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Sydnėjaus “Daina” ruošiasi Australijos Lietuvių Dienoms

Dažną penktadienio popietę Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” repetuoja lietuvių choras “Daina” (žiūr. nuotr. viršuje), kuriam vado
vauja Birutė Aleknaitė. Choristai intensyviai ruošiasi dalyvauti Dainų Šventėje, kuri gruodžio pabaigoje įvyks per ALDienas Melbourne.

Kas populiarus?
(ELTA). Tautos palankumo visuome

nės veikėjams rikiuotėje atėjus rudeniui, 
kaip ir dažną mėnesį anksčiau, stabilios 
išliko trys pirmosios pozicijos. Aiški ly
derė - Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 
Baigiantis rugsėjui ir prasidedant spaliui, 
85% Lietuvos gyventojų palankiausiai 
vertino valstybės vadovę D. Grybauskaitę.

Dvi kadencijas Lietuvai vadovavęs Pre
zidentas Valdas Adamkus sulaukė 63% 
piliečių palankumo. Seimo Pirmininkę 
Ireną Degutienę palankiai įvertino 57% 
viešosios nuomonės apklausos dalyvių.

Seimo opozicijos lyderis Socialdemok
ratų partijos vadovas Algirdas Butkevičius 
pelnė 52% respondentų palankumą. Šiuos 
keturis politikus palankiai vertino daugiau 
nei pusė suaugusių Lietuvos gyventojų.

Dar penkis visuomenės lyderius gyven
tojai įvertino labiau palankiai nei nepa
lankiai - europarlamentarę Viliją Blinkevi- 
čiūtę, Seimo vicepirmininką socialdemok
ratą Česlovą Juršėną, SEB banko prezi
dento patarėją Gitaną Nausėdą, Seimo narį 
Julių Veselką ir teisininką Kęstutį Čilinską.

Apklausą pravedė rinkos ir viešosios 
nuomonės tyrimų kompanija “Baltijos 
tyrimai”, naujienų agentūros ELTA užsa
kymu rugsėjo 25 - spalio 4 dienomis. □

Voon“X" Lietuvos Įvykių apžvalga Anglijoje - kas talentingiausi ?
Žiemos laikas

Sekmadienio 
rytą, spalio 31-tą 
dieną, Lietuvoje 
įvedamas žiemos 
laikas, laikrodžiai 
pasukami vieną 
valandą atgal. 
Kadangi Austra
lijoje jau galioja 
vasaros laikas.

skirtumas tarp NSW bei Viktorijos ir Lie
tuvos dabar bus devynios valandos. Aus
tralijoje laikrodį sukinėti jau įprasta, bet 
Lietuvoje girdėti daug nepritarimo ir 
sakoma, kad nei ūkio žmonės, nei eiliniai 
miestiečiai nepastebi jokios laikrodžių 
sukiojimo naudos.

Savivaldybėms jau visi lygūs
Seimas vienbalsiai pritarė Prezidentės 

Dalios Grybauskaitės vetuoto įstatymo 
pataisoms, kad kitąmet vyksiančiuose 
savivaldos rinkimuose be jokių formalių 
kliūčių galėtų dalyvauti ne tik partiniai, 
bet ir visuomenės remiami kandidatai.
Donelaičio muziejus - stačiatikių 

bažnyčiai ?
Kaip rašo “Lietuvos žinios”, Kalinin

grado srityje, Tolminkiemyje, esantį lie
tuvių literatūros pradininko Kristijono 
Donelaičio muziejų užsimota perduoti 
Rusijos stačiatikių bažnyčiai. Apie Rusi
jos valdžios planus Rusijos stačiatikių 
bažnyčiai perduoti ne tik K.Donelaičio 
memorialinio muziejaus pastatus, bet ir 
kelias liuteronų bažnyčias, pirmoji prabilo 
Kaliningrado srities spauda. Lietuva šiuo 
klausimu iki šiol negavo jokios oficialios 
informacijos. Lietuvos generalinis konsulas 

Kaliningrade Vaclavas Stankevičius kal
bėjosi su Kaliningrado stačiatikių epar- 
chijos (vyskupijos) atstovais, tačiau neiš
girdo motyvuoto atsakymo, kam jiems 
reikia liuteronų bažnyčios, kurioje įkur
tas muziejus. Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas Emanuelis Zingeris 
ragina kaimynų nedaryti istorinės klaidos.

Kas ta lietuviškoji kultūra?
“Šiaulių kraštas” primena, kad klaidin

gai manoma, jog lietuviškos kultūros pa
veldas, išlikęs iki mūsų dienų - tik tradi
ciniai amatai, liaudies kūryba ir kulinari
nis paveldas su tarkuotom bulvėm. Lietu
vos valstybė, kaip ir kitos Europos valsty
bės, buvusi kultūringa ir “iki bulvių”. 
Apie tai byloja Lietuvos Didžiosios ku
nigaikštystės kultūrinis palikimas - vaiz
duojamasis menas, juvelyriniai dirbiniai, 
lietuvių kompozitorių sukurti muzikos 
kūriniai, kurių natų ir dabar galima rasti 
ne tik Lietuvos, bet ir Italijos istoriniuose 
ir muzikiniuose archyvuose. Naują ir 
unikalią programą iš LDK archyvų pa
rengė Lietuvos nacionalinė filharmonija. 
Programos “Dedikacija Barborai Radvi
laitei” premjera įvyko Trakuose, antrasis 
premjerinis pasirodymas - Šiaulių filhar
monijoje.
“Afgano” knyga populiari Švedijoje

Sovietmečiu Afganistano kare dalyva
vęs Zigmas Stankus savo išgyvenimus 
vėliau išdėstė knygoje “Kaip tampama 
albinosais”, kurioje atveriamas didžiulis 
skirtumas tarp sovietų piešiamo vaizdo ir 
karčios tikrovės. Dabar ši knyga sulaukė 
netikėto populiarumo Švedijoje. Į švedų 
kalbą išverstos klaipėdiečio knygos kiek

Nukelta į 2 psL

Praėjusį sekmadienį, spalio 24 d., 
Londono lietuviai rinko talentingiausią 
Didžiojoje Britanijoje gyvenantį tautietį. 
Tą vakarą liejosi ne tik muzika, bet ir 
dalyvių bei žiūrovų jaudulys, ovacijos, 
netgi ašaros.

Dalyvių amžius platus - nuo 11 iki 54 
metų. Konkursas vyko dviem ratais, taigi 
dalyviai j konkursą privalėjo atvykti paruo
šę po du numerius.

Šešių narių komisija ir vienas žiūrovas 
iš salės kiekvieną numerį vertino atskirai 
dešimties taškų sistema.

Visi pasirodymai publikos sutikti šil
tai, bet 52 m. Nijolės Giedraitienės atlikta 
Justino Marcinkevičiaus „Lietuva“ pa
kurstė tautinius jausmus - salė prašė pa
kartoti, o komisijos nariai iškėlė daugiau
sia dešimtukų per visą vakarą. Beje, Nijolė 
yra žinoma iš televizoriaus ekranų tiems, 
kas nepraleido TV3 projekto „Lietuvos

„Saulėlydžio“
Prieš kiek laiko dabartinė Vyriausybė, 

norėdama sumažinti ir apkarpyti nerei
kalingas išlaidas įvairiuose valdžios pa
daliniuose, įsteigė atitinkamai pavadintą 
„Saulėlydžio“ komisiją.

„Verslo žinios“ rašo, kad komisijos 
pirmininkas Giedrius Kazakevičius jau 
pranešė šitaip: “Tokių įdomių dalykų, 
kokius mes suradome Vyriausybės įstai
gose, manau, aptiksime ir įstaigose prie 
ministerijų. Pavyzdžiui, atskleidėme, kad 
kai kurios įstaigos turi prisisteigusios 
juridinių asmenų. Viena iš jų turėjo 60 
juridinių asmenų, kiekviena tokia įstai
gėlė turėjo savo buhalteriją, vykdė vie
šuosius pirkimus, rūpinosi materialiniu 
tiekimu.” 

talentai 2010”. Ji prisipažino, kad scena- 
jos svajonė, ir kaip tikra žemaitė (kilusi ji iš 
Telšių) užsispyrusi savo svajonės siekia.

Didelio komisijos įvertinimo sulaukė 
ir Ernesta Ridzvanavičiūtė, akompona- 
vusi sau gitara ir atlikusi iš vakaro pačios 
sukurtą dainą „Svajonė“.

Tačiau laurus nuskynė 11 metų Vikto
ras Rešetnikovas, pirmame rate atlikęs 
Michael Jackson dainą „You are not 
alone“, o antrame skambinęs fortepijonu, 
bei duetu pasirodę 27 m. Mindaugas Jepšas 
ir 19 m. Petras Daunys, konkursui paruošę 
dainas „You raise me up“ („Westlife“) ir 
„Spindulys“ („Studija“).

Mindaugas ir Petras laikydami ranko
se prizus pasakojo, kad Londone gyvena 
neilgai - vienas tris mėnesius, kitas 
pusantro, o susipažino juodu Lietuvoje, 
Klaipėdoje, dalyvaudami muzikiniame 
projekte. □

komisija dirba
Saulėlydžio komisijos sprendimas - 

taip neturi būti. Veterinarijos tarnybos va
dovams duota laiko pagalvoti, ir mes ti
kimės, kad jie mąsto teisingai. Manau, kad 
ir kitur galėtume rasti tokių įstaigų prie 
įstaigos. Netrukus gausime duomenis ir 
matysime, kokia padėtis. Dar aptikome, 
kad yra krūvos pavaduotojų, pavyzdžiui, 
30 darbuotojų, 1 vadas ir 2 jo pavaduotojai 
Yra kontorų, kuriose vienam vadovui ten
ka tik 2 pavaldiniai. Todėl pasiūlėme, kad 
antras pavaduotojas galimas tuo atveju, 
jeigu įstaigoje yra daugiau kaip 100 dar
buotojų. Tvarka neįvedama per naktį, Sau
lėlydžio komisijoje sukursime standartą ir 
jį siūlysime įteisinti”, sakė “Saulėlydžio” 
komisijos pirmininkas. ELTA
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Trumpai iš visur
♦ Į JAV skridusiame lėktuve rasta bomba, 
kurią, kaip įtariama, siuntė „ai Qaeda“. 
Dubajuje (Arabija) ir Didžiojoje Britani
joje transportiniuose lėktuvuose radus du 
paketus su sprogmenimis, kilo didžiulis 
tarptautinis aliarmas. JAV pareigūnai sa
kė, kad tie paketai buvo adresuoti sina
gogoms Čikagoje. Tačiau britų specia
listai priėjo prie išvados, kad tas užtaisas 
turėjo sprogti lėktuve. Sekančią dieną 
Jemene buvo sulaikyta moteris, įtariama 
dviejų siuntų į Čikago sinagogas išsiunti
mu. Bomba buvo siunčiama iš Jemeno 
kartoninėje dėžėje, kurioje taip pat buvo 
knygų anglų kalba ir suvenyrų.
♦ Lenkijoje baigiama statyti Jėzaus Kris
taus statulą, kuri bus didžiausia pasaulyje - 
aukštesnė net už žymiąją statulą Brazili
joje. Statula, kuri statoma Lenkijos vakaruo
se už 50 km nuo sienos su Vokietija esan
čiame Swebodzin mieste, bus baigta lap
kričio 21 d. Ji matysis nuo automagistralės 
A2, jungiančios Varšuvą ir Berlyną.
Statulos aukštis nuo pjedestalo bus 58 
metrai, o rankos bus 24 metrų pločio. Kris
taus Atpirkėjo statula Brazilijos mieste Rio 
de Žaneire yra apie 33 metrų aukščio. 
Swebodzin’o Kristaus statula bus visiškai 
balta. Tačiau kitaip nei Brazilijoje, Lenkijoje 
kylanti statula turės auksinę karūną.
♦ Indonezijos pareigūnai skelbia, kad 
didžiulis žemės drebėjimas spalio 26 d. 
sukrėtė vakarinę Sumatros salos dalį. Po 
7.5 balo stiprumo požeminių smūgių 33 
km gelmėse buvo išduotas perspėjimas 
dėl galimų cunamių.
Remiantis pranešimais, drebėjimo epicen
tras buvo užfiksuotas 244 km į pietus nuo 
Padango miesto.
♦ Prancūzijos darbininkų, ginančių savo 
teisę išeiti į pensiją sulaukus 60 metų, 
streikų ir protestų banga šalies ekonomi

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
kitokiu pavadinimu - “Sovjet invaderar 
Afghanistan” - 6,000 egzempliorių buvo 
išpirkti vos per mėnesį. “Nesitikėjau tokio 
populiarumo. Ypač nustebino švedų do
mėjimasis mano knyga, kai buvau pakvies
tas spalio 20-21 dienomis Stockholme 
vykusiuose renginiuose, skirtuose šiai kny
gai pristatyti Į 250 žmonių talpinančią sa
lę netilpo visi norintieji. Po renginio visi 
išsirikiavo į eilę ir kiekvienas norėjo man 
paspausti ranką, prašė autografų... “, - 
stebėjosi autorius. Beje, išgirdus Zigmo 
Stankaus prisiminimus bei asmeninės pa
tirties suformuotą kritišką požiūrį į tai, kas 
apskritai tiek anuomet, tiek dabar vyksta 
Afganistane, renginio dalyviams kilo abe
jonių dėl Švedijos kariuomenės dalyvavi
mo šioje misijoje reikalingumo.

