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LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

Gerbiamas pone Viktorai Šliteri,
Susipažinęs su Jūsų š. m. liepos 30 d. laišku ir 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Garbės 
konsulų atšaukimo taisyklėmis, priėmiau nelengvą 
sprendimą patenkinti Jūsų prašymą. Norėčiau 
pranešti, kad 2008 m. rugpjūčio 31 d. baigėsi Jūsų 
įgaliojimai eiti Lietuvos Respublikos garbės 
generalinio konsulo Australijoje pareigas.

Užsienio reikalų ministerijos vardu dėkoju už
Jūsų asmenines pastangas plėtoti Lietuvos ir Australijos santykius, už 
nenuilstamą darbą Australijos lietuvių bendruomenėje ir už I .ietuvos vardo 
garsinimą. Labai vertiname Jūsų nuveiktus darbus einant šias pareigas ypač 
svarbiu Lietuvai laikotarpiu, kuriuo įgyvendinome strateginius Lietuvos 
užsienio politikos tikslus, tapome NATO ir Europos Sąjungos nariais. Esu 
įsitikinęs, kad šie Lietuvos valstybės laimėjimai - tai viso pasaulio lietuvių 
ryžto, susitelkimo ir nuoseklaus darbo rezultatas.

Dėkodamas už visą tai, ką Jūs nuveikėte Lietuvos ir jos žmonių labui, 
kartu nuoširdžiai apgailestauju, kad mums nepavyko Jūsų įtikinti toliau tęsti 
garbės konsulo veiklos.

Gerbiamas p. Šliteri, esu informuotas, kad š. m spalio mėnesį planuojate 
lankytis Lietuvoje, todėl man būtų malonu su Jumis susitikti ir pareikšti 
Jums padėką asmeniškai.

Pagarbiai, Petras Vaitiekūnas
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Kabaiia Lietuvos įvykiu apžvalga

Krizės pasekmės atsiris ir iki Lietuvos

Afganistane kariai 
šventė Šilinių 

jubiliejų
Šių metų rugsėjo 

9 d. Afganistano 
Goro provincijos 
septintosios 
atkūrimo grupės 
(PAG-7) kariai 
susirinko į 
stovykloje įsikūrusią 
koplyčią paminėti 

vieną gražiausių šio rudens švenčių - 
Švenčiausios Mergelės Marijos 
Apsireiškimo Šiluvoje 400-ųjų metų 
jubiliejų. Tą patį vakarą Ramovėje buvo 
rodomas Daliaus Ramanausko sukurtas 
dokumentinis filmas - “Kelias į Šiluvą”.

Ši graži šventė vyko kovų šešėlyje - 
Afganistane antradienį vakare buvo 
apšaudyta Lietuvos vadovaujamos 
Afganistano Goro Provincijos Atkūrimo 
Grupės (PAG) stovykla. Maždaug 18.15 
vai. Lietuvos laiku j stovyklą buvo paleista 
raketa, kuri sprogo stovyklos teritorijoje. 
Nuo sprogimo užsidegė kilnojama daiktų 
saugykla, pranešė Krašto apsaugos 
ministerija.

Pasak pranešimo, per incidentą 
stovykloje buvę žmonės nenukentėjo. 
Šiemet tai jau ne pirmas išpuolis prieš 
Čagčaranc įsikūrusią PAG stovyklą. 
Gegužės 22 d. Goro provincijoje kilus 
riaušėms ir afganams bandant įsiveržti j 
stovyklą, žuvo Lietuvos kariuomenės 
seržantas Arūnas Jarmalavičius.

Tą patį gegužės mėnesį į PAG stovyklą 
buvo paleista raketa, tačiau ji nukrito prie 
tvoros ir niekas nenukentėjo. Lietuva nuo 
2005 metų birželio vadovauja Provincijos 
Atkūrimo Grupei (PAG). Pagrindinė PAG 

užduotis - padėti Afganistano valdžiai plėsti 
įtaką provincijoje, užtikrinti saugumą ir 
sudalyti tinkamas sąlygas provincijai atkurti. 
Afganistane šiuo metu tarnauja apie 120 
Lietuvos karių.
Areštuota dalis “Mažeikių Naftos” turto

Siekdami susigrąžinti skolas “Lietuvos 
geležinkeliai” per teismą pasiekė, kad būtų 
areštuotas milijoninis “Mažeikių naftos” 
turtas.

“Lietuvos geležinkeliai” j teismą 
kreipėsi norėdami atgauti pinigus už šią 
vasarą vežtą “Mažeikių naftos” produkciją. 
Anot geležinkelininkų. “Mažeikių nafta” 
pati sau prisitaikė nuolaidas, kurių 
“Lietuvos geležinkeliai” jai nesuteikė, 
praneša LTV “Panorama”.

Už susidariusią skolą krovinių vežėjai 
prašė areštuoti ir įmonės sąskaitas, tačiau 
teismas prašymą patenkino tik iš dalies, 
areštuodamas “Mažeikių naftos” turto, 
kurio vertė viršija 8 milijonus litų. “Tas 
areštas visiškai neriboja mūsų veiksmų, 
todėl kol kas mes norime palaukti teismo 
sprendimo pagrindimo ir tik tada spręsta 
ką toliau veikti”,-sakė Jacekas Komaras, 
“Mažeikių naftos” atstovas spaudai.

Lenkų koncerno “PKN Orlen” valdoma 
“Mažeikių nafta” nori išlaikyti geležinkelių 
tarifų nuolaidas, įmonei taikomas dar nuo 
“Willliams” laikų. Įmonių konfliktas 
paaštrėjo rugsėjį, kai nesutardami su pigiau 
nei kitos įmonės produkciją gabenančia 
“Mažeikių nafta”, Lietuvos geležinkeliai 
vienašališkai nutraukė su ja sutartį.

Nors abiem konfliktuojančioms pusėms 
yra pasiūlyta sudaryti taikos sutartį, bendros 
kalbos dėl tarifų jos dar nerado.

“Mažeikių nafta" tikina ir toliau 
sieksianti nuolaidų, “Lietuvos geležinkeliai” 
išimčių daryti neketina. Tikimasi, kad

Nukelta į 2 psl.

(DELFI). Finansų analitikai įspėja, kad 
Lietuva netrukus taip pat pajus pasaulinės 
finansų krizės pasekmes. Tuo metu valdžios 
pareigūnai ragina nepanikuoti ir būti 
šaltakraujiškiems. Didžiausio Lietuvoje 
komercinio banko SEB prezidento 
patarėjas Gitanas Nausėda sako, kad 
psichologinis JAV finansų krizės, kurią dar 
labiau pagilino ketvirto pagal dydį 
investicinio banko „Lehman Brothers“ 
bankrotas, poveikis bus jaučiamas ir 
Lietuvoje.

Tarptautinis valiutos fondas teigia, kad 
ryškėja precedento neturinti finansų 
sistemos krizė, viršūne pasiekusi 
bankrutavus vienam didžiausių JAV bankų 
„Lehman Brothers“.

Po šio bankroto pasaulyje turėtų 
sumažėti norinčiųjų skolinti, vadinasi, gali 
brangti paskolų palūkanos, konstatuoja 
ekspertai. Be to, gali nuvertėti fondai, j 
kuriuos investavo apsidraudusieji gyvybės 
draudimu arba kaupiantys pensijas.

Tiesioginių nuostolių šis bankrotas, 
kaip manoma. Lietuvos bankams ir 
draudikams dar neturės, tačiau Draudimo 
priežiūros komisija baiminasi, kad gali 
sumažėti norinčiųjų draustis. Be to, 
bankroto banga galbūt atsiris ir iki Lietuvos 
draudimo bendrovių užsienio savininkų.

Rugsėjo 16 d. pasirodę pranešimai 
sukėlė dar daug nerimo dėl vieno didžiausių 
pasaulyje draudimo įmonių AIG, tačiau 
įsikišus JAV Federaliniam rezervų bankui, 
AIG manais už įmonės kontrolinį akcijų 
paketą buvo suteikta 85 mlrd. dolerių 
paskola.

Pasak banko „Finansta“ analitikos 
Dianos Ūselytės, dabartinė sumaištis - prieš 
metus prasidėjusių problemų pasekmė. 
2007 m. rugpjūtį dėl antrarūšių, t.y. 
blogesnių paskolų, segmente JAV kilusių 
neramu mtĮ ir kritus su šiomis paskolomis 
susijusių vertybinių popierių kainoms, 
finansų institucijos pasaulyje nurašė savo

Suskilo Ukrainos vyriausybė
Regionų partiją, išleidžiant kelisUkrainos parlamento pranešėjas 

informavo, kad oficialiai suskilo 
provakarietiška valdančioji Ukrainos 
koalicija, praneša BBC. Prezidentas 
Viktor Juščenko ilgai diskutavo su 
ministre pirmininke Julija Timošcnko.

Šio mėnesio pradžioje prezidento 
blokas „Mūsų Ukraina“ paliko koaliciją. 
Dabar prezidentas turi 30 dienų 
suformuoti naujai valdančiajai koalicijai.

Jei jam nepavyks to padaryti, Viktor 
Juščenko gali paleisti parlamentą ir 
skubiai sušaukti rinkimus. Dalis partijos 
„Mūsų Ukraina“ pasitraukė iš koalicijos 
rugsėjo 3 d., kai J. Timošcnko blokas 
palaikė Maskvos remiamą opozicinę

Rusija toliau ginkluojasi
Maskva toliau ginkluojasi, tam 

išleisdama milijardus. Rusija kitais metais 
savo gynybines išlaidas padidins daugiau 
kaip ketvirtadaliu - šalies karinis biudžetas 
sieks 66 milijardus eurų. Vienas svarbiausių 
vyriausybės uždavinių yra stiprinti 

turtą už daugiau nei 500 mlrd. JAV dolerių.
Kita vertus, analitikai pastebi, kad 

krintantys daugelio biržų indeksai ir 
pingančios akcijų kainos siejasi su 
mažėjančiomis naftos kainomis.

„Krintančių naftos kainų viena iš 
priežasčių yra baimė dėl galimo sulėtėjusio 
pasaulio ekonomikos augimo. Tai lemia, jog 
nuo liepos viduryje buvusių aukštumų, 
naftos kaina nusirito trečdaliu“, - teigė D. 
Ūselytė. Pasak jos, Lietuva taip pat 
neišvengiamai pajus krizės įtaką, kadangi 
„globalizacija susiejo Lietuvą su kitomis 
pasaulio ekonomikomis“.

Tačiau, analitikės teigimu, tiesioginės 
įtakos Lietuvos bankai neturėtų pajusti, 
nebent tai atsilieps motininėms jų įmonėms, 
pavyzdžiui. Skandinavijoms bankams.

„Vis dėlto netiesioginė įtaka bus 
jaučiama. Gali sumažėti vartotojų 
pasitikėjimas bankininkystės sektoriumi ir 
draudimo rinka. Lietuvos įmonės gali 
susidurti su problemomis eksporto rinkose, 
tikėtinas ir BVP augimo lėtėjimas, 
paveiksiantis daugelį Lietuvos ekonomikos 
sektorių“. - teigė D. Ūselytė.

Finansų krizės įkarštyje pastebima, kad 
tokių stambių Švedijos bankų kaip 
„Swedbank“, SEB ir „Handelsbanken“ 
pripažinimas, kad bankrutuojančiam inves
ticiniam bankui „Lehman Brothers“ „išim
ties tvarka“ duota paskola buvo padengta 
nekilnojamojo turto JAV garantais, staigiai 
atsiliepė šių bankų akcijų kainoms.

Pasak bankų analitikų, akcijų kritimą 
paveikė ir tai. kad „Swedbank“ ir SEB bankai 
yra suteikę dideles paskolas Pabaltijo 
šalims, kuriose, akcininkų nuomone, rizika 
yra kur kas aukštesnė, nei Šiaurės šalyse.

Nepaisant didelės paskolų sumos ir 
besitęsiančios nekilnojamojo turto krizės 
JAV, bankų prognozės nenumato, kad 
nekilnojamojo turto vertė nusmuks tiek 
daug, kad pralenktų „Lehman Brothers“ 
suteiktos paskolos vertę.

įstatymus, kurie, pasak V. Juščcnkos, kėlė 
grėsmę jo prezidentinėms galioms.

„Aš oficialiai skelbiu, kad 
demokratinių jėgų koalicija Ukrainos 
parlamente yra panaikinama,“ - 
antradienį pranešė parlamento pranešėjas 
Arscnij Jaceniuk.

Viktor Juščenko ir Julija Timošcnko 
vadovavo 2004-ųjų Oranžinei revoliucijai, 
kuri panaikino Maskvos palaikomo Viktor 
Janukovič apgaulės būdu laimėtus 
prezidento rinkimus. Tačiau nuo tada du 
buvę sąjungininkai tapo pikčiausiais 
konkurentais, besivaržančiais dėl būsimų 
2010 m. prezidento rinkimų.

ginkluotąsias pajėgas ir gerinti šalies 
saugumą, pareiškė V. Putin antradienį 
Maskvoje.

