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Lietuvos Tūkstantmečio minėjimas Adelaidėje

Sekmadienį, liepos 5 dieną, Adelaidės Lietuvių Namuose įvyko Lietuvos Tūkstantme
čio minėjimas, kuriame buvo parodytas Viktoro Baltučio dviejų dalių vaidinimas 
“Dievaičių kerštas”. Nuotraukoje - Adelaidės lietuvių choras “Lituania” irgi pasiro
dė meninėje minėjimo programoje. Plačiau apie minėjimą skaitykite “M.P.” psl. 3.

Lietuvos įvykių apžvalga

Prezidentė apie Lietuvos padėtį
Atsakydama Į žiniasklaidos klausimus, 

kaip ji mato dabartinę Lietuvos padėtį, 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pabrėžia, 
kad politinis elitas ir suinteresuotosios 
ekonominės grupuotės praktiškai uzurpa
vo valdžią Lietuvoje. “Reikia tuo pat metu 
kovoti su ekonomikos monopolizavimu ir 
kurti pilietinę visuomenę. Negali būti taip, 
kad ekonominė padėtis yra gera, o poli
tinė bloga, ir atvirkščiai. Pažanga turi vyk
ti abiem lygiais, lodei dėmesio skirsiu 
abiemšioms sritims”. - sakė ji..

Pirmaisiais savo uždaviniais Preziden
tė laiko finansų sistemos stabilizavimą ir 
energetikos rinkos demonopolizavimą. 
Ilgalaikis uždavinys - struktūrinės refor
mos, ir ne tik ekonomikoje, bet ir sociali
nėje srityje, sveikatos apsaugos, švietimo 
ir mokslo sistemose. Tai - visos tos refor
mos, kurias jau seniai reikėjo atlikti, tačiau 
to nebuvo padaryta.

Atsakydama į klausimą, kokia šiuo me
tu yra silpniausia Lietuvos ekonomikos 
grandis. Dalia Grybauskaitė pabrėžė, kad 
“Lietuvos ekonomika yra oligarchizuota. 
Tai yra ne silpniausia, o problematiš

kiausia grandis, nes ji turi tiesioginės įta
kos visoms gyvenimo sritims, įskaitant ir 
politiką. Oligarchizacįja įvyko ir politi
koje, o t ai yra didžiausias demokratijos ir 
mūsų šalies ateities priešas.”

Kalbėdama apie “struktūrines refor
mas”, ji jas įvardijo taip: “Lietuva iki šiol iš 
dalies parazituoja remdamasi sena ekono
mine struktūra. Mūsų ekonomika yra daug 
energijos reikalaujanti, inovacijų lygis yra 
mažas, silpnai išsivystęs paslaugų sekto
rius. Padėtis per 20 metų beveik nepasi
keitė. Matau didelį potencialą. Išsilavini
mo lygis šalyje yra didelis, o kai nėra gam
tos išteklių, žmogus tampa pačiu svar
biausiu ištekliu. Kalbant apie struktūrines 
reformas, mes labai greitai ir radikaliai pe
rėjome prie anglosaksiškosios, vadinamo
sios laisvosios ekonomikos, tačiau socia
linės ir sveikatos apsaugos sričių beveik 
nekeitėme. Valstybė šiose srityse yra prisi
ėmusi labai daug įsipareigojimų. Iš esmės 
Lietuvoje veikia du visiškai nepriklausomi 
plėtros modeliai, o krizės sąlygomis tai pa
pildoma problema: krizės sąlygomis vals
tybė nesugeba vykdyti savo įsipareigojimų.”

Prezidentės 
inauguracijos 

kalba
“Atskirai norė

čiau kreiptis j atkur
tosios Lietuvos vals
tybės pirmąjį vadovą 
Vytautą Landsbergį, 
Ekscelenciją Prezi
dentą Algirdą Bra
zauską, Ekscelenciją

Prezidentą Valdą Adamkų - ačiū jums už 
jūsų nuveiktus darbus šalies labui.

Lietuvos piliečių valia, šios dienos 
priesaika man - milžiniška atsakomybė 
savo Tautai ir Tėvynei.

Prisiekiau būti lygiai teisinga visiems. 
Suprantu tai ir kaip teisingus santykius tarp 
valdžių - Prezidento, Seimo, Vyriausybės.

Būsiu aktyvi Prezidentė. Išnaudosiu vi
sas Konstitucijos man suteikiamas galias. 
Piliečių interesus ryžtingai ginsiu ir Prezi
dento žodžio, ir moralinio autoriteto galia.

Esu sujaudinta Lietuvos žmonių pasi
tikėjimo, j mane sudėtų lūkesčių. Bet noriu 
ir pati paragintu ypač tuos, kurie mano, jog 
nieko pakeisti neįmanoma: būkite aktyvūs 
savo valstybės piliečiai! Kritikuokite val
džią - ir mane, kaip jos dali, jei to reikia! 
Bet nepamirškite: nuo valdžios kritikos iki 
valstybės griovimo gali būti tik vienas 
žingsnis. Tuščia kritika neišspręs nei vie
nos problemos.

Todėl tarsiuosi su visomis politinėmis 
jėgomis, nevyriausybinėmis organizaci
jomis, piliečių judėjimais. Sustiprinsiu ir 
išplėsiu Prezidento visuomeninių pata
rėjų ratą bei svarbą.

Keliaudama po Lietuvą įsitikinau, kaip 
yra žmonių nusivilta teismais. Girdėjau 
sakant: “Yra teismai, bet trūksta teisingu
mo”. Mačiau pasipiktinimą dvigubais stan
dartais: vienas teisingumas paprastiems 
žmonėms, kitas - įtakingiems veikėjams.

Skirdama ir teikdama teisėjus, išskirtinį 

dėmesį skirsiu kandidatų padorumui, mo
ralei ir garbei. Žmogus gerbs teismą, kai 
teismas gerbs pats save.

Šiais nelengvais laikais, kasdien girdi
me sakant: krizė. Gesindami gaisrą šian
dien, galvokime apie rytojų. Sutelkime jėgas 
pokyčiams, kurie padės gyvenimo pamatus 
dešimtmečiams. Gyvenkime be oligarchi- 
zuotų monopolijų, neskaidrių sandėrių. 
Išlaisvinkime šeimos ir smulkaus verslo 
potencialą. Pabaikime amžinai nesibai
giančias, bet tokias būtinas, sveikatos, 
švietimo ir rūpybos reformas.

Tegul žmogus ir jo teisės tampa visos 
politikos esme ir kiekvieno politiko prie
vole. Taip rasime atsakymą j klausimą, ko
dėl svetur dauguma išvažiavusių randa pa
garbesnius santykius tarp žmonių, daugiau 
saugumo ir laisvės, nei savo Tėvynėje.

Užsienio politikos prioritetas buvo ir 
išliks geri santykiai su kaimynais. Bet sure
guliuokime užsienio politikos švytuokle: 
tegul tvirtas ir nuoseklus Lietuvos interesų 
gynimas išstums tik įsivaizduojamą šalies 
lyderystę euroallantinėje erdvėje. Tūkstant
metę išmintį sutelkę autoritetui Vakarų 
Europoje įgyti, jausimės daug tvirtesni ir 
Rytuose, dar labiau gerbiami tų tautų, 
kurioms Lietuvos laisvė tapo pavyzdžiu.

Nieko nėra vertesnio už ieškantį savojo 
pašaukimo žmogų ir kuriamą valstybę. 
Pirmąjį tūkstantį meti, Lietuvos kelias buvo 
duobėtas: ir didžiausia Europos valstybė, 
ir visai nušluota nuo Europos žemėlapio.

Esu tikra: nuo mūsų pastangų šiandien, 
čia ir dabar, priklausys, ar dar po tūkstan
čio metų Lietuvos vardas vis bus minimas 
prie valstybių, kur klesti demokratija, 
gerovė ir pagarba kiekvienam piliečiui.

Telkimės! Vardan tos Lietuvos.
Baltijoje - NATO elektroninės 

kovos pratybos
Baltijos šalių oro erdvėje liepos 14 d. 

prasidėjo karinių oro pajėgumų treniruotė,
Nukeltaį2psl

PLB prašo peržiūrėti dvigubą pilietybę
Vilniuje posėdžiavęs Pasaulio Lietu

vių Bendruomenė Seimas priėmė rezo
liuciją prašyti Lietuvos parlamento, kad 
Lietuvos pilietybė būtų išsaugoma ir as
menims, kurie po 1990 metų išvykę iš 
Lietuvos įgijo kitos valstybės pilietybę. 
Lietuvos parlamento prašoma išsaugoti 
pilietybę tiems lietuviams, kurie Lietuvos 
pilietybe įgijo gimę, šių asmenų vaikams, 
anūkams ir proanūkiams. Anot rezoliuci
jos, Prezidento Valdo Adamkaus sudarytos 
darbo grupės siūlytas Pilietybės įstatymo 
projektas nėra priimtinas, “nes daug lietu
vių, kurie emigravo iš Lietuvos okupaci
jos laikais ir po 1990 m. kovo 11 d., ir dėl 
įvairių priežasčių priėmė kitos valstybės 
pilietybę, prarastų LR pilietybę”.

Šiuo metu Seime svarstoma naujoji 
Pilietybės įstatymo redakcija dvigubą pi
lietybę išsaugo iš Lietuvos pasitrauku
siems iki Nepriklausomybės atkūrimo bei 
jų palikuonims. Bet po 1990-ųjų pasitrau
kusieji dvigubos pilietybės turėti negalės, 
ji galėtų būti suteikiama tik užsienyje 
gimusiems jų vaikams. Po Nepriklauso
mybės atkūrimo iš Lietuvos pasitraukę 
asmenys galėtų turėti dvigubą pilietybę 
lik tuo metu, jei jų atvejai bus ypatingi - 
pavyzdžiui, susituokę su kitos valstybės

Lietuvos galvosūkis Europos Parlamentui
Strasbūre prasidėjus naujai penkerių 

metų Europos Parlamento kadencijai, jau 
pačioje pradžioje susiduriama su Lietu
vos sukurtu galvosūkiu. Lietuva yra išrin
kusi 12 atstovų, bet vienas jų, Viktor Us- 
paskich, yra kaltinamas pačioje Lietuvoje. 
“Byla, kurioje kaltinamas V. Uspaskich ir 
kiti asmenys, yra jau nagrinėjama Vilniaus 
apygardos teisme. Manome, kad ta byla tu
rėtų būti išnagrinėta teisme iki sprendimo”, 
sako Generalinės Prokuratūros atstovas. 
(V. Uspaskich yra susijęs su apgaulinga 
Darbo partijos buhalterijos byla.)

Tačiau, kita vertus, Lietuvos į Europos 

piliečiu ir taip pagal tos šalies įstatymus 
įgyja antrą pilietybę. Tuo metu jų vaikai, 
gimę užsienyje, galės turėti dvigubą pi
lietybę, kaip įteisinta ir dabar.

PLB Seime buvo pabrėžiama, kad dar 
šiais metais būtų parengtas naujos re
dakcijos Pilietybės įstatymas, kuris leistų 
išlaikyti Lietuvos pilietybę visiems lietu
vių kilmės asmenims. “Norėtume, kad įsta
tymu būtų leista visiems lietuvių kilmės 
piliečiams išlaikyti savo prigimtinę teise - 
Lietuvos pilietybę”, - PLB Seime sakė PLB 
Valdybos pirmininkė Regina Narušienė.

Jos nuomone, Lietuvos pilietybė yra 
prigimtinė teisė, kurios negalima suvar
žyti. Ji apgailestavo, kad naujas Seimo 
priimtas Pilietybės įstatymas neaprėpė visų 
užsienio lietuvių, nes iš jo buvo išbraukti 
nauji emigrantai, išvažiavę iš Lietuvos po 
1990 metų. “Tai mums nėra ir nebus pri
imtina. (...) Esame lietuviais ir norime lietu
viais būti”, - pabrėžė ji. Jos nuomone, pi
lietybės klausimą galima išspręsti įstatymu, 
o ne keičiant Konstituciją arba rengiant 
referendumą. “Čia nėra teisinis, čia po
litinis klausimas”, - teigė ji. Jos manymu, 
spręsti pilietybės problemą referendumu 
“būtų absurdas, tai nereikalinga. Kad pusė 
tautos pritartų - tai beveik neįmanoma”.

