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PLB Xffl Seimas Vilniuje

Trečiadienį, liepos 8 dieną, Vilniuje prasidėjo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XIII- 
asis Seimas. Jame dalyvavo ir Australijos Lietuvių Bendruomenės atstovai, vadovau
jami ALB Krašto Valdybos pirmininkės Angonitos Wallis.
Nuotraukoje - dalis ALB atstovų. Iš kairės: Sigita Gailiūnaitė, Girius Antanaitis, 
Ramona Ratas - Zakarevičienė ir Lilija Kozlovskienė.

Lietuvos įvykių apžvalga

Prezidentės inauguracija

Šventės 
baigėsi
Liepos 6 d. 

vakare baigėsi 
Lietuvos švenčių 
maratonas. Ji vai
nikavo baigiama
sis Dainį; šven
tės koncertas Vil
niaus Vingio par

ke, sukvietęs per 40,000 dalyvių. Pasku
tinė šventės Dainų diena “Tūkstančio auš
rų dainos Lietuvai” liepos 6-ąją Vingio 
parko estradoje suvienijo apie 11,000 
dainininkų iš Lietuvos ir viso pasaulio, o 
prieš tai įspūdingos eitynės nuvingiavo 
centrinėmis Vilniaus gatvėmis.

Lietuvos vardo tūkstantmečio minėji
mo programa kainavo 275 mln. litų, o šiuo 
metu yra įgyvendinta 70% projektų. Tūks
tantmečio programa buvo suskirstyta į tris 
dalis: mokslinių tyrimų ir leidybos pro
jektai, kultūros paveldo ir architektūros 
projektai bei nacionalinius ir tarptauti
nius kultūros, meno ir visuomeninius pro
jektai. Net 262 mln. litų teko architek-tūros 
projektams, tačiau didžiausia jų da-lis liko 
iki galo neįgyvendinti. Daugiausiai kainavo 
Valdovų rūmų bei Nacionalinės dailės 
galerijos statybos. Tikimasi, kad visi 
pradėti projektai bus baigti kitais metais. 
V. Adamkus pradeda atsisveikinti

Kadenciją baigiantis Prezidentas Val
das Adamkus teigia ramia sąžine perlei- 
džiantis pareigas išrinktajai valstybės va
dovei Daliai Grybauskaitei ir žada, jei pri
reiks, jaipadėti ateityje, kuo galės. Jis ža
da su žmona Alma bent savaitei išvykti 
pailsėti į Nidą, o vėliau dalyvauti visuome
ninėje veikloje.

Apibendrindamas savo dešimties me
tų veiklą. Prezidentas sako dirbęs nuošir
džiai, nenorėdamas sudaryti niekam 
išskirtinių sąlygų. Jis tikino, kiek galėjęs, 
stengęsis atstovauti ir ginti Lietuvos rei
kalus, užmezgęs nemažai asmeninių kon
taktų. “Esu šventai įsitikinęs, kad daugiau
sia galima nuveikti ne formaliose konfe
rencijose, bet bendraujant ir tariantis as
meniškai su žmonėmis, kurie turi spren
džiamąją galią”, - sakė jis.

Prisiminęs vidaus politikos reikalus, 
Valdas Adamkus sako išgyvenęs nemažai 
karčių valandų. Tačiau “su ramia sąžine 
perduodu pareigas naujai Prezidentei. 
Tikrai nuoširdžiai linkiu, kad jai sektųsi, 
nes jei jai seksis, tai bus naudinga visai Lie
tuvai. Naujajai Prezidentei pasakiau, kad į 
akis nelįsiu, tačiau jeigu ji pageidaus 
pasinaudoti mano patirtimi ar viena kita 
pažintimi, bet kada esu pasiruošęs jai 
padėti”, - pabrėžė jis.

Premjeras A. Kubilius jaučiasi 
tvirtai

Ar tėjant Vyriausybės įgaliojimų grąži
nimo išrinktajai Prezidentei Daliai Gry
bauskaitei momentui Premjeras Andrius 
Kubilius sako, kad jaučiasi tvirtai. “Jaučiu 
ir koalicijos partnerių supratimą. Esu 
įsitikinęs, kad šiuos pusę melų darėme 
tai, ką reikėjo daryti. Iš esmės tai darėme 
teisingai, galbūt pasitaikydavo klaidų, bet 
ir tas klaidas pripažindavome ir taisyda
vome”, - Lietuvos radijui sakė A. Kubilius.

Išrinktosios Prezidentės D. Grybaus
kaitės iškilminga inauguracijos ceremoni
ja įvyks liepos 12 dieną, sekmadienį. Nau
jajai šalies vadovei pradėjus eiti pareigas, 
Premjeras turės grąžinti Vyriausybės

Nukelta į 2 psL

Sekmadienį, liepos 12- 
ąją Seime, Kovo 11-osios 
salėje, išrinktoji valstybės 
vadovė Dalia Grybaus
kaitė (žiūr. nuotr. deši
nėje) prisiekė savo tautai.

Iškilmingas Seimo po
sėdis prasidėjo 11 valandą 
ir liuko maždaug 50 mi
nučių. Gėlių kompozici
jomis dekoruotoje salėje 
specialiai naujajai Prezi- 
den-tei buvo patiestas 
raudonas kilimas.

Be Seimo narių, rengi
nyje dalyvavo beveik 300 svečių. Tarp jų - 
buvę krašto vadovai, diplomatinių misijų 
atstovai, bažnyčių hierarchai, Nepriklau
somybės akto signatarai, tautinių bendri
jų, politinių partijų atstovai, aukštųjų mo
kyklų rektoriai ir kt.

Dalios Grybauskaitės priesaiką pri
ėmė Konstitucinio 'leismo (KT) pirminin
kas Kęstutis Lapinskas. Jis priėmė ne tik 
išrinktosios Prezidentės, bet vėliau ir nau
jųjų Seimo narių, pakeitusių europarla- 
mentarus, priesaikas. D. Grybauskaitei 
pasirašius priesaikos aktą, salėje buvo 
giedamas valstybės himnas. Priesaikos 
aktas bus perduotas Seimo Pirmininkui 
Arūnui Valinskui ir saugomas Seimo 
kanceliarijoje.

Po priesaikos Seimo Pirmininkas Da
liai Grybauskaitei įteikė aukščiausią Lie
tuvos valstybės apdovanojimą - Vytauto 
Didžiojo ordiną su aukso grandine. Pagal 
Valstybės apdovanojimų įstatymą, Vytau
to Didžiojo ordinu su aukso grandine 
apdovanojamas kiekvienas kadenciją pra
dedantis Prezidentas. Šis ordinas taip pat 
gali būti skiriamas Lietuvai pasižymėju

“Tautiška giesmė” skambėjo visur
(ELTA). Valstybės (Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo) dienos išvakarė
se “Tūkstantmečio odisėjos” pakviesti 
pirmą kartą istorijoje vienos tautos žmo
nės vienu metu visame pasaulyje giedojo 
savo valstybės himną, pranešdami apie 
Lietuvos vardo tūkstantmetį.

Idėja savo himnu apjuosti viso pasaulio 
tautiečius gimė “Tūkstantmečio odisėjos” 
buriuotojams, lankantiems pasaulio lie
tuvių bendruomenes. Pradžioje nedrąsi 
idėja, suradusi daugybę gerbėjų, išaugo į 
pilietine iniciatyvą.

Prie idėjos Lietuvos himnu apjuosti vi
so pasaulio tautiečius jungėsi prekybos 
centrai ir radijo stotys. Liepos 5-ąją, Vals
tybės - Mindaugo karūnavimo - dienos 
išvakarėse, 21 vai. “Tautiška giesmė” skam
bėjo prekybos centruose “Maxima” ir “Ri- 
mi”, taip pat radijo stočių: Radiocentras, 
“Ml”, “Ml Plius”, “Lietus” ir “Power Hit 
Radio” eteryje.

Apjuosti pasaulį “Tautiška giesme” 
ruošėsi žmonės Lietuvos miesteliuose ir 
kaimuose, lietuvių bendruomenės užsie
nyje, žymiausi Lietuvos kultūros atstovai, 
muzikantai ir sportininkai, moksleiviai ir 
Dainų šventės dalyviai. Visi jie liepos 5- 
osios vakarą nutraukė savo darbus, kon
certus ar treniruotes ir sugiedojo Lietu

siems asmenims bei kitų 
valstybių vadovams. Iš 
viso tokį apdovanojimą 
yra gavę 20 asmenų - 4 
Lietuvoje ir 16 užsieny
je. Vytauto Didž. ordinas 
su aukso grandine buvo 
įteiktas Prezidentams 
Algirdui Brazauskui, 
Valdui Adamkui ir Ro
landui Paksui, taip pat 
Aukščiausiosios Tary
bos-Atkuriamojo Seimo 
pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui. Tarp ap

dovanotųjų - Japonijos imperatorius, Di
džiosios Britanijos ir Nyderlandų kara
lienės, Ispanijos ir Belgijos karaliai, 
Ukrainos, Lenkijos, Vokietijos, Austrijos 
prezidentai, kiti valstybių vadovai.

D. Grybauskaitės inauguracijos prog
ramoje nebuvo numatyta nei iškilminga 
vakarienė, nei priėmimas - tik koncertas 
S. Daukanto aikštėje priešais Prezidentū
rą. Po priesaikos Seime D. Grybauskaitė 
padėjo karališkų lelijų puokštę prie Ka
raliaus Mindaugo paminklo greta Nacio
nalinio muziejaus. Prie paminklo išsiri
kiavo vėliavnešiai su Lietuvos miestų ir 
miestelių vėliavomis. Vėliau naujoji Pre
zidentė dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose 
Vilniaus arkikatedroje. Iš karto po to Da
lia Grybauskaitė, kaip ginkluotųjų pajėgų 
vadė, priėmė kariuomenės paradą Kated
ros aikštėje. Vėliau įvyko Prezidento rū
mų perdavimo ceremonija.

Liepos 13-ąją, pirmąją savo darbo die
ną, naujoji Prezidentė sulauks Premjero 
Andriaus Kubiliaus vizito. Jis atvyks grą
žinti pusmetį dirbančios XV koalicinės 
Vyriausybės įgaliojimų. □ 

vos himną.
Prie šios pilietinės iniciatyvos Lietuvos 

miestai prisijungė įvairiausiais būdais: 
vilniečiai būrėsi V. Kudirkos aikštėje prie 
atidengiamo paminklo Lietuvos himnui ir 
jo autoriui daktarui Vincui Kudirkai ir 
himną giedojo kartu su “Ąžuoliuko” choru. 
Kauniečiai “Thutiškąją giesmę” giedojo su 
trimis baritonais prie Kauno pilies, pajū
rio gyventojai būrėsi skvere prie Nidos 
uosto, Juodkrantės bendruomenės namų ir 
Preilos-Pervalkos bendruomenės namų.

Klaipėdos kruizinių laivų terminale, 
kur vyko aplink pasaulį apiplaukusios 
“Tūkstantmečio odisėjos” sutiktuvės, iš 
visos Lietuvos susirinkę žmonės taip pat 
įsijungė j aplink pasaulį skambantį chorą.

Nuo didžiųjų Lietuvos miestų neatsiliko 
ir mažesni šalies miesteliai: druskinin
kiečiai himną giedojo savo miesto Pramo
gų aikštėje, kelmiškiai-Atgimimo aikštė
je, o kupiškėnai savo dainomis pasauliui 
apie Lietuvą priminė nuo piliakalnio, 
supami laužų. Videokameros užfiksavo 
Lietuvos himno giedojimo vaizdus įvairio
se lietuvių bendruomenėse, ir jie bus su
jungti į vieną kūrinį, kuris buvo transliuo
jamas liepos 6-ąją per TV3.

