
Eina nuo 1949 Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina - Price $1.50 2010.09.01 Nr. 34 (3207)

Skautai skaito “Musų Pastogę”

Sydnėjaus “Aušros” tunto skautės pozuoja skaitančios “Mūsų Pastogę”. Ši nuotrauka, 
šalia kitų rodančių lietuvius skautus pasaulyje beskaitant lietuviškus leidinius, buvo 
spausdinta paskutiniame “Skautų Aido” numeryje.

Jadvyga Lietuvos įvykių apžvalga 
Dambniuaklenė

Prisimenant Artūrą Sakalauską
(Lietuvos rytas) Tik puoselėdami laisvės idealus savo 

širdyse mes gyvensime laisvoje Lietuvoje, pabrėžė Lietuvos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė šeštadienį vykusiame 
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo gynėjo, 
savanorio Artūro Sakalausko žūties 19-ųjų metinių 
minėjime prie paminklinio akmens savanoriui.

Minėjime sakydama kalbą, šalies vadovė pabrėžė, jog 
prieš 19 metų drąsus savanoris iš Dzūkijos, vadovaudamasis 
savo tėvų idealais, nepabūgo sovietinių okupantų atakos ir 
paaukojo savo gyvybę vardan mūsų visų laisvos ateities.

Tai, pasak Prezidentės, yra besąlygiško atsidavimo 
Tėvynei pavyzdys ir pilietiškumo pamoka visai tautai Mes 
privalome suprasti šią pamoką ir įvertinti jos kainą.

„Tik laisvėje gali skleistis tauta ir, būdama ori, kurti
savo ateitį. Prieš dvidešimt metų mes patys išsikovojome laisvę ir dabar gyvename 
nepriklausomoje šalyje. Branginkime ir puoselėkime tai. ką tada mes pasiekėme. Toliau 
kurkime demokratijos, tolerancijos ir moralumo vertybėmis pagrįstą savo valstybę. Būkime 
verti savo pačių išsikovotos laisvės“, - kalbėjo Prezidentė D.Grybauskaitė.

1991 metų rugpjūčio 21-osios vakarą į Lietuvos karių saugomą teritoriją prie 
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo įsiveržė sovietų armijos kariai Per susidūrimą 
su jais prie pirmojo sargybos posto Goštauto gatvėje buvo sužeisti dvylika Lietuvos karių. 
Vieno iš jų - savanorio ASakalausko - žaizdos buvo mirtinos.

Parlamento gynėjas palaidotas gimtojoje Dzūkijoje, Alytuje, šalia pirmojo už Lietuvos 
nepriklausomybę žuvusio (1919 m.) karininko Antano Juozapavičiaus.

ASakalauskas gimė 1963 metų spalį Alytuje. Iki lemtingų įvykių dirbo Alytaus mašinų 
gamykloje. 1991-ųjų sausį įstojęs į Savanoriškąją krašto apsaugos tarnybą aktyviai dalyvavo 
Sausio įvykiuose, budėjo Aukščiausiosios Tarybos rūmuose, taip pat dalyvavo budėjimuose 
savanorių postuose Kaune, Sitkūnuose. Rugpjūčio 19-ąją su Alytaus rinktinės savanoriais 
atvykęs budėti į Vilnių stojo parlamento gynybon. Savanoris ASakalauskas po mirties 
apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu, Sausio 13-osios atminimo, Savanorio kūrėjo medaliais.

POLITIKA
Krauju apgintą 

Lietuvos trispalvę 
vis dažniau į šešėlį 
stumianti bedvasė 
ir bereikšmė 
Europos Sąjungos 
vėliava reiškia ir 
artėjantį mūsų 
pilietybės 

panaikinimą. Lietuvoje ES vėliava ir 
specialiais stendais šiuo metu yra 
pažymimas kiekvienas už Bendrijos, o 
kartu ir mūsų mokesčių mokėtojų lėšas 
remontuojamas namas, vieškelis ar tiltas. 
“Esu prieš, kad ES vėliavas kabintų prie 
mokyklų, o ministrai, kiek žinau, apie tai 
jau kalbasi, - dabar “Respublikai” sakė 
A.Juozaitis. - Tokią tendenciją jau 
pastebėjau Latvijoje. Prie tų mokyklų, kurios 
gavo europinių pinigų, privaloma tvarka jau 
keliamos ES vėliavos. Ilgainiui tai ateis ir į 
Lietuvą.” Rašytojas Valdemaras Kukulas, 
akademikas Antanas Buračas ir filosofas 
Arvydas Juozaitis sunerimę. “Lietuvos 
vėliava privalo visada būti tik pačiame 
dėmesio centre, o ES simbolis kartais gali 
būti kur greta, - sakė V.Kukulas. - Bet 
problema yra kur kas didesnė. Dabar mūsų 
vėliava tapo neišmanymas.”Nugyvenau ilgą 
gyvenimą, bet sovietmečiu niekada nesu 
matęs, kad prie remontuojamų kelių ar 
statybų būtų stendų, kurie informuotų, jog 
darbus remia Sovietų Sąjunga, - sakė 
A. Buračas. - Gražu, kad viešinama ES 
parama, bet neprimenama, kaip įvairūs 
avantiūristai šiuos milijonus pasisavina ir 
išgrobsto”.

EUROPOS PARLAMENTE
Dešimtys tūkstančių litų kas mėnesį už 

mažai kam įdomias kalbas ir menką naudą 
Lietuvai - taip gyvena į Europos Parlamentą 

(EP) išrinkti veikėjai. Kokios naudos 
Lietuvos žmonėms per metus davė jų 
išrinktieji į Europos Sąjungos įstatymų 
kalvę? Paklaustas apie galimybes EP dirbti 
Lietuvos žmonių labui, Justas Vincas 
Paleckis buvo atviras: nei vienas, nei 
dešimt, nei šimtas europarlamentarų nieko 
negali padaryti mūsų šalies labui. Būtina, 
kad lietuvių idėją palaikytų EP dauguma 
arba Lietuvos problema būtų kokia nors 
išskirtinė. Pasak Romualdo Ozolo - 
signataro, filosofo, “viskas suprojektuota 
taip, kad Europos Parlamentas Bendrijoje 
neturėtų jokios reikšmės. Ką jis gali 
sprendžiant Europos reikalus? - Nieko. 
Europarlamentarai tėra eurokomisarų 
aidas. Lietuvos atstovai į Europos 
Parlamentą išvažiavo spręsti savo karjeros, 
interesų reikalų”.

EP nariai gauna vienodą atlyginimą - 
5,963 eurus (apie 20,573 litus) atskaičius 
ES mokesčius bei draudimo nuo 
nelaimingų atsitikimų įmokas. 
Parlamentinei veiklai europarlamentarai 
kas mėnesį gauna po 4,202 eurus (apie 
15,000 litų). Už kiekvieną dalyvavimo 
oficialiuose EP organų posėdžiuose, 
rengiamuose ES teritorijoje, dieną 
europarlamentarui mokama po 298 eurus 
(apie 1,028 litus) dienpinigių.

VERSIĄS
Rugsėjo viduryje Vilniaus viešbučiai 

negalės virkauti dėl menko užimtumo. 
Plačiausiai sėkmė šypsosis trims dešimtims 
Vilniaus viešbučių, kurie taps oficialiomis 
Jungtinių Tautų Organizacijos interneto 
valdymo forumo dalyvių apgyvendinimo 
vietomis. Jei planų nesugriaus gamtos 
stichijos, šiuose viešbučiuose turėtų nelikti 
nė vienos laisvos vietos. Į rugsėjo 14-17 
dienomis vyksiantį interneto valdymo

Nukelta |2psL

Dainavo visa Estija
(BNS) Mažytė Estija vadinama 

kompiuterinių technologijų milžine. Ši 
Baltijos šalis, kurioje gyvena vos 1.3 mln. 
gyventojų, kuri išsaugojo senas dainų 
švenčių tradicijas, šiemet surengė pirmą 
pasaulyje skaitmeninį dainų festivalį.

Rugpjūčio 22 d. chorai iš daugiau nei 
šimto Estijos vietovių buvo sujungti 
kibernetinėje erdvėje. Taip estai paminėjo 
Nepriklausomybės atgavimo 19-ąsias 
metines. Estija paskelbė nepriklausomybę 
iš karto po nesėkmingo pučo Maskvoje 
1991 m. rugpjūtį - rugpjūčio 20 d. tuometė 
Estijos Aukščiausioji Taryba priėmė 
sprendimą atkurti nepriklausomą Estijos 
Respubliką ir užmegzti diplomatinius 
santykius su kitomis valstybėmis.

“Džiaugsimės, jeigu skaitmeninėje 
dainų šventėje dalyvaus 100,000 
dainininkų, o didesnis skaičius būtų tikras 
stebuklas. Tikimės, kad skaitmeninėje 
damų šventėje taip pat dalyvaus užsienyje 
gyvenantys estai, kurių yra daugiau nei 
100,000”, - prieš šį renginį kalbėjo festivalio 
organizatorius ir televizijos prodiuseris 
Arturas Talvikas. Jis sakė, kad skaitmeninėje 
dainų šventėje gali dalyvauti visi norintieji, 
tačiau “bus dainuojama estų kalba, todėl tai 

“Musų Pastogės” skaitytojų dėmesiui
Mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams ir korespondentams pranešu, kad nuo 

rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 14 d. esu Lietuvoje. Tuo metu Redakcijoje mane pa
vaduoja Dovilė Zduobienė, kuri jau mane pavadavo 2004, 2006, 2008 
metais.

Dėl straipsnių, užuojautų ar skelbimų kreipkitės į Dovilę, skambindami vaka
rais j namus tel: (02) 9980 9004, e-mail: adzduoba@bigpond.com. Redakcijos 
patalpose Dovilė dirbs penktadieniais, kartais šeštadieniais, teL: (02) 9782 0080.

Dalia Doniela, “M. P.” redaktorė

bus tam tikras suvaržymas”.
Renginys pavyko. Chorai atliko 

aštuonias estų liaudies dainas, kurios 
tradiciškai įtraukiamos į kas penkerius 
metus nuo 1969 metų rengiamą Dainų 
šventės programą. Pagrindinis renginys 
vyko Pelsamos miestelio, esančio Estijos 
viduryje, tarp Talino ir antrojo pagal dydį 
Estijos miesto Tartu, Draugystės parke.

Šių metų Dainų šventė rengiama taip, 
kad “suvienytų du dalykus, garsinančius 
Estijos vardą pasaulyje - IT inovacijas ir seną 
dainų švenčių tradiciją”. “Šis sumanymas iš 
pradžių atrodė beprotiškas, tačiau greitai 
sugalvojau, kaip tai pasiekti skaitmeninėmis 
priemonėmis”, - aiškino originalios idėjos 
autorius, šią mintį pasiūlęs populiariam 
Estijos pramogų pasaulio veikėjui Arletui 
Palmiste.

Taip gimė skaitmeninė damų šventė. Bet 
kuris norintis dainuoti kartu su choru, 
galėjo užsiregistruoti tinklalapyje www. 
elion.ee/laulmine. Televizijos kanalas 
“Kanai 2” tiesiogiai transliavo pasirodymus 
iš 100 Estijos vietų, o Talino gyventojai ir 
svečiai transliaciją galėjo stebėti 
didžiuliame ekrane po atviru dangumi

□
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Trumpai iš visur ŽVILGJNir
♦ 14-metė olandė Laura Dekker rugpjūčio 
21 d. išplaukė iš Portugalijos ir pradėjo 
savarankišką kelionę aplink Žemės rutulį, 
siekdama tapti jauniausiu šį žygį atlikusiu 
žmogumi Šis rekordas kol kas priklauso 
australei Jessicai Watson, kuri sava
rankiškai apiplaukė pasaulį, būdama 16 
metų. Ji savo kelionę baigė šių metų 
gegužę.
♦Neseniaisavo vienturtę dukterį ištekines 
63 m. buvęs JAV prezidentas Bill Clinton 
yra įsitikinęs, kad dėl sušlubavusios 
sveikatos nebesulauks pavasario. Buvęs 
prezidentas sparčiai netenka svorio, prastai 
atrodo ir akivaizdžiai paseno. 2004 metais 
Bill Clinton patyrė infarktą.
♦ Kinijos šiaurės rytuose ištvinus Jalu upei, 
išilgai kurios eina siena su Šiaurės Korėja, 
pasigesta trijų žmonių, daugiau nei 50,000 
gyventojų buvo evakuoti pranešė pareigūnai 
ir valstybinė žiniasklaida. Dandongo mieste 
potvynis sugriovė apie 230 namų, taip pat 
buvo apgadinti keliai, elektros ir ryšių 
linijos, tačiau apie žuvusius žmones kol kas 
nepranešama, nurodė naujienų agentūra 
“Xinhua”, remdamasi vietos adminis
tracijos pranešimais.
♦JAV graikų stačiatikių bažnyčios 
eparchija prašo New Yorko valdžios 
atstatyti per 2001 m. rugsėjo 11 d. teroro 
išpuolius sugriautą cerkvę Eparchijos 
atstovai priekaištauja JAV valdžiai, kad ši, 
leisdama sunaikintų bokštų dvynių vietoje 
statyti mečetę ir islamo kultūros centrą, gina 
musulmonų bendruomenės interesus. „Vis 
dėlto nieko nekalbama apie Šventojo 
Nikolajaus cerklės atstatymą”, - piktinasi 
graikų stačiatikių bažnyčios eparchijos 
atstovai. Aštuonerius metus tikintieji vedė 
derybas su New Yorko valdžia dėl cerkvės 
atstymo, bet praėjusiais metais derybos 
nutrūko. Leidimas atstatyti cerkvę nebuvo 
gautas. New Yorko valdžia pritarė mečetės

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
forumą turėtų atvykti mažiausiai 1,500 
užsieniečių. Rengėjai tikisi, kad šis skaičius 
išaugs iki 2,000.

