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Švč. Mergelės Marijos Šiluvoje 400-jų metinių 
minėjimas Melbourne

Melboumo lietuvių bendruomenė sekmadienį, rugsėjo 14 d. iškilmingai paminėjo 400 
metų Šiluvoje Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo sukaktį. Plačiau skaitykite psl. 3.

Lietuvos Įvykių apžvalga

Kas gintų Lietuvą užpuolimo atveju?

1 ES stebėse- 
nos misiją Gru
zijoje išvyko 
penki Lietuvos 
atstovai

Rugsėjo 25 d. 
(ELTA). Į Euro
pos Sąjungos 
stebėsenos misiją 
Gruzijoje išvyko 
penkių Lietuvos 

stebėtojų komanda - Policijos
departamento, Užsienio reikalų 
ministerijos ir Krašto apsaugos sistemos 
atstovai. Oficialiai misija veiklą pradės 
spalio 1 dieną. Misijoje dirbs daugiau kaip 
200 stebėtojų iš ES šalių.

Visiškai sukomplektuota ir aprūpinta 
lietuvių komanda, kuriai Lietuvos 
kariuomenė suteikė šarvuotą automobilį, 
stebės, analizuos ir informuos apie esamą 
situaciją Gruzijoje, apie tai, kaip laikomasi 
6 punktų susitarimo, įskaitant karinių pajėgų 
išvedimą. Dar du Lietuvos policijos 
departamento atstovai rinks ir analizuos 
informaciją misijos štabe Tbilisyje.

Lietuvos atstovai kartu su kitų ES šalių 
pasiuntiniais padės užtikrinti ilgalaikį 
stabilumų visoje Gruzijoje, skatins 
pasitikėjimą ir sieks sumažinti priešiškų 
veiksmų atsinaujinimo riziką.

Minima Baltų vienybės diena
Rugsėjo 23 d. (ELTA). Lietuvos ir 

Latvijos ambasadų Lenkijoje iniciatyva 
Varšuvoje vyksta renginiai, skirti Baltų 
vienybės dienai.

Rugsėjo 22 d. Lietuvos centre prie 
Lietuvos ambasados Varšuvoje atidaryta 
dokumentų ir nuotraukų paroda “Kelias į 
laisvę”. Parodoje atspindėtas Lietuvos 
gyventojų laisvės siekis ir kovos už 

nepriklausomybe nuo 1940-ųjų iki 
nepriklausomybės atkūrimo ir įtvirtinimo. 
Ekspozicijoje greta Lietuvos įvykių 
pristatoma ir išsivadavimo iš komunistinių 
režimų Rytų ir Vidurio Europos valstybėse 
įvykių raida.

Pasak parodą pristačiusio Lietuvos 
ambasadoriaus Egidijaus Meilūno, nors 
Baltų vienybės diena oficialiai pradėta 
minėti tik prieš kelerius metus, baltų 
vienybės tradicijos yra daugiaamžės. Įvairių 
tautų vienybė ir solidarumas yra labai 
svarbu ir šiandien, atsakant į XXI amžiaus 
iššūkius ir galimas grėsmes.

Latvijos ambasadorius Lenkijoje Alberts 
Sarkanis pabrėžė, kad geri lietuvių ir latvių 
kaimyniniai santykiai yra svarbus pagrindas 
ir vertybė šiandienos pasaulyje.

Prieš 772 metus baltų gentys susivienijo 
ir Saulės mūšyje sumušė Kalavijuočių 
ordiną. Šią dieną 2000 metais Lietuvos ir 
Latvijos parlamentai paskelbė Baltų 
vienybės diena. Šiemet ant trečdaliu daugiau 
piliakalnių bei su baltų istorija susijusiose 
vietose degė Baltų vienybės ugnys. Apie 
dalyvavimą Baltų vienybės ugnies sąšaukoje 
užsiregistravo 68 organizacijos Lietuvoje, 
Latvijoje, Gudijoje, JAV

Į Seimą veržiasi 25 nuteistieji
Rugsėjo 24 d. (ELTA). Per rinkimus į 

Seimą bandys patekti 25 kandidatai, kurie 
teismo yra pripažinti kaltais už įvairius 
nusikaltimus. Pagal įstatymus prie jų 
pavardės rinkimų plakatuose bei partijų 
sąrašuose privalu nurodyti apie jų teistumą. 
Trims teistiesiems partijos patikėjo lyderio 
poziciją savo rinkimų sąrašuose.

Vyriausiosios rinkimų komisijos 
duomenimis, tarp jųyra teistų už finansinius 
nusikaltimus, neteisėtą ginklo laikymą,
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(DELFI). NATO šalys svarsto, kaip 
reaguoti į Rusijos karinę intervenciją 
Gruzijoje. Tito metu Amerikos gynybos 
sekretorius Robert Gates perspėja NATO 
vengti provokacijų reaguojant į Rusijos 
agresiją prieš Gruziją. Karybos ekspertai 
Lietuvoje nesutaria, ar NATO gynyba 
suveiktų efektyviai ir ar Lietuva būtų pajėgi 
pasipriešinti bent pirmosioms karinėms 
atakoms.

NATO generalinis sekretorius Jaap dc 
Hoop Scheffer taip pat kalba nuosaikiai.

„Krizės nepavyks išspręsti, jeigu mes 
norėsime tik nubausti Rusiją. Posūkio 
NATO politikoje Rusijos atžvilgiu nebus, 
tačiau, nepaisant mūsų požiūrio į Rusiją, 
mes turime paremti Gruziją“, - teigė J. de 
Hoop Scheffer.

Kol kas aukšti NATO pareigūnai 
paslaptingai tyli, ar yra konkretus veiksmų 
planas, kaip būtų ginama Lietuva, tačiau kai 
kurie yra prasitarę, kad tokia strategija dar 
embriono stadijos.

Pasak pulkininko Gintauto 
Zenkevičiaus, klausimas, per kiek laiko 
NATO kariuomenė imtųsi ginti Lietuvą, 
keliamas ne visai teisingai.

„Lietuva įstojo į Šiaurės Atlanto sutarties 
organiaciją ir yra Aljanso narė, todėl mes 
patys esame NATO kariuomenė ir, jei 
įvyktų karinis konfliktas, Lietuvą 
automatiškai gintų NATO valstybės 
kariuomenė“,-tikino G. Zenkevičius.

Tuo metu 31 Seimo narys iš Valstiečių 
liaudininkų sąjungos, Darbo bei „Tvarkos 
ir teisingumo“ partijų kreipėsi į Konstitucinį 
Teismą, kad būtų įvertintas NATO pajėgų 
teisėtumas ginti Lietuvą.

Praėjusią savaitę Krašto apsaugos 
ministro Juozo Oleko įsakymu buvo 
sustabdytas šaukimas į privalomąją krašto 
apsaugos tarnybą.

Šio žingsnio oponentai valdančiąją 
daugumą ragina sprendimą atšaukti,

Sunkmetis tęsis iki 2010 m.
(ELTA) Pasaulio rinkas tebekrečia 

finansinis drugys. Ypač sparčiai nuvertėja 
bankų akcijos. „Lietuvos ryto” kalbintas 
„Swedbank” prezidentas ir valdybos 
pirmininkas Jan Liden teigia, kad nors 
bankų sistema pasaulyje ir susieta, bet 
Skandinavijos ir Baltijos bankus ši krizė 
palies daug mažiau nei JAV.

Jan Liden prognozuoja, kad sunkmetis 
tęsis bent iki 2010 me tų. Esą vėliau prasidės 
pakilimas. Tačiau vadovas perspėja, kad 
prieš atsigaunant ekonomikai, situacija dar 
gali labiau pablogėti.

“Tiesa, kad visose trijose Baltijos ęalyse 
ekonomika susiduria su rimtais sunkumais. 
Vis dėlto Lietuvoje padėtis pati geriausia. 
Jūsų ūkis vis dar auga sparčiau negu 
Latvijoje ir Estijoje.Dabar  jums labai svarbu 
profesionaliai valdyti šalies ekonominę 
situaciją. Tai ne tik verslo bendrovių ir 
bankų, bet ir politikų rūpestis. Reikia 
visoms trims grandims bendradarbiauti, 
padėti viena kitai.Kalbėjausi su keliais 
Lietuvos verslininkais - jie galvoja panašiai 
kaip aš”,- sakė „Swedbank” prezidentas ir 
valdybos pirmininkas J.Liden. 

primindami Prezidento Valdo Adamkaus, 
kuris pagal konstitucinius įgaliojimus yra 
ir šalies ginkluotųjų pajėgų vadas, Vakarų 
žurnalistams ištartus žodžius apie galimą 
greitą Rusijos susidorojimą.

Vėliau Prezidento atstovė patikslino V. 
Adamkaus žodžius, sakydama, kad Rusijos 
karinei mašinai persiristi per Lietuvą 
prireiktų paros. Anot tokio sprendimo 
kritikų, jei Rusija nusitaikytų įsiveržti į 
Lietuvos teritoriją, ji pulti; maždaug penkis 
kartus didesnėmis pajėgomis, nei esama 
Lie tuvos kariuomenė.

Virš Lietuvos patruliuojantys NATO 
oro policijos lėktuvai liktų tik stebėtojai, o 
NATO valstybių politinė vadovybė 
pripažintų užpuolimo faktą ir spręstų, ar 
įsakyti savo kariškiams veikti, tačiau tam 
turėtų pritarti visos Aljanso narės.

Tačiau, oponentų teigimu, po kelių 
dienų, kol bus priimtas sprendimas, 
Lietuvoje gali nebelikti, ko ginti.

Buvusio Lietuvos Karinių oro pajėgų 
vado Zenono Vegelevičiaus manymu, 
„atstumai yra tokie, kad užpuolimui 
reikalingas laikas yra trumpesnis nei 
grįžtamasis atoveiksmis“.

„Užimti 69,000 kv. km. Lietuvos 
teritoriją nėra sudėtinga. Pakaktų pasiųsti 
keturias divizijas ir tai būtų tik valandų 
klausimas.

Čia jie ne tankais važiuotų per sieną. Čia 
oro tiltas. Po to tiems,kurie galėtų mus ginti,
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Rusija demonstruoja 
karinę galią

Rusija kartu su Baltarusija vykdo 
stambius karinius strateginius mokymus 
kodiniu pavadinimu „Stabilumas 2008“. Jie 
vyks nuo nigsėjo 22 d. iki spalio 21 d. 
įvairiuose Rusijos ir Baltarusijos 
regionuose. Nepaisant karininkų 
tvirtinimų, jog manevrai yra planiniai, yra 
pagrindo manyti, kad be demonstratyvaus 
atsako įpadidėjusį JAV ir NATO aktyvumą, 
čia neapsieita, pažymi „Nezovisimaja 
gazeta“.

Rusijos prezidentas Dmitrij Medvedev 
mokymų eigos planą patvirtino nigsėjo 20 
d. Mokymams vadovauja Rusijos gynybos 
ministras Anatolij Serdiukov, praneša 
„Chartija-97“.

„Mokymai vyks dviem etapais, mokymų 
scenarijus numato laipsnišką situacijos 
aštrėjimą: nuo krizinių situacijų ikikarinių 
konfliktų,“ - sakė Rusijos gynybos 
ministerijos atstovas spaudai pulkininkas 
Aleksandr Drobyšcvski.

Mokymų metu bus sprendžiami Rusijos 
ginkluotųjų pajėgų organizavimo ir veiklos 
klausimai, o taip pat užduotys, susijusios su 
kariuomenės grupavimu karinių konfliktų 
lokalizacijos ir likvidacijos, stichinių 
nelaimių ir technogeninių katastrofų metu. 
Be viso to, šie mokymai skirti atidirbti 
„Sąjunginės Rusijos ir Baltarusijos valstybės 
saugumo užtikrinimo“ technikai.

Rusija taip pat kartu su Venesuela vykdo 
karinius laivyno mokymus Karibų jūros 
baseine.
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pffifJs VTrumpai iš visur ŽVILGSNIS Romualdas Ozolas:

♦ Pasaulio 
Bankas sudarė 
patariamąjį komi
tetą (Independent 
Advisory Board) 
kovai su korup
cija. Rugsėjo 20 d. 
vienu iš keturių 
komiteto narių 
buvo paskirtas

Australijos federalinio parlamento narys
Peter Costello, buvęs ilgalaikis Australijos 
iždo ministras. Jis numato ir toliau pasilikti 
parlamento nariu.

♦ Rugsėjo 20 d. vakare Pakistano sostinė je 
Islamabade prie ištaigingo Marriott viešbučio 
vartų teroristas susprogdino 500 kg. bombą. 
Sprogimas padegė 300 kambarių viešbutį. 
Nuo sprogimo ir gaisro žuvo apie 60 žmonių, 
virš 260 sužeistų. Sprogimo nepažeistas 
Čekijos ambasadorius Ivo Zdarek žuvo 
liepsnose, bandydamas gelbėti kitus. 
Sprogimo išvengė viešbutyje tą vakarą turėję 
susitikti Pakistano prezidentas, min. 
pirmininkas ir kariuomenės vadovybė, 
pasku tiniu momentu perkėlę savo susi! ikimą 
į min. pirmininko rezidenciją.

