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Sydnėjaus Senjorų Pensininkų Klubas Pilietybes įstatymo priėmimas vėl atidėtas

Antradienį, spalio 12 d., Sydnėjaus senjorai pensininkai turėjo pirmą susibūrimą. Nors iš 
40 užsirašiusių dalyvavo tik 14, bet buvo džiugu, kad daugumas, kurie negalėjo dalyvauti, 
paskambino ir pranešė. Turėjome trumpą susirinkimą, kad išsirinktume vadovą. Kadangi 
neatsirado norinčių, tai Margarita Kavaliauskienė pasiūlė, kad Kristina Dičiūnienė ir 
Jadvyga Burokienė nors laikinai atliktų vadovo pareigas. Visi maloniai pritarė. Paprašyta 
Ida Barilienė mielai apsiėmė priimti užsakymus pietums. Buvome labai greitai aptar
nauti Pasikalbėjome, pajuokavome ir geroje nuotaikoje skirstėmės namų link.
Būrelis nutarė susitikti kas antrą mėnesio antradienį. Taigi, sekantis subuvimas įvyks 
antradienį, lapkričio 9 dieną. Žaisime žaidimą “BINGO”. Galėsite laimėti prizus. Prieš 
žaidimą pavalgysime bendrus lietuviškus pietus, o po “Bingo” išgersime kavos ir draugiškai 
pasikalbėsime. Visi nariai, jų draugai ir kaimynai visada yra maloniai laukiami ir kvie
čiami prisijungti. SSP Klubas
Nuotraukoje-dalis Sydnėjaus Senjorų Pensininkų Klubo narių.

Anskis 
Reisgys Lietuvos Įvykių apžvalga

Archeologiniai 
turtai

Palangos par
ke šalia Gintaro 
muziejaus archeo
logai rado tris XII 
amžiaus senųjų 
kuršių gyvenvie
tes. Kuršių gyven
vietės aptiktos

atsitiktinai - pradėjus tvarkyti Palangos 
Botanikos parko inžinerinius tinklus. Iš
kasta tranšėja, archeologų teigimu, perkas
ta tiesiai per kuršio gyvenamo namo vidu
rį. Pastatas maždaug 3x4 metrų dydžio. 
Jame rasta krosnis, židinys ir gyventa gana
intensyviai. Tai liudija tokie radiniai kaip 
keramikos ir metalo dirbiniai.

Be tradicinės kuršių keramikos šukių 
rasta pasaginė sagė. Tokios dažniau aptin
kamos kapinynuose. Gyvenvietėse, anot 
archeologų, papuošalus kuršiai mėtydavo 
labai retai. Rastą sidabro lydinį specialis
tai vadina itin retu - greičiausiai atkeliavu
siu iš Skandinavijos. Toks objektas anuo
met atstodavo pinigus.

Kuršių Neringoje atstatoma 
Liudviko Rėzos skulptūra

Minint Liudviko Rėzos 200 metų gimi
mo jubiliejų, 1975 metais tautodailininkas 
Eduardas Jonušas sukūrė L. Rėzos medi
nę skulptūrą ir pastatė ją aukštai ant smė

lio kopų, žvelgiančią į smėlio užpustytą 
Karvaičių kaimą.

Praėjus tiek metų L. Rėzos skulptūrą 
reikėjo atnaujinti. Pernai skulptūra buvo 
nuimta. Restauravimo darbus, skulptūros 
autoriaus Eduardo Jonušo ir jo žmonos 
prašymu, atliko Neringoje gyvenantis 
skulptorius Albertas Danulevičius.

Liudviko Rėzos skulptūra vėl atstatyta 
ties Pervalka ant Skirpstų kalno, žvelgian
ti į smėlio užpustytą Karvaičių kaimą.

Reikia pastebėti, kad Kuršių Neringa 
garsi savo medžio skulptūromis, ypač 
Juodkrantė.

Mažosios Lietuvos gyventojų 
genocido diena

Dar 2006 m. liepos 19-ąją Lietuvos 
Seimas įstatymu nustatė atmintinų dienų 
sąrašą. Įstatymo 39 punkte skelbiama: spa
lio 16-oji - Mažosios Lietuvos gyventojų 
genocido diena.

1944 m. sovietinei armijai įsiveržus j 
Rytprūsius (Mažąją Lietuvą), kariai gavo 
įsakymą: “Žudykite, žudykite - nėra nei 
vieno nekalto vokiečio. Kalti visi, net ne
gimę. Vykdykite draugo Stalino direktyvą. 
Prievartaukite vokietes, palaužkite jų ra
sinį išdidumą. Žudykite, šlovingieji, nenu
galimieji raudonarmiečiai”.

Taip sadistiškai ragino elgtis Raudono
sios armijos karius sovietinis rašytojas Uja
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(Pagal BNS). Seime niekaip nepavyks
ta paskutiniu balsavimu apsispręsti dėl 
naujos redakcijos Pilietybės įstatymo, ku
ris išplečia dvigubos pilietybės galimy
bę. Kritikai sako tokį įstatymo projektą 
esant antikonstituciniu.

Balsavimas Seime dėl įstatymo pri
ėmimo buvo numatytas antradienio, spalio 
19 d., plenariniame posėdyje, tačiau 
seniūnų sueigoje jis iš darbotvarkės iš
brauktas, nes į užsienio komandiruotes 
išvykstanti Prezidentė norėjo turėti pa
kankamai laiko į jį įsigilinti.

“Kadangi kyla klausimų dėl konstitu- 
ciškumo, prezidentei reikėtų laiko Įsigi
linti ir išstudijuoti projektą. Prezidentė 
negali nuspręsti pasirašyti įstatymą jo 
neišstudijavusi”, - BNS antradienį sakė 
Prezidentės atstovas spaudai Linas Balsys.

Seniūnų sueigos narys Algimantas Sa
lamakinas BNS sakė, kad balsavimas dėl 
Pilietybės įstatymo priėmimo Seime vyks 
jau po dviejų savaičių pertraukos, kurios 
metu komitetai svarsto biudžeto projektą. 
Į plenarinių posėdžių salę įstatymo pro
jektas priėmimo stadijai turėtų grįžti lap
kričio 4 dieną.

Prezidentė trečiadienį išvyko vienos 
dienos vizito į Baltarusiją. Vėliau, penkta
dienį, Dalia Grybauskaitė išskrido į Ki
niją, o iš ten kitą savaitę vyks tiesiai į Briu
selį dalyvauti Europos Sąjungos viršūnių 
susitikime. Į Lietuvą Prezidentė po vizitų 
planuoja grįžti tik spalio 29 dieną.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė dvigu
bos pilietybės atvejus išplečiantį įstaty
mą sako pasirašysianti tik tuo atveju, jei 
įsitikins, kad jis neprieštarauja Konsti

Lietuva padės Baltarusijai Europoje
Lietuva yra pasirengusi padėti Bal

tarusijai ginti jos interesus Europoje tiek, 
kiek pati Baltarusija to norės, sakė Pre
zidentė Dalia Grybauskaitė, Minske susi
tikusi su Baltarusijos vadovu Aleksandru 
Lukašenko.

Prezidentė pabrėžė, kad kitąmet Eu
ropos saugumo ir bendradarbiavimo or
ganizacijai (ESBO) pirmininkausianti Lie
tuva nori padėti Baltarusijai ir “būti šalia” 
jos per gruodį vyksiančius prezidento rin
kimus. Baltarusijos prezidento rinkimai 
vyks gruodžio mėnesį. Neabejojama, kad 
juose nesunkią pergalę iškovos dabarti
nis prezidentas Aleksandras Lukašenka.

Dėl nedemokratinio valdymo kritikuo
jamas Baltarusijos prezidentas Aleksandras 
Lukašenko Minske viešinčiai Lietuvos 
vadovei Daliai Grybauskaitei trečiadienį, 
spalio 20 d., žadėjo, kad gruodį vyksian

Dainuojanti poezija
Aštuntasis tarptautinis dainuojamosios 

poezijos festivalis “Tai - aš” suspėjo patrauk
ti Kauno muzikos mylėtojus. Jau apsukę 
nemažą ratą po Lietuvą, šį rudenį poetai 
aplankys tolimiausius Lietuvos miestelius, 
muzikalusis traukinys kirs ir kaimyninių 
šalių sienas. Visą savaitę dainuojamosios 
poezijos mylėtojams koncertus dovanos 
Gediminas Storpirštis, Aidas Giniotis, 
Andrius Kaniava, Kostas Smoriginas ir kiti 

tucijai
“Jis dar ne iki galo yra išdiskutuotas, 

atskiros dalys balsuotos. Turėčiau matyti 
visą paketą, žiūrėsiu jo konstituciškumą 
ir tik tada spręsiu”, - žurnalistams Kaune 
sakė Prezidentė.

Pilietybės įstatymo nauja redakcija Sei
me svarstoma jau antrus metus ir 2009 
metais pateiktas tuometinio prezidento 
Valdo Adamkaus sudarytos darbo grupės 
parengtas įstatymo variantas Seime pakeis
tas iš esmės.

Gana siauras dvigubos pilietybės ribas 
nustatęs Prezidentūros pateiktas variantas 
Seime buvo išplėstas, dvigubą pilietybę 
leidžiant ne tik iki Nepriklausomybės at
kūrimo 1990-ųjų kovo 11-ąją išvykusiems, 
kaip buvo nustatyta pirminėje redakcijoje, 
bet ir po šios datos - jei jie išvykę įgijo ES 
ar NATO valstybės pilietybę, taip pat ir 
su Lietuva sieną turinčiose valstybėse 
gyvenantiems lietuvių kilmės asmenims.

Didelė dalis ekspertų ir politikų ma
no, kad toks reglamentavimas priešta
rautų Konstitucijai, kuri griežtai riboja 
dvigubos pilietybės atvejus.

Priimdamas naujos redakcijos Piliety
bės įstatymą Seimas ketina iškart kreiptis į 
Konstitucinį Teismą (KT) dėl jo konstitu- 
cingumo.

Diskusijos dėl dvigubos pilietybės už
virė, kai 2006 metų rudenį Konstitucinis 
Teismas išaiškino, jog pagal Konstituciją, 
dvigubos pilietybės atvejai turi būti reta 
išimtis, ir dvigubą pilietybę plačiau lei
džiančias įstatymo normas paskelbė 
prieštaraujančiais pagrindiniam šalies 
įstatymui. □ 

čiuose prezidento rinkimuose galės daly
vauti visi to norintys kandidatai.

D.Grybauskaitės viešnagė Minske yra 
pirmasis Lietuvos valstybės vadovo vizi
tas į Baltarusiją. Jis vyksta Minskui ne itin 
ramiu metu, kai Vakaruose anksčiau 
paskutiniu Europos diktatoriumi vadintas 
A.Lukašenko ėmė pyktis su tradicine są
jungininke Maskva, kurią su Minsku sieja 
glaudūs ekonominiai ir kariniai ryšiai.

Vizito metu Prezidentė su Baltarusi
jos vadovu ketina aptarti ir bendradar
biavimą energetikos srityje, įskaitant prob
lemas dėl ukrainietiškos elektros impor
to j Lietuvą per Baltarusiją.

Taip pat, vizito metu Lietuvos ir Bal
tarusijos užsienio reikalų ministrai pasi
rašo sutartį, kuri leistų paprasčiau kirsti 
sieną pasienio gyventojams.

(Pagal BNS)

žymiausi šio žanro atlikėjai.
Šiais metais j festivalį pristatyti savo 

kūrybos atvyksta gausus būrys autorių ir 
atlikėjų iš trylikos užsienio šalių. Be ke
lionių po Lietuvą, ypatingas koncertas nu
matytas Vilniuje, Sv. Kotrynos bažnyčioje: 
septyni bardai savo populiariausias dainas, 
aranžuotas kompozitoriaus Andriaus Kuli
kausko, atliks su Šv. Kristoforo kameriniu 
orkestru. Tai - festivalio akcentas. □
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Trumpai iš visur
♦ Kryžiaus Marija MacKillop, kuri sek
madienį, spalio 17 d., buvo paskelbta 
pirmąja Australijos šventąja, buvo švietėja 
novatorė, paveikusi tūkstančių žmonių 
gyvenimą ir susirėmusi su Bažnyčia dėl 
demaskuoto kunigo pedofilo. Tuomet dar 
visai jaunos Australijos valstybės laikais, 
sunkiais kolonijiniais metais, MacKillop 
nebenaudojamose arklidėse mokė netur
tingųjų vaikus, o paskui įsteigė vienuolių 
kongregaciją ir įkūrė daug mokyklų bei 
namų skurstantiesiems.
“Būdama jauna moteris, ji atsidėjo netur
tingųjų švietimui sunkioje ... Australijos 
kaimo aplinkoje”, - per kanonizacijos cere
moniją Vatikane, kurioje dalyvavo dešim
tys tūkstančių maldininkų, sakė popiežius 
Benediktas XVI. “Daug metų nesuskaičiuo
jama daugybė jaunuolių visoje Australijoje 
buvo apdovanoti mokytojais, kuriuos 
įkvėpė drąsus ir šventas motinos Marijos 
MacKillop uolumo, atkaklumo ir maldos 
pavyzdys”, - pridūrė jis.
Daugybę žmonių įkvėpdavusi MacKillop 
buvo patekusi į Australijos Bažnyčios va
dovybės nemalonę. 1871-aisiais, demas
kavusi vieną kunigą pedofilą ir kovodama 
už savo ordino kontrolę, ji buvo trumpam 
ekskomunikuota. Vėliau Kryžiaus Marija 
MacKillop asmeniškai pelnė popiežiaus 
Pijaus IX paramą savo darbui. Gerbiama 
ne tik už savo darbus, bet ir už drąsą bei 
atkaklumą, ši vienuolė ir mokytoja Austra
lijoje vadinama “žmonių šventąja”.
♦ Spalio 16 d. JAV mirė matematikas 
Benoit Mandelbrot, kuris tyrinėjo naują 
geometrinių darinių - fraktalų - grupę. 
1982 m išleistoje novatoriškoje B.Man- 
delbrot knygoje „Fraktalinė gamtos 
geometrija“ (The Fractal Geometry of 
Nature) teigiama, kad netaisyklingi mate
matiniai objektai, kažkada vadinti “nenor

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
Erenburgas, išplatinęs tarp karių atsišau
kimų lapelius. Toks rašytojo kreipimasis 
draugo Stalino vardu atrišo sovietinių ka
rių žiaurius instinktus.

