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Australijos lietuvių vyrų krepšinio komanda

Zš kairės stovi: Alex Wiasak, vyrų grupės vadovas (Geelong): Geoff Molloy (Vaitkus) 
(Adelaidė); Andrius Belkus (Sydnėjus): David Visockis (Adelaidė); Luke Hoban (Adelaidė); 
TiriMasunda (Hobart); Nicholas Masunda (Hoban); Justinas Rutkauskas (Melboumas); 
Linas Kaspariūnas(Melboumas); Steven Wiasak (Geelong); PeterStanwix, vyriausias treneris 
(Hobart); Brennan Stanwix, treneris (Hobart); Alex Talanskas, treneris (Adelaidė);

IS kairės priklaupę: Jordan Stanwix (Hobart); Simon Talanskas (Adelaidė); Mantas 
Zegeris-Kalėda (Sydnėjus); Paulius Kviecinskas (Melboumas); Rimas Statkus (Melboumas); 
RomasLiebich (Geelong); Warren Stanwix (Hobart).

Nuotraukoje trūksta: Arūno Mickaus (Melboumo); Alexander Karp (Sydnėjus).
Apie sportininkų ruošą 2009 meti; Vilniuje pasaulio lietuvių sporto žaidynes toliau 

skaitykite 6 psl.

Vytautas „-------
Doniela Lietuvos įvykių apžvalga

Į Seimą - apie 
1,600 kandidatų

Vyriausioji 
rinkimų komisija 
(VRK) praktiškai 
baigė registruoti 
partijas ir save 
išsikėlusius kan
didatus, norinčius 
dalyvauti Seimo 
rinkimuose. Rin

kimai vyks spalio 12 d. Bus renkamas 141 
Seimo narys.

Šiuo metu varžosi 1614 asmenų. Kitaip 
skaičiuojant, rinkimuose dalyvaus 21 partija 
su 16 kandidatų sąrašų. Yra ir 
“nepriklausomų”, t.y. save išsikėlusių 
kandidatų. Bet kandidatų gali dar sumažėti, 
jeigu paaiškės, jog kuris nors iš jų nuslėpė 
teistumą, bendradarbiavimą su kitos 
valstybės slaptosiomis tarnybomis ar yra 
davęs priesaiką kilaišaliai.

VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas 
sakė,kad kandidatų duomenys yra pateikti 
atitinkamoms institucijoms patikrinimui. 
Jis taip pat pastebėjo, kad kai kuriems 
kandidatams jau yra klausimų dėl dvigubos 
pilietybės.

Rusijos kapitalo grėsmė ?
Atsižvelgiant į įvykius Gruzijoje ir j 

Rusijos Prezidento paskelbtą užsienio 
politikos doktriną, Rusijos kapitalo 
investicijas Lietuvoje galima laikyti grėsme 
nacionaliniam saugumui, 'lai spaudos 
konferencijoje teigė opozicinės Tėvynės 
sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų 
(TS-LKD) pirmininkas Seimo pirmininko 
pavaduotojas Andrius Kubilius.

Jo nuomone, neseniai Rusijos 
prezidento D.Medvedevo paskelbta 5 
punktų užsienio politikos doktrina ir ypač 

jos 4-tas punktas aiškiai parodo, kad „Rusija 
pasilieka sau vienašališką teisę ginti (taip 
kaip Gruzijoje) savo piliečius ir savo verslo 
interesus“. A.Kubiliaus teigimu. Lietuvos 
gyventojai privalo „atsikratyti iliuzijų dėl 
Rusijos švelnumo“. „ Iki šiol galvojome, kad 
Rusijos karinė agresija prieš mus yra mažai 
tikėtina. Tokios iliuzijos turime nedelsiant 
atsisakyti ir peržiūrėti savo doktrinas. Ir ne 
tik užsienio politikos ir gynybos politikos. 
Bet ir visos politinės sistemos veikimo 
doktriną, nes politinė sistema, partijų veikla, 
kaip rašo „Economist“ yra ne mažiau 
pavojinga“, - sakė A.Kubilius.

A.Brazauskas siūlo “tinliandizaciįą”
Socialdemokratų garbės pirmininkas 

Algirdas Brazauskas susirinkusiems 
partiečiams siūlė Lietuvos ateities labui 
Lietuvai rinktis suomišką kelią - t.y. 
neprieštarauti didesnei kaimynei Rusijai, 
'lai, pasak jo, liečia ir dabartini Rusijos- 
Gruzijos konfliktą, kuris „sujaukė daugelio 
žmonių protus, sujaukė kai kurių valstybių 
politiką“. Jis konkrečiai siūlė Lietuvai 
rinktis tą pačią poziciją, kaip tos Europos 
Sąjungos valstybės, kurios griežtesnių 
priemonių prieš Rusiją imtis nesiūlo.

(PoHtikojc neretai naudojamas terminas 
„finliandizacija“ atsirado “šaltojo karo” 
melu ir apibūdina procesą, kai formaliai 
nepriklausoma valstybė užsienio politikoje 
niekada neprieštarauja savo galingesniam 
kaimynui. Po Antrojo pasaulinio karo 
Suomijos politikai taip turėjo elgtis Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu.)

Šiuo metu oficiali Lietuvos politika yra 
palaikyti Gruzijos pusę ir ginti ją Europos 
Sąjungos diskusijose.

Rezervuočiau A.Brazausko pažiūrą 
palaikė Premjeras bei socialdemokratų

Nukelta į 2 psl.

K.Pninskienės KGB 
detalės

(DELFI) Dešimtmečių senumo 
archyvinė medžiaga atskleidžia naujas 
dabartinės žemės ūkio ministrės Kazimiros 
Prunskienės ryšių su sovietų KGB detales. 
Dingusiu laikytame vaizdo įraše K. 
Prunskienė pasakoja, kaip ir kodėl ji tapo 
Šatrijos Ragana, skelbia LNK „Žinios“. 
Prieš 17 metų filmuotoje medžiagoje K. 
Prunskienė pasakoja, kad slapyvardį 
pasirinko pati.

„Man reikėjo pasakyti kokį nors 
simbolinį žodį, kuriuo aš galėčiau 
paskambinusi, neminėdama savo pavardės, 
prisistatyti“, - 1991 m. filmuotoje vaizdo 
medžiagoje teigia K. Prunskienė.

Esą slapyvardį KGB pasirinkti pasiūlė 
devintojo dešimtmečio pradžioje. Tuo me tu 
K. Prunskienė rengėsi į komandiruotę 
Vokietijoje.

Rusija: Latvijos agresyvi retorika
(ELTA) Latvija turi atsisakyti agresyvios 

antirusiškos retorikos vertindama Gruzijos 
ir Pietų Osetijos konfliktą Rygoje pareiškė 
RF ambasadorius Latvijoje Aleksandr 
Vcšniakov. “Latvijos vadovai turi atsisakyti 
agresyvios anlimsiškos retorikos vertindami 
rugpjūčio tragediją Kaukaze. Rusija niekam 
negrasina. Rusija niekam nėra priešas, tuo 
labiau Latvijai, su kuria Rusija palaikė ir 
ketina palaikyti geros kaimynystės santykius”.

Kaliningradas - Europos centro piktžaizdė 
Česlovas Iškauskas, Vilnius

(DELFI) Jeigu ES įvestų Rusijai 
sankcijas už jos agresiją Kaukaze ir 
separatinių respublikų pripažinimą, 
labiausiai nukentėtų Kaliningrado sritis. 
Nors toks Briuselio žingsnis kuo toliau, tuo 
mažiau įtikėtinas, Maskva rimtai svarsto, 
kaip atsikirsti Vakarų spaudimui.

Rusija jau anksčiau skelbė, kad ji grąžins 
į šį anklavą vidutinio nuotolio raketas 
„Iscander“ ir balistines raketas, galinčias 
nešti branduolinius užtaisus. Toks naujas 
srities militarizavimas susijęs ne tiek su 
įvykiais Kaukaze ir kaimyninių šalių baime 
patirti Rusijos agresiją savo kailiu, kiek su 
amerikiečių priešraketinio skydo elementų 
dislokavimu Čekijoje ir Lenkijoje. Liepos 
pradžioje Kaliningrade lankėsi 10 Rusijos 
Dūmos deputatų, kurie domėjosi srities 
branduolinio perginklavimo galimybėmis.

Rusijos gynybos ministerijos šaltiniai 
patvirtino, kad vienas svarbiausių dabar 
svarstomų planų - branduolinių raketų 
dislokavimas Kaliningrade ir Baltarusijoje. 
Kovinėmis branduolinėmis galvutėmis bus 
aprūpinti ir Baltijos jūros laivyno karo ir 
povandeniniai laivai. Šių metų pradžioje 
buvo pranešta, kad dvi Rusijos karinės bazės 
bus įkurdintos Serbijoje ir Bosnijoje ir 
Hercegovinoje, o karinis dalyvavimas bus 
atnaujintas Kiltoje.

Po Šaltojo karo prasidėjęs Kaliningrado 
srities demilitarizavimas taip ir nebuvo iki 
galo baigtas. Branduoliniai užtaisai buvo 
paslėpti giliai po žeme arba laikinai 
išmontuoti, nes Maskva visada tikėjo, kad 
juos teks grąžinti. Tačiau sovietinių laikų

„Tokia mintis, kad 
tokiam tikslui tiktų tik 
koks nors raganos 
simbolis. Sakau: tai 
kokįdabar pavadinimą 
galima būtų sau 
prisiimt. Nei savo 
vardo, nei gražaus 
pavadinimo tokiam 
tikslui nepasakysi. Aš sakau: vienintelė 
ragana, kurią aš žinau, tai Šatrijos Ragana“, 
-1991 m. kalbėjo K. Prunskienė.

Išlikusius KGB dokumentus tiriantys 
istorikai sako, kad slapyvardį rinkdavosi tik 
užverbuoti asmenys.

„Slapyvardis būdavo suteikiamas, kai 
KGB ką nors sekdavo, rinkdavo 
informaciją arba užverbuotiems asmenims. 
Užverbuoti asmenys galėdavo ir patys 
pasirinkti slapyvardį“, - tvirtina istorikas 
Arvydas Anusauskas.

- sakė ambasadorius.
“Kaimynai turi bendradarbiauti, bet čia 

reikalinga abipusė pagarba. Deja, kol kas mes 
nejaučiame objektyvios pagarbos iš Latvijos 
pusės... Santykiai, kurie buvo sėkmingai 
plėtojami iki rugpjūčio 7-osios, buvo visiškai 
sveiki, o dabar jie nesveiki. Liga šiuos 
santykius užkrėtė 1 .atvija. ir ji turi visas 
galimybes ją pagydyti”, - tvirtino Rusijos 
ambasadorius.

ginklai paseno, ir Rusija turi skirti 
milžiniškas lėšas naujos kartos 
branduolinėms raketoms. Šiam vakariniam 
Rusijos anklavui dabar skiriami milžiniški 
pinigai.

Įsitvirtinti beveik pačiame Europos 
centre, atkurti karinę galią prie pat 
amerikietiškųjų raketų, būsiančių vos už 
kelių šimtų kilometrų į Vakarus, yra 
strateginis Maskvos uždavinys. Geopolitine 
prasme jis netgi svarbesnis negu imperiškųjų 
ambicijų gynimas Kaukaze.

Pasaulio reakcija į Rusijos išplėtotą 
konfliktą Gruzijoje nejuokais supykdė 
Maskvą. Iškilo rimtas pavojus jos planams 
šį anklavą paversti Europos Honkongu. 
Kaip rašė Londono „TheTimes“, prieš 10 
m šis kraštas buvo labiausiai atsilikęs, 
palyginti ne tik su kaimyninėmis šalimis, 
bet su kitais Rusijos regionais. Vis dėlto 
netrukus Kaliningradas buvo paskelbtas 
ypatingąja ekonomine zona ir buvo 
šefuojamas paties Vladimiro Putino, nes čia 
gyvena jo uošvė. Per trumpą laiką buvo 
pastatytas naujas oro uosto terminalas, 
kainavęs apie 150 mln. litų. Jis turėjo 
sujungti Didžiąją Britaniją, Vokietiją, Italiją 
ir Ispaniją su dešimčia Rusijos miestų.

Investuotojai buvo pakviesti įdėti 
milijonus dolerių, kad Kaliningradas taptų 
bendradarbiavimo su ES vitrina, dar 
vadinama Baltijos Las Vegasu. V. Putinas 
Kaliningradą pavadino viena iš keturių 
Rusijos zonų, kur kitais metais bus leisti 
azartiniai žaidimai, ošiam verslui užtikrinti
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A A \ (A)1 hdlA_______r.
pyaSs Trumpai iš visur

4 ‘Rugsėjo5d. 
staiga atsista
tydino New South 
Wales valstijos 
premjeras Morris 
Yemma, kai jo 
darbiečių deši
niojo sparno frak
cija nesutiko su jo 
planuojamais 

pakeitimais ministrų kabineto sąstate. 
Naujuoju NSW premjeru parinktas Nathan 
Rees, kairiojo sparno kandidatas. Morris 
Yemma pasitraukė iš NSW parlamento.

♦ Rugsėjo 6 d. Pakistano rinkiminė 
koalicija naujuoju Pakistano prezidentu 
išrinko Asif Ali 'Zardari, Pakistano 
Liaudies partijos lyderį, .lis yra 2007 m. 
gruodžio mėnesį nužudytos Benazir Bhutto 
našlys.