♦ PietiĮ Afrikos valdančioji partija (Afrikos 
nacionalinis Kongresas) pareikalavo, kad 
Pietų Afrikos prezidentas Thabo Mbeki 
pasitrauktų iš savo pareigų, nes jis bandęs 
paveikti teismo procesą prieš savo varžovą, 
ANC lyderį Jacob Zuma. Prezidentas Thabo 
Mbeki atsistatydino rugsėjo 21 d. 
paklusdamas partijos reikalavimui. Rugsėjo 
25 d. Pietų Afrikos parlamentas išrinko naują 
prezidentą, ANC vicepirmininką Kgalema 
Montlanthe, kuris užbaigs Thabo Mbeki 
kadenciją.

♦Kinijoje tebesitęsia kūdikių apsinuo
dijimai pieno milteliais.Iki rugsėjo 25 d. j 
ligonines atvežti susirgę apie 54,000kūdikių.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
darbo saugos taisyklių pažeidimus, 
automobilio vairavimą išgėrus, 
chuliganizmą ir net sunkų kūno sužalojimą.

Socialdemokratų partija, Rusų sąjunga, 
“Frontas”, Centro partija, Lenkų rinkimų 
akcija ir Darbo partija įsavo rinkimų sąrašus 
įrašė po vieną teistąjį, Tėvynės sąjunga- 
Lietuvos krikščionys demokratai, Naujoji 
sąjunga, Liberalų sąjūdis ir valstiečiai 
liaudininkai - po du.

Daugiausia - net penkis - teismo 
pripažintus kaltais politikus rinkti į Seimą 
pasiūlė partija “Tvarka ir teisingumas”, 
nusprendusi, kad vienas jų - Valentinas 
Mazuronis - turi būti šios partijos vedliu 
rinkimuose.

Iš 16 rinkimuose dalyvaujančių partijų 
tik trys - Pilietinės demokratijos, “Jaunoji 
Lietuva” ir Socialdemokratų sąjunga - į 
Seimą nesiūlo nė vieno nuteistojo.

Trakams suteikiamas kurortinės 
teritorijos statusas

Rugsėjo 24 d. (ELTA). Trakų miestui 
suteikiamas šansas didinti konku
rencingumą kurortinio turizmo srityje. 
Kurortinės teritorijos statusą Trakams 
suteikusi Vyriausybė tikisi, kad nuo šiol 
turistai ir lankytojai turės daugiau galimybių 
rinktis sveikatingumo ir aktyvaus bei 
kultūrinio poilsio paslaugas, didės turizmo 
paslaugų ir pramogų įvairovė, leisianti 
mažinti sezoniškumo įtaką turizmo plėtrai.

Turėtų būti kuriamos naujos darbo 
vietos, gyventojai turėtų būti orientuojami 
teikti kokybiškas tradicines bei naujas 
turizmo paslaugas.

Vienu svarbiausių gydomųjų veiksnių 
Trakuose laikomi miškai, kurių net 87% 
sudaro spygliuočiai. Miestas iš visų pusių 
apsuptas miškais ir ežerais, oras mieste yrą 
Mūsų Pastogė Nr. 39, 2008.10.1, psl. 2 

Jų inkstus pažeidžiančių melanino 
priemaišų užtikta 22 pieno gaminių 
bendrovių produkcijoje.

♦ Rugsėjo 23 d. Suomiją sukrėtė žinia 
apie žudynes Kauhajoki amatų mokykloje. 
Tą dieną egzaminus turėjęs laikyti 
kulinarijos studentas Matti Saari atėjo i 
egzaminų salę prieš jiems pasibaigiant. Jis 
nušovė 10 egzaminus laikančių studentų, 
sužeidė eilę kitų, padegė mokyklą ir pats 
mirtinai persišovė. Diena prieš tai jis buvo 
policijos apklausinėjamas dėl internete 
pasirodžiusios jo parengtos vaizda juostės, 
išpranašaujančios žudynes, bet policija 
nerado priežasties jį sulaikyti.

♦ Rugsėjo 25 d. Kinija paleido j erdvę 
raketą su trimis astronautais 68 vai. skry
džiui, su numatytu astronauto pasivaikš
čiojimu raketos paviršiuje. Raketa pakilo iš 
Jinquan bazės vidinėje Mongolijoje. Pasirodo, 
kad negalima pasikliauti Kinijos Xinhuažinių 
agentūra. Ji pranešė apie raketos laimingą 
pakilimą ir skrydį virš Pacifiko dar keletą 
valandų prieš raketai pakylant.

♦JAV Kongreso Atstovų Rūmuose įstrigo 
prezidento George Bush 700 bilijonų dolerių 
planas gelbėti JAV bankus nuo bankru- 
tavimo, bei visą pasaulį nuo finansinės 
katastrofos. Rugsėjo 25 d. prezidentas George 
Bush pasikvietė į pagalbą abu varžovus 
artėjančiuose prezidento rinkimuose, John 
McCain ir Barack Obama, kad jie paveiktų 
JAV Kongresą priimti reikiamus įstatymus.

♦ Rugsėjo 25 d. Rusijos užsienio reikalų 
ministras Sergei Lavrov atsisakė dalyvauti 
tarptautiniame pasitarime aptarti rezoliuciją 
dėl 1 rano branduolinės energijos planų, nes 
Rusija nebekviečiama įkilus pasitarimus po 
Kaukazo įvykių. Visgi rugsėjo 26 d. jis 
nusileido ir prisidėjo prie bendros 
rezoliucijos, pasirašytos JT Saugumo Tarybos 
nuolatinių narių bei Vokietijos.

itin švarus, nes turi “žaliuosius plaučius”.
Šiuo metu kurorto statusą turi Birštonas. 

Druskininkai, Neringa ir Palanga. Kuror
tinės teritorijos statusas suteiktas Zarasams, 
Anykščiams bei Ignalinai, Strigailiškio ir 
Palūšės kaimų dalių teritorijai.

Atsisveikinti su analogine televizija
Rugsėjo 24 d. (ELTA). Iki 2012 metų 

spalio 29-osios analoginę antžeminę 
televiziją Lietuvoje turėtų visiškai pakeisti 
skaitmeninė televizija. Tai numatyta 
Analoginės antžeminės televizijos 
išjungimo ir skaitmeninės televizijos 
skatinimo Lietuvoje programoje, kurią 
rugsėjo 24 d. patvirtino Vyriausybė.

Vyriausybei bus teikiamas teisės akto 
projektas, kuriame bus numatytas 2010- 
2012 metų lėšų poreikis skaitmeninės 
televizijos priėmimo įrangai įsigyti ir 
kompensuoti, bei kriterijai, pagal kuriuos 
asmenims ir namų ūkiams šios išlaidos bus 
kompensuojamos.
Europiečiai prieštarautų, kad jų kariai 

gintų Lietuvą nuo Rusijos
Rugsėjo 23 d. (EI .TA). Vos 26% Vokie

tijos gyventoji] sutiktų, kad jų šalies kariai ginti] 
Baltijos valstybes, jei prieš jas Rusija 
panaudotų karinius veiksmus. rlam priešta
rautų 50% vokiečių, o kiti neturi tvirtos 
nuomonės, rodo britų dienraštyje “The Finan
cial Times” paskelbti apklausos rezultatai.

Panašios nuomonės vyrauja ir Italijoje 
bei Ispanijoje. Tuo tarpu Didžiojoje 
Britanijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėse 
Valstijose karių siuntimui į Lietuvą, Latviją 
ir Estiją pritartų kiek daugiau gyventojų nei 
prieštarautų.Visos minėtos valstybės 
priklauso NATO aljansui.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,EITA,BNS,LGITICir “Bernardinai”.

Trojos arklys už vartų
Kovo 11-osiosAklo signataras, vienasis 

LR Konstitucijos kūrėjų Romualdas Ozolas 
komentuoja dvigubos pilietybės klausimą.

Lietuvos ir išeivijos spaudoje dvigubos 
pilietybės klausimu parašyta daug 
straipsnių, elektroniniuose tinklapiuose 
pareikšta daug nuoširdžių ir piktų 
nuomonių, tačiau neteko matyti, kad būtų 
kreiptasi j Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos autorius ir paklausta: „Kokia 
buvo Jūsų intencija dvigubos pilietybės 
klausimu, kai kūrėte šį dokumentą?”

Autorių paaiškinimas yra svarbus ne tik 
mums, bet ir ateinančioms kartoms. LR 
Konstitucijos pirmame skirsnyje, antrame 
straipsnyje teigiama, kad “Lietuvos valstybė 
kuria Tautą. Suverenitetas priklauso 
Tautai”. Nesitikė jome tokio gausaus lietuvių 
išvykimo iš Lietuvos. Esame maža tauta, 
todėlkyla klausimas, kaip mes savo plačiai 
po pasaulį pasklidusią tautą sugebėsime 
išlaikyti? Išeivijoje vyrauja nuomonė, kad 
dvigubos pilietybės pripažinimas padėtų šią 
problemą spręsti. LR Konstitucijos 12 
straipsnyje pabrėžiama: „LR pilietybė 
įgyjama gimstant ir kitais įstatymo 
nustatytais pagrindais”, o II skirsnyje 
“Žmogus ir valstybė” 18 straipsnyje vėl 
kartojama: “Žmogaus teisės ir laisvės yra 
prigimtinės.” Ar dvigubos pilietybės 
■sąvokos praplėtimas, remiantis prigimties 
teise, yra priimtinas atsakymas? O gal, 
sekant lenkų pavyzdžiu, būtų realu įvesti 
Lietuvio pasą?

Jau ir anksčiau dviguba pilietybė 
nebuvo neproblemiška: gali ar negali 
dalyvauti abiejų šalių rinkimuose, privalo 
ar neprivalo tarnauti antrosios pilietybės 
šalies kariuomenėje, dviejų valstybių 
pilietis? Teisininkai gali remtis įvairiais 
principais ir precedentais, aiškindami tos 
ar kitos interpretacijos naudai. Faktas liktų 
faktu:problema neišnyksta,jeigu (dvigubos 
pilietybės praktiką žiūrėsi rimtai, 
kriterijumi laikydamas visų pirma valstybę.

Dabar, kai į naujojo šaltojo karo 
ginkluotę Rusija įtraukė ir dvigubą 
pilietybę, nelieka abejonių, kad jos samprata 
turi būti išgryninta visų pirma galimybių tą 
sudvigubinimą panaudoti prieš valstybę 
požiūriu. Pilietybės institutu Rusija 
naudojosi, rengdamasi veiksmams Pietų 
Osctijojc ir Abchazijoje. Konstitucinė 
nuostata, kad Pietų Osetijos ir Abchazuos 
žmonės yra Gruzijos piliečiai, buvo 
„išplauta“ jiems suteikinėjant Rusijos 
pilietybę. Latvijoje, kur dar daug gyventojų 
msų, Maskva dviems iš jų suteikė Rusijos 
pilietybę. Latvijos vadovybė buvo ryžtinga: 
panaikino jų gyvenimo Latvijoje teisinę bazę 
ir kaip Rusijos piliečius deportavo. Rusijos 
akcija buvo užgniaužta pačioje užuo
mazgoje. Lenkija, vėl kurianti „Didžiąją 
Lenkiją“, elgiasi apdairiau: neįpilietindama 
už šiandieninės valstybės ribų gyvenančių

V. Adamkus ragina reformuoti JTO
Prezidentas Valdas Adamkus 

pabrėžia, kad norint atremti XXI 
amžiaus iššūkius, reikalinga Jungtinių 
Tautų reforma. Pasak jo, šiandien ši 
organizacija stokoja ryžto sprendžiant 
aktualias problemas. V. Adamkaus 
teigimu, JT neryžtingumą rodo įvykiai 
Gnizijoje.

Kaip pabrėžė Lietuvos vadovas 
Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje 
Asamblėjoje Niujorke, konflikto metu 
organizacija liko tik stebėtoja ir 
nesureagavo į agresiją prieš mažą šalį. 
V.Adamkaus nuomone, Jungtinės Tautos 
turi keistis ir aktyviau reaguoti į kylančias 

lenkų, savo
sios „Lenko 
kortos“ pagal
ba ryškinasi 
eventualius 
savo piliečius 
.kresnose“ (t. 
y. savo šian
dieniniuose 
pasieniuose) 
arba aktyvius

Romualdas Ozolas

didybės kūrėjus visame pasaulyje ir dirba 
propagandinį aiškinamąjį darbą. Pasaulyje, 
kurio organizatoriai iš principo 
kvestionuoja nacionalinę valstybę, o 
praktiškai - ir sėkmingai ją silpnina, 
dvigubos pilietybės klausimas darosi kovos 
dėl nacionalinės valstybės išsaugojimo 
juridiniu frontu.