Tuo pačiu metu Vilniuje vyks ir 
Mikroskopinės odontologijos kongreso 
generalinė asamblėja. Rengėjai skaičiuoja, 
kad Vilniuje viešės daugiau nei pusė 
tūkstančio medikų. Kad rugsėjis bus 
sėkmingas, patvirtina ir viešbučių 
rezervavimo sistemos.

NAUJAS PAMINKLAS
Jurbarko rajono Veliuonos miestelyje 

jau galima pasigrožėti skulptūra, skirta 
deivei Veliuonai. Sumanymas istoriniame 
miestelyje pastatyti paminklą pagonių deivei 
buvo įplieskęs karštų ginčų, tačiau 
sekmadienį skulptoriaus Eriko Daugulio 
sukurta skulptūra Veliuonoje buvo 
pašventinta. Iš medžio, vario, geležies 
sukurta deivė Veliuona pastatyta gražioje 
vietoje, šalia Veliuonos piliakalnių. 
Skulptūros aukštis - maždaug 4 metrai, 
plotis - 6 metrai. Kelis tūkstančius litų 
kainavęs paminklas pastatytas rėmėjų 
lėšomis.

RŪPYBA
“Mažesnės valstybės sugeba geriau 

organizuotis”, - daro išvadą p. Lazutka. 
Anot jo, tokiose valstybėse, prie kurių 
priskiriama ir Lietuva, pagalius į ratus esą 
dažnai kaišioja įvairūs giminystės ryšiai ir 
kiti saitai, kurie leidžia plisti neskaidrumui, 
tačiau, iš kitos pusės, mažos valstybės kartu 
yra ir pasmerktos susitvarkyti, nes pastebėti 
visas tas blogybes ir jas taisyti esą kur kas 
lengviau nei didelėse valstybėse.

Vyriausybė rado gudrų būdą sumažinti 
spardai augantį bedarbių skaičių. Gal kurs 
darbo vietas? Ne. Yra lengvesnis kelias - 
Mūsų Pastogė Nr. 34, 2010.09.01, psl. 

statyboms rugsėjo 11d. teroro išpuolio 
vietoje. Už musulmonų šventyklos statybas 
pasisakė ir JAV prezidentas Barack Obama.
♦ Nors praėjo daugiau kaip keturi mėnesiai 
nuo Lenkijos prezidento lėktuvo katas
trofos prie Smolensko balandžio 10 d., 
vienareikšmio atsakymo dėl jos priežasčių 
nėra. Lėktuvų skrydžių ekspertas Tomasz 
Hrypka televizijai “Polsat News” sakė 
neatmetąs galimybės, jog turėjo įtakos ir 
mobilūs telefonai. Ekspertas atkreipė 
dėmesį į tai, jog Tu-154 yra seno modelio 
lėktuvas, kurio įranga žymiai atsilieka nuo 
dabar galiojančių standartų. T.Hrypka 
tikina, kad praeityje buvo atvejų, kai 
Tupolevo tipo lėktuvų skrydžiams kenkė 
būtent mobilieji telefonai.
♦ Čilės valdžios rūpinimusi pirmadienį 
pavyko giliai po žemę aukso ir vario 
kasykloje užgriuvusiems kalnakasiams 
įrengti gyvybės liniją, kuria jiems bus 
tiekiamas maistas, vanduo, vaistai, 
užtikrinamas ryšys, kurio reikės apie keturis 
mėnesius, nes tik per tiek laiko tikimasi 
iškasti tunelį iki jų buvimo vietos ir iškelti 
juos į paviršių. Visi 33 čiliečiai kalnakasiai, 
prieš 17 dienų nuo pasaulio atkirsti 
užgriuvusioje šachtoje, yra gyvi, tačiau jiems 
išgelbėti prireiks mėnesių, pareiškė Čilės 
prezidentas. Nelaimė atsitiko rugpjūčio 5 
d. šalia Kopjapo miesto esančioje kasykloje. 
33 kalnakasiai buvo įkalinti po žemėmis 
700 m gylyje.
♦ Sukilėliai rytinėje Kongo Demokratinės 
Respublikos dalyje netoli Jungtinių Tautų 
(JT) taikdarių bazės per keturias dienas 
išprievartavo apie 200 moterų, pranešė 
vienas medicinos pagalbos darbuotojas. 
Ruandos sukilėliai įžengė į Luvungio 
miestą liepos 30 dieną. Jo organizacijos 
darbuotojai galėjo patekti į miestą, 
rugpjūčio 4 d., sukilėliams iš jo pasitraukus.

□

išbraukti kuo daugiau bedarbių ir darbo 
ieškančių žmonių iš bedarbių sąrašų. Pagal 
naująją sugriežtintą tvarką užteks to, kad tris 
kartus per porą dienų neatsiliepęs į Darbo 
biržos specialisto skambutį būsi išbrauktas 
iš bedarbių sąrašų pusei metų. Mat 
neatsiliepimas bus traktuojamas kaip darbo 
atsisakymas. Naujajame apraše yra ir 
daugiau apribojimų.

Prie nedarbo skaičiaus sąstingio labiau 
nei vasara prisidėjo kita Lietuvos socialinė 
ir ekonominė rykštė - emigracija, kuri auga 
kaip ant mielių. Žinoma, nuslėpdama tikrąją 
mažėjimo priežastį. Pastaruosius 4 
mėnesius vidutiniškai po 10,000 žmonių 
deklaruoja savo išvykimą iš Lietuvos.

Negalima atmesti ir paties niūriausio 
scenarijaus. Kuo daugiau žmonių emigruos, 
tuo į gilesnę duobę smuks “Sodra”. Bėga iš 
šalies tie, kurių mokami mokesčiai yra 
“Sodros” pajamų šaltinis. Kita vertus, 
Vyriausybė - išradinga. Tarkim, kas gali 
garantuoti, kad rudenį nebus pasiūlyta 
nurėžti pensijas tiems senjorams, kurių 
vaikai išvyko į užsienį?

ŽEMĖ
Atsitiktinai bitininku tapęs pedagogas 

Benediktas Andrulis iš Kelmės rajono 
Budraičių kaimo sėkmingai bitininkauja jau 
31 metai Jis sako, kad ši vasara bitėms - 
ypač gera. Medunešis nenutrūko nė vienai 
dienai. Viena šeima per dieną galėjo 
parnešti apie dešimt kilogramų medaus. 
Karšta vasara bitėms buvo darbinga. Dabar 
medunešis, o kartu ir bitelių darbymetis jau 
baigėsi Šešiolika bičių šeimų prinešė apie 
700 kilogramų medaus. Iš bičių darbštumo 
mokėsi ir pats Benediktas Andrulis. 
Rengįani apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

- da,EETA,BNS ir “Bernardinai”.
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Hans Joachim “John ” 
Schellnhuber yra Potsdam 
Klimato Įtakos Tyrimo 
institituto Direktorius ir 
Vokietijos vyriausias valdžios 
patarėjas apie klimatą ir 
susįjusius klausimus. Jo 
kvalifikacijos yra mate
matikoje ir fizikoje, turintis 
daktaratą teorinėje fizikoje. 
Jis yra klimatologijos 
pasvirimo punktų ekspertas ir 
šią temą dėsto.

(Der Spiegei” ir lrytas.lt) Šiemetė 
vasara nustebino išskirtine šiluma - 
Maskva skendėjo karščio sukeltų gaisrų 
dūmuose, Aziją užliejo potvyniai o lietuviai 
net ir krizės metu galėjo atostogauti kaip 
tropikų kurortuose. Ar pagaliau pradėjome 
jausti visuotinį klimato atšilimą, apie kurį 
jau seniai perspėja mokslininkai? Vokiečių 
fizikas Joachim Schellnhuber, kurio 
patarimų klimato klausimais klausosi net 
Vokietijos kanclerė Angela Merkei, 
įsitikinęs, kad šylant atmosferai verta laukti 
dažnesnių ir ryškesnių neįprastų klimato 
reiškinių.

Mokslininkas pripažįsta, kad jo kolegos 
dažnai pamiršta pabrėžti ne tik visuotinio 
atšilimo pavojus, bet ir potencialią naudą - 
pavyzdžiui, mažesnes sąskaitas už šildymą. 
Bet, pasak jo, su klimatu žaisti negalima ir 
jei nepavyks greitai imtis priemonių, po 
dešimtmečio gali tekti tiesiog filtruoti 
anglies dioksidą iš oro.

- Pone Schellnhuber, visai neseniai Rusija 
skendėjo gaisrų dūmuose, o Pakistaną 
užliejo potvyniai. Ar tokie oro reiškiniai 
dažnėja dėl pamažu šylančio klimato?

- Tokių įvykių išties verta laukti 
šiltesniame pasaulyje. Jaukvisus metus 
stebime rekordiškai aukštą vidutinę oro 
temperatūrą, o tai padidina regioninių 
karščio bangų - tokių, kokias matėme 
Vakarų Rusijoje - tikimybę. Be to, mūsų 
klirtiato modeliai rodo, kad Pietų Azijos 
musonas darosi temperamentingesnis dėl 
žmogaus sukeltų pokyčių gamtoje.

- Miškų gaisrų bei potvynių būta ir 
praeityje. Ar teisinga kiekvieną gamtos 
katastrofą automatiškai sieti su klimato 
pokyčiais?

- Žinoma, žvelgiant iš mokslinės 
perspektyvos, klaidinga nesirenkant visur 
matyti šį ryšį. Tačiau būtų lygiai taip pat 
nemoksliška nustoti ieškojus tokių ryšių 
vien todėl, kad visuomenės susidomėjimas 
klimato pokyčiais kuriam laikui atslūgo.

- Rusijoje gaisrų prevencijos sistema 
sugriuvo. Panaikintos miškų priežiūros 
tarnybos, o ugniagesių tarnybos daugelyje 
vietų yra apgailėtinos būklės. Ar šiemečiai 
gaisrai rodo, kad išskirtiniai gamtos reiškiniai 
nebūtinai baigiasi katastrofomis, kad iš 
tikrųjų kaltas prastas atsakas į krizes?

- Tai neabejotinai tiesa. Daugeliu atvejų 
socialinėms katastrofoms prielaidas sukuria 
neūkiškas tvarkymasis. Dažnai galima 
išsisukti ir neturint patikimų prevencijos 
priemonių, jeigu tik gamta nepakiša kojos. 
Tačiau smarkūs oro pokyčiai negailestingai 
atskleidžia žmonių klaidas ir mūsų 
nusikaltimus prieš gamtą. Vokietijos 
Brandenburgo žemė yra puikus pavyzdys, 
kaip viską daryti teisingai. Nors dabar dėl 
klimato šilimo kyla daugiau miško gaisrų 
nei anksčiau, jie išdegina kur kas mažiau 
miško ploto - dėl geresnės stebėjimo 
sistemos.

Esate kanclerės patarėjas klimato 
klausimais ir todėl sulaukiate daug dėmesio. 
Dėl dažnai grėsmingų  jūsų prognozių kritikai 
jus pavadino „Potsdamo Kasandra“, pagal 
graikų mitologijos veikėją, kurios 
pranašysčių niekas neišgirsdavo. Kodėl jums 
būtina nuolat gąsdinti žmones?

- Leiskite į jūsų provokacinį 
klausimą atsakyti objektyviai 
Gali būtų kad kaip ekspertas 
aš esu linkęs dažniau atkreipti 
dė mesį į pavojus ir grėsmes, o 
ne į galimybes - panašiai kaip 
tiltą statantis inžinierius, 
turintis paaiškinti žmonėms 
visas priežastis, dėl kurių jis 
gali sugriūti. Perspėjimas apie 
galimą nelaimę turi sumažinti 
tos nelaimės tikimybę. O 
staigus klimato pasikeitimas 

gali atnešti išties katastrofiškų pasekmių. Be 
to, graikų mitologijoje Kasandra visada 
būdavo teisi-deja.

- Ar tai pateisina nuolatines pasaulio 
pabaigos prognozes?