Savo prisiminimuose Mažosios Lietu
vos filosofas ir rašytojas Vydūnas 1946 
metais rašė: “Kareiviai žudė žmones, kaip 
pjovėjai kerta žolę. (...) Jie bjauriai elgiasi 
su moteriškomis... po to dar ir žudė”. Taip 
lietuvių tauta neteko dalies savo taikių 
žmonių. Žudynes Mažojoje Lietuvoje so
vietų istorikai visaip slėpė, kai slėpė ir 
Lenkijos karininkų žudynes Katyne.

Mažosios Lietuvos (Rytprūsių) krašto 
gyventojų naikinimas - genocidas buvo 
sovietų vyriausybės vykdomas sąmoningai 
ir buvo orientuotas į užkariauto krašto ko
lonizavimą.

Šv. Mišios už Mažosios Lietuvos gyven
tojų genocidą vyko katalikų Šv. Marijos 
Taikos karalienės ir evangelikų - liuteronų 
parapijos bažnyčiose spalio 17 dieną.

Puošiamas Klaipėdos 
delfinariumas

Klaipėdos delfinariumas yra vienas iš 
populiariausių šiaurės Europoje. Tai pali
kimas iš sovietinės eros - nuolat taisomas 
ir modeminamas. Paskutiniais metais nu
tarta delfinariumą patobulinti pagal Vaka
rų standartus, kad svečiai galėtų atvykti ir 
smagiai praleisti savo laiką - pasižiūrėti 
delfinų akrobatinių gabumų.

Dėl būsimų kapitalinių remonto darbų 
delfinams nebus kur dėtis. Nutarta delfi
nus išskraidinti į užsienį. Delfinus laikinai 
sutiko priimti graikai. Lietuvoje nėra to
kio didelio lėktuvo, kuris galėtų paimti 
visus gyvūnus - Argą, Gloriją, Gabiją, 

da,ELTA,BNS ir“Bemardinai”.
Mūsų Pastogė Nr. 42, 2010.10.27, psl. 2

maliais”, yra gamtos atspindys. Jo išplė
tota fraktalinė geometrija naudojama 
tokiems gamtos reiškiniams kaip debe
sys ar pakrantės linija, matuoti. Anksčiau 
tie gamtos reiškiniai buvo laikomi neįma
nomais išmatuoti Šią savo teoriją B.Man- 
delbrot taikė fizikai, biologijai, finansams 
ir daugeliui kitų sričių.
♦ Suomijoje per pastarąją savaitę dau
giau nei 25 ,000 žmonių oficialiai paskel
bė nutraukiantys ryšius su Evangelikų 
Liuteronų Bažnyčia dėl jos konservaty
vios pozicijos, išsakytos per televizijos 
transliuotus debatus apie gėjų teises. Šią 
bangą išprovokavo dvi valandas trukusi 
televizijos debatų laida, kurią spalio 12 
dieną rodė Suomijos nacionalinis trans
liuotojas YLE. Jos metu politikai, Baž
nyčios atstovai ir teisininkai diskutavo 
dėl gėjų teisių, tos pačios lyties asmenų 
santuokų ir homoseksualių porų teisės 
įsivaikinti.
♦ „Adolf Hitler ir vokiečiai“ - tokia 
paroda Berlyno istorijos muziejuje jau 
susilaukė daugiau nei 10,000 lankytojų nuo 
jos ati-darymo penktadienį, spalio 15 d. Joje 
galima pamatyti, kokią visuomenę kūrė 
fiureris, praneša reuters.com
Rudolf Trabold, muziejaus atstovas spau
dai sakė, kad pirmąją dieną parodą ap
lankė 4,000 žmonių. Muziejaus lankytojai 
teigė laukę beveik valandą, kad patektų į 
vidų. Jis teigė, kad ,.A Hitleris ir vokiečiai“ 
tokie populiarūs todėl, kad „tai pirmoji 
paroda, paaiškinanti kaip žmogus, 30 metų 
gyvenęs visuomenės dugne, miegojęs Vie
nos nakvynės namuose, galėjo tapti legen
diniu Vokietijos vadovu“.
♦ Europos Parlamentas spalio 21 d. skyrė 
prestižinę Sacharovo premiją už minties 
laisvę Kubos disidentui Guillermo Fa- 
rinasl pranešė parlamento šaltiniai □

Premiją ir tris jauniklius iš karto. Juos teks 
skraidinti dviem lėktuvais. Dviejų lėktuvų 
skrydžiai į vieną pusę atsieis apie 100,000 
litų, bet už gyvūnų išlaikymą Graikijoje 
mokėti nereikės. Kai gyvūnai aklimatizuo- 
sis, bus rengiami jų pasirodymai. Graikijoje 
visi delfinai bus apgyvendinti Atikos zoo
logijos sode, kuriame jau gyvena keturi 
delfinai iš Klaipėdos. Kartu su delfinais į 
Graikiją išvyks ir keturi treneriai bei veteri
narijos gydytojas. Delfinai į Klaipėdą turėtų 
būti parskraidinti kitų metų birželį, nes vi
liamasi, jog tuomet bus baigtas delfinariu
mo rekonstrukcijos pirmasis etapas.

Konkursą laimėjusios bendrovės “Kon
solė” statybininkai remontuos pasirody
mų baseiną ir žiūrovų salę. Daug dėmesio 
bus skiriama vaizdo ir garso technikai, 
leisiančiai rengti modernius pasirodymus. 
Pastatas bus apšiltintas ir vėsinamas, su 
moderniu restoranu ir kitomis patalpomis. 
Visų šių darbų vertė apie 10 milijonų litų, 
kuriuos skiria Europos Sąjunga.

Seimo artistai - TV sutarčių 
vergai?

Seimo Etikos ir procedūrų komisijos 
nariai pradėjo studijuoti kelių šokėjų pro
jektuose dalyvaujančių parlamentarų 
sutartis su jas rengiančiomis televizijomis. 
Aistra šokiams jiems gali kainuoti Seimo 
mandatą. Į etikos sargų rankas kol kas pa
kliuvo LNK televizijos šokių projekte da
lyvaujančio buvusio socialdemokrato An
driaus Šedžiaus ir šį projektą vedančios 
Ingos Valinskienės sutartys. Sutartyse nu
matyti griežti politikų įsipareigojimai tele
vizijų bendrovėms, kurie kertasi su parla
mentarų darbo etika. □
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

Baziniai kariniai mokymai
(BNS). Krašto apsaugos ministerija 

parengė naują Karo prievolės prievolės 
įstatymo projektą, kuriuo numatoma kas
met rengti 50-90 dienų trukmės bazinius 
karinius mokymus. Kiek juose dalyvautų 
jaunuolių, kiekvienais metais spręstų Sei
mas. Į mokymus pirmiausia bus priimami 
norą juose dalyvauti pareiškę jaunuoliai. 
Jei savanoriškai nesusirinks Seimo nusta
tytas žmonių skaičius, bus vykdomas šau
kimas iš 19-26 metų karo prievolininkų 
sąrašo. Dalyvauti kariniuose mokymuose 
galės ir moterys, bet tik jei pačios to norės. 
Mokymuose norintiems dalyvauti savano
riškai siūlomas 18-38 metų amžiaus cenzas.

Kariniai mokymai galės būti sutrum
pinti iki 30 dienų, jei karo prievolininkas 
įsipareigos juos baigęs ne trumpiau kaip 
ketverius metus tęsti privalomąją karo 
tarnybą pasirašęs aktyviojo rezervo kario 
sutartį. Tokiu atveju, asmenys kartu su ka
riniu vienetų, kuriam jie bus priskirti, tre
niruosis 20-30 dienų per penkerius metus

Londone - lietuviškas “X Factor”
Kiekvienas žmogus savyje turi vieno

kių ar kitokių talentų ir jie duoti ne tam, 
kad slėptume. Mesti sau iššūkį, nugalėti 
lietuvišką santūrumą ir parodyti savo 
talentą konkurse „Tai bent“ kviečiami 
Anglijoje gyvenantys tautiečiai

Talentų konkursas „Tai bent“ siūlo 
galimybę išbandyti save kiekvienam, 
mėgstančiam dainuotų šoktų groti. „Jeigu 
tik svajojate apie sceną, mielai laukiame“, 
- sako projekto autorė ir vadovė Stasė 
Misiūnienė.

Šeštus metus Londone gyvenančiai Sta
sei Misiūnienei mintis suburti talentus 
kilo seniau bet ėmėsi šios idėjos įgyven

Kompiuteriai auga ir klesti
Lietuvoje kompiuterių pardavėjai šven

čia ilgai lauktą krizės pabaigą. Pavyzdžiui, 
“Apple” nešiojamųjų kompiuterių pardavi
mai šoktelėjo beveik 50% ir pranoko net 
prieškrizinius 2008-uosius. Visa Lietuvos 
nešiojamųjų kompiuterių rinka šiemet au
go maždaug ketvirtadaliu. “AVAD Baltic”, 
prekiaujanti “Apple” produkcija Baltijos 
šalyse, skelbia, kad “Apple” nešiojamųjų 
kompiuterių trijose Baltijos šalyse šiemet 
per devynis mėnesius parduota 56% dau
giau nei tuo pačiu praėjusių metų laiko
tarpiu. Lietuvoje augimas siekė 47%, Lat

Autobilių prekyba smunka
Pirmasis pusmetis automobilių veži

mu besiverčiančioms bendrovėms buvo 
prastas, kaip ir praėję metai. Pasak buvu
sios vienos didžiausių UAB “Daivera” va
dovo, šiemet jų apyvarta prilygo 2009 
metams, kai įmonės metinė apyvarta sie
kė 3 mln. litų (2008 m įmonės apyvarta 
buvo 77 mln. litų). “Gali daryti ką nori, 
verstis per galvą, rinkos neišjudinsi - au
tomobilių prekybos apimtis smuko, auto
mobilių niekam nereikia nei Lietuvoje, 
nei Rusijoje, nei kitose rinkose, kuriose 
mes dirbame”, - konstatuoja Arvydas 
Šutavičius, “Daiveros” direktorius. Šiuo 
metu įmonėje dirba 17 darbuotojų, prieš

Yra velnių, yra ir katinų muziejus
Kaune daug metų tiek pačius lietuvius, 

tiek užsienio turistus nuolat traukia velnių 
muziejus, kuris yra įrašytas ir į tarptautinius 
turistų vadovus. Dabar, spalio 18 d., 
Šiauliuose esančio Katinų muziejaus eks
pozicija oficialiai perduota miesto savi
valdybei Kolekciją miestui padovanojo jo 
įkūrėja ir ilgametė vadovė Vanda Kavaliaus
kienė. Nuo šiol muziejus vadinsis jos vardu. 
V. Kavaliauskienės dovana miestui - 3,899 
eksponatai Kolekcininke džiaugėsi kad 

ir bus šaukiami atlikti užduotis tik ekstre
malių situacijų atvejais.

Baziniai kariniai mokymai iš esmės 
nesiskirs nuo dabar organizuojamų būtinų
jų karinių mokymų, į kuriuos ateina tik sa
vanoriai Šiuo mokymuose, KAM vadovės 
teigimu, 2010 metais krašto gynybai bus 
parengta 600vyrų.

Šaukimas į nuolatinę privalomąją pra
dinę karo tarnybą buvo sustabdytas dar 
2008 metų rudenį, tačiau naujame įstaty
me yra palikta galimybė grįžti prie jos. 2009 
metais Konstitucinis Teismas išaiškino, jog 
yra būtina numatyti kitokias nei privalo
moji pradinė karo tarnyba parengimo gin
ti valstybę priemones, užtikrinančias, kad 
piliečiai būtų tinkamai parengti vykdyti 
savo konstitucinę pareigą - ginti valstybe 
nuo užsienio ginkluoto užpuolimo.

Ministrė sakė tikisi, jog Seimas priims 
Karo prievolės įstatymo naują redakciją 
rudens sesijoje. Tokiu atveju numatomi 
pakeitimai įsigaliotų nuo 2011 metų kovo.

dinti pažiūrėjusi Didžiojoje Britanijoje 
transliuojamą talentų paieškos televizijos 
laidą „X Factor“. Stasė, daug metų organi
zavusi renginius Lietuvoje, dainavusi res
toranuose, dabar Anglijoje koncertuojan
ti su grupe „RelaXon“, sako tikinti, kad 
ir Anglijoje yra daugybė talentingų lietu
vių.

