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Pakartos Vytauto Didžiojo žygįValstybės Diena Melbourne

Šių metų liepos 4 dieną Melbourne Lietuvių Namuose įvyko Valstybės Dienos šventė.
Plačiau apie šventę skaitykite psl. 5.
Romo Beatty nuotraukoje - programos metu dainuoja grupė “Kaimas”.

10 raitelių, 40 dienų ir 2000 kilometrų 
- iki pat Juodosios jūros. Tokiam žygiui 
su žirgais, rugsėjo mėnesį leisis grupė 
lietuvių, rašo „Lietuvos rytas“. Šitaip 
nesiryžta daugiau nei šešis šimtus metų - 
nuo pat Vytauto Didžiojo laikų.

Mintis raitiems Lietuvos, Baltarusijos 
ir Ukrainos žvyrkeliais pasiekti Juodąją 
jūrą ir pakeliui įamžinti kultūrinį buvu
sios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
(LDK) paveldą kilo verslininkui, festiva

lio „Be2gether“ rengėjui Giedriui Klim- 
kevičiui. Jam tėvas, žinomas futbolo tre
neris Algirdas Klimkevičius pasakojo 
Ukrainoje, netoli Odesos, matęs atmini
mo lentą Vytautui Didžiajam

Prieš šešis šimtus metų Lietuvos Di
džioji Kunigaikštystė tęsėsi nuo Baltijos 
iki Juodosios jūros ir buvo didžiausia 
Europos valstybė. Iki šiol Lietuvoje gyva 
legenda, kad Vytautas Didysis viduram
žiais savo žirgą girdė Juodojoje jūroje. □

'“iSSET“ Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuvos gyventojų skaičius pernai ma
žėjo sparčiausiai Europos Sąjungoje (ES), 
skelbia ES statistikos tarnyba „Eurostat“. 
Lietuvoje šių metų sausio 1 dieną buvo 3.35 
mln. gyventojų arba 0.62% mažiau nei 
2009-ųjų pradžioje - tai didžiausias nei
giamas pokytis ES, paskelbė „Eurostat“.

Po Lietuvos buvo Latvija (0.57% ma
žiau gyventojų), Bulgarija (0.56%) ir Vo
kietija (0.25%).

Natūralus gyventojų skaičiaus pokytis

Kiek gyventojų ?
Lietuvoje taip pat buvo neigiamas - gimė 
37.000 kūdikių, užfiksuota 42,000 mirčių. 
Dar 15,000 gyventojų emigravo. Airija ir 
Lietuva dėl emigracijos neteko daugiau
sia gyventojų

Tuo tarpu gyventojų labiausiai pagau
sėjo Liuksemburge (1.72%), Švedijoje 
(0.91%) ir Slovėnijoje (0.72%).

ES gyventojų skaičius per metus išau
go 0.27% iki 501 mln., 0.17% padidėjimą 
lėmė imigracija į ES iš kitų šalių. □

Premjeras: 
medikų ir 
mokytojų 

atlyginimai 
nesumažėjo 
Premjeras An

drius Kubilius, ne
paisydamas medikų 
ir mokytojų profe
sinių sąjungų reika
lavimų paneigti tei

ginius, jog viešajame sektoriuje taupymas 
mažesnis dėl nemažėjusių jų atlyginimų, 
tvirtina, jog imant bendrą vidurkį, praėju
siais metais medikų ir pedagogų atlygini
mai išliko nepakitę, kai tiek valstybiniame, 
tiek privačiame sektoriuje algos mažėjo.

“Paimkit statistikos duomenis ir pa
matysit, kad praėjusių metų pradžioje 
medikų ir mokytojų atlyginimai kilo, pa
skutinį metų ketvirtį šiek tiek mažėjo, bet 
metų rezultatas yra toks, kad praktiškai 
beveik nesikeitė”, - žurnalistams sakė 
Andrius Kubilius.
H.Clinton: 1940-ųjų deklaracija - 

tvirta JAV parama
JAV valstybės sekretorė Hillary Clinton 

sako reiškianti Baltijos šalims pagarbą kaip 
svarbiems NATO sąjungininkams ir stip
riems partneriams Europoje, liepos 23 d. 
minint JAV pareiškimo, kuriuo nepripa
žįstama Baltijos šalių aneksija, 70-met j.

“Prezidento B.Obamos ir JAV žmonių 
vardu prisidedu prie Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vyriausybių ir visuomenės, liepos 
23 dieną mininčių septyniasdešimtąsias 
Welles deklaracijos metines, taip dar kartą 
patvirtindama stiprius ryšius tarp mūsų 
valstybių”, - rašoma H.Clinton kreipimesi. 

Anot laiško, “deklaracija liudija apie 
tvirtą ir ilgalaikę JAV paramą Baltijos 
šalims ir apie mūsų šalių įsipareigojimą 
laisvės ir demokratijos idealams”.

“Estijai, Latvijai ir Lietuvai švenčiant 

beveik 20 visiškai atkurtos nepriklau
somybės metų, išreiškiame mūsų Baltijos 
draugams pagarbą, kaip svarbiems NATO 
sąjungininkams ir stipriems partneriams 
Europoje bei tarptautiniu mastu, ir kaip 
gyvam įrodymui to, ką gali pasiekti 
demokratija ir geras valdymas”, - sako JAV 
valstybės sekretorė.

1940 metų liepos 23 dieną JAV vals
tybės sekretoriaus pavaduotojas, tuo metu 
laikinai ėjęs valstybės sekretoriaus parei
gas Sumner Welles (gimė 14/10/1892 - m. 
24/9/1961) paskelbė oficialų JAV Valsty
bės departamento pareiškimą dėl padė
ties Baltijos valstybėse. Jame pabrėžta, kad 
JAV nepripažįsta ir nepripažins Baltijos 
valstybių - Estijos, Latvijos ir Lietuvos - 
aneksijos. Virš 50 kitų valstybių, jų tarpe ir 
Australija, pasekė tuo pavyzdžiu. Beje, 
1974 metų liepos mėnesį Australijos Mi
nistrų Pirmininkui G. Whitlampaskelbus, 
kad Australija pakeitė savo politiką ir 
pripažino Baltijos šalių aneksiją Sovietų 
Sąjungai esančią teisėta, kilo visų pabal- 
tiečių protestas Australijoje. To pasėkoje, 
sekanti Liberalų vyriausybė, vadovaujama 
M. Fraser, pripažinimą atšaukė 1974 me
tais. Australijos Darbiečių (Labor) partija 
pakeitė šią jų ankstesnio vado politiką ir pa
žadėjo ir toliau laikytis nepripažinimo po
litikos. Tai buvo vieningai pasiektas reikš
mingiausias pabaltiečių politinis pasireiš
kimas Australijos politikos istorijoje.

JAV padėjo išlaikyti 
nepriklausomybės viltį

Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskai
tė sako, jog 1940 metų JAV pareiškimas, 
kuriuo nepripažįstama Baltijos šalių anek
sija, penkis okupacijos dešimtmečius 
padėjo išlaikyti viltį, kad Lietuva gali būti 
nepriklausoma ir demokratinė valstybė.

Tai rašoma sveikinimo laiške, kurį 
Prezidentė adresuoja liepos 23 d. Vilniuje 
rengiamo JAV Valstybės departamento

Nukelta į 2 psL

Nelegalaus turto - neatimsi
Prezidentė susirūpino, kad Lietuvoj^, 

priešingai nei daugelyje Europos ir pasau
lio valstybių, kyšininkai gali miegoti ra
miai - už kyšius ir pavogtus valstybės 
pinigus įsigytas turtas nėra atimamas. 
Padėtis labai paprasta: vos gavę šešiaženk
lį kyšį ar “nusavinę” keletą milijonų vals
tybės pinigų, aukšti valdininkai bei įtakin
gi asmenys skuba juos “legalizuoti” pirk
dami nekilnojamąjį turtą ar kitas verty
bes. Mat vos tai padare jie gali būti ramūs - 
turtas nebebus atimtas.

Pasak „Vakaro žinių“, ir dabar įstaty
mai leidžia konfiskuoti nusikalstamu 
būdu įgytas pilaites ar kitą turtą. Bet 
nors įstatymai ir dabar įpareigoja teisti 
nusikaltusius valdžios atstovus, visgi iki 
šiol nenubaustas nė vienas.

Kaip į tai reaguoja teisėsauga? Rolan
das Tilindis, Generalinės prokuratūros 
prokuroras, nudžiuginti neturėjo kuo. 
“Dauguma korupcinių nusikaltimų yra 
lokalūs - vienas davė, kitas paėmė, o dar 
kitas “prekiavo” įtaka. Bet Lietuva yra 
pernelyg maža, o jos bankinė sistema yra 
per daug skaidri tam, kad kas nors ban
dytų korupciniais ryšiais įgytas lėšas “pra
plauti”. Tai vyksta nebent per Šveicarijos 
bankus“. Galbūt kyšininkus turinti gau

“Musų Pastogės” skaitytojų dėmesiui
Mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams ir korespondentams pranešu, kad nuo 

rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 14 d. būsiu Lietuvoje. Tuo metu Redakcijoje mane pa
vaduos Dovilė Zduobienė, kuri jau mane pavadavo 2004, 2006, 2008 
metais.

Dėl straipsnių, užuojautų ar skelbimų kreipkitės į Dovilę, skambindami vaka
rais į namus tel.: (02) 9980 9004, e-mail: adzduoba@bigpond.com. Redakcijos 
patalpose Dovilė dirbs penktadieniais, kartais šeštadieniais, teL: (02) 9782 0080.

Dalia Doniela, “M.P.” redaktorė

dyti STT nuveikusi ką nors daugiau? 
Tarnybos atstovė Julija Antanaitienė 
paaiškino - STT kol kas kyšininkų įgyto 
turto neatiminėja. Geriausiu atveju atima 
patį kyšį, bet tik tada, kai įstatymams 
nusižengusį valdininką už rankos pagau
na “proceso metu”.

Daug griežčiau galvoja teisininkas 
Kęstutis Čilinskas. “Ir Lietuvoje mokes
čių inspekcija tokias teises turi - pasiūlyti 
piliečiui pagrįsti, iš kur uždirbdamas 800 
litų per mėnesį jis valdo turto už 8 milijo
nus litų. Be abejo, surinkti informaciją, 
patikrinti tai - gana lengva“.

Kartu, K. Čilinskas paaiškina, kaip 
susidaro nutylėjimo sistema: „Girdžiu ir 
iš teisėsaugos darbuotojų, tai matosi ir iš 
įvairių bylų: žinios apie neteisėtą pratur
tėjimą taip pat tampa jau kito praturtėji
mo šaltiniu, populiariai naudojama šan
tažo priemone. Jei asmuo politikas - jis 
priverčiamas priimti politinius sprendi
mus. Tokie asmenys labai reikalingi val
džioje.

Ši sistema - įsigalėjusi, tokie žmonės 
saugomi, dengiami, kol vykdo užsakovų 
valią. Visi viską žino, visi viską gali pa
sakyti, bet yra tolerancija, nes jie vienas 
kitam reikalingi”. □
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Trumpai iš visur
♦ Maždaug 300 indėnų, sekmadienį, lie
pos 25 d., užėmusių Brazilijos vakaruose 
statomą hidroelektrinę, leido daugumai 
darbininkų palikti jos teritoriją, pranešė 
britų visuomeninis transliuotojas BBC. 
Brazilijos Pagalbos indėnų gentims fon
do atstovas pareiškė, kad hidroelektrinėje 
liko tik penki darbuotojai.

