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Korporacijai “Romuva” Grupuotės norėjo užvaldyti valstybę?
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(ELTA) Susipažinęs su 12 Valstybės 
saugumo departamento (VSD) slaptųjų 
pažymų, pagaliau pateiktų Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gynybos (NSGK) 
komitetui, tvarkieties Valentinas Mazuronis 
reikalauja sudaryti nepriklausomų proku
rorų grupę ir pradėti ikiteisminį tyrimą dėl 
galimo neteisėto bandymo užvaldyti 
Lietuvos valstybę 2000-2010 metais.

Apie tai, kad šių pažymų pagrindu 
siūlysiąs pratęsti praėjusios kadencijos 
Seimo neužbaigtą tyrimą dėl politinės 
korupcijos ir neteisėto valstybės užvaldymo, 
šią savaitę pareiškė ir konservatorius 
Kęstutis Masiulis.

Pasak V. Mazuronio, šių pažymų 
pateikimas komitetui yra labai svarbus ir 
sveikintinas žingsnis ne tik todėl, kad atkuria 
normalią pasitikėjimo ir bendradarbiavimo 
atmosferą tarp VSD ir Seimo, bet ir todėl, 
kad medžiaga, esanti šiose pažymose, kartu 
su kita pastaruoju metu pasirodžiusia 
informacija apie VSD veiklos tyrimą 
NSGK, galimus CŽV kalėjimus Lietuvoje 
ar Rusijos piliečio Vladimiro Jakunino 
apdovanojimo valstybiniu ordinu

aplinkybes, įgalina geriau suprasti, kas 
Lietuvoje vyko pastaruosius dešimt metų.

Seimo nario V. Mazuronio teigimu, 
turima informacija, kurią svariai papildo 
Seimui pateiktų VSD pažymų turinys, 
sukuria pagrindą tiksliau įvertinti buvusį 
mūsų valstybės užvaldymo lygmenį, kuris 
akivaizdžiai kėlė, o gal ir tebekelia didžiulį 
pavojų Lietuvos valstybės nacionaliniam 
saugumui

V. Mazuronio nuomone, Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komitetas, kuris į posėdį 
susirinks rugsėjo pradžioje, privalo kreiptis 
į Generalinę prokuratūrą. Tuo tarpu 
Prezidentė Grybauskaitė pareiškė abejo
janti, ar tikslinga pradėti tyrimą vadinamųjų 
12 operatyvinių pažymų pagrindu.

“Politikų korupciją reikia tirti, jeigu ji 
tokia yra, kas dieną. Aš nežinau šitos 
diskusijos. Santrauką šitų pažymų esu 
mačiusi, informacija yra gerokai pasenusi, 
pavardės, kurios ten minimos, buvo 
minimos žiniasklaidoje jau seniai. Žinau 
pažymų analitinę kokybę. Tirti ir ką nors 
ištirti tų pažymų pagrindu būtų sunkoka”, - 
sakė D. Grybauskaitė.

Kritikuoja Lietuvos dalyvavimą Afganistane
Alinamas Lietuvos įvykių apžvalga 
naDana

Afganistane 
Lietuvos 
kariams sprogo 
bomba

Afganistano 
Goro provincijoje 
rugpjūčio 30d. po 
patruliavusiu 
Lietuvos karių 
visureigiu sprogo 
nenustatytos rūšies 

sprogstamasis užtaisas, pranešė Krašto 
apsaugos ministerija (KAM). Sprogimas 
įvyko naktinio patruliavimo metu Goro 
provincijoje, pora kilometrų nuo Lietuvos
vadovaujamos Afganistano Goro 
Provincijos Atkūrimo Grupės (PAG) 
stovyklos. Lietuvos kariai užvažiavo ant
nenustatytos rūšies sprogstamojo užtaiso. 
Per sprogimą kariai nenukentėjo, karinis 
visureigis sugadintas. Apie įvykį 
informuotos Afganistano nacionalinės 
saugumo pajėgos. Šiuo metu aiškinamasi, 
kokios rūšies buvo sprogstamasis užtaisas.

“Lietuvos kariai Čagčarano miesto 
prieigose patruliavo siekdami užtikrinti 
PAG stovyklos saugumą, tai darome 
nuolatos. Mes manome, kad galimai 
detonavo savadarbis sprogstamasis užtaisas, 
tačiau tikslesnį atsakymą galėsime pateikti 
po tyrimo”, - KAM pranešime cituojamas 
PAG-11 vadas pulkininkas Gintaras 
Smaliukas.

Patruliavę kariai yra grįžę į PAG 
stovyklą. Juos apžiūrėjo karo medikai, su 
jais bendrauja karo kapelionas. Kariai 
sužeidimų nepatyrė.

“Pasiteisino sprendimas Provincijos 
atkūrimo grupėje naudoti šarvuotas 

transporto priemones. Šios nakties įvykiai 
parodė, kad dėl to, jog visureigiai buvo 
šarvuoti, Lietuvos kariai sprogimo metu 
nenukentėjo”, - po įvykio kalbėjo Jungtinio 
štabo viršininkas brigados generolas Algis 
Vaičeliūnas.

Šiuo metu Afganistane, Goto PAG 
tarnauja vienuoliktoji Lietuvos karių 
pamaina (PAG-11). Jos daugumą sudaro 
Tauragės rajone dislokuoto Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Kęstučio 
motorizuotojo pėstininkų bataliono kariai. 
Kęstučio batalionas PAG misijoje dalyvauja 
antrą kartą. Dauguma pamainos karių yra 
tarnavę misijose Balkanuose, Irake, 
Afganistane.

Australijos lietuviai turėtų atkreipti 
dėmesį ir į tai, kad ir Australijos kariai 
dalyvauja vykdydami tas pačias užduotis 
Afganistane, kaip ir Lietuvos kariai.

Gynybos finansavimo rūpestis
Nedidindama gynybos finansavimo 

Lietuva bus labai silpna grandis NATO 
struktūroje, antradienį pareiškė krašto 
apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė.

Spaudos konferencijoje ji sakė, kad 
valstybė mažiau viešųjų lėšų nei gynybai 
skiria tik kultūros sferai.

“Šita spaudos konferencija skirta 
visuomenei paaiškinti, kad toliau skiriant 
tokį finansavimą Lietuva bus labai silpna 
grandis NATO struktūroje. Ir ta silpna 
grandis tikrai neturės didelės moralinės 
teisės reikalauti stiprių pažadų ginti mūsų 
kraštą pačiame NATO, jei pati neįdės bent 
minimalaus indėlio”, - sakė Krašto 
apsaugos ministrė R.Juknevičienė.

Ministrės nuomone, Lietuvos gyventojai 
yra klaidingai įsitikinę, kad šalies
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(DELFI lt) Seime Darbo partijos narys 
Mečislovas Zasčiurinskas piktinasi planais 
toliau palaikyti NATO misiją Afganistane. 
„Kyla klausimas, kokios valstybės labui 
priimami Vyriausybės sprendimai iš 
biudžeto skirti 130 milijonų litų 
didėjančioms NATO misijos Afganistane 
išlaidoms padengti,“ - savo pranešime 
spaudai teigia parlamentaras.

Jis mano, kad tokie „valdančiųjų 
režimo“ sprendimai prasilenkia su šio meto 
realijomis. “Nyderlandai jau išvedė savo 
karius iš Afganistano. Misiją Afganistane 
ketina baigti Kanada, Belgija, karius taip pat 
ketina išvesti Danija, Lenkija. Lietuva elgiasi 
priešingai, atima pajamas iš pensininkų, 
mamyčių, vaikų ir bedarbių, bet atranda 
milijonus karinėms misijoms,” - piktinasi 
M. Zaščiurinskas.

DELFI primena, kad dalyvavimas 
NATO vadovaujamoje tarptautinių pajėgų

Kadhafi: Europa turėtų atsiversti į islamą
(DELFI) Libijos lyderis Muamar 

Kadhafi rugpjūčio 29 d. Romoje surengtoje 
paskaitoje pareiškė, kad Europa turėtų 
atsiversti j islamą, ir kiekvienai iš 500 
klausytojų įteikė po Korano kopiją.

Šį renginį organizavusi agentūra 
jaunoms moterims mokėjo po 70-80 eurų 
(242-276 litus), kad jos dalyvautų 
M.Kadhafi religinėje paskaitoje.

Viena paskaitos dalyvė sakė, jog 
M.Kadhafi pareiškė, kad “islamas turėtų 
tapti visos Europos religija ir kad 
Mahometas buvo paskutinis pranašas”.

“Kadhafi netgi nežinojo, kad mums buvo 
sumokėta, kitaip jis nebūtų sutikęs su 
mumis susitikti. O mums buvo nuobodu”, - 
viena savo vardo nepanorusi atskleisti 25 
metų moteris sakė.

Agentūra nusamdė merginas, 

misijoje Afganistane kitąmet Lietuvai gali 
kainuoti per 60 mln. litų.Krašto apsaugos 
ministerija šį mėnesį pranešė, kad 2011- 
aisiais yra planuojamas 64.2 mln. litų 
poreikis. Pasak ministerijos, 2010 metais 
Vidurio ir Pietų Azijos regionui - iš esmės 
Afganistanui - planuojamos išlaidos sudaro 
61.5 mln. litų, įskaitant 11.5 mln. litų likutį, 
esantį banke užsienyje, kuris perėjo iš 2009 
metų iryra naudojamas 2010-aisiais.

Lietuva nuo 2005 metų vadovauja Goro 
provincijos atkūrimui. Šiuo metu Gore 
tarnauja vienuoliktoji Lietuvos karių 
pamaina - iš viso apie 150 karių. Afganistano 
pietuose, Kandaharo provincijoje, 
dislokuotas Lietuvos specialiųjų operacijų 
pajėgų eskadronas “Aitvaras”, kuris 
operacijas vykdo kaimyninėje Zabulo 
provincijoje. Seimas yra suteikęs mandatą 
Lietuvos kariams dalyvauti tarptautinėse 
operacijose iki 2013 metų pabaigos.

daugiausiai 
studentes, 
kurios 
paprastai dirba 
viešųjų ren
ginių reklamos 
kampanijose, 
tačiau perspėjo 
nemokėsianti 
dalyvėms, 
kurios atskleis 
savo vardus 
žiniasklaidai. 
Me rginoms 
taip pat buvo nurodyta ateiti į paskaitą 
vilkint kuklius drabužius.

M.Kadhafi atvyko į Italiją sekmadienį, 
minint draugystės sutarties pasirašymo su
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Trumpai iš visur
♦ Jungtinėse Valstijose minimos 5-osios 
metinės, kai per uragano “Katrina” sukeltą 
potvynį žuvo daugiau kaip 1800 žmonių. 
JAV prezidentas Barack Obama rugpjūčio 
29 d. aplankė New Orleans, kur vyko gedulo 
ceremonija skambant St. Louis katedros 
varpams. B. Obama kalbėjo Xavier 
universitete, kuris buvo užtvindytas, kaip 
beveik ir visas New Orleans. Prezidentas 
patikino tragediją išgyvenusius žmones, kad 
ketina visiškai atstatyti New Orleans.
♦ Britaniją gali užplūsti nauja terorizmo 

išpuolių banga, stiprėjant radikalioms 
nuotaikoms tarp kalinių musulmonų 
Britanijos kalėjimuose. Remiantis 
pranešimu, kurį paskelbė Karališkasis 
tyrimų institutas gynybos klausimais, 
maždaug 800 “galimai pavojingų 
(musulmonų) radikalų”, nuteistų už 
nusikaltimus, nesusijusius su terorizmu, bus 
paleisti į laisvę per artimiausius 5-10 metų. 
Todėl Britanijos saugumo tarnybai iškils 
uždavinys juos identifikuoti.
♦ Jungtinių Tautų iniciatyva rugpjūčio 29- 

ąją buvo rengiama pirmoji Tarptautinė 
veiksmų prieš branduolinius bandymus 
diena. Jos tikslas - atkreipti dėmesį į žalą, 
kurią padarė žmonėms ir ekologijai kelis 
dešimtmečius vykdyti branduoliniai 
bandymai, ir užsitikrinti, kad tarptautinės 
visuomenės remtų sutartį dėl jų 
uždraudimo. Nors daugiau kaip 150 šalių 
ją ratifikavo, kitos valstybės, tarp jų JAV ir 
Kinija, vis dar to nepadarė.
♦ Indonezijoje Sumatros salos šiaurinėje 
dalyje esantis Sinabung ugnikalnis 
rugpjūčio 29 d. išsiveržė - pirmą kartą po 
keturių šimtmečių; iš kraterio į dangų iki 
pusantro kilometro iškilo dūmų debesis, iš 
apylinkių evakuota tūkstančiai gyventojų. 
Indonezija yra Ramiojo vandenyno 
pakraščio vadinamojo Ugnies žiedo 
juostoje, kurioje žemės plutos lūžiai juosia

Lietuvos |vykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
kariuomenė yra itin gerai finansuojama.

“Krizė išryškino nelengvą padėtį. 
Kadangi mažinimai buvo visiems, krašto 
apsauga buvo solidari. Deja, mes nukritome 
iki 2004 metų lygio, lyginant su kitomis 
sritimis, ir todėl mūsų kitų metų prašymai 
naujiems asignavimams yra bent jau sugrįžti 
į tą lygį, kuris yra kitose srityse, į 2006 metų 
finansavimo lygį”, - kalbėjo R.Juknevičienė. 
Ji pažymėjo, kad daugelis sričių, pavyzdžiui 
susisiekimo infrastruktūra ar švietimas, 
gauna ir Europos Sąjungos paramą, tačiau 
krašto apsauga ja pasinaudoti negali.