Kristina Brazauskienė - galvos 
skausmas Brazausko partijai 
Pasak “Lietuvos ryto”, socialdemokratų 

vadovai sunerimę: ką daryti su partijos na
re Kristina Brazauskiene? Pastaruoju me
tu televizijos laidų heroje tapusi Kristina 
tapo galvos skausmu partijai Jai atrodo, kad 
pirmoji Algirdo Brazausko žmona Julija 
vos nenužudė Lietuvos Prezidentu buvu
sio savo vyro. Dabartinis socialdemokratų 
vadas Algirdas Butkevičius esąs bailys. 
Tokie vienas už kitą aštresni socialdemok- 
ratės Kristinos Brazauskienės vieši pareiš
kimai privertė reaguoti netgi partijos eti
kos sargus. Buvusio kairiųjų patriarcho 
našlę ketinama šalinti iš socialdemokratų 
gretų. Sumaištį kairiųjų gretose Kristina 
ėmė kelti iškart po savo vyro mirties. “Lie
tuvos ryto” šaltinių teigimu, Kristina Bra
zauskienė ant partijos pyksta ne tik dėl to, 

da,ELTA,BNS ir“Bemardinai”.
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kai kasdien kainuoja 200-400 mln. eurų 
(nuo 690 mln. iki 1,38 mlrd. litų), spalio 
26 d. pareiškė finansų ministrė Christine 
Lagarde.
Ministrė pridūrė, kad šie nesutarimai ir 
gatvėse vykstančių policijos bei protes
tuotojų susirėmimų vaizdai, transliuojami 
televizijų visame pasaulyje, smarkiai 
pablogins Prancūzijos įvaizdį.
♦ Didžiojoje Britanijoje policija įsiaiš- 
kino, kad ūkyje šaltyje tarsi vergai dir
bo septyni rumunų tautybės vaikai, rašo 
dailymail.co.uk. Vaikai be maisto, be van
dens, su plonais vasariniais drabužiais 
kartu su 50-čia rumunų darbininkų skynė 
svogūnų laiškus. Tarnybos atstovė atlikda
ma patikrinimą netoliese esančiame ūky
je pastebėjo dirbančius vaikus. Kitą dieną 
tarnybos atstovai su policija surengė reidą 
į ūkįKempsey miestelyje. Policija rado 
9-15 m. amžiaus penkias mergaites ir du 
berniukus. Vaikai dirbdavo nuo 7.30 vai. 
iki sutemų. Policija dabar ieško jų tėvų.
♦ Spalio 24 d. viename Slovėnijos mieste 
vykusiuose rinkimuose gydytojas iš Ga
nos buvo išrinktas pirmuoju juodaodžiu 
meru Rytų Europoje, praneša „Daily Tele
graph“. 54 metų amžiaus Peter Bossman 
antrame savivaldos rinkimų rate įveikė 
centro dešinės ligšiolinį merą ir tapo 
vaizdingo pajūrio miesto Pirano vadovu. 
P. Bossman po studijų baigimo tikėjosi 
grįžti į Ganą, tačiau persigalvojo susituo
kęs su kroatų kilmės studente ir gavęs 
turistų gydytojo darbą Slovėnijos pajūryje.
♦ Spalio 25 d. tiesioginėje televizijos lai
doje su buvusiu Australijos min. pirminin
ku John Howard po klausimo apie Irako 
konfliktą, žiūrovas į jį metė batus. ABC 
televizijos pokalbių laidos vedėjas paprašė 
apsaugininkų išvesti vyrą ir atsi-prašė 
buvusio Australijos premjero dėl incidento.

kad bendražygiai neužstojo kilus triukš
mui dėl pensijos, bet ir dėl to, jog nepa
rėmė jos užmojo kandidatuoti į Vilniaus 
savivaldybės tarybą.

Socialdemokratų šaltiniai “Lietuvos ry
tui” patvirtino, kad tai, ką Kristina Brazaus
kienė dabar išrėžė viešai, ji seniai kalbėda
vo partijos užkulisiuose. Kairiųjų teigimu, 
A.Brazausko žmona niekuomet neslėpė 
ambicijų tapti šios partijos “pilkąja kardi
nole”. Teigiama, kad ši moteris netgi yra 
atvirai grasinusi dabartiniam “Brazausko 
partijos” vadovui Algirdui Butkevičiui - ža
dėjo, jog jis bus “politinis lavonas”. Kai ku
rie kairiųjų lyderiai spėja, kad K. Brazaus
kienė nenusiramins iki savivaldos rinki
mų. Dabartinis partijos lyderis A.Butkevi- 
čius stengiasi tvardytis ir į našlės pareiški
mus nereaguoti

Šildymas kainuoja ir valstybei
“Lietuvos rytas” pastebi, kad šildymo 

kainos per pastaruosius metus drastiškai 
nesikeitė. Tačiau kompensacijoms tiems, 
kurie neišgali patys susimokėtų prireiks 
kone dvigubai didesnės sumos nei pernai. 
Ir niekas negali garantuoti, kad nereikės dar 
papildomai skirti pinigų. Kaune šildymas 
per metus pabrango daugiausia, palyginti 
su kitais didžiaisiais miestais. Šio miesto 
gyventojai taip pat labiausiai įsiskolinę 
Lietuvoje šilumos tiekėjams. Didžioji dalis 
prašančiųjų kompensacijos už buto šildy
mą - pensininkai gyvenantys senos staty
bos daugiabučiuose namuose. “Daugėja ir 
socialinės pašalpos gavėjų, ir norinčiųjų 
gauti kompensaciją už šildymą”, - konsta
tavo Kauno savivaldybės specialistė Ana 
Sudžiuvienė. q
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

Valdovų rūmai - kitąmet dar ne?
(BNS). Valdovų rūmų 

(žiūr. nuotr. dešinėje) Vil
niaus centre statyboms 
kitąmet planuojama skirti 
16 mln. litų, tačiau abejo
jama, ar 2011 metais jie bus 
atidaryti Nacionalinio mu
ziejaus “Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės valdovų 
rūmai” direktorius Vydas 
Dolinskas BNS sakė, kad 
atidarius rūmus, būtų sudė
tinga juos išlaikyti

“Jeigu rūmai atsidarytų, tada būtų tra
gedija, nes ir šildymui, ir elektrai reikėtų 
daugiau lėšų”, - sakė direktorius. Anot jo, 
jei pirmasis statybos darbų etapas būtų 
baigtas ir būtų atidaryta 50% visos Valdovų 
rūmų erdvės - reprezentacinė dalis su 
dviems beveik pilnai įrengtomis nuola
tinėmis ekspozicijomis - tektų samdyti 
papildomai personalo darbuotojų, o tam 
lėšų nėra. Kultūros ministerijos Finansų ir 
turto valdymo skyriaus vyr. specialistė 
Veronika Virginavičiūtė BNS sakė, kad 
statybos darbams pagal biudžeto projektą 
būtų skiriama apie 16 mln. litų, o naciona
liniam muziejui “Lietuvos didžiosios ku
nigaikštystės valdovų rūmai” - 4.9 mln. Lt.

“Aišku, kad kaip kiekviena biudžetinė 
įstaiga, kultūrinė įstaiga, jaučiame trūku
mą, tačiau yra minusas, kuris gali tapti 
teigiamu dalyku - jeigu statyboms nebus

Pertvarkoma Tautos patriarcho sodyba
Kaip praneša „Lietuvos žinios“, Tautos 

patriarcho dr. Jono Basanavičiaus tėviškė
je Ožkabaliuose (Marijampolės raj.) beveik 
prie kiekvieno pastato triūsia statybinin
kai-taiso stogus, sienas, grindis. Jau nuo 
liepos mėnesio sodyba priklauso Lietuvos 
nacionaliniam muziejui (LNM).

Pasak LNM direktorės Birutės Kulny
tės, pastaraisiais metais „Basanavičynė“ 
tapusi panaši į kaimo turizmo sodybą, to
dėl esą teko koreguoti jos veiklą: buvo 
parduotas vaikų itin mėgstamas ponis,

Baltijos šalys esą “skolingos Maskvai”...
Kaip ne kartą Lietuvoje skelbta, tuo

metinės teisingumo viceministrės Rasos 
Budbergytės vadovaujama vyriausybinė 
darbo grupė 2000-ųjų rudenį pateikė skai
čiavimus, kiek Lietuvai kainavo sovietų 
okupacija. Nustatytos žalos dydis - 20 mlrd. 
JAV dolerių.

Baltijos valstybėms suskaičiavus oku
pacijos žalą ir reikalaujant ją atlyginti iš 
Sovietų Sąjungos teisių paveldėtojos Ru
sijos, dabar Rusijos istorikai taip pat 
ėmėsi skaičių ir jau teigia, kad mokėti tu
ri ne Rusija, o buvusios okupuotos respub
likos! !! Rusijos istorikai paskaičiavo, kiek 
Rusijai skolingos Baltijos šalys ir Vidu
rinioji Azija. Šios išvados buvo paviešin
tos Maskvoje vykusioje konferencijoje 
„Nekonfliktiškas bendros istorijos trakta
vimas - draugiškos kaimynystės pagrin
das“. Konferencijos „rezultatus“ aprašė 
laikraštis „Izvestija”.

Kokiu būdu konferencijoje buvo “at
rasta”, kad Baltijos šalys tapo skolingos?

Pasak konferencijoje pateiktų praneši
mų, 1945 -1970 m. Baltijos šalys dar paga
mindavo daugiau negu panaudodavo. Tik 
taip buvę neilgai ir tik todėl kad Baltijos

Gandras - miestelio šerifas
Kaip rašo „Panevėžio rytas“, Pasvalio 

rajono Daujėnų miestelio gatvėmis vaikš
tinėjantis gandras vietinių gyventojų jau 
seniai nebestebina. Jau ketvirtą žiemą 
baltasis gandras nesirengia niekur mig
ruoti Jis turi šiltą prieglobstį daujėnietės 
Stasės Vadopolienės sodyboje. Nors įna
mis gyvena kartu su naminiais paukščiais, 
jis grūdų lesti nenori. Mieliau maisto nu
gvelbia iš šuns ar katino lėkštės. Su kitais

skirta reikiama suma lėšų ir rūmai neat
sidarys, mes neplėsime etatų, galbūt ir 
sutaupysime”, - kalbėjo VDolinskas.

Valdovų rūmų statytojai sako, kad baig
ti pirmajam etapui reikia apie 32 mln. litų. 
Anot jų, tuomet būtų įrengta ir lankytojams 
pritaikyta apie 50% visų rūmų patalpų. 
Pagal naujausius duomenis, į Valdovų rū
mų atkūrimą įdėta 230 mln. litų, o galutinė 
darbų sąmata siekia per 367 mln. litų.

Galimą lėšų švaistymą tiria Genera
linė prokuratūra. Tyrimas pradėtas susi
pažinus Valstybės kontrolės duomenimis, 
kad per dešimt metų nuo projektavimo ir 
statybų pradžios LDK valdovų rūmų pro
jektas pabrango 250 mln. litų.

