietuvių Namų jubiliejinėje salėje įvyko Šeimų 
Popietė, kurią surengė Melbourne Katalikės Moterys kartu su Socialinės Globos Drau
gija. Plačiau apie popietę skaitykite “M.P.” psl. 3.
Nuotraukoje - Šeimų Popietės metu šoka mažieji “Gintarėliai” ir “Malūnėlis”.

Atsisveikiname Amžinai
Nepaprastai staigiai ir netikėtai šių metų birželio 16 dieną 

Mirties Angelo buvo išsikviestas

Vytautas Jonas Patašius,
ilgametis Sydnėjaus - ir plačiau 

visos Australijos - lietuvių visuo
menininkas. darbšti, rami, mandagi, 
tolerantiška asmenybė. įrėžusi ryš
kią vagą šio žemyno mūsų išeivijos 
istorijoje.

Universitete baigęs ekonomiką 
ir komerciją, jis taip pat buvo žino
mas kaip platus istorijos, ypač Lie
tuvos praeities, žinovas, netgi uolus 
šachmatų mėgėjas bei daugiakartis 
šio protaujančiojo sporto čempionas.

Vytauto Patašiaus netektį ypač 
jaučia LB Spaudos Sąjunga ir jos 
pagrindinis leidinys - savaitraštis 
“Mūsų Pastogė”. Jau keliasdešimt 
metų Vytautas buvo nenutrūkstamai 
susijęs su šio laikraščio leidyba, pa
aukojęs kelias dienas savaitėje (žino
ma, neapmokamai!) administratoriaus, iždininko ir korektoriaus darbui. Šiam 
leidiniui jis negailėjo savo rašinių irsumanymų, o kiekvieną savaitę matydavome 
jo pateikiamą pasaulio įvykių apžvalgą.

Buvo jis ir mūsų laikraščio mecenatas. Tik labai retas težino paslaptį, kad tik 
jo dosnios asmeninės paramos dėka “Mūsų Pastogė” vis dar pasirodydavo re
guliariai, kai vienu laikotarpiu, metai iš metų, finansinė apyskaita būtų turėjusi 
rodyti minusą. Iš tiesų, ši tylioji jo parama siekdavo net tūkstančius ir tūkstančius.

V.Dn.
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Užsienio 
politika 
nesikeis 
Per pirmus 

kadencijos metus 
keliaudama į už
sienį Prezidentė 
Dalia Grybaus
kaitė įveikė tūks
tančius kilometrų, 

tačiau jos vizitų maršrutai nebuvo išskir
tiniai, jai atsivėrė ne visos svarbios durys. 
Vizitų į užsienį skaičiumi Prezidentė 
nedaug atsilieka nuo pirmtako Valdo 
Adamkaus pirmais jo antrosios kadenci
jos metais. Prezidentė aplankė gretimų ir 
Šiaurės Baltijos valstybių sostines, su ofi
cialiu vizitu viešėjo keliose Vakarų Eu
ropos valstybėse. Pagrindinė vizitų kryp
tis - Briuselis. Aukščiausio lygio - valsty
binių -vizitų D. Grybauskaitės darbotvar
kėje dar net nebuvo. Politologo Tomo 
Janeliūno nuomone, įvykę D. Grybaus
kaitės vizitai buvo gana rutininiai. Tai, 
kad daugumai jų pasirinktos valstybės 
kaimynės, liudija, jog ypatingų naujovių 
krašto užsienio politikoje nėra.

Tuo tarpu politikos apžvalgininko 
Kęstučio Girniaus įsitikinimu, Dalios 
Grybauskaitės vizitų geografija yra suba
lansuota ir apsvarstyta. Pasak jo, Prezi
dentė bendrauja su svarbiausiais kai
mynais, su kuriais santykiai laikomi 
prioritetu. Pasak K Girniaus, “D. Grybaus
kaitė elgiasi santūriai, ji nesistengia ke
liauti ten, kur vizitai nėra tinkamai pa
rengti Tačiau iš šalies vadovės sprendimo 
nevykti į Prahoje vykusį susitikimą su B. 
Obama matytų kad ji pasiryžusi atsargiai 
rinktis, kur keliauti”.

Seime
Seimo valdančioji koalicija iki rudens 

deda j stalčių planus didinti esamus mo
kesčius bei įvesti naujus ir daugiausia 
dėmesio skiria išlaidų mažinimui. Vy
riausybė greitu laiku turėtų pritarti ketu
rioms valstybės išlaidų mažinimo prie
monėms - kalbama apie valstybės tarnau
tojų, pareigūnų ir politikų atlyginimų 
dydį, pensijų dalies pervedimo į privačius 
fondus įšaldymą, motinystės išlaidų ap
karpymą ir pensinio amžiaus liginimą. 
Svarstymai dėl naujų mokesčių įvedimo 
ar esamų didinimo nukeliami rudeniui - 
tuomet Vyriausybė turėtų grįžti prie 
svarstymų, ar didinti pridėtinės vertės ir 
gyventojų pajamų mokesčius. Taip pat yra 
ketinimų 0.1% apmokestinti visą nekil
nojamąjį turtą. Tebediskutuojama ir dėl 
vadinamojo automobilių mokesčio.

Tuo tarpu didžiausioje Seimo valdan
čiosios koalicijos Tėvynės sąjungos-Lie- 
tuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) 
partijos viduje jau kuris laikas tęsiasi 
vidiniai bruzdėjimai. Oficialiai tai vadina
ma reikalavimu pradėti diskusiją dėl 
vertybių ir partijos programinių nuosta
tų įgyvendinimo. Reikalaudami rengti 
tarybos posėdį, vadinamieji konservatorių 
radikalai surinko 59 parašus. Planuojama, 
kad tarybos posėdis vyks liepos 3 dieną. 
Toks posėdis turėjo būti sušauktas bir
želį, tačiau konservatoriai neskubėjo jo 
rengti. Teigiama, kad TS nariai nesusitaria 
dėl šeimos ir švietimo politikos, vardų ir 
pavardžių rašymo. Esą dėl šių nesutari
mų gali būti svarstoma, ar A. Kubilius 
tinkamas eiti partijos pirmininko parei
gas. Taryboje yra 180 narių, iš jų už posėdžio 
sušaukimą pasisakė 59. Deklaruojama, kad

Nukelta į 2 psL

Giliai pergyvendama Vytauto Patašiaus netektį, LB Spaudos Sąjungos Valdyba 
ir “Mūsų Pastogės”Redakcija nuoširdžiai užjaučia visus Velionio gimines, artimuo
sius ir pažįstamus. Tuo pačiu, užjaučiame ir visą Australijos Lietuvių Bendruomenę.

Išlydint mūsų Ąžuolų
Tik netekę LB Spaudos Sąjungos pirmininko ir “Mūsų Pastogės” adminis

tratoriaus Vytauto Patašiaus pilnai supratome, kokį milžinišką darbą 
jis atliko ir kaip mums jis buvo reikalingas. Jis buvo tvirtas pamatas, ant kurio 
ilgus metus saugiai laikėsi “Mūsų Pastogė”. Netikėtai išėjęs, Vytautas išsinešė 
didžiausią turtą - savo žinias, patyrimą, nepaprastą darbštumą ir dosnumą.

Gaila ir skaudu, kad taip anksti užgeso “Mūsų Pastogės” žiburys, savo dar
bais ir žiniomis ryškiai švietęs Australijos Lietuvių Bendruomenei.

Dalia Doniela, “M.P.” redaktorė

Gedulo ir vilties diena Lietuvoje
Prieš 70 metų, 1940 m. birželio 15 d., 

sulaužydama tarptautines sutartis ir pa
siųsdama per 150,000 raudonarmiečių, 
Sovietų Sąjunga okupavo nepriklausomą 
Lietuvos Respubliką. Prasidėjo 50 metų 
trukusi Lietuvos okupacija. Trečiadienį 
buvo pradėta Lietuvos okupacijos 70- 
mečio minėjimo programa ir Gedulo ir 
vilties dienos renginiai, skirti tragiškoms 
netektims ir pasipriešinimui pagerbti.

Šeštadienį Vilniuje buvo pristatomas 
projektas “Vilniausženklai”- atidengia
mos skulptūrinės kompozicijos ant Vil
niaus tiltų. Tą pačią dieną Rumšiškėse pra
sidėjo tradicinis Laptevų jūros tremtinių 
brolijos “Lapteviečiai” susitikimas.

Sekmadienį Lietuvos Sąjūdžio būstinė
je buvo atidaryta paroda “Tai neturi pa
sikartoti”, Vilniaus arkikatedroje bazili

koje buvo aukojamos šv. Mišios “Už Tautą 
irTėvyne”, surengta eisena nuo Katedros 
iki Lukiškių aikštės, čia vyko Sąjūdžio 
mitinga.

Birželio 14 d. Tuskulėnų memorialinia
me komplekse buvo galima lankyti pafo- 
dą “Smurto kronika”, nemokamai saVO 
ekspozicijas lankymui atvėrė ir Genocido 
aukų muziejus, surengęs moksleivių piėŠL 
nių parodą “Piešiu istoriją”. VidurdienjNė- 
priklausomybės aikštėje btivb pakelta ‘ 
Valstybės vėliava. Atikų gatvėje priešais 
Lukiškių aikštę vyko okupacijos, genocido 
ir sovietmečio represijų aukų pagerbirtib 
ceremonija, Vilniaus miesto moksleiviai 
surengė akciją “Vilties paukščiai”. Iškil
mingas Lietuvos okupacijos 70-mečio bei 
Gedulo ir vilties dienos minėjimas vyko 
Seimo Kovo 11-osios salėje. (ELTA)
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Trumpai iš visur Prezidentė aplankė karius Afganistane

♦ JAV Lenkijos gynybos ministras Bog
dan Klich birželio 15 d. vakare pareiškė, 
kad visi Afganistane dislokuoti lenkų ka
riai j tėvynę turėtų būti grąžinti iki 2013 
metų, pranešė televizija TVN24.
Pasak Bogdan Klich, jau ateinančiais 
metais dalis lenkų karių vykdomų funk
cijų gali būti perduotos Afganistano sau
gumo pajėgoms.
♦ į Neramumų apimtoje Kirgizijoje bir
želio 16 d. prasidėjo trijų dienų naciona
linis gedulas dėl beveik 180 per tarpetni- 
nes riaušes žuvusių žmonių, o j šį regioną 
planuoja atvykti JAV pasiuntinys, mėgin
siantis padėti spręsti tebesiplečiančią hu
manitarinę krizę. Daugiau nei 75,000 pabė
gėlių pasitraukė į kaimyninį Uzbekistaną 
iš Kirgizijos pietinio regiono, apimto įnir
tingų kovų tarp etninių uzbekų ir kirgizų. 
Prie sienos susitelkė tūkstančiai beviltiškai 
mėginančių ištrūkti Kirgizijos gyventojų.
♦ Smarkios liūtys Prancūzijos pietuose, 
Žydrojo Kranto regiono kalnuose, birželio 
15 d. sukėlė žaibiškus potvynius, kurie 
nusinešė penkiolikos žmonių gyvybes, dar 
daug žmonių dingo be žinios, birželio 16 
d. pranešė pareigūnai.
♦ Iranas projektuoja naują atominį reak
torių gaminti medicinoje naudojamus 
radioaktyviuosius izotopus, kuris bus “ga
lingesnis” už Teherane veikiantį tyrimų 
reaktorių. Tai birželio 16 d. pareiškė Irano 
atominės energetikos organizacijos va
dovas Ali Akbar Sale hi.
♦ JAV prezidentas Barack Obama pa
žadėjo priversti britų naftos bendrovę 
“British Petroleum” (BP) sumokėti už savo 
“neatsakingumą”, dėl kurio Meksikos 
įlankoje išsiliejo nafta.
Tai prezidentas pareiškė sakydamas 
svarbią kalbą Ovaliniame kabinete, ku
rioje paragino imtis naujos “nacionalinės 
misijos” - sumažinti Amerikos priklauso

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
konservatorių partijoje yra 16,500 narių.