(Apie įvykį ui Lietuvos ribų - atskiri 
pranešimai. Red.)
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Patašius Trumpai iš visur r VIIUjIUO

♦ Liepos 5 d. Ki
nijos saugumo 
policija suėmė 
australų bendro
vės Rio Tinto Ki
nijos skyriaus di
rektorių Stern Hu. 
Jis kaltinamas 
špionažu, būk tai 
išvogęs svarbias 
Kinijos valstybi

nes paslaptis ryšium su jos ekonomika. 
Kartu suimti ir trys Rio Tinto tarnautojai 
kiniečiai. Rio Tinto bendrovė birželio 5 d.
nutraukė derybas su Kinijos Chinalco 
bendrove investuoti 25 bilijonus dolerių į 
geležies rūdos eksploataciją. Rio 'Tinto 
pasirinko sau partnere BHP Billiton 
bendrovę.
♦ Liepos 5 d. prasidėjo masiški uigurų 
protestai ir riaušės Kinijos Sinkiang 
provincijos Urumči mieste. Uigurai rei
kalavo sudrausti Han kiniečius, kurie bu
vo prieš savaitę užmušę keletą uigurų. 
Per riaušes degė Urumči miesto pastatai ir 
automobiliai, policija šaudė j žmones. Ofi
cialiais pranešimais, per riaušes Sinkiang 
(Xinjiang) srityje per keletą dienų žuvo 46 
uigurai. 137 Han kiniečiai, gi sužeista bent 
1700 žmonių.
♦ 1 Jepos 6 d. mirė 93 metų amžiaus Ro
bert McNamara, buvęs JAV gynybos 
sekretorius Vietnamo karo metu, vėliau 
nuo 1967 iki 198) metų Pasaulio Banko 
prezidentas.
♦ Liepos 6 d. JAV prezidentas Barack 
Obama atvyko Į Maskvą dviejų su puse 
dienų vizitui. Jis tarėsi su Rusijos pre
zidentu Dimitry Medvedev dėl branduo
linių ginklų kontrolės ir įvairiais kitais 
klausimais. Vizito metu jis susiliko ir su 
ministru pirmininku Vladimir Putin bei 
su keliais Rusijos opozicijos veikėjais, jų

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
įgaliojimus. Dar spėliojama, kiek ministrų 
bus pakeisti.

Dabartim 14 narių Ministrų Kabinetą 
sudaro: sveikatos apsaugos ministras Algis 
Čaplikas, energetikos ministras Alvydas 
Sekmokas, socialinės apsaugos ir darbo 
ministras Rimantas Jonas Dagys, krašto 
apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, ap
linkos ministras Gediminas Kazlauskas, 
ūkio ministras Dainius Kreivys, susisie
kimo ministras Eligijus Masiulis, vidaus 
reikalų ministras Raimundas Palaitis, že
mės ūkio ministras Kazys Starkevičius, 
švietimo ir mokslo ministras Gintaras Ste
ponavičius, finansų ministrė Ingrida Ši
monytė, teisingumo ministras Remigijus 
Šimašius, užsienio reikalų ministras Vy
gandas Ušackas, kultūros ministras Remi
gijus Vilkaitis.
Dalios Grybauskaitės komandoje 

- nauji žmonės
Išrinktoji Prezidentė Dalia Grybaus

kaitė atskleidė savo septynių vyriausiųjų 
patarėjų komandą. Kol kas ją sudaro 4 vy
rai ir 3 moterys. “Vienintelė mano patarė
jų privilegija - daug įtempto darbo. Nei 
tarnybinių automobilių vežioti Į darbą, nei 
nebūtinų lėšų reprezentacijai ar telefoni
niams pokalbiams nebus”, - teigia ji.

Prezidentūros Spaudos tarnybai vado
vaus ir kartu Prezidentės spaudos atstovo 
pareigas eis buvęs Lietuvos radijo ir te
levizijos korespondentas Briuselyje Linas 
Balsys. Vilniaus universiteto Švietimo 
politikos centro vadovė Virginija Biidienč 
bus atsakinga už švietimo, mokslo, kul
tūros ir nevyriausybinių organizacijų klau
____________________________________ _____ da, ELTA,BNS,
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tarpe buvusiu pasaulio šachmatų čempio
nu Garry Kasparov.
♦ Liepos 6 d. Afganistane žuvo 7 ame
rikiečiai kariai. Šeši jų žuvo nuo pakelės 
bombų, vienas kautynėse. JAV Jungtinių 
štabo viršininkų vadovas admirolas Mike 
Mullen pareiškė, kad JAV gali pasiųsti 
daugiau karių j Afganistaną, virš dabar 
numatytos 68,000 karių ribos.
♦ Irake nesiliauja savižudžių teroristų 
susisprogdinimai. Liepos 8 d. sprogo dvi 
bombos kaimuose prie Mosulo. Žuvo 16 
žmonių, daug sužeistų. Liepos 9 d. savi- 
žudys susisprogdino 'lai Afar mieste į 
vakarus nuo Mosulo. Žuvo bent 34 žmo
nės, 70 sužeistų. Kiti 6 žmonės žuvo Bag
dade. Nuo liepos 1 d. irakiečiai patys rū- 
pinasisaugumu miestuose, JAV kariai yra 
pasitraukę (stovyklas užmiesčiuose.
♦ Liepos 10d. baigėsi G8 viržūnių konfe
rencija EAquila mieste Italijoje. Be 8 
ekonomiškai pajėgiausių valstybių šį kar
tą konferencijoje dalyvavo dar 19 kitų 
valstybių, jų tarpe Australija. Didelė 
pasitarimij dalis lietė planus kovai su 
klimato kaita, pasirengiant Kopenhagos 
konferencijai 2009 m. gruodžio mėnesį. 
Šioje konferencijoje turės būti priimtas 
susitarimas, kuris pakeis 1997 m. Kyoto 
mieste priimtą sutartį.
♦ Liepos 11 d. JAV prezidentas Barack
Obama apsilankė Ganos Respublikoje 
(buvęs Aukso Krantas Afrikoje). Jis išsky
rė Ganą iš visų kitų Afrikos valstybių 
kaip tikrai demokratiškai besitvarkantį 
kraštą. Savo kalboje Ganos parlttmente jis 
kreipėsi į kitų Afrikos valstybių vadovus, 
kaltindamas juos brutalumu ir korupcija. 
Jis pabrėžė, kad šie vadovai jau nebegali 
kaltinti buvusių kolonijų kraštų dėl jų 
valstybes kamuojančių blogybių, dabar 
afrikiečiai patys yra atsakingi už Afrikos 
ateitį. □ 

simus. Mykolo Romcrio universiteto Civi
linės ir komercinės teisės docentė dr. 
Solveiga Cirtauticnė kūmos teisės klau
simus. Krašto apsaugos ministerijos pa
reigūnas Jonas Markevičius patars nacio
nalinio saugumo klausimais.

Už politikos analizės ir institucinių ry
šių sritį atsakinga bus Vilniaus universiteto 
Žurnalistikos docentė dr. Audronė Nu
garaitė. Užsienio politikos patarėju 
skiriamas ambasadorius rangą turintis 
diplomatas Darius Jonas Semaška. Bu
vęs SEB banko vyriausiasis analitikas 
Nerijus Udrėnas kimios ekonominės ir 
socialinės politikos sritį.

Kaip su tais milijonais?
Kaip praneša “Respublika“, valstybės 

kontrolieriams kelia įtarimą galimas 
valstybės lėšų švaistymas Vilniaus miesto 
savivaldybėje.

Klausimai kyla dėl Nacionalinio 
stadiono statybų darbų, kur minima 60.5 
mln. litų suma. Auditorių teigimu, sta
diono statybas prižiūrinti “Vilniaus kapi
talinė statyba” nesugebėjo pateikti išlaidas 
pagrindžiančių dokumentų.

Pasak Valstybės kontrolės atstovės, “iš 
tos 60.5 mln. litų sumos mes negalėjome 
nustatyti, ar daugiau kaip 45 mln. litų 
panaudoti teisėtai, kadangi “Vilniaus 
kapitalinė statyba” pakeitė atliktų darbų 
aktus - atlikti darbai pakeisti kitais darbų 
aktais, kuriuose nurodyti papildomi dar
bai, nebeatitinka jų kiekiai, aprašymai”. 
Netrukus šis reikalas bus pateiktas Gene
ralinei prokuratūrai.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
LGITICir “Bernardinai ”.

Baigėsi ESBO sesija Vilniuje
žimai - nacistinis ir stalinistinis. Šalys ra-Penktadienį, liepos 3 d. darbi) baigė 

penkias dienas Vilniuje vykusi Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organiza
cijos Parlamentinės Asamblėjos (ESBO 
PA) aštuonioliktoji metinė sesija. Paskuti
nę posėdžio dieną delegatai priėmė bai
giamąjį dokumentą-Vilniaus deklara
ciją. Iš viso Asamblėja priėmė per 20 
rezoliucijų.

Pripažįstant tarpusavio priklausomy
bę energetikos srityje, rezoliucijoje dėl 
energetinio saugumo pabrėžiamas porei
kis diversifikuoti energetinių išteklių 
tiekimo šaltinius, plėtoti alternatyvius 
tiekimo būdus ir taip siekti šalių tiekėjų 
ir šalių vartotojų interesų darnos. ESBO 
šalys narės įsipareigoja diegti skaidrumo, 
tarpusavio pasitikėjimo, abipusiškumo, 
nediskriminavimo ir laisvo priėjimo prie 
tranzito kelių principus, kurie įtvirtinti 
Energetikos chartijoje.

Rezoliucijoje pabrėžiama tarptauti
nio bendradarbiavimo būtinybė. Doku
mente taip pat atkreipiamas dėmesys į 
tolesnio atominės energetikos plėtoji
mo svarbą.

Daugiausia dėmesio plenarinėje sesi
joje buvo skirta rezoliucijai “Padalinto
sios I iuropos suvienijimas”, kurioje smer
kiami abu XX amžiaus totalitariniai ra

Pirmasis ES milijardas Lietuvos mokslui
I jetuvos mokslui iš Europos Sąjungos 

(ES) struktūrinių fondų jau skirtas pir
masis I mlrd. litų.

Šią ES paramą gaus 14 slėnių (= integ
ruotų tyrimų) projektų ir 10 nacionalinių 
kompleksinių programų. Dar apie 200 mln. 
litų planuojama skirti per antrąjį etapą. 
Didžiąją dalį visų programų lėšų mokslui 
numatoma sutelkti keturiems sektoriams 
plėtoti: gamtos išteklių ir žemės ūkio, bio- 
medicinos ir biotechnologijos, medžiagų 
mokslo, fizikinių ir cheminių technologijų, 
inžinerijos ir informacinių technologijų.

Švietimo ir mokslo ministro Gintaro

Prezidentas V. Adamkus - aprūpintas
Kadenciją baigiančiam Prezidentui 

Valdui Adamkui pagal sutartį perduoda
mas valstybei nuosavybės teise priklau
santis ir šiuo melu Prezidento kanceliari
jos valdomas nekilnojamasis turtas - 520 
kv. metrų ploto namas Vilniuje. Tiirniškių 
gatvėje. Tampritarė Vyriausybė.

Taip pat nuspręsta Prezidentui V. 
Adamkui skirti aptarnaujantį personalą - 
referentą (sekretorių), vainiotoją ir namų 
ruošos darbuotoją. Kadenciją baigęs 
Prezidentas galės naudotis ir vienu leng
vuoju automobiliu, priklausančiu Prezi

K. Prunskienė kurs naują partiją?
Buvusi žemės ūkio ministrė Kazimira 

Prunskienė planuoja palikti Valstiečių 
liaudininkų sąjungą (VLS) ir kurti naują 
partiją. “Yra lokių ketinimų, bet konkre
čiau apie juos galėsiu kalbėti kitą savaitę”, 
-ji pareiškė žurnalistams ir teigė dar tu
rini i pasitarti su bendražygiais dėl naujos 
politinės organizacijos steigimo.