Sprendimas.atstatyti Valdovų rūmus 
sulaukė prieštaringų vertinimų ir visuo
menėje, ir tarp istorikų. Ypač abejojama 
dėl jų autentiškumo. BNS 

nebeliko ir sodybą puošusių povų. Pas 
naujus šeimininkus iškeliavo ir lankyto
jus po Atgimimo ąžuolyną brikele vežio
jusi kumelaitė. Kuzė. LNM iš Marijam
polės apskrities paveldėjo ne tik J. Ba
sanavičiaus sodybą - muziejų, bet,ir ne
užbaigtą investicinį projektą, kuriąm šie
met skirta 600,000 litų.

J.Basanavičiaus gimtinę sudaro sodyba 
ir greta jos beveik 40 ha Atgimimo ąžuoly
nas. Pasak B. Kulnytės, lankytojai JBasana- 
vičynėje“ greičiausiai laukiami tik pavasarį.

respublikos pirmos atsigavo po karo, 1945 
-1970 m. gavusios paramą. Paskui situaci
ja keitėsi.. Nuo 1972 m. Lietuvoje ir Estijoje 
visada buvo daugiau sunaudojama, nei 
pagaminama. 1988 m. skirtumas siekėjau 
10%, teigia ataskaitos autoriai

Konferencijoje duoti „pavyzdžiai“: 
1972 m. Estija įsivežė prekių 135.2 mln. 
rublių daugiai!; negu išvežė, Lietuva - 240 
mln., o Latviją^ 57.1 mln. rublių daugiau 
negu išvežė. Bėgant metams atotrūkis tarp 
įvežamų ir išvežamų prekių didėjo, 1988 
m. Estijoje atotrūkis jau buvo 700 mln. rub
lių, Lietuvoje.-h 1 mlrd. 530 mln. rublių, o 
Latvijoje - 695 mln. rublių.

Bet už šių skaičių, pasak konferencijos 
autorių, slypi dar ir kiti dalykai pavyzdžiui 
didelė dalis Baltijos šalių nacionalinių 
pajamų buvę gaunamos „pasisavinant“ dalį 
kitų TSSR respublikų nacionalinių paja
mų, visų pirmą - Rusijos ir Ukrainos...

Taigi, čia vėl sovietinio tipo žaismas 
skaičiais, kurį perprasti reikia ir sovietiško 
galvojimo, pagal kurį kiekvieną penkmetį 
Sovietų Sąjungoje buvo pagaminama vis 
daugiau - bet, štai kaip tik Baltijos šalys 
vis daugiau prasiskolindavo... □ 

gyvūnais gandras sutaria kuo puikiausiai 
Tik gaidys ilgakojui norėjo parodyti, kas 
yra kiemo šeimininkas. Snapu gavęs per 
raudoną skiauterę, dabar jis gandro ven
gia. Miestelio simboliu tapęs baltasis gan
dras savaip kontroliuoja kaimo gyvenimą.

Daujėnuose nėra nė vienos sodybos, į 
kurią nebūtų užsukęs ilgakojis. Juo
kaudami žmonės gandrą vadina miestelio 
šerifu. □
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Bendruomenės baruose
Melbourne Lietuvių Klubo Valdybos 

(2010) Metinio susirinkimo pranešimas

Lietuviška skautiška šeima

Ieva Arienė
Pirmiausia Melboumo Lietuvių Klu

bo Valdyba prisimena tuos narius, kurie 
metų bėgyje mirė. Klubas, kaip ir visa 
bendruomenė, giliai liūdi praradę šiuos 
brangius tautiečius. Atsistokime minutei 
tylos juos prisimindami.

Valdyba džiaugiasi galėdama pranešti, 
kad Melboumo Lietuvių Klubas turėjo 
sėkmingiausius metus, kas liečia finansinį 
stovį. Platesnis patalpų išnuomavimas 
žymiai prisidėjo prie šių namų išlaikymo. 
Tai paliudija iždininko Vivos Aleknos pra
nešimas.

Visa sėkmė daugiausia priklauso nuo 
Valdybos ir kooptuotų jos narių (pagrin
de neapmokamų) pastangų. Tai jau antri 
iš eilės metai, kai Klubo reikalai žymiai 
gerėja. O tai yra dėka solidžių pamatų, 
kuriuos paklojo praėjusi Valdyba, ir ypa
tingai dėka Rimo Strungos pasišventimo.

Deja, Valdyba ir kooptuoti nariai ne
pajėgia visko atlikti kas reikėtų. Nes visi 
šie savanoriai taip pat turi ir savo asme
niškus reikalus bei profesinius užsiėmi
mus. Todėl dabar reikia rimtai apsvarstyti 
apmokamo ūkvedžio klausimą. Reikia 
žmogaus, kuris galėtų sistemingai vykdyti 
Valdybos užsibrėžtas užduotis, kad ateity 
viskas nepriklausytų vien nuo Valdybos 
narių retų laisvalaikio momentų. Aišku, 
turint omeny kai kurių kitų bendruome
nių nepavydėtiną padėtį, tokio žmogaus 
pasamdymas būtų tiktai “part-time” ir 
griežtai Klubo biudžeto ribose.

Tarp numatytų darbų (kiekvienas iš jų 
reikalauja jpašišventusio žmogaus, kad 
nedelsiant būtų atliktas), yra šie:

• Varvančio stogo remontas.
• Trofėjų spintelė, garbės narių lenta 
bare.
• Langų uždangalai aukštutiniuose 
kambariuose.
• Įėjimas į patalpas elektronine 
kortele.
• Kavos mašinėlė.
• Kasos aparatas ir inventorinė 
sistema.
• Pagerintas apšvietimas baro ir 
jubiliejinėje salėse. ?,..,.
• Teatro patobulinimas.
• Audio spintelė po televizoriumi.
• Papildomi garsiakalbiai ir žemų 
tonų siųstuvas baro salėje.
• Židinys baro salėjęs
• Papildomas įėjimas iš Little Errol
Street ■ s: <>. ■
• Sceninė pakyla baro salėje.
Valdybos su kooptuotais nariais nu

veiktų darbų tarpe yra šie: - ■
• Nauja greitos apskaitos ir ‘GST 
apskaitos sistema.
• Pasisekusi Klubo aptvarkymo talka.
• Žemės mokesčių lengvatų įgyji- 
mas ir permokėtų mokesčių už 2009 m 
mokesčių atgavimas.
• Pagerintas teatro scenos apšvie
timas.
• Elektroninių žaidimų staliuko 
įrengimas baro salėje.
Valdyba labai dėkinga visiems talki

ninkams, ypatingai Socialinės Globos 
Moterų Draugijai, kuri apsiėmė pilnai 
finansuoti ir tvarkyti virtuvės atnaujini
mą. Valdyba dėkoja savo direktoriams už 
įdėtą darbą: Andriui Kaladei, pirminin
kui, kuris rūpinosi draudimo atlyginimu 
už audros padarytą žalą, Klubo valymo 
reikalais, kontraktų dėl patalpų išnuo
mojimo sudarymu ir kitais svarbiais 
reikalais; Vivai Aleknai, iždininkui, ku
ris ne tik tvarkė finansus, bet ir priiminė
jo besilankančius patalpų išnuomuotojus, 
įrengė įvairius apšvietimus ir kitaip nau
dingai darbavosi; Vivai su Linu Kalade, 
įvedusiems naują apskaitos sistemą; Li
nui, tiek daug laiko praleidusiam prie 
baro ir daugybės kitų Klubo reikalų; Ievai 
Arienei, priiminėjusiai nario mokesčius, 
paruošusiai kas reikalinga šiam susi
rinkimui, apsiėmusiai koordinuoti narių 
patalpų nuomojimo klausimais; Pauliui 
Petraičiui, neskaitant už vice-pirminin
kavimą ir begalybę kitų darbų darbelių, 
už tai, kad per jo pastangas buvo įgytos 
žemės mokesčių lengvatos ir atgauti už 
2009 m. permokėti mokesčiai, kas su
taupys Klubui kasmet po kelis tūkstan
čius dolerių, taip pat Pauliui už patalpų 
svetimiems išnuomojimo tvarkymą, kuris 
Klubui įnešė didelę dalį reikalingų pa
jamų; Andriui Kaladei su Jurgiu Žalkaus- 
ku, tebeplanuojantiems stogo remonto 
užsakymą; Danutei Levickienei už ryšinin- 
kavimą prie patalpų išnuomojimo; Elenai 
Krivickienei už baro reikalų tvarkymą; 
Vytautui Krivickui už Klubo tinklalapio 
tvarkymą; baro tarnautojams už tarnavi
mą bare; Revizijos Komisijai; Alfredui 
Augustinui už visokiausius remonto dar
bus. Taip pat dėkojame visiems, čia nepa
minėtiems, kurie vienokiu ar kitokiu bū
du prisidėjo prie darbų. Galiausia dėko
jame nario mokestį susimokėjusiems 
Klubo nariams.

Jūs, Klubo nariai, esate patys svar
biausi. Tikime, kad įvertinate mūsų visų 
pastangas pasiekiant šių metų gerus re
zultatus, ir tikime, kad ir jūs norite ko
kiu nors būdu prisidėti prie Melboumo 
Lietuvių Klubo pagerinimo. Mažų mažiau
siai prisidėsite susimokėdami nario mo
kestį. O dar geriau būtų, jeigu duotumėte 
pasiūlymų, gerų idėjų, ištieštute pagalbos 
ranką. Visos idėjos geros, svarbu tik, kad 
intencija - Klubo naudai. Tai jūsų Klubas. 
Visuomet laukiame jūsų idėjų ir praktiš
kos pagalbos jas įgyvendinant. Be tos pa
galbos net ir pačios geriausios idėjos gali 
likti tik idėjomis.

Susumuojant galima teigti, kad šiais 
metais, nežiūrint ribotos darbo jėgos, 
pasiekta yra nemažai, kas suteikia pasiten
kinimą. Klubo pamatai dabar tvirtesni 
negu buvo. Tačiau Klubo valdymo parei
gas užimantieji vargu ar ištvers dar kitus 
tokius intensyvaus darbo metus, jeigu ne
atsiras daugiau pagalbos.

Kviečiame visus narius aktyviau įsi
velti į Klubo reikalus, padauginti narių 
skaičių. Tokiu būdu šis Klubas ne tik bus 
tvirtesnis dabar, bet gyvuos ir dėl ateinan
čių kartų. □

Šių metų rugsėjo 4 dieną Melbourne 
susituokė “Džiugo” tunto adjutantas s.v. 
Vytautas Krivickas ir vyr. sesė Elena Ta
mašauskaitė. St. John Vianney bažnyčioje 
jaunąją palydėjo Elenos tėvas Gytis Ta
mašauskas. Jaunuosius palaimino Father 
Kevin Davine ir kunigas Algis Šimkus.

Pamergėmis buvo jaunosios sesutės - 
Laura, Daina ir Vickie Tamašauskaitės. 
Pabroliais buvo Rimas Statkus, Justinas 
Rutkauskas ir Darius Tamašauskas - visi

Nuotraukoje - jaunieji Elena ir Vytautas Krivickai (dešinėje) su pamergėmis ir pabroliais.

“Nemuno Dukra” - Agutė Kaminskienė
Palydint a.a. Agutę Kaminskienę į Am

žinybę galime džiaugtis turėję dorą, orią 
ir net labai žmogišką asmenį Adelaidės 
lietuvių veikloje. Ji mums paliko pavyzdį, 
kad džiaugtis gyvenimu yra labai lengva, 
tik reikia stoti į jau esančias bendruome
nines organizacijas ir dalintis savo gabu
mais. Agutės gabumas slypėjo dainavime. 
Tačiau ji pritapo ir platesnėje šv. Kazi
miero parapijos ir he tuvių bendruomenės 
veikloje. Niekas išjos negirdėjo priekaiš
tų ar gyrimosi, o tik: “kas ką gali - tą daro”. 
Tad visi, kurie norime džiaugtis gyvenimu, 
stokime į gretas kaip kad Agutė darė - 
dainavo dvejuose choruose ir “Nemuno 
Dukrų” sąstate, ir ramiai darykime ką mes 
galime. O galime stoti į chorus, teatrus, 
ateiti į susirinkimus, dalyvauti renginiuo
se, o ypač atvesti vaikučius į savaitgalio 
mokyklas, sporto klubus, skautų draugo
ves ir vestis jaunimą į lietuviškas šventes.