♦ Rugsėjo 6 d. į rusų kontroliuojamą 
Gruzijos Poti uostą įplaukė JAV karo laivas 
“Mount Whitney” ir iškrovė 17 tonų 
humanitarinės pagalbos reikmenų, skirtų 
Kutaisi mieste sutelktiems gruzinams 
pabėgėliams.

♦ Rugsėjo 7 d. tropinis ciklonas Hanna, 
sekdamas ciklono Gustav pėdomis, 
nusiaubė Haiti. Žuvo virš 600 žmonių.

♦ Rugsėjo 8 d. Prancūzijos prezidentas 
Nicolas Sarkozy Maskvoje išgavo iš Rusijos 
prezidento Dmitry Medvedev viešą pažadą, 
kad Rusija atitrauks savo karines pajėgas iš 
Gruzijos teritorijos (išskyrus Abchaziją ir 
Pietų Osetiją) per mėnesi laiko, su sąlyga, 
kad Gruzija pažadės nepulti Abchazuos ir 
P. Osetijos ir kad tarptautiniai taikos 
prižiūrėtojai bus dislokuoti Gruzijoje šių 
teritorijų pasienyje.

♦ Masiniai protestai prieš Tailando 
ministrą pirmininką Samak Sundravej 
staiga įgavo naują pobūdį. Rugsėjo 9 d.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
lyderis Gediminas Kirkilas, vėliau 
komentuodamas, jog 1 Jetuvos politikams 
yra būtina siekti išsaugoti gerus prekybinius 
santykius su Rusija. „Dalykas, kuris yra 
svarbus - prekybiniai santykiai su Rusija. 
Lietuva juos turi plačius, kaip beje ir 
Europos Sąjunga. Ibdėl politikų šiandien 
tikslas yra išsaugoti normalius santykius ir 
nenueiti į konfrontaciją, lai yra esminis 
dalykas“, - sakė G. Kirkilas. Jam pritarė 
Rolando Pakso partijos “Tvarka ir 
teisingumas” atstovai. Jų nuomone, irgi 
būtina atsižvelgti į Lietuvos ir Rusijos 
komercinius ryšius.

A.Kubilius savu kritiką tęsia
Andriaus Kubiliaus teigimu, A. Bra

zausko žodžiai apie tai. kad Lietuva turėtų 
keisti savo laikyseną, nekritikuoti Rusijos, 
neremti Gruzijos, ir kad Lietuva turėtų 
finliandizuotis, nes tai gali pakenkti mūsų 
ekonomikai, atspindi silpną Lietuvos 
„politinįpasiruošimą“ ir „politinį gebėjimą 
gintis nuo Rusijos įtakos“.

Kaip pavojingus Lietuvai, A. Kubilius 
įvardino ir Darbo partijos pirmininką Viktor 
Uspaskich’ą bei ,,'IVarkos ir teisingumo“ 
vadovą Rolandą Paksą. AKubilius priminė, 
kad britų prestižinio žunalo”The 
Economist” apžvalgininkas Edward Lucas 
savo neseniai Išleistoje knygoje „Naujas 
šaltas karas“ teigia, kad V.Uspaskich ir 
R.Paksas yra “grubieji Kremliaus 
projektai”.

A.Kubilius pabrėžė, kad iš daugiau kaip 
1600 Lietuvos prekybos partnerių Rusija 
per pirmąjį šių metų ketvirtį pagal prekybos 
apyvartą, importą ir eksportą buvo pirmoje 
vietoje. Lietuvos ir Rusijos prekių apyvarta 
pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2007-ųjų tuo 
pačiu laiku, padidėjo 91.8% . eksportas - 
Mūsų Pastogė Nr. 37, 2008.09.17, psl.

Tailando konstitucinis teismas jį pašalino 
iš pareigų, kaip nusižengusį taisyklėms, 
pagal kurias jis buvo paskirtas. Jis 
nelegaliai priėmė mokestį iš televizijos 
stoties už dviejų programų pravedimą. 
demonstruojant jo kulinarinius sugebė
jimus. Parlamentas susirinks rugsėjo 17 
d. svarstyti naujo min. pirmininko 
paskyrimą. Jis turi teisę vėl paskirti 
pašalintąjį Samak, bet kelios koaliciją 
sudarančios partijos jau yra pasisakiusios 
prieš šią galimybę.

♦ Rugsėjo 11 d. Zimbabvėje Pietų 
Afrikos prezidento tarpininkavimo dėka 
buvo prieita prie susitarimo tarp prezidento 
Robert Mugabe ir opozicijos lyderio

„Mprgan Tsvangirai dėl valdžios 
pasidalinimo. Opozicijos lyderis 
paskiriamas ministru pirmininku ir turės 
yieno ministro daugumą ministrų taryboje. 
Jam priklausys policija. Prezidentas 
Robert Mugabe pasilaiko vadovavimą 
kariuomenei, jis turės teisę pirmininkauti 
ministrų tarybai.

♦ Rugsėjo 11 d. kilo gaisras tunelyje, 
jungiančiame D. Britaniją su Prancūzija. 
Užsidegė vienas iš sunkvežimių prekiniame 
traukinyje. Išsiplėtęs gaisras keletui dienų

: nutraukė visą susisiekimą tuneliu, sužeista 
, keliolika žmonių, pats tunelis nukentėjo dėl 
. .1000 laipsnių Celsijaus karščio.

♦ Rugsėjo 12 d. Pakistano karo pajėgos, 
remiamos tankų ir karo aviacijos, nukovė 
virš 80 sukilėlių srityje netoli Afganistano 
pasienio.

♦ Rugsėjo 12 d. Texas valstijos pajūrio 
gyventojai buvo masiškai evakuojami į 
krašto gilumą, nes artėjo tropinis ciklonas 
Ike. Galveston miesto gyventojai buvo

. įspėti, kad jiems gresia mirtis, jei jie pasiliks 
savo namuose. Ęąvojus gresia ir Houston 
didmiesčiui.

40.2%. o Rusijos prekių importas - 220%. 
Prekybos balansas išliko neigiamas I Jetuvai 
ir padidėjo net 3.4 karto. Neigiamos 
apyvartos pakilimą šiemet labiausiai lėmė 
2.5 mlrd. litų padidėjęs mineralinių 
produktų - naftos ir dujų - importas iš 
Rusijos.

Kuomi nepasitikima?
Pagal vėliausią Lictuvo gyventojų apklausą, 

labiausiai buvo nepasitikima Seimu. Kadenciją 
baigiančiu Seimu nepasitikėjo septyni iš 
dešimties Lietuvos gyventojų - 71%. 
Nepasitikima buvo ir Vyriausybe - 62% 
apklaustųjų jos darbą vertino nepalankiai.

Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų 
pareiškė nepasitikėjimą ir teismais - 54% bei 
policija - 52%. Po jų sekė muitinės, prokuratūra 
ir savivaldybės.

Šiuo metu stipriausio pasitikėjimo susilaukė 
Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Bažnyčia. 
Lietuvos bankas, Sodra. Krašto apsauga. 
Konstitucinis Teismas ir Prezidento tarnyba.

V. Adamkus: koalicija būtų naudinga
Tradicinių partijų (konservatorių ir 

socialdemokratų) “vaivorykštės” koalicija 
naujame Seime yra sudėtingas uždavinys, liet 
atsižvelgiant į dabartinę Lietuvos situaciją ji 
būtų naudinga valstybei, teigia Prezidentas 
V. Adamkus komentuodamas artėjančius 
Seimo rinkimus. “Vaivorykštės koalicija yra 
nieko nauja pasaulyje, tai išbandytas kelias, 
bet jis yra sunkus. Čia reikia aiškaus abiejų 
partijų pasišventimo (...). Šiomis sąlygomis. 
Lietuvos sąlygomis, žinant, kas kandidatuoja, 
kokios partijos kam atstovauja, aš 
pasisakyčiau už tai, ir net apeliuočiau j tas 
vaivorykętines. pagrindines, tradicines, 
išbandytas politines pajėgas, kad jos rastų 
bendrą kalbą”,-sakė V. Adamkus. □
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EETA,BNS,LGmCir “Bernardinai”.
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ŽVILCOMir
Laisvės kovotoja Nijolė 

Sadūnaitė:
„Tai ne politika, o artimo meilė“

Lina Pečeliūnienė

Septyniasdešimtmečio jubiliejų 
švenčianti 1 Jetuvos laisvės kovotoja Nijolė 
Sadūnaitė dabar slaugo ligonius, dirba 
labdaringus darbus. Dvi jos prisiminimų 
knygos („KGB akiratyje“ ir „Gerojo Dievo 
globoje“) sujungtos į vieną pavadinimu 
„Skubėkime daiyti gera“.

1974 m. už „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikos“ dauginimą ir 
platinimą ji nuteista 3 metams kalėjimo ir 
3 metams tremties. 1980 m. grįžusi į 
Lietuvą vėl rengė kroniką, o 1987-1988 
metais vėl buvo tardoma KGB.

Jubiliatė apdovanota Vyčio Kryžiaus 
ordino Komandoro Didžiuoju Kryžiumi, 
Sausio 13-osios medaliu ir Lietuvos 
nepriklausomybės medaliu.

Buvote geriausia mokyklos sportininkė, 
bet pasirinkote vienuolės kelią. Ar sunkus 
buvo toks apsisprendimas?

Pašaukimas yra Dievo malonė. Aš pati 
nebūčiau nusprendusi. Tltrėjau genis tėvus, 
labai religingus. Nors ir buvo Stalino laikai, 
sekmadieniais aš eidavau j bažnyčią ir 
melsdavausi. Bet apie vienuolyną net 
negalvojau.

1956 m., kai man sukako 18 metų, per 
šv. Oną atvažiavo vyskupas Julijonas 
Steponavičius teikti sutvirtinimo. Mano 
draugė Bronytė Kibickaitė paprašė, kad aš 
būčiau sutvirtinimo mama. Vyskupas labai 
gražiai paaiškino, kad reikia prašyti 
Šventosios Dvasios dovanų, o jei 
neprašysim, tai galim labai mažai ir gauti. 
Aš sutvirtinimo sakramentą gavau dar 7 
metų neturėdama. Tada kokia ten Šventa 
Dvasia - žiūrėjau kokia kieno suknytė, 
batukai. O dabar išgirdusi J.Steponavičių, 
sakau: Brone, perleisk man pusę Šventos 
Dvasios, man labai trūksta. Ji sako: gerai, 
pasiimk, kad tau reikia. Kai ją sutvirtino, aš 
pajutau: noriu j vienuolyną.

Mama netikėjo, kad būsiu vienuolė, nes 
aš tai medy, tai ant stogo - vėjo pamušalas 
buvau. Bet ji paprašė vienuolių, kad aš nors 
porą mėnesių pabūčiau, proto įgaučiau.

Jūs ir dabar nepanaši į vienuolę - labai 
linksma, neužsidariusi nuo pasaulio.

Toks sangviniškas charakteris - Dievo 
dovana. Tėvelis buvo labai linksmas ir 
geras. Mes išvengėme Sibiro, nes jis labai 
padėjo vargšams dėstydamas tuometinėje 
Žemės ūkio akademijoje, l ai tie, kuriems 
jis materialiai pagelbėjo, atėjo ir įspėjo, kad 
mus išveš. Mes bėgome, atvykome (Telšius. 
Tėvelis dėstė chemiją. Paskui bėgome į 
Anykščius. Ten mokytojo darbą gavo. Už 
visą jo atlyginimą trys kilogramai sviesto 
išeidavo. Pirmus metus labai badavome ir 
vargome. Iračiū Dievui. Kaipamatai vargo, 
supranti ir kitus vargstančiuosius.

O kaip atėjopasityžimas kovoti už laisvą 
Lietuvą?

Šalia buvo namas, kurio vienoje pusėje 
buvo įsikūrę stribai. Ten jie kankino 
žmones. Išmesdavo prie šulinio išdraskytais 
viduriais. Nužudytieji gulėdavo 
A.Baranausko aikštėje. Tai buvo pirmas 
susidūrimas su bolševikais „išvaduotojais“. 
Nereikėjo jokių paskaitų ir agitacijos.

Kaip pradėjote darbą „/Jetuvos Kataliką 
bažnyčios kronikoje“?

Kunigas Juozas Zdebskis mane įtraukė 
j tą darbą (jis - kankinys, saugumiečių auka; 
ta trylikta avarija buvo suorganizuota 
KGB). Jis man pasiūlė: „Nijole, sako, ar 
nenori padėti „Katalikų Bažnyčios 
kronikai“? Bet. žinok, nieko kito, išskyrus 
kalėjimą, negausi“. O aš - labai noriu, man

smalsu.
Kaip pasisekdavo Kroniką perduoti į 

Vakarus?
Turėjome gerų brolių nišų. Sergejus 

Kovaliovas - kokia dvasia! Jis leido 
„Einamųjų reikalų kroniką“ nišų kalba. 
Mane suėmė 1974 m. rugpjūčio 27, o jį - 
gniodžio 27 d. Manęs nuolat klausinėjo, ar 
aš pažįstu S.Kovaliovą, bet aš į lokius 
klausimus ncatsakinėjau. Jis gavo didžiausią 
bausmę, iš esmės už „Katalikų bažnyčios 
kroniką“. Aš sėdėjau trumpiau. Kai grįžau, 
veždavau Kroniką S.Kovaliovo žmonai 
Liusiai. Maskuodavausi, užsidėdavau 
perukus. Ji buvo su mažu vaiku, o toliau 
dirbo vyro darbą. Tokie Dievo žmonės. Jei 
ne jie, mums būtų labai sudėtinga. 
Padarydavome Kronikos mikrofilmus, 
įpakuodavome juos j pudrinę ar kokią pastą, 
perduodavome Rusijos disidentams, o jie - 
turistams iš Amerikos. Amerikos lietuviai 
irgi padėdavo. 1 r pasaulis sužinodavo apie 
sovietų priespaudą.

