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Vokietijos Kanclerė A. Merkel Lietuvoje

(Lietuvos Rytas) Į Lietuvą rugpjūčio 26 
d. oficialaus vizito atvyko Vokietijos 
kanclerė Angela Merkei.

Prezidentas V Adamkus viešniai prista
tė Lietuvos energetinę situaciją po 2009-ųjų 
ir Lietuvos pastangas rasti išeitį iš šios situa

cijos. Prezidentas informavo apie planus 
statyti naują atominę elektrinę ir tiesti elektros 
jungtis j Lenkiją ir Švediją. „Dujų srityje 
mums svarbiausia yra susijungti dujų jungtimi 
su Lenkija. Tikimės, kad šis projektas taps 
prioritetiniu Europos projektu,“- sakė 
Prezidentas.

Reisgys Lietuvos ivgkių apžvalga
Pasisako JAV 

karinis 
ekspertas
JAV karinis 

ekspertas 
strategas Fred 
Kagan pareiškė: 
“Dėl Rusijos 
agresijos grėsmės 
reikia didesnio

NATO vaidmens Baltijos šalyse”. E Kagan 
mano, kad NATO labai mažai prisidėjo 
prie Baltijos .šalių vystymosi ir paragino 
NATO didinti savo karinį dalyvavimą 
Baltijos šalyse. Tokiu būdu bus užkirstas 
kelias Rusijos atakų pavojams prieš šį 
regioną. Rusijos politikos ekspertas E 
Kagan pažymėjo, jog Vakarai savo žodžius 
turi paremti darbais, kad Rusija netaptų 
“nepakeliama, agresyvia, imperialistine” 
jėga.

E Kagan sakė, jog Baltijos šalims būtina 
padėti kurti “sudėtingas priešraketines ir 
prieštankines sistemas, kurios priverstų 
Rusiją, jei jai kiltų noras padalyti tą patį, ką 
ir Gruzijoje, susimąstyti apie savo galimus 
labai didelius nuostolius”.

E Kagan manymu. NATO labai mažai 
prisidėjo prie Baltijos šalių vystymosi, nors 
Lietuva, Latvija ir Estija yra šio Aljanso 
narės.

Nors Rusijos puolimas NATO narės 
atžvilgiu būtų didesnė agresija nei Gruzijos 
užpuolimas, Maskva vis dėlto gali jausli 
pagundą pulti Baltijos šalis.

Apžvelgęs padėtį, Fred Kagan pabrėžė: 
’’Manau, jog Rusija turi planų Baltijos šalių 
atžvilgiu ir sukūrė Gruzijos precedentą,

manydama, kad gali naudoti jėgą rusų 
mažumai kitos valstybės teritorijoje ginti”.

“Rusai žinojo, kad su Gruzija bus 
lengva susidoroti. Tačiau norėčiau, jog jie 
žinotų, kad pavyzdžiui, padalyti tą patį su 
Estija bus labai sudėtinga”, - sakė E Kagan.

Klaipėdoje - JAV karinis laivas
Liepos 25 d. Klaipėdos uosto Kruizinių 

ir karo laivyno terminale sustojo JAV 
karinio laivyno fregata “USS Elrod”. Laivą, 
viešintį kelias dienas, galės apžiūrėti visi 
norintieji.

Laivas 136 metrų ilgio bei 14 metrų 
pločio, tarnavo įvairiose karinėse misijose 
Atlanto vandenyne, Adrijos, Juodosios, 
Karibų. Virduržcmio jūrose.

Su draugišku bendradarbiavimo vizitu 
i Klaipėdą atvykusio laivo vadas planuoja 
susitikti su Klaipėdos miesto valdžios, JAV 
ambasados I Jctuvoje atstovais bei Lietuvos 
karinių jūrų pajėgų vadu komandom Artūru 
Stankaičiu. Kas bus aptariama 
suplanuotuose susitikimuose 
neatskleidžiama.

Vokietijos Kanclerė Vilniuje
Rugpjūčio 26 d. Vokietijos Kanclerė 

dr. Angela Merkei, aplankiusi Švediją ir 
Estiją, su darbo vizitu atskrido į Vilnių, 
kur ją priėmė Lietuvos Prezidentas 
Valdas Adamkus.

Valstybių vadovai pabrėžė, kad 
Rusijos sprendimas pripažinti Gruzijos 
administracinių regionų - Pietų Osetijos 
ir Abehazijos - “nepriklausomybę” yra 
visiškai nepriimtinas, nes jis šiurkščiai 
pažeidžia tarptautinės teisės principus.

Vokietijos ir Lietuvos vadovai tvirtai 
pasisakė už Gruzijos teritorinį vietisumą

Nukelta į 2 psl.

V. Putin: konfliktą Gruzijoje surežisavo JAV
(ELTA) Rusijos ministras pirmininkas Vladimir 

Putin apkaltino JAV sukėlus konfliktą Gruzijoje. 
Pasak jo, JAV taip elgėsi siekdamos savų tikslu prieš 
artėjančius prezidento rinkimus. Tuo metu Europos 
Sąjungai primininkaujanti Prancūzija įspėja Rusiją 
apie galimas sankcijas, o Gruzijos parlamentas 
pradėjo svarstyti rezoliuciją, raginančią apskritai 
nutraukti diplomatinius santykius su Rusija.

Duodamas interviu CNN Rusijos premjeras V 
Putin teigė, kad konflikto Pietį) Oselijoje metu „daug 
JAV piliečių buvo šioje teritorijoje ir vykdė
tiesioginius savo vadovybės nurodymus“. Be to, V. Putin pridūrė, kad JAV apmokė ir 
apginklavo Gruzijos kariuomenę.

„Daug lengviau yra apginkluoti vieną pusę ir išprovokuoti ją kovoti su kita neištekt! 
ilgalaikio sprendimo taikos palaikymo procese. Panašu, kad kažkas Jungtinių Valstijų 
viduje specialiai jvėlė Gruziją į šį ginkluoti) konfliktą, kad tai tapti) vieno iš kandidato į 
prezidentus pranašumu“. - sakė V. Putin.

„Tokie teiginiai visų pirma yra visiškai nepagrįsti ir klaidingi. Be to. jei tokią informaciją 
jam (V. Putin red. past.) teikia jo gynybos pareigūnai, jis neturėtų jais pasitikėti“,- sakė 
Baltųjų rūmų atstovė Dana Perino.

Savo ruožtu Valstybės departamento spaudos tarnybos viršininko pavaduotojas Robert 
Wood pareiškė, kad „atsakomybė už kilusi;) krizę tenka Rusijai, todėl pasaulis reaguoja j 
tai, ką ji padarė“. Baltieji rūmai taip pat paskelbė, kad Gntzijai skirs beveik 6 milijonų JAV 
dolerių paramą, kad padėtų susitvarkyti su netikėta ir skubiai spręstina pabėgėlių Gruzijoje 
problema.

V. Putin nepateikė jokių kitų įrodymų dėl JAV politinių motyvų, pranešė CNN. Tito 
metu Prancūzijai pirmininkaujančios Prancūzijos užsienio reikalų ministras Bernard 
Kouchner teigė, kad Europos Sąjunga svarstys sankcijų Rusijai galimybę. Pasak jo, pati 
Prancūzija sankcijų netaikys, tačiau ji. kaip 27 narių bloko pirmininkė, sieks bendros visų 
šalių narių pozicijos.

Prancūzijoje rengiamas ES vadovų susitikimas, kuriame bus svarstoma, kaip Europos 
Sąjungos šalys turėtų reaguoti j Rusijos-Gruzijos konfliktą ir Pietų Osetijos bei Abehazijos 
nepriklausomybės pripažinimą.

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergej Lavrov teigė, kad kalbos apie ES sankcijas yra 
„iškreiptos vaizduotės“ vaisius.

Sąjūdiečiai paminėjo Baltijos kelio metines
Medžių apsuptyje Kalnų parke apie keli 

šimtai Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
narių paminėjo Baltijos kelio ir Molotovo- 
Ribbentropo pakto metines. Nešini 
lietuviškomis trispalvėmis bei j ginkluotą 
konfliktą su Rusija įsivėlusios Gruzijos 
vėliavomis, sąjūdiečiai klausėsi buvusių ir 
esamų lyderių kalbų bei raginimų protingai 
rinkli valdžią artėjančiuose Seimo 
rinkimuose.

Mitinge išsakyta parama Gruzijos 
teritoriniam vientisumui, o šių įvykių 
kontekste sąjūdiečiaiplojimais simboliškai 
„pasirašė“ po kreipimusi Prezidentui ir 
kitiems valstybės vadovams -jame prašoma 
išsaugoti šauktinių kariuomenę irpamąstyti 
apie valstybės gebėjimą apsiginti.

Mitinge kalbėjęs Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas, 
europarlamenlaras, buvęs faktinis Sąjūdžio 
vadovas Vytautas Landsbergis prisiminė, jog 
1988 m. susikūręs Sąjūdis išreiškė kitokio 
gyvenimo ilgesį. Pasak jo, šis ilgesys turi 
rastis ir dabar, kai kalbama apie korupciją

Vytautas Landsbergis

ar iškreiptą teisingumą.
„Reikia mąstyt i kitaip, reikia norėti kilti! 

Tada galvojom, kad kitoks gyvenimas - tai 
kitokia Lietuva. Teisinga ir, kaip mes 
sakydavom. I .ietuvabus tokia, kokios norės 
jos žmonės. Ar tikrai Lietuvos žmonės nogi 
tokios Lietuvos, kokia ji yra dabar? Visi 
sako: „Oi. kokia Lietuva netikus“. Tai 
žmonės, mes ir esam lietuviai, nuo čii/turi 
prasidėti reikalavimas kitokios Lietuvos ir 
jos kūryba“. - nuo scenos kalbėjo V. 
Landsbergis. Nukelta į 6 psl.

“Musų Pastogės” skaitytojų dėmesiui
Nuo rugpjūčio 12 d. iki rugsėjo24 d. skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 
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5 Trumpai iš visur "Rusijos istorija 1900-1945 metais"
♦ Rugpjūčio 23 
d. Somalijoje “Isla
mo Teismų” suki
lėliai po trijų dienų 
kovų užėmė svarbų 
Kismayo uosta
miestį krašto pie
tuose, išstumdami 
vietinių genčių 
armijas. Kovose

žuvo apie 70 žmonių, daug sužeistų,
tūkstančiai žmonių pabėgo iš miesto, 
tebesitęsia kovos dėl Al'madu miesto.

♦ Rugpjūčio 23 d. Somalijoje netoli 
sostinės Mogadišu musulmonai sukilėliai 
pagrobė du žurnalistus, australą Nigel 
Brennan ir kanadietį AmandąLindhoud, bei 
juos lydėjusius somalus.

♦ Rugpjūčio 23 d. rusų kariuomenė 
galiausiai pasitraukė iš Senakikarinės bazės 
Gruzijoje, ją pagrindinai išplėšę. Rusai visdar 
kontroliuoja svarbų Poti miestą ir uostą, 
neįsileisdami JAV karo laivų su humanitarine 
pagalba Gruzijai. Laivai turi naudoti Batumi 
uostą, netinkamą didesniems laivams.

♦ Rugpjūčio 23 d. JAV demokratų partijos 
kandidatas į prezidentus senatorius Barack 
Obama paskelbė, kad pasirinko senatorių Joc 
Bidcn (tarti “Baidcn”) savo kolega kandi
datuoti j viceprezidento postą. Delaware 
valstijos senatorius Joe Biden yra Senato 
užsienio reikalų komiteto pirmininkas.

♦ Margaret Thatcher duktė Carol 
spausdina savo atsiminimus “Mail on 
Sunday” laikraštyje. Rugpjūčio 24 d. laidoje 
ji pirmą kartą užsiminė apie savo motinos 
progresuojančią demencijos ligą. Buvusi D. 
Britanijos ministrė pirmininkė dabar net 
neatsimena, kad jos vyras miręs.

♦ Rugpjūčio 25 d. Pakistano vidaus 
reikalų ministerija paskelbė, kad ji

s n—Taliban grupuotei 
Pakistane. Užšaldomos grupuotės banko

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš I psl.
su tarptautinės bendruomenės 
pripažintomis sienomis.

“Po pokalbio su Vokietijos Kanclere 
aš viliuosi, kad Europos Sąjunga padarys 
vieningą ir ryžtingą poziciją tuo metu, kai 
yra skaldoma suvereni Europos valstybė 
ir įteisinama įvykdyta agresija. Tai 
pažeidžia Jungtinių Tautų, Europos 
Tarybos, Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Organizacijos 
bendradarbiavimo principus bei Europos 
Sąjungos ir Rusijos, NATO ir Rusijos 
partnerystės įsipareigojimus. Todėl šios 
organizacijos aukščiausiu lygiu turi 
įvertinti santykius su Rusija ir apsispręsti 
dėl jų tolesnės ateities”, sakė Prezidentas 
Valdas Adamkus.

Prezidentas V. Adamkus ir Vokietijos 
Kanclcrė A. Merkei taip pat pažymėjo, 
kad Rusija turi laikytis visų prisiimtų 
įsipareigojimų ir išvesti savo kariuomenę 
iš Gruzijos.