Ministrė priminė, kad dalyvavimas 
NATO operacijoje Afganistane yra 
glaudžiai susijęs su nuolatiniu Aljanso šalių 
naikintuvų buvimu Baltijos šalių oro 
erdvėje, kainuojančiu gerokai brangiau nei 
Lietuvos karių išlaikymas Afganistane.

“Aš nežinau, ką reikštų tokiai mažai 
NATO narei kaip Lietuva, kur Aljansas yra 
įsteigęs oro policijos misiją ir saugo mūsų 
oro erdvę leisdamas nemažus pinigus, kad 
išlaikytų tuos naikintuvus, atsisakymas 
dalyvauti Afganistane. Aš manau, kad tai 
būtų tam tikra politinė katastrofa, nes tuo 
atveju būtų peržiūrėti ir NATO 
įsipareigojimai mums”, - teigė R. Jukne
vičienė. Ministrės teigimu, Lietuvos 
kariuomenė yra viena mažiausių tarp visų 
regione esančių šalių, tuo tarpu geopolitinė 
padėtis - ne pati geriausia.

NATO valstybės narės yra 
įsipareigojusios siekti, kad išlaidos gynybai 
sudarytų 2% BVP. 2010-aisiais Lietuvoje šis
rodiklis buvo tik 0.9% (BNS).

Vėl matome panašumų tarpe Australijos 
ir Lietuvos - Afganistanas toli ir nuo 
Lietuvos ir nuo Australijos. Bet Afganistane
Mūsų Pastogė Nr. 35, 2010.09.08, psl. 2

Ramiojo vandenyno baseiną ir kurioje yra 
daug aktyvių ugnikalnių.
♦ Buvęs JAV Prezidentas Jimmy Carter 

rugpjūčio 27 d. išskrido Iš Šiaurės Korėjos, 
susitaręs dėl vieno nuteisto amerikiečio 
paleidimo, taip pat sulaukęs Pchenjano 
patikinimo, kad jis nori tęsti derybas dėl 
branduolinio nusiginklavimo. 30 metų 
A.M.Gomes buvo suimtas sausį, o balandį 
dėl neteisėto patekimo į Šiaurės Korėją 
nuteistas aštuoneriems metams sunkiųjų 
darbų. Jam taip pat skirta apie 600,000 JAV 
dolerių bauda.
♦ Meksikoje vienas sužeistas migrantas, 

pasiekęs kariškių kontrolės postą, atvedė 
jūrų pėstininkus į tikriausiai iki šiol 
didžiausių žudynių, susijusių su šalyje 
vykstančiu narkotikų kartelių karu, vietą.

Įžengę į vieną patalpą, kariai rado 72 
nužudytus migrantus, kurių lavonai buvo 
suversti krūvomis. Ekvadoro pilietis, kuris 
teigė esantis vienintelis gyvas likęs per šias 
skerdynes, trečiadienį sakė tyrėjams, kad 58 
vyrus ir 14 moterų nužudė nusikalstama 
gauja “Zetas”. Žinoma, kad ši grupuotė, 
įkurta buvusių Meksikos armijos 
specialiųjų pajėgų karių, reikalauja pinigų 
iš migrantų, kurie kerta jos teritoriją.
♦ Prancūzų inžinieriai pradėjo gręžimo 

darbus Montblanc kalnyne esančiame Alpių 
ledyne - norima nuleisti vandenį iš ežero, 
susidariusio po ledynu, kad nepasikartotų 
panašus potvynis, kaip buvo prieš daugiau 
kaip 100 metų, kai žuvo 175 žmonės.

Specialistai jau gręžia ledyną, kad vėliau 
galėtų lėtai išsiurbti apie 40,000-65,000. 
kubinių metrų vandens, kurio, kaip 
manoma, yra susidariusio po Tet Ruso 
ledynu. Jeigu vanduo prasiveržtų, per 15- 
30 minučių slėnis būtų užtvindytas, kiltų 
grėsmė maždaug 900 namų. Ledynas yra 
prie Montblanc kalno alpinistų pamėgtoje 
trasoje. □ 

dalyvauja ir Australija ir Lietuva dėl to, kad 
yra sąjungininkai globalinėje gynyboje prieš 
demokratijos priešus. Tenka tik 
pasidžiaugti, kad Lietuvos kariai buvo jų 
šarvuočių apsaugoti, nežiūrint to, kad 
gynybos išlaidos proporcingai mažesnės 
Lietuvoje nei kai kurių kitų NATO narių.

Išeivių vaikams parama 
studijoms Lietuvoje

Išeivių ir lietuvių kilmės vaikai, 
vaikaičiai ar provaikaičiai gali teikti 
paraiškas paramai studijoms Lietuvos 
aukštosiose mokyklose gauti. Paraiškas iki 
rugsėjo 15-osios reikia pateikti Valstybi
niam studijų fondui, antradienį pranešė 
Švietimo ir mokslo ministerija.

Anot ministerijos, rudenį parama 
išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių 
studijoms sudaro 175,000 litų, dar tokia pat 
suma išmokėta pavasario semestre.

Studentai gali siekti dviejų rūšių 
paramos: stipendiją už studijų rezultatus ir 
vienkartinę socialinę išmoką.

Paramą gauti gali studentai, priimti į 
pirmosios ar antrosios pakopos studijas 
Lietuvos aukštojoje mokykloje ir neturintys 
akademinių skolų.

Lietuvos gyventojų dar mažėja
Šių metų pradžioje Lietuvoje gyveno 

3,329,000 žmonių, tad 20,900 mažiau negu 
2009-ųjų pradžioje. Statistikos departa
mento duomenimis, dėl neigiamos 
natūralios kaitos 2009 metais gyventojų 
skaičius sumažėjo 5,400.

Gimstamumas gerokai padidėjo 
Vilniaus miesto savivaldybėje - čia gimė 617 
kūdikių daugiau nei 2008 metais per tą patį 
laikotarpį, □
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,ELTA,BNS ir “Bernardinai”.

Baltijos šalys - 
vis dar politinės ir ekonominės rizikos zonoje

(Delfi.lt) Latvija, kurioje spalio 2 d. vyks 
rinkimai, išlieka politiškai nestabiliausia iš 
visų trijų Baltijos valstybių, o Lietuvos 
vyriausybės populiarumas sumažėjo po to, 
kai ji priėmė griežtas ekonomines 
priemones.

Estijos kaip sėkmingos ekonominės 
valdytojos įvaizdį kurti padeda faktas, kad 
ateinančių metų sausio mėnesį ji bus 
priimta į euro zoną.

2009 m. Baltijos šalių gamybos apimtys 
sumažėjo labiausiai iš visų ES valstybių, 
ypač nukentėjo Latvija, kurios gamyba 
sumažėjo 18%.

Vyriausybės tikisi, kad blogiausia jau 
praeityje, o Lietuva paskelbė, kad pirmąjį 
ketvirtį pirmą kartą per dvejus metus šalyje 
užfiksuotas ekonomikos augimas.

Ir Latvijai, ir Lietuvai reikia dar labiau 
sumažinti išlaidas, kad sumažėtų biudžeto 
deficitas, o tai sukelia politinių keblumų, 
be to, visose trijose Baltijos valstybėse 
aukštas nedarbo lygis.

Latvijos koalicinė vyriausybė subyrėjo, 
kilus nesutarimams dėl išlaidų mažinimo, 
o ministras pirmininkas Valdis Dombrov
skis dabar vadovauja mažumos koalicijai.

Latvija neseniai gavo tolesnį 
Tarptautinio valiutų fondo (TVF) 
finansavimą, tai dalis 7.5 mlrd. eurų 
finansinės paramos, kuriai vadovauja TVF, 
tačiau artėjant rinkimams V. Dombrovskis 
vengia kalbėti apie konkrečias priemones, 
kurių bus imtasi siekiant dar sumažinti 
biudžeto deficitą, nepaisant opozicinių 
partijų spaudimo.

Rusija dujotieki suka į Rytus
(Bemardinai.lt) Atidarydamas Rusijos 

naftotiekio į Kiniją ruožą Rusijos premjeras 
Vladimir Putin sakė, kad ši trasa gali tapti 
rimta konkurente Rusijos naftos maršrutui 
j Europą.

Maskvos verslo laikraštis „Vedomosti“ 
raęo, kad Rusijos energetikos milžinė 
bendrovė „Gazprom“ gali nutiesti ir dujų 
vamzdyną į Kiniją anksčiau negu bus 
įgyvendintas „Pietų srauto“ projektas, pagal 
kurį Rusijos dujos į Europą būtų tiekiamos 
Juodosios jūros dugne įrengtu dujotiekiu.

Tolimuosiuose Rytuose, Amurio 
regione, iškilmingai atidarytas naftotiekio į 
Kiniją Rusijos ruožas.

Kinijai dar reikia nutiesti 930 kilometrų 
vamzdyno, bet Beidžingas yra sakęs, kad 
darbus tikrai užbaigs iki metų galo.

Simbolinę sklendę atidarė Rusijos 
premjeras V. Putin, kuris pabrėžė, kad iki 
šiol daugiausia energijos šaltinių Rusija 
tiekė į Europą, Azijos-Ramiojo vandenyno 
regionas jų gaudavo nepakankamai

84 kilometrų ruožas yra dalis Rytų 
Sibiro-Ramiojo vandenyno naftotiekio, 
kuriuo iš Sibiro į Rusijos Tolimuosius

Kadhafi
Atkelta iš 1 psl.

šios šalies premjeru Silvio Berlusconi 
antrąsias metines. Ši sutartis atvertė naują 
puslapį nuo kolonijinių laikų nesutariančių 
šalių santykiuose.

Libijos lyderis skaitė panašią paskaitą 
per vizitą Italijoje pernai lapkritį. Jos 
klausėsi 200 moterų, kurioms taip pat buvo 
sumokėta.

Štai yra “naujas žeminantis Italijos 
moterų orumo pažeidimas”, pareiškė 
opozicijos deputatė ir buvusi sveikatos 
apsaugos ministrė Rosy Bindi.

“Užuot paklaususi jo apie tūkstančių 
migrantų gyvenimo sąlygas, Berlusconi 
vyriausybė pasiūlė tribūną žmogui, kuris 
skleisdamas propagandą nori būti supamas

Latvijos vyriausybės vertinimu, norint 
iki 2011 m. biudžeto deficitą sumažinti iki 
6% BVP, reikia išlaidas sumažinti 395-440 
milijonais latų (724-806 mln. dolerių).

O norint iki 2012 m. biudžeto deficitą 
sumažinti iki 3% BVP, išlaidas teks dar 
labiau apkarpyti.

Lietuvoje ministro pirmininko 
Andriaus Kubiliaus vadovaujama parlamen
tinė dauguma nubyrėjo dėl vidinio skilimo, 
kurį nulėmė nesutarimai tarp koalicijos 
partnerių. Jam reikalinga mažesnių 
opozicinių partijų parama, be to, jis privalės 
patvirtinti griežtą 2011 m. biudžetą.

Estija taip pat turi mažumos koaliciją, 
tačiau šalyje aktyviai palaikomas euro 
įvedimas, kuriam žalia šviesa buvo uždegta 
liepos mėnesį. Tai gali padėti ministrui 
pirmininkui Andrus Ansip išsilaikyti 
valdžioje 2011 m kovo mėn. rinkimuose.

2009 m Lietuvos ekonomika susitraukė 
14.8%. Blogesnė padėtis užfiksuota tik 
Latvijoje. Koalicinė Andriaus Kubiliaus 
vyriausybė buvo priversta imtis griežtų 
išlaidų mažinimo priemonių, tačiau 
prarado daugumą Seime.

Jis sako, kad pasikliauja mažos grupės, 
kurią sudaro neprisijungusieji Lietuvos 
valstiečių liaudininkų sąjungos nariai, 
parama, nepaisant to, kad jie pagrasino 
pasitraukti, jei vyriausybė priims sprendimą 
sumažinti tiesiogines išmokas ūkininkams. 
Valstiečiai liaudininkai paskelbė, kad 
rugsėjo mėn. yra galutinis terminas 
vyriausybei priimti Lietuvos biudžeto 
išlaidų mažinimo priemones.

Rytus, iš jų - į Kiniją ir Azijos- Ramiojo 
vandenyno regioną per dieną bus 
pumpuojama 220,000. tonų žaliavinės 
naftos.

„Mums tai svarbus projektas, nes 
pradedame diversifikuoti energijos išteklių 
tiekimus“, - kalbėjo Rusijos premjeras. Esą 
kai naftotiekis pradės veikti, Rytų kryptis 
taps konkurente Rusijos energijos šaltinių 
tiekimams į Vakarus.

„Į Azijos-Ramiojo vandenyno regioną 
mes kol kas tiekiame nedaug energijos 
šaltinių. Pradėjus veikti šiai trasai tieksime 
30 mln. tonų, o ją išplėtus - 50 mln., o tai 
jau bus rimta konkurencija tiekimams į 
Europą“, - atkreipė dėmesį Rusijos 
premjeras.

Į Europą Rusija tiekia iki 130 mln. tonų 
naftos, sakė V Putin, užtikrinęs, kad į Kiniją 
nauju vamzdynu nafta tikrai tekės kitais 
metais.