Kaip jau pranešta, indėnai, apsiginklavę 
lankajs ir strėlėmis, užėmė statomą elek
trinę Matu Grosu valstijoje Amazonės 
baseine ir pareikalavo, kad jos savininkai 
išmokėtų jiems kompensaciją: indėnų 
atstovai pareiškė, kad hidroelektrinė sta
toma senovės kapinių vietoje.
♦ Vokietijos oro bendrovės “Lufthansa” 
krovininis lėktuvas antradienį, liepos 27 d., 
patyrė avariją Saudo Arabijos sostinėje 
Rijade, o įvykio liudininkai ir vienas oro 
uosto pareigūnas sakė, kad orlaivis 
užsiliepsnojo ir sudužo tūpdamas. Rijado 
oro uosto pareigūnas Fahd ai Hamoud 
sakė, kad tupimo metu lėktuvas užsidegė, 
rėžėsi įžemę ir perskilo pusiau.
♦ Rusijos užsienio reikalų ministerija 
pavadino nepriimtinomis vienašališkas 
Europos Sąjungos (ES) sankcijas Iranui. 
Pirmadienį, liepos 26 d., ES užsienio 
reikalų ministrai patvirtino papildomų 
sankcijų Iranui įvedimą. Maskva sakosi 
esanti prieš bet kuriuos mėginimus išplėsti 
ES ir JAV vidaus įstatymus kitoms šalims 
ir naudoti sankcijas prieš bendroves ir 
fizinius asmenis tų šalių, kurios sąžiningai 
vykdo visus Jungtinių Tautų (JT) Saugumo 
Tarybos rezoliucijų reikalavimus.
♦ Kinija ketina sumažinti sąrašą nusi
kaltimų, už kuriuos numatyta mirties baus- 
mė, ir atsisakyti ją taikyti vyresniems nei 
70 metų asmenims, praneša laikraštis 
“China Daily”. Laikraštis rašo, kad Bau
džiamojo kodekso pataisų, apribojančių

Lietuvos |vykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
pareiškimo dėl Baltijos valstybių aneksi
jos nepripažinimo 70-mečio minėjimo 
dalyviams, informavo Prezidentūra.

Tuo metu Vyriausybė pranešė, kad 
sukakties proga JAV prezidentui Barack 
Obamai perduotas bendras Baltijos vals
tybių ministrų pirmininkų laiškas.

“Dviejų šalių draugystei visuomet svar
biausia yra stabilumas, tęstinumas ir abi
pusė pagarba. Lietuvos ir JAV santykiuose 
šias vertybes itin prasmingai įkūnija prieš 
70 metų paskelbtas dokumentas, kurio 
sukaktį šiandien minime. Dėl šio istoriškai 
labai reikšmingo žingsnio Lietuvos diplo
matinis atstovavimas JAV niekada nenu
trūko”, - laiške rašo Prezidentė.

Premjeras Andrius Kubilius savo ruož
tu teigia, kad nuo deklaracijos prasidėjo 
penkis dešimtmečius trukusi JAV sovie
tinės Baltijos valstybių okupacijos nepri
pažinimo politika, kuri turėjo milžinišką 
reikšmę Lietuvos žmonėms, ilgus metus 
teikusi stiprybės bei palaikiusi laisvės ir 
nepriklausomos valstybės atkūrimo viltį.

“Mes, Estijos, Latvijos ir Lietuvos mi
nistrai pirmininkai, norime išreikšti savo 
dėkingumą ir gilią pagarbą Amerikos 
žmonėms už jų drąsų ir nepaprastai moralų 
veiksmą bei pasveikinti Jus, pone Prezi
dente, su šia data, žyminčia sėkmingą 
užsienio politiką, kurios dėka Jungtinės 
Amerikos Valstijos tapo visų pavergtų ir 
demokratijos siekiančių šalių laisvės 
švyturiu”, - teigiama Baltijos valstybių 
premjerų laiške B.Obamai.

Seimo Užsienio reikalų komitetas 
penktadienį, liepos 23 d., surengė JAV 
Valstybės departamento pareiškimo dėl 
Baltijos valstybių aneksijos nepripažini- 
Mūsų Pastogė Nr. 30, 2010.08.04, psl. 

mirties bausmės taikymą, paketas bus 
perduotas į parlamentą rugpjūčio pabai
goje. Šis sumažinimas bus pirmasis nuo 
įstatymo priėmimo 1979 metais, praneša 
laikraštis “Southern Weekend”.
♦ Rusijos pietuose esantis Juodosios jūros 
kurorte Sočyje vyks žiemos olimpinės 
žaidynės.
„Sočio olimpiada skirta tam, kad padėtų 
išsivaduoti nuo gėdos jausmo, kurį rusai 
iki šiol jaučia po to, kai užsienio valstybės 
boikotavo 1980 m. Maskvos žaidynes“, - 
rašo „Die Welt” apžvalgininkas Manfred 
Quiring. Žiemos žaidynės Sočyje, kurios 
tapo ministro pirmininko Vladimir Putin 
asmeniniu projektu, turės savo užmoju 
nustelbti visas prieš tai buvusias olimpia
das. V. Putin „nori ne tik įrodyti visam pa
sauliui, kad Rusija netgi krizės sąlygomis 
sugeba pasiekti tai, kas neįmanoma, tačiau 
ir pagydyti nevisavertiškumo komplekso 
kamuojamą Rusijos sielą“.
♦ Vakarų žiniasklaida paskelbė įvairios 
medžiagos, pagrįstos JAV karinių parei
gūnų slaptais dokumentais apie karą 
Afganistane, rašo britų BBC naujienų sve
tainė. Publikacijos pasirodė Didžiosios 
Britanijos laikraštyje “The Guardian”, JAV 
dienraštyje “The NewYork Times” ir 
Vokietijos žurnale “Der Spiegei”.

Tūkstančiai raštų su slapta informacija 
pateko svetainės “Wikileaks”, kuri specia
lizuojasi publikuoti slaptus “nutekėjusius” 
dokumentus ir informaciją, savininkų ži
nion. Iš dokumentų, su kuriais susipažino 
žurnalistai, susidaro toks vaizdas: koalicijos 
pajėgos pralaimi karą Afganistane, kariai 
nužudo šimtus taikių gyventojų ir infor
macijos apie tai negauna visuomenė, talibų 
išpuolių skaičius didėja, o NATO pajėgų 
vadai nuogąstauja, kad Pakistanas ir Iranas 
palaiko nestabilumą regione. □ 

mo 70-mečio paminėjimą. Ta proga buvo 
atidengta atminimo lenta Vilniuje, Vašing
tono aikštėje - skvere tarp Lukiškių, 
J.Tumo-Vaižganto ir AGoštauto gatvių.

Kodėl LSDP kopia reitingais?
Šį klausimą gvildena Vladimiras Lau

čius Delfi intemetinėje svetainėje. Ne tiek 
to klausimo nagrinėjimas, bet daugiau gana 
išsamus sąrašas Lietuvos partijų ir partijė- 
lių yra gana įdomus.

V. Laučiaus teigimu, artėjant savivaldy
bių tarybų rinkimams, po kurių netruks pra
sidėti ir nauja Seimo rinkimų kampanija, 
partijų populiarumo lenktynėse ėmė pir
mauti socialdemokratai (LSDP). Jei šian
dien vyktų rinkimai į Seimą, už juos, anot 
dienraščio “Lietuvos rytas” skelbiamos 
‘Vilmorus” apklausos, balsuotų 20.1% rin
kėjų. Tai kone 5% daugiau nei birželį.

Už kitas opozicines partijas - “Tvarką 
ir teisingumą” (TT) bei Darbo partiją (DP) 
šiandien balsuotų atitinkamai 12.2% ir 
11.8% apklaustųjų. Savo ruožtu rinkėjų pa
rama valdančiajai Tėvynės sąjungai - Lie
tuvos krikščionims demokratams (TS- 
LKD) sudaro 9.3%. Sudėję TS-LKD balsus 
su 4.7% Liberalų sąjūdžiui (LS) simpati
zuojančių apklausos dalyvių, gauname 
14% Už kitus koalicijos narius - Arūno 
Valinsko būrelį bei Liberalų ir centro są
jungą-balsuotų labai nedaug apklaustųjų.

V. Laučiaus teigimu, “LSDP politinis 
veidas yra pernelyg išplautas, blankus, ideo
logiškai nepatikimas ir sunkiai atpažįsta
mas, it koks fotorobotas”, tad autorius ir 
reiškia savo nuostaba, kad palyginti daug 
Lietuvos balsuotojų sakosi, kad balsuotų už 
opoziciją, kurios šulas yra LSDP.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

. da,ELTA,BNS ir “Bernardinai”.
2

Kiek Lietuvoje šešėlinės ekonomikos?
Lietuva pagal šešėlinės ekonomikos 

dalį užima 64-tą vietą tarp 151 pasaulio 
valstybių.

Pasaulio banko ekspertai pabrėžė, jog 
šešėlinės ekonomikos dalis negali būti 
paskaičiuota tiesiogiai, todėl jie rėmėsi 
šalies darbo rinkos, mokesčių ir kitais 
rodikliais. Jie konstatavo, kad šešėlinę 
ekonomiką skatina didelė mokesčių naš
ta, griežtos darbo rinkos taisyklės, prastas 
viešųjų paslaugų lygis, taip pat prasta 
“oficialiosios” ekonomikos būklė.

Šešėlinio verslo dalis 1999-2007 metais 
Lietuvoje vidutiniškai siekė 31.9%, teigia
ma naujausioje Pasaulio banko ataskai
toje. Mažiausia šešėlinės ekonomikos da
lis Lietuvoje buvo 1999-aisiais (30.2%), 
vėliau nuolat didėjo ir 2007-aisiais, eks
pertų vertinimu, pasiekė 34%. Kitos Bal

Piligrimų dienos Kryžių kalne
Liepos 24 - 25 d. Šiau

lių rajone (Meškuičių kai
me) vyko tradiciniai Kry
žių kalno atlaidai, dvasi
nės piligrimystės dienos, 
praneša Krikščionybės 
žiniasklaidos tarnyba.

Pagrindinę atlaidų die
ną, sekmadienį, prie Kry
žių kalno buvo švenčia
mos Mišios. Joms vado
vavo Šiaulių vyskupas Eu- 
genijus Bartulis, o pa
mokslą sakė Apaštalinis 
nuncijus arkivyskupas 
Luigi Bonazzi.

Šių metų atlaidai išsiskyrė tuo, kad 20 kryžių. Pagal vietinio tyrinėjimo tas per
Mišiose giedojo jaunimo choras kartu su
instrumentine grupe. Krikščionybės žinia- 
sklaidos tarnybos vadovas Juozas Dapšaus- 
kas, kuris yra šio muzikinio projekto ini
ciatorius, teigia: „Taip siekiama parodyti, 
kas šiandien Bažnyčioje yra sukuriama 
naujo, gyvo, gražaus, kad pamaldose skam
bą ne tik senovinės, bet ir šiuolaikiškes- 
nės giesmės, kurios yra mielai klausomos
ir giedamos jaunimo ir viduriniosios kartos. 
Nuėjęs į paprastą bažnyčią Lietuvoje iš
girsi dažniausiai tikrai „naftalinu“ atsi-
duodantį giedojimą. Todėl bažnyčios yra 
tuštokos, o jas lanko daugiausiai pensinio 
amžiaus žmonės. Ši iniciatyva yra proga 
žmonėms parodyti, kad jaunimui tikėji
mas taip pat gali būti jo savastis, jei lei
džiama jį praktikuoti kiek naujesnėmis 
formomis, muzikinėmis išraiškomis“.