“Rusijos kariuomenės išvedimas ir ES 
taikdarių dalyvavimas padėtų 
sureguliuoti konfliktą Gruzijoje”, - 
pabrėžė Lietuvos vadovas.

Ar baigsis jaunimo išvykos į 
tremties vietas?

Garsus Lietuvos jaunimo 
organizatorius išvykoms į lietuvių 
tremties vietas Sibire, Gintautas Alekna 
pateko į Rusijos saugumo akiratį. Šiuo 
metu G. Alekna pradėjo planuoti jaunimo 
išvykas į tolimojo Sibiro sritis. Aplankęs 
Lensk ir Oliokminsk (Lenos upės slėnyje) 
tremties vietas, jis nutarė aplankyti ir 
Lenos upės žiotyse, prie 1 .aptevo jūros 
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sąskaitos, sekvestuojamos nuosavybės. Nuo 
2007 metų liepos mėnesio iki dabar 
Pakistane žuvo beveik 1200 žmonių dėl 
Taliban kaltės, gi grupuotė skelbia, kad ji 
planuoja dar daugiau savižudžių 
susisprogdinimų.

♦ Rugpjūčio 26 d. Rusijos vyriausybė 
priėmė nutarimą pripažinti Abehazijos ir 
Pietų Osetijos nepriklausomybę. Visos 
kitos pasaulio valstybės laiko šias teritorijas 
Gruzijos dalimi. Rusija yra kaltinama 
karine jėga aneksuojanti svetimos valstybės 
teritorijas. Rugpjūčio 27 d. pripažinimo 
nutarimą paskelbęs Rusijos prezidentas 
Dmitri Medvedev savo kalboje pabrėžė, 
kad Rusija nebijo Vakarų sankcijų bei 
šaltojo karo grėsmės. Rugpjūčio 28 d. 
kalbėjęs Rusijos min. pirmininkas 
Vladimir Putin grasino sankcijomis JAV 
bendrovėms, prekiaujančioms Rusijoje.

♦ Rugpjūčio 27 d. Taivanas pranešė, kad 
JAV gynybos departamentas galiausiai 
davė laivanui leidimą nusipirkti iš JAV 
bendrovių 60 Harpoon tipo raketų. Šios 
raketos pasieks Taivaną 2009 metais. 
Manoma, kad raketų pirkimą kelis metus 
blokavęs JAV gynybos departamentas 
pakeitė savo nusistatymą, kai pagerėjo 
santykiai tarp Taivano ir Kinijos.

♦ Rugpjūčio 28 d. Denver mieste JAV 
demokratų partijos suvažiavimas oficialiai 
nominavo senatorių Barack Obama 
partijos kandidatu į JAV prezidentus. Pirmą 
kartą JAV istorijoje juodasis yra oficialus 
vienos iš pagrindinių partijų kandidatas j 
šias pareigas.

♦ Bangkoke tūkstantinės minios 
demonstruoja prieš "lailando min. pirmininką 
Samak Sundravej, reikalaudamos jo 
atsistatydinimo. Minios rugpjūčio 26 d. 
užėmė valstybinių pastatų kvartalą, 
išstumdamos apie 1000 policininkų. Policijai 
pasisekė vėl į jį įsiveržti tik rugpjūčio 29 d.

esančias vietoves, kaip Sagastyr ir Tiksi 
i vietoves. Kaliauti į ten galima tik lėktuvu 
iš Jakutsk į Tiksi - toliau nei tūkstantis 
kilometrų.

Nuskridus i Tiksi Federalinės saugumo 
tarybos (FST) karininkas sakė žinantis, kad 
atskris vienas lietuvis - be jokio leidimo. 
G. Alekna paaiškino, jog skristi į Tiksi 
galima paprastai nusipirkus bilietą, ką jis 

■ ir padarė. FST pareigūnai G. Alekną tuo 
pačiu lėktuvu grąžino į Jakutsk.

Alekna įsitikinęs, kad visi 
nesusipratimai susiję su tuo, kad jis - 
lietuvis. Anot jo, Lietuva turi rimtai 
peržiūrėti tarptautinius santykius su Rusija.
Įžūlus Kuršių nerijos niokojimas

Jau eilę metų Kuršių Nerijoje niokojama 
gamta: statomi nelegalūs pastatai, o 
vymausybė į tai žiūri pro pirštus, neužkerta 
tam kelio. Ateityje ten riogsos įvairūs 
nelegalūs pastatai- neliks unikalios gamtos, 
neplcvėsuos mėlynosios vėliavos.

Nidoje - Thomas Mann namuko 
pašonėje išdygo nelegalūs mūrai - kažin 
kas statosi sau gyvenvietę ar biznį. 
Administracija net neranda kas tai daro, 
ar kieno tai nuosavybė. Toks įžūlumas 
supykdė Prezidentą Valdą Adamkų - 
žymų gamtosaugininką. Prezidentas 
įspėjo ministerijos vadovybę dėl 
neveiklumo ir nurodė ministerijos 
vadovybei kuo greičiau nutraukti šią 
įžūlią savivalę.

“Atsakomybėn turi būti patraukti ne 
tik įstatymų pažeidėjai, bet ir jų sustabdyti 
nesugebantys pareigūnai” - sakė Lietuvos 
vadovas. □
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da,ELTA,BNS,IXilTICiruBemanlinai”.

Rusijos mokytojai į vaikų galvas vėl 
privalės kalti istorinį melą ir komunistinę 
propagandą. Mokytojaijauniesiems nisams 
pasakos daug faktų nu tylinčias istorijas.

Sovietų diktatoriaus Josifo Stalino 
vykdytos masinės žudynės ir represijos buvo 
“racionalus sprendimas”, padėjęs tolesnei 
šalies plėtrai. Molotovo-Ribbentropo 
paktas tebuvo atsakas į Miuncheno 
susitarimus, o SSRS karas prieš Lenkiją 
1939 metais - Ukrainos ir Baltarusijos 
teritorijų “išvadavimas”. Tokias „tiesas“ j 
moksleivių galvas dabar turės kalti Rusijos 
mokytojai.

Naujoje mokyklinio vadovėlio „Rusijos 
istorija 1900-1945 metais“ koncepcijoje 
teigiama, kad „Stalinas veikė konkrečiomis 
istorinėmis sąlygomis, veikė (kaip vadovas) 
visiškai racionaliai - kaip sistemos 
saugotojas, kaip šalies pertvarkymo į iš 
vieno centro valdomą industrializuotą 
visuomenę šalininkas, kaip lyderis šalies, 
kuriai artimiausioje ateityje grėsė 
milžiniškas karas“. Ši samprata turės tapti 
visų ano laikotarpio istorijos pamokų 
pagrindu.

Vadovėlio autoriai perspėja, jog 
aiškinimas moksleiviams turi 
susikoncentruoti ties valdžios veikimo 
motyvais ir logika.

Jų teigimu, „didžiojo teroro“ arba 
„didžiojo valymo“ procesas baigėsi iš karto, 
kai tik J.Stalinas suprato, kad pavyko 
sukurti monolitinį voisuomenės modelį. Tai 
esą įvyko 1938 metais. Po to, pasirodo, 
prasidėjo kitas projektas, kurį kontroliavo 
kitas ne mažiau „efektyvus vadovas“ 
Lavrentijus Berija. „Teroni siekta pramonės 
plėtros: pagal NKVD instrukcijas buvo 
užtikrinami planingi areštai inžinierių ir 
specialistų, kurie buvo reikalingi spręsti

V. Putinas ...
Atkelta iš 1 psl.

Rusijos veiksmus pripažįstant Pietų 
Osetijos bei Abehazijos nepriklausomybę 
pasmerkė Baltijos ir Šiaurės šalių parla
mentų vadovai bei didžiųjų pramoninių 
valstybių (G7) gnipė. Gruzijos parlamentas 
ketvirtadienį pradėjo svarstytirczoliuciją, 
raginančią šalies vyriausybę nutraukti 
diplomatinius santykius su Rusija.

Baltarusijos ambasadorius Maskvoje 
ketvirtadienį pareiškė, kad Baltarusija per 
artimiausias porą dienų pripažins 
Abehazijos ir Pietų Osetijos 
nepriklausomybę.

„Mes esame sąjungininkės, ir tai viską 
pasako“, - taip apie Minsko santykius su 
Maskva sakė Vasilij Dolgolev. Jis pridūrė, 
kad Baltarusijos Prezidentas ketvirtadienį 
arba penktadienį paskelbs pareiškimą šia 
tema.

Rusija Gruzijos separatistinių regionų 
nepriklausomybę pripažino antradienį, 
tačiau nepaisant šalies vadovo raginimo 
kitoms valstybėms pasielgti taip pat, kol kas 
niekas nepasekė Rusijos pavyzdžiu.

Prastėjant Vakarų ir Rusijos santykiams, 
Rusija ketvirtadienį taip pat paskelbė, kad 
Kamčiatkoje atliko sėkmingus ilgų nuotolių 
„Topol“ raketų bandymus.

Rusijos pareigūnų teigimu, šios raketos 
pajėgios įveikti planuojamą diegti JAV 
priešraketinės gynybos sistemą Lenkijoje ir 
Čekijoje. Vašingtonas ir Varšuva praeitą 
savaitę oficialiai pasirašė sutartį dėl 
amerikiečių priešraketinės gynybos 
sistemos elementų dislokavimo Lenkijos 
teritorijoje.

Rusija tvirtina, kad JAV priešraketinės 
gynybos sistema kelia grėsmę Maskvos 
interesams, nors Vašingtonas teigia, kad 
sistema skirta atremti galimus išpuolius 
tokių priešiškų valstybių kaip Iranas. □ 

išorės ir vidaus problemoms 
Tolimuosiuose Rytuose, Sibire. Teroras 
virto “pragmatišku problemų sprendimų 
instrumentu“, - ištrauką iš koncepcijos 
cituoja laikraštis „Vremia novostej”.

Kadangi istorikams žinomas teroro ir 
represijų aukų skaičius niekaip netelpa į 
„racionalaus valdymo“ logikos rėmus, 
koncepcijos autoriai mokytojams 
primygtinai siūlo skaičiuoti komunistų 
aukas iš naujo: „Manoma, kad būtų teisinga, 
jei čia būtų sudaryta formulė, į kurių būtų 
įtraukti tik tie, kurie buvo nuteisti mirties 
bausme ir sušaudyti“.

Tokiu būdu, pavyzdžiui, žmonės, mirę 
lageriuose ar deportacijų metu, nebebūtų 
laikomi represijų aukomis.

Koncepcijoje atkreipiamas dėmesys ir į 
kitas to meto sovietų istorijos problemas. 
Pasak jos autorių, 1914-1917 metais įvyko 
Didžioji Rusijos “revoliucija”, analogiška 
Didžiajai Prancūzijos revoliucijai. SSRS 
kaimuose organizuoto bado nebuvo, jis 
susijęs tik su su „oro sąlygomis, o taip pat 
nepasibaigusiu kolektyvizacijos procesu“. 
XX amžiaus ketvirtojo dešimtmečio 
pabaigoje buvęs sukurtas ne socializmas ar 
kapitalizmas, o industrializuota visuomenė.

Moksleiviams taip pat turėtų būti 
aiškinama, kad Molotovo-Ribbentropo 
paktas tebuvo atsakas į Miuncheno 
susitarimus, sovietų agresija prieš Lenkiją
1939 metais - Ukrainos ir Baltarusijos 
teritorijų “išvadavimas”, o Baltijos šalių ir 
Besarabijos okupacija bei ją lydėjusi aneksija
1940 metais “suprantama”, nes anksčiau 
šios teritorijos priklausė Rusijos imperijai. 
Karas su Suomija taip pat buvo laimėtas, o 
Sovietų Sąjunga po jo „gavo tai, dėl ko 
kovojo“.

Nukelta į 6 psl.

Rusija perspėjo Moldovą
(ELTA) Rusijos prezidentas Dmitrij 

Medvedev perspėjo buvusią sovietinę 
Moldovos respubliką nekartoti Gntzijos 
klaidų, bandant jėga perimti atsiskyrusių 
regionų kontrolę.

Rusija išsiuntė taikdarius į Moldovą 
praėjusio dešimtmečio pradžioje, 
siekdama nutraukti konfliktą tarp 
Kišiniovo ir atsiskyrusio Padniestrės 
regiono, bei bando tarpininkauti, 
sudarant susitarimą tarp konfliktuojančių 
pusių.

Padniestrėje vyksta vienas iš daugelio 
“įšaldytų konfliktų” buvusios Sovietų 
sąjungos teritorijoje. Šis regionas taip pat 
atsidūrė aklavietėje dėl savo statuso, kaip 
buvo susiklosčiusi padėtis tarp Gruzijos 
ir Pietų Osetijos bei Abehazijos iki 
konflikto pradžios praėjusio mėnesio 
pirmojoje pusėje.

Rusija išsiuntė savo pajėgas į Gruziją, 
siekdama numalšinti Tbilisio karinius 
veiksmus Pietų Osetijos sostinėje 
Cchinvalyje. Maskva tvirtina, kad taip 
Gruzija prarado bet kokias viltis perimti 
atsiskyrusių provincijų valdymą.

“Po to, kai Gruzijos vadovams stogas 
nuvažiavo, visos problemos paaštrėjo ir 
įsižiebė karinis konfliktas”, - D. 
Medvedev teigė Moldovos prezidentui 
Vladimirui Voroninui.