Dėl šio projekto derybos vyko vos ne 
dešimtmetį. Kinija jo dalyvėms - Rusijos 
valstybinei bendrovei „Rosneft“ ir 
vamzdynų operatorei „Transneft“-suteikė 
25 mlrd. dolerių ilgalaikę paskolą.

gražių merginų”, - pridūrė ji.
M.Kadhafi paskaitą taip pat kritikavo 

S.Berlusconi, kuris yra artimas Libijos 
lyderio sąjungininkas, koalicijos nariai

“Kadhafi žodžiai atskleidžia jo 
pavojingą Europos islamizacijos projektą”, 
- dienraštis “II Messaggero” citavo Europos 
Parlamento narį Mario Borghezio. Šis 
politikas atstovauja prieš imigrantus 
nusistačiusiai partijai “Šiaurės lyga”, kuri 
yra S.Berlusconi sąjungininkė.

Romos ir jos buvusios kolonijos ryšiai 
sustiprėjo pasirašius draugystės sutartį, o 
Italija pagal investicijas šioje Šiaurės 
Afrikos valstybėje yra trečia didžiausia 
Europos šalis.

M.Kadhafi kaip įprasta apsistojo savo 
beduiniškoje palapinėje, kuri buvo pastatyta 
Libijos ambasados Romoje sode. n

2

Delfi.lt
Bemardinai.lt


Bendruomenės baruose________
ADELAIDĖS LIETUVIŲ SĄJUNGOS 

SUSIRINKIMAS

GARBINGAS AKADEMINES KORPORACIJOS
„ROMUVA" 80 METŲ JUBIIEJUS

Adelaidės Lietuvių Sąjunga buvo pairta 
Adelaidės lietuvių apylinkės lietuvių, 
stengiantis įsigyti namus - patalpas, kuriose 
Adelaidės lietuviai galėtų susirinkti, ruošti 
minėjimus, pabendrauti ir jaustis 
šeimininkais. 1955 m. vasario 6 d. buvo 
sušauktas steigiamasis Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos susirinkimas. Jame dalyvavo 41 
Adelaidės apylinkės lietuvis. Išrinkta 
valdyba paruošė įstatus ir įteisino vietos 
įstaigose pažymėdama Sąjungos tikslus: 
“Parūpinti lietuvių bendruomenei Pietų 
Australijoje patalpas ir priemones sportui, 
pramogoms, pasilinksminimams, poilsiui, 
socialinei ir kultūrinei veiklai”.

Adelaidės Lietuvių Sąjunga per eilę 
metų įsigijusi nebenaudojamus buvusius 
maldos namus, juos atremontavo, pristatė 
naujų patalpų su patogia virtuve, savaitgalio 
mokyklai kambariais, sporto aikštę ir kt.

Šiandien Lietuvių Namai yra Adelaidės 
apylinkės lietuvių susirinkimo ir 
parengimų centras. Jame vyksta 
bendruomenės susirinkimai, minėjimai, 
veikia biblioteka- spaudos kioskas, 
muziejus, baras ir virtuvė, kurioje ruošiami 
sekmadieniais pietūs.

ALS pradžioje turėjo virš 300 narių, 
vėliau net netoli 400, kurie aktyviai 
dalyvavo Lietuvių Namų veikloje ir 
administravime. Pirmasis ALS 
pirmininkas Vaclovas Raginis (miręs), 
vėliau Petras Bielskis, virš 20 metų, 
Vytautas Neverauskas (miręs), Donatas 
Dunda (miręs) ir Romas Urmonas - 
dabartinis ALS pirmininkas.

ALS įstatai keitėsi pagal gyvenimo eigą. 
Pirmuose įstatuose buvo aiškiai pažymėta, 
kad nariais gali būti visi lietuviai ir mišrių 
šeimų nariai, nežiūrint politinių ir religinių 
įsitikinimų, išskyrus komunistus. Per 
paskutinius įstatų pakeitimus buvo 
pakeistas - išbrauktas žodis “komunistas”, 
nes Pietų Australijos valdžia laikė, kad tai 
diskriminacija, be to, ir pasikeitusi politinė 
padėtis Lietuvoje - atgavus nepri
klausomybę, komunizmo šmėklos baimė 
nebe tokia baisi.

ALS susirinkimai vyksta kas metai, 
rugpjūčio mėnesį. Šiemet visuotinis metinis 
susirinkimas įvyko rugpjūčio 28, Lietuvių 
Namuose. Vykusiuose susirinkimuose 
dalyvaudavo gausus būrys ne tik narių, bet 
šiaip besidominančių ALS gyvenimu. 
Šiame visuotiniame susirinkime dalyvavo

THE BALTIC WAY -
Vytautas Doniela, August 28,2010

The Baltic Way, 21 years ago, was a most 
memorable and successful interplay of orga
nisation and spontaneity. The aim, of course, 
was to reinforce the unity of the three Baltic 
nations by manifesting openly their by now 
quite obvious unwillingness to stay within 
the Soviet Union-and at the same time to 
show to the world the determination of the 
Baltic nations to be independent once more.

The decision to organise this unique 
event and to sketch out its framework was 
made at a meeting of activist representatives 
in Pamu, Estonia, on the 15th of July. The 
centre of the event was to be a living chain 
of people joining hands, and stretching out 
for 620 km along the highway cutting across 
the Baltics, from Vilnius via Riga to Tallinn, 
or vice versa. The human chain was to consist 
of people arriving from every part of each 
of the the three countries. The link was to 
consist of 50 sections to symbolize the 50 
years of unfreedom under the Soviet rule.

It took only 5 weeks for each Baltic 

30 narių ir gauti 8 įgaliojimai. Susirinkimą 
atidarė ALS pirm. Romas Urmonas, 
pakviesdamas prezidiuman Viktorą Baltutį 
pirmininkauti ir sekretore Renatą 
Urmonienę.

ALS pirmininkas R. Urmonas savo 
pranešime paminėjo, kad paskutiniaisiais 
metais mirė 7 Sąjungos nariai, tarp jų pirm. 
Donatas Dunda. Jie pagerbti tylos minute. 
Pirmininkas pranešė, kad metų bėgyje 
turėta 5 posėdžiai. Kadangi Pietų 
Australijos valdžia remia ALS-gą, kasmet 
atleidžia nuo žemės mokesčio, kuris šiais 
metais siekė net 32,000 dol., todėl pagal 
įstatus nariais gali būti ir aplinkiniai 
gyventojai australai ir kt. Pradžioje buvo 
baiminamasi, kad ALS taps kažkoks tautų 
mišinys - internacionalas, bet ši baimė 
nepasitvirtino ir australų narių skaičius liko 
toks pats - nulis. Parama teikiama 
atsižvelgiant j metines Sąjungos pajamas. 
Finansinę Sąjungos veiklos apžvalgą pateikė 
iždininkas Jonas Verbyla, nors visiems 
susirinkusiems buvo išdalinta finansinė 
atskaitomybė. Per pastaruosius metus 
pajamų turėta 84,900 (įskaitant PA. 
valdžios paramą), išlaidų 73,059 dol. Nors 
išlaidos viršijo pajamas 11,841 dol., bet 
negaunant valdžios paramos, metinės 
pajamos nebepadengtų išlaidų ir ALS 
gyvavimas atsidurtų prie neišvengiamos 
pabaigos.

Pranešimus padarė ir ALS patalpose 
veikiančio Spaudos kiosko - bibliotekos 
vedėja Renata Urmonienė ir Adelaidės 
lietuvių muziejaus vedėja Marytė 
Neverauskienė.

Kasmet yra renkama pusė visų valdybos 
narių. Šiemet teko rinkti: antrą 
vicepirmininką, turto globėją, baro vedėją 
ir iždininką. Ėję šias pareigas: R. Dunda, R. 
Pocius, P Meijer ir J. Verbyla vėl sutiko 
kandidatuoti ir buvo vienbalsiai išrinkti. 
Naujai išrinktas ir pirmininkas Romas 
Urmonas, kuris mirus pirm. a.a. Donatui 
Dundai, ėjo pirmininko pareigas. Buvo 
pasiūlyta rinkti dar du jaunesniosios kartos 
asmenis, kurie būtų v-bos kandidatai, 
dalyvautų jos veikloje ir susipažintų su 
Sąjungos veikla. Pasiūlyti Gintaras Valužis 
ir Linas Pocius, buvo susirinkimo 
entiuziastiškai- plojimu išrinkti.

Neatsiradus sumanymų ar pasiūlymų, 
susirinkimas baigtas Tautos himnu ir 
pasivaišinimu.

Viktoras Baltutis

(Sydney Lithuanian Club) 
nation to work out the geographic logistics 
in detail. In Lithuania, this meant that to 
avoid congestion and confusion and to 
ensure the living chain’s continuity, the 
Lithuanian part of the highway was divided 
into specific segments - and each segment 
was allotted a specific district with 
instructions which roads to use to get to it. 
Hundreds of volunteers from the Sąjūdis 
assisted as traffic guides.

The deadline, the signal for more than a 
million people to join hands and raise them 
in an unbroken unison, was set for seven 
p.m.-still daylight in the early autumn. In 
Lithuania, with more than half a million all 
trying to get to the allotted segment on time, 
the task was much more strenuous than 
expected.

Our group of four, seated in a small 
Soviet-made Zhiguli car, left from Kaunas 
to drive some 25 kilometres to Jonava, to 
get to the segment assigned to Kaunas. We 
expected that, despite predictable

Nepriklausomoje Lietuvoje, po Pirmo 
Pasaulinio karo, naujai įsteigtame Vytauto 
Didžiojo Universitete Kaune veikė virš 30 
studentų korporacijų. Korp. Romuva, ne
politinė korporacija savo šūkiu pasirinkusi 
„Amico, Patriae, Unitati Aestiorum“ 
(Draugui, Tėvynei, Aisčių Vienybei), 
įsisteigė 1930 metais. Deja neilgam, 
užgriuvus sovietų slibinui 1940 metais, 
studentų draugijos ir korporacijos tapo 
uždarytos.

Atgimus Lietuvai ir vėl atgijus studentų 
akademiniam veikimui Vilniaus ir Kauno 
universitetuose, korporacija Romuva deja 
neprisikėlė. Ji tik trumpai veikė Čikagoje, 
bet 1966 metais atgaivinta Fil. Stasio 
Stankūnavičiaus veikia ir gyvuoja iki šios 
dienos Melbourne, Australijoje. Šiais metais 
Korporacija Romuva atšventė garbingą 80 
metų sukaktį.

Seniausia lietuvių korporacija Littuania 
buvo įsteigta 1820 metais Karaliaučiaus 
Universitete. Jai priklausė prūsų lietuviai 
ir iš Prūsijos kilę studentai. Korp. Littuania 
pasirinko žalią - baltą - raudoną spalvas, 
vėliavoje buvo įrašytas šūkis - „Littuania in 
aeternum“ (Lietuva - amžinai). 
Korporacijos motto tapo „Littuania dir

BALTUOS KELIAS
1989 m. liepos 23 d. Europą nustebino 

nepaprastas įvykis, tai Pabaltijo Kelias— 
trijų tautų 600 kilometrų sukabintų rankų 
grandinė, nuo Vilniaus per Rygą iki Talino. 
Pasaulį nustebino pabaltiečių troškimas 
laisvės, jie nesibijojo kalėjimų, nes tuo metu, 
Pabaltijy dar viešpatavo sovietų 
kariuomenė.

Paminėti dvidešimtmečio sukaktį, 
Australijos LB Krašto Valdyba kartu su 
Baltų Komitetu, suruošė iškilmingą 
minėjimą Sydnėjaus Lietuvių Klube. 
Vytautas Doniela supažindino svečius iš 
kur ta sukabintų rankų grandinė atsirado. 
Australijos LB Krašto Valdybos pirmininkė 
Angonita Grincevičiutė-Wallis pakvietė 
Australų parlamentarus. The Honourable 
Amanda Fazio MLC ir The Honourable 
Marie Ficarra MLC. Jos savo kalbose 
padėkojo rengėjams už jiems suteiktą 
privilegiją dalyvauti šiam minėjime ir savo 
kalbose stebėjosi pabaltiečių sumanumu 

congestion, 5 hours to cover the 25 
kilometres would be sufficient. But we soon 
realised how mistaken we were. The roads 
leading out of Kaunas were already choked 
with vehicles, and after a while we were 
moving at a snail’s pace, getting more and 
more anxious that we might not make it in 
time. Indeed, some people did not, or due 
to congestion some groups in fact walked 
the remaining distance, leaving their cars 
simply off the road. Our company was lucky, 
we managed to get within some 300 metres 
of the highway, and left the car in a paddock 
which was getting chockfull as well.

On the highway, the atmosphere of unity, 
an emotional upsurge of patriotic feeling 
was unforgettable. Some people had lit. 

gehor'ich“ (Lietuva, aš Tau priklausau). 
Herbas turėjo įrašą: Durate et vosmet 
servate secundis“ (Išsilaikyk ir padėk vienas 
kitam).

Visos Vokietijoje veikusios korporacijos 
buvo Hitlerio uždarytos 1931 metais. 
Romuva kurį laiką palaikė 
korespondentinius ryšius su paskutiniuoju 
Korp. Littuania filisteriu Dr. Passauer, kuris 
prieš mirdamas apdovanojo romuviečius 
brangia tradicine taure su gražiu ir 
prasmingu įrašu.

2004 metais romuviečiai surado 
Lietuvoje jaunus draugus - naujai 
susikūrusią ryškią korporaciją RePublica ir 
nuo to laiko prasidėjo tarp abiejų 
korporacijų labai nuoširdus ir glaudus ryšys, 
susirašinėjimai ir pasikeitimas žiniomis ir 
dovanomis.