Rusijos nuomone, jai kelia grėsmę 
NATO plėtra į Rytus bei planuojamas JAV 
priešraketinis skydas Čekijoje ir Lenkijoje.
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Patašius kumpai iš visur Milijardinė ES parama Lietuvos švietimui

♦ Rugsėjo 13 d. 
tropinis ciklonas 
Ike pasiekė JAV 
krantus 966 km. 
frontu, apsemti ar 
sunaikinti tūks
tančiai namų, virš 
3 milijonų žmonių 
neteko elektros, 
žuvo bent 25 

žmonės.Ypač nukentėjo Galveston ir 
Houston miestai Texas valstijoje.

♦ Rugsėjo 13 d. vakare Indijos sostinėje 
New Delhi per pusvalandį sprogo 5 
bombos. Žuvo 30 žmonių, apie 100 
sužeistų, Indijos musulmonų Mujahadeen 
grupė paskelbė, kad tai kerštas Hindu 
ekstremistams už jų žiaurumus.

♦ Rugsėjo 13 d. rusų kariuomenė 
galiausiai pasitraukė iš Poti miesto 
Gruzijoje, bet dar paliko stiprias pajėgas 
Gruzijos teritorijoje šalia Abchazuos ir 
Pietų Osetijos.

♦ Rugsėjo 15 d. į Gruziją dviejų dienų 
vizitui atvyko 26 NATO ambasadoriai. Jų 
vadovas, NATO generalinis sekretorius 
Jaap de Hoop Scheffer, užtikrino Gruzijos 
vyriausybę, kad NATO laiko Abchaziją ir 
Pietų Osetiją Gruzijos teritorija ir kad 
praėjęs konfliktas su Rusija nebus kliūtis 
Gruzijos įstojimui į NATO.

♦ Rugsėjo 15 d. Viktorijos Aukščiausias 
Teismas priėmė sprendimą prieš 3 metus 
suimto musulmonų šeicho Abdul Nacer 
Bcnbrika ir jo 11 šalininkų byloje. Šeichas 
ir 5 jo suokalbininkai buvo pripažinti 
kaltais. Kaip teroristinės organizacijos 
nariai, jie ruošė smurto veiksmus 
Australijoje. Keturi kaltinamieji buvo 
išteisinti, kitų dvicjtĮ byla dar tęsiasi.

♦ Rugsėjo 15 d. Lehman Brothers, 158 
metų senumo JAV bankas, kreipėsi j New

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
konfliktą išspręs arbitražas.

NATO žada remti Gruziją
Antrąją savo vieęnagės Tbilisyje dieną 

J. de Hoop Scheffer susitiko su 
parlamento prezidentu David Bakradze 
ir teigė, kad NATO remia Gruzijos 
pastangas tapti karinio aljanso nare, 
tačiau konkrečios datos neįvardijo.

Šiuo metu Gruzijos žemėje dar yra 
tūkstančiai rusų karių. Jie įžengė į 
teritoriją praėjusį mėnesį kilus mūšiams 
dėl separatistinio Pietų Osetijos regiono. 
Remiantis pasiektu susitarimu, Rusijos 
pajėgos laipsniškai turėtų būti išvestos iš 
Gruzijos. Tada saugumo zonoje, kurią po 
karo j pietus nuo Pietų Osetijos nustatė 
Maskva, bus dislokuoti ES stebėtojai.

Rusija yra pažadėjusi po ES stebėtojų 
atvykimo iki spalio 11-osios pasitraukti 
iš šios buferinės zonos.

Lietuvos Ambasadorius Australi jai
Lietuvos Prezidento dekretu Lietuvos 

ambasadorius Japonijoje Dainius P. 
Kamaitis yra paskirtas nereziduojantis 
ambasadorius Australijai. Spalio 2 d. 
Ambasadorius Kamaitis įteiks 
skiriamuosius raštus Australijos 
Generalinei Gubernatorei Quentin 
Bryee. Nors ambasadorius šiuo metu 
gyvens ne Australijoje, Lietuvos 
diplomatiniai reikalai bus sutvarkomi 
panašiu būdu, kaip tai daro kilos 
nedidelės valstybės, pav. Islandija. 
Islandijos ambasadorius Australijai 
gyvena Reikjavike, Islandijos sostinėje.

“Atgimimui” - 20-tasis Jubiliejus
Prieš du dešimtmečius išėjo pirmasis 

pilietinio savaitraščio „Atgimimas” 
numeris. Pasak leidėjų, žmonės buvo 
išsiilgę neoficialiosios spaudos. Todėl jau 
Mūsų’Pastogė'Nt. 38,'2008.09.24, psl. 2

York Bankrutavimo Teismą, prašydamas jį 
likviduoti. Tai iššaukė biržos krizę ne tik 
JAV, bet ir visame pasaulyje. JAV 
vyriausybė bando krizę sustabdyti, 
skirdama bilijonines paskolas bankams ir 
kitoms finansinėms institucijoms.

* Rugsėjo 16 d. pasikeitė Australijos 
liberalų partijos vadovybė. Partijos lyderio 
ir opozicijos lyderio federaliniame 
parlamente pareigas iš dr. Brendan Nelson 
perėmė Malcolm Turnbull.

♦ Rugsėjo 17 d. Islamo ekstremistai 
puolė JAV ambasadą Jemeno arabų 
respublikos sostinėje Sanaa. Jie apšaudė 
ambasadą saugojusius Jemeno 
policininkus, tada savižudys susisprogdino 
su automobiliu prie ambasados. Žuvo 6 
policininkai, 4 civiliai ir 6 užpuolikai.

♦ Rugsėjo 17 d. 40,000 Izraelio Kadima 
partijos narių balsavo lyderio rinkimuose, 
431 balso persvara išrinkta užsienio 
reikalų ministrė Tzipi Livni, kuri perėmė 
nūn. pirmininko pareigas iš pasitraukusio 
Ehud Olmert. Per 42 dienas ji turės sudaryti 
parlamento pasitikėjimą gaunantį koalicinį 
ministrų kabinetą, arba šaukti naujus 
parlamento rinkimus.

♦ Rugsėjo 18 d. per klaidą Afganistane 
įvyko susišaudymas tarp australų ir 
Afganistano karių. Nukautas afganų 
apskrities viršininkas Rozi Khan ir du jo 
asmens sargybiniai.

♦ Kinijoje suimta keliolika asmenų dėl 
pieno miltelių skandalo. Kūdikiams skirti 
pieno milteliai buvo tyčia maišomi su 
pramoniniais chemikalais (melaninu). Iki 
rugsėjo 17 užregistruoti 6244 susirgimai dėl 
inkstų sutrikimo, mirė bent 4 kūdikiai.

♦ Spalio 1 d. į Gruziją atvyks 200 
Europos Sąjungos taikos prižiūrėtojų 
stebėti rusų atsitraukimą iš užimtų Gruzijos 
padienio sričių.

pirmieji laikraščio numeriai sulaukė 
didelio populiarumo.

1988 m. Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio suburtą „Atgimimo” redakcinę 
kolegiją tuomet sudarė Antanas Buračas, 
Virgilijus Čepaitis, Bronius Genzelis, 
Vytautas Landsbergis, Romualdas 
Ozolas, Justinas Marcinkevičius ir 
Zigmas Vaišvila.

Pirmajame „Atgimimo” numeryje 
buvo išspausdinta mitingo Vingio parke, 
nukreipto prieš Vokietijos ir Tarybų 
Sąjungos nepuolimo sutarties 
pasirašymų, scenograma ir nuotrauka.

LPS iniciatyvinė grupė ir 
„Atgimimas” jau pirmajame numeryje 
ragino skaitytojus siekti, kad liepos 9-oji 
būtų paskelbta Tautos vienybės diena. 
Vedamąjį straipsnį parašė Justinas 
Marcinkevičius, j redakciją pakviestas 
leidinio steigėjo ir pirmojo redaktoriaus 
Romualdo Ozolo. Poetas rašė apie 
pagarbą Lietuvai, jos istorijai ir kalbai.

Liustracijos komisija - byla 
K.Pnmskicnei?

Vilniuje posėdžiaujantii Liustracijos 
komisija planuoja aptarti naujas 
aplinkybes, paaiškėjusias žemės ūkio 
ministrės. Valstiečių liaudininkų sąjungos 
pirmininkės Kazimiros Prunskienės 
byloje dėl galimo bendradarbiavimo su 
KGB.

Praėjusią savaitę LNKparodė ištrauką 
iš 1991 metais Italijoje K.Prunskicnės 
duoto interviu, kuriame politikė dalijasi 
prisiminimais apie buvusius kontaktus su 
KGB darbuotojais, pasakoja, kaip 
atsirado Šatrijos Raganos slapyvardis. 

Bengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,ELTA,BNS,LGmCir“Bemardinai”.

(ELTA). Rugsėjo viduryje išsiunčiami 
pirmieji pasiūlymai busimiesiems švietimo 
ir mokslo sričių pareiškėjams teikti 
paraiškas 2007-2013 metais Europos 
Sąjungos (ES) struktūrinei paramai gauti. 
Iki 2015 metų švietimui ir mokslui 
Lietuvoje plėtoti bus panaudota 4 mlrd. litų 
ES struktūrinės paramos. Tai yra beveik 7 
kartus daugiau nei per praėjusį - 2004-2006 
metų paramos laikotarpį.

Švietimo ir mokslo ministerijos 
duomenimis, daugiau kaip 2 mlrd. litų bus 
skirta mokslui, taip pat mokslo ir verslo 
bendradarbiavimui skatinti. Bus įsteigti 5 
integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai. 
Taip pat bus įgyvendinamos 7 kompleksinės 
programos mokslo ir ūkio sektorių 
bendradarbiavimui.

Dar beveik 2 mlrd. litų bus investuota 
gerinant bendrojo ugdymo, profesinio 
mokymo ir studijų kokybę. Studijų ir 
mokslinės veiklos bazę pagerins beveik visi 
universitetai ir kolegijos, planuojama 
įsteigti sektorinius praktinio profesinio

Pagerbtas Mažosios 
Lietuvos patriarchas
(ELTA). Penktadienį, rugsėjo 19 d. 

Kaune, Aukštaičių gatvėje ant 29-ojo namo, 
kuriame gyveno Martynas Jankus, buvo 
atidengta atminimo lentasu tekstu: “Šiame 
name 1939-1944 m. gyveno visuomenės 
veikėjas, spaudos darbuotojas. Mažosios 
Lie tuvos patriarchas Martynas Jankus”.

Kauno miesto muziejuje įvyko renginys, 
skirtas M. Jankaus (1858-1946), Mažosios 
Lietuvos tautinio sąjūdžio veikėjo, Tilžės 
akto (1918) signataro 150-osioms gimimo 
metinėms paminėti.

M. Jankus - viena žymiausių XX a. 
pirmosios pusės Mažosios Lietuvos 
asmenybių - gimė 1858 m. rugpjūčio 7-ąją 
Bitėnuose. Jis buvo apsisprendęs, kad jo 
gyvenimo tikslas bus lietuvybės 
puoselėjimas.

M. Jankus leido ir rengė knygas, rėmė 
knygnešius spaudos draudimo metais, 
bendradarbiavo su “Aušros” ir “Varpo” 
leidėjais, buvo vienas iš Mažosios I .ietuvos 
lietuvių draugijos “Birutė” įkūrėjų, su 
Vydūnu ir kitais bendraminčiais atgaivino 
švenčių ant Rambyno kalno tradiciją. 
Būdamas Vyriausiojo Mažosios Lietuvos 
gelbėjimo komiteto pirmininkas. M. 
Jankus daug nuveikė siekdamas Mažosios 
ir Didžiosios Lietuvos susijungimo.

Lietuviškos periodinės spaudos 
pradininkas M. Jankus savo spaustuvėje 
Bitėnuose 1889-1912 metais išspausdino 
362 knygas, leido 25 periodinius 
spaudinius. Spaudos draudimo metais M. 
Jankaus spaustuvės buvo visų knygnešių 
kelio į Didžiąją Lietuvą pradžia, o pats 
spaustuvininkas tituluotas Mažosios 
Lietuvos patriarchu.

M. Jankus mirė Vokietijoje, o 1993 m. 
urna su jo pelenais perlaidota Bitėnų 
kapinaitėse.

JAV apdovanos 
M.Gorbačiov

(DELFI). Buvęs Sovietų Sąjungos 
prezidentas Michail Gorbačiov bus 
apdovanotas 2008 melų „Laisvės medaliu“, 
kurį 1988 m įsteigė JAV Nacionalinis kons
titucinis centras Filadelfijoje. Ceremonija 
bus skirta Berlyno sienos griuvimo 20- 
mečiui paminėti, praneša „Intcrfaks”.

„Michail Sergejev nusipelnė šio medalio 
už narsų dalyvavimą užbaigiant šaltąjį karą. 
Apdovanojimą jam įteiks buvęs JAV 
prezidentas George Bush vyresnysis, o 
ceremonijoje taip pat dalyvaus JAV valstybės 
sekretorė Condoleezza Rice“, - pareiškė M. 
Gorbačiov spaudos tarnybos atstovai. 

mokymo centrus, modernizuoti 49 
suaugusiųjų švietimo centrus, atnaujinti 
400-ų bendrojo lavinimo mokyklų 
technologijų, meni) arba gamtos mokslų 
kabinetus, toliau plėtoti profesinio 
orientavimo ir ugdymo karjerai sistemą.