“Tai svarbus perspėjimas, perspėjimas 
visiems. Manau, atsižvelgiant į tai, mes 
turėtume spręsti visus besitęsiančius 
konfliktus”, - pridūrė Rusijos vadovas.

Salių vadovai susitiko D. Medvedevo 
Juodosios jūros rezidencijoje Sočyje, kai 
Rusijos parlamentarai balsavo dėl 
rezoliucijos, raginančios pripažinti Pietų 
Osetijos ir Abehazijos nepriklausomybę.
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Lietuviai pasaulyje_____________
Premijos penkiems išeivijos mokslininkams

Pagerbtas dr. Algimantas Taškūnas
(ELTA) Penki užsienio lietuviai 

mokslininkai bus pagerbti už tarptautinės 
reikšmės mokslo laimėjimus ir ryšiiĮ su 
Lietuva stiprinimą. Švietimo ir mokslo 
ministerija jiems skyrė 13,000 litų premijas. 
Į premijas kandidatavo 16 mokslininkų.

Premija už viso gyvenimo nuopelnus 
mokslui ir laimėjimus humanitarinių ir 
socialinių mokslų srityje skirta filosofui. 
Pietų Kalifornijos universiteto (JAV) 
profesoriui emeritui dr. Ignui Kęstučiui 
Skrupskeliui.

Premija už viso gyvenimo nuopelnus 
mokslui ir laimėjimus fizinių, biomedicinos 
ir technologijų mokslų srityse skirta 
technologijos ir edukologijos mokslų 
atstovui, Siaurės Ilinojaus universiteto 
(JAV) profesoriui emeritui dr. Romualdui 
Kašubai. Premija už pastarojo dešimtmečio 
laimėjimus humanitarinių ir socialinių 
mokslų srityje skirta istorikui. Lenkijos 
mokslų akademijos Istorijos instituto 
mokslininkui, Lietuvos ir I onkijos santykių

Pasaulio lietuvių diena Šiluvoje
Jubiliejines 400 m. iškilmes Lietuvoje 

švęsime 2(M)8 m. rugsėjo 6-15 dienomis 
Dievo Motinos apsireiškimo vietoje 
Šiluvos šventovėje.

2008 m. rugsėjo 15 - oji, pirmadienis, 
yra skirta maldai ir šventimui su lietuviais, 
gyvenančiais užsienyje ir Lietuvos etninėse 
žemėse. Kviečiame išeivijos tautiečius bei 
svečius, švenčiant visas iškilmių dienas, 
ypač rugsėjo 15 - ąją jungtis ir aktyviai 
dalyvauti šioje išeivijai skirtoje jubiliejaus 
dienoje. Išeivijos parapijų bendruomenes 
ir kunigus, organizacijas, chorus, meno 
grupes, ypač jaunimą kviečiame aktyviai

JAV lietuviai 
nori balsuoti

Interne finis dienraštis www.vakarai.us 
ir Čikagoje leidžiamas didžiausias JAV 
lietuvių savaitraštis „Vakarai“ pradėjo akciją 
„Neleisk nuspręsti už tave!“, kurią 
Amerikos lietuviai - giliausias tradicijas 
turinti, aktyviausia ir įtakingiausia 
emigrantu dalis -raginami balsuoti 
artėjančiuose LR Seimo rinkimuose.

Specialiai tam sukurtame tinklalapyje 
http://rinkimai.vakarai.us aiškinama, kaip 
skirtingose JAV vietovėse gyvenantys 
lietuviai gali balsuoti, skelbiama 
informacija apie Lietuvos Respublikos 
atstovybes JAV bei kitos su Seimo rinkimais 
susijusios žinios. Kaip projekto 
iniciatoriams sakė neseniai darba Čikagoje 
pradėjusi nauja generalinė konsule Skaistė 
AniuŪenė, kol kas JAV lietuvių sostinė 
vadinamoje Čikagoje balsuoti paštu norą 
pareiškė daugiau nei 1,600 Lietuvos 
Respublikos piliečių. Tikimasi, kad jų bus 
dar daugiau.

S. Aniulicnė taip pat paneigė tarp 
emigrantų paplitusį įsitikinimą, kad 
balsuoti gyvenantys užsienyje lietuviai gali 
tik paštu. Generalinės konsulės teigimu, 
rinkimų dieną veiksiančiose Lietuvos 
Respublikos atstovybėse savo pilietinę 
pareigą galės atlikti bet kuris rinkėjas, 
turintis LR piliečio pasų.

Šiemetiniuose rinkimuose tikimasi 
aktyvesnio JAV lietuvių dalyvavimo, nes iš 
naujojo Seimo jie laukia jiems reikšmingo 
sprendimo dėl dvigubos pilietybės. 
Pastarojo Seimo ir Prezidento Valdo 
Adamkaus kompromisinį Pilietybės 
įstatymą Amerikos lietuviai sutiko kaip 
antausį. 

istorijos tyrėjui dr. Broniui Makauskui.
Premija už pastarojo dešimtmečio 

laimėjimus fizinių, biomedicinos ir 
technologijos mokslų srityse skiria lazerini!) 
technologijų specialistui, Hokkaido 
universiteto (Japonija) asocijuotam 
profesoriui dr. Sauliui Juodkaziui.

Premija už mokslo patirties, laimėjimų 
sklaidą, mokslo rys ii) tarp Lietuvos ir užsienio 
šalių plėtojimą skirta edukologui, lietuvybės 
puoselėtojui. Tasmanijos universiteto 
(Australija) mokslo darbuotojui dr. 
Algimantui laškūnui.

Premijomis siekiama skatinti išeivijos 
mokslininkus puoselėti lietuvybę bei siekti, 
kad jie garsintų Lietuvą, palaikytų 
glaudesnius ryšius su Lietuvos mokslo 
bendruomene, krašto lietuvių bendruome
nėmis ir aktyviai dalyvautų jų veikloje; skatinti 
išeivijos mokslininkus dalyvauti bendrose 
mokslo programose.

Premijas planuojama iškilmingai Įteikti 
spalio mėnesį.

telktis į dienos organizavimą, siūlyti savo 
prisistatymus, menines ar akademines 
programas. Šios dienos svarbiausia dalis - 
Šiluvos aikštėje bendra iškilminga šv. Mišių 
liturgija. Kviečiame ruoštis, burtis ir 
liturgijoje gausiai dalyvauti visus 
maldininkus, išeivijos muzikus, chorus ir 
ypač jaunimo ansamblius.

Išeivijos dienos programą koordinuoja 
ir dalyvius registruoja sesuo Pranciška 
Bubelytė FDCJ, ei. paštas: 
pranciskai@yahoo.com, tel. +370- 37 - 
730488, mob. +370 - 650 - 76520. Adresas-. 
Nasturtų g. 7, Kaunas LT - 50181, Lithuania.

Bendra informacija Šiluvos piligrimams 
- Jono Pauliaus II namuose, ei. 
paštasąono.pauliaus. namai@ kn.Inc.lt, tel. 
+ 370 - 428 - 79200, mob. + 370 - 687 - 
87124. Adresas: M. Jurgaičio g. 5, Šiluva 
LT - 60432, Raseinių raj., Lithuania.
Užsienio lietuvių katalikų sielovada

Kur tie rusai?
Kai kuriuos JAV Georgia valstijos 

gyventojus išgąsdino pranešimai apie rusų 
karių įžengimą į Gruzijos teritoriją.

Pavyzdžiui, svetainėje „Yahoo! Answers“ 
pasirodė sunerimusios vartotojos 
pseudonimu Jessica B. klausimas:

„Aš gyvenu Georgia ir niekur nematau 
rusų, bet sakoma, kad jie jau įvažiavo su 
tankais. Ar man verta nerimauti?“ Greičiau 
neiperparąjaiatsakėpusantrošimtožmonių. 
Vieni vartotojai jai aiškina, kad Georgia 
valstijos ir Gntzijos respublikos pavadinimai 
angliškai rašomi vienodai, kiti abejoja jos 
intelektualiniais gabumais.

Vartotojos tikrumas abejotinas, kadangi 
tai pirmasis jos klausimas po registracijos.

Tačiau daugelis atsakiusiųjų į tai pažiūrėjo 
rimtai. Klausimas sukėlė parodijų ir 
pamėgdžiojimų bangą amerikiečių 
tinklaraščiuose ir socialiniuose tinkluose.

Remkime Australijos 
Lietuvių Fondą

Aukos atleidžiamos nuo pajamų 
mokesčio (Tax deductible). 
Naudokite pavadinimą anglų kalboje 
-Australian Lithuanian Foundation 
Ine. 44 - 50 Errol St., North 
Melbourne, Vic. 3051.

Turint klausimų, galite skambinti 
Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

Tęsinys. Pradžia 
“MF’nr.34.

Net ir senovės
romėnai mušdavo būgnu ritmą galerų 
irkluotojams. Darbo dainos turi nemažai 
refrenų, perėjusių ir j kitas dainas, kaip “oi 
tylia, tylia,” “saduto, tuto.”Tarp kitko, darbo 
mostai ir žingsniai bus, be abejonės, davę 
pradžią ir tautiniams šokiams.

Liaudies instrumentai
Lietuviai, matyt, savo darbą siejo su 

liaudies instrumentine muzika. Iš 1578m. 
yra išlikęs dokumenmtas, kuriame italas 
Guagnini mini, kad “Ūkininkai...ir 
miestiečiai turi namuose kaimiškus 
malūnus...ir jais mala grūdus. Sukdami 
(juos. l.P-D) rankomis . jie savo protėvių 
papročiu drauge dainuoja 
kažkokią liaudišką dainą, daug 
kartų vartodami žodį 
“malu”.... Taip pat jie turi 
ilgokas medines dūdas ir. 
pūsdami jas, išgauna keisti) ir 
nedarnių garsų, o kartais vienas 
žmogus pučia vienu metu dvi 
dūdas, tai susidaro tam tikra 
harmonija.”

Įvedus krikščionybę, 
buvo uždraustos pagoniškos 
apeigos ir papročiai. 1683 m. 
Prūsijoje išleistame 
bažnytiniame metraštyje
sakoma, kad atvažiuodami j šventovę 
lietuviai vestuvininkai atsiveža būgnus ir 
trukdo pamaldas. Toks trukdymas esąs 
draustinas, jeigu muzikantai tokio 
draudimo nesilaikytų, tai jų būgnai turi 
būti subadyti, o iš muzikantų išieškota 
trys markės šventovės naudai..” 
Drastiškos priemonės pagoniškų apeigų 
išnaikinimui mažai ką bendro turi su 
krikščionybe, bet jos byloja apie senovės 
lietuvių muzikos pamėgimą.

Pastoriaus T. Lepner knygoje “ Der 
Preusche Littauer” (1690 m.) yra tokia 
užuomina:

Der Littau(er) is gencigt 
zum Heulen, Spielen, Singen. 
Die Kankel.Trub, Geig, Pfeif 
musz bei ihmofte klingen 
Spėju, kad pastorius vadina raudas 

“Heulen,'’ nes jis taip pat teigia, kad lietuviai 
yra “musici naturales.”. Žinoma, žodžių 
sąvokos keičiasi amžių slinktyje.

Kristijono Donelaičio poemoje “Metai” 
irgi randame instrumentinės muzikos 
aprašymą:

“ Taip besipasakojan, štai špielmonai 
susibėgo ir savo būriškus ant šokio 
skambino žaislus. Plyckius cimbolus, o 
Kulas čirškino smuiką, bet Šnairiuks zūbus 
ištempęs birbino vamzdį” (Rašyba 
sumoderninta -I.P-D)

Daugiau rašytinių žinių apie liaudies 
instrumentus ir jų grojimą įvairiomis 
progomis turime iš XIX - to amžiaus. 
“Simonas Daukantas mini trimitus, 
vamzdžius, molinukus, kankles. J. 
Jarasevičius - ragą, trimitą, būgną, dūdeles. 
Jucevičius rašo apie liaudies instrumentus 
ir iš kitų kraštų pasisavintus. Jis teigia, kad 
lietuviai mėgsta savo instrumentais groti.”

Instrumentinė muzika ir chorai
Seniausių žinių apie instrumentinę 

muziką ne liaudies instrumentais, randame 
Lietuvoje tik iš XIV -to amžiaus. Tiesa, apie 
tai pasakoja Dlugošas, kuris gyveno ir rašė 
daug vėliau. Kažin, ar tenka abejoti jo žinių 
autentiškumu, nes jis nebuvo lietuviams 
palankus. Taigi Dlugošas rašo, kad:

“...kunigaikščio Gedimino duktė

Senoji lietuvių muzika
Jos pradmenys, vystymosi raida iki 19-to amžiaus galo.
Muzikos mėgėjos mintys ir surasta bei gauta medžiaga.

Isolda Požclaitė - Davis AM

Aldona keliaudavo su muzikantų palyda, 
kuri grojo“tympana (kettledrum -būgnas), 
sambucae, fiolac”(šitų dviejų instrumentų 
neradau ‘Muzikos Terminų Žodyne’,
Antanas Kmlutys, Vilnius, Vaga, 1975 m.).

1351 m. solistas iš Lietuvos Rykselis 
dainavo Maricnburg pilyje, kryžiuočių 
ordino didelėje šventėje.”