Parlamentą išrinktas Viktor Uspaskichįgy
ja neliečiamybę nuo pirmojo EP posėdžio, 
tai yra nuo liepos 14 d., todėljo byla Lietu
voje tampa neveiksminga. Norint Lietuvoje 
tęsti V.Uspaskich’o bylą, reikia kreiptis į 
ER Šis žingsnis jau žengtas, nes Generalinė 
prokuratūra kreipėsi į EPsu prašymu, kad 
būtų svarstomas klausimas dėl V. Uspas- 
kich’o neliečiamybės panaikinimo. EP at
sakymo dar tebelaukiama. Toks sau prieš
taraujantis atvejis, kai valstybė siunčia 
atstovą ir tuoj prašo jį “sulaikyti” turbūt 
pasitaiko pirmą kartą, tad sprendimas, 
sakoma, nebus lengvas. LGITIC
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pffii'u0: Trumpai iš visur
♦ Kinija pripa
žino, kad policija 
nušovė 12 žmo
nių malšinant 
riaušes Urumči 
mieste, gi Sin- 
kiang provincijos 
gubernatoriaus 
Nur Bekri pareiš
kimu žuvusių
skaičius pakilo 

iki 197žmonių. Al-Qaeda interneto 
svetainės ragina musulmonus žudyti ki
niečius šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose 
Rytuose, keršijant už 46 musulmonų 
uigurų mirti Urumči mieste. Kinija yra 
rimtai susirūpinusi grasinimu, nes vien 
Alžyre dirba apie 50.000 kiniečių.
♦ Europos Sąjungos valstybės pasirašė 
susitarimą su Turkija pravesti per jos 
teritoriją dujų tiekimo vamzdžius, sujun
giant Kaspijos jūros sritį su Austrija. 3300 
km. ilgio linija per Turkiją ir Balkanus 
aplenks Rusijos teritoriją ir sumažins 
Europos Sąjungos priklausomumą nuo 
Rusijos monopolijos.
♦ Teroristai Bagdade liepos 12 d. nukrei
pė savo puolimus prieš krikščionis. Prie 
penkių krikščionių bažnyčių sprogo bom
bos, sužeidusios ir užmušusios daug tiek 
krikščionių, tiek musulmonų. Tą pat die
ną JAV ambasadorius Irakui, Christopher 
Hill, išliko nepažeistas, nors sprogusi 
bomba sužalojo jo šarvuotą automobili 
jam su palyda važiuojant per pietinį Iraką.
♦ Žmogaus teisių organizacija “Memo
rial”, veikianti Rusijoje, pagrasino pa
traukti Rusijos min. pirmininką Vladimir 
Putin atsakomybėn dėl žmogaus teisių 
pažeidimų Čečėnijoje. Po kelių valandų 
liepos 15 d. Grozny mieste Čečėnijoje 
dienos metu gatvėje buvo pagrobta Me
morial organizacijos Grozny pirmininkė

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
kurią organizavo Ramšteine (Vokietijoje) 
įsikūręs NATO oro pajėgų komponento 
Štabas. 'Ireniruotė ypatinga tuo.jogjipirmą 
kartą bus vykdoma kaip NATO elektroni
nės kovos priemonių integravimo progra
mos dalis, o jos melu bus tobulinami antže
minių radarų operatorių ir naikintuvų lakū
nų įgūdžiai veikti elektroninės kovos aplin
koje, pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Pratybomis siekiama stiprinti 1 Jetuvos, 
Latvijos ir Estijos nacionalinių oro erdvės 
stebėjimo ir kontrolės pajėgumų sąveiką 
kuriant vieningą NATO oro gynybos siste
mą, tobulinti NATO oro policijos misijos 
Ballijos šalyse procedūras ir pademons
truoti sąjungininkių solidarumą su Balti
jos valstybėmis.

Pasak krašto apsaugos ministrės Rasos 
Juknevičienės, ši NATO oro pajėgų treni
ruotė yra dar vienas Lietuvos ir kitų Balti
jos šalių integracijos į Aljansą stiprėjimo 
požymių.

Treniruotėje dalyvaus šiuo metu NA'l'O 
oro policijos misijoje Baltijos valstybėse 
budintys Čekijos karinių oro pajėgų nai
kintuvai JAS-39 “Gripen”, jie atliks grei
tojo reagavimo į tariamą oro erdvės pažei
dimą ir lėktuvų perėmimo užduotis, taip 
pat planuoja dalyvauti du Čekijos karinių 
oro pajėgų naikintuvai L-159 “Alca” ir du 
NATO nuomojami lengvieji lėktuvai DA- 
20. Pratybų metu taip pat bus vykdomas 
krovinio išmetimas iš JAV transportinio 
lėktuvo C-130 ir krovinio tikslus nuleidi
mas į iš anksto numatytą vietą Estijoje.

Treniruotės lėktuvai bus valdonu iš 
bendro Baltijos šalių valdymo ir pranešimų 
centro Karmėlavoje.
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Natalija Estemirova. Jos kūnas buvo ras
tas Ingušetijojc, su peršauta galva ir krū
tine. Iš profesijos istorijos mokytoja, 
Natalija Estemirova dokumentavo nuola
tinius žmogaus teisių pažeidimus Čečė
nijoje. Jos bendradarbių pareiškimu, Če
čėnijos prezidentas Ramzan Kadyrov jai 
grasė mirtimi, jei ji nesustabdys veiklos.
♦ Liepos 17 d. Indonezijos sostinėje 
Džakartoje įtariami Jemaah Islamiah 
teroristai susprogdino bombas dviejuose 
liuksusiniuose viešbučiuose, laikomais 
saugiais nuo teroristų puolimų. Beveik tuo 
pat metu sprogo bombos J.W. Marriott ir 
Ritz Carlton viešbučiuose. Žuvo 7 žmonės, 
apie 50 sužeistų. J. W. Marriott viešbutyje 
žuvo trys australai, dalyvavę biznio posė
dyje: prekybos komisionierius Craig Scn- 
ger, Thiess bendrovės direktorius Grant 
Mc Evoy ir biznio verbavimo agentas 
Nathan Verity. Manoma, kad teroristai iš
vengė viešbučių saugumo priemonių, išsi
nuomavę kambarius ir kaip svečiai per 
keletą dienų įnešę bombų sudėtines da
lis ir chemikalus. J.W Marriott viešbučio 
kambaryje rasta viena dar nesprogusi 
bomba.
♦ Liepos 17 d. New York, JAV mirė 92 
metų amžiaus Walter Cronkite, ilgus me
tus buvęs pats įtakingiausias JAV tele
vizijos žinių pranešėjas.
♦ Liepos 18 d. Afganistane žuvo australas 
karys Benjamin Renaudo, dalyvavęs kovo
se prieš Taliban sukilėlius Baluchi slėnyje, 
netoli Karin Kowt miesto. Jis žuvo sprogus 
paslėptai bombai. Sunkiai sužeistas kitas 
australas karys ir trys civiliai afganai. Tai 
jau vienuoliktas australas karys, žuvęs 
Afganistane.
♦ Liepos 19 d. žiniasklaidos pranešimu, 
Prancūzijoje žuvo trys lietuviai alpinistai, 
bandę įkopti j Mont Blanc kalno viršūnę. 
Jie užsimušė, kritę kelis šimtus metrų. □

Lietuva Afganistane - iki 2013-ųjų
Lietuvos kariai ir civiliai Afganistano 

Goro provincijoje turėtų likti mažiausiai 
iki 2013 metų pabaigos. Tai numatoma 
Seime svarstomame 2009-2013 m. dalyva
vimo tarptautinės bendruomenės veiklo
je Afganistano Islamo Respublikoje 
strategijos projekte.

“Strategijoje numatoma, kad nuoseklus 
Lietuvos dalyvavimas Provincijos atkūri
mo grupėje iki 2013 m. pabaigos turėtų 
išlikti”, - sakė Seimo Nacionalinio sau
gumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmi
ninkas Arvydas Anušauskas. Jis atkreipė 
dėmesį, kad Seimas kol kas yra suteikęs 
mandatą Lietuvos kariams Afganistane būti 
iki 2010 metų pabaigos, tačiau manoma, 
kad šis terminas turėtų būti pratęstas.

A. Anušausko teigimu, Lietuvos karių 
ir civilių buvimas Afganistane priklausys 
nuo daugelio veiksnių - nuo tarptautinės 
bendruomenės ir partnerių pozicijos, vietos 
valdžios elgesio ir pan. “Lietuva nėra šalis, 
kuri atėjo į Afganistaną savarankiškai. Bus 
bendras sprendimas, priklausys nuo to, 
kaip situacija keisis Afganistane”, - sakė 
NSKG pirmininkas.

Pagrindinis Lietuvos ir visos tarptau
tinės bendruomenės tikslas - stabilizuoti 
padėtįšafyje. “Pagal visus tarptautinės ben
druomenės lūkesčius, iki 2013 m. situacija 
Afganistane turėtų būti liek stabilizuota, 
kad vietos valdžia būtų pajėgi kontroliuo
ti situaciją savarankiškai. Dėl to didelė 
reikšmė skiriama nacionalinėms saugumo 
pajėgoms apmokyti, kad jos būtų pajėgios 
vykdyti visas valdžios funkcijas”, - tvirtino 
A Anušauskas.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
dei, EIJA, BNS, LG1TIC ir “Bemardituii”.

ŽVLCJNU
Ko tikimasi iš 

naujosios 
Prezidentės?

Su Dalia Grybauskaite, pradėjusia eiti 
Prezidentės pareigas, siejamos didelės 
viltys. Jos inauguracija kol kas tik sim
boliškai žymi naujos politinės eros Lie
tuvoje pradžią, “Lietuvosžinių” žurnalistės 
Robertos Traccvičiūlės kalbinti politikai, 
profsąjungų atstovas, visuomenės veikėjas 
iš naujosios Prezidentės laukia daugybės 
valstybėje įsišaknijusių problemų spren
dimo: nuo ekonominių sunkumų įveiki
mo iki pastangų subrandinti pilietinę vi
suomenę, nuo pertvarkų slaptosiose tar
nybose iki socialinio dialogo skatinimo.

Tikisi pagalbos. Seimo Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokra
tų frakcijos seniūnas Jurgis Razma tikisi, 
kad D.Grybauskaitė nenuvils ją Prezi
dente išrinkusių žmonių. .Artimiausiu me
tu iš jos tikiuosi efektyvios pagalbos tvar
kantis su viešaisiais finansais ir gaivinant 
šalies ekonomiką. Tai ne pagrindinės Pre
zidento atsakomybės sritys, tačiau D.Gry- 
bauskaitės, kaip stiprios finansininkės, 
indėlis čia būtų labai solidus“, - dėstė jis. 
J.Razma taip pat viliasi, kad Prezidentei 
nepristigs ryžto reformuoti teismų siste
mą, gerinti padėtį su nacionalinio saugumo 
klausimais susijusiose įstaigose bei inici juo
ti įstatymus ar jų pataisas. „Manau, D.Gry
bauskaitė bus aktyvi Prezidentė. Bendrau
damas su ja pastebėjau, kad teorinėms 
šnekoms ji laiko negaišta, siekia konkrečių 
rezultatų. Esu tikras, jog D.Grybauskaitė 
ir toliau bus veikla, o ne kalbomis reitingus 
didinanti Prezidentė“, - sakė J.Razma.

Strateginiai darbai. Visuome
nės veikėjas Darius Kuolys didžiausias 
viltis sieja su D.Grybauskaitės per rinki
mų kampaniją įvardytu veiklos tikslu - 
sugrąžinti valstybę piliečiams. „Sumažinti 
atotrūkį tarp valstybės ir piliečių. privers
ti valdžią tarnauti žmonėms ir bendram 
reikalui - labai svarbūs strateginiai užda
viniai. Tačiau jiems įgyvendinti nepakaks 
vieno žmogaus gerų norų ir pastangų. 
Šiam reikalui D.Grybauskaitė turi turėti 
detalią penkerių metų strategiją“, - įsiti
kinęs jis. Siekiant sumažinti atotrūkį tarp 
valdžios ir piliečių, D.Kuolio nuomone, 
valstybėje būtinos rimtos permainos. 
Valdžia turėtų tapti atviresnė visuomenei, 
savivaldos teisės turėtų priklausyti pilie
čiams, būtina sukurti ir žemutinį savival
dos lygmenį. Privalu skaidrinti teismų 
veiklą ir užtikrinti jų vykdomą teisingu

V Adamkus kaip Prezidentas - vertinimai
(Santrauka “Lietuvos ryte”:) Daugiausia 

išeinančiam Prezidentui buvo ir bus prie
kaištaujama, kad jis buvo pernelyg pasyvus 
vidaus politikoje. Iš tiesų VAdamkus, išsky
rus G. Vagnoriaus atvejį, vengė konfrontuo
ti su premjerais. Kol Lietuvos ekonomika 
sparčiai kilo, V. Adamkaus taikaus sambū
vio su Vyriausybe politika atrodė naudinga 
valstybės stabilumui. Bet tokios pozicijos 
trūkumai išryškėjo artėjant krizei ir jai įsi- 
plieskus. Prezidento institucija neįstengė 
bent pristabdyti iš pradžių neatsakingo 
biudžeto švaistymo, kurio karuselę įsuko 
ir valdžios, ir opozicijos partijos, politikos. 
Prezidentas klusniai sutiko ir su krašto eko
nomiką pribaigusiu šio Seimo daugumos 
įvykdytu naktiniu mokesčių perversmu. Į 
kadencijos pabaigą buvo justi, kad VAdam
kus nebeturi nei jėgų, nei noro grumtis su 
AKubiliaus daugumos buldozeriu.