- Savaime suprantama, turime stengtis 
nedramatizuoti padėties. Šiaip ar taip, 
vienintelis mūsų autoriteto garantas yra 
mokslinis patikimumas. Bet turiu 
prisipažinti, kad kai jauti, kad žmonės 
paprasčiausiai nesiklauso, apima didelė 
pagunda padidinti garsą. Žinoma, reikia 
kovoti su tokia pagunda. Kita vertus, 
žiniasklaida dažnai mano teiginius nušviečia 
labai vienpusiškai.

- Gal galite pateikti pavyzdį?
- Pavyzdžiu paimkime žemės ūkį. Jei 

pakils temperatūra, nukentės derlius - 
pavyzdžiui, javų. Tačiau didesnis anglies 
dioksido kiekis atmosferoje pagerins augalų 
tręšimą. Tai iš oro kompensuos didžiąją dalį 
karščio žalos, galbūt netgi nusvers ją. Kitaip 
sakant, kurį laiką galbūt netgi užaugintume 
didesnį derlių, jeigu pakaks vandens. Viešai 
kalbėdamas šia tema, visada paminiu abi 
puses - karščio žalą ir anglies dioksido 
derlingumą. Tačiau tokios subtilybės 
pasimeta plačiosios visuomenės nuomonių 
srautuose.

- Visuomenės pasitikėjimą klimato 
tyrimais pastaruoju metu supurtė ne vien 
nesusipratimai. Kai kurie teiginiai 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos tarybos 
(IPCC) ataskaitoje - pavyzdžiui, apie neva 
greitą Himalajų sniegynų tirpimą -pasirodė 
esantys visiškai klaidingi.

- Buvo tik keli netikslumai, bet jie 
pasirodė nepaprastai apmaudūs. IPPC 
visada yra visuomenės dėmesio centre ir ant 
kortos pastatyta tiek daug, kad negalime sau 
leisti daryti tokių klaidų. IPCC turi atlikti 
savo namų darbus, kad įveiktų pasitikėjimo 
krizę. Gavome spyrį į užpakalį, kurio mums 
tikriausiai labai reikėjo.

- Mokslininkų tyrimų komisija 
Nyderlandų parlamente kaltina IPCC, kad 
ši pernelyg pabrėžia neigiamas klimato 
kaitos pasekmes.

- Bendrai paėmus, šie kaltinimai 
nepagrįsti. Tiesa, kad IPCC po kauke slepia 
savo tikrąjį veidą, kuriam būdingi bjaurūs 
padidinimai. Pavyzdžiui, IPCC specialiai 
pateikė atsargias ir prislopintas prognozes 
apie jūros lygio kilimą. IPCC sukurta taip, 
kad kiek įmanoma sušvelnina visas 
problemas ir vartoja konservatyvų žodyną, 
kad visi bendradarbiaujantys mokslininkai 
galų gale galėtų paremti ataskaitą.

- Bet kuris žmogus, išdrįsęs blaiviai 
paprašyti klimato pokyčių naudos ir žalos 
analizės, iškart 'demonizuojamas ir 
apšaukiamas eretiku. Kodėl diskusijos apie 
visuotinio atšilimoprivalumusyra toks tabu ?

- Jūs teisus, turime daugiau kalbėti ir 
apie naudą, ir galimybes kai kuriems 
pasaulio regionams. Neabejotinai bus 
išlošusiųjų, bent jau laikinai ypačšiaurinėse 
platumose. Maskvoje vykusioje 
konferencijoje Rusijos premjeras 
Vladimiras Putinas man pakankamai atvirai 
tarė: “Mes laukiame visuotinio atšilimo. 
Nereikės tiek daug šildyti mūsų laivynas
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Bendruomenės baruose
v

Apie Žalgirio Mūšio filmą

DIDELE ŠVENTE ST. JOACHIM'S 
PARAPIJOJE LIDCOMBE

Daug {vairiausių gražių minčių ir žodžių 
girdėjau apie meilę Lietuvai - tėvynei, jos 
garbingą praeitį irpagarbą užpraeities metų 
kovas, laimėjimus ir už tai, kad Lietuva 
minima pasaulio žemėlapyje jau 
tūkstantmetį. Tą jau atšventėme. Tuos 
ypatingai “tėvynės meile” skatinančius 
žodžius girdėjau čia tarp tėvynainių, lietuvių 
bendruomenės narių, kurie laisvame 
pasaulyje gyvena virš 60-ties metų. Nesu tų 
laimingųjų tarpe. Laisvame pasaulyje gyvenu 
tik nuo 1988-jų. Esu “ta iš Lietuvos” (kaip 
sakoma apie tuos, kurie augo “šildomi 
Stalino saulutės”). Tačiau noras žinoti tautos 
istoriją, praeities kovas ir laimėjimus, 
suprasti tai, kuom gali džiaugtis dabartinis 
lietuvis skatino mane pamatyti filmą apie 
garbingiausią ir sunkiausią kovą sąjungoje 
su Lenkija - laimėjimą prieš kryžiuočių ir 
kalavijuočių ordinus - Žalgirio mūšyje.

Mačiau! Daug naujo sužinojau, supratau.

Australijos lietuvių išeivijos žvaigždė - Anita Bustas
Prieš pusmetį, Victorian College of the 

Arts kavinėje, sutikau dėstytoją Anitą Hustas. 
Tuoj užsimezgė kalba apie tai kad abi esame 
lietuvės, tik viena gimusi tėvynėje, o kita 
Australijoje. Anitos tėveliai čia atsidūrė 
pokario laikotarpiu dar būdami vaikai.

Muzikė vaikystę praleido Perthe, baigė 
WAAPA ir Magistratūros studijas 
Melbourne universitete. Tačiau ateityje žada 
kraustytis j Tasmanijos gilumą. Ji svajoja 
gamtos prieglobstyje, toli nuo mašinų 
triukšmo ir spartaus gyvenimo ritmo, įkurti 
muzikos mokyklą, kurioje vaikai ir suaugę 
įkvėpimo galėtų semtis iš aplinkos.

, Gąbi kontrabosistė bei kompozitorė 
užsiima pedagogine ir koncertine veikla. Ji 
pasirodė daugelyje muzikinių renginių: La 
Mama Musica, The Boite Winter muzikos 
festivalyje, The Make It Up Club, Port Fairy 
fokloro festivalyje ir Woodford festivalyje.

2005 metais, Australian Council for the 
Arts jai skyrė stipendiją, įgalinančią gilinti 
muzikos žinias New Yorke. 2007 metais 
Anita sukūrė kompoziciją “Vanduo”, kurios 
premjera vyko tų pačių metų pabaigoje. 
Sumanymais trykštanti dėstytoja, atlieka 
sudėtingą klasikinį repertuarą, o džiazo 
muzikoje ne tik pati, bet ir savo studentus 
skatina nesibaidyti išradingi}, gal kartais ir 
ne visai ausiai priprastų sąskambių.

1998 metais ji pasirodė Melbourne 
vykusiame tarptautiniame džiazo festivalyje, 
1997-2000 - Melbourne moterų džiazo 
festivalyje, o jos įrašus galima išgirsti per 
PBS, RRR ir ABCFM radio stotis.

Anitos pasiekimus puikiai iliustruoja tai, 
jog ji yra grojusi su pasaulinės reikšmės 
įžymybe, džiazo pianistu Paul Grabowski 
(2006 metais apdovanotu prestižiniu Bell 
Award). 2003 metais, už duetą su pianiste 
Andrea Keller, pati Anita buvo apdovanota 
AriaAward.

Šių metų rugsėjo 12 dieną, kukli 
lietuvaitė sutiko savo talentu prisidėti prie 
“Tembro” ruošiamo labdaros renginio 

Gaila, kad mūsų, norinčių plačiau 
susipažinti su Lietuvos istorijos vingiais 
buvome... tik 6 asmenys. Viena nelietuvė, 
kitas naujazelandietis, pora klubo 
direktorių, ištikimas LK rėmėjas ir šių 
eilučių autorė. Galvoju, kur buvo tie visi 
“tėvynės mylė tojai” kurie taip garsiai kalba 
apie “ tėvynės meilę”?

Kada šis filmas buvo sukamas Lenkijos 
teritorijoje, lietuvių iš Lietuvos pasižiūrėti 
filmavimo privažiavo tiek, kad 
besidomintys negalėjo net arti filmavimo 
aikštelių privažiuoti. Kodėl mūsiškiams - 
Sydnėjaus be tuviams tai visai neįdomu? Gal 
jau viską žinome, gal nebeįdomi istorinė 
tautos praeitis ir mūsų šaknys? Norėčiau 
sužinoti ir kitų tėvynės mylėtojų nuomonę 
apie praeities istoriją. Gal klystu, bet nieko 
nebesuprantu ką reiškia žodžiai, bet skiriasi 
darbai?

JD

sėkmės. Atlikėja prisipažino, kad praleido 
nemažai laiko besigilindama j lietuvių 
liaudies muzikos nagrinėjimą. Tad 
susitikimo su žiūrovais proga, jiems paruošė 
žinomos dainos sąskambiais pagrįstą kūrinį.

Staiga man kilo klausimas, o kaip ši 
moteris pakelia kontrabosą ir kaip jį 
transportuoja? Anita nusišypsojo ir atsakė, 
kad per vėlai suprato pasirinkusi per sunkų 
instrumentą. Jį pasilengvina ant įdėklo 
įsuktu ratu, o pervežti įsigudrino dviejų durų 
mašina.

Su nekantrumu lauksime garsios, bet 
mums negirdėtos atlikėjos, kuriai 
akompanuos akordeonistas Anthony 
Schulz. Labdaros koncerto pajamos bus 
skiriamos Australijos Lietuvių Dienų 
rėmimui. Renginys vyks Jubiliejinėje 
Salėje. Mielieji žiūrovai, neabejojam, kad 
nesigailėsite atvykę: dainos, vynas, poezija, 
sūris, loterija, vynas, nesibaigianti muzika 
ir malonus pabendravimas! Iki 
sekmadienio, rugsėjo 12 dienos, 2 
valandos.

Gražina Pranauskienė

Greit bus 50 metų, kai Sydnėjaus 
lietuviai yra prisiglaudę St. Joachim’s 
bažnyčioje Lidcombe. Metus čia skambėjo 
lietuviškos giesmės. “Dainos” choras su 
dirigentu Kavaliausku čia giedojo kas 
sekmadienį Fisharmoniją operavome su 
kojomis. Vėliau prijungė elektrinį motorą, 
kuris pūtė orą į tuos vargonėlius. Per 
lietuviškas pamaldas bažnyčioje sėdėjo tuo 
laiku parapijos klebonas Monsinjoras 
Meaney. Sužavėtas lietuviškomis 
giesmėmis, klebonas pažadėjo nupirkti 
vargonus iš Italijos, kad lietuviškos giesmės 
pasiektų patį dangų. Tiek šitas australas 
mylėjo lietuvius, kad parvežė vargonus iš 
Italijos. Bet jau nebuvo vargonininko. 
Lietuviai prisidėjo prie pirkimo tų vargonų. 
Bažnyčioje priklijuota lenta dėkoja 
lietuviams už aukas vargonams. Monsinjoras 
leido mums naudotis bažnyčia veltui, 
parapijos salę ir patalpas savaitgalio 
mokyklai. Prisiminkime mūsų maldose 
tuos mūsų geradarius. Ypatingai choristus, 
išėjusius Amžinybėn. Mirė dirigentas 
Kazimieras Kavaliauskas ir vėliau pats 
Monsinjoras Meaney. Keitėsi klebonai ir ir 
padėtis Lietuvių bendruomenėje.

Apie 950 mūsų draugų ir artimųjų po 
Requiem atsigulė Amžinajam poilsiui 
Lietuvių kapuose Rookwoode. Likusi 
saujelė mūsų stengiasi išslaikyti lietuviškas 
pamaldas, bent vieną kartą į mėnesį. 
Radome kunigą lenką Jan Stankiewicz, 
pasišventusį patarnauti lietuviams. Pats 
išmoko lietuviškai laikyti Mišias ir pakeitė 
savo pavardę j Joną Stankevičių. Dievas tik 
žino, kaip ilgai mums tarnaus kun. Jonas. 
Jo sveikata irgi šlubuoja. Į St Joachim’s 
parapiją paerkėlė naują kleboną Fr. David 
Vaughan. Kunigas susipažino su lietuviais, 
kartu Seminarijoje su mūsų kunigu Savickiu. 
Naujas klebonas pertvarkė tvarką bažny
čioje, salę atidavė Salų gyventojams, kurie 
sekmadieniais pripildo bažnyčią. Dingo iš 
bažnyčios australai. Galimai eina i kitas

PADĖKA
Lietuvos Baleto Bičiuliai nuoširdžiai 

dėkoja brangiems baleto gerbėjams už 
atsilankymą Popietėje, rodant DVD 
“Nerijus”, įvykusioje Melbourne Klube 
rugpjūčio 15 d. Dėka baleto mėgėjų, draugų 
ir prijaučiančių, kurie dosniai prisidėjo 
pinigine auka, dovanotais fantais, pyragais, 
darbu, pdpietė praėjo ypatingai sėkmingai. 
Surinkta $735.75.