Pripažindami dvigubą pilietybę, mes 
atvertume Trojos vartus. Kaip spręsti 
lietuvių, išsibarsčiusių po pasaulį ir norinčių 
likti lietuviais, problemą? Sprendimą siūlo 
jau praktikuotas Lietuvio pasas, arba, kaip 
mes vadinom, „Lozoraičio pasas“. Pagal 
specialų įstatymą parengtas dabartinis 
Lietuvio pasas galėtų užtikrinti žmogaus, 
kaip lietuvio, prigimtines teises, 
nesuteikdamas tik svarbiausios pilietinės 
teisės - teisės balsuoti. Svarbiausia, Lietuvio 
paso įstatymas turėtų numatyti operatyvų ir 
be jokių kliūčių ar išlygų pilietybės atkūrimą 
ar įgijimą žmogui grįžus Lietuvon ir 
atsisakius kitos valstybės pilietybės. 
Lietuviams Europos Sąjungoje apskritai 
nederėtų kalbėti apie dvigubą plietybę, nes 
visas Sąjungos teises užtikrina sąjunginė 
pilietybė, kurią Seimas mums suteikė, 
ratifikuodamas 1 Jsabonos sutartį; O jeigu 
žmogus nori naudotis dar ir Ispanijos ar 
Airijosiįstatymais, Lietuvos, kaip valstybės, 
jis iš esmės atsisako. Lietuvio pasas padėtų 
tokiam išsaugoti pilietybės atkūrimo teisę, 
leistų jausti savo etninę kilmę, bet nustatytų 
ir aiškius asmens juridinius santykius tiek 
su Ispanija ar Airija, tiek su Lietuva.

Buvau LR Konstitucijos kūrėjų grupės 
narys. Konstituciją projektavome 
nacionaline Lietuvos valstybe, ir nieką kita. 
Apie dvigubą pilietybę nei kalbėta, nei 
galvota kaip nors kitaip, kaip apie kitos 
valstybės piliečio ypatingo pagerbimo būdą. 
Stebėjausi, kaip taškomasi tuo garbingu 
titulu. Kai kurie atvejai net pribloškė. 
Kalbos apie referendumą, įteisinanti masinį 
dvigubos pilietybės praktikavimą kaip 
lietuvybės gelbėjimo būdą, naivus 
nesusipratimas, jeigu ne blogiau. Mylėti 
Lietuvą be juridinių pareigų galima ir su 
Lietuvio pasu. Mylėti Lietuvą su visomis iš 
to išplaukiančiomis pareigomis - tai gyventi 
Lietuvoje arba pasaulyje tik su Lietuvos 
Respublikos pasu. Kitų variantų šiandien 
nebelieka, jeigu kalbame apie Lietuvos 
valstybę, o ne to ar kito lietuvio įgeidžius.

(Kalbino ir užrašė Liuda Rugcnienė, 
„Draugas“) 

naujas grėsmes - nepatikimą energijos 
tiekimą, kibernetinius išpuolius, taip pat 
- kovodama prieš terorizmą.

„Kiek dar laikysimės Šaltojo karo eros 
saugumo sampratų ir nematysime ne 
tokių akivaizdžių, bet ne mažesnių XXI 
amžiaus pavojų?“, - klausė V. Adamkus.

Lietuvos Prezidentas taip pat atkreipė 
dėmesį į Europos energetinio saugumo 
problemas.

Savo kalboje V. Adamkus negailėjo 
kritikos ir Rusijai. Anot jo, nuolatiniai 
Kremliaus siekiai peržiūrėti istoriją bei 
priklausomybė nuo energetinių išteklių 
kelia grėsmę viso regiono saugumui.
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Bendruomenės baruose__________
ALB Geelong’o Apylinkės metinis 

narių susirinkimas

Moterų draugijos veikla

Susirinkimas įvyko š.m. rugpjūčio mėn. 
24 d., sekmadienį. Susirinkime dalyvavo 29 
asmenys (nariai) ir 8 atsiprašė, kad negalės 
dalyvauti. Dalyvavo du svečiai iš Lietuvos 
ir ALD komiteto narys Laurie Cox.

Prezidiumą sudarė AV pirmininkas 
Stasys Šutas ir sekretorius Kaja Starinskas.

Susirinkimą pradėjo AV pirmininkas 
pasveikinęs visus susirinkusius, perskaitė 
susirinkimui pateiktą dienotvarkę, kuri be 
pakeitimų buvo narių priimta. Pagal 
dienotvarkės eigą pirmininkas paprašė visus 
atsistoti ir tylos minute pagerbti ir 
prisiminti mirusius mūusų bendruomenės 
narius. Pereitų metų protokolą perskaitė 
AV sekretorius Kaja Starinskas.

Sekė pranešimai. Pirmininkas savo 
pranešime plačiai informavo apie AV 
nuveiktus darbus metų bėgyje. Paminėjo 
žymesnius metų įvykius, tai Kalėdinė narių 
iešminė. dalyvavimas Pako Festa 
(pasirodymas Geelong’o etninių grupių 
festivalyje), suruošti minėjimai - 
“Nepriklausomybės Šventė” ir “Motinos 
Diena”, dalyvavimas Melbourne Gedulo ir 
Vilties minėjime. Taip pat narių patogumui 
salėje yra įdėti keturi oro kondicionieriai. 
Baigdamas, pirmininkas padėkojo visoms 
organizacijoms už glaudų bendra
darbiavimą su AV, taip pat savo valdybos 
nariams už sąžiningai atliktus darbus ir 
visiems, kurie bent kokiu būdu prisidėjo 
prie bendruomenės veiklos.

Iždininkas Jonas Obeliūnas pranešė, 
kad šiais metais turėjo daugiau pajamų 
negu išlaidų. Didžiausia dalis išlaidų išleista 
oro šaldymo ir šildymo sistemai, salės 
draudimui.

Revizijos komisijos pranešimą 
perskaitė Irena Luscombe. Savo pranešime 
Irena pagyrė visų organizacijų iždininkus 
už labai tvarkingą iždo knygų vedimą.

Visų organizacijų atstovai perskaitė

Švč. Mergelės Marijos Šiluvoje 400-jų metinių
minėjimas Melbourne

Melbourne lietuvių bendruomenė, 
jungdamos! su viso pasaulio lietuviais, 
sekmadienį, rugsėjo 14 d. iškilmingai 
paminėjo 400 metų sukaktį, kai Šiluvoje Šv.
Mergelė Marija apsireiškė vaikams.

Šventė prasidėjo Šventomis Mišiomis, 
kurias aukojo kun. Algis Šimkus. Švč. M. 
Marijos Jūros Žvaigždės Karalienės 
bažnyčioje. Dalyvavo gražus skaičius 
parapijiečių. Melboumo Katalikių Moterų 
draugija, kuri buvo pagrindinė organizatorė 
šios dienos iškilmių, kartu minėjo savo 
metinę Šventę (įprastai minimą Švč. M 
Marijos gimimo dieną - 8 rugsėjo,) 
Bažnytinėje procesijoje, po draugijos vėliava, 
žygiavo gausus narių būrys.

Bažnytinis choras, vadovaujamas Z. 
Prašmutaitės, giedojo tai progai parinktas 
giesmes.

Šventė tęsėsi Lietuvių namuose. 
Katalikių Draugijos pirmininkė, Rasa 
Statkuvienė pasveikino draugijos nares, 
susėdusias su šeimomis didžiojoje salėje, 
prie papuoštų stalų. Po gardžių pietų, 
kuriuos paruošė Socialinės Globos 
draugijos narės, programa nusikėlė į 
koncerto salę, kur susirinko nemažai 
žiūrovų.

Turiningą šventės programą, su 
talkininkų - R. Strungos, Z. Strazdausko, ir 
M. Kozlovskio—pagalba paruošė M.K.M 
draugijos narė Lilija Kozlovkienė.

Patamsinta salė, gausiai gėlėmis išpuošta 
scena su ekranizuotais Šiluvos Šv. Mergelės 
Marijos paveikslais, žiūrovams suteikė 
deramos rimties ir šventiškos nuotaikos. 

ataskaitinius pranešimus: GLSK VYTIS 
pirmininkas Alex Wiasak, choras VILTIS- 
Angela Freemantle, radio valandėlės- Stasė 
Lipšienė, tautinių šokių-Ruth Cusack, 
Etninių Grupių Sąjungos (Diversitat)- 
atstovė Danutė Rafferty ir Židinio - tėvūnas 
s. Liudvikas Bungarda. Visi pranešimai 
susirinkusių buvo priimti ir patvirtinti.

Į Sydnėjaus 2008 AI -B Krašto Tarybos 
Narių XXX Suvažiavimą buvo pasiūlyti ir 
išrinkti Otto Schrederis ir Kaja Starinskas.

Bendnj reikalų diskusijose buvo iškelti 
tautinių šokių grupės pageidavimai, kad AV 
duotų finansinę paramą - išvykai į Lietuvių 
Dienas Sydnėjuje ir sekančiais metais i 
Lietuvą. J.Gailius pasiūlė, kad AV kasmet 
paskirtų tautinių šokių grupei, chorui ir 
sporto klubui po $6,000. Pirmininkas 
atsakė, kad laikysimės mūsų nuostatų: 
kieviena grupė duoda raštiškus pareiškimus, 
pav. kaip Talkai arba ALF; valdybos svarsto 
pareiškimus ir priima sprendimus. Aldona 
Scano ir I .ucy Koszela domėjosi, iš kur buvo 
gauti pinigai indų plovimo mašinai nupirkti. 
Iždininkas paaiškino, kad buvęs ALD 
komitetas Geclong’e buvo prašęs Viktorijos 
valdžios (Small Grants) suteikti paramą 
šventei ir pavėluotai gauti pinigai buvo 
pervesti į Apylinkės iždo knygą, nes jau tuo 
laiku ALD komiteto nebuvo. Laurie Cox 
trumpai informavo apie artėjančias ALD 
Sydnėjuje. Supratome, kad viskas vyksta 
pagal planą ir turėtų būti puiki šventė.

Neatsiradus daugiau pasiūlymų bei 
diskusijų, susirinkimo pirmininkas 
padėkojo atvykusiems svečiams ir visiems 
dalyviams. Susirinkimas buvo užbaigtas 
visiems sugiedant Lietuvos himną.

Sekė tolesnės diskusijos prie kavutės ir 
užkandžių, kurias paruošė mūsų darbščios 
šeimininkės.

Kaja Starinskas, 
AV sekretorius

Su kun. A. Šimkaus įžangos žodžiu 
dalyviai buvo nukelti į stebuklingus įvykius 
Šiluvoje. Gražiai suderintą tekstų ir 
giesmių pynė vedė dalyvius per 400 metų 
Šiluvos istoriją.

Programa prasidėjo su “Apreiškimo 
Švenčiausiajai Dievo Gimdytojai Akistata” 
kurią atliko Rita Mačiulaitienė, Birutė 
Kymantienė ir Bronė Staugaitienė.

Pasižymėjusi skaitovė Dalia Anta
naitienė, pradėjo Šv. Mergelės Marijos 
Apsireiškimo istorijos I-ją dalį. Ji paminėjo 
pagrindinius istorijos įvykius. Pirmoji 
bažnyčia Šiluvos miestelyje buvo pastatyta 
Lietuvos didiko Petro Gedgaudo Šv. 
Mergelės Marijos garbei 1457 metais. Jai 
sudegus. 1500 m. Šiluvos dvarininkas 
Andrius Zaviša pastatė kitą. Tačiau 
dvarininko sūnui perėjus į kalvinizmą buvo 
pasisavinta katalikų žemė, įtvirtintas 
reformatų tikėjimas, netoli Šiluvos pastatyta 
mūrinė reformatų bažnyčia ir mokykla. 
1532 m. sudegus katalikų bažnyčiai, artėjo 
katalikybės pabaiga. Paskutinis klebonas 
kun. Jonas Holubka, norėdamas išsaugoti 
svarbiausią bažnyčios turtą—Šv. M. Marijos 
paveikslą, dokumentus ir bažnytinius rūbus- 
sukrovė į ąžuoline skiynią ir užkasė po 
žeme prie didelio akmens netoli Šiluvos.

Sekė Ritos Mačiulaiticnės ir Birutės 
Kymanticnės giesmės intarpas “Nenuženk 
nuo akmens”, muz. A. Mikulskio, žodž. K. 
Grigaitytės.

D. Antanaitienė toliau tęsė Švč. M. 
Marijos apsireiškimo istoriją, vaizdžiai

Sekmadienis, 2008-jų metų nigsėjo 21- 
ji buvo labai svarbi diena Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenei. Tą diena vyko net trys 
skirtingi renginiai.

Pasitaikė graži, saulėta, šventiškai 
pavasarinė diena, tad skubėjome į Lidcombc 
bažnyčioje laikomas pamaldas paminėti 400 
metų Šiluvos Marijos apsireiškimo

Moterų draugijos susrinkimo metu. Pirmoje eilėje: N. Liutikaitė, J. Lašaitienė, O. Dobbs

Lietuvoje jubiliejų. Mišiose dalyvavo 
skautai, giedojo “Dainos” choras.