„Expo2010"
Šanchajuje vykstančios parodos „Expo 

2010“ Lietuvos paviljono gidams tenka 
aiškinti, kad Lietuva nėra Kinijos provin
cija, kuo mandagiau atsakinėti į paviljono 
lankytojų pasveikinimą „Priviet, tovarišč“ 
(„Labas, drauge“ - rus.) bei tikinti, kad jie 
nėra krepšinio garsenybės.

Nemaža dalis kinų sutrinka išgirdę, 
kad Sovietų Sąjungos seniai nėra, anglišką 
Lietuvos pavadinimą taria tiesiog „lisei- 
nija“, ir plūsta išbandyti magiškas iš Vil
niaus Katedros aikštės atkeliavusios „Ste
buklo“ plytelės galias, nepamiršdami pa
siteirauti, koks tikėjimas lietuvius skatina 
stovėti ant stebuklingų plytų.

„Smagu stebėti kinų veidus, kai šie su
stingsta video projekcijose besigrožėda
mi Lietuvos vaizdais, ypač Vilniaus se
namiesčiu. „Kodėl jūsų visų namų stogai 
raudoni, ar juos dažote?“ - netikėtai išgir
dau vienos kinės klausimą. Pasirodo, Ki
nijoje senovinių pastatų stogai yra tik pil- 

.j^^palvos, Klausimas, kaip galima nu- 
_kję|įąųti iki Lietuvos, kaskart paglosto

*3es ta* Pats geriausias įrodymas, kad 
ijgij jįtisyąlandį mūsų paviljone praleidusį 
^ęęįą.mums pavyko sudominti ir netiesio-

įSK^asaulinėspapodosxengiamos nuo 1851 
Jgv Jos ^na (iviejų rųšį^,r tarptautinės ir 
pasaulinės. Pasaulinės parodos vyksta kas 
penkerius metus ir tęsiasi 6 mėnesius, o tarp 
jų surengiama viena tarptautinė, kuri bū
na mažesnė ir vyksta trumpiau, tik tris 
mėnesius. Lietuva parodoje dalyvauja jau 
dešimtą kartą.
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mybę nuo iškastinio kuro.
Tačiau praėjus aštuonioms savaitėms nuo 
nelaimės pradžios B.Obama nepateikė 
jokių aiškių atsakymų, kaip sustabdyti 
naftos plūsmą iš Meksikos įlankos dugne 
esančio pažeisto gręžinio. Birželio 15 d. 
paskelbtais ekspertų vertinimais, kasdien 
iš gręžinio į aplinką patenka 60,000 bare
lių naftos.
♦ Birželio 19 d. Švedijoje įvyko būsi
mos karalienės - sosto įpėdinės prince
sės Victorios ir nekilmingo verslininko - 
buvusio asmeninio trenerio Daniel 
Westling sutuoktuvės. Pora draugavo 
aštuonerius metus. Tą dieną Stockholmo 
gatves puošė daugybė gėlių bei mėlynos ir 
geltonos spalvų vėliavos, miesto centre 
patruliavo naujai siūtomis uniformomis 
vilkintys policininkai, o kelyje, kuriuo per 
Stockholmą riedėjo arklių traukiama 
karališkosios poros karieta, buvo įrengtos 
užtvaros. Visą miestą puošė plakatai su 
laimingais besišypsančių būsimų sutuok
tinių veidais.
♦ Rusijoje milicija konfiskavo 100,000 
knygų, kurioje kritikuojamas Rusijos 
premjeras Vladimir Putin. Knygas norėta 
išdalinti Sankt Peterburge vyksiančiame 
tarptautiniame Ekonomikos forume. 
Knygos „Putinas. Rezultatai. Dešimti me
tai” autoriai - opozicionieriai Boris Nem
cov ir Vladimir Milov. Visas knygos tira
žas - milijonas kopijų.
♦ Tautinės orientacijos politinės jėgos -
“Tėvynei ir Laisvei” ir Judėjimo už Latvi
jos nacionalinę nepriklausomybę susivie
nijimas ir partija “Viskas - Latvijai” birželio 
17 d. - Latvijos okupacijos dieną, surengė 
Katedros aikštėje Rygoje “okupacinių batų 
akciją”. Katedros aikštės viduryje akcijos 
dalyviai padėjo maždaug 100 porų ilgaaulių 
batų. Skambėjo”Batų daina”, kurią atliko 
roko grupė “Lyviai”. rj

Rūpyba
Valdžios atstovai nusprendė, kad Lie

tuvoje stogo virš galvos neturintys žmonės 
socialinio būsto laukia per trumpai. Vos 
20 metų. Tad pailgins laukimą taupydami. 
Atsiradus pinigų Lietuvoje iškart tapo 
geriau - už dešimtis milijonų rūmų pri
sistatė bei atsinaujino beveik visos valdžios 
Įstaigos. Socialinio būsto Lietuvoje dešimt
mečius nesulaukiančios jaunos šeimos 
spėjo pasenti skurde. O Vyriausybė nu
sprendė dar pailginti eiles atimdama būs
tų statybos finansavimą. Valdžios atstovams 
laukti nereikia. Sutaupę socialiai remti
niems, jie be eilės pasiskyrė dešimtis mi
lijonų savo gerovei kurti. Valdžia buvo nu
mačiusi 125 mln. litų socialinių būstų sta
tybai. Tiesa, šiandien Vyriausybė pinigus 
rengiasi atimti, palikdama tik 14 mln. litų 
kai kurioms savivaldybėms, kad baigtų 
pradėtas statybas, kad pastatai nesugriūtų. 
O nelaimingųjų, neturinčių kur prisiglaus
ti, per metus Lietuvoje padaugėjo 2,300.

Klaipėdos jūrų uostas
Klaipėdos jūrų uosto šešėlio užgožtas 

Šventosios uostas bunda iš letargo. Jo 
atstatymo galimybių studiją parengę 
ispanai tikina, kad tam reikėtų apie 170 
mln. litų, o visos išlaidos atsipirktų vė
liausiai per 30 metų. Galutinę Šventosios 
uosto atstatymo galimybių studiją paren
gė Ispanijos inžinierių, konsultantų ir ar
chitektų kompanija. Ji kainavo apie 
255,000 eurų. Šiuos pinigus skyrė Ispa
nijos Vy-riausybė. Ataskaitą pristačiusi 
kompanija iš viso išanalizavo 12 galimų 
uosto variantų.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS ir“Benuudinai”.

Birželio 11 d., penktadienį, Preziden
tė Dalia Grybauskaitė, lydima kariuome
nes vado generolo majoro Arvydo Po
ciaus, aplankė Lietuvos karius, tarnau
jančius Afganistano Goro ir Kandaharo 
provincijose, taip pat Kabule. Pagal 
susiklosčiusią NATO šalių praktiką, 
valstybių vadovų vizitai į karštuosius pa
saulio taškus iš anksto neskelbiami viešai 
saugumo sumetimais. Nedidelį reaktyvinį 
(“jet”) lėktuvą prezidentės delegacijos 
kelionei pasiūlė JAV karinių pajėgų 
Europoje vadovybė.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė, ben
draudama su Lietuvos kariais Čagčarane,

Už originalią pavardžių rašybą - daugiau
Kaip praneša BNS, nauja apklausa 

rodo, kad 46.6% respondentų sakė pri
tariantys, kad Lietuvos pilietybę turin
tiems kitų tautybių asmenims būtų su
teikta teisė savo pavardes asmens doku
mentuose rašyti originalo kalba, naudo
jant lotyniškus rašmenis.

Tokiai idėjai nepritariantys sudarė 
30.3% apklaustųjų, 23% sakė neturintys 
nuomonės.

Lietuvos Seimas šiemet atmetė Vy
riausybės siūlymą leisti pavardes doku
mentuose rašyti originalo kalba lotyniš
ko pagrindo rašmenimis. Siūlyme buvo 
teigiama, kad tai būtų naudinga ir su

Airijoje - bėdos dėl santuokų ambasadoje
Lietuvos atstovybės užsienyje turi tei

sę registruoti santuokas nuo 2008-ųjų 
liepos 1-osios. Lietuvos ambasadoje Airijoje 
2008-2010 metais įregistruotos 145 
santuokos.

Tačiau kovo pradžioje Airija, kurioje 
yra gausi lietuvių bendruomenė, infor
mavo, jog užsienio ambasadų Airijoje įre
gistruotos santuokos nėra pripažįstamos 
Airijoje kaip teisėtos, nes vadovaujantis 
Airijos teisės aktais konsuliniai pareigūnai 
nėra priskiriami prie įgaliotų pareigūnų, 
galinčių tuokti Airijoje.

Lietuvos Užsienio reikalų ministerija 
(URM) pripažįsta, kad problemų dėl 
ambasadose Airijoje sudarytų santuokų

Akiratyje - vėl švedų bankai
Kaip rašo „Respublika“, Skandina

vijos finansų institucijos jau neslepia, 
kad be saiko dalydamos paskolas Bal
tijos šalių piliečiams jos galėjo iš anksto 
žinoti, kuo tai baigsis. Mat, perimant iš 
nemokių klientų turtą Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje yra naudojama patirtis, 
kurią, tarkim, švedų bankai prieš 20 metų 
jau buvo pritaikę savo šalies piliečiams.

Panaši į mūsų dienų, tik silpnesnė 
finansų krizė Švediją alino 1990-aisiais. 
Tuomet, pasak žinovo, vietiniai bankai 
įkūrė turto valdymo bendroves, kurios 
periminėjo būsto paskolų negalinčių 
grąžinti bankų klientų nekilnojamąjį turtą 
ir pasibaigus sunkmečiui jį sėkmingai 
pardavė.

Beveik visi Skandinavijos bankai Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje turi įkūrę an
trines nekilnojamojo turto įmones, o vie
na iš tokių - “Ektomet”, priklauso ban
kui “Swedbank”.

Pagal skaičiavimus atrodo, kad Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje “Swedbank” 
antrinė įmonė jau valdo iki 2.04 mlrd. litų 
vertės turto. Tačiau Lietuvoje veikiančios 
Skandinavijos bankų antrinės nekilno

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas: 
www.austlb.org

Kandahare ir Kabule pabrėžė, jog sėk
mingos mūsų karių veiklos dėka, Lietu
va vertinama, kaip patikima šalis part
nerių akyse.

“Nesvarbu, kaip toli nuo Tėvynės tar
nautumėte, savo kasdieniu darbu ginate 
Lietuvos interesus, stiprinate valstybę. 
Jūsų įgyta patirtis yra ir bus labai reika
linga. Jus esate tas branduolys, kuris pa
dės toliau modernizuoti Lietuvos Gink
luotąsias pajėgas. Linkiu sėkmingos ir 
saugios tarnybos čia, o grįžus po misijų - 
Lietuvoje,” - pranešime spaudai cituojama 
Prezidentė.

(DELFI.lt)

užsieniečiais susituokusiems lietuv’ams. 
Oponentai sako, kad nelietuviškų raš
menų, tokių kaip raidė q, w, x naudojimas 
rašant pavardes dokumentuose gali 
prieštarauti Konstitucijai.

Šiuo metu yra pateiktas alternatyvus 
variantas, pagal kurį pavardžių rašymas 
ne vien lietuviškais rašmenimis būtų 
leidžiamas ne pagrindiniame paso pus
lapyje. Teisingumo ministerija siūlo šio 
projekto parlamentarams nesvarstyti, kol 
savo nuomonės neišsakys Europos Są
jungos Teisingumo Teismas. Oficialią 
poziciją Lietuvos vyriausybė ketina 
pareikšti vėliau. □ 

pripažinimo greitai išspręsti nepavyks. 
„Ambasadose jau sutuoktų porų situacija 
Airijos institucijų suvokiama kaip prob
lema, kuri bus deramai nagrinėjama ir 
sprendžiama. Airijos vyriausybė yra 
susirūpinusi šiuo klausimu, tačiau jis yra 
labai sudėtingas, ir jo sprendimo paieš
kos užtruks“, - komentavo ministerija.