Nugalėtojo laukia prizas - stiklo luitas 
su išgraviruotu „Tai bent! “ logotipu. Be to, 
įdomiausi finalo atlikėjai ir pagrindinis 
konkurso nugalėtojas bus kviečiami 
dalyvauti kituose renginiuose. „Tai bent!“ 
talentų konkursas vyksta: atrankinis turas 
- spalio 10 d., finalas- spalio 24 

vijoje 82%, Estijoje -54%.
“Planavome, kad po pernykščio nuo

smukio šiemet prekyba atsigaus. Tačiau 
tokio didelio šuolio tikrai nesitikėjome”, - 
džiaugiasi Tomas Palšis, “AVAD Baltic” 
vadovas. Pasak jo, pardavimai netgi geres
ni nei buvę prieš krizę - 2008-aisiais.

Per devynis šių metų mėnesius “Apple” 
nešiojamųjų kompiuterių Lietuvoje par
duota 26% daugiau nei tuo pačiu 2008 
metų laikotarpiu. Pasak Tomo Palšio, šie
met atsigavo visa Lietuvos nešiojamųjų 
kompiuterių rinka. □ 

metus jų buvo per 60. Iš 50 įmonės turimų 
automobilvežių juda tik 30. Tačiau įmo
nė tikisi atsitiesti. Pasak A Šutavičiaus, 
“pragiedrulių matau ne dėl to, kad rinka 
atsigauna, bet dėl to, kad iškrito nemaža 
dalis vežėjų”.

Be to, Rusija, Baltarusija ir Kazachsta
nas, siekdami bendros ekonominės erdvės 
ir bendros valiutų rinkos, kuria muitų są
jungą. Tikimasi kad trijų šalių bendroji eko
nominė erdvė turi pradėti veikti nuo 2012 
m sausio 1 d. Tokiu būdu pagerėtų sąlygas 
ir lietuviams auto verslininkams, nes vežant 
automobilius į tuos kraštus sumažėtų 
muito mokesčiai už tranzitą. ELTA

Katinų muziejus žinomas visame pasaulyje, 
lankomas ir vaikų, ir suaugusiųjų. Už dova
ną V. Kavaliauskienei dėkojo miesto va
dovai buvę bendradarbiai bičiuliai kurių 
susirinko pilna muziejaus salė. Sveikintojų 
būryje sukinėjosi ir muziejaus puošmena - 
katė Filomena. Katinų muziejus ir toliau 
liks senosiose patalpose - Jaunųjų gam
tininkų centre. Muziejaus direktorės pa
reigas perėmė V. Kavaliauskienės mokinė 
Asta Lukošiūtė. □
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Bendruomenės baruose______________
Pasibaigus LR konsulinei misijai

Siekdama gerinti konsulinių paslaugų teikimo Lietuvos piliečiams kokybę, šių metų rugsėjo 
18-26 dienomis LR Užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos ambasada Japonijoje surengė 
išvažiuojamąją konsulinių pareigūnių misiją Australijoje. Dvi dienas Melbourne, dvi dienas 
Adelaidėje ir tris dienas Sydnėjuje atvykusios - iš Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 
Konsulinio departamento Konsulinės informacijos skyriaus pirmoji sekretorė Laura 
Tupu ir iš Japonijos attache Jolanta Vitkauskaitė - priėmė Lietuvos 

piliečių prašymus dėl pasų keitimo, dėl Lietuvos pilietybės ir kt. klausimais. Pareigūnės dirbo 
labai intensyviai bei produktyviai ir priėmė visus norinčiuosius. Pasibaigus šiaijau antrajai 
Australijoje LR konsulinei misijai, Redakcija klausimus išsiuntė p. Jolantai Vitkauskaitei 
per e-mail į Japoniją. Ji maloniai sutiko pasidalinti savo įspūdžiais su “Mūsų Pastogės” 
skaitytojais. Red.

Tai jau antroji LR Užsienio reikalų 
ministerijos ir Lietuvos ambasados Japo
nijoje išvažiuojamoji konsulinė misija 
Australijoje. Apsilankėte net trijuose 
miestuose - Adelaidėje, Melbourne ir 
Sydnėjuje - kokie bendri Jūsų įspūdžiai?

Kaip ir praėjusiais metais gražiausi 
prisiminimai liko iš susitikimo su lietu-

Jolanta Vitkauskaitė “M.R” redakcijoje.

Pokalbis su senstančiu jaunimu
Viktoras Baltutis

Artėja Lietuvių Dienos - Australijos lie
tuvių meno, kultūros visuomeninio gyve
nimo atsiektų rezultatų parodymas. Kartą 
netyčia, visai nelauktai, teko susitikti su 
jaunuole, lietuvaite, kuri užkalbinta sutiko 
pasidalinti mintimis. Ji vieno prašė -neklau
sinėti apie Lietuvos praeitį, bet kalbėti apie 
dabartį, kurioje ji gyvena, ją supranta. 
Bandžiau ją įtikinti, kad kiekvienas gyvas 
žmogus domisi savo tautos ir šeimos pra
eitimi, ieško jos šaknų ir kilimo. Kalba pa
krypo praeitin, nes bandžiau įtikinti, kad 
ateitis grindžiama praeitimi, jog yra sako
ma, kad nežinodamas praeities, kaip ak
las eini ateitin. Ji su tuo sutiko, bet...

- Jūsų, vyresniųjų praeitis nudažyta 
tokia kankinančia spalva: karas, išveži
mai, partizanai, namų ilgesys, kad nėra nei 
vieno šviesesnio spindulėlio ir jūs bandote 
mus įtraukti į šią pilną skausmo, pesimiz
mo ir netekties laiką. Mums rūpi dabarti
nis gyvenimas, mes praeities nesikratome 
kiek ji yra reikalinga dabarties procese, 
bet nesergame nostalgija ir nesiklausome 
ilgų ir ištęstų tremtinių dainų, kurias jūs 
su ašaromis akyse klausydami pergyvena
te. Bandymas viską sulietuvinti, viską 
grįsti lietuviškomis spalvomis, lietuvišku 
pagrindu, branginti ir garbinti praeitį ir ja 
gyventi, tai ne mūsų, dabarties gyvenimo 
prasmė ir siekiat Mes, nesakau visų tik kai 
kurie nutolo nuo tos mūsų tėvų praeities, 
nuo religijos, ji irgi lyg koks reliktas toli 
praeityje Ūkęs, ir tik vyresniųjų pagalba 
velkasi iš paskos, nes nieko geresnio šian
dieniniam gyvenimui nebegali suteikti Už
sukus į Lietuvių Namus ar lietuvišką kop
lyčią, galima uždusti nuo perkrautų 

viais, gyvenančiais Australijoje. Visose 
trijuose miestuose, kuriuose šiemet lan
kėmės, sutikome daug malonių žmonių su 
kuriais miela buvo bendrauti ir kurie la
bai prisidėjo ir padėjo organizuojant ir 
įgyvendinant antrąją konsulinę misiją į 
Australiją.

Visuose trijuose miestuose mums bu
vo suteiktos ne tik mūsų darbui būtinos pa
talpos ir techninė įranga, bet taip pat su
laukėme visokeriopos pagalbos vykdant 
išankstinę registraciją ir platinant infor
maciją apie konsulinę misiją. Už šią pa
galbą ypatingai norėtume padėkoti Danutei 
Levickienei iš Melboumo, Gintarui Janu- 
levičiui ir Ritai Kriaučiūnaitei iš Sydnė- 
jaus bei Viktoriui Baltučiui iš Adelaidės.

Už pagalbą ir šiltą priėmimą taip pat 
norime padėkoti Viktorui Šliteriui, Vy
tautui Donielai, Aidai Zastarskytei - Abro- 
mas, Romui ir Renatai Urmonams, Danai 
Binkis ir visiems kitiems lietuviams, ku
rie mus šiltai priėmė visuose trijuose 
miestuose. Atskirai norėtume padėkoti 
„Talkos” kolektyvui - Audriui Balbatai, 
Paul Eugenijui Jokūbaičiui, Daliai Ka
minskas ir Eleonorai Kains. Už pagalbą 
platinant informaciją apie konsulinę mi
siją dėkojame „Mūsų Pastogės“ redakcijai.

Visa pagalba, kurios sulaukėme iš Aus- 

lietuviškų simbolių...
-Taiesate ateiste?
- Ne, nesu ateiste, gal, geriau pasa

kius, agnostike. Prieš jokią religiją neko
voju ir jos neneigiu, nes tai būtų priešin
ga mano įsitikinimams; jog nekovoji prieš 
tau kuo netiki

- Kokia Jūsų profesija ar amatas?
- Esu gimnazijos mokytoja, mokau 

anglų kalbą ir istoriją, kartu bandau su
pažindinti su filosofija...

- Esu nustebęs, kad tėvai nesugebėjo 
Jums perduoti savo prigimtos tautybės ir 
religijos. Žinau, kad jie stengėsi, nes kal
bate lietuviškai gerai ir vaikystėje, kiek 
žinau, lankėte lietuvių savaitgalio mokyk
lą, mačiau Jus sekmadieniais bažnyčioje, 
dabar visa tai neigiate.

- Neneigiu, gal tik nepraktikuoju. Esu 
dėkinga už lietuvių kalbos išmokymą ir 
griežtumą namuose kalbėti tik lietuviškai 
bet mes gyvename svetimame krašte, ne 
Lietuvoje, lietuvių kalba reikalinga tiktai 
savaitgaliais, kai susirenkate pamaldoms 
ar klube papietauti ar parašyti laišką 
giminėms. Viešumoje lietuvių kalba ne
naudojama, be to, noriu pasakytų kad da
bar, kai kosmopolitizmas žengia milžino 
žingsniais, visos mažesnių tautų kalbos 
pamažu pasitrauks, jos pasidarys praeities 
liekanos, lygiai kaip šiandien jūsų visos 
atsivežtos tradicijos, papročiai ir kt.

- Australijos valdžia visus išeivius ragi
na integruotis, ne asimiliuotis: visa atsi
vežtą kultūrinį “bagažą” pamažu įlieti į 
Australijos kultūrą ir ją praturtinti, o mūsų 
liaudies...

- Ne viską, tik tam tikras dalis...
- Grįškime prie lietuvybės išlaikymo ir 

jos tęstinumo. Jog esame gimę lietuviais

Nuotraukoje iš kairės: Jolanta Vitkauskaitė ir Laura Tūpė.

tralijos lietuvių, mums buvo labai reika
linga ir svarbi užtikrinant, kad misija vyktų 
sklandžiai ir būtų priimti visi lietuviai, ku
riems yra reikalingos konsulinės paslaugos.

Ar turėjote pakankamai klientų, ar 
galėjote patenkinti prašymus ir priimti 
dokumentus? Su kokiais sunkumais su
sidūrėte? Kokie pasiūlymai ateičiau jei 
tokios misijos vyktų.

Šiemet sulaukėme apie 200 piliečių ir 
priėmėme daugiau prašymų dėl pasų ir 
Lietuvos pilietybės nei praėjusiais metais.

Šiemet dauguma piliečių atėjo į su
sitikimą paruošę visus dokumentus ir 
reikalingus vertimus, todėl priėmėme be
veik dvigubai daugiau prašymų dėl Lietu
vos Respublikos pasų, taip pat daugiau 
prašymų dėl pilietybės ir civilinės būklės 
aktų (gimimų, santuokų) apskaitymo.

Manau, misijos rezultatai rodo, kad 
mūsų paslaugos yra reikalingos Australijo
je gyvenantiems lietuviams.

Ar buvo kokių skirtumų tarp darbo 
Adelaidėje, Melbourne ir Sydnėjuje?

Melbourne šiemet priėmėme tiek pat 
asmenų kiek ir Sydnėjuje, nors dirbome 
tik dvi dienas, todėl darbas buvo labai 
intensyvus. Tačiau išankstinės registraci
jos dėka ir su p. Danutės Levickienės pa
galba priėmėme visus, kuriems buvo 
reikalingos mūsų paslaugos.

ir privalome jais būti. Jei jums lietuvybė 
nerūpi, kodėl norite turėti Lietuvos Res- 
pubŪkos’pasą? Kam jis jums reikalingas? 
Kai rugsėjo mėnesį Australijoje lankėsi 
Lietuvos konsulinė komisija, daugiausia į 
ją kreipėsi jauni, čia gimę, net nemoką 
kalbėti lietuviškai asmenys. Kodėl?

- Labai paprasta. Turint LR pasą ir pilie
tybę yra labai patogu, nes Lietuva yra 
Europos Sąjungos narė ir jos piliečiai gali 
keliauti ir dirbti bet kurioje ES valstybėje 
be jokių vizų ar kitų biurokratinių reika
lavimų, kurie šiandien pasaulyje, kai visi 
bijo terorizmo, yra labai griežti ir tenka 
sugaišti daug laiko.

- Suprantu. Reiškia LR paso gavimas 
nėra susijęs su noru būti lietuviu?

-Ne. Jis yra labai patogus keliaujant 
po Europą ir kitas Europos Sąjungos šalis.