Iš XV-to amžiaus turime žinių, kad pas 
Vytautą Didijj lankėse trubadūras Oswald 
von Wolkenstein. 1408 m ordino magistras 
Ulrich von Jūngingen pasiuntė savo 
vyriausiąjį muzikantą ir jo padėjėją į Vilnių 
ptts Vytautą su dovanomis. Kunigaikštienei 
Onai magistras dovanojo du muzikos 
instrumentus - “clavicordium (senovės 
klavišinis muzikos instrumentas, vienas iš 
fortepijono prototipų) et Portatyvum” (nuo

pranc. kalbos ‘porter’ - nešti. Tai maži 
nešamieji keliolikos vamzdžių vargonėliai 
be pedalų.). “Vytauto Diddžiojo muzikantai 
netgi grodavo kituose kraštuose. 1399 m ir 
vėliau jo muzikantai, pav... “fleitininkas________
gastroliavo ordino pilyse."

1409 m. Trakuose jau veikė muzikos 
mokykla, kurioje choristai buvo lavinami 
giedoti giesmes ir gregorinius choralus. Prie 
Vilniaus katedros buvo du chorai: Vienas 
mišrių balsų, kitas 24 choristų labai aukštų 
balsų (turbūt kastratai, kurie labai 
ištobulino ‘belkanto,” (iškelia balso grožį 
ir solisto virtuozinę dainavimo techniką).

1513 m. Vilniuje įsisteigė pirmoji 
muzikos mokykla prie šv.Jono 
bažnyčios,1522m antroji - prie katedros. 
Vyskupo Motiejaus Valančiaus raštuose 
aptinkame žinią, kad XVI -tame amžiuje 
veikė muzikos mokykla prie Varnių 
katedros, kurioje lavinosi choristai ir 
kankliuotojai.

Giesmėms gaidų irgi netrūko 
Lietuvoje. Pastoriaus Martyno Mažvydo 
katekizmo vertime, išleistame 1547 m., 
yra vienuolika giesmių su gaidomis. 
Vėliau buvo išleistos jo “Gesmes 
Chrikscioniskas”, o 1589 m. J. Bretkūno 
“Giesmes Duchaunas”. Šituose giesmy
nuose yra taip pat gaidų. Danielius 
Kleinas, patobulinęs išsibaigusių 
giesmyni) lietuvių kalbą, išleido juos 1666 
m. pavadinęs jas “Naujos Giesmių 
Knigos”. Tokiu būdu platesni lietuvių 
sluoksniai galėjo mokytis giesmių 
melodijų.

Reikia manyti, kad XV ir XVI amžiuose 
Lietuvoje buvo vaidinamos misterijos 
(dramos bibline tema) didžiųjų švenčių 
progomis. Misterijų esminę dalį sudaro 
chorai ir muzikos palyda. Be abejonės, tai 
buvo Vakarų Europos muzika, grojama tų 
laikų instrumentais. Muzikantų orkestruose 
grodavo daugiausiai svetimšaliai, nors 
pasitaikydavo jau ir vietinių instru
mentalistų, kurie mokėsi daugiausiai 
Lenkijoje.

Tęsinys kitame “M.P.” numeryje
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Lietuviai pasaulyje
Reikia daugiau spyglių ir dyglių!

Romualdas Kriaučiūnas (JAV)
Jau kuris laikas galvoju apie 

humoro reikalingumą mūsų 
kasdieniniame ir visuomeniniame 
gyvenime. Žmonės per rimtai į 
viską žiūri, per greitai užsigauna 
ar įsižeidžia, per dažnai save 
pervertina. Atrodytų, kad tokiems 
trūksta paprasto humoro. Šią skiltį parašyti
paskatino Julijos Gylienės laiškas 
„Drauge”, pavadintas „Spygliai ir dygliai 
II”, kur autorė, prisimenanti Aloyzo 
Barono redaguotą humoro skyrių 
dienraštyje, skatina tokį skyrių atgaivinti

Pradžiai, nuotaikai sukurti, turiu daug 
naujadarų, kurie verti dėmesio ar bent 
nusišypsojimo. Štai pora pavyzdžių:

Akiratis - mėlynė po akimi.
Baliavoti - braidyti po balas.
Baseinas - einantis basomis.
Galvosūkis - alkoholinis gėrimas.
Ilgaplaukė - ilgų nuotolių plaukikė.
Javai-JAV gyventojai, 
įrašiniai-vaistai, naudojami lašais. 
Pelėda-katinas.
Peleninė - Pelenės gyvenamoji vieta. 
Runkelis - rungtynėms skirtas kelias. 
Rusenti - kalbėti rusiškai.
Seklyčia - seklių įstaiga.
Sumuštinis - sumuštas žmogus.
Vadovėlis - nedidelės įstaigos vadovas.
Ką apie humorą sako rimti moksliniai 

šaltiniai? „Žurnalistikos enciklopedijoje” 
jis aptariamas kaip komiškumo sritis - 
pakantus, nepiktas gyvenimo keistenybių, 
juokingi) situacijų, žmonių ydų pašiepimas. 
Sukeldamas juoką humoras kartu skatina 
susimąstyti. Nuo satyros (demaskuojančios 
ir tendencingos) ir ironijos (niekinančios) 
humoras skiriasi požiūriu į pasaulį, jis 

-----ptiKmiiumą, atlaidumą 
išjuokiamam objektui. Ten toliau rašoma,

“ Eurovizijos” 
boikotas?

(EITA) Kultūros ministras Jonas Jučas 
teigia, kad dar per anksti kalbėti apie 
galimybę boikotuoti “Eurovizijos” dainų 
konkursą Maskvoje, taip išreiškiant protestą 
dėl Rusijos agresijos prieš Gruziją. Anot J. 
Jučo, spontaniški sprendimai dabar yra 
nepriimtini.

“Nereikėtų skubėti boikotuoti 
“Eurovizijos” dainų konkurso. Dar turime 
pakankamai laiko stebėti Rusijos veiksmus 
ir daryti teisingas išvadas”, - Eltai 
penktadienį sakė J. Jučas.

Ministras priminė, kad Lietuva jau 
pareiškė ryžtingą poziciją dėl karo veiksmų 
Gruzijoje, šiuo klausimu yra aiškus ir 
Europos Sąjungos (ES) nusiteikimas.

“Spontaniški sprendimai gali tik 
apsunkinti diplomatų pastangas sureguliuoti 
konfliktą. Tiesiog dabar dar ne laikas apie 
taikalbėti”, - pažymėjo kultūros ministras.

Apie 2009 metų “Eurovizijos” boikotą 
pirmasis viešai prakalbo Estijos 
visuomeninio transliuotojo EER vadovas. 
“Inicijuosime viešus debatus, ar Estija turėtų 
dalyvauti ar boikotuoti “Eurovizijos” dainų 
konkursą Maskvoje dėl Rusijos agresijos 
prieš Gruziją ir besitęsiančios jos 
okupacijos. Mano asmenine nuomone, būtų 
protinga nedalyvauti”, - užsienio 
žiniasklaidai sakė Margus Allikmaa.

Tuo tarpu Estijos kultūros ministrė 
patikino, kad šalies vyriausybė dar nėra 
apsisprendusi dėl galimo boikoto. 
“Sprendimas negali būti priimtas 
paskubomis”, - sakė 1 .aine Janes.

Teisę kitąmet rengti “Eurovizijos” dainų 
konkursą Rusijai iškovojo dainininkas 
Dima Bilan su daina “Believe me”. 
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kad „šių dienų humoras 
dažniausiai slypi už sąmoningos 
ironijos, eina drauge su satyra ar 
žaismingo grotesko pavidalu 
nukreiptas prieš įvairius 
politinius veikėjus, reiškinius, 
visuomenines ydas”.„Lietuvių

enciklopedijoje” skaitome, kad lietuvių
humoristinė kūryba iš seno gaiviu 
linksmumu reiškiasi mūsų tautosakoje: 
liaudies dainose, pasakose, mįslėse. XIX 
amžiaus pabaigoje humoras lietuvių 
literatūroje įgijo vis daugiau politinio ir 
pasaulėžiūrinio atspalvio, kol pavirto pilna 
satyra. Čia paminėtinas Vincas Kudirka ir 
jo satyros apie rusų valdininkus. 
Nepriklausomybės laikais ir tremtyje iškilo 
daug naujų humoristikos kūrėjų. Tarp jų 
paminėtinas Pulgis Andriušis, Vokietijoje
po karo redagavęs humoristinį laikraštį 
„Dievo paukštelis”, išleidęs feljetonų 
rinkinį „Ir vis dėlto juokiamės”. JAV 
humoristiką rašė Albinas Valentinas, 
Aloyzas Baronas (Dr. S. Aliūnas), 
Leonardas Žitkevičius, Balys Pavabalys, 
Antanas Gustaitis ir kiti.

Su įdomumu savo laiku „Drauge” 
skaitėme „Spyglius ir dyglius”, „Ateities” 
žurnale - „Kreivas šypsenas”. Dabar su Jul
ijos Gylienės paskata lauksime ko nors 
panašaus vėl pasirodant ir mus visus gerai 
nuteikiant. Svarbu kiekvieną dieną savo 
gyvenime rasti ką nors juokingo, įtampą 
atpalaiduojančio.  Tik tada, skaitydami tokius 
žodžius kaip„karvedys”, galvosime ne tik apie 
karo vadą, bet ir pamatysime piemenį, 
žiūrėdami į „pataikūną” pagalvosime apie 
taiklų šaulį, o matydami „Prometėją” 
prisiminsime netaiklų krepšininką. 
Mokslininkų jau nustatyta, kad geras juokas 
naudingas ir mūsų sveikatai. Tad ko
laukiame? (“Draugas”)

Demografinė krizė 
tuština Europos 

kaimus
Mokslininkai perspėjo, kad kai kurie 

Europos regionai yra pasmerkti ištuštėti, 
raportuoja “Reuters”.

Europai gresia demografinė krizė dėl 
gyventojų nykimo ir senėjimo, o kai kurios 
kaimo vietovės beveik neišvengiamai 
ištuštės, ketvirtadienį pranešė Vokietijos 
sociologijos ekspertai.

Pasak Berlyno populiacijos ir vystymosi 
instituto mokslininkų, jeigu nevyktų 
imigracija, Europos Sąjungos (ES) 
gyventojų iki 2050 meti; sumažėtų maždaug 
52 mln. - Bendrijoje tada iš viso gyventų apie 
447 mln. žmonių.

Išsamią ataskaitą apie Europos 
demografinę ateitį paskelbę su žurnalu apie 
gamtą „GEO“ bendradarbiaujantys 
ekspertai teigė, kad kai kurie Lenkijos, Rytų 
Vokietijos, šiaurinės Ispanijos ir pietinės 
Italijos regionai gali visiškai ištuštėti.

Geriausia demografinė ateitis 
numatoma Islandijai, Šveicarijai ir Švedijai, 
o daugiausia problemų gresia Rumunijai, 
Bulgarijai ir Lenkijai, sakė tyrėjai, kurie šias 
išvadas padarė išnagrinėję 24 rodiklius.

Pasak ataskaitos, ES kiekvienai moteriai 
vidutiniškai tenka 1.5 vaiko, todėl 
kiekvienos tolimesnės kartos narių skaičius 
yra 25 proc. mažesnis negu ankstesnės. Iki 
2050 metų bendras amžiaus vidurkis 27 
Bendrijos šalyse padidės dešimčia metų. Šie 
skaičiai kelia nerimą kai kuriems 
ekonomistams.

„Dėl mažėjančio darbingo amžiaus 
žmonių skaičiaus ir didesnių išlaidų

Tyrimas: laimingi 
žmonės gyvena 

ilgiau
(ELTA) Laimė negali išgydyti, bet 

apsaugo nuo ligų ir taip pailgina gyvenimą - 
maždaug tiek, kiek jį pailgina metimas 
rūkyti. Prie tokios išvados priėjo olandų 
sociologas Ruut Vecnhoven iš Rottcrdamo 
Erazmo universiteto.

Tyrėjai jau ne kartą yra pareiškę, kad 
laimingi žmonės gyvena ilgiau, tačiau iki šiol 
buvo neaišku, ar meilės būsena turi įtakos 
gyvenimo trukmei ar, atvirkščiai, gera 
sveikata pailgina gyvenimą ir kartu suteikia 
daugiau laimės.

Mokslininkai mėgino nustatyti 
priežastinį ryšį, remdamiesi ilgalaikiais 
tyrimais. Jų tyrimų rezultatai buvo 
prieštaringi. Kai kurie duomenys rodė, kad 
laimė iš tikrųjų ilgina gyvenimą, kiti tyrimai 
šio poveikio nenustatė ir netgi rodė 
priešingus rezultatus - tarp laimingi) žmonių 
užfiksuota daug ankstyvi) mirčių atvejų.

R. Veenhoven, ištyręs šiuos duomenis, 
priėjo išvadą, jog laimė nepailgina rimtai 
sergančių žmonių gyvenimo, bet 
sveikiesiems padeda gyventi ilgai - laimė 
apsaugo juos nuo ligų.

Vienas iš mechanizmų, galinčių 
paaiškinti šį efektą, susijęs su tuo, kad 
bloga emocinė būsena sukelia stresą, 
kuris sumažina imunitetą, be to, laimės 
būsena gali paskatinti sveiką gyvenseną.