Todėl Lietuvos ambasada Airijoje 
laikinai nebepriima naujų prašymų 
registruoti santuokas ambasadoje.

Anot URM, jei santuokų pripažinimo 
proble-ma nebus išspręsta, santuokos 
ambasadoje Dubline ir ateityje negalės 
būti registruojamos.

□

jamojo turto bendrovės, tarp jų-ir ban
ko “Swedbank”, nesigiria, kad Lietuvoje 
valdytų milžiniškos vertės turtą. Sakoma, 
kad iki kovo pabaigos jų bendrovė valdė 
tik 8 ar 9 nekilnojamojo turto objektus, 
kurie įsigyti per antstolių organizuojamas 
varžytynes, o viso lig tol įsigyto turto vertė 
siekia 2.53 mln. litų.

Ekonomisto prof. Antano Buračo 
komentavimu, “jei jau visose Baltijos ša
lyse viena vieno banko antrinė įmonė 
įsigijo įkeisto turto už 2 mlrd. litų, o 
Lietuvoje - vos už 2 mln., tai, mano nuo
mone, aiškių aiškiausias blefas”.

“Per 2009-uosius vien iš savo antrinių 
bankų Lietuvoje sąskaitų skandinavai 
sugebėjo atgal į tėvynę išpumpuoti 10 
mlrd. litų. Todėl sunku patikėti, kad pe
rimto įkeisto turto vertė būtų tokia pat 
kaip vieno ne paties brangiausio komer
cinio objekto. Negalėčiau pasakyti, ko
kiu būdu yra blefuojama, nes to nežinau. 
Tačiau ir tikėti tuo, kas mums yra oficia
liai pateikiama, aklai negaliu”, - sakė jis.

Centrinės hipotekos duomenimis, tur
to areštų (vienetų) 2002 rabuvo 26,797, 
2008 m. - 74,597, o 2009 m. - 121,636.
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Bendruomenės baruose
Bukite pasveikinti, vaikai!

Lilija Kozlovskicnė
Šiais žodžiais į Šeimų Popietės daly

vius kreipėsi šio renginio vedančioji Alena 
Karazijienė (Šeimų popietė įvyko gegužės 
30 dieną Melbourne Lietuvių Namuose). 
Negaliu nepacituoti jos tartų įžanginių 
žodžių:

“Taip jus visus sveikinu, nes mes visi - 
berrlakai ir mergaitės, suaugusios mote
rys ir vyrai, ir visai žili seneliai-mes visi 
esame savo motinų vaikai. Visi turime ar 
turėjome motinas, visi jautėme jų meilę. 
Ši Popietė skirta prisiminti ir pagerbti 
mūsų motinas, todėl pradėsiu nuo vieno 
eilėraščio istorijos.

Suradau šį eilėraštį būdama Vokietijo
je, tik karui pasibaigus, kai buvau visai 
jauna moteris, palikusi Tėvynę irTėvynėje 
savo mamą. Eilėraštis man pasirodė kaip 
tik tas, ką aš norėčiau pasakyti savo ma
mai Aš jį išverčiau ir daug metų vežiojausi

Nuotraukoje - grupė “Pamesta Klumpė”. Iš kairės: Andrius Lipšys, Aleksas Brovedani, 
Jazminą Lipšienė, Gabrielė Zdanienė, Lina Skimbirauskienė, Audra Šimkutė, Vytas 
Antanaitis, Stepas Levickis.

Išvežimų minėjimas Adelaidėje
Viktoras 
Baltutis

Išvežimų mi
nėjimai Adelai
dėje rengiami nuo 
1952 metų, kai 
Juozo Lapšio ini
ciatyva buvo įsteig
ta Baltų Taryba.
Jos pagrindinė užduotis buvo suruošti 
bendrus visų trijų tautybių Išvežimų 
minėjimus, o taip pat propaguoti Pabal
tijo laisvės idėją. Išvežtųjų minėjimai buvo 
ruošiami labai plataus mąsto, Adelaidės 
miesto rotušėje ir be kviestų Australijos 
visų partijų politikų bei kitų žymių as
menų, dalyvaudavo virš tūkstančio pabal- 
tiečių. Buvo kviečiami kalbėti žymūs po
litiniai veikėjai, žurnalistai ir kt.

Per eilę metų mažėjant pabaltiečių 
skaičiui, minėjimai menkėjo ir šiuo metu 
jie yra ruošiami latvių Šv. Petro liuteronų 
bažnyčioje, kur susirenka apie 200 žmo
nių. Dar bandoma pasikviesti žymesnius 
asmenis pagrindiniais kalbėtojais, bet jų 
nesuradus, kviečiami iš savo tarpo, kurie 
apibūdina minėjimo reikšmę ir svarbą, 
bei visus žiaurumus, kuriuos teko patirti 
išvežiamiems iš savo krašto, be jokios 
kaltės.

Šiais metais minėjimas pradėtas, kaip 
jau įprasta, birželio 12-tą, šeštadienį 
padedant vainiką prie paminklo Etninių 
Reikalų Muziejaus kiemelyje.

su savimi. Štai tas eilėraštis:
Išeisiu kartą į gyvenimą ir aš, kaip ir visi 

kiti,
nudailinta tavo dailinančią skulptorės 

rankų.
Žmonės manys, kad mano bruožai ir 

dvasia
visuomet buvo tokie pat, kaipjiems dabar 

atrodo.
Ir ar nujaus kuris iš jų, 
kad kokiame nors gražiame žodyje, 
kad sužibėjime kilnios minties, 
kad mano žvilgsnyje, ir šypsenoj, ir 

kančioje,
ir visame supratime 
tik Tu pražysti manyje?
Kad tai ne aš pati, nes būčiau 
visai kitokia be Tavęs, Mamute. 
Kaip aš norėčiau, kad ir daug vėliau 
visuomet manyje ryškėtų Tavopėdaskas...

*
Bet - Tu šypsais, Tu nori likt nežinoma.

Sekmadienį Šv. Kazimiero bažnyčioje 
prie altoriaus lietuviška trispalvė perrišta 
juodu kaspinu. Mišių metu, tuoj po pa
mokslo, keletą žodžių apie išvežimus 
kalbėjo Viktoras Baltutis. Vėliau (15 vai.) 
latvių Šv. Petro bažnyčioje įvyko pagrin
dinis minėjimas. Minėjime dalyvavo Pie
tų Australijos gubernatoriaus asistentas, 
parlamentarai, politikai, Unley miesto 
meras ir pabaltiečiai, iš kurių dauguma 
buvo latviai ir lietuviai, o estų dalyvavo 
vos keletas. Minėjimą atidarė malda 
liuteronų dekanas dr. I. Ozols, o bendras 
lietuvių ir latvių choras sugiedojo Aus
tralijos himną ir Requiem. Chorui giedant 
himną dirigavo latvė Lilita Daenke, o 
Requiem - lietuvis Jonas Pocius. Iš Šv. 
Rašto paskaitė estų pastorius A. Palm. 
Dvi skambias lietuviškas dainas, diriguo
jant Jonui Pociui, padainavo lietuvių 
choras Lituania ir Šv. Kazimiero choras, 
diriguojant Nemyra Stapleton, pagiedojo 
“Avė Maria”.

Maldą už tėvynę giedojo kun. Juozas 
Petraitis MIC, o viončele - A. Glazunov 
Minstrel’s Song, op.71, palydint pianinu 
Wu Yu T’Sun, pagrojo žinomas latvių 
viončelistas Eriks Ozolins.

Pagrindinį minėjimo žodį tarė Janina 
Vabolienė OAM, iškeldama pabaltiečių 
išvežimų baisumą bei kančias, ir perskaitė 
trumpą ištrauką iš Dalios prisiminimų 
apie ištremtųjų gyvenimą Sibire.

Gana gausus latvių choras -17 moterų 
ir 11 vyrų - sudainavo labai skambiai ir

Popietės metu dainuoja Rita Mačiulaitienė su dukra Stefute.

Kai po daugelio metų, po Stalino 
mirties aš pradėjau susirašinėti su savo 
mama, aš norėjau jai tą eilėraštį pasiųsti, 
bet kažkaip nedrįsau, varžiausi. Pagaliau 
vis dėlto pasiunčiau. Laiškas pasiekė 
Kauną mano mamos laidotuvių dieną ir 
eilėraštis buvo perskaitytas prie jos kapo.

Dabar aš žinau, kad meilės savo moti
nai negalima slėpti, ją reikia parodyti 
visuomet.”

Visi toliau sekantys Popietės pasiro
dymai ir buvo skirti tai meilei parodyti. 
Kiekvienas iš jų buvo dedikuotas savo 
motinai ar močiutei, šalia esančiai arba 
jau žvelgiančiai j savo vaikus iš Aukšty
bių. Trumpai paminėsiu kiekvieną jų.

Rasa ir Gediminas Statkai savo 
padainuotą lyrišką dainelę “Tu ateik į 
pasimatymą” skyrė savo Anapilin išėju
sioms motinoms Liucijai Milvydienei ir 
Halinai Statkuvienei. Dr. Andrius Pranc- 
kūnas (fortepijonas) su sūnumi Dariumi 
(klarnetas, fortepijonas) sugrojo H. 
Hancock kompoziciją “Watermelon 
Man”, skirtą mamai ir močiutei Žolei 
Pranckūnienei. Savo a.a. mamai ir mo
čiutei’Birutei Tamošiūnienei skirtą 
nuotaikingą dainelę “Dainuokim po du” 
padainavo Rita Mačiulaitinė su dukra 
Stefute (neįtarėmStefutę turint tokį pui
kų balsą!).

Atėjo eilė ir Viktorijos Kalbų mokyk
los mokinėms Kotrynai Ciclikaitei, Miglei 
Žvirblytei ir Kazytei Petrulytei (mokyto
ja Aida Gogelytė). Mergaičių padekla
muoti eilėraščiai taip pat buvo skirti sa
vo mamytėms: Kotrynos - Jurgai Cieli- 
kienei, Miglės - Brigitai Lastauskaitei 
Žvirblienei ir Kazytės - Aidai Gogelytei. 
Aida Gogelytė paskaitė savo kūrybos 

melodingai tris dainas. Po dekano dr. I. 
Ozols palaiminimo minėjimas užbaigia
mas visų trijų pabaltiečių himnais.

Latvių bažnyčios altorius labai pa
prastas, bet įspūdingas. Gale stovi didelis 
beržo kryžius, priekyje altorius, o šalia 
visų trijų Baltijos šalių tautinės ir Aus
tralijos vėliavos. Nežinau, kodėl pabaltie
čių vėliavos sustatytos įprasta tvarka: pirma 
estų, antra latvių ir trečia lietuvių, bet lat
vių vėliava viduryje ir Australijos vėliavos 
iškeltos aukščiau, o estų ir lietuvių žemiau.

Po minėjimo Latvių Namų salėje sve
čiams buvo paruoštos kuklios vaišės: 
sumuštiniai ir vynas. Šiais metais minėji
mą ruošė lietuviai, vad. Elena Varnienė ir 
jos pagalbininkės. Kalbama, kad tai 
paskutinis bendras pabaltiečių minėji
mas. Manau, kad juos reikėtų tęsti, nes tai 
vienintelė proga priminti skriaudėjams ir 
prisiminti mūsų visų trijų Pabaltijo tautų 
kančias sovietinio valdymo metais. □.
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Popietės vedančioji Aliutė Karazijienė.

eilėraštį, skirtą a.a. močiutei Ninai.
Didelių žiūrovų simpatijų sulaukė Zi

tos Šukytės vadovaujami jaunieji “Ginta
rėlio” ir “Malūnėlio” šokėjai, taip šauniai 
pašokę linksmąjį “Kalvelį”, kad ir daugiau 
mažylių bandė į tą ratelį įsijungti.

Tikra staigmena tapo naujai susikū
rusi astuonių dainininkų grupė “Pamesta 
klumpė” (vad. Gabrielė Zdanienė ir Ste
pas Levickis), padainavusi tris liaudies dai
nas: “Ankstų rytų kėliau”, “Šių naktelįper 
naktelį” ir “Žalias ąžuolėli”. Antrąją dai
ną “Šių naktelį per naktelį” šie dainininkai 
yra dainavę ir Lietuvoje, kartu su Nerija 
Žemkalnyte. Dainavo ją ir išlydint Neriją 
Anapilin. Šią dainą dainininkai skyrė 
Nerijos mamai Snieguolei Žemkalnienei.