“Nemuno Dukrų” Agutė buvo tyli as
menybė, ramiai ir maloniai bendravo su 
kitomis dainininkėmis jau a.a. Saulenės 
Pusdešrienės surinktame ir lavintame 
šešetukyje. “Nemuno Dukros” jau seniai 
nebedainuoja, tačiau įrašytos jų dainos vis 
dar žavi Adelaidės radijo klausytojus.

Agutės gyvenimas, bent jau tolimesnė
je praeityje, nebuvo labai jau ramus. Agutė 
gimė Lietuvoje, Panemunėje. Vėliau apsi
gyveno Adelaidėje. Vyro a.a. Kazimiero 
valia dar apsilankė Naujojoje Zelandijoje 
ir Kanadoje. Vyras ilgėdamasis Tėvynės 
ieškojo savo dvasiai geidžiamos aplinkos. 
Vienok, būdama ramios ir šeimos gerovę 
branginančios sielos, Agutė buvo vyrui 

Aukos “Musų Pastogei”

trys skautai vyčiai
Bažnyčioje skaitymus atliko sesės Rasa 

Statkus, Dona Gaylard ir Regina Balbata. 
Vestuvių puota vyko Merrimu Receptions. 
Prie gražiai papuoštų stalų svečiai vaiši
nosi gardžiais valgiais, vynu, netgi lietu
višku krupniku.

“Džiugo” tunto vardu sveikiname jau
nuosius linkėdami jiems laimingos atei
ties ir skautiško lietuviško gyvenimo.

Danutė Lynikienė

pritariančia palydove ir tuo pačiu kantria 
motina dukrai ir dviems sūnums. Apie jos 
meilę vaikams ir anūkams kalbėjo nuo
traukomis išpuošti namai.

Per šermenų pietus, sėdėdama šalia 
kitos “Nemuno Dukros”, paaimanavau, kad 
taip po vieną iš bendruomenės pasitraukia 
gyvybės nešėjai, o sekančios kartos, užsi
ėmę savo rūpesčiais, ar bemokės tęsti 
pirmtakų darbą. Ir taip buvusių visuome- 
ninkų darbai liks užmarštyje.

O mano kaimynė man atsakė: “Kai 
dainavome, plojimais ir kvietimais pakar
toti dainą buvome vertinamos, o kai nu
stojome dainuoti - palikome dvasinį ir 
kultūrinį palikimą. Tas dvasingumas šian
dien yra gyvas ir stiprina naujus visuome- 
ninkus ir lietuvybės nešėjus”.

Gryna teisybė. Tarsi stebuklingai yra 
atsiradusi jauna Apylinkės Valdyba, jauni 
skautų vadovai “Vilniaus” tunte, jauni mo
kytojai Savaitgalio mokykloje. Visi jie kas 
ką gali- tą ir daro!

Ačiū, Agutei, te jos vaikaičiai žino apie 
savo močiutės darbus. Ačiū “Nemuno 
Dukrai”, su kuria kalbėjausi, ačiū Sau
le nei, surinkusiai šį dainininkių būrelį bei 
kitoms buvusioms “Nemuno Dukrų” 
dainininkėms, kurios prisidėjo prie lietu
vybės skleidimo.

Iš Anapus Agutė gražiai šneka, kad būti 
žmogumi tereikia tik dalintis savo gabu
mais su mažiau drąsesniais, o kurie skun
džiasi nuoboduliu - lietuvių bendruome
nėje gali sau rasti gyvenimą įprasminančio 
darbo.

Elena Lomsargienė
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Lietuva iš arti
Atrastas reikšmingiausias Lietuvos 

partizanų archyvas
Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis, 

„Laisvės kryžkelių” archyvas

Po 1949 m. vasario mėnesio visos Lie
tuvos partizanų vadų suvažiavimo reikėjo 
rasti saugią vietą dideliam kiekiui parti
zanų dokumentų laikyti. Sprendžiant iš 
LGGRT centro perimto paskutinio radi
nio, Prisikėlimo apygardos štabo pareigū
nai tokią vietą numatė sodyboje, kurioje ir 
vyko suvažiavimas - Radviliškio rajone, 
Mėnaičių kaime esančioje Stanislovo 
Mikniaus sodyboje.

Pasakoja dabartinė sodybos, kurioje 
vyko visos Lietuvos partizanų suvažiavi
mas šeimininkė Julijona Mikniūtė-Petrė- 
tienė (kalba netaisyta): „O va čia svirtis 
stovėjo vandeniui semt. Tai prie tos svir
ties ir buvo užkastas bidonas. 1949 m kai 
partizanai skirstėsi, tada ir užkasė tą bi
doną sudėję tuos dokumentus. O ką jie 
ten buvo sudėję, tiek mes žinom, tiek jūs 
dabar žinot. O daugiau Grigonis jau vė
liau tėvukui sako: „Žinai, prie šulinio, gal 
drėgmė trauks, gal ką, gal šulinį laikui 
bėgant naikins, gal perkaskim kiton vie
ton, bet kad būtų jūsų žinioj“. Tada tėvu
kas ir mano sesuo nunešė ten prie namo ir 
užkasė, o 1950 gal metais perkasė. O mes 
atradom 2004 m“

2004 m Mikniai prie savo sodybos nu
sprendė pastatyti priestatą. Kasant pama
tus ties busimojo priestato kampu ir buvo 
atrastas šis neįkainojamas partizaninio 
karo lobynas. Tačiau pirmiausia buvo 
iškastas... butelis.

Toliau pasakoja sodybos šeimininkė: 
„Tame butelyje buvo mano tėvuko Vyčio 
kryžiaus apdovanojimas ir partizano, kur 

buvo sužeistas ir gydėsi (Laurynas Mingė- 
las-Džiugas, aut. pastaba), apdovanojimas 
už narsą, dar keli popieriukai buvo įdėti 
Tik tame butelyje buvo sudūlėję viskas, 
kad vos nesubyrėjo, kai atidarėm... O 
bidone dokumentai buvo neblogai išsi
laikę. Smulkiai nežiūrėjom... Ten buvo 
spaudos atsišaukimų, daug... ir ranka ra
šytų dokumentų. Bidonas jų buvo pilnas 
iki pat viršaus...“

Dokumentų rasta daugiau nei tūks
tantis, iš viso - daugiau nei 2000 lapų. Nuo 
šiol su jais dirbama Genocido aukų mu
ziejaus fonduose.

Šeimininkai ir anksčiau, nuo Atgimimo 
pradžios bandė ieškoti partizanų paslėp
tų dokumentų, bet vis nesėkmingai. Apie 
tas paieškas toliau pasakoja J. Mikniūtė: 
„Kasė čia po langu mano vyras ir dar 
švogerį pasikvietė. Iškasė giliausią duobę. 
O dar sesuo mano, kur kasė vėliau, sakė, 
kad „a, jūs radot ir sunaikinot, nesakėt 
man...“ Kasė kasė - nieko nerado... Tada 
galvojau, gal tėvukas vienas atkasė ir į ki
tą vietą perkasė. Vėliau tokia mintis buvo... 
Va, ties ta vieta...“. Dabar jau galima dary
ti išvadas, kad Stanislovas Miknius ki
tiems šeimos nariams nežinant dar kartą 
archyvą perslėpė 1958 m, nes partizanų 
dokumentų pundai suvynioti į 1958 m. 
laikraščius.

Sodybos šeimininkai, nežinodami ką 
su atrastu archyvu daryti toliau, paskam
bino 1949 m vasario 16-osios Deklaraci
jos signataro Adolfo Ramanausko-Vanago 
dukrai Auksei Ramanauskaitei-Skokaus- 
kienei ir perdavė dokumentus jai ARama- 
nauskaitė-Skokauskienė šiemet šiuos 
dokumentus perdavė LGGRT centrui.

Dokumentai
Rastas dokumentų rinkinys yra uni

kalus tiek savo apimtimi, tiek turiniu. Iš 
esmės šie dokumentai parodo partizanų 
štabų raštvedybos darbo kokybę, nepai
sant itin sudėtingų veiklos sąlygų. Kartu 
šie dokumentai eilinį kartą išsklaido šiais 
laikais vėl populiarėjantį mitą apie so
vietų okupacijos metais vyravusį „banditiz
mą“ bei nekontroliuojamų neaiškios kil
mės gaujų siautėjimus.

Dokumentus, kurių chronologija - 
1945-1949 m, galima skirstyti į kelias 
grupes.

Didelę dalį rinkinio sudaro partizanų 
spaudos leidiniai. Dauguma jų - Prisikėli
mo apygardos spauda, tačiau yra leidinių 
ir iš kitų Lietuvos partizanų apygardų. Šią 
spaudą partizanų vadai atsinešė kartu su 
savimi į 1949 m. suvažiavimą.

Istorikams itin įdomūs ir partizanų 
kautynių aprašymai. Iš šios dokumentų 
grupės galima išskirti, kaip kol kas spė
jame, A. Ramanausko-Vanago paaiškini
mą suvažiavimo delegatams, siekiantiems 
nustatyti jo (A Ramanausko-Vanago - aut. 
pastaba) patikimumą ir jo rusiško ginklo 
kilmę, apie 1948 m. Dzūkijoje susprog
dintą MGB sunkvežimį ir paimtus trofė
jinius ginklus. Dauguma kitų kautynių ap
rašymų - Prisikėlimo apygardos kovotojų 
raštiški paliudijimai.

Įdomūs ir partizanų statutiniai-direk- 
tyviniai dokumentai: partizanų atestacijų 
lapai, nurodymai dėl dokumentų saugo
jimo, laipsnių pakėlimo raportai, parti
zanų pasižymėjimo ir laipsnių pakėlimo 
ženklų suteikimo kriterijai bei nuostatai, 
LLKS Statuto ir ženklų nešiojimo projek
tas, baudžiamieji ir LLKS teismų nuostatai 
ir pan.

Verti atskiro paminėjimo ir buhalte
riniai dokumentai, kaip antai Prisikėlimo 
apygardos kasos knyga ar partizanų išra
šyta sąskaita už vaistus ir spausdinimo 
popierių.

Atskirą dokumentų grupę sudaro par
tizanų kruopščiai rinkti iš įvairių vietovių 
ištremtųjų sąrašai bei direktyviniai nuro
dymai tokio pobūdžio žinias rinkti, archy
vuoti ir saugoti ateičiai.

Dalis dokumentų, ko gero, bus vertina
mi nevienareikšmiškai - pirmiausia tai 
pasakytina apie partizanų karo lauko 
teismo nuosprendžius bei įtariamųjų kvo
tų protokolus. Nesiveldami j tuščias disku
sijas, tegalime konstatuoti, kad prie nuo
sprendžių rasti liudininkų apklausų pro
tokolai bei raštu išdėstyta tokių nuospren
džių įvykdymo motyvacija, taip pat žval
gybinių duomenų aprašai visiškai įtikina 
jų pagrįstumu ir teisėtumu.

Kita vertus, asmuo, suvokiantis jog 
vykdo nusikaltimą, niekada savo veiksmų 
neprotokoluoja ir nepasirašo - šiuo at
veju viskas yra priešingai: partizanai, 
pasirašydami nuosprendžius ir dėję di
džiules pastangas juos išsaugoti ateities 
kartoms, akivaizdžiai tikėjosi objekty
vaus dokumentus radusių amžininkų 
vertinimo.

Nemažai informacijos apie laisvės ko
vų pobūdį suteikia ir atskirų partizanų 
bei ryšininkų laiškai, žuvusiųjų išnieki
nimo aprašymai, partizanų rašyti atsišau
kimai, bolševikinio aktyvo sąrašai, ra
portai apie einamuosius įvykius ir, žino
ma, žvalgybos žinios.

Atskiro paminėjimo verta ir pačių 
partizanų išleista knygelė „Dievai ir Bū
tybės. Lietuvių mitologija“, iš kurios, matyt, 
partizanai rinkdavosi sau slapyvardžius. 
Kita vertus, tokio leidinio išleidimas pa
brėžia laisvės kovotojų ryšį su giliausiais 
Lietuvos kultūros klodais.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centras planuoja šio do
kumentų rinkinio pagrindu išleisti atskirą 
leidinį, o galutinai sutvarkytas visas rinki
nys bus prieinamas visiems tyrinėtojams 
bei saugomas Genocido aukų muziejaus 
fonduose. □

Juodojoje Jūroje - dviejų 
epochų atspindžiai

Per trisdešimt aštuonias dienas de
vyni raiteliai iš Lietuvos įrodė, jog 600 
metų gyvavęs ir legenda tapęs posakis, 
kad Vytautas Didysis girdė žirgus Juodo
joje jūroje, yra tiesa.