(Santrauka “Verslo žiniose”:) Prezidento 
Valdo Adamkaus veiklą politologai vertina 
dviprasmiškai-žeriapagyras už eurointeg- 
racinius nuopelnus pirmojoje kadencijoje 

mą, realiai veikiančia parlamentine kon
trole pažaboti slaptąsias tarnybas. Visuo
menėje reikia atkurti piliečių pasitikėji
mą ir pagarbą valstybei

Veiks pagal situadjg. Social
demokratų partijos pirmininkas, buvęs D. 
Grybauskaitės konkurentas per Preziden
to rinkimus Algirdas Butkevičius mano, 
jog pareigas eiti pradėjusi valstybės vado
vė pirmiausia nukreips akis į Vyriausybę ir 
Seimą. Jis neabejoja, kad Prezidentė su šio
mis institucijomis bandys palaikyti gerus 
santykius. Vėliau, anot AButkevičįaus, D. 
Grybauskaitė imsis savo pažadų, duotų per 
rinkimų kampaniją, įgyvendinimo, pir
miausia - nacionalinio investuotojo ben
drovės „Leo LT“ naikinimo. Nuošalyje ji 
neturėtų palikti ir visuomenę itin jaudi
nančių ekonominių reikalų. AButkevičius 
įsitikinęs, kad D.Grybauskaitė jaučia tam 
tikrą visuomenės spaudimą neapvilti su ja 
siejamų lūkesčių. „Manau, dėl toji kartais 
elgsis nepaisydama Prezidento institucijos 
raidės, veikdama pagal situaciją ir rody
dama didesnius nei numatyta įgaliojimus“, 
-spėjo jis.

Laukio permainų. Politologas 
Algis Krupavičius aiškino, kad visuomenė 
su D.Grybauskaitė sieja daug lūkesčių. 
Už ją balsavo labai skirtingi rinkėjai: val
dančiosios centro dešinės koalicijos rė
mėjai, dalis opozicijos elektorato ar ap
skritai mūsų krašto politika nusivylę pi
liečiai. „Visi tie žmonės tikisi permainų. 
Jie supranta, kad pokyčių per vieną naktį 
neįvyks, tačiau viliasi, jog D.Grybauskaitė 
bus ryžtinga, griežta, įsiklausys į visuome
nės nuomonę ir sugebės padaryti politiką 
sąžiningesnę“, - kalbėjo politologas. A.Kni- 
pavičius nesiėmė spręsti, ar naujoji Prezi
dentė sugebės pateisinti visuomenės lūkes
čius. Jo nuomone, tai priklausys ne tik nuo 
pačios D.Grybauskaitės ar jos komandos, 
bet ir nuo daugybės kitų aplinkybių, kad ir 
santykių su Vyriausybe bei Seimu.

Pagal apklausų. Savaitraščio 
“Veidas” užsakymu atliktoje apklausoje 
beveik trečdalis (32.4%) Lietuvos didmies
čių gyventojų mano, kad naujoji Prezidentė 
pirmiausiai turėtų išspręsti nacionalinės 
energetikos bendrovės “Leo LT” klausimą. 
Toliau. 23.4% apklaustųjų teigė manantys, 
kad Prezidentė pirmiausiai turėtų privers
ti valdančiąją koaliciją pakeisti dalį ne
kompetentingų ministrų, o 20.2% iš naujo
sios Prezidentės laukia siūlymų, kaip Lie
tuvai išbristi iš krizės. 12.6% miestiečių ma
no. kad D.Grybauskaitė pirmiausiai turėtų 
vykti užsienio vizitų į Lenkiją bei Rusiją ir 
pagerinti Lietuvos santykius su šiomis 
kaimyninėmis šalimis, 9.2% tikisi, kad 
Prezidentė privers atsakingus asmenimis 
įvykdyti būtinas sveikatos, švietimo ir tei
sėtvarkos reformas. □

ir puse lūpų užsimena, kad antrosios ka
dencijos rinkimų pažadas ir strateginis 
uždavinys ypatingą dėmesį skirti vidaus 
politikai, socialinėms problemoms - liko 
neįgyvendinti. Politologai, vertindami p. 
Adamkaus veiklą, išskiria nuopelnus už
sienio politikai ir unikalų jo gebėjimą iš
saugoti Lietuvos žmonių pasitikėjimą. Lie
tuvos narystė NATO, ES laikomi istoriniais 
p. Adamkaus veiklos rezultatais. Tačiau ne
išvengta pirmosios ir antrosios kadencijos 
palyginimo ir daugiau ar mažiau bendros 
nuomonės: antrojoje Prezidentas stigo ryž
tingumo. Buvę Prezidento patarėjai vengia 
komentuoti savo veiklą ar V. Adamkaus 
žingsnius, tačiau užsimena, kad būtent vie
nybės ir bendros strategijos stoka sukliudė 
įgyvendinti antros kadencijos pradžioje 
žadėtą “Valstybės ateities vizijos” kūrimą. 
Panašiai Prezidentas atsitraukė ir nuo opių 
šalies socialinių klausimų sprendimo. Jis 
pasinėrė į pažįstamą ir patikrintą užsienio 
politikos veiklą, už ją sulaukė pripažinimo 
ir palankių vertinimų. □
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Bendruomenės baruose
Tūkstantmečio minėjimas Adelaidėje

Lietuvos vardo paminėjimas prieš 
tūkstantį metų Lietuvoje sukėlė ypatingą 
dėmesį bei įvairius renginius ne tik vi
suomenėje . bet ir valdžios aparatuose - 
lyg tai būtų mūsų tautos tarptautinis 
pripažinimas.

Neatsiliko ir Adelaidės lietuvių ben
druomenė. ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdybos veiklios pirmininkės Elenos 
Varnienės nenuilstamomis pastangomis 
jau liepos 4 dieną lietuviškos vėliavos 
plevėsavo vienoje pagrindinėje miesto 
gatvėje. Tikrai buvo savotiškai malonu po 
ilgo laikotarpio vėl matyti Lietuvos 
trispalves Adelaidės gatvėse. Taip pat tą 
pačią dieną Adelaidės dienraštyje “The 
Advertiser“ pasirodė sveikinimas su Vy
ties herbu.

Sekmadienį, liepos 5-tos ryte - skautų 
pakeltos lietuviškos ir australų vėliavos 
Lietuvių Namų sodelyje ir Katalikų Cen
tre, kur po to buvo laikomos iškilmingos 
šv. Mišios.

Nuo 12 vai. Lietuvių Namuose tautie
čiai rinkosi pietums. Seimininkės Regi
nos Veress paruoštoje salėje stalai buvo 
papuošti tautinėmis vėliavomis ir gėlėmis.

Po dviejų valandų pradėtas officialus 
minėjimas. Pirmoje programos dalyje

Scena iš spektaklio “Dievaičių kerštas”). Iš kairės: V. Straukas, V. Nekrošius, A. Dainienė.
A. Varno nuotrauka.

Šaunus paminėjimas Canberros spaudoje
Minint Lietuvos vardo Tūkstantmetį, 

Canberros lietuviai sugalvojo tai, kas 
neatėjo galvon kitų Apylinkių tautie
čiams. Įtakingame sostinės dienraštyje 
“The Canberra Times”, 2009 liepos 6 d. 
laidoje, pasirodė ištisas pilno dydžio 
puslapis, skirtas Tūkstantmečiui: “Lithu
ania Millenium Celebrations”. Puslapis 
ne tik iliustruotas, bet ir spalvotas, su 
schematiniu Europos žemėlapiu, kur 
aiškiai nurodoma Lietuvos vieta. Atskira 
santrauka eilutėmis duoda pagrindinius 
faktus apie Lietuvos geografinę bei poli
tinę padėtį ir priduria, kad “No entry visas 
are required for Australian citizens 
planning to visit for less than 90 days”.

Pagrindinį rašinį “Significant year full 
of momentous celebrations for Lithuania” 
pateikė LR Ambasadorius Australijai 
Dainius Kamaitis. Patraukliu stiliumi čia 
duodama Lietuvos istorijos apžvalga, 
pradedant su citata iš Quedlinburg’o 
metraščių apie šv. Brunono žūtį Lietuvos 
pasienyje, baigiant Lietuvos įsijungimu į 
Europos Sąjungą ir NATO.

Tuo pačiu minima, jog Vilnius, kartu 
su Austrijos Linz’u, šiemet yra Europos 
Kultūros Sostinė. Pabrėžiant Vilniaus 
modernėjimą bei dinamiškumą, o kartu 
ir šių ypatingų jubiliejinių metų progra
mų bei renginių spalvingumą, skaitytojai 

parodytas Viktoro Baltučio dviejų veiks
mų vaidinimas „Dievaičių kerštas“. 
Vaidinimą režisavo Elena Varnienė, 
dekoracijos - Vytauto Opulskio.

Abiejose vaidinimo dalyse istorikė 
(V.Bardauskaitė) įsiterpia su savo paaiš
kinimais apie senovės lietuvių papročius, 
tradicijas bei ryti) ir vakarų priešus.

Pirmame veiksme prie amžinosios 
ugnies aukuro dvi vaidilutės (M.Pečiulie- 
nė ir J.Grigonylė), Adelaidės lietuvių 
choro “Lituania” choristėms įsiterpiant 
dainomis, mūsų Savaitgalio mokyklos 
mokinukai ir mokiniukės, vedami R. San- 
kauskienės, sušokę tris tautinius šokius, 
sunešė aukas aukurui. Vyresnioji vaidilu
tė (M.Pcčiulienė) tada savo monologu 
kreipiasi į lietuviškus dievus. Veiksmas 
užbaigiamas Reginos Veress deklamacija.

Antrame veiksme vysk. Brunonas 
(V.Straukas) įleistas pas valdovą Nekima- 
rą bando įrodinėti savo tikybos ir Dievo 
pranašumą ir ragina jį priimti naują 
tikė jimą. Natūraliausiai pasirodė Rūtelė, 
valdovo žmona (A.Dainienė), nors jos rolė 
ir nebuvo pagrindinė. Valdovas Nekima- 
ras, nepaisydamas Žynio (VNekrošius) 
grėsmingo perspėjimo sutinka pamatyti 
atvykusį vysk.Bnmoną ir susiduria su sun

yra patys kviečiami apsilankyti ir Lietu
vos įvairove pamatyti savo akimis.

Puslapyje rašoma, trumpai, ir apie 
Canberros lietuvius - kada ir kaip jie čia 
įsikūrė pokario imigracijos metais, kaip 
organizavosi, statė savo Klubą, kaip pri
sidėjo prie vietos kultūrinio gyvenimo, 
kaip palaiko ryšius su gimtuoju kraštu ir 
tt. Atskirai yra minimas Canberros lietu
vių įnašas Australijos 1988 metų jubi
liejaus proga - skulptorės Ievos Pocienės 
“Eglė Žalčių Karalienė” Canberros Glebe 
Park’e.

Puslapį papildo kelios nuotraukos iš 
Canberros lietuvių gyvenimo istorijos: 
štai, kelios dešimtys tautiečių prie Kated
ros durų 1952 metais; štai, keli vyrai sa
vanoriai kasa pamatus statomam Klubui; 
galiausiai “Eglės” dedikacija.

Leidinio sumanytoja ir pagrindinė fi
nansuotoja buvo Canberros LB Sąjungos 
Valdyba, o skelbimais bei tolimesne pa
rama prisidėjo Australijos Lietuvių Fon
das, Estours Travel ir Belconnen Delica
tessen (James and Teresa Margules - 
Budzinauskaitė).

Tokia neįprasta, estetiškai pavykusi ir 
efektyvi Valdybos mintis - su Tūkstant
mečiu pasirodyti ir Australijos spaudoje - 
yra nuoširdžiai sveikintina.

Vytautas Doniela

Lietuvos trispalvės pagrindinėje Adelaidės gatvėje.

Adelaidės kvartetas “Šypsena”. Iš kairės: Albinas, Angelė, Diana
ir Regina.

kia dilema. V.Ven- 
ciui tikrai įtikinami 
pavyko pavaizduoti 
jo sielos kančią. 
Manau, kad jo pa
veikti ir Brunonas 
(V.Straukas), ir Žy
nys (VNekrošius) 
suvaidino savo roles 
įtikinančiai natū
raliai.

Nors Viktoro 
Baltučio pasirinkta 
lema ir nukrypsta 
nuo istorinių faktų, 
bet ji iškėlė pagonių 
lietuvių kelis šimt-
mečius besitęsiančią vidine sielos kovą ir 
todėl ši tema visiškai priimtina.

