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Pradėjus veikti Būtingės naftos terminalui, Lietuva tampa naftos eksporto valstybe, tačiau investuotojai labiau 
domisi naftos perdirbimu.
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Lietuvos įvykių apžvalga
Lietuviai statys paviljoną 

Hanoveryje
Hanoveryje AB .Panevėžio statybos 

trestas“ pradeda statyti Lietuvos paviljo
ną, skirtą pristatyti mūsų šalį pasaulinėje 
parodoje „EXPO 2000“.

Praėjusių metų kovą Vyriausybės 
nutarimu parodos, kuri vyks 2000 metų 
birželio 1 - spalio 31 dienomis, Lietuvos 
ekspozicijos organizatore paskirta Ūkio 
ministerija. Lietuva prieš parodą pastatys 
laikiną 1000 kv. m paviljoną.

Dalyvavimą parodoje finansuos Eks
porto skatinimo fondas. Lietuvos paviljo
no pasaulinėje parodoje statybos darbų ir 
ekspozicijos įrengimo ir organizavimo 
išlaidų sąmata, kurią patvirtino Verslo 
plėtojimo taryba, siekia 20 mln. litų.

Sausio 13-osios bylos sprendimai
Vilniaus apygardos teisme baigtas 

skaityti nuosprendis vadinamojoje Sau
sio 13-osios įvykių byloje. Buvusiam 
prosovietinės komunistų partijos LKP 
(SSKPjlyderiuiLietuvojeM. Burokevičiui 
skirta 12 metų, buvusiam LKP (SSKP) 
centro komiteto ideologui J. Jermalavičiui 
- 8 metai kalėjimo. Buvęs LKP (SSKP) 
centro komiteto sekretorius J. Kuolelis 
nuteistas 6 metams, buvęs „Tarybų 
Lietuvos“ radijo redaktorius S. Mickevi
čius - 4 metams, buvęs to paties radijo va
dovas ir SSKP centro komiteto leidyklos 
Lietuvoje direktorius L. Bartoševičius - 3 
metams kalėjimo.

Buvusiam Vidaus reikalų ministerijos 
viešosios tvarkos skyriaus vyresniajam 
inspektoriui J. Prokopovičiui paskirti 6 
nelaisvės metai, bet, pritaikius amnestiją, 
bausmė sumažinta dvejais metais. Jis 

'vienintelis bausmę atliks sustiprinto reži

mo pataisos darbų kolonijoje, o kiti - 
griežtojo režimo.

Biudžeto pataisos
Valstybės ir savivaldybių biudžetų 

pajamos ir išlaidos bus sumažintos 450 
570 000 Lt. Išlaidos sumažintos: bendro
sios valstybės paslaugos - 6.4%, iš jų: 
valstybės valdymo išlaidos - 6.6%; 
fundamentalūs moksliniai tyrimai - 4%; 
Krašto apsauga - 8.1%; viešoji tvarka ir 
visuomenės apsauga - 4.7%; švietimas - 
4.4%; sveikatos apsauga- 7.1%; socialinė 
apsauga, globa ir rūpyba - 8.1%; svei
katingumas (sportas), rekreacija, kultūra - 
7.9%; kuro ir energijos tiekimo paslaugos 
- 4.3%; žemės ūkis, miškininkystė, žuvi
ninkystė ir veterinarija - 6.9%; minerali
nių išteklių gavyba (išskyrus kurą), pra
monė ir statyba - 29.6%; transportas ir 
ryšiai - 11.3%; kita ekonominė veikla - 
6.1%; išlaidos, nepriskirtos pagrindinėms 
funkcijų grupėms - 3.7%.

Seimas šį projektą rudens sesijoje 
svarstys pirmiausia. įdomu, kad „funda
mentaliems moksliniams tyrimams“ iš
laidos sumažintos perpus mažiau kaip 
gynybai. Rašančiąjam norisi paklausti, 
kas svarbiau: ar profesorių gausumas bei 
jų.fundamentalūs“ projektai, ar Lietuvos 
NATO narystė, kai gynybai Lietuva 
išleidžia mažesnę dalį savo BVP (bendro 
vidaus produkto) negu, pavyzdžiui, Belgija 
ar kitos NATO narės?

Buvęs Lenkijos ambasadorius 
Lietuvai remia jos teisinius 

sprendimus
Buvęs Lenkijos ambasadorius Lie

tuvoje Jan Widacki, oponuodamas kai ku
riems savo šalies politikams, viešai pa
reiškė, kad Vilniaus krašto autonomi

ninkų teismas buvo teisingas. Laikraščiui 
„Gazeta Wyborca“ p. Widacki sakė, kad 
visi baudžiamieji kodeksai draudžia 
veiksmus, nukreiptus prieš valstybės ne
priklausomybę ir teritorinį vientisumą. 
Jis piktinasi Lenkijos senatorių pareiš
kimais Vilniuje, kuriais pasmerkti nuo
sprendžiai lenkų autonomijos skelbėjams 
Šalčininkų rajone. Kaip žinoma, Lietu
vos apeliacinis teismas prieš porą savai
čių skyrė laisvės atėmimo bausmes pen
kiems buvusiems Šalčininkų rajono ta
rybos nariams bei Komunistų partijos vei
kėjams. Šis teismas sugriežtino pirmojo 
teismo paskirtas bausmes daugiau kaip 
dvigubai-iki 1.5 -3.5 metų.

Lietuvoje keturios kunigų 
seminarįjos

Šiemet Lietuvoje naujuosius mokslo 
metus pradeda keturios kunigų semina
rijos: Kauno, Telšių, Vilkaviškio ir Vil
niaus. Į Kauno kunigų seminariją šiemet 
įstojo 20 jaunuolių. Iš viso joje mokysis 
77 klierikai. Vilkaviškio kunigų semi
narijoje mokysis daugiau kaip 50 klieri
kų. Telšių kunigų seminarijoje - 67.

Dovana
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės 

muziejus Kaune papildytas dar viena 
privačia kolekcija. Kanadoje gyvenantis 
Vladas Stabas muziejui padovanojo be
veik 150 eksponatų apie Lietuvos skau
tų veiklą išeivijoje. Filatelijos kolekciją 
sudaro vokai, ženklai, proginiai atvir

laiškiai, skirti skautų stovykloms Vo
kietijoje, JAV, Australijoje.

Vytės Nemunėlio saldainiai
A. Gricevičiaus saldainių fabrikas 

„Rūta“, veikiantis Šiauliuose, gamina 
daugiau kaip 100 saldainių rūšių. Tarp 
naujų šių metų gaminių bus ir Vytės 
Nemunėlio saldainiai. Poetas Bernardas 
Brazdžionis sutiko pasirašyti sutartį su 
literatūros almanacho rėmėju - saldainių 

fabriku. „Rūta“ galės naudoti poeto sla
pyvardį, parašą, poezijos ištraukas. „Rū
tos" produkcija vežama į Baltijos šalis, 
Rusiją, JAV. 1993 m., lapkričio 17 dieną 
fabriką susigrąžino tikrieji jo savininkai. 
Jie rūpinasi įmonės tvarkymu.

„Tyla“ dirba sėkmingai
Biržų privačioje bendrovėje „Tyla“, 

priklausančioje keturiems energingiems 
vyrams, dirba 120žmonių. „Tyla“ atsirado 
iš darbų vykdytojo baro, kuris soviet
mečiu aptarnavo statybinę komunalinio 
ūkio dalį. Dabar bendrovė kas mėnesį 
perdirba po 350 kubinių metrų medienos, 
gamina lauko baldus, medines tvoras, 
balkonų elementus, pavėsines, pirtis, 
vasarnamius. Jie kainuoja nuo 2 500 iki 
40 000 litų. Nuo 1997 metų bendrovė 
gauna dvigubai daugiau užsakymų, tad 
Kilučių kaime atidarius antrą cechą, bu
vo įdarbinta dar 20 žmonių. 95% gaminių 
bendrovė išveža į Vokietiją.