Kryžių kalno pradžia supa daug le
gendų ir pasakojimų. Vieni šaltiniai teigia, 
kad čia kryžiai atsirado jau 1831 m., kurie 
buvo skirti sukilimo dalyviams. Tačiau 
šįkart apsistokime ties pasakojimu, kuris 
užrašytas prieš 160 metų.

1850 m. Šiaulių ekonomijos dvarų iž
dininkas Maurikis Hriškevičius apie Jur
gaičių piliakalnį užrašė tokią istoriją: “Tas 
kalnas, nors niekados krikščioniškais 
kapais nebuvo lig 1847 m., nei jokio kry
žiaus ant savęs neturėdamas, dabar turi apie

Laiškai ir dovanėlės vadovams
Kaip rašo „Lietuvos žinios“, kiekvieną 

mėnesį Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
Seimo pirmininkė Irena Degutienė ir 
Premjeras Andrius Kubilius gauna per 
tūkstantį laiškų. Krašto vadovų atstovai 
sako, kad į didžiąją dalį šios korespon
dencijos atsakoma. Per pirmuosius ka
dencijos metus Prezidentė D.Grybaus- 
kaitė sulaukė beveik 13,000 prašymų, 
skundų ir pranešimų.

Žmonės į prezidentūros priimamąjį 
kreipiasi ir žodžiu, ir raštu, siunčia pra
nešimus elektroniniu paštu, taip pat faksu. 
Gyventojai dažnai pradžiugina Preziden
tę maloniomis smulkmenomis - atsiun

tijos šalys užėmė gerokai žemesnes vietas 
-Latvijaipasaulyje teko 109-tavieta (1999- 
2007 metais - vidutiniškai 41.6 %), Estijai 
- 102-ta (40.3 %). Lenkija užėmė 52-ą 
(28%), Rusija - 130-tą vietą (48.6 %).

Skaidriausios pasaulio ekonomikos yra 
Šveicarija, JAV, Austrija ir Liuksembur
gas - ekspertų vertinimu, jose šešėlinės 
ekonomikos dalis užima mažiau nei 10%.

Pasaulio banko ekspertai išskyrė ir 
vadinamojo pereinamojo laikotarpio ša
lių grupę - Rytų Europos ir Vidurio Azi
jos valstybes. Tarp jų Lietuva yra viena 
skaidriausių - tarp 21 valstybės jai skirta 
6-ta vieta, o skaidriausia pripažinta Čekija 
-18.7% šešėlinio verslo.

Paskutinias 149-151 vietas užėmė 
Azerbaidžanas, Bolivija ir Gruzija - ati
tinkamai 63.3,68.168.8 %. □ 

tai atsitiko, kad vienas iš Jurgaičių gyven-
tojų 1847 m. sunkiai sirgdamas Dievui 
pažadėjo, kad, jei nuo ligos gyvas liks, tai 
ant to kalno pastatys kryžių. Atsitiko taip, 
kad anas pagijo kryžių ten st atydamas. Kafp 
tiktai toji žinia žmonių tarpe pasiplėtė, tai 
per tris metus iš tolimesnių kaimų taip 
daug kryžių čia privežė ir pastatė, kad jų 
skaitlingumą dabar matome.”

Kryžių kalno piligriminių atlaidų tradi
cijos pradėjo formuotis jau seniai Ypač 
didelės žmonių minios sueidavo ar suva-
žiuodavo ant Kalno per Jonines. Gausybę 
maldininkų sutraukdavo ir Kryžių kalno 
atlaidai, vykdavę per Karmelio kalno Dievo 
Motinos (Škaplierinės) šventę. Kryžių kal
ne eidavo ir bažnytinės procesijos. Šiaulių 
laikraštis „Momentas“ 1928 m. rašė, kad 
tų metų liepos 15 d. kalnas sutraukė net 
10,000 maldininkų minią.

Sovietmečiu atlaidų tradicija Kryžių 
kalne dėl persekiojimų nutrūko. Atlaidai 
atgavint! tik popiežiui Jonui Pauliui II 
1997 m. gegužės 28 d. įkūrus Šiaulių vys
kupiją. Pirmasis Šiaulių vyskupas Eugeni
jus Bartulis 1997 m. liepos 20 d. dekretu 
atnaujino Kryžių kalno atlaidų šventimą. 
Ypač dideli piligrimų srautai į Kryžių kalną 
iš viso pasaulio patraukė Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę bei 1993 m. jame apsi
lankius popiežiui Jonui Pauliui II. □ 

čia gėlių, knygų, rankdarbių ir įvairių 
nedidelių suvenyrų. Švenčių progomis į 
prezidentūrą skrieja šilti sveikinimai

Seimo pirmininkė I.Degutienė pasta
ruoju metu per mėnesį sulaukia maždaug 
poros šimtų laiškų. Daugybės laiškų iš 
gyventojų sulaukia ir Premjeras Andrius 
Kubilius. Vien birželį į Vyriausybės vado
vą raštu kreipėsi per 300 žmonių. Premje
ras sulaukia ir malonių dovanėlių. Jis yra 
gavęs megztų kojinių, medaus kraitelę, 
kepaliuką duonos. Kartą į Vyriausybės 
rūmus atkeliavo rūkytų žuvų, džiovintų ir 
marinuotų grybų. Rašytojai, poetai dova
noja Premjerui savo knygas su autografais.
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Į Bendruomenės baruose ~
Valstybės Diena Melbourne

Birutė Prašmutaitė

Lietuvos Valstybės Dienos Šventė 
Melbourne, įvykusi šių metų liepos 4 die
ną, man bus įsimintina ne tik dėl to, kad 
gražiai paminė jom Lietuvos valstybingu
mą, pasisakė daug dalyvių, bet ir todėl, 
kad paskutiną kartą susitikome su Gee- 
longo skautininku a.a. Liudu Bungarda.

Šiais metais Valstybės Dienos šventę 
suruošė Melbourne “Džiugo” tuntas. Pra
nešėjas buvo vytis Martynas Didžys, o 
įžanginį žodį tarė “Džiugo” tunto tun- 
tininkė v.s. Danutė Lynikienė, pakviesda- 
ma visus atsistoti ir kartu sugiedoti Lie-

Pauliaus Petraičio nuotraukoje - dainuoja Melbourno ansamblis “Danos Sesės”.

tuvos himną. Filmuotas himno giedojimas 
buvo persiųstas į Lietuvą. Prisimenu, kaip 

, brolis Liudas Bungarda, nepaisant silpnų 
savo kojų, ryžtingai atisistojo scenoje ir 
kartu su visais išdidžiai sugiedojo Lietu
vos himną - šioj žemėj paskutinį kartą.

Kartais nuotraukos daugiai negu žo
džiai gali atspindėti programos eigą. Šven
tės programoje buvo nemažai muzikos, 
pasirodė grupės “Kaimas” ir “Danos Se
sės”, sutartinai dainavo visi dalyviai ir net 
skautininkai per savo pasirodymą “Lietu
vių Tauta”. Muzikiniame intarpe pasiro
dė jūrų budys Darius Panckūnas, paskam
bindamas pianinu.

buvo susijaudinęs, bet gražiai lietuviškai 
perskaitė savo mintis apie tai, ką jam reiš
kia būti lietuviu. Kelionių j Lietuvą pri-

Tomas Adamavičius skaito savo eiles. Kazytė Petrulytė.

Šventės metu buvo 
rodomos sesės Birutės 
Prašmutaitės vaizdai/ 
skaidrės iš Lietuvos. 
Garsą ir šviesas tvarkė 
Dennis Gaylard, ko
mentavo ir skaidres 
ekrane rodė skautas 
vytis Aisvydas Sadaus
kas. Po programos ka
vutę su pyragais paruo
šė vyresnės skautės 
Daina bei Dalia Didžy- 
tės ir Ginta Statkutė. 
Ačiū jiems.

Programoje buvo nemažai skaitinių. 
Sesė Danutė Lynikienė paprašė skautų ir 
per mokytoją Aidą Gogelytę lietuvių kal
bos kursų dalyvius pasidalinti savo pri- 
siminais apie lankymąsi Lietuvoje arba 
apie ypatingus Lietuvos istorijos įvykius. 
Kazytė Petrulytė ir Benita Strazdauskaitė 
perskaitė savo įdomius straipsnelius apie 
Darių bei Girėną ir Žalgirio mūšį. Jos 
daug valandų praleido ieškodamos me- 
džiagios apie šiuos istorinius lietuvius ir 
įvykius. Eilėraščius šiai progai parašė 
Judrina Kymantaitė ir Tomas Adamavi- 
čius. Pastarasis - jaunas skautukas - buvo 
labai šiltai publikos priimtas. Nors Tomas 

siminimais angliškai pasidalino jauni 
skautai - Aleksas Čelna ir Aleksas, Mi
randa bei Robertas Tigani. Buvo Įdomu 
išgirsti, ka jaunos akys pastebėjo ir įsimi
nė šiuolaikinėje Lietuvoje.

Šventės metu Australijos lietuvių 
skautų Rajono vadas v.s. Henrikas Anta
naitis įteikė Lelijos Ordiną skautininkui 
Algiui Šimkui OAM už jo ilgametę 
skautišką veiklą Melbourne. Brolis Algis 
Šimkus, buvęs “Džiugo” tuntininkas, eilę 
metų eina kasininko pareigas Rajono 
Vadijoje. Sveikiname brolį.

Oficialią programos dalį užbaigėme 
su Skautininkų Ramovės veikalu “Lietu
vių Tauta”. Jame buvo ištraukos iš Lietuvos 
istorijos, kartu su eilėraščiais ir dainomis 
pagal Vilniaus Salomėjos Nėries vardo 
gimnazijos vyresniosios mokytojos Auk
sės Pleikienės panioštą tekstą 2002 me
tais Vilniuje. Veikalą režisavo Skautinin
kų Ramovės pirmininkė s Birutė Praš
mutaitė. Skaitovai buvo skautininkai: a.a. 
Liudas Bungarda, Dona Gaylard, Danutė 
Lynikienė, V. Mačiulis, Zita Prašmutaitė, 
Algirdas Šimkus OAM, Rasa Statkuvienė 
ir AndriusVaitiekūnas.

Gražų skautišką pavyzdį parodė skau
tininkai. Geelongiškis brolis Vytas Mačiu
lis padarė scenai skautišką laužą. Jis 
atvažiavo iš Geelonga dalyvauti repetici
joje ir šventėje, kartu atveždamas a.a. bro
lį Liudą Bungardą, kuris jau gyveno vyres
nio amžiaus žmonių globos namuose. Iki 

pat paskutinių gyvenimo dienų brolis 
Bungarda didžiavosi būdamas lietuviu ir 
ne tik dalyvavo, bet ir uoliai prisidėjo prie 
mūsų bendruomeninės ir lietuviškos 
skautiškos veiklos. Kokie mes buvome 
laimingi turėdami jį savo tarpe Valstybės 
Dienos šventėje. Teilsisi brolis Liudas 
Viešpaties prieglobstyje.

Veikale “Lietuvių Tauta” buvo pami
nėti karalius Mindaugas ir kiti Lietuvos 
valdovai, Žalgirio mūšis 1410-tais metais 
liepos 15-tą dieną, Lietuvos knygnešiai ir 
kareivėliai, Vasario 16-oji 1918 metais ir 
Kovo 11-oji 1990 metais.