Pasak jos, ją remia ir dalis dabartinių 
valstiečių liaudininkų, ypač miestų sky
riuose. Naujoji partija turėtų būti centris
tinės pakraipos, tačiau ji nebus orientuo
ta tik j vieną visuomenės grupę, kaip nu
tiko su VLS. Ji sakė dabartinėje VLS ne
randanti erdvės idėjoms, su kuriomis jau

Nyksta Rasų kapinės
Valstybės saugomo kultūros paveldo 

objekto - senųjų Vilniaus Rasų kapinių 
būklė vertinama kaip bloga. Nemažai ka
paviečių, kuriose laidojimo rūsiai, antka
piai ar jų sudėtinės dalys bei atraminės 
sienelės yra labai blogos būklės ir kelia 
sunykimo grėsmę. Be to. netvarkomi kul

ginamos atverti savo istorijos ir politikos 
archyvus, kovoti prieš ksenofobiją, ag
resyvų nacionalizmą. Rezoliucijoje vals
tybės kviečiamos skirti daugiau dėmesio 
žmogaus teisėms ir pilietinėms laisvėms 
net ir sudėtingu terorizmo grėsmių, eko
nomikos krizės, ekologinių nelaimių ir 
masinės migracijos laikotarpiu.

Tarp priimtų 20 dokumentų yra ir 
rezoliucijos dėl ESBO stiprinimo, dėl at
naujintos diskusijos apie ginklų kontrolę 
ir nusiginklavimą Europoje, dėl klimato 
kaitos, dėl rinkimų stebėjimo, dėl pagalbos 
ir paramos pabėgėliams gairių, dėl ben
dradarbiavimo siekiant baudžiamųjų nuo
sprendžių vykdymo, dėl raiškos laisvės in
ternete, dėl vandentvarkos ESBO erdvėje, 
dėl Viduržemio jūros laisvosios preky
bos zonos, dėl antisemitizmo, dėl maisto 
krizės ir saugumo ESBO erdvėje, dėl su
ėmimų Irane.

ESBO PA narė Lietuva yra nuo 1991 
m. rugsėjo. Šioje organizacijoje I .ietuva turi 
3 balsus ir 5 delegacijos narius. ESBO PA 
sudaro320parlamentarų iš 56 valstybių.

ESBO PA sesijos delegatai taip pat 
dalyvavo Lietuvos tūkstantmečio dainų 
šventės renginyje - Ansamblių vakare 
“Melai”. ’ ' □

Steponavičiaus teigimu, mokslo slėniai 
bus paspirtis jaunajai mokslininkų kartai 
aktyviai dalyvauti moksliniame darbe. 
Pasak ministro, projektų lėšos “nenuguls 
kažkur”, o bus investuojama j atviras pri
eigas, aprūpintas pažangiausia, moderniau
sia įranga bei aparatūra. Be to, Slėnių 
valdymo taryba, sudaryta iš valstybės pa
reigūnų ir verslo atstovų, prižiūrės, kaip 
efektyviai yra panaudojamos gautos lė
šos. Taip pat konkurso būdu ketinama 
samdyti tarptautinę Slėnių stebėsenos 
grupe, kur bus bendradarbiaujama su 
nepriklausomais užsienio ekspertais. □ 

dento kanceliarijai.
Vadovybės apsaugos departamentui 

prie Vidaus reikalų ministerijos (VRM) 
pavedama skirti vieną apsaugos darbuo
toją ir užtikrinti būtiną Prezidento ap
saugą pasibaigus jo kadencijai.

Minėtų gyvenamųjų patalpų'Turniškė
se priežiūros, aptarnaujančiojo personalo 
išlaikymo bei lengvojo automobilio išlai
dos bus padengiamos Prezidento kance
liarijos lėšomis, o apsaugos darbuotojo 
išlaikymas - iš VRM valstybės biudžete 
numatytų lėšų. □

20 melų reiškiasi politikoje.
Pastaruoju metu VI,S partijoje, kuriai 

šiuo metu VI .S vadovauja stambus žem
valdys Ramūnas Karbauskis, K. Pruns
kienė patyrė ryškaus nepritarimo.

Pasak R. Karbauskio,”K.Prunskicnė 
bando bet kokia kaina išlikti politikoje. 
Kartais žmogaus ambicijos perkopia jo 
galimybes. Sėkmės jai”.

Pralaimėjusi Seimo rinkimus K.Pruns
kienė VLS pirmininkės pareigų neteko šių 
metų vasarį. Po to per Prezidento rinki
mus K.Prunskienė surinko tik 3.86% balsų, 
o valstiečiai liaudininkai rinkimuose į 
Europos Parlamentą-1.82%. □ 

tūros ir valstybės istorijai reikšmingi) as
menybių kapai, nešalinami sutrešę medžiai.

Rasų kapinėse yra palaidotas lietuvių 
tautos patriarchas dr. Jonas Basanavičius, 
dailininkas ir kompozitorius M. K. Čiur
lionis, daug Vilniaus u niversiteto profeso
rių, mokslininkų, menininkų ir kt. □

2



Lietuvos Tūkstantmečio ir Mindaugo karūnavimo šventė Sydnėjuje
Aida Zastarskytė-Abromas

“Lietuvos vardas - tai vardas, 
kuris mus vienija,
Vardas, kuris mus skatina didžiuotis, 
Vardas, kurį Švenčiame!”.
Šie metai Lietuvos istorijoje yra iš

skirtiniai ir neeiliniai - švenčiame Lietu
vos vardo 1000-metį. Ne kiekviena tauta 
gali didžiuotis tokiu jubiliejumi, didžiuo
tis savo žmonėmis, kurie visais istori
niais laikotarpiais siekė Lietuvos laisvės, 
savo darbais ją saugojo ir gynė Lietuvoje 
ir išeivijoje. Būdami toli nuo Lietuvos, 
išeivijos lietuviai įvairiais būdais palaikė 
tautiškumą ir tautine savimone. Vienas iš 
“Tūkstantmečio odisėjos” sielų ir projek
to autorių Raimondas Daubaras sakė: 
“Išplaukėme su idėja, kad reikėtų bandyti 
suburti pasaulio lietuvius emociniam iš
šūkiui. Mintis apie Lietuvos himną kilo 
apkeliavus pusę pasaulio, kai susitikome 
su seniausiomis lietuvių bendruomenėmis 
- Australijoje, Naujojoje Zelandijoje. I ,o- 
tynų Amerikoje. Ten pajutome, kad „Tau
tišką giesmę“ išeiviai gieda visai kitaip 
negu mes. Jie laidaro daug emocingiau ir 
jautriau”.

“Tūkstantmečio odisėjos” projekto 
rengėjai pasiūlė lietuviams visame pasau
lyje kartu sugiedoti V.Kudirkos “Tautišką 
giesmę”. Ši pilietinė iniciatyva tai mėgini
mas nors simboliškai apjungti lietuvius, 
išsibarsčiusius po visą pasaulį ir paskelb
ti pasauliui: “Lietuviais esame mes gimę...” 
ir gyvename prie Nemuno ir Neries.

Visą pasaulį apskriejo žinutė, kuri 
skambėjo taip:

“Sudrebinkim pasaulį.
Nesvarbu, kas Tu esi. su kuo ir kodėl.
Nesvarbu, kur Tu ir ką veiki.
Svarbu, kad šiandien MES, iškėlę savo 

vėliavą, Lietuvos vardą galime ištarti taip, 
kad visas pasaulis išgirstų.

Garsiai ir išdidžiai.
Šiandien MES galime sukurti unikalų 

įvykį, priversiantį išsižioti netgi tuos, kurie 
neįsivaizduoja, kuryra Lietuva.

Mindaugo karūnavimo dienos išvaka
rėse - liepos 5 d. 21 vai. (Lietuvos laiku) 
“Tautiška giesmė” skambės visame pasau
lyje. Būsime tauta, kuri pirmą kartą isto
rijoje visttme pasaulyje vienu metu giedos 
savo šalies himną, taip pagerbdama Lie
tuvos vardo tūkstantmetį.

Kad pavyktų, reikia mūsų visų. Ne
svarbu, kur gyventume.”

Atsiliepdami į šį kvietimą Sydnėjaus 
lietuviai liepos 5 d. Sydnėjaus Lietuvių 
Klube iškilmingai sugiedojo “Tautišką 
giesmę”. Pakėlę ir išgėrę šampano taurę
linkėjome Lietuvai išgyventi antrąjį tūks
tantmetį.

Renginio iniciatorė - ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba. Šventės pradžioje 
sveikinimo žodį tarė ALB Sydnėjaus

statutais. Tai tik keletas pranešėjo Vytauto 
Patašiaus minčių, kurias labai įdėmiai 
išklausė susirinkusieji. (Vytauto Patašiaus 
paskaita bus atspausdinta kitame “M.P." 
numeryje. Red.)

Iš kairės: Onutė Kapočienė, Teodoras Rolcas, Nijolė Chan ir sveikinimo žodį taria ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkė Albina Liutackienė.

Sugiedoję Vinco Kudirkos “Tautišką giesmę” Sydnėjaus lietuviai nusifotografavo prie įėjimo į Lietuvių Klubą.

Apylinkės Valdybos pirmininkė Albina 
Liutackienė. .Ii dėkojo visiems bendruo
menės nariams, dirbantiems lietuvybės 
labui, jos išsaugojimui. Padėkos žodis tar
tas ir tautodailininkei Martinai Reisgienei, 
neseniai apdovanotai OAM. Jos išaustos 
lietuviškos juostos visada puošia lietuviš
kus renginius. I r dabar, Martina I Jetuvos 
Tūkstantmečio proga išaudė šventinę 

juostą. ALB Krašto Valdybos vardu svei
kinimą Mindaugo karūnavimo proga 
perskaitė ALB KV sekretorė Aida Zas- 
tarskylė - Abromas.

Po sveikinimo kalbų Vytautas Patašius 
profesionaliai pristatė Lietuvos istorijos 
momentus nuo seniausių laikų iki šių 
dienų, išskirdamas svarbiausius Lietuvai 
istorinius faktus, nulėmusius jos likimą. 
Lietuviai kaip kaip tauta paminėti 
rašytiniuose šaltiniuose jau IX amžiuje, 
bet oficiali Lietuvos vardo paminėjimo 
data yra 1009 metų kovo 9 diena 
Kvedlinburgo analuose. Kvedlinburgo 
metraštis, fiksuojantis Lietuvos vardą, nė
ra išlikęs, bet yra išlikęs jo nuorašas, ku
ris saugomas Dresdeno bibliotekoje. 
Pranešėjas akcentavo Mindaugo apsi- 
krikštijimo ir Lietuvos paskelbimo ka
ralyste svarbą. Lietuva turi didžiuotis 
daug kuo. Pirmiausiai savo žmonėmis, 
kurie visais istoriniais laikotarpiais sie
kė laisvės, iškentę okupacijas, genocidus 
ir trėmimus. Lietuva visais laikotarpiais 
išliko kaip tautinės ir religinės toleran
cijos pavyzdys. Didžiuojamės Lietuvos

Po paskaitos 
ALB KV atstovas 
Gintaras Janu- 
levičius visus 
šventės dalyvius 
pakvietė išklau
syti LR Prezi
dento Valdo 
Adamkaus krei
pimosi j pasaulio 
lietuvius. Prezi
dentas sveikino 
lietuvius ir kvietė 
visus išsibars
čiusius po platų
jį pasaulį sugie
doti “Tautišką 
giesmę”.

lai istorinis 
momentas ir vie
nintelis per pasku-

Isoldc I’oželaitė - Davis AM ir prelegentas Vytautas Patašius.

tini tūkstantmetį. Dažniausiai nelaimės 
labiausiai vienija, susitelkti džiaugsmui 
labai sunku. Tačiau giedant “Tautišką 
giesmę ne vienas kaip niekad išdidžiai ir 
pakylėtai pasijuto esąs lietuvis. Širdis 
spurdėjo iš džiaugsmo, tai buvo didžiulis 
jausmas, uždegęs emocijas, tautinį pasi
didžiavimą. Ir kodėl mums nebūti išdi
diems, kai per karus, genocidus, trėmimus 
išsaugojome savo tautiškumą, ir kodėl 
visam pasauliui apie tai garsiai ir džiugiai 
nepranešti?