- Ar lankėtės Lietuvoje?
- Keletą kartų. Labai gražus kraštas, vi

sur žalia ir nėra tokio susigrūdimo Lietu
vos miestuose kaip kitose Europos šaly
se. Gal tik per daug lietuviai dejuoja...

- Skundžiasi...
- Taip. Man atrodo, kad nėra taip blo

gai. Parduotuvės pilnos prekių ir kainos 
nėra labai aukštos, tik gal trūksta komer
cinio įgudimo, t.y. patarnavimas gana pras
tas, paduodant prekę nedėkojama...

- Grįškime į Australiją. Jūsų karta nesi
lanko į mūsų bendruomenės renginius, o 
kai jūs ką nors rengiate, tai raginate visus it

Adelaidėje priėmėm mažiau prašymų 
ir turėjome laiko sutvarkyti jau surinktus 
dokumentus.

Sydnėjuje šiais metais dirbome ilgiau
siai - 3 dienas. Prašymų priėmėme tiek 
pat kaip ir praėjusiais metais, tačiau iš
ankstinė registracija padėjo išvengti eilių 
ir visus interesantus galėjome priimti laiku.

Ar turėjote nors kiek laiko atsipūsti ir 
apžiūrėti miestus?

Kaip ir praėjusiais metais beveik visas 
kelionės laikas buvo skirtas darbui. Labai 
neilgai lankėmės Melbourne, todėl šį 
miestą galėjome trumpai apžiūrėti tik 
vakare po darbo.

Laisvą pusdienį turėjome Adelaidėje 
ir esame labai dėkingos gerbiamai Gailai 
Paškevičienei ir bendruomenės pirminin
kui A. Pociui už suteiktą progą susipa
žinti su Adelaide. Adelaidėje taip pat 
aplankėme Lietuvių Namus ir juose pairtą 
muziejų bei Adelaidės Šv. Kazimiero para
piją, kurią mums maloniai parodė kun. 
Juozas N. Petraitis ir Adelaidės Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugijos pirmininkė 
Salomėja Vasiliauskienė.

Sydnėjuje taip pat turėjome pusdienį 
aplankyti miestą ir apylinkes. Buvome 
nuvykusios į North Head ir Manly, už šią 
kelionę dėkojame Ritai Kriaučiūnaitei ir 
Dimitrijui Kraucevičiui. □ 

jei lankytojų skaičius būna mažas, kalti
nate vyresniuosius, kad jie jūsų veiklos 
neremia. Kodėl?

- Kaip jau minėjau, jūsų susirinkimai tik 
praeities likučiai jūs nežvelgiate ateitin... 
Juos lankydamas nieko naujo nesužinal vis 
ta pati melodija, tos pačios bėdos. Jūs kal
tinate jaunesniąją kartą, norėdami nusi
mesti pridengti savo kaltę, pasiteisinti dėl 
lietuviško gyvenimo silpnėjimo, dėl nyks
tančios lietuviškos sąmonės, dėl kurios 
yra kaltas gyvenimas išeivijoje. Jūsų visa 
veikla buvo skirta Lietuvai jai padėti at
gauti laisvę, o kai ji laisvę atgavo, kodėl 
negrįžote į Lietuvą? Kodėl???

-Kai kurie grįžo...
- Tik kai kurie. Jūs gerai žinote, kad 

gyvenimo standartas yra daug žemesnis 
Lietuvoje nei Australijoje, bet jūs darote 
priekaištus tiems, kurie atvyksta iš Lietuvos, 
ieškodami geresnio gyvenimo. Kodėl?

- Jei visi išvyks, neliks Lietuvos.
- Grįžkite...
- Keiskime temą. Jūs po mūsų viską 

perimsite. Netiesa?
- Perimsime jei kas nors liks....
- Ačiū už pokalbį. Susitiksime Mel

bourne Lietuvių Dienose...
-O kada jos bus?
Žinoma, šio pokalbio tematika, toli 

gražu, nepaliečia visas problemas, kurios 
iškyla gyvenant išeivijoje, ypač ieškant 
atpirkimo ožių.____________________ □
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| Lietuva iš arti
Ką reiškia lietuviams Dainų Šventės ?

Ugnė Jakonytė
Ką Dainų Šventė šiandien 

reiškia pasaulio lietuviams? Ar 
tai tėra blėstančio populiarumo 
praeities kultūros reliktas ar 
atgimstanti šventė, kuri tuo pa
čiu simbolizuoja lietuvių tapa
tybę?

Atsako LR Liaudies Kultū
ros Centro direktorius Sau
lius Liausa:

Manyčiau, kad šiandieną nereiktų kal
bėti apie tai, ar Dainų Šventė (DŠ) yra blės
tančio populiarumo, praeities ar atgims
tanti šventė. Tai tiesiog nenutrūkstantis 
procesas. Ypatingai džiugu, kad jis gyvas 
išeivijoje. DŠ tradicija prasidėjo būtent su 
pirmąja išeivijos banga, pokario - 50-ais 
metais. Ši tradicija gyva iki šių dienų. Pa
saulio Lietuvių Dainų Šventės prasidėjo 
tuomet, kai Lietuva atgavo nepriklauso
mybę, nuo 1994 m Vėliau šiek tiek prigeso 
Lietuvių išeivių dainų šventė Amerikoje, 
tačiau labai džiaugiamės, kad prieš porą 
metų vėl buvo surengta Dainų Šventė Či
kagoje, 2009 m. Šokių Diena vyko Los 
Angeles, 2010 m surengta Dainų Šventė 

Lietuvoje - didžiausias ES skirtumas tarp 
vyrų ir moterų gyvenimo trukmės

Lietuvoje 2009 m. vyrų vidutinė gyve- sistemos ligų rodiklis (100,000 vyrų teko
nimo trukmė buvo 67.5, moterų - 78.6 
metų. Palyginti su 2008 m, vyrų vidutinė 
tikėtina gyvenimo trukmė pailgėjo 1.2, 
moterų - vienais metais. Lietuvos vyrų 
vidutinė gyvenimo trukmė išlieka trum
piausia Europos Sąjungoje, moterų - ne
žymiai viršija tik Bulgarijos ir Rumunijos 
moterų vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę.

2009 m. skirtumas Lietuvoje tarp vyrų 
ir moterų vidutinės tikėtinos gyvenimo 
trukmės buvo 11.1 metų. Per pastaruosius 
dvejus metus šis skirtumas sumažėjo 1.3 
metų, tačiau išliko didžiausias ES.

2009 m didžioji dalis (77.5%) Lietu
voje mirusiųjų buvo 60 metų ir vyresnio 
amžiaus, 15-59 metų amžiaus mirusieji 
sudarė beveik 22 %, o 1-14 metų amžiaus 
vaikai - nežymią dalį (0.3%). 2009 m. 
darbingo amžiaus vyrų mirė beveik tris
kart daugiau negu šio amžiaus moterų.

Kūdikių mirtingumas mažėja
2009 m mirė 181 vaikas iki vienų me

tų amžiaus, 1000 gimusiųjų teko 5 mirę 
kūdikiai Kūdikių mirtingumas buvo ma
žesnis negu aštuoniose ES valstybėse: 
Rumunijoje (10.1), Bulgarijoje (9), Latvijoje 
(7.8), Slovakijoje (5.7), Lenkijoje (5.6), 
Kipre ir Maltoje (po 5.3), Vengrijoje (5.1).

Statistikos departamento duomenimis, 
2009 m Lietuvoje mirė 42,000 žmonių, 
tai 1,800 mažiau negu 2008 m Nors mi
rusiųjų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, 
per metus sumažėjo nuo 13.1 iki 12.6, ša
lies gyventojų mirtingumas 1.3 karto virši
jo Europos Sąjungos vidurkį (9.7). Tik 
Bulgarijoje (14.2), Latvijoje (13.3) ir Ven
grijoje (13) mirtingumas buvo didesnis 
negu Lietuvoje. Gyventojų mirtingumas 
2009 m. sumažėjo beveik dėl visų mirties 
priežasčių, labiausiai - nuo infekcinių ir 
parazitinių ligų, virškinimo sistemos ligų, 
nervų sistemos ligų, taip pat dėl išorinių 
mirties priežasčių.

Kas antras mirusysis miršta nuo 
kraujotakos sistemos ligų

2009 m., kaip ir kasmet, daugiausia 
(23,300) žmonių Lietuvoje mirė nuo 
kraujotakos sistemos ligų. Vyrų standar
tizuotas mirtingumo nuo kraujotakos
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Kanadoje, kas antri metai ren
giama DŠ Australijoje. Manau, 
kad lietuviams ši šventė yra 
labai aktuali, nes išeivijai taip 
pat aktualu burtis. Gražu, kad 
jie buriasi šokdami, kartu dai
nuodami, kartu lietuvybės kul
tūrą ir tapatybę saugodami.

Ar Dainų Šventė netampa 
svarbesnė pasaulio lietuviams 
ir dalyviams, nei žiūrovams?

DŠ yra sielos šventė. Jai
žmonės atitinkamai nusiteikia, ateina ir 
būna kartu. Tai mūsų turtas - maža valstybė 
gali turėti unikalų dalyką, pajausti ir pa
būti kartu su tauta. Didelėje valstybėje 
visų nesukviesi, o čia mes galim sukviesti 
visus, iš visos Lietuvos, iš atokiausių 
kampelių ir kartu šokt, dainuot, grot, links
mintis, prisiminti savo tradicijas. Riba 
tarp dalyvio ir žiūrovo tampa beveik ne
matoma. Pavyzdžiui, Folkloro diena, pra
sidėjusi saulei tekant ir pasibaigusi saulei 
leidžiantis. Jos metu buvo demonstruo
jami įvairiausi darbai, veiksmai, lietuvio 
buitis, papročiai, demonstruojamos žvejy
bos gudrybės, dainuojama, šokama, žai
džiama įvairiausius žaidimus - čia visos

671.5 mirusiųjų) buvo 1.7 karto didesnis 
nei moterų (384.9). Nors nuo 2007 m. vyrų 
ir moterų mirtingumo nuo šių ligų rodik
liai šiek tiek mažėjo, tačiau išliko gerokai 
didesni negu kitose ES valstybėse: ir vyrų, 
ir moterų buvo treti pagal dydį, o ES vidur
kį viršijo atitinkamai 2.5 ir 2.2 karto.

Nuo kraujotakos sistemos ligų Lietu
voje miršta daugiausia 60 metų ir vyres
nio amžiaus žmonės. 2009 m beveik du 
trečdaliai šio amžiaus mirusiųjų mirė nuo 
kraujotakos sistemos ligų.

Penktadalis mirusiųjų miršta nuo 
piktybinių navikų

2009 m. nuo piktybinių navikų Lie
tuvoje mirė 8,130 žmonių, tai 136 mažiau 
negu 2008 m Praėjusiais metais vyrų stan
dartizuotas mirtingumo nuo piktybinių 
navikų rodiklis nežymiai padidėjo - 
100,000vyrų teko 293.1 mirusiojo, moterų 
-sumažėjo (132.5). Vyrų mirtingumo nuo 
piktybinių navikų rodiklis 1.3 karto, mo- 
terų-1.1 karto viršijo ES vidurkį.

2009 m. Lietuvoje vyrai daugiausia mi
rė nuo trachėjos, bronchų ir plaučių 
(1,149), prostatos (496) ir skrandžio (407) 
piktybinių navikų, o moterys - nuo krūties 
(594), skrandžio (281), storosios žarnos ir 
kiaušidžių (po 269) piktybinių navikų.

Dėl išorinių mirties priežasčių vyrų 
miršta beveik 4 kartus daugiau negu 

moterų
2009 m. 3,283 vyrai ir 885 moterys mi

rė dėl išorinių mirties priežasčių. Palygin
ti su 2008 m, mirusiųjų skaičius dėl šių 
priežasčių sumažėjo beveik 13%. 2009 m. 
1,138 žmonės nusižudė, 457 žuvo trans
porto įvykių metu, 355 mirė dėl nukritimų, 
344 - apsinuodiję alkoholiu, 298 paskendo, 
199 buvo nužudyti

2008 m duomenimis, standartizuotas 
mirtingumo dėl išorinių mirties priežasčių 
rodiklis Lietuvoje (134) buvo gerokai 
didesnis negu ES valstybėse, o ES vidurkį 
(38.6) viršijo 3.5 karto. Per paskutiniuosius 
dvejus metus mirtingumas dėl transporto 
įvykių sumažėjo pusantro karto, tačiau 
išliko didžiausias (16.8) Europos Sąjun
goje ir ES vidurkį viršijo dukart.
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ribos išsitrina. Mes, kaip organizatoriai 
kviečiam pamąstyti kūrybines grupes, 
kaip koncertų metu galima būtų įtraukti 
kuo daugiau dalyvių. Dažnai sėdėdami 
žiūrovų sektoriuje, išgirdę linksmesnę 
žinoma daina, žiūrovai ima dainuoti kar
tu, jei pasibaigus šokių ar ansamblių 
vakarui, kas pakviečia, visi puola šokti, 
tuomet riba trinasi

Kaip keičiasi Dainų Šventės tradicijos 
per pastaruosius metus?

Dainų Šventės tradicija tai nėra į 
muziejaus vitriną padėta vertybė. Ji gyve
na ir vystosi kartu su mumis. Tai ir nauji 
kūriniai, nauji kūrėjai, naujos programos. 
Tai ir naujas požiūris tradiciją.