Aukojo po $5: V. Alekna, Kaladė, D. 
Gaylard, A.Šimkus, R.Umbražiūnienė, 
M.Saženis, V. Rutkauskienė, I.Vilkišienė, 
Gaidelis, I.Arienė, Loweros, R.Eskirtaitė.

Po $10: K.Zdanius, Šilienė, I.& 
S.Tamošaičiai, A.Vyšniauskienė, A.&V. 
Baltrukoniai, D.Binkis, Z.Mucenikienė, Z. 
Pranckūnienė.M.&Augustinai, D. Baltu
tienė, A&Klimai, D.Lynikienė, M.Igau- 
nienė, B.Kymantienė.

Po $15: R.&V. Mačiulaičiai, G.&R. 
Statkai, L.&M. Kozlovskiai. 

bažnyčias. Nemanau, kad jie išmirė. 
Lietuviams liko bažnyčia, kai pasibaigia 
visos pamaldos.

Rugpjūčio 22 d. klebonas kun. David 
Vaughan atšventė savo 40 metų kunigystės 
jubiliejų su iškilmingom Mišiom. Asistavo 
jo jaunesnis brolis kunigas ir kiti du kunigai. 
Pilnutėlė bažnyčia salų gyventojų su choru 
ir muzika. Tarp jų ir saujelė lietuvių. 
Nesimatė australų.

Po pamaldų pats minėjimas ir pietūs 
vyko gretimoj salėje. Buvo paruošti 
užkandžiai. Lietuviams buvo pasakyta 
atsinešti po lėkštę. Prie gražiai paruošto 
garbės svečių stalo atsisėdo solenizantas 
kun. David Vaughan, jo brolis ir kiti du 
kunigai civiliuose rūbuose. Salėje buvo 
triukšmas ir žmonės jau pradėję valgyti. 
Niekas nesukalbėjo net tradicinės maldos 
prieš valgį. Niekas nepristatė, kas buvo tie 
garbės svečiai.

Lietuviai buvo paruošę sveikinimą ir 
dovaną: Šv. Mergelės Marijos paveikslą ant 
vario, pagamintą jau mirusio menininko P. 
Mikalausko. Prie mikrofono šalia garbės 
stalo prašneko moteris. Prie esamo 
triukšmo nesupratome, ką ji kalba. Padėjus 
mikrofoną ji pradėjo mojuoti ranka Į mūsų 
stalą. Antanas Kramilius su Nijole 
Vaičiurgyte nuėjo prie garbės stalo su 
dovana. Mūsų linkėjimus perskaitė 
triukšmingai publikai. Jokių daugiau 
sveikinimų ir nebuvo, nei iš vyskupijos ar 
australų parapijos pareigūnų. Meninę dalį 
užpildė saliečiai, pasipuošę kostiumuose su 
šokiais tarp dviejų lazdų. Išėjo grupė 
merginų neva tokiam šokiui. Publika 
pradėjo į jas mėtyti pinigus. Kai šokis 
pasibaigė, jos surinko tuos pinigus į kepurę 
ir padavė solenizantui kun. David Vaughan 
be jokių kalbų. Kažkas bandė uždainuoti 
“Happy Birthday”, bet neradus pritarimo 
iš publikos, daina nutilo. Pagal mūsų 
tradicijas - tai buvo jomarkė.

AKRAS

Po $20: J.Valaitienė, Anonimas, 
Klupšienė, G.&D. Žemkalniai, P. 
Cleveland, Vaičiuliu šeima, S. Eimutis, 
Kasperiūnai.

E.&AŠurnai $30; Z.Mackevičius $50; 
J.&J. Žalkauskai$70.

Pianinu skambino visų mėgiamas 
Darius Pranckūnas. DVD aparatūrą 
sumaniai aptarnavo Dennis Gaylard. Labai 
skanius pyragus iškepė ir dovanojo G. 
Kunčiūnienė, I. Arienė ir J. Žalkauskienė. 
Tortas “Napoleonas” - pirktas ir dovanotas 
J.Žalkausko. Fantus dovanojo: Dailininkas 
P. Cleveland, TV ABC pastatymui, baleto 
“Bloodless Sand”, ‘pavane’ šokio, kostiumų 
eskizas, L. Žalkauskas, I.Vilkišienė ir 
Anonimas . Prie įėjimo stalo ir bilietų - 
I.Vilkišienė ir A. Butkutė. Padėjėjas “visur“ 
- Jonukas Rutkauskas.

Dėkojame Melbourne Lietuvių Klubui 
už patalpas.

Jurgis Žalkauskas

Ii REDAKCIJOJ PAŠTO
Radijo valandėlės reikalu

„Mūsų Pastogės“ Redakcija gavo laišką iš ALB Krašto Valdybos, kuriame nurodoma, 
jog radijo valandėlės reikalu ALB Krašto Valdyba jau anksčiau parašė SBS vadovybei ir 
turi informaciją, kad SBS Radio gavusi peticiją atleisti lietuvių valandėlės vedėją, ir kad ši 
radijostotisbuvusipaduotaįteismą. Abu žingsniai buvę pradėti iš Sydnėjaus lietuvių. Šių 
reikalų nagrinėjimas SBS Radijui kainavę daug. Vėliau SBS padariusi išvadą, kad lietuvių 
radijo valandėlės vedėja laikėsi jų darbo įstatymų, ir peticija buvusi atmesta. Kitas reikalas 
esąs dar svarstomas. Kaip šie įvykiai bendrai nuteiks SBS laikyseną lietuvių bendruomenės 
atžvilgiu - nežinia, ypač kai valandėlės klausytojų skaičius esąs nedidelis - sakoma, 400per 
visą Australiją.

ALB Krašto Valdyba rašo: “Dabarvalandėlės vedėjos sveikatai sušlubavus, ji jau negalės 
toliau dirbti Deja, negalima jos taip staigiai pavaduotų nes užtrunka daug laiko paruošti 
asmenį tokiam darbui. Reikia laikyti ir egzaminus. Tikimės, kad SBS paieškos tinkamą 
asmenį ir mes vėl turėsime savo radijo valandėlę.”

Red. Dėl radijo valandėlės vedėjos vietos, tikriausiai reikėtų patiems lietuviams surasti 
tinkamų asmenį. Ar yra savanorių, kurie norėtų imtis šio darbo ?

Aprašyme apie Melbourne Lietuvių Apylinkės susirinkimą suklydau ir suklaidinau 
skaitytojus. Atsiprašau sekretorės Jievos Arienės, kuri visus lietuvių kalba parašytus 
dokumentus skaitė lietuviškai, o dinosauras, kenčiantis senatvės atminties trūkumus, 
parašė,kad skaityta angliškai

Gabrielius Žemkalnis
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Lietuva iš arti_____________
KAI BALTIJA PABUDO

Gabrielius Žemkalnis

Žydams provokacija

Baltijos kelio istorijoje Angonita 
Rupšytė, žymi Lietuvos Sąjūdžio aktyvistė, 
prisimena, kad 1989 m. liepos 15 d. Baltijos 
Tarybos posėdyje buvo nutarta susieti 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybes “gyvąją 
grandine” - Baltijos keliu. Rugpjūčio 23 d. 
Baltijos kelias pranoko visus lūkesčius ir 
skaičiavimus. Dviejų milijonų žmonių 
rankų grandinė nusitiesė 620 kilometrų nuo 
Gedimino bokšto per Laisvės paminklą 
Rygoje ikiTompėjos bokšto Taline.

Lietuvoje Baltijos kelias buvo 
suskirstytas j 50 ruožų, pažymint tiek metų 
nuo Molotovo ir Ribbentropo pakto 
pasirašymo ir tiek metų kančios ir nelaisvės. 
Organizatoriai suskaičiavo, kiek reikės 
žmonių vientisai grandinei, kokiu maršrutu 
žmonės turėtų važiuoti (koordinuojant 
Sąjūdžio žmonėms) j Baltijos kelio atkarpą, 
skirtą kiekvienam rajonui ir miestui.

Vienam kilometrui reikėjo pusantro 
tūkstančio žmonių. Atsimename, 
Mažeikiuose buvusios tremtinės paruošė 
juodus kaspinus tam atvejui, jeigu nebūtų 
galimybės susikibti rankomis. Vis dėlto 
juodų kaspinų neprireikė. Netgi nespėję 
atvykti ir prisijungti prie pagrindinio 
Baltijos kelio, sustojo tose vietose kur buvo 
septintą valandą ir sudarė Baltijos kelio 
atšakas. Nuostabiai, nežiūrint j daugybę 
automobilių, sunkvežimių ir autobusų 
vežusių žmones į Baltijos kelią, neįvyko nei 
viena auto nelaimė.

Jaučiamės laimingi tais metais buvę 
Lietuvoje, matę Sąjūdžio mitingus, pajutę 
laisvės vėją ir su džiaugsmo ašaromis 
žvelgdami j iškeltas trispalves. Baltijos 
kelyje, tautos ryžto ir laisvės siekio

Nupiešk gražiausią žodį
Norint atkreipti vaikų ir jų tėvelių 

dėmesį į lietuvių kalbos grožį ir prisidėti 
prie jos puoselėjimo, kalbinių technologijų 
plėtojimu užsiimanti bendrovė „Tildė IT“ 
drauge su Lietuvių kalbos institutu ir LR 
Švietimo ir mokslo ministerija organizuoja 
vaikų piešinių konkursą „Nupiešk 
gražiausią žodį“. Šiame konkurse 
kviečiami dalyvauti pradinių klasių 
moksleiviai, gyvenantys Lietuvoje ir 
užsienyje.

Konkurso organizatoriai siekia ugdyti 
vaikų meninius įgūdžius, kūrybiškumą ir 
atsakomybės už gimtąją kalbą jausmą. 
Gražiausią žodį konkurso dalyviai turi 
nupiešti A4 formato popieriaus lape ir 
atsiųsti adresu - Tilde IT, konkursui 
„Nupiešk gražiausią žodį“, Žirmūnų g. 139, 
Vilnius LT-09120 arba e.paštu 
piesiniai@tilde.lt.

Piešinius konkursui vaikai turi atsiųsti 
iki 2010 m. gruodžio 1 d. Nugalėtojų 
paskelbimo ir apdovanojimo ceremonija 
vyks gruodžio 10 -15 d.

Gražiausią žodį vaikai gali išsirinkti ir 
iš Didžiojo Lietuvių kalbos žodyno, kurio 
redakcija šiemet mini aštuoniasdešimties 
metų jubiliejų. Žodyną mažieji konkurso 
dalyviai gali rasti internete http:// 
www.lkz.lt.

Sudaryta komisija iš konkursui atsiųstų 
vaikų darbų išrinks gražiausius piešinius. 

demonstracijoje mudu stovėjome prie 
katedros kartu su Kanados lietuviais ir 
tremtiniais. Lietuvos grandinės ranką 
Latvijos grandinei ištiesė vienas iš Sąjūdžio 
vadovų Romualdas Ozolas. 19.00 valandą, 
išgirdus nurodymą per Lietuvos radiją, 
milijono žmonių grandinė pakėlė į viršų 
sukabintas rankas, daugely rankų su gėlėmis, 
ir kartu su vaikais žengė į priekį, 
pareikšdami mūsų teisę gyventi laisvėje.

Daina „Bunda jau Baltija - Lietuva, 
Latvija, Estija! ” girdima iš garsiakalbių, iš 
lėktuvų virš grandinės metamos gėlės ir 
nepaprastas dvasios pakilimas žinant, kad 
dvasiojejau esame laisvi! Demonstravome 
taikų ryžtą būti nepriklausomi.

Sutemus nuo Neries iki Katedros nusi
tiesė uždegtų žvakučių takas tiems, kurie 
žuvo už laisvę, kurie nesulaukė šios dienos, 
negalėjo ateiti ir atsistoti j Baltijos kelią.

Anksti kitą rytą, baigiantis vizų 
galiojimui, išvažiavome į Lenkijos teritoriją, 
Punską. Sieną kirtome be problemų, bet už 
poros valandų siena buvo aklinai uždaryta 
sovietų armijos šarvuočiais. Punske jau 
girdėjome Maskvos radijo isteriką. O 
rugpjūčio 26tą jau grasinama: „Nueita per 
toli. Pabaltijo tautų likimui gresia rimtas 
pavojus. Žmonės turi žinoti, prie kokios 
bedugnės juos stumia nacionalistų lyderiai 
Jeigu jiems pavyktų pasiekti savo tikslus, 
padariniai gali būti katastrofiški. Galėtų 
iškilti klausimas dėl jų paties gyvybingumo“.

Tik nereikia mūsų gąsdinti - vėliau 
bylojo užrašas ant Seimo barikadų. Iki kovo 
vienuoliktosios buvo likę septyni mėnesiai, 
iki Sovietų Sąjungos nugriuvimo j bedugnę 
-metai. O mūsų neišrovė!