Jaučiau, kad ne vienam tariant žodžius

Sveikinimai iš PLB XIII 
Seimo Vilniuje

Liepos 8 dieną LR Seimo III rūmų 
konferencijų salėje prasidėjo Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Xlll-asis Seimas. 
Teisę dalyvauti šiame Seime turėjo 183 
delegatai, tačiau užsiregistravo tik 136.

Pirmoji Seimo darbo sesija prasidėjo 
monsinjoro Gintaro Grušo invokacija. 
Seimą pasveikino ir naujoji I jetuvos Res
publikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 
Sveikinimo kalbas susirinkusiems taip 
pat sakė LR Seimo pirmininkas Arūnas 
Valinskas, LR užsienio reikalų ministras 
Vygandas Ušackas.

Kaip trumpame savo laiškelyje Redak
cijai rašo Angonita Wallis, Seimo darbas 
gana įdomus, bet visą laiką vėluojamas! su 
darbotvarke, nes yra labai daug norin
čiųjų pasisakyti ar šiaip paklausti įvairių 
klausimų. Vienas iš įdomesnių dalykų - 
mūsų visų archyvų ateities svarstymas, bet 
apie tai ji parašys vėliau, kai sugrįš į Aus
traliją. Taip pat bus renkama nauja PLB 
Valdyba, balsuosuos už pasiūlymus ir re
komendacijas. Red._ 

“Lietuva Tėvynę mūsų.. .’’drebėjo balsas ir 
spindėjo akys. Turbūt, nė vienas iš mūsų 
taip jausmingai ir iš širdies nėra giedojęs 
šių eilučių. Tai momentas, kuomet kaip 
niekad ryškiai prasiveržė didžiulė pa
triotinė emocija.

Su neapsakomu pakylėjimu baigę 
giedoti himną, patraukėme bendrai fo
tografijai. Kas tautiškai apsirengę, kas dar 
su ašarom akyse, šypsojomės ir džiaugė
mės šia diena, šiuo momentu. Tai jau 
istorija ir mes, Sydnėjaus lietuviai, taip 
pat būsime įrašyti į ją. □

Nuotraukoje - ALB Krašto Valdytais pir
mininkė Angonita Wallis (kairėje) Pasaulio 
LB Valdybos pirmininkei Reginai 
Narušienei įteikė suvenyrą nuo Australuos 
lietuvių.
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Lietuva iš arti
Ypatingos Tūkstantmečio parodos

Vilniuje, Taikomosios dailės muzieju
je vyksta trys unikalios tarptautinės Lie
tuvos tūkstantmečio programos parodos: 
“Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuo
se”, “Vavelis Vilniuje. Nuo Jogailaičių 
iki Abiejų Tautų Respublikos pabaigos” ir 
“Baltų menas”.

Sekmadienį, liepos 5 d. šias parodas 
oficialiai atidarė Prezidentas Valdas 
Adamkus kaip Lietuvos tūkstantmečio 
paminėjimo valstybinės komisijos pirmi
ninkas, o pirmadienį. Valstybės dieną, 
išskirtines parodas aplankė aukščiausi 
užsienio šalių vadovai ir karaliai, atvykę į 
Tūkstantmečio minėjimo iškilmes.

Pasak Lietuvos dailės muziejaus vado
vų, jeigu šios trys parodos būtų rengia
mos atskirai, jos taptų dešimtmečio įvy
kiais, nes pirmą kartą Lietuvoje pristato
mi didžiausios vertės, savo prasme ir 
reikšme Lietuvos istorijai unikalūs eks
ponatai. Visų trijų parodų draudimo su
ma siekia 120 mln. litų.

Parodoje “Lietuva senuosiuose istori
jos šaltiniuose” pristatoma apie 200 isto
rinių dokumentų - nuo viduramžių iki 
šių laikų (1009-2003). Garbingiausioje 
vietoje bus eksponuojamas seniausias - 
pirmasis žinomas Lietuvos vardo pami
nėjimas rašytiniuose šaltiniuose - Kvcdlin- 
burgo analuose. Pasak parodos rengėjų, 
kadangi XI a. Kvcdlinburgo analų neišli
ko, yra išlikęs tik vienintelis nuorašas, 
padarytas XVI amžiuje ir saugomas Sak
sonijos valstybės ir universiteto bibliote
koje Dresdene (Vokietija). Šis dokumen
tas į Vilnių buvo atskraidintas tik parodos 
atidarymo išvakarėse, šeštadienį.

Lietuvos archyvų departamento vado
vų teigimu, 64 dokumentai iš 200 ekspo
nuojamų gauti iš 8 užsienio šalių: Latvijos, 
Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, Vokietijos, 
Švedijos, Austrijos, Vatikano ir Lietuvos 
archyvų, bibliotekų ir muziejų.

Daugelis dokumentų, kuriuos buvo ga
lima transportuoti, yra atvežti originalai, 
bet esama ir faksimilių. Antai Liublino uni
jos akto originalas nėra iškeliamas iš 
saugyklų, todėl Vilniuje bus galima pa
matyti tik jo faksimilę. “Dėjome daug pa
stangų, kad Liublino unijos aktas atvyktų 
į Lietuvą, bet šio dokumento fizinė būklė 
yra tokia, kad jis negali būti transpor
tuojamas nei žemės, nei oro keliu. Tokių 
dokumentų yra keletas, ypač kurie yra 
papuošti daugeliu antspaudų, kaip ir Mel
no taikos sutartis (1422 m.), kurie išvis 
neišnešami iš saugyklų teritorijos”, - pa
aiškino muziejininkas Vydas Dolinskas.

Be senųjų dokumentų, bus galima pirmą 
kartą viešai pamatyti Lietuvos stojimo į 
NATO ir Europos Sąjungą sutarčių, Kovo 
11-osios Akto originalus.

Paroda “Vavelis Vilniuje. Nuo .logai-

Atidengtas paminklas Lietuvos himno autoriui
Skambant Lietuvos 

himnui liepos 5 d. vakarą 
Vilniuje atidengta bron
zinė jo autoriaus Vinco 
Kudirkos skulptūra. Pra
ėjusią savaitę V Kudirkos 
aikštėje prie Vyriausybės 
rūmų ant pjedestalo už
keltos skulptūros aukštis 
- beveik keturi metrai. Ša
lia jos -jau kurį laiką aikš
tėje stovintis stilizuotas 
12.5 m aukščio trapecijos 
formos obeliskas su iškal
tais himno žodžiais. Skulp
tūros atidengimo ceremo
nijoje dalyvavo Prez. Val
das Adamkus ir Premjeras 
Andrius Kubilius. 

laičių iki Abiejų Tautų Respublikos pa
baigos” buvo sumanyta kaip inauguraci
nė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmų paroda, tačiau atkurtų rū
mų nespėjus įrengti, ji perkelta į kitą 
Vilniaus Žemutinės pilies paminklinį 
pastatą -Senojo arsenalo rūmus.

Išskirtinė paroda pristato Valdovų rū
mų rezidencijos dvynės - Krokuvos Vave- 
lio karališkosios pilies istorinį, kultūrinį, 
meninį paveldą. Bendri Lietuvos ir Len
kijos valdovai, tie patys menininkai kūrė 
Krokuvos ir Vilniaus rezidencijas, kurios 
pergyveno panašų klestėjimo ir sunykimo 
likimą.

Parodos chronologija apima XIV- 
XVIII a., ir pristato Vavelio pilies raidą, 
jos šeimininkus nuo pirmųjų Gedimi- 
naičių-Jogailaičių valdovų iki Abiejų Tau
tų Respublikos žlugimo. Vavelio istorija, 
rezidencijos reikšmė, ryšiai su Vilniaus 
rūmais, šiandienos rinkiniai pristatomi su 
daugiau nei 100 autentiškų eksponatų, 
mažosios architektūros ir plastikos lieji
nių, fotografijų.

Vertingiausi parodos eksponatai - tai 
visame pasaulyje garsios Žygimanto 
Augusto gobelenų kolekcijos audiniai, 
kurie XVI-XVII a. yra puošę ir Vilniaus 
rūmus. Parodoje taip pat galima pamatyti 
Lietuvos ir Lenkijos valdovų, didikų 
portretų rinkinį, medalių kolekciją, loby
no vertybes, koklius, šarvus, įvairius ra
dinius ir kitus laikomosios dailės kūrinius 
bei unikalias lituanistines vertybes.

Parodoje “Baltų menas” pristatoma 
daugiau kaip 700 baltų meno pavyzdžių - 
smeigtukų, segių, sagų, karolių iš metalo, 
gintaro, žalvario, kaulo, rago, prabangių 
LDK diduomenės papuošalų. Taip pat 
daugiau nei 50 būdingiausių, didžiausios 
meninės vertės senųjų graviūrų, šiuolaiki
nių piešinių, skulptūrų, grafikos ir tapybos 
darbų. Šalia senųjų dirbinių lankytojai 
pamatys šiandienos menininkų kūrinius, 
interpretuojančius baltiškąją kultūrą, jos 
ženklus: grafikos, skulptūros darbus, tarp
disciplininio meno kūrinius.

Specialiai parodai “Baltų menas” 
profesionalūs menininkai gamino išskir
tines gražiausių baltiškų papuošalų ko
pijas ir interpretacijas, kurias bus galima 
įsigyti jau nuo parodos atidarymo dienos. 
Dizaineriai pasiūlys palaidinių, rankinių, 
dėlionių. liniuočių vaikams bei kilų ori
ginalių kasdienai tinkamų dirbinių, sukur
tų interpretuojant baltų meninį palikimą. 
Parodą taip pat lydi išsamus mokslinis 
katalogas bei vadovas po “Baltų meno” 
ekspoziciją lietuvių ir anglų kalbomis.

Visos trys tarptautinės parodos Tai
komosios dailės muziejuje veiks iki spa
lio mėnesio. □

Šokių dienoje lietuviai trypė ir basi

(DELFI.lt) „Taukačikas“, „Šlcivapol- 
kė“, „Išėjo tėvelis j mišką“. „Vakaruškos“, 
„Kubilinis“ - šiuos ir daug kitų šokių 
sekmadienio vakarą (liepos 5 d.) Vilniaus 
Žalgirio stadione trypė 8000 įvairaus 
amžiaus lietuvių, dalyvavusių šokių die
noje „Laiko brydėm“. Vakaro pradžioje 
pilnutėlis stadionas kartu su visais pasau
lio lietuviais giedojo Lietuvos himną. Pus
trečios valandos susirinkusieji galėjo ste
bėt i įvairiausius šiuolaikinius ir liaudies 
šokius. Vienus šventės dalyviai šoko ap
siavę vyžomis, kitus - basi. Tūkstantmečio 
dainų šventės šokių vakare pasirodė ir 
užsienio lietuviai iš JAV. Kanados, Bra
zilijos, Lenkijos. Baltarusijos, Švedijos, 
Ukrainos, Argentinos. Australijos.

Iš tribūnos koncertą stebėjo išrinktoji 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Premje
ras Andrius Kubilius, švietimo ir mokslo

Prezidentūroje - Tūkstantmečio pabaigtuvės

Lietuvos tūkstantmečio šventė pirma
dienį, liepos 6 d.. buvo iškilmingai užbaig
ta Prezidento Valdo Adamkaus vardu 
surengtu priėmimu, kuris vyko atvirame 
ore - Prezidentūros vidiniame kieme. 
Pirmajai šalies porai, monarchams, pre
zidentams bei kitiems aukštiems sve
čiams kiemelyje buvo įrengta pakyla su 
staliukais, tuo metu kiti priėmimo daly
viai taures už naują Lietuvos istorijos erą 
kėlė stovėdami. Kai kurie svečiai į pri
ėmimą atvyko vilkėdami ne formalią ap
rangą, kaip daugelis, o tautinius rūbus.