Savo knygoje rašote, kad į tuos Jus 
tardžiusius, mušusius, nuodijusius kagėbistus 
irgi žiūrėjote su meile.

Sakydavau: broleliai, jūsų milijonas 
Dievui - nulis. Jūs nelaimingi, sakydavau. 
Reikia kovoti su melu, su blogiu, su 
veidmainyste, bet žmogų reikia mylėti.

Aišku, reikia dabar jų neprileisti prie 
valdžios, nes jiems patiems'blėgiti;' Tiek 
blogo padarė, ir už. tai reikės atsakyti. Būtų 
koks nors eilinis darbininkas, mažiau būtų 
atsakomybės. Kremlius negalėtų jų taip 
prievartauti. V.Putinas juk pasakė: buvusių 
kagėbistų nėra. Arba dirba, arba lavonas. 
Kaip Aleksandras Litvincnka, nunuodytas 
radioaktyviuoju poloniu.

V.Putinas sakė, kad visą čečėnų tautą 
reikia „močit vsortirc“. O vaikus?-klausia 
žurnalistas. Bus banditai. O moteris? 
Gimdo banditus. O senelius? Buvo 
banditai. Visus juos išvietėse prigirdyti.

Koks šėtono apsėdimas! Reikia melstis 
už rusų tautą.

Jūs buvote pirmojo mitingo prie 
A.Mickevičiaus paminklo 1<>87 m. 
organizatorė. Ar jautėte istorinę atsakomybę, 
kad pirmąkart viešai sakote laisvą žodį, kuris 
atves į nepriklausomybę?

Tikrai nejaučiau. Kai atėjome j mitingą, 
Antanas Terleckas man pasakė, kad 
nekalbėsime, tik tylos minute pagerbsime 
okupacijos aukas. Apsidairiau: kagėbistai 
apsupę kaip tarakonai. Prieina prie senučių 
ir klausinėja, ko jūs čia atėjote. O tos 
sutrikusios nemoka paaiškinti. Jas filmuoja. 
Taigi paskui parodys, kad susirinko kelios 
bobutės ir pačios nežino, ko. O mes. atseit, 
už dolerius nupirkti - į krūmus. Mus 
perspėjo prokuratūroje-gresia 15 metų, 
jei nueisime j tą mitingą ir išsižiosime. 
Suprantat!, ATerleckas ir Vytautas Bogušis 
turi šeimas. Sakau. Antanai, aš kalbėsiu.

Spontaniškai pasakiau, kad susirinkome 
pagerbti didžiausių nusikaltėlių Stalino ir 
Hitlerio aukų. Didžiausia Dievo dovana - 
laisvė, jos niekas neturi teisės atimti. 
Pasmerkiau Molotovo-Ribentropo paktą, 
kuriuo Baltijos šalys atiduotos į tą baisiąją 
nelaisvę. Tikiu, kad Dievas padės 
išsilaisvinti. Sugiedojome himną. Nelabai 
darniai. Pirmą kartą, - pasakiau, - bet ne 
paskutinį.

Nukelta į 4 psl.
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JAV lietuviai mini 
Šiluvos jubiliejų

(DEI -FI). Lietuvos generalinis konsulas 
Niujorke Jonas Paslauskas rugsėjo 7 dieną 
dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose, skirtose 
400 metų Mergelės Marijos apsireiškimo 
Šiluvoje jubiliejui. Mišios vyko vienoje 
seniausių Konektikuto valstijos lietuviškų 
parapijų-1895 metais įkurtoje Šv. Andriaus 
bažnyčioje New Britain mieste. Šv. Mišias 
koncelebravo Hartfordo (Konektikuto 
sostinės) arkivyskupas Henry J. Mansell, 
praneša Užsienio reikalų ministerija.

Į šią svarbią šventę atvyko vyskupas 
Paulius Baltakis, lietuvių kunigai iš kilų 
valstijų, svečiai iš Vašingtono, Bostono, 
Čikagos ir gausus būrys Konektikute 
gyvenančių lietuvių.

Ambasadorius J.Paslauskas dėkojo šios 
iškilmingos šventės organizatoriams - 
Konektikuto valstijos „Šiluvos komitetui“ 
už pasiaukojamą darbą. Po mišių 
susirinkusieji stebėjo New Haven 
(Konektikuto valstija) lietuvių 
bendruomenės meno kolektyvo pasi
rodymą.

Šiemet Šiluva švenčia 400 metų jubiliejų 
nuo Mergelės Marijos apsireiškimo.

Atvyko Popiežiaus 
pasiuntinys

(ELTA). Šventasis Tėvas labai norėjo 
pats dalyvauti Švč. M. Marijos apsireiškimo 
Šiluvoje 400 metų jubiliejuje, tačiau negalėjo 
atvykti dėl Lurde tuo pačiu laiku švenčiamo 
jubiliejaus. Taip paaiškino į Vilnių atvykęs 
popiežiaus Benedikto XVI ypatingasis 
pasiuntinys Koelno arkivyskupas 
kardinolas Joaehim Meisner.

Atvykęs svečias prisiminė savo pirmąją 
viešnagę Lietuvoje 1982m.,kaigyveno,anot 
jo “betoniniame viešbutyje, kurio sovietinį 
betoną sudarė lygiomis dalimis cementas ir 
mikrofonai”. Kardinolas taip pat prisiminė 
atsisakęs kvietimo aplankyti Vilniaus 
arkikatedrą, kol ji bus paversta muziejumi. 
Tuomet jam buvo atsakyta, kad to reikėsią 
laukti net iki Paskutiniojo teismo... Tačiau 
jau po septynerių metų arkikatedra buvo 
sugrąžinta tikintiesiems. “Taigi stebuklai 
įmanomi”, - sakė popiežiaus legatas, 
kalbėdamas apie viltį, kad ir pats Šventasis 
Tėvas, kuris širdimi dalyvauja Šiluvos 
Jubiliejuje, aplankys i .ietuvos žmones.

Garbingąjį popiežiaus pasiuntinį 
Vilniaus oro uoste sutiko apaštališkasis 
nuncijus arkivyskupas Peter Stephan 
Zurbriggen ir kili reikšmingi asmenys. Po 
sutikimo oro uoste svečias nuvyko tiesiai j 
Aušros Vartus. Čia pradėdamas šv. Mišias 
kardinolas J. Meisner pasidžiaugė, kad tik 
atvykęs j jo širdžiai taip brangią Lietuvą 
išsyk gali melstis prie Gailestingumo 
Motinos paveikslo. Visuotinės maldos 
metu kardinolas prisiminė nukentėjusius 
nuo sovietų režimo, visas komunizmo 
aukas: “nors iškentusias baisius 
persekiojimus, tačiau nepraradusias 
tikėjimo”.

Argentinos lietuviai 
išsirinko savo gražuolę

Rugpjūčio pabaigoje Buenos Aires 
provincijos lietuviai išsirinko savo karalienę 
- merginą, kuri nigsėjo 27 dieną atstovaus 
mūsų tautiečių bendruomenei Bcrisso 
imigrantų šventėje (Fiesta Provincial del 
Inmigrante). Ten Aniela Milena Ona 
Remorini Gasiunas rungsis su kitų 
aštuoniolikos tautų gražuolėmis dėl 
Imigrantų karalienės titulo.

Toks konkursas vykstakasmet iryra tradi
cinis. Devyniolika 16-23 metų merginų rodys 
ne tik savo grožį, bet ir tautiškumą, pristatys 
savo kraštų kultūrą.

Pretendentės j lietuvių karalienės titulą 

Lietuviai 
"darboholikai"?
Paskutiniuosius 10 metų nuolat 

trumpėjęs darbo laikas vėl pradėjo ilgėti. 
Dažnas Europos gyventojas dirba daugiau 
nei 40 valandų per savaitę. Psichologų 
nuomone, tam turi įtakos ir lėtėjanti 
ekonomika, ir noras pabėgti nuo savų 
problemų. „CV Markei“ atlikto tyrimo 
duomenimis, 58%. lietuvių per savo darbo 
savaitę dirba daugiau nei nustatyta 
maksimali darbo savaitės trukmė, t. y. 40 
valandų per savaitę. Latvijoje ir Estijoje taip 
pat daugiau nei pusė respondentų dirba 
viršvalandžius. Latvijoje 61%, Estijoje -58.

Britų organizacija TUC (Trades Union 
Congress) savo naujausioje ataskaitoje 
pažymėjo, kad žmonės Jungtinėje 
Karalystėje dirba vis ilgiau.

Ilgalaikis vidutinio savaitinio darbo 
laiko mažėjimo procesas sustojo ir nuo 
2007 metų pavasario situacija pasikeitė į 
priešingą pusę.

TUC duomenimis, per pastaruosius 
metus žmonių, dirbančių daugiau nei 48 
valandas per savaitę skaičius išaugo 0,5 
procento, kai tuo tarpu nuo 1998 iki 2007 
šis rodiklis nuolat mažėjo. 48 valandos per 
savaitę Europos Sąjungos direktyvoje dėl 
darbo laiko yra nurodyta kaip maksimalus 
darbo laikas per savaitę.

Daugiausia, net 25% žmonių, dirbančių 
mažiau nei 40 valandų, yra Estijoje. Tokių 
žmonių Lietuvoje yra tik 16%.

www.vcrslosavaite.lt

"Dingę Berlyne"
Tęsiant Lietuvos istorinės dokumen

tikos filmų serialą apie XX amžiaus 
slaptuosius archyvus, rodoma nauja dalis 
“Dingę Berlyne”. Filmo turinys: Antrojo 
pasaulinio karo metais, nujausdami vėl 
artėjant sovietų okupaciją, tūkstančiai 
žmonių bėgo iš Lietuvos, bijodami 
raudonojo teroro. Kelyje į Vakarus KGB 
jiems spendė spąstus. Vokietijoje sovietų 
agentai klasta skverbėsi tarp pabėgėlių, 
aktyvesnius sekė ir naikino. Ne vienas 
lietuvis dingo vidury baltos dienos - kai 
kurios žmonių grobimo aplinkybės 
neaiškios iki šiol. Atkuriamosiomis 
scenomis ir Vokietijoje filmuota medžiaga 
atskleidžiama KGB ypatingosios 
operatyvinės grupės Berlyne veikla 1945— 
1947 m.: Lietuvos ir Vokietijos piliečių 
persekiojimas, grobimų organizavimas, 
dramatiški persekiotoji) bei jų aukų likimai 
ir netikėtas britų žvalgybos vaidmuo.

Filmo autoriai: LNK žurnalistė Gražina 
Sviderskytė ir istorikas dr. Arvydas 
Anušauskas. Trukmė: 49 min. Šis filmas 
netrukus bus rodomas ir Čikagoje, Balzcko 
lietuvių kultūros muziejuje

(www.licliiviatns.com)

nebūtinai privalo mokėti lietuviškai (kaip ir 
šiemetė nugalėtoja), bet būtinai turi turėti 
lietuviškas šaknis. Komisiją, kuri rinko 
gražiausią lietuvaitę, sudarė Argentinos 
lietuvių organizacijų vadovai bei Berisso 
meras.

Be Anielos Milenos Onos Remorini 
Gasiunas dar buvo išrinkta pirmoji karalienė 
Marija Bclčn Kairys, antrąja tapo Abigail 
Zubauckas bei džiaugsmo karaliene 
nominuota Mailen Pavilonis. Taip pat 

išrinkta irvaikų 
princesė, ja 
tapo Milagros 
M o r g a n t e 
A v i 1 i e n i s 
Vikonaite.

Bcrisso nuo 
seno yra Bue
nos Aires 
provincijos 
imigrantų 
sostinė.

Kultūrinis gyvenimas vis dar 
koncentravosi karaliaus ir didikų dvantose 
bei didesniuose miestuose.Ncsvyžiaus 
Radvilų teatras klestėjo net 75-rius metus, 
pervisą 18 amžių. Didiko A. Tiesenhausen 
teatre Gardine įsisteigė baletas, kuriame 
kaimiečių vaikai mokėsi šokti. Mokinių 
baletas “le ballet paysan” gastroliavo 
Varšuvoje ir kitose Vakarų Europos 
sostinėse. Vis daugėjo šokėjų, choristų, 
instrumentalistų, kurie savo įnašais įsijungė 
į kultūrinį gyvenimą.

Antroje XVIII a. pusėje turime 
autentiškų muzikos kūrinių. Tačiau jų 
kompozitoriai nebuvo profesionalai, bet 
gabūs mėgėjai, kurie sekė italų, vokiečių ir 
prancūzų muzikos pėdsakais. Apie 
autentiškai lietuvišką muziką kol kas 
negalima dar kaĮlieti.