Konkurso I vietos nugalėtojas bus 
apdovanotas kompiuteriu, II vietos- 
fotoaparatu, o III vietos nugalėtojas bus 
nudžiugintas mobiliuoju telefonu. Šiuos 
prizus įsteigė elektroninė parduotuvė 
„Media Shop“. Išskirtiniais prizais dalyvius 
apdovanos leidykla „Šviesa“ ir kiti konkurso 
partneriai

Konkursui atsiųsti vaikų piešiniai bus 
publikuojami tinklapyje www.lituanika.lt, 
esančioje piešinių galerijoje.

Iškilus klausimams konkurso dalyviai 
gali kreiptis į šio projekto vadovę Sigitą 
Šeštokaitę, tel. +370 5 279 18 29, e. paštu 
sigita@skc.lt.

Sėkmės piešiant gražiausią žodį!

(BNS) Lietuvos žydų bendruomenė 
šeštadienį Kaune prie sinagogos paliktą 
nupjautą kiaulės galvą su pritaisytomis 
sruogomis ir skrybėle pavadino nacistine 
provokacija.

„Lietuvos žydų bendruomenė ir 
Lietuvos žydų religinė bendrija vertina tai 
kaip nacistinę provokaciją, kurios tikslas - 
įžeisti tautinius ir religinius Lietuvos žydų 
jausmus. Ši akcija taip pat žemina Lietuvos 
autoritetą pasaulio visuomenės akyse“, - 
sakoma pirmadienį paskelbtame Lietuvos

Kremlius bandys susigrqžinti pasitikėjimą
Rusijos prezidentas Dmitrij Medvedev 

išsirinko vieną iš trijų kandidatų užimti 
Kaliningrado srities gubernatoriaus postą, 
dėl jo balsuos srities Dūma. Išeinantį 
Georgijų Bosą kaliningradiečiai palydėjo 
dar vienu protestu.

D.Medvedev į Kaliningrado srities 
gubernatoriaus postą parinko vietos 
valdančiosios partijos lyderį, kuris pakeis 
ankstesnį šio regiono vadovą Georgijų Bosą, 
Kremliaus palankumą praradusį dėl ekono
mikos problemų ir opozicijos protestų.

45 metų Nikolajus Cukanov yra 
valdančiosios partijos “Vieningoji Rusija” 
regioninės politinės tarybos sekretorius 
Kaliningrado srityje. Kandidatas j 
gubernatorius vakar išvardijo opiausias 
regiono problemas, bet apie tai, kaip jas 
spręsti, kalbėti kol kas neskuba.

“Yra penki pagrindiniai dalykai, kurie 
kelia susirūpinimą labiau už kitus.

Prezidentė: konfiskuoti nelegalų turtq
(ELTA) Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės iniciatyva jau yra parengtos 
ir Seime registruojamos Baudžiamojo 
kodekso pataisos, sudarysiančios realias 
galimybes konfiskuoti visą nusikalstamais 
būdais įgytą turtą.

“Išplėstinis konfiskavimas - visiškai 
naiija ir efektyvi priemonė kovai su 
korupciniais ir ekonominiais nusikaltimais. 
Jis sukurs patikimą teisinę prielaidą 
konfiskuoti visą nusikalstamais būdais 
sukauptą turtą, kad ir kaip išradingai jis būtų 
paslėptas. Suteikę teisėsaugai veiksmingą 
ginklą, reikalausime ir realaus rezultato”, - 
sakė Prezidentė.

Pataisomis taip pat siūloma imtis bausti 
visus su korupciniais ir kitais savanaudiškais 
nusikaltimais susijusius asmenis - tiek juos 
padariusius, tiek ir padedančius dangstyti 
nusikaltimą. Baudžiamojon atsakomybėn 
siūloma traukti didelės vertės turtu 
disponuojančius asmenis, kurie negali įgyto 
turto pagrįsti teisėtomis pajamomis, net jei 
nėra kitų jų padarytų nusikalstamų veikų 
įrodymų.

Konfiskavimą ypač apsunkina plačiai 

Mėnulio nebeliks?
(Kauno diena) Neseniai Mėnulio paviršiuje aptikti iki šiol nepastebėti sausumos dariniai 

rodo, kad Mėnulis traukiasi, nors ir labai pamažu, teigia mokslininkai
Šie dariniai, vadinami skiautėtais krantais, - tai poslinkiai, susidarę kai Mėnulio išsilydęs 

vidus pradėjo vėsti Dėl to Mėnulio paviršius ėmė trauktis ir raukšlėtis, aiškina mokslininkai, 
savo tyrimą paskelbę žurnale „Science“.

Lyginant su Mėnulio amžiumi, siekiančiu 4.5 mlrd. metų, susitraukimas yra gana 
nesenas. Jis galėjo vykti mažiau nei prieš milijardą metų. Mėnulio paviršius tuomet 
susitraukė 100 metrų, rašo telegraph.co.uk.

Skiautėti krantai netoli Mėnulio pusiaujo pirmą kartą pastebėti praėjusio amžiaus 8 
dešimtmetį. Juos užfiksavo „Apollo“ 15,16 ir 17 misijų erdvėlaivių panoraminės kameros, 

Didelės raiškos nuotraukose, kurias padarė NASA Mėnulio žvalgomasis palydovas, 
pastebėta 14 naujų darinių.

Nauji duomenys rodo, kad krantai paplitę visame Mėnulio paviršiuje ir nėra susitelkę 
tik aplink jo pusiaujo regionus, o tai rimti įrodymai, pagrindžiantys, kad Mėnulis traukiasi

Jau anksčiau mokslininkai apskaičiavo, kad Mėnulis pamažu tolsta nuo Žemės 
(maždaug po 3.8 cm per metus).

į

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS“
PRENUMERATĄ?

žydų bendruomenės pranešime.
Kauno policija dėl šio įvykio pradėjo 

ikiteisminį tyrimą. Incidentas kol kas 
kvalifikuojamas kaip viešosios tvarkos 
pažeidimas.

„Operatyvinė grupė pradėjo ikiteisminį 
tyrimą, buvo surinkta pirminė informacija. 
Kol kas įtariamųjų nėra“, - BNS sakė Centro 
policijos komisariato viršininkas Gintautas 
Dirmeikis.

Pasak jo, šiuo metu yra aiškinamasi, ar 
įvykį galėjo užfiksuoti vaizdo kameros.

Pirmiausia tai - nedarbas. Antra, klausimai, 
susiję su transportu. Šiandien ir traukinio, 
ir lėktuvo bilietai gana brangūs. Trečiasis 
klausimas - vaikų darželių stygius. Yra 
klausimų, susijusių su sveikatos apsauga, 
teikiamų paslaugų kokybe. Tai pagrindinės 
problemos. Be to, gyventojus jaudina būstų 
komunalinio ūkio tarifai”, - N.Cukanov 
žodžius citavo oficialus “Vieningosios 
Rusijos” tinklalapis.

Judėjimo “Solidarumas” regioninio 
skyriaus lyderis Konstantin Dorošok 
pavadino N.Cukanov kandidatūrą 
perspektyviausia iš visų galimų.

Vietos komunistų lyderis Igor Revin 
sakė, kad partijos netenkina N.Cukanov 
kandidatūra. “Mes balsuosime prieš, kaip 
ir ketinome, kai pamatėme kandidatų 
sąrašą. Mums visi kandidatai, iš pat pradžių 
pasiūlyti į gubernatoriaus postą, buvo 
nepriimtini”, sakė jis.

paplitęs ir beveik nekontroliuojamas 
reiškinys, kai neteisėtai praturtėję asmenys, 
dažniausiai - turtą ir pajamas privalantys 
deklaruoti pareigūnai, visą savo turtą 
registruoja kitų asmenų vardu. Todėl 
siūloma įtvirtinti plačias turto, perleisto 
tretiesiems asmenims, konfiskavimo 
galimybes.

Pasak Prezidentės, Teisingumo 
ministerijos kiek anksčiau paviešintas 
projektas yra švelnesnis, paliekantis spragų 
išsisukti nuo atsakomybės neteisėtai turtą 
sukaupusiems asmenims. Prezidentė taip 
pat pabrėžia, jog būtinybė greta įprastinio 
turto konfiskavimo numatyti ir išplėstinį yra 
pripažinta Europos Sąjungos lygmeniu, 
todėl visos šalys narės turės įgyvendinti šią 
idėją.

Šiuo metu jau daugelyje Europos 
valstybių ši kovos su nusikalstamu 
priemonė plačiai taikoma. Ypač Jungtinėje 
Karalystėje ir Skandinavijos šalyse. Įvairūs 
išplėstinio turto konfiskavimo modeliai 
taikomi Čekijoje, Graikijoje, Vengrijoje, 
Nyderlanduose, panašaus pobūdžio 
įstatymus tobulina Prancūzija.

Žaltys ieškojo vaistų
Keturi specialia apranga vilkintys ugniagesiai ge Ibėtojai vadavo vaistininkę nuo žalčio 

jauniklio, susirangiusio po prekystaliu. Biržų vaistinės grindimis nuvinguriavęs padaras, 
primenantis gyvatę, visiškai sutrikdė prekybą medikamentais, įvarė baimės vaistininkėms, 
išvijo lauk lankytojus. Buvo svarstoma iš kur tas žaltys išlindo - gal išsprūdo iš grybautojų 
krepšio, o gal jį į patalpas atvijo sekmadienį prapliupusi liūtis, po kurios buvo apsemtas 
visas vaistinės rūsys. Gelbėtojai atidavė paklydėlį gyvosios gamtos specialistei, nes stresą 
patyrusiam žalčiui galėjo prireikti reabilitacijos. Vėliau jis - jaunas ir visai nekenksmingas 
- buvo paleistas Širvėnos ežero akrantėje.
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Lietuviai pasaulyje
Išeivijos lietuviai praktikavosi Lietuvoje

(lietuviams, com) Kaune, rugpjūčio 5 
dieną Vytauto Didžiojo universitete įvyko 
iškilmingas vasaros išeivijos lietuvių 
stažuočių programos uždarymas. Jo metu 
programos dalyviams buvo įteikti baigimo 
pažymėjimai, susirinkusieji dalijosi 
patirtimi ir įspūdžiais.

„Džiugu, kad pozityvumu šioje 
programoje pasižymėjo tiek darbdaviai, tiek 
ir patys stažuotojai Radome įmonių, kurios 
noriai priėmė net ir lietuviškai nekalbančius 
praktikantus, o daugelis studentų išreiškė 
norą ir ateityje bent trumpam sugrįžti į 
Lietuvą“, - sakė VDU sekretorė prof. 
Auksė Balčytienė.

Profesines praktikas 40 stažuotojų atliko 
Kaune ir Vilniuje - įvairiose valstybinėse 
įstaigose, ligoninėse, meno kolektyvuose ir 
nevyriausybinėse organizacijose. Beveik 
ketvirtadalis jų praktikos vieta pasirinko 
Vytauto Didžiojo universitetą.

„Stažuotės suteikia išeivijos jaunimui 
unikalią progą susipažinti su savo srities 
profesionalais iš Lietuvos. Praktikos metu 
užsimezga ilgalaikis bendradarbiavimas, o 
grįžę į namus studentai tarsi tampa Lietuvos 
„ambasadoriais“, nes savo bendraamžių 
tarpe skleidžia pozityvias žinias apie šią 
šalį“, - apie šių stažuočių naudą pasakojo 
JAV LB vicepirmininkė Birutė Bublienė.

Lietuvių išeivijos studentų stažuočių 
programos (sutr. LISS) metu lietuvių 
kilmės jaunimas ne tik įgyja profesinės 
praktikos Lietuvoje, bet ir tobulina kalbos 
žinias, artimiau susipažįsta su šalimi Pirmą 
kartą ši programa, Lietuvoje vykdoma jau 
nuo 2005 metų, tapo VDU projekto

(DELFI.lt) 
Garsaus JAV 
Žurnalo „Time” 
skelbiamame 
pasaulio moterų 
lyderių 
dešimtuke 
Lietuvos 
Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė 

užima 4-tą vietą. Lietuvos vadovė aplenkė 
Vokietijos kanclerę Angela Merkei (5-ta 
vieta) ir Suomijos prezidentę Tarja Halonen 
(8-ta vieta). Pirma vieta atiteko Australijos 
ministrei pirmininkei Julia Gillard.

Žurnalas skelbia, kad D. Grybauskaitė 
į valdžią atėjo 2009 m., laimėjusi Prezidento 
rinkimus. Primenama, kad Europos 
žurnalistai ją pakrikštijo Lietuvos “Iron 
Lady” dėl retorikos ir turimo juodo karatė 
diržo.

Pasak „Time”, Prezidentės biografija 
byloja, kad pardavėjos ir elektriko dukra, 
siekdama daktaro laipsnio, vienu metu 

Knarkimas degina kalorijas
Kalifornijos universiteto mokslininkai nustatė, kad knarkliai per naktį sudegina apie 

2,000 kalorijų. Tyrimo metu buvo analizuojami daugiau nei 200 pacientų, kurie turi 
knarkimo problemų. Paaiškėjo, kad knarkiantys per naktį sudegino apie 2,000, o tie, kurie 
neknarkia išvis arba tai daro tyliai - 1,626 kalorijas.