Po pamaldų skubėjome į Lietuvių klube 
suruoštą turgų, kur buvo pristatyti ir 
pardavinėjami įvairus konservai, duona, 
grybai, rūkyta žuvis ir kitokie maisto 
gaminiai iš Lietuvos, oficialiai atvežti ir jau 
pardavinėjami Australijoje. Turguje 
dalyvavo ir vietinės darbštuolės 
šeimininkės, parduodančios savo gamybos 
kulinarinius gaminius, kaip “šakotį” ir 
kitokius skanumynus.

Pavalgius ir pailsėjus po sočių pietų, 
buvo pats laikas dalyvauti paskutiniame šios 
dienos renginyje-Sydnėjaus lietuvių moterų 
socialinės globos draugijos metiniame 
susirinkime.

Susirinkimas prasidėjo 3 vai p.p. pagal 
iš anksto numatytą dienotvarkę, kurią be 
pakeitimų priėmė susirinkimo dalyvės. 
Susirinkimą vedė Moterų draugijos 
pirmininkė Julija Lašaitienė, sekretoriavo 
Nata Liutikaitė.

Pradžioje, tylos minute buvo pagerbti 
visi iškeliavusieji Amžinybėn.

Toliau sekė Moterų draugijos 
pirmininkės Julijos Lašaitienės metinis 
pranešimas - ataskaita. Čia gana smulkiai 
buvo paminėti visi metų bėgyje 
suorganizuoti renginiai, susitikimai, šventės 
ir kitų progų paminėjimai.

Vėliau sekė Moterų draugijos iždininkės 
Tamaros Vingilienės smulki ataskaita apie 
draugijos finansinę veiklą, visas pajamas ir 
išlaidas.

apibrėždama stebuklą kuris įvyko 1608 
metų vasarą. Piemenėliams ganant avis 
Šiluvos laukuose, ant akmens staiga 
pasirodė nepaprasto grožio moteris su 
kūdikėliu rankose. Greitai pasklido garsas 
apie šį apsireiškimą. Sekančią dieną 
susirinko viso miestelio žmonės. Staiga ant 
akmens vėl pasirodė nepaprastai graži 
moteris su kūdikėliu ant ranku. Jos veidu 
riedėjo ašaros. Paklausta ko verkia. Ji 
atsakė-

“Kitados šioje vietoje buvo garbinamas 
mano mylimas sūnus, o dabar čia ariama ir 
sėjama.” Tai pasakiusi, pranyko.

Antras liaudies giesmės intarpas 
“Paveižo į dongų” atliko Birutė Kymantienė 
su dukrele Judrina.

Moterų draugijos atstovė Onutė 
Kapočicnė pasidalino patirtimi ir minėjo, 
kad šiuo metu yra lankoma 15 tautiečių ir 
jų šeimos narių ligoninėse, namuose ar 
slaugos namuose. Su padėka ir pagarba už 
įdėtą darbą ir lankymų keliones, noriu 
išvardinti visas lankytojas: Nijolė Chan, 
Kristina Dičifinienė, Onutė Dobbs, Onutė

Kapočicnė, Irena Kalėdicnė, Aldona 
Kolbakas, Nata Liutikaitė, Martina 
Rcisgienė, Tamara Vingilienė ir Jadvyga 
Dambrauskienė. Yra ir daugiau čia 
nepaminėtų lankytojų, kurių pagalba ir šiltas 
žodis padeda daugiau, negu vaistai.

Verta paminėti, kad neilstanti, ilgametė 
ligonių lankytoja ir koordinatorė Onutė 
Kapočicnė už ilgametį didelį darbą lietuvių 
bendruomenei pastebėta Australijos 
valdžios ir apdovanota OAM medaliu.

Lietuvių sodybos Engadine patikėtinė 
Martina Reisgienė supažindino su praėjusių 
metų sodybos veikla ir finansine padėtimi, 
kartu padėkodama, jog administruojant 
sodybos gyventojų kasdieninius ir kitus 
gyvenimiškus klausimus didelį darbą 
atlieka seniūnė Onutė Dobbs. Dėkui jaiuž 
rūpinimąsi Sodybos gyventojų poreikiais.

Paskutiniuoju metinio susirinkimo 
punktu turėjo būti Moterų draugijos naujos 
valdybos rinkimai. Pasikalbėjus ir pasitarus 
paaiškėjo, kad senoji valdyba sutinka 
pasilikti dar vienam laikotarpiui, todėl 
rinkimų nebereikėjo.

Sodybos gyventoja p. Isolda Davis OAM 
padėkojo esamai administracijai ir 
buvusiems Sodybos sumanytojams bei 
steigėjams už suteiktą galimybę gražiai, 
jaukiai gyventi tokioje lietuviškoje sodyboje.

Taip ir pasibaigė paskutinis šios dienos 
renginys. Tolimesni pokalbiai ir 
bendravimas vyko jau neoficialioje 1 ,ie tuvių 
klubo aplinkoje.

J. D.

D. Antanaitienė tęsė Apsireiškimo 
istorijos 3-ją dalį. Garsas apie Šv. Marijos 
apsireiškimą pasiekė Žemaičių Vyskupiją. 
Kan. Juozas Kazakevičius atvykęs j Šiluvą, 
paprašė seniausio gyventojo vykti kartu į 
apsireiškimo vietą. Senelis pasiekęs tą vietą 
staiga praregėjo ir padėkojęs Dievui už 
stebuklingą pagydymą, parodė kur užkasta 
skrynia su Šv. Marijos paveikslu ir bažnyčios 
dokumentais. Turint bažnyčios steigimo 
dokumentus 1622 m. teismo sprendimu 
žemė katalikams buvo grąžinta. Netrukus 
buvo pastatyta medinė bažnyčia.

Prasidėjo katalikų tikėjimo atgimimas. 
Piligrimai kas met plaukė j Šiluvos atlaidus. 
Žymiai didesnė, mūrinė bažnyčia buvo

_________________________ Nukelta į 5 psl.
Mūsų Pastogė Nr. 39, 2008.10.1. psl.3
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Lietuva iš arti______________
Kada kompiuteriai šnekės lietuviškai?

Rinkimams pristato Lietuvos politinės partijos

Milda Kniežaitė www.lzinios.lt

Tęsinys iš MP nr. 38.

Matematikos ir informatikos instituto 
Atpažinimo procesų skyriaus vadovas ir jo 
kolegos skaitydami paskaitas mėgina 
prisikalbinti jaunimo.

“Čia ne šiaip sau programinė Įranga. 
Reikia įvairių žinių sintezės. Turi būti kietas 
informatikas, pakaustytas teoriškai iš 
procesų analizės ir akustinės fonetikos 
srities. Pavyzdžiui, dabar mano doktorantai 
laiko fonetikos egzaminą pas prof. Antaną 
Pakerį. Kitaip nieko nepadarysi, - sakė 
profesorius. - Dėl įrangos nesiskundžiame, 
jos mums užtenka. Reikia proto. Ir matote - 
kokio. Reikia kūrybingi; ir mokslui smalsių 
žmonių. Yra jaunimo, bet kai žmogus toks 
kvalifikuotas, iškart pagriebia.”

Lietuva nuo kitų pasaulio šalių, 
užsibrėžusių jau 2010 metais pradėti 
gaminti kompiuterius, turinčius šnekos 
atpažintuvus, atsiliks, pasak prof. 
L.Telksnio,kelcriais metais. Jeigu gautume 
didesnę paramą, darbus būtų galima atlikti 
greičiau. Vilčių suteikia jau parengta 
programa “Lietuvių kalba informacinėje 
visuomenėje”. Jei ji bus šiemet patvirtinta, 
joje numatytos lėšos leistų gerokai 
suintensyvinti darbus.

“Čia iš esmės strateginis klausimas, ar 
išlaikysime lietuvių kalbą, ar ne, ir mūsų 
kaip lietuvių atsakomybė, - kalbėjo 
akademikas. - Kompiuteriai vis gudrėja. Jų 
bus vis daugiau, ir mes turėsime vis daugiau 
pagalbininkų, tačiau kaip su jais šnekėsime? 
Kai atvažiuoja imigrantai, rūpinamės, kad 
jie išmoktų lietuviškai. Kai atkeliaus 
kompiuteriniai imigrantai, privalome turėti 
priemonių juos išmokyti kalbėti 
lietuviškai.”

Pasaulyje jau atliekami tokie 
laboratoriniai eksperimentai, kai 
atpažįstama, tarkim, anglų kalba ir 
užrašoma rašto ženklais, tada išverčiama, 
tarkim, į japonų kalbą, o japoniški rašto 
ženklai sintezuojami - mašina tekstą 
paverčia garsu. Pavyzdžiui, kalbi telefonu 
angliškai, o kitas žmogus girdi japoniškai, 
nes iš karto verčiama. Tačiau kad būtų 
galima vieną šneką išversti į kitą, pirmiausia 
reikia atpažinti.

“Dabar įsivaizduokite, kaip mūsų 
mokinukai mokysis naudotis šitomis 
galimybėmis? - retoriškai klausė 
mokslininkas. - Reikia, kad jie bent jau 
mokykloje su kompiuteriais galėtų šnekėtis 
lietuviškai. Mes, lietuviai, turime 
pasirūpinti, kad mūsų kalba būtų vartojama 
ir elektroninėje terpėje. Informacinių 
technologijų pasaulyje neturėdami 

kompiuterių, su kuriais galėtume šnekėtis 
ir lietuviškai, sulauksime naujų imigrantų - 
kompiuterių, su kuriais teks šnekėtis 
kitomis kalbomis.”

Problemos problemomis, tačiau kad 
nebūtų labai liūdna, prof. LTelksnys pasakė 
ir gerų naujienų. Jau sukurta tokia 
programinė įranga, kuri leidžia 
kompiuteriui atpažinti sakomas komandas. 
Kai kurie Matematikos ir informatikos 
instituto darbuotojai tokiomis komandomis 
jau atsidaro interneto svetaines. 
Kompiuteris atpažįsta frazes ir jomis 
naudojantis galima ieškoti informacijos. 
Arba ištarus kokį nors žodį lietuviškai, 
mašina pasakys jį, pavyzdžiui, angliškai ar 
prancūziškai. Vadinasi, atpažįsta, kas 
pasakyta, ir atsako kita kalba.

Viena prof. L.Telksnio studentė savo 
seseriai, dėl ligos negalinčiai aiškiai kalbėti, 
sukūrė tokią programą, kuri padeda 
susikalbėti. Mašina tarsi vertėja - merginos 
savaip ištartus žodžius pasako suprantamai.

Mokslininkai dabar planuoja bendra
darbiauti su gastroenterologais, kad būtų 
galima sukurti šios srities lietuvių kalbos 
atpažintuvus, leisiančius kompiuteriui 
diktuoti ligos istorijas. Pirmieji pavyzdžiai 
turėtų pasirodyti po dvejų trejų metų.

Mokykloms žadama jau gana greitai 
pateikti tokių pavyzdžių, kad moksleiviai 
galėtų žodžiu sakomomis komandomis 
žaisti. Pavyzdžiui, atsidaryti interneto 
svetaines. Arba mokytis kalbų: pasako 
lietuviškai, o kompiuteris atsako kita kalba.

Kompiuteris gerai atpažįsta vieno 
kalbėtojo šneką ir jam gali būti ne tas pats, 
kas kalba. Jis gali neatpažinti. Kartais gerai, 
kai kompiuteris neatpažįsta kito žmogaus, 
tai veikia tarsi balso raktas, tačiau jau yra 
sukurta programinė įranga, kuri padeda 
kompiuteriui atpažinti kelis kalbėtojus.

“Mes dabar kalbame lyg ir apie didelę 
naujieną, bet juk “1000 ir vienos nakties” 
pasakoje “Ali Baba ir 40 plėšikų” jau seniai 
atidarinėjo duris sakydami: “Sezamai, 
atsiverk.” Atpažinimas buvo!” - juokėsi 
pašnekovas.

Akademikas L.Tclksnys yra šešių 
išradimų autorius. Jis sukūrė originalią 
teoriją ir konstruktyvius metodus 
atsitiktinių procesų savybių staigių ir lėtų 
pasikeitimų atpažinimui. Būtent ta teorija 
ir buvo vienas iš teorinių pagrindų, 
naudojamų atpažinimui

“Tada mašinos netraukė, - prisiminė 
mokslininkas. - Atpažinimo darbams reikia 
galingų mašinų. Šiais klausimais pradėjau 
domėtis nuo neatmenamų laikų. Esame su
konstravę rašto ženklų atpažinimo mašiną. 
Ir ji buvo ne tik sukurta, bet ir išleista.”

Tautos prisikėlimo partija
Partija įkurta 2008 m. Pirmininkas 

Arūnas Valinskas, nariai - daugiausiai 
pramogų verslo atstovai. Jie teigia esantys 
tiesiog Lietuvos žmonės, dauguma 
niekuomet aktyviai nedalyvavę politikoje, 
kuriems nusibodo, kaip juos valdo. Partijos 
nesaisto įsipareigojimai turtingiems 
rėmėjams, paskui partijos narius nesivelka 
kontpcijos šleifas.

“Mes su savimi neatsivedame 
susikompromitavusių politikų-perbė- 
gėlių”, - sako partijos atstovai.