Programos pabaigai Aliutė pakvietė 
visus kartu padainuoti gražią lietuvišką 
dainą “O atsimenu namelį”, kurios teks
tas buvo visiems išdalintas. Visi kartu 
dainavome ir mintyse kiekvienas šią dai
ną skyrėme savo Motinai.

Galiausiai, visi dar ilgai kalbėjomės ir 
vaišinomės kava, lašinėčiais, pyragais.

Šią įsimintiną popietę suruošė dvi 
Melbourne moterų draugijos - Socialinės 
Globos Draugija ir Moterų Katalikių 
Draugija. Simboliška buvo tai, kad 
sveikinimo žodį pradedant popietę tarė 
Katalikių Moterų Draugijos pirmininkė 
Rasa Statkuvienė, o padėkos žodį popie
tės pabaigoje - Socialinės Globos Draū- 
gijos pirmininkė Bronė Staugaitienė', kūH 
buvo ir Popietės programos sudarytbja. 
Buvo padėkota programos atlikėjamšir 
programos vedančiajai Aliutei Karazi
jienei, Danai Binkienei, iškepusiai 200 
lašinėčių, ir pyragus iškepusioms abiejų 
Draugijų narėms. Gražus abiejų Moterų 
Draugijų bendradarbiavimas tampa pui
kia tradicija, kurią linkime tęsti ir ateityje.
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Lietuviai pasaulyje

Kinijoje įsikūręs lietuvis

Verslininkas Julius Daujotas.

Julius Daujotas, prieš 
■.trejus metus gyvenimą 
susiejęs su Kinija, teigia 

i nesigailėjęs nė akimir- 
kos ir bent 10 metų grįžti 

i į Jęvynę neplanuoja. Atei
tyje verslininkas norėtų 
kinus įpratinti prie lietu
viškų maisto produktų. 
Taigi, visai įmanoma, kad 
netrukus Lietuva daliai 
kinų bus žinoma ne tik 
kaip krepšinio šalis.

Anot jo, Kinijos, kaip 
trečiosios šalies, įvaizdis 
keičiasi - pragyvenimas 
brangsta, žmonės uždirba 
vis daugiau pinigų, o jau
nimas spaudžiamas gauti
kuo geresnį išsilavinimą. Tiesa, norint sėk
mingų verslo santykių, būtina išmanyti 
kinų elgesio etiketą bei kalbėti kiniškai. 
Mat praraja tarp dviejų kultūrų - milžiniška. 
Kinai domisi maistu ir technologijomis

Su J. Daujotu susitikome viename pra
bangiausių Kinijos miestų - Šanchajuje. 
Šiuo metu čia vyksta didžiausia istorijoje 
šalių savireklamos mugė - paroda „Expo 
2010“, todėl pašnekovas džiaugiasi galįs 
padirbėti Lietuvai. Jis - Lietuvos paviljo
no vadybininkas, kitaip tariant, tarpinin
kas tarp lietuvių ir kinų, sprendžiantis 
įvairiausius organizacinius klausimus.

Dar prieš trejus metus J. Daujotas nė 
neįtarė, kaip stipriai pasikeis jo gyvenimas. 
Lietuvos įmonės, kurioje jis dirbo, vadovas

Čikagoje surengta Lietuvos diena

Čikagos centrinėje aikštėje „Daley Plaza“ šoka ietuvių liaudies šokių grupė „Suktinis“.

Kaip praneša DELFI, birželio 4 d. 
įvyko Lietuvos generalinio konsulato 
Čikagoje surengta antroji Lietuvos diena 
Čikagos centrinėje aikštėje „Daley Plaza“. 
Lietuviškas vidurdienio festivalis šiais 
metais skirtas paminėti dvi sukaktis: Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo dvide
šimtmečio jubiliejų bei istorinio Žalgirio 
mūšio 600-ąsias metines.

Jau nuo dešimtos valandos ryto aikš
tėje šurmuliavo būriai smalsuolių, ragau
jančių „Kunigaikščių užeigos“ patiekalų, 
-apžiūrinėjančių lietuviškus suvenyrus, besi- 
dpminčių platinama informacija apie Lie
tuvą ir lietuvių kultūrines organizacijas bei 
verslą Čikagoje. Vidurdienį prasidėjo me- 
mne'programa, kurios metu pasirodė liet, 
liaudies šokių grupė „Suktinis“, dainavo 
vaikų chorai „Svajonė4 bei „Vyturys“ ir jau
noji solistė Agnė Giedraitytė, programą 
vedė aktorė Audrė Budrytė-Nakas. Vėliau 
scenoje vyko dviejų Čikagos lietuvių ma
dos kūrėjų Renatos Liutkienės bei Auksuo
lės Marciulevičienės kolekcijų pristatymas. 

Susirinkusius pasveikino generalinė 
konsule Skaistė Aniulienė, sveikinimo 
laišką atsiuntė miesto meras Richard M. 
Daley.

Lietuvos dienos metu čikagiškiams 
įsigyti tautinių suvenyrų siūlė parduotuvė 
„Lietuvėlė“, gaminių iš lino asortimentą 
pristatė „LinenMe“, o įmonė „SolidBuild“ 
aikštę papuošė Lietuvoje iš natūralios 
medienos pagamintu sodo nameliu. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejus bei 
Čikagos - Vilniaus susigiminiavusių mies
tų komitetas teikė informacijos apie savo 
veiklą, o kelionių agentūra „Vytis Tours“ - 
apie iš JAV organizuojamas turistines 
keliones į Lietuvą.

Rengiant festivalį ir jo metu konsula
tui talkino Šiaurės Amerikos lietuvių 
studentų sąjungos nariai. Keletas jų rengi
nio metu vilkėjo viduramžių riterių ap
rangą imituojančius kostiumus taip 
traukdami praeivių dėmesį, kviesdami 
juos stabtelėti ir apžiūrėti lietuvišką mugę 
bei pasidžiaugti scenoje vykstančia menine 
.programa. □
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anuomet verslininkui pasiūlė pagal Kini
jos ir Europos Sąjungos mainų programą 
išmokti kinų kalbos. Įmonė labai rimtai 
svarstė verslo plėtros galimybes į Kiniją.

„Apsispręsti reikėjo vienos minutės, 
nors tuo metu man buvo 29-eri. Mokytis 
kalbos tokiame amžiuje - savotiškas iššūkis. 
Taip atsidūriau Beidžinge. Septynis mė
nesius vyko verslo kalbos studijos, keturis 
mėnesius - stažuotė. Po kursų grįžau į 
Lietuvą, tačiau įmonei rūpėjo jau ne įžen
gimas į Kiniją, o kaip išgyventi. Tuo tarpu 
man atrodė per didelė prabanga įgytas ži
nias panaudoti tik kinų restorane patie
kalams užsisakyti. Todėl, pasitaikius gali
mybei, išvykau atgal - pradėjome preky
bos ir paslaugų sferos verslą. Į Lietuvą ve

žame porcelianą, drabužius bei viską pa
gal kliento pageidavimus. Taip pat galime 
patikrinti Kinijoje esančią įmonę ar rasti 
tinkamą tiekėją“, - pasakojo pašnekovas.

Lietuviškų prekių Kinijoje kol kas nėra. 
Anot verslininko, kinus pirmiausiai galėtų 
dominti maisto produktai. Čia gyvena apie 
5% pasaulio gyventojų, kurie turi tik apie 
7% dirbamos žemės. Antras jiems svarbus 
dalykas - šiuolaikinės technologijos, kurių 
jie negali pasigaminti ar nusikopijuoti. Mes 
turime lazerių specialistus, tačiau ši niša, 
pašnekovo manymu, jau užimta. Trečia 
„aukso gysla“ Kinijoje - mada ir prabangūs 
prekiniai ženklai (vardinis vynas, batai, 
aksesuarai ir pan.). Tačiau šioje srityje 
daugiau pasigirti gali italai, ispanai, britai.

„Kinai vis labiau lobsta, turi vis daugiau 
pinigų. Patys matėte, kiek čia automobilių, 
o vien eilinis numeris, nusipirkus automo
bilį, kainuoja 5,000 eurų“, - įspūdžiais da
linosi pašnekovas.

Paklaustas, kaip jaučiasi šalyje, J. 
Daujotas prisipažino, kad jam čia patinka. 
Kartu išvykusi žmona taip pat su entuziaz
mu mokosi kinų kalbos. Žinoma, „balta
sis“ Kinijoje visada liks užsienietis, net jei 
gyvena čia 10 metų, yra vedęs kinę ir ki
niškai moka geriau už pačius kinus. Nors 
europiečius kinai gerbia, kai reikia ką nors 
nusipirkti, derybas tenka pradėti nuo 
aukščiausios kainos.

Kultūrinės revoliucijos pasekmės
„Tačiau kuo labiau pažįsti jų kultūrą, 

tuo labiau juos supranti. Pastebėjau, kad 
kinai labai gerbia vyresnius bei užimančius 
aukštesnę padėtį. Pavyzdžiui, vienas kinas 
atsisakė karjeros Europoje ir grįžo į savo 
kaimą būti su mama, kai ji susirgo. Tačiau 
būna ir taip: kai reikia patikrinti kokio nors 
įrenginio kokybę, atvykęs tikrintojas, jei 
svetingai priimamas, nedrįsta pranešti nei
giamo sprendimo“, - pasakojo verslininkas.

Anot pašnekovo, kinų visuomenei ge
rokai pakenkė prieš kelis dešimtmečius 
Kinijoje vykdyta komunistų “kultūrinė 
revoliucija”. Dėl jos tarp kartų atsiradusi 
didžiulė praraja. Kultūrinės revoliucijos 
metais užaugę žmonės - šiandieniniai pen
kiasdešimtmečiai ir vyresni - tarsi praras
toji karta. Jie sugeba atlikti tik juodus dar
bus. Kinijoje prasidėjus pertvarkai buvo 
didelė problema surasti žmogų, kuris ga
lėtų kažką realiai daryti. Kultūrinės revo
liucijos metais švietimas buvo numarintas, 
o profesoriai išvežti į kaimus mėšlo mėžti.

Tuo tarpu jaunoji karta labai daug 
mokosi. „Kinijoje yra vieno vaiko politika 
ir labai mažai socialinių garantijų. Visa 
šeima žino, kad tas vienas vaikas turės iš
laikyti juos senatvėje, todėl labai jį prižiūri 
ir lepina, kol jis mažas, be t labai daug iš jo 
reikalauja vėliau. Jis visur turi būti geriau
sias, gabiausias, sumaniausias, nes turės

Varšuvos Lituanistinėje mokykloje - mokslo
metų pabaigtuvės

Varšuvos šeštadieninėje litua
nistinėje mokykloje birželio 12 
d. vyko mokslo metų baigimo 
šventė, kurioje susirinkusius 
vaikus ir tėvelius pasveikino Lie
tuvos ambasados Lenkijoje pata
rėjas Ramūnas Davidonis.

Moksleiviai pristatė mokslo 
metų baigimo proga parengtas 
menines programas, išmėgino 
jėgas įvairiuose žaidimuose. 
Kiekvienam moksleiviui mokyk
los baigimo proga buvo įteiktas 
meduolis-medalis.

2010 metų rudenį Varšuvos 
lituanistinė šeštadieninė mokyk
la vėl atvers duris. 

Šeštadieninė mokyklėlė, remiama Lie
tuvos ambasados Lenkijoje, veikia nuo 1993 
metų. Šiuo metu ją lanko daugiau kaip 
dvidešimt įvairaus amžiaus Varšuvoje 
gyvenančių lietuvių vaikų. Mokyklėlėje

gauti patį geriausią darbą. Nieko keista, kad 
šalyje tarp jaunimo auga savižudybių 
skaičius. Jie užaugę šiltnamio sąlygomis, 
nesusidūrę su sunkumais, todėl nemoka 
kovoti“, - svarstė pašnekovas.