Paskutinysis Lietuvos hetmonas 
Mykolas Kazimieras Oginskis (1728 - 
1800), ne tik turėjo Slanime teatrą, bet ir 
pats sukūrė daug romansų maršų, polonezų 
irvienaaktę operą pagal prancūzų libretą 
“Zelis et Valcour” (1799). Mykolas Kleofas 
Oginskis (1765 -1833) buvo diplomatas ir 
daug važinėjo po Europą. Jis paliko nemažą 
muzikinį įnašą. Dar jam gyvam esant jo 
kūryba buvo spausdinta Vilniuje, Varšuvoje, 
Vienoje ir Paryžiuje.

Kunigaikštis Motiejus Radvila, Vilniaus 
kaštelionas, buvo taip pat kompozitorius ir 
literatas. Iš jo kūrybos turime sonatą 
fortepijonui, divertismentą orkestrui, 
serenadą styginiam orkestrui ir daugybę 
polonezų. Antanas I Icnrikas Radvila (1775 
-1833), Vilniaus vaivados Mykolo Radvilo 
sūnus, irgi pasižymėjo kaip kompozitorius.

Ekspedicija į lietuvių tremties vietas Tadžikijoje
Rugpjūčio pabaigoje buvo surengta 

ekspedicija j lietuvių tremties vietas 
Tadžikijoje.

Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto (VGTU) Urbanistikos 
katedros vedėjas Algis Vyšniūnas, VGTU 
Urbanistikos katedros Urbanistinės 
analizės mokslo laboratorijos architektas 
Rolandas Šarapajevas ir Lietuvos 
ambasados Kazachstane atstovai lankėsi 
Dušanbėje ir šalies pietuose esančioje 
Chatlono srityje, į kurią 1945-1953 metais 
buvo ištremia keletas tūkstančių Lietuvos 
piliečių.

Srities centre Kurgan Tiubės mieste 
ekspedicijos dalyviai apžiūrėjo 
krikščioniškas kapines ir palaidojimo vietas 
kitose miesto apylinkėse, jose identifikavo 
lietuvių tremtinių kapus.

Ekspedicijos dalyviai nustatė, kad 
dauguma tremtinių laidojimo vietų nyksta, 
kapų paminklų užrašai rūdija, tinkamos jų 
priežiūros trūksta arba jos išviso nėra. Jie 
pasiūlė Kurgan Tiubės krikščioniškose 
kapinėse gerai matomoje vietoje pastatyti 
bendrą antkapinį paminklą lietuvių 
tremtiniams.

Lietuvos atstovai taip pat dalyvavo 
Dušanbės miesto katalikų bažnyčioje 
vykusiose pamaldose. Po jų susitiko su čia 
gyvenančiomis lietuvėmis Jūrate Natalija 
Stalioraitytc, Genovaite Aripova 
(Šimkevičiūtc) ir Elena Natalija Abdulajeva 
(Agurkyte).

Pokalbio metu buvo aptarti Tadžikijos 
lietuviams aktualūs klausimai, kalbėta, kaip 
suteikti vietos lietuviams daugiau žinių apie

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

Lsolda Poželaitė - Davis AM

Tęsinys. Pradžia
“MP”nr.34.

čelistas ir dainininkas. Jis sukūrė Johann 
Wolfgang Goethe “Faustui” muziką, kuri 
buvo grojama net ir Berlyne. Matyt, jo 
kūriniai buvo svarūs, nes pasižymėję 
muzikai kaip Frederic Chopin ir Robert 
Schumann palankiai atsiliepė apie juos. 
Įdomu ir tai, kad pagarsėję kompozitoriai 
kaip Ludwig van Beethoven, Frčdčric 
Chopin ir Felix Mendelssohn - Barlholdy 
jam dedikavo savo veikalų.

Praėjus vos keleriems metams po 
trečiojo Lietuvos - Ixnkijos padalinimo 
(1795 m.), reikėtų pastebėti, kad Vilniuje 
buvo pastatyta net 14 open) per 1798 -1799 
metų laikotarpį. Ar galime iš to spręsti, kad 
nepriklausomybės netekimas nepaveikė 
kultūrinio gyvenimo Lietuvoje. Manyčiau, 
kad ne. Gal Rusijos caro priespauda dar 
nebuvo tokia žiauri ? O gal tai buvo 
įsibėgėjusio kultūrinio srauto Vilniuje 
paskutiniai Vakari) Europos žiedai?

Išvadoje galima atsargiai teigti, kad 
lietuvių tauta pagarsėjusi savo liaudies 
dainomis, kuriomis žavėjosi žymus 
vokiečių kalbininkas Johann Gottfried von 
Herder ir kiti - turėjo ilgai laukti, kol jos 
buvo harmonizuotos ir įsitvirtino chorų 
repertuaruose. Dar kiek vėliau mūsų 
kompozitoriai, remdamiesi lietuvių dainų 
lobynu, pradėjo kurti savitą lietuvišką 
muziką.

* * *
Ištakos: The Antiquity of the Daina, 

Marija Gimbutienė; The Green Linden: 
Selected Lithuanian Folksongs, by Robert 
Payne; Deliciae Prussicae, M. Pretorius; 
Der Preussche Littauer 1690; Lithuanian 
Music A. Tauragis; Muzikos terminų 
žodynas Antanas Krutulys. Daug žinių 
galima pasisemti iš interneto. “Google” 
Jums irgi suras nemažai žinių.

(Pabaiga)

Tėvynę, atsiųsti literatūros lietuvių kalba, 
padėti spręsti įvairius konsulinius 
klausimus.

Lietuvos atstovai susi! iko su Tadžikijos 
užsienio reikalų ir kultūros ministerijų 
pareigūnais, Chatlono srities ir Kurgan 
Tiubės miesto vadovais, aptarė lietuvių 
tremties vietų ir kapų įamžinimo klausimus.

Pirmą kartą tremties aukų atminimui 
1991 metais čia buvo pastatytas ir 
pašventintas tautodailininko Donato 
Gediminsko sukurtas medinis kryžius, deja, 
neišlikęs dėl karo veiksmų Afganistano 
pasienyje.

2007 metų balandžio mėnesį oficialaus 
vizito Tadžikijoje metu, pagerbdamas 
trėmimo aukų atminimą, I Jetuvosužsienio 
reikalų ministras Petras Vaitekūnas prie 
vienos iš čia augančių pušų pririšo trispalvę 
juostą.

Ekspedicija Tadžikijoje surengta 
Lietuvos ambasados Kazachstane ir 
Kultūros ministerijos iniciatyva, vykdant 
programą „Paveldo, istorinės ir kultūrinės 
atminties išsaugojimas“.

www.lietuviams.com

Remkime Australijos 
Lietuvių Fondų

Aukos atleidžiamos nuo pajamų 
mokesčio (Tax deductible). Naudo
kite pavadinimą anglų kalboje:Aus- 
tralian Lithuanian Foundation Ine. 
44-50 Errol St., North Melbourne, 
Vic. 3051. Turint klausimų, galite 
skambinti Algiui Šimkui tek: (03) 
9578 4319. ’
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Lietuva iš arti_______________
Panevėžys atšventė 505-tq gimtadienį

(Panevėžio balsas). Rugpjūčio 6-7 
dienomis praūžęs Panevėžio 505-asis 
gimtadienis ne tik linksmino ir žavėjo 
panevėžiečius bei miesto svečius, bet ir 
mušė rekordus. Vienas jų pateko į Lietuvos 
Gineso rekordų knygą - dar niekur kitur 
Lietuvoje vienu metu į dangų nebuvo 
paleista tiek daug ugnies žibintų -net 506. 
Kitas pasiekimas liko oficialiai 
neužfiksuotas. Įvairiais skaičiavimais 
iškilmėse apsilankė apie 80 tūkstančių 
žmonių.

Gera nuotaika buvo jaučiama 
kiekviename gimtadienio šventės plotelyje. 
Jeigu būtų nominacija už geriausią šalies 
meti) šventės parodiją - ją už „iškilmingai“ 
surengtą Tarybos posėdį pelnytų Panevėžio 
valdžia. Verti nominacijos ir jų oponentai 
Panevėžio konservatoriai. Sprendimas, kad 
grojant muzikos grandams grupei „Antis“ 
centrinės aikštės artimasis užribis yra 
tinkamas didžiuliame ekrane 
demonstruoti politinį-reklaminį filmą, 
tikrai yra vertas kvailiausios idėjos laurų.

„Tbkio panevėžiečių nusiteikimo švęsti 
ir linksmintis dar neteko matyti. Panašu, 
kad šių metų Panevėžio miesto 
gimtadienis Įrodė, kad jūsų visuomenė 
keičiasi, - „Sekundei“ sakė svečias iš 
sostinės. - Panevėžiečių agresijos, kuria 
mus nuolat gąsdina Įvairios informavimo

Puntuko akmuo bus „perkeltas“ į Vilnių
Puntukas - antrasis pagal dydį riedulys 

Lietuvoje - persike Is į šalies sostinę. Tačiau 
šj kartą jį neš ne velnias ir niekas nesieks 
sugriauti bažnyčios - tai bus žinomo 
menininko Roberto Gritėno sukurta 
autentiško dydžio ir spalvos Puntuko kopija.

Rugsėjo 19-21 d. Vilniuje vyksiančiame 
projekte „Menas netikėtose erdvėse“ 
Puntuko kopija stūksos dešiniajame Neries 
krante,šalia Baltojo tilto.

Konceptualus meno kūrinys 
pristatomas kaip paminklas sizifiškoms 
lietuvių pastangoms tapti šiuolaikiškais 
europiečiais, kartu siekiant išlaikyti tautinį 
savitumą. Žinoma, kiekvienas į naująjį 
Puntuką galės pažvelgti ir per savo prizmę: 
vieni gal įžvelgs mestą akmenuką į dabartinį 
biurokratų nusistatymą meno atžvilgiu, kiti 
tiesiog matys meno kūrinį, treti galbūt 
pirmą kartą išvys Lietuvos akmenų 
legendą“,-pasakojo R. Gritėnas.

Tikrasis Puntukas stūkso 6 km įpietus 
nuo Anykščių, Anykščių Šilelio 
kraštovaizdžio draustinyje, netoli 
Šventosios. Tai - gamtos, mitologijos ir 
istorijos paminklas, geologiniu gamtos 
paminklu paskelbtas 2000 m. Viename iš 
mitų pasakojama, kaip velnias nešęs 
akmenį bažnyčiai nugriauti, o pragydus 
gaidžiams jį pametęs. Akmuo pavadintas 
karžygio Puntuko vardu. Archeologų 
manymu, milžinišką riedulį paliko 
Skandinavijos kalnų ledynai slinkę čia prieš 
20-14 tūkstantmečių prieš mūsų erą. Iki 
1957 m. Puntukas laikytas didžiausiu

Lietuvos miškuose - 
lūšys

(Šiaulių apskrities televizija). Į Šiaulių 
rajono miškus iš Suomijos atvežtos lūšys. 
Kol kas jos gyvena voljere. Jų palikuonis 
planuojama paleisti j laisvę. Kurtuvėnuose 
ties Šiauliais milžiniškame voljere gyvena 
du lūšių patinėliai. Žvėrelius j Lietuvą 
atvežęs ir atsakomybę už juos prisiėmęs 
medžiotojas sako, kad šj iš Lietuvos miškų 
kažkada išnykusį žvėrelį reikia kuo greičiau 
grąžinti šalies gamtai.

Rudenį šiems jauniems patinukams 

priemonės, neteko ne tik matyti, bet ir 
pajusti. Aš mačiau europėjantį miestą ir jo 
žmones.“

Šiam vilniečiui pritartų dešimtys 
tūkstančių gimtadienyje dalyvavusiųjų. Iš 
tiesų, atrodė, lyg į gimtadienį kiekvienas ir 
visi būtų pakviesti asmeniškai. Centrinėje 
miesto aikštėje ir jos prieigose iki pat 
vėlumos buvo bendraujama ir 
linksminamasi. Policininkams neteko 
gesinti nei kartų karo, nei slopinti jaunuolių 
energijos pertekliaus.

Aikštėje-jausmai liejosi laisvai. 
Senjorams gurkšnoti alų ir bendrauti 
visiškai netrukdė roko ir kitokios muzikos 
įkaitinto jaunimo siautulys, o šiems buvo 
nė motais, ką apie juos galvoja žilagalviai. 
Minios nuotaika liko ta pati ir sutemus, o 
gal net dar pagerėjo. Scenos prožektorių 
šviesos retkarčiais „išplėšdavo“ iš minios 
veidus ir dažniausiai tai būdavo laimingų ir 
linksmų žmonių veidai.

Per ankstesnius gimtadienius bendrą 
nuotaiką šiek tiek sugadindavusi!) 
treninguotų skustagalvių grupelių šiemet 
nebuvo matyti. Gal darbas „airijosc“ juos 
privertė keistis, o gal jie ten išvažiavo ir 
pasiliko. Net 80,000 j vieną būrį sutraukęs 
Panevėžio gimtadienis buvo ne tik 
didžiausias, bet taikiausias per visą švenčių 
organizavimo istoriją.

Tikrasis Puntukas
Lietuvos akmeniui, kol nebuvo aptiktas 
Barstyčių akmuo Puokėje.

Autentišką Puntuko kopiją sukūręs R. 
Gritėnas stebėjosi dalies visuomenės 
požiūriu kvestionuoti profesionalųjį meną: 
„Juk niekam nešauna į galvą svarstyti 
medikų, lakūnų ar santechnikų 
profesionalumo klausimo - žmogus iš 
gatvės neoperuos ligonių ir nepilotuos 
lėktuvo. O profesionalus menininkas šioje 
epochoje daugkam atrodo keistai”.