Darbo partija
Partija įkurta 2003 m. Partijos 

pirmininkas Viktoras Uspaskich. Per 
nepilną mėnesį nuo įsisteigimo, nauja 
politinė partija tapo palankiausiai 
vertinama politine partija Lietuvoje. 2004 
m. įvykusiuose pirmuosiuose Lietuvos 
istorijoje rinkimuose į Europos parlamentą 
Darbo partija didele rinkėjų balsų persvara 
laimėjo penkias iš trylikos vietų, suteiktų 
Lietuvai EP.

Tais pačiais metais įvykusiuose 
eiliniuose Seimo rinkimuose Darbo partija 
iškovojo įspūdingą pergalę ir gavo 39 vietas 
Lietuvos parlamente.

Socialdemokratų partija
Lietuvos socialdemokratų partija 

(LSDP) yra pirmoji Lietuvos partija, įkurta 
dar 1896 m. LSDP nuo pat Nepri
klausomybės atkūrimo aktyviai dalyvauja 
valstybės valdyme, nevengia prisiimti 
atsakomybės, formuojant realiai dirbančias 
Vyriausybes. Pastaruosius 7 metus LSDP 
yra pagrindinė partija, pagal kurios 
programa buvo formuojamos koalicinės 
vyriausybės.

LSDP yra kairioji partija, siekianti pri
imti sprendimus, naudingus daugumai 
Lietuvos žmonių: smulkiam ir vidutiniam 
verslui, pensininkams, valstybei tarnaujan
tiems žmonėms, medikams, .švietimie- 
čiams, socialiniams darbuotojams, jauni
mui irki.

Socialdemokratai kelia tikslą valstybei 
rūpintis žmonėmis ir to siekia 
vadovaudamiesi socialinio teisingumo, 
solidarumo ir laisvės principais.

Premjeras Gediminas Kirkilas 
(ivww.minislraspirmininkas.lt) yra LSDP 
pirmininkas. Partijos garbės pirmininkai - 
buvęs Prez. Algirdas Brazauskas ir prof. 
Aloyzas Sakalas (www.asakalas.lt)

Prie LSDP veikia Lietuvos 
socialdemokračių moterų sąjunga 
(pirmininkė Birutė Vėsaitė) ir Lietuvos 
socialdemokratinio jaunimo sąjunga 
(pirmininkas Linas Jonauskas)

Liberalų ir centro sąjunga
Partija įkurta 2003 m. susijungus 

Lietuvos liberalų sąjungai, Moderniesiems 

krikščionims demokratams ir Lietuvos 
centro sąjungai Partijos pirmininkas - buvęs 
Vilniaus meras Artūras Zuokas. LiCS 
Tarybos posėdyje Klaipėdoje šių metų 
liepos mėnesį partijos pirmininkas kalbėjo, 
kad partijos siekis yra padaryti Lietuvą 
geresne.

Valstiečių liaudininkų sąjunga
Partija įkurta 1922 m., veikė iki 1936 

m., atsikūrė 2005 m. Pirmininkė Kazimira 
Danutė Prunskienė. Valstiečiai liaudininkai 
sutelkę dvi anksčiau savarankiškas partijas 
- Valstiečių ir Naujosios demokratijos - iš 
istorinių ištakų eina į rytdieną kaip darni, 
tolerantiška, kompetentinga, artima 
žmonėms ir juos gerbianti, stiprėjanti 
politinė jėga.

Mūsų stiprybė - darnos tarp miesto ir 
kaimo, tarp sostinės ir regionų siekimas, 
subalansuotas vyrų ir moterų dalyvavimas, 
valstietiškai ūkiško ir krikščioniškai 
jautraus požiūrio į sprendimus derinimas.

Tvarka ir teisingumas
Partija įkurta 2002 m. skilus Lietuvos 

liberalų sąjungai, iki 2006 m. vadinosi 
Liberalų demokratų partija. Partijos 
pirmininkas Rolandas Paksas. 2002 m. 
gniodįvykusiuose Prezidento rinkimuose 
R. Paksas išėjo į antrąjį rinkimų turą ir jame 
2003 m. buvo išrinktas Lietuvos 
Respublikos Prezidentu, tačiau dar po metų 
per apkaltos procesą buvo nušalintas nuo 
šalies vadovo posto. Nuo to laiko partijos 
pirmininkas negali būti renkamas j pareigas, 
kuriuose reikia prisiekti.
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai
Partija įkurta 1993 m., jungėsi su 

Lietuvos dešiniųjų sąjunga, Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2008 
m. - su Lietuvos tautininkų sąjunga ir 
Lietuvos krikščionių demokratų partija. 
Šiemet Tėvynės sąjunga - Lietuvos 
krikščionys demokratai kartu su 
nepartiniais žinomais žmonėmis ir kitomis 
dešiniosios pakraipos partijomis dalyvauja 
koalicijoje “Vardan Lietuvos”. Partijos 
pirmininkas Andrius Kubilius.

Kiti lyderiai: Vytautas Landsbergis, 
Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Partija įsteigta 1998 m., pirmininkas 
Artūras Paulauskas. Naujosios sąjungos 
veikla grindžiama socialinio liberalizmo, 
dažniausiai vadinamo socialliberalizmu, 
ideologija.

„Tarptautinių žodžių žodynas“ 
socialliberalizmą apibrėžia kaip 
visuomenės ideologiją, kuri stengiasi 
suderinti žmogaus laisvę veikti ir valstybės 
siekimą užtikrinti visų visuomenės narių 
socialinį saugumą, todėl toleruoja mišriąją 
(privatinę, kooperatinę ir valstybinę) 
ekonomiką.

Emigrantai: politikų meile užsienio lietuviams - populistine
(www.rinkimai.vakarai.us)
Užsienio šalyse gyvenantys lietuviai 

šiemet kaip niekad aktyviai raginami nebūti 
abejingais ir dalyvauti rudenį vyksiančiuose 
rinkimuose. Vienas po kito Airijoje, 
Didžiojoje Britanijoje ir JAV atsirado 
emigrantų pilietiškumą skatinantys 
portalai, per užsienio lietuvių bendruo
menes nuvilnijo rinkimams skirtos akcijos.

Tačiau artinantis rinkimams už tėvynės 
ribų gyvenantys lietuviai tvirtina esantys 
nusivylę: tik maža dalis politikų parodė 
susidomėjimą jų projektais, o kai kurios 
politinės partijos nenoriai dalijasi net tokia 
vieša informacija kaip rinkiminės 
programos.

Su įvairių etninių grupių žiniasklaidos 
priemonėmis JAV ir Europoje dirbančios 
reklamos bei konsultacinės kompanijos 
„InterMedia Group“ vadovės Austėjos 
Kubilienės teigimu, politinės partijos, o taip 
Mūsų Pastogė Nr. 39, 2008.10.1, psl. 

pat ir Lietuvos verslininkai, linkę neįvertinti 
emigrantų potencialo.

„Informacija, susijusi su rinkimais ir 
politinėmis partijomis, Lietuvoje pasirodo 
pavidalu, skirtu tik vidaus rinkai. Tai, kas 
savaime aišku Lietuvoje, nebūtinai yra aišku 
ar prieinama emigrantams“, - kalbėjo 
neseniai Lietuvoje, Airijoje bei Didžiojoje 
Britanijoje lankiusis A. Kubilienė.

Pasak „InterMedia Group“ vadovės, 
daugelio politinių partijų lyderiai neslepia 
susidomėjimo emigrantais, tačiau jie ne 
visuomet žino, kas šiems aktualu ir kaip su 
jais bendrauti

„Egzistuoja vietinių lietuvių 
bendruomenių organizacijos, žiniasklaidos 
struktūra, įvairiausi centrai, kuriais užsienio 
lietuviai pasitiki ir iš kurių gauna 
informaciją. Politikai bei verslininkai, 
ieškantys priėjimo prie užsienio lietuvių, 
.neturėtųjų pamiršti“, - mano „InterMedia 

Group“ prezidentė. Sujos nuomone sutinka 
ir JAV lietuviai, pasigendantys politikų 
dėmesio tiek rinkimų kampanijos metu, tiek 
ir per eilines Seimo sesijas.

„Politikų meilė emigrantams - popu
listinė“, - įsitikinęs Čikagoje gyvenantis 
„Chrysler“ automobilių kompanijos 
tarptautinių pardavimų departamento 
vadybininkas Gerardas Skeberdis. Jis buvo 
vienas pirmųjų JAV lietuvių, parašiusių 
viešą laišką parlamentarui Arminui 
Lydekai, kuriame ragino neatimti dvigubos 
pilietybės iš užsienyje gyvenančių tautiečių.

Čikagiškis teigia esantis pesimistas, kai 
kalbama apie nuoširdų politikų 
susidomėjimą emigrantais.

„Nei dviguba pilietybė, nei kitos mūsų 
problemos politikams per šiuos rinkimus 
nerūpi“, - teigė G. Skeberdis.

JAV lietuviai rinkimais domisi, tačiau 
už ką balsuoti, nežino. Viena vertus, jiems 

trūksta išsamesnės informacijos, kita vertus, 
nė viena dabartinė partija nepateisina jų 
lūkesčių. JAV lietuviai taip pat pastebi, kad 
partijų programos - suvienodėję.

A. Kubilienės teigimu, iniciatyvos iš 
politinių partijų trūkumas ilgainiui atneš 
žalos ne tiek politikams, kiek valstybės 
ateičiai.

„Nesant tiesioginio kontakto su 
politikais, emigrantai rinks Seimą 
nepasvėrę, kas geriausiai galėtų valdyti 
valstybę, arba iš viso neis balsuoti. Be to, 
reikia nepamiršti, kad daugelis užsienyje 
gyvenančių lietuvių artimai bendrauja su 
giminėmis Lietuvoje. Patirties užsienyje 
įgiję tautiečiai galėti; būti puikūs patarėjai 
politikos labirintuose pasimetusiems 
artimiesiems Lietuvoje. Tačiau jei partijos 
su emigrantais elgiasi arogantiškai, 
greičiausiai sn jomis taip pat elgsis ir 
rinkėjai“, - prognozavo A Kubilienė.
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Kelias tolimas, bet mielas
Iš tikrųjų, buvo jis ir tolimas, ir labai 

smagus, ir labai įdomus. Rugsėjo 12 d. 
mažas autobusiukas „pakrovė“ net 18 
Sydnėjaus lietuvių, l.y. 17 ponių ir vieną 
vienintelį poną, šoferio neskaičiuojant, plius 
darpriekabą su nemaža stirta lagaminų ir 
išriedėjo į trijų dienų kelionę.

Tas kelias, Pacific I lighway, pagal seną 
Lietuvos kariiĮ dainą: tolimas, bet mielas, 
vingiavo pajūriais pamariais, aukštyn į šiltą 
New South Wales šiaurę pro Gosford ir 
Newcastle, pro Bulahdclah ir Tarec ir 
Kcmpsey, kol pasuko j Beilingen miestuką 
žaliuojančiame slėnyje. Tolumoje mėlynavo 
kalnai—Great Dividing Range—skiriantys 
Australijos šiaurės rytų pakraščius nuo 
žemyno vidurio.

Nors nuriedėjom 550 km., bet kelonė 
neprailgo: plepėjom, juokavom ir,žinoma, 
dainavom Kadangi aš dar tebesijaučiu gana 
nauja šio krašto gyventoja, tai kiekvienas 
vaizdas, vardas, miestas buvo įdomus ir 
mano užrašų knygelės puslapiai pilnėjo. Ne 
vien tik aš buvau „nauja“. Dar „naujesnė“ 
keleivė buvo viešnia iš pačios Lietuvos! Su 
ja teko kartu pasėdėti ir įspūdžiais 

Beilingen ekskursijos smagūs keliautojai

pasidalinti. Beje, jos vardas irgi Nijolė. 
Keliaudamos stebėjomės, kad šiame 
nedideliame būryje buvo net trys Nijolės: 
viena „australe“, kita „amerikonka“. o trečia 
net iš Vilniaus!

BELLINGEN
Kodėl atvykom iškylant, būtent j 

Beilingen, sužinojau, kai sustojom prie 
dailaus, plačiais balkonais apjuosto namo 
vardu Mt. Tabor. Šalia glaudėsi maža 
koplyčia. Čia klebonauja lietuviams gerai 
pažįstamas vilnietis kun. Jonas Stankevičius. 
Jis iš šios tolybės kas mėnesį atvyksta j 
Sydnėjų atlaikyti lietuviams mišias! Taigi 
jis prieš kiek laiko besišnekėdamas su mūsų 
energingąja šios ekskursijos vadove Ule 
Kains, pakvietė ją atvežti būrį jo tolimųjų 
„parapijiečių“ išvėčius. Ir štai, šiandien jis 
pats mus draugiškai sutiko.

Pasklidom po šviesius, jaukius, įvairių 
šventųjų vardais pavadintus kambarėlius. į 
šį „Taboro kalną“ atvyksta apylinkių žmonės 
įvairioms rekolekcijoms, dvasiniams 
susitelkimams.. Ir pats pastatas, ir visa 
aplinka labai tinka dvasios atgaivai. 
Valgomojo kambario durys veda j balkoną.