J. Daujotas pastebi, kad ir šiandieninė 
Kinijos švietimo sistema orientuota tik į 
žinių kalimą, todėl neskatina kūrybišku
mo. Kita vertus, populiarėja programos, 
skatinančios kinus važiuoti mokytis sve
tur. Ne veltui visame pasaulyje kinai paten
ka tarp gabiausių studentų. Taip yra todėl, 
kad tai didelė šalis, todėl vyksta didžiulė 
atranka ir iš tiesų išvyksta tik geriausieji. 
Kadangi jie, skirtingai nei lietuviai, turi 
labai stiprų bendrumo jausmą, po mokslų 
grįžta į tėvynę.

Lietuvių skaičius Kinijoje - mūsų 
provincialumo atspindys

Lietuvių šeima įsikūrusi Šanchajaus 
rajone, kuriame apie 60% gyventojų - už
sieniečiai. Kaip kinai svetur gyvena ko
munomis, taip ir užsieniečiai Kinijoje įsi
kuria ten, kur jiems palankiausios sąlygos 
-geresnės parduotuvės, susisiekimas.

„Šanchajuje skaičiuojama apie 200,000 
užsieniečių, ir tik dvidešimt kažkeli yra 
lietuviai, neskaičiuojant tų, kurie atvažia
vo į „Expo2010“ parodą. Ko gera, tai at
spindi lietuvių provincialumą. Daugelis 
užsieniečių atvažiuoja dirbti užsienio 
įmonėse. Lietuviškų įmonių Šanchajuje - 
vienetai. Gal tai parodo, kad mes nelabai 
sukuriame kažkokios pridėtinės vertės. 
Kinai neturi ką nuo mūsų net kopijuoti“, - 
svarstė pašnekovas.

Verslininkas viliasi, kad Lietuvos daly
vavimas „Expo2010“ parodoje išjudins 
ledus. „Žinoma, tai nereiškia, kad į mūsų 
paviljoną užeis Kinijos verslininkas, susi
domės ir nuspręs užmegzti verslo kontak
tus su Lietuva. Tačiau anksčiau ar vėliau 
mes eksportuosime lietuviškus produktus 
į Kiniją, todėl kuo daugiau paprastų 
žmonių žinos Lietuvą, tuo drąsiau šiuos 
gaminius rinksis“, - įsitikinęs J. Daujotas.

Anot jo, apie 80% kinų, su kuriais jam 
tenka bendrauti, Lietuvą žino. Vyresnioji 
kartą ją žino kaip Sovietų Sąjungos dalį, 
jaunesnioji - per krepšinį, kuris Kinijoje 
labai populiarus. Mažiausiai Lietuvą žino 
merginos, kurios nesidomi nei Sovietų Są
jungos istorija, nei krepšiniu.

Pašnekovas prisipažįsta, kad jam buvo 
kilusi mintis čia steigti krepšinio mokyk
lą, tačiau pabijojo. Mat kinų vaikai beveik 
neturi laisvalaikio. Net savaitgaliais jie lan
ko privačias pamokas - mokosi anglų kal
bos, matematikos, hieroglifų, skambina for
tepijonu, o sportas tapęs antraeiliu dalyku 
- iš jo esą neužsidirbsi. Jie neturi laiko net 
apsilankyti savo vakariečių draugų gimta
dieniuose, kai yra kviečiami.

Inga Saukienė (DELFI)

Varšuvos Lituanistinės mokyklėlės mokiniai.

vaikai tobulina lietuvių kalbos žinias, 
susipažįsta su Lietuvos istorija ir kultūra, 
kartu švenčia šventes.

Informacijos ir viešųjų ryšių d-tas, 
Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius
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Bendruomenės baruose______
Dabartinės diskusijos apie 

Lietuvos pilietybę

ald201 Omelbourne
k i

Meno paroda

Regina 
Narušienė

Šiuo metu Sei
me svarstomas 
naujas pilietybės 
įstatymas. Jau ket- 
veri metai, kai 
Konstitucinis Teis
mas nusprendė, jog 
buvęs įstatymas 
buvo neteisėtas. 
Pilietybės įstaty
mo diskusijos tę
siasi jau ilgą laiką, 
bet, atrodo, jog ši 
svarbi problema vis 
dar menkai supran
tama: vartojame ab
strakčias sąvokas, 
neatkreipiame dė
mesio į dabartines sąlygas bei pasekmes. 
Neretai neteisingai vartojame teisinius 
terminus ir sąvokas, ypač kai kalbame 
apie diskriminaciją, dvigubą pilietybę ar 
apibrėžiame dvigubą pilietybę „geogra
finiu principu”.

Šiandien pagrindinis klausimas Seime 
yra: iš kokio Lietuvoje gimusio Lietuvos 
piliečio atimsime Lietuvos Respublikos 
pilietybę? T.y. nesvarstomas Lietuvos 
pilietybės suteikimas svetimos tautos 
piliečiui, o sprendžiame, iš ko norime 
atimti Lietuvos prigimtinę teisę, garan
tuotą Lietuvos Konstitucijos.

Remiantis 12 straipsniu, Lietuvos 
Konstitucijos pilietybės netekimo tvarka 
nustatoma įstatymais, o už šių įstatymų 
sukūrimą ir priėmimą yra atsakingas 
Seimas.

Lietuvos prigimtinės teisės oponentai 
ragina pakeisti Konstitucijos 12 straipsnį 
referendumo būdu. Referendumas dėl 
neribotos dvigubos pilietybės įteisinimo 
neatitinka dabartinės Lietuvos valstybės ir 
lietuvių tautos interesų. Be to, Konstitu
cinis Teismas yra pripažinęs, jog Konsti
tucijoje įtvirtintas dvigubos pilietybės 
draudimas nėra absoliutus.

Surengti referendumą rizikinga, be 
reikalo būtų išleistos lėšos. Juk refe
rendumo įstatymas reikalauja, kad da
lyvautų daugiau kaip pusė visų rinkėjų, o 
sprendimas laikomas priimtu, jeigu pasiū
lytai formuluotei pritaria daugiau kaip 
pusė balsavimo teisę turinčių piliečių.

Lietuvos valdžia pripažįsta, kad tiks
liai nežino, kiek šiuo metu Lietuvoje yra 
Lietuvos piliečių ar rinkėjų ir kiek jų jau 
yra emigravę į kitus kraštus. Tad kaip bus 
galima nustatyti rinkėjų skaičių?

Antra vertus, į Seimo rinkimus ateina 
tik maždaug 30 - 40% visų rinkėjų. Naivu 
tikėtis, jog toks referendumas pavyktų.

Šiandien Lietuvos spauda Lietuvos 
dvigubos pilietybės plėtimą neretai api
būdina kaip „geografinį“ ir todėl diskri
minuojantį. Tačiau šiuo požiūriu, kiek
vienas įstatymas gali būti interpretuotas 
kaip diskriminuojantis, nes jis leidžia ką 
nors daryti vieniems, bet ne kitiems. Vai
kai negali gerti alkoholio, pensininkais 
tampama sulaukus tam tikro nustatyto 
amžiaus, svetimtaučiai negali būti mūsų 
žemės savininkais ir kt.

Įstatymuose yra priimtina nustatyti 
nevienodą (diferencijuotą) teisinį regu
liavimą tam tikrų asmenų kategorijų, 
esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu. 
Lietuvių kilmės asmenys yra objektyviai 
bei istoriškai pateisinama kategorija. 
Pažvelkime į mūsų Konstituciją. Jos įva

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes pirmininkė Regina Narušienė.

de rasite šiuos žodžius: „puoselėdama 
Lietuvos žemėje tautinę santarvę“ ar 
„tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo 
tėvų ir protėvių žemėje“. I skirsnio antra
sis straipsnis teigia: „Lietuvos valstybę 
kuria Tauta. Suverenitetas priklauso 
Tautai.” Vadinasi, mes esame etninė žemė 
tautinė tauta.

Didžiausias Lietuvos turtas yra jos 
žmonės lietuviai. Atmesti dalį jų būtų 
kenksminga mūsų mažai tautai. Tai 
savotiškai pratęstų Sovietų Sąjungos 
mums padarytą žalą.

Sprendimas stoti į Europos Sąjungą 
mūsų piliečių priimtas net referendumo 
būdu. Lietuvos piliečiai yra Europos Są
jungos piliečiai. Užtenka pažvelgti į savo 
pasūs. Pasirašitfsi sutartį su Europos 
Sąjungos narėmis Lietuva sukūrė ekono
minę sąjungą, išnyko šalis skyrusios 
sienos, mūsų tautiečiai gali dirbti ir jiems 
bus suteiktos socialinės garantijos bet 
kuriame ES krašte. Lietuva, jai prašant 
buvo priimta ir į NATO, pasirašėme su
tartį su NATO narių kraštais ir šis aljan
sas įsipareigojo mus ginti. Tai garantuoja 
mūsų nepriklausomybę. Ar mums nepri
klausomybė nėra svarbi? Todėl tokia kla
sifikacija (išskiriant ES ir NATO šalis) 
yra objektyviai ir istoriškai pateisinama.

Naujame įstatyme, kaip atskirą atvejį, 
reikėtų įrašyti galimybę įtraukti ir kitas 
sutartis, kurias Lietuva pasirašys su ki
tais kraštais, puoselėjančiais demokra
tines vertybes, gerbiančiais žmogaus tei
ses ir teisingumą, besivadovaujančiais 
laisvosios rinkos principais. Kuriant 
daugiau atskirų atvejų, kurių skaičiaus 
Konstitucinis Teismas neapribojo, reikėtų 
įtraukti dar ir šias kategorijas:

1. Turime kiek galima panaikinti 
okupantų žalos pasekmes, įtraukti 
tremtinius ir jų palikuonis bei etninių 
žemių lietuvius.

2. Turime įtraukti tuos lietuvių kil
mės asmenis, kurie negali atsisakyti 
svetimos gimtinės pilietybės, kaip yra, 
pavyzdžiui, Pietų Amerikoje.

3. Turime leisti lietuvių kilmės žmo
nėms grįžti į Tėvynę, jiems neatsisakant 
kitos tautos pilietybės.

Retkarčiais vis girdime kaltinimus, 
kad priimdamas kitos valstybės pilietybę, 
Lietuvos pilietis atsisako Lietuvos pilie
tybės. Laikas pripažinti, kad esame laisvi, 
nepriklausomi nuo kitų kraštų, jų reika
lavimų bei įstatymų. Be to, pavyzdžiui, 
Pietų Amerikoje prigimtinės pilietybės 
teisės negalima atsisakyti, kitur automa
tiškai įgyjama kito krašto pilietybė, o dar 
kitur kitos pilietybės nereikalaujama

XX*» 
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Kviečiame Australijos lietuvių dailininkus dalyvauti ald2010melboume Meno 
Parodoje “KITA PUSĖ”. Paroda įvyks gruodžio 27-30 dienomis galerijoje 
GAI.LERYSMITH «

Dailininkai kviečiami vizualiai interpretuoti duotą temą, kuri turi sąsajų su mūsų 
dviguba lietuviška australiška tapatybe. KITA PUSĖ yra ir užuomina apie mūsų gim
tinę, esančią kitoje pasaulio pusėje. Dailininkai yra kviečiami pamąstyti apie mūsų ryšį 
su mūsų gimtąja kalba, tautiniais stereotipais ir mūsų tapatybe. Ar mes tuo didžiuo
jamės, ignoruojam ar slepiame?

Mūsų Lietuvių Bendruomenės dailininkai kviečiami parodai pasiūlyti 3 darbus, 
sukurtus tapybos, grafikos, skulptūros ar mišria technika. Formato apribojimas- 
skulptūroms lx 1 metrai, kitiems darbams -1.5 x 1.5 metrai. Darbai turi būti ne senesni 
kaip 3 metai. Užpildytos dalyvio anketos turi būti grąžintos iki lapkričio 12 dienos.