Paskutiniu metu jaučiamas meno ko
lektyvų atgimimas. Dar 2000 - aisiais me
tais Lietuvoje buvo tik 7 berniukų chorai, 
pučiamųjų orkestrų buvo likę tik apie 40. 
Šiandien turime virš 60 berniukų chorų, 
apie 100 pučiamųjų orkestrų. Stiprėja 
kankių, folkloro kolektyvų sąjūdis. Labai 
svarbu, kad valstybė sugebėtų tai paste
bėti ir tinkamai įvertinti

Opiausia dabar problema - apmokė
jimas kolektyvų vadovams už darbą. Dar 
daug kolektyvų vadovų, ypač dirbančių 
mokyklose, gauna labai nedidelį atlygį 
už tą darbą. O juk didžioji dauguma - tai 
aukšto mokslo diplomą turintys specia
listai. Neįvertinus jų darbą ir neišspren
dus apmokėjimo jiems už darbą, gali ka
da nors baigtis tas entuziazmas. O juk 
turime suvoktų kad tik specialistai, tik tų 
specialybių prestižas gali laiduoti tos 
tradicijos tąsą ir jaunų žmonių atėjimą į 
tą terpę.

Iš kitos pusės, kiekvienoje DŠ matome 
daug naujų vaikų, kurie įsilieja į šį judė
jimą kaip dalyviai. Tai ateitis ir garantas,

Lietuvoje valdžia dar netarnauja žmogui -į
Lietuvai dar tolimas kelias iki to, kad 

valdžios ir visuomenės santykiai taptų 
tarnaujančiojo ir kliento ryšiu, sako ne
vyriausybinės organizacijos “Transparency 
International” (TI) Europos ir Centrinės 
Azijos regiono direktorius Miklos Mars
chall. Eksperto vertinimu, toks ryšys yra 
vienas svarbiausių korupcijos įveikimo 
raktų.

Lietuvoje viešėjęs Miklos Marschall 
pokalbyje su BNS agentūrai sakė, kad iki 
persilaužimo Lietuvai gali tekti palaukti 30 
ar 40 metų. “Santykiai su valdžia gali būti 
visai kitokie nei dabar - valdžia turi būti 
paslaugų teikėja, jūs-klientai Mums dar 
toli iki to, bet aš manau, kad mes jau esame 
ilgame kelyje į tokius santykius”, - sakė TI 
regioninis direktorius. “Korupcijos pažini
mas nėra penkerių ar dešimties metų rei
kalas, tai ilgas procesas, kuris gali trukti 
30-40 metų ar tol, kol pasikeis karta. Tai 
laipsniškas procesas ir jis vyksta ranka 
rankon su viešojo administravimo siste
mos reformomis”, - dėstė jis.

Apibendrindamas Nepriklausomybės 
metų pokyčius ekspertas sakė, kad vie
šajame sektoriuje likę didesnių problemų 
nei privačiame. “Privatus verslas, nepaisant 
visų problemų, pasikeitė kardinaliai, pri
vatus sektorius yra visiškais kitoks - jis yra 
gerokai efektyvesnis ir mažiau korumpuo- 
tas nei prieš 20 metų. Tuo metu viešame 
sektoriuje pokyčiai nevyko. Sveikatos 
apsauga, švietimas - šie sektoriai veikia 
kaip komunizmo laikais. Aš manau, kad 
čia yra tikrasis iššūkis”, - teigė jis.

M.Marschall tvirtino netikintis, kad 
sistema galėtų apsivalyti iš vidaus - jo 
vertinimu, pokyčius turėtų lemti politinės 
reformos. Tačiau kol kas skaidrumo po
litikoje stoka, pasireiškianti politinių par
tijų korupcija ir machinacijomis per vie
šuosius pirkimus, žmonėms neleidžia pasi
tikėti valdžia, sakė jis. “Aš esu vengras, ir 
mūsų šalys turi daug bendro. Manau, kad 

kad tradicija gyvuos. DŠ plečia savo ren
ginių spektrą. Be tradicinių pagrindinių 
programų Folkloro, Ansamblių, Šokių ir 
Dainų, į struktūrą įsilieja Kanklių, pučia
mųjų, profesionaliosios muzikos progra
mos.

Savo vietos dar ieško ir teatro kolek
tyvai. Nuo to DŠ turtėja. Dar labai svarbu, 
kad įstatymiškai įteisinus, Moksleivių 
dainų šventė pradės vykti reguliariai kas 
ketverius metus. Iki šiol būdavo ir dešimt 
metų pertraukos.

Jūsų nuomone, kodėl Latvijoje ši šven
tė tikriausiai gerokai populiaresnė nei čia, 
Lietuvoje?

Mūsų kaimynų šalyse DŠ tradicija 
užgimė puse amžiaus anksčiau. Estijoje 
sakoma, koks tu estas, jei nedainuoji ypač 
apie vyrus taip kalbama. Sakoma, kad vyrų 
tiek mažai Estijoje, kad nebėra nedainuo
jančių. Kitaip kuo gi įrodysi, kad esi estas, 
jei nemoki liaudies dainų dainuoti, juolab 
neeini į šventę. Jų tauta yra tris kartus ma
žesnė, tačiau į DŠ susirenka tiek pat žmo
nių, kiek ir pas mus. Tad tris kartus dau
giau į pačią šventę žmonių suvažiuoja. Šis 
judėjimas gana stiprus tiek miestuose, tiek 
rajonuose. Galbūt dėl to, kad jų savo šaly 
nėra dauguma ir jie tai puikiai suvokia, 
jiems yra aktualu sueiti į visumą, kartu 
padainuoti, eitynes praeiti Jie suvokia, kad 
mažos tautos jėga vienybėje. Šie žodžiai ir 
pas mus nėra tušti žodžiai, tai mažos tau
tos labai reikšmingi dalykai. Ypatingai 
dabar, iš pradžių buvus vienoje sistemoje, 
dabar atsivėrus sienai atėjus į kitą siste
mą, gali tokių tradicijų sumažėtų yra glo
balizacijos pavojus. Taigi estams ar lat
viams yra labai svarbu sueiti visiems ir 
parodyti kuo jie gyvi

(Sutrumpinta www lietuviams.com)

mes suprantame yieni kitus labai gerai. 
Mes dar gyvename sistemos vengimo kul
tūroje, mums niekada Vyriausybė nebuvo 
partneris ar tarnas, mums valstybė ir valdžia 
visada buvo svetima. Tai yra labai palanki 
korupcijai aplinka”, - teigė jis. Dėl to esą 
Lietuvoje dažnai toleruojama korupcija ir 
nėra pranešančiųjų apie korupciją apsau
gos sistemos. “Mes neturime tokios kultū
ros, nes turime kaimynų šnipinėjimo ir įs- 
kundinėjimo prisiminimus, kultūriškai sun
ku yra įvesti tokią sistemą, nes mes turime 
blogos komunistinės patirties”, - teigė jis.

Posovietines šalis, pasak M.Marschallo, 
taip pat charakterizuoja išplitusi šešėlinė 
ekonomika, nulemta, be kita ko, siekio 
išgyventi “Yra per daug suvaržymų, per 
daug reguliavimo. Jei tu užsiimi smulkiu 
ar vidutiniu verslu, neįmanoma išgyventi 
veikiant absoliučiai legaliai Charakteringas 
regiono bruožas yra tas, kad korupcija ne 
visada yra pasirinkimo dalykas - dažnai 
čia nėra taip, kad žmonės yra korumpuo- 
ti ir siekia papildomos naudos. Dažniau
siai tokiose besivystančiose šalyse tai 
vienintelis būdas išgyventi Aš neteisinu 
korupcijos, bet tik pateikiu faktą, kad 
korupciją dažnai lemia nepakankami 
įstatymai kvailos taisyklės”, - kalbėjo jis.

Jis įsitikinęs, kad galimybės tapti ma
žiau korumpuotiems stipriai susijusios su 
ekonomikos augimu. “Aš esu optimistas ir 
jūs galite būti optimistai Kai žiūrime į isto
riją, matome, kad beveik kiekviena šalis 
išgyveno panašias vystymosi fazes, ir vienas 
iš esminių dalykų yra ekonomikos augimas. 
Kuo ekonomiškai sveikesnis esu tuo ma
žiau konimpuotas”, - sakė jis ir pabrėžė, 
kad ekonomikai svyruojant stabilumą tu
rėtų užtikrinti patikimi politiniai lyderiai

Nevyriausybinė organizacija “Trans
parency International” tiria ir analizuoja 
korupcijos apraiškas įvairiose pasaulio 
valstybėse įvairiose srityse ir sektoriuose.

(PagalBNS)
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Bendruomenės baruose
Melbourne senjorų išvyka į Mt. Macedon

Danutė Baltutienė
Būdavo laikai, kai pilnas autobusas 

Melboumo pensininkų išvykdavo paatos
togauti į Auksinį pajūrį į Centrinės Aus
tralijos dykumas, arba į Albury RSL 
pabandyti savo laimę prie „pokies”. Deja, 
tie laikai seniai praėjo. Šiais laikais 
džiaugiamės surinkę 30 mūsiškių senjorų 
- gamtos mylėtojų išvykai į gražesnes 
Melboumo apylinkes. Viena iš tokių iš
vykų- tai mūsų ekskursija š. m. spalio 12 
dieną į Mt. Macedon.

Kelionė autobusu nuo Lietuvių Klu
bo link Mt. Macedon per Calder Highway 
greitai prabėgo. Pirmas sustojimas Mt. 
Macedon papėdėje - ponų Poškaičių 
sodyboje. Zigmas Poškaitis yra mūsų 
klubo prityręs kelionių organizatorius. 
Jis turi visus kontaktus ir žino smagias 
vieteles trumpoms išvykoms. Šia proga 
Zigmas pakvietė mus aplankyti jo sodybą 
Mt Macedon papėdėje.

Poškaičių sodyba panaši į botanikos 
sodo kampelį su raitytais takeliais tarp 
gėlynų ir rododendrų, vedančių prie 
upeliuko su kriokliu ir fontanu. Mūrinį 
trijų aukštų namą pats Zigmas pasistatė 
prieš 30 metų, prieš pat didžiuosius Ash 

Nuotraukoje - Melbourno pensininkai Poškaičių sodyboje.

Ar norite prisidėti? 
Su kuo reikia susisiekti?

XXVI

old
Want to participate in the following 

events? Who to contact?

Meno paroda - Art exhibition -
Brigita Lastauskaitė - info@birdsgallery.com.au

Jaunimo meno paroda - Youth art exhibition
Julija Simankevičius - studio2@imaging.com.au

Jaunimo Talentų Vakaras - Youth talent Night (Showcasing talent)
Aldona Gayiard - aldona_gaylard@unitracesoft.net.com

Come and be a part of the festivities during ald201 Omelboume.

ald201 Omelbourne
„Jrapfr Garsios Lietuvos baleto
Old nwibourtwaao žvaigždės šoks AL Dienose

Gruodžio mėnesį iš Lietuvos į Australiją atskrenda žymiausia baleto primabalerina 
Eglė Špokaitė su premjeru partneriu Martynu Rimeikiu.

Jie dalyvaus ir šoks XXVI Australijos Lietuvių Dienų ir Sporto Šventėse Melbourne, 
išpildydami vieną ypatingą baleto spektaklį Melbourno Lietuvių Namų Teatro Salėje, 
44 Errol Street, Nth Melbourne, Vic 3003, gruodžio 30 dieną, 2 vai. po pietų.

Tai bus vienintelis toks nuostabus spektaklis Australijoje su Lietuvos baleto 
garsiausiomis žvaigždėmis.

Bilietai bus parduodami nuo gruodžio pradžios. Kaina po $15. Vaikams nuol2 me
tų - $5. Prašome juos įsigyti iš anksto, nes jų skaičius ribotas.

ald2010 informacija www.ald2010.org

Wednesday gaisrus, kada degė Viktorijos 
miškai ir miesteliai.

Tą dieną gaisrai sunaikino didžiąją 
dalį Macedon miestelio ir visą kalno 
augmeniją su garsiuoju Mt. Macedon 
kryžiumi. Laimei, Poškaičių naujos sody
bos ugnis nepalietė. Valandėlę pasisve
čiavę ir pasivaišinę tęsėme kelionę į kalno 
viršūne. Staiga orai pasikeitė. Diena, prasi
dėjusi šilta ir saulėta, apniuro, pakilo vė
jukas, debesys apgaubė kalno viršūnę.

Prieš kopiant į pačią kalno viršūnę 
užsukome į naujai pastatytą kavinę pa
pietauti. Pietus galima apibūdinti kaip 
standartinius tokiom atokiom vietelėm: 
susidedantys iš vištienos arba žuvies su 
bulvytėmis fri, plius pyragėlis su kava

Pasistiprinę žengėme naujai pastatytu 
taku link kryžiaus.Nesigailėjome. Kryžius, 
kurį atstatė Grollo kompanija, tikrai įs
pūdingas, o vaizdas nuo jo - nuostabus, 
nors ir debesų pridengtas. Aplinka pui
kiai Viktorijos Parkų Tarnybos tvarko
ma. Prie pat aukštų vartų, vedančių link 
kryžiaus, įrengta nuotraukų ekspozicija, 
kuri supažindina lankytojus su visom 
gaisro pasekmėm ir pirmojo bei antrojo 
kryžiaus statybos istorija

Nuo kalno pasigrožėję plačia panora-

Nuotraukoje - Melbourno senjorai Mt. Macedon viršūnėje.

ma, sugrįžome į autobusą ir toliau ke
liavom link Melbourno. Mūsų vairuotojas 
sutiko mus vežti aplinkiniu keliu, kuris 
vedė per Woodend, Gisbourne ir Sunbury 
priemiesčius. Tai buvo tikrai smagi kelionė 
per miestelius, kuriuos anksčiau pažino

Auksinis jubiliejus Newcastle
Šių metų rugsėjo 

25 dieną Marta ir 
Česlovas Zakaraus
kai atšventė savo ve
dybų 50-ties metų 
jubiliejų. Vaišės vy
ko jų vyresniojo sū
naus Antano ir jo 
žmonos Susan Zaka- 
rauskų puikiame 
name.