Jadvyga Burokienė su Ule Kains, 
ekskursijos vadove

Na. vaizdas iš jo...trūksta žodžių! Čia tik 
dailininkui sėdėt ir tapyt tą gėlėtą pakalnę 
su mūkiančiom karvytėm, su raudonstogiais 
nameliais ir toli, toli vakaruose 
dunksančiais kalnais.

Privaišinti lietuviškais barščiais 
ir net kaldūnais (atrodo, lietuviškus 
valgius gamini kunigas Jonas gerai 
išmokė ir iš miestelio čia 
pašeimininkaut atvykstančias 
australes), išskubėjom j temstantį 
klebonijos kiemą „pažvaigždinėti“. 
Toli nuo didmiesčio žiburių, 
dangus kaip deimantų prisegiota 
skraistė! Buvo lengva atrast Pietų 
Kryžių, o Venera, Jupiteris ir 
Marsas švietė kaip brangakmeniai. 
Toli, toli už kalnų blykčiojo amalas 
(žaibas be griaustinio). Seniai 
beregėjau tokį gamtos grožį.

Šeštadienio rytas išaušo 
neprastesnis. Pagal posakį: saulė 
žeme ridinėjo. Mūsų šoferis. 

Mr. Graham, lietuviškų maistų pripenėtas, 
išvežė mus apylinkių apžiūrėti. Tas 
apylinkes mums aprodė katalikų mokyklos 
seselė vienuolė, čia gimusi, užaugusi, 
pažįstanti kiekvieną ūkininką,žinanti kelius 
ir takelius. Kadangi šis pajūrio kraštas gauna 
per metus net 1517 mm lietaus, tai gerai 
auga bulvės, įvairios daržovės ir klesti dideli 
karvių ūkiai. Jų karvučių—šėmų, margų, 
net juodų—pilni laukai.

Sugražinę iškalbingą seselę atgal prie 
mokyklos, traukėme toliau vingiuotais 
keliais į valstybinį Dorrigo parką. Kilpų 
kilpom tartum sliekais išsiraičiusi kelią, 
savo vingiais konkuravo Bellinger upė. 
Kalbant apie Bellinger upę kyla klausimas, 
kodėl ant jos kranto stovintis miestelis 
vadinamas BcllingeN? Apylinkės vaizdų 
lankstinukas iškelia šį klausimą, deja—be 
atsakymo. Spėk, ar tai biurokratų klaida, ar 
čia gyvenusių senųjų vokiečių tradicija? 
Kaip ten bebūtų, „ER“ ar „EN“ miestelis, 
ir upė, ir plačioji apylinkė verta aplankyti ir 
pasigėrėti. Kriokliai irkriokliukai, upės ir 
upeliai srūvantys į vandenyną žemyn nuo 
majestotiškos Dividing Range—tai 
Gumbayngirr giminės aborigenų kraštas.

DORRIGO Valstybinis Parkas
Čia sustoję, pabirom į visas puses— 

žiūrėti, matyti, fotografuoti džiunglių (Rain 
Eorest) girią. Kadangi mane labiau domina 
kalnai, tai nužingsniavau aukštyn „skywalk“ 
tiltu, ištiestu virš medžių viršūnių, pasižiūrėt 
į tolumoj mėlynuojančius grėsmingus 
masyvus. Mano smalsumą patenkino 
informacinės lentelės ne tik apie šių girių 
gyvūniją/augmeniją, bet ir apie tuos kalnus. 
Štai Rocky Peak 998 m.. Dome Mountain 
980 m, McGrath I lump 852 m Na. o parko 
augalų—ištisa litanija: 140 rūšių medžių. 
58 vijoklių. O tie medžiai, tai bent 
medžiai—po 30-40 m. aukščio. Paukščių 
irgi netrūksta: bower birds, lyre birds ir 
jaukūs laukiniai kalakutai. Iš vabzdžių, 
būčiau norėjus sutikti didžiulį raguotą Stag 
vabalą, šiek liek panašų į karkvabalį, tačiau

Nukelia j 7 psl.

Iš Redakcijos pašto
Redakcijai,
Džiaugiuosi greitai gaudamas “Mūsų 

Pastogę” (normaliai gaunu tos savaitės 
laidą šeštadienį iš ryto), tai turiu laiko 
skaitymui per savaitgalį.

Dėkoju už įvairius įdomius straipsnius, 
bet ypač kiekvieną savaitę laukdavau 
Alenos Karazijienės prisiminimų iš jos 
kelionių “Lietuvoje - sovietmečio ir 
laisvoje”. Gaila, kad jie pasibaigė. Gal dabar 
p. Karazijienė parašys ir “MP” bus 
atspausdint a kitokių jos prisiminimų?

Nors tik kelis kartus teko lankytis 
Australijoje, bet žmonai Gražinai ir man 
visą laiką išliko labai draugiški 
prisiminimai apie patį kraštą, lankytas 
vietas, lietuviškas organizacijas ir ypač 
naujai susipažintus tautiečius ir senus 
vaikystės Lietuvoje bei jaunystės 
Vokietijoje draugus. Dabar “MP” su dideliu 
malonumu skaitome apie juos, jų darbus ir 
jų vaikus ar vaikaičius, matome nuotraukas.

Dažnai važiuodami automobiliu iš 
Grand Rapids į Čikagą (apie 300 km.) 
klausomės Australijos lietuvaičių 
“Svajonių” dainų. Mintyse ir akyse matome 
jas taip linksmai koncertavusias prieš 
maždaug 22-jus metus mūsų LB apylinkės 
lietuviams. Mūsų mažai Grand Rapids 
lietuvių kolonijai tada buvo didžiulė 
staigmena ir malonumas - pas mus 
koncertuoti atvyko jaunos lietuvaitės 
(Virginija Bruožytė, Birutė Kymantienė ir 
Zita Prašmutaitė) net iš Australijos!!!

Geriausi linkėjimai “Mūsų Pastogei” ir 
tautiečiams.

Vytautas Kamantas 
Red.: Alenos Karazijienės straipsniai greitai vėl 
pasirodys M.P. lapuose.

Vardai ir pavadinimai

Kiekvienas iš mūsų vertiname savo 
vardą ir pavardę, taip pat ir mūsų tautos 
vardą. Jai kodėl mes geriau žinome kilų 
žmonių ar tautų vardus ir turime “pataisyti” 
juos mūsų spaudoje? Yra “Lietuva” ne 
“Litva”, “Vilnius” ne “Wilno”. Kino 
artistas “Brad Pitt”ne “Bradas Pitas” ir 
Amerikos prezidentas “George W. Bush” 
ne “Jurgis Bušas”.

Jau ir taip yra daug iškraipymų 
tarptautiniuose tautų pavadinimuose kaip 
- Deutschland, Germany, Vokietija, 
Germania, Alemania, Allemagne.

United States of America, Jungtinės 
Amerikos Valstijos, Etats Unis Amcriųuc, 
Stati Uniti America, Die Vereinigtcn 
Staaten von Amerika.

Skaitant lietuvių spaudą ir klausant 
lietuvių radijo valandėle susidaro įspūdis, 
kad visas pasaulis yra pilnas lietuvių ir visos 
tautos ir miestai priklauso Lietuvai.

Ar bū Iii taip sunku rašyti: Melbourne, 
Sydney ir Geelong, o ne Melburnas, 
Sidnėjus ir Džilongas? Jau ir taip australai 
mums pataikauja, kad Adelaide ir Brisbane 
rašosi lietuviškai.

Naujai atvykusioms iš Lietuvos ir taip 
jau yra sunku rasti priemiesčius ir gatves 
žemėlapyje, kai jau angliškai parašyta. Bet 
mėgink atrasti Lietuvių Namus ant Erelių 
gatvės šiaurės Melburne...!

Rašant į spaudą mėginu rašyti pagal 
vietinius pavadinimus, bet vis atsiranda 
mokslininkų, kurie pataiso į lietuvių kalbą.

Įdomi tema, gal norite išreikšti savo 
nuomonę spaudoje?

Vytas Šalkūnas

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Švč. Mergelės 

Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400-jų 
metinių minėjimo programos atlikėjoms: 
D. Antanaitienei, R. Mačiulaitienei, B. 
Staugaiticnci, B.Kymantienei, J.Kyman- 
taitei ir choro “Danos sesės” dainininkėms 
bei jų vadovei D. Levickienei.

Už skanių pyragtj ir tortų, kuriais visi 
kartu po minėjimo vaišinomės, iškepimą 
esame dėkingos Katalikių Moterų 
Draugijos narėms: D.Baltutienei, 
I.Jokūbauskienci, Z.Muceniekienei, A. 
Sakalauskienei, LTamošaitienei, A. 
Vyšniauskienei ir už riestainių pristatymą 
Z.Pranckūnienei.

Taip pat nuoširdus ačiū visiems 
talkininkams: kun. A.Šimkui, R.Strungai, 
Ž Strazdauskui ir M. Kozlovskiui- už visus 
vyriškus darbus, o už moteriškus - stalų 
padengimą ir papuošimą, indų suplovimą 
- Draugijos narėms. Ačiū “Talkai”, 
niekuomet neatsisakančiai padėti, už 
programų atspausdinimą.

Mclbourno Katalikių Moterų Drauguos 
Valdyba

DĖMESIO !
Vasaros laikas prasideda

fTii'Y Daylight Saving Time 
io 'zX prasidės NSW, ACT, VIC, SA

' ir TAS valstijose sekmadienį, 
X L t.? ■* spalio 5 d. WA valstijoje laikas 

keisis sekmadienį spalio 26 d.
Pasukite laikrodžius vieną valandą 

pirmyn prieš einant miegoti šeštadienio 
vakare.

QLD ir NT valstijos neįsiveda vasaros 
laiko keitimo.

Mūsų Pastogė Nr. 39, 2008.10.1, psl. 5

Šiluvos minėjimas...
Atkelta iš 3 psl.

pastatyta 1651 m., kuri Dievui ir jo Motinai 
Marijai tamavolOOmelų.

Stebuklais pagarsėjęs Šv. Marijos 
paveikslas 1786 m. buvo apvainikuotas Šv. 
Tėvo Pijaus VI pašventintu gryno aukso 
vainiku. Tais pačiais metais pašventinta 
dabartinė Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bazilika.

Nors tarybiniais laikais KGB pareigūnai 
visokiais būdais trukdė maldininkams 
dalyvauti Šiluvos atlaiduose, tačiau 
pamaldumas išliko gyvas lietuvių širdyse. 
Marijos užtarimu Dievo dovana Lietuvai - 
atgauta nepriklausomybė.

Daugelį metų Šiluva vadinama Lietuvos 
Liurdu. 1993 m. rugsėjo 7 d. šioje koplyčioje 
meldėsi Popiežius Jonas Paulius II. Ant 
Amerikos lietuvių dovanotos Šv. Marijos 
statulos popiežius uždėjo Lietuvos globėjos 
pergalės vainiką ir pavedė Lietuvių tautą 
Marijos globai.

Toliau programoje “Danos sesės”- 
vadovė Dana Levickienė - atliko tris 
giesmes. “Labai senai”, muz. ir žodž. E 
Strolios; “Skaisčiausioji mergelė”, muz. V. 
Liaudanskaitės, žodž. Lacrimos; “Marija, 
viltis mus tikroji”, muz. ir žodž. F. Strolios.

Skaitovė Dalia Antanaitienė užbaigė 
pynę kun. S. Ylos “Malda j Mariją, 
apsireiškusią Šiluvoje”.

Koncertas baigėsi visiems atlikėjams ir 
žiūrovams sugiedant giesmę “Marija, 
Marija”.

Po koncerto draugija pakvietė žiūrovus 
j klubą pasigardžiuoti pyragais ir kavute. 
Girdėjosi šilti atsiliepimai apie koncerto 
programą ir jos atlikėjus.

Danutė M. Baltutienė
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SPORTAS________________________
Didelis Australijos lietuvių entuziazmas

Marytė Marcinkevičiūtė, “Sportas”
Kitąmet Vilniuje bus surengtos VI 

pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kuriose 
rungtyniaus viso pasaulio lietuviai. 
1 .aikydamiesi tradici jos atvyks ir Australi jos 
lietuviai, kurie iki šiol aktyviai dalyvaudavo 
visose žaidynėse.

Ta proga 1 jetuvoje pirmą sykį viešėjo 
Australijos lietuvių fizinio auklėjimo 
sąjungos (Al TAS) pirmininkas Jeronimas 
Belkus, kuris domėjosi rūpimais Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių (PI ž>7.) klausimais. 
Sydnėjuje gyvenantis .1. Belkus buvo 
susitikęs su Sporto departamento 
generaliniu direktoriumi Algirdu Raslanu, 
aplankė Sostinių golfo klubą, kuris jam 
paliko ypač puikų įspūdi, ir norėtų, kad čia 
kitąmet vyktų PI .SŽ golfo varžybos.

Kaip Australijos lietuviai rengiasi 
artėjančioms PLSŽ?