Prezidentas Valdas Adamkus, sveikin
damas Prezidentūroje surengto priėmi
mo svečius, sakė, jog Lietuvai teko spal
vingas istorijos kelias: „Klupome, kėlė
mės, bet nepalūžome.” Kaip pažymėjo 
Prezidentas, „neturime teisės sustoti, nes 
tai - mūsų pareiga ateinančioms kartoms 

LIETUVA — tai jausmas, kad esame kartu. 
Švęskime visi Lietuvos 1000-metį.

ministras Gintaras Steponavičius ir euro- 
komisaras Algirdas Šemeta su žmonomis. 
Vėliau jų kompaniją papildė europarla- 
mentaras Vytautas Landsbergis su žmona 
ir kultūros ministras Remigijus Vilkaitis.

Įsiaudrinusi publika vis kilo ir leidosi 
darydami bangas. Taip pat šokėjus palaikė 
plojimais ir šūksniais. Bene labiausiai 
žiūrovams patiko „Išėjo tėvelis į mišką“ 
interpretacija. Šokit) dienos kulminacija 
tapo visų dalyvių suėjimas į stadioną ir jų 
sudarytas gyvas užrašas „Lietuva“ (žiūr. 
nuotr. viršuje).

Lietuvos sostinės Vilniaus padangę 
nušvietus fejerverkams, susirinkusieji 
skandavo „Lietuva“, šokėjai j orą mėtė va
dovus ir toliau linksminosi stadione.

Tūkstantmečio dainų šventė amžių 
sutartinė baigėsi pirmadienį koncertu 
„Tūkstančio aušrų dainos Lietuvai“. □ 

ir įsipareigojimas istorijai”.
Ši trumpa kalba tapo dar vienu V. 

Adamkaus atsisveikinimo baigiant kaden
ciją akcentu. Anot valstybės vadovo, jam 
teko vieną šimtąją iš tūkstančio Lietuvos 
metų būti arti mūsų šalies istorijos ir 
politikos pulso.

„Perduosiu šias garbingas pareigas ir 
istorinius rūmus, bet neatsisveikinsiu su 
Lietuvos žmonėmis. Visam laikui lieku su 
savo tauta ir valstybe”, - sakė V. Adamkus.

Tostą į Lietuvos žmonių sveikatą pa
kėlęs Švedijos karalius Karlas XVI 
Gustavas prisiminė ne tik istoriją - prieš 
kelis šimtmečius šios šalies karalius val
dė ir Lietuvą su Lenkiją, o Vilniuje gyve
no dabar atstatomuose Valdovų rūmuo-sc 
- bet ir aplinkosaugą bei ragino rūpintis 
Baltijos jūra.

(Pagal Lietuvos spaudą)
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Gabrielius Žemkalnis Lietuvą palieka 
skaudama širdimi

Gabrielius Žemkalnis Vilniuje.

Lina Pečeliūnienė,
„Valstiečių laikraštis“

Tęsinys iš Nr.26
Ar nedidėja tautos 

priešprieša dėl emigra
cijos? Išvykstantieji nie
kina nevykėlius pasiliku- 
siuosius, o mes prikiša
mo, kad jie nekuria vals
tybės.

Nesakyčiau, kad yra 
priešprieša. Dauguma su
pranta, kad reikia kaltin
ti ne tuos, kurie išvyko, 
bet sąlygas, dėl kurių jie 
išvyko. O valstybei gali
ma padėti ir nebūnant 
valstybėje. Man atrodo, 
kad daugelis išvykusiųjų
tą įrodė. Aš jųjokiubūdu nesmerkčiau.

PLB pirmininkė Regina Narušienė 
dabar ypač daug jėgų skiria kovai už 
dvigubą pilietybę? Ar būtina taip laužyti 
ietis, jei Konstitucija leidžia dvigubą 
pilietybę lik atskirais atvejais?

Man atrodo, ne. Mūsų pagrindinis rū
pestis - išlaikyti lietuviškumą. Yra nuo
monių, kad lietuviškumui išlaikyti reikia 
dvigubos pilietybės. Pagal buvusius įs
tatymus dvigubą pilietybę buvo galima 
lengvai turėti visiems. Kažkodėl daugelis 
susigriebė tada, kai Konstitucinis Teismas 
priėmė sprendimą. Prieš tai dvidešimt 
metų gyveno ir nesirūpino. Meilė Lietu
vai dėl to nei padidėjo, nei sumažėjo. 
Pilietybė yra ir pareiga, ne vien tik pasas. 
Kai pasižiūriu, kiek Lietuvos piliečių bal
savo užsienyje, man kyla klausimas, kam 
tas didžiulis rūpestis turėti tą dvigubą 
pilietybę.

Savo knygoje minite, kad už Lietuvos 
sienų gyvena 1.5 mln. lietuvių. O tik 15,000 
registruojasi rinkimams.

Paskutinė banga išvyko kaip Lietuvos 
piliečiai. Jeigu neįsigijo kitos šalies pi
lietybės, jie tebėra piliečiai. Jų irgi labai 
daug. Bet piliečių pareigos neatlieka - 
nebalsuoja.

Mes turime gerbti savo Konstituciją, ar 
ji mums patinka ar nepatinka. Dabar 
bandome ieškoti įvairių išimtinių atvejų 
dvigubai pilietybei. Bet išimtiniams at
vejams turi būti riba. Negerai būtų, jeikiek- 
vienas Lietuvos pilietis galėtų turėti dar kitą 
pilietybę. O kaip tada su nelietuvių kilmės 
Lietuvos piliečiais, gyvenančiais Lie tuvoje? 
Gali būti sukurtas dar vienas Pietų Osetijos 
arba kokios nors autonomijos variantas. 
Mano akimis, reikia būti labai atsargiems.

Per tą 12 metų, kai čia gyvenote, vals
tybė užaugo ar nusmuko? Iš Prezidento 
Valdo Adamkaus metinių pranešimų gali 
pasirodyti, kad viskas tik blogėjo: paty
rėme tapatybės krizę, moralės krizę, da
bar ir ekonomikos krizė užpuolė.

Manau, kad Prezidentas savo praneši

me vertina metų įvykius. Ir tai nereiškia, 
kad per tuos 19 Nepriklausomybės metų 
viskas pablogėjo. Akivaizdu, kad viskas 
pagerėjo. Kad nepagerėjo tiek, kiek no
rėtume, - kitas dalykas. Bet einame į priekį. 
Krizes galima naikinti dviem būdais. Ga
lima imti pavyzdį iš Baltarusijos. A.Luka- 
šenka pasakė, kad nėra žodžio „krizė“, ir 
uždraudė jį vartoti. Kitas būdas - tą krizę 
išgyventi ir suprasti, kad tai - pasaulinis 
reiškinys. Nereikia manyti, kad Lietuva ją 
sukėlė. Aišku, padaryta daug ekonomi
kos klaidų. Bet jas padarė ir Amerika, ir 
kiti kraštai. Na, tiesiog nebuvome pakan
kamai išmintingi. Bet dabar reikia įgyti 
išminties ir išbristi.

Ar nepavojingas lietuvių dejavimas ir 
tautos susipriešinimas su valdžia?

Gal toks lietuvių būdas. Reikia pasi
skaityti Simoną Daukantą. Mes mėgstame 
dejuoti. Ir visada ieškome, kas kaltas, ne
žiūrėdami j'Save. Turime valdžią, kuri 
mums nepatinka, bet juk patys ją išrinkome. 
Gal ateityje daugiau galvosime eidami į 
rinkimus, jei iš viso eisime. Jei ne, ken
tėsime, kol pagaliau ateisime į protą.

Sakėte, iš užsienio atrodo, kad lengva 
sutvarkyti Lietuvą.

Aš taip sprendžiu iš tų, kurie duoda 
patarimus. Pats gana anksti supratau, kad 
nėra prasmės sakyti: kodėl čia taip, o pas 
mus tai kitaip, o pas mus kyšininkavimo 
nėra. Y ra ir ten, bet gal mastas ne toks.

Aš irgi kartais stebiuosi - kodėl Lie
tuvoje galima vilkinti teismo bylas. Liudi
ninkas neatėjo, advokatas neatėjo, dar kas 
nors atsitiko, gal važiuojant į teismo posė
dį arkliui koja nulūžo - byla atidėlioja
ma,kolsueina senaties terminas. Man tie 
dalykai nesuprantami. Aš irgi noriu rėkti: 
o ten kitaip! Bet atvykusiesiems reikia 
suprasti, kad čia Lietuva, čia tokie įstaty
mai, tokia Konstitucija, tokie įpročiai. Iš 
kitų reikia mokytis, bet neperlenkiant ha
das. Čia Lietuva, ir turime gyventi su tokia, 
kokia ji yra. Turime ją gerinti čia gyven
dami. Užsienyjegyvendami-taippat. □

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! ALJS

Dėmesio: laiškų reikalu
Pastaruoju metu “Mūsų Pastogės” Redakcija gavo laiškų Sydnėjaus 

Lietuvių Klubo reikalu, kurie, kaip pranešta “M.P.” nr. 26, buvo perduoti 
LB Spaudos Sąjungos Valdybos svarstymui.

Nors laiškuose yra vertingų nuomonių, visgi kai kurie turinio 
aspektai gali iššaukti nepageidaujamų rezultatų. Atsižvelgiant į 
dabartinę padėtį, Sydnėjaus Lietuvių Klubą liečiantys laiškai kol kas 
nebus spausdinami.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba
2009 liepos 8

Tūkstantmečio pasakojimai vaikams
(Šie kampeliai skiriami tėvams ir mokytojams, kad paskaitytų vaikams)

Pagarsėję 
svetur

Kai dar pavardės 
nebuvo visur vartoja
mos, žmonės, nuvykę 
gyventi ir dirbti sveti

muose kraštuose, pasisakydavo tik savo 
vardą ir kilmės vietą. Taip prieš daugiau 
kaip 500 metų (1480 metais) Londone 
atsirdo Johannes Lettou.Tais laikais Lcttou
vardu anglai vadino Lietuvą.

Londone apie tą Joną Lietuvį visi iš 
karto sužinojo, nes jis buvo pirmasis 
Londono miesto spaustuvininkas. Guten- 
bergas dar tik prieš keliasdešimt metų 
buvo išradęs spausdinimo būdą nau
dodamas kilnojamas raides, ir spaustu
vininkų visam pasaulyje dar buvo labai 
nedaug.

Jonas Lietuvis to amato (tada jis dar 
buvo vadinamas menu) išmoko Vokietijo
je, o Londone jis iš pradžios spausdino 
religinio ir mokslinio turinio knygas, o 
paskui ėmėsi teisinių knygų, nes jos davė

didesnį pelną. (Galbūt Londone žmonės la
biau mėgo bylinėtis, negu rimtai mokytis).

Tačiau Lietuvoje visuomet buvo gabių 
ir mokytis norinčių žmonių. Vienas iš to
kių buvo prieš 350 metų gyvenęs Ka- 
zimeras Semenavičius (Simonavičius). 
Tada buvo karų su Švedija laikotarpis. 
Lietuvą valdė Vladislovas Vaza.

K. Semenavičius buvo lietuvių karo 
inžinierius, artilerijos generolas. Jis stu
dijavo Olandijoje ir ten parašė knygą 
“Didysis artilerijos menas” lotynų kalba. 
Ta knyga buvo išversta į prancūzų, vokie
čių, anglų, olandų, danų ir lenkų kalbas 
ir naudojama kaip vadovėlis karo 
mokyklose.

Knygoje pirmą kartą pasaulyje buvo 
iškelta daugelio pakopų raketos idėja, 
įdėti brėžiniai ir technologijos aprašy
mas. Taip pat buvo parodyti nauji būdai 
gaminti paraką, raketas ir granatas.