Veikalas baigėsi šiais žodžiais: “Mūsų 
laikais nauja Kovo 11-tos data buvo įrašyta 
į reikšmingas visiems laikams Lietuvos 
istorijos datas. Didžiuokimės ne tiktai Min
daugo arba Vytauto Didžiojo nueitais ta
kais, bet ir šiuo nauju laikotarpiu, šios visos 
Tautos ryžtu ir laisvės siekiu, vedusiu j Ne
priklausomybės atkūrimą. Pažinę Lietuvos 
istoriją ir savo Tėvynės garbingą praeitį, dar 
labiau pamilsime ją, imsimės didžiuotis, 
kad esame lietuviai, jos sūnūs ir dukros, ne
svarbu kur mes tebegyventumėm.”

Pabaigai visi šventės dalyviai perskai
tė Maironio “Mylėk, lietuvi, tą brangią 
žemę” ir kartu sudainavo Justino Marcin
kevičiaus eilėraščio posmelį:

“Tai gražiai gražiai skambėjo žodžiai: 
Laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai gražiai iš jų išaugo 
Vienas žodis: LIE-TU-VA!

Valstybės Diena Canberroje
Sigita Gailiunaitė

Šių metų liepos 17 dieną Canberros 
lietuvių bendruomenės nariai atšventė 
Lietuvos Valstybės Dieną Yowani Country 
Club.

Canberros Lietuvių Benduomenės 
Sąjungos pirmininkas Jonas Mockūnas 
šiltai pasitiko atvykstančiuosius į šventę. 
Visi buvo vaišinami taure šampano. Ačiū 
renginių koordinatorei Barbarai Šilinis 
OAM už darbą rūpestingai užtikrinant 
renginio sėkmę. Šventėje dalyvavo virš 50 
narių. Gražiai išpuoštoje salėje buvo pa
statytos Lietuvos ir Australijos vėliavos, 
kurios tyliai, išdidžiai priminė atvyku- 
siems renginio svarbą. Nuoširdus ačiū ir 
Sąjungos iždininkui Romui Katauskui už 
ilgas valandas tvarkant bendruomenės 
finansus. Šį, kaip ir kitus renginius, Są
jungos Valdyba bendruomenės nariams 
organizavo nemokamai.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Są
jungos pirmininkas Jonas Mockūnas šios 
dienos progai tarė žodį. Jis pasveikino 
susirinkusiuosius šiais žodžiais: “Welcome 
< > Earlier this year our community 
gathered together to celebrate Lithuanian 
Independence Day, and today we have a 
further celebration of Lithuanian 
statehood.”

Tuomet Jonas Mockūnas uždavė klau

simą apmąstymui: “You might well ask, 
why do we have two separate celebrations, 
why don’t Lithuanians simply have one 
day set aside for a national day?”

Jis pateikė labai aktualų pavyzdį 
palyginimui: “Australia, for example, is 
quite content with Australia Day in 
January - although you could argue that 
Anzac Day is as much or even more an 
expression of Australian independence 
and nationhood.”

Iš Jono Mockūno sužinojome, kad “The 
United Kingdom, in contrast, has no official 
holiday for independence or statehood.”

Kaip paaiškinti Lietuvos ypatumą? 
Pasak Jono Mockūno, “The reason for 
our multiple Lithuanian celebrations, like 
many things, lies in history. “

Jonas Mockūnas tęsė: “Independence 
Day, celebrated in February, is an 
expression of Lithuania’s modern 
independence - claimed, fought for, and 
established over 90 years ago.”

Pasak Jono Mockūno, šiandieninė 
Valstybės Dienos šventė atspindi įvykius 
senovėje: “Today’s celebration is a 
reflection of more ancient events, going 
back to the crowning of Mindaugas as the 
first King of the Lithuanians in the 13th 
century. As well as being an important 
historical turning point for the 
Lithuanians, that event crystalises the

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos pirmininkas Jonas Mockūnas (antras iš 
kairės) su Šventės dalyviais.

aspirations of Lithuanians to be part of a 
united nation state. “

Jonas Mockūnas pabrėžė lietuvių ko
vą už valstybingumą Europos kraštų isto
rijų kontekste, primindamas susirinku
siems ir kitą svarbią sukaktį, “This year we 
also bundle up as part of that celebration 
the 600th anniversary of the victory over. 

the Teutonic Knights. In 1410 the 
combined armies of Lithuania and Poland 
defeated the Teutonic Knights; that victory 
eliminated a threat to the continued 
existence of a Lithuanian state and also 
put a halt to the germanisation of that part

Nukeltaj 6 psL
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Lietuviai pasaulyje
Mišrių santuokų kasmet daugėja
Inga Saukienė, Vilnius

Statistikos departamento duomeni
mis, pernai įregistruota 3,300 santuokų 
su užsienio piliečiais. Tai 16% visų san
tuokų -kas šešta santuoka. Kasmet tokių 
porų daugėja, o Lietuva pagal jų skaičių 
jau pirmauja Europos Sąjungoje. Dau
giausiai Lietuvos moterų susituokė su vo
kiečiais, maždaug tiek pat vyrų pasirinko 
ruses.

Per 4 metus mišrių santuokų su užsie
niečiais padaugėjo beveik tūkstančiu. 
Pernai su užsieniečiais susituokė 2,300 
Lietuvos moterų ir beveik tūkstantis vy
rų. Populiariausi lietuvių moterų vyrai - 
vokiečiai, už kurių ištekėjo 393 moterys, - 
amerikiečiai (218 moterų), rusai (216), 
britai (137). Po jų seka, kaip bebūtų keis
ta, ukrainiečiai (118) ir baltarusiai (107), 
italai (86), danai (63), lenkai (55), pakis
taniečiai (50), prancūzai (45), latviai (41), 
airiai (35), albanai (35).

Visiškai kitokia žmonų geografija tarp 
lietuvių vyrų. 375 lietuviai pasirinko ru
ses, 244 - baltaruses, 120 - ukrainietes, 57 
- latves, 19 - amerikietes, po 13 - vokietes 
ir lenkes, 11 - estes, 5 - žydes, 4 - brites. 
Taigi lietuvius žavi emocingesnės už lie
tuves slavės, o lietuvės linkusios rinktis 
turtingesnius vakariečius.

Moterys lieka ir sužavėtos, ir nuviltos
Pačios moterys įvairiuose interneto 

forumuose mišrias santuokas vertina 
skirtingai. „Siūlau prieš santuoką nuspręs
ti visus esminius klausimus: kur gyvensite, 
kokios moters ir vyro pareigos namuose, 
kaip leisite pinigus, krikštysite vaikus ar 
nė, kurios religijos jie bus“, - patarė viena.

„Ačiū, pagyvenau su užsieniečiu, 
supratau, kaip gera turėti žmogelį, su 
kuriuo gali bendrauti nevaržoma kalbos, 
švęsti tas pačias šventes, valgyti tuos pa
čius dalykus, bendrauti su giminaičiais“, - 
tikino kita.

„Aš ištekėjusi už musulmono. Šeima 
jam pirmoje vietoje. Aišku, visko buvo, 
taip pat ir nesusipratimų, bet kai pažiūriu, 
kaip mano sesuo gyvena su lietuviu vyru, 
manasis - aukso gabalas“, - prieštaravo 
trečia.

Dalis moterų taip ir nesiryžta viską 
mesti ir išvykti paskui mylimąjį j jo šalį. 
Štai viena lietuvė, pagyvenusi su vaikinu 
Italijoje, teigė negalėsianti priprasti prie 
pernelyg karštakošiško šios tautos vyrų 
temperamento ir nepamatuotų ambicijų. 
Kita nusivylė norvegu, kuris netgi neži
nojo, kur yra Lietuva ir nė nebandė pažin
ti draugės kultūros.

Kita vertus, vargu, ar dėl nesutarimų 
yra kaltos tautybės. Štai viena už dano 
ištekėjusi moteris tikino nejaučianti  jokių 
kultūrinių skirtumų nei bendraudama su 
vyru, nei su jo šeima. Tuo tarpu kita lie
tuvė, net ir puikiai sutarusi su būsimo vy
ro giminaičiais ir pamaloninta vyro dė
mesio šeimai bei jos vaikui iš pirmos 
santuokos, po kelių incidentų, kai vyras 
viešoje vietoje grubiai pasipiktino lie
tuviško gyvenimo ypatumais, suprato, kad 
jų kultūriniai skirtumai didesni nei atro
dė iš pirmo žvilgsnio. Be to, danas nematė 
savo karjeros galimybių Lietuvoje, o savo 
šalyje jau įsitvirtinusiai moteriai atrodė 
neracionalu svečioje šalyje savo profesinį 
gyvenimą pradėti praktiškai nuo nulio.

Gyvenimą apkartina smulkmenos
Anot psichologės Genovaitės Petro

nienės, žmonės neretai nė neįtaria, kad jų 
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gyvenimą gali apkartinti paprasčiausios 
buitinės smulkmenos. Pavyzdžiui, mote
ris, ketinanti tekėti už prancūzo, skundėsi, 
kad prancūzai labai daug dėmesio skiria 
maistui, stalo serviravimui, todėl ji pri
versta kasdien užsiimti tuo, ko nemėgsta. 
Amerikoje vaikus reikia kasdien nuvežti 
ir parvežti iš mokyklos, kas nedaroma 
Lietuvoje, o ką jau kalbėti apie musul
moniškas šalis, kuriose požiūris į vyro ir 
moters vaidmenis, vaikų auklėjimą, finan
sų tvarkymą ir visa kita pagrindinai skiria
si nuo mūsiškio. Taip pat santuokoje su 
kitataučiu daug problemų kyla bendrau
jant suvyra ar žmonos giminaičiais.

Ne vienai lietuvei gali būti sunku 
prisitaikyti, pavyzdžiui, prie į vokiečių 
kraują įsigėrusio supratimo apie švarą. 
Dažnai lietuvei vyro noras matyti kasdien 
iššveistą vonią gali pasirodyti kaip per
dėtas priekabių ieškojimas.

Tuo tarpu dažnas europietis tikisi, kad 
žmona lietuvė, paauginusi vaiką, mokysis, 
sieks karjeros, žodžiu, taps emancipuota 
moterimi, o pastaroji ir toliau užsiima 
namais, kol galiausiai vyrui tampa visiškai 
nepatraukli. Tiesa, būna ir atvirkščiai. Lie
tuvė išteka už komplimentus žarsčiusio 
prancūzo, išvyksta su juo į nedidelį Pran
cūzijos miestelį, kur nė gyvos dvasios 
nepažįsta, ir tampa nemokama namų 
šeimininke - tvarko namus, kasdien tris 
kartus per dieną gamina valgyti, nes vyrui 
tai labai svarbu, prižiūri vaikus. Ji neturi 
nei su kuo bendrauti, nei laiko tam 
Skyrybos su kitataučiu - sudėtingesnės

„Pirmieji bendro gyvenimo metai yra 
sunkūs ir tos pačios tautybės žmonėms: 
reikia prisiderinti prie vienas kito įpro
čių ir emocijų, o kai čia įsipina skirtybės 
dėl tautybės, galima visai susipainioti - 
dėl visko kaltinti tautybę, užuot spran
dus psichologines problemas, ir atvirkš
čiai - neįžvelgti tautybės nulemtų proble
mų“, - įspėjo psichologė.