Marta ir Česlo
vas užaugino du 
sūnus - Antaną ir 
Juozą bei dukrelę 
Kristiną. Visi vaikai 
nuo mažens gražiai 
kalbėjo lietuviškai, 
bet mažoje Newcastle lietuvių kolonijoje 
vaikams buvo sunku išlaikyti lietuvių kal
bą, nes čia nebuvo Savaitgalio mokyklėlės.

Kai Newcastle susiorganizavo lietuvių 
bendruomenė, Marta ir Česlovas prisijun
gė prie tautinių šokių grupės ir prie choro. 
Martos stiprus balsas (altas) labai pratur
tino nedidelį mūsų chorą. Taip kartu šok
dami bei dainuodami abu arčiau susipa
žino ir apsivedė. O dabar kartu jau išgyve
no net 50 metų. Vaikai būtinai norėjo pa
žymėti šią svarbią sukaktį. Buvo pakviesta 
apie 40 svečių - Martos ir Česlovo giminių 
ir keli artimi draugai. Kai kurie giminės 
atvažiavo net iš Sydnėjaus ir Canberros. 
Tai- Česlovo sesutė Jadvyga Burokienė su 
Petru, pusseserė Regina su vyru Elliot 
Casalegno, Martos sesutė Renata iš 
Blacktown su vaikais ir anūkėliais. Visi kiti 
svečiai buvo iš Newcastle. Jubiliejuje da
lyvavo visos trys Martos pamergės: Rena
ta, Jadvyga ir Benigna. Gaila, du pabroliai 
jau Dievulio globoje, tai- a.a Vytas Burokas 
ir Julius Zakarauskas. Mes jų visada pasi
gendame savo kompanijoje.

Svečiai buvo susodinti prie šventiškai 
gabios Antano žmonos Susan išpuoštų 
stalų. Vaišės - “švediškas stalas” - buvo 
puikiai paruoštas, netrūko įvairaus maisto. 
Irena atvežė didžiulį croqyembouche 
tortą, netrūko “pavlovos” bei pyragaičių, o 
sukaktuvių tortas buvo ypatingai gražiai 
papuoštas ir labai skanus.

Martai ir Česlovui pjaustant šį jubilie
jinį tortą visi pakėlė šampano taures ir 
linksmai užtraukė “Ilgiausių metų”, o trys 
kart ‘Valio”, nuskambėjo stipriai ir gyvai. 
Kadangi kai kurie svečiai lietuviškai ne
moka, tai buvo sudainuota ir “For they are 
jolly good fellows”. Sūnus Antanas pasvei
kino tėvus ir palinkėjo jiems tolimesnio 
gražaus ir laimingo gyvenimo. Marta vi
siems padėkojo už dalyvavimą ir dovanas 

me kaip “one horse town”, o dabar išaugu
sius į didžiulius Melboumo priemiesčius.

Ketvirtą valandą sugrįžom į Lietuvių 
Namus North Melbourne. Mūsų senjorai 
išvyko geroje nuotaikoje ir grįžo patenkinti 
trumpa, bet nuotaikinga ekskursija. □ 

Nuotraukoje - Marta ir Česlovas Zakarauskai.

o Česlovas padėkojo Martai ir padovanojo 
dar vieną žiedą. Jau seniai nemačiau 
juodvejų tokių linksmų kaip tą dieną. Tik
rai nemaniau, kad mano brolis dar toks 
romantiškas.

Per ilgus bendro gyvenimo metus daug 
svajonių išsipildo, o kai kurios - gal 
nepilnai. Abu užaugino puikius vaikus, 
susikūrė patogų gyvenimą. Tik reikia ap
sidairyti, kad pamatytum, kiek daug yra 
šeimos, giminių ir gerų draugų. Ne tas yra 
turtingas, kuris turto daug susikrovę, bet 
tas, kuris turi šeimos ir draugų meilę. Ir 
tikrai, Marta ir Česlovas yra turtingi

Marta visą laiką buvo veikli bendruome
nėje, ilgus metus buvo ALB Newcastle 
Apylinkės Valdybos iždininkė. Abu su 
Česlovu dar mėgina nepasiduoti greitai 
bėgančiam gyvenimui. Kas ryta eina pasi
vaikščioti, du kart per savaitė kur nors 
išeina papietautų mėgsta kompaniją. Gi per 
Velykas pas juos susirenka apie 10 - 25 
žmones. Po velykinių pietų praveda kiau
šinių ridenimą, kuris ypač patinka austra
lams. Per praėjusias Velykas sūnaus žmo
nos giminės atvažiavo iš Anglijos ir jiems 
taip patiko šis žaidimas, kad žadėjo vėl ka
da nors atvažiuoti. Paįvairinant žaidimą 
buvo įsteigta pereinamoji taurė: kas ge
riausiai sužaidžia - gauna taurę, o kitais 
metais ji įteikiama jau naujam laimėto
jui Kas svarbiausia, šį žaidimą žaidžia ir 
jaunį ir seni Tuo metu televizija ir kompiu
teriai būna pamiršti

Tą dieną ilgai vaišinomės ir linksmino
mės, bet kai kurie svečiai vis dėlto pradėjo 
ruoštis kelionėn namo, ypač iš toliau at
vykę. Nesinorėjo skirtis. Sis Martos ir Čes
lovo jubiliejus ilgai išliks mūsų atmintyje. 
Linkiu abiems švęsti dar daug gražių su
kaktuvių ir niekad nepasenti

Benigna
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Šviesioji ir tamsioji Algirdo Brazausko pusė
Buvusiam Prezidentui Algirdui Mykolui Brazauskui mirus, Lietuvoje plačiai atgijo labai 

skirtingi jo vertinimai. Vieniems -jis protingas, sumanus, pagarbos vertas politiko pavyzdys. 
Kitiems -jis sovietinių laikų asmenybė, lietuviškosios kompartijos vadovas, atvedęs anų 
laikų dvasių ir į atsistačiusią Lietuvą. Algirdo Brazausko politinį gyvenimą peržvelgia 
Audrius Bačiulis, savaitraščio „ Veidas“ vidaus politikos komentatorius. Red.

Amžinojo poilsio atgulė Prezidentas 
Algirdas Brazauskas - vienas iš dviejų 
iškiliausių atkurtosios valstybės politikų, 
įkūnijęs tą dalį Lietuvos, kuri tapatina sa
ve su sovietmečiu ir jo gerove.

Laidodama Algirdą Brazauską, save 
aprauda ir laidoja visa sovietinė Lietuva. 
Ne vien tik partinė ir ūkinė nomenklatū
ra, pastaruosius du dešimtmečius už pla
čių A Brazausko pečių gyvenusi kaip už 
sienos, kur jos nepasiekdavo nei tautos 
pyktis, nei teisėtvarkos ranka. Su sovieti
ne Lietuva save tapatina per milijoną žmo
nių, kuriems okupacijos metai - tai ne 
partizanų kovos, trėmimai, komunistinė 
ideologinė prievarta ir KGB persekiojimai. 
Jiems tai - sotus kolchozinis gyvenimas 
silikatinių plytų mūrinukuose, liaudies 
ūkio statybos ir nemokami butai bloki
niuose didmiesčių namuose, nemokamas 
aukštasis mokslas ir garantuotas įdarbini
mas, išsaugant galimybę prisidurti “iš 
šono”, jei tik būsi darbštus ir nesipyksi su 
valdžia. O jau ko ko, bet sodietiško darbš
tumo ir nuolankumo valdžiai vidutinio 
lietuvio niekados mokyti nereikėjo.

Didžiąją dalį vėlyvojo sovietmečio, ar
ba brežnevinės, Lietuvos visuomenės 
galima apibūdinti kaip kolaborantus su 
špyga kišenėje. Jie pagarbiai lenkėsi 
Maskvai, nes “prieš rusą nepašokinėsi”, 
stojo į partiją, nes reikėjo daryti karjerą, 
bet sykiu kiekviena, netgi mažiausia, pro
ga bandydavo iš to išspausti asmeninės 
naudos ir be menkiausio sąžinės graužimo 
apgaudinėdavo valstybę, kurią pagrįstai 
laikė svetima.

Lygiai toks buvo ir Algirdas Brazaus
kas, kurio didžioji, nomenklatūrinė kar
jera, ilgainiui išnešusi inžinierių hidrotech
niką į pačią valdžios viršūnę, prasidėjo 
kaip tik tuo metu. 1965-aisiais paskirtas 
statybinių medžiagų pramonės ministru, 
jau po dešimtmečio jis tapo LKP CK 
sekretoriumi, vienu tų, kurie vairavo tuo
metinės Lietuvos gyvenimą. Pagal soviet
mečio supratimą - vairavo gerai, kuo 
didžiavosi iki pat mirties.

2006-aisiais, dar būdamas Vyriausybės 
vadovu ir kupinu jėgų valdančiosios 
Socialdemokratų partijos pirmininku, ver
tindamas savo gyvenimo rezultatus, jis 
rėžė: “Aš penkiasdešimt metų dirbau 
Lietuvai”.

Šiais žodžiais A Brazauskas išreiškė 
ne tik požiūrį į savo bei partinių bendra
žygių gyvenimą, bet ir požiūrį į Lietuvą bei 
Lietuvos valstybę. Suprask, darbas įvairio
se LSSR institucijose, vadovavimas LKP 
CK ABrazauskui buvo visiškai tolygus ir 
niekuo nesiskyrė nuo prezidentavimo 
nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvos 
valstybėje ar vadovavimo šios valstybės 
Vyriausybei. Vienintelis dalykas, kuris pa
sikeitė Lietuvoje, A Brazausko ir jo ben
dražygių požiūriu, - tai pavadinimas: ka
daise buvo LSSR, o dabar LR. Juk būda
mas Premjeru ABrazauskas netgi sėdėjo 
tuose pačiuose rūmuose ir tame pačiame 
kabinete, kaip ir LSSR laikais būdamas 
LKP CK pirmuoju sekretoriumi. Ir savo 
valdymo bei bendravimo su žmonėmis 
manierų nepakeitė. Tai ir tapo daugelio 
šiandienos Lietuvos valstybės bėdų prie
žastimi.

Lemtingasis 1992-ųjų spalis
Kas ir kada nulėmė, kad Lietuva, prieš 

du dešimtmečius kartu su kitomis “Balti
jos sesėmis”-Latvija ir Estija išsivadavu
si iš sovietinės priespaudos ir turėjusi iš
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Buvęs LR Prezidentas Algirdas Mykolas 
Brazauskas.
esmės vienodas startines sąlygas, šian
dien laikosi tik šiek tiek geriau už “bra- 
liukus” latvius, visuomet laikytus silp
niausia Baltijos grandimi, ir yra beviltiš
kai atsilikusi nuo Estijos? Kodėl Estija, 
esanti pačia mažiausia iš Baltijos kaimy
nių, turinti mažiausią ekonomiką, šian
dien lengviausiai išgyvena krizę, turi efek
tyviausią biurokratiją, mažiausią biudžeto 
deficitą, vieną mažiausių valstybės skolų 
Europos Sąjungoje, o nuo kitų metų turės 
ir eurą? Svarbiausia, kodėl Estijos vi
suomenė, kurios beveik pusė yra ne estų 
kilmės, susidūrusi su krize nebėga iš savo 
valstybės, nešneka apie “emigraciją, virs
tančią evakuacija”, ir, svarbiausia, su 
optimizmu žvelgia į savo valstybės ateitį? 
Kodėl Lietuvoje viskas atvirkščiai?

Sulyginus abiejų valstybių raidą po 
išsivadavimo iš Sovietų Sąjungos tampa 
akivaizdu, kad Lietuvos ir Estijos raidos 
keliai išsiskyrė 1992-ųjų spalio mėnesį. 
Taline po rinkimų spalio 21-ąją ministru 
pirmininku buvo paskirtas jaunas, vos 32- 
ejų metų sulaukęs reformatorius Mart 
Laar. Vilniuje keliomis dienomis vėliau, 
spalio 25-ąją, rinkimus į Seimą laimėjo 
Algirdo Brazausko vadovaujama Lietuvos 
demokratinė darbo partija, kaip tuo metu 
buvo persivadinusi Lietuvos komunistų 
partija.