Yra įsteigti 3 pagrindiniai ir keli šalutiniai prizai. Pagrindinis $3000 prizas atiteks 
geriausiam parodos darbui. Bird’s Gallery remia antrąjį prizą - tai galimybė surengti 
dviejų savaičių solinę parodę šioje galerijoje. $800 žiūrovų prizas atiteks populiariau
siam darbui, kurį balsavimo būdu išrinks publika.

Dalyvio anketas galite rasti ald2010melbourne tinklalapyje www.ald2010.org
Daugiau informacijos gali suteikti parodos kuratorė Brigita Lastauskaitė 

telefonais: 9855 0327, mob.: 042878 1506 arba e-mail: 
birdsgallery@hotmail.com

Bus ir kultūros garbės ambasadoriai ?
Kultūriniams ryšiams su užsienio 

valstybėmis stiprinti ir teigiamam Lie
tuvos įvaizdžiui kurti Kultūros ministe
rija siūlo įsteigti kultūros garbės amba
sadorių pareigas, rašo “Lietuvos žinios”.

Kultūros ministerija su kitomis mi
nisterijomis jau suderino ir Vyriausybei 
pateikė nutarimo projektą dėl Lietuvos 
kultūros garbės ambasadorių vardo 
suteikimo tvarkos. Projekte numatyta, kad 
teisę suteikti ir atšaukti šį vardą turėtų 
kultūros ministras. Teigiama, kad suma
nymui įgyvendinti papildomų lėšų ne
prireiks.

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto (ŠMKK) pirmininko Valentino 
Stundžio nuomone, siūloma naujovė iš
ties praverstų krašto kultūros plėtrai. Ta
čiau jis pažymi, kad garbės vardais nerei
kėtų švaistytis į kairę ir į dešinę.

Kultūros ministerijos parengtame 
projekte numatoma, kad kultūros garbės 
ambasadoriaus vardas būtų suteikiamas 
ne už ypatingus nuopelnus, bet kultūrinei 
veiklai vykdyti. Asmenis į šias pareigas 
skirtų ir atšauktų kultūros ministras jo 
paties nustatyta tvarka.

Garbingą vardą pelnęs žmogus taptų 
visuomeniniais pagrindais dirbančiu 
kultūros ministro patarėju. Ministrui jis 
esą padėtų susigaudyti tarptautinių kul
tūrinių mainų klausimais.

Lietuvos kultūros garbės ambasado
riai galėtų darbuotis tik valstybėse, ku
riose mūsų kraštas neturi kultūros attache. 
Ambasadoriaus statusą įgavę asmenys 
nebūtų diplomatinio rango darbuotojai ir 
neatliktų jokių diplomatinių bei konsu
linių funkcijų.

Kultūros ministro Remigijaus Vilkai
čio patarėjas Vilius Matijošius aiškino, 
kad užsienyje nuo seno yra nemažai žmo
nių, nuolat geranoriškai padedančių 
Lietuvai stiprinti kultūrinius ryšius. Pasta
ruoju metu, kai buvo atsisakyta kelių 
užsienyje dirbusių kultūros attache, su 
jais ministerija stengiasi kuo glaudžiau 

atsisakyti. Lietuvos pilietybės galima 
atsisakyti tik aiškiai ir savanoriškai rašų 
tai pareiškus Lietuvos Respublikos 
valstybei

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė pa
geidauja, kad kiekvienas lietuvių kilmės 
Lietuvos pilietis nei jo palikonys, nepri
klausomai nuo to, kur jis gyvena ir ar turi 
kito krašto pilietybę, neprarastų Lietuvos 
pilietybės. Dėl savo saugumo Lietuva tu
rėtų pripažinti tik savo krašto pilietybę 
Lietuvos pilietybę. □. 

bendradarbiauti.
Teigiama, kad pagalbininkų parama 

būtų solidesnė, jeigu būtų įteisintos kul
tūros garbės ambasadoriaus pareigos. Anot 
VMatijošiaus, tai būtina, kad asmuo be 
kliūčių galėtų atstovauti Lietuvai oficia
liose institucijose užsienyje.

“Puikiai suprantama, kad į ambasadą 
ar ministeriją atėjęs “žmogus iš gatvės” 
neturi formalaus svorio. Kultūros garbės 
ambasadoriaus statusas būtų oficialus, 
pagrindžiantis teisę atstovauti mūsų ša
liai”, - pažymėjo jis.

VMatijošius negalėjo pasakyti, kiek 
asmenų galėtų pelnyti kultūros garbės 
ambasadoriaus vardą. Anot jo, pagal
bininkus svarbiausia turėti tose užsienio 
valstybėse, su kuriomis Lietuva palaiko 
daugiau ar mažiau intensyvius kultūrinius 
ryšius.

Kultūros garbės ambasadoriais, R. 
Vilkaičio patarėjo nuomone, galėtų tapti 
dabar šioje srityje intensyviai besidarbuo
jantys veikėjai.

“Atrankos konkursų tikrai nevykdy
sime. Santykiai su užsienyje mums akty
viai padedančiais žmonėmis yra visapu
siškai patikrinti”, - pabrėžė VMatijošius.

Seimo ŠMKK pirmininkas VStundys 
įsitikinęs, kad Kultūros ministerijos ini
ciatyva yra nebloga. Esą ji galėtų padėti 
kuo plačiau skleisti ir populiarinti mūsų 
krašto kultūrą pasaulyje.

“Kultūros garbės ambasadoriaus var
do suteikimas galėtų būti nedidelis, bet be 
galo reikšmingas instrumentas to siekti”, 
- sakė parlamentaras.

Tačiau, VStundžio nuomone, svarbu, 
kad tokį garbingą vardą pelnytų ne 
kiekvienas norintysis, o tik mūsų kultūrą 
reprezentuojantys asmenys.

“Turi būti gana aiškūs tokio statuso 
suteikimo kriterijai. Manau, kad jie turėtų 
būti aukšti, o pats kultūros ambasado
riaus vardas prestižinis”, - pabrėžė kon
servatorius.

(Pagal BNS)

SBS Radio - Lithuanian
The many voices of one Australia

Sydney 97.7 fm 5.00 pm, Tuesdays/
Melbourne 93.1 fm 5.00 pm, Tuesdays J

National 3 pmTuesdays, ' !
Frequencies:
Adelaide 106.3 fm,
Adelaide Foothills 95.1 fm
Brisbane 
Canberra 
Hobart 
Perth

ilKV

lOfl

93.3 fm,
105.5 fm,
105.7 fm, 
96.9 fm.
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Į Iš Redakcijos pašto
Rašytojo laiškų rinktinė 

g Metų pradžioje „Kultūros barų“ lei
dykla išleido knygą, kurios autorė (tiks
liau, sudarytoja) - Sydnėjuje jau eilę metų 
ĮipsigyvenusiRita Baltušytė. Rinkinyje, 
TOris pavadinta,,  Juozas Baltušis iš arti.

Laiškai ir kt.“, dukra Rita suburia savo 
ėvui - žinomam rašytojui ir žodžio sti- 
istui - svarbius ir būtent raštu užfik
suotus asmeninius momentus. Kaip 
ecenzentė Rūta Kanopkaitė pastebi, 

^„Juozas Baltušis čia iškyla pirmiausia 
kaip vyras, sūnus, tėvas, brolis, senelis. Jam 
rūpi dukterų (jaunesnioji Violeta po Bal
tušio skyrybų su pirmąja žmona Vanda 
Petrauskaite augo pas motiną, vyresnioji 
Rita - tėvo ir jo antrosios žmonos Moni
kos Mironaitės šeimoje) mokslai, elgesys, 
profesinė karjera, meilės reikalai, būstas, 
drabužiai ir bateliai. Baltušis rūpinasi 
brolio Leonardo ir vienu metu net moti
nos (!) galimybėmis pasireikšti literatū
roje. Valstietiškai svajoja kaip butą gauti 
atskirą namelį su sklypeliu Antakalnyje, 
kur įsikurtų visi kartu, net suplanuoja, 
kur būtų daržas, ką pasodintų... Atšalus 
santykiams, truputį komiškai kreipiasi į 
savo gyvenimo moteris: dar 1944-aisiais 
buvusi „brangi Vandutė“ po pusmečio 
virsta drg. Juzėniene, vėliau „drauge Van
da“, „gerb; drauge Petrauskaite“. Gresiant 
skyryboms su M. Mironaite, ji laiškuose 
irgi vadinama itin oficialiai. Šilti, atviri ir 
rūpestingi rašytojo laiškai motinai ir 
seseriai Marytei.”

Rūta Kanopkaitė, rašydama savaitraš
čiui “Šeimininkė”, šiame šeimos konteks
te stato vieną kitą klausimą ir pačiai rin
kinio sudarytojai dukrai Ritai:

- Kai pasitikote gyventi užsienyje, ko
kia buvo pirmoji Tėvo reakcija? Juk buvo

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 23.

Jeigu tavo baseinas 
varva, neprisipažink

Bali lietus yra labai stiprus, o tai reiš
kia, kad augalai, kurie nėra labai atspa
rūs, būna gerokai pribloškiami. Galbūt 
reiktų juos palikti pražūčiai, pagal Dar
vino teoriją leidžiant išgyventi tik stip
riausiems, bet man tai labai sunku pa
daryti. Vienas toks ištįsęs augalėlis netoli 
mano baseino pompos jau buvo beveik 
pasidavęs, visiškai priplotas prie žemės. 
Galėjau j jį nekreipti dėmesio, bet pa
galvojęs, kad gal greitai ir man reikės tvir
tos paramos, nutariau jam padėti.

Mano daržininkystės sugebėjimai yra 
beviltiški, bet aš galiu naudoti kūjį, tad 
netrukus jau kaliau porą kuolų į minkštą 
Bali žemę. Pora kartų pasitaikė lyg ir 
kliūtis, bet kai turi gerą kūjį, tai filosofija 
paprasta: jeigu nepasiduoda, trenk smar
kiau: Mano augalėlis greitai buvo atsta
tytas į stačią padėtį, bet kadangi aš pats 

Tam darbui jau buvau išnaudojęs savo 
pastangų viso mėnesio normą, aš iki 
fidienos pabaigos turėjau griebtis mažiau 
varginančio užsiėmimo, kaip valgymo ir 

įtekantį rytą aš pabudau visai civi- 
Tizuotu laiku (aš manau, kad saulės pate- 
' kėjimas + 3 valandos yra civilizuotas 
laikas) ir pamačiau, kad vanduo mano 
baseine yra nusekęs 30 cm. Jūs turite su
prasti, kad man užtrunka ligi vidurdie
nio, kol aš tikrai pabundu, tai ir mano 
galvojimas dar nebuvo visai blaivus.

girdėti įvairių versijų...
Aš manau, kad pirmojijo reakcija bu

vo nuoskauda. 1981 metais Australijoje 
ne šiaip sau pasilikau, o ištekėjusi. Apie 
vestuves namiškiams pranešiau telegrama 
maždaug taip: ištekėjau, laiminga, plačiau 
laiške. Dabar suprantu, kad tėvą įžei
džiau iš anksto nepasidalinusi savo pla
nais ar nors, kaip sakoma, „po fakto“ 
išsamų laišką parašiusi.

O juk jis rūpinosi ir „aukščiausiose 
instancijose“ prašė, kad mane išleistų. 
Nemanau, kad jis turėjo garantuoti, jog 
grįšiu. Juk buvau II grupės darbo inva
lidė, vaikščiojau su lazdele (Rita Baltušy
tė buvo patekusi į autoavariją - R. K), man 
reikėjo operacijos, kurios tuo metu nei 
Lietuvoje, neiTSRS niekas nedarė. Triukš
mas kilo ne tiek dėl mano pasilikimo.

Pirmiausia aš pagalvojau, kad mano 
pembantu (kuri mėgsta vandenį, bet ma
no baseinas jai atrodo siaubingai gilus) 
išsėmė vandenį, kad galėtų paplaukioti. 
OK, OK, ne visai tikėtina. Tada pradėjau 
įtarti, kad mažas pereitos savaitės žemės 
drebėjimas įskėlė baseino sienas arba 
sudaužė vamzdžius... o, ne! Vamzdžiai! Ir 
staiga kuo aiškiausiai atsiminiau, kaip aš 
kaliau kuolus į žemę ir kaip kaldamas 
sutikdavau kažkokias kliūtis... be jokios 
abejonės baseino vamzdžius.