Psichologės teigimu, didelė problemų 
dalis susijusi su faktu, kad vienam iš 
sutuoktinių, dažniausiai tai yra moteris, 
tenka kraustytis į kitą šalį. Jei sutuoktinio 
šalis atrodo geresnė už tėvynę, jei žmogus 
pasiryžęs perimti jos papročius ir taisyk
les, problemų kyla mažiau. Bet jei kita 
tauta neatrodo besąlygiškai geresnė, gi
mus vaikui prasideda derybos: kokiu 
vardu jis bus pavadintas, kokia kalba 
kalbės, kitaip tariant, „kieno tautybė yra 
geresnė“. Taip į konfliktų verpetą įsuka
mas ir vaikas.

Skyrybos su kitataučiu taip pat vyksta 
daug sudėtingiau, nes prieš tuokdamasis 
retas kuris pasidomi, kokie įstatymai ga
lioja svetur, kaip sprendžiami vaiko iš- 
sivežimo klausimai. Pavyzdžiui, kai ku
riose šalyse nėra savaime suprantama, kad 
vaikas lieka su motina, dar kitose drau
džiama vaikus išvežti iš šalies, jei moteris 
nori grįžti į tėvynę.

„Santuoka su užsieniečiu, žinoma, turi 
teigiamų aspektų. Ne paslaptis, kad daž
nai pagerėja vieno iš sutuoktinių finan
sinė padėtis ir vaiko aprūpinimas, iš
mokstama kalbų, praplečiamas pasaulio 
pažinimas, didėja tolerancija kitokiems. 
Kita vertus, jei turite bendravimo prob
lemų, neverta tikėtis, kad su kitataučiu jos 
staiga išnyks. Jų gali tik padaugėti. Bet 
kuriuo atveju, rimtų santykių kūrimas su 
kitataučiu - labai rizikingas projektas, ku
ris pasiseka tik nedaugeliui“, - teigė 
psichologė. (DELFI.lt, sutrumpinta)

Lietuvių išeivijos
LR užsienio reikalų ministras Au

dronius Ažubalis Vilniuje liepos 22 die
ną priėmė Lietuvių išeivijos studentų 
stažuotės (LISS) programos dalyvius.

Pagal šią programą JAV ir Kanados 
lietuvių jaunimas atlieka profesinę prak
tiką Lietuvos valstybės institucijose, vie
šojo ir privataus sektoriaus įmonėse, 
užsiima savanorių veikla tremtinių ir 
kūdikių globos namuose.

„Labai džiaugiuosi, kad atnešate į 
Lietuvą tai, ko čia vis dar trūksta: atsako
mybės jausmo ir pagarbos artimui“, - sakė 
užsienio reikalų ministras.

Nuo 2008 metų Jungtinių Amerikos

Nuotraukoje - užsienio lietuviai studentai stažuojasi Vilniuje.

Kur lietuviai emigruoja?
Statistikos departamentas, remdama

sis gyvenamosios vietos deklaravimo 
duomenimis ir nedeklaruotos emigracijos 
tyrimo rezultatais, apskaičiavo 2009 metais 
emigravusių Lietuvos gyventojų skaičių. 
Pernai emigravo 34,700 Lietuvos gyven
tojų, tai 1.5 karto daugiau negu 2008-aisiais.

Per paskutiniuosius penkerius metus 
iš Lietuvos emigravo 160,800 šalies gy
ventojų. 2005 m. emigravo daugiausia - 
48,100 - šalies gyventojų. Vėliau, 2006- 
2008 metais, emigracijos tempas lėtėjo - 
išvykusiųjų skaičius sumažėjo nuo 27,800 
2006 m. iki 23,700 2008 metais.

Vis daugiau emigruojančių gyventojų 
deklaruoja išvykimą. 2009 m. išvykimą 
deklaravo 22,000 (63%) emigrantų, ne
deklaravo - 12,700 (37%), 2005 m. - ati
tinkamai 15,600 (32%) ir 32,500 (68%).

Pagrindinis emigracijos tikslas - dar
bas. 2009 metais 86% visų emigrantų 
išvyko į užsienį dirbti (2008 m. - 70%).

Vyrauja Anglija ir Airija
2009 metais į Jungtine Karalystę išvy

ko 33% emigrantų, Airiją -14, Baltarusiją 
- 9, JAV - 8, Vokietiją ir Ispaniją - po 6, 
Rusijos Federaciją - 5%. Per paskutiniuo
sius penkerius metus daugiau nei du 
trečdaliai emigrantų tikslo šalimis rinkosi 
Jungtinę Karalystę, Airiją, JAV ir Vokietiją.

Didėja vyrų emigrantų dalis. 2009 me
tais emigravę vyrai sudarė 60%, moterys - 
40% visų emigrantų, (2008 m. - atitin
kamai 49 ir 51%). Daugiau kaip du treč

Lietuvių kalba - dažna Airijos teismuose
Kaip rašo irishtimes.com, lietuvių kal

ba esanti viena dažniausiai girdimų už
sienio kalbų Airijos teismų koridoriuose. 
18.5% visų vertimų Airijos teismuose 
atliekami iš/į lietuvių kalbą.

Dažniau už lietuvius vertėjų paslaugų 
prireikia tik lenkams. Vertimai iš/į šią 
kalbą sudaro 25% visų vertimų. Nuo 
lietuvių nedaug atsilieka rumunai (17%). 
Ketvirtoje vietoje rikiuojasi rusai (9%), 
kinai (8 %).

studentai Vilniuje
Valstijų Lietuvių Bendruomenės vykdoma 
ir Užsienio reikalų ministerijos iš dalies 
remiama LISS programa leidžia lietu
viams iš Šiaurės Amerikos Lietuvos vals
tybės institucijose, viešosiose organiza
cijose ir privačiose įmonėse įgyti profesi
nės patirties, susipažinti su jų veikla, 
tobulinti lietuvių kalbos žinias.

LISS dalyvių skaičius nuolat auga: 
2008 metais Lietuvoje stažavosi 6 
programos dalyviai, 2009 metais - 28, 
šiemet - jau 54.

URM Informacijos ir 
viešųjų ryšių departamentas 

Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius

daliai (68%) 18 metų ir vyresnio amžiaus 
emigravusių moterų buvo netekėjusios, 
išsituokusios ar našlės (2005 m - 55%). 
Maždaug pusė (48%) šio amžiaus emigra
vusių vyrų buvo vedę (2005 m. - 42%).

Per paskutiniuosius penkerius metus 
du iš trijų emigrantų buvo 20-49 metų 
amžiaus. Palyginti su ankstesniais metais, 
pernai vaikų iki 14 metų amžiaus išvyko 
mažiau. 2009 m. emigravo 3,000 (9% visų 
emigrantų) šio amžiaus vaikų, t. y. 300 
mažiau negu 2008 m

Kiek deklaruoja?
Statistikos departamento išankstiniais 

duomenimis, 2010 m. gegužės mėn. savo 
išvykimą iš Lietuvos deklaravo 10,000 šalies 
gyventojų. Per penkis šių metų mėnesius 
savo išvykimą deklaravo 27,000. žmonių, 
arba 3.3 karto daugiau negu per tą patį 
praėjusių metų laikotarpį.

Pagrindinė didelio šių metų balandžio 
- gegužės mėn. deklaravusiųjų savo iš
vykimą skaičiaus priežastis - emigrantų 
siekis įteisinti savo išvykimą dėl Sveikatos 
draudimo įstatyme nustatytos prievolės 
nuolatiniams šalies gyventojams mokėti 
privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

2010 metų penkių mėnesių duomeni
mis, nuolat gyventi į Lietuvą vidutiniškai 
atvyksta kiek daugiau nei 330 žmonių per 
mėnesį. Per penkis šių metų mėnesius 
imigravo 1,700 žmonių, arba 766 žmonė
mis mažiau negu pertą patį praėjusių metų 
laikotarpį. (Pagal DELFI.lt)

Skelbiama, kad praėjusiais metais ver
timai teismuose Airijos mokesčių mokėto
jams atsiėjo maždaug 3 milijonus eurų - 
gerokai mažiau nei 2008 metais, kai šioms 
paslaugoms išleista 3.6 milijono eurų.

Tačiau taip pat pareikšta, kad pasta
ruoju metu Airijoje smarkiai sumažėjo 
angliškai nesuprantančių teisiamųjų. Per 
penkis pirmuosius šių metų mėnesius, 
teismuose vertėjų paslaugoms išleista 35% 
mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai.
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Bendruomenės baruose
Dailininkui Vaclovui Ratui -100

Audronė Mcškauskaitė

Tęsinys iš “M.P.” nr. 30
Nors klasėje buvau pati 

vyriausia, stambiausia, man 
labai sekėsi.

Po pirmų RAD egzaminų 
net gavau stipendiją. Jau po 
trijų mėnesių ligoninės gy
dytojui sušokau savo pirmąjį 
minuetą. Vėliau daug dirbau 
ir devynerių metų trukmės 
baleto kursą baigiau per 
penkerius metus. Užsibrėžiau 
tikslą, jog septyniolikos metų 
jau būsiu teatre šokanti pro
fesionalė, ir tai įvykdžiau. Tė
velis visą laiką mane mokė 
gyventi kūrybiškai ir taip 
įveikti kliūtis. Būdama šešio
likos, dar nepilnametė, ėjau į 
peržiūras teatre. Mokiausi 
pačių įvairiausių šokių, nes
maniau, kad tik mokėdama Ramona Ratas - Zakarevičienė prie parodos plakato, 

viską galėsiu aktyviai dirbti ir ------------------------------------------------------------- ------
neliksiu bedarbė.

Australijoje buvo diegiama tik Karališ
kojo šokio akademijos sistema. Tad ir ma
no teta turėjo mokytis iš naujo, nes rusų 
baleto mokyklos australai nepripažino. 
Mama labai džiaugėsi mano karjera, nes aš 
pasiekiau viską, kojai nepavyko. Ir tėvelio 
pseudonimą išlaikiau visą gyvenimą. Man 
tai garbės ir atpažinimo ženklas, kuriuo 
didžiuojuosi.

Tačiau svaiginanti karjera staiga 
nutrūko?

1962 m. Australijoje įsikūrė „Ballet 
Company“, kurioje aš pasiekiau savo 
karjeros aukštumas, nes tuo metu šalis 
kultūrą pasirinko savo prioritetu. .Visa 
penkiasdešimt šešių žmonių trupė buvo 
pusmečiui išsiųsta į pasaulines gastroles. 
Aš visai netikėtai išgarsėjau patekusi 
svarbiame Melbourne dienraštyje į nuo
trauką kartu su Rudolfu Nurejevu - di
džiule to meto baleto žvaigžde. Manau, 
žurnalistai mane palaikė primabalerina 
Margot Fontaine, nes buvau labai į ją panaši.