Okupaciniai režimai Lietuvai 
padarė milijardinius nuostolius
1999 m. rugpjūčio 30 dieną vyko 

tarptautinė konferencija „Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos 1939 m. slaptieji susita
rimai ir jų padariniai Vidurio ir Rytų 
Europos valstybėms“, skirta .Juodojo 
kaspino dienos“ 60-mečiui ir „Baltijos 
kelio“ 10-mečiui. Šia komferencija tre
čiąjį posėdį baigė Tarptautinė komisija 
nacių ir sovietų okupacinių režimų nu
sikaltimams Lietuvoje įvertinti.

Konferencijos dalyvių sveikinimo kal
boje Vokietijos ambasadorius Detlofas 
von Bergas sakė, kad mažosios valstybės 
visada kenčia nuo politinių didžiųjų ša
lių rungtynių. Ribentropo ir Molotovo 
paktas - vienas iš įrodymų, kurio padari
niai dar ir šiandien analizuojami. „Isto
rijos pamoka - stiprinti Europos Sąjun
gą, kurioje maža šalis lygiavertė di
džiosioms", - sakė Vokietijos diplomatas.

Sekmadienį „Villon“ viešbutyje į 
trečiąjį posėdį rinkosi Tarptautinė komi
sija. Komisijos darbą palankiai įvertino 
Rusijos, Vokietijos, JAV ambasadoriai, 
Lietuvos Prezidentas ir Užsienio reikalų 
ministerijos atstovai. Pirmadienį su ko
misijos nariais susitiko ir Izraelio amba
sados atstovė Renit Ben Dor.

G. Vagnorius: neetiška kaltinti 
Vytautą Landsbergį

Buvęs premjeras Seimo narys Gedi
minas Vagnorius teigia, jog žiniasklaidos 
užuominos apie tai, kad žemės sklypų 
signatarams skyrimo istoriją neva pa
kurstė jo šalininkai, yra visiškai nepagrįs
tos. G. Vagnoriaus teigimu, kalbos apie 
tai, jog prie sklypų istorijos pagarsinimo, 
siekiant „politinio revanšo", prisidėjo jis 
pats ar „Vagnoriaus šalininkai", „neturi 
jokio pagrindo ir prasilenkia su sveiku 
protu

Jis pabrėžė, kad nutarimą, suteikiantį 
1990 metų Kovo 11 dienos akto signa
tarams teisę lengvatine kaina įsigyti že
mės sklypus, 1995 metais priėmė „ne 
Tėvynės sąjungos vadovaujama Vy-
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Tautos Šventė, 1999
Algimantas P. Taškūnas

Tauta yra kaip grandinė: jos stiprumas 
priklauso nuo silpniausios grandies. Todėl 
mes galime pasidžiaugti ir pasididžiuoti, 
kad istorijos bėgyje mūsų nedidukė tauta 
turėjo daug stiprių grandžių. Dėka jų, 
lietuviai išsilaikė jau nuo senų laikų, gal 
du ar tris tūkstančius metų.

Šiandien mes su padėka prisimename 
ne vien tik žinomiausius didvyrius: Mar
gį, Mindaugą, Gediminą, Kęstutį, Birutę, 
Vytautą, Basanavičių, Kudirką, Dauman- 
tą-Lukšą, Nijolę Sadūnaitę... Mūsų tau
tos grandinėje buvo dar šimtai, tūkstančiai 
kitų stiprių, neperlaužiamų grandžių. 
Pavyzdžiui:

* Konstantinas Kalinowski - Kali
nauskas (1838 - 1864), 25 metų sukilėlių 
vadas, kurį Muravjovo įsakymu vėsų 
1864 metų kovo dešimtos rytą pakorė 
Vilniuje. Atsisveikinimo laiške Kalinaus
kas rašė: „Broliai... Nuo kartuvių sakau 
aŠ jums: jūs galėsite laimingai gyventi 
tik tada, kai atsikratysite maskolių nuo 
savo sprando". (L.E., UI, 22-24 psl.)

* Telšių vyskupas Vincas Borise- 
vičius buvo rusų sušaudytas 1947 metais, 
po slapto teismo Vilniuje 1946 metų spa
lio mėnesį. Keli žydai liudijo, kaip vys
kupas Borisevičius išgelbėjo jų gyvybę. 
Nežiūrint to, sovietinis teismas Borise- 
vičių pasmerkė kaip „buržujų nacionalis
tų vadą“. Vyskupas Borisevičius tada 
teisėjams pasakė: „Jūsųpergalės valanda

Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

riausybė". Tuo metu veikė LDDP sufor
muota Vyriausybė.

„Po 1996 metų rinkimų ši Kovo Įl
osiąs dvasios neatitinkanti privilegija 
nebuvo atšaukta, nes ja jau buvo pasi
naudoję dauguma signatarų, priklausan
čių įvairioms partijoms ", - sakė G. Vag
norius. Pasak jo, atsižvelgiant į tai, „ne
etiška politinę atsakomybę priskirti tik 
vienam signatarų - Konservatorių parti
jos pirmininkui Vytautui Landsbergiui ir 
dėl to siekti jo atsistatydinimo iš užima
mų pareigų".

Šią audrą arbatos šaukšte sukėlė 
„Lietuvos rytas“. Asmeniškai norėčiau 
pridėti, kad „Lietuvos rytas“ „nematė“ ir 
„negirdėjo“, kai LDDP valdymo laikais 
Nepriklausomybės akto signatarams su
teikta privilegija buvo nominalia kaina 
pardavinėjami sklypai. Bet kai V. Lands
bergis grįžo iš kelionės užsienin, staiga 
praregėjo ir pirmame puslapyje paskelbė, 
kaip V. Landsbergis netoli savo labai 
kuklaus buto Žvėryne gavo valdiška 
kaina nusipirkti sklypą ir koks tai kri
minalas... Beje, V. Landsbergis sklypą jau 
padovanojo labdarai. Bet vistiek jam bus 
ir toliau pilama kuo daugiau smalos ant 
galvos, it tam nusidėjėliui, pragaro katile 
sėdinčiam.

Tik jam numirus statys jam pamink
lus už tai, ką jis pasiekė vadovaudamas 
Sąjūdžiui, už tai, ką jis bandė įdiegti. 
Lietuvos visuomenei, už jo padorumą ir 
santūrumą. Žinoma, statys tik tokiu at
veju, jei Sąjūdžio idealų sukurta Lietu
vos valstybė dar egzistuos ir toliau eis 
pirmyn į laisvę, į pilnateisę Europos 
valstybę.

Dr. A. Kabaila, Sydney

"Mūsų Pastogė" Nr.361999.9.13 psl. 

bus trumpa. O ateitis priklauso man. Kris
tus laimės, ir mano tėvynė Lietuva irgi 
laimės“.

* MykolasPudzinskas,kunigu įšven
tintas 1940 m. rugsėjo 15 dieną. Tai drąsus 
pamokslininkas, dirbęs Liudvinavo, Vei
siejų, Prienų ir Saudargo parapijose. Per 
vokiečių okupaciją jis ramindavo para
pijiečius sakydamas, kad prievarta neturi 
žmonių paversti vergais, kad ateis atpil
do diena. Jautrioje jo sieloje skaudžiai 
atsiliepė žydų persekiojimai. Kunigas 
šaukdavo per pamokslus: „Nepritarkite, 
padėkite, užjauskite. Būkite garbingi 
krikščionys“.