Kaip praneša wordpress.com, energijos eikvojimas miego metu gali būti susijęs su 
nervine sistema, sukeliančia knarkimą beikitus negalavimus. Tačiau tuo pat metu knarkimas 
gali būti ir antsvorio priežastimi.

„Kvėpavimo sutrikimai, pasireiškiantys miego metu, dieną sukelia nuovargį, todėl 
mažina fizinį žmogaus aktyvumą. Tačiau sutrikęs kvėpavimas miego metu gali pakeisti 
žmogaus organizme naudojamos energijos kiekį“, - minėjo tyrimo vadovas Eric J. Kezirian.

Nuo stipraus knarkimo dažniausiai kenčia vyrai, o taip pat turintys antsvorio, rūkantys 
bei pagyvenę žmonės.

AUSTRAL. LIET. FONDO PATIKSLINIMAS
Išsiuntinėtame pranešime metinio susirinkimo nariams, išduotų paramų sąraše įsivėlė 

klaida. Pirmoji paminėta $ 2,500 parama yra “Tėviškės Aidų” leidėjui, o ne LB Spaudos 
Sąjungai - “Mūsų Pastogės” leidėjui Atsiprašau už šį neapsižiūrėjimą.

Algirdas Šimkus, ALF Pirmininkas 
r : « ‘ > ■ 1 ;

„Pasaulio lietuvių akademija“ dalimi.
Vytauto Didžiojo universitetas 

stažuotojams padėjo susirasti praktikos 
vietas, dalį jų apgyvendino universiteto 
bendrabutyje. Išeivijos studentai galėjo 
dalyvauti VDU organizuojamose kursuose 
„Refresh in Lithuania“, kuriuose jų laukė 
plati Lietuvos pažintinė programa, o 
prasčiau lietuviškai kalbantys stažuotojai - 
lankyti kalbos pamokas.

Šios programos studentams buvo įteikti 
VDU sertifikatai, liudijantys apie sėkmingai 
baigtą profesinę stažuotę ir įskaitytus 
akademinius kreditus, kurie bus atitinkamai 
įvertinti studentui po vasaros grįžus į JAV 
ar Kanados universitetus.

Sutartį, kurioje universitetas įsipareigojo 
kuruoti Lietuvių išeivijos studentų 
stažuočių (sutr. LISS) programą, VDU ir 
JAV lietuvių bendruomenės atstovai 
pasirašė šių metų balandį. Kaip teigė VDU 
rektorius prof. Zigmas Lydeka, ši iniciatyva 
nebus vienintelis VDU indėlis siekiant 
suburti pasaulio lietuvius, nes tai - didesnio 
socialinio projekto, pavadinto Pasaulio 
lietuvių akademija, dalis.

Pasaulio lietuvių akademijos tikslas - 
burti lietuvių diasporą, skatinti išeivijos ir 
Lietuvos mokslininkų bei studentų 
bendradarbiavimą akademiniuose 
projektuose, pritraukti besidominčius 
Lietuva ir jos kultūra. Šis projektas vienija 
daug veiklų: visus metus organizuojamus 
kursus, mainų programas, stažuotes, 
nuotolinio mokymosi galimybes. Kartu tai 
- ir idėjinis darinys, atviras įvairių klubų, 
asociacijų, bendruomenių iniciatyvoms.

Dalia Grybauskaitė - ketvirta tarp 
pasaulio moterų lyderių

dirbo fabrike. Taip pat minimas jos darbas 
Finansų ministerijoje ir Europos 
Komisijoje.

Prezidento rinkimuose D. Grybauskaitė 
sulaukė 68% rinkėjų palaikymo - 
didžiausio kada nors buvusio Lietuvos 
Prezidento rinkimuose.

Pasaulio moterų lyderių TOP 10:
1. Australijos ministrė pirmininkė Julia 
Gillard
2. Islandijos premjerė Johanna 
Sigurdardottir
3. Argentinos prezidentė Cristina 
Fernandez de Kirchner
4. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė
5. Vokietijos kanclerė Angela Merkei
6. Bangladešo premjerė Sheik Hasina Wajed
7. Liberijos prezidentė Ellen Johnson 
Sirleaf
8. Suomijos prezidentė Tarja Halonen
9. Trinidado ir Tobago premjerė Kamla 
Persad-Bissessar
10. Kosta Rikos prezidentė Laura 
Chinchilla

Schellnhuber
Atkelta iš 2 psL
galės plaukioti neužšalusioje jūroje ir 
turėsime derlingesnę žemę.”

Bet ar tai tiesa? Šios vasaros miškų ir 
durpynų gaisrai parodė, kad visuotinis 
atšilimas Rusijai gali ir pakenkti. Bėda ta, 
kad klimato kaitos pasekmės - tiek 
teigiamos, tiek neigiamos - dar nebuvo 
tinkamai išnagrinėtos. Daugiau nei 90% 
lėšų vis dar sunaudojama tyrimams, ar už 
klimato kaitą atsakingi žmonės. Bet į šį 
klausimą jau seniai atsakyta - taip.

- Pavyzdžiui, vis dar sunku prognozuoti, 
ar ateityje kils daugiau ir stipresnių uraganų.

- Tiesa, vis dar neaišku, ar jie kyla 
dažniau. Keli tyrimai pastebėjo, kad gali 
padidėti vėjo greičiai tropinių audrų metu. 
Bet turint galvoje, kad klimato tyrimai vis 
dar paauglystės lygio, kitas tyrimas gali 
prieiti prie visiškai priešingos išvados.

- Kompiuteriniai modeliai leidžia daryti 
daug akivaizdesnes išvadas apie audras 
mūsų nuosaikesnėse platumose. Už 
atogrąžų niekas beveik nepasikeis. Anot 
modelių, Vokietijoje audros nebus nei 
dažnesnės, nei smarkesnės, nors audringos 
žemo slėgio zonų trajektorijos greičiausiai 
pasislinks.

- Taip, žinau, kad mano kolegos Max 
Planck meteorologijos institute Hamburge 
po tokios simuliacijos pasiuntė aiškų 
signalą. Tačiau tai geriausiu atveju - 
preliminarūs rezultatai. Aš asmeniškai 
netikiu, kad, pavyzdžiui, penkiais laipsniais 
šiltesniame pasaulyje audros nė kiek 
nepasikeis. Mane tai labai nustebintų.

- Bet visuomenė susidarė įspūdį, kad 
ateityje mūsų miestus siaubs iki šiol 
negirdėtos griaunamosios galios superaudros. 
Ar klimatologai neturėtų bent jau paaiškinti, 
kad vis dar nėra tikri dėl daugybės dalykų ?

- Paprastas atsakymas yra “taip”. Tiesą 
sakant, mes netgi labai netikri dėl šio 
klausimo. Kita vertus, šis faktas visai 
neguodžia. Ar išties mes norime imtis 
planetinio eksperimento, kurio pasekmių 
nežinome? Negi norime paprasčiausiai 
leisti klimatui keistis ir ramiai stebėti 
audras, kad sužinotume, atjos išties stiprėja?

- Ar padarėme klaidą, labiau nepabrėžę, 
kad klimato tyrimuose dar yra stambių 
spragų?

- Tegaliu dar kartą pabrėžti, kad 
neturėtume vadovautis bunkerio galvosena, 
ypač klimatologijoje. Visos abejonės turi 
būti aiškiai ir atvirai aptartos 
konferencijose, net jei tai būtų skausminga. 
Tik pagalvokite, kaip aistringai 
W.Heisenberg, N.Bohr ar A.Einstein 
ginčydavosi dėl pagrindinių kvantinės 
fizikos aspektų. Tačiau tai buvo maža ir 
suvaldoma vienas kitą gerbiančių ir nuolat 
susitinkančių fizikų grupė...

- Ir ginčijamasi buvo ne dėl pasaulinės 
politikos?

- Būtent! Klimatologijoje būtų sunku, 
netgi vien techniškai, visus mokslinius 
debatus rengti visuomenės akyse. Nes 
politikai ir visuomenė nori kuo aiškesnių ir 
nedviprasmiškesnių atsakymų. Ir jei mes 
negalime tokių atsakymų pateikti, daugelis 
žmonių paprasčiausiai nustos mūsų 
klausytis. Iš esmės jie sako: nekvaršinkite 
mums galvos savo modeliais ir 
alternatyviais modeliais. Grįžkite, kai 
turėsite visus atsakymus.

- Ar ne dėl tos pačios priežasties IPCC 
politikams skirtoje ataskaitoje yra šiek tiek 
perdėjimų?

- Tai nėra perdėjimai, tiesiog 
informacijos koncentracija. Mes, 
mokslininkai, negalime vyriausybėms ir 
parlamentams ant stalo numesti dešimtis 
tūkstančių lapų su moksliniais straipsniais. 
Žinoma, medžiaga kondensuota, bet tai 
nereiškia, kad rezultatai klaidingi. 
Mokslinio tikslumo vardan galbūt ir 

galėtume atsisakyti bendro IPCC ataskaitos 
tikslo, kuris yra pateikti atsakymų į visus 
klausimus apie klimatą santrumpą - ir 
kartais tiesiog nesakyti nieko.

- Ar nėra rizikos, kad gali būti stabdomi 
tyrimai, kurie galėtų pasitarnauti žmogaus 
sukeltos klimato kaitos skeptikams?

- Norite tikėkite, norite ne, aš savęs 
necenzūruoju ir kaip fizikas esu pratęs prie 
minties, kad nauji tyrimai gali pakoreguoti 
mano poziciją, net jei tai reikštų intelektinį 
pralaimėjimą. Nedvejodamas pasakyčiau 
kanclerei, kad naujas tyrimas leidžia manyti, 
jog statome ne už tą arklį ar kad žmonės 
nekalti dėl klimato kaitos. Arba galbūt už 
dvidešimties metų suprasime, kad galime 
lengvai susidoroti su 5 laipsniais aukštesne 
temperatūra. Aš dėl to labai apsidžiaugčiau. 
Bet šiandien priežasčių tokiam optimizmui 
nematyti

- Jūs stengiatės, kad klimato atšilimas 
neviršytų dviejų laipsnių pagal Celsijų. Bet 
jau šiandien vidutinė temperatūrayra beveik 
laipsniu aukštesnė nei industrializacijos 
pradžioje. Dėl atmosferoje jau cirkuliuojančių 
šiltnamio efektą keliančių dujų jau nebe
įmanoma išvengti dar 0.6 laipsnio atšilimo. 
Kiekvienais metais į atmosferą išmetama 30 
gigatonų anglies dioksido. Ar 2 laipsnių 
atšilimas nėra visiškai nerealus tikslas?

- Techniškai kalbant, vos, vos įmanomas. 
Bet po dešimties metų bus per vėlu. Po to 
vienintelė mūsų išeitis gali būti visuotinis 
anglies tvarkymas, tai yra, dirbtinis anglies 
dioksido šalinimas iš atmosferos. Greičiau
siai tam reikėtų atsodinti miškus arba 
tiesiogiai filtruoti ir šalinti anglies dioksidą. 
Tai mūsų slepiamas koziris, kuriuo tektų 
sužaisti. Šiaip jau aš manau, kad ilgainiui 
mums reikėtų labiau atvėsinti atmosferą, 
kad temperatūra būtų kaip neolito laikais, 
kai žmonės ėmė gyventi sėsliai.

- Ar ne arogantiška manyti, kad galime 
paprasčiausiai užprogramuoti vidutinę 
planetos temperatūrą kaip kokią nors oro 
kondicionavimo sistemą ? Ar išties manote, 
kad žmonių civilizacija žlugs, jei temperatūra 
pakils daugiau nei dviem laipsniais?

- Visų pirma, didžiausia arogancija yra 
mūsų neskrupulingas kišimasis į gamtą ir 
iškasamo kuro deginimas. Ir žinoma, kad 
neateis pasaulio pabaiga, jei temperatūra 
pakils 2.01 laipsnio. Sprendžiant pagal 
šiandienos mokslo žinias, greičiausiai 
galėtume išgyventi 2-3 laipsnių atšilimą. 
Bet tai turėtų būti riba, nes didesnis 
temperatūros šilimas sukeltų nekon
troliuojamus reiškinius, sukeltų staigius ir 
negrįžtamus pokyčius ašigalių ledynuose ir 
žemynų ekosistemose. Absoliuti 
klimatologų dauguma sutaria, kad keturių 
laipsnių atšilimas būtų labai pavojingas ir 
jo reikėtų išvengti bet kokia kaina.

- Klimato konferencijoje Kopenhagoje 
susidarė Spūdis, kad pačios svarbiausios šalys 
nenori laikytis jokių taisyklių.