Profesorius R. Veenhoven nuo 
praėjusio šimtmečio septintojo 
dešimtmečio tiria laimės problemas, 
kuria instrumentus laimės laipsniui 
nustatyti - tiek atskiriems žmonėms, tiek 
ir visoms šalims.

Gegužę jų sukurtas linklapis “World 
Database of Happiness” paskelbė 
laimingiausių pasaulio šalių reitingą, 
kuriame pirmauja Danija ir Šveicarija.

pensijoms bei sveikatos apsaugai mums 
sunku varžytis su kitais greičiau 
besivystančiais pasaulio regionais“, - sakė 
žurnalo „GEO“ ekspertai.

Mokslininkai perspėjo, kad kai kurie 
Europos regionaiyra pasmerkti ištuštėti.

„Neabejotina, kad artimiausiais metais 
kai kuriuos regionus Ispanijos šiaurėje, 
Italijos pietuose, Bulgarijoje ir Rytų 
Vokietijoje žmonės visiškai apleis“, - sakė 
Berlyno populiacijos ir vystymosi instituto 
direktorius Rciner Klingholz.

„Žmonės išvyksta dėl tam tikrų 
priežasčių, jų negalima priversti grįžti 
atgal“, - pridūrė mokslininkas. Pasak jo, kai 
kuriuos regionus geriausiai palikti likimo 
valiai, o kitus, ypač didesnius miestus, 
vystyti sparčiau.

Gyventojų skaičiaus mažėjimas ypač 
paveikė Vokietijos rytinę dalį. Nuo 1989 
metų, kai buvo sugriauta Berlyno siena, iš 
Rytų Vokietijos išvyko daugiau nei 1.5 mln. 
menkai apmokamą darbą dirbančių arba 
visiškai jo netekusių gyventojų, daugiausia 
moterų. Pažymėtina, kad kai kuriuose 
žmonių apleistuose rajonuose vėl 
apsigyveno vilkai.

Kita vertus, kaip pažymėjo R.Klingholz. 
atsiranda daugiau vietos želdyti miškus, 
kurie šaliai gali padėti kovojant su klimato 
permainomis.

Vilniuje "Sostinės 
dienos"

Rugsėjo 5-7 dienomis Vilniaus viešąsias 
erdves tradiciškai išjudins tarptautinis 
festivalis “Sostinės dienos 2008”, šiemet 
rengiamas jau šešioliktąjį kartą.

“Įdomių renginių išsiilgusiai publikai 
miesto šventė bus it gardus desertas - netrūks 
kultūrinių renginių, nestigs populiarių 
Lietuvos ir užsienio žvaigždžių pasirodymų, 
šurmuliuos dūzgiančiu prospektu virtusi 
pagrindinė sostinės “arterija”. Svarbiausia - 
visi renginiai nemokami”, - festivalio 
programą trumpai pristatė “Vilniaus 
festivaliai” vadovas Remigijus Mcrkclys.

“Kasmet bitučių, smalsių vilniečių bei 
miesto svečių, vis daugėja, o ne taip jau 
paprasta nustebinti ir pamaloninti įnoringąjį 
sostinės žmogų. Tačiau drąsiai galime sakyti 
- susitikimo vietos Gedimino prospekte 
pakeisti nebegalima”, - įsitikinusi 
“Dūzgiančio prospekto” meno vadovė Zita 
Kelmickaitė.

Šįmet vyks ir “Prospekto išpardavimais” 
vadinamas aukcionas, kuriame surinktos 
lėšos bus skirtos arba iš Gruzijos atvyks
iančiam vaikų kolektyvui, arba, jei gruzinai 
neatvyktų, - Vilniaus dailės akademijos 
jauniesiems menininkams paremti.

Už pernai aukcione surinktus beveik 
4,000 litų Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 
“Sostinės dienoms” išleido specialų 
poezijos apie Vilnių rinkinį, kuriame savo 
eilėraščius sostinei publikuoja 62 žinomi 
poetai - nuo vyriausiojo amžiumi Kazio 
Bradfino iki jauniausiojo - Donato 
Petrošiaus. Albumas iliustruotas 
įspūdingomis Algimanto Kunčiaus 
Vilniaus nuotraukomis.

Festivalį kaip ir kasmet “įrėmins” didieji 
koncertai Katedros aikštėje. Kiekviename 
jų - nepakartojami Lietuvos ir užsienio 
atlikėjų pasirodymai, paruošti specialiai 
“Sostinės dienoms”.

Atidarymo koncerte rugsėjo 5 dieną 
“Sostinės dienų” rengėjai vilniečius ir 
miesto svečius pakvies išgirsti laisvą gruzinų 
balsą. Šiuo svarbiu Gruzijai metu dvasiniu 
tiltu tarp šalių taps vieno žymiausių Gruzijos 
kolektyvų - “The Shin” - Vilniui parengta 
programa, kurioje ypatingo temperamento 
ir sąmojo dėka jungsis džiazas, populiarioji 
ir folklorinė muzika. O atidarymo koncerto 
“vinis” - britų grupės “Koshecn” 
pasirodymas.

Visas tris festivalio dienas tradiciškai 
dūgs Gedimino prospektas, kurio tema šiais 
metais - “Mokytojas ir mokiniai”. Čia bus 
įdomu stebėti žinomą džiazo virtuozą 
saksofonininką Petrą Vyšniauską ir jo 
mokinius, akordeono profesorių Ričardą 
Sviackevičių ir jo ugdytinius, žinomą roko 
atlikėją Povilą Meškėlą ir jo mokinius bei 
daugybę populiariosios muzikos 
profesionalų išugdžiusios Nijolės 
Maccikaitės dainuojantį jaunimą.

Savita gaida pagrindinėje sostinės 
“arterijoje” šiemet skambės įvairių 
Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų 
muzika, šokiai, dainos. Trokštantys 
kamerinės aplinkos skubės prie 
Nacionalinio dramos teatro scenos, kur ras 
pavienius atlikėjus, kalbančius iš širdies Į 
širdį. Norintys didelės linksmybės, plataus 
mosto skubės prie scenos netoli Vilniaus 
gatvės. Ten ras su kuo pašokti, o ir didesniųjų 
grupių pasiklausyti. Niekas iš Gedimino 
prospekto neišeis be lauknešėlio, nes 
kulinarinį paveldą puoselėjantys žmonės 
priveš aukštaitiškos duonos, suvalkietiško 
skilandžio ir senovinių riestainių.

Gedimino prospekte veiks ir keturiolika 
dailės galerijų. Atėjusieji turės progą įsigyti 
lietuvių dailininkų darbų bei pabendrauti 
su jų kūrėjais ir pa matyti senuosius amatus 
ir lėlių spektaklius.
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NAUJOJI LIETUVA BRANGI
Dovilė Zduobicnė

Tęsinys. Pradžia “MP” nr33.
Tačiau pastebėjome, kad šalia slėnyje 

stovėjo didelė pakelta scena su profesionaliu 
apšvietimu, mikrofonais, laiptais. 
Amfiteatras! Mums nebuvo aišku, kodėl 
tokia moderni struktūra glūdėjo šiose, kol 
kas mūsų patyrime, labai elementarinėse 
patalpose.

„Laužas dega, laužas dega..” dainavo 
visi. Laužas iš tikrųjų degė, mažos liepsnos 
šoko didyn, aukštyn, bet prieš laužą susėdę 
buvom tiktai mes australai. Visi kiti 
nuplūdo i šalia esantį “stadiojną”, kur nors 
paskutinis „Laužas dega” posmas nebuvo 
net pasibaigęs, scenoje prasidėjo koncertas. 
Dabartinė muzika (ir rock ir rap) garsiai 
aidėjo per „Močiutės” jau aptemusius 

Stovyklos vartai Į vėliavų aikštę

laukus. Nebebuvo dainavimo, nebuvo 
pasirodymų aršūkių, nei juokų nei giesmės 
„Ateina naktis”. Tačiau mūsų Darius Gakas 
labai šauniai pasirodė iškviestas į sceną 
sudainuoti dainelę „Renata”. Didžiausias 
vakaro spektaklis buvo Lietuvos populiari 
žvaigždė, Eglė Sirvidytė, kuri sudainavo jos 
pačios sukurtą stovyklos dainą “Mano 
namai “.

Vaikams koncertas labai paliko—iki pat 
stulbinančios pabaigos antrą valandą ryto 
su „fireworks”. Bet vyresnieji nusivylė tokiu 
mums neskautišku, kasdienišku renginiu. 
Pradė jome suprasti, kad šie lietuviai skautai 
ne mūsų vaizduotės Močiutės Lietuvos 
vaikai, nei užsienio lietuvybės gynėjai. 
Skautavimas šioje Naujoje Lietuvoje toks

Biblioteka ant ratų

kaip ir kituose laisvuose kraštuose (ar tai 
Amerikoj, ar Australijoj) — 
savarankiškumo idealas, konkurencijos 
ryžtis, techniško skautavimo siekimas, 
modernus jaunystės smagumas. 
Pasijautėme, kad mes ne vietoj ir ne tuo 
laiku, lyg tik suradę kišenėje skylę, pro kurią 
pradingo brangus pinigas.

Sekančiomis dienomis kiekviena 
pastovyklė niošė savas vakaro programas, 
kuriose, laimei, prie laužų, buvo progos 
padainuoti. Bendra stovyklos programa 
buvo nespecifinė. Laužai ir vakarinės 
programos prasidėjo vėlai (pvz. vilkiukų 
laužas 10:30 v.v.) Rytais pusryčiai buvo 
įvairiai—9tą valandą, kartais vėliau, nors 
saulė jau švietė nuo 4:00 v.r. Pastovyklės 
(pagal skautų laipsnius) veikė savarankiškai: 
savos lauko virtuvės, savos programos ir 
užsiėmimai. Kiekvienoje pastovyklėje 
gyveno nuo šimto iki kelių šimtų vaikų.

Pirmos dienos naujoje vietoje visad yra 
sunkios, kol apsipranti, susipažini, o net dar 
sunkiau,jeigu svetimam krašte. Iš pradžių, 
mūsų vaikams buvo nelengva susidraugaut 
su lietuviais broliais ir sesėm. Mūsiškiai 
greičiau sutapo su kitų tautų skautais pvz. 
danais ir norvegais. Pasitarę apie patirtą 
nuošalumą su viena stovyklos vadove, 
sulaukėme stebėtino pastebėjimo: 

„Bandome tai keisti, bet žinokite, toks yra 
mūsų būdas.”

Be nustatytų pareigų, mūsų vadovai 
norėdami užsiimti šoko į dušų statymo 
darbą. Stovyklos vadija parūpino įvairių 
dydžių ir stiprumų slankas, kranus, 
kriaukles, įrankius ir direktyvą: „Statykite 
kur, kaip norite.” (Atrodo stovyklos 
galvosena buvo, kad jeigu yra ežeras, kam 
reik praustis?) Australai ir norvegai kartu 
darbavosi pastatyti 16 dušų. Galų gale, po 
trijų dienų pasisekė pabaigti darbą. 
Skautiškas pasišventimas ir optimistiškas 
nusiteikimas nugalėjo nors parūpintos dalys 
netiko, viena su kita nesusijungė, reikėjo 
viską iš naujo statyti.

Suruošti didelę stoyvklą, kad įdomiai 
užimti arti 800 vaikų yra nemažas iššūkis. 
Buvo aišku, kad Legendos stovyklos vadija 
sunkiai dirbo sustatyti įvairias programas 
ir naujoviškus patrauklumus, kad jaunus 
skautus sudominti ir užimti. Vyko 
„Stovyklos TV”, kurios laidos buvo 
rodomos vakarais ir net dabar galima 
matyti internete „YouTube” lapuose. Veikė 
„Biblioteka ant ratų” susijusi su Lietuvoje 
paskelbtais 2008 metais kaip „Skaitymo 
metais”. Ten buvo galima kasdien paskai
tyti pasaulio ir Lietuvos naujienas.

Tęsinys kitame "M.r." numeryje

Mak?vy°enė Atostogos Vietname Australijos foto vaizdai - Kaune
Tęsinys. Pradžia “MP” nr.24.

Už centrinio altoriaus stovi Quan Cong 
ir Lu Tung Pan, kurie reprezentuoja Toism. 
tarp jų Van Xuong Confusionism. Toliau 
matosi schematiniai piešiniai, Kinijos laukų 
vaizdai reprezentuojantys žmogaus 
organus. Pvz. pilvas parodytas kaip 
ūkininkų ariami laukai, kepenys - miškelis, 
ir širdis -neturtingas ūkininkas apskritimo 
viduryje, apsuptas žvaigždynu. Aukšta 
pagoda reprezentuoja gerklę, o sulaužyta 
vaivorykštė - burna. Pagodos kieme yra 
senelių namai ir klinika.

Šiandien namo į Sydnėjų. Tik prabudus 
Jolanta sako, kad jos lova ir vėl šlapia. 
Sakau, tu juokauji. Ji išlipa tiesiai į pelkę, 
jos kuprinė plaukia. Gerai, kad mano 
daiktai kitoje kambario pusėje, galiu 
juoktis. Vėl kviečiam šeimininkę, 
apžiūrėjom, pasirodo, vanduo iš 
kondicionieriaus. Reikia viską džiovinti, 
vakare išskrendam. Aš nutariau nueiti j 
kirpyklą, reikia “pasipuošti” prieš grįžtant 
namo. Nuėjau, prašau, kad išplautų plaukus 
ir truputį padažytų. “No problem”. 