Romuvos konventuose (susirinki
muose) kviečiami paskaitai ar pokalbiui ir 
nekorporantaL Metų bėgiuose pokalbiuose 
dalyvavo žymūs daktarai, inžinieriai, 
architektai, mokslininkai.

Korporacija Romuva prisilaiko griežtų 
korporantiškų tradicijų ir principų.

Fil. Jurgis Zaikauskas

išeiti viešumon į pasaulį-- tai buvo šauksmas 
pasauliui, kad mes norime laisvės. Savo 
prisiminimus labai įdomiai papasakojo estė 
Tiiu Kroll-Simmul, nes ji tuo metu buvo 
Estijoje ir dalyvavo toje rankų susikabinimo 
grandinėje, maždaug tą patį papasakojo ir 
latvė Biruta Apene-Clark. Jos sakė, kad 
buvo nejaukus jausmas, kada sovietų 
malūnsparniai skraidė virš galvų. Tačiau 
žmonės neišsigando ir rankų grandinė 
nesubyrėjo.

Sydnėjaus lietuvių choras sugiedojo 
australų, estų, latvių, ir lietuvių himnus. 
Birutė Aleknaitė svečius supažindino su 
daina, kuri buvo specialiai parašyta Baltijos 
Keliui “Bunda jau Baltija”. Minėjimą užbai
gėme susikabinę rankomis dainuodami 
“Bunda jau Baltija”. Šis buvo labai svarbus 
šio istorinio įvykio minėjimas Sydnėjuje. 
Svečių tarpe nesimatė Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos narių, o jų galėjo čia būti.

V. Binkis

candles, some people were carrying black 
ribbons symbolising relatives or friends lost 
due to Soviet rule. At precisely 7 pm, our 
joined hands went up, among multitudes 
whom we did not know and had never met 
before. Singing was springing up 
spontaneously before and after the climactic 
7 pm. An unexpected happening was the 
appearance overhead of a small aeroplane 
which was showering flowers from above. 
This was a particularly daring act, for air 
space was under strict military control and 
the little plane was breaking stringent 
prohibitions with possibly harsh 
punishment afterwards.

That night it took us again several hours 
to manage the 25 kilometres to get back to 
Kaunas, past parked cars off the road and in 
the paddocks where some had lit bonfires 
and were still singing. At home, we and our 
close friends kept talking until the early 
hours of the morning. The Baltic Way was 
emotionally unforgettable. A couple of days 
later, a serious warning appeared in the press 
signed by the top leaders of the Soviet 
Communist Party. But somehow their 
warning sounded rather like a bluff. Indeed, 
its paleness presaged the collapse of the 
Soviet Union - eventually, and Lithuania 
declared Independence just six months 
later.
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Lietuva iš arti________________

Valdovų rūmams padovanota aštuoniolika 
muziejinių vertybių

Nacionalinio muziejaus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų 
rinkinius papildė 18 muziejinių vertybių. 
Jas padovanojo žymus lietuvių išeivijos 
kultūrininkas, Lietuvos garbės konsulas 
Arizonos valstijoje (JAV), vienas Valdovų 
rūmų paramos fondo steigėjų, Arizonos 
valstybinio universiteto architektūros 
istorijos profesorius Kęstutis Paulius Žygas. 
Atkurtų Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų istorijoje tai 
pirmas atvejis, kai vienas asmuo dovanoja 
tiek daug muziejinių vertybių.

„Valdovų rūmų atkūrimo projektą remiu 
nuo pat jo įgyvendinimo pradžios. Juk visų 
valstybių sostinėse egzistuoja valdovų rūmai 
arba kitos panašios svarbos istorinės 
rezidencijos, o Vilniui seniai to trūko“, - 
sako profesorius K. P. Žygas, kelis 
dešimtmečius kolekcionuojantis 
lituanistines vertybes ir siekiantis jomis 
praturtinti Lietuvą.

Tad liepos mėnesio viduryje pasirašius 
eksponatų priėmimo-perdavimo aktą, 
Nacionalinio muziejaus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų 
vertybių rinkinius papildė du XVII a. 
grafikos darbai, keturios XVI-XVIII a. 
knygos, trys XVII-XVIII a. laikraščiai ir 
beveik visa 1794 m. sukilimo metu išleistų 
Abiejų Tautų Respublikos pinigų kolekcija.

Itin vertingi padovanoti XVII a. Eriko 
Dahlbergho (Erik Dahlbergh) vario 
raižiniai Viename jų („Representatio actus 
quo Polonicus Strategus Princeps

NUOSTABIOJ BIBLIOTEKOJ
LOBIAI ■ IR 440 ĮMETU

Nuo gegužės pabaigos Vilniuje veikia 
nuostabi paroda, skirta garbingam jubiliejui 
- šiemet Vilniaus universiteto biblioteka 
skaičiuoja 440-uosius veiklos metus. Kone 
pusę amžiaus kuriami knygų namai turi kuo 
pasigirti-sukaupta 5 milijonai dokumentų, 
iš kurių 160,000 yra XV-XVIII a. senieji 
spaudiniai. Nemaža dalis - unikumai, 
vieninteliai išlikę ar ypatingomis savybėmis 
pasižymintys egzemplioriai, niekuo 
nenusileidžiantys kituose Europos 
universitetų bibliotekų rinkiniuose 
saugomiems spaudiniams. Kitaip tariant, 
labai didelė kiekvieno bibliofilo svajonė.

P. Smuglevičiaus salėje pristatomi XVI- 
XIX a. patys įdomiausi bei vertingiausi 
spaudiniai didžioji jų dalis apskritai pirmą 
kartą demonstruojami plačiajai visuomene i. 
Nelengvas darbas teko Vilniaus universiteto 
bibliotekos Retų spaudinių skyriaus 
darbuotojams, mat iš minėtų 160,000 
bibliotekoje sukauptų senųjų spaudinių 
parodoje pristatoma tik 30 pačių 
unikaliausių. Retumas, gražumas, 
brangumas, priklausomybė, poveikis to 
meto ir šiuolaikinei visuomenei buvo 
kriterijai, lėmę konkrečių knygų 
eksponavimą.

Bet apie viską nuo pradžių. Išminties 
lobyną liudijanti bibliotekos kolekcija 
pristatoma pradedant pirmųjų jos donatorių 
dovanotais leidiniais. Tai knygos iš vyskupų 
Jurgio Albinijaus, Valerijono 
Protasevičiaus, karaliaus Žygimanto 
Augusto, Sapiegų giminės asmeninių 
bibliotekų. Visų šių asmenybių indėlis 
formuojant Vilniaus universiteto biblioteką 
yra be galo svarbus, tačiau kertinis akmuo 
dabartinės Vilniaus universiteto bibliotekos 
įkūrimui buvo Vilniaus vyskupo sufragano 
Jurgio Albinijaus asmeninės kolekcijos 
knygų perdavimas tuo metu Vilniuje 
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Potozki...“, 1697 m., Niurnbergas) 
vaizduojama Lenkijos kariuomenės 
kapituliacija ties Krokuva 1655 m spalio 
16 d. ir ties Sandomiru 1655 m lapkričio 3 
d. Kitame („Vrbis et Castellum Brestzie 
Litewski...“, 1696 m., Niurnbergas) - 
Lietuvos Brastos miesto ir pilies apgultis 
1657 m gegužės 11 dieną. Šie vario raižiniai 
ir dar vienas, jau esantis Valdovų rūmų 
muziejaus vertybių fonde, sudaro seriją ir 
vaizduoja Abiejų Tautų Respublikos karo 
su Švedija ir Rusija XVII a. viduryje 
epizodus.

Į Valdovų rūmų muziejaus vertybių 
rinkinius perduotos nemažai žinių apie 
senąją Lietuvos valstybę teikiančios XVI- 
XVIII a. knygos. Tai 1567 m. Amsterdame 
išspausdinta Levino Lemnijaus (Levinus 
Lemnius) knyga „Mediko Zirizėjaus 
slaptieji gamtos stebuklai“ („Mediči 
Zirizaei Occvlta Natvrae Miracvla...“), 1685 
m. Frankfurte prie Maino ir Leipcige išleista 
Vincento Fabricijaus (Vincentius 
Fabricius) knyga „Viešosios kalbos“ 
(„Orationes Civiles...“), taip pat 1630 m. 
Lione išspausdintas Elzevyrų leidyklos 
serijinis leidinys „Maskovijos valstybė ir 
miestai“ („Respublica Moscoviae et 
Urbęs“) bei 1762 m. Londone išleista 
„Modernioji pasaulio istorijos dalis“ („The 
Modem part of the Universal History...“). 
Kartu su knygomis padovanoti ir du 1684 
bei 1705 m. „Londono laikraščio“ („The 
London Gazette“) originalai bei keletas 
1700 m. Hagoje išspausdinto periodinio 

įsikūrusiai Jėzaus draugijos bendruomenei 
Oficialiai įkūrus Vilniaus Jėzuitų kolegiją, 
kuri 1579 m buvo reorganizuota j Vilniaus 
universitetą, 1570 m. prasidėjo pirmieji 
kolegijos mokslo metai, o kartu ir prie jos 
esančios bibliotekos pirmieji veiklos metai.

Tikriausiai nereikia nė sakyti, kad visi 
bibliotekai savo knygas paskyrę asmenys 
buvo aistringi knygų mylėtojai, išsilavinę ir 
plačių pažiūrų, todėl, nevengę savo 
kolekcijose turėti anuomet eretiškais laikytų 
kūrinių. Štai, pavyzdžiui, 4000 tomų 
karaliaus Žygimanto Augusto knygų 
kolekcijoje, padovanotoje universitetui, 
buvo Martyno Liuterio Biblijos vertimas, 
pirmasis garsios M. Koperniko knygos De 
revoliutionibus orbium coelestium 
leidimas, o Jurgis Albinijus savo rinkinyje 
turėjo bažnyčios uždraustų Erazmo 
Roterdamiečio leidinių. Kadaise buvę 
laikomi beverčiais eretiškais žodžiais, 
šiandien šie kūriniai neretai liudija 
ankstyvąją žmonijos pažangą ir jokiems 
suvaržymams nepaklūstančią minties laisvę.

Parodoje eksponuojamų ir taip jau 
vertingų knygų vertę stiprina ant jų esantys 
priklausomybės ženklai. Visos Žygimanto 
Augusto bibliotekos knygos įrištos ruda oda, 
viršeliuose - superekslibrisai su valstybės 
herbais ir užrašu „Sigismundus Augustus 
Rex Poloniae”. O štai knygos viršelyje 
įspaustas pusmėnulis - Valerijono 
Protasevičiaus superekslibrisas. Įvairiais 
nuosavybės ženklais paženklinti ir Europos 
valstybių monarchų bei didikų - Liudviko 
XIII, kunigaikščių Gižų bibliotekų knygos. 
Tačiau lietuvio širdžiai, ko gero, mielesni 
gimtąjį žodį skelbiantys kūriniai - 
tikriausiai nustebtume, jei šioje parodoje 
nebūtų pirmosios lietuviškos knygos. 
Kukli, nors ir puošnesnė už kaimyninių 
tautų pirmąsias knygas, nedidelė, Martyno

XVII a. Erik J. Dahlbergh vario raižinys „ Vrbis et Castellum Brestzie Litewski... “ (1696 m. 
Niurnbergas). VytautoAbramausko nuotr. 

leidinio „Istorinis ir politinis Merkurijus“ 
(„Mercure historique et politique...“) 
numerių. Atsižvelgiant į juose pateikiamas 
žinias iš tuometės Lietuvos valstybės, galima 
susidaryti įspūdį apie tai, ką Europa žinojo 
apie Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę ir kaip 
ją vertino.

Kartu su grafikos darbais bei knygomis 
profesorius nusprendė dovanoti ir beveik 
visą 1794 m. sukilimo metu išleistų įvairių 
nominalų auksinų ir grašių devynių 
banknotų kolekciją. Ji liudija apie sukilimo 
arba popierinių pinigų atsiradimo faktą. 
Kartu primena ir liūdną Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų 
likimą po pralaimėto 1794 m. sukilimo.

Beveik 20,000 litų įkainotos 
profesoriaus K P. Žygo dovanotos vertybės 
šiuo metu saugomos Nacionaliniame 
muziejuje Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Vėliau, 
kai eksponatus peržiūrės restauratoriai,

Mažvydo knygelė, reikia pripažinti, labiau 
džiugina širdį nei akį, bet tas 
pasididžiavimas spausdintu lietuvišku 
žodžiu pranoksta kunigaikščių Gižų 
bibliotekos spalvingus ir ištaigingus 
ceremonialus. Artima ir sava, nors ir kirilica 
atspausdinta, Vilniaus spaudos pradininko 
Pranciškaus Skorinos knygelė „Apaštalas“, 
dabartinėje mūsų sostinėje spausdintu 
žodžiu virtusi 1525 m.