Kartu menininkas palaiko iniciatyvą, 
kad bet kuris Vilniaus gyventojas gali 
prisijungti prie kūrybinės laisvės savaitgalio 
„Menas netikėtose erdvėse“ ir savo 
asmeninę aplinką paversti meno kūriniu.

„Kiekvienas žmogus turi unikalų 
požiūrį j jį supančią aplinką - kuo daugiau 
apraiškų, tuo pasaulis bus savitesnis ir 
originalesnis. Tad galima tik pasidžiaugti 
projekto „Menas netikėtose erdvėse“ 
idėjomis ir iniciatyvomis - džiugu, jog yra 
konkretūs darbai, ypač žinant tai, kad yra 
daugybė pradėtų ir nebaigtų menui skirtų 
pastatų, o jau kuriami grandioziniai nauji 
projektai“ -pažymėjo R. Gritėnas.

ketinama 
atvežti dvi 
drauges. Po
relės, deja, 
nuolat gyvens 
voljere, į 
gamtą bus 
paleidžiami 
tik jų pali
kuonys. Ma
noma. kad tai 
įvyks tik po 
kokių trejų 
metų.

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
5^  ir Sporto Šventė Sydnėjuje 

xxv ald Sydney zoos Jaunimo Talentų Vakaras
AI .D Ruošos Komitetas kviečia jaunimą pasirodyti Jaunimo 

Talentų Vakare kuris įvyks šių metų Australijos Lietuvių Dienų metu gruodžio 28tą, 
sekmadienį, 7.30 v.v. Bankstown Town Hall.

Dėl daugiau informacijos prašoma kreiptis į Yusmimi Gakaitę
tek: 0424 887 585 arba e-mail: yazminyal3@liotinail.com

Youth Talent Might
Calling all youth talent to perform inThe Youth Talent Night that will be held during 

the course of the 2008 Australian I .ithuanian Days on Sunday 28th December 7.30pm at 
BankstownTown Hall.

Formorc information please contact Yasmina Gakas 
tel.: 0424 887 585 or via email: yazminyal3@hotmail.com

Nijolė Sadūnaitė:
Atkelta iš 2 psl.

Sąjūdžio įkūrimo išvakarėse Maskvoje 
apsilankęs JAV prezidentas K. Reagan Jus 
pakvietė į susitikimą. Atrodė, kad turite tapti 
politike. Kodėl netapote?

Vienuolėms seselėms į politiką 
tiesiogiai lįsti negalima. KGB rėkdavo, kam 
lendu į politiką. Čia ne politika, sakau, čia 
artimo meilė. Jeigu mes, katalikai, būsime 
valdžioje, irvaldžia ims persekioti ateistus, 
aš eisiu už jus j kalėjimą, sakiau kagėbistams. 
Negalima žmonių teisti vien dėl jų 
įsitikinimų ir pasaulėžiūros.

Generalinis prokuroras Rudcnka iš 
Maskvos buvo iškviestas j Vilnių tartis, ką 
daiyti su ta Sadūnaitė. Drebia tiesą j akis, 
neteista, aukštojo išsilavinimo neturi. Daug 
duoti negali už tuos šešis „Katalikų 
bažnyčios kronikos“ puslapius, kuriuos pas 
mane rado perrašytus mano mašinėle. 
Daugiau įkalčių neturi. Rudenka pasiūlė 
prie kalėjimo pridėti nutrėmimą. Kai mane 
vežė, čekistai pasakė: atsisveikink su 
Lietuva, daugiau jos nepamatysi. Buvo daug 
atvejų, kai galėjau Sibire žūti, bet viską 
sutvarko Viešpats, mes ne pavergėjų 
rankose.

2000 melais per Vasario 16-sios šventę 
prezidentūroje protestavote dėl 
M.Misiukoniui suteikto ordino. Šiemet 
parašėte, atvirą laišką Prezidentui, teigdama, 
kad vyksta antiliustracija - kagėbistai 
išaukštinami, o laisvės kovotojai 
persekiojami. Tebekovojote ir dabar?

Dirbdamas KGB. M.Misiukonis 
vadovavo paskutinio Lietuvos partizano 
Antano Kraujelio sudorojimo operacijai. 
M.Misiukonis per televiziją pasakė, kad 

Ispanai vis labiau domisi Vilniumi
(Vilniaus Diena). Rekordinio lankytojų skaičiaus sulaukusioje pasaulinėje parodoje 

„Expo Zaragoza 2008“ Lietuvos paviljone būgnų garsai kvietė lankytojus apsilankyti 
Vilniuje -Europos kultūros sostinėje. Parodos dalyviai iš Lietuvos pasidžiaugė, kad ispanų 
susidomėjimas Lietuva ir Vilniumi pastebimai auga.

Laikydami rankose būgnelius, kastanjetes ir kitokius muzikos instrumentus jie kartu 
su atlikėju Gediminu Laurinavičiumi skelbė, kad 2009 metais Vilnius taps Europos 
kultūros sostine, o Lietuva švęs vardo paminėjimo tūkstantmetį.

Programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009“ koncepcija yra „kultūra gyvai“, 
todėl ir kvietėme Lietuvos paviljono lankytojus bent trumpam jsjungti j bendrų, gyvą kūtybos 
procesą. L. Laurinavičiaus kartu su paviljono lankytojais surengti bendri koncertai nebuvo 
nepastebėtiirvietos žiniasklaidos. Vieną iš tokių pasirodymų nufilmavo Ispanijos televizija 
- „TV Aragon“ ir transliavo reportažą žinių laidose „Aragon Noticias“ - pietų ir vakaro 
metu.“ - įspūdžiais dalinosi VšĮ „Vilnius - Europos kultūros sostinės 2009“ vykdomoji 
direktorė D. Bankauskaitė.

Jau tris mėnesius Lietuvos stende dirbantys gidai pastebi, jog vis daugiau ispanų domisi 
Lietuva ir Vilniumi, prašo daugiau informacijos, šalies ir sostinės žemėlapių. Domėjimąsi 
žadina stende prie baro per TV ekranus demonstruojami Lietuvos vaizdai

“Džiugu tai, jog pristatant nacionalinę programą „Vilnius - Europos kultūros sostinė 
2009”, dauguma kalbintų Lietuvos paviljono lankytojų žinojo, jog Vilnius kitais metais 
taps Europos kultūros sostine”. - teigė D. Bankauskaitė.

„Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009“ atstovai. įtraukdami lankytojus į muzikos 
kūrimo procesą, pataikė tiesiai į dešimtuką“, - sakė Lietuvos paviljono direktorė Neringa 
Vegytė. Expo koncertai vyksta kiek atokiau nuo publikos, o šis - prie pat paviljono žmonių 
apsuptyje“. Anot direktorės, paviljono lankytojai, kurių daugumą sudaro ispanai, iš pradžių 
nesuprasdavo, kodėl jiems išdalinami būgneliai, barškučiai ir kiti instrumentai. Tačiau jau 
pasigirdus pirmiems perkusijos garsams ir G.Laurinavičiui paraginus priėjo prisijungti, 
visa minia tarsi atgydavo.

buvo trukdančių jam gauti ordiną, bet jis 
turi patirties su tokiais susitvarkyti. 
Didžiavosi, kad A.Kraujelj likvidavo - 
žmones iš baimės išvadavo. Valdas 
Adamkus AKraujel j po mirties apdovanojo 
Vyčio kryžiumi, o po melų Gedimino 
ordinu apdovanojo budelį. Teismai dabar 
atvirai tyčiojasi.

lai jūs irgi sakote, kad ne už tokią 
Lietuvą kovojote?

Mes darėme, ką galėjome, ir šiandien 
reikia, kad visi darytų, ką gali Tada ir gražės 
Lietuva. Man nepatinka, kai per radiją 
klausytojai pyksta, kad tas ar anas nieko 
nedaro. O ką tu pats darai? Žodžiu viens 
kitą turime paraginti, spauda pasidalyti. Jei 
pensininkai neturi pinigų, juk keturios 
šeimos gali vieną laikraštį užsipre
numeruoti.

Rimtus laikraščius reikia skaityti, o ne 
tokius, kurie smurtą ir seksą propaguoja, 
tyčiojasi iš šventų vertybių.

Mes dažnai užmirštame, kad žmogus ne 
tik teises turi, bet ir pareigas.

Aš - optimistė. Dievo motina Europoje 
prieš 400 metų pirmiausia Šiluvą aplankė. 
Lietuva yra Marijos žemė, kad ir kaip 
besityčiotų netikintys. Lietuva - kryžių 
žemė. Popiežius Jonas Paulius II mylėjo 
Lietuvą, meldėsi už ją, man asmeniškai jis 
tą sakė 1989 m. rugpjūčio 24 d., kai buvau 
susitikusi su juo Ispanijoje. Tikiu, kad ir 
dabar meldžiasi, o dabar jis dar galingesnis.

Tėvas Pijus, kurį Jonas Paulius II 
paskelbė šventuoju, yra sakęs, kad jokia kita 
tauta neturi tiek daug šventųjų kankinių, 
kaip Lietuva. Todėl ji nežus. Pik reikia 
melstis ir prašyti tų kankinių užtarimo. 
Tikiu, kad Baltarusijoje žuvęs pulkininkas 
Vytautas Pociūnas - irgi šventasis kankinys.

□
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Menas ir kultūra______________
Nauja knyga:

“Viktoras Simankevičius—grafikas“
Anglį; ir lietuvių kalbomis išleista knyga, 

pavadinta “Viktoras Simankevičius— 
grafikas“, buvo pristatyta visuomenei 
rugpjūčio 16 d. Melbourne, Richmond 
galerijoje. Ten taip pat veikė knygon 
patekusių ir nepatekusių irėmuotų 
dailininko kūrinių paroda. Iš renginyje 
dalyvavusių virš 50 asmenų dauguma 
kalbėjo angliškai, nors didelė šių svečių dalis 
buvo lietuvių kilmės.

Apsilankiusųjų tarpe matėsi buv. 
Ballarato Dailės koledžo direktorius 
skulptorius Peter Blizzard; Griffiths 
universiteto, Queensland College of Art 
associate profesorius Paul Cleveland ir 
keletą vietinių meno pasaulio figūrų.

Knygų ir patį grafikų aptarusieji buvo 
dailininko bičiuliai Albinas Šurna ir Jurgis 
Zaikauskas, krikšto sūnus Andrius 
Žilinssas, sūnus Mindaugas ir Jūratė 
Sasnaitytė- menininkė, rašytoja, bibliofile.

Albinas Šurna pasidžiaugė, kad pagaliau 
turime gražių, kietais viršeliais knygų apie 
Viktoro stambesnę grafikų. J is dėkojo knygų 
redagavusiai Danutei ir techniškų naštų 
pakėlusiamMindaugui. Kalbėtojas perdavė 
paties dailininko pusiau satyrinių minčių 
apie visuomenėje vyraujantį, populiairiai 
suprastų, grafiko statusų, lyginant jį su kitais 
vizualiniais menais:

„Tapytojai arba skulptoriai savo 
didžiulėmis drobėmis ar sunkiausiais 
svoriais stebina žiūrovus, kurių minios 
plaukte plaukia galerijų pasieniais ir (...) 
šampano tostais linksniuoja parodos 
kaltininkų, kaip jų vaizduotės dirgintojų. 
Grafikas, gi jiems yra tikras „silverfish“. 
Visur jo pilna, vis juda, kruta ir už uodegos 
jo nepačiupsi. Jis tūno laikraščio skiltelėje, 
afišose, reklamose, brošiūrose - jo menas 
anoniminis, kūrybos mastas 
neapčiuopiamas.”

Nors Viktoras kaip tik iš nusakytos

Londone lietuvių fotografo paroda
Londone 

rugsėjo II d. 
„White Space 
Gallery“ bus 
atidaryta vieno 
žymiausių Lie
tuvos fotografų 
Antano Sutkaus 
paroda „Lietuvos 
portretai“.

Monochro
minės dokumentinės fotografijos meistro 
A.Sutkaus įtaka Baltijos šalių fotografijos 
raidai yra neabejotina. Britanijoje gana gerai 
žinomi fotografo darbai žiūrovus ir 
kolekcininkus visų pirma patraukia 
objektyviu, humanišku dokumentiniu 
stiliumi pateikiamomis vizualinėmis 
sovietmečio istorijomis, kurių centre - 
paprastų Lietuvos žmonių kasdienybė.

Šalia dokumentavimo, svarbus vaidmuo 
A.Sutkaus fotografijose tenka žmonių 
portretams ir jų veiduose įspaustoms 
istorijomis. Tokie portretai kaip „Aklas 
pionierius“ (1962) turi net tam tikro patoso, 
kuris būdingas autoriaus darbams.

Fotografas išsiskiria itin jautriu požiūriu 
j fotografuojamus subjektus, tačiau 
fiksuodamas tam tikras egzistencines 
žmogaus gyvenimo akimirkas A.Sutkus 
sugeba išvengtisentimentalumo. Jo darbai 
pilni romantikos, grožio ir liūdesio, jie išeina 
už fotografinio realizmo ribų tapdami lyg 
sustabdytais filmo kadrais. Fotografas teigia 
siekiantis „perteikti psichologinį 
šiuolaikinio žmogaus portretų“. 

komercinės grafikos duonų pelnė—savo 
„neužsakytų“ grafikų jis kūrė lygiagrečiai. 
Šitie nekomerciniai darbai buvo rodomi jo 
1972-ųjų metų parodoje, o dabar ir knygoje. 
Tačiau mums dar trūksta Viktoro atskiro 
komercinių (graphic design) darbų leidinio. 
Kai kurie jo šios rūšies darbai buvo, savu 
laiku, lyginami su Bruce Petty ir WEB (Bill 
Green) karikatūromis.