Antra programos dalis buvo daug 
linksmesnė. Olivia ir Hamish Hardy (nors 
iš pavardžių neatrodo) - du pradinės 
mokyklos amžiaus vaikai - lietuviškai 
kalba be jokio svetimo akcento. Olivia 
deklamavo, gi jaunesnis Hamish entuzias
tiškai pareiškė, kas jamyra Lietuva.

Po jų Adelaidės kvartetas „Svajonė“ - 
jiems patinka save pristatyti kaip Regina, 
Angelė, Diana ir Albinas - savo daino
mis „Mano Tėviškė“, „Gintaro Kraštas“ ir 
„Laiškas“ nuvedė klausytojus į nostalgijos 
kraštą ir romantiškus jausmus.

Ne veltui sakoma, kad Lietuva - dainų 
kraštas. Mūsų choras “Lituania” atliko tris 
dainas: „Mano kaimo daina“, „Mano 
gimtinė“ ir „Gražiausios spalvos“, kurios 
priedainį dainavo ir visa publika.

M. Pečiulienė ir R. Sankauskienė (centre) su Adelaidės lietuvių Savaitgalio mokyklos mo
kiniais programos metu.

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 Inc. 44 - 50 Errol SL, North Melbourne, Vic. 3051. 
TUrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

Mūsų Pastogė Nr. 28, 2009.07.22, psl. 3

Mūsų jauno muziko Jono Pociaus 
puikus dirigavimas rodos atgaivino 
senstelėjusius balsus. Vyriški ir moteriški 
balsai taip darniai skambėjo, kad mes 
tiesiog stebėjomės.

Po programos, apie 16 vai., visi 
susirinkusieji pakėlė šampano taures 
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantme
čio proga ir sugiedojo Tautos himną. Va
karas užbaigtas vėliavų nuleidimu prie 
paminklo žuvusiems už tėvynę.

Reikia pripažinti, kad tai buvo retai 
atsitinkantis įvykis, sukėlęs visiems pa
kilią nuotaiką ir atgaivinęs tautinius 
jausmus. Renginyje dalyvavo rekordinis 
skaičius tautiečių ir svečių - apie 120. Tai 
ir nusako tos dienos pasisekimą. Todėl 
nuoširdžiai dėkojame ALB Adelaidės 
Apylinkės Valdybai.

Stebėtojas (J. S.)
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Lietuva iš arti
Naujoji Lietuvos Prezidentė

Inauguracija
Dalia Grybauskaitė, gegu

žę triuškinančia persvara 
laimėjusi Prezidento rinki
mus, sekmadienį, liepos 12 d. 
oficialiai iš Valdo Adamkaus 
perėmė valstybės vairą. Prieš
piet Seime ji prisiekė būti 
ištikima Lietuvai, sąžiningai 
eiti savo pareigas, tarnauti 
Tėvynei, demokratijai ir šalies 
žmonių gerovei, vėliau nau
jajai valstybės vadovei bus 
perduoti Prezidento rūmai. 
Palikdamas pareigas V. Adam
kus linkėjo savo įpėdinei - 
pirmajai moteriai šiame poste 
-vadovautis vertybėmis, o D. 
Grybauskaitė ragino piliečius 
ją kritikuoti, bet nepamatuota kritika ne
sugriauti valstybės.

Naujosios Lietuvos vadovės inaugu
racijos ceremonija prasidėjo iškilmingu 
Seimo posėdžiu, surengtu istorinėje Kovo 
11-osios salėje. „Aš, Dalia Grybauskaitė, 
prisiekiu Tautai būti ištikima Lietuvos Res
publikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti 
įstatymus, saugoti Lietuvos žemių vienti
sumą; prisiekiu sąžiningai citisavo pareigas 
ir būti visiems lygiai teisinga; prisiekiu 
visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepri
klausomybę, tarnauti Tėvynei, demokra
tijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda 
manDievas!“ - nuskambėjo iš Prezidentės 
lūpų. Priesaiką, kaip numato įstatymas, 
priėmė Konstitucinio Teismo pirmininkas 
Kęstutis Lapinskas. Davusi priesaiką D. 
Grybauskaitė oficialiai pradėjo eiti Pre
zidentės pareigas.

Iškilmingame posėdyje dalyvavo ne tik 
Seimo nariai ir darbą baigiantis V. Adam
kus, bet ir pirmasis faktinis Lietuvos va
dovas, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuria- 
mojo Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis, kadenciją baigęs Prezidentas Al
girdas Brazauskas ir Premjeras Andrius 
Kubilius su žmonomis, kardinolas Audtys 
Juozas Bačkis, kiti Lietuvos bažnyčių hie- 
rarchai ir atstovai, Vyriausybės nariai, sig
natarai, KT teisėjai, kai kurių teismų va
dovai, europarlamentarai ir keli Europos 
Komisijos nariai, užsienio šalių diploma
tai, aukštųjų mokyklų rektoriai, kiti sve
čiai. Svečiai į Seimo rūmus pradėjo rinktis 
gerokai prieš ceremonijos pradžią. Kai 
kurie užsienio valstybių diplomatai atvyko 
vilkėdami nacionaliniais drabužiais.

Kadenciją baigiantis Prezidentas D. 
Grybauskaitės darbo pradžią pavadino 
politinio gyvenimo slenksčiu. Nors tai sie
jama su permainomis, V. Adamkus linkėjo 
nepamiršti tęstinumo, visų pirma - reformų 
tęstinumo. Jis ragino siekti vienybės Lie
tuvoje, derinti skirtingas kryptis, mat 
niekur gerovė nebuvo sukurta savinicka, 
nepasitikėjimu, savo tautos menkinimu ir 
nepasitikėjimu: „Supraskime ir branginki
me Lietuvą kaip vertybę, kuri neskaidoma, 
nesmulkinama, nedalijama Į dvi ir daugiau 
susipriešinusias Lietuvas. Mano siekis 
visada buvo tai, kad nebūtų kebų Lietuvų, 
kurios viena kita nepasitikėtų.”

Pasak V. Adamkaus, turbūt visi Lietuvos 
bandymai laikytis realybės politikos baig
davosi istorine nesėkme, o idealistiniai 
sąjūdžiai atvesdavo j laisvę ir gerovę: „Šios 
istorinės pamokos išvada paprasta: stipri 
Lietuva bus tol, kol tvirtai laikysis tikrųjų 
vertybių, o kompromisų sieks tik dėl in
teresų.” Jis vylėsi, kad šia nuostata vado
vausis ir Dalia Grybauskaitė.

Po šios kalbos Seimo Pirmininkas 
Arūnas Valinskas padėkojo Prezidentui už 
darbą, vildamasis, kad jis ir ateityje nuveiks 
nemažai Lietuvos labui. Savo ruožtu D.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Grybauskaitę parlamento vadovas pava
dino santarvės garantu ir palinkėjo jai 
sveikatos bei ištvermės. „O mes su jumis - 
ir džiaugsme, ir varge”, - pridūrė jis.

Priesaiką davusiai Lietuvos vadovei A. 
Valinskas įteikė aukščiausią Lietuvos vals
tybės apdovanojimą - Vytauto Didžiojo 
ordiną su aukso grandine. Pagal įstatymą, 
šis apdovanojimas įteikiamas Prezidentui, 
pradedančiam eiti pareigas.

Posėdyje kalbėjęs A. Kubilius ligšiolinį 
ir naująją Prezidentus pavadino “Tūks
tantmečio Prezidentais”. Mat V. Adamkui 
teko dirbti baigiantis pirmam Lietuvos 
tūkstantmečiui, o D. Grybauskaitė pra
deda antrą. Jos darbą Premjeras taip pat 
siejo su viltimi, politikos be korupcijos ir 
pagiežos atsiradimu, piliečių pasitikėjimo 
valstybe grįžimu.

Sakydama pirmąją savo, kaip Preziden
tės, kalbą D. Grybauskaitė tikino būsianti 
aktyvi ir išnaudosianti visas Konstitucijos 
jai suteikiamas galias. Prezidentė ragino 
žmones būti aktyviais savo valstybės pi
liečiais, kritikuoti valdžią, taip pat ir ją, jei 
to reikia. „Bet nepamirškite: nuo valdžios 
kritikos iki valstybės griovimo gali būti tik 
vienas žingsnis. Tuščia kritika neišspręs 
nė vienos problemos”, - pažymėjo naujoji 
Lietuvos vadovė.

„Šiais nelengvais laikais kasdien gir
dime sakant: krizė. Gesindami gaisrą šian
dien, galvokime apie rytojų. Sutelkime jė
gas pokyčiams, kurie padės gyvenimo 
pamatus dešimtmečiams. - kalbėjo ji. - Gy
venkime be oligarchizuotų monopolijų, 
neskaidrių sandėrių. Išlaisvinkime šeimos 
ir smulkaus verslo potencialą. Pabaikime 
amžinai nesibaigiančias, bot tokias būti
nas sveikatos, švietimo ir rūpybos reformas. 
Tegul žmogus ir jo teisės tampa visos po
litikos esme ir kiekvieno politiko prieder
me. Taip rasime atsakymą (klausimą, kodėl 
svetur dauguma išvažiavusių randa pagar
besnius santykius tarp žmonių, daugiau 
saugumo ir laisvės, nei savo Tėvynėje.”

Užsienio politikos prioritetu D. Gry
bauskaitė nori išlaikyti gerus santykius su 
kaimynais, bet kartu pasiūlė sureguliuoti 
švytuoklę: „Tegul tvirtas ir nuoseklus Lie
tuvos interesų gynimas išstums tik įsivaiz
duojamą šalies lyderystę euroatlantinėje 
erdvėje.”

Perėmė Prezidentūrą
Virš Prezidentūros jau plevėsuoja ne 

Prezidento Valdo Adamkaus, o jo įpėdi
nės Dalios Grybauskaitės vėliava. Po nau
josios valstybės vadovės priesaikos Seime, 
iškilmingų šv. Mišių ir kariuomenės pa
rado sekmadienį popiet jai buvo perduoti 
Prezidento rūmai

Ši iškilmių dalis prasidėjo iš Katedros 
aikštės atžygiavus Lietuvos kariuomenės 
Garbės sargybos kuopai ir Lietuvos kariuo
menės orkestrui, o prie Prezidentūros su
plevėsavus šalies miestų ir miestelių vė- 
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apranga ir ginkluote. S. Daukanto aikštę jau 
gerokai anksčiau buvo apsupę šimtai 
smalsuolių, norinčių savomis akimis pa
matyti pirmosios I Jetuvos vadovės moters 
įžengimą į Prezidento rūmus.

Nuskambėjus trimito signalui aikštėje 
pasirodė V. Adamkus ir D. Grybauskaitė. 
Kadenciją baigęs Prezidentas perdavėjai 
didįjį valstybės antspaudą ir Konstituciją. 
Iš karto po to nuleista V. Adamkaus vėliava 
ir įteikta jam atminimui.

Vėliau Prezidentas apėjo aikštę, at
sisveikino su ceremonijoje dalyvaujan
čiais aukščiausiais Lietuvos pareigūnais, 
ministrais, parlamentarais, diplomatinio 
korpuso atstovais, kitais svečiais. Kiek 
ilgiau jis stabtelėjo prie naujosios finansų 
ministrės I ngridos Šimonytės.

Tuomet virš Prezidentūros suplevė
savo nauja - D. Grybauskaitės vėliava. 
Laukiant, kol ji bus pakelta. Prezidentę 
pasveikino visų Lietuvos regionų - Aukš
taitijos, Dzūkijos, Suvalkijos ir Žemaitijos 
-miestų bei miestelių vėliavos.

Vėliau sakydama trumpą kalbą Tautai 
šalies vadovė teigė esanti pasiryžusi visas 
jėgas skirti Lietuvos žmonių gerovei: „Į 
valdžią einama ne dėl garbės ar pinigų. 
Politika - ne verslo rūšis, tai - pašauki
mas! Atėjau ne vadovauti, o tarnautižmo- 
nėms. Galimybė gerinti gyvenimą ir 
stiprinti Lietuvą - man yra didžiausias 
atlygis ir tikslas.”

Dalia Grybauskaitė apgailestavo, kad 
šalyje apstu valdžios paniekos ir nepagar
bos žmogui. Ji paragino padėtį pradėti 
keisti nuo savivaldos: „Merus ir seniūnus 
rinkime tiesiogiai, priverskime vietos po
litikus atsiskaityti rinkėjams. Tik nesu
kime klystkeliu. Jei balsuosime už tuščius 
pažadus, arba iš pykčio, leisimės paper
kami, ar patys pirksime - demokratija virs 
parodija.”

Keliaudama po Lietuvą Prezidentė tei
gė mačiusi daug neapykantos vieni ki
tiems, savęs naikinimo, didžiulę prarają 
tarp skurdo ir prabangos. Todėl jipakvietė 
susipriešinusią Lietuvą taikytis. Esą tik 
dirbdami kartu įveiksime ekonomikos, 
politikos ir moralės nuosmukį Lietuvoje.