Pasak švietimo ir mokslo ministro 
Algirdo Monkevičiaus, svarbią vietą 
Įsisavinant ES paramą turės regionų plėtros 
tarybos. Jos nuspręs, kur konkrečiai bus 
investuotos regionų projektams skirtos 
lėšos: kurios specialiosios mokyklos taps 
metodiniais centrais, kuriose vietovėse bus 
įku rti daugiafunkciniai universalūs centrai, 
kurios ikimokyklinės įstaigos bus 
atnaujintos.

Finansinės paramos sulauks 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
įstaigos.Tačiau didžiausias šį rudenį 
pradedamas projektas - Vilniaus 
universiteto kuriamas Nacionalinis atviros 
prieigos mokslinės komunikacijos ir 
informacijos centras. Struktūrinė parama 
šiam projektui siekia 100 mln. litų.

Valstybės gynimo 
tarybos posėdis

(ELTA). Aukščiausi Lietuvos 
pareigūnai Valstybės gynimo taryboje 
rugsėjo 11d. aptarė Lietuvos nacionalinio 
saugumo grėsmes, tačiau kokių priemonių 
bus imtasi jį stiprinant, neatskleidžia. 
Raginimai sukviesti Tarybą pasigirdo 
Gruzijoje kilus kariniam konfliktui. Kai 
kurios politinės partijos, visų pirma 
Tėvynės sąjunga-Lictuvos krikščionys 
demokratai, paragino persvarstyti idėją 
visiškai atisakyti šauktinių ir iš naujo 
įvertinti Rusijos keliamą pavojų.

Po daugiau nei dvi valandas 
Prezidentūroje trukusio Tarybos posėdžio 
Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo 
klausimais Mindaugas Ladigažurnalistams 
tepasakė, kad aptarta nacionalinio 
saugumo situacija ir sutarta dėl priemonių 
jį stiprinti. Žurnalistams pradėjus klausti, 
patarėjas pareiškė, kad “daugiau 
komentarų nebus”, nes taip esą buvo su tarta. 
Kili Tarybos dalyviai į tradicinį susitikimą 
su žurnalistais neatėjo.

Valstybės gynimo t arybos posėdyje, kaip 
ir numatyta Konstitucijoje, dalyvavo 
Prezidentas, Premjeras, Seimo 
Pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir 
kariuomenės vadas. Prezidento sprendimu, 
šįkart j ją taip pat buvo pakviesti užsienio 
reikalų ministras Petras Vaitiekūnas, 
Valstybės saugumo departamento vadovas 
Povilas Malakauskas ir Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto 
pirmininkas Alvydas Sadeckas.

Koalicija būtų "naudinga"
(ELTA). Tradicinių partijų (konser

vatorių ir socialdemokratų) “vaivorykštės” 
koalicija naujame Seime yra sudėtingas 
uždavinys, bet atsižvelgiant į dabartinę 
Lietuvos situaciją ji būtų naudinga valstybei, 
teigia Prezidentas Valdas Adamkus komen
tuodamas artėjančius Seimo rinkimus.

“Vaivorykštės koalicija yra nieko nauja 
pasaulyje, tai išbandytas kelias, bet jis yra 
sunkus. Čia reikia aiškaus abiejų partijų 
pasišventimo. Šiomis sąlygomis, Lietuvos 
sąlygomis, žinant, kas kandidatuoja, kokias 
partijos kam atstovauja, aš pasisakyčiau už 
tai. ir net apeliuočiau j tas vaivorykštines, 
pagrindines, tradicines, išbandytas politines 
pajėgas, kad jos rastų bendrą kalbą”, - sakė 
V. Adamkus. Prezidentas kritiškai atsiliepė 
apie naujas tik prieš rinkimus susikūrusias 
politines partijas ir apgailestavo, kad kai 
kurie populistai dar oficialiai neprasidėjus 
rinkimų kampanijai jau žarstosi 
neįgyvendinamais pažadais.
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Bendruomenės baruose
Australijos Lietuvių Fondo susirinkimas

Šių metų ALF metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo mėn. 28 d. 
Melbourne Lietuvių Namuose, 44 - 50 
Errol Street, North Melbourne, 1 vai. 30 
min. p.p.. Susirinkime kviečiami dalyvauti 
visi suinteresuoti Fondo veikla. Tačiau 
primenu, kad balsavimo teise, pagal Fondo 
statutą, turi tik nariai. Fondo pirmaeilis 
tikslas yra suteikti finansinę paramą 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
kultūrinei veiklai, todėl Fondo Valdyba 
mano, kad yra labai naudinga išgirsti 
nuomonių,kad mūsų paramos(a) būtų kiek 
įmanoma prasmingesnės(ė).

Čia pateikiu visuomenės informacijai, 
praėjusiais finansiniais metais išduotų 
paramų sąrašą. Iš šio sąrašo matosi, kad 
išduodamos paramos yra gana plataus 
pobūdžio veiklai ir kad yra reikalinga labai-

Kada kompiuteriai šnekės lietuviškai?
Milda Kniežaitė www.lzinios.lt

Laimutis Telksnys 
yra Lietuvos mokslų 
akademijos narys, 
informatikos mokslų 
habilituotas daktaras, 
Kauno technologijos 
universiteto garbės 
daktaras, mokslinin
kas, atpažinimo pro

cesų skyriaus vadovas ir UNESCO katedros 
Informatika humanitarams vedėjas 
Matematikos ir informatikos institute.

Jau 2010 metais turėtų atsirasti tokių 
kompiuterių, kuriais bus galima dirbti ir 
šnekantis. Jie, pasak prof, habii. dr. 
Laimučio Telksnio, bus tarsi nauji mūsų 
bendradarbiai ir jei nešnekės lietuviškai, 
gali atsitikti taip, kaip yra pasakęs vienas 
“Microsoft” strategų prof. David Brooks: 
“Kalba, kuri nepasklis elektroninėje terpėje, 
pamažu išnyks.”

“Čia turėtų būti valstybės politika, - sakė 
akademikas LTclksnys. - Atsakyti Mikalojui 
Daukšai, kaip bus, ar mes pasirūpinsime 
savo šneka, kuri palaiko ir vienybę, ir 
valstybę, ir visą tautą. Man atrodo, tokio 
klausimo negalima net kelti - turi būti 
pasirūpinta, ir kuo greičiau.”

Tokioms pasaulyje plačiai paplitusioms 
kalboms kaip anglų, vokiečių, prancūzų, 
ispanų ar italų jau dabar yra sukurta 
programinė įranga, kai mašina gali 
spausdinti jai diktuojamus tekstus. Kol kas 
atpažįstama tik tam tikros srities kalba, 
pavyzdžiui, medicinos, verslo ar teisės. Jei 
yra labai daug žodžių, mašinai sunkoka 
susigaudyti.

Gydytojams pritaikyta tokia įranga jau 
pardavinėjama ir kainuoja apie tūkstantį 
dolerių. Ji gerokai palengvina medikų darbą. 
Gydytojai mašinai gali diktuoti ligos istorijas 
ir daugiau laiko skirti paciento apžiūrai, 
tiesiog pasakydami kompiuteriui, ką 
užrašyti.

“Vis dėlto tai nereiškia, kad bus tokie 
kompiuteriai, su kuriais galėsime bendrauti 
kaip tarpusavyje, - sakė Matematikos ir 
informatikos instituto Atpažinimo procesų 
skyriaus vadovas prof, habil. dr. LTclksnys. 
- Apribojimų šnekant su kompiuteriu, kad 
šis atpažintų, yra nemažai. Aplink turi būti 
gana tylu, nes triukšmas kompiuteriui 
trukdo. Be to, reikia gana aiškiai kalbėti. Ir 
žmonėms tarpusavyje kalbantis kartais 
tenka perklausti, ką kitas pasakė, - gal per 
greitai ar truputį neaiškiai, suveltu sakiniu, 
tačiau mums tie dalykai paprastai 
netrukdo.”

Lietuvių, kaip ir latvių ar kitos mažų 
tautų kalbos, verslo požiūriu yra 

ribotis jų didumu, nes Fondo ištekliai yra 
riboti. Paramų pareikalavimas tikrai 
nemažės, todėlyra labai svarbu, kad jos būtų 
prasmingos mūsų ateities bendruomeninei 
veiklai.

Fondo Valdyba bando palaikyti kiek 
įmanoma glaudesnius ryšius su įvairiomis 
Bendmomenės valdybomis irpageidauja iš 
jų projektų įvertinimo - rekomendacijų 
prieš išduodant paramas, kad atsiektume 
minėto prasmingumo, atsižvelgiant į 
finansų ribotumą bei neprarandant 
galimybės suteikti paramas ateityje. Yra 
būtina suprasti, kad išduodant bet kokias 
paramas, yra būtina prisilaikyti Fondo 
Statuto tikslų bei valstybinių įstatymų, 
kurių ribose veikiame.

Algirdas Šimkus
ALF pirmininkas

nepatrauklios, todėl, pasak informatikos 
profesoriaus, reikia patiems kurti 
programinę įrangą lietuvių kalbai. 
Neįmanoma tiesiogiai pritaikyti ir kitoms 
kalboms sukurtos atpažinimo įrangos, nes 
lietuvių kalba daryta ir labai sudėtinga.

Prof. LTclksnys prisiminė tokią istoriją. 
Jo mokiniui, dabar jau apgynusiam daktaro 
laipsnį, per seminarą Vokietijoje vienas 
vokiečių profesorius pasiūlė lietuvių kalbai 
naudoti vokiečių kalbos atpažinimo įrangą. 
Kai lietuvis pradėjo aiškinti, kodėl ta 
programinė įranga netinka, vokiečių 
profesorius paragino rašyti mokslinį 
straipsnį, nes lietuvių kalba yra daug 
sudėtingesnė mašinai atpažinti Pavyzdžiui, 
dėlpriegaidžių: šAuk - šaUk, lAuk - laUk, 
kAltas - kaLtas. Ir mašinoms neužtenka 
turėti akustinį signalą. Norint, kad mašina 
gerai atpažintų žodžius, reikia ir gramatikos 
žinių.

“Kai rašome, naudojame rašto ženklus - 
abėcėlę. Garsams ji netinka. Juos aprašo 
garsų abėcėlė - fonemos. L,ietuvių kalba turi 
32 rašto ženklus, o fonemų būna ir pusantro 
šimto, - pasakojo pašnekovas. - Vis dėlto, 
kad būtų galima patiems sukurti mašinas, 
kurios atpažintų dideliu patikimumu, 
neužtenka vien teorinių žinių, negana vien 
matematiškai aprašyti kalbos procesą, 
neužtenka ir tokios programinės įrangos, 
kuri būtų padaryta remiantis tokia teorija. 
Reikia dar ir kalbos pavyzdžių.”

Į specialias duomenų bazes, vadina
muosius garsynus, turi būti įrašyta įvairių 
šnekos pavyzdžių, nes mašinai, pasak prof. 
LTclksnio, ne tas pats, kaikalba aukštaitis, 
žemaitis ar dzūkas. Netgi svarbu, ar šneka 
moteris, ar vyras, nes skiriasi signalas: vienas 
- aukštas, o kitas - žemas.

Informatikams talkina Lietuvos radijas. 
Bcndradarbiautipradėtabeveik prieš porą 
metų. Radijo diktorių dukart per dieną 
skaitomos žinios automatiškai įrašomos į 
kompiuterį. Diktoriai taip pat leidžia infor
matikams pasinaudoti jų tekstais. Atpažin- 
tuvams tekstas netinka - reikia turėti garsą 
ir jį fonemizuoti, t.y. užrašyti ne rašto ženk
lais, o fonemomis. Jos reikalingos kompiu
teriui, kad jis galėtų pradėti atpažinti.

Duomenų saugykla turi būti gana didelė. 
Pavyzdžiui, anglai turi įrašę 500valandų ir 
tą šneką jau fonemizavę. Kai kompiuteriai 
mokomi atpažinti, ta medžiaga 
naudojamasi. Nepaisant visų pastangų, 
lietuvių mokslininkai kol kas turi tik 10 
valandų, tad dar trūksta 50 kartų tiek.

Reikia mokslininkų branduolio 
numatytam darbui atlikti, tačiau jauni 
žmonės apsigina daktaro laipsnį ir susiranda 
pelningesnį darbą. ___
_________ Tįsmys kitame MP nr.