Augina austres Ha Long įlankoje

Parodžiau kokią spalvą norėčiau - “no 
problem”. Išplauna, išmasažuoja, atsineša 
dažus, apžiūrėjęs iš visų pusių, pamiklinęs 
teptuką, pradeda darbą. Viena ranka dažo, 
kita šukomis kaip grėbliu, sukelia plaukus 
į aukštą piramidę, atveža didžiules, 
priešistorines lempas kaip prožektorius, 
paspaudžia mygtuką ir jos sukasi virš 
galvos, kaip sidabrinės varnos. Po 
pusvalandžio vėl plauna ir masažas. 
Galvoju spalva - tvarkoj, bet kur tau, jis dar 
nebaigė, dabar bus “streaks”, šepetys ir 
teptukas. Po pusvalandžio išplauna - 
“good?” Aš vos iš kėdės neišvirtau 
pamačius. Juoda, tamsiai žalia ir 
mėlyna.”No, no, 1 don’t like” - “You don’t 
like? What color you like?” Rodau į 
spalvas, aiškinu, noriu šviesiai. “No 
problem” pradedam viską iš pradžių - 
šukos, teptukai, dažai. Išplauna - skaisčiai 
raudoni, kaip išnokęs pomidoras. “No, no 
blond, yellow” OK. Here we go again! Šį 
kartą gražiai, skaisčiai oranžiniai, su 
raudonu atspalviu!! Ką dabar daryti, 
valandą prieš einant į lėktuvą, sakau bus 

gerai, reikės dėvėt skrybėlę. 
Pareinu į viešbutį, Jolanta 
pasižiūri, sako nėra blogai, tave 
labai atšviežina! Labai juokinga, 
bet ką darysi, nubluks kaip 
nublunka ir atostogų kelionės, 
palikdamos tik ypatingus 
išgyvenimus.

Ir kokios būtų atostogos, jei 
neturėtume juokingų pergy
venimų. Net ir dabar, jei kas 
pasako “no problem” pradedi 
galvoti kas bus toliau.

(Pabaiga)

Šių melų 
viduryje, apie 
penkias savaites, 
Kaune vyko 
tarptautinio foto 
festivalio “Kaunas 
Photo ’08” 
renginiai, kurių 
centre-vaizdai iš 
Australijos. 
Festivalio įkūrėjas

ir vadovas, fotografas. Vytauto Didžiojo 
universiteto Menų instituto absolventas 
Mindaugas Kavaliauskas kauniečiams ir 
miesto svečiams suteikė netikėtą didelio 
masto renginį - parodą “Šiuolaikinė 
fotografija iš Australijos”, kuri buvo rodoma 
net keturiose meno erdvėse - galerijose ir 
pan. Australijai atstovavo trisdešimties 
fotomenininkų darbai. .Iii tarpe - garsieji 
Max Pam ir Rennie Ellis (miręs prieš 
kelcris metus). Nuotraukų tematika labai 
įvairi, tačiau, 
bendrai tariant, ji 
atspindėjo 
Australijos 
kultūrinę bei 
socialinę aplinką. 
Nenuostabu, kad 
netrūko vaizdų iš 
tipiškai australiško 
scenarijaus 
Outback. Parodą 
oficialiai atidarė 
A u s t r a 1 i j o s 
ambasadorius 
Baltijos kraštams 
Howard Brown,

vėliau kalbėjo ir LR kultūros ministras 
Jonas Jučas.

Parodos rengėjo Mindaugo Kavaliausko 
ryšys su Australija suintensyvėjo prieš 
pusmetį, kai balandžio 4 d. didžiausiame 
Australijos fotofestivalyje jis atidarė savo 
parodą “Kražių portretas”. Fremantle 
mieste jis taip pat skaitė paskaitą “Lietuvių 
fotografija kartų ir technologijos kaitoje”. 
Čia, artimiau susipažinus su Australijos 
fotomenininkais, jam kilo mintis jų darbus 
pristatyti ir Lietuvoje, būtent Kauno 
festivalyje. Beje, Kauno parodoje figūruoja 
ir paties Mindaugo Kavaliausko sukurta 
portretų serija “Australijos fotografai”. Apie 
juos Mindaugas sako taip: “Draugiški ir iš 
pažiūros švelnūs australai slepia gilią 
emocijų amplitudę, tad norėjau juos 
nufotografuoti taip, kad fotografai atrodytų 
lyg nužengę iš savo pačių kūrybos, arba 
atvirkščiai - kad jie atrodytų lygsu jų kūryba 
nesusiję asmenybės.”
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SPORTAS Vilniuje sutikti sugrįžę olimpiečiai
Lietuvos golfo čempionato nugalėtojas: čikagietis
Absoliučiu ketvirtojo atvirojo Lietuvos 

mėgėjų golfo čempionato nugalėtoju tapo 
Amerikos lietuvis Raimundas Juškus, visus 
laukus įveikęs 154 smūgiais. Geriausiu šių 
metų šalies golfo žaidėju pripažintas Evaldas 
Čižinauskas, o moterų čempionės titulą 
apgynė Laima Drazdauskienė.

Sostinių golfo klube (Pipiriškių km., 
Elektrėnų sav.) vykusiame čempionate iš 
viso dalyvavo 78 vyrai ir 8 moterys. Antrą 
dieną po atrankos kovą dėl čempionų vardų 
tęsė 61 vyras ir 5 moterys.

Visi čempionato dalyviai buvo lietuviai 
arba Lietuvoje gyvenantys ir vietos golfo 
klubams priklausantys užsieniečiai. Į 
varžybas buvo kviečiami svečiai iš užsienio, 
tačiau dėl įvairių priežasčių jie neatkeliavo.

Absoliučiu čempionato nugalėtoju 
pripažintas 21 -erių čikagietis R. Juškus, jau 
kurį laiką dirbantis treneriu Sostinių golfo 
klube. Šiuo žaidimu jis susidomėjo būdamas 
vos aštuonerių. Pradėjęs nuo vaikų turnyrų, 
vėliau vaikinas ėmė varžytis valstijos ir 
nacionaliniuose čempionatuose.

Ilinojaus universitete finansus ir 
tarptautinį verslą studijuojantis R. Juškus 
priklauso Čikagos lietuvių ir Sostinių golfo 
klubams. Puikiai lietuviškai kalbantis 
išeivis atkeliavo j Lietuvą ir nusprendė 
mokyti šio žaidimo gudrybių tautiečius. 
Beje, jis yra prezidento Valdo Adamkaus 
giminaitis.

R. Juškus nugalėjo ir vaikinų iki 23 
metų grupėje (77 smūgiai). Antroje vietoje 
likęs Sostinių golfo klubo narys E. 
Čižinauskas visus 18 golfo laukų įveikė 164 
smūgiais. Kadangi R. Juškus yra ne Lietuvos 
pilietis, jis pripažintas geriausiu šalies golfo 
žaidėju. Tiek pat smūgių prireikė ir trečiąją 

.vieta užėmusiam Antanui Sadauskui.iš 
■golfoklūbo „Amber". Buvęs tenininkas 
golfą žaidžia vos pusantrų metų. Prieš kurį

Sąjūdiečiai...
Atkelta iš 1 psl.

Europarlamentaro teigimu, niekaip 
negalima išvengti artėjančių rinkimų, kurie 
lems šalies ateitį, klausimo.

„Niekaip neišvengsi klausimo apie tai, 
ką žmonės pasirenka, ką jie, ar labai 
norėdami, ar nenorėdami, ar už butelį, ar 
už saldainį, ar už ledų porciją, skiria save 
valdyti. Lietuva vėl artėja į labai lemtingą 
momentą, kai bus atsakytą į tą patį klausimą: 
tai kokios Lietuvos nori Lietuvos žmonės?“, 
-sakė politikas.

Europarlamentaras nusistebėjo, kad 
Lietuvoje randasi žmonių, kurie viskuo 
nusivylę sakosi išvis neisią balsuoti, tačiau, 
V. Landsbergio nuomone, tai esąs 
pragaištingas sprendimas. Jam pritarė ir 
Piliečių santalkos tarybos pirmininkas, 
buvęs Lietuvos kariuomenės vadas Jonas 
Kronkaitis: „Artėja labai svarbūs rinkimai. 
Eikime, balsuokime, rinkime kandidatus! “.

Be politikų bei sąjūdiečių dėmesio 
neliko ir Gruzijos bei Rusijos įvykiai. 
Mitinge prisiminta, kad kitą savaitę 
Lietuvoje kelioms valandoms lankysis 
Vokietijos Kanclerė Angela Merkei. 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų (TS-LKD) pirmininkas Andrius 
Kubilius sakė, norįs užduoti klausimą 
Kanclerei, ar Vokietija yra pasiryžusi 
paaukoti Gmziją ir iškeisti ją į Baltijos jūros 
dugnu tiesti žadamą dujotiekį „Nord 
Stream“, jungsiantį Rusiją ir Vokietiją.

„Antradienį atvyksta Angela Merkei. 
Kadangi neturėsiu galimybės susitikti su 
Kanclere, aš šiandien klausiu paprasto 
klausimo: ar Vokietijai tas vamzdis Baltijos 
jūroje nėra svarbesnis už Gruzijos laisvę?“, 
- sakė A. Kubilius ir pridūrė nenorįs
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Raimundas Juškus

laiką sportininkas žurnalistams teigė kada 
nors tapsiąs čempionu-šjkartą nugalėtojas 
jį aplenkė vos dešimčia smūgių.

Ketvirtas liko pernykštis čempionas 
Rolandas Gaidys iš golfo klubo „Svingas”.

Čempione moterų grupėje tapusi L. 
Drazdauskienė visus laukus įveikė 184-iais 
smūgiais. Ji nugalėjo ir tarp senjorių (94 
smūgiais). Tarp senjorų nepralenkiamas 
buvo Duncan Shakeshaft iš Prancūzijos (84 
smūgiai).

Nugalėtojus pasveikino Prezidentas V. 
Adamkus, anksčiau pats mėgęs žaisti golfą.

Kaip DELFI pasakojo Lietuvos golfo 
federacijos vykdantysis direktorius Tomas 
Pranevičius, pats čempionate likęs šeštas, 
šį kartą žaidė jai pasirodė itin sėkmingai - 
tokių gerų rezultatų nebuvo užfiksuota nė 
viename anksčiau šalyje vykusiame turnyre.

įsitikinti, kad mažai Gruzijai galbūt pavyko 
nuplėšti kaukę ne tik nuo Rusijos, bet ir nuo 
Vakarų.

Pasak jo, gali būti, kad Vokietija su 
Rusija sudarė neformalų paktą, kuris, 
panašiai kaip Molotovo-Ribbentropo 
paktas 1939-aisiais, skatina užmerkti akis 
prieš agresiją. A. Kubiliaus nuomone, šis 
anuometis paktas lėmė Lietuvos 
nepriklausomybės praradimą, panašius 
pavojus Rusijos kaimynams esą galima 
įžvelgti ir dabar.

„Kas buvo tas paktas: du susitarė, mus 
pasidalino, o kiti, kurie galėjo sustabdyti, 
tylėjo. Du susitarė ir mus prarijo. Vienas 
paspringo po ketvertų metų, kitas - virškino 
ilgiau ir išspjovė po penkiasdešimties“, - 
sakė A Kubilius.

Kalbėdamas apie Gruzijos įvykius 
politikas konstatavo, jog Vakarai privalo 
įrodyti, kad dabar paktas nėra sudarytas, o 
pagrįstu to įrodymu jis laiko kvietimą 
Gruzijai tapti NATO nare. □

Rusijos istorija ...
Atkelta iš 2 psl.

Koncepcijoje vis dėlto puse lūpų 
pripažįstama, kad SSRS galbūt ir rengė 
prevencinį smūgį Vokietijai, tačiau „tuo 
pačiu J.Stalinas manė, kad reikia sulaukti, 
kol priešininko kariuomenė susitelks 
agresijai, nes tuomet tai atrodytų kaip 
gynybinė priemonė, o 1941 metų vasarą 
J.Stalinas dar nematęs galimybės tokiems 
veiksmams“.

Autoriai nurodo, jog apie ištisų SSRS 
teritorijoje buvusių tautų deportacijas 
Antrojo pasaulinio karo melais reikia 
kalbėti „ypač santūriai ir atsargiai“.

Dar vienas istorinis akibrokštas -

(DELFI) Vilnius pasitiko iš Beidžingo 
vasaros Olimpinių žaidynių sugrįžusius 
mūsų šalies sportininkus. Apie pusė 
tūkstančio žmonių antradienį Europos 
aikštėje visiems olimpiečiams plojo 
vienodai garsiai - nežiūrint, kokių rezultatų 
pasiekė ar kokios spalvos medalį namo 
parvežė kiekvienas iš jų.

„Gero vėjo!” - miniai gerbėjų visų 
olimpiečių vardu padėkojo sidabrą pelniusi 
buriuotoja Gintarė Volungevičiūtė.