Po kalbos nuaidėjo trys istorinio pa
būklo salvės, skirtos Lietuvai Tėvynei, 
valstybei bei jos žmonėms ir naujai Prezi
dentei. Salves originalia XVIII a. patranka 
atliko Kauno karo istorijos klubo prie 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus nariai.

Pasisveikinusi su ceremonijos dalyviais 
ir svečiais, D. Grybauskaitė įžengė į Pre
zidentūrą ir pasveikino žmones iš jos 
balkono. Sveikindamasi su žmonėmis 
Prezidentė ilgėliau pabendravo su buvu
siomis kolegėmis - eurokomisarėmis da
ne Mariann Fischer Boell ir Viviane Reding 
iš Liuksemburgo.

“Iron Lady” vardas
Dalia Grybauskaitė penkerių metų 

kadencijai buvo išrinkta gegužės 17 d. jau 
pirmajame ture, surinkusi 68.21% rin
kimuose dalyvavusių piliečių balsų.

Naujoji LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė stebi Lietuvos kariuomenės paradą.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę šias 
pareigas ėjo: 1993-1998 m. - Algirdas 
Brazauskas, 1998-2003 m. - Valdas 
Adamkus, 2003-2004 m. - Rolandas Fak
sas, pareigų netekęs per apkaltą, tais me
tais nuo balandžio iki liepos laikinai Pre
zidento pareigas ėjo tuometinis Seimo 
Prmininkas Artūras Paulauskas, vėliau j 
Prezidento postą grįžo Valdas Adamkus.

Dalia Grybauskaitė gimė 1956 m. ko
vo 1 d. Vilniuje. 1983 m. baigė politinės 
ekonomikos studijas tuometinio Lenin
grado A. Ždanovo universitete, 1991 m. - 
specialią programą vadovams Vašingtono 
Georgetown Universiteto Tarptautinių 
Ekonominių Santykių Institute. 1988 
melais Maskvos Visuomenės mokslų aka
demijoje apsigynė socialinių mokslų dak
tarės laipsnį.

Aštuntajame dešimtmetyje Dalia 
Grybauskaitė dirbo LTSR valstybinės 
filharmonijos kadrų skyriuje, vėliau - 
Leningrado kailių fabrike, buvo LTSR 
Mokslų akademijos atsakingoji sekretorė. 
1983-1990 metais Vilniaus aukštojoje 
partinėje mokykloje vadovavo Žemės ūkio 
kabinetui, dėstė Politinės ekonomijos 
katedroje.

Atkūrus Nepriklausomybę, buvo Eko
nomikos instituto mokslinė sekretorė, 
trumpai dirbo programų vadove Vyriau
sybėje. Pradėjusi karjerą finansų ir užsie
nio reikalų politikos srityje, dirbo Tarp
tautinių ekonominių santykių ministerijos 
Europos departamento direktore, ėjo ana
logiškas pareigas Užsienio reikalų minis
terijoje. Tuo metu D. Grybauskaitė vado
vavo Lietuvos deryboms su ES dėl lais
vosios prekybos sutarties.

Vėliau buvo nepaprastoji pasiuntinė ir 
įgaliotoji ministrė Lietuvos misijoje prie 
ES, vyriausiojo derybininko su ES pava
duotoja, įgaliotoji ministrė Lietuvos amba
sadoje JAV.

1999 m. tapusi finansų viceministre, 
vadovavo Lietuvos deryboms su 
Tarptautiniu valiutos fondu ir Pasaulio 
banku. 2000 m. buvo paskirta užsienio 
reikalų viceministre ir vyriausiojo 
derybininko su ES pavaduotoja, 2001 m. - 
finansų ministre. Šias pareigas ėjo iki 2004 
m., kai Lietuvai tapus ES nare, buvo 
deleguota į Europos Komisiją. Tų pačių 
metų lapkritį Europos Parlamentas jai 
patikėjo eurokomisarės, atsakingos už 
finansinį programavimą ir biudžetą, 
pareigas.

2005 m. savaitraštis „European Voice“ 
paskelbė Dalią Grybauskaitę Metų ko
misare už „neišsenkančias pastangas 
reformuoti ES biudžetą, siekiant kuo 
didesnę jo išlaidų dalį skirti tyrimams, 
plėtrai ir kitoms ES veikloms, galinčioms 
paspartinti ES konkurencingumą“.

Įtakingas JAV dienraštis „Wall Street 
Journal“ yrti pavadinęs ją „Iron Lady“, 
lygindamas su buvusia Didžiosios Brita
nijos premjere Margaret Thatcher.

(EglėDigrytė, www.DELFI.lt)
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Iš Redakcijos pašto
Australijos lietuvių koncertinė grupė Lietuvoje

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

Jadvyga Dambrauskienė

Birželio 24-tos dienos rytą rinkomės 
prie viešbučio Vivulskio gatvėje, kur dau
guma Australijos lietuvių buvo apsistoję. 
Mūsų - 40 žmonių - patraukė Panevėžio 
link. Autobusas - didelis, erdvus, su dviem 
vairuotojais, iš kurių vienas buvo kelionės 
vadovas, pasakojantis apie tai, ką matėme 
pakeliui. Visą laiką turėjome verdantį 
vandenį, tad arbatą ar kavą ruošėme pa
tys pagal savo skonį ir norą. Autobuse bu
vo ir tualetas. Taigi, jokių problemų su 
žemiškais reikalais.

Kadangi mūsų jaunimas - šokėjai dau
gumoje nesupranta lietuviškai, tad neju
čiomis mclbourniškė šokėja Donna Gay- 
lard tapo puikia visos kelionės vertėja. 
Netikėtai atsiskleidė naujas talentas - 
gražiai, aiškiai tiek lietuviškai, tiek angliš
kai kalbanti Donna. Jaunimas susidomėjęs 
klausėsi mažutės dalies Lietuvos istorijos 
pamokos.

Pirmasis sutojimas buvo prie Jono 
Biliūmo “Laimės žiburio” kalno, į kurį 
vedė 87 akmeniniai laipteliai. Ne kiek
vienas ryžosi ten užkopti, bet tokių buvo 
bent pusė. Grįždami prie autobuso atsi
gaivinome pakeliui rastomis žemuogėmis. 
Tiesa, jų buvo nedaug, nes vasaros pradžia 
buvo nepakankamai šilta jas sunokinti.

Važiuojant toliau Anykščių kryptimi
sustojome “Arklių muziejuje”, o jį apžiū
rėję, nutarėme ten ir pietauti. Valgėme su 
didžiausiu apetitu ir stebėjomės lietu
viškos duonos įvairove ir skoniu. Šalli- 
barščiai, cepelinai su spirgučiais ir gry
bų padažu, silkė su svogūnų laiškais ir 
grietine ar šviežiomis bulvytėmis, parū
kyti šonkauliukai bei gira dar ilgai dirgins 
atmintį ir kels apetitą. Išbuvus Lietuvoje 
apie 2 savaites ir pasikalbėjus tarpusa
vyje vyravo nuomonė, kad neteko Lietu
voje valgyti maistą, kuris būtų buvęs ne
gardus. Tvarkos laikėmės visą kelionės lai
ką, todėl neteko laukti ar kur nors vėluoti.

Pavakary pasiekėme Panevėžį, apsigy
venome skirtinguose viešbučiuose. Kas 
norėjo, išėjo pasivaikščioti, pasidairyti po 
miestą, pavakarieniauti. Sekantį rytą vyko 
repeticija, o 18 vai. - koncertas Panevėžio 
muzikiniame teatre. Koncerto programa 
buvo įvairi. Programoje pirmiausia buvo 
sušokti trys šokiai: ’’Kubiliais”, “Greci- 
ninkė” ir “Mintinis”, kuriuos šoko Mel-
bourno ir Geelongo šokėjai, vadovaujami
LoretosTigani. Ansamblio grupėje buvo tik 
trys vyrai, todėl mūsų dainos buvo parink
tos dviems balsams. Po to ansambli, atliko 
liaudies dainą “Žemėj Lietuvos”, kompoz. 
Budriūno dainą “Iš rytų šalelės” ir J. Gai
žausko dainą “Dobiluos”. Sekė Vinco Ka
zoko eilėraštis “Mano dienos”. Po to Mi
randa Tigani pianinu paskambino savo

Australijos lietuviai šokėjai Gedimino gatvėje, Vilniuje.

Lietus nesugadino geros nuotaikos.

kūrybos dainas “Gintarinė pilis” ir “Did
vyrių žemė”. Ansamblio “Tembras” duetas
- Rita Mačiulaitienė ir Bitutė Kymantienė
- padainavo Polikaičio dainą “Keleiviai”, 
L. Pockriss dainą “Catch a Falling Star” ir 
N. Zdanienės sukurtą dainą “Tave aš pa
mačiau”. Po jų vėl pasirodė šokėjai ir 
sušoko šokius “Rolenderis” ir “Šiaudai be 
grūdų”. Pastarasis šokis buvo skirtas iš
eivijos šokių grupėms, kurios šoko ben
droje Šokių šventėje.

Po šių šokių 
trumpai buvo pri
statytos Australijo
je gyvenančių lie
tuvių mintys apie 
gyvenimą Austra
lijoje. Vėliau pasi
rodė Australijos 
šokėjai su savo su
kurtu šokiu “Kara
liaus kelionė”. Ja
me Karalius Min
daugas, stebuklin
gai keliaudamas 
per amžius, pasiro
do Australijos šo
kėjams, kviesdamas 
juos atvykti į Lie
tuvą.

Programos pa
baigai ansamblis 
kartu su “Tembru” 
padainavo M. Ky-
manto dainą “Puikios rožės”, A.Vilčins-
ko dainą “Grįžtu namo”, o paskutinis 
pasirodymas buvo bendras ir šokėjų, ir 
dainininkų, kurie atliko sulietuvintą 
Peterson kūrinį “Waltzing Matilda”.

Žiūrovų buvo pilna salė. Pasibaigus 
pasirodymui sekė kalbos, pasikeitimas do
vanomis. Ryte išvykome autobusu link 
Punsko ir Seinų. □

Lietuva 
budo

Visais laikais di
dieji Lietuvos kaimy
nai norėjo pasisavinti 
Lietuvą, ir kartais jiems 

pavykdavo. Rusija net 120 metij valdė 
Lietuvą ir norėjo ją visai panaikinti, net 
lietuvišką raštą buvo uždraudę.

Lietuviai bruzdėjo, darė sukilimus, bet 
nieko nelaimėjo, kol visa tauta nepabudo 
ir nepasakė: “Norime būti nepriklausomi! ” 
Okas giją pabudino?

Spauda!
Slapta spausdinamos ir iš Prūsijos ga

benamos knygos ir vietiniai laikraštukai, 
kurie visoje Lietuvoje nepaplito, žadino 
lietuvių sąmonę, tačiau Lietuvą iš miego 
pažadino Jono Basanavičiaus sumanyta ir 
redaguojama “Aušra”, pradėta leisti 1883 
m. Paskelbusi šūkį, kad žmonės, kurie 
nežino savo istorijos, visuomet lieka vai
kai, “Aušra” kėlė Lietuvos praeities didy
bę, lietuvių kalbos senumą ir grožį, nuro
dinėjo rusų daromas skriaudas ir skelbė 
kovą prieš nutautėjimą.

“Aušrą” leido, labai tiksliai pasivadinę. 
Amerikos lietuvių “Lietuvos Mylėtojų” 
būrelis. Ji buvo spausdinama Prūsijoje ir 
slapta gabenama į Lietuvą.

Australijos lietuviai šokėjai Vilniuje. Visos nuotraukos Renaldo Malyclio.

Užsienio zimasklaida apie Prezidentę
Dalios Grybauskaitės išrinkimą LR 

Prezidente užsienio žiniasklaida komen
tavo santūriai ir pabrėžė arba faktą, kad ji 
pirmojiLietuvos Prezidentė moteris, arba 
akcentavo jos kaip “Iron Lady” įvaizdį.

“Voice of America” pirmadienį tuoj 
pranešė, kad Lietuva pirmą kartą šalies 
istorijoje turi Prezidentę ir kad prisaik
dinimo ceremonija buvo kukli, tačiau 
iškilminga. Šaltinis pabrėžia, kad naujoji 
Lietuvos Prezidentė sieks pokyčių ir per
žiūrės Vyriausybės sudėtį.

“ I'lie Wall Street Journal” pabrėžia, 
kad LR Dalia Grybauskaitė dėl savo pa
tirties finansų srityje padės Lietuvai įveik
ti ekonominę krize. Šaltinis teigia, kad jos 
atėjimas į valdžią žymi svarbius pokyčius 
Lietuvos politikoje, nes ji tapo vienu jau
niausiu šalies vadovu visoje Europos 
Sąjungoje.