Laimei, aš ne tik tobulai sprendžiu 
visokias problemas, bet esu tikras vie
sulas, kai reikia pasiryžti svarbiam veiks
mui. Taigi aš paskambinau savo baseino 
prižiūrėtojui Deva. Jis buvo kažkur ry
tiniame Bali pakrašty, bet pažadėjo 
atvažiuoti po dviejų dienų. Puiku. O tuo 
tarpu mano baseinas seko ir seko, nežiū
rint mano bandymų sukinėti visokius 
kranus ir vožtuvus. Nesakydamas Devai 
apie mano pragaištingą daržininkavimo 
bandymą (kam be reikalo žmogų jau
dinti), aš tarp kitko paklausiau, kiek 
kainuotų pataisyti sulūžusį požeminį 
vamzdį. Aš net per telefoną galėjau gir
dėti, kaip susiraukė jo veidas. “O, didelis, 
didelis darbas”. Mano širdis nustojo 
plakti. “Reikės giliai kasti” Tą aš jau pats 
buvau numatęs. “Sutaisyti vamzdį. Pa
tikrinti spaudimą. Užsodinti sodą. Nauji 
medžiai, nauja žolė”. O, ne. Aš visai bu
vau pamiršęs apie tuos žalius dalykus ant 
žemės paviršiaus. Mano širdis vėl su- 
stojo.”Galbūt 4, ne - 5, gal net 6 milijo
nai. Mano širdis nusmuko į kulnus. Aš jau 
mačiau tirpstančias visas savo santaupas.

Savo tikrąjį vidinį aš gali pažinti tik 
tada, kai esi didelėj įtampoj. Aš visuomet 
galvojau, kad esu sąžiningas ir pasiryžęs 
.prisimti atsakomybę už savo veiksmus. Bet 

kiek dėl to, kad Lietuvos saugumas pa
sipiktino, kodėl jiems pirmiausia nepra
nešiau, o „ėjau per Maskvą“.

„Per Maskvą eiti“ turėjau po vedybų 
prisistačiusi į TSRS konsulatą Sydnėjuje, 
kur buvau pagirta, kad paskambinusi ir 
paklaususi, ką man daryti, atėjau ir para
šiau pareiškimą oficialiai man leisti pasi
likti Australijoje nuolatiniam gyvenimui. 
Jei to nebūčiau padariusi, kaip sakė ma
lonus konsulato darbuotojas, man būtų 
pripaišytas vos ne tėvynės išdavimas. 
Maskva tą leidimą kiek palaukus išdavė, 
bet kolegoms Vilniuje kažkodėl nepranešė.

Man atrodo, kad „skandalas“ buvo 
daugiau visokių nedraugų sukeltas, nes 
oficialiai man nieko negalima buvo prikištL

Netrukus po tos savo nelemtos te
legramos gavau Tėvo laišką, kuriame jis 
pranešė, kad pas jį buvo susirinkę gimi
nės, visi bendrai mane pasmerkė. Be abe
jo, tai buvo tų laikų apsidraudimas - juk 
laiškus skaitė tas pats, dabar jau ir įsižei
dęs, saugumas.

- Kada paskutinį kartą lankėtės Lie
tuvoje? Kokiai veiklai ir pomėgiams 
skiriate didžiąją dalį savo laiko? Gal 
turite naminių gyvūnų, daržą ar darželį 
(pamenu Baltušio svajones viename laiš
ke apie daržą prie atskiro namelio)?..

Lietuvoje paskutinį kartą buvau 2006 
metų rugsėjį-gruodį, suspėjau sudalyvauti 
„Akademijos“ galerijoje vykusioje mano 
dukros Akvilės Zavišaitės darbų parodos 
atidaryme ir patirti dvi akies operacijas 
Kauno akių ligoninėje.

Didžiąją savo laiko dalį, ypač pasta
ruosius kelerius metus, skiriu savo ta
lentingųjų artimųjų - Tėvo ir Dukters - 
kūrybinio palikimo ir atminimo reika
lams. Šiemet turėtų išeiti knygos „Akvilė“ 
trečias papildytas leidimas, turėtų įvykti 
ir paroda (ją planuoja „Meno rinkos 
agentūra“), galbūt pasirodys ir jos darbų 
albumas. Taip pat dar šiais Tigro metais 
(mat mes su Akvile - „Tigrai“) tikiuosi pa
galiau užbaigti savo asmeninius atsimi
nimus „Su kuo valgytas cukrus“ (tikiuosi, 
kad jau galėsiu prieiti prie „užgrobtųjų“ 
Tėvo archyvų). Beje, atsirado viltis, kad 
maždaug tuo pačiu metu po ilgos per
traukos bus išleista ir J. Baltušio „Su kuo 
valgyta druska”.

Apie pomėgius mažai ką galiu pasa
kyti, nes mėgstamiausia mano sporto ša
ka visą gyvenimą buvo dailusis gulėjimas 
ant šono, tai įgimto aštrios formos tingi- 
nito simptomas. Tiesa, labai mėgstu vi
sokius muziejus ir galerijas bei šiaip 
pažioplinėti po miesto užkaborius, ne
pavargstu žiūrėdama kad ir j tuos pačius 
namus, aikštes, laiptus, skulptūras ir 
fontanus. Bent kartą per savaitę per 
Karališkąjį botanikos sodą pro Sydnėjaus 
operos rūmus nužingsniuoju į mūsų 
valstijos Meno galeriją; ketvirtadieniais 

čia buvo visai kitas atvejis - tas galėjo 
man kainuoti labai daug pinigų, tai aiš
ku, kad aš turėjau teisę truputį pakeisti 
savo neesminius principus? Gal net tei
sybę truputį kitaip nuspalvinti? Ko gero, 
jeigu pasakyčiau savo šeimininkei apie 
žemės drebėjimą, ji pagalvotų , kad tai 
buvo gedimo priežastis ir užmokėtų už 
pataisymą? O ką, jeigu aš ištraukčiau tuos 
kuolus ir panaikinčiau savo darbo “įro
dymus”? Bet tada savo vaizduotėje aš 
pamačiau milžinišką fontaną, trykštantį 
iš sužaloto vamzdžio, ir atsisakiau tos 
minties.

Kol aš laukiau baseino tvarkytojo ir 
žiūrėjau kaip vandens lygis visą laiką 
smunka, man atėjo puiki mintis, kaip aš 
galiu išvengti mokėjimo už pataisymą. 
Bet aš jums to negaliu pasakyti, nes tai 
pakenktų mano dorumo įvaizdžiui. Ir aš 
galėčiau patekti į labai keblią padėtį. O 
svarbiausia, aš to nepasakysiu, nes ne
buvo reikalo tos minties panaudoti. 

vežioju pietus į namus „ligotiems ir 
biedniems“ - esu organizacijos „Valgiai 
ant ratų“ vairuotoja. Tiesa, pastaruoju me
tu dėl aukščiau išvardintų darbų ir kt. šias 
pareigas kiek apleidau.

Naminių gyvūnų, daržo ar darželio 
neturiu, tik tris vazonus su nelabai lai
mingai atrodančiomis kambarinėmis 
gėlėmis. Gyvenu senamiestyje, ant aukšto 
skardžio, šeštame aukšte, neturiu net 
balkono (bet užtat vaizdas pro langą - į 
uostą ir operhauzą).

Nors Tėvas viename laiške ir prikiša, 
kad aš nė karto savo noru nesu palaisčiusi 
gėlių, darže pasikapstyti mėgstu, ypač 
ravėti. Draugai šiuo mano pomėgiu mielai 
pasinaudoja, nors ir ne taip dažnai, kaip aš 
norėčiau. Rauti piktžoles man patinka 
nuo vaikystės, kai su sesute turėdavome 
po lysvelę.Tiesa, manojoje retai kada 
užaugdavo morkos.

- Ar turite artimų bičiulių australų ir 
kaip trumpai apibūdintumėte šios tautos 
charakterio bruožus?

Turiu kelias geras drauges australes 
(tarp jų buvo ir viena aborigene), ir nema
žai pažįstamų, tarp jų ir mano vyro, kuris 
yra 8-os kartos australas, draugų. Šios tau
tos bruožai yra gana malonūs (žinoma, 
būna ir išimčių): žmonės ramūs, mandagūs, 
draugiški, švarūs, sakyčiau, ir darbštūs, gal 
nelabai veržlūs, labai vertina šeimą, rū
pinasi vaikais, tačiau į viską, ypač į politi
kus ir šiaip „pasikėlusius“ asmenis, žiūri 
su sveika doze humoro, nebijo pasijuokti 
ir iš savęs. Šiek tiek primena ir lietuvius: 
mėgsta alų, išgėrę visi drauge dainuoja, tik 
jų antroji (jei ne pirmoji) religija - ne 
krepšinis, o futbolas.

- Koks Jums pačiai asmeniškai - kaip 
skaitytojai-Tėvo kūrinys patinka labiau
siai? Ar būdavo, kad duoda paskaityti 
rankraštį ir paklausia nuomonės?

Iš Tėvo kūrinių man, kaip ir jam pa
čiam. labiausiai patinka „Su kuo valgyta 
druska“ I dalis ir „Parduotų vasarų“ I dalis. 
Kai būna liūdna, persiskaitau jo „Kelionių 
apybraižas“, kas kartą kai ką nauja atran
du perversdama „Juzą“, patinka ir pati 
pirmoji knyga „Savaitė prasideda gerai“, 
vėliau kažkodėl nebepakartota ištisai.

Kai išėjo „Druskos“ pirmoji dalis, į 
Tėvą pažvelgiau kitomis akimis, man jo 
nežmoniškai pagailo, pajutau švelnumą ir 
graudumą, kurie šiaip jau mūsų gana 
atšiaurioje giminėje nebuvo pirmos reik
mės dalykai. „Saulėta vaikystė“. Saulėta! O 
juk po jos dar laukė „parduotų vasarų“ sau
lė... Beveik apie visus knygose aprašytus 
įvykius man ir kitiems anūkams pasakoda
vo Didžioji bobutė, tačiau juk kai ko ir ji 
nežinojo...

Rankraščio paskaityti, kiek atsimenu, 
niekada nėra davęs. Nuomonę apie jau 
išėjusius kūrinius norėjo žinoti, bet pri
mygtinai nevertė ją reikšti. □

Matote, kai tas vaikinas galų gale at
vyko, jis tik pažiūrėjo, įšoko į duobę su 
filtru, atsuko vieną mažą vožtuvėlį ir 
ištraukė iš jo... įstrigusią šakelę. “Ji laikė 
vožtuvą atdarą. Vanduo bėgo atgal į tanką.

Dabar viskas tvarkoj”, - pasakė jis. Aš 
nebegalėjau atsispirti ir pasakiau jam apie 
savo rūpestį dėl įkaltų kuolų. Dabar aš 
jau galėjau būti atviras. Jis pradėjo juok
tis.

“Ten jokių vamzdžių nėra. Jeigu jie 
būtų sutrūkę, jūsų visas kiemas būtų po 
vandeniu”... ko, žinoma, nebuvo.

Ko mane pamokė tas ivykis? Kelių da
lykų: Baseinai yra komplikuotesni, negu 
aš galvojau.Pagalvok prieš kaldamas ką 
nors j žemę, nes po ja gali būti visokių 
dalykų. Netikėk nepatikrintais dalykais. Ir 
niekuomet niekuomet neprisiimk atsako
mybės dėl veiksmų, kurių tu nepadarei, 
net jeigu jautiesi, kad esi kaltas. Tai tik 
apsuka tau galvą.

(Bus daugiau)
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Nuoširdžiai sveikiname gerbiamą Eientį JonuitJenĘ su 
gražiu 90-ties metų Jubiliejumi. Linkime sveikatos ir daug džiaugsmin
gų akimirkų!