Architektas Jurgis 'Zaikauskas, 
prisimindamas Antrojo pasaulinio karo 
išblokštųjų asmenų (D.P.) stovyklų 
Miunchene ir ten pačių suburtoje 
„Menininkų Atelier“ sutiktų Viktorų 
Simankevičių, pasakojo, kap jų diskusijose 
ir kituose meno pasireiškimuose Viktoras 
buvo išskirtinai pirmaujantis avant-garde 
meno eksponentas, kai tuo tarpu rusų 
carinės operos ir baleto scenografui, Baron 
von Goldsmitui. Viktoro nefotografinės 
realybės stilius dar buvo visai 
nesuprantamas.

Garbės konsulas Andrius Žilinskas, 
pabėręs keletu krikštasūniškų prisiminimų, 
platesniam knygos aptarimui podiumų 
perdavė menininkei, rašytojai, bibliofilei 
Jūratei Sasnaitytei. D. S.

* * *
Iš Jūratės Sasnaitytės kalbos:
„Iš metų i metus mano susitikimai su 

Simankevičių šeima kažkaip netikėtai buvo 
surišti spaudos reikalais. 1990-tais metais 
Mindaugas mane pakvietė parašyti į lietuvių 
jaunimo laikraštėlį „Jaužinias“; Danutė 
mielai vertė vienų iš mano pasakojimų 
lietuvių kalbon, o Almio pirmųjų 
publikacijų aš platinau savo knygyne.

Nuo iliustravimo ir dizaino iki rašymo, 
redagavimo ir produkcijos įvairūs 
Simankevičių šeimos nariai visokiais 
atžvilgiais buvo įtraukti įleidybų ir spaudų. 
Viktoras, žinoma, iliustravo ir 
apipavidalino virš dvidešimt knygų.

Lietuvos fotografų sąjungos įkūrėjas ir 
ilgametis jos pirmininkas A.Sutkus šiuo 
metu daugiausia savo laiko skiria archyvams 
tvarkyti, tačiau nemažai ir fotografuoja.

A.Sutkaus darbų yra Lietuvos dailės 
muziejaus, Nacionalinės Paryžiaus 
bibliotekos, Prancūzijos fotografijos 
muziejaus, Helsinkio fotografijos muziejaus, 
Tarptautinio fotografijos centro Niujorke, 
Čikagos menų instituto, Mineapolio dailės 
muziejaus. Bostono dailės muziejaus. 
Viktorijos ir Alberto muziejaus Londone, 
Stokholmo moderniojo meno muziejaus ir 
Maskvos fotografijos namų rinkiniuose.

Šalia parodos Londone, nuo rugsėjo 26 
iki spalio 26 dienos A.Sutkaus paroda 
„Lietuvos portretai“ bus demonstruojama 
ir Maskvoje, Vinzavod šiuolaikinio meno 
centre.

2008 metais tai yra antroji A.Sutkaus 
darbų paroda Jungtinėje Karalystėje. 
Ypatinga sėkmė lydėjo pirmųjų 
Antano Sutkaus darbų parodų 
„Lietuva, iš arti ir asmeniškai“ 
birželio-liepos mėnesiais 
demonstruota Irmsky galerijoje 
Cottswsold, kurios fragmentus 
šiuo metu galima apžiūrėti 
Lietuvos ambasadoje Londone.

Parodos „Lietuvos portretai“ 
kuratoriai - Nadim Julien 
Samman ir Anya Stonelake. 
Parodų finansuoja Lietuvos 
ambasada Jungtinėje 
Karalystėje ir Lietuvos kultūros 
ministerija.

Aš gailiuosi Viktorų tik porų sykių 
sutikusi. Kas liečia jo meninius atsiekimus, 
jo būta labai kuklaus žmogaus. Nepaisant 
to, aš vis tik galiu susivokti, kad jis buvo labai 
mylimas ir kaip žmogus ir gerbiamas kaip 
menininkas.

Čia aptariamas leidinys apie dail. 
Viktorų Simankevičių tarytum alsuoja 
Zen dvasia: jis fiziniai erdvus ir 
minimalistinis, o tai tikrai neprieštarauja 
Viktoro grafiniams užmojams. Jo 
pozityvių ir negatyvių erdvių balansas 
ypač puikiai suskamba kolažuosc. Kai 
atskiras darbas užima dvigubo puslapio 
plotų, žiūrovas turi pakankamai laiko 
sustoti ir pamąstyti. Pasekti linijos 
srovenimų ar skrydį bei gėrėtis 
kompoziciniu balansu.

Darbų išdėstymas (layout) knygoje 
neseka chronologine tvarka. Svarbu yra

Antanas Su tkus yra žymiausias Lietuvos 
fotomenininkas, ryškiausias „didžiosios" 
lietuvių fotomenininkų kartos atstovas, 
praėjusio amžiaus septintajame 
dešimtmetyje drauge su Algimantu 
Kunčiumi, Aleksandru Macijausku, 
Romualdu Rakausku, Vitu Luckumi ir 
Liudviku Ruiku padėjęs pagrindus lietuvių 
fotografijos mokyklai, iki šiol 
reprezentuojančiai klasikinę Lietuvos 
fotografiją. Pats garsiausias jo darbas -1959 
m. pradėta serija „Lietuvos žmonės”, 
atspindinti, kaip keičiasi gyvenimas 
Lietuvoje. 1965 m. vasarą A. Sutkus 
fotografavo Lietuvoje viešėjusius Jean Paul 
Sartre'ų ir Simone de Beauvoir. Tuomet, 
šaltojo karo laikais, jie Lietuvoje praleido 
penkias dienas, susitiko su rašytojais ir 
intelektualais. Kitaip nei įprasta, J. S. Sartre 
leido A. Sutkui įamžinti jų vizitą. 

Jean Paul Sartre Lietuvoje, Nida 1969

pažinti darbo 
atlikimo metodą 
bei kūrinio temų. 
Tai padeda žiūro
vui stebėti ir darbų 
tęstinumų, ir jų 
išvystymo eigą. 
Nuo plunksnelės ir 
piešinio tušu iki 
stambesnių potepių 
teptuku; nuo novato
riškų eksperimen
tavimų paskurdin- 
tais duonos trupi
niais ar siūlu Xerox 
kopijų iki gudrių 
karikatūrų. Toliau 
sekant portretams, 
figūrų studijoms, 
gamtovaizdžiams, 
naturmortams, 
skulptūroms ir tais, 
beveik neišvengia
mais, šeimai ir 
draugams ekslibri
sais—žiūrovas gali 
susipažinti su dai
lininko darbų apim
timi ir našumu.

Paskutiniu metu mano asme-niškų 
interesų centre yra relje-finiai spaudiniai, 
tad nenuostabu, kad aš žaviuosi Viktoro 
lino rai-žiniais. Aš jaučiu, kad jie, gal iš 
visų jo darbų, rodo esminį Viktoro 
lietuviškumą. Nors Danutė rašė, kad 
Viktoro darbai nerodo tipingo lietuvio 
dailininko spalvų (galbūt, galvodama apie 
anų folkloro tradiciją) - aš matau 
Simankevičių kaip savo generacijos 
produktą, kuris rodo jį išėjus ekspre
sionizmo bei modernismo mokyklą.

Amerikietis abstraktas ekspre
sionistas Robert Morthwell tvirtina, kad 
„Menininko funkcija yra suaktualinti 
dvasinį kūrinio aspektą, kad šis taptų 
žiūrovui lengviau įsisavinamas“

lai atsiekiama eksperimentuojant 
linija, spalva bei kompozicija ir 
nusigręžimu nuo įprasto realybės pamėg
džiojimo, iškeliant dvasinę kūrinio esmę. 

Aš nesiimu spėlioti, kuriuo metu 
Viktoras Simankevičius pajuto Įvairius 
dvidešimto šimtmečio avant-garde 
judėjimus - ar tai buvo Vilniaus Dailės 
Akademijoje, ar vėliau studijuojant 
Miunchene ir Freiburge, bet jo darbai 
aiškiai rodo jo familiarumą modernistų 
praktikai. Čia turėtų būti aišku, kad 
Morthwell modernizmui priskyrė ir 
kūrinio spontaniškumą bei žaismingumą. 
Tai tvirtindama aš tik galiu cituoti 
Danutės knygos įvade rašytą ir Viktoro 
studijų draugo dail. Albino Eskaus 
patvirtintą teigimų, kad Viktoro stiliaus 
esam ir laisvo, ir lengvo, ir žaismingo.

Aš pati studijavau pas Vincą Jomantą 
ir Teisutį Zikarą. Juodviejų kūrybiniame 
akiratyje buvo organiškos formos, 
abstrakcijos, ištikimybė kūrinio 
mediumui ir nenusakomos dvasinės 
esmės ieškojimas. Panašaus rūpesčio 
buvo ir Antrojo pasaulinio karo 
Australijos lietuvių grafikų generacijos 
dailininkų, kaip Henriko Šalkausko ir 
Evos Kubbos, kūryboje.

Viktoro Simankcvičiaus darbai 
patogiai įsikomponuoja Šių žymių jo 
tautiečių dailininkų tarpan.

Šiandieną aš jaučiuosipagerbta pristatyti 
visuomeneišią knygų -paminklą vyrui, tėvui, 
ir menininkui Viktorui Simankevičiui 
atminti.”

Knygą galima įsigyti:
Grcville Street Bookshop, 145 Greville 

Street, Prahran, VIC 3181 ir D.N.A. 
Gallery, HOStcphensonStreet, Richmond 
/Cremorne,VIC3121

www. dnagallery. com.au
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SPORTAS____________________________
Į Vilnių 2009 Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynėms

2(X)9 metų Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės vyks birželio mėn., 2009 metais Vilniuje. 
Australijos sporto komandos jau treniruojasi dalyvautišiose žaidynėse. Mergaičių krepšinio 
komanda neseniai susirinko Geelong’c savaitgalio treniruotei ir vėl susitiks lapkričio 
mėnesį. Šį savaitgalį sportininkėms suruošė Gcelong’o “Vytis” sporto klubo komitetas su 
prezidentu Alex Wiasak. Vyko susipažinimo vakaras ir “bowling” žaidimas. Geelong’o 
lietuvių sportininkų bendruomenė parūpino patalpas, transportą ir valgį. Didelis ačiū 
visiems kurie taip gražiai mus prižiūrėjo.

Australijos lietuvių sporto klubai išrinko organizacinį komitetą, kuris rūpinsis 2009 
kelione. Komiteto prezidentas-Jeronimas Bclkus. Kiti komiteto nariai: Antanas Laukaitis 
(Sydney), Stan Šutas irAlex Wiasak (Geelong) taip pat Aldona Bagušauskas (Adelaide).

Komitetas ketina i Lietuvos sporto žaidynes siųsti: vyrų ir moterų krepšinio komandas; 
berniukų (21 metų ir jaunesnių) krepšinio komandą; golfininkus; biliardo, teniso ir stalo 
teniso žaidėjus; ir žvejus.

Sidabras parolimpinėse tšk•) ir pagerino F37 grupės planetos
„ . . . rekordą.
ZaidyriGS© Kita ĮjetUvos atstovė 39-erių metų

(ELTA) Lietuvos lengvaatletė Aldona Ramunė Adomaitienė (F38) rutulį nustūmė 
Grigaliūnienė Bcidžingo parolimpinių 10 m 3 cm (878 tšk.) ir tarp 18 varžybų
žaidynių moterų rutulio 
stūmimo varžybose (F37/ 
38 grupės) iškovojo 
sidabro medalį. Tai 
pirmasis Lietuvos spor
tininkų iškovotas medalis 
šioje parolimpiadoje. 53- 
ejų metų Atėnų 
parolimpinių žaidynių 
čempionė rutulį nustūmė

dalyvių užėmė 11-ąją vietą.
Žaidynių medalių 

lentelėje vieną sidabro 
apdovanojimą pelniusi 
Lietuva dalijasi 50-55 vietas. 
Pirmauja Kinijos sporti
ninkai, iškovoję 96 medalius 
(33 aukso, 37 sidabro ir 26 
bronzos), antrąją vietą užima 
Didžiosios Britanijos atstovai

Iš kairės stovi: Peter Šutas, vyriausias treneris (Geelong); Lee-Anne Koszela (Geelong); 
Kainille Murray (Adelaidė); Marta Lukaitytė (Mel); Ginta Statkutė (Melboumas); Emilija 
Ports (Adelaidė); Daniel Jaunutis, treneris (Adelaidė); Alex Wiasak, vyrų grupės vadovas 
(Geelong); Aldona Bagušauskienė, moterų grupės vadovė. (Adelaidė).
Iš kairės klūpi: Melissa Belkutė (Sydnėjus);Alana Obeliūnaitė (Geelong); Rebecca Wiasak 
(Geelong); Olivia Lukaitytė (Melboumas)

12 m 58 cm (1102 tšk.) ir pagerino F38 
grupės pasaulio rekordą.