Liudvinave gyveno vienas karštako
šis, kuris buvo įsivėlęs į žydų šaudymą. 
Vėliau jis dukart ėjo išpažinties, bet abu 
kartus kunigas Pudzinskas jam nedavė 
išrišimo. Per pamokslus jis smerkė visus, 
kas kėlė ginklą prieš nekaltus žmones, 
vaikus ir senelius.

Sugrįžus rusams, kunigas Pudzinskas 
toliau siekė teisybės: per pamokslus pa
sisakė prieš trėmimus į Sibirą, prieš ver
giją, prieš lavonų niekinimą. Bendravo su 
partizanais, klausė jų išpažinčių. Deja, 
kunigas Pudzinskas mirė nesulaukęs ne
priklausomybės, mirė apie 1973 metus, 
nuo kaulų čiulpų vėžio. (Antanas Bie
liauskas, „Išpažintis žaliame miške“, 
Dienovidis, 1999.08.13)

Čia tik keletas pavyzdžių. O didvyrių, 
narsuolių turėjome apsčiai visais laikais. 
Vien Lietuvių Enciklopedijos 37 tomuo
se rasime šimtus aprašymų iš mūsų pra
eities-girdėtų ir visai dar negirdėtų! De
ja, mūsų tautos grandinė nėra išvien to
kia stipri. Netrūksta mums ir silpnų gran
džių - tautos išdavikų.

1941-jų birželio 14-tos tamsią naktį 
rasų sunkvežimis palengva šliaužė Ka
raimų gatve, Trakuose. Užpakalyje, apsi
ginklavę iki dantų, knibždėjo, aštuoni 
enkavedistai. -„Čia“, - sušuko lietuvis, 
sėdintis šalia vairuotojo. -„Stok, čia gy
vena Taškūnas“, - ir dar pirštu bakstelėjo 
mėlynų durų linkme, kad maskoliai ne
apsiriktų. Ir taip, dėka šio tautiečio, pra
sidėjo mano tėvo kančios kelias, kuris, 
persunktas badu, šalčiu ir sielvartu, po 13 
mėnesių baigėsi amžino įšalo žemėje.

Vien per tą vieną savaitę rasai išvežė 
virš 37 000 tauriausių mūsų tautos narių. 
Be lietuvių išdavikų pagalbos rasai ne
būtų sučiupę nė pusės tiek žmonių.

Rusai sutriuškino partizanus ne tiek 
tankais, kiek mūsų pačių išdavikais. Bene 
bjauriausias išdavikas buvo profesorius 
Markulis - Erelis. Ilgą laiką jis vaizdavo 
partizanų talkininką, kol vieną dieną 
susirinkusius partizanų vadus jis išdavė 
rusams ir jų sėbrams. Po žiauraus susi
šaudymo Markulis dingo. Žmonės gal
vojo, kad jis žuvo. O iš tikrųjų Markulis 
pasislėpė Leningrade, ten gilino mokslus 
ir Vilniun sugrįžo tik po dešimties metų. 
Markulis po to bijodavo vienas eiti per 
Neries tiltą, kad kas jo nepagriebtų. 
Baiminosi žmogus be reikalo: niekas jam 
neatkeršijo. Ir taip po daugelio metų jis 
mirė normaliai, ramiai, iš senatvės - ne 
taip, kaip jo išduoti partizanai.

Lietuvių išdavikų sąrašas yra ilgesnis 
už gandro snapą. Štai, prieš 50 metų, 
1949 m. rugpjūčio 13 dieną Radviliškio 
valsčiuje, Užpelkių miške, įvyko partiza
nų kautynės su rasų saugumo kariuome
nės dariniais.. Žuvo daug partizanų ir jų 
Prisikėlimo apygardos vadų: Petras Bart
kus - Žadgaila, Bronius Liesys - Naktis, 
Vytautas Sniuolis - Svajūnas ir kiti. Šitų 
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<1 Trumpai iš visur
Po ilgų Australijos ir daugelio pasau

lio žymių asmenybių pastangų, Jugosla
vijos prezidentas Slobodan Milosevic 
sutiko amnestuoti kalinamus CARE 

.Australia darbuotojus Steve Pratt ir Peter 
Wallace. Rugsėjo 1 d. jie buvo išleisti iš 
Stremska Mitrovica karinio kalėjimo, 
iškalėję 154 dienas. CARE Australia 
pirmininkas Malcolm Fraser ir Austra
lijos ambasadorius Belgrade Chris Lamb 
juos tuoj nuvežė į Londoną. Dedamos 
pastangos išlaisvinti kartu su abiem 
australais nuteistą jų bendradarbį jugo
slavą Branko Jelen. Australijos serbų 
bendruomenė aktyviai prisidėjo prie pa
stangų išlaisvinti kalinamus humanita- 
rinės pagalbos darbuotojus.

Rugsėjo 1 d. Panamos prezidente pri
saikdinta prieš keletą mėnesių išrinkta 
ponia Mireya Moscoso, „amulfistų“ par
tijos lyderė, šios partijos steigėjo prezi
dento Amulfo Arias našlė. Jos užimamas 
postas yra ypač svarbus, nes 2000 metų 
sausio 1 d. Panama perima iš JAV Pana
mos kanalo zoną.

Burmoje rugpjūčio mėn. pabaigoje 
suimtas 26 metų australas James Mawds- 
ley buvo nuteistas 17 metų kalėjimo 
bausme. Jis buvo apkaltintas platinęs 
atsišaukimus už demokratinę santvarką. 
J. Mawdsley turi dvigubą (australų ir 
britų) pilietybę.

Dėl lėšų trūkumo Rusija uždaro savo 
pagrindinę bazę Antarktikoje, Molodež- 
naja tyrinėjimų stotį.

Dagestane rusų kariuomenė tęsia ko
vas su musulmonais sukilėliais, bandy
dami užimti porą kaimų. Rugsėjo 6 d. 
sukilėliai sulaukė pagalbos - apie 2000 
kovotojų perėjo Dagestano sieną iš Čečė
nijos ir užėmė keturis kaimus kalnuose.

Po ilgų JAV užsienio reikalų minis
trės dr. Madeleine Albright pastangų 
padedant Egipto prezidentui Hosni Mu
barak, pasiektas susitarimas tarp Izraelio 
ir palestiniečių dėl Wye sutarties vyk
dymo. Rugsėjo 5 d. Sharm El-Sheikh 
kurorte Egipte, prie Raudonosios jūros, 
Palestinos prezidentas Yasser Arafat ir 
Izraelio min. pirmininkas Ehud Barak 
pasirašė memorandumą, nustatantį už
šaldytos Wye sutarties vykdymo tvar
karaštį. Galutinė taikos sutartis turėtų būti 
suformuluota ir pasirašyta iki 2000 m. 
rugsėjo 13 dienos.

Vos pasirašius sutartį, arabų ekstre
mistinė Hamas organizacija bandė ją 
smurto veiksmais išardyti. Sprogo du 

aukų būtų buvę išvengta, jeigu partizanų 
nebūtų netikėtai išdavęs jų ryšininkas 
Dangus (vėliau išaiškintas kaip MGB 
agentas Zelionyj).