Knyga dar 100 metų išsilaikė kaip 
pagrindinis vadovėlis, kol atsirado naujų 
išradimų.

Aliutė

Iš Redakcijos pašto
Mindaugas Day. Millennium Day.

In a few hours Lithuania will be 
celebrating her millennium. All around the 
world Lithuanians and expatriate 
Lithuanians will note this celebration of an 
historic occasion in song, a cheer and a toast. 
One can hardly suggest that Lithuania has 
notcomcofage!

Last year a couple of Lithuanian 
entrepreneurs approached the Government 
of Lithuania with the concept of 
“Ambersail”. A circumnavigation of the 
globe, executed by fare-paying young 
Lithuanians to bring the spirit of Lithuanian 
global unity to 22 communities around the 
world. With the President’s blessing these 
ambassadors presented to each of the 22 
communities his best wishes and a gift 
statuette of their Ambcrsail mission. The 
gift would mark the occasion and remain 
as an official record of their adventure. The 
statuettes, on public display, help to build 
the notion of a global Lithuania and to 
inspire others to take initiatives that would

enhance Lithuania’s international prestige. 
Their mission concludes as I speak.
Over the past few hours (to ensure that 

Australian Lithuanians arc counted), we 
have made the effort to be part of the 
festivities which culminate at 4 a.m. 
tomorrow morning (Sydney time). In 
doing so we discovered many Lithuanians 
in Sydney of whom we were not aware; at a 
time when our own community is shrinking. 
I suggest that we might consider extending 
our hand of friendship to these new 
“Lithuanian Travellers” through the 
electronic medium of our SLIC web site 
and “facebook”. Promoting these sites as 
“Friends of Lithuanians abroad” with the 
Australian Colleges providing training to 
these same Lithuanians, we might be 
providing a safer environment for these 
young people and might also enhance our 
community.

Joseph Blansjaar
Friends of Ambersail

Liepos 5-ąją dieną devintą vakaro Lietuvos laiku tūkstančiai viso pasaulio lietuvių 
atsistojo ir sugiedojo „Lietuva, Tėvyne mūsų“. Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“ su
būrė tautiečius mažiausiai 50 Lietuvos savivaldybių ir 40 užsienio šalių.

Šis Lietuvos vardo tūkstantmetį įprasminantis įvykis vyko tuo metu, kai į Klaipėdą 
sugrįžo devynis mėnesius aplink pasaulį plaukusi “Tūkstantmečio odisėjos” jachta 
„Ambersail“ LTU1000. Himnas giedotas 21 valandą Lietuvos laiku, todėl kai kurie sve
tur gyvenantys lietuviai turėjo susiburti ir paryčiais.
Nuotraukoje - Vinco Kudirkos “Tautišką giesmę” gieda “Ambersail” įgulos nariai.

Didžiuokimės Lietuva ir kartu švęskime jos vardo tūkstantmetį!
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Australijos lietuviai sportininkai Pasaulio lietuvių sporto
Antanas Laukaitis

Jau ir pasibaigė VlII-osios Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynės. Tos kelios žaidy
nių dienos prabėgo labai greitai. Užda
rymo metu Kalnų parke oras buvo tikrai 
australiškas, o programa ypatingai graži. 
Šventėje dalyvavo virš 3,000 lietuvių iš 16 
valstybių, tarp jų apie 800 užsieniečių.

Žaidynių dalyvius pasveikino Lietu
vos Prezidentas Valdas Adamkus pasi
džiaugdamas, kad sportas taip gražiai 
subūrė pasaulio lietuvius. Šioje sportiš
koje nuotaikoje visi pasijuto kaip tikri 
broliai. Alfabetine tvarka įžygiavus visų 
valstybių sportininkams ir sustojus prieš 
gana gausiai susirinkusių publikų, švenčių 
deglą, lydimi motociklistų grupės. įnešė 
Lietuvos mėgėjų asociacijos nariai (viso 
161), bėgdami per Kauną. Kernavę, Tra
kus ir Vilnių. Stadione deglą perėmė Syd- 
nėjaus olimpinių žaidynių aukso medalio 
laimėtoja (kuri prieš porą savaičių ir Kip
re buvo laimėjusi aukso medalį) Daina 
Gudzinavičiūtė. Vėliau programą sudarė 
pagoniški tautiniai šokiai, ansamblių dai
nos. tautiniai šokiai, policijos orkestro - 
vieno bei ansamblių - pasirodymas ir 
pabaigoje - daugybės jaunųjų įvairių šakų 
sportininkų su kamuoliais ir gimnastų pa

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “M P” nr.5.

Šeimininkė 
Danutė Venskic- 
nė mus labai drau
giškai priėmė, da
vė didelį kambarį

su trim lovom, pasiūlė vakarienės ir kitą 
dieną pusryčių. Grįždamos į Vilnių pasi
ėmėm ir jos anūkę, bet pirmiausia visos 
vėl nuvažiavom j piliakalnį, tik iš kitos 
pusės. O ten-žemuogiųpieva! Prisiuoga- 
vusios nuėjom pažiūrėti Lopaičių įžymy
bių : keistų, sakoma, kad magiškų, akme
nų, kaip dolmenų, “saulutės” duburio (gal 
meteorito kraterio) ir stebuklingo devy- 
niagyslio šaltinio. Buvom perspėtos, kad 
pasiimtume butelių, nes tas vanduo nuo 
visko gydo. Vanduo tikrai buvo skaidrus, 
šaltas ir gardus, ir jo pasiėmėmkelionei.

Durnių laivas
Su Vytautu ir Gabriu kelis kartus bu

vau teisme. Buvęs stribas, rašytojas Vytau
tas Petkevičius buvo parašęs knygą “Dur
nių laivas”, kurioje labai bjauriai ap
šmeižė mūsų tėvą. Vytautas ir Gabrys jį 

^padavė į teismą. Teisybės ieškojimas buvo 
labai sunkus, nes Petkevičius, arba jo ad
vokatai, neateidavo į teismą ir bylą tek
davo atidėti. Man būnant irgi buvo toks 

„ atvejis. O kitą kartą teismas vyko, bet 
specialiai atvežta primokyta beraštė “liu
dininkė” pasakojo tokias nesąmones, kad 
koktu buvo klausytis, ir viskas tęsėsi ir te
sėsi be galo. Man išvažiuojant bylos spren
dimo nė iš tolo nebuvo matyti, o paskui ją 
ir visai nutraukė, Petkevičiaus neišteisi
nę, bet ir neapkaltinę.

Ko nebuvo krautuvėse
Kai 2005 m. paskutinį kartą buvau 

Lietuvoje, visi labai didžiavosi savo di
džiuliais apsipirkimo centrais Akropoliu 
ir Maxima. Atrodė, kad nėra dalyko, kurio 
Lietuvoje nebūtų galima gauti. Kai pra
dėjom ruoštis didelei puotai, pasirodė, 
kad kai ko vis dėlto nėra.

Su šakočiu problemos nebuvo. Lidija 
Petruševičienė buvo davusi geriausios 

sirodymai. Stebėtinai džiugu buvo matyti 
gal apie tūkstantį jaunųjų sportininkų laip 
nuostabiai pasirodant. Atidarymas buvo 
pradėtas pakeliant vėliavas, visiems 
giedant Lietuvos himną ir grojant orkes
trui. Po visų oficialių iškilmių jaunimui 
buvo surengti šokiai, o kviestiniams sve
čiams buvo parengta didžiulė palapinė su 
valgiais ir gėrimais. Čia atvyko ir Prezi
dentas. su kuriuo išgėrėm po taurę vyno. 
Jis paklausė, kaip laikosi Australijos 
lietuviai ir prašė visiems perduoti ge
riausius linkėjimus.

Šios Atidarymo - Uždarymo šventės 
ryte vyko visų kraštų atstovų ir Lietuvos 
valdžios bendra konferencija, kur aš 
atstovavau Australijos lietuviams, o Gab
rielius Žemkalnis Pasaulio Lietuvių Ben
druomenei. Čia buvo aptarti visi esami ir 
būsimi reikalai, priimta bendra rezoliu
cija ir nuspręsta, kad IX-osios Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynės 2013 metais vyks 
Lietuvoje. Po konferencijos Vilniaus Ka
tedroje vyko šv. Mišios, kurias laikė iš 
Kanados atvykęs prelatas Edmundas 
Putrimas. Pamaldų metu buvo pašventin
ta ir žaidynių vėliava, kuri visą laiką ka
bojo Kalnų parke. Šventės metu Prcziden- 
t as Valdas Adamkus Prezidentūroje pad arė 
priėmimą, kuriame ir mes. keturi vadovai 

šakočių kepėjos adresą. Paskambinau 
Romai Mickevičienei į Kazlų Rūdą ir 
užsakiau didelį šakoti. Algis labai norėjo 
“to pyrago, kurį aš jam iškepiau išleis
tuvėms Melbourne”. Po ilgų spėliojimų, 
nutarėm, kad lai buvo “Gugelhupf”. Aš 
mielai pažadėjau, nepagalvojus, kad ne
turiu recepto ir nežinodama, kad Vilniaus 
krautuvėse nėra marcipano, o žiedinės 
formelės, kurias turėjo mano brolienės, 
tokiam pyragui per mažos, kad sutilptų 
visas recepto kiekis.

Jau kelias dienas prieš puotą aš iš
važiavau ieškoti marcipano. Didžiosios 
krautuvės net nežinojo, kas tai yra, bet 
radau vieną mažą saldainių krautuvėlę su 
marcipaniniais saldainiais. Ten man 
pasakė, kad jų pagrindinė krautuvė turi 
didelių marcipaninių saldainių, nuo ku
rių galima nukrapštyti šokoladą. Iš karto 
ten nuvažiavau ir grįžau namo trium
fuodama.

Iš Vytauto kontoros parašiau e-mailą 
Gediminui, pasakiau kur atrasti Gugel- 
hupfo receptą ir kad faksu nusiųstų Gra
žinai. Po dviejų dienų receptą gavau. Liko 
didžiausia problema - tinkamo didumo 
žiedinė forma. Apvaikščiojau visą Akropo
lį, tikrai nepraleisdama nė vienos įmano
mos krautuvės. Tiį formelių kiek tik nori, 
bet visos mažos, kokias turi ir Danutė su 
Gražina. Nuėjau į Kalvarijų turgų - atrodė, 
kad ten visko yra. bet neradau. Dejavau 
visiems, ką tik sutikus, papasakojau ir Ri
mutei apie savo nesėkmingą pyrago for
mos ieškojimą.

Staiga Dovilė sako: “Mes turime tokią 
senovišką formą. Aš tuoj surasiu”. Pasta
tė kėde prie virtuvinės spintos, kurios 
pačiame palubyje buvo ta forma. Užlipo 
ant kėdės atlošo viršaus ir ieško ten, ran
kas iškėlus. Man pasidarėbaisu, kad kė
dė gali apvirsti, tai atsisėdau ant jos, kad 
priduočiau stabilumo. Dovilė surado for
mą. bet nematė, kad aš ten sėdžiu ir 
žengė atbula tiesiai ant manęs. Visos trys 
- Dovilė, aš ir kėdė - atsidūrėm ant grin
dų vienoj krūvoj. Niekas labai nenuken
tėjo, išskyrus mano akinių icnclę, kuri 
visai iškrypo, bet nenulūžo. O Vytautas, 
grįždamas iš Briuselio, man ir tikro mar
cipano atvežė. Pyragas man gėdos nepadarė.

PABAIGA

mias.

Du aukso medalius golfe laimėjo sydnėjiškis Andrius įteikus.

iš Australijos, dalyva
vome ir buvome ap
dovanoti šventės ženklu 
bei pavaišinti vynu ir 
vaisiais. Prezidentas 
visus pasveikino ir pa
linkėjo sportinės laimės. 
Taip pat Sporto depar
tamentas surengė pri
ėmimą, kuriame arti
miau susipažino atvykę 
svečiai.