Taip pat dėkojame už jos dosnią dovaną - $340 - Sydnėjaus Lietuvių 
Klubui paremti.

Sį/dnėjauu Lietuvių Klubo Vaidyba

NOTICE TO MEMBERS OF AUSTRALIAN LITHUANIAN 
COMMUNITY - SYDNEY INC.

Australian Lithuanian Community - Sydney Inc. Executive Committee 
(Apylinkės Valdyba), in accordance with Incorporated Associations article 25(1), 
is calling a

Special General Meeting
Sunday 4th July 2010,230pm,

Sydney Lithuanian Club Ltd., 16-20 Meredith Street Bankstown
Agenda

To receive and vote on the following Resolution:
That the members of the Australian Lithuanian Community-Sydney Inc. ratify 

the present Executive Committee (Apylinkės Valdyba) consisting of Vytas 
Juška, Greta Savickaite-Fletcher, Audrone Pouichene, Kristina Diciunas and 
Jadvyga Burokas.

If the Resolution is defeated, then the current Committee will resign and a new 
Executive Committee of the Association needs to be elected to hold office until 
the next Annual General Meeting in October 2010.

If an election of a new Executive Committee (Apylinkes Valdyba) needs to be 
held then written nominations are required. Therefore, written nominations are 
called from members which must be signed by two (2) members and accompanied 
by a written consent of the candidate. The consent can be written on the same 
nomination page.

Nominations should be addressed to and must be received no later than 27th
June 2010:

Secretary
Australian Lithuanian Community-Sydney Inc
C/o Public Officer
43B Edgar Street,
AUBURN, NSW 2144
Each member is entitled to appoint another member as a proxy. Proxy forms 

are available from the Public Officer at the above given address and must be 
returned to the Secretary at the same address no later than 3rd July 2010. Each 
member can obtain no more than five (5) proxies.

Executive Committee
Australian Lithuanian Community-Sydney Inc.

The ald2010melbourne
invite all youth between the ages of 5 and 18 to particurate in the

Youth Art Show, 27 - 30 December 2010
during the Lithuanian Days in Melbourne 2010

FIRE, WATER, EARTH, AIR
How do we respect and nurture these sacred elements so precious and in 

need of great care and attention in our world today? How can we help Mother 
Earth get back on track? Artworks must relate to the theme. Prizes will be 
awarded to the most creative, inventive and inspiring artworks that re-think, re
cycle or re-use materials. Any medium accepted.

Size limit Im x Im. Ages - 5 -18
Opening December 28th, 11:30 am, Lithuanian House, Melbourne

Prize donations welcome!
Please call or e-mail Julija Simankevičius to book in your Artwork.

Ph: (03) 988 5 1792 E-mail: studio2@imaging.com.au
Before : November 1, 2010

Pranešimas
Lietuvos Baleto Bičiulių rengiama Popietė Melbourne, Jubiliejinėje salėje, 

įvyks rugpjūčio 15 dieną 2 vai. p.p., o ne spalio 17 d. kaip buvo skelbta “2010 
metų Lietuviškų Renginių Melbourne Kalendoriuje”.

Popietės pradžioje turėsime muzikinį įtarpą, atliktą mūsų vietinio muzikanto, 
ir po to rodysime DVD “Nerijus”. Tai DVD filmas, sukurtas žinomo Vilniaus 
režisieriaus Vytenio Pauliukaičio, apie Lietuvos baleto pagrindinį šokėją - 
primarijų Nerijų Jušką. Filme matysite žymių baleto asmenų pasisakymus apie 
Nerijų, jo mamos ir mokytojos prisiminimus iš Nerijaus vaikystės, įvairių baletų 
ištraukas ir Nerijų, šokantį su garsiomis balerinomis. Filmo pabaigoje Nerijus 
šoka baleto “Zorba Graikas” nepaprastą zorbos sirtaki finalą!

Po DVD vyks turtinga, vertinga ir gausi loterija, būsite pavaišinti kava, tortais 
ir pyragais. Įėjimas aukomis. J. Zaikauskas

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

iuv'j 
iul?i 
don

Atsisveikinant su mūsų Bendruomenės kilnia asmenybe ir bičiuliu

A f A Vytautu Patašiumi
;:zi • ■a •: -' M

aukoju “Mūsų Pastogei” $100.
Danutė Skorulienė '

Mirus šviesios atminties

A f A Vytautui Patašiui,
aukojame “Mūsų Pastogei” $100.

Elė ir Peter Kains su šeima

Užjaučiame LB Spaudos Sąjungos Valdybą ir “Mūsų Pastogės” Redakciją 
staiga praradus draugą bei ilgametį kolegą

Vytautą Joną Patašių.
Liūdime kartu su Jumis.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas

A4r3A Vytautui Patašiui
Labai skaudi ir liūdna žinia pasiekė mus ir visą Bendruomenę, kad taip neti

kėtai iškeliavo į Amžinybę ilgametis “Mūsų Pastogės” vadovas-administrato- 
rius, mūsų Revizijos Komisijos narys, kuris visą savo gyvenimą buvo atidavęs 
lietuvybės darbui, nesiskaitydamas su savo laiku bei darbo krūviu. Bendruo
menė neteko visų gerbiamo ir mylimo žmogaus. Liūdime jo netekties.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

AdrA Vytautui Patašiui
mirus, reiškiame gilią užuojautą artimiesiems ir draugams.

Ramona ir Ramutis Zakarcvičiai,
Lietuva

Mielam kolegai

Vytautui Patašiui
staiga mirus, užjaučiame visus artimuosius. Praradome gerą draugą, o Austra

lijos Lietuvių Bendruomenė ir “Mūsų Pastogė” prarado nepailstantį ir nepa
keičiamą darbuotoją.

Algimantas ir Vida Kabailai su
Milda, Rimu, Pauliumi bei jų šeimomis

JįrqKz^]Gėli ii Vietoje gėlių, aukojame Mūsų Pastogei $100

A4rA Jadvygai Viliunienei
mirus, giliai užjaučiame dukras Vidą ir Gintą, jų šeimas ir visus artimuosius, 

Algimantas ir Vida Kabailai su
Milda, Rimu, Pauliumi ir jų šeimomis.

Mūsų mielai narei

AftA Mildai Didelienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Vytą, vaikus - Vytautą, Kristiną ir Ričardą, 

jų šeimas ir visus artimuosius.
Socialinės Globos Melbourno Moterų Draugija

Mildai Didelienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame filisterius Vytautą ir Ričardą Didelius, Vy-'<,r 

tautą junj., Kristiną ir visą šeimą.
Lietuvių Akademinė Korporacija Romuva1'^

Melbour^nj"

...-... .... p.-M ,-į., j

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju visiems sydnėjiškiams, gegužės 29 d. vykusiems į iškylą - 

autobusu į Kiama Blow Hole. Ypatingai esu dėkinga Aidai, Onutei, Svetlanai ir 
Peter, kurie daug prisidėjo, kad kelionė būtų įdomi, turininga ir sėkminga.

Kelionės pelnas - $129.15 - buvo perduotas Sydnėjaus Lietuvių Klubui.
Elė Kains
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Kviečiame visus švęsti 
Venines su choru “Vaina" ir 

z_įokiutansambliu “Sūkurys"!

|bwu Ypatingai lauksime visų Janinų ir Jonų!
jUjr.j Prisiminsime Joninių papročius, pasiklausysite dainų apie Jonines. 
b<n Joninių popietė įvyks Lietuvių Klube “Dainava”

’ qr. birželio 27 dieną (sekmadienį), 2 val.p.p.
Bilieto kaina suaugusiems $10, vaikams iki 12 metų - nemokamai.

Choro “Daina” Valdyba

Sekmadienį, birželio 27 dieną, 230 vai. p.p. Geelongo Lietuvių Namuose, Pettitt

Park, Geelongo choras “Viltis” maloniai kviečia visus kartu atšvęsti Jonines

’’Buvo naktis švento Jono”
Programoje dalyvaus choras “Viltis”, Melbourne “Kaimas” ir 

Geelongo ”Aidai”.
Po programos - užkandžiai ir loterija. Įėjimas - $10.

Choro “Viltis” Valdyba

Valstybės Dienos Šventė Melbourne
Sekmadienį, liepos 4 dieną, 2 vai. p.p., Melbourne Lietuvių Namų Teatro 

salėje švęsim Valstybės Šventę.
Išgirsite mūsų skautišką jaunimą pasakojant apie jų apsilankymus Lietuvoje, 

daina džiugins “Danas Sesės” ir “Kaimas”, kartu padainuosime 
ir prisiminsime Lietuvos garbingą praeitį. Seks kavutė su pyragais.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti.
Melbourno skautų “Džiugo” tuntas

AGM of the Australian Lithuanian 
Community in Melbourne Association Inc.

The Annual General Meeting (AGM) of the Australian Lithuanian Community 
in Melbourne Association Inc. will be held in the Jubilee Hall of the Melbourne 
Lithuanian Club, starting at 2pm on Sunday 1 August 2010.

The agenda will include the President’s report on the activities of the committee 
(ALB Melbourno Apylinkės Valdyba) since the last AGM and the Treasurer’s 
financial report. Due to the extra workload on the committee arising from the 
Lithuanian Days in Melbourne at the end of the year, the committee is seeking to 
co-opt a member of the community to help out with the work of the committee.

Dr Paul Kabaila,
President of the Committee of the Australian Lithuanian Community in 

Melbourne Association Inc. (ALB Melbourno Apylinkės Valdyba)

ALB Krašto Valdyba
Gerbiamieji Tautiečiai, 3/06/2010

PLB kraštų LB pirmininkų suvažiavimas įvyks liepos 29-30 dienomis Lie
tuvoje. Viena iš temų, kuri PLB Valdybai irvisiems kraštams yra labai svarbi, tai
- “ Ko kraštų LB pageidauja iš Lietuvos ir iš PLB “

Aš, ALB Krašto Valdybos Pirmininkė, esu pakviesta būti viena iš prelegenčių 
ir pristatyti Jūsų požiūrį suvažiavimui.

Taigi, prašau siųskite savo pageidavimus man elektroniniu paštu:
E-mail: angonita.wallis@optusnet.com.au
arba adresu:

27 Moores Road , Avoca Beach, NSW 2251.
Laukiu Jūsų greitų atsakymų. Su pagarba,

Dr. Angonita Wallis, ALB Krašto Valdybos pirmininkė

“Musų Pastogė” ieško savanorių
Vytauto Patašiaus asmenyje netekus pasaulio įvykių apžvalgos korespon

dento, “Mūsų Pastogė” ieško asmens, kuris sutiktų reguliariai tęsti šį darbą. Taip 
pat ieškomas dar vienas (ar daugiau) Lietuvos įvykių apžvalgininkas. Naudojantis 
internetu, korespondentui nebūtina gyventi Sydnėjuje. Savanorius prašome 
pranešti “MP” Redakcijai įprastiniais būdais (e-mail, telefonu, paštu).

Sydnėjaus lietuvių bendruomenės dėmesiui!
Dėl susiklosčiusių aplinkybių, internete skelbtoji Valstybės Šventė liepos 4 

dieną neįvyks. Atsiprašome meninės dalies programos atlikėjų.
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (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 šefas Antonia.

Pietūs - nuo 12 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė- nuo6vai.p.p. iki9vai.p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. iki 6 vai. p.p.

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

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

Sekmadienį, liepos 18 dieną, 1 vai. p.p. - Christmas in July. 
PROGRAMOJE - siurprizai, muzika ir gera nuotaika.

Kviečiame Pabaltiečių Balių, kuris įvyks 

šeštadienį, liepos 24 dieną, 7 vai. vakaro.
Kaina - $50 asmeniui.
• Šampano taurė ir užkandėlė atvykus.
• Trijų patiekalų vakarienė.
• Gyva muzika.
• Loterija.
Apranga: vakarinė / formali.
Užsakymai priimami Lietuvių Klube tek: (02) 9708 1414, iki liepos 18 d.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

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: Danius Kairaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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