Po mėnesio Seimo Pirmininku išrink
tas A. Brazauskas pradėjo eiti Valstybės 
prezidento pareigas, o 1993-iųjų pavasarį 
jis buvo išrinktas pirmuoju atkurtos Lie
tuvos Respublikos Prezidentu. Tuo metu- 
svarbiausiu ir įtakingiausiu valstybės po
litiku, nors Konstitucija tarsi ir ribojo jo 
teises kištis į ekonomikos valdymą. Tačiau 
kiekvieną pirmadienį Prezidento A Bra
zausko kabinete rinkdavosi Vyriausybės ir 
Lietuvos banko vadovai, kiti vydomosios 
valdžios pareigūnai, kartu su valstybės 
vadovu priiminėję svarbiausius šalies 
gyvenimui sprendimus.

Svarbiausia, Vilniuje vadovaujant A 
Brazauskui priimami sprendimai buvo 
visiškai kitokie, nei tie, kuriuos Taline 
priimdavo reformatoriai, vadovaujami M. 
Laar’o. Pastarojo pagrindiniai patarėjai ir 
privatizacijos vadovai buvo Skandinavijos 
ir Vokietijos verslininkai bei ekonomistai, 
o A Brazausko komandoje tokių nebuvo. 
Nors šis iki pat mirties mėgo kartoti, kad 
žmones į vadovaujamus postus rinkosi ne 
pagal partinę priklausomybę, bet pagal 
kompetenciją, kažkodėl kompetentingi 
jspecialistai A Brazausko akyse buvo tik 

senieji sovietinės ūkinės nomenklatūros 
veikėjai.

Pasekmių netrukome sulaukti. Svar
biausiomis M. Laar’o reformų pasekmė
mis, šalia pakankamai skaidrios priva
tizacijos bei paprastos ir aiškios vieno 
mokesčių tarifo sistemos, tapo griežtas 
bankų įstatymas, kurio dėka Estija vie
nintelė iš posovietinių šalių išvengė bankų 
krizės. Tuo pat metu, kai kaimynai vykdė 
visiems laikams jų šalies veidą pakeitusias 
reformas, Lietuvoje klestėjo nomenkla
tūrinė prichvatizacija, „sekundės“ ir 
EBSW, o apsukrūs Kauno ir Vilniaus 
vyrukai jautėsi savi ne tik LDDP būstinėje 
Barboros gatvėje, bet ir Prezidentūros ko
ridoriuose. Galiausiai visakas baigėsi 1995- 
ųjų bankų krize, sudrebinusia ne tik Seimo 
bei Vyriausybės, bet ir Prezidentūros pa
matus. Dar ir po dešimtmečio, A Brazaus
kui jau esant Vyriausybės vadovu, jam bū
davo primenami artimiausios jo aplinkos 
ryšiai su finansiniais aferistais, tapusiais 
vienais pagrindinių bankų krizės sukėlėjų.

Išsaugojo kompartiją ir sovietukus
Vis dėlto svarbiausias skirtumas tarp 

Lietuvos bei Estijos iš vienos pusės ir 
Latvijos bei Estijos iš kitos - A Brazausko 
pastangomis buvo išsaugota Lietuvos ko
munistų partija, po kelių kailio pakeiti
mų tapusi viena svarbiausių šių dienų 
politinių jėgų mūsų šalyje. Tuo metu, kai 
Latvijos ir Estijos kompartijos, kuriose 
buvo daug rusakalbių, atmetė nepriklau
somybės siekius, Sąjūdžio bangos į LKP 
CK pirmojo sekretoriaus postą iškeltas A 
Brazauskas ir jo aplinka sugebėjo prisi
taikyti prie tautos siekių.

Didelę įtaką tam padarė jau minėtas 
masinis lietuvių „kolaboravimas su špyga 
kišenėje1. Dėl to kompartija sugebėjo 
neatitrūkti nuo didžiosios visuomenės 
dalies, ir A Brazauskas buvo gana teisus 
teigdamas, kad LKP buvo „tautos partija“, 
o dauguma komunistų buvę „normalūs 
žmonės“. r

1989-ųjų gruodį įvykęs LKP atsiskyri
mas nuo SSKP lėmė du dalykus - A. 
Brazauską - bei su juo nuėjusius komunis
tus tautos akyse galutinai pavertė „savais“ 
ir padarė nebeįmanomą efektyvią lius- 
traciją, nes tapo neįmanoma atskirti tie
siog lietuvį nuo sovietinio lietuvio. Latvi
joje ir Estijoje išlikusius „homo sovieti- 
cus“ galima atskirti jei ne iš pirmo žvilgs
nio, tai bent iš pirmo žodžio, o Lietuvoje 
A Brazausko dėka šitai tapo nebeįma
noma. Ir sąžiningai valstybę savu triūsu 
kuriantis lietuvis, ir po senovei iš valsty
bės nugvelbti besistengiantis sovietukas 
kalba ta pačia kalba, rengiasi tais pačiais 
drabužiais, dainuoja tas pačias užstalės 
dainas ir neretai kabina ant sienų tuos 
pačius senovės kunigaikščių atvaizdus. 
Atskirti juos galima tik užvedus pokalbį 
apie pokarį, partizanų kovas ir Vytautą 
Landsbergį bei A. Brazauską. Vienam tai 
bus patriotai, kitam - banditai, vienam - 
laisvės ir nepriklausomybės šauklys, kitam 
- kolchozus išvogęs muzikantas, vienam - 
prisitaikėlis nomenklatūrininkas, kitam- 
Lietuvos ąžuolas.

PožiūrisįA Brazauską, o kartu-ir į jo 
išsaugotą sovietinės Lietuvos dvasinį 
palikimą tarsi peiliu padalijo šalies 
visuomenę j dvi nelygias dalis. Pirmą kartą 
tai pasimatė per pirmuosius prezidento 
rinkimus. Už iš užjūrių sugrįžusį nepri
klausomos Lietuvos Respublikos tęsėją 
Stasį Lozoraitį balsavo 767,000 arba 38% 
visų rinkėjų, už sovietinės Lietuvos tęsėją 
A. Brazauską - 12 mln., arba 60% visų 
rinkėjų. Šis visuomenės pasidalijimas - 
trečdalis už Lietuvos Respubliką, du treč
daliai už LSSR - išliko iki šių dienų.

Tai matyti kad ir iš visuomenės po
žiūrio į piliečio prievoles valstybei. Tik 
trečdalis piliečių sąžiningai moka 
mokesčius, tik trečdalis smerkia kontra
bandą, tik trečdalis smerkia kyšius.

Kiti du trečdaliai išsisukinėja nuo 
mokesčių, sukčiauja ir siekia savo prob
lemas spręsti kyšių padedami. O kodėl gi 
ne, jei jie savo akimis matė, kaip jų dvasi
nis lyderis, visais įmanomais postais bei 
vardais pagerbtas Algirdas Brazauskas 
paslapčia skraido į Maskvą tvarkyti jam 
artimų verslininkų reikalų, kaip jo partijos 
nariai moka duoklę vedliui, užsakydami 
pobūvius šio žmonai priklausančiame 
viešbutyje, ar kaip šis net krizės metu iš- 
mušinėja biudžeto pinigus savo draugams 
statybininkams, renčiamiems Valdovų 
rūmus?

Taigi turime gerbti A Brazauską kaip 
politiką, kuris lemiamu momentu nuėjo 
su tauta ir neabejotinai palengvino Lietu
vos kovą dėl nepriklausomybės, kaip 
Prezidentą, kuris suderėjo valstybės sienas 
ir nustatė gerus santykius su kaimynais, 
kaip dalies visuomenės vadą, kuris kriti
niais momentais savo autoritetu stabili
zuodavo valstybę.

Galiausiai turime gerbti jį už tai, kad 
savo veikloje jis tikrai nuoširdžiai, pagal 
savąjį supratimą, norėjo gera tautai ir 
valstybei, norėjo būti geras jos vadovas ir 
šeimininkas.

Tačiau gerbdami neturime pamiršti, kad 
visuomenės sutaikymą jis suprato kaip 
istorijos perrašymą sovietinės nomen
klatūros naudai, kad jo ūkiški sprendimai 
atvedė valstybę į krizę, kad faktiškai val
dęs valstybę dvylika iš dvidešimties jos 
gyvavimo metų A. Brazauskas paliko 
Lietuvą susiskaldžiusią ir sutrikusią. Ir 
būdamas tvirtai įsitikinęs, kad dėl to kalti 
yra visi kiti, tik ne jis pats.

Partijos ateitis
Svarbu paminėti ir tai, kad su Algirdo 

Brazausko mirtimi didžiausia netektis 
ištiko jo sukurtą ir beveik du dešimtme
čius vadovautą partiją. Po 2001-ųjų 
pradžioje įvykusių jungtuvių socialde
mokratų vardą pasiėmusi LKP - LDDP lig 
šiol buvo suprantama kaip „Brazausko 
partija“, jo vardu nešina eidavo į rinkimus, 
į jį apeliuodavo spręsdama vidinius 
nesutarimus.

Nors per tuos du dešimtmečius parti
joje buvo kilęs ne vienas bruzdėjimas 
prieš A Brazauską, jis su šalininkais vi
sados pasiekdavo pergalę, jei reikia, ryž
tingai mesdamas lauk tuos partiečius, ku
rie pasikėsindavo į lyderio autoritetą, kaip 
tai nutiko ekspremjerui Adolfui Šleže
vičiui. Tiesa, nors 2006-aisiais naujosios 
nomenklatūros vedlys Gediminas Kirki
las buvo surengęs tarsi sėkmingą pervers
mą Vyriausybėje ir partijoje, tai laikytina 
tik taktiniu A Brazausko atsitraukimu 
artėjančios krizės akivaizdoje. Tačiau 
pernykščius partijos pirmininko rinkimus 
A Brazausko keltas įpėdinis Zigmantas 
Balčytis jau rimtai pralaimėjo naujajai 
socialdemokratų kartai, vadovaujamai 
Algirdo Butkevičiaus.

Ar šiam pavyks išlaikyti partiją vie
ningą po A Brazausko mirties? Pastaruo
ju metu vykstantys procesai rodo, kad tik
ros taikos ir sutarimo tarp „brazauskinių“ 
ir A Butkevičiaus rėmėjų nėra. O dabar 
dar prasidės kova dėl to, kuris iš A. 
Brazausko bendražygių taps neformaliu jo 
teisių perėmėju partijoje. Buvęs artimas A 
Brazausko bičiulis ir medžioklės draugas 
milijonierius Bronius Bradauskas? Partijos 
finansų ministre vadinama Milda Petraus
kienė? Seimo veteranas Česlovas Juršė
nas? O gal atvirai maištauti pradėjęs, se
nąjį LDDP vardą atgaivinti norintis jau
nasis milijonierius Andrius Šedžius? Ga
lima neabejoti, kad nebelikus A Brazaus
ko kumščio vėl bandys kelti galvą bei sukti 
intrigas ir G. Kirkilas.

Bet kuriuo atveju akivaizdu, kad so
cialdemokratai, nors ir būdami viena 
didžiausių Lietuvos partijų, nesugebėjo A 
Brazausko paunksmėje išsiauginti nevieno 
j am prilygt i galinčio vado. □
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SHOWCASING TALENT!!!!
Msįc December 29, 2010, 7pm Lithuanian House

Lithuanian Days Youth Talent Night in Melbourne! 
le “Showcasing Talent” coordinators invite any Lithuanian performers 
30 years of age to participate on the night. Ideas for performances 

le: playing a musical instrument, singing a ballad, reciting poetry, short 
a pieces, comedy acts, magic tricks, dance routines, and for the first 
- VIDEO acts!
ease visit the ald2010melboume website www.ald2010.org or email 
na Gaylard at aldona_gaylard@unitracesoft.net for more 
mation. Get in quick as places will fill fast!

JAUNIMO TALENTŲ VAKARAS
Gruodžio 29d. 2010 m., 7v.v. Lietuvių Namuose

XVI Australijos Lietuvių Dienų Jaunimo Talentų Vakaro koordinatoriai 
oume maloniai kviečia visą, iki 30 metų amžiaus, jaunimą - būsimas 
ždes - pasidalinti savo gabumais. Siūlome pagroti bet kokį muzikos 
■mentą, padainuoti, padeklamuoti, pavaidinti, prajuokinti, pašokti. Taip 
įais metais bus galimybė iš anksto VIDEO nufilmuoti savo pasirodymą 
s juo pasidžiaugsime per JTV
jau informacijos rasite ald2010melboume tinklapyje www.ald2010.org 
na susisiekti su Aldona Gaylard aldona_gaylard@unitracesoft.net

t

’įt The ald2010melbourne
invite all youth between the ages of 5 and 18 to 

nxvt participate in the
Olfl I"—.-J."" ■— Youth Art Show, 27 - 30 December 2010v»»lW meloourne «o»o . . . „

during the Lithuaman Days m 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 Imx 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

Early-bird airfares to Europe in 2011
Airfares to Europe for travel in 2011 are starting from 

$1,250,00 + taxes
Don’t miss out, as the sale of these cheap airfares end on 31 October. For full 

details and booking please contact Estours.
For your free call to Estours Travel dial 1800 888 386.

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East, Wollongong, NSW 2518

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

Website: www.estours-travel.com.au

Melbourne “Dainos Sambūrio” metinis koncertas

"Dainos Sparnais”
įvyks sekmadienį, lapkričio 14 dieną, 130 vai. p.p. Melbourno Lietuvių 

Namuose. Įėjimas - $12.
Po koncerto kviečiame pasivaišinti kava ir pyragais. Laukiame visų.