Pasibaigus visoms 
varžyboms Australijos 
lietuviai gali irgi pasi
girti savo laimėjimais. 
Geriausiai pasirodė jau
nasis Andrius Bclkus, 
laimėdamas du aukso 
medalius jaunių ir vyrų golfe. Beje, vyrų 
golfo žaidime toje aikštėje jis pasiekė 
aikštės rekordą, gaudamas aukščiausią ir 
geriausią rezultatą. Gi šio klubo treneris 
švedas net pasiūlė Andriukui trenerio dar
bą. Taigi, nežinia kaip bus toliau, nes jis 
labai nori gerai išmokti lietuvių kalbą. 
Bronzos medalį golfe laimėjo geelongiš- 
kė Birutė Knowles, o stalo teniso senjorų 
grupėje ALB Krašto Valdybos pirmininkė 
Angonita Wallis laimėjo sidabro medalį. 
Labai arti medalių buvo ir mūsų merginų 
krepšinio komanda, kuri dėl bronzos 
medalių kovojo su Vilniaus “Svajos” 
komanda. Vilnietės ką tik buvo grįžusios 
iš Kroatijoje buvusių Dirbančiųjų žaidy
nių ir ten jos senjorių grupėje laimėjo 
aukso medalius. Tai aukštos ir stiprios 
krepšininkės, pro kurias prasmukti buvo 
sunku ir mūsų greitajai Dainai Dičiūnaitei. 
Kitos krepšinio komandos turėjo stiprius 
priešininkus ir laimėti prieš jas būtų la
bai sunku. Lauko tenise mus sekė nesėk
mė. Nors buvo gražių laimėjimų, bet li
kome be medalių.

Pasaulio lietuvių sporto žaidynės pra
ėjo labai puikiai, o spauda bei atskiri 
žmonės sakė, kad ir vėl Australijos lietu
viai sportininkai vilkėjo gražiausias uni
formas. Juos visą laiką lydėjo dvi didelės 
kengūros, nors viena po priėmimo kaž
kur pabėgo. Matyt vaikai nusinešė. Kiek 
klausinėjau jaunimo ar vyresniųjų, tai vi
siems ši išvyka labai paliko.

Po visų žaidynių, paskutinį vakarą

Sidabro medalį stalo tenise laimėjo sydnė- 
jiškė Angonita Wallis.

viešbutyje, kur buvo apsistoję visi mūsų 
žaidėjai, buvo surengtas mūsų pačių at
sisveikinimo vakaras, kuriame paskutinį 
kartą visi labai gražiai pabendravome 
Vilniuje. O šiandien ir rytoj jau daugelis 
palieka Lietuvą, namo grįždami skirtin
gais savais keliais.Tad laimingo kelio ir 
iki pasimatymo Australijoje, o ši šventė, 
ir bendrai Vilnius bei Lietuva, liks ilgą 
laiką mūsų jaunimo, atvykusio čia pirmą 
kartą, atmintyje. □

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Ine. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Itorint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.
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Dainų šventės tautodailės paroda
(ELTA). Šimtai gražiausių ir 

vertingiausių tautodailės kūrinių iš 
muziejinių rinkinių ir naujai sukur
tų pristatoma Vilniaus Radvilų 
rūmuose ketvirtadieni atidarytoje 
Lietuvos tūkstantmečio dainų ir šo
kių šventės “Amžių sutartinė” lie
tuvių liaudies meno parodoje 
“Tradicija ir dabartis”.

Tradiciškai Dainų šventes paly
dinti lietuvių liaudies meno paroda 
sudaryta iš dviejų dalių - vienoje 
eksponuojamas senasis liaudies 
menas iš Lietuvos dailės muziejaus 
rinkinių, o kitoje - dabartinė liau
dies dailė, kurios ekspoziciją pa
rengė Lietuvos liaudies kultūros 
centras.

Parodos lankytojai pamatys per 
230 pačių gražiausių, muziejuje 
saugomų būdingiausių tradicinių 
liaudies kūrybos pavyzdžių: medžio dir
binių, baldų, audinių, drabužių, kerami
kos, skulptūros, tapybos. Liaudies kūry
bos tradicijų gyvybingumą ir jų tąsą bei 
kaitą parodoje atspindės geriausių XX a. 
antros pusės - XXI a. pradžios tautodai
lininkų, kurių parodoje dalyvauja per 460, 
sukurti darbai.

Parodos “Tradicija ir dabartis” senojo 
liaudies meno dalyje eksponuojami 
mediniai daiktai ir įrankiai, naudoti dar 
XVIII a. pab. - XX a. pradžioje kaimo 
žmogaus buityje. Parodos kuratorės Ire
nos Odraitės žodžiais, “šiuos daiktus 
brangino, tausojo, jais grožėjosi, ir per
duodavo šeimoje iš kartos į kartą. Ypa
tingu išradingumu ir meniniu skoniu meis
trai pasižymėdavo darydami moterų dar
bo įrankius, susijusius su verpimu, audi
mu. skalbimu ir kitais darbais. Jie išdai
linti įvairiausiais pjaustinėtais ir raižytais 
geometriniais ornamentais, rečiau - sche
miniais augalijos motyvais. Raštuose plas
tikos kalba tarsi užkoduoti geriausi palin
kėjimai. kartais įrankio priklausomybei 
atskirti įrėžiami inicialai ar ženklai”.

Lietuvių moterų išmonę parodoje at
spindi rankdarbiai, interjero audiniai, 
drabužiai. Anot kuratorės Dalios Berno- 
taitės-Beliauskicnės, XIX a. daugumą 
drabužių ir buityje naudotų įvairių audi
nių moterys išsiąusdavo pačios, papras
tomis kaimiškomis staklėmis. Žaliavą, 
audimo techniką, raštus, puošybą jos 
parinkdavo atsižvelgdamos į audinių 
paskirtį ir etnografinės srities tradicijas.

Nors liaudies tapybos paveldas nėra 
itin gausus, parodoje lankytojams prista
tomi ypatingi XVII a. nutapyti ant medžio 
lentos nedideli keturi Ivoškių kaimo (Jo
niškio r.) koplyčios altorėlio paveikslai.

Padėka
Nuoširdus ačiū adelaidiškei p. Klaudijai Vanagienei už $100 auką “Mūsų 

Pastogės” 60-ties metų sukakties proga.
“Mūsų Pastogės” Administracija

Iš Redakcijos pašto

Pasak kuratorės Marijos Kuodienės, lie
tuvių liaudies dailės atsiradimą lėmė 
XVII a. katalikiškos reformos laikotarpiu 
kaimo aplinkoje įdiegtas pamaldumas. 
Valstiečių bendruomenėje paplito skirtin
gų gabumų, pasimokiusių ar savamokslių 
liaudies menininkų sukurti darbai.

Antroje parodos “Tradicija ir dabartis” 
dalyje, kurioje eksponuojamiXX a. antros 
pusės - XXI a. pradžios tautodailininkų 
darbai, lankytojams pristatomos visos šiuo 
metu gyvuojančios liaudies meno šakos: 
vaizduojamasis menas (tapyba, skulptūra, 
grafika, prie kurios jungiami karpiniai), 
taikomasis (audiniai, juostos, nešinės, 
pirštinės, medžio ir pinti dirbiniai, kera
mika. juvelyrika ir kalvių nukalti kryžiai, 
tautiniai kostiumai, žaislai ir muzikos in
strumentai). paprotiniai žanrai (verbos, 
margučiai, sodai, kaukės).

Parodos kuratorės dr. Elenos Počiul- 
paitės teigimu, ši paroda suteikia ypatingą 
galimybę palyginti pastarojo dvidešimt
mečio meistrų darbus su liaudies meno 
paveldo šedevrais. Pabrėžiama, kad pasta
rąjį dvidešimtmetį didžiausi poslinkiai 
įvyko skulptūroje, ypač jos tematikoje. Į 
liaudies skulptūrą kartu su tradicinės 
kryždirbystės atgimimu sugrįžo ir sakra
liniai siužetai.

Ryškias sąsajas su tradicijomis lanky
tojai pastebės audiniuose, kurių daugiau
sia atkeliavo iš Vilniaus krašto ir Aukš
taitijos (Švenčionių, Traki), Zarasų rajonų). 
Parodoje taip pat pristatomi medžio dir
biniai, glazūruoti ir juodojo degimo kera
mikos darbai. Spalvingą parodos reginį 
sudaro sodai, margučiai, kaukės, verbos.

Liaudies meno paroda “Tradicija ir 
dabartis” Radvilų rūmuose veiks iki 
gruodžio 31 dienos. □

In memoriam
A^A Juozas Vitartas

1923.1(1.20 - 2009.06.17
Mirties šmėkla vis dažniau ir dažniau 

aplanko mūsų neskaitlingą mažėjančią 
Canbcrros lietuvių bendruomenę. Šių 
metų birželio 17 d..vėžio ligos pakirstas 
mirė antrasis bendruomenės narys Juo
zas Vitart as.

Juozas gimė 1923 m. ūkininko šeimo
je Kaltinėnuose,Žemaitijoje. Šeimoje au
go šeši vaikai: trys seserys ir trys broliai. 
Juozas nuo mažens laisvu nuo mokyklos 
laiku padėjo tėvams prie ūkio darbų. Jo 
jaunystė buvo nelengva, nes iš mažo ūkio 
didelei šeimai pragyventi buvo sunku 
Juozui teko būti ir alkanam, ir basam. 
Motina norėjo kad Juozukas būtų ku
nigu. Jis lankė Kretingos pranciškonų 
gimnaziją.

Karo audra sumaišė mamos svajones 
ir Juozo planus. Būdamas 19 melų jis 
paliko tėvynę ir, kaip daugelis mūsų, nuo 
komunistinio siaubo pasitraukė į Vokie
tiją. Prasidėjus emigracijai, Juozas turėjo 
galimybę emigruoti i Ameriką, Kanadą 
ar Australiją. Jis pasirinko Australiją - 
tolimiausią kraštą nuo komunizmo.

1949 m. Juozas atvyko į Bonegillos 
emigrantų stovyklą. Dviejų metų darbo 
sutartį Juozas atliko Tooheys ūkyje, 
Bethangojc. Juozui ūkio darbas buvo ne
svetimas. bet čia darbas buvo skirtingas 
negu Lietuvoje. Jam teko taisyti tvoras, 
melžti karves, avims suleisti vaistus nuo 
ligų ir kirminų ir padėti jas kerpant.

Atlikęs savo darbo sutartį, gavo darbą 
Albury prie telefono linijų tiesimo ir 
taisymo. Čia susipažino su savo būsima 
žmona Elva. 1952 m. jie susituokė.

Jaunavedžių kūrimosi pradžia buvo 
nelengva. Pirmiausia jie nutarė įsigyti 
savo nuosavą pastogę. Pamatams Juozas iš 
cemento padarė plytas. Kartu jie atliko ir 
kitus statybos darbus. Labai džiaugėsi 
persikėlę į savo nuosavą namą. Šeima 
susilaukė trijų vaikų: dviejų dukrų ir 
sūnaus. Šeimos namas pasidarė per ma
žas. Iš miesto savivaldybės gavo didesnį 
valdišką mūrinį namą miesto centre, bet 
jame trūko kai kurių patogumų. Vanduo 
buvo šildomas cirkuliacijos būdu mal
kiniu pečiumi, todėl ir karštomis vasaros 
dienomis reikėjo kūrenti pečių. Tačiau 
Juozas viską pertvarkė ir namas turėjo 
visus patogunus.

Juozas turėjo polinkį bitininkystei. Iš 
dėžių lentų padarė bitėms avilius ir vienu 
metu jų turėjo 100 , o garaže - daug 4 
galionų statinių medaus, kas palengvino jo 
gyvenimo gerbūvį.