O kaip su partizanų vadu Ramanaus
ku-Vanagu? „Lietuvos aidas“ pernai rašė, 
kaip šis, drąsus vyras iš Alytaus, išliko 
gyvas siaubingų mūšių pragaruose ir, 
partizanų kautynėms pasibaigus, perėjo į 
slaptą pogrindį Dzūkijoje. Deja, vienas 
išdavikas tuomet Vanagą prisiviliojo į 
Kauną ir išdavė ji KGBistams. Rusai 
nežmoniškai kankino Vanagą, bene visus 

sprogmenų prikrauti sunkvežimiai: vie
nas Tiberias mieste, kitas Haifoje. Žuvo 
tik trys arabai teroristai, nors Tiberias 
sužeista ir eilė praeivių.

Rugsėjo 4 d. JungtiniųTautų gen. sek
retorius Kofi Annan paskelbė Rytų Ti- 
moro balsavimo rezultatus. Už nepriklau
somybę (prieš autonomiją) balsavo 344 
580 žmonių, tai yra 78.5% balsavimo 
teisę turinčių asmenų. Deja, Jungtinės 
Tautos nepajėgia apsaugoti nepriklauso
mybės šalininkų nuo Indoneziją palai
kančios milicijos masinių smurto veiks
mų. Jau rugpjūčio 31 d. buvo nužudyti 
trys JT tarnautojai, dirbę provincijoje 
rinkimų punkte. Rugsėjo 1 d. Aitarak 
milicija puolė Jungtinių Tautų būstinę 
Dili. Ją vos ne vos atsišaudydami apgynė 
apie lOOindonezųpolicininkų. Vėlesnėmis 
žiniomis, indonezų vadovybė Rytų Ti- 
more vietoj kad stabdžius smurto veiks
mus, grasė policijai ir jos šeimoms, jei šie 
gins JT personalą ar nepriklausomybės 
šalininkus.

Rugsėjo 4 d. Jungtinių Tautų persona
las buvo evakuotas iš penkių Rytų Timo- 
ro miestų į Dili. Miestuose siautė pro- 
Indonezijos milicija. Degė nepriklauso
mybės šalininkų namai, jie patys užka- 
pojami mirtinai ar nušaunami.

Dili mieste gatvėse irgi siautė milici
ja. Rugsėjo 5 d. ji apšaudė Australijos kon
sulatą, padegė apsuptą vyskupo Carlos 
Bello rezidenciją, puolė vienuolynus, 
priglaudusius pabėgėlius. Užpultas ir 
apšaudytas mašina važiavęs Australijos 
ambasadorius.

Rugsėjo 6 d. australų karo transporto 
lėktuvai skraidė iš Darvino į Dili, eva
kuodami Jungtinių Tautų personalą, už
sieniečius žurnalistus, australus huma
nitarinius darbuotojus. Šimtai žmonių 
nužudyti milicininkų, gi kiti masiškai 
sodinami į sunkvežinius ir jėga vežami į 
Vakarų Timorą.

Nežiūrint Australijos ir Jungtinių Tau
tų protestų, Indonezijos karinė vyriau
sybė Dili ir Džakartoje nekreipia dėmesio 
į oficialią Indonezijos politinę liniją, 
pripažinusią Rytų Timoro balsavimo re
zultatus. Australija turi parengusi karines 
pajėgas Darvine, kurios galėtų vykti į 
Dili, jei vyriausybė įsakytų. Australijos 
vyriausybė pakartotinai pareiškė, kad jos 
karinės pajėgos negali būti pavartotos be 
Jungtinių Tautų prašymo ir be Indonezi
jos sutikimo.

Rugsėjo 1 d. į Australiją 6 dienų vizitui 
atvyko Kinijos prezidentas Jiang Zemin.

Paruošė Vytautas Patašius
metus, ir tada be teismo sušaudė. O 
išdavikas, anot „Lietuvos aido“, tebegy
vena šiandien Kaune. Laikraštis rašė, kad 
kiti net žino jo pavardę ir adresą. Tai, jei
gu žino, kodėl nieko nedaro?

Gėda, tikrai gėda mums ir Lietuvos 
valdžiai, ir mums - išeiviams, kad sėdi
me, tylime ir nereikalaujame, kad tokie 
nusikaltėliai būtų patraukti atsakomybėn. 
Lietuvos judai yra silpniausios mūsų 
tautos grandys. Jeigu jie nebus iškelti die
nos švieson dabar, visa mūsų tautos gran- 
dinė susilpnės ir pagaliau trūks.
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S BENDRUOMENĖS VEIKLOJE K 

Pirmasis choro dirigentas
Albertas Čelna yra Melbourne „Dai

nos Sambūrio“ garbės narys. Jis nuolati
nis koncertų klausytojas, patarėjas bei 
kritikas. Iš šalies žiūrint, visos klaidos 
matomos ir buvusio ilgamečio dirigento 
pastabos yra mums priimtinos.

Chorodirigentas Albertas Čelna. (Nuot
rauka iš "Australijos Lietuvių Metraš
čio" n dalies, 1983 m.)_____________

A. Čelna baigė Vilniaus Vytauto Di
džiojo gimnaziją. Konservatorijoje mo
kėsi griežti smuiku. Užėjus Antrajam 
pasauliniui karui, su širdgėla studijas te
ko nutraukti. Albertas griežė „Vaidilos“ 
teatre. Tas laikotarpis jam paliko daug 
gražių prisiminimų.

1940 metais pasitraukęs į Vokietiją, jis 
kurį laiką dainavo M. K. Čiurlionio 
ansamblyje.

1949 metų vasarą A. Čelna atvyko į

Australiją ir apsigyveno Melbourne. Tuo 
metu daug jaunimo atvyko iš Vokietijos, 
tad nebuvo sunku juos suburti į chorą, 
kuriam vadovavo Albertas Čelna.

1950 metais Vasario 16-sios minėjime 
dalį' meninės dalies programos atliko 
naujas mišrus choras „Aidas“, kuriam 
dirigavo A. Čelna. Per trumpą laiką cho
ras „Aidas“ tapo populiarus Melbourne 
lietuvių tarpe. Jam teko pagrindinė pro
gramos dalis Vasario 16-sios iškilmėse, 
Tautos, Kariuomenės šventėse, Birželio 
14-sios trėmimu minėjimuose. Lietuvių 
Dienose ir kituose renginiuose. Tai kan
traus dirigento nuopelnas.

Keitėsi laikai, brendo choras, išvykos, 
koncertai - viskas primena ilgamečiu! 
dirigentui Albertui Čelnai malonias aki
mirkas.

Sukūrus šeimą, chorą pradėjo lankyti 
Renata Čelnienė. Ji ligi šiol yra pareigin
ga choristė. Ji viena iš tų, kurie dainų 
tekstus išmoksta mintinai ir tam skiria ne 
vienų valandą savo laisvalaikio. Ji išsi
aiškina jai nesuprantamas gaidas. Renata 
dainuoja iš širdies ir tas jai teikia džiaugs
mą. Vyro Alberto dėka Renata yra aktyvi 
repeticijųlankytoja. Vyras,atvežęs žmoną, 
kantriai laukia jos mašinoje.

Kadangi abu tėvai yra muzikos my
lėtojai, tai ir savo jaunylį paskatino skam
binti pianinu. Motinos rūpesčio dėka Pet
ras turėjo gerą mokytoją, o ir pats yra 
gabus muzikai. Jaunesnysis Čelna dai
navo „Dainos Sambūryje“, bet sukūręs 
šeimą iš choro pasitraukė. Tikimės, kad 
paaugus sūnui, Petras vėl noriai sugrįš į 
chorą, bet, pirmiausia, tegul išsipildo jo 
slaptos svajonės.