Australijos Lietuvių Fondo išduotos paramos

Krašto V-bai-parama Kr. V-bos atstovei vykti į suvaž. Lietuvoje $ 1500

2007/2008 finansiniais metais
12 Jaunųjų korespondentų paskatinimo premijos $ 490
Australijos Lietuvių Dienų ruošai $ 2 000
Geelong lietuvių tautinių šokių grupei $ 766
“Danos Sesių” dainavimo grupei Melbourne $ 500
Lietuvių Baleto Bičiulių Būreliui $ 300
Sydney lietuvių chorui “Daina” $ 500
Adelaide lietuvių radijo komitetui $ 300
Adelaide lietuvių bibliotekai $ 400
Adelaide lietuvių tautinių šokių grupei “Žilvinas” $ 400
Melbourne lietuvių chorui “Dainos Sambūris” $ 500
Victoria universitetui - nuoma už galeriją $ 638
Krašto Valdybai - parama pirmininkų suvažiavimui Lietuvoje $ 1500
Dainos grupei ‘Tembras” $ 520

Lietuvių Studijų Sambūriui - Tasmanija $ 2 000
Sydney lietuvių informacijos centrui “SLIC” $ 8 000
Geelong lietuvių sporto klubui “Vytis” $ 2 266
Geelong lietuvių skautams $ 266
St. Mary’s bažnyčios restauravimo fondui $ 1 000
IHOS OPERA- Nupirktas O. Truchano paveikslas Liet. Klubui $ 370
Lietuvių Bendruomenei Sydney WYC fondui $ 200
Lietuvių Katalikių Moterų Draugijai $ 1000
Adelaide lietuvių sporto klubui “Vytis” $ 1 000
Adelaide lietuvių skautų “Vilniaus” tuntui $ 400
Melbourne lietuvių skautų “Džiugo” tuntui $ 500
Melbourne Lietuvių Moterų Soc. Globos Draugijai $ 1000
Sydney tautinių šokių grupei “Sūkurys” $ 500
Sydney lietuvių golfo klubui “Kovas” $ 200
Lietuvių komitetui “Pasaulio jaunimo dienos” $ 1 000
Katerina Galeries - O. Truchano paveikslo įrėminimas $ 82
Kun. Bačinsko vardo kultūrinė sąjunga - Queensland Liet. 1st. 1 3 500

41 Išviso $33 598

Šiluvos paminėjimas Čikagoje
(Draugas). Po dvejų 

pasirengimo metų, per 
kuriuos žinia apie Švč. M. 
Marijos apsireiškimo 
Šiluvoje 400 metų Jubiliejų 
ir jo šūkis „Per amžius 
tebus garbinamas Dievo 
Sūnus” plačiai pasklido ne 
tik Lietuvoje, bet nuvilnijo 
ir kaimyninėse šalyse, 
daugelyje Europos
valstybių, pasiekė
Amerikos ir Australijos 
žemynus. Šiluva, ypatingu 
Viešpaties žvilgsniu 
palytėta žemė, jos 
didingosios šventovės, 
tūkstančių tūkstančiai čia 
atvykusių piligrimų 
praėjusią savaitę sulaukė 
didžiųjų Jubiliejaus iškilmių Lietuvoje. Tie, 
kurie negalėjo tomis dienomis dalyvauti 
Šiluvos' iškilmėse, Dievo Motinos 
apsireiškimo Jubiliejų šventė savo 
parapijose.

Rugsėjo 14 d. nors be perstojo pliaupė 
lietus, į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią Marquette Park gausiai rinkosi 
tikintieji iš Čikagos ir tolimesnių vietovių 
taip pat paminėti šio gražaus Jubiliejaus. 
Parapijos tikinčiųjų papuošta bažnyčia 
išreiškė čia susirinkusiųjų žmonių nusi
teikimą padėkoti Dievui už Švč. M. Marijos 
apsireiškimo dovaną Šiluvoje. „Šiluvos 
Dievo Motina ragina mus sustoti ir labiau 
atsigręžti į Jos Sūnų, kuris atėjo į žemę 
išgelbėti kiekvieną iš mūsų,” - sveikinimo 
laiške arkivyskupas SigitasTamkcvičius, SJ 
nusakė šios šventės prasmę.

Parapijos klebonas kun. Anthony L. 
Markus pasveikino visus atvykusius 
krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių 
narius ir vadovus, atkreipė dėmesį į Marijos 
gyvenimą, kuriame nuostabiai dera 
išaukštinimas ir nuolankiausias tarna
vimas. Klebonas pristatė garbųjį svečią - 
Jo Eminenciją kardinolą Francis George, 
OMI. Klebonas pavadino šią šventę 
gražiausiu atsaku į Šiluvos Dievo Motinos 
žodžius. Ypatingo iškilmingumo 
pamaldoms suteikė giedantis choras ir 
kanklėmis atliekamos melodijos.

bažnyčioje. Nuotr. J. Kuprio

Jo Eminencija kardinolas Francis 
George, OMI pamoksle prasmingais 
žodžiais apibūdinęs išskirtinį Marijos 
vaidmenį Išganymo istorijoje paragino 
nepamiršti, jogjiyra žmogumi tapusio Dievo 
Sūnaus Motina. Kardinolas drauge atkreipė 
dėmesį, jog visur, kur tik pasaulyje 
apsireiškia Marija, ji ragina žmones melstis. 
Pamoksle priminta Marijos pagalba iš tiesų 
buvo reikalinga mums istorijos sunkmečiais, 
ji reikalinga ir dabar, ir ateityje - namuose 
ir bendruomenėse, parapijose ir bendrijose, 
nes ji su savimi visur atsiveda ir Viešpatį.

Po pamokslo prie altoriaus šv. Mišių 
aukas nešė seserys kazunierietės. Bcndnio- 
meninėje maldoje, minint dangiškosios 
Motinos Gimimą, kartu prašyta jos 
užtarimo, kad visi mūsų tautos dabarties ir 
ateities darbai šlovintų jos dieviškąjį Sūnų.

Po Komunijos dalinimo tikintieji, 
organizacijų ir bendruomenių atstovai, 
gausus būrys dvasininkų ėjo procesijoje, kuri 
dėl lietaus negalėjo vykti lauke. Iškilmingos 
pamaldos baigtos iš visų lūpų suskambusia 
„Sveika Marija, Motina Dievo! ”

Tikėtina, kad šis iškilmingas Jubiliejaus 
paminėjimas bus kelionė per mūsų 
krikščioniško tikėjimo ir gyvenimo slėpinį, 
sujungianti visus draugėn ir kviečianti 
garbinti Vienatinį Dievo Sūnų, tapusį 
Marijos Sūnumi.

Loreta Tirnukienė
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Lietuva iš arti______________
Dvasingumo akcentai Suvainiškyje

Reda Kiselytė, Rokiškis
Gyvename beprotiško skubėjimo 

sūkuryje... Tik istorinis laikrodis ir dvasinės 
vertybės mumyse, priverčia stabtelėti, 
susimąstyti, pasidžiaugti, paminėti, 
prisiminti...

Gyventojų skaičiaus mažėjimo 
problema drebinanti Lietuvą, dar giliau 
skverbiasi į mažus miestelius ir atokius 
bažnytkaimius. Tokią negandą išgyvena ir 
Suvainiškis, miestelis atokiame Rokiškio 
rajono pakraštyje... Nors ir pasakiškai graži 
šių metų rugsėjo pradžia, bet šiame krašte 
rugsėjo pirmoji jau buvo kitokia. Čia 
panaikinta pagrindinė mokykla, o liko tik 
pradinė, o tai rimtas argumentas, kad į šj 
pasaulį atkeliaujančių mažėja, o iške
liaujančių vis daugiau ir daugiau... Kokia 
bebūtų situacija, bet ir čia gyvena žmonės...

Jau gražia tradicija tapo, kad Suvainiškio 
miestelio gyventojai kiekvieną vasarą 
pažymi kokiu nors svarbiu akcentu, būdingu 
tik jų kraštui, jų krašto istorijai...

Šių metų vasarą Suvainiškio pirmajai 
bažnyčiai sukako 225 metai. Istoriniai 
šaltiniai ir vietinių gyventojų iš lūpų j lūpas 
perduodama informacija liudija padavimą 
apie pirmąją Suvainiškio bažnyčią, 'teigiama, 
kad: „Toje vietoje, kur stovėjusi pirmoji ir 
tebestovi dabartinė bažnyčia, prieš 1780 m., 
pakilesnėje vietoje, stovėjęs medinis kryžius. 
Ratkūnų dvarininko Antano Kamarausko 
sunirs, labai mėgdavęs medžioti po apylinkės 
didžiuosius miškus. Kartą jis grįžęs iš 
nenusisekusios medžioklės be jokio 
laimikio, susierzinęs ir parodydamas savo 
nežabotą valią, šovęs j minėtąjį kryžių. Kiti 
šeimos nariai išgirdę apie tą įvykį ir naktį 
sapnuotą keistą sapną, nutarė atsiprašyti 
Dievo už padarytą įžeidimą; bijodami, kad 
kas nors blogo neįvyktų jų šeimai, nutarė 
pastatyti toje vietoje, kur buvo pašautas 
kryžius, bažnyčią...“ Taip irpadarė...

Šią vasarą Suvainiškio bažnyčioje vyko 
šv. Jokūbo apaštalo tituliniai atlaidai ir 
pirmosios bažnyčios pastatymo 225 metų 
sukakties paminėjimas. Laiko dulkės 
neužgulė istorinių faktų, o veiklaus 
Suvainiškio bažnyčios klebono Virginijaus

Alytuje - japoniškas 
parkas?

(ELTA). Alytaus valdžia skuba gaivinti 
anksčiau siūlytą japoniško parko projektą. 
Alytaus miesto meras Česlovas Daugėla 
susitiko su tokio parko steigimo 
iniciatoriais ir pasiūlė kelis variantus parko 
vietai. Nutaria spalio 3 d. surengti dar vieną 
pasitarimą jau dėl konkretesnių priemonių 
ir darbo planų.

Japoniškam parkui pirmieji pamatai 
Dzūkijos sostinėje padėti prieš penketą 
metų. Numatoma parką steigti Alytupio 
upelio apsuptyje netoli Alytaus piliakalnio. 
Čia apie 6 ha plotą parkui sutiko skirti 
miškų urėdija. Vietovę apžiūrėjo ir 
Japonijos landšafto asociacijos specialistai, 
kurie konsultavo verslininkus, susitiko su 
miesto valdžia ir pažadėjo Japonijos 
vyriausybės finansinę paramą, taip pat 
parengė projekto metmenis.

Parkas turėtų tapti japoniškos kultūros 
sala ir turistų traukos centru, o jį įsteigti 
planuota 2010 metais. Į japonišką bosų, 
vandens ir akmens parką planuojama 
pritraukti turistų, keliaujančių j Grūto parką 
ir viešinčių Druskininkuose bei Birštone, 
taip pat paskatinti japonų atvykstamąjį 
turizmą.

Skaityk "Mūsų 
Pastogę" — viską 

žinosi!

Šimukėno iniciatyva ir parapijiečių 
paramos dėka prie bažnyčios pastatyta 
Marijos Gailestingumo Motinos statula. Ji 
simbolizuoja dvasinių vertybių visumą, 
kartu ir skleidžia švietėjiškas vyskupo, 
rašytojo, kultūrininko Motiejaus Valančiaus 
idėjas, kurias pastarasis prieš daugelį metų, 
ne kartą čia atvykęs žadino suvainiškėnų 
širdyse. Toks šviesus, brangus ir brandus 
vasaros akcentas, naujai gimęs šio krašto 
žmonių širdyse.

Jeigu laiko dulkės neužpustė prieš 225 
metus vykusių reiškinių, tai šių dienų įvykiai 
irgi neiškeliauja į užmarštį. Jie fiksuojami 
Suvainiškio šv. Apaštalo Jokūbo parapijos 
leidžiamame mėnesiniame laikraštyje 
„Liepsnelė“, o šios parapijos „Svečių 
knygoje“ įrašai liudija apie bažnyčioje 
viešėjusius dvasininkus iš įvairių Lietuvos 
kampelių. Paskutiniai įrašai primena, kad 
čia lankėsi Panevėžio kolegijos Rokiškio 
filialo, vargonininkų specialybės studentai 
ir dėstytojai, kiti svečiai.

Svečių įrašai dvelkia atvirumu, 
nuoširdumu, gal ir todėl, kad viešėję 
žmonės, Suvainiškio šv. Apaštalo Jokūbo 
bažnyčioje, jautė begalinę parapijiečių 
šilumą ir meilę. Tai atsispindi kunigo Povilo 
Stankevičiaus (Kiauklių, Švč. Mergelės 
Marijos apsilankymo parapija, Širvintų raj.) 
žodžiuose: ,,... ačiū Tau, Viešpatie, kad tavo 
padedami.žmonės keliauja savo pašaukimo 
keliu ir bando kurti geresnį ir gražesnį 
pasaulį...“, o kunigas Saulius Keras 
(Juodupės, Švč. Aušros Vartų Dievo 
Motinos parapija, Rokiškio raj.) rašo: „Kaip 
gera švęsti su broliais ir seserimis Kristuje 
Eucharistinę auką ir parapijos globėjo 
šventę, nes jaučiamas šiltumas ir Dangaus 
tobulumo bei grožio atspindys...”

Džiugu, kad šiame krašte nauji 
dvasingumo daigai sodinami kiekvienais 
metais, nors beprotiškai, mus visus neša 
nesustabdoma laiko srovė. Maža pasodinti 
dvasingumo daigus. Juos reikia laistyti, 
puoselėti, prižiūrėti... Suvainiškio krašto 
žemėje skinamas brandus dvasingumo 
derlius...