“Krizės metu Lietuvos žmonėms di
džiulį įspūdį paliko Dalios Grybauskai
tės pareigos ES. Lietuviai tikisi, kad Pre
zidentė padės šaliai įveikti ekonominius 
iššūkius”, - “The Wall Street Journal” 
cituoja politologą Antaną Kulakauską.

“Aušra” pasiekė daugybę lietuvių, ku
rie iki tol net negalvojo, kas jie tokie: lietu
viai, lenkai, ar dar kas nors. Vienas iš to
kių buvo dr. Vincas Kudirka, kuris per
skaitęs pirmąjį “Aušros” numerį, vėliau 
rašė savo prisiminimuose: “ Rodos girdė
jau Lietuvos balsą... Pasijutau didus, ga
lingas: pasijutau Lietuvis! ”

O pasijutęs lietuvis, nutarė dirbti jos 
naudai. Kai “Aušrą” spausdinusi spaustu
vė subankrutavo ir “Aušra" sustojo, jos vie
tą 1889 m. užėmė dr. V. Kudirkos reda
guojamas “Varpas”. Jis skelbė, kad lietu
viai turi pasitikėti tiktai savo jėgomis ir 
dirbti, nelaukdami jokių politinių atmainų.

Dr. V. Kudirka buvo labai gabus žur
nalistas ir rašytojas, tai “Varpas” turėdavo 
ne tik visus uždegančių straipsnių ir eilių, 
bet ir labai juokingų ir kandžių apsaky
mų, pajuokiančių rusų valdžią ir valdi
ninkus.

“Varpas” labai rūpinosi ūkininkų bui
timi ir vis ragindavo juos reikalauti iš 
valdžios įvairių palengvinimų. Dėl to laik
raštis buvo visų mėgiamas, plačiai skai
tomas ir turėjo didelę įtaką.

“Aušra”, “Varpas”, kun. Tumo-Vaižgan
to redaguojamas “Tėvynės Sargas” ir kiti 
laikraščiai išaugino kartą, kuri, laikui su
brendus, 1918 m. paskelbė Lietuvos Nepri
klausomybe.

Aliutė

“Deutsche Welle” Dalios Grybauskai
tės inauguracijos svarbą sulygino su Lie
tuvos vardo tūkstantmečio minėjimu. 
Šaltinis primena, kad iš karto po pergalės 
Prezidento rinkimuose D. Grybauskaitė pa
žadėjo ir toliau dirbti “subalansuotos užsie
nio politikos” ir demokratinėmis vertybė
mis paremtų santykių su kaimyninėmis 
valstybėmis labui. Analitikai teigia, kad D. 
Grybauskaitė aktyviau reikšis Lietuvos 
vidaus politikoje nei jos pirmtakas Valdas 
Adamkus. “Visada sakiau, kad šiandien 
man svarbiausia yra Lietuva, ir pirmiau
sia imsiuos vidaus politikos. Pirmiausia 
bus peržiūrėta šalies Vyriausybės sudėtis 
ir imtasi spręsti pačias svarbiausias proble
mas”, - pokalbyje sakė D. Grybauskaitė.

“The Earth Times” dar kartą priminė, 
kad naujoji Lietuvos Prezidentė vadinama 
“Iron Lady”. Jos nepriekaištingai sušukuoti 
šviesūs plaukai, griežtas požiūris ir į dešinę 
linkstančios reformistinės politinės pažiū
ros leidžia D. Grybauskaitę lyginti su buv. 
D. Britanijos premjere Margaret Thatcher, 
todėl “The Wall Street Journal” ją drąsiai 
vadina “Lithuanian Iron Lady “. □
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1000 metų Lietuvos vardui
(Paskaita, skaityta Valstybės Dienos proga Sydnėjaus Lietuvių Klube. 2009.07.05)

Vytautas Patašius
Pradėsiu nuo mažesnio metų skaičiaus. 

Prieš vienų šimtą ir vienuolika metų, kai 
rusų caro valdžia Lietuvoje slopino laisvą 
mintį ir draudė spausdinti lietuvišką žodį, 
mažame Suvalkijos miestelyje, tada vadin
tame Vladislavovu, džiovos mirtinai iška
muotas dr. Vincas Kudirka iš ligos patalo 
kreipėsi į Lietuvą ir lietuvius. Per Tilžėje 
spausdinamo žurnalo “Varpas” puslapius 
jis linkėjimų forma eilėse išreiškė, ko turi 
siekti kiekvienas lietuvis. Gi pirmosios 
eilėraščio eilutės nusako: “Lietuva,Tėvy
ne mūsų, tu didvyrių žeme/Iš praeities ta
vo sūnūs te stiprybę semia”.

Šiandien tad ir susirinkome, kad vie
ningai su lietuviais visame pasaulyje pasi
džiaugtume Lietuvos vardo tūkstantmečiu 
rašytiniuose šaltiniuose ir kad pasiscm- 
tume stiprybės iš mūsų tautos ir valstybės 
praeities.

Lietuvos istorijos puslapiai mirga tūks
tančiais svarbių įvykių, Įžymių asmeny
bių, kultūrinių pasiekimų, triuškinančių 
karinių pergalių ir skaudžių pralaimėji
mų, triumfų ir tragedijų.

Metuose nėra pakankamai dienų, kad 
nors dalelę jų galėtume tinkamai paminė
ti. Noromis nenoromis reikia kur nors 
koncentnioti dėmesį.

Devynioliktame šimtmetyje, lietuvių 
tautinio atgimimo laikais, caro Rusijos 
priespaudą kenčianti tauta sėmėsi stipry
bės, prisimindama Lietuvos galybės perio
dą, kai Algirdo kalavijas pasiekė Maskvos 
Kremliaus vartus, kai Vytautas girdė savo 
žirgą Juodojoje jūroje, ar triuškino kry
žiuočius Žalgirio mūšyje. Vytauto laikai 
pasiliko dėmesio centre ir vėliau, po Pir
mojo pasaulinio karo nepriklausomybę 
ginklu išsikovojusioje Lietuvoje. Lietuvių 
tautos ryžtas atgauti lenkų užgrobtą sosti
nę Vilnių įtaigojo rugsėjo 8-osios datos 
parinkimą Tautos šventei. Švenčiant Vy
tauto Didžiojo vainikavimui paskirtą d ie
ną priminė lenkų smurtą, pagrobiant im
peratoriaus Zigmanto Vytautui siunčiamą 
karališką vainiką. Ši data atspindėjo tiek 
praeities didingumą, tiek einamo laiko 
nuoskaudas.

Su savo 1990 metų kovo 11 d. nepri
klausomybės atstatymo deklaracija Lietu
va grįžo į nepriklausomų valstybių tarpą, 
pirmoji išdrįsdama išsilaužti iš tautų ka
lėjimo - Sovietų Sąjungos, 1991 m. ga
liausiai išgaudama visuotinį tarptautinį 
pripažinimą. Nenuostabu, kad dabar lie
tuvių dėmesio centre atsidūrė Mindaugo 
laikai, geriausiai atitikdami dabarties 
nuotaikas. Valstybės dienai parinkta lie
pos 6-oji - Mindaugo vainikavimo diena. 
Reikia atsiminti, kad ir Mindaugui sujun
gus atskiras lietuvių kunigaikštijas į vieną 
karalystę, Lietuvą vis dar supo agresyvūs 
kaimynai, vis dar reiškėsi separatizmas 
valstybės viduje. Su popiežiaus Inocento 
IV pavedimu 1253 metais įvykusiu Lietu
vos karaliaus vainikavimu tuometinė I ,ie- 
tuvos karalystė irgi išsikovojo sau tarp
tautinį pripažinimą.

Kartais užmirštame, kad Lietuvos is
torija neprasidėjo su Mindaugu. Šiandien 
minime Lietuvos vardo paminėjimo tūks
tantmetį, tad grįžkime j dar senesnius 
laikus, į Europą 1009 metais, kai ji dar tik 
pradėjo įsisąmoninti, kad už kuršių ir 
prūsų genčių yra kraštas, vadinamas 
Lietuva, kur gyvena lietuviai.

Grįžtame į Europą dar prieš kryžiaus 
karus, kai krikščionybė buvo plečiama 
misionierių gyvu žodžiu, o ne riterių “ug
nimi ir kalaviju”. Daugelis valstybių dar 
neseniai buvo priėmę krikštą: Lenkijos 
valdovas Mieško 966 metais, Danijos
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Haroldas Mėlyndantis 974 m.,Norvegi- 
jos Olavas Trygvesson 976 m., Vengrijos 
kunigaikštis Gezą 985 metais, gi Švedija 
ir visas slavų apgyventas pietinis Baltijos 
pajūrys iki pat Vyslos dar buvo misijų 
kraštas.

Vokietijos karalius I lenrikas II Šventa
sis neturėjo laiko domėtis misijomis, jis 
nuolat kariavo su Lenkija dėl rytinių Sak
sonijos pakraščių. Jis net negalėjo vaini
kuotis imperatoriaus karūna iki 1013 me
tų, nes patricijaus titulu Romą diktatoriš
kai valdęs Jonas II Crescentius, Bizantijos 
šalininkas, draudė popiežiams iškviesti 
Vokietijos karalių į Romą karūnacijai.

Bizantiją valdė energingas imperato
rius Bazilijus 11. greit pagarsėjęs “bulgarų 
žudiko” pravarde. Mat jis 1014 metais pa
siuntė namo 15.000 bulgarų belaisvių, prieš 
tai išdūręs jiems akis. Tiesa, jis paliko po 
vieną vienakį kiekvienam šimtui belais
vių, kad rodytų kelią. Šio imperatoriaus 
seserį Oną 989 m. vedė Kijevo didysis ku
nigaikštis Vladimiras, tuo pat metu įves
damas krikščionybę visoje Rusioje ir pel
nydamas šventojo vardą. Dar 983 m. Did. 
Kng. Valdimiras buvo įvykdęs didžiulį ka
ro žygį prieš jotvingius ir gyrėsi nukaria
vęs Nemuno aukštupio sritį.

Vengriją valdė šv. Steponas (Ištvan I), 
apie 1000-uosius metus išrūpinęs ka
ralystės titulą Vengrijai. Lenkijos kuni
gaikščiu (karaliumi tik 1025 m.) buvo 
agresyvus valdovas Boleslovas I Drąsusis, 
anksčiau minėto Mieško sūnus, būsimo 
Danijos ir Anglijos karaliaus Kanuto 
Didžiojo motinos brolis. Jis išplėtė Len
kijos teritoriją, atimdamas iš Vokietijos 
Misniją ir Luzaciją, nors techniškai skai
tėsi Vokietijos vasalas, mokėjęs duoklę 
Otonui III. Keletą metų jis valdė ir Čekiją. 
Jis užėmė visą rytinę Pomeraniją ir atėmė 
iš prūsų Gcdanio miestą (būsimą Dancigą).

997 m. jis pasiuntė čeką vienuolį Adal
bertą (šv. Vaitiekų), buvusį Prahos vysku
pą, kaip misionierių, į prūsų apgyventą 
sritį tarp Vyslos ir Nogatės. Ten 997 m. 
balandžio 23 d. šv. Vaitiekus buvo prūsų 
nužudytas, kai jis įžengė į pagonių šventą 
mišką. Šio kankinio reputacija palengvi
no Boleslovui I išjungti Lenkijos bažny
čias iš Magdeburgo arkivyskupo juris
dikcijos, pakeliant Gniezną j arkivyskupi
ją 1000-aisiais metais.

Lietuvos vardo pirmasis paminėjimas 
įvyko aprašant antrąją misijų kelionę į 
Prūsiją, kuriai vadovavo šv. Brunonas iš 
Querfurt. Šis misionierius vyskupas pri
klausė Saksonijos Querfurt grafų šeimai. 
Gimęs apie 974 metus, jis 997 m. lydėjo 
imperatorių Otoną į Romą. Ten jis šv. 
Romualdo įtakoje stojo į vienuolyną, pri- 

-imdamas Bonifaco vardą. Popiežius Jonas 
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XVIII jį 1004 m. paskyrė rytinių stab
meldžių arkivyskupu. Vokietijos karalius 
Henrikas II priešinosi jo misijų žygiui j 
prūsus dėl karo su Lenkija. Tada šv. Bru
nonas per Vengriją nuvyko į Kijevą pas D. 
Kng. Vladimirą, čia jam pasisekė apkrikš
tyti daug pečenegų. 1008 m. jis atvyko į 
Lenkijos kunigaikščio Boleslovo 1 dvarą 
ir nesėkmingai bandė jį sutaikyti su Vo
kietijos Henriku II. 1009 m. jis išvyko su 
18 palydovu apaštalauti į Prūsiją. Čia jis 
sėkmingai Lietuvos ir Prūsijos pasienyje 
apkrikštijo “karalių” Netimerą ir 300 vytų, 
bet buvo Netimero brolio, valdžiusio gre
timą kunigaikštiją. nužudytas su visais savo 
palydovais. Tai įvyko 1009 metų kovo 9 d. 
(pagal Quedlinburg analus), ar vasario 14 
d. (pagal Titmer’o iš Merseburg kroniką).