1972 m. Juozas gavo pasiūlyma dirbti 
Canberrojc. Čia telefonų linijos buvo mo
dernios, su tranzistoriais. Juozui reikėjo vėl 
susipažinti su nauju darbu ir technika. 
Nakties metu dažnai buvo kviečiamas tai
syti gedimus. Nors darbas Juozui buvo pra
gyvenimo šaltinis, bet jis su žmona turėjo 
kitu planų pragyvenimo užsitikrinimui 
senatvėje.

1974 m. Juozas su savo penkiolikme

čiu sūnumi Petru pajūry - Batesman’s Bay 
- pasistatė vasarnamį. Čia šeima vasaros 
metu praleisdavo atostogas. Sūnus Petras 
savo atsisveikinimo kalboje prisiminė tuos 
gražius vaikystės laikus ir tėvo pamoky
mą: mieruok lentą du kartus, pjauk kartą. 
Vėliau vasarnamį pardavė ir Canberroje 
nusipirko namą išnuomavimui. Po to įsi
gijo dar kelis tokius namus.

Juozas buvo geraširdis ne tik savo 
šeimai, bet ir kitiems padėdavo. Prieš 30 
metų įstojo į Lions (labdaros) klubą ku
riame su pasiaukojimu dirbo daugelį 
metų. Jis buvo apdovanotas aukščiausiu 
Australijos Lions organizacijos “The James 
D. Richardson” garbės pažymėjimu.

Išėjęs į pensiją Juozas kurį laiką dirbo 
menedžeriu Lietuvių Klube Tuo metu 
Klubas finansiškai laikėsi gerai.

2005 m. Juozas su savo sūnumi Petru 
paskutinį kartą aplankė Lietuvoje savo 
gimines. Net būdamas pensininku Juozas 
neturėjo laiko nuobodžiauti, nes reikėjo 
prižiūrėti kelis nuomojamus namus, o 
išėjus nuomininkams, juos sutvarkyti. Taip 
pat jis rasdavo laiko aplankyti sergančius 
ligoninėje ar esančius prieglaudose tau
tiečius. Juozas buvo ramaus būdo, santū
rus, visada draugiškas, kitiems padedantis 
žmogus. Mes, jo artimieji draugai, labai jo 
pasigesime.

Laidotuvės įvyko birželio 23 dieną 
Bclconncn laidotuvių biuro “White 
Ladies” gražioje koplyčioje. Atiduodami 
Velioniui paskutine pagarbą laidotuvėse 
dalyvavo 12 tautiečių, skaitlingas skaičius 
australų ir kitų tautybių žmonių. Su Ve
lioniu atsisveikino duktė Brenda, sūnus. 
Petras (Peter), marti Lesley ir Lions klub'b' 
direktorius Roger Bean. Buvo rodomos 
nuotraukos iš a.a. Juozo gyvenimo.

Atsisveikinant su Juozu, draugų vardu 
reiškiu gilią užuojautą žmonai Elvai, 
dukterims Brendai, Neolai, sūnui Peter ir 
jo trims anūkams.

Mielas drauge, ilsėkis ramybėje toli 
nuo savo gimtinės Kailinėm).

Liudas Budzinaiiskas

Miela Redaktore,
Labai dėkoju dr. Vytaurui Kuzinkovui 

ir jo puikiai žmonai Daivai, kurie šešta
dienio vakarą (2009.07.04) atvyko prie 
Hyatt Hotel Sydnėjuje, atsivežė savo foto 
aparatą bei video kamerą ir nufotogra
favo bei nufilmavo Sydnėjaus lietuvių 
sveikinimą Lietuvos Tūkstantmečio pro
ga. Jie taip pat nupirko ir atvežė labai 
gražų bei skanų tortą su tūkstantmečio 
žvakutėmis, kuriuo visi vaišinomės.

Dar kartą jiems nuoširdžiai dėkoju.
Taip pat buvo labai malonu susipa

žinti su naujai atvažiavusiais jaunais 
lietuviais iš Lietuvos, kurie dabar gyvena 
Sydnėjuje.

Būtų smagu, jei jie prisijungtų prie 
mūsų lietuvių bendruomenės ir dažniau 
atvažiuotų į Lietuvių Klubą. Jie galėtų 
įsijungti į mūsų chorą, tautinius šokius ar 
kitas lietuviškas organizacijas. Galbūt jie 
turėtų ir kokių naujų minčių ar idėjų, 
kaip pagyvinti mūsų gražų Sydnėjaus 
Lietuvių Klubą?

Elė Kains
kains.pcll@gmail.com

Padėka
Mylimam vyrui, tėvui ir seneliui Arniui Muceniekui mirus, reiškiame 

padėką visiems, mus liūdesio valandoje užjautusiems ir dalyvavusiems Jo 
laidotuvėse. Kun. Algiui Šimkui už maldas koplyčioje, solistei Birutei Kymantie- 
nei už giesmes, atsisveikinimo žodį tarusiems Viktorui Baltučiui ir Vivai Aleknai. 
Dėkojame Mclbourno Lietuvių Socialinei Moterų Draugijai už šermenų suruo
šimą Lietuvių Namuose ir visiems palydėjusiems Arnių į Amžinąjį poilsį.

Liūdesio valandoje atsiųstos gėles, kortelės ir pareikšti užuojautos žodžiai mus 
ramino ir teikė stiprybės sunkioje netektyje.

Dėkinga Muccnickų šeima
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Melbourne Apylinkės Metinis Susirinkimas
Sekmadienį, rugpjūčio 2 dienų, 2.00 vai. po pietų Melbourne Lietuvių
Namų Jubiliejinėje salėje įvyks ALB Melbourne Apylinkės metinis narių 
susirinkimas.
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba.
Australian Lithuanian Community in Melbourne Association Inc.

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, liepos 19 dienų, 11.30 

vai. ryto SI. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Kun. Jonui Stankevičiui išvykus į Europų, 
šv. Mišias atnašaus jo rekomenduotas kunigas.

Katalikų Kultūros Draugija

Kviečia Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
2009 m. gruodžio pabaigoje - 2010 m. sausio pradžioje Pietų Amerikoje vyks XIII 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas. Ruošos Komitetui vadovauja Marisa 1 .eonavičienė. 
Kongresas prasidės Argentinoje ir gruodžio 22 - 27 dienomis vyks Buenos Aires, 
gruodžio 27 - sausio 3 dienomis tesis Montevideo, Urugvajuje, baigsis sausio 3-7 
dienomis Sao I’aolo, Brazilijoje.

Registracijos anketos priimamos iki 2009 m. birželio 30 dienos. Užsiregistravus 
prašome pervesti 30% sumos per K) dienų. Likusių sumą prašome sumokėti iki gruo
džio 1 dienos. Pavėlavusiems, t.y. nuo 2009 m. liepos 1 d.dalyvavimas brangs 20%.

Kiekvienas Kūčių vakaro dalyvis (nepriklausomai nuo to, kokias funkcijas atlieka 
Kongrese) kviečiamas atsivežti savo kraštų atspindinčią smulkių kalėdinę dovanėlę.

Dalyvavimo Kongrese kaina vienam asmeniui:
visame Kongrese -2000 USD arba kiekvienoje šalyje:

• Kultūrinėje dalyje Argentinoje - 800 USD;
• Studijų Dienose Urugvajuje - 800 USD;
• Stovykloje Brazilijoje - 400 USD.

- Į kainų įeina (dalyvaujant visame Kongrese): maitinimas (3 -4 kartus per dienų), apgy
vendinimas viešbučiuose, transportas iš vienos šalies į kitų (laivu Argentina -1 Jrugvajus, 
lėktuvu Urugvajus - Brazilija), transportas pagal Kongreso programų, ekskursijos ir kt.

Juic £X9

Talka is better tljai) tfoe bagi, aijy bai)k!
wfrappy wifi) yonrbaijk fees, cfyarįes, interest?

T alka charges no fees t? oT^!^
Talka interest rates are low
Talka fronje loans are affordable

our bonje loan interest rate is 5.45%
our iTjvestJijept foaij interest rate is 5.45%

Melbourne 03 9320 3466 MK—TTVBHHf
AdeWtfe bfl 836Z 7377 EHf
Sydney 02 97B2 DD32 FnjiH: Ulkffį'ica'SfJjetJiU Į "^7.

Mieli “XXI amžiaus” skaitytojai
Dėl nuo sausio mėnesio padidėjusių mokesčių “XXI amžiaus” laikraščio skolos 

sparčiai auga - kas mėnesį jos padidėja 12 - 15.000 litų. Trūksta lėšų sumokėti spaus
tuvei, atlyginimams, paštui, mokesčiams. Tiems patiems mokesčiams, kurie nuo Nau- 

" jųjtį metų buvo keturis kartus padidinti: tai vadinamieji pridėtinės vertės mokesčiai už 
spausdinimą ir prenumeratą. Pablogėjo ir laikraščių siuntimo (ekspedijavimo) sąlygos.

Kreipimasis - siekdami išgelbėti krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės 
laikraštį, kviečiame visus skaitytojus įsijungti į “XXI amžiaus” paramos akciją - padėti 
jam savo krikščioniška auka. Aukų galima perduoti tokiais būdais:

1) pervesti į laikraščio sąskaitą (tą galima padaryti ir iš kiekvieno pašto):Viešoji įstaiga 
“Naujasis amžius”, įm. kodas 135193485, AB bankas “Swedbank”, atsiskaitomoji sąskaita 
LT747300010002262704;

2) siunčiant pašto perlaidą adresu:”XXI amžiui”, a. d. 211, LT- 44003 Kaunas - C.
3) esant galimybei atvežti į redakciją adresu: Papilio g. 5, Kaunas.
Aukų laukiame per tris mėnesius, kad bent iš dalies galėtume likviduoti susidariu

sius įsiskolinimus. Tikimės visų mūsų skaitytojų ir bendraminčių geranoriškumo šioje 
krikščioniško solidarumo akcijoje. Perduodant tinką, prašome aukotoją kartu pranešti, 
ar jis neprieštarauja, kad viešai padėkotume (laikraštyje).

Krikščioniško solidarumo laukiantys “XXI amžiaus” 
redakcijos darbuotojai

ienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
Pirmininkė Rita Mačiulaiticnė tel: 0425 704 890
Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@lithiianianclub.org.au 
www.lithuaiiianclub.org.au

Klubo darbo valandos:
Nuo antradienio iki penktadienio Klubas dirba nuo 12 vai. dienos 
Sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.
Šeštadieniais - privatūs renginiai.
Šermenys pagal reikalų gali būti rengiami bet kurių dienų.

Klubo restoranas T11C Little Onion” dirba:
antradieniais — penktadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos -230 vai. p.p. 
vakarienė 530 vai. p.p. - 830 vai. p.p.

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

Skambinkite: ALVYDAI mob. tel.: 0422 655 902

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta penktadieniais,

7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus. Prizas — $2,000.

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

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

Šiais metais minint Lietuvos Tūkstantmetį, Sydnėjaus Lietuvių Klubas 
kviečiu Klubo narius bei jų šeimas padovanoti augalų su puodu. 
Kai lankysitės Klube, galėsite pažiūrėti, kaip Jūsų augalas auga ir bujoja. Tas 
puodas su augalu turės Jūsų šeimos įrašą ir metus, kada Jūs jį padovanojo! 
Klubui. Kaina būtų $200. Norintys padaryti tokią dovaną, prašomi kreiptis j 
Klubo Administracijų.

Klubo narių dėmesiui
Primename, kad su metų viduriu ateina laikas susimokėti ir atnaujinti 
Klubo nario mokestį. Kaina -$5. Išduodamos nario kortelės.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

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

gali gaut i pranešant įprastiniu adresu: “Mūsų Pastogė”, P.O. Box550, Bankstown NSW 
1885, ir nurodant tikslų savo adresą.

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

“Musų Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 
vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: mmu.sers.bigpnnd.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zclandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

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