Švedams - "Nuostabus 
Vilnius"

Vienas didžiausių ir populiariausių 
Švedijos dienraščių „Svcnska dagbladet“ 
atspausdino žurnalisto Marcus 1 iaraldsson 
straipsnį „Nuostabus Vilnius”. Neslėp
damas susižavėjimo Lietuvos sostine, 
straipsnio autorius apgailestauja, kad švedai 
kol kas dar nespėjo atrasti Vilniaus. Pasak 
M. Haraldsson, Švedija buvo pirmoji 
užsienio valstybė, iškart po nepriklau
somybės atkūrimo 1991 metais atidariusi 
savo ambasadą Lietuvoje. Dabar atėjo metas 
švedų turistams keliauti savo šalies 
diplomatų takais.

Straipsnyje Vilniaus architektūra, 
atmosfera ir patrauklumas lyginami su 
Italija ir kitais vidurio bei pietų Europos 
miestais. Švedų žurnalistas pateikia gausios 
informacijos apie lankytinas Vilniaus vietas. 
Ypatingo dėmesio susilaukė Šv. Onos

Nukelta į 5 psl.

Nusišypsokime

Antikvaras - priešiškai žiūrintis j varles 
Girtuoklis -sakantis daug komplimentų 
Kritikas - dažnai krentantis
I .ankstinukas - jogas 
lopšys-siuvėjas, taisantis senus drabužius 
Operetė-jauna chirurgė

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje

XXV ALD SYDNEY 2008 Kviečiame literatus, poetus, kūrybinio žodžio 
■WIIMBHMBF* autorius dalyvauti

Literatūros ir Dainos popietėje, 
kuri įvyks š.m. gruodžio 29 dieną (pirmadienį), 2 vai. po pietų.
Kūrinio pristatymui skiriama iki 10 minučių.
Prašome susisiekti su renginio organizatore: Jadvyga Dambrauskiene,
2 Wren Street, Condell Park, NSW 2200 
tel.: (02) 9709 3814 e - mail: juozas@optusnct.com.au.

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

Australijos lietuviškų savaitgalio mokyklų

MOKYTOJŲ KONFERENCIJA
Po mokytojų iš Lietuvos apsilankymo mūsų 

-įžį lietuviškose savaitgalio mokyklose jau žinosime jų 
vertinimus, pasiūlymus, patarimus. Kadangi mūsų

—-------- ---=— mokymo galimybės, ypatumai ir vaizdinės priemonės
XXV ALD SYDNEY 20GS skirtingos, konferencijos metu bus gera proga susitikus 

—rTST” pasidalinti patyrimu, aptarti kas mums priimtina ir
pritaikoma (dėl riboto laiko, konferencijos trukmė numatoma L vai. 30 min. Dėl 
smulkesnės informacijos prašau kreiptis j mokytojų konferencijos organizatorę 
Jadvygą Dambrauskas, tek: (02) 9709 03814 arba mob. 0403 287 495.

Naudingi lietuvių 
kalbos ištekliai 

internete
Aurelya Tamošiūnaitė, Draugas

Kiekvienas redaktorius ar bet kuris 
rašantysis po ranka turi nemažai pagalbinių 
knygų: lietuvių kalbos žodynų, kalbos 
patarimų knygelių. Štai ir ant mano stalo 
stovi nemažas kalnas tokių leidinių. Tačiau 
nemažai atsakymų į mums rūpimus 
klausimus šiame technologijų amžiuje 
galima rasti ir internete, kur šiuo metu yra 
prieinami bene visi pagrindiniai lietuvių 
kalbos žodynai: tiek „Dabartinės lietuvių 
kalbos žodynas” (jis nuolat atnaujinamas. 
DLKŽ), tiek didysis „Lietuvių kalbos 
žodynas” (LK'Ž’.).

Galbūt ne visiems šis mano skyrelis bus 
naudingas, tačiau rašantiems ar apskritai 
kalba besidomintiems žmonėms, tikiuosi, 
jis pravers. Šiandien norėčiau pateikti
naudingas interneto svetainių nuorodas, 
kuriose galėtumėte rasti jums reikiamą 
informaciją.

Vist) pirma ne vienam dažnai prisireikta 
surasti kokį nors žodį lietuvių kalbos 
žodyne: vieniems rūpi, kaip taisyklingai ji 
parašyti, kitiems - išsiaiškinti šio žodžio 
reikšmę ar reikšmes. Kaip jau minėjau, 
internete galima rasti abu: DI .KŽ ir 1 ,KŽ. 
DLKŽ internete galima rasti adresu: http:// 
www.auloinla.lt/wcbdic/, o LK'Ž - 
wvw.lkz.ll.

DLKZ. kaip ir atspindi šio žodyno 
pavadinimas, rasite dabartinėje kalboje 
vartoja mus žodžius, tuo tarpu LKŽ surinkti 
ne tik dabartinėje, bet ir anksčiau vartoti ar 
tarmėse vartojami lietuvii) kalbos žodžiai. 
Tad neradę kokio nors žodžio DI „KŽ, visada 
pabandykite pažiūrėti ir LKZ. 
Elektroniniais žodynais ypač paranku 
naudotis dirbant kompiuteriu. Taip daug 
greičiau nei versdami žodyno puslapius 
surasite rūpimo žodžio žodyninj aprašą.

Tiems, kuriems reikia patikrinti vieno

Pamatas - pastabus žmogus 
Paštetas - pašto darbuotojas 
Priekaba - įkyrus žmogus 
Prietarai - tie, kurie sutinka 
Raganius - raguočius ganantis piemuo 
Skait liukas - bu halteris 
Skambutis-jaunasis pianistas 
Svarstyklės - komisijos narės 
Veidmainys - grimuotojas

ar kito vietovardžio rašybą, gaIi praversti 
„Vietovardžių žodynas’’:hltp:// 
lkz.inch.mii.lt/Vietovardziai/. Čia galima 
rasti ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, 
Lenkijos. Baltarusijos, Ukrainos ir kt. 
vietovardžius.

Praktinių kalbos patarimų galima rasti 
keliose intemetinėse svetainėse. Visų pirma 
nemažai įvairių patarimų bei atsakymų į 
užklausas yra sukaupta Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos (wvw.vlkk.lt) svetainės 
Konsultacijų skyrelyje. Paieškos lauke čia 
tiesiog užtenka įrašyti rūpimą žodį ir jums 
bus išmesti visi atsakymai, susiję su 
užklaustu žodžiu. Jeigu nerandate 
atsakymo į rūpimą klausimą, visada galite 
patys parašyti konsultanlams(-ėms) ei. 
paštu. Pati ne kartą esu jiems rašiusi, 
atsakymas ateina gana greitai.

Nemažai konsultacijų sukaupta ir 
Lietuvių kalbos instituto Kalbos 
konsultaciji) kompiuteriniame banke. Jį 
galima rasti adresu: http://www.lki.lt/
indcx.php?lki=12 Tiesa, čia esančių įrašų 
kiekis daug mažesnis nei Vl.KK svetainėje 
ir šis duomenų bankas daugiau 
neatnaujinamas, tačiau kai kurie patarimai 
gali būti naudingi. Susiduriantiems su 
kanceliarine - raštinės, dokumentų kalba 
(sutarčių, įstatų, nutarimų rašymu) naudingi 
gali būti Kanceliarinės kalbos patarimai, 
kuriuos taip pat galima rasti internete: 
http:// lkz.mch.in-ii.lt/Kanccliarinis/. Čia 
rasite patarimų, kaip rengti dokumentus, 
kaip juose rašyti adresą, paaiškinti ir įvairūs 
kanceliarinės kalbos terminai.

Nemažai įvairių kitų sričių terminų yra 
sukaupta Lietuvos Respublikos terminų 
banke: http://terminai.vlkk.lt: 10001/pls/tb/ 
tb.search. Čia galima pasitikslinti rūpimo 
termino rašybą, sužinoti termino 
apibrėžimą, vartojimo sritį, taip pat jo 
atitikmenį ir rašybą anglų, vokiečių bei rusų 
kalbose.

Paprasta, bet labai praktiška yra 
Karoliniškių gimnazijos mokytojo 
Algimanto Urbonavičiaus svetainė: http:// 
ualgitnan.<Itiltas.lt/. Šioje svetainėje 
pateikiamos visos pagrindinės kalbos 
žinios atsižvelgiant į kalbotyros sritis: 
fonetiką, morfologiją, leksikologiją, 
sintaksę. Čia galima rasti ir „Kalbos 
praktikos patarimus”.

Lietuvių kalbos išteklių internete yra 
daug daugiau, visų jų ir nesuminėsi. Tačiau 
tikiuosi, kad ir šios mano suminėtos 
svetainės bus naudingos, ieškant atsakymų 
į kalbinius klausimus.
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Anykščių šilelio beieškant
Danutė Monika Baltutienė

Nors vasaros metu nemažai kaimo 
turistų lankosi mano sodyboje Smilgiuose 
(Plungės r.), ne dažnai turiu malonumą 
priimti australiečius: inteligentiškus, 
draugiškus studentus, kurie ne tik domėtųsi 
Lietuvos gamta ir žmonėmis bet kartu gerai 
nusimanytų apie Lietuvos istoriją ir apie 
dabartinę politinę ir ekonominę padėtį 
Lietuvoje. Claire ir Evan Jansen atvyko j 
mano sodybą su savo tipiška keliautojų 
manta - miegmaišiu ir palapine. Claire 
buvo ką tik skaičiusi paskaitą tarptautinėje 
konfe-reneijoje Briusely . Buvau 
susipažinusi su jos referatu internete. “The 
Forest of Anykščiai and Poe(trecs) of Place; 
Forest in Lithuania”

Referate Claire gvil
dena Antano Baranausko 
poemos “Anykščių šilelis” 
tautinę miško reikšmę. Ji 
pabrėžia miško sąsają su 
Lietuvos kultūra ir Lietuvos 
kova prieš Rusijos impe

rializmą 19-tame šimtmetyje. Naudodama 
angliškus “Anykščių šilelio” vertimus 
Claire kruopščiai išvysto poemos tematiką, 
pateikdama miško vertybių reikšmę 
lietuviui. Baranausko “Anykščių šilelis” 
yra vaizduojamas kaip vienybės ir dvasin
gumo šaltinis. Lietuvio pagarba gamtai ir 
miškui turi ištakas iš pagonybės laikų.

Dvąsingumo sąryšio su mišku 19-to 
šimtmečio Tasmanijos gyventojai, deja, 
nejautė. Didžiulis eukaliptų masyvas, tai 
ne svyruojančių beržų ir plačiašakių ąžuolų 
giria. Miškas, tūlam australui veikiau buvo 
atgrasi, siaubinga vieta. Miškas tačiau, 
turėjo didžiulę ekonominę verte. Todėl 
miško naikinimas, kuris prasidėjo 19-tame 
šimtmetyje, eiliniam Australijos gyventojui 
nesukelia pasipiktinimo ir gilaus 
pergyvenimo, kurį tuo metu jautė 
Baranauskas pamatęs tas “kelias pušeles 
ant lauko pliko.”

Šiandien padėtis Tasmanijoje yra žymiai 
pasikeitusi. Miško vertybių sąvoką 
Tasmanijoje padėjo praplėsti lietuvis Olegas 
Truchanas (kilęs iš Šiaulių), savo 
nuostabiomis nuotraukomis apie gamtą, ir 
nenuilstama kova už Tasmanijos miškų 
apsauga nuo eksplotaeijos ir besaikio 
kirtimo. Deja, jis žuvo 1972 m. sausio 6 d. 
Šiandien Tasmanijoje tebevyksta kova tarp 
gamtosaugininkų ir miškų išnaudojimo 
šalininkų. Iškilo naujas literatūros žarn as 
kuriame pasigirsta atgarsiai iš Baranausko 
poemos “Anykščių šilelis”; pagarba gamtai 
plačiausia tarptautine prasme. Miškas

Svarbus leidinys 
apie partizanus

(ELTA). Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo (LGGRT) centras 
išleido atlasą “Pietų Lietuvos partizanų 
sritis”. Kaip teigia LGGRT centro vadovė 
ir leidinio atsakingoji redaktorė Dalia 
Kuodytė, šį atlasą galima laikyti 
enciklopediniu, skirtu Pietų I aetuvos srities 
Tauro ir Dainavos apygardų partizanams. 
“Per Įamžinimo ir memorialinius ženklus 
čia bene pirmą kartą taip išsamiai 
atspindėta visos Lietuvos partizanų kova: 
mūšiai, pavieniai susidūrimai, žūtys, 
bunkerių sunaikinimas, partizanų palaiki; 
niekinimo vietos... Visa tai paženklinta 
kukliais kryžiais, kryželiais, kai kur ir 
monumentaliais paminklais, koplyčiomis”, 
- sako D. Kuodytė.

Leidinyje taip pat pateikiama daugelį 
partizaninio karo aspektų atskleidžiančios 
informacijos, ypač čia ryški partizaninio 
karo Lietuvoje dinamika bei tragiškoji 
statistika.

Kita leidinyje pateikiama itin vertinga 

šiandien yra ekologijos barometras, susietas 
su grynu oru ir toksinų naikinimu. Miškas 
Tasmanijoje, kaip ir Lietuvoje yra 
saugojamas įstatymų, kurie reguliuoja kiek 
ir kur leistini miško kirtimai. 
Miškininkams miško atsodinimas yra 
antroji kirtimo pusė.