Iškilmingame renginyje taip pat pagerbti 
bronzos medalininkai Virgilijus Alekna ir 
Mindaugas Mizgaitis, ketvirta likusi vyrų 
krepšinio rinktinė bei 5-8 vietas užėmę 
atletai: šaulė Daina Gudzinevičiūtė, treko 
dviratininkės Vilija Sereikaitė ir Simona 
Krupeckaitė, irkluotojas Mindaugas 
Griškonis, boksininkas Jaroslavas Jakšto 
bei graikų-romėnų imtynininkas Mindaugas 
Ežerskis.

Šventėje nebuvo du medalius - sidabro 
ir bronzos - iškovojusių penkiakovininkų 
Edvino Krungolco ir Andrejaus 
Zadneprovskio. Jie namo grįžta antradienio 
vakarą.

Sportininkus Europos aikštėje 
pasveikino Premjeras Gediminas Kirkilas, 
Vilniaus meras Juozas Imbrasas. 
Olimpiečiams dainavo Marijonas

Mintys po Olimpiados
T omas Viluckas, Vilnius

(Bernanlinai.lt) Kaip 
vertinti mūsų sportininkų 
startus Bcidžinge? Štai 
mūsų sporto funkcionie
riai netveria džiaugsmu. 
Išties jei žiūrėtume vien iš 
asmeninės perspektyvos, 
tai penki atletai, parvežę j Lietuvą olimpi
nius trofėjus, yra nemenkas pasiekimas. 
Nepaisant to, visiems Lietuvos sporto 
mėgėjams šiek tiek apmaudu, kad iš 
Beidžingo niekas negrįžo pasidabinęs 
olimpinio čempiono laurais. Juk mūsų 
kaimynai estai ir latviai tokio džiaugsmo 
sulaukė.

Kita vertus, objektyviaižiūrint, nematyti, 
kad kas nors iš mūsų sportininkų galėjo 
užkopti ant aukščiausio prizininkų pakylos 
laiptelio. Kad ir kokie įspūdingi V. Aleknos 
pasiekimai, tačiau jis pats pripažino, jog 
sunku konkuruoti su jaunesniais varžovais. 
Nors Gintarė Volungevičiūtė buvo 
arčiausiai čempionės titulo, bet, 
pripažinkime, kad jei taip būtų atsitikę, tai 
buriavimo pasaulyje toks pasiekimas 
prilygtų sensacijai. Kiti mūsų sportininkų 
rezultatai atitiko esamą padėtį.

Tačiau bendroji šalių lentelė turi vertę. 
Ji atspindi sporto situaciją konkrečioje 
šalyje, nes už sportininkų laimėjimų slypi 
ekonominių, kultūrinių ir politinių 
sprendimų visuma. Šioje perspektyvoje 57- 
oji Lietuvos pozicija neatrodo džiuginamai. 
Galime guostis, kad aplenkėme sporto 
tėvyne Graikiją, tokias turtingas valstybes 
kaip Austrija, Izraelis, PAR, Airija ar 
sportiškomis tradicijomis garsią Serbiją. 
Tačiau virš mūsų ekonomiškai atsilikusios 
Mongolija ir Uzbekistanas, Afrikos šalys 
Kenija, Zimbabvė ir Etiopija, daug kuo j

Katynės žudynių vertinimas. Nors 
koncepcijos autoriai pripažįsta, kad masinės 
I^nkijos karininkų žudynes įvykdė NKVD 
(tai oficialioji Rusijos valdžia iki šiol 
neigia), priduriama, jog tai nebuvo paprastas 
politinis sprendimas, bet... “atsakas” už 
daugybę Raudonosios armijos karių žūtis 
lenkų nelaisvėje po 1920 metų karo, kurio 
iniciatore, kaip jūs manote, be abejo buvusi 
ne agresorė Sovietų Sąjunga, o Lenkija“. □ 

Mikutavičius su grupe, „ŽAS“, „Bavarija“.
Iš Olimpinių žaidynių į gimtinę 

sugrįžusios Lietuvos nacionalinės vyrų 
krepšinio rinktinės lėktuvas Vilniaus oro 
uoste nusileido iškart prieš iškilmes. 
Ketvirtąją vietą olimpiadoje užėmę 
krepšininkai naudojosi svarbių asmenųzona 
(V1P) ir vengė viešumo.

„Lietuvos krepšininkai negali 
surengti net trumpos spaudos 
konferencijos jų laukiantiems 
žiniasklaidos atstovams, nes tam nėra 
laiko“, - paaiškino vienas sutiktuvių 
organizatorių Lietuvos kūno kultūros ir 
sporto departamento generalinio 
direktoriaus pavaduotojas Ritas Varginas. 
- Keliolika minučių žurnalistams, 
keliolika giminių ir artimųjų glėbyje ir 
rinktinės žaidėjai nespės j oficialią šventę 
Europos aikštėje“.

VIP zonoje susėdę į du baltos spalvos 
limuzinus tamsintais langais, ant kurių 
buvo pritvirtintos trispalvės, Lietuvos 
krepšininkai, rinktinės treneriai ir 
aptarnaujantis personalas lydimi policijos 
kortežo išvyko į Vilniaus centrą.

Grupei plojimais mūsiškius 
pasitikusių jaunųjų gerbėjų iš tolo 
pamojavo tik broliai Kšyštofas ir Darjušas 
Lavrinovičiai bei Robertas Javtokas.

mus panašios Slovakija ir 
Slovėnija.

Daug kas priklauso 
nuo mūsų sporto 
politikos. Tad mūsų 
sporto funkcionierių 
džiūgavimai gali turėti 

liūdnų pasekmių. Lietuvos sporto veidas 
- nutriušusios sporto bazės, menkas 
jaunimo domėjimasis sportu, masinio 
sporto nunykimas. Tarptautinėje arenoje 
vis remiamasi patyrusiais sportininkais, 
nors būna aišku, jog jų geriausios dienos 
praeityje. Tikras papiktinimas - tai 
sąlygos, kuriomis varžyboms rengiasi 
mūsų atletai. Štai Trakų irklavimo bazė 
pereina j policininkų rankas, o 
irkluotojas Mindaugas Griškonis jau 
ketverius metus rudenį vyksta į 
Šveicarijos vynuogynus, kad taip 
užsidirbtų pinigų pragyvenimui...

Apleistos ir tam tikros sporto šakos, 
kurios turi geras tradicijas, bet apgailėtiną 
dabartį. Džiaugiantis mažytės Islandijos 
rankininkų laimėjimais, tenka 
nostalgiškai prisiminti, kad devintajame 
dešimtmetyje Kauno „Granito“ vyrų ir 
Vilniaus „Eglės“ moterų klubai priklausė 
Europos rankinio elitui. Dar neseniai dėl 
kelialapio į Olimpines žaidynes kovojo 
mūsų žolės riedulininkės, o meninės 
gimnastikos Europos čempionė buvo 
lietuvaitė D. Kutkaitė...

Tokių pavyzdžių yra nemažai, bet 
reikėtų ne dejuoti, o išanalizuoti 
priežastis, lėmusias šių sporto šakų 
nunykimą. Viena jų - menkas valstybės 
dėmesys, investicijos j sporto bazes, 
sportininkų rengimą. Tad belieka laukti, 
kada daug apie šalies įvaizdį kalbantys 
valstybės vyrai pagaliau susipras, jog kol 
kas būtent sportas geriausiai 
reprezentuoja Lietuvą pasaulyje.

į, ■ - ~

When's the last time 
you went to 
www.AUS.org ?
The young' uns have 
been busy! ALJS
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Netikėtai minis “Gintaro” tautinių šokių grupės vadovei

A^A Nerijai Žemkalnytei,
reiškiame gilią užuojautą šeimai ir visiems “Gintaro” šokėjams.

Geelongo tautinių šokių grupė “Linas”

In memoriam
A^A Petronėlė Stankūnienė

8.9.1913 -13.8.2008

Staiga minis

A'frA Nerijai Žemkalnytei,
nuoširdžiai užjaučiame jos tėvus, brolį, senelius, gimines ir artimuosius.

Vytas, Tamara, Zigmas. Aleksandra, Mėta ir Stasys 
Vietoje gėlių, skiriame $180. “Mūsų Pastogei paremti.

Visi norėtume sulaukti ilgo ir gražaus gyvenimo. Bet dažnai 
tas ilgas gyvenimo kelias būna nelengvas. Buvusi mūsų Brisbanės 
darbšti tautietė Petronėlė Stankūnienė, sulaukusi 94 metų mirė 
Gold Coast Villa Serena slaugos namuose. Ji su vyru Klemensu 
Stankūnu, prieš 23 metus persikėlė gyventi arčiau dukters 
Virginijos į Gold Coast. Kiek sveikata leisdavo, ji apsilankydavo 
Brisbanėje. Mirus vyrui ir Petronėlės sveikatai pablogėjus,ji 
apsigyveno privačiuose slaugos namuose. Sūnus Vaidas ir duktė 
Virginija nuolat ją lankydavo ir rūpinosi jos gerove

Petronėlė Stankūnienė gimė 1913.9.8. Kurtuvėnose. Tarp 
keturių brolių ji buvo jauniausia šeimoje. Petronėlė augo

AftA Nerijai Žemkalnytei
staigiai mirus, nuoširdžiai ir giliai užjaučiame senelius PLB atstovą Lietuvoje 
bei buvusį Pasaulio Lietuvių Bcndniomcnės pirmininką Gabrielių ir Danute 
Žemkalnius, tėvus Snieguolę ir Gabrį Žemkalnius, šeimą, artimuosius, gimines 
ir Australijos lietuvius.

Kartu liūdime ir meldžiame Aukščiausiojo, kad Jis suteiktų stiprybės Jums 
visiems.

Vytautas ir Gražina Kamantai 
Juozas, Barbara ir Andrius Lukai 

Grand Rapids, Michigan, USA

Šiluvos minėjimo šv. Mišios
Paminėti 400 metų sukaktį, kai Šiluvoje pasirodė Šv. Mergelė Marija, 

Sydnėjaus lietuviai jungiasi su viso pasaulio lietuviais ir minės šią sukaktį Sv. 
Mišiomis rugsėjo 21 d. 1130 val.ryto St. Joachim’s bažnyčioje Lidcombe. 
Pamaldas laikys kun. Jonas Stankevičius, atvykęs iš Beilingen. Giedos 
“Dainos”choras.

Kadangi Marija pasirodė vaikučiams, kviečiame specialiai ir mūsų vaikučius 
į šias pamaldas. Kviečiame ir laukiame Jūsų visų iš Sydnėjaus ir apylinkių. Dėl 
mūsų išsilaikymo Sydnėjujc aukojasi “Dainos” choristai ir kiti iš mūsų 
bendruomenės.

Melskime šią dieną Mariją, kad Ji suteiktų sveikatos ir stiprybės visiems, 
kurie dirba ir aukojasi dėl mūsų gero.

Paraginkite savo šeimų narius ir pažįstamus dalyvauti minėjime.
Parapijos Taryba

dideliame ūkyje, mėgo dainą, priklausė bažnyčios chorui, kur susitiko savo būsimą vyrą 
Klemensą. 1936metais sukūre šeimą persikėlė gyventi į Šiaulius. Klemensas gavo darbą 
Prezidentūroje kaip Prezidento Antano Smetonos asmens sargybinis. Petronėlės gyvenimas 
buvo patogus ir linksmas. Vasaros atostogas praleisdavo Prezidento ūkyje. Šeima padidėjo, 
susilaukė dviejų sūnų: Vaido ir Alvydėlio. Gyvenimas gražiai klostėsi laisvoje Lietuvoje.

Prasidėjus karui 1940 metais šeima palikusi viską pasitraukė į Vokietiją. Klemensas 
pateko į vokiečių kariuomenę. Petronėlė su vaikais apsigyveno lietuvių stovykloje.Vos 
vienus metus sulaukęs Alvydėlis susirgo ir, negaudamas vaistų, vaikelis mirė.Vyras ieškojo 
šeimos važinėdamas dviračiu po Vokietiją. Petronėlė likusi viena su mažu vaiku, sėdo į 
pasitaikiusį traukinį ir atsidūrė Danijoje. Raudonojo Kryžiaus pastangomis vyras surado 
savo šeimą. Gyvenimas Danijoje buvo gana geras. Danai, geraširdžiai ir duosnfis, davė 
darbo ūkyje.Tenai susilaukė dukrelės Virginijos.

1942 metais Petronėlė su šeima emigravo j Australiją. Pastoviai apsigyveno Brisbane. 
Neužilgo įsigijo savo pastogę. Jų namai pasidarė lietuviškos veiklos židinys. Klemensas 
Stankūnas suorganizavo lietuvių moterį) chorą,o Petronėlė, turėdama puikų soprano balsą, 
dainuodavo solo įvairiuose konccrtosc. Jų namuose niekada netrūko svcčių.Vyskupai, 
kunigai ir draugai visada buvo maloniai priimami ir vaišinami. Petronėlė buvo puiki 
virėja—po choro repeticijų visus kviesdavo prie vaišių stalo .Jų namuose skambėjo dainos 
ir muzika. Ijibai džiaugėsisavo anūkais, kurie ją labai mylėjo. Dar sulaukė ir šešių proanūkų. 
Buvo religinga lietuvė motina ir paguodos rasdavo maldoje.