Choristai, dirigentė, akompaniatorė lin
ki mūsų garbės nariui Albertui Čelnai ir 
jo šeimai sveikatos, damos, saulėtų dienų.

Marija Gcštautienė

mirę dėl Lietuvos gerovės. Toliau trum
pai buvo paminėti knygnešiai, šiek tiek 
ilgiau apsistota prie Jurgio Bielinio, kuris 
buvo vadinamas knygnešių karaliumi. Se
kė Jono Tamošiūno paskaita. Jis labai 
įdomiai papasakojo apie dr. Vinco Kudir
kos dirbtą didelį darbą, žadinant lietuvių 
tautą.

Po trumpos pertraukėlės meninę dalį 
pradėjo Židinio tėvūnas ps. Liudas Bun- 
garda Kudirkos žodžiais, kuriuos, porą 
savaičių prieš mirtį, jis kalbėjo savo 
sužadėtinei Valerijai:

„ Štai dabar aš sergąs ir bejėgis,
Ir nebėra jau tosios ugnies.
Kam dar viltimi ramintis veltui, 
Greitai, greitai nebebus manęs.
Rudens rytas bus niūrus ir sutemęs,

Sudie Canberros Lietuvių Klubui
Rugpjūčio 7 dieną, šeštadienį, įvyko 

Canberros Lietuvių Klubo atsisveikini
mo balius. Gražiai išpuoštoje salėje su
sirinko apie 120 žmonių ir jų artimųjų.

gerai viskas ėjo, kodėl reikėjo klubą 
uždaryti? Priežastis aiški. Lietuvių 
Canberroje smarkiai sumažėjo. Apy
linkės vietiniai gyventojai perėjo į Paskaitų skaito Jonas Tamošiūnas..,

Visi buvo geroje nuotaikoje.
Canberros Lietuvių Klubas įsisteigė 

1962 metais. Pamažu plėtėsi ir išaugo į 
didelį, gražų ir pelningą klubą. Canbe
rros lietuvių bendruomenės centrą. Čia 
vyko visuomeninis, kultūrinis ir sporti
nis gyvenimas. Canberriškiai ir atvykę

prabangesnius ir didesnius klubus, ir 
pajamos taip pat sumažėjo. Jau keli me
tai kaip klubas nešė nuostolious. Po il
gų diskusijų klubo nariai nutarė klubą 
parduoti ir pinigus - turtą pervesti Can
berros Lietuvių Bendruomnenei. No
riu pabrėžti, kad Canberros Lietuvių

Smulkus lietus be paliovos kris 
Ir bus girdimos liūdnosios giesmės, 
Kaip mane po velėna pakiš. 
Nieks iš draugų nelydės, 

nei žodelio netars,
Ir negraudins sau širdies.

svečiai susirinkdavo praleisti malonų 
laiką, pabendrauti, pavalgyti bei išger
ti stiklinę alaus. Klube 1994 metais vy-

Bendruomenė yra oficialiai registruota 
organizacija.

Baliaus metu buvo daug kalbų su
ko Australijos Lietuvių Dienos, keletą 
kartų čia buvo suruoštos sporto šventės 
ir kiti renginiai. Klubas finansiniai rė
mė visą lietuvišką veiklą. Klubą gaus
iai lankė vietiniai apylinkės gyvento
jai ir, galima sakyti, kad finansiniai jie 
klubą išlaikė. Kyla klausimas, jei taip

įvairiais prisiminimais ir jumoru. Aša
rų tikrai nebuvo, nes Canberros lietu
viai, nors ir be nuosavo klubo, turi pa
kankamai lėšų tęsti toliau lietuvišką 
veiklą.

Linkiu sėkmės.
B. V. Exnarys

Geelonge paminėtas dr. Vincas Kudirka
Geelongo Lietuvių Senjorų Skautų 

Židinys rugpjūčio 15 dieną surengė ju
biliejinį pagerbimą Vincui Kudirkai, pa
minėdamas jo mirties 100-ąją sukaktį. 
Minėjimą pradėjo Židinio kancleris Ka
jetonas Starinskas, pasveikindamas gau
siai į minėjimą susirinkusius tautiečius, 
garbės svečius, kurie dalyvavo kartu su 
mumis - Lietuvos garbės konsulą Victori-

jai Andrių Žilinską, LSS Australijos ra
jono vadą v.s. Henriką Antanaitį, Mel
bourne skautininkų ramovės pirmininkę 
s. BiratęPrašmutaitę, ALB Geelongo Apy
linkės Valdybos pirmininką Stasį Šutą, 
Australijos Lietuvių Fondo pirmininką 
Algį Šimkų, Melbourne „Dainos Sam
būrio“ pirmininkę Daną Lynikienę ir kt. 
Tylos minute buvo pagerbti žuvusieji bei

Vien tik tu, brangiausioji,
Verksi manęs be vilties. “

Po to dar du V. Kudirkos eilėraščius 
„Kol jaunas, o broli“ ir „Jei audra išti
kus...“ paskaitė Irta Mikėnienė (Valod- 
kienė). Toliau Židinio vyrų oktetas padai
navo keturias daineles: „Ten mėlynas 
dangus“, „Vai, ko nusižvengei“, „Užgimiau 
Lietuvoj...“ ir prie Kudirkos žodžių:

„ Mane jėgos kasdieną apleidžia. 
Silpsta protas, nebėr tos aistros.
Teks, tėvyne, man kapan atgult čia, 
Neišvydus tavęs dar laisvos.

Bet norėčiau žinoti prieš mirtį, 
Kad teisingam kely tu esi. 
Kad artojas jau gali patirti, 
Jog diena ima aušti šviesi.

Deklamuoja Irta Mikenienė..

Ir iš gimtojo kaimo su vėjais, 
Geresnių susilauksi žinių.
Ir neteks jau išgirsti, kad liejas, 
Kraujas, ašaros mūsų žmonių. “ 
Žodžiams melodiją pritaikė Liudas 

Bungarda. Paskui Geelongo choras „Vil
tis“, su nauja vadove Aldona Scano, dar 
padainavo penkias daineles: „Stoviu aš 
parimus“, „Kaip aš grėbiau lankoj šie
ną“, „Devynbalsę“, „Statyčiau laivelį“ ir 
„Vai žydėk, žydėk...“ Po dainų žodį tarė 
garbės konsulas Andrius Žilinskas. Jis 
apibūdino Lietuvos himno reikšmę visiems 
lietuviams. Po jo kalbos Židinio tėvūnas 
padėkojo dalyviams už tokį gausų daly
vavimą pagerbiant Lietuvos didvyrį. 
Renginys užbaigtas Vinco Kudirkos Tau
tine giesme - Lietuvos himnu.

Po minėjimo visi vaišinosi sesių 
židiniečių išvirtais cepelinais ir jų keptais 
pyragais. L. B.

Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje
♦ Tik retkarčiais Sodyboje apsilanką 
svečiai šiandien jos nebeatpažintų - taip 
jos gėlynus ir visą aplinką per žiemą pa
keitė darbščiosios sodybietės: Dana, Bi
rutė, Aleksandra, Vida, Isolda ir kitos (bei 
kiti), kurie turėjo jėgų.
# Turbūt lig šiol nė vienas tautietis
nebuvo tiek matęs Australijos, kiek 
sodybiečių Vaitkų giminaitės - Živilė 
Vasiliauskienė ir jos dukra Inga - vieš
nios ją (žinoma, Vytauto ir Birutės „ins
truktuojamos“) ištyrinėjo kone iš visų 
pusių. Paklauskite, kur tik jos nebuvo - 
neskaitant Sydnėjaus, Melbourne, Ade
laidėje, Šiaurinėje Teritorijoje, Queens- 
land‘0 bananų plantacijoje...
Deja, kiek teko girdėti, jos jau ruošiasi 
grįžti atgal į Tėvynę, nes Ingos labai 
laukia viena Kauno gimnazija, o p. Živilė

(inžinierė) skuba į darbą (namo į Kauną, 
rugsėjo 13 d.)
♦ Rugpjūčio 14 d. Sodyboje viešėjo 
dr. Dalia Radaitienė - vilnietė moksli
ninkė. Ji buvo atvykusi į Sydnėjuje vyks
tančią tarptautinę bakteriologijos, mik
robiologijos ir mikologijos kongresą, kur
skaitė paskaitą apie Ramularia rūšies 
grybelius (grybų mėgėjams: šios rūšies 
grybai randami tik mikroskopo pagal
ba!). Su dr. D. Radaitiene dauguma 
sodybiečių arčiau susipažino Vytautinių 
proga. Namo, į Vilnių, ji išvyko rugpjū
čio 23 dieną.
# Rugpjūčio gale Sodyboje lankėsi 
melboumiškiai p.p. Kalpokai, čia dar nė 
karto nebuvę, pažiūrėti, kaip čia tie 
sodybiečiai gyvena!.. Juos susipažinti su 
Sodyba atvežė dr. G. Kazokienė. B. Ž.
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AL Sąjungos susirinkimas Adelaidėje
Šių metų rugpjūčio 22 dieną Lietuvių 

Namuose įvyko metinis Adelaidės Lietu
vių Sąjungos susirinkimas, kuriam pir
mininkavo P. Bielskis, sekretoriavo M. 
Pocius. Perskaičius dienotvarkę ir praeito 
susirinkimo protokolą, buvo pranešta, 
kad Sąjungos pirmininkui Vytautui Ne- 
verauskui pasitraukus iš pareigų, jo vietą 
perima ilgametis vicepirmininkas Dona
tas Dunda. Taip pat į Sąjungos Valdybą 
išrinkta jaunesnės kartos atstovė L. Fuller. 
Valdybos nutarimu, virš 20 metų Liet. Są
jungoje vicepirmininko ir pirmininko pa
reigose dirbusiam V. Neverauskui buvo 
suteiktas Sąjungos Garbės Nario vardas. 
Kasmet mažėjant Sąjungos narių skai
čiui, pradėta galvoti, kad gali ateiti lai
kas, jog Lietuvių Namus ir visą turtą teks 
likviduoti. Buvo nuomonių visą turtą pa
likti kokiai nors gyvuojančiai lietuvių or
ganizacijai Australijoje, o tokiai nesant, 
pervesti labdaringiems tikslams Lietu
voje. Kilo klausimas: kam Lietuvoje? Po 
ilgų diskusijų pirmininkas Donatas Dun
da pareiškė, kad Lietuvių Namai dar nėra

Viešnagė Lietuvoje
Su neramia širdimi važiavau į tėvynę, 

turėdama daug planų ir norų kaip galima 
daugiau sužinoti, pamatyti ir pasimokyti. 
Septynios savaitės prabėgo labai greitai 
ir šiandien galvoju, kad daug ko nepa
mačiau, nepadariau.

Pirmoji diena, tik atskridus, buvo sek
madienio popietė ir jau pavakare su anū
kais vaikščiojome Sereikiškių parke, kur 
vyko liaudies muzikos ir šokių grupių 
koncertai. Tai labai gražus reginys, kai 
kiekviename parko kampelyje dainuoja, 
šoka, linksminasi jauni ir seni. Kas pa
vargo. bevaikščiodamas, gali atsisėdęs 
pasiklausyti kokio nors choro ar pavie
nių solistų dainavimo. Kaip nuostabiai 
skamba daina Vilnelės pašonėje girdėjo 
tie, kurie lankėsi anksčiau vykusiose dai
nų šventėse...

Sekanti diena, pirmadienis, buvo poil
sio diena, nes Lietuva minėjo Mindaugo 
karūnavimą. Nuo 10 vai. ryto Vilniuje 
prasidėjo tai dienai skirti renginiai, kur 
po garbingo šventės atidarymo prie Pre
zidentūros, lyg mažytės laimės kibirkštė
lės, šventiniai koncertai pasklido po visą 
Vilnių. Per visą Gedimino prospektą, net 
dvylikoje vietų, vyko koncertai iki 18 vai. 
Koncertavo liaudies muzikos kapelos,

Parsivežtų iš Lietuvos vadovėlių gausa. Nuotrauka J. Dambrauskienės
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likviduojami ir neapsimoka iš anksto 
išsirinkti kokią nors organizaciją, nes per 
penkmetį ar dešimtmetį daug kas gali 
pasikeisti ir Lietuvoje. Jeigu ateis toks 
laikas, kad Lietuvių Namai Adelaidės 
lietuviams bus nereikalingi, tada išrink
toji komisija nutars, kaip pasielgti ir kam 
turtą peivesti. Iš to tenka padaryti išvadą, 
kad retėjant pirmųjų lietuvių imigrantų 
gretoms ir jaunimui nesirūpinant savo 
lietuviška pastoge. Lietuvių Namai gali 
pasidaryti nereikalingi. Dabar dar susi
renka geras būrys tautiečių sekmadienio 
pietums, apsilanko bibliotekoje, pasėdi 
bare. Turime dar daug judrių žmonių, 
kuriems Lietuvių Namai dar daug metų 
bus reikalingi.

V. Nevetauskas padėkojo Valdybos 
kolegoms už damų bendradarbiavimą, ir 
visiems Adelaidės Liet. Sąjungos nariams 
už paramą, o naujas pirmininkas D. Dun
da - už pasitikėjimą pradedant atsakin
gas Sąjungos pirmininko pareigas. Susi
rinkimas užbaigtas Tautos himnu.

V. Marcinkonytė

džiazo grupės, Muzikos akademijos stu
dentai ir įvairūs jaunimo bei vyresniųjų 
muzikiniai ansambliai.

Gyvendama čia, Australijoje, dažnai 
su nerimu galvodavau, kodėl Lietuvoje, 
tame vargo ir didelių kontrastų krašte, tiek 
daug pinigų išleidžiama ne pirmo būti
numo reikalams. Šiais metais mano maty
ti renginiai tą nerimą išblaškė, nes tie 
renginiai, apie kuriuos rašau, tikrai buvo 
labai gražūs, atitinkantys kiekvieno me
ninį skonį ir supratimą bei nereikalau
jantys tūkstančių litų. ...

Kita labai džiuginanti naujiena yra ta, 
kad Lietuvoje labai gražiai, leidžiamos 
knygos ir tokia jų gausybė, kad užėjęs į 
knygyną net nepastebi, kaip pralekia pora 
ar daugiau valandų besirenkant, ką čia 
nusipirkus ir parsivežus. Labai daug kny
gų leidžiama mokyklinio amžiaus vaikų 
ugdymui, pasaulio pažinimui. Labai daug 
metodinės literatūros skirta šnekamosios 
lietuvių kalbos ugdymui ir sakytinės kal
bos įgūdžiams sutvirtinti. Daug knygelių 
■skirta lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos 
dažniausiai pasitaikančioms klaidoms 
pasimokyti ir taisyti. Tiesa tai, kad kny
gos gana brangios Lietuvoje gyvenan
tiems ir gaunantiems „lietuviškas algas“, 

bet labai pigios atrodė man, gaunančiai 
australišką amžiaus pensiją.