Kalbėjome apie Quedlinburg’o analus. 
Quedlinburg miestas yra į pietryčius nuo 
Magdeburgo. 1 larz’o kalnų rytinėje papė
dėje, labai dažnai buvo saksų dinastijos 
Vokietijos imperatorių rezidencija. Čia 
vienuolyno bažnyčioje yra palaidotas Vo
kietijos karalius I lenrikas I Paukštininkas, 
imp. Otono Didžiojo tėvas.

Quedlinburg analų metraštininkas, 
1009 m. aprašydamas šv. Brunono mirtį, 
pirmą kartą oficialiuose šaltiniuose pa
minėjo Lietuvą kaip politinį - geografinį 
vienetą. Reikia pabrėžti, kad lietuvių, kaip 
tautos vardas rašytiniuose šaltiniuose yra 
pasirodęs jau anksčiau. Atrodo, kad pir
masis lietuvius paminėjo IX a. pradžioje 
imperatoriaus Karolio Didžiojo žvalgas, 
rašydamas imperatoriui pranešimą apie 
tautas, gyvenančias už vakarinių slavų.

Kodėl lietuviai paminėti taip vėlai? 
Matyt lietuviai tais laikais buvo rami, sėsli 
tauta, neužkabindama kaimynų tol, kol tie 
nepradėjo jų puldinėti. Pradžioje Vakarų 
Europa žinojo tik apie kuršius pajūryje 
bei apie įvairias prūsų gimines (kiltis).

Aleksandrijoje (Egipte) II a. pirmoje 
pusėje graikiškai rašęs Claudius Ptole- 
macus savo “Geografijos vadove” mini

Krokuvos Jogailos Universitetas Valdovų
rūmams dovanojo Aleksandro taurės kopiją
Krokuvos Jogailos 

Universiteto rektorius, 
garsus fizikos prof. Karol 
Musiol ir šio universiteto 
muziejaus Collegium 
Majus direktorius, žymus 
lenkų teisininkas ir teisės 
istorikas, prof. Stanislaw 
Walloš 2009 m. liepos 5 d. 
padovanojo atkurtiems, 
bet iki galo neįrengtiems 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės valdovų rū
mams unikalią dovaną — 
Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio ir Lenkijos kara
liaus Aleksandro Jogailai- 
čio (1492-1501/1506) 
stiklinės taurės tikslią rankų darbo 
kopiją (žifir. nuotr. dešinėje).

Taurės originalas yra saugomas Kro
kuvos Jogailos universiteto muziejaus 
Collegium Maius lobyne. Per stebuklą 
500 metų išlikusi unikali paauksuota 
stiklo taurė yra Venecijos meistrų darbo. 
Lietuvos paveldui ir Valdovų rūmams tau
rė svarbi ir reikšminga todėl, kad papuoš
ta ypatinga emalio tapybos heraldine 
kompozicija. Jungtinio herbo skydas, 
laikomas angelų, yra sudarytas iš šešių 
laukų. Didžiausiame širdies lauke pavaiz
duotas Lietuvos valstybės heraldinis 
ženklas - Vytis. Dviejuose viršutiniuose 
laukuose nupiešti Aleksandro tėvų - 
Kazimiero Jogailaičio ir Elžbietos Habs- 
burgaitės - herbai Lenkijos Erelis ir 
Habsburgų Juosta. Trys apatiniai laukai 
vaizduoja Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės žemių herbus - Kijevo Angelą (arba 

netoli Baltijos gyvenančius sūduvius ir 
galindus. XI11 a. Galindos sritis buvo gana 
tuščia, nes didelė galindų genties dalis 
prisijungė prie prūsų kaimynystėje gy
venusių gotų ir nužygiavo pulti Romos 
imperiją. 252 metais prieš gotus ir jų są
jungininkus galindus kovojo Romos im
peratoriaus Gailus sūnus Volusianus, 
Augusto titulu kartu su tėvu valdęs im
periją. Galindai nusekė gotus jų žygiuose į 
Italiją ir Galiją. Istorikai mini virš tuzino 
žinomų galindų vardų Tulūzos srityje. IV 
a. visigotų įkurtoje karalystėje.

Šiandien j Europos Sąjungą įstojusi 
Lietuva gali didžiuotis savo ilga ir garbin
ga istorija. Lietuva dengė Vakarų Europą 
nuo mongolų antplūdžio pasikartojimo. Ji 
sėkmingai kovojo prieš Aukso Ordą, pa
vergusią rytinę Rusiją. Lietuva saugojo 
prie jos prisiglaudusias vakarines Rusijos 
kunigaikštystes nuo totorių ir jų įrankio- 
Maskvos Did. K-tystės žiauraus valdymo. 
Lietuva apsaugojo Latvijos ir Estijos vie
tinius gyventojus nuo ištirpimo vokiečių 
kolonistų masėje, išlaikydama Žemaitijos 
barjerą taip Kryžiuočių ordino Prūsijos ir 
Livonijos šakų. Lietuva visais laikais išli
ko tautinės ir religinės tolerancijos pa
vyzdžiu. kai visa Europa kraujavo pilie
tiniuose kaniosc. Lietuvos valdovai dėjo 
visas pastangas sutaikyti Rytų ir Vakarti 
Bažnyčias. Didžiuojamės teisynu - 1529 
metų Lietuvos Statutu ir jo vėlesnėmis 
redakcijomis 1566 ir 1588 m. Didžiuo
jamės nenuslopinamu laisvės troškimu ar 
tai kovose prieš kryžiuočius, ar prieš caro 
Rusiją XIX a., ar prieš Sovietų Sąjungos 
užmačias partizanų kovose.

O ypač Lietuva nustebino Europą sa
vo dainuojančia revoliucija 1990 -1991 
metais, tiek išsikovodama laisvę atstaty
dama nuogas krūtines prieš durtuvus ir 
tankus, tiek tuo, kad ji atsisakė kruvino 
keršto prieš tuos, kurie juos slėgė, kanki
no ir žudė per 50 prispaudus metų.

Turime didžiuotis, kad esame lietuviai.

arkangelą Mykolą). Volui- 
nčs Kryžių ir Smolensko 
arba Žemaitijos Lokį.Tokia 
heraldinė kompozicija, pa
sikartojanti Aleksandro Jo
gailaičio didžiajame ans- 
paude bei iš dalies atsispin
dinti Valdovų rūmams įsi
gytame Žygimanto Augusto 
gobelene, akivaizdžiai liu
dija, jog ši taurė sukurta 
Aleksandrui Jogailaičiui, 
kai jis buvo tik Lietuvos 
didžiuoju kunigaikščiu, t. 
y. tarp 1492 ir 1501 m. Iki 
tapdamas ir Lenkijos kara
liumi 1501 m. Aleksandras 
nuolatos rezidavo Vilniuje

ir, kaip manoma, perkėlė savo pagrindinę 
rezidenciją iš Vilniaus Aukštutinės pilies 
į Žemutinę, čia pradėdamas didelio mas
to statybas ir ankstesnę gynybine pilį 
paversdamas bundančių Naujųjų laikų 
rezidencijos reprezentacinius poreikius 
atitinkančius vėlyvosios gotikos rūmais. 
Dalis atkurtų Valdovų rūmų erdvių, per
dengtų gotikiniais skliautais, kaip tik ir 
atkuria šių Aleksandro rūmų įvaizdį. Tai
gi, senoji taurė, papuošta lietuviška Alek
sandro heraldika, yra neabejotinai vienas 
iš nedaugelio žinomų ir pasaulyje išliku
sių vertybių, tiesiogiai galimų susieti su 
Valdovų rūmų istoriniais rinkiniais. Bu
simojoje Valdovų rūmų ekspozicijoje 
Aleksandro Jogailaičio taurės kopija bus 
rodoma Lobyno, arba iždinės, salėje kar
tu su kitomis svarbiausiomis regalijomis, 
relikvijomis, brangenybėmis ir retenybė
mis. Nacionalinis muziejus
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Tūkstantmečio renginiai atitiko žodį
LIETUVA

... Tai gražiai iš jų išaugo 
vienas žodis: Lietuva. 
Justinas Marcinkevičius

Dar ilgai žiniasklaida minės, leis 
klausytis garso ir vaizdo įrašų iš renginių, 
skirtų Lietuvos tūkstantmečio minėjimui. 
Nuvilnys, nuplasnos tie aidai, juos užgožti 
stengsis naujesni, modernesni su „žvaigž- 
dūnėmis” ir „žvaigždflnais”, tačiau tas 
„vienas žodis”, išraiškingai atspindėtas 
tūkstantmečio renginiuose, suteikęs ne vien 
estetinį pasigėrėjimų, bet ir esmingai pa
lietęs tautiečių savimonę, be abejonės, 
išliks naujam tūkstantmečiui.

Lietuvos vardas skambėjo Katedros 
aikštėje per Tūkstantmečio Dainų šventės 
„Amžių sutartinė” atidarymą, Ansamblių 
vakaro „Metai” Kalnų parke, Moksleivių 
dainų dienos „Skambantys vaikystės so
dai” Vingio parke, „Skambėkite, kanklės” 
Šv. Jonų bažnyčioje, Šokių dienos „Laiko 
brydėm“ Žalgirio stadione, Dainų dienos 
„Tūkstančio aušrų dainos Lietuvai” Vin
gio parke bei kitų, tūkstantmečiui skirtų, 
rcnginitĮ metu sostinėje. Lietuvos vardas 
skambėjo kituose miestuose, miesteliuo
se ir kaimuose.

Atidengus paminklą Vincui Kudirkai 
sostinės Kudirkos aikštėje, tas vienas, poe
to ir kompozitoriaus Kudirkos sparnuotas 
žodis Lietuva suskambėjo visame pasau
lyje. Trumpalaikis akcentas - bendras 
Lietuvos himno giedojimas - prilygo taip 
pat trumpalaikiam, tačiau stebuklingam

renginiui - Baltijos keliui. Jis iš naujo įžie
bė meilės Lietuvai ugnį širdyse, išaukštino 
pačią „Tautišką giesme”.

Labai reikalingi panašūs renginiai 
kitiems Valstybės simboliams -Trispalvei 
ir Vyčiui, kuriems deramos pagarbos, de
ja, Lie tuvoje trūksta. Pritrūko jos ir šven
čių metu; pačioje sostinėje nei prie na
mų, nei tautiečių rankose neišvydome 
vėliavų jūros.

Liepos 4 d. šventės dalyviai Katedros 
aikštėje, tarsi kviesdami Maironio žo
džiais „Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę“, iš 
žemių supylė simbolinį Lietuvos žemė
lapį. Iš visų Lietuvos regionų suvažiavę 
atstovai, atvežę žemės iš savo krašto, tomis 
žemėmis įkūnijo žodį Lietuva.

Liepos 6-ąją, Vilniaus Vingio parke 
susirinkusiai tūkstantinei Dainų šventės 
dalyvių ir žiūrovų miniai buvo pristatyta 
skulptūra „Vienybės medis“. Svarbiausias 
šios skulptūros akcentas - jos centre įam
žintos šimto iškiliausių Tūkstantmečio 
asmenybių, kurie žod i Lietuva įkūnijo savo 
darbuose, pavardės.

Pabrėžtina, kad paminėti ir čia nepa
minėti tūkstantmečio renginiai tapo itin 
reikšmingi tautinei savimonei žadinti, 
piliečių talkai valstybės kūrybai.

Už tai, kad šventiniuose renginiuose 
skambėjo Lietuva, tikrą Tautos pagarbą ir 
padėką pelnė šventinių renginių progra
mų bei repertuarų sudarytojai, kūrėjai ir 
atlikėjai, renginių vedėjai.

Algimantas Zolubas

Alvydo Stričkos nuotraukoje - Katedros aikštėje iš žemių, atvežtų iš visų Lietuvos 
regionų, supiltas simbolinis Lietuvos žemėlapis.

“Draugo” šimtmečiui - jubiliejinė
knyga Vilniuje

JAV leidžiamo lietuvių dienraščio 
“Draugas” šimtmečio jubiliejus buvo pa
minėtas ir Vilniuje. Nacionalinėje dailės 
galerijoje vyko jubiliejaus vakaras, ku
riame buvo pristatyta knyga “’’Draugui” - 
100. Už tikėjimą ir lietuvybę”.

Daugiau kaip 500 puslapių knygoje 
pateikiama laikraščio leidimo istorija, 
prisimenami žmonės, kurie jį leido, rašė, 
redagavo, rinko aukas. Knyga - tai straips
nių rinkinys, kurį sudarė jau daugiau kaip 
tris dešimtmečius laikraščiui be atlygini
mo dirbanti, per tą laiką ėjusi įvairias pa
reigas, šiandien “Draugo” fondo direk
torių tarybos pirmininkė Marija Remienė.