Laidotuvių apeigos vyko Stella Maris Bažnyčioje Broadbeach. Prie lelijom padengto 
karsto su močiute atsisveikino anūkas Peter Percy. Skaitymus skaitė anūkės Vėla ir Monika. 
Apeigoms pasibaigus bažnyčioje nuskambėjo Tautos I limnas ir Avė Maria. Laidotuvėse 
dalyvavo daug jaunų žmonių, kurie prisiminė Petronėlės vaišingumą ir jos gerą širdį. Būrelis 
buvusių senų draugų brisbaniečių išlydėjo Petrutę j Allamba Garden of Memories kapines.

Miela Petronėle, tegul tavo dainos skamba dangaus skliautuose.
Regina Plalkauskicnė

Australijos 
Lietuvių
Fondui 
aukojo:

$ 5,000
a.a. Zigmas Augaitis ($5850)
$ 400
a.a. Regina Kaunienė($655)
$ 20
L. Bungarda ($635)
a.a. V. Danio atminimui vietoj gėlių -
B. Prašmutas ($3125)
a.a. V Stasiliūno atminimui vietoj 
gėlių -B. Prašmutas ($3145)

$ 50
a.a. Nerijos Žemkalnytės atminimui 
vietoj gėlių -
Jurgis, Julie, Daina, Darius Luke
Meiliūnas ($775),
S. Meiliūnas ($2830),
A. & A. Kesminas ($945),
A &V. Baltrukoniai ($425),
A. & J. Šimkus ($1265)
$ 20
a.a. Nerijos Žemkalnytės atminimui 
vietoj gėlių -
M. Saženis($110),
J. & R. Dagiai ($180),
I.&M.Lyle

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

ALF iždininkas

ę Pratęsta XIV PLMK5 registracija ~ j

XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo pranešėjų registracija 
pratęsiama iki š.m. rugsėjo 14 d. Kviečiame registruotis internetiniu adresu: 
www.mksl4.com

Keturioliktasis Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas įvyks 
Padėkos dienos savaitgalį, lapkričio 26-30 d., Pasaulio lietuvių centre, Lemont, 
IL. Iki šiol jau yra užsiregistravę apie 80 pranešėjų - 27 iš JAV ir kitų užsienio 
šalių, likusieji - iš Lietuvos. Tikimasi, kad iki rugsėjo 15 d. prisidės ar apie 30 
pranešėjų. Šis PLMKS yra sukaktuviriis, nes simpoziumai Čikagoje pradėti ruošti 
prieš 40 metų. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę jie pradėti ruošti pakaitomis - 
JAV (Pasaulio lietuvių centre, LemOrit, IL) ir tėvynėje. Amerikoje PLMKS moša 
rūpinasi JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba (pirm. Vytautas Maciūnas), 
o Lietuvoje - LR Švietimo ir mokslo ministerija. XIV PLMKsimpoziumo temos: 
svarbiausi užsienio lietuvių ir Lietuvos rūpesčiai, pasiekimai, šiuolaikiniai darbai 
ir ateities planai. Tačiau simpoziumas - ne tik paskaitos, bet ir atgaiva, nes jo 
metu vyks įvairūs meniniai, kultūriniai renginiai, bus daug puikių progų susitikti 
pažįstamus iš arti ir tolimesnių vietovių, susipažinti su dar nepažįstamais, ypač 
mokslininkais ir svečiais iš Lietuvos. Visuomenė maloniai kviečiama gausiai 
dalyvauti ne tik plenarinėse ir mokslinėse sesijose, bet visuose simpoziumo
renginiuose. XIV PLMKS inforniacįjaV J)

PRANEŠIMAS
Šių metų rugsėjo mėn. 7-tą (sekmadienį), Lietuvių Namuose, 1:30 vai. p.p., 

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba švęs
PADĖKOS DIENĄ.

Maloniai kviečiame ir laukiame visų tautiečių atsilankymo. Vaišės - 
suneštinės, kava ir arbata bus parūpintos vietoje. Gėrimai - bare. Stalus prašome 
užsisakyti iš anksto pas Reginą 0410533 904 arba Lietuvių Namų virtuvėje.

Ateikit, pajuokausim ir linksmai atšvęsime šią dieną.
Labai prašome tautiečių susimokėti solidarumo $5 mokestį.

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

Iš keturių lietuvių liks trys
Per kelis artimiausius dešimtmečius, 

kur buvo keturi lietuviai, liks tik trys. Jei 
šių metų pradžioje šalyje gyveno daugiau nei 
3.3 mln. žmonių, 2060-aisiais jų tebus kiek 
daugiau nei 2.4 mln. - pagal gyventojų 
skaičiaus mažėjimo tempą būsime treti 
Europos Sąjungoje, prognozuoja Europos 
statistikai. Jų teigimu, lietuviaibūs irviena 
seniausių tautų.

Dar prieš kelerius metus ES statistikai 
perspėjo, kad jau po kelių dešimtmečių 
lietuviai nebesudarys nė 3 mln. Anot jų, 
emigracija bei nuo mirštamumo pastebimai 
atsiliekantis gimstamumas lems, kad 2050 
melais Lietuvoje bus 2.88 mln. žmonių ir 
kas trečias iš jų bus pagyvenęs.

Ketvirtadienį „Eurostat“ paskelbtoje 
ataskaitoje patikslinama, kad 2060melais

Lietuvoje kas trečias šalies gyventojas bus 
vyresnis nei 65-erių, o kas dešimtas bus 
sulaukęs 80-ies ir daugiau.

Tuo metu visoje ES, statistikų 
skaičiavimais, gyventojų skaičius iki 2060 
metų paaugs nuo 495 mln. iki 506 mln.

Prognozuojama, kad 2008-2060 metais 
labiausiai gyventojų sumažės Bulgarijoje (28 
%), Latvijoje (26%), Lietuvoje (24%), 
Rumunijoje (21 %) ir Lenkijoje (18%)

Sens visos ES visuomenė. 65 metų ir 
vyresnių gyventojų skaičius nuo 17.1% 
šiemet išaugs iki 30% 2060-aisiais. 80- 
mečių ir vyresnių gyventojų per tą patį 
laikotarpį padaugės nuo 4.4 iki 12.1 %.

2060 metais vienam 65 metų ir vyresniam 
ES gyventojui teks du darbingo amžiaus 
žmonės, palyginus su šiuo metu tenkančiais 
keturiais, (www.lictuvianis.com)
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Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialines 
Globos Draugija Ine.

praneša, kad 2008 metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 21 d. Lietuvių 
Klube, Meredith St., Bankstown 3:00 p.p. Nario mokestis bus renkamas nuo 2:30 
p.p. Susirinkime vyks naujos valdybos rinkimai. I .aukiame visų.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@lilhuanianclub.org.au 
svww.lithuanianclub.org.au

Visus dainos mylėtojus maloniai kviečiame
j DAINOS choro ruošiamą

PAVASARIO KAVINĘ,

kuri įvyks š.m. rugsėjo 28 d. 2 vai p.p. Lietuvių 
klube DAINAVA, 16-20 Meredith Street, 
Bankstown.

Bilieto kaina $10
Iki pasimatymo kavinėje!

DAINOS choro valdyba

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas.
Trečiadieniais - sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.

Melboumo Lietuvių Katalikų Parapijos 
neeilinis susirinkimas 

Svarstymui - Parapijos konstitucija
2008 m. spalio 19 d. sekmadienj, 1.00 vai p.p. Lietuvių Namuose.

Parapijos Taryba kviečia visus parapijiečius dalyvauti šiame susirinkime, 
kuriame bus baigiama svarstyti Parapijos konstitucija (Constitution of I .ithuanian 
Charities Society), kurios svarstymai nebuvo baigti per Parapijos metinį susirinkimą 
2007 m. lapkričio mėn. Norintieji iš anksto susipažinti su siūloma konstitucija, 
prašomi kreiptis į Stefaniją Simutytę, Rūtą Švambarytę, Algį Klimą sekmadieniais 
prie bažnyčios prieš ir po lietuviškų pamaldų, arba Lietuvių Namuose. Arba skambinti 
Rūtai Švambarytei: 9431 4852.

Norintieji siūlyti pakeitimus prašomi juos pateikti raštu, mažiausiai septynias 
dienas prieš susirinkimą, t.y. prieš spalio men. 12 d.

Siųsti adresu: Henrikas Antanaitis, 4 Robert St., North Balwyn, Vic 3104, arba 
asmeniškai perduoti bet kuriam Parapijos Tarybos nariui: I lenrikas Antanaitis, Dalia 
Didžienė, Rūta Kenny. Algis Klimas, Povilas Kviecinskas. Stefanija Oetterli.

Mclbourno Parapijos Taryba

Restoranas dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos-230 vai. p.p. 
vakarienė 530 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p.

sekmadieniais:
12 vai. dienos - 6 vai. p.p.

Skambinkite: Algiui tel.: 0417 674 599; Gary tek: 0400 401 703;
Alvydai tel.: 0422 655 902.

Linksma valandėlė
5 vai. p.p. - 7 vai. p.p. - trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį.
Užeikite pasisvečiuoti Klubo jaukiame bare.

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta ketvirtadieniais, 
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus.

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės į Petrą Buroką mob. tel.: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

DĖMESIO! DĖMESIO!
Ekskursija į Beilingen [I\1SW]

Šių metų spalio 12d. vyks Seimo rinkimai Lietuvoje. Pagal 
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymą LR piliečiai, nuolat 
gyvenantys arba rinkimų metu esantys ne Lietuvoje, balsuoja Lietuvos 

Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose. LR piliečiai, 
gyvenantys ar lankantys Viktorijos, Tasmanijos, Pietų Australijos, Vakarų 
Australijos valstijas ir Šiaurės Teritorijoje, galės balsuoti spalio 12d. nuo 1130 
iki 14.00 vai. Melburno Lietuvių Namų bibliotekoje. Aukščiau minėtų valstyjų 
piliečiai, kurie negalės atvykti balsuoti į Lietuvių Namus šią dieną, galės balsuoti 
paštu.

Lietuvos Generalinis konsulatas Melburne ruošia išankstinį rinkėjų sąrašą. 
Prašome visus LR piliečius, kurie nuolat gyvena Viktorijos, Tasmanijos, Pietų 
Australijos, Vakarų Australijos valstijose ir Šiaurės Teritorijoje, ir piliečius, kurie 
gyvena Lietuvoje, bet rinkimų metu bus anksčiau minėtose valstijose arba 
teritorijoje, Australijoje, kreiptis į Lietuvos Respublikos Generalinį konsulatą 
Melburne. Taip pat prašome tų, kurie nebalsavo anksčiau per Seimo arba 
Prezidento rinkimus registruotis LR Generaliniame konsulate Melburne ar 
palikti žinutę tel. (03) 9808-8300 arba siusti laišką e-paštu: 
litconmelb@bigpond.com su vardu, pavarde, adresu, asmens kodu, paso 
numeriu and telefono numeriu.

Pagal Lietuvos įstatymus balsavimas nėra privalomas, tačiau balsuotiyra 
kiekvieno lietuvio pareiga ir privilegija.

Išvažiuosime iš Lietuvių Klubo Bankstown 
penktadienį, rugsėjo 12 d. 10 v.r. Grįšime sekmadienį 
rugsėjo 14d. 7:30 v.v.

Kaina $200 asmeniui padengs kelionę autobusu, 
nakvynes ir daugumą valgio. Norintys prisijungti prie 
šios smagios išvykos, prašome registruotis pas Elę 
Kains, Tek: 9791 0186 arba mob. 04.31 893 507.
Prašome pilną kainą sumokėti iki rugsėjo 7d.

Pranešimas Melboumo pensininkams
Kviečiame atsilankyti į pensininkams ruošiamus pietus, kurie įvyks š. m. 

rugsėjo 9 d. 11 vai. antradienį, Lietuvių Namuose.
Pensininkų Valdyba

Andrius Žilinskas
MiGarbės generalinis konsulas Australijoje

Susitikimas su Algimantu Taškūnu
ALB Melboumo Apylinkės Valdyba organizuoja susitikimą su “Lithuanian 

Papers” redaktorium Algimantu Taškūnu, Melboumo Lietuvių Namuose, 
sekmadienį - rugsėjo 7 dieną, 1 vai. p.p.

Programos temos: dviguba pilietybė ir “Lithuanian Papers”.
Mclbourno Apylinkės Valdyba

Šį “Musų Pastogės” numerį redagavo Dovilė Zduobienė

Pranešimas
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministras Petras 

y Vaitiekūnas 2008 m. liepos 15 d. pasirašė konsulinį notą dėl 
V. Adelaidės konsulato jurisdikcijos prijungimo prie Generalinio 

konsulato Melbourne.
Dabartinė Generalinio konsulato Melbourne jurisdikcija apima Viktorijos, 

Tasmanijos, Pietų Australijos. Vakarų Australijos valstybės ir Šiaurės Teritoriją.
Generalinio konsulato Melbourne adresas:

p. Andrius Žilinskas
Garbės generalinis konsulas
Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas
56 Somers Street
Burwood, Victoria 3125

AUSTRALIA
Tel: (03) 9808 8300
Faksas: (03) 9808 8300

E-paštas: litconmelb@bigpond.com
Andrius Žilinskas

LR Garbės generalinis konsulas Australijoje
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