Melbourno “Dainos Sambūrio” Valdyba

• Mirus

A^A Rasai Jakutytei - 
Lipšienei

vyrui Edžiui, sūnums Jonui ir Andriui, marčioms Rimai ir Jazminai, gimi- 
nėms, artimiesiems ir draugams reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Kristina Čėsnaitė - Brazaitis, Vytas - Linas Brazaitis 
ir Renoldas Čėsna

In memoriam
Rasa Jakutytė - Lipsys

(Kalba, pasakyta St Mary’s Star of the Sea, North Melbourne, 23 September 2010.)

Rasa Jakutytė - Lipšys was the only child
of Ona MaŠiotytė - Jakutienė and Vladas 
Jakutis. Fleeing war-torn Lithuania the 
Jakutis family arrived in Germany, later 
immigrating to Australia in 1949. Her 
father worked for the Lithuanian 
Organisation VLIK Her grandmother on 
her maternal side was Ona Brazauskaitė - 
Mašiotienė, well known as the first 
Lithuanian feminist and representative of 
the women’s emancipation movement. 
Rasa was very much aware of this and was 
justly proud of her grandmother. Currently 
a book on Ona Mašiotienė is on display at 
the University of Vilnius. Another famous 
relative of Rasa is the wellknown 
archaeologist of international standing, 
Marija Gimbutas, author of The Balts’ and 
many books and articles on related subjects.

I first got to know Rasa in 1957. 
Arriving for the first time at Melbourne 
Unversity, I felt awkward and shy. However, 
I soon found a hold among a group of 
fellow Lithuanian students. Rasa was a 
kind of spiritus movens, friendly and 
helpful, quiet yet influential Always ready 
to give a helping hand, we could always 
rely on Rasa. Thus a firm friendship began 
which truly stood the test of time. In bad 
times and good times it was Rasa who 
provided unfailing support. Rasa gained a 
Diploma of Social Studies (1959/60) and 
was employed as a highly successful social 
worker for many years.

Some years ago a group of old friends, 
who had formerly belonged to the 
Lithuaniana ‘Gulbės’ Girl Guides in the 
late fifties, came together again and started 
meeting regularly at Camberwell Junction. 
This was a convenient meeting place, 
where we could exchange on-going 
impressions about happy and less felicitous 
things.

Rasa was very conscious of her 
Lithuanian heritage, yet she was wide- 
ranging in her interests.

Culturally eclectic in her tastes, she 
displayed an interest in poetry, literature 
and the theatre. She read a lot and was 
enthusiastic about Lithuanian but also non
Lithuanian writers. She rejected humbug 
and pretentiousness. There was no wearing 
a mask if something annoyed her; she was 
fiercely loyal and defensive when it came 
to her family and friends.

Our last conversations when she was in 
hospital touched on the Old Prussians, in 
whom I had developed an interest. She was 
very well aware of this and when I visited 
her a week ago she surprised me by quoting 
a poem in flawless German: Der mit den 
Flūgeln schlagt, ... das ist dein Bruder, du 
horst ihn, Laurio sagt er (He with the beating 
wings... that is your brother, you hear him. / 
Laurio he says, water,/ a bow, colourless, 
deep.) The poem is about the extinct 
Prussian language, the brother, Laurio, is 
the OP language. I was keen to hear her 
interpretation but we were never destined 
to do so...

There is so much I could still say about 
Rasa. Suffice it to say: She was a remarkably 
gentle, witty and charming person. We have 
lost a dear friend, indeed.

Goodbye, Rasa, may you fly on angels’ 
wings and may Lithuanian songs cany you 
with them...

♦ ♦ ♦
Rasa Jakutytė - Lipšienė buvo vienin

telė p.p. Jakučių duktė. Karo išblokšti p.p. 
Jakučiai su maža Rasele atsirado Vokie
tijoje, vėliau emigravo į Australiją. Jos tėvas, 
Vladas Jakutis, ėjo sekretoriaus pareigas 
VLIK’o organizacijoje. Močiutė iš moti
nos pusės buvo Ona Brazauskaitė - Ma
šiotienė, Lietuvoje žinoma kaip moterų 
emancipacijos atstovė ir puoselėtoja. Tuo 
Raselė labai didžiavosi. Taip pat ji labai 
didžiavosi savo giminaite, gerai žinoma 
archeologe Marija Gimbutas.

Su Rasele susipažinau 1957 m Ji buvo 
savotiškas tos grupės pagrindinis spiritus 
rnovens. Ramaus būdo, visada besišypsan
ti ir maloni, Raselė išsiskyrė savo švelnu
mu ir draugiškumu. Tada prasidėjo drau
gystė, kuri tęsėsi iki dabar. Apie 1959/60 
m ji baigė mokslus Melbourne Universi
tete įsigyjama DzYo/na of Social Studies ir 
toje srityje su pasisekimu dirbo daug metų.

Pieš kelis metus senos draugės, kurios 
jaunystėje priklausė “Gulbės” skaučių 
skilčiai, susibūrė į grupę, kuri susitikdavo 
Camberwell Junction. Ten praleisdavom 
kelias smagias valandas kartu besišneku- 
čiuodamos ir besidalindamos kasdieni
niais džiaugsmais ir rūpesčiais.

Raselė rėmė visus lietuvius. Patriotiš
kai išauklėta, ji domėjosi visakuo: poezija, 
literatūra ir teatru. Ji labai teigiamai atsi
liepdavo apie lietuvius rašytojus, nors skai
tė visokiausių autorių knygas. Ji buvo 
pastabi ir įžvelgianti kritiką. Nebijojo eso- 
terikos, bet nemėgo pretenzijų ir tuščiažo
džiavimo. Nebandė užmaskuoti, jei kas 
nors jai nepatiko. Pasakydavo tiesiai

Paskutiniai mūsų pasikalbėjimai suko
si aplink senprūsius ir kai aš ją dar prieš 
savaitę ligoninėje aplankiau, ji prabilo 
vokiškai, štai lietuviškas vertimas: “Jis 
muša sparnais/lauke, jispriedurųšmėsuojaj 
jis tavo brolis, girdi j į,/Laurio sako, vanduo, 
skliautas, bespalvis, gilus. ’’Tai buvo žodžiai 
apie išnykusius senprūsius. Labai norėjau 
išgirsti jos interpetaciją, bet tai mums ne
buvo lemta...

Belieka tik pasakytų kad Raselė buvo 
nepaprasto lipšnumo, švelnumo ir sąmo
jaus žmogus. Mes praradome brangią ir 
labai mielą draugę...

Sudie, Rasele, lai angelų sparnai ir 
lietuviškos dainos Tave nešioja savo 
prieglobstyje. Dr. Kristina Brazaitis

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, spalio 31 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Išvykus kun. Stankevičiui, pasikeitė 
pamaldų tvarkaraštis. Po pamaldų bus kapų lankymas. Katalikų Kultūros Draugija
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ALB Sydnėjaus Apyl. Metinis Susirinkimas
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba praneša narių dėmesiui, kad metinis narių 

susirinkimas įvyks šių metų lapkričio 14 dieną (sekmadienį) Sydnėjaus Lietuvių 
Klube. Detalės bus praneštos vėliau.

Norintys kandidatuoti į sekančią Apylinkės Valdybą nominacijos anketą gali 
gauti pas Kęstutį Protą adresu: (PO) 43B Edgar St, Auburn, NSW 2144, (mob. 
tel.: 0407 214 290), pas Apylinkės Valdybos narius ir Klubo raštinėje.

Užpildytas anketas prašome siųsti Valdybos sekretorei adresu: 43B Edgar 
St, Auburn NSW2144.

Pranešame, kad nominacijos anketos privalo būti pristatytos ir gautos ne 
vėliau kaip lapkričio 7 dieną.

Taip pat pagalvokite apie kandidatus į ALB Krašto Tarybos Suvažiavimą, kuris 
įvyks Melbourne šių metų gruodžio 29-31 dienomis.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

v

Lietuvių Caritas Ine. ir Sv. Kazimiero koplyčios
50 metų jubiliejus

Š.m. lapkričio 20 sueina 50 metų nuo Adelaidės lietuvių katalikų Šv. Kazi
miero koplyčios pašventinimo.

Jubiliejų numatoma švęsti lapkričio 20 ir 21 dienomis.
Lapkričio 20, šeštadienį, 1330 vai. koncertas Lietuvių Katalikų Centro salėje, 

6 Third Ave., St. Peters, SA. Koncerto pagrindinę dalį atliks dainininkės iš 
Melboumo - „Danos Sesės“ ir Adelaidės meno vienetai Įėjimas - auka.

Lapkričio 21, sekmadienį, 11 vai. iškilmingos pamaldos Šv. Kazimiero 
koplyčioje, 6 Third Ave., St. Peters.

Pamaldose dalyvaus Adelaidės arkivyskupas Philip Wilson, giedos
Danos Sesės** ir Šv. Kazimiero bažnytinis choras.

Po pamaldų jubiliejinės vaišės Adelaidės Katalikų Centro salėje.
Pakvietimus į vaišes galima įsigyti sekmadieniais po pamaldų pas Lietuvių 

Caritas Ine. Tarybos sekretorių Petrą Gasiūną.
Lietuvių Caritas Ine. Taryba

MELBOURNO LIETUVIŲ KATALIKŲ

60 metą jubiliejus
Šiais metais spalio 31d., sekmadienį, Melbourne Lietuvių Katalikų Parapija 

švęs savo 60 metų įsikūrimo jubiliejų.
Melboumo Parapijos Taryba maloniai kviečia visus parapijiečius ir svečius iš 

arti ir toli gausiai dalyvauti tą dieną iškilmingose Padėkos Mišiose, kurios įvyks 
12.00 vai. Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje, North Melbourne.

Organizacijas prašome dalyvauti su savo vėliavomis.
Po to kviečiame visus į šventinius pietus Lietuvių Namuose, 50 Errol St. 

North Melbourne, užsisakant vietas pas Stefą Simutytę -Oetterli tel.: 9370 5964 
(po 6.30 vai. vakaro) arba Rūtą Švambarytę-Kenny tel.: 94314852 iki spalio 24 
dienos. Laukiame Jūsų visų.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija Ine.
ruošia tradicinę

“Melbourne C up" dienų
su skrybėlaičių paradu ir apdovanojimais, “sausage

sizzler” su kavute ir pyragaičiais, antradienį, lapkričio 2 dieną, 12 vai., Lietuvių 
Sodyboje, Engadine.

Tikimės sulaukti daug svečių. SLMSGD Komitetas

Artėja 1Meno tfaroia
Architectas ir menininkas

Henrikas Teris (Sliteris)
šiais metais dalyvaus:

šyibtey
Royal Hall of Industries, Moore Park 

11-14 NOVEMBER 2010
Stand C18

LB Spaudos Sąjungą / Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Narių dėmesiui

Visi Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos nariai yra prašomi atsiliepti 
pranešant savo dabartinį adresą. Pagal įstatus, narių sąrašas turi būti tikslus

Ph: (02) 9782 0080 email: mpastoge@bigpond.com
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
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EftSIa Sydnėjaus Lietuvių Klubas
BH3Hkd 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 1130 vai. dienos.

Antradienį, lapkričio 2 dieną, 11 vai. ryto, Klube - Australijos šventė

Melbourne Cup”
• TVys dideli televizoriai • Maloni atmosfera
• Gyva programa • Geras maistas
Ponios ir panelės, nepamirškite ateiti su skrybėlaitėmis!

Klubo narių dėmesiui
Primename, kad visada galima susimokėti ir atnaujinti Klubo nario mo
kestį. Kaina - $5. Išduodamos nario kortelės.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

iunday 31** October, 1 pm----- St George Concert Band-----------
Enjoy the sounds and dance to live music performed by the St George Big Band (25 
musicians). Playing your favorites Glenn Milter, Dixieland, etc, and Peter Petrulis solo 
in the famous Tommy Dorsey 'Boogie Woogte*, sing-along with our Club Musical 
Director Pianist Garry PenhalL

Bring your friends! Book your tables! Entry free.

Pranešimas LB Spaudos Sąjungos nariams
Artėjant metiniam susirinkimui, kuris įvyks sekmadienį, 2010 m. lapkričio 

21 dieną, Sydnėjaus Lietuvių Klube, Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus į Spaudos Sąjungos Valdybą. Nominacijos 
turi pasiekti Valdybą paštu arba būti įteiktos “Mūsų Pastogės” redakcijos 
kambaryje ne vėliau kaip spalio 29 dieną, penktadienį, 2 vai. p.p. Kandidatai ir 
siūlytojai turi būti Sąjungos nariai. Nominacijos pateikiamos raštu, su bent 
dviejų Sąjungos narių bei siūlomo kandidato parašais.

Valdybos adresas: P. O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Dabartinę Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas dr. Vytautas Doniela, vice

pirmininkas Anskis Reisgys, sekretorius Vytenis Šliogeris, bei Valdybos pakvies
ti nariai - Teodoras Rotcas ir Petras Viržintas, kurie bus pristatomi metiniam 
susirinkimui ankstesnio pakvietimo patvirtinimui

Pagal Sąjungos įstatus, du dabartiniai Valdybos nariai - dr. Vytautas Doniela 
ir Vytenis Šliogeris - turi atsistatydinti per šį metinį susirinkimą. Jie yra sutikę 
vėl kandidatuoti

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

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.s!ic.org^u/Pastoge

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Danius Kairaitis, Anskis Reisgys

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. į

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

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW2204.
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