Tačiau ne pažangios idėjos, įamžintos 
tolimą praeitį menančiuose spaudiniuose, 
yra šios parodos esmė. Kartą sužinojus, jog 
žemė sukasi apie saulę, o žmogaus kūną 
sudaro virš 200kaulų, proto nebenustebinsi. 
Tačiau estetinis pasigėrėjimas arba tiesiog 
nuostaba, kylanti išvydus 500 metų senumo 
meno kūrinį - knygą - kaskart atsinaujina. 
Ir nebūtinai tai turi būti auksu iliuminuotas 
foliantas. Susižavėjimą šiuo atveju kelia net 
ir mažytė dvispalvė iliustracija ar ranka 
piešti ornamentai. Gal ir keista, kad 
tūkstančius atspalvių šiandien galinti išgauti 
spauda, toli pranokstanti anuomet didžiuliu 
pasiekimu buvusią dvispalvę spaudą, 
nesumenkina praeities pasiekimų. O gal tai 
tiesiog subjektyvi nuomonė. Tačiau tų 
mažyčių iliustracijų pusės tūkstančio metų 
senumo spaudiniuose neapsiverčia liežuvis

Ruošiasi minėti M.K. Čiurlionio 100 mirties metines
(BNS) Garsaus lietuvių 

dailininko, kompozitoriaus, 
chorvedžio, kultūros veikėjo 
Mikalojaus Konstantino Čiur
lionio 100-osioms mirties 
metinėms paminėti sudaryta 
speciali darbo grupė. Premjero 
Andriaus Kubiliaus nurodymu 
darbo grupė turi pateikti pasiū
lymus dėl M.K. Čiurlionio 100- 
ųjų mirties metinių minėjimo. 

Darbo grupėje, kuriai vadovauja zitorių ir dailininkų, mirė 1911 m. 
ministro pirmininko kancleris Deividas balandžio 10 d. Pustelnike, netoli Varšuvos. 
Matulionis,yra Kultūros, Užsienio, Finansų Jis palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse.

auksinų ir grašių banknotų kolekcija 
greičiausiai ras savo vietą nuolatinėje 
Valdovų rūmų muziejaus istorinės raidos 
ekspozicijoje, o likusios vertybės papuoš 
kitą nuolatinę ekspoziciją - reprezentacinių 
interjerų - atkuriamą Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų biblioteką.

Nacionalinis muziejus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
- ne pirma paveldo institucija, kuriai 
profesorius K. P. Žygas padovanojo 
muziejinių vertybių. Jo dėmesio, paramos, 
padovanotų eksponatų yra sulaukęs ir 
Lietuvos nacionalinis muziejus, Vytauto 
Didžiojo universitetas, Lietuvių fondas 
Ilinojuje, Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus Čikagoje, Kento, Pietų 
Kalifornijos ir Arizonos universitetai bei kt.

Iš viso Valdovų rūmų muziejui o tiksliau
- visos šalies žmonėms - nuo 2003 m. 
perduota ir padovanota per 60 eksponatų, 
kurių bendra vertė - apie 2.3 mln. litų.

vadinti primityviomis.
Knygos menui parodoje skirtas atskiras 

stendas, kuriame galima grožėtis odiniais 
ar pergamintinais reljefiniais viršeliais, 
puoštais aukso ornamentais ar metaliniais 
apkaustais, raižytais knygos bloko kraštais. 
Savotiškai gražios ir tos knygos, kurios 
neturi išvardytų puošmenų. Ne ką mažiau 
žavi XVI a. pageltęs matematikos vadovėlis, 
kelionių aprašymai su kelių metrų ilgio 
sulankstomomis graviūromis ar anatomijos 
vadovėlis, „atveriant langelius“, kaip 
vaikiškose knygelėse, leidžiantis susipažinti 
su žmogaus vidaus organais. Įdomi detalė - 
pastaroji anatomijos knyga niekada nebuvo 
naudojama mokymuisi dėl per didelio 
nepatogaus savo formato!

Beje, ši knyga - ne vienintelė, kurią 
galima priskirti prie „įdomybių”. P. 
Smuglevičiaus salėje veikiančioje parodoje 
rodomos XVI-XVII a. knygos, kuriose 
pagrindinės krikščionybės tiesos išdėstytos 
arabų kalba sirų rašmenimis su rankraštiniu 
tekstu arabų bei hebrajų kalbomis. Čia 
galima pamatyti ir Koraną, išverstą į 
prancūzų kalbą, o taip pat tekstų šifravimo 
meno traktatą, alchemijos pradmenis su 
nurodymais, kaip pasigaminti filosofinį

NukeltaįSpsL

ministerijų, Nacionalinės 
UNESCO komisijos atstovai, 
Nacionalinio M.K.Čiurlionio 
dailės muziejaus, Nacionalinės 
filharmonijos vadovai eksper
tai. Darbo grupei pavesta 
parengti ir iki šių m spalio 1 d. 
pateikti siūlymus dėl minėjimo 
programos.

M.K. Čiurlionis, vienas 
iškiliausių Lietuvos kompo-
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Lietuviai pasaulyje
Užsienio lietuviai nori įsitraukti, o ne būti įtraukti

DALIA CIDZIKAITĖ “Draugas”
Šiųmetinis Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės (PLB) ir Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos (PUS) kraštų pirmininkų 
suvažiavimas, vykęs liepos 29-30 d. LR 
Seimo rūmuose, prasidėjo provokuojančia 
sesija, pavadinta „Ko mes pageidaujame iš 
Lietuvos?”, kurioje pranešimus skaitė 
nemažas būrys kraštų LB atstovų: 
Šveicarijos LB pirmininkė Jūratė 
Caspersen, Lenkijos LB pirmininkas Petras 
Maksimavičius, Australijos LB pirmininkė 
Angonita Wallis, Rusijos atstovas Antanas 
Rasiulis, atstovas iš Argentinos Ruben Jose 
Repšys ir Vokietijos Gintaras Ručys.

„Draugas” pakalbino vieną iš sesijos 
dalyvių - Šveicarijos LB pirmininkę, PLB 

PLB ir PUS 2010 m. suvažiavimo atidarymas
valdybos narę Jūratę Caspersen, savo 
pranešime nevengusią ir aštresnių kampų. 
Pasak jos, JAV prezidentas John E Kennedy 
garsiąją frazę ir sukūrė atsakymui į 
klausimą, kokį iškėlė suvažiavimas. Tuo 
pačiu ji patikino, jog užsienio lietuviai 
niekada nenusivils Lietuva, „nes Lietuva 
esame mes patys: tai mūsų Tėvynė, mūsų 
tėvai ir seneliai ar jų kapai, mūsų gimtieji 
miestai, mokyklos, draugai ir bičiuliai”. 
Nusivilti galime tik žmonėmis, pastebėjo 
pašnekovė, kurie nenori pripažinti kito 
žmogaus įnašo į naujos ir modernios 
Lietuvos kūrimą, skuba išvykusius iš 
Lietuvos neigiamai paženklinti ir atimti 
pilietinę teisę išlikti lietuviais arba kurie 
griauna gerai veikusius bendradarbiavimo 
tarp užsienio lietuvių ir Lietuvos įstaigų 
pamatus.

Į pageidavimus nebuvo atsižvelgta
Savo pranešime Caspersen („Drauge” 

išspausdintas 2010 m. rugpjūčio 13 d.) 
išsakė kritiką dėl skubotų ir neapgalvotų 
Seimo sprendimų uždaryti ar pertvarkyti 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą 
prie LR Vyriausybės (TMID), VšĮ Lietuvos 
institutą ir kitas įstaigas. Ji klausė, kodėl 
toks sprendimas buvo priimtas, kam tai 
buvo naudinga ir koks buvo tokio 
sprendimo tikslas. Kita vertus, kodėl, 
priimant tokius svarbius sprendimus, kurie 
darys įtaką daugiau nei 1 milijonui užsienio 
lietuvių, nebuvo atsižvelgta j PLB 
nuomonę?

Priminsiu, jog bandydami užbėgti 
Vyriausybės ir LR Seimo sprendimui už 
akių, PLB valdyba ir Europos kraštų LB 
pirmininkų dauguma pasirašė kreipimąsi į 
tuometinį LR Prezidentą Valdą Adamkų, 
Seimo pirmininką Arūną Valinską ir 
Ministrą pirmininką Andrių Kubilių, 
teigdami, kad jei TMID’as turi būti 
pertvarkytas, tai naujas Užsienio lietuvių 
departamentas turėtų likti prie LR 
Vyriausybės, o TMID’o užsienio lietuvių 
skyriaus darbuotojai automatiškai pereitų j 
naująjį darinį ir taip būtų išsaugoti 
nusistovėję santykiai, patirtis ir įdirbis. Taip 
pat raštuose nuogąstauta, kad užsienio 
lietuvių veiklos priežiūros pavedimas 
Užsienio reikalų ministerijai, kuri 
kraštuose veiks per ambasadas, neigiamai 

paveiks atstovybių ir bendruomenių 
santykius. Deja, kaip sakė Caspersen, net ir 
po pakartotinų kreipimųsi į aukščiau 
minėtus adresatus bei po to, kai Seimas 
nubalsavo už tokį Vyriausybės pasiūlymą, 
užsienio lietuviai nesulaukė paaiškinimo, 
ko siekta tokia pertvarka. Nuo šių metų 
sausio mėnesio visos Caspersen išvardytos 
įstaigos buvo panaikintos, vietoj jų įsteigiant 
naują Užsienio lietuvių departamentą po 
Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos 
(URM) stogu.

Pageidavimai atsispindi priimtose 
rezoliucijose

Daugelis minėtoje sesijoje kalbėjusiųjų 
išsakė savo bendruomenės konkrečius 

pageidavimus - nuo galimybės 
nors retkarčiais sulaukti 
kunigo iš Lietuvos 
lietuviškoms Mišioms (Rusija 
ir Australija), konsulatų 
įkūrimo jų šalyse, 
profesionalios pagalbos 
lituanistinėms mokykloms ir 
jų mokytojams, iki turiningos 
video/DVD informacijos apie 
Lietuvoje vykstančius
kultūrinius renginius, 
politines ir visuomenines 
akcijas. Buvo tokių 
pasisakymų, kurie nieko 

nepageidavo iš Lietuvos, nes visa, kas jiems 
reikalinga, sakė Šveicarijos atstovė, jie 
susikuria patys. Buvo pageidavimų nesikišti 
ir netrukdyti bendruomenėms veikti pagal 
savo principus.

Tačiau, pastebėjo Caspersen, 
reikšmingiausi ir bendriausi pageidavimai 
atsispindi suvažiavimo priimtose 
rekomendacijose. Tai: 1) Dėl LR pilietybės 
išsaugojimo visiems lietuvių kilmės 
asmenims; 2) Dėl užsienio lietuvių ryšių su 
Lietuva gerinimo, siūlant sukurti tokią 
veiklos platformą, kuri užtikrintų 
veiksmingą Lietuvos ir užsienio lietuvių 
bendradarbiavimą ir problemų sprendimą; 
3) Dėl užsienio lietuvių projektų paraiškų 
svarstymo komisijos, siūlant į ją įtraukti 
daugiau kultūros, švietimo ir PLB atstovų 
ir 4) Dėl elektroninio balsavimo, siūlant 
įvesti balsavimo e. būdu galimybę ir taip 
palengvinti ir paskatinti aktyvesnį užsienio 
lietuvių dalyvavimą Lietuvos viešajame ir 
politiniame gyvenime. Paklausta, ar tai yra 
realūs pageidavimai, mano pašnekovė 
atsakė: „Mūsų akimis - taip. Ar jie taps 
realybe? Priklausys nuo mūsų Vyriausybės 
ir Seimo narių geros valios ir pastangų.”

Tvirta pamaina
Šveicarijos LB atstovė pasidžiaugė, jog 

šiemet suvažiavime dalyvavo net keletas 
naujų LB pirmininkų, ypač aktyviai pasisakė 
jaunimas. Jie ir rekomendacijas PLB 
valdybos darbui pagerinti pateikė: palaikyti 
glaudesnį ryšį su kraštų bendruomenių 
valdybomis; patobulinti PLB interneto 
svetainę; aktyviau dalyvauti Lietuvos 
pilietinėse akcijose ir nuolatos gerinti PLB 
įvaizdį Lietuvoje bei skleisti informaciją apie 
PLB per įvairias visuomenės informavimo 
priemones. „Džiugu matyti, kad turime 
ateinančią tvirtą pamainą”, - sakė PLB 
valdybos narė.

Suvažiavimo metu buvo išsakyta naujų 
minčių, kaip išsaugoti vienintelį bendrą 
leidinį „Pasaulio lietuvis”. Caspersen 
teigiamai įvertino ir Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės sutikimą prieš suvažiavimą 
susitikti su PLB valdybos nariais atviram 
pokalbiui, be žurnalistų ir filmavimo 
kamerų.

Strategija nulems tolimesnį ryšį
PLB ir PLJS kraštų pirmininkų 

suvažiavime nebuvo kalbėta apie Užsienio 
lietuvių departamento prie URM paskelbtą 
„Globalios Lietuvos” strategiją, mat 
dokumentas PLB valdybą pasiekė tik viena 
diena prieš suvažiavimą. Caspersen 
įsitikinusi, jog šis dokumentas yra labai 
svarbus - būtent jis ateityje nulems PLB ir 
užsienio lietuvių ryšį tiek su Lietuvos 
vyriausybe ir kitomis valstybinėmis 
įstaigomis, tiek su Lietuva apskritai.

Ji mano, jog norint, kad ši strategija būtų 
įgyvendinta, jai turi pilnai pritarti PLB. „Tai, 
- sakė ji, - turi tapti ne užsienio lietuvių 
įtraukimu į Lietuvos pilietinį, politinį, 
ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, bet jų 
įsitraukimu. Turime pajausti, kad tai yra 
mūsų strategija, o ne strategija mums.” Pasak 
Šveicarijos LB pirmininkės, Lietuvos 
valstybė negali prievarta įtraukti užsienio 
lietuvių dirbti savo šaliai, bet gali sukurti 
pagrindą, ant kurio būtų veikiama taip, kaip 
užsienio lietuviams atrodo teisinga ir 
tinkama įsijungti į Lietuvos ateities kūrimą. 
„Toks veiklos pagrindas turi būti paremtas 
ne kuravimu, bet partneryste”, - pabrėžė 
mano pašnekovė.