“Mes patvirtinome legendą!
Vis dėlto Vytautas girdė žirgus Juodo

joje jūroje”, - spalio 15 dieną po pietų 
džiaugsmu tryško žygio sumanytojas 
Giedrius Klimkevičius, ką tik pagirdęs 
kumelę Bombą Juodojoje jūroje.

Įkandin jo raiti į vandenį įbrido dar 
aštuoni raiteliai

Septyni vyrai ir dvi moterys sėkmingai 
pasiekė Juodąją jūrą, pagirdė joje žirgus,
išmaudė juos ir išsimaudė patys.

Nuoširdžiai lyg vaikai raiteliai šoki
nėjo bangose iš rankų į rankas perduoda
mi raudoną Lietvuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės vėliavą su baltu raiteliu, spau
dė glėbyje vienas kitą ir sveikino su sėk
minga žygio pabaiga.

Ši komanda pagaliau galėjo su paleng
vėjimu atsipūsti

Toks tolimas ir, atrodė, svajone buvęs 
tikslas - pasiektas. Raiteliai priminė di
dingą Lietuvos istoriją ir išgarsino pasau
lyje ištverminguosius žemaitukų veislės 
arklius.

Šie žūgai prieš 600 metų į pergalingus 
žygius nešė Vytautą Didįjį, o Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės valdos plytėjo 
nuo Baltijos iki Juodosios jūros.

Savo vertę žemaitukai - vienos seniau
sių žirgų veislių Europoje palikuonys - dar 
kartą įrodė žygyje “2000 kilometrų istori
jos”. Šie žirgai nunešė lietuvius raitelius 
beveik du tūkstančius kilometrų nuo Se- 
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“Ašger- Įbridę į Juodąją jūrą žirgai, visų nuostabai, godžiai gere sūrų vandenį.
biu tave,
Česlovai!” - bendražygį Česlovą Marci- 
nauską stipriai apkabino Antanas Nar- 
montas. Šie vyrai visą žygį jojo nekeisdami 
žirgų. Česlovo kumelė Zyga ir Antano er
žilas Kaktusas nepailso bėgti kiekvieną 
dieną.

Kiek bijodamas Juodojoj jūroje išsi
maudė ir žygeivių bendražygis šuo Alšis.

“Ačiū, ačiū, ačiū”, - į krantą išbridę tris 
kartus sutartinai šūktelėjo raiteliai. Jie 
dėkojo vienas kitam, žirgams, lydėjusiai 
komandai ir visiems Lietuvoje, kurie juos 
palaikė trisdešimt aštuonias dar neregėto
žygio dienas.

Spalio 23 dienos vidurdienį Vilniuje, 
ant Gedimino pilies kalno, buvo oficia
liai sutikti žygio prie Juodosios jūros 
dalyviai. Žemaitukais užjoję ant pilies 
kalno, žygeiviai sutikti plojimais. Tikra 
įžymybe tapo Baltarusijoje prie keliauto
jų prisijungęs ir kompanijos nebepalikęs 
šuo Alšis. Ant Gedimino kalno susirinku- 

_sius žmones domino ū tolesnis Alšio li- 
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kūnas. Paaiškėjo, kad naujaisiais šuns 
namais taps Pakruojo dvaras.

Žygio dalyviai sako, kad kelionės metu 
patirti įspūdžiai liks visam gyvenimui. 
Nesklandumų ir problemų visiškai išvengti 
nepavyko, tačiau dalyvius vienijo bendras 
tikslas.

Mirtinai nuodingas grybas
„Lietuvos rytas“ praneša, kad vienas 

Vilniaus rajono gyventojas sumanė įsi
tikinti, ar tikrai žalsvoji musmirė tokia 
nuodinga, kaip kalbama. Virtą musmirę 
suvalgęs 50 metų vyras mirė. Šio vyro is
torija gydytojus pribloškė. Pasak ūmių apsi
nuodijimų skyriaus gydytojo toksikologo 
Roberto Badaro, praėjusiais metais šis vy
riškis išvirė ir suvalgė raudonąją musmirę. 
Tąsyk nieko baisaus neatsitiko, tad jis 
nutarė, kad visos istorijos apie mirtiną 
apsinuodijimą laužtos iš piršto, o šiemet 
nutarė paeksperimentuoti su kur kas nuo

Žygio dalyviams buvo įteiktos atmi
nimo ir padėkos dovanos. Ne mažiau nei 
Alšis vilniečių dėmesio susilaukė ir iš
tvermingieji žemaitukai, kuriais prieš ke
lis šimtus metų prie Juodosios jūros bu
vo nujojęs ir Vytautas Didysis.

Pagal Lietuvos spaudą

dingesne žalsvąja musmire. Žalsvąją mus
mirę suvalgęs vyras pirmąją parą jautėsi 
gerai ir tuo labai džiaugėsi Bet jis nežinojo, 
kad apsinuodijimo šiuo grybu simptomai 
pirmąją parą neišryškėja. Antrąją dieną 
vyras pasijuto blogai, prasidėjo kraujavimas, 
o mirė jis praėjus penkioms paroms po to, 
kai suvalgė mirtinai nuodingą musmirę. 
Nuodingiausi Lietuvos grybai yra žalsvo
sios ir blyškiosios musmirės. Net viename 
grybe esantis nuodo amatoksino kiekis gali 
būti mirtinas. Šio nuodo savybės nepakinta 
verdant, kepant, sūdant ar konservuojant.
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Iš Redakcijos pašto_________
Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos...

Alena Karazijienė

O išvertus į paprastą kalbą tai reikštų: 
Mes lietuviai visuomet būsim stiprūs ir 
nepalaužiami. Toks ąžuolo įvaizdis lie
tuvio sąmonėje susidarė seniausiais lai
kais, dar prieš tai, kaip šv. Bonifacas, 
pabandęs juos sunaikinti, pasirašė sau 
mirties sprendimą. Legendos sako, kad po 
ąžuolais kūrenosi amžinos ugnys, o mo
tinos savo sūnus lygino su ąžuolais - augo 
girioj ąžuolėlis, pas tėvelį sūnaitėlis.

Ir dabar lietuviai sodina ąžuolus, pa
gerbdami kokį ypatingą asmenį ar pami
nėdami ypatingą įvykį. Buvusio Aleksan- 
drėlės dvaro kapinėse netoli Šiaulių yra 
prof. Matulionio kapas. Už kapinaičių 
tvoros plotas apsodintas ąžuolais, Lietu
vos miškininkų suvežtais iš visos Lie
tuvos. Tarp ąžuolų stulpas su išskaptuotu 
užrašu: “Čia pasodinta 72 ąžuolai - tiek 
metų išgyveno prof. Povilas Matulionis. 
1860-1932”.

Prisiminkime ir Ožkabalių kaimą Vil
kaviškio apskrity, kur ąžuolų giraite yra 
pagerbtas mūsų tautos patriarchas dr. Jo
nas Basanavičius. O kiek dar jų, kurių aš 
nežinau! Yra ir savaime išdygusių ąžuolų, 
kuriuos žmonės lanko ir saugo. Žymiau-

Sugrjžiis iš Lietuvos

Lietuvos istorija prof.
Dalia Doniela

Įžengusi į Giedriaus Kazimierėno stu
diją Vilniuje tiesiog sustingau, priblokšta 
įspūdžio, kurį patyriau išvydusi jo monu
mentalius istorinius paveikslus. Juose 
švytėjo iš Lietuvos praeities gelmių atai- 
dėjusi didybė, taurumas, valdoviška pra
banga ir kažkoks šventumas - sakytum 
dieviškas prisilietimas. Jie atrodė labai 
senoviški ir kartu labai modemiški. Ir kas 
svarbiausia - tu juos gali ne tik matyti, bet 
gali ir “skaityti”, nes juose atsispindi ne 
viena istorinė scena, o visas istorijos 
puslapis, žinoma tiek, kiek leidžia tavo 
istorinės žinios ir išsilavinimas. Tu gali 
atpažinti praeityje žinomas asmenybes iš 
veido bruožų, drabužių, ginklų, matytų 
kažkur muziejuose ar knygų reprodukci
jose. Juose atsispindi Europos šalių istori
ja, kostiumai, ginkluotė, heraldika, archi
tektūra, interjeras, antspaudai ir kartu 
pagoniški simboliai, archaiškos formos, 
rašmenys. Kad paryškinti pagrindinę is
torinę sceną, viename paveiksle sujungia
mi skirtingais laikais ir įvairiose vietose 
buvę įvykiai, kažkuo susiję tarpusavyje.

Giedrių Kazimierėną domina išskir
tinių istorinių asmenybių bruožai, jų iš
gyvenimai ir poelgiai, susiklosčius sudė
tingoms istorinėms aplinkybėms. Neju
čiomis pagalvoji, kaip tai galėjo atlikti 
menininkas?

Norėdamas nutapyti tokius paveikslus 
jis pats turėjo įsikūnyti į tą istorinį laiko
tarpį ir asmenybes: per kančias ir kraują 
kartu su Mindaugu “lipdyti Lietuvą”, pri
imti krikštą ir svarstyti, ar teisingai pasiel
gė, kartu su Gediminu stengtis įtvirtinti 
Lietuvos valstybės statusą tarp Vakarų 
krikščioniškosios ir bizantinės civiliza
cijos pasaulių, kartu su Kęstučiu pagal 
senąsias pagoniškąsias tradicijas degti 
iškilmingame ritualiniame lauže, kartu 
su Algirdu pajusti pergalės skonį prie 
Mėlynųjų Vandenų, kartu su Žygimantu 
Augustu gedėti mirusios Barboros ilgoje 
kelionėje iš Krokuvos į Vilnių ir klausy
tis šv. Mišių kiekviename pakely pasitai
kiusiame miestelyje...

Ir staiga suvoki, kokia didi kūrybinė 
galia, koks milžiniškas darbas įdėtas į 

sias iš jų - Stelmužės ąžuolas, augantis 
Stelmužės kaime, Zarasų apskrity. Tai se
niausias Lietuvos ąžuolas, ir vienas iš 
seniausių Eropoje. Jis yra 1500 metų 
senumo, 23 m. aukščio, jo skersmuo yra 3.5 
metrai. Jį apkabinti vos užtektų devynių 
vyrų. Vargšas ąžuolas dabar gerokai pa
liegęs, apniktas senatvės ligų; jo kamie
nas apkaustytas geležiniais lankais.

Daug jaunesnis jo giminaitis, irgi jau 
garbingo amžiaus, yra 600 m. senumo 
Mingėlos ąžuolas, augantis Plungės rajo
ne pakelėj prie Mingėlos sodybos. Jis irgi 
jau sustiprintas geležiniais lankais, o 
nukirstų nudžiuvusių šakų žaizdos už
teptos vaistais, kad nepūtų.

Turbūt jaunesnis už juos, nes daug 
mažesnis, yra Rykantų ąžuolas, augantis 
vidury Vilniaus-Kauno greitkelio netoli 
Rykantų. Jis dar vadinamas ir Bergo 
ąžuolu. Tą ąžuolą sovietinė valdžia buvo 
pasiryžusi nukirsti, nes kaip tik ten turėjo 
būti išvestas padidintas ir ištiesintas 
greitkelis. Tačiau visa Lietuva ėmė protes
tuoti, ir Gamtos Apsaugos Komiteto pir
mininko Bergo pastangomis kelininkai 
turėjo pakoreguoti savo planus, kad ąžuo
las išliktų greitkelio skiriamojoje juos
toje. Kalbama, kad 1812 m. prie to ąžuolo

Kazimierėno tapyboje 
šiuos kūrinius - ne tik fizinis, bet ir dvasi
nis, moralinis. Jeigu tu gali pajusti bent 
dalį tų Giedriaus jausmų, išgyvenimų ir 
žinių žiūrėdamas į šiuos paveikslus, tai 
kiek jų įdėjo pats kūrėjas tapydamas?

Apie visa tai paprašiau papasakoti patį 
Giedrių Kazimierėną, pateikdama jam 
keletą klausimų:

Kaip ir kodėl susidomėjote senąja 
Lietuvos istorija, juk tai nėra populiari 
tema šiuolaikiniam menininkui?