Labai norime, kad tos šventės 
nenutrūktų ir tęstųsi toliau, kad sportininkai 
galėtų jose dalyvauti. Šiuo metu stiprių 
komandų neturime ir vargu ar 
pretenduosime nugalėti. Tačiau mūsų 
sportininkams bus labai įdomu pasivaržyti 
su viso pasaulio lietuviais, ir jie stengsis 
pasirodyti kuo geriau. Pagrindinis mūsų 
kelionės tikslas - supažindinti jaunimą su 
Lietuva, tėvų ir senelių kraštu, pabendrauti 
su viso pasaulio lietuviais sportininkais, 
pasimokyti, pasikeisti patirtimi. Esame tik 
mėgėjai, meistriškumu mūsų sportininkams

KALIMAI IR Ž1HO1MĖ#
Nijolė Jankutė

Tęsinys.
Pradžia “MP” nr. 
36.

Kada žingsnis po žingsnio prieš 
sužavėtas akis netikėtai sutviska naujo 
ežero veidrodis, kada po kojomis už kelių 
pėdų akmenuoti šlaitai krenta tiesiai 
žemyn, o ant uolų negirdimą dainą 
skambina mėlynieji varpeliai ir 
kristaliniame danguje viršūnių profiliai 
įsirėžia amžinu paveikslu, staiga kažkur 
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sunku lygintis su Lietuvos sportininkais, 
kurie treniruojasi profesionaliai ir daug 
rungtyniauja. Australijos lietuvių komandas 
sudarys tie sportininkai, kurie dalyvavo 
pastarosiose trejose mūsų sporto žaidynėse. 
Iš jų ir sudalysime mūsų rinktines. Turime 
neblogas moterų ir vyrų bei vaikinų iki 21 
melų krepšinio komandas, kurios norėtų 
dalyvauti PLSŽ. Kiekviena komanda turi 
trenerį, padėjėją ir vadybininką.Yra ir 
neblogų lauko bei stalo tenisininkų, 
biliardo, golfo entuziastų, kurie ilgi rengiasi 
dalyvauti žaidynėse. Ankstesniais metais 
Australijoje buvo neblogo meistriškumo 
tinklinio komandos, vieną iš jų -Syd nejaus 
„Kovą“ - teko treniruoti k man. Ji dalyvavo 
II pasaulio lietuvių sporto žaidynėse 
Čikagoje. Tinklinis man visą laiką buvo 
prie širdies, tačiau dabar tos komandos 
išbyrėjo. Australijoje lietuviai tinklini dabar 
mažai žaidžia, bet tikiu, kad ši sporto šaka 
ateityje atsigaus. Per mūsų sporto šventę, 
įvyksiančią gruodį Sydnėjuje, tinklinį žais 
kokios penkios ar šešios „pipirų“ 
komandos.

Kiek iš viso bus sportininką jūsiškėje 
sportinėje delegacijoje?

Šiandien jų yra apie 60-70, o kiek bus 
kitąmet - sunku pasakyti. Šiemet j 
Zarasuose surengtą pasaulinę skautų 
stovyklą užsirašė dalyvauti 58 Australijos 
lietuviai, o atvažiavo tik 19. Susitikęs su 

pradingsta kasdienos realybė. Palieka tik 
žmogus ir kalnai intymioje tyloje - be 
kompromisų, be rezervų... Tai nepaprastas 
jausmas! 'lokį ir darstipresnj turėtų išgyvent 
alpinistas, nugalėjęs amžino sniego viršūnę 
ar slidininkas, paukščiu lėkdamas 
svaiginančiais skardžiais. Man kažkodėl 
atrodo, kad kalnai yra viena iš tų retųjų ribų 
ant kurios sustojęs, žmogus palaimintos 
sekundės dalį gali žvilgterėti į Absoliutų 
Grožį!

Aleliuja, kalnai!
Skirtis su kalnais sunku. Atsisveikini 

lygsu žmogum. Ilgai geri
vaizdus, tartum 
perdžiūvusi žemė lietų, 
ir vis tebetrokšti. Ilgai 
žvelgi atgalios... Tikiu, 
kad Rockies turi dar 
gražesnių vietų, už tą, 
kurią lankiau. Bet Rocky 
Mountain valstybinis 
parkas yra mano pirmoji 
meilė, ir kaip tokia, 
neturi sau lygių.

Kalnai lydėjo mus 
toli. Iki Loveland 
kristaliniam horizonte 
galėjau išskirt visas 
viršūnes. Vėliau jos ėmė 
dengtis melsvu tolumos 
šydu, bet keturkampė 
Long’s Peak galva buvo 
aiški dar toli už Greeley.

Aleliuja, Kalnai! 
Man rodos, lik dabar 
suprantu, kodėl Mekas 
savo filme jus šiais 
žodžiais prakalbino, 
kodėl Roman Gary “S.... 
Bum” tik dėl jūsų gyveno, 
kodėl vieną kartą 
pamačius, nebegalima 
jūsų pamiršti...

Aleliuja, kalnai!
(Pabaiga) 

Lietuvos kūno kultūros ir sporto 
departamento generaliniu 
direktoriumi A. Raslanu, paprašiau, 
kad jis mums, ypač jaunimui, truputį 
padėtų. Mes neturime užtektinai 
pinigų, mūsų klubai nėra turtingi. 
Brangi kelionė, sportinė apranga. 
Namie rengsime loteriją, truputį 
prisidursime pinigėlių.

Šiemet gruodį Sydnėjuje vyks 59-oji 
Australijos lietuvių sporto šventė. Ar šis 
renginys dar populiarus ir nepraranda 
gražią tradiciją?

Tradicijas stengiamės tęsti. Labai 
populiarios Lietuvių dienos, 
rengiamos kas antrus melus. Per jas 
pasirodo mūši) tautinių šokių, chorų 
kolektyvai, vyksta literatūros vakarai, 
jaunimo koncertai. Suvažiuoja gana 
daugžmonių. Tuo pačiu metu vyksta 
ir mūsų sporto šventė, susirenka 
pasivaržyti 150-200 mūsų 
sportininkų. Savo sporto šventę 
rengiame ir atskirai, tačiau tada 
sportininkų susirenka kone perpus 
mažiau (priklauso nuo to, kur vyksta 
šventė).Tačiau kai šventė vyksta populiarioje
vietoje - Geelong’e, atletų suvažiuoja gana 
nemažai, o j Adelaidę. Brisbane, Sydnėjų 
reikia toliau vykti, todėl ir sportininkų 
susirenka mažiau.

- Kokias sporto šakas Australijos lietuviai 
labiausiai mėgsta?-

Mūsų sporto šventėje pats 
populiariausias - krepšinis. Australijos 
lietuviai mėgsta ir golfą, stalo tenisą, 
biliardą.

Vakaro valkatos
Valkataujant abu -
Aš ir katinas, raudonas kaip dykumų 
smėlis.
Pakelėj sėdim, saulėlydžio laukiam.
O kai saulė nukrinta, 
Aš ir mano valkata katinas 
Slenkam nakvynės į svetimą kiemą.

Kaip adata aštri dailiai 
Susiuvo dangų spinduliai, 
O saulės žėrinti akis 
Greit už akiračio nukris 
Tenai pradėti rytą naują.

O čia - naktis - 
Svirpliai, cikados, pilnatis 
Vaiduokliška šviesa skalauja... 
Nuskrido laikas be ribų, 
Jį tartum smėlį aš bėriu...

Kelionė

Batai dovanoti, batai nunešioti,
Kad galėtų-daugprikalbėtų:
Kur buvo eita,
Kas padaryta.
Kas nutylėta,
Kas pasakyta,
Dažnai meluota,
Toli žingsniuota...

Laikas sustoti, nebeklajoti.
Ilga kelionė-tartumanl dclno-
Jau reikia kopti į smilčių kalną...

Nijolė Jankutė

Ar jums mielos ALFAS pirmininko
pareigos?-

Tai administracinis darbas, pirmininku 
dirbti nėra sunku. Australijoje jie keičiasi 
kas dveji metai, atsižvelgiant į tai, kurvyksta 
mūsų sporto žaidynės. Padirbame porą 
metų ir savo vietą užleidžiame kitiems. Tai 
labai puikus sumanymas.Vadovauti ALFAS 
kelerius metus - labai sunku.

Ar Australijos lietuvių sportiniam 
gyvenimui daro įtakos naujoji lietuvių banga 
į kengūrą šalį?

Mūsų kraštiečiai atvažiuoja ne sportuoti, 
o užsidirbti pinigų geresniam gyvenimui. 
Juos Sydnėjuje labai mažai ir matome, gal 
daugiau mūsų kraštiečių renkasi 
Melbourne. Girdėjau, kad jaunimas iš 
Lietuvos pas mus žaidžia futbolą ir krepšinį. 
Viliuosi, kad kada nors jis ateis ir į mūsų 
sporto klubą „Kovą“.

Kaip apskritai dabar gyvuoja„Kovas”?~
Klubui nėra lengva. Ankstesnės kartos 

dideli sporto entuziastai jau iškeliavo 
amžinybėn, o jaunimas didesnio entuziazmo 
nerodo. Dabar klubui vadovauja Gediminas 
Sauka. „Kovas” šiemet rengs Australijos 
lietuvių sporto šventę. Tačiau nemanau, kad 
gražiomis tradicijomis garsėjantis Sydnėjaus 
klubas dings iš Australijos lietuvių sportinio 
gyvenimo. Paprasčiausiai jam dabar sunkus 
metas. Dabar su manimi Lietuvoje viešėjo 
ir Sydnėjaus lietuvių klubo iždininkas 
Darius Gcčiauskas-Gakas, kurio tėvai buvo 
pirmieji „Kovo” krepšininkai. Dariaus 
dukra taip pat atstovauja„Kovo“ merginų 
krepšinio komandai.

- Kokį susidarėte vaizdų apie Lietuvą?—
Tėvų kraštą pamačiau labai gražų, žalią, 

sutikau puikių žmonių. Labai patiko 
Vilniaus senamiestis. Gaila, kad atvažiavau 
labai trumpam, daug ko nespėjau pamatyti. 
Galėčiau po Lietuvą vaikščioti ištisus metus 
ir valgyti...cepelinus, silkutes, šaltibarščius, 
kuriuos labai mėgstu. □

SBS Radio - Lithuanian
The many voices of one Australia

Sydney 97.7 fm 5.00 pm, Tuesdays
Melbourne 93.1 fm 5.00 pm, Tuesdays
National 3 pm Tuesdays,

Frequencies:
Adelaide 106.3 fm.
Adelaide Foothills 95.1 fm
Brisbane 93.3 fm,
Canberra 105.5 fm,
Hobart 105.7 fm,
Perth 96.9 fm.

AR JAU SUMOKĖJAI 

“M.ŪSŲ PASTOGĖS" 

PRENUMERATĄ?
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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 LR piliečiai, nuolat gyvenantys arba rinkimų 
metu esantys ne Lietuvoje, 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 į Lietuvių Namus šią dieną, 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. Taip pat prašome tų, kurie nebalsavo anksčiau per Se imo arba Prezidento 
rinkimus registruotis LR Generaliniame konsulate Melbourne palikti žinutę tel. 
+ 61 3 9808-8300, siusti laišką paštu - 56 Somers Street, Burwood, VIC 3125 
Australia arba e-paštu: litconmelb@bigpond.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

Kas gintų Lietuvą
Atkelta iš 1 psl.
net nebus, kur ateiti. Lietuvai reikia 84 
naikintuvų ir trijų bazių.

Tačiau šiandienyra tik viena Zokniuose 
ir ta „apkramsnota“, nepajėgi aptarnauti ir 
priimti tų oro pajėgų, kurios čia galėtų būti 
dislokuotos“, - teigė Z. Vegelvičius.

Dabartinis Lietuvos Karinių oro pajėgų 
vadas generolas Artūras Leita tokias savo 
pirmtako kalbas vadina niekais.

Esą Zokniuose leidžiasi didieji NATO 
lėktuvai, tačiau generolas neatskleidžia, 
kiek lėktuvų užpuolimo atveju Zokniai 
galėtų priimti vienu metu.

Anot ekspertų, Lietuvos teritorijos 
gynybą apsunkintų tai, kad pasinaudodami 
Kaliningrado sritimi nišai smogtų Iškart 
dviem frontais.

Karo istorijos centro direktoriaus dr. 
Valdo Rakučio teigimu, „problema yra tai, 
kad sukurta tokių savęs nuraminimo 
pasakų, kurios šiek tiek apramina 
visuomenę, tačiau neduoda gynybos garantų.

Iš tikrųjų profesionalų karyba yra

f JVEIKIMMAJ
Prieš dvidešimt metų, Eglės 

Žalčių Karalienės statula buvo 
Australijos Lietuvių Bendruo
menės padovanota Australijai 
jos 200 metų jubiliejaus proga. 
Nemažai Australijos Lietuvių 
Bendruomenės narių rėmė šį 
projektą darbais bei lėšomis. 
Praėjus 20 metų, statula darstovi 
Glebe Parke Canberroje kaip 
Australijos daugia-kultūrinės 
visuomenės pavyzdys.