Maldininkai pasiekė Aušros Vartus
Lenkų ir baltarusių maldininkai 

rugpjūčio 24 d. baigė devynių dienų 
piligriminę kelionę iš Balstogės per Gardi
ną iki Vilniuje esančių Aušros Vartų. Kelių 
šimtų žmonių kolona, nešina kryžiumi, švč. 
Mergelės Marijos atvaizdu, taip pat kalbė
dami maldas ir dainuodami antradienio 
popietę pėsčiomis keliavo Lygos plentu, 
Liepkalnio gatve Aušros Vartų link.

Gardino vyskupijoje dirbantis kunigas 
Janas Raziukas, jauniausiam maldininkui 
-vos 11 metų, vyriausiam-daugiau nei70. 
Jo teigimu, apsispręsdami keliauti j tokią 
kelionę žmonės siekia skirtingų tikslų, bet 
visi jie dažniausiai būna susiję su troškimu 
patirti Dievo buvimą.

„Kodėl žmonės eina į piligrimines 
keliones? Tikriausiai dėl to, kad tai visada 
priartina prie Dievo, nes tai susiję su 
vietomis, kurios mus stipriau jungia su 
Dievu“, -sakė J. Raziukas.

BIBLIOTEKOS LOBIAI
Atkelta iš 4 psl.

akmenį (tai turėtų sudominti P. Coelho). 
Paroda savotiškai leidžia „prisiliesti” ir prie 
XIX a. Lietuvoje ir kitose Europos 
valstybėse veikusios spaudos cenzūros - 
eksponuojamas V. Hugo romano 
„Vargdieniai” tomelis, kuriame dalis teksto 
cenzūros užtepta juodu rašalu. Didelė juoda 
dėmė knygos puslapyje -didelė juoda dėmė 
spaudos istorijoje.

Grįžtant prie išminties lobyno parodos, 
reikia pasakyti, kad Vilniaus universiteto 
bibliotekoje eksponuojamos ne tik XVI- 
XIX a. knygos, bet ir sukauptas istorinių 
rašytinių dokumentų paveldas. Šie 
dokumentai - tai Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų kanceliarijos, 
vienuolynų, pačio universiteto ar net 
kalėjimų kamerų palikimas.

Ekspozicija pradedama seniausiu 
bibliotekos dokumentu, rašytu pergamente 
1209 m., tačiau čia galima pamatyti ir 
dokumentų, rašytų popieriuje, vaško 
lentelėse ar net papiruse. Štai, pavyzdžiui, 
viename išlikusiame dokumente su vaško 
lentelėmis buvo žymimas dienų skaičius, 
kurį baudžiauninkai turėjo eiti lažą. Kitas 
įdomus dokumentas - Šubravcų draugijos 
nario bibliotekininko Kazimiero Kontrimo 
1823 m. tardymo byla su prastos, 
netinkamos valgyti duonos pavyzdžiais. 
Duona iš XIX a. kelia ne ką mažesnę 
nuostabą už to laikotarpio dokumentus, 
tarsi parodydama oficialumo ir 
žmogiškumo kontrastą. Tačiau šiam 
dokumentui nenusileidžia ir kiti - krauju 
spalvintas žemėlapis, puošnūs giesmynų

Nors minėto departamento pasiūlyta 
„Globalios Lietuvos” strategija dar nėra 
galutinis variantas ir todėl sunku ją vertinti, 
Caspersen nuomone, yra du kertiniai 
klausimai, kurie turi būti išspręsti prieš ar 
bent jau kartu su strategijos priėmimu ir jos 
patvirtinimu. Tai - pilietybės klausimas ir 
Lietuvos vyriausybės santykio ir 
bendradarbiavimo su PLB sukūrimas. 
„Būtent šių dviejų klausimų sprendimai 
nulems, kiek užsienio lietuvių paramos ši 
strategija sulauks”, - įsitikinusi ji.

Pašnekovė išsakė viltį, kad „Globali 
Lietuva” suteiks galimybę tapti vieninga ir 
globalia lietuvių tauta, neskirstoma į 
lietuvius, gyvenančius Lietuvoje, ir lietuvius 
gyvenančius užsienyje, jungiama bendros 
lietuvių tapatybės, kuriančia modernią ir 
pažangią Lietuvos ateitį.

Suvažiavimo metu nutarta šios 
strategijos klausimu išreikšti vieningą 
užsienio lietuvių nuomonę per PLB 
valdybą. Visų kraštų LB valdybos savo 
krašto nuomonę pažadėjo pateikti PLB 
valdybos pirmininkei Reginai Narušienei 
iki rugsėjo 1 d. r-i

„Piligriminė kelionė prasidėjo 
Balstogėje, ėjo per Gardiną iki Vilniaus 
Dievo Motinos Aušros Vartų. Kažkada 
istorijoje tai buvo viena vyskupija, viena 
didelė vyskupija. Šitokia kelionė sudaro 
sąlygas prisiminti tuos laikus, kai visa tai 
buvo vieninga, o dabar tai apima tris 
nepriklausomas valstybes - Lenkiją, 
Baltarusiją ir Lietuvą“, - pridūrė baltarusių 
kunigas.

Visa kelionė sudaro daugiau nei 300 km 
ir trunka 9 dienas. Pasak kunigo, dažniausiai 
eidami j piligrimines keliones žmonės prašo 
Dievo stiprybės sau ir savo šeimoms.

„Tai simbolis ir mūsų tikėjimo įrodymas, 
kad štai, nežiūrint j sunkumus ir problemas, 
aš einu pas Dievą“, - reziumavo baltarusių 
kunigas.

Jo tvirtinimu, daugelis dirbančių 
žmonių specialiai šiai kelionei išėjo 
kasmetinių atostogų.

lapai, dokumentai su masyviais vaško 
masėje įspaustais antspaudais, Lenkijos ir 
Lietuvos valdovų raštai. Visgi nedaug 
dokumentų liko iš seniausio universiteto 
laikotarpio, tačiau ekspozicijoje pateikti 
seniausi žinomi logikos ir matematikos 
paskaitų konspektai vienintelis bibliotekoje 
saugomas senojo universiteto diplomas, 
išduotas Henrikui Leleveliu!, istoriko, 
kartografo, numizmato, Lietuvos knygos 
istorijos mokslui nusipelniusio Joachimo 
Lelevelio seneliui. Savo ruožtu parodoje 
galima apžiūrėti J. Lelevelio monetų 
piešinius, o taip pat lietuvių literatūros 
veikėjų Antano Baranausko, Vinco 
Kudirkos, Maironio kūrinių autografus ir 
kitus dokumentus. Bene svarbiausias 
ekspozicijoje - Antrojo Lietuvos Statuto 
vienintelis išlikęs lenkiškas nuorašas.

Žiūrint į šiuos istorijos liudininkus, 
savaime kyla daug klausimų. Kas galėjo 
įskaityti taip įmantriai išraitytus žodžius? 
Akivaizdu, kad šiais laikais kaligrafijos 
reikšmė gerokai sumenkusi... Ką apie 
karalienės Bonos asmenybę galėtų pasakyti 
parašų šifruotojas? Kiek dienų lažo turėjo 
eiti vargšas baudžiauninkas? Ir kieno gi 
krauju spalvintas žemėlapis? Istoriniai 
dokumentai iš įvairių pasaulio vietų - 
Vilniaus. Krokuvos, Gorkio, Sienos, Šri 
Lankos - vienaip ar kitaip kalba apie 
žmones, juos kūrusius ir naudojusius. Tiesą 
sakant, ne visada jais kalba išmintis - dažnai 
neteisybė ar melas. Tačiau dėl išimčių 
taisyklės nepaneigiamos, todėl parodos 
pavadinimas nepraranda prasmės-knygose 
slypi išminties lobynas.

Šį lobyną aplankyti bus galima iki spalio 
31d. Tikrai verta. □
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Antroji konsulinė misija Australijoje lankysis rugsėjo 
18-26 d.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kartu su Lietuvos ambasada 
Japonijoje organizuoja antrąją specialiąją konsulinę misiją į Australiją, kurios metu bus 
teikiamos konsulinės paslaugos Australijoje gyvenantiems lietuviams.

Misijos metu bus atliekamos šios konsulinės funkcijos:
- priimami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pasų išdavimo (keitimo). Priimant 

prašymus, bus skanuojami asmens, pateikusio prašymą, pirštų antspaudai;
- priimami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės;
- priimami prašymai dėl civilinės būklės aktų (Australijoje sudarytų LR piliečių 

santuokų, vaikų gimimo ir kt.) apskaitymo Lietuvoje;
- priimamos Lietuvos Respublikos piliečių, išvykusių iš Lietuvos ilgesniam nei 6 

mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos deklaracijos.
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos ambasados Japonijoje atstovai 

Australijoje dirbs:
Melbourne (Melbourne Lithuanian Club; adresas: 44 Errol Street, North Melbourne) 
Rugsėjo 18 d. (šeštadienį) nuo 9 iki 18 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.) 
Rugsėjo 19 d. (sekmadienį) nuo 9 iki 18 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.) 
Adelaidėje (Adelaide Lithuanian House; adresas: 6 Eastry Street, Norwood) 
Rugsėjo 21 d. (antradienį) nuo 9 iki 17 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.) 
Rugsėjo 22 d. (trečiadienį) nuo 9 iki 17 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.)
Sydnėjuje (Sydney Lithuanian Club; adresas: 16 - 20 Meredith Street Bankstown 1885) 
Rugsėjo 24 d. (penktadienį) nuo 9 iki 17 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.) 
Rugsėjo 25 d. (šeštadienį) nuo 9 iki 17 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.)
Rugsėjo 26 d. (sekmadienį) nuo 9 iki 17 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.)
IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
Dėl išankstinės registracijos galite kreiptis tiesiogiai į Lietuvos Respublikos ambasadą 

Japonijoje ei. paštu: consul@lithcmb.or.jp arba jolanta.vitkauskaite(Surm.lt; tel. +81 3 
3408 5091; fax. +81 3 3408 5092. Taip pat galite kreiptis į šiuos asmenis:

Melburne - p. Danutę Levickienę (tel. (03) 9840 0070; mob. tel. 0411 769 717; ei. 
paštas: dlevickis@yahoo.com

Sidnėjuje - p. Gintarą Janulevičių (tel/fax (02) 9897 7869; ei. paštas: 
gjjantaras@hotmafl.com)

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje 
Tęsinys iš “M.P.” nr. 33.

To dar betrūko! Dujų 
balionų sukčiai.

Y ra pietų metas, mano pembantu Rini 
pasiruošusi eiti namo, ir suskamba durų 
skambutis. Du džentelmenai, kurių 
uniformos pažymėtos įmonės ženklu, 
nešini neišvengiamu perpetiniu maišu ir 
seglente (clipboard), mandagiai prašosi 
įleidžiami. Jie pasisako, kad nekalba 
angliškai, bet laimei mano indonezietė 
padėjėja dar yra čia. Seglentė jai įrodo, kad
tai oficialūs žmonės su autoritetu, ir ji juos 
pakviečia įeiti ir man paaiškina, kad jie atėjo 
“patikrinti mano dujų”. Aš paslepiu šypsnį 
ir susilaikau nuo lengvabūdiško atsakymo 
apie mano dujas.

Mes stebime vienas kitą. Aš matau, kad 
jų uniformos yra vienos Denpasaro 
kompanijos, kuri gamina dujų įrenginius. 
Jie mato, kad aš tą pastebėjau ir nukreipia 
savo dėmesį į Rini, kuri į juos žiūri su 
pagarba, paprastai skiriamą valdžios 
atstovams. Seka labai komplikuotas 
pokalbis, ir Rini (kurios vertimo standartas 
ne visai pasiekia Jungtinių Tautų vertėjų 
lygį) bando man išaiškinti, kad jie yra 
“saugumo inspektoriai”, atėję patikrinti 
mano dujinės viryklės. Man truputį keista. 
“Ar galėčiau pamatyti jūsų ID 
(identifikavimo korteles)?”, aš nekaltai 
paklausiu. Atvykėliai nustėra. “Kam jums 
reikia mūsų ID?”, sako vienas iš 
“inspektorių” , stebuklingai suradęs šį 
išsireiškimą savo iki šiol nebuvusiam anglų 
kalbos repertuare. Savo ID jie taip ir 
neparodo.

Aš jiems parodau savo viryklę ir dujų 
balioną. Porelės muilintojas (tokiame 
keliaujančių verslininkų dvejetuke visuomet 
yra vienas, kuris sugeba pamuilinti) 
pasižiūri į baliono reguliatorių ir gerai 
surepetuotu liūdnu baku ištaria: “O, ne!” 
Aš įsijungiu į žaidimą, klausiamai 
pakeldamas antakį. “Čia didelė problema”, 
tęsia jis, “ reguliatorius ne standartinis. 
Keista, galvoju aš, jis buvo standartinis, kai 
buvo pirktas prieš metus. Bet čia yra Bali,

ir gal būt per paskutinius dvylika mėnesių 
jis pasidarė ne standartinis. Bet aš nieko 
nesakau.