Lietuvos atstovė nusileido tik kinei Na 
Mi, kuri įrankį nusviedė 11 m58cm(1129

(27,15 ir 14), o trečiojoje pozicijoje žengia 
JAV atletai (18, 12 bei 14). Per penkias 
varžybų dienų išdalinta 217 medalių 
komplektų iš 471.

Tinklinis, plaukimas
Parolimpiniųžaidynių moterų tinklinio 

sėdint varžybų antrąjį mačą B grupėje 
parolimpinių žaidynių debiutante Lietuvos 
rinktinė 0-3 (18:25, 17:25, 14:25) 
pralaimėjo Kinijos komandai. Mačas truko 
50 min. Pirmajame mače lietuvės 0-3 
pralaimėjo JAV tinklininkėms. Kitas 
rungtynes mūsų rinktinė žais su Latvija.

A grupėje varžosi Slovėnijos, Japonijos, 
Olandijos ir Ukrainos tinklininkės. Po dvi 
pajėgiausias grupių komandas pateks į 
pusfinalį.

Plaukimas-Lietuvos plaukikas Kęstutis 
Skučas vyrų 50 m plaukimo nugara varžybose 
užėmė penktąją vietą. Atėnų parolimpinių 
žaidynių vicečempionas finale distanciją 
įveikė per 50,59 sek. ir pranoko varžovus iš 
Graikijos, Čekijos bei Portugalijos.

Tęsinys.
Pradžia “MP” nr. 
36.

O čia aukštai
mane plėšė šaltas vėjas, lyg norėdamas 
nustumti į nesibaigiančius eglynus, 
prismeigt tomis virbalinėmis viršūnėmis. 
Laikiausi įsikibus barjero ir nesileidau 
įbauginama. Kiek akis užmatė, aplink 
kuprojosi kalnai: pilkai mėlynos granito
masės, sulūžusios, suvirtusios j fantastiškus 
kūgius, 70 - ties milijonų metų ir dar 
daugiau milijonų audrų nuzulintomis 
viršūnėmis, nuplaktais šonais. Pro žemus, 
skystus debesis vakaro saulė glostė 
snieguotas milžinų galvas spindulių 
juostomis, o vėjo įvirpintas oras kvepėjo 
eglit; sakais ir atodrėkio sniegu. Barjero 
įsikibę, svečiai iš lygumų stovėjo be žodžių.

- Boy! Oh boy. oh boy! - staiga pareiškė 
kažkoks berniūkštis, sukišęs nugrubusias 
rankas į raudono treningo rankoves. Tą 
vakarą aš irgi nieko gudriau nebūčiau 
sugalvojus kalnams pasakyti.

Bet “Tramhaus” buvo lik pradžia mano 
kelionės. Kalnai turėjo man tiek daug ką 
parodyt, o aš turėjau liek mažai laiko viską 
pamatyt. Bet važiavau

Thtil Ridge
keliu. Tas kelias eina beveik kalnų 

viršūnėmis 49 mylias (aukš. vieta 12,183
pėdų). Jis raitosi tartum sliekas, vietomis 
apsukdamas pats aplink save, ir jo šalikelių 
vaizdai galėtų užimti žadą lepiausiam 
estetui.

Važiuodama šiuo keliu, mintyse 
lenkiau galvą valstybinių JAV parkų 
steigėjams ir globėjams. Tai tikrai didelės 
širdies ir gilios išminties žmonės, jau prieš 
daugelį metų supratę reikalą augančios 
tautos ateičiai išsaugot didžiausią turtą - 
progreso nesugadintą gamtą. Ne kartą teko 
skaityti, kad ir dabar, kada valstybinių 
parkų reikalingumu ir neliečiamumu,

KALIMAI IR ŽMOMLJ
Nijolė Jankutė

atrodo, visi jau turėtų būt įsitikinę, 
tebevyksta kova tarp gamtos mylėtojų ir 
pramonės koncernų, kurie progreso 
(tiksliau didesnių pajamų) vardan, norėtų 
visuose parkuose matyt rūkstančius fabrikų 
kaminus. Ir tą, mums retai žinomą, 
nepastebimą kovą dažnai veda pavieniai 
idealistai savo gyvenimo tikslu pasistatę 
didingos gamtos kampelių išsaugojimą 
mūsų ir mūsų vaikų pasigrožėjimui.

Prie ištikimų gamtos draugų reikia 
skirti ir valstybinių parkų eigulius 
(rangers). Tai žmonės, kurie mano 
įsitikinimu, kaip pasakiškasis Dr. Dolitlis, 
susikalba su kalnais, miškais, meškomis ir 
“chipmunk’ais”. Ne vien tik šaunia 
uniforma išsiskiria jie iš kitų, bet ir savo 
atvirais, gerai saulės įrudintais veidais. Kiek 
jų mačiau ir su kuriais kalbėjau, visi atrodė 
ne tik mėgstą, bet ir mylį savo darbą. Jų 
žinioje ir globoje yra kiekvienas kalnų 
takelis, kiekvienas žvėrelis, medis ir ežeras. 
Nestebėtina, kad jie vardais pažįsta savo 

parko fauną ir florą. Be to, parko eiguliai 
yra simpatingi turisto draugai ir mokytojai, 
nes jie ne tik suteikia informacijų, bet ir 
vadovauja ekskursijoms (augalų, gyvulių 
stebėjimo, kopimo į kalnus) ir duoda platų 
paskaitų ciklą, liečiantį parko geologiją, 
botanikų bei zoologiją.

Tuoj už Rocky Mountain parko vartų 
įėjimo pasą patikrina tie šaunieji eiguliai, 
šypsodami iš po didžiulių fclrų, ir palinki 
gražios kelionės. Tas jų linkėjimas - 
“understatement of the day”, nes kelionė 
Trail Ridge yra daugiau, negu graži.

Kelias, kaip milžiniškas kamščia

traukis, pamažu rangosi aukštyn. Mašina 
lipa kalnų šlaitais. Šalikelės lentelė sako - 
jau 10,000 pėdų. Ir dar aukštyn, ir dar. 
Aplink eglės. Lieknos, lyg gotiški bokštai 
ir vis labiau vėjų nugairintos. Kai kurių 
liemenis tie vėjai nutrynė iki kaulo baltumo, 
šakas supūtė į vieną pusę ir išnarstė, tartum 
skaudžius reumatiko pirštus.

Jau 11,500 pėdų! Sustojimo vieta pilna 
mašinų ir žmonių. Bet triukšmo mažai. 
Vieni užsiėmę fotografavimu, kitiems 
kalnai užėmė žadą. Aplink mėlynai pilkos 
granito viršūnės. Balti amžino sniego laukai. 

Tai “Mammy” kalnynas. Čia kniūpso 
snieguotais kaspinais apsileidusi, Chiųuita 
ir skelta Ypsilon viršūnė, kuriaisniegas ant 
kaktos išrašė milžinišką “Y”.

Tolyn, aukštyn! Pakelės lentelė rodo 
“Iceberg” ežerėlį ir priduria, kad, štai čia 
yra aukščiausias šio kelio taškas - esame 
12,183 pėdų aukštumoje. Sustojam. 
Negaliu nustygti vietoj, nors vėjas rauna 
treningo gaubtų nuo galvos ir kanda rankas. 
Perlipu akmeninį barjerą ir staigiu šlaitu 
šliaužiu žemyn. Dar keli žingsniai per 
byrančius akmenis, ir aš jau ant kalnų 
sniego! Netikėdama spaudžiu saujoje tą 
rugpjūčio sniegų. Iš jo čia sunkiasi mažytis 
upeliukas. Vinguriuoja žemyn. Greit jis 
susijungs su didesne srovele, su dar didesne, 
ir nukris visos kur sidabriniu kriokliu į “Big 
Thompson” upę.

“Aukščiau mėlynuoja “Iceberg” 
ežeriukas. Ten jau nenueisiu, nors labai 
norėčiau. Vietoj to, pasiimu plonytę 
žėručio plokštelę, tartum vos užšalusio ledo 
plėvę, ir čia pat dar nusikalstu šio parko 
administracijai: nuskinti raudoną, apvalų 
lyg burbulą , nepažįstamos gėlytės žiedą. 
Tegu atleidžia man kalnai.

Kopiant atgal, pajuntu, kad trūksta oro. 
prisiveju kitą, taip pat uždususią moterį. 
Sustojame abi iršniokščiame kartu.

It’s..., God’s... own... country! - 
gaudydama kvapą sako ji.

- Gėda... būtų... nepažiūrėti... - pritariu 
aš. Ir mudvi negalim sustot šypsojusios. 
Nesvarbu, kad trūko oro! Niekada dar 
nesijaučiau taip laisva ir laiminga...

Už “Iceberg” ežerėlio kelias pamažėli 
raitosi žemyn. Pravažiuojam pro apvalų, 
raudoną “Specimen” kalną. Jis nėra toks 
aukštas ir nuogas, kaip granito viršūnės. Jį 
dengia tundra ir vienas ilgas sniego laukas. 
Prieš 60 mln. metų, gal mažiau, šis kalnas 
spjaudė ugnį ir lavą. Dabar jis labai ramus, 
apvalus ir simpatingas. Ant jo šlaitų gyvena 
garsieji Rocky kalnų didžiaragiai ožiai. 
Gaila, kad jų elegantiškas galvas, apriestas 
milžiniškais ragais, matau tik atvirukuose. 
Jie yra baikštūs ir retai matomi.

Tęsinys kitame “M.R” numeryje
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Padėka
Mūsų širdims plyštant iš skausmo, Jūsų paguodos žodžiai ramino 

mus, praradus tą nuostabią mūsų dukrelę, sesutę, anūkę

A'v1 A Meriją Žemkalnytą.

In memoriam
At A Boris Grufas

Dėkojame draugams ir giminėms, ypač Ventai ir Petrui, Daliai 
Antanaitienei, Nerijos mylimai „Gintaro“ tautinių šokių grupei, kun. Algiui 
Šimkui ir Ritai Mačiulaiticnei, Stepui, Gabai, Tooty ir "Rikiui, Bronei 
Staugaitienei su padėjėjom, Skimbirauskų šeimai, Lietuvių Klubui, ir visai, 
visai Melbourne Lietuvių Bendruomenei už atsisiveikinimą su Nerija.

Snieguolė, Gabrys, Kukas, Lisa, Sienna, Zac, Danutė ir Gabrielius

Kaliningradas
Atkelta iš 1 psl.
bus atidaryta speciali žaidimų 30,000 vietų 
viešbučiuose zona. Čia pradėjo veikti keletas 
šiuolaikinių prekybos centrų, kuriuose ant 
kiekvieno kampo prekiaujama svarbiausia 
krašto vertybe - gintaru. Kaliningrado 
srityje iškasama 90% visų pasaulio gintaro 
išteklių.

2005 m. V. Putinsrilics gubernatoriumi 
paskyrė buvusį Federalinės mokesčių 
tarnybos vadovą Georgijų Boosą, ir per 
kelerius metus gyventojų vidutinis mėnesio 
uždarbis pakilo 31 proc., padidėjo krovinių 
srautas per komercinį jūrų uostą. 2007 m. 
pabaigoje per jį keliavo 8 mln. tonų krovinių

Canberros Lietuvių 
Bendruomenės Sąjungos 
Valdyba maloniai kviečia 
narius atšvęsti Eglės Žalčių 
Karalienės skulptūros 20 
metų sukakties šventę 
dalyvaujant iškyloje kurį 
,įvyks sekmadienį, rugsėjo 
28 d., pradžia 1 vai. p.p. 
Glebe Park, Canberra City 
(Bunda gatvės pusėje)

Maistas ir gėrimai bus 
parūpinti. Parke yra suolai, 
tačiau jei turite, atsineškite 
sulankstomą kėdutę arba 
patiesalą. Pasitaikius 
blogams orams, šventė 
perkeliama į Lietuvių 
būstinę, 114 Maitland 
Street, Hackett.

Prašome registruotis 
pas Sigitą Gailiūnaitę, tel. 
6248 6704 iki ketvir
tadienio, rugsėjo 18 d.

per metus. Dabar su vokiečiais čia statomas 
kuro terminalas ir šaldytuvų skyrius.

Maskvai būtų nepaprastai skaudu, jei iš 
šių planų nieko neišeitų. Įsitvirtinti beveik 
pačiame Europos centre, atkurti karinę 
galią prie pat amerikietiškųjų raketų, 
būsiančių vos už kelių šimtų kilometrų į 
Vakarus, yra strateginis Maskvos uždavinys. 
Geopolitine prasme jis netgi svarbesnis negu 
imperiškųjų ambicijų gynimas Kaukaze.

Vis dėlto Rusijai pagalius į ratus kaišioja 
Lietuva ir Lenkija. Gindamas Gruziją, 
Vilnius pagrasino apribosiąs Rusijos 
tranzitą perLietuvos teritoriją, pergalvosiąs 
vizų režimą. Rusijos užsienio reikalų 
ministras Sergejus Lavrovas šiomis 
dienomis turėjo vykti į Varšuvą ir kartu su 
Lenkija atidaryti Kaliningrado įlanką, tačiau 
griežti lenkų reikalavimai imtis sankcijų 
prieš Rusiją aptemdė šią šventę. Ir tuo labiau 
vakarinio Rusijos anklavo kaimynai nenori 
Kaliningrado srityje matyti stabilumui 
regione grūmojančio branduolinio ginklo.