Kai jau tapau soliste, turėjau svarbių 
sutarčių, numatytų gastrolių, netikėtai 
susirgo tėvelis. Negalėjau tuo patikėti. Nu
sprendžiau savo karjerą pristabdyti ir jam 
padėti. Jau anksčiau buvau surengusi ke
letą tėvelio grafikos parodų Melbourne, iš 
kurių pirmąją atidarė mūsų teatro pri
mabalerina. Vėliau nusprendžiau padaryti 
pertrauką balete ir rengti tėvelio parodas 
Amerikoje. Ten gyveno daug jo draugų iš 
Lietuvos, todėl nebuvo sunku. Man visi 
dailininkai labai padėjo. Turėjau pasiūly

Ramona ir Ramutis Zakarevičiai Kaune gėrisi Nemunu.

mų likti Niujorke, nes žmogui, kuris 
pastaruoju metu šoko trupėje su Rudolfu 
Nurejevu, tai buvo visai paprasta. Tačiau aš 
grįžau į Australiją. Ir nesigailiu. Dvidešimt 
metų baleto mokiau privačiose Sydnėjaus 
mokyklose, dabar vėl po ilgesnės pertrau
kos grįžau į šią sritį, turiu mokinių, su ku
riais labai patinka dirbti. Džiaugiuosi, kad 
mano įgūdžiai pripažinti ir po tokio ilgo 
laiko.

Ryškiausi prisiminimai apie tėvus 
lieka iš vaikystės, kokie jie?

Gyvenimo Lietuvoje aš nelabai ir pa
menu. Mėgdavau būti pas tėtį muziejuje ir 
pas mamą teatre. Tačiau daug laiko pra
leisdavau ir su aukle, kurią mylėjau. Iš Lie
tuvos turėjau tik vieną žaislą, jį mama 
leido pasiimti prisiminimui - žvilgančią 
negriukę. Emigruodami palikome beveik 
viską, tačiau tėvelis sakydavo, kad tai, ko 
žmogui gyvenime reikia, jis gali pats susi
kurti. Todėl turtai man irgi nebuvo svar
būs. Mano tėvelis buvo labai ramus, kan
trus ir inteligentiškas. Niekad nepavarg
davo man aiškinti nesuprantamų dalykų 
tol, kol jie tapdavo svarbūs ir aiškūs. Nie
ko negrūsdavo per prievartą.

Tėvelio kūryba turėjo būti itin stipri, 
jei privertė jus nutraukti savo darbus?

Labai džiaugiausi, kad tėvelio liga bu
vo stabilizuota, ir jis tuo metu sukūrė pa
čius džiaugsmingiausius, spalvotus savo 
darbus. Būtent tada atrado unikalų savo 
stilių. Iki to ėjo ilgai, nes nenorėjo aklai 
sekti mada. O ir laiko kūrybai neturėjo 
tiek daug. Atvykęs į Australiją dirbo 

privalomuosius darbus keramikos srityje, 
o medžio raižiniai tapo jo laisvalaikio 
pomėgiu, didžiąja meile. Iš pradžių Aus
tralijos gamtą ir vaizdus jis išraižydavo 
kvepiančiame sandalmedyje. Vieno rai
žinio paruošimas trukdavo visą mėnesį, 
tad vėliau išrado savo autorine techniką - 
raižymą gipse. Tai minkšta medžiaga, to
dėl darbuose vyravo labai grakščios, 
lengvos, lakios linijos. Pora „gipsinių“ 
darbų yra ir dabartinėje parodoje. Aus
tralijos menininkai, susibūrę draugijoje, 
stebėjosi V. Rato išradingumu. Darbai 
„Fragmentai erdvėje“ taip pat atlikti nauja 
jo technika. Tėvelis panaudojo papras
čiausią virtuvinę foliją ir spalvotus dažus 
- techniką pavadino metalo grafika. Šie 
darbai labai patiko meno gerbėjams, todėl 
dažnai ir noriai juos pirkdavo. Kūrybiš
kumas tėveliui neleido nurimti. I Australi
ją iš Lietuvos jis atsivežė labai brangų ki
šeninį laikrodį. Vieną dieną jis sudužo, 
tačiau tėvelis jo neišmetė, o panaudojo sa
vo darbe „Plieno fabrikas“. Vėliau jis kur
davo didelio formato darbus ant stiklo, 
japonų vandens dažų liejimo techniką 
pakeitęs aliejiniais dažais. Dirbti buvo ga
na sunku, nes tėvai gyveno mažame name. 
Atspausti atspaudus jam padėdavo ir 
mama. Į visus darbus įdėta be galo daug 
meilės.

Tėvelį labai veikė Australija, jos gamta. 
Augmenija, gyvūnai, aborigenų kultūra 
buvo itin svarbi. Ja užsikrėtė iš karto at
vykęs į šią šalį. Lietuviškumo beveik ne
liko. Įprastą lietuvišką ornamentiškumą 
pakeitė vietos formos ir koloritas.

Gal ir nostalgija nekamavo?
Iš pradžių buvo sunku, nes dvejus me

tus teko atidirbti valdžiai pačius sun
kiausius darbus. Tuo metu Australijai rei
kėjo paprastų darbininkų. Todėl ir V. Ra
tui teko kilnoti plytas fabrike. Tačiau gerų 
žmonių dėka jis pateko j golfo klubą. Šis 
darbas jam buvo tiesiog svajonė. Sukūrė 
dvidešimt du medžio Raižinius bevaikš- 
tinėdamas ir rankiodamas kamuoliukus 
tuose laukuose. Vėliau 
teko dirbti keramikos 
fabrike, kuriame praver
tė Kauno mokykloje 
gautos žinios apie kera
miką, glazūras. Ten dirb
damas išrado dar neži
nomų glazūrų. Viena 
vaza bus eksponuojama 
ir Vilniuje. Dailės mu
ziejuje daugiau erdvės, 
todėl ir ekspozicija 
platesnė. Jie jau turi 
anksčiau mano dovano
tų didelių grafikos dar
bų. O viską, ką atvežiau 
šį kartą, taip pat čia 
paliksiu. Kelis darbus, 
tiesa, teks parduoti ko
lekcininkams, nes Kau
ne surengta paroda fi
nansuojama mūsų pačių, 
o mes nesame milijonie-

Iš Redakcijos pašto
Kas atsitiko su 

lietuviška radijo 
valandėle?

Tai kas gi pagaliau darosi su lietuviška 
radijo programa SBS? Negi iš visos 
Australijos Lietuvių Bendruomenės tik 
man vienam tai įdomu ir svarbu?

Antradienis po antradienio girdėjome 
vien tik lietuvišką muziką, dabar antrą 
savaitę - angliškai pasaulio žinias.

Mano supratimu, klausytojams tai yra 
nesuprantamas elgesys iš SBS radijo pu
sės. Per visus tuo antradienius - jokio 

riai. Suprantu, kad Kauno muziejams dabar 
sunku. Tačiau aš apie pinigus stengiuosi 
kuo mažiau galvoti. Dar tėvelis mokė, kad 
svarbiausi dalykai gyvenime yra laisvė ir 
kūryba. Su šia jo dovana išsprendžiu visas 
savo problemas. Kadangi abu buvome 
meno žmonės, vienas kitam padėdavome, 
pažvelgdavome į vienas kito kūrybą iš šalies. 
Kartais jis prašydavo sugalvoti jo darbams 
pavadinimus.

O kaip sekasi gyventi Sydnėjuje? Ten 
jūs labai aktyviai įsitraukusi į Lietuvių 
Bendruomenės veiklą.

Australijos Bendruomenėje dabar de
dasi ne patys geriausi dalykai. Nors žmonių, 
rodos, ne tiek jau daug, tačiau susitarti 
sunku. Deja, kai kurių jų šlovės troškimas 
ar asmeninės ambicijos užgožia bendrus 
tikslus. Gaila, Sydnėjuje lietuviai taip susi
priešinę, kad nesmagu gyventi. Gal, jei tu
rėtume lietuvišką bažnyčią ir visus vieni
jantį kunigą, būtų lengviau.

Tačiau labai daug dirbame, ir aš sten
giuosi prisidėti rengiant Australijos Liet. 
Dienas. Ypač šokio srityje. 1998 m. kartu 
su Jurgiu Zaikausku įsteigėme Lietuvos 
Baleto Bičiulių Draugiją, jos dešimtmečiui 
buvo surengtas spektaklis, į kurį pakviesti 
trys baleto šokėjai iš Lietuvos, Nacionalinės 
M. K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto 
skyriaus diplomantai Kristina Gudžiūnaitė 
ir Voicechas Žuromskas bei jų režisierius, 
žymus Lietuvos baleto primarijus Petras 
Skirmantas. Bičiuliaujamės su šokio teatru 
„Aura“, kuris dalyvavo ir atidarant tėvelio 
parodą Kaune. „Auros“ vadovė Birutė Le- 
tukaitė ir šokėja Lina Puodžiukaitė taip 
pat dalyvavo tame sėkmingame spektakly
je Sydnėjuje. Prieš keletą metų buvo su
kurtas bendras australų menininkės, cho
reografės Karen Kerkhoven ir „Auros“ 
šokio projektas „Drugelio efektas“. Tenka 
organizuoti lietuvių šokėjų atvykimus ir 
pasirodymus Australijoje.

Vis dar optimistiškai žiūrime į ateitį, 
ypač puoselėdami mainus tarp Australijos 
ir Lietuvos. (“Nemunas”)

Vaclovas Ratas “Dvylika brolių juodvarniais lakstančių” (1948 
Augsburg, Vokietija).

pranešimo!
Taip pat Australijos Lietuvių Bendruo

menės vykdantieji vienetai, matomai, 
nieko nedaro, kad galėtų pranešti tos 
programos klausytojams.

Tiesiog klausiu, ką daro “Mūsų Pasto
gės” Redakcija - negi tai nėra svarbu vi
suomenei žinoti? (Deja, “Mūsų Pastogės” 
Redakcija apie tai jokių žinių neturi. Red.)

O ką jau bekalbėti apie ALB Krašto 
Valdybą, Apylinkių Valdybas - negi, paga
liau, tik man vienam tai svarbu?

Vytenis Šliogeris,
Sydney
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Valstybės Diena Canberroje
Atkelta iš 3 psl.

of Eastern Europe.”
Canberros Lietuvių Bendruomenės 

Sąjungos pirmininkas Jonas Mockūnas 
tęsdamas savo kalbą lietuviškai paminėjo 
kitą svarbią sukaktį liepos 17 dieną - 
Dariaus ir Girėno žūties metines.

Toliau jis perskaitė Lietuvos Res
publikos Prezidentės Dalios Grybauskai
tės sveikinimą Valstybės Dienos proga - 
prisimenant pirmojo Lietuvos vainikuoto 
karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną.

Jonas Mockūnas pasidžiaugė Canberros 
lietuvių bendruomenės pasiekimais per 
pastaruosius dvidešimt metų, sakydamas: 
“Lietuvos valstybingumą švenčiame ir 
mes, toli nuo pačios Lietuvos, išreikšdami 
solidarumą su lietuviais visame pasaulyje. 
Per paskutinius du dešimtmečius Can
berros lietuvių bendruomenės nariai ne
mažai prisidėjo prie Lietuvos valstybės 
atkūrimo. Turim, kaip gerą pavyzdį, savo

Valstybės Diena Canberroje. Iš dešinės: Canberros Liet. Bendr. Sąjungos pirmininkas 
Jonas Mockūnas su žmona Phyllis ir iždininkas Romas Katauskas su žmona Gražina.

Vytautas Karazija “Laiškai draugams
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 29.

Kaip bepavadinsi, bule 
lieka bule

Kai kurie žmonės baisiausiai susi
jaudina dėl kokio nors žodžio pavartoji
mo. Vienas iš tų žodžių yra bule - savimi 
nepasitikintiems sukeliantis nemalonų 
jaudulį, o kitiems, kurie laiko jį įžeidimu, 
jis iššaukia neregėtą įtūžį. To žodžio 
pirminė reikšmė albino (baltas) per ilgą 
laiką, kaip ir kitose kalbose, keitė savo 
reikšmę į baltąjį žmogų, arba kaukazietį, 
arba tiesiog užsienietį. Tai labai naudin
gas apibendrinantis žodis, apibūdinantis 
ką nors “ne iš šitos vietos” o jo reikšmė 
yra užgaulinga tik tiems, kurie į Bali 
patys atsineša savo vakarietiškas kultūri
nes tendencijas.