Jis žiūri į mane lyg ko tikėdamasis ir gal 
būt supratęs, kad mano nereagavimas 
reiškia, kad aš nesu įtikintas, sako: “Aš 
parodysiu”. Žaibo greitumu jis ištraukia dujų 
balioną iš jo stovo, nuima reguliatorių ir 
žarną ir atlupa apsauginį metalo sluogsnį. 
“Matai?” sako jis triumfuodamas, “Guminė 
žarna visai sutrūnijusi. Būtinai reikia pirkti 
naują! ” Jo anglų kalba, nors dar netobula, 
gerėja kiekvieną minutę. Aš pasižiūriu į 
beveik naują, be jokių susidėvėjimo žymių 
žarną ir sakau jam, kad man toji žarna 
atrodo visai gera. Jis dar ją patyrinėja ir su 
didžiausia nuostaba balse, sako: “Tikrai 
gera. Gal būt mano akys ne vkai geros”. Aš 
sutinku su juo, ir jis meta į mane žvilgsnį.

Jis vėl atkreipia dėmesį į “nestandartinį” 
reguliatorių. “Labai pavojinga”, sako jis. Ir 
bando man “įrodyti” , uždedamas jį atgal 
ant baliono ir leisdamas dujoms eiti, bet 
laikydamas užspaudęs žarnos galą. Tada jis 
nuima reguliatorių nuo baliono ir 
mosikuoja juo ore tuo pačiu metu 
uždegdamas žiebtuvėlį. Kai jis atleidžia 
užspaustą žarną, išsiveržusios dujos ugnies 
kamuoliu nusvilina jo antakius, o 
nusigandusi Rini šaukdama puola į kėdę.

“Taip”, sakau, “tas gali atsitikti, jeigu 
prileidi žarną dujų ir uždegi”. Jis su tuo 
sutinka ir garsiai sako:”Pavojinga! Hati, 
hati! Reguliatorius negeras!”. Aš jamsakau, 
kad, priešingai, reguliatorius labai geras, 
jeigu jis gali išlaikyti tiek dujų, netekdamas 
joms ištekėti Visiškai nepaaiškinamu būdu 
jis užmiršta, kad jis moka angliškai ir vėl 
kreipiasi į Rini. Man atrodo, kad jis jai 
aiškina, kad jeigu jos kvailas bosas nesupras 
pavojaus ir nenupirks naujo reguliatoriaus, 
jinai sudegs sekantį kartą, kai norės užkurti 
virykle. Rini žiūri į mane maldaujančiai, bet 
aš nepajudinamas.

Nebežinodamas ko griebtis jk atsuktuvu 
įdaužia pagrindinį baliono vožtuvą ir uždega 
jį. Ugnis šauna beveik pusantro metro ir 
visiškai nusvilina jo padėjėją. Ir paskui 
kažkas pasidaro, kad jk nebegali sustabdyti 
liepsnos ir besktengdamas apverčia vką 
balioną. Mano refleksai gana lėti, ir aš 
nesuskumbu įšokti j baseiną, kad išvengčiau 
sprogimo; aš tiesiogstoviu sustingęs. O jam
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XXVI ALD Melbourne 2010 
Provizorinė Programa

kJIO melbourne «o»o 
Gruodžio 26 - Sekmadienis
Sporto Regktracijos
Gruodžio 27 - Pirmadienis
Atidarymo Mišios 
Atidarymas
Meno Parodos atidarymas 
Susipažinimo Vakaras 
Gruodžio 28 - Antradienis

10-6pm - Lietuvių Klube

10am St. Mary Star of the Sea Bažnyčioje 
1.30pm Sporto Salėje MSAC Albert Park 
6.00pm Smith Gallery Nth Melbourne 
7.30pm Lietuvių Klube Nth Melbourne

Taut. Šokių Repeticija
Sportas

ALKF Suvažiavimas
Architekt. & Inžin. Paskaita
Tautodailės Paroda
Literatūros Popietė 
Taut. Šokių Šventė
Gruodžio 29 - Trečiadienis

8-2pm MSAC

9am Lietuvių Klube 
10am Lietuvių Klube 
11am Lietuvių Klube 
1.30 Lietuvių Klube 
7.00pm MSAC

Krašto Tarybos Suv. #1 
Sportas

Jaun. Talentų Repeticija 
Jaunimo meno paroda 
Liet. Patiekalų Šventė
ALJSAGM
Jaun. Talentų Vakaras
Gruodžio 30 - Ketvirtadienis

9am Lietuvių Klube

10-12.30pm
11.30 Lietuvių Klubo koridoriuje 
12.30-2.30pm Lietuvių Klube 
3.30pm Lietuvių Klube
7pm Lietuvių Klube

Muz/Dainų Šv. Repeticija 
Sportas

Krašto Tarybos Suv. #2 
FLB Baletas 
Muzikos/Dainų Šventė.
Gruodžio 31 - Penktadienis

8.00-12.00 St Marys (2-4pm)

' 9am LietuviųKIube
2pm LietuviųKIube

7 pm St Mary Star of the Sea Bažnyčioje

Krašto Tarybos Suv. #3 
Sportas

Mokytojų Suv.
Rinktinė/Uždarymas
NM Balius
Sausio 1 - Šeštadienis
lešminė
Sausio 2 - Sekmadienis

9am Lietuvių Klube

10 - noon Lietuvių Klube 
2-5pm MSAC
8pm Ultima ballroom

12.00 Flagstaff Gardens

“Pamarys” koncertuoja 
Skautų stovykla
Sausio 8 & 9

2pm Lietuvių Klube

“Pamarys” koncertuoja Canberroj ir Sydnėjuje

Pasaulio turistams - nuorodos ir j Lietuvą
(BNS) Grūto parkas ir Kuršių nerija 

įtraukti į pasaulio patraukliausių vietovių 
dešimtukų viršūnes. Pirmojo šeimininkas 
dėl to raukia nosį, o Neringos turizmo 
specialktai didžiuodamiesi šypsosi.

Pasaulyje garsus kelionių gidas “Lonely 
Planet” Kuršių neriją įtraukė į geriausių 
paplūdimių dešimtuką, o greta Druskininkų 
įsikūręs Grūto parkas ketvirtu numeriu 
įrašytas tarp keisčiausių muziejų. 
Sovietinėmk skulptūromis, bylojančiomis 
apie penkių dešimtmečių Lietuvos 
okupacinę patirtį, muziejus po atviru 
dangumi nusileido Paryžiaus kanalizacijos, 
Japonijoje esančiam Parazitologijos 
muziejui ir Islandijos falologijos muziejui.

“Tų užsieniečių humoro aš nesuprantu. 
Be užrašo “Dabar juokitės” negali jo 

suprasti”, - tokiu pripažinimu stebėjosi ir 
net piktinosi Grūto parko šeimininkas 
Viliumas Malinauskas. Grūto parką, kuris 
dešimtmetį rinkus Lenino ir kitų ideologų 
skulptūras įkurtas 2001 m, kasmet aplanko 
120,000 turktų. Pusė iš jų - užsieniečiai.

“Mūsų muziejų tegul vertina ir į 
dešimtukus renka specialktai - genocidu 
besidomintys ktorikai. O čia “šoumenai” 
nusprendė”, - irzulio neslėpė 
VMalinauskas.

Tuo metu Neringos turizmo specialktai 
sulaukę įvertinimų užsienyje, džiugiai trina 
rankas. Aukščiau Neringos paplūdimių 
“Lonely Planet” yra tik Egipto Dahabo 
paplūdimys. Žemiau liko Meksikos, 
Amerikos, Tailando ir kitų šalių kurortų 
pajūrio ruožai.

atrodo, kad jo demonstracija manęs 
nepaveikė, ir jo pečiai sugniūžta nusivylime. 
“Tu neišsigandai?” klausia jis. “Ne”, ašvos 
galiu iššvogžti, laukdamas kol mano širdies 
plakimas nukris žemiau dviejų šimtų.

Laimei, kad jis nepastebi, kad Rini vos 
kvėpuoja, ir toliau bando mane įtikinėti. Jk 
primygtinai kalba, kad man reikia naujo 
reguliatoriaus, kurį jk kaip tik turi savo 
maiše. Tiesą pasakius, ten tų reguliatorių 
yra apie dvidešimt. Jie vkai tokie pat, kokį 
aš dabar turiu. “Kiek kainuoja”, klausiu aš, 
ir jis nušvinta. “Tiktai 350,000!”, sako jis, 
“Labai pigu!” Tikrai tai ne. Kiek aš 
atsimenu, krautuvėje jie parduodami po 
75,000. Aš jampasakau, kad pagalvosiu apie 
pirkimą ir paprašau jo kompanijos biznio 
kortelės. Jk staiga ima išskukinėti ir sako, 
kad kaip tik išbaigė vkas korteles. Tada aš 
paklausiu jo kompanijos telefono numerio 
ir adreso. Kokia staigmena - jk juos užmiršo.

“Ar jūs tikrai esat dujų saugumo 
inspektoriai?” aš vkai ramiai paklausiu. Jie 
užtikrina mane, kad taip. Aš juos pamažu 
išlydžiu laukan. Ir aš galvoju, jeigu jie tikrai 
yra dujų saugumo inspektoriai, kodėl jie 
nepaminėjo, kad aš nuomoju vilą, kurioje 
dujų balionas stovi uždaroje nevėdinamoje 
spintelėje tiesiai po virykle. Toks dalykas 
tikrai yra pavojingas, bet tikriausiai jo biznk 
nėra balionų perkėlimo biznk, jk tiesiog 
nori parduoti reguliatorius labai išpūstomk 
kainomis.

Bet blogiausia yra tai, kad po tokio 
dramatiško ugnies spektaklio mano vargšė 
pembantu negali prieiti prie viryklės 
baimingai nepažvelgusi į dujų reguliatorių, 
tarytum jo viduje tūnotų mirtinga dekimo 
bomba, kuri tik laukia progos sudeginti mus 
vkus. Na, ką gi, čia yra Bali.

(Bus daugiau)
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In menturiam
Liudvikas Bungarda

(1923.06.01 - 2010.07.10)

Geelong’o lietuvių 
bendruomenė atsisveikino 
su buvusiu vienu aktyviausiu 
jos nariu - neseniai 
Anapilin išėjusiu Liudu 
Bungarda.

Liudas gimė 1923 m. 
Vilkaviškyje per Trijų 
Karalių šventę. Jis buvo 
jauniausias iš 13 Ievos ir 
Jono Bungardų vaikų. 
Kadangi buvo per jaunas eiti 
dirbti, vyresniosios seserys 
išmokė jį megzti.
Gyvendamas Geelong’e jis visus stebino tuo 
savo sugebėjimu - mokėjo numegzti bet kokį 
daiktą.

Per antrą pasaulinį karą Liudas buvo 
paimtas į vokiečių kariuomenę, kur dirbo 
virėju. Po karo emigravo į Angliją. Ten per 
vieną lietuvių susiėjimą susipažino su savo 
busimąją žmona Salomėja, kuri buvo gimusi 
Anglijoje. 1949 m jie susituokė, po metų 
gimė pirmoji dukra Angelė. 1956 m Liudas 
su šeima atvyko j Australija ir apsistojo 
pas savo brolį Joną Geelonge. Čia 1964 m. 
gimė antroji dukra Teresė.

Geelong’e Bungardai tuoj pat įsijungė į 
vietos lietuvių veiklą. Dar Vokietijoje ir 
Anglijoje pasirodęs kaip gabus šokėjas, 
Liudas suorganizavo Geelong’e tautinių 
šokių kolektyvą “Suktinis”, kuris su 
pasisekimu atstovaudavo Geelong’o 
Lietuvių bendruomenę ne tik lietuvių, bet 
ir australų šventėse. Ilgus metus Liudas taip 
pat darbavosi sporto klubo “Vytis” 
valdyboje, buvo jos ir ALFAS garbės narys, 
dainavo Geelong’o lietuvių chore. Jo

SPORTAS
Lietuviai pasaulio krepšinio 

čempionate
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęsia 

pergalių seriją Turkijoje vykstančiame 
pasaulio čempionate. Kęstučio Kemzūros 
treniruojami lietuviai D grupės trečiojo turo 
rungtynėse Izmyro „Halkapinar“ arenoje 
antradienį sugebėjo panaikint i net 18 taškų 
deficitą ir 76:73 (11:22,24:21,18:21,23:9) 
įveikė planetos pirmenybių nugalėtojos 
titulą ginančią Ispanijos nacionalinę ekipą. 
Lietuvos krepšininkai į savo sąskaitą įsirašė 
trečią pergalę iš tiek pat galimų ir 
užsitikrino vietą aštuntfinalyje. 

skambų tenorą girdėjome 
dar dvi savaites prieš 
mirtį. Liudas buvo ir 
prisiekęs skautas, 
priklausė Australijos 
Skautininkų Ramovei, 25 
metus vadovavo 
Geelongo “Židiniui”, 
buvo jo tėvūnas, 
apdovanotas Lelijos 
Ordinu.

Atsisveikinti su Liudu 
Bungarda Bell Park Holy 
Family bažnyčioje

susirinko gausus geelongiškių būrys. Atvyko 
žmonių ir iš Melbourne. Prie karsto budėjo 
garbės sargyba, kurią sudarė Rajono vadas 
v.s. Henrikas Antanaitis, sesės v.s. Dana 
Lynikienė, s. Dana Levickienė, ps. Zita 
Prašmutaitė ir broliai v.s. Narcizas 
Ramanauskas ir v.s. Vytautas Mačiulis.