□

“Musų Pastogės” 
skaitytojų dėmesiui
Nuo rugpjūčio 12 d. iki rugsėjo 

24 d. skelbimai, užuojautos ir pan. 
priimami ne vėliau šeštadienio 
12 vai. p.p. Dėl straipsnių, 
užuojautų ar skelbimų kreipkitės į 
pavduojančią redaktorę, Dovilę 
Zduobienę, skambindami vakarais j 
namus tel.: (02) 9980 9004, e-mail: 
adzduoba@bigpond.com. 
Redakcijos patalpose Dovilė dirbs 
šeštadieniais, tel.: (02) 9782 0080.
Deadline for ads - Saturdays 

12 noon.

Tik prieš keletą mėnesių Boris, gyvenąs 
„Multiculture Aged Care“ slaugos namuose 
linksmai atšventė savo 95-tą gimtadienį su 
Hnkėjimais sulaukti viso šimto. Bet šių metų 
rugpjūčio 13 d. Boris iškeliavo pas savo 
mylimą žmonelę Wandą, kuri paliko jį 
našliu prieš 5 metus.

A.a. Boris Grufo laidotuvės įvyko 
rugpjūčio 18 d. Newcomb, Geelong. 
Atsisveikinime Boris sūnus Horst, lydimas 
anūkų, apibūdino mylimo tėvo gyvenimą.

Atsiminimui buvo parodyta 
vaizdajuostė, kurioje Boris grojo smuiku. 
Tuo momentu jautėme, kad Boris dar mūsų 
tarpe. Per šermenų kavutę visi turėjo progą 
išreikšti gilią užuojautą šeimai ir giminėms.

Dar caro vergijos sūnus, Boris Grufas 
gimė 1913 m. birželio 23 d. Ukmergėje. Dar 
būdamas vaikas pirmojo pasaulinio karo 
metu, Boris išgyveno sunkias aplinkybes.
Net reikėdavo pasinaudoti kaimyno sodu ir daug sunkumų, bet viskas buvo nugalėta 
dėl obuolių ar sužvejoti žuvelių šalia;: per Boriso šypseną, malonumą ir gerą 
tekančiame upelyje. Vieną kartą nusipirkęs " sėkmę.
orinįpistolctąBorisšaudėįžuvisupėje. Tai Ilgus metus veikė mėsinė, o vėliau 
pastebėjęs policininkas nusivarė Boris į prisidėjo vaisių krautuvė, valykla, paštas ir
policijos būstinę. Paaiškėjus, kad ginklas banko agentūra, net spaudos kioskas, kur 
buvo tik vaiko žaislas, policininkas atsiprašė 
ir paleido jį namo.

Jaunas Boris mokėjo lenkiškai, rusiškai, 
vokiškai, ir uždarbiavo vertimu vietiniems 
lietuviškiems laikraščiams. Boris buvo labai 
gabus, o būdamas gimnazijoje jlabai mėgo 
groti smuiku. Tai tęsėsi per visą gyvenimą, 
nors mažai laiko tam malonumui, iki kol 
Boris pasiekė pensiją.

Baigęs gimnaziją Boris norėjo studijuoti 
inžineriją, bet pateko j ekonomiką. Antram 
pasauliniai karui prasidėjus reikėjo ieškoti 
galimybių kaip pasprukti nuo rusų 
okupacijos. Atsirado sąlygos išvažiuoti į 
Vokietiją. 1940 m. rugpjūčio 10 d. Boris 
būdamas atostogose vedė Wanda Schiller, 
Vilkaviškio ūkininko dukrą. Paimtam į 
vokiečių kariuomene gyvenimas Vokietijoje 
nebuvo lengvas. Boris galėjo tik retkarčiais 
aplankyti žmoną, bet likimas vistick leido 
susilaukti sūnaus Horst. Karui pasibaigus 
Boris buvo paleistas iš karo belaisvės ir 
skubėjo pas žmoną ir sūnų, kurio po tokio 
ilgo nesimatymo jis net nepažino. Prasidėjo 
normalus gyvenimas ir Boris su žmona

susilaukė antro 
sūnaus Udo, bet 
Boriso širdis vis 
nerimavo apie ateitį 
Europoje.

Paskatinti 
draugų ir giminių, 
Boris nutarė 
emigruoti su šeima į 
Australiją, kurią

pasiekė 1950 m. kovo mėn. Jie buvo 
apgyvendinti Bathurst stovykloje. Boris 
turėjo atlikti darbo sutartį, o žmona 
prižiūrėjo vaikus ir dirbo stovykloje. 1951 
m. Grufų šeima atsikėlė į Geelong ir 
apsistojo Robbe Avė.

Boriso ekonomikos studijos jį traukė į 
verslo sritį. Šiaurės Geelong Walsgott St. 
krautuvių rajone jis pasistatė krautuve ir 
gyvenamą namą. Pradžioje buvo daug darbo

buvo galima gauti ir „Mūsų Pastogę“. Kai 
?. aplinkui kūrėsi emigrantai iš Europos, 

atsirado didelis pareikalavimas rūkytų 
produktų ir Boris pastatė rūkyklą. Kieme 
augino d atžoves, penėjo vištas-darbo buvo 
marių marios, bet Boris su Wanda abu buvo 
darbštūs, nuoširdūs tautiečiai ir nugalėjo 
visus sunkumus.

Taip besidarbuojant atėjo pensijos 
amžius, reikėjo viską parduoti ir apsigyve nti 
gražiame Geelong Beach Pde. Atsimenu, 
Boris gyvendamas senelių namuose man 
pasakojo, kaip savo namą apmūrijo 
plytomis, kad nebereikėtų jo dažyti ir šitaip 
jis taptų vertingesnis. Kai namą pardavė, 
naujas savininkas aplankė Boris ir užklausė, 
kas yra už tų gražių plytų. Boris paaiškino, 
kad geros lentos. Naujas šeimininkas 
pasamdė žmogų, kuris nuardė plytas ir 
nudažė lentas—jo nuomone originalas buvo 
vertingesnis.

Prisimindamas Boris gyvenimo 
kelionę, reiškiu gilią užuojautą sūnums 
Horst ir Udo ir visai šeimai. Ilsėkis 
Ramybėje. Juozas Gailius

Pranešimas
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

\ <27/ šių melll 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 
valstijų 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 balsuoti yra 
kiekvieno lietuvio pareiga ir privilegija.

Andrius Žilinskas
LR Garbės generalinis konsulas Australijoje

AftA Bronės Lapšienės 
atminimą pagerbdami, aukojame 

‘Mūsų Pastogei” $ 50.
Adelaidės Scnjorių Šokėjų

Grupė

Aft A Bronės Lapšienės
atminimui aukojame $50 “Mūsų 

Pastogei”.
Adelaidės Lietuvių Namų

Biblioteka

XXV ALD SYDNEY 2008

ALD metu Sydnėjuje, gruodžio 30 <1. 1.30 vai p.p. (po choro repeticijos) 
Lietuvių klube “Dainava” vyks

Australijos lietuviškų savaitgalio mokyklų

MOKYTOJŲ KONFERENCIJA
Po mokytojų iš Lietuvos apsilankymo mūsų 

lietuviškose savaitgalio mokyklose jau žinosime jų
vertinimus, pasiūlymus, patarimus. Kadangi mūsų mokymo galimybės, ypatumai 
ir vaizdinės priemonės skirtingos, konferencijos metu bus gera proga susitikus 
pasidalinti patyrimu, aptarti kas mums priimtina ir pritaikoma (dėl riboto laiko, 
konferencijos trukmė numatoma Ival. 30 min. Dėl smulkesnės informacijos 
prašau kreiptis j mokytojų konferencijos organizatorę Jadvygą Dambrauskas, 
tel.: (02) 9709 03814 arba mob. 0403 287 495.

“Mūsų Pastogė” is a
proud supporter of

Crime Stoppers.
Mūsų Pastogė” remia 

Crime Stoppers.
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Visus dainos mylėtojus maloniai kviečiame
| 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

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

lietuviai jungiasi su viso pasaulio lietuviais ir minės šią sukaktį Šv. Mišiomis 
rugsėjo 21 <1.1130 val.rylo St. Joachim’s bažnyčioje Lidcombe. Pamaldas laikys 
kun. Jonas Stankevičius, atvykęs iš Beilingen. Giedos “Dainos”choras ir dalyvaus 
Sydnėjaus skautai.

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

Melskime šią dieną Mariją, kad Jisuteiktų sveikatos ir stiprybės visiems, kurie 
dirba ir aukojasi dėl mūsų gero. Paraginkite savo šeimų narius ir pažįstamus 
dalyvauti minėjime.

Parapijos Taryba

EjS’S Sydnėjaus Lietuvių Klubas
BHlSK8 16 - 20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: eoiitactus@lithuaiiianclub.org.au 

www.litliiianiancliib.org.au

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

Restoranas dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos - 230 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p.

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

Skambinkite: Algiui tel.: 0417 674 599; Gary tel.: 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.

ALB Sydnėjaus Apylinkės susirinkimas
Sekmadienį, 2008 metų spalio 12 dieną, 2:30 vai. šaukiamas Sydnėjaus 

Apylinkės metinis susirinkimas Lietuvių Klubo patalpose, 16 - 20 Meredith Street, 
Bankstown. Dienotvarkėje numatyta:

1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo kvietimas
3. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo skaitymas
4. Pranešimai:
a) Apylinkės Valdybos pirmininkės,
b) Iždininko,
c) Kontrolės komisijos,
d) SLIC’o
c) Savaitgalio mokyklos
f) ALD Ruošos komiteto
5. Diskusijos ir pranešimų priėmimai
6. Mandatų komisijos rinkimai
7. Naujos Apylinkės Valdybos rinkimai (žiūr. atskirus pranešimus)
8. Atstovi, (5) į Krašto Tarybą rinkimai
9. Mandatų komisijos pranešimas (Apylinkės Valdybos rinkimų rezultatai)
10. Klausimai ir sumanymai
11. Susirinkimo uždarymas
Svarbu - Pakartotinai pranešama:
a) Apylinkės finansiniai metai yra nuo spalio 1 dienos iki kitų metų rugsėjo 30 d..
b) remiantis ALB Statutu tiek siūlytojai, tiek siūlomieji ir balsuotojai turi būti 

finansiniai Bendruomenės nariai,
c) Solidarumo (nario) mokestis bus renkamas prieš susirinkimą nuo 13 vai. taip 

pat rugsėjo 14.21 ir 28 dienomis, bei spalio 5 dieną nuo 13 iki 15 vai. Klubo patalpose 
- kreiptis į Valdybos iždininką T J. Roteą.

d) Siūlymo (nominacijos) į Apylinkės Valdybą ir Krašto Tarybą formos jau dabar 
gaunamos iš iždininko (T.I. Rotco) - informacija suteikiama skambinant tel. 9728 
1046 arba mob. 0432354878.(Rašlu: 69 Belmore St., Fairfield East, NSW 2165).

Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti Apylinkės svarbiuose Bendruomenės 
sprendimuose.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

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.

............  ....... ............ ...-i
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės

Globos Draugija Ine.
praneša, kad 2008 m. metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 21 d. Lietuvių 
Klube. Meredith St., Bankstown3:00 p.p. Nario mokestis bus renkamas nuo 2:30 
p.p. Susirinkime vyks naujos valdybos rinkimai. Laukiame visų.

S. ' ' ..-...—...... j

Kviečiami vaikai i 2008 rugsėjo 22-27 organizuojamą
Melbourno lietuvių mokyklos stovyklų

Norite, kad Jūsų vaikas turiningai ir įdomiai praleistų laiką. įgytų ir tobulinti, 
lietuvių kalbos įgūdžius, susirastų naujų draugų?!Tuomct geriausias pasirinkimas - 
-STOVYKLA! Stovykloje vaikai susipažins su mokytoja, atvykusia iš Lietuvos. 
Programoje kūrybinės užduotys, žaidimai. Inscenizacijos, konkursai, darbeliai, 
kulinarija, ekskursija. Savaitės pabaigoje rengiama stovyklėlės uždarymo ŠVENTĖ!

Į stovyklą kviečiami 3-16 meti, vaikai, nežiūrint jų lietuvių kalbos mokėjimo 
lygio. Programa bus pritaikyta skirtingo amžiaus vaikams. Pilną stovyklos programą 
ir registravimosi anketą rasite linklalapyje http://www.cstrategics.biz/litho/ 
Skambinkite A. Tučiūtei ir registruokitės telefonu: 0411 345 636, arba teiraukitės 
e-paštu litconmelbrobigpond.com

TALKA - SYDNEY
----- 16-20 Meredith St., Bankstown, Sydnėjaus Lietuvių 

Klube “Dainava”. Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12
vai. lyto iki 14.30 vai. po pietį,. Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

Šį “Mūsų Pastogės” numerį redagavo Dovilė Zduobienė

Melbourne Lietuvių Katalikų Parapijos 
neeilinis susirinkimas 

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

Parapijos Taryba kviečia visus parapijiečius dalyvauti šiame susirinkime, 
kuriame bus baigiama svarstyti Parapijos konstitucija (Constitution of Lithuanian 
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 Švambatytę, Algį Klimą sekmadieniais 
prie bažnyčios prieš ir po lietuviškų pamaldų, arba Lietuvių Namuose. Arba 
skambinti Rūtai Švambatytei: 9431 4852.

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

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

Mclbourno Parapijos Taryba
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Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown. 
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Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris į

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

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams S65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu SI 15.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

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, NSW 2204.
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