Taip yra kadangi, pavyzdžiui, Aus
tralijoje mes toli gražu nesame tokie 
tolerantiški kaip vietiniai Bali gyventojai. 
Mes nenaudojame apibendrinančių žo
džių, kaip užsienietis. Vieton to mes tu
rime labai turtingą žodyną pravardėms, 
duodamoms dėl žmogaus rasės, spalvos ar 
tikėjimo. Kai aš atvykau į Australiją bū
damas trejų metų, mano vaikų darželio 
draugai nenaudojo tų paniekinančių 
žodžių, kuriuos naudojo jų tėvai. Savo 
ikimokyklinių vaikų įpročiu jie mane 
tiesiogvadindavo berniuku iš kito krašto. 
Tiktai paaugęs aš supratau paslėptą me
todą skirstyti žmones pagal jų kilmę, kai 
mane pradėjo vadinti wog, wop, gyppo,dago 
ir net iš Anglijos importuotu žodžiu spic.

Bet net ir taip vadinamas aš pajusda- 
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tarpe dr. Algimantą Kabailą, kuris šian
dien dėvi ordiną - “Karininko kryžių - už 
nuopelnus Lietuvai.”

Canberros lietuvių bendruomenė iš- 
reikia viltį į Lietuvos valstybingumą ne 
vien žodžiais, bet ir darbais, kai, pasak Jo
no Mockūno, “Ir šiom dienom Canberros 
lietuvių bendruomenė remia Lietuvos 
valstybę ir jos žmones įvairiais būdais, 
kaip pavyzdžiui, palaikydama ryšius ir 
materialiai šelpdama Lietuvių namus 
Vilniuje, Karo akademijos absolventus ir 
Juliaus Janonio gimnazijos studentus 
Šiauliuose.”

“Tikiuosi, kad ir ateity mūsų bendruo
menė norės ir pajėgs aktyviai dalyvauti 
Lietuvos valstybės ir žmonių gyvenime”, - 
sakė Jonas Mockūnas.

Neveltui užbaigdamas savo kalbą 
pirmininkas pakartojo Prezidentės Da
lios Grybauskaitės sveikinimo žodžius: 
“Tegu džiaugiasi lietuvis, sutikęs lietuvį”, 

vau tam tikrą netikrumą savo pravar- 
džiuotojų tarpe, kai jie imdavo suvokti, 
kad aš neatrodau kaip Viduržemio jūros 
pietietis. Bet aš neatrodžiau ir anglosak
sų kilmės. Jie nežinojo kas aš esu, bet jie 
žinojo, kad aš ne visai toks kaip jie. Laikui 
bėgant, jų supratimui plečiantis ir pra
dedant vystytis jų paniekai užsieniečiams, 
mano mokyklos draugai ėmė vartoti galbūt 
tikslesnį Di-Pi (Displaced Person) pava
dinimą arba gražiai skambantį Reffo. 
Mano tikri draugai apie mane sakytavo 
“vyrukas iš kito krašto”. Galų gale aš 
netekau visų pravardžių, išskyrus “nerd” ir 
tą pravardę aš priimu su pasididžiavimu.

Aš visiškai nesijaudinau dėl savo 
pravardžių, nes nuo šešerių metų aš vi
suomet buvau besivystantis “nerd” (t.y. 
knygų žiurkė), ir visi žodžiai buvo mano 
draugai. Mane visuomet stebino žmonės, 
kurie galėjo įsižeisti dėl ištarto žodžio, 
nes jau tada aš supratau skirtumą tarp 
prievartos ir pasirinkimo. Taip vadinami 
pravardžiavimai man buvo tik nauji žo
džiai, kuriuos aš turėjau įsidėmėti, apgal
voti jų reikšmę ir nutarti, ar jie mane lie
čia. Nors ir puodu pavadink... (tik ant ug
nies nesodink).

Taigi, turint tokią vakarietišką (arba 
australišką) paniekinančių žodžių užsie
niečiams tradiciją, visai nenuostabu, kad 
kai kurie svečiai atvykę į Bali, labai 
susijaudina išgirdę paprastą užsieniečio 
pavadinimą-bule-galvodami, kad tai yra 
paniekinimas ir įžeidimas, kaip būtų buvę 
jų krašte. Tas žodis tik pasako, kad žmo
gus yra ne vietinis. Tailande užsienietis yra 
farang, HongKonge - gweilo. Ar tai irgi 
įžeidimas?

Tiesa, kai kas sako, kad šie, tariamai 
neutralūs žodžiai, gali būti ir paniekina
mi. Pavyzdžiui gweilo reiškia svetimas 

nes į šį renginį atvyko du 
jauni svečiai iš Kauno - 
tikri Vaižganto ‘pragie
druliai - Nerijus Visockas 
ir Arūnas Daujotas, kurie 
įgiję ekonomikos baka
lauro laipsnį Londone, 
atvyko į Australiją gilin
ti žinias ir pratęsti stu
dijas Australian National 
University, Canberroje.

Sugiedojus Vinco Ku
dirkos Tautišką giesmę - 
Lietuvos himną, šios die
nos oficiali dalis buvo 
baigta.

Po to sekė gardūs pie
tūs. Laimingi, toje pakilio
je nuotaikoje Canberros 
lietuviai dar ilgai pabuvo
jo kartu.

Nuotraukoje dešinėje iš 
kairės: Nerijus Visockas, 
Canberros lietuvių ben
druomenės narė Diane Či
biras ir Arūnas Daujotas. 
(Nerijus ir Arūnas yra stu
dentai iš Lietuvos).

44Kas yra kas Lietuvoje 2009”
Gerbiami Tautiečiai,

Informuojame Jus, kad “Kas yra kas 
Lietuvoje” redakcija yra išleidusi išskirtinį 
serijos “Kasyra kas” leidinį, skirtą Lietuvos 
Tūkstantmečiui. Lietuvą pristatančiam 
leidiniui suteikta garbė publilaioti valstybės 
Tūkstantmečio ženklą ir simboliką.

Išskirtinio dizaino, aukso raidėmis 
puoštame leidinyje pristatoma 10,000 
garbingiausių ir labiausiai nusipelniusių 
šiandieninės mūsų valstybės žmonių - tų, 
kurie tūkstantmečių sandūroje buvo 
labiausiai pastebimi ir gerbiami, kurių 
vardai visiems laikams bus įrašomi į 
Lietuvos pasiekimų metraštį. Išskirtinio 
leidinio pirmuosiuose puslapiuose pub
likuojami žymiausių ir iškiliausių šian
dieninės Lietuvos žmonių sveikinimai 
dabartinei Lietuvai ir ateities kartoms.

Esant pageidavimui, knygą galite įsigyti 
prenumeratos būdu - internete adresu 
www.kasyrakas.lt

“Kas yra kas Lietuvoje” - knyga, skirta 

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas: 
www.austlb.org

velnias, ar ne? Oi, kaip baisu. Mūsų 
socialinių santykių sargai ir visokie 
geranoriai tikrai yra kalti už žodžių pras
mės paaiškinimą pačia bjauriausia pras
me, kurią paskui primeta visiems ir 
uždraudžia tuos žodžius vartoti. Paban
dyk pasakyti negras arba net juodukas, 
arba žydras ar homo bet kokiame su
ėjime, jeigu pats nepriklausai tai grupei, ir 
pažiūrėk, kaip juoko nesuprantanti (bet 
politiškai korektiška) delikatnumo mafija 
šoks tau į akis.

Be abejo, šalia žodžių yra ir nežodinės 
priemonės. Kalbančiojo intonacija, kūno 
laikysena ir viso sakinio sandara yra labai 
svarbūs. Tad ir bule, pasakyta piktai ir su 
panieka gali būti įžeidimas. Bet toks pat 
įžeidimas gali būti ir žodis “svetimšalis”, 
pasakytas su pykčiu.

Aš neseniai kalbėjau su keletu draugų 
apie jausmus, kuriuos sukelia žodis bule. 
Vienas yra iš Kalimantano, o kitas iš 
Sumatros.

Jie tik nusjuokė: “Jūs manot, kad jūs 
vakariečiai esate vieninteliai bules! Mes 
esam indoneziečiai ir mes gyvenam Balyje

Valstybės Diena Canberroje. Iš kairės: Viktoras Martišius, 
Baiba Kalnins ir dr. Gytis Danta.

kiekvienam lietuviui, nesvarbu, kur jis 
bebūtų, nes:

- knyga “Kas yra kas Lietuvoje. Auksinis 
tūkstantmečio leidimas” - unikalus bio
grafinis enciklopedinis leidinys, skirtas 
Tūkstantmečio paminėjimui, išsiskiriantis 
informacijos aprėptimi ir išliekamąja verte;

- tai solidi, ypatingą istorinę reikšmę 
turinti “Kas yra kas” serijos knyga, kurią 
papildo .elektroninis variantas (visa kny
gos informacija patalpinta interneto 
svetainėje www.1000metu.lt);

- tai tarsi šalies fotografija tūkstantmečių 
sandūroje, įamžinanti tai, kas svarbiausia, 
leidžianti savo pasiekimus ir pergales 
įvertinti visos Lietuvos kontekste, pagerbti 
ir įvertinti tuos, kurie padėjo žengti sėkmės 
keliu. Pagarbiai,

Jonas Vitkauskas, direktorius
Kontaktinis asmuo:

Monika Žolytė
Mob.teL: +370 698 01336 

El.p.: platinimas@neolitas.lt

jau 10 metų. Mums čia labai patinka, bet 
mes baliniečių bendruomenėje niekuomet 
negalim pasijusti saviškiai, nes mes esame 
bule lokal. ”

“Ar jums tas pavadinimas atrodo 
įžeidžiantis?” aš paklausiau. Jie pažiūrėjo 
į mane nustebę. “Ne. Žinoma, ne, nes tai 
yra teisybė. Mes esame ateiviai iš Indo
nezijos, lygiai kaip baliniečiai būtų atei
viai Kalimantane ar Sumatroje”.

Tie kurie nusprendžia įsižeisti pava
dinti bule, turėtų pagalvoti apie Eleonoros 
Ruzveltienės žodžius: “Be tavo paties 
leidimo niekas negali tavęs priversti 
gėdintis savęs”. Išmintingi žodžiai Jeigu 
tu pats save pavadini bule, ne nusiže
mindamas, bet natūraliame pokalbyje, tu 
atimi galimybę tave tokiu būdu įžeisti. 
Tais labai retais atvejais, kai kas nors tuo 
žodžiu nori tave įžeisti, tu atimi jam visus 
šovinius. Laikui bėgant bule grįš prie savo 
pirmykštės reikšmės - vaikinas iš kito 
krašto.

Bet aš visuomet buvau bule, tai man 
lengva sakyti

(Bus daugiau)
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ald2010melbourne
*****^1^^ Lietuviškų patiekalų šventė 
Old' rnelbourne solo

IMPORTANT NOTICE 
INDULGE!!!!!