- Tiesa, kad bendras vaizdas lieka 
neaiškus. Kurį laiką tarp 194 konvenciją 
pasirašiusių šalių tikrai nebus realios sutarties. 
Staikodėl turime savo viltis sudėti į mažesnes 
sąjungas, pavyzdžiui tarp ES ir Brazilijos. Tai, 
kas dabar vyksta Brazilijoje, yra neįtikėtina. 
Po 20 ar 30 metų jie galėtų gauti visą 
reikalingą energiją iš atsinaujinančių šaltinių. 
Galbūt greitai mūsų automobilius varys 
braziliškas biokuras. Tokie dvišaliai projektai 
neabejotinai padės gremėzdiškam begemotui 
- visuotinei klimato sutarčiai - pajudėti iš 
vietos.

- Kurios šalys, jūsų manymu, pajėgiausios 
visiškai pertvarkyti pramoninė visuomenę?

- Galų gale su šiuo iššūkių susidoros tik 
demokratinės visuomenės, nepaisant jų 
kankinančių sprendimų priėmimo procesų. 
Tačiau tam gali reikėti pažangiai pakoreguoti 
mūsų demokratines institucijas. Aš galėčiau 
įsivaizduoti, kad 10% vietų parlamente būtų 
skiriama kontrolieriams, atstovaujantiems tik
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Mūsų Pastogė Nr. 34, 2010.09.01, psL5 u

5

DELFI.lt
wordpress.com


Antroji konsulinė misija Australijoje lankysis rugsėjo 
18-26 d.

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

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

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

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

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

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

Japonijoje ei. paštu: consul@lithemb.or.jp arba jolanta.vitkauskaite@urm.lt: tel. +813 
3408 5091; fax. +81 3 3408 5092. Taip pat galite kreiptis j šiuos asmenis:

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

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

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje 
Tęsinys iš “M.P.” nr. 32.

Kaip sutvarkyti 
stovėjimo aikštelių 

chaosą
Jau daugiau kaip dešimt minučių aš 

sėdžiu East gatvėje įkliuvęs kamšatyje, 
kurioje automobiliai susigrūdę iki pat Ku 
De Ta viena kryptimi ir Jalan Drupadi - kita. 
Visiems pradeda trūkti kantrybės. Signalų 
kakofonija prapliumpa kas kelios minutės 
ir, nepasiekusi tikslo, beviltiškai nutyla. Kai 
aš pagaliau prisiiriu prie kamšaties versmės, 
aš pamatau milžinišką automobilį, pastatytą 
šalia kelio tiesiai priešais statybinį 
sunkvežimį su žvyru kitoje kelio pusėje.
Likęs važiuojamo kelio ruoželis vos gali 
praleisti Suzuki Terimun motociklą. Tik su 
dideliu vargu galima šiaip taip prasigrūsti.

Automobilis puikiausiai galėjo 
pavažiuoti dešimt metrų toliau ir sustoti 
arčiau prie šaligatvio. Bet ne, jis ne tik 
sustojo ten, kur labiausiai kliudė judėjimui, 
bet silpnaprotis vairuotojas jį pastatė bent 
pusmetrį nuo šaligatvio. Ir ne tik šoniniai 
veidrodžiai buvo ištraukti iki viso ilgumo, 
bet ir vairas paliktas pasuktas visai j dešinę 
taip, kad išsikišę priekiniai ratai dar labiau 
užstojo kelią motociklistams.

Kai aš pasiekiu to neįtikėtinai kvailo 
elgesio pavyzdį, automobilio vairuotoja 
išeina iš krautuvės kitoje gatvės pusėje su 
mažyčiu plastikiniu pirkinių maišeliu. Ji 
valdingai iškelia ranką ir sustabdo 
automobilį, kuris jau ilgą laiką laukė progos 
prasmukti pro kelio blokadą. Deja, dabar 
jau neprasmuks. Vos tik jis sustoja, spiečius 
motociklistų pasinaudoja proga pravažiuoti 
pro pasidariusį tarpelį. Moteriškė eina pro 
judančius motociklus, priversdama juos 
staigiai stabdyti ir prasistumdama pro mane, 
nulenkia mano veidrodį. Ji bando atidaryti 
savo automobilio duris, bet tai yra sunku, 
nes motociklai jai nepalieka vietos. Aš 
laikiausi palygint ramiai, bet pagaliau ir 
mano kantrybė trūksta.

“Atsiprašau”, sakau aš. Ji pažiūri į mane 
ir jos trumpai akirpti šviesūs plaukai

pasišiaušia. “Kodėl jūs nesustojote ten, kur 
nebūtumėt sulaikiusi viso judėjimo?” Ji 
susiraukia pasipiktinus. “Todėl, kad aš 
ateinu apsipirkti čia, JEIGU jūs nieko 
prieš”, sako ji nekantriai, tartum aiškindama 
kvailam vaikui. Aš, aišku, turiu prieš. O ji 
tęsia: “O gal jūs tikitės, kad aš vaikščiosiu 
tokiame karštyje?” Mmmm. Dešimt metrų, 
tai tikrai ilgokas kelias. Aš dar išsižioju 
norėdamas jai logiškai paaiškinti, bet ji 
drebia man anatomiškai neįmanomą 
įvykdyti pasiūlymą, pipa į automobilį ir 
nuvažiuoja, nubrozdindama pro šalį 
važiuojantį automobilį. Ji nėra labai 
kūrybinga ir tą patį pasiūlymą išbliauna ir 
pravažiuojančiam vairuotojui. Maloni 
poniutė.

Žinoma, jinai Balyje ne vienintelė tokia, 
kuri visiškai negali suprasti tokio 
automobilio pastatymo pasėkų. Ir vietiniai 
ir ateiviai čia automobilius stato visai 
neatsižvelgdami į kitus. Aš mačiau 
automobilius, pastatytus ant kampo, 
paliktus įstrižai ant sužymėtų paralelinių 
stovėjimo vietų arba valandomis paliktus 
užrakintus skersai siauros gatvelės arba 
įvažiavimo į kiemą. O dar yra tokia labai 
nepatogi sankryža prie Double Six gatvės, 
kur automobiliai, sukantys smailu kampu j 
kairę, pirmiau turi padaryti platų lanką į 
dešinę, kad galėtų įsukti į Werkudara gatvę. 
Ir aišku, kiekvienas Bali idiotas jaučia 
pareigą kaip tik ten palikti savo automobilį. 
Rezultatas? Automobiliai turi pavažiuoti 
atbuli, kad paskui galėtų sukti kairėn. 
Visiems gaišinamas laikas, ir kelio 
grindinys nukenčia. Chaosas. Kur tik 
pasižiūri Balyje - visur ta pati automobilių 
statymo beprotystė.

Tai kokia gi išeitis? Tam tikros zonos, 
skirtos automobilių statymui turėtų būti 
sprendimas, bet ne Balyje. Niekas į tai 
nekreiptų dėmesio. Statymo aikštelių 
inspektoriai? Je, kaip tik. Ne, teisingas būdas 
būtų vairuotoją, neteisingai pastačius; savo 
automobilį, taip sugėdinti ir sudaryti tiek 
nepatogumo, kad jis daugiau to nebedarytų. 
Tokia priemonė vieną kartą buvo pritaikyta 
man, ir aš jos niekuomet neužmiršau.

Labai, labai seniai, kai aš dar buvau 
nepatyręs studentas viename Melbourne 
universitete, automobilio statymas gatvėje 
Jbuvo labai brangus, laikas buvo ribotas
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Gruodžio 26 - Sekmadienis
Sporto Registracijos
Gruodžio 27 - Pirmadienis

10-6pm - Lietuvių Klube

Atidarymo Mišios 10am St. Mary Star of the Sea Bažnyčioje
Atidarymas 1.30pm Sporto Salėje MS AC Albert Park
Meno Parodos atidarymas 6.00pm Smith Gallery Nth Melbourne
Susipažinimo Vakaras
Gruodžio 28 - Antradienis

7.30pm Lietuvių Klube Nth Melbourne

Taut. Šokių Repeticija 
Sportas

8-2pm MSAC

ALKF Suvažiavimas 9am Lietuvių Klube
Architekt. & Inžin. Paskaita 10am Lietuvių Klube
Tautodailės Paroda Ham Lietuvių Klube
Literatūros Popietė 1.30 Lietuvių Klube
Taut. Šokių Šventė
Gruodžio 29 - Trečiadienis

7.00pm MSAC

Krašto Tarybos Suv. #1 
Sportas

9am Lietuvių Klube

Jaun. Talentų Repeticija 10-12.30pm
Jaunimo meno paroda 11.30 Lietuvių Klubo koridoriuje
Liet. Patiekalų Šventė 12.30-2.30pm Lietuvių Klube
ALJSAGM 3.30pm Lietuvių Klube
Jaun. Talentų Vakaras
Gruodžio 30 - Ketvirtadienis

7pm Lietuvių Klube

Muz/Dainų Šv. Repeticija 
Sportas

8.00-12.00 St Marys (2-4pm)

Krašto Tarybos Suv. #2 9am LietuviųKlube
FLB Baletas 2pm Lietuvių Klube
Muzikos/Dainų Šventė.
Gruodžio 31 - Penktadienis

7 pm St Mary Star of the Sea Bažnyčioje

Krašto Tarybos Suv. #3 9am LietuviųKlube
Sportas

Mokytojų Suv. 10-noon LietuviųKlube
Rinktinė/Uždarymas 2-5pm MSAC
NM Balius
Sausio 1 - Šeštadienis

8pm Ultima ballroom

lešminė 12.00 Flagstaff Gardens
Sausio 2 - Sekmadienis
“Pamarys” koncertuoją,. 
Skautų stovykla

2pmLietuvių Klube

Sausio 8 & 9 “Pamarys” koncertuoja Canberroj ir Sydnėjuje

Aukos “Musų Pastogei”
Irena Dambrauskienė NSW $ 35.00 Sydney Lithuanian Womens
Mrs O. pvildys VIC $ 5.00 Social Service Assn. NSW $200.00
Tadas Rinkūnaitis NSW $100.00 L. Budreika SA $ 7.50
Mrs. R. Augustinavičienė NSW $ 35.00 NN NSW $ 2.50
A Šidlauskas NSW $ 15.00 E. Valiukas NSW $ 35.00
G. M. Umbražiūnas NSW $100.00 NN TAS $ 1.25
V. Saviti VIC $ 5.00 J. Petraitis TAS $ 35.00
A. Auglys QLD $ 15.00 D. Bieri NSW $ 50.00

Ypatinga padėka p. Tadui Rinkūnaičiui (čia slapyvardis), p.p. G. ir M. Umbražiūnams 
ir Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijai už dosnią paramą.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame.
“M.P.” Administracija

vienai valandai, ir jaunam visada 
skubančiam vyrui tai buvo tiesiog nepatogu. 
Universiteto ribose buvo vieta, rezervuota 
profesūrai, kuri retai būdavo visai pilna. Aš 
pagalvojau, kad ženklas “Studentams palikti 
automobilius draudžiama” tikrai man 
negalioja, tai palikau savo automobilį visai 
dienai Sakau, ką gi aš blogo padariau?

Po paskaitų aš radau didžiulį raštą, 
priklijuotą ant mano lango. Jame buvo 
parašyta, kad visų pirma aš esu idiotas ir 
paskui gana išsamiai paaiškinta, kad yra 
labai neatsakinga vengti pilietinės 
atsakomybės. Raštas buvo priklijuotas ant 
lango tiesiai prieš mano akis, aš nieko 
nemačiau ir negalėjau važiuoti. Ir kai aš 
sakau priklijuotas, tai ir reiškia priklijuotas. 
Geras patarimas visiems: neprasidėkit su 
chemijos profesoriais. Tie klijai buvo 
kažkoks cheminis mišinys, kuris išdžiuvęs 
darėsi toks kietas, kad jį turbūt galima būtų 
naudoti lėktuvo dalims suklijuoti Man 
užtruko trys valandos, kol aš atkrapščiau ir

nuvaliau tiek, kad galėjau matyti kur 
važiuoju. Aš niekada daugiau ten 
automobilio nebestačiau.

Aš siūlau kažką panašaus Baliui Didelis 
lipdukas su užrašu: “ATRODO, KAD ŠIS 
AUTOMOBILIS ČIA PASTATYTAS 
KAŽKOKIO NEGALVOJANČIO 
SILPNAPROČIO” galėtų būti užklijuotas 
ant automobilio, palikto tokioje vietoje, kur 
jis kliudo visiems kitiems ir gali sukelti 
pavojų. Toks sprendimas labai greitai 
patobulintų judėjimą, nesigriebiant 
potvarkių, į kuriuos vistiek niekas nekreipia 
dėmesio.