Prisiminimais apie velionį pasidalijo ir 
užuojautas artimiesiems - dukroms, žentui 
Don ir anūkui Jackson Liudui - 
bendruomenės ir “Židinio” vardu skaitė 
tėvūnas brolis Kaja, Rajono vadas v.s. 
Henrikas Antanaitis, sporto klubo”Vytis” 
pirmininkas Alex Wiasak, choristų vardu - 
Stasė Lipšienė.

Liudas buvo palydėtas į Geelong Eastern 
kapines ir palaidotas šalia mylimos žmonos 
Salomėjos. Atgulusiam amžinui poilsiui 
Liudui Bungardai buvo sugiedota “Lietuva 
brangi”, kuria židinieciai baigia savo 
sueigas.

Ilsėkis ramybėje, broli Liudvikai, tavo 
atminimas ilgam liks mūsų širdyse.

Kaja Starinskas

Ispanijos krepšininkai per tris turus kol 
kas iškovojo tik vieną pergalę.

Nesėkmingai rungtynes pradėję 
Lietuvos krepšininkai jau po pirmojo 
kėlinio atsiliko dviženkliu skirtumu, o 
sužaidus 26 minutes Ispanijos rinktinės 
pranašumas buvo milžiniškas (61:43). 
Tačiau sukandę dantis lietuviai kovojo iki 
galo, panaikino visą deficitą, o mačo 
pabaigoje laimėjo baudų metimų mūšį ir 
parbloškė tituluotus varžovus, kurių 
situacija čempionate komplikavosi.

Australijos
Lietuvių

$20

$10,000

aukojo
M. Matulionis

a.a Jaunuio Vaitkaus atminimui
$100 Z. Mackevičius ($360) M. Tamošauskas
$50 S. Balnionis H. Tomazevic

R. N. Berzins A. N. E. Tomkins ($30)
G. Heinrichsen Vaičiuliu šeima ($45)
D. Liubinas($100) A. Vyšniauskienė ($230)
E. Marganavičius ($765) Anon
W. Pollock $10 H. Heinrichsen
I.Stumbrienė R. & K. Mikus
E. Šidlauskas ($265) A Sakalauskienė

$40 M. & F. Sodaičiai ($780) R. Smith
$30 I.& R. Beatty B. Staugaitienė ($810)
$20 D. Baltutienė ($700) I. Vilkišienė ($50)

G. Baltutytė ($110) A.Yodgee
M. Igaunienė ($220) A. &. J Šimkai ($1375)
A & D. Klimai ($180) Už visus mirusius šiais metais
G. Krapcik
G. & B. Kymantai ($500)

$10 M. Saženienė ($150)

J. Leknius ($95) a.a Onos Zumerienės atminimu
A. Liubinas ($40)
D. Lynikienė ($880)

$10 B. Prašmutaitė ($3605)

R. & V. Mačiulaitis ($130) Valdybos vardu dėkoju už aukas.
G. Mikuličius Audrius Balbata
S. Muceniekienė ($310) ALF iždininkas

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

mmwi participate in the
fJj-l f . Youth Art Show, 27 - 30 December 2010

V Melbourne 2010 jm-yu,the Lithuanian Days in Melbourne 2010

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

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

Size limit Imx Im. Ages -5 -18
Opening December 28th, 11:30 am, Lithuanian House, Melbourne 

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

Ph: (03) 988 5 1792 E-mail: studio2@imaging.com.au
Before : November 1, 2010

Čempionato starte Ispanijos rinktinė 
netikėtai 66:72 nusileido Prancūzijos 
komandai. Kitame susitikime atsitiesė 
Sergio Scariolo auklėtiniai 101:84 nugalėjo 
Naująją Zelandiją.

Lietuviai pirmame mače 92:79 nugalėjo 
zelandus, o antrame susitikime tik po 
sunkios kovos 70:68 palaužė Kanados 
rinktinės pasipriešinimą.

Rugpjūčio 31d. Prancūzijos komanda 
68:63 įveikė kanadiečius ir iškovojo trečią 
pergalę iš eilės, o N. Zelandija nesunkiai 
108:76 sutriuškino libaniečius.

Prieš planetos pirmenybes Lietuvos ir 
Ispanijos keliai dukart susikirto 
draugiškose varžybose. Abusyk pergales 
užtikrinta persvara iškovojo dabartiniai 
pasaulio čempionai - 75:94 ir 76:97.

***♦♦*♦♦♦♦********♦***♦

(Rugsėjo 3 d.) Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinė nieko nelemiančiose rungtynėse su 

Pranešame, kad sekančios pamaldos lietuviams bus 
rugsėjo 12d. Lidcombe bažnyčioje, įprastu laiku ll:30val. 
ryto.

Katalikų Kultūros Draugija (Sydney)

Z. Pranckėnienė ($850) 
B. Prašmutaitė ($3595) 
Z. Prašmutaitė ($490)
D. Ragauskienė ($275) 
L. Ray($195)
A Rubonaviėienė 
V. Rutkauskienė ($65) 
V. & E. Savickai ($410) 
G. Statkus ($140)
E. Stephens ($60) 
J. Šneideris

Libano ekipa pademonstravo ramų žaidimą. 
Paskutiniosiose D grupės varžybose 
Lietuvos krepšininkai visas rungtynes 
kontroliavę situaciją 84:66 nugalėjo grupės 
autsaiderę Libano rinktinę. Į aštuntfinalį, 
kur jų laukia Kinijos krepšininkai, lietuviai 
keliauja nenugalėti.

Libano krepšininkai grupės varžybose 
81:71 įveikė Kanadą, tačiau dideliais 
skirtumais nusileido zelandiečiams, 
prancūzams ir ispanams.

Lietuvos krepšininkai čempioną pradėjo 
sėkmingai. Šeštadienį jie Naujosios 
Zelandijos rinktinę įveikė 92:79, 
sekmadienį po labai įtemptos kovos palaužė 
kanadiečius, o kovoje dėl pirmosios vietos 
D grupėje - Prancūziją.

Lietuvos rinktinė D grupėje kovoja kartu 
su Naująja Zelandija, Kanada, Prancūzija, 
Ispanija, ir Libanu.

Iš grupės į kitą etapą pateks keturios 
stipriausios komandos. □

Musų Pastogė Nr. 35, 2010.09.08, psl. 7
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Sydnėjaus lietuvių choras “Daina
visus kviečia pasitikti ir pasveikinti 

artėjantį pavasarį su daina!

Muzikinė popietė įvyks rugsėjo 19 d.(sekmadienį) 
14 val.p.p. Lietuvių Klube “Dainava”.

Sekmadienį rugsėjo 12d. 2 vai p.p.
Melbourno Lietuvių Namų Jubiliejinėje Salėje 
Ald2010 Melbourne ruošos komitetas kviečia 

visus į gražią, įdomią popietę:

** TEMBRAI IR JVECIAI **
kurioje pradžiugins jus vokalinis duetas TEMBRAS - Birutė ir Rita.
Taip pat paįvairins programą poetė Gražina Pranauskienė, kontrabosininkė 

Anita Hustas ir jų akomponiatoriai. Vyks turtinga loterija, remiama Errol St. 
verslininkų.

Įėjimas $10 - į kainą įeina vynas/sūris
Popietės pelnas skiriamas Lietuvių Dienų labui.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir šeštadieniais - Klubas uždarytas
Antradieniais - sekmadieniais - Klubas atidarytas nuo 11:30 vai. dienos.

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba šefas Antonio.

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

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

* SHOWCASING TALENT!!!!
December 29, 2010, 7pm Lithuanian House

_ We welcome all future stars to the XXVI Australian 
OlO mettxwrw aoto Lithuanian Days Youth Talent Night in Melbourne!
The “Showcasing Talent” coordinators invite any Lithuanian performers up to 

30years of age to participate on the night. Ideas for performances include: playing 
a musical instrument, singing a ballad, reciting poetry, short drama pieces, comedy 
acts, magic tricks, dance routines, and for the first time - VIDEO acts!

Please visit the ald2010melbourne website www.ald2010.org or email Aldona 
Gaylard at aldona gaylard@unitraccsofl.net for more information.

Get in quick as places will fill fast!
JAUNIMO TALENTŲ VAKARAS

Gruodžio 29d. 2010 m., 7v.v. Lietuvių Namuose
XXVI Australijos Lietuvių Dienų Jaunimo Talentų Vakaro koordinatoriai 

Melbourne maloniai kviečia visą, iki 30m amžiaus, jaunimą - būsimas žvaigždes 
- pasidalinti savo gabumais. Siūlome pagroti bent kokį muzikos instrumentą, 
padainuoti, padeklamuoti, pavaidinti, prajuokinti, pašokti. Taip pat šiais metais bus 
galimybė iš anksto VIDEO nufilmuoti savo pasirodymą ir mes juo pasidžiaugsime 
per JTV

Daugiau informacijos rasite ald2010melbourne tinklapyje www.ald2010.org 
Galima susisiekti su Aldona Gaylard aldona gaylard@unitracesoft.net

Lietuvos Baleto Bičiulių popietė
Sydnėjuje “Dainavos” Klube rugsėjo 26 dieną, 2 vai. p.p.

Popietės metu rodysime DVD “Nerijus”. Tai filmas, sukurtas žinomo Vilniaus 
režisieriaus Vytenio Pauliukaičio apie Lietuvos baleto pagrindinį šokėją primarijų 
Nerijų Jušką. Filme matysite žymių baleto asmenų pasisakymus apie Nerijų, jo 
mamos ir mokytojos prisiminimus iš Nerijaus vaikystės, įvairių baletų ištraukas, ir 
Nerijų šokant su garsiomis balerinomis. Filmo pabaigoje Nerijus šoka baleto 
“Graikas Zorba” nepaprastą Zorbossirtaki finalą!

Pasibaigus videofilmui vyks turtinga, vertinga ir gausi loterija, būsite pavaišinti 
kava, tortais ir pyragais. Įėjimas aukomis.

LITHUANIAN CONSULAR STAFF VISIT TO MELBOURNE 
FROM 18TH TO 19TH SEPTEMBER 2010

Consular staff from the Lithuanian Embassy in Japan will be visiting Melbourne 
from 18th to 19th September 2010. These staff plan to base themselves in the library 
at the Melbourne Lithuanian Club.

Each person wishing to meet with the consular staff during this visit should contact 
Mrs Danutė Levickis. Mrs Levickis is compiling a consular registration list, so that 
(in coordination with consular staff) hopefully each person is allocated an individual 
meeting time.

Mrs D. Levickis’s contact details are: Home phone: 9840 0070; Mobile phone: 
0411-769-717; Email: dlevickis@yahoo.com
Committee of the Australian Lithuanian Community in Melbourne Association Inc.

DĖMESIO ALB SYDNĖJAUS APYLINKEI!
Apylinkės nariai, norintys susimokėti nario mokestį už 2010/2011 metus, 
galite susimokėti Lietuvių Klube tiktai rugsėjo 19 dienomis tarp l-2val pas Kęstutį 
Protą ir Kristiną Dičiūnienę. Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

“Mūsų Pastogės” skaitytojų dėmesiui
Iki rugsėjo 17d. dėl straipsnių, užuojautų ar skelbimų kreipkitės į mano 

pavaduotoją Dovilę Zduobienę, skambindami vakarais į namus tel: (02) 9980 9004, 
e-mail: mpastoge@bigpond.com. Redakcijos patalpose Dovilė dirbs penktadieniais, 
tel.: (02) 9782 0080. Dalia Doniela, “M.P.” redaktorė

======:^^=^^^==
Šį “Mūsų Pastogės” numerį redagavo Dovilė Zduobienė.

— i.
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SENJORŲ / PENSININKŲ KLUBAS SYDNĖJUJE
Norime atnaujinti ir suformuoti pagyvenusių žmonių Klubą, kuris sustojo 

veikti prieš 4-ius metus. Maloniai kviečiame visus virš 55 metų amžiaus, moteris 
ir vyrus.

Susirinkimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 12 d., 2 vai. p.p. Lietuvių Klube. 
Planuojame susirinkti vieną kartą į mėnesį. Suėję nutarsime tinkamiausią 
dieną ir padiskutuosime dėl numatomos programos ir veiklos. Kurie negalės 
dalyvauti prašau skambinkite Jadvygai Burokienei 9522-8275 arba Kristinai 
Dičiūnienei 9630-7981 ir mes galėsime Jus įrašyti į sąrašą. Lauksime.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

MINĖJIMĄ/ HOBARTE
Lietuvių Komitetas Hobarte ruošia minėjimą, kuris įvyks šeštadienį, 

rugsėjo 11d. 2:00 val.p.p. Vokiečių Klube, 30 Bowden St., Glenorchy.
Bus minimas Karalius Mindaugas, Vytautas Didysis ir Žalgirio Mūšis. 

Po minėjimo—pietūs. Prašome atsilankyti.
M. Kožikas (6272-5076)

« AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
_ Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tel: 0425 704 890 

aid1 w» Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška

Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: juskagirl@y7mail.com www.ald2010.org

NAUJA KERAMIKA 
IR PIEŠINIAI 

JOLANTA JANAVIČIUJ
Gallery 41, 

Riley Street 41, 
Woolloomoolloo, Sydney 

Paroda atsidaro rugsėjo Id. 1 vai irveiks 
nuo trečiadienio iki šeštadienio, 

rugsėjo 1 d. iki 11 d., tarp 1 vai. ir 6 vai. 
Kviečiame apsilankyti

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.slic.org^u/Pastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Danius Kairaitis, 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.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

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

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW2204.
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