Vedama noro kuo daugiau pasimokyti 
ir sužinoti, užsukau ir į Lietuvos Res
publikos švietimo ir mokslo ministeriją. 
Maloniai budinčios nukreipta, suradau 
Ryšių su užsieniu skyriaus vadovę Danutę 
Kolesnikovą, papasakojau jai apie savo 
žinių mokytojavime trūkumą ir prob
lemas, su kuriomis susiduriu dirbdama 
Sydnėjauslietuvių Savaitgalio mokykloje. 
Pasikalbėjome apie tai, kaip galėtų Lie
tuva padėti tiems, kurie turi noro išmokti 
lietuvių kalbą. Nemoku žodžiais nusakyti 
to dėmesio, kurio susilaukiau iš p. Danu
tės. Jos dėka Lietuvos Respublikos švie
timo ir mokslo ministerija mums, Syd- 
nėjaus lietuvių Savaitgalio mokyklai, 
padovanojo knygų už daugiau nei 500 li
tui Tos knygos skirtos lietuvių kalbos 
mokymui nelietuvių mokyklose. Tai 
Ramutės Skripkienės knygos „Raktelis“, 
trečiai ir ketvirtai klasei skirti vadovėliai

Kova su krokodilu
Praeito sekmadienio "Sunday Tele

graph" laikraštyje smulkiai aprašytas 
Canberros tautietis Arūnas Pilka, kaip jį, 
su pora draugų atostogaujantį Thursday 
Island'e, 12 km nuo Cape York'o pakran
čių, jūroje užpuolė krokodbas. Tai atsi
tikę prieš porą savaičių.

Arūnui, 45 metų tautiečiui, patekus į 
krokodilo dantis, vienas jo draugas, pribė
gęs prie krokodbo, užšoko ant jo nuga
ros, kai Arūnas pirštais badė krokodilo 
akis ir kišo juos jam į nosį. Krokodilui 
staiga paleidus Arūną, abu vyrai kuo 
skubiausiai iššoko į krantą.

Buvo iššauktas malūnsparnis, kuris 
nugabeno Arūną į ligoninę.

Draugai dabar planuoja kebonę į Tas- 
maniją; - "Ten nėra 'krokodilų, tik labai 
daug ryklių", — juokavo David Wink
worth, Arūno gelbėtojas.

Mielieji Šančiai...
(Prisirninimų fragment tai)

Teodoras J. Rotcas

Sugrįžki jaunyste, alyvom sužydėk - 
Tavęs ai ilgiuosi, sugrįžki, paskubėk!

Prieš akis gub „Kauno diena“ (Nr. 119, 
gegužės 25 d.). Pirmajame puslapyje Sta
sio Jokūbaičio straipsnis „Architektūros ir 
urbanistikos madas diktuoja laikas ir pi-, 
nigai“. Suskaudo širdį perskaičius tokius 
žeminančius žodžius apie mano numylėtą 
gimtinę: „Neišvaizdūs ir pilki Šančiai ge
ro vardo (mano pabraukta) mieste neturi “. 
Tai privertė grįžti mintimis į praeitį, pri
siminti vaikystės dienas ir pagalvoti, ne
jaugi taip iš tikrųjų buvo ir yra?

Gimiau ir vaikystę praleidau Šančiuo
se. Lankiau 17-ąją (Vokietaičio) pradžios 
mokyklą (dar vadintą Darželio vardu), 
vėbau - „šeštą būdą“ (VI valstybinė gim
nazija). Kadangi minėtame straipsnyje 
pastebėjau netikslumų, griebiausi plunks
nos.

Šančių turgus ir „Šančių Halė“ buvo 
ne ant kampo Mažeikių gatvės ir Juo
zapavičiaus prospekto (tais laikais pros
pektas vadinosi Juozapavičiaus, ne A. 
Juozapavičiaus vardu). Turgus buvo ant 
kampo Siūlų g. ir Juozapavičiaus pr. Pa
ti ,,halė“ stovėjo turgaus aikštės šone, to- 
bau nuo gatvės (pastatyta berods apie 
1934 metuskMano laikais Šančiuose bu

(pirma ir antra dalys) bei pratybų sąsiu
viniai (pirma ir antra dalys). Ketvirtai 
klasei dar yra ir trečioji vadovėlio dabs 
bei pratybų sąsiuvinys. Knygos labai gra
žiai išleistos Lietuvos Respublikos švie
timo ir mokslo ministerijos lėšomis Atvi
ros Lietuvos fondui ir Valstybinei lietu
vių kalbos ir ugdymo 1996 - 2005 metų 
programai parėmus. Vadovėlį iliustravo 
Laisvydė Šalčiūtė, serijos dailininkai 
Dainius Paškevičius ir Jokūbas Zovė. 
Komplekte yra ir Henrikos Prosniakovos 
lietuvių kalbos Mokytojo knyga „Vaikys
tės spalvos“. Sėkmė lydėjo ir kebonėje, 
kai vadovėlių prikrautas lagaminas svėrė 
virš 50 kg ir nereikėjo papildomo mokes
čio už viršsvorį.

Savo ir Savaitgalio mokyklos tėvų bei 
mokinių vardu tariame nuoširdžiausią 
AČIŪ už knygų lobį tiems, kurie mums 
tą lobį padovanojo.

Jadvyga Dambrauskienė
Sydnėjaus liet. Savaitgalio mokyklos Vedėja

Pagal "Sunday Telegraph" (5.9.99)

vo 2 kino teatrai. Vienas Juozapavičiaus 
prospekte - tai „Saturnas“, kitas „Lyra“, 
Sodų gatvėje, šiek tiek tohau nuo Mažei
kių g. kampo. Priešais pastatą - aikštelė, 
jungianti Sodų gatvę su Juozapavičiaus 
prospektu.

Beje, jau kebs kartus užtikau „Kauno 
dienoje“ pavadinimus gatvių, jungiančių 
Vokiečių gatvę su Kranto alėja: Kranto 
5-oji, Kranto 9-oji ir t.t. Tikslus tų gatvių 
pavadinimas yra 5-o Kranto, 9-o Kranto 
ir panašiai. Žinau tai tikrai, nes gyvenau 
tose gatvėse.

Kalbant apie 5-o Kranto gatvę, prisi
mena ir jau minėta 17-oji pradžios mo
kykla. Ją lankiau nuo 1933 metų. Ji pra
džioje buvo Juozapavičiaus prospekte, 
priešais 2-ojo pėstininkų DLK Algirdo 
pulko kareivines, ant kampo su Sandėbų 
gatve. Pastatas priklausė Krašto Apsaugos 
Ministerijai ir buvo pažymėtas numeriu 
KAM 47. Žemutiniame aukšte iš San
dėlių gatvės glaudėsi Karo ambulatorija 
- joje aš gimiau. Mokyklai vadovavo p. 
Izokaitis - vardo nebeprisimenu, jis taip 
pat buvo ir mano pirmojo skyriaus mo
kytoju. Vėliau, t.y. II, III h IV skyriuose 
mokytojavo p. Misiukevičius (jis berods 
tapo Jablonskio pradžios mokyklos Ža- 
bakalnyje vedėju). 1937 metais, refor
mavus pradžios mokslą iki 6 skyrių, 17- 
oji pradžios mokykla persikėlė j „naujus

Nukelta j 7 psl.
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^JCulturinėse paraštėse
Akvilės palikimas

Knygynuose pasirodė antrasis bestseleriu tapusios knygos "Akvilė" leidimas. 
Tai anksti mirusios dailininkės Akvilės Zavišaitės (1962 -1991) laiškai, atsiminimai 
ir savito braižo, primenančio siurrealistų drobes, paveikslai.