ALB Krašto Valdyba 
sveikina Canberros Lietuvių 
Bendruomenę kuri nutarė 
paminėti statulos 20 metų 
jubiliejų. Ta proga parodome, 
kad lietuvių bendruomenė, nors 
maža, toliau gyvuoja. Praėjus šiai 
šventei, kviečiame visus ruoštis 
kitam dideliam jubiliejui 2009 
metais: Lietuvos vardo pami
nėjimo 1000-mečio jubiliejini.

ALB Krašto Valdvba 

v. '.J 
Rašydami testamentą nepamirškite lr"Musų Pastogės".

Remkite išeivijos spaudą! 

efektyvesnė tokiose konfliktinėse zonose 
kaip Irakas ar Afganistanas, todėl dauguma 
kariuomenių ir vykdo reorganizaciją.

Mes irgi tai darome, ir teisingai, nes 
tiems karams reikia profesionalų. Tačiau kai 
eina kalba apie savo teritorijos gynybą, tada 
reikia įgjungti visas įmanomas pajėgas.

Čia pavyzdys turėtų būti ne VakanĮ 
Europos šalys, tačiau tokios šalys kaip 
Šveicarija ar Izraelis. Šveicarų pajėgos 
formuojamos iš tradicijos, o Izraelyje dėl 
to, kad yra poreikis - jei esi pavojingoje 
vietoje, turi būti ginkluotas.

Anot buvusio kariuomenės vado Jono 
Kronkaičio, NATO saugumas priklauso 
nuo kiekvienos narės įnašo. Trečiasis 
Aljanso sutarties straipsnis įpareigoja 
kiekvieną jo narę užtikrinti savigyną.

Tačiau Lietuvos politikai laužo prieš 
kelerius metus duotą pažadą siekti, kad 
išlaidos gynybai sudarytų 2% bendrojo 
vidaus produkto, ir krašto gynybai skiria 
beveik perpus mažesnį finansavimą - kiek 
daugiau nei milijardą litų. Tai vienos Lš 
mažiausių skiriamų lėšų tarp NATO šalių.

Aukos "Musų Pastogei"

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

S. Vaičius NSW $ 35.00
R. Umber VIC $ 5.00
C. Protienė NSW $ 20.00
A. Kasiulaitis NSW $ 50.00
Br. Dambrauskas NSW $ 35.00
Br. Ropienė NSW/Lietuva $ 25.00
G. Aras NSW $ 20.00
M. Krupa NSW $ 35.00
Z. Adickas TAS $ 15.00
VA. Vitkūnas SA $ 10.00
J. Petraitis TAS $ 35.00
J. Žentelis ACT $ 25.00
T. Rotcas NSW $ 55.00
M. Kavaliauskas NSW $ 15.00
R. Genys NSW $ 40.00
L. Cox NSW $ 20.00

Liūdna žinia
Gauta žinia, kad liepos 30 d. po 

nesėkmingos kovos su vėžiu mirė Regina 
Alis - Ališauskienė (Gadeikytė). Iš artimųjų 
liko dukros Regina (JAV), Laima 
(Melbourne), Audra (Adelaide) ir anūkai 
bei proanūkiai. Velionės pelenai ilsėsis 
šalia jos a.a.vyro Romo, Springvale, NSW.

In memoriam
A'frA Pranas Kuisys

1925. 01. 25
Pranas gimė 1925 m. 

sausio 25 d. Žemaitijoje, 
Žem. Naumiesčio valsčiuje, 
Venckų kaime, mano 
tėviškės kaimynystėje. 
Lankydamas pradžios 
mokyklą, jis kasdieną 
praeidavo pro mūsų sodybą. 
Jo kūdikystė ir vaikystė 
nebuvo lengva. Motina mirė 
Pranui vos sulaukus 10 metų 
amžiaus. Patėvis vėl apsivedė ir Pranui teko 
sunki našlaičio dalia. Sulaukęs 17 metų, 
Pranas paliko namus ir išėjo ieškoti 
geresnio gyvenimo.

Dirbo pas ūkininką Klaipėdos krašte, 
netoli Šilutės. 1944 m. spalio mėnesį 
pasitraukė nuo artėjančių raudonųjų į 
Vakarų Vokietiją. Po karo apsigyveno DP 
stovykloje, netoli Hamburgo. 1947 metais 
išvyko į Angliją, bet išjos netrukus grįžo j 
Vokietiją, iš kur 1948 metų pabaigoje išvyko 
j Australiją. Dirbo Islingtonc (S.A.) gele
žinkelių dirbtuvėse iki pensijos amžiaus.

Pranas buvo ramus ir tylus žmogus. 
Mėgo švarą ir buvo labai sąžiningas. Rėmė 
lietuvišką spaudą, lankė visus lietuviškus 
renginius, dosniai paremdamas visas

Kelias tolimas
Atkelta jš 5 psL 
susitikimo su sausumos dėle (leech) visai 
nepasigedau.

Pasigėrėjus tolimais kalnais ir 
pasiskaičius, kokia fauna/flora gyvuoja 
Dorrigo parke, patraukiau siaurais šios 
girios takais—aukštyn-žemyn—pro 
milžinus paparčius ir milžinus medžius. 
Savo dydžiu ir aukščiu mane tiesiog 
pritrenkė Port Jackson vardo fygos. Man 
rodėsi, kad jos jau nebe medžiai, bet! 
Viduramžių pilių-bažnyčių bokštai premti 
aštriais kontraforsais. Už kiekvieno jų 
galėjai pasislėpti, tartum už Achilo skydo!

Gamtos grožybių sužavėti ir nuvarginti, 
pietavom parko kieme. Gausius ir labai 
skanius užkandžius atsivežė Sydnėjaus 
keliauninkės. Gumbayngirr aborigenų 
takais pasivaikščiojus, tie užkandžiai tirpte 
sutirpo. Vienas kitas trupinėlis teko ir 
aplink lupinėjantiems raudongalviams- 
geltonkakliams kalakutams, kuriuos lesint 
draudžiama. Prasižengiau draudimui. 
Palesinau vieną įkyriai prašantį!

MT. TABOR
Sugrįžus atgal į kleboniją, prisiminiau 

to, Izraelyje s tūkstančio, kalno istoriją. 
Pagal Šv. Raštą, ant to kalno netoli 
Jeruzalės įvyko Jėzaus pokalbis su 
Moze ir kitais Senojo Testamento 
pranašais. Šis regėjimas ir pritrenkė, ir 
taip sužavėjo apaštalus, kad Petras net 
siūlėsi „pastatyt padangtes“ 
dangiškiems svečiams. O mums ši kun. 
Jono „padangtė“ buvo ypač svetinga ir 
vaišinga. Vakarieniaudami dalinomės 
įspūdžiais, susipažinom su keletu kun. 
Jono kaimynų ir net svečiais iš 
Amerikos. O temstant, susirinkę ant 
balkono, apsupti žvaigždėto vakaro 
ramybės, linksmai padainavom. Na, o 
mūsų „pagirtas tarp moterų“ Antanas 
Kramilius pabėrė visą maišą juokų- 
anekdotų. Neatsilikom ir mes 
moteriškės. Pačios nustebom kiek tų 
anekdotų, nekaltų ir ... „kaltų“ 
kiekviena papasakojom!

LAIKAS NAMO?
Iš tikrųjų? Negali būti, kad taip 

greit išaušo giedras sekmadienis. 
Aišku, tokį puikų orą mums išprašė 
kun. Jonas.
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lietuviškas organizacijas. 
Steigiant Adelaidės Katalikų 
Centrą daug savaitgalių 
praleido prie patalpų 
tvarkymo.

Sulaukęs pensijos, 
apsigyveno vyresnio amžiaus 
žmonėms parūpintuose 
namuose. Prieš keletą metų 
sunkios ligos paliestas 
išsigydė, bet nuožmi liga vėl 

pasikartojo ir paskutinės gyvenimo dienos 
buvo vargingos ir sunkios. Kūnas ligos 
varginamas pamažu geso. Išbuvęs porą 
savaičių ligoninėje ir savaitę slaugos 
namuose, mūsų klebonui suteikus 
paskutinius religinius aptarnavimus, 
Pranas š. m. rugsėjo 9 d. popietėje mirė.

Mažam lietuvių būreliui dalyvaujant, š. 
m. rugsėjo 16 d. Pranas buvo palydėtas iš 
Šv. Kazimiero koplyčios į Centennial Park 
kapines. Gedulingas pamaldas atlaikė ir 
pamokslą pasakė kun. Juozas Petraitis 
MIC. Atsisveikinimo žodį tarė Viktoras 
Baltutis.

Ilsėkis, Pranai, Viešpaties prieglobstyje 
po permainingos gyvenimo kelionės!

V. Baltutis

į mišias toje mažoje koplytėlėje. Ji buvo 
ypač skoningai įrengi a, o langai puošėsi net 
vitražais.

Atsisveikinę su mielu šeimininku, 
nenoromis palikom šią rojišką apylinkę. 
Vėl kalnais, pakalnėm, pro krioklius ir 
miškus nudardėjom į Urungą miestelį 
pajūryje. Čia buvo didelis malonumas 
pažygiuot 622 m. ilgio tiltu per Urunga 
lagūną iki jūros pakraščio stebint tingius 
pelikanus ir cypaujančias „curlews“. Puiki 
čia vietelė atostogauti!

Kelionė namo neprailgo. Nors pavargę 
nuo įspūdžių, bet vis dar nenustojome jais 
dalintis. Pusiaukelyje dangus apniuko, 
pradėjo lynoti, o netoli Sydnėjaus mus 
pasitiko ryškus vaivorykštės lankas! 
Jautėmės iškilmingai sutikti ir labai dėkingi 
energingajai linksmajai vadovei Elei Kains. 
Tai ji suplanavo mums tokį malonumą, 
vertą didelio AČIŪ, kaip ir kun. Jonas 
Stankevičius, taip nuoširdžiai, vaišingai mus 
priėmęs. Esu tikra, kad ši ekskursija ne 
vienintelė, kad vėl teks visiems pakeliauti, 
kaip toje dainoje - „kelias tolimas, bet 
mielas!“

Trečioji Nijolė

7

mailto:litconmelb@bigpond.com


The Friendship Games are on AGAIN!
Lithuanians vs. Latvians 

sponsored by "Kovas" Sports Club 
When: Sat. Oct 18th
Where: Bankstown Basketball Stadium, Third Ave., 
Condell Park
Games will begin at 1.00pm and finish by 5.30pm.

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

Tautinių šokių grape “Sūkurys” repetuoja Sydnėjaus Lietuvių Klube 
sekmadieniais (kai nevyksta kiti renginiai) nuu 4.30 vai. p.p.

Choro “Daina” repeticijos Sydnėjaus Lietuvių Klube vyksta penktadieniais 
nuo 7.30 iki 10 vai. vakaro. Maloniai kviečiame prisijungti.
Choro prezidentė Albina Liutaekienė, tel.: 97471179.
Sekretorė Aida Zastarskytė - Abromas, tel.: 9610 7822.
Iždininkė Megan Dunn, tel.: 9635 3427.

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

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

1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo kvietimas
3. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo skaitymas
4. Pranešimai:
a) Apylinkės Valdybos pirmininkės,
b) Iždininko,
c) Kontrolės komisijos,
d) SLIC’o
c) Savaitgalio mokyklos
1) ALD Ruošos komiteto
5. Diskusijos ir pranešimų priėmimai
6. Mandatų komisijos rinkimai
7. Naujos Apylinkės Valdybos rinkimai (žiūr. atskiras 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 1.3 vai. taip pat 

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

d) Siūlymo (nominacijos) į Apylinkės Valdybą ir Krašto Tarybą formos jau dabar 
gaunamos iš iždininko (TJ. Rotco) - informacija suteikiama skambinant tel. 9728 1046 
arba mob. O432354878.(Raštu: 69 Belmore St., Eairfield East, NSW2165).

Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti Apylinkės svarbiuose Bendruomenės 
sprendimuose. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: conlaetus@lithuaniancliib.org.au 
www.litliuanianclub.org.au

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

Restoranas dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos - 2.30 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.

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Kvietimas
Į susitikimą su nauju Lietuvos Ambasadorium. 

Lietuvos Prezidento dekretu Lietuvos ambasadorius Japonijoje

DAINIUS PETRAS KAMAJUS

yra paskirtas nereziduojanlis ambasadorius Australijai. Spalio 2 dieną 
Ambasadorius Kamaitis iteiks skiriamuosius rašius Australijos 
Gcneralgubernatorei Quentin Bryce.

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. 4.333 6241, 
ramzak@bigpond.eom, iki spalio 1d.

CRIME
STOPPERS “Mūsų Pastogė" is a proud 

supporter of Crime Stoppers.

"Mūsų Pastogė" remia Crime
Stoppers.

-SJF—
Sj “Musų Pastogės” numerį redagavo Dovilė Zduobicnė
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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.
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Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė* Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašin ius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinam i ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandįjoje oro paštu SI 15.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokami} 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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