Išsiruošdami ilgai pažintinei kelionei po 
Europą, mano svečiai skyrė svarbią vietą 
Lietuvai. Claire būtinai norėjo aplankyti 
Anykščius. Norėjo pamatyti kaip šiandien 
atrodo tas garsusis Baranausko apdainuotas 
“šilelis” Anykščiuose ir kaip, bendrai, 
atrodo tas kraštas, apie kurį tiek daug skaitė 
ir girdėjo studijų metu.

Žemaitijoje, Claire ir jos vyras Evan 
praleido tik keturias dienas. Aplankė 
Kryžių Kalną, Palangą ir Oginskio dvarą 
Plungėje. Jų laukė kelionė į Kauną, Vilnių 
ir Anykščius.

Supažindinau jaunus svečius su 
“Oginskio dvaro bičiuliais”. Prie puodelio 
kavos Plungės restorane skaitėme ir 
aptarėme Baranausko poemą ” Anykščių 
šilelis”, palygindami angliškus ir 
lietuviškus poemos tekstus. Muziejaus 
“bičiuliai” norėjo sužinoti, kas patraukė 
Claire rinktis būtent šią temą. Kukli 
mergina paaiškino kad ji ir jos vyras Evan 
esą prisiekę gamtos mylėtojai, per atostogas 
dirba ekologiniuose ūkiuose, todėl studija 
susijusi su mišku buvo prie širdies. Be to, 
Claire paskutiniems studijų metams ieškojo 
stipendijos.

Ji sužinojo iš dr. Taškūno, kad Tasma
nijos Universitete veikia Lietuvos studijų 
sambūris (LSS) kuris skiria vienmetinę 
$5,000 stipendiją studentui, kuris baigia 
bakalaurą gerais pažymiais ir pasirenka 

Ho-nours metų 
tezei lietuvišką 
temą. Claire 
labai dėkinga dr. 
Taškūnui, kuris 
supažindino ją 
su Baranausko 
poema, paragino 
ją dalyvauti 
AABS (Associ
ation for the 
Advancement of 
Baltic Studies) 
Baltų konfe
rencijoje Mel
bourne, kurioje 
ji pateikė savo 
projektą rašyti

Claire Jansen Palangoje apie Baranausko 

informacija - ne vieno tūkstančio Lietuvos 
laisvės kovotojų pavardės, slapyvardžiai, 
žūties datos, vietos lie i aplinkybės, 'lai iš visų 
įmanomų šaltinių po kruopelę surinkta, 
sukaupta, sutvarkyta ir surūšiuota tekstinė 
knygos dalis. Buvo nuspręsta, kad į leidinį 
turipatekti ir įvykiai, kurie dar nėra įamžinti, 
jeigu jų metu žuvo štabų darbuotojai, būrių 
vadai arba trys ir daugiau partizanų.

"Tikimės, kad taip paskatinsime 
paženklinti pamirštas vietas arba bent 
prisiminti pamirštus vardus, nes jų pamiršti 
nevalia. Kita vertus, šis darbas 
nepretenduoja būti laikomas išsamiu 
partizanų vardynu. Pagaliau jo ir užduotis 
kita. Tačiau čia sukaupta medžiaga leis tokį 
vardyną parengti daug greičiau”, - teigia 
leidinio sudarytojai.

Visą projektą sudarys trys knygos, 
suskirstytos teritoriniu principu pagal 
veikusias partizanų sritis: Pietų Lietuvos 
(Tauro ir Dainavos apygardos). Rytų 
Lietuvos (Algimanto, Vytauto, Vyčio, 
Didžiosios Kovos apygardos) ir Vakarų 
Lietuvos partizanų sritis (Žemaičių, 
Kęstučio ir Prisikėlimo apygardos).

Claire su vyru Evan ir keliais Oginskio dvaro bičiuliais Plungėje

ekologinės poezijos prasmę.
Apie šią stipendiją ne kartą skaičiau 

lietuviškoje spaudoje. Žinojau, kad dr. Algis 
Taškūnas, kuris daugelį metų dirbo 
aukštose Tasmanijos universiteto 
struktūrose, yra LSS (Lithuanian Studies 
Society) krikštatėvis. Plačiai žinoma 
ilgametė d r. Taškūno veikla Australijoje, 
susijusi su Lietuvos laisvinimo klausimu. 
Taipogi, daugelį metų jis rūpinosi Lietuvių 
kalbos mokymo įsteigimu bent viename iŠ 
Australijos universitetų. Dr. Taškūnas, 
2005m. parašė svarbią knygą šiuo klausimu, 
“The case for low-demand language and 
cultural courses in higher education”. Mes 
kalbame apie žmogų, kuris visą savo laiką, 
ir visus darbo vaisius paaukojo vienam 
tikslui—Lietuvai.

Apie LSS veiklą sužinojau dar daugiau 
įdomių faktų iš dr. Taškūno. Tasmanijos uni
versitete I .ieluvos Studijų Sambūris veikia 
šešiais frontais. Dr. Taškūno žodžiais tai yra:

*vienintėlė Australijoje veikianti 
“Honours” lygio lietuviška stipendija,

*1000 knygų rinkinys apie Lietuvą ir 
lietuvius anglų kalba, laikomas 'lasmanįjos 
Universiteto politologijos katedroje, atskirai 
nuo kitų knygų.

* lietuvių kalbos pamokos,
"paskaitos apie lietuvius ir Lietuvą 

universitete ir kitur.
"individualių studentų skatinimas 

(postgraduate research) tyrinėti Lietuvą ir 
lietuvius visose universitetų katedrose

* “Lithuanian papers” žurnalas anglų 
kalba.

Stipendija, kurią Claire laimėjo pernai 
veikia nuo 1997 metų, iryra patraukusi net 
šešis studentus rašyti savo “Honours Year” 
lietuviška tema ir laimėti $5000 austr. dol.

"Nuostabus Vilnius"
Atkelta iš 4 psl.
bažnyčia ir Katedros varpinė. Kaip ir 
daugeliui užsienio svečių, M. Haraldsson’ui 
didelį įspūdį paliko Užupis, tad 
publikacijoje pateikiama jo istorija. Taip pat 
pristatomi projekto „Vilnius - Europos 
kultūros sostinė 2009“ gausa ir įvairove 
viliosiantys renginiai.

Švedų žurnalistas straipsnyje giria 
lietuvišką virtuvę, pasakoja apie Vilniaus 
restoranus. Praktiškiems skaitytojams 
autorius pateikia informacijos kaip pasiekti 
Lietuvą iš Švedijos, ką verta aplankyti aplink 
Vilnių. Prie rekomenduojamų pamatyti 
vietų autorius mini Trakus ir Europos parką. 
Publikacijoje taip pat pateikiama 
pasiūlymų, kurgalima daugiau sužinoti apie

Iš Redakcijos pašto
Labas, aš norėčiau paklausti ar galėtumėt padėt surasti mano mamos tetą Ievą 

Virbickaitę gimusią 1920 m., kuri karo metais išvažiavo iš Lietuvos ir apsigyveno Adelaidės 
mieste. Ji buvo ištekėjusi už vokiečio Valterio (pavardė nežinoma). Ieva turėjo tris dukteris: 
Ziania, Liuda, o trečios vardo nežinau. Būčiau labai dėkingas jeipadėtumėt'man ją surasti. 
Prašau rašyti e’paštu: l.marius6@gmail.com Marius Liutkus, Lietuva
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Stipendijos įsteigimo kelias buvo ilgas 
irsunkus. Ilgai ieškota pinigų. Kreiptasiį 
įvairius fondus. Deja, su menkais rezultatais. 
Pasiturintieji lietuviai nesuprato ir 
neįvertino LSS skiriamos lietuviškos 
stipendijos svarbos-kad tai padės išugdyti 
mokslinį elitą, kuris atneš Lietuvai daug 
naudos ir garbės. Su laiku parama visgi 
atsirado, daugiausiai iš lietuviškos 
visuomenės. Buvo surinkta $16,000. 
Prisidėjo ir Australų Studentų Draugija.

Kiek vėliau atsirado V. Morkio iš 
Adelaidės ptdikimas. Ši stambi$26,000 
suma padėjo tęsti stipendiją, kurią skiria 
Tasmanijos universiteto komisija įvertinus 
studento mokslinius pasiekimus.

Neseniai gavau laiškutį iš Claire. Mano 
svečiai tebekeliauja po Europą, jau 
apkeliavo keletą gražių vietovių. Claire, 22 
m. yra olandų kilmės, o jos 21 m. vyras 
anglų. Jie keliauja kaip dauguma jaunų, 
neturtingų žmonių, apsistodami 
kempinguose, pas draugus, gimines, kai kur 
padirbėdami pas ūkininkus. Kai lankėsi pas 
mane, deja, uogos buvo dar neprinokusios, 
tai darbo nebuvo. Tačiau jų didesniam 
malonumui galėjome skirti visą laiką 
prasmingam susipažinimui su gražiomis 
Žemaitijos vietovėmis. Palangoje visi 
pamirkėme kojas šaltoje jūroje, aplankėme 
gintaro muziejų, ir nuostabų parką. Claire 
neatlaikė pagundos ir nusipirko puikų 
gintaro vėrinį ir apyrankę. Viename ei. 
pašto laiškelyje Claire rašė, kad jai labai 
patiko Vilniaus universitetas, tačiau kur ir 
ką studijuos sekančiais metais dar 
neapsisprendė. Dar pora mėnesių žada 
pakeliauti. Linkiu abiem pasirinkti 
lietuviškas mokslines temas ir stiprinti ryšį 
su Lietuva. □ 

mūsų šalį. Kaip ypač patogus informacijos 
šaltinis minimas Valstybinio turizmo 
departamento parengtas tinklapis švedų 
kalba www.litauen.se.

Po įkvepiančios M. I laraldsson’o publi
kacijos „Svcnska dagbladet” akivaizdžiai 
išaugo švedų susidomėjimas Lietuva. Pasak 
Lietuvos Turizmo informacijos centro 
(TIC) Helsinkyje direktorės, iškart žymiai 
išaugo lankytojų skaičius tinklapyje, kuris 
švedų kalba pristato Lietuvos turizmo 
galimybes.

Statistikos departamento duomenimis, 
2006 ir 2007 metais Lietuvos apgyven
dinimo įstaigose buvo apsistojęs vienodas 
skaičius turistų iš Švedijos - 23,000. Tad 
dabar tikėtinas švedų turistų srauto augimas 
yra itin džiuginantis. Q
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SPORTAS
Buriuotojų odisėja - Lietuvos vardui

(ELTA). Užsienio reikalų ministerijoje 
pristatytas projektas “Tūkstantmečio 
odisėja. Vienas vardas - Lietuva”, kurio metu 
jachta apiplaukti pasaulį pasišovę 
buriuotojai siekia sutelkti Pasaulio lietuvių 
bendruomenes bendram Lietuvos vardo 
tūkstantmečio paminėjimui.

Ministras pažymėjo, kad Lietuvos 
diplomatinė tarnyba padės buriuotojams 
spręsti organizacinius klausimus, tokius 
kaip užsienio šalių vizos, ir pasitiks 
buriuotojus užsienio šalių uostuose kartu 
su lietuvių bendruomene bei užsienio 
žiniasklaida.

Ministro teigimu, šis žygis ne tik didins 
Lietuvos autoritetę pasaulio valstybių akyse 
- pasaulis geriau pažins irvertins Lietuvą, 
bet ir su teiks progą pagilinti ekonominius

Sugrįžo Lietuvos parolimpiečiai
(DELFI). Rugsėjo 18 d. į Vilnių sugrįžo 

Lietuvos parolimpinė rinktinė, Beidžingo 
žaidynėse iškovojusi du sidabro medalius 
ir bendroje medalių lentelėje užėmusi 56- 
57 vietas. Prie šurmulio ir iškilmingų sutik
tuvių nepratę mūsų šalies neįgalieji sport i- 
ninkai kiek sutriko nuo didžiulio pasitin
kančiųjų būrio ir karinio orkestro maršų.

Glėbiai gėlių, nuoširdūs sveikinimai ir 
artimųjų glamonės tuoj pat šypsenomis 
papuošė nuo kelionės per Helsinkį 
pavargusių atletų veidus. Lengvaatletė 
Aldona Grigaliūnienė, kuri užėmė antrąją 

ryšius ar pritraukti investicijų. Buriuotojų 
komandoje bus ir verslo, meno, kultūros 
žmonių, tad galima tikėtis visapusės naudos 
Lietuvai.

Pirmą kartą projektas buvo pristatytas 
liepą Prezidentūros rūmuose. Su jachta 
Volvo 60 “Ambersail” spalio mėnesį 120 
geriausių Lietuvos buriuotojų iš Klaipėdos 
uosto išplauks į kelionę aplink pasaulį. 
Devynis mėnesius truksiančios kelionės 
metu “Ambcrsail” jachta aplankys 25 
pasaulio lietuvių bendmomenes 19-oje šalių.

“Tūkstantmečio odisėjos” kapitonams 
perduoti 25 asmeniniai Prezidento Valdo 
Adamkaus kreipimaisi į pasaulio lietuvių 
bendmomenes, raginantys ir kviečiantys 
viso pasaulio lietuvius švęsti Lietuvos 
tūkstantmetį vienu metu.

vietą rutulio stūmimo varžybose, pirmoji 
pateko įžurnalistų apsiaustį.