Prie Lietuvos istorijos istorijos artėjau 
laipsniškai, paliesdamas savo kūryboje 
praeities kultūrų ir šiuolaikinio moder
naus žmogaus santykį, apmąstant šiuolai
kinės civilizacijos dramatišką tolsmą nuo 
dvasinių, humanistinių vertybių, kurias 
Vakarų civilizacija formavo šimtmečius.

Mano prancūziško, itališko, ispaniško, 
graikiško ciklų pagrindinė tema - Vakarų 
kultūros krizės kontekste atsidūrusio 
žmogaus būsena.

Lietuvos istorija, Lietuvos senoji kultū
ra ypatingai įdomiai ir paslaptingai įpin
ta į Europos kultūros raidą. Mistinė pa
slaptis gaubia mūsų senosios kalbos išta
kas. Mūsų kalba, t.y. seniausioji gyva eu
ropinė kalba lingvistams yra bazinis pa
grindas net septynių kalbinių grupių 
tyrinėjimui ir galbūt vienintelis raktas 
tyrinėti senąją Europos kultūrą. Sanskri
tas lyginant su lietuvių kalba yra ganėti
nai moderni ir jauna kalba...

Tad iš tokių proistorės gelmių išny
ranti paslaptinga senoji baltiškoji kultūra, 
kurios pėdsakais nusėta visa Europa, kurią 
Romos imperija paniekinančiai įvardijo 
kaip „barbariška“, „pagoniška“, šiandien 
laukia mokslininkų, mūsų visų gilaus dė
mesio ir studijavimo.

Lietuvos istoriją rimčiau nagrinėti pra
dėjau tuomet, kai Lietuvos Valdovų rūmų 
atkūrimo draugija paskelbė istorinio pa
veikslo eskizų konkursą Lietuvos istorijos 
tema. Mūsų tautos, valstybės likimas yra 
be galo dramatiškas - nuo didžiausios 
Europos imperijos ligi visiško, keliems 
šimtmečiams išnykimo iš Europos žemė
lapio, ir štai - vėl bandymo atgaivinti ir 
atkurti savo valstybę.

Tad mūsų valstybės istorija tiesiog 
prašyte prašosi vizualizacijos mene, nes tik 

buvo susitikę dviejų kariuomenių vadai: 
Napoleonas Bonapartas ir M. Kutuzovas. 
Bet skursta jis tenai, nuolat nuodijamas 
pravažiuojančių automobilių dujų, ir var
gu ar kada nors prilygs savo garsiųjų 
giminaičių didybei.

Valstybės saugomų gamtos paminklų 
sąraše minimi 10 ąžuolų. Jų tarpe Tvere
čiaus ąžuolas. Jis auga prie 1501 m. staty
tos bažnyčios, bet pats ąžuolas yra daug 
senesnis. Senoliai pasakoja, kad 1387m, po 
aukštaičių krikšto, senas vaidila užgesino 
šventą ugnį, o jos vietoje įbedė ąžuolo 
šaką, iš kurios ir išaugo dabartinis ąžuolas.

Šiais metais būdama Lietuvoje lankiau . 
savo protėvių kapus ir jų gimtąsias vietas. 
Nereikonių kaime (Joniškėlio valsčiuje), 
kur gimė mano močiutė Konstancija Ske- 
terytė Jablonskienė, ieškojome Sketerių 
palikuonių. Suradome moteriškę, kuri 
mums patarė nuvažiuoti prie Jablonskio 
ąžuolo. Ji papasakojo apie Joną Jablonskį 
(Rygiškių Joną), kuris ten su savo svainiu 
(močiutės broliu) mėgdavo išgerti alaus. 
’’Bet niekada daugiau kaip dviejų stik
linių negerdavo, nes jam mūsų alus buvo 
per stiprus. Čia kaime mes tą ąžuolą 
vadiname Jablonskio ąžuolu”. Paklau
sėm, kodėl jie būtent ten gerdavo tą alų. 
“Tai gi ten buvo senųjų Sketerių sodyba. 
Kai jiems gimė sūnus Adomas, jie ir 
pasodino ąžuolą”. Žinodami Adomo 
gimimo metus, lengvai apskaičiavom ir 

Prof. Giedrius Kazimierėnas prie savo istorinių paveikslų Vilniaus mero kabinete.

meno kūrinyje atspindėta, įprasminta 
istorija iš sauso istorinio fakto tampa gyva 
mūsų savastimi.

Kokiu būdu pasirinkote paveikslų te
mą, istorines asmenybes, kaip vieno pa
veikslo kompozicijoje pavyksta sutalpinti 
tiek daug skirtingų įvykių?

Prieš paimant teptuką į rankas, žino
ma, teko paskaityti. Vienas dalykas, kai 
skaitai istoriją šiaip sau, dėl įdomumo, ki
tas dalykas - kai į istoriją giliniesi rink
damas medžiagą paveikslui. Tuomet tie
siog viską „geri“, „susiurbi“ į save, tuomet 
istorija iš tiesų tave pagauna.

Tad jau „dailininko akimis“ perskaičiau 
Gedgaudą, Šapoką, Kojelavičių, Narbuto 
daugiatomį. Be galo įdomūs istoriniai 
šaltiniai bei jų vertinimai - Gedimino 
laiškai, pirmasis Lietuvos Statutas, šiuo
laikiniai Lietuvos istorikai, ypač A. 
Bumblauskas, A. Andrijauskas, R. Gečaitė 
ir t.t. Labai įdomūs Lietuvos istorijos ver
timai „iš šalies“, ne lietuvių istorikų - len
kų, ikirevoliucinių rusų. Toji medžiaga, 
nors ir ne su viskuo būtų galima sutikti, 
įneša objektyvumo. Puikus William Ur
ban’© veikalas „Žalgiris ir kas po jo“ (Lee 
L. Morgan istorijos ir tarptautinių studi
jų profesorius Montmouth koledže, 
Ilinojaus Valstija), S. C. Rowell’o „Iš vidur

ąžuolo amžių - gruodžio mėn. jam sueis 
151 metai. Tikras jauniklis!

Vaikščiodama po Katedros aikštę 
Vilniuje prisiminiau ir kitą, tikrą jauniklį. 
Sąjūdžio metais (1989) mes su Gediminu 
dalyvavome Respublikos ąžuolo sodini
me Vyskupų Rūmų kieme. Daug vilčių 
buvo dedama į netrukus pasiskelbsiančią 
Nepriklausomą Lietuvos Respubliką. Tik 
žmonės juokavo - ar čia Lietuvos Respub
likos ar laikraščio “Respublikos” medis? 
Tada “Respublika” buvo Sąjūdžio laikraš
tis, tai didelio skirtumo niekas nematė.

Dabar tuose rūmuose yra įsikūrusi 
Vilniaus Vyskupijos Kurija. Varteliai ne
buvo užrakinti, ir įžengiau į kiemą, kurio 
centre tikėjausi pamatyti gražiai išbujojusį 
ąžuolą. Ir koks buvo mano nustebimas, 
kai jo vietoje pamačiau gražią eglę! Žino
jau, kad “Respublika” labai greitai pakeitė 
savo veidą ir savo idealus, bet kad ąžuo
las pavirstų egle?! Norėjau pasiklausti kas 
atsitiko, bet visos durys buvo užrakintos. 
Man pasakė, kad kurija atdara ligi 2 vai. 
Jau buvo po antros, ir mano paskutinė die
na Lietuvoje. Taip ir nesužinojau paslapties.

O kas gi atsitinka, kai nunyksta, ar bū
na nukirstas svarbus ąžuolas? Jam pasta
tomas paminklas! Toks paminklas yra 
Joniškėlyje. Jo užrašas skelbia: “Šioje 
vietoje augusiame ąžuole 1957 sausio 1- 
osios naktį Joniškėlio moksleiviai iškėlė 
Lietuvos Respublikos vėliavą”. □ 

amžių ūkų kylanti Lietuva“ (Cambridge 
universiteto istorijos mokslų daktaras, šiuo 
metu dirba Lietuvos istorijos institute) ir 
t.t. Šiek tiek paskaičius pradeda formuo
tis visumos vaizdas, pradeda ryškėti įvy
kių priežastingumas, pradeda formuotis 
sava nuomonė, kartais įsidrąsini padaryti 
ir vieną kitą išvadą. Ir štai tik po to einama 
prie meninių ieškojimų, o tiksliau - prie 
eskizavimo, kompozicinio sprendimo pa
ieškų. Ir tik po to jau galima imti j rankas 
teptuką. O ir pradėjus tapyti, vis dar daug 
kartų tenka grįžti prie vieno ar kito kom
pozicinio mazgo pasitikrinimo pieštuku 
popieriuje, ar atsiversti knygą. Žodžiu, 
darbas lėtas, bet įdomus.

Minėtam konkursui pateikiau dvi tapy
bos kompozicijas: „Mindaugo karūnavi
mas, Lietuvos krikštas“ (119 cm x 140 cm 
ai. drobė) ir „Pirmojo Lietuvos Statuto pri
ėmimas“ (119 cm x 140 cm ai drobė). Šie 
du nedideli paveikslėliai ir buvo pradžia.

Remiantis šiais bandymais ir nutariau 
nutapyti jau didesnio formato (250 cm x 
360 cm) tapybines kompozicijas, du pa
veikslus - tarsi kažkokius lietuviškus 
altorius istorine tema, puošnius, iškilmin
gus, panaudojant jau seniai nenaudojamas 
ir užmirštas, archaiškas, iš viduramžių

Nukeitaį6psL
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Lietuvos istorija...
Atkelta iš 5 psL
estetikos išplaukiančias išraiškos prie
mones, pavyzdžiui auksavimą.

Jau bebaigiant tapyti šiuos paveikslus 
į dirbtuvę užklydo maestro R. Dichavičius 
su Rasa Gečaite. Rasa tuomet provoka- 
tyviai pajuokavo, jog tarp šių paveikslų 
turi būti dar vienas - Zimburgės vestuvės. 
(Zimburgė - Vytauto sesers dukra, ište
kėjusi už Austrijos Habsburgų exhercogo 
Ernesto (Geležinio), kuris buvo šv. Romos 
imperatoriaus Maksimiliano senelis).

Supratau, jog Rasos pateiktos medžia
gos gundymams neatsispirsiu, tad teko 
nuvažiuoti į Innsbrucką (Austrija), kur 
Hofkirchėje eksponuojamos didelės 
bronzinės didikų skulptūros, atliedintos 
Maksimiliano nurodymu pagal Albrecht’o 
Dūrer’io piešinius. Skulptūrų tarpe yra 
dvi ypatingai mums svarbios - mūsų 
princesės Zimburgės ir jos vyro Ernesto.

Vėliau atsirado ketvirtas paveikslas, 
penktas... Po parodos Rotušėje, kur ro
džiau tik istorinius paveikslus, maniau 
sustosiu. Tačiau įsismelkė „juodųjų gobe
lenų“ idėja, kur bandau atspindėti pačius 
dramatiškiausius, „juodžiausius“ mūsų 
istorijos momentus. Tad kol kas pabėgti 
nuo istorijos nepasisekė.

Kokia gi Jūsų paveikslų ateitis? Tokie 
paveikslai papuoštų kiekvieną muziejų, 
Prezidentūrą, savivaldybę ir t.t. Ar yra 
koks susidomėjimas iš Lietuvos Vyriausy
bės, muziejininkų? O galbūt paprasti 
žmonės galėtų pradėti rinkti lėšas (au
kas), kad nupirktų Jūsų paveikslus ir pa
dovanotų muziejui ar pan.?

Visi knygoje „Giedrius Kazimierėnas. 
Lietuvos istorija tapyboje“ atspausdinti 
paveikslai, išskyrus „Algirdo pergalę prie 
Mėlynųjų Vandenų“, jau parduoti. Esu 
dėkingas savo mecenatui p. Zbignew 
Gulbinowicz’iui, įsigijusiam šiuos darbus. 
Mano naujų darbų likimas yra neapibrėž
tas. Kol kas tapomi darbai yra mano 
nuosavybė.

Žinoma, man būtų malonu matyti savo 
istorinius paveikslus visuomeninėse erdvė
se, prieinamose, atvirose visuomenei, jau
nimui, moksleiviams, miesto svečiams ir 
turistams, tačiau, kaip jau minėjau, iš 
oficialių institucijų dėmesio ir pasiūlymų 
nesulaukiau.