VISITORS TO THE ALD2010 FESTIVAL IN MELBOURNE ARE INVITED 
TO A VERY SPECIAL EVENT-A UNIQUE CHANCE TO GLUTTONISE 
GOURMANDISE AND INDULGE YOUR HEALTH AND SENSES WITH THE 
MOST PALATABLE AND TYPICALLY LITHUANIAN CULINARY DELIGHTS.

THIS DINING EXPERIENCE WILL BE HELD AT LITHUANIAN HOUSE 
ON DECEMBER 29TH, BETWEEN THE HOURS OF 12.30 AND 230PM.

PREPARATIONS WILL BE UNDERTAKEN BY DANA BINKIS TOGETHER 
WITH MELBOURNE WOMENS SOCIAL WELFARE SOCIETY AND THE 
FINEST AND MOST EXPERIENCED COOKS.

AND WHAT WILL BE ON THE MENU, YOU ASK?
KOLDŪNAI -THE MOST PALATABLE, PLUMP MEAT

DUMPLINGS WITH A UNIQUE SAUCE.
KUGELIS - SCRUMPTIOUS BAKED POTATO PIE

WITH A SPECIAL RICH CREAMY SAUCE.
SILKĖS SU MIŠRAINE - MARINATED COLD HERRINGS SERVED 

WITH A COMBINATION SALAD.
ŠALTIBARŠČIAI - COLD BEETROOT/VEGETABLE SOUP
CEPELINAI - OVAL POTATO DIRIGIBLES FILLED

WITH SAVOURY MEAT AND COVERED 
WITH A DELICIOUS GOURMET SAUCE.

SO, COME - INDULGE - AND ENJOY THESE DELICIOUS FOODS.
ENTERTAINMENT WILL BE PROVIDED BY “KAIMAS” AND “PAMARYS” 

MUSICIANS.
SEE YOU ALL ON DECEMBER 29TH, 12.30-2.30 PM.

KOVAS News
Games against the Latvians

Saturday, 18th September, 2010, Bankstown Stadium
These are the approximate times:

11.00 am U18 Boys
12.00 Men’s 2 side (this is all the players who do not make the First

side)
1.00 Opening with Kids U 12 playing 2x10 min Game

Straight after following the Women’s games:
2.30 Veterans

mm.- 3.3ft,, j- ,,Men’s First  ............. , ...
there will also be Volleyball. Times to be advised.
Food and drink will be available upstairs. Please keep this date free and invite as 

many old players as possible. We also need volunteers to serve drink and food.

Contact any of the following KOVAS committee members: 
Peter Andrejunas 
Gediminas Sauka 
Ray Jurkūnas 
Peter Burokas 
Peter Kains 
Jonathan Lee 
Robert Liutackas 
Tom Jablonskis

SEE YOU THERE !!!!!

9680 3389
8678 5227
9534 2967
0424 725 106
0407 298 472
0421 735 957
0447 629 631
0400 669 065 tom.jablonskis@gmail.com

Nita Wallis

The ald2010melbourne
invite all youth between the ages of 5 and 18 to participate 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 Simankcvičius to book in your Artwork.

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

aabs
Association for the Advancement of Baltic Studies 

Australasian Chapter 
2010 CONFERENCE

15th AABS CONFERENCE ANNOUNCEMENT
“The Baltic Region: Past, Current and Future Pathways” 

Call for Papers
Please submit Abstract Proposal with Short Presenter Biography to Dr. Andrew 

Blumbergs by 30th June 2010:
EITHER

Via Email: aabs@y7mail.com (FOR ELECTRONIC SUBMISSION) 
OR

Via Post: DR. Andrew Blumbergs (FOR POSTAL SUBMISSION) 
217 GlenEira Rd’., East St Kilda, VIC3183, Australia.

CONFERENCE DATE: Friday 3rd and Saturday 4th of September 2010
CONFERENCE VENUE: LITHUANIAN HOUSE, 44 Errol Street,

North Melbourne VIC 3051

Melbourne pensininkų dėmesiui
Pensininkų pietūs įvyks rugpjūčio 10 dieną, 11 valandą ryto, Melbourno 

Lietuvių Klube. Lauksime visų atvykstant. Maloniai laukiame kviečiame at
vykstant ir naujus narius.

Pensininkų Sąjungos Valdyba

Dėl Konsulinės misijos Sydnėjuje
Asmenys, kurie norės pasinaudoti Konsulinės misijos paslaugomis 

Sydnėjuje, prašomi kreiptis į Gintarą Janulevičių, kad jis galėtų sudaryti 
eilės sąrašą:

tel.: 02 9897 7869 e-mail: gijantaras@hotmail.com
ALB Krašto Valdyba

Skelbiamas viešas “Globalios Lietuvos” kūrimo 
strategijos projekto aptarimas

Lietuvos užsienio reikalų ministerija skelbia viešą „Globalios Lietuvos” kūrimo 
strategijos projekto aptarimą ir kviečia jame dalyvauti Lietuvos visuomenę, užsienio 
lietuvių bendruomenes bei organizacijas.

Šiam projektui Lietuvos URM yra sukurtas specialus puslapis
http://www.urm.lt/index.php71619511832
„Globali Lietuva“ - lietuvių tautos dalies užsienyje ir Lietuvos valstybės ryšio, pagrįsto 

pagarba ir partneryste, išlaikymo strateginis planas. Jo tikslas-globalioje erdvėje sudaryti 
sąlygas ir sukurti prielaidas stiprinti lietuvišką tapatybę.

Šia strategija taip pat siekiama sudaryti sąlygas užsienio lietuviams įsitraukti į Lietuvos 
politinį, ekonominį, kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą, prisidėti prie Lietuvos gerovės, 
pažangos ir nacionalinių interesų plėtros.

„Globalios Lietuvos“ kūrimo strategijos projektą, kuriuo įgyvendinamos Lietuvos 
Vyriausybės programinės nuostatos, rengia tarpžinybinė darbo grupė, kurią sudaro 
valstybės institucijų ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai. Darbo grupės veiklą 
koordinuoja Užsienio reikalų ministerija.

Pastabas ir siūlymus dėl „Globalios Lietuvos“ kūrimo strategijos projekto kviečiame 
siųsti į Lietuvos ambasadą Japonijoje iki š.m. rugsėjo 15 dienos e-pasto adresu: 
info@lithemb.or.jp (eilutėje “Subject” nurodant “Dėl Globalios Lietuvos”) arba 
paštu į ambasadą 3-7-18 Moto-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0046, Japan.

Įdomiausi pasiūlymai ir pastabos bus skelbiami Užsienio reikalų ministerijos 
tinklalapyje.

URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas 
Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius, tel. 236 2458

Melbourne Katalikių Moterų Draugijos 
narėms pranešame,

kad Katalikių Moterų Draugijos Metinę Šventę - Žolines švęsime rugpjūčio 
14d., šeštadienį, 2 vai. po pietų, o ne sekmadienį, rugpjūčio 15 d., kaip buvo 
numatyta ( data pakeista dėl tam tikrų nuo mūsų nepriklausančių aplinkybių). 
Jubiliejinėje salėje, po KMD Valdybos pirmininkės Rasos Statkuvienės įžan
ginio žodžio, žiūrėsime pusės valandos trukmės filmuotą trijų airių kunigų 
koncertą.

Po koncerto vaišinsimės Baro salėje. Baras bus atidarytas. Draugijos narės 
kviečiamos atvykti su savo antrosiomis pusėmis ir prašomos atnešti po lėkštę 
kokio nors valgio.

Apie savo dalyvavimą prašome pranešti iki rugpjūčio 12 dienos Rasai tel.: 
9891 6533 arba Lilijai tel. 8707 0347.

Katalikių Moterų Draugijos Valdyba

LR Užsienio reikalų ministerijos informacija
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija kviečia užsienyje gyvenančių lietuvių or

ganizacijas teikti projektus ugdymo ir kultūros srityse, kuriais būtų siekiama įtraukti 
lietuvius užsienyje į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, 
stiprinti bendruomeniškumą, plėtoti lituanistinį švietimą, puoselėti lietuvišką kultūrą, 
remti užsienio lietuvių žiniasklaidą.

Smulkesnę informaciją galima rasti šioje nuorodoje:
http://www.urm.lt/index.php7406350485
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Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba
maloniai kviečia narius j naujos Canberros Lietuvių Bendruomenės būstinės

Įkurtuves
sekmadienį, rugpjūčio 8 dieną, 2 vai. p.p.

2 Bradfield Street, Downer (Downer Business Park) 
Užkandžiai bus parūpinti.

Prašome registruotis pas Barbarą Šilinis, tel: 6288 6283
iki trečiadienio, rugpjūčio 4 dienos.

Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos 
Metinis Susirinkimas

įvyks šių metų rugpjūčio 29 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 
Klube, Bankstown.

DARBOTVARKĖ: 1. Pirmininkės pranešimas.
2. Finansinis pranešimas.
3. Veiklos pranešimas ir Valdybos rinkimai.
4. Bendri reikalai

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija Ine.

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 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. iki 6 vai. p.p.

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Lietuvos Baleto Bičiulių rengiamos popietės:
Melbourne Jubiliejinėje salėje įvyks rugpjūčio 15 dieną, 2 vai. p.p.
Sydnėjuje “Dainavos” Klube rugsėjo 26 dieną, 2 vai. p.p.

Popietės pradžioje turėsime (Melbourne) muzikinį įtarpą, kuriame pasirodys 
mūsų jaunasis pianistas Darius Pranckūnas. Toliau rodysime DVD “Nerijus”. Tai 
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 Neri
jaus vaikystės, įvairių baletų ištraukas, ir Nerijų šokant su garsiomis balerinomis. 
Filmo pabaigoje Nerijus šoka baleto “Graikas Zorba” nepaprastą zorbos sirtaki 
finalą!

Pasibaigus videofilmui vyks turtinga, vertinga ir gausi loterija, būsite pavaišinti 
kava, tortais ir pyragais. Įėjimas aukomis. Jurgis Zaikauskas

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

Bibliotekoje Sydnėjaus Lietuvių Klube
Biblioteka Sydnėjaus Lietuvių Klube gavo naujų knygų. Taip pat galima nusi

pirkti įvairių lietuviškų proginių atvirukų.
Maloniai kviečiame apsilankyti.

Commemoration of the

BALTIC WAY 
and 20 years of freedom

“Mūsų 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).

Daugiau egzempliorių?
Skaitytojai, kuriems reikia kai kurių “MP” numerių papildomų egzempliorių, juos 

gali gauti pranešant įprastiniu adresu: “Mūsų Pastogė”, P.O. Box 550, Bankstown NSW 
1885, ir nurodant tikslų savo adresą.

Atsižvelgiant į siuntimo išlaidas, ekonomiškiausia užsakyti šitaip: 3 egz. - $5,6 egz. - 
$10, ir t.t. “MP” Administracija

Sydnėjaus lietuvių dėmesiui
Kiekvieną sekmadienį nuo 12 vai. iki 2 vai. po pietų “Mūsų Pastogės” 

redakcijoje (Sydnėjaus Lietuvių Klube) budės LB Spaudos Sąjungos Valdybos 
narys Teodoras Rotcas. Bus galima susimokėti prenumeratos mokestį ir kitas su 
“M.P.” susijusias sąskaitas.

All welcome to join our celebration

PLEASE ĮMOTE: Because of Federal Elections on August 21, 
Commemoration of the BALTIC WAY will be held on AUGUST 28.

AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tel: 0425 704 890 
Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 

Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: juskagirl@y7mail.com www.aId2010.org

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: RO. 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^u/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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