„Sidabro medalis man labai svarbus. 
Iškovoti auksą būtų buvę labai sunku, nes 
įrankį reikėjo nustumti dar beveik metru 
toliau. - įspūdžiais dalijosi A. Grigaliū
nienė. - Konkurencija šiose parolimpinėse 
žaidynėse išaugo keleriopai. Nugalėti tampa 
vis sunkiau ir sunkiau. Žaidynės paliko 
puikų įspūdį. Daug pajėgių sportininkų, 
minios žiūrovų visose varžybose, galybė 
žiniasklaidos atstovi) ir nepriekaištinga 
organizacija“.

Vytauto Didžiojo Universitetas 
0008 m. lapkričio 00-01 d. 

organizuoja Tarptautinę konferenciją 
LIETUVIAI KARIAI IŠEIVIJOJE

1. Problema
Išeivijos kariškių veikla iki šiol nebuvo atskirai tyrinėta kaip viena iš Lietuvos 

kariuomenės palikimo formų, kaip tam tikras tautinės ir pilietinės sąmonės reiškinių. 
Šiuo metu senoji karta palengva apleidžia šį pasaulį, palikdama savo darbus ir mintis 
išskirtinai istorikų kompetencijai. Yra pats laikas pradėti tirti šį reiškinį kaip svarbią 
išeivijos istorijos dalį.

2. Konferencijos tikslas
Atskleisti lietuviškų karinių organizacijų ir kariškių veiklą išeivijoje.
3. Konferencijos temos
- Kariškių indėlis keliant Lietuvos nepriklausomybės klausimą ir kovojant už Lietuvos 

Nepriklausomybę.
- Karo minties atspindžiai spaudoje.
- Karo istorijos darbaiišeivijoje ir jų autoriai.
- Tradicijų puoselėjimas ir kultūrinė veikla.
- Karinių organizacijų kūrimasis irveikla.
Prašome pranešti apie savo norą dalyvauti šioje konferencijoje, skaityti pranešimą, taip 

pat mielai priimsime Jūsų pasiūlymus. Numatoma konferencijos data 2008 11 20-21 
dienomis Kaune, Vytauto Didžiojo universitete. Taip pat būsime dėkingi už kontaktus bei 
konkrečią medžiagą, liečiančią konferencijos temą. Svarbios žinutės bus patalpintos į 
konferencijos medžiagą.

Mokslinis komitetas: Doc.dr. Valdas Rakutis, VDU KIC direktorius;
Dr. 1 anas Saldukas, Išeivijos instituto vyr. mokslo darbuotojas;
Dr. doc. Jonas Vaičcnonis, Humanitarinio fakulteto dekanas;
Mgr. Estela Gruzdienė;
Mgr. Ingrida Ve liūtė.

Kontaktai:
Valdas Rakutis, tel. +370 68257002, v.rakutis@hmf.vdu.lt
Linas Saldukas. tel. +370 682 22501, l.saldukas@hmf.vdu.lt
Estela Gruzdienė, tel. +370 698 20377, cstegru@gmail.com

Tęsinys.
Pradžia “MP” nr.
36.

Sekanti stotis - Continental Divide. Šis 
ypatingas kalnagūbris, nuo kurio vakarinio 
šono visas vanduo teka į Ramųjį vandenyną, 
o nuo rytinio - j Atlantą, mane apvylė. 
Įsivaizdavau, kad ant “Continental Divide” 
stovėsiu pačiuose debesyse, o tikrumoje ši 
vieta buvo gana žemoj pakalnėj prie 
skaistaus Poudre ežerėlio. Tik didelė juoda 
lenta su išdegintomis raidėmis skelbė 
neginčijamą granitinio žemės stuburkaulio 
faktą.

Dabar kelias smuko žemyn ir žemyn. 
Tolimame slėnyje raitėsi blizgantis 
upokšnis - Colorado. Sunku buvo tikėti, 
kad tai ta pati sraunioji upė, kuri pragraužė 
mylios storio uolas, padarydama Grand 
Canyon, devintą gamtos stebuklą ir, turbūt., 
pirmą visos Arizonos pajamų šaltinį. 
Lietuva būtų buvusi turtinga valstybė, jei, 
sakykim, kur tarp Vilniaus ir Kauno būtų 
išsižiojęs toks kanjonas!

Oi grybai, grybai!
Pagaliau baigėsi stebuklingas Trail 

Ridge. Jau žemos pakalnės, apaugusios 
virpančiais drebulynais ir retais 
pušynėliais. Dar mašinai riedant, jau 
pastebime grybų šeimynėles pakelėse. 
Kalnai ruošia mums dar vieną malonumą. 
Sustojam ir pradedam grybauti.

Rudus pušų spyglius keldami ant 
geltonų kepurių, lenda iš kvapios žemės 
šilkabaravykiai. Gelsvos, rudos ir violeti
nės ūmėdės šviečia, tartum pamestos sagos. 
O kai iš po nuvirtusio stuobrio išraunant 
du didžiulius raudonikius, sugrįžtam j 
vaikystės Lietuvą jau labiau, negu mintimis.

Mano dukrelė grybauja pirm:) kartą. 
Pradžioj ji apžiūri grybus gana rezervuotai. 
Paskui užsikrečia mūsų entuziazmu ir prie 
kiekvieno kankorėžio šaukia, “mama, ar

KALIMAI IR ŽMOlMĖJ
Nijolė Jankutė

šitas geras?” Bet greitai pradeda skirti grybą 
nuo negrybo ir į kibiriuką meta rėkiančiai 
raudonas, baltais taškais apsibėrusias 
musmires!

Kitoje pusėje kelio irgi tūpčioja dvi 
moterys su kibirais ir peiliukais rankose. 
Greičiausia lietuvės, nes šitų grybų 
amerikiečiai nei pažįsta, nei vertina. 
Pereinam kelią ir užkalbinant. Žinoma, 
lietuvės. Viena dar pažįstama ir iš Čikagos! 
Mažas pasaulis, juokiamės kartodami 
nutrintą posakį. Bet argi ne tiesa, jei 
pagrybauti važiuojam 1,000 mylių!

Titndra
Grįžtam, žinoma, tuo pačiu keliu. Koks

kitas kelias gali būti gražesnis? Prieš 
“Iceberg” ežeriuką, aukštyn - žemyn, iki 
pilkųjų granito masyvi) tęsiasi kalnų tundra. 
Čia sustojam, nes negaliu praleist 
nepamačiusi kalnų tundros iš arti.

Didžiulės uolos, lyg pilių griuvėsiai, 
aštrūs akmenys, susmigę šepečiais įžemę, 
ir smulkūs akmenukai dengia rudai žalsvą 
tundros paviršių. Kiekvienas iš jų pilnas 

žėručio ir blizga sidabru. Tundros 
augmenija smulki ir vargana: kuo arčiau, 
tuo tvirčiau žemės prisiplojusios gėlytės ir 
žolytės laikosi įsispyrę prieš amžiną vėją. 
O tas vėjas - kaip galąstuvas: zulina, 
neatleisdamas, nesustodamas, geliančiai 
šaltas ir stiprus (15-30 mylių j vai. vasaros 
metu, 50 - 75 mylių į vai. žiemą). Tail Ridge 
tundros klimatas, kaip Arktikos žinovai 
sako, esąs ypač panašus į Šiaurės ašigalio. 
Todėl, nors ir kaip neįtikinamai atrodo, bet 
tie vargšai augalėliai turi temptis net penkis 
metus, kad pasiektų 1/4 skersmenį. 
Dauguma šios tundros gėlyčių, kaip aiškina 
“Tundra Trail” brošiūra, yra tikros senelės 
- nuo šimto iki kelių tūkstančių metų! Šitas 
faktas jau nebetelpa mano vaizduotėj, bet 
vis liek baisiai gailiuosi, kad nuskindama 
aną raudoną žiedelį, pertraukiau gal prieš 
šimtmetį pradėtą augalėlio darbą.

Dusdama užsikartu ant ragais 
suskcldėjusios uolos. Aplink mane 
banguoja kalnų viršūnės, kaip suakmenėjusi 
jūra. Netoliese barzdotas tėvas aiškina 
dukrai viršukalnių vardus. Prisijungiu ir aš. 
Žmogus iš Arizonos. Papratęs karstytis po 
kalnus. Ir pats lyg kalnams prisitaikęs: 
plonas, lengvas, sudžiūvęs. Jam ir čia 
pažįstamos visos viršūnės.

- Ten aukščiausia - Long’s Peak, 14,256 
pėdų. Po kairei - Taylor’s. O ana trikampė - 
Pagoda. Dešinėje - Thatchop -12,668 pėdų, 
ten Chiefs Head - 13,579 pėdų. Tiesiai j 
šiaurę jau Wyoming kalnai. Matote, tentie 
mėlyni?

- Ar dažnai čia atvažiuojate - klausiu.
- O taip. Beveik kas vasarą.
- Ir kopiat į aukštąsias viršūnes?
- Taip. Rytoj mudu bandysim nugalėti 

Taylor's, - šypsosi žmogelis dukrai, - ką 
Annie?

Annie, kaip ir tėvas, plona, smulkutė. 
Žvelgiu į grėsmingais kampais užlūžusią 
snieguotą Taylor’s viršūnę ir negaliu 
įsivaizduot, kaip Annie į ją įkops.

Simpatingieji akiplėšos
Jei nori pasijust, kaip šv. Pranciškus, 

kopdamas Rockies kalnų takais, atsisėsk 
ant akmens pailsėti Tik nepamiršk pasiimt 

riešutų I Nespėsi nei atplėšt maišelio, kai iš 
visų pusių tave apspis žemės voveraitės, 
“chipmunks” ir “Clark’s nutcrackers”.

Tau ant kelių, rankų,,pečių kabinsjs 
aštrūs nagučiai, panosėj švytuos užriestos 
uodegaitės, o virš galvos orą plaks tuzinas 
grakščių sparnų. Dryži kailiukai brauks 
atvirus delnus, švelnūs snukučiai 
nemandagiai trauks iš pirštų riešutą, o tu 
sėdėsi to cypiančio - klykiančio sąmyšio 
centre, nustebęs ir sužavėtas. Nes šitie kalnų

žvėre liai ir paukščia i yra me iltis akiplėšos. 
Tai begėdiški rijūnai, vagiliai ir goduoliai. 
Bet jie tas nuodėmes daro su tokiu 
“charmu” ir tokiu meistriškumu, kad 
šypsnį, o gal ir riešutą galėtų išprašyti net iš 
chroniško pikčiurnos.

Padangių ežerai
Kaip karūnai brangakmeniai, taip kal

nams -ežerai. Turbūt, mažai yra pasaulyje 
gražesnių vaizdų, kaip mėlyna ežero akis, 
kurioje atsispindi majestotiškos viršūnės. 
Rocky Mountain valstybinis parkas puo
šiasi daugybe tokių deimantinių ežerėlių. 
Vieni jų blykčioja. įsiglaudę žemesnėse 
tarpukalnėse, kiti - aukščiau, o dar kiti, 
kaip “Iceberg”, tyvuliuoja 12,000 pėdų 
sušalusiam aukšty, plukdydami ledo lytis.

Kalnų ežerai, kaip ir brangakmeniai, 
turi jų grožiui tinkančius vardus: Nimfų, 
Sapnų, Emeraldo, Stiklo, Dangaus Tvenki
nio ir pan. Populiariausius jų Meškų ir 
Poudre, galima lengvai pasiekti geru 
automobiliu. Į visus kitus gi veda siauri 
kalnų takeliai, kuriais kopti - 
nepamirštamas nuotykis.

Tęsinys kitame “M.H” numeryje
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Pranešimas Lietuvos 
piliečiams Australijoje ir 

Naujoje Zelandijoje
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Šių metų spalio 12d. vyks Seimo rinkimai Lietuvoje. Pagal Lietuvos 
Respublikos Seimo rinkimų įstatymą I ,R piliečiai, nuolat gyvenantys arba rinkimų 
metu esantys ne 1 .ietuvoje, balsuoja Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse 
ir konsulinėse įstaigose. LR piliečiai, gyvenantys ar lankantys Australijoje arba 
Naujoje Zelandijoje galės balsuoti spalio 12d. nuo 11.30 iki 14.00 vai. Melbourne 
Lietuvių Namų bibliotekoje. Aukščiau minėtų valstybių piliečiai, kurie negalės 
atvykti balsuoti j Lietuvių Namus šią dienų, galės balsuoti paštu.

Lietuvos Generalinis konsulatas Australijoje, Melbourne ruošia išankstinį 
rinkėjų sąrašą. Prašome visus LR piliečius, kurie nuolat gyvena Australijoje arba 
Naujoje Zelandijoje, ir piliečius, kurie gyvena Lietuvoje, bet rinkimų metu bus 
anksčiau minėtose valstybėse kreiptis į Lietuvos Respublikos Generalinį konsulatą 
Melbourne. laippat prašome tų, kurie nebalsavo anksčiau perSeimo arba Prezidento 
rinkimus registruotis LR Generaliniame konsulate Melbourne palikti žinutę tek 
+ 61 3 9808-8300, siusti laišką paštu - 56 Somers Street, Burwood, VIC 3125 
Australia arba e-paštu: litconmclh@bigpnml.com su vardu, pavarde, adresu, 
asmens kodu, paso numeriu and telefono numeriu.