Jūs atsargiai užsiminėte apie galimą 
lėšų rinkimą... Tokį klausimą leiskite 
priimti kaip mano atžvilgiu kiek per di
delį komplimentą, kuris tuo pačiu mane 
stato kiek į keblią padėtį: pritarti tam, 
man kaip dailininkui būtų be galo ne
kuklu. Prieštarauti panašiai iniciatyvai, 
jeigu tokia rastųsi, vėlgi būtų arogan
tiška... Šioje vietoje būtų galima pasvars
tyti šitaip - dailininkas sukuria savo kū-

Prie “begimstančios” naujos kompozicijos “Žalgiriui”. Iš kairės: Giedrius Kazimierė
nas, autorė ir Tatjana Kazimierėnienė.

neturime figūratyvinio paveikslo rimtes
nės mokyklos. Europoje istorinio paveiks
lo laikas seniai praėjo. Istorinis paveiks
las klestėjo XVIII amžiuje, kai formavosi 
nacionalinės valstybės. Deja, tuomet mes 
jau savarankiškos valstybės neturėjome...

Viena iš dabartinių kūrybos strategijų 
būtų susitaikymas su tuo, jog buvome 
priversti „peršokti“ tokią šimtmečių kul
tūros raidą, susitaikyti su istorinių pa
veikslų nebuvimu, stygiumi mūsų kultū
roje ir bandyti įsilieti į Europinių valsty
bių, „persisotinusių“ savo istorija, šiuolai
kinės kultūros raidą, kur dominuoja post
modernistinė estetika, o tai reiškia de- 
idea-lizacija, de-sakralizacija, totalinė au- 
toironija, totalinis individualizmas, neigi
mo estetika.

Europinės valstybės, seniai suforma
vusios tvirtą nacionalinį kultūrų pagrin
dą, kada nors iš dabartinės kultūros krizės 
išsivaduos, sugrįždamos prie savo kultū
ros pagrindų, o štai mums ši estetika gali 
būti pražūtinga.

Tad antroji kūrybinė strategija galėtų 
būti kitokia: suvokiant, jog savo valstybės 
neatkursime be tvirto ideologinio, mora
linio pagrindo, be idealų, o tų idealų ne
suformuosime pasirenkant vien tik šian
dieninę aplinką, neatsigręžiant į savo gar
bingą praeitį, faktą stipriai rizikuojant ne
pataikyti į šiuolaikinės estetikos ir meno 
madų taktą ir ritmą, imtis istorinio pa
veikslo šiandien, dvidešimtpirmajame 
amžiuje. Tikėtis audringo mano aplinkos 
palaikymo tokiu atveju būtų per daug 
optimistiška.

niame kūrinyje ne viskas turi būti „su
kramtyta“ ir išaiškinta ligi galo. Žiūrovas 
pats privalo mąstyti, nujausti, įspėti, galų 
gale susitaikyti su tam tikra kūrinio 
neįminta paslaptimi, nes ir gyvenime mes 
ne viską pajėgūs suvokti

Tačiau labai svarbios yra paveikslo 
grynai estetinės vertybės. Spalva, kompo
zicija, ritmika, kompozicinės jungtys, iš
radingumas lemia kūrinio vertę. Net ir 
nesigilinant į paveikslo siužetą, turi būti 
įdomu žiūrinėti gerai ištapytą „raudoną 
dėmę“, šviesos žaismą, kompozicinį iš
radingumą ir t.t. Kitaip sakant, jeigu būtų 
galima papasakoti paveikslą žodžiais, tai 
nereikėtų ir tapyti. Tad dailininką nuolat 
lydi du tarpusavyje be galo susiję, tarpu
savyje „suaugę“ dalykai - ką tapyti ir kaip

tapyti?
Papasakokite trumpai apie save, kokie 

artimiausi planai?
Gimiau 1948 m. Tebėriškio kaime, 

Švenčionių rajone. Baigęs vidurinę ir vai
kų muzikos mokyklą įstojau į Vilniaus 
Dailės institutą (dabar Vilniaus Dailės 
akademija). Mokiausi pas tapytojus VI. 
Karatajų, J. Švažą, A Gudaitį.

Baigęs Dailės institutą penkerius me
tus dirbau sieninės tapybos restaurato
riumi, o vėliau buvau pakviestas dėstyti 
tapybą Dailės akademijos Dailės peda
gogikos katedroje, vėliau - Dizaino ir 
Interjero dizaino katedrose, kur dirbu iki 
šiol. Rengiant trečiąjį Lietuvos Kultūros 
kongresą dirbau Lietuvos Kultūros minis
terijoje viceministro pareigose ir buvau 
Kultūros kongreso rengimo komisijos pir
mininkas. Žmona Tatjana - grafikė. Vy
resnysis sūnus Ernestas - programuotojas, 
jaunesnysis Martynas - dizaineris.

2011 pavasarį turėtų įvykti istorinių 
paveikslų paroda Portugalijoje (Portuga
lijos ambasados kvietimu, o taip pat ir 
žmonos Tatjanos grafikos paroda.)

Gal po pusmečio pasiseks Vilniuje 
parodyti savo naująjį ciklą „Juodieji 
gobelenai“, prie kurio dar reikia padirbė
ti. O prie šio ciklo gal pritaps ir mano 
„Žalgiriui“ skirta kompozicija (400 cm x 
400 cm). Šiam paveikslui dabar skiriu 
visas jėgas.

Reikia pridurti, kad Giedrius Kazi
mierėnas savo darbais yra dalyvavęs 
daugelyje parodų. Vien iš personalinių 
parodų jau buvo apie dešimt, o iš tarp
tautinių - minėtinos yra Graikija, Pran
cūzija, Arabų Emiratai, netrukus Por
tugalija.

Atsisveikinant Giedrius Kazimierėnas 
įteikė man savo knygą sakydamas: “Čia 
Australijos lietuviams”. Šią įspūdingai 
išleistą nuostabią knygą galite pavartyti 
sekmadieniais Sydnėjaus Lietuvių Klube 
esančioje bibliotekoje. □

rinį ir, ko gero, tuo jo misija ir baigiasi. O 
štai visuomenė turi šventą teisę tą kūrinį 
vertinti - teisti, kritikuoti, bausti pačia 
grieščiausia bausme - tyla, abejingumu, 
ignoravimu ar atvirkščiai - palaikyti, 
išsakyti palaikymą ar net bandyti inspi
ruoti valdininkų sprendimą kūrinio ar 
kultūros reiškinio atžvilgiu, sprendimą, 
kuris atitiktų visuomenės lūkesčius. Tokiu 
būdu, manyčiau, visuomenė pasidalina su 
dailininku atsakomybės naštą.

Baigiant šia tema pasvarstymus norisi 
pasakyti, jog baigtas kūrinys pradeda 
gyventi nuo dailininko nepriklausomą 
gyvenimą. Kiekvienas kūrinys, kaip ir 
žmogus, tikriausia turi savo likimą. Linkęs 
būčiau tikėti, kad ilgainiui meno kūrinys 
susiranda sau vietą, kurios jis vertas. Tačiau 
šį procesą galima arba sulėtinti arba šiek 
tiek pagreitinti

Gal sutiktute išsakyti savo mintis apie 
istorinį paveikslą ir kūrybą.

Reikia pripažinti, jog Lietuvoje netu
rime istorinio paveikslo tradicijos. Netgi
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Geras istorinis paveikslas negali būti 
tik konkretaus istorinio fakto iliustracija. 
Istorinis paveikslas turėtų peraugti istori
nį faktą ir iškelti amžinąsias, bendražmo- 
giškas vertybes, turi būti aktualus šiuo
laikiniam žmogui ir turėti vertybių, per
augančių konkrečios tautos savimonę ir 
įgyjančių universalią reikšmę.

Vengiu XIX amžiaus istorinio paveiks
lo stilistikos, kai viskas nupasakojama 
per daug detaliai ir tiesmukai. Bandau 
panaudoti senąsias išraiškos priemones, 
siekiu apibendrintos kalbos, o ne pažodi
nio įvykio atpasakojimo. Šiuolaikinio 
žiūrovo tokiu kūriniu patenkinti neįma
noma. Reikia žymiai sudėtingesnės, sąly- 
giškesnės meninės kalbos, apibendrinimų, 
kurie leidžia mintį koncentruoti.

Žiūrovas yra provokuojamas sudėtin
gam dvasiniam darbui, kūrinio „skaity
mas“, „dešifravimas“ reikalauja žiūrovo 
pastangų, darbo, o be to ir išprusimo, in
tuicijos, sugebėjimo „skaityti“ simbolių 
kalbą, suvokti užuominas, brėžiamas is- 

—torines ir estetines paraleles. Šiuolaiki- 
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SHOWCASING TALENT!!!!
December 29, 2010, 7pm Lithuanian House

Old iCTSrw *?w We welcome all future stars to the XXVI Australian 
Lithuanian Days Youth Talent Night in Melbourne!

The “Showcasing Talent” coordinators invite any Lithuanian performers 
up to 30 years of age to participate on the night. Ideas for performances 
include: playing a musical instrument, singing a ballad, reciting poetry, short 
drama pieces, comedy acts, magic tricks, dance routines, and for the first 
time - VIDEO acts!

Please visit the ald2010melboume website www.aId2010.org or email 
Aldona Gaylard at aldona_gaylard@unitracesoft.net for more 
information. Get in quick as places will fill fast!

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

XXVI Australijos Lietuvių Dienų Jaunimo Talentų Vakaro koordinatoriai 
Melbourne maloniai kviečia visą, iki 30 metų amžiaus, jaunimą - būsimas 
žvaigždes - pasidalinti savo gabumais. Siūlome pagroti bet kokį muzikos 
instrumentą, padainuoti, padeklamuoti, pavaidinti, prajuokinti, pašokti Taip 
pat šiais metais bus galimybė iš anksto VIDEO nufilmuoti savo pasirodymą 
ir mes juo pasidžiaugsime per JTV
Daugiau informacijos rasite ald2010melboume tinklapyje www.ald2010.org 
Galima susisiekti su Aldona Gaylard aldona_gaylard@unitracesoft.net

old*

Ar norite prisidėti? 
Su kuo reikia susisiekti?

Want to participate in the following 
events? Who to contact?

ri’
Meno paroda - Art exhibition -

Brigita Lastauskaitė - info@birdsgallery.com.au
Jaunimo meno paroda - Youth art exhibition

Julija Simankevičius - studio2@imaging.com.au
Jaunimo Talentų Vakaras - Youth talent Night (Showcasing talent)

Aldona Gaylard - aldona_gaylard@unitracesoftjiet.com
Come and be a part of the festivities during ald201 Omelboume.
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In memoriam
Eulogy for Liuda Vitzkūnienė

Our mother Liuda Eugenija Vitkū- 
nienė died in the evening of Saturday 
October 23,2010 at Oakwood Aged Care, 
only hours after her eldest son Rimas had 
flown back to Brisbane having spent the 
last week of Liuda’s life by her bedside. 
Liuda was bom in the seaside resort of 
Palanga in Lithuania on 14 September 
1930, the only daughter of Rozalija and 
Antanas Giniotis. Her older brother Sta
sys was a gifted accordion player. She was 
only 9 when World War 2 broke out and 
the family had to flee Lithuania, eventually 
emigrating to Australia on the other side 
of the world. Before that, the family had 
lived comfortably in a two-storey house, 
as Liuda’s parents owned three shops in 
Palanga’s main street. After years in various 
DP camps, her family, likę all World War 2 
refugees, had to work off their passages to 
Australia wherever the government sent 
them Liuda worked as a domestic helper 
while her parents worked in the catering 
section of Adelaide hospit al

In 1951 Liuda married Alfredas Vit- 
kūnas who died before her in 2008. Her 
interests were singing, dancing and 
embroidering her own folk dancing 
costume, which she later passed on to her 
daughter Jūratė. Liuda was a generous and 
caring grandmother to her grandchildren 
Anita and David and great grandmother 
to Oliver and Grace. She also provided 
literary encouragement to her son-in-law 
Ted, and supported her daughters-in-law, 
Gloria & Margaret.'Liuda was a 
sympathetic sister-in-law to Lucija Gi
niotis, Jurgis and Nijolė Vitkūnai and a 
caring Aunt 'to Viktoras and Andrius 
Vitkūnai, Mike and Stanley Giniotis and 
also Marytė, Daina and Vytas Neverauskai

Her daughter Jūratė was born in 1952 
and the extended family lived in her 
parents’ house in North Adelaide. Money 
was scarce and soon Liuda was back at

is;ww

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

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

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

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

' Size limit Im x Im. Ages - 5 -18
Opening December 28th, 1130 am, Lithuanian House, Melbourne

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

Ph: (03) 988 5
Before : November 1, 2010

5K1V: t

1792 E-mail: studio2@imaging.com.au

work ironing & laundering, but broke 
her back lifting a huge basket of clothes. 
Later our family moved to Torrensville, 
sharing a house with her in-laws Marijonas 
and Ona Vitkūnai. Times were hard, 
especially after our father broke his leg in 
a motorcycle accident in 1955. Rimas was 
bom in 1958 and then Liuda and Alfredas 
moved to Mile End where Vytenis Robert 
was bom in 1962. Twice a week Mama 
worked at Con’s Deli at the Adelaide 
Central Market. She made sure all three 
children attended Lithuanian Saturday 
School, Folk Dancing and Scouts, proud 
of their every song, dance and poem

Liuda was always sewing, darning or 
mending Nothing was wasted and she 
cooked a 1 ot of offal in those days as well 
as a variety of Lithuanian dishes like 
koldūnai, naliesnikai and balandėliai Our 
aunt Nijolė and uncle Jurgis with their 
childreru.,our cousins the Neverauskai, 
Viktorija Maziliauskienė, Vacys Ilgūnas, 
Mr. Grigonis, Dr. Šurna as well as Mr. 
Samulis, were all frequent visitors to our 
home.