Straipsnių autoriai - žurnalistai, bendra
darbiai, mokslininkai, redaktoriai, skai
tytojai

Čikagoje jau šimtas metų leidžiamas 
dienraštis “Draugas” yra seniausias be 
pertraukos einantis periodinis leidinys 
ne tik už Lietuvos ribų, bet ir pačioje 
Lietuvoje.

“Draugas”, pradėtas leisti savaitraščiu 
ir po kelerių metų tapęs dienraščiu ir toks 
išlikęs iki šiol, yra neišsemiamas Lietu
vos istorijos šaltinis.

“Draugas” buvo pradėtas leisti kaip 
katalikiškas laikraštis, redaguotas kunigų 
ir daugelį dešimtmečių globotas Mari
jonų vienuolijos, tuo metu konkuravo su 
kitų krypčių laikraščiais - ypač su va
dinamųjų “cicilikų” - socialistų spauda. 
Toje kovoje ne lik išliko, bet ir konkuren
tus pergyveno.

LGITIC

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

Lietuviai jauniai krepšininkai Naujoje Zelandijoje
Pasaulio Jaunių Krepšinio FIBA UI 9 

Čempionate Aucklande (Naujoji Zelan
dija) Lietuvos jaunių krepšinio komanda 
laimėjo 9-tą vietą ir pateko į geriausių 
pasaulio rinktinių dešimtuką. Tarp 
Europos rinktinių ji yra laikoma 4-toje 
vietoje.

Pasibaigus šiam turnyrui liepos 12 d., 
Lietuvos komandos rungtynių rezultatai:

Lietuva/Puerto Riko - 73 :80, 
Lietuva/Angola -104:46, 
Lietuva/Graikija - 85: 70, 
Lietuva/Egiptas 94:73, 
Lietuva/Prancūzija - 78:95, 
Lietuva/JAV - 69 :76, 
Lietuva/Kazachstanas -113:79, 
Lietuva/Ispanija - 88 :64.
Dėl pirmos vietos varžėsi - JAV/ 

Graikija (88 : 80), dėl trečios vietos - 
Kroatija/Australija (87:81).

Reikia paminėti, kad šios Lietuvos

komandos krepšininkai yra gana aukšto 
ūgio. Komandos vidutinis ūgis yra 198 
cm, o aukščiausio žaidėjo - 210 cm.

Nors tarp varžybų ir treniruočių Lie
tuvos jaunuoliai mažai turėjo laisvo laiko, 
tačiau rado laiko sekmadienį, liepos 5 
dieną, 6 vai. ryto Lietuvos tūkstantmečio 
minėjimo proga sugiedoti Lietuvos him
ną kartu su vietiniais lietuviais. Pakviesti 
susitikti su Aucklando lietuviais, jie mie
lai atėjo į Dalios Kubiliūtės namus to pa
ties sekmadienio popietę, kur keliolika 
aucklandicčių susirinko su jais susitikti ir 
juos pavaišinti. Nekalbant apie vietinių 
tautiečių suneštas vaišes, kugelio kepimo 
ekspertas Antanas Atkočaitis iškepė daug 
skanaus kugelio, kurio užteko visiems.

Tai buvo labai malonus, nors trumpas 
susitikimas, nes komanda vėl išskubėjo į 
treniruotę.

Minvydas Palubinskas

Lietuvių jaunių krepšinio komanda, dalyvavusi Pasaulio Jaunių Čempionate Aucklan- 
dc. Pirmoje eilėje: antras iš kairės - vyriausias treneris Vitoldas Masalskis, trečias iš 
dešinės - sponsorius ir menedžeris Aurimas Papašius, pirmas iš dešinės - asistentas 
treneris Gintaras Razutis.

Tūkstantmečio tautiečių dainos - išskirtiniame 
muzikos albume

Prieš keletą dienų bai
gėsi Vilniuje praūžusi tūks
tantmečio tautiečių susiti
kimui skirta teisingos 
muzikos fiesta - „Meeting 
Point“ festivalis. Į sceną ki
lo laiko patikrinti scenos 
virtuozai, tarp kurių legen
dinė grupė „Bis“, charizma
tiškieji „Saulės kliošas“, vi-

tarp kurių ir „Tautiška 
giesmė“, „Ant kalno mū
rai“, „Trys milijonai“, 
„Laisvė“. Neabejotinai 
muzikinis diskas „Lietu
vos Tūkstantmečio dai
nos“ taps ne tik puiki do
vana kiekvienam tautie
čiui, bet ir unikalią vertę 
turinti kiekvieno tikro lie-

suomet besišypsanti Veronika Povilionie
nė, publiką užvedantys „I n Gulto“ vyrukai, 
scenos veteranas Stasys Povilaitis ir kiti. 
Muzikos autoriai ir atlikėjai bei festivalio 
organizatoriai visus teisingos muzikos ger
bėjus nori pradžiuginti - prekyboje jau pa
sirodė kompaktinis diskas, į kurį sudėtos 
visos gražiausios tūkstantmečio dainos,

tuvio būtina muzikos kolekcijos dalis.
„Tokio muzikinio rinkinio Lietuva dar 

nematė ir neregėjo“, - vieningai sutaria 
atlikėjai, kurių kūriniai papuoš išlieka
mąją vertę turėsiantį tūkstantmečio sim
bolį. Kiekviename jubiliejiniame diske 
bus įdėtas ir gabalėlis gintaro iš Baltijos 
jūros. www.1000cd.lt

Iš Redakcijos pašto
Kažkas suklydo ?

Su įdomumu perskaičiau visus (“M.P.” 
Nr. 26, psl. 7), su Lietuvos vardo tūks
tantmečiu susijusiais straipsnius, jų tarpe 
aprašymą, kaip Mindaugo karūnavimo 
išvakarėse visame Pasaulyje skambėjo 
Tautiška giesmė. Pastebėjau ir paminėtą 
Adelaidės vardą, kur minima ALB Ade
laides Apylinkės Vaidybos pirmininkės 
Reginos Veress išreikšta nuomonė, kad 
“mokantis himno žodžius puiki galimybė 
išmokti (vaikams) protėvių gimtąją kalbą, 
suprasti istoriją, pradėti švęsti tradicines 
šventes”.

Visada yra malonu išvysti savos Apy
linkės vardą spaudoje, ir viskas būtų gerai,

jei straipsnio autorė būtų pasitikrinus 
svarbesnius faktus.

Bent jau Australijos lietuvių tarpe nė
ra paslaptis, kad ALB Adelaidės Apylin
kės Valdybos pirmininkė yra Elena Var
nienė, kuri jau virš metų rūpinasi Apylin
kės reikalais ir kurios pastangomis, 
Lietuvos Vardo Tūkstantmečio proga, 
Adelaidės miesto centre plevėsavo eilė 
lietuviškų trispalvių. Padedama Valdy

bos bei bendruomenes narių, ji suorga
nizavo tikrai nuotaikingą ir gražų šios 
šventės paminėjimą. Ačiū jai ir visai 
Valdybai.

Janina Vabolicnė OAM

Redakcijos prierašas: Regina Veress nieko bendra neturi su “M.P.” nr. 26,psl.7, 
atspausdintu straipsniuku. Klaidinanti informacija gauta iš Lietuvos. Suinteresuotų 
nuoširdžiai atsiprašome. ________________________________________
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Melbourne Apylinkės Metinis Susirinkimas
Sekmadienį, rugpjūčio 2 dieną, 2.00 vai. po pietų Melbourno Lietuvių
Namų Jubiliejinėje salėje įvyks ALB Melbourno Apylinkės metinis narių 
susirinkimas.
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

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

NOTICE OF EXTRAORDINARY 
MEETING OF

LITHUANIAN CLUB LIMITED
Members are notified that the Secretary has received a request from at least 5% 

of the members requiring a meeting pursuant to Article 28 of the Constitution. 
Accordingly, members are notified that an Extraordinary General meeting of 
Lithuanian Club Limited will be held at 16-20 Meredith Street Bankstown at 
2.00pm on SUNDAY 9 AUGUST 2009 to consider the following special 
resolutions:
1. That the Extraordinary General Meeting be treated as and have the same

agenda as required at an Annual General Meeting including the items of 
business required by Clause 31 of the Articles of Association (except lor 
the presentation of a financial report) and that to the extent necessary the 
Articles of Association be waived to permit this to occur.

2. That (as required at a General Meeting) there be an election of Directors
for the short period until the next Annual General Meeting to be held in 
the year 2009 from nominations received by the Secretary following issue 
of a Notice of Meeting to the members.

3. That the members be entitled to raise any item of general business at the
meeting as if the meeting constituted an Annual General Meeting.

NOTE: RESOLUTION (1) IS ASPECIALRESOLUTION. IF ADOPTED,
THE REMAINING BUSINESS WILL BE ORDINARY BUSINESS 
REQUIRING ONLY A MAJORITY VOTE.

Garry Pcnhall, Secretary
16.07.09

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valaodos:
Nuo antradienio iki penktadienio Klubas dirba nuo 12 vai. dienos 
Sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.
Šeštadieniais - privatūs renginiai.
Šermenys pagal reikalą gali būti rengiami bet kurią dieną.

Klubo restoranas “ 1 he Little O^io^,, dirba:
antradieniais — penktadieniais:

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

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

Skambinkite: ALVYDAI mob. tek: 0422 655 902

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta penktadieniais, 
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus. Prizas — $2,000.

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

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

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

Mieli Sydnėjaus Liet. Klubo nariai / narės,
Šitas laiškas yra priedas prie Klubo Sekretoriaus pranešimo apie Klubo Ypatingąjį 

Visuotinį Susirinkimą sekmadienį, rupjūčio 9 d., 2 vai. p.p., Klubo patalpose.
Klubo Sekretorius ir dabartiniai asmenys, kurie galimai traktuojami kaip Klubo Di

rektoriai, i parašų rinkimą nejsitraukė. Mintis šaukti susirinkimą, atrodo, kilo tarp ben
druomenėje susirūpinusių ir žinomų asmenų, vien dėl bendruomenės ir Klubo gerbūvio.

Rūpestį kelia klausimas, ar bet kokia Direktorių Valdyba dabar yra legali, ir reikia 
paskirti [išrinkti] ar patvirtinti Valdybą šiuo Klubo egzistencijai kritišku metu. Pagal 
nešališko teisininko patarimą, šią keblią padėtį lengviausiai ir pigiausiai išsprendžia 
Ypatingasis Visuotinis Susirinkimas.

Jeronimas Belkus kaip dabartinis Klubo Licenzijos Valdytojas, Kristina Rupšys ir 
Klubo Sekretorius sutinka, kad toks Susirinkimas yra būtinas. Todėl jie pasirašė šį laišką 
ir rekomenduoja, kad mažiausiai 75% narių balsuotų už Pirmąją Rezoliuciją, nes tada 
gali tęstis teisėtas Susirinkimas.

Kaip jūs žinote, Klubo finansinė padėtis yra kritiškoje stadijoje. Mums tikrai reikia 
turėti Valdybą iš Direktorių, kurie yra „business-like“ ir sugeba daryti tinkamus spren
dimus dėl Klubo apyvartos ir bendmomenės gerovės. Kiekvienas narys yra kviečiamas 
teikti konstruktyvius pasiūlymus.

Kiekvienas iš jūsų turi teisę siūlyti kandidatus į Direktorius. Siūlymų lapus (No
mination Forms) galima gauti Klube. Klubo Sekretorius juos priims iki pat Susirinki
mo pradžios.

Nariai yra skubiai prašomi atnaujinti savo metinį naryste (o tam laikas jau dabar 
pat) ir, kiek įmanoma, susimokėti Klube sekmadieniais (taip padedant ribotam Klubo 
personalui). Norint balsuoti per Susirinkimą sekmadienį rugpjūčio 9 dieną, reikia 
susimokėti nario mokestį iki šeštadienio, rugpjūčio 8 dienos.

Su pagarba
Garry Pcnhall Kristina Rupšys Jerry Belkus
KluboSekretorius (Concerned member) Klubo Licenzijos Valdytojas

^Sįjgj= TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith S L, Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube) 
Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 1430 vai. po pietų.

Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATĄ?

AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
’"į ________ Pirmininkė Rita Mačiulailienė tel: 0425 704 890
OlO mwtxMriw joio Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

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
jųjų 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 įsijungti į “XXI amžiaus” paramos akciją - padėti jam savo 
krikščioniška auka. Auką 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 auką, prašome aukotoją kartu pranešti, 
ar jis neprieštarauja, kad viešai padėkotume (laikraštyje).

Krikščioniško solidarumo laukiantys “XXI amžiaus” 
redakcijos darbuotojai

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www:users.bigpond.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.Zelandijojc oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimtj 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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