Pagal Lietuvos įstatymus balsavimas nėra privalomas, tačiau balsuoti yra 
kiekvieno lietuvio pareiga ir privilegija.

Andrius Žilinskas
LR Garbės generalinis konsulas Australijoje

O žemėje mums liko 
tuštuma, kurios neužpildys 
išskridusį duktė, sesuo, 
anūkė, pusseserė, dukte
rėčia, produkterėčia, krikšto 
mama, teta, draugė, my
lima mergaitė, aktorė, 
bendradarbė, bendruomenės 
pažiba.

Kokią daugybę žodžių 
galima surasti apibūdinti 
Neriją, ir visi jie būtų ištarti

Melbourne Lietuvių Katalikų Parapijos 
neeilinis susirinkimas 

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

Parapijos Taryba kviečia visus parapijiečius dalyvauti šiame susirinkime, 
kuriame bus baigiama svarstyti Parapijos konstitucija (Constitution of Lithuanian 
Charities Society), kurios svarstymai nebuvo baigti per Parapijos metinį susirinkimą 
2007 m. lapkričio mėn. Norintieji iš anksto susipažinti su siūloma konstitucija, 
prašomi kreiptis į Stefaniją Simutytę, Rūtą Švambarytę, Algį Klimą sekmadieniais 
prie bažnyčios prieš ir po lietuviškų pamaldų, arba Lietuvių Namuose. Arba 
skambinti Rūtai Švambarytci: 9431 4852.

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

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

Mclbourno Parapijos Taryba

Padėka
Mirus a. a. R. 

Kaunienei, nuoširdžiai 
dėkojame L ir S. 
Tamošaičiam s.
testamento vykdytojams, 

už $ 4(X) auką Mclbourno Socialinės
Globos Motėm Draugijai.

Eglė Žalčių Karalienė
Canberros Lietuvių 

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

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

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

Padėka
Aukos Pasaulio

Jaunimo Dienom: viVl
$ 1,000 “TALKA”
$ 200 R&VSavickai
$ 50 Strungų šeima «į

M.Sodaitienė
Ačiū; kad parėmėte V 

mūsų lietuvišką jaunimą 
Pasaulio Jaunimo Dienu 2008 
kelionėje. Teatlygina Jums Dievas 
savo malonėmis.

Kunigas Algirdas Šimkus 
Brone Staiigailicnč (iždininkė)

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

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

12 noon.

AR JAU SUMOKĖJAI 
“MUSŲ PASTOGĖS“ 

PRENUMERATA?

su meile, nes pati Nerija spinduliavo meile gyvenimui.
Kas jos arčiau nepažino, matė ją lietuviškuose renginiuose šokančią, dainuojančią, 

matė ją klube verdančią pietus, posė-džiaujančią bendruomenės arba klubo valdyboje, 
repetuojančią su “Gintaru”. Kas ją pažino - džiaugėsi jos šypsniu, nuoširdumu ir šiluma. O 
kad Dangus ją apdovanojo patrauklumu, grožiu ir grakštumu, tai irvisiems buvo papildoma 
dovana. Tai Nerija Žcmkalnytė. Staigus širdies vintsas pakirto ją, sulaukusią vos 31 metų, 
kūrusią puikiausius ateities planus. Ji buvo susiradusi savo širdies draugą ir mošėsi keliauti 
į Lietuvos Dainų šventę su “Gintaro” šokių grupe. Jau buvo pradėjusi planuoti ir sekančią 
Tautinių Šokių Šventę Melbourne.

Nerija nešė džiaugsmą ir laimę kitiems ir išėjo palikdama džiaugsmo ir laimės 
prisiminimą. Mūsų bendruomenė žinojo tik “lietuviškąją” Nerijos gyvenimo dalį. 
Susipažinkime su turtingu daugiabriauniu Nerijos gyvenimu.

Gabrys ir Snieguolė Žcmkalniai susilaukė Nerijos 1977 m. balandžio 2 d. Po 15 
mėnesių Nerija gavo broliuką Gabriuką, bet negalėdama jo vardo ištarti, pavadino jį 
“Kukas”. Taip jis ir vadinasi iki šiol - dviejų vaikų tėvas, artimiausias Nerijos draugas.

Dar nė 5 metų nesulaukus Nerija pradėjo šokti “Gintarėlių” gnipėje ir, vis pereidama 
į vyresnę grupę, ėmė pati vadovauti “Gintarui”. Su “Gintaru” ji išbuvo 27 metus be 
pertraukos. Nesuskaičiuosim kiek kartų ji šoko įvairiuose renginiuose, minėjimuose, 
koncertuose lietuviams ir australams Melbourne ir kituose miestuose, Lietuvių Dienų 
šventėse. Visų koncertų viršūnė buvo keturios “Gintaro” kelionės į Lietuvą, kur “Gintaras” 
šokdavo ne tik šokių šventėje su tūkstančiais kitų šokėjų iš viso pasaulio, bet ir keliavo po 
Lietuvą su savo individualiais koncertais. Sekančiais metais Nerija, jau kaip vadovė, planavo 
nusivežti “Gintarą” į Lietuvos 1000-mečio šventę.

Ne vien šokėja buvo Nerija. Atsimenu jos, dar 5 metų mergytės, nedidelį, bet labai 
gražiai atliktą vaidmenį Maironio minėjime; atsimenu ją, dainuojančią Mclbourno kaimo 
dainininkų grupėje. Atsimenu ir jos nuostabią, j spąstus patekusios fėjos rolę Stoningtono 
Teatro kompanijos pastatyme. Ji dalyvavo ir kituose to teatro pastatymuose: “Motulė Kuraž 
ir jos vaikai”. “Daug triukšmo dėl nieko”, o paskui ir kituose teatruose.

Jos paskutinė rolė buvo pernai Lietuvių Namuose, Daniaus Kesmino sukurtame 
“Dissident Consonances”, kur ji vaidino “Fluxus” kūrėjo J. Mačiūno žmoną.

Baigusi Sienos koledžą, Nerija įstojo į La Trobc universitetą studijuoti akių terapijos 
(orthoptics), bet šokio ir teatro trauka nugalėjo, ii' po dvejų metų ji perėjo į Deakin 
universitetą studijuoti dramos ir šokio.

Iš visų dramos šakų, džiaugsmą ir linksmumą mėgstančią Neriją labiausiai traukė 
komedija. Nenorėdama būti tik žiūrove, ji aktyviai įsijungė j kasmetinį Mclbourno 
Komedijos Festivalį. Būdama festivalio direktoriaus asistentė ir pastebėjusi, kad daug 
gabių komikų nepakliuvo į pagrindinius festivalio renginius. Nerija su drauge Džemą 
įkūrė “Verpstės kabareto klubą” (Spinning Wheel Cabaret Club). Reikėjo sukurti klubo 
profilį, pasirūpinti reklama, surasti ir pasamdyti artistus ir technikinį personalą, surasti 
rėmėjus ir palaikyti nuolatinį ryšį su aktoriais, pranešėjais ir technikais, kad kiekvieno 
vakaro programa sklandžiai praeitų. Tas klubas iš karto pasidarė Melbourne Komedijos 
Festivalio dalis ir labai išpopuliarėjo, gastroliavo Adelaidėje ir buvo pakviestas į Edinburgo 
(Škotijoje) festivalį.

Dėl to klubo pasisekimo Nerija ir Džemą buvo pakviestos organizuoti Mclbourno 
Komedijos Festivalio atsisveikinimo puotą visiems festivalio dalyviams ir VIPsvcčiams - 
apie 8(X) žmonių. Tai reiškė sudaryti puotos planą, pasirūpinti programos atlikimu, 
apipavidalinimu ir maistu.

Kitas festivalis, kuriame Nerija aktyviai dalyvavo, buvo “Melbourne Fringe Festival”, 
kur jos, kaip direktoriaus pavaduotojos, pareigos buvo surasti patalpas įvairiose Mclbourno 
priemiesčiuose ir jas paruošti festivalio renginiams (viena iš jų yra Mclbourno Lietuvių 
Namai), surasti teisėjus konkursiniams renginiams, susitarti su artistais, pasirūpinti maistu 
ir renginius koordinuoti.

Pcrsavo trumpą gyvenimą Nerija nemažai keliavo - j Lietuvą, kitas Europos valstybes, 
Kanadą. JAV. Visur ji greitai įsigydavo draugų ir palaikydavo su jais ryšį.

Jos staigi mirtis rado atbalsį ne vienoje šalyje. Vilniuje, Adelaidėje, Edinburge grupės 
draugų susirinko “pabūti” su Nerija. Amerikoje vyr. skautę Neriją maldoje prisiminė visa 
skautų Tautinė stovykla. Melbourne šimtai įvairių tautybių žmonių atėjo su ja pabūti 
bažnyčioje ir Lietuvių Namuose.

Teisingai rašė Nerijos senelio brolis Vytautas: “Jau tarytum visai išlydėjot savo brangią 
mergaitę, bet iš tikrųjų niekada neatsisveikinsit. Taip ne tik jums, bet ir mums. Buvo toli, 
tokia graži ir mylima, ir yra toli, graži ir mylima.”

Teta Aliutė
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Visus dainos mylėtojus maloniai kviečiame 
į DAINOS choro ruosiamq

PAVASARIO KAVINĘ,

kuri įvyks š.m. rugsėjo 28 d. 2 vai p.p. Lietuvių 
klube DAINAVA, 16-20 Meredith Street, 
Bankstown.

Bilieto kaina $10 
Iki pasimatymo kavinėje!

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

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

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

The Friendship Games are on AGAIN!
Lithuanians vs. Latvians

T A ■ sponsored by "Kovas" Sports Club
When: Sat. Oct 18th
Where: Bankstown Basketball Stadium, Third Ave.,
Condell Park

XvwXi Games will begin at 1.00pm and finish by 5.30pm. 
'JsSMs Afterwards there will be a dance at the Lithuanian Club

from 7 pm to 12.30am with live music from 8pm to midnight. Entry is 
$10 per person.

Teams requiring players are: Women's, under 18 boys', Men's and
Veterans'. Anyone interested please contact:
Robertas Liutackas Home ph.9799 5075 or Tom Jablonskis Mb 0407
779 359. Email: tom.jablonskis@dynapac.com

Restoranas dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais:

pietūs 12 vai. dienos -230 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 830 vai. p.p.

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

Skambinkite: Algiui tel.: 0417 674 599; Gary tel.: 0400 401 703;
Alvydai tel.: 0422 655 902.

Linksma valandėlė
5 vai. p.p. - 7 vai. p.p. - trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį.
Užeikite pasisvečiuoti Klubo jaukiame bare.

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta ketvirtadieniais,
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus.

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

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

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

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

rugsėjo 14,21 ir 28 dienomis, bei spalio 5 dieną nuo 13 iki 15 vai Klubo patalpose - 
kreiptis į Valdybos iždininką T. .1. Rotcą.

d) Siūlymo (nominacijos) į Apylinkės Valdybą ir Krašto Tarybą formos jau dabar 
gaunamos iš iždininko (T. J. Rotco) - informacija suteikiama skambinant tel. 9728 1046 
arba mob. O432354878.(Raštu: 69 Belmore St., Fairfield East, NSW 2165).

Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti.Apylinkės svarbiuose Bendruomenės 
sprendimuose. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
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Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės į Petrą Buroką mob. tek: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Kvietimas
į susitikimą su nauju Lietuvos Ambasadorium. Lietuvos Prezidento dekretu 
Lietuvos ambasadorius Japonijoje

DAINIUS PETRAS KAMAITIS

yra paskirtas nereziduojantis ambasadorius Australijai. Spalio 2 dieną 
Ambasadorius Kamaitis įteiks skiriamuosius raštus Australijos 
Generalgubernatorci Quentin Bryce.

Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba maloniai kviečia narius 
dalyvauti Canbcrros Lietuvių Bendruomenės susitikime su Ambasadorium, 
kuris įvyks trečiadienį, spalio 1 d. Lietuvių būstinėje, 114 Maitland Street, 
Hackett. Pradžia 6.00 v.v. Užkandžiai bus parūpinti. Jei žadate dalyvauti 
prašome pranešti Barbarai Šilinis tel. 6288 6283 ne vėliau rugsėjo 28 d.

* * * * *
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba maloniai kviečia narius ir svečius dalyvauti 
susitikime su Ambasadorium, kuris įvyks penktadienį, spalio 3 d. Sydnėjaus 
Lietuvių Klube “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown. Pradžia 5.00 
v.v. Po 6 valandos visi kviečiami tęsti susitikimą su ambasadorium Klubo 
valgykloje (už maistą kiekvienas užsimoka asmeniškai). Jei planuojate būti 
Klubo valgykloje, prašome pranešti Ramonai Zakarevičienei tel. 4333 6241, 
ramzak@bigpond.com, iki spalio 1d.

fe- ......... -...
Šį “Mūsų Pastogės” numerį redagavo Dovilė Zduobienė

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.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

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

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW 2204.
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