Later Liuda worked in Myer’s and then 

at Le Comus as a saleslady. She even 
took on a cleaning contract at Underdale 
High schooL At one stage Mama sold a 
make-up & skin care range called Holiday 
Magic, and enjoyed organising make-up 
parties for all her friends.

Liuda was always a religious person. 
Many a Sunday she would walk her three 
children from Mile End to the Queen of 
Angels church in Thebarton to hear Mass. 
Other times, we’d catch two buses or our 
father would drive us to St Casimir’s 
church where Mama’s voice would soar 
above the rest as she sang the familiar 
Lithuanian hymns. It was this love of singing 
that led her to join the Adelaide Lithuanian 
Choir and help out with fund-raising 
lunches when her health permitted.

After her marriage to our father ended 
in 1973, Mama moved back to North 
Adelaide to live with her parents. Despite 
suffering crippling pain from 
osteoarthritis in her back and rheumatoid 
arthritis in her hands and feet, Liuda 
continued to work at Le Comus to support 
her teenage sons. Soon after, her beloved 
brother Stasys and her father died. Later 
Mama bought and renovated a house at 
Prospect where she would hold barbeques 
for her family and friends.

Whilst in Prospect, she formed a ten- 
year relationship with a Dutchman, George 
de Haan. She also got to know the Pukk 
family after Rimas and Gloria married. 
Liuda and Gloria shared a common 
interest in craftwork. Liuda enjoyed 
pressing flowers and would send us her 
hand-made cards on special occasions.

Liuda was very proud of our 
accomplishments and each week phoned 
her grandchildren Anita and David to hear 
about their school marks and whether 
their basketball teams had won. Her photo 
albums bulged with all their happy times 
together. She visited us wherever we were 
living, Melbourne, Port Campbell, 
Timboon and Geelong. She also enjoyed 
flying across to Brisbane with the Adelaide 
choir to see her eldest son Rimas and 
daughter-in-law Gloria.

After Lithuania regained its 
Independence in 1991, Jūratė was invited 
by the Ministry of Education to teach 
there. After she returned and assured Liuda 
there were no KGB agents lurking about, 
Mama was inspired to visit Lithuania 
herself. She delighted in renewing her 
relationships with her relatives and friends. 
Liuda loved Palanga and its jetty so much, 
that she requested that her ashes be 
scattered there. She would have travelled 
more if her health and finances had 
allowed her. Her other favourite memories 

were of trips to Sydney to see our relatives 
the Bukevidai, to Warracknabealto spend 
time with her good friends Gabrys & Dana 
Žemkalniaį and to sing in the 1998 Dainų 
Šventė in Geelong. She also enjoyed the 
bus trips she took as a member of the 
Adelaide Lithuanian Choir.

Sadly, her health deteriorated after a 
heart attack and her third hip replacement. 
Not long after her mother Rozalija died, 
Liuda entered Baltic Aged Care in 
December 2003, afterwards transferring 
to Oakwood in 2006 due to the onset of 
Alzheimer’s disease.

Liuda enjoyed classical music and the 
company of Violetta Vanagaitė-Mount and 
Vytas Straukas whom she’d often have over 
for tea at Prospect. Father Petraitis and 
Albina Gudelis visited her at Oakwood 
Aged Care. Her Prospect neighbours Les 
& Joan Knowling also continued to visit 
her weekly at Oakwood, and we are 
indebted to them for all their help. Liuda’s 
other close friends were Dalė Cibirienė- 
Gordon and Klaudia Vanagienė. We are 
grateful to the dedicated staff of Oakwood 
Aged Care who read her our weekly 
correspondence. We also acknowledge the 
kindness of Mrs Renata Urmonienė, 
President of the Adelaide Lithuanian 
Women’s Association.

When Liuda’s great- grandson Oliver 
Reilly-Howard was bom, we decided that 
once he was old enough to travel, we would 
introduce him to his great grandparents. In 
June 2008 even though Mama was in the 
throes of Alzheimer’s disease, her eyes fit 
up when she met baby Oliver. They babbled 
together, she held his bottle and she laughed 
delightedly as he crawled around her room 
In 2008, Liuda’s Alzheimer’s worsened, she 
became immobile and unable to talk with 
us. However her love of family shone 
through when she saw her beloved grandson 
David and suddenly said “Zuikis Puikis” 
which had been her pet name for him Her 
spiritual connection with her children and 
grand children always remained strong.

We’re grateful that our mother gave us 
life and happy that she lived to see her grand 
children David and Anita grow up and meet 
her great grandson Oliver. Unfortunately 
Mama didn’t live long enough to meet her 
second great-grandchild Grace. We are 
blessed that Jūratė and Rimas were able to 
spend the last weeks of Liuda’s life by her 
bedside. Like stars, sometimes we may not 
see Mama, but we know that she will always 
be there.

Rest in peace, our beloved Mama, your 
pain and suffering are over now.

Jūratė Vitkūnaitė-Reilly, Ted Reilly, 
Rimas Vitkūnas, Anita and David Reilly

Liūdna žinia
“Mūsų Pastogės” Redakcija gavo žinią, kad šių metų spalio 22 dieną Gosford (NSW) 

miesto ligoninėje mirė Zigmantas Bartkus, gimęs 1926 metais ir paskutiniu 
metu gyvenęs Terrigal miestelyje. Liūdesy liko žmona Margarete, dukros Dhyana ir 
Leonora.
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Australian Lithuanian Community in Melbourne

Notice of Meeting: 12 November 2010
A Special Meeting of the Community will be held at 2.00 PM on Sunday 7 

November 2010 at Lithuanian House, 44 Errol Street, North Melbourne.
The meeting has been called to elect five Melbourne delegates to the Australian 

Lithuanian Community Federal Council which will take place as part of the 
upcoming ALD2010. All Community members are encouraged to attend.

The Special Meeting will be immediately followed by a meeting of Community 
based organisations to establish the events calendar and cooking roster for 2011.

Dennis Gaylard
President, ALB Melbourne

A^rA Reudiger Liebich
mirus, giliai užjaučiame žmoną Birutę ir šeimą, Juozą ir Imgardą Gailius 

bei artimuosius.
Birutė ir Vytautas Vaitkai

LB Spaudos Sąjungą / Lithuanian Community Publishing Society Ltd.

Narių dėmesiui
Visi Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos nariai yra prašomi atsiliepti 

pranešant savo dabartinį adresą. Pagal įstatus, narių sąrašas turi būti tikslus
Ph: (02) 9782 0080 email: mpastoge@bigpond.com
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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ALB Sydnėjaus Apyl. Metinis Susirinkimas
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba praneša narių dėmesiui, kad metinis narių 

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

Norintys kandidatuoti į sekančią Apylinkės Valdybą nominacijos anketą gali 
gauti pas Kęstutį Protą adresu: (PO) 43B Edgar St., Auburn, NSW2144, (mob. 
teL: 0407 214 290), pas Apylinkės Valdybos narius ir Klubo raštinėje.

Užpildytas anketas prašome siųsti Valdybos sekretorei adresu: 43B Edgar 
St., Auburn NSW 2144.

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

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

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

v
Lietuvių Caritas Ine. ir Sv. Kazimiero koplyčios

50 metų jubiliejus
Š.m. lapkričio 20 sueina 50 metų nuo Adelaidės lietuvių katalikų Šv. Kazi

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

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

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

Pamaldose dalyvaus Adelaidės arkivyskupas Philip Wilson, giedos 
Danos Sesės“ ir Šv. Kazimiera bažnytinis choras.

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

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

“Early-bird” airfares to Europe extended
Airfares to Vilnius and to other European cities for travel in 2011 are starting 

from $1,250,00 + taxes
Don’t miss out, as the sale of these cheap airfares ends on 20 November. 

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

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

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

Website: www.estours-travel.com.au

Melbourno “Dainos Sambūrio” metinis koncertas

“Vainos Sparnais ”
Įvyks sekmadienį, lapkričio 14 dieną, 130 vai. p.p. Melbourno Lietuvių 

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

Melbourno “Dainos Sambūrio” Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

TeL: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir šeštadieniais - Klubas uždarytas
Antradieniais - sekmadieniais - Klubas atidarytas nuo 1130 vai. dienos.

Klubo restoranas
Pietūs - nuo 11:30 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė - nuo 6 vai. p.p. iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. iki 6 vai. p.p.

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

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

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Melbourno senjorų dėmesiui!
Pensininkų pietūs Įvyks lapkričio 9 dieną, antradienį, 11 vai., Melbourno Lietuvių 

Klube. Lauksime visų atvykstant. Maloniai laukiame kviečiame atvykstant ir naujus narius.
Pensininkų Sąjungos Valdyba

Pranešimas MP skaitytojams
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį Į tai, kad metų pabaiga jau ne už 

kalnų. Šiais metais išeis dar 5 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti paskutiniame šių metų “Mūsų Pastogės” 

numeryje gruodžio 15 dieną, kad skaitytojai šventinį numerį spėtų gauti dar prieš 
Kalėdas. Primename, kad laikas siųsti juos jau dabar.

Iš patirties žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą atidė
lioja, todėl jų sveikinimai Redakciją pasiekia per vėlai.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.
Redakcija jų lauks iki gruodžio 10 dienos! MP Redakcija

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių

METINIS SUSIRINKIMAS
įvyks šių 2010 metų lapkričio 21 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p. Sydnėjaus 

Lietuvių Klubo konferencijų kambaryje, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

DARBOTVARKĖJE:
1. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 2010 birželio 30 d., direktorių veiklos ir finansų vedimo 

pranešimai, Sąjungos naujo auditoriaus pristatymas.
3. Valdybos rinkimai.
4. Kiti reikalai, kuriuos pagal Sąjungos įstatus galima iškelti susirinkime.

Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos pateikti 
“Mūsų Pastogės” redakcijos kambaryje ne vėliau kaip pusė valandos prieš 
susirinkimo pradžią.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Mieli dainos mylėtojai, 
Kviečiame į Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” 

Metinį Koncertą
Koncertas Įvyks lapkričio 28 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p. Lietuvių Klube.
Po koncerto vyks loterija, kurioje galėsite laimėti lietuviių dailininkų darbus ir 
lietuviškus saldumynus.
Bilieto kaina - $10.

Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” Valdyba

Kariuomenės Šventė Hobarte
Kariuomenės Šventės minėjimas Hobarte įvyks šeštadienį, lapkričio 20 d_, 

2 vai. p.p. Vokiečių Klube, 30 Bowden Street, Glenorchy.
Programoje - paskaita, ALB Hobarto Apylinkės Valdybos metinis veiklos 

pranešimas ir suneštinės vaišės.Maloniai kviečiame visus atvykti.
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba
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Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugesni 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 
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Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
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Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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