O kas būtų įpareigotas užklijuoti tuos 
lipdukus ant automobilių? Na, gal būt mes 
visi. “The Bali Times” galėtų juos 
atspausdinti ir įdėti į laikraštį kaip priedą, 
tokiu būdu kiekvienas galėtųjų įsigyti Tik 
būkite atsargūs pastatydami savo 
automobilį, kai klijuosite lipdukus ant kitų. 
Kas nors gali ir jus stebėti

s' oMūsų Basfogė^tr. 34,: 2010.89.01,jpsl.tč
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Antano Laukaičio taurė

JAV rankų lenkimo čempionato medaliai - lietuviams
SAULIUS RAKAUSKAS

(Druskonis.lt) Rugpjūčio 15 d., Žolinių- 
Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į 
dangų šventės metu, pasibaigus atlaidams, 
Leipalingio pagrindinės mokyklos sporto 
salėje susirinko nemažas būrelis 
leipalingiečių. Čia antrus metus iš eilės 
sporto klubas „Leipas“ kartu su 
Druskininkų sporto centru organizavo 
krepšinio rungtynes Australijoje, Sydnėjaus 
mieste gyvenančio Antano Laukaičio taurei 
laimėti, kuri buvo įsteigta 2009 m. 1939 m. 
Leipalingyje buvo surengtos pirmosios

krepšinio rungtynės tarp Leipalingio ir 
Seirijų komandų, kurių organizatorius buvo 
Antanas Laukaitis.

Kaip 1939 m., taip ir šiemet, susirungė 
Leipalingio ir Seirijų krepšinio komandos. 
Leipalingiui atstovavo sporto klubo 
„Leipas“ krepšininkai (komandos vadovas 
Danius Benevičius). Po atkaklios kovos 
66:44 nugalėjo ir taurę iškovojo Leipalingio 
komanda. Jai D.Stonkus pelnė 25 taškus, 
Ž.Grajauskas -10. Serijiškiams VKašelionis 
pelnė 14 tšk., M.Kašelionis - 9. Seirijų

Sporto klubo „Leipas”krepšininkai su taure

gimnazijos kūno kultūros 
mokytoja, komandos vadovė 
Asta Bagdonienė padėkojo už 
surengtas rungtynes. 
Druskininkų sporto centras 
taip pat dėkoja seirijiečiams, 
nuspręsdamas ateityje 
glaudžiau bendradarbiauti, 
rengti ne tik krepšinio bet ir 
kitų sporto šakų rungtynes.

Visas žaidynes pravedė 
Druskininkų sporto 
direktorius Julius Matule - 
vičius.Tokios pereinamosios 
Antano Laukaičio vardo 
krepšinio taurės varžybos 
kasmet vyksta Alytaus 
A. Ramanausko-Vanago ir 
Kauno Dariaus ir Girėno 
vardo gimnazijose, kur 
ankščiau mokėsi jis.

(Draugas) Šių metų rugpjūčio 5-8 
dienomis Montana valstijoje buvo 
rengiamas JAV Rankų lenkimo 
Nacionalinis čempionatas. Varžybos vyko 
Billings mieste.

Nacionalinis čempionatas yra tiesioginis 
atrankos turnyras, kurio pagrindu yra 
formuojama JAV rinktinė, atstovaujanti 
šaliai Pasaulio rankų lenkimo čempionate. 
Beje, šiais 2010 metais planetos stipriausius 
rankų lenkikus sukviesiantis turnyras vyks 
Mesquite mieste, Nevada, gruodžio 5-11 d.

Viso ruošėsi dalyvauti trys nariai: iš 
Illinois P. Derbedenjev, D. Medžiaušytė ir 
R. Proživalskis. Kaip ir užpraeitame 
Amerikos čempionate D. Medžiaušytė 
laimėjo 2 aukso medalius, bet svarbiausia - 
parodė čempionišką charakterį. Nelengva 
buvo po dviejų parų kelionės, esant laiko 
skirtumui, susikibti su ambicingomis 
amerikietėmis. Kovojant kaire ranka, viena 
iš priešininkių po ilgos kovos, nejučia 
atsidūrė ant grindų. Bet atsigavus buvo
laiminga, ji užėmė antrą vietą ir pateko j komandą. Dalia neturi sau lygių JAV jau dešimt 
metų, įveikdama ir per daugiau nei 300 svarų sveriančias priešininkes.

Baltijos kelio bėgikai pasiekė Rygą

Polish concert pianist Wojciech Wisniewski 
and Estonian violinist Liisa Pallandi 

at the Sydney Latvian House
Sunday, 5th September, 2010 at 2.00 p.m.

(bemamdinai.lt) Minint Baltijos kelio metines, rugpjūčio 21 d. Rygą pasiekė tarptautinės 
bėgimo estafetės dalyviai Čia juos pasitiko Latvijos lietuviai, Lietuvos ambasados Latvijoje 
darbuotojai ir miestelėnai, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Bėgikus pasveikinusi 
ambasados laikinoji reikalų patikėtinė Natalija Burbienė kartu su bėgikais Rygoje padėjo 
gėlių prie Laisvės paminklo.

Tarptautinės bėgimo estafetės tikslas - paminėti Baltijos kelio dvidešimt pirmąsias 
metines ir priminti kaimyninių šalių gyventojams, kad toliau esame vieningi kokie buvome 
tada, kai stovėjome rankomis susikibę gyvoje žmonių grandinėje.

Bėgimo estafetė prasidėjo rugpjūčio 20 dieną nuo Katedros aikštės Vilniuje ir baigėsi 
Taline rugpjūčio 22 d. prie Estijos parlamento rūmų.

1989 metų rugpjūčio 23 dieną apie 2 mln. Lietuvos, Latvijos, Estijos gyventojų susiėmė 
už rankų ir sujungė 620 km nuo Vilniaus Katedros aikštės per Rygą iki Talino. Ši akcija 
pavadinta Baltijos kebu. Stovėjusieji Baltijos kelyje demonstravo taikų ryžtą būti 
nepriklausomi trys tautos parodė gražiausią savitarpio supratimą, solidarumą ir vienybę, 
siekdamos laisvės savo valstybėms.

Wojciech Wisniewski was bom in 1981 
in Nowa Sol in Poland, where he started 
playing the piano at the age of seven. He 
then studied with Dr. Krystyna Wojcik in 
M. Karlowicz Highschool of Music in 
Poznan. In 2004 he graduated from F. 
Chopin Academy of Music (MA, Warsaw, 
Poland), studying with prof. Bronislawa 
Kawalla, ad. Katarzyna Jankowska and ad. 
Edward Wolanin.

He obtained Bachelor of Music with 
First Class Honours (2007) at The 
Australian Institute of Music studying with 
Phillip Shovk. At present he is a student of 
Natalia Sheludiakova, at the Sydney 
Conservatorium of Music (DMA).

Wojciech Wisniewski has scored 
numerous successes at music competitions 
in Poland (Nowa Sol, Second prize 1992; 
Konin, Distinction 1996; Plock, Third prize 
Plock; Szafarnia, Special prize 1998; Lodz, 
First prize 1998). He was selected out of 
240 competitors to participate in 2008 
Sydney International Piano Competition.

Since his arrival in Australia he has 
performed widely around the country 
(Sydney, Melbourne, Darwin, Cairns, 
Cooktown, Yungaburra, Canberra and 
elsewhere). In February and May 2009 
Wojciech performed recitals in New 
Zealand, invited by prof. Jade Richards. On 
28 June 2009 Wojciech performed F. 
Chopin Piano Concerto No 1 in e minor 
op.l 1 with Balmain Sinfonia.

Liisa Pallandi was born in 1989 in 
Sydney. Her parents are Estonian. She 
started playing violin at the young age of 6. 
She is in her final year at the Sydney 
Conservatorium where she is completing 
her Bachelor of Music with Honors, 
studying with Associate Professor Goetz 
Richter. Liisa’s previous teachers include 
Marija Stojakovic (nee Zivkovik) and

Ronald Thomas and she has received 
masterclasses from such violinists as Erika 
Raum (Canada), Berent Korfker (England), 
Tonu Reimann (Estonia) and Michael 
Dauth. She also studies viola under the 
tutelage of Roger Benedict.

Liisa was awarded her A mus in 2003, 
and her HSC performance of Piazzolla’s 
Libertango was selected for ENCORE 
2007. Liisa was awarded a USYD Merit 
Scholarship in 2007, a USYD Honours 
Scholarship in 2010, and membership of 
the Golden Key Society in 2008 for her 
academic achievements. She was also a 
Kendall National Violin Competition 
finalist in 2009.

Liisa has been a member of the Sydney 
Symphony Sinfonia since 2007, and has 
participated in numerous Australian Youth 
Orchestra programs, including their 
international tour in 2007. She has led the 
Sydney Conservatorium Symphony 
Orchestra, Chamber Orchestra, and 
Modem Music Ensemble. In 2009, she was 
the concertmaster of the Sydney Youth 
Orchestra, including performances of 
Rimsky-Korsakov’s Scheherezade. She 
also won the SYO concerto competition 
that year, culminating in performances 
of Tchaikovsky’s Violin Concerto 
with Richard Gill and the SYO later that 
year.

This year Liisa led the Barry Tuckwell 
Chamber Orchestra at National Music 
Camp, performed Vivaldi concert! under 
the instruction of Elizabeth Wallfisch, and 
became a casual member of the Melbourne 
Symphony Orchestra through her 
involvement in Australian Youth Orchestra 
activities. She continues her role as 
concertmaster of SYO, and will be 
performing Arvo Part’s Tabula Rasa with 
Kirsty Hilton in December this year.

KOVAS News 
Games against the Latvians 

Saturday, 18th September, 2010, Bankstown Stadium
These are the approximate times:

11.00 am U 18 Boys
12.00 Men’s 2 side (this is all the players who do not make the 

first side)
1.00 Opening with Kids U 12 playing 2x10 min Game

Straight after following the Women’s games:
2.30 Veterans
3.30 Men’s First

There will also be Volleyball Times to be advised. Food and drink will be available 
upstairs. Please keep this date free and invite as many old players as possible. We also 
need volunteers to serve drink and food.

Contact any of the following KOVAS committee members:

SEE YOU THERE I!!!!

Peter Andrejunas 9680 3389 Peter Kains 0407 298 472
Gediminas Sauka 8678 5227 Jonathan Lee 0421 735 957
Ray Jurkūnas 9534 2967 Robert Liutackas 0447 629 631
Peter Burokas 0424 725 106 Tom Jablonskis 0400 669 065

tomjablonskis (a> gmailcom

, #. NitaWallisAdditional information:
Volleyball will be played with the best of three sets between Estonians, Latvians and 
Lithuanians. The basketball will be a round robin for the Mens 1 side. At this stage 
we require U18 boys, Womens, Masters and Mens 1 & 2’s. Referees are required!

A^A Elzbietai Migauskienei
po ilgos ligos mirus Lietuvoje, Australijoj gyvenančią, jos dukrą Alvydą 

Auglienę su šeima, giliai užjaučiame šią sunkią valandą ir liūdime kartu.
Jadvyga Burokienė su šeima

Pranešame, kad sekančios pamaldos lietuviams bus 
rugsėjo 12 d. Lidcombe bažnyčioje, įprastu laiku 11:30 vaL 
ryto.

Katalikų Kultūros Draugija (Sydney)
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SENJORŲ / PENSININKŲ KLUBAS SYDNEJUJE
Norime atnaujinti ir suformuoti pagyvenusių žmonių Klubą, kuris 

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

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

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

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

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

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

K«V|
aid melttovrne 2010

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

visus į gražią, įdomią popietę:

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

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

Tek: (02) 9708 1414 E-mail: contaclus@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

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

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba šefas Antonio.

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

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Tėvo Diena I
Švęskime Tėvo dieną kartu Lietuvių Klube su 

gyva muzika, dainomis, ir gera nuotaika! 
Kviečiame sekmadienį, rugsėjo 5 d., 1:00 v.p.p.

PAJNEKEJYJ APIE LIETUVOJ PARTIZANUI
Sydnėjaus Lietuvių Klube, sekmadienį, rugpjūčio 29 d., 3val. pp.

Jaunystėje 1944-49 prof. Gužas buvo partizanų ryšininkas. Jo du broliai, Balys 
ir Vytautas, žuvo kaip partizanai Brolis Vytautas buvo vienas iš žymiausių Lietuvos 
partizanų. Jis buvo Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities štabo viršininkas ir 
LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO (LLKS) Tarybos 1949-02-16 
Deklaracijos signataras. Vytautas žuvo 1949 metais prie Jurbarko. Lietuvos 
Respublikos Prezidento dekretu jam suteiktas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinas 
(po mirties).

Profesorius Danielius Gužas yra žymus mokslininkas, Lietuvos akustikų 
sąjungos prezidentas. Šiuo mome ntu lankosi Sydnėjuje sąryšyje su 20-tu Tarptautiniu 
Akustikų Kongresu (20th Iritemational Congress on Acoustics), kuris vyksta Sydney 
Convention Centre, Darling Harbour, rugpjūčio 23-27d. Šiame kongrese prof Gužas 
pristato du mokslinius darbus apie triukšmo sumažinimą Europos traukiniuose. 
Dėl klausimų kreipkitės: (02) 4333 6241

AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
»— Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tel: 0425 704 890
OiO Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška

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

NAUJA KERAMIKA 
IR PIETINIAI 

JOLANTA JANAVIČIUJ
Gallery 41, 

Riley Street 41, 
Woolloomoolloo, Sydney 

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

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.slic.org^u/Pastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Danius Kairaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

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

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00.
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokame

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, NSW2204.
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