Dailininkas Albertas Veščiūnas

Giedrė Milkevičiūtė

Sunku pasakyti, kas lėmė šios nedide
lės knygos populiarumą, - pirmasis jos 
leidimas išėjo 1997 m. ir buvo kaipmat 
išgraibstytas. Gal pati Akvilės asmenybė, 
jos audringo ir įdomaus, tačiau skaudžiai 
trumpo gyvenimo istorija? Nuo pat pirmo 
puslapio „pririša" stebėtinai gyvas, nuo
širdus ir šmaikštus žodis (atsiminimai, 
laiškai) apie pasaulį šiapus ir anapus so
vietizmo ribos, sutiktus žmones, pašėlusį 
pomėgį šokti ir ragauti visų gyvenimo 
teikiamų malonumų, savo kūrybą. Ir. be 
abejo, žavi puikios dailininkės paveikslų 
reprodukcijos. Leidykla „Tyto alba", 
talkinant „Dizaino menei“, pasistengė 
pateikti meno gerbėjams ne tik gilaus 
turinio, bet ir tikrai estetiškai apipavida
lintą leidinį.

Talentas
Akvilė pasitraukė iš gyvenimo, kai jai 

buvo tik 28-eri. Susirgusi nepagydoma 
XX a. antrosios pusės beprotiško gyveni
mo ritmo liga, ji neprarado savitvardos ir 
net sugebėjo guosti kitus. Tai skaitome 
Akvilės laiškuose mamai, tėvui, drau
gėms.

Dailininkės talentą, matyt, lėmė tėvų ir 
senelių genai. Gimusi Nidoje gyvenusio, 
bet jau mirusio garsaus architekto Algi
manto Zavišos ir žurnalistės Ritos Bal
tušytės, lietuvių rašytojo Juozo Baltušio 
dukters, šeimoje, Akvilė buvo abiejų tė
vų mylimas vaikas. Motinai ištekėjus an
trą kartą už australiečio ir išvykus iš 
Lietuvos, duktė, vos baigusi Vilniuje vi
durinę, išvyko į aborigenų kraštą ir ten 
pasiliko. A. Zavišaitė rašė: „Esu laimin
ga, kad gyvenu Australijoje, ir tą šalį 
laikau savo namais. Žinoma, niekada 
nepamiršiu savo gimtinės - visuomet 
mylėsiu mažytį senąjį Vilnių, kuriame 
gimiau ir kuriame tebegyvena bei dirba 
dauguma mano giminių...

Dabar Australijoje vadinu save lais
vu žmogumi laisvoje šalyje, ir tie žodžiai

A.Zavišaitė. Striptizo šokėja, 1987.

ausyse skamba kaip gražiausiamano 
muzika".

Amžinybė
Per trumpą savo gyvenimą talentin

ga dailininkė dalyvavo daugiau kaip de
šimtyje parodų. Dvi personalinės eks
pozicijos, 1989 ir 1997 metais (jau po 
mirties) buvo surengtos Vilniuje. Nese
niai Lietuvoje viešėjęs Čikagoje gyve
nantis fotomenininkas ir išeivijos daili
ninkų globėjas Algimantas Kezys teigė: 
„Akvilė gyveno trumpai, bet ir per tą

Algimantas A. Naujokaitis

Vilniaus dailės akademija ėmėsi 
iniciatyvos 2001 - alsiais metais pami
nėti tiek užsienio lietuvių bendruo
menėse, tiek Lietuvoje dar mažai žino
mo išeivijos dailininko Alberto Veščiū- 
no gimimo 80 metų sukaktį. Ta proga 
užsimota surengti šio dailininko jubi
liejui skirtą personalinę parodą. Joje 
numatoma eksponuoti ne tik Dailės 
akademijos, bet ir kituose muziejuose, 
galerijose privačiose kolekcijose sau
gomus A. Veščiūno darbus. Dailės aka
demijos muziejaus vadovė Irena Gal- 
vydytė ir žinoma parodų rengėja Gra
žina Pajarskaitė sakė, kad tokia didelė 
paroda, apimanti visą įmanomą surink
ti A. Veščiūno kūrybinį palikimą. 
Lietuvoje numatoma surengti pirmą 
kartą. Todėl Dailės akademijos mu
ziejaus darbuotojai prašė, per užsienio 
lietuvių dienraštį „Draugas“ paprašyti 
išeivijos šiai parodai atsiųsti galbūt 
kieno turimus ar žinomus A. Veščiūno 
darbus, kitas su jo gyvenimu ir kūrybi
ne veikla susijusias medžiagas (eski
zus, užrašus, laiškus, nuotraukas, savo 
atsiminimus ir t.t.). Juo labiau, kad 
architekto K. Janulio, kai kurių kitų 
lietuvių išeivių nuomone, A. Veščiūnui 
Niujorke staiga ir netikėtai mirus, esą 
be priežiūros liko daug šio dailininko 
darbų.

Vilniaus dailės akademija nusipelno 
pagyrimo, kad jos darbuotojai kaupia su 
A. Veščiūnu susijusius duomenis, 
kruopščiai ir dėmesingai renka A. 
Veščiūno darbus. Pernai Vokietijoje, 
rinkdami medžiagą apie žinomą išeivi
jos meno žinovą, kolekcininką prof. 
Povilą Rėklaitį (dabar jau mirusį), tarp 
kitų lietuvių dailininkų aptiko ir A. 
Veščiūno paveikslų, iš kurių aštuonias 
kompozicijas profesorius padovanojo 
akademijai. Nors ji stokoja lėšų, bet 
nepagailėjo 20 000 litų, už kuriuos 
anksčiau nupirko 17 piešinių, 2 grafikos 
lakštus ir vieną A. Veščiūno tapybos 
darbą. Juos Niujorke, suverstus šali
gatvyje, 1994 metais sakėsi radęs šia
me mieste gyvenantis lietuvis Arūnas 
Kulikauskas. Dabar šie darbai saugomi 
akademijos muziejuje ir laukia didžio
sios šio dailininko darbų parodos. 
„Džiaugiuosi, kad gerai saugojate 
Alberto paveikslus“, - susipažinusi su 
jais sakė dailininko sesuo poetė Aldo
na Veščiūnaitė, praėjusią vasarą iš 
Australijos atvykusi ir visą vasarą bei 
rudenį prabuvusi Lietuvoje.

trumpą laiką ji pajėgė sukoncentruoti 
savo kūrybos palikime esminius gyveni
mo eigos bruožus. Jie nemirtingi, atspin
dintys tarsi veidrodyje kiekvienos jaunys
tės irjospabaigossusijungimo paveikslą“.

Už tai, kad pasirodė ši knyga, turime 
dėkoti Akvilės mamai R. Baltušytei, kuri 
nutarė, kad jos dukters gyvenimo akimir
kos praturtins ir gal net paskatins naujai 
pažvelgti į pasaulį.

* * *
Knygos .Akvilė“ antrąjį leidimą gali

ma užsisakyti pas Ritą, skambinant tel.
(02)9241 2818; knygos kaina-$ 12.

Kodėl Vilniaus dailės akademijos 
profesoriai, dėstytojai, muziejininkai 
taip aukštai vertina Alberto Veščiūno 
darbus?

- Tai savitas didelio talento žymus 20 
amžiaus lietuvių dailininkas, - sakė 

akademijos muziejaus vadovė J. Gal- 
vydytė.

Apie jo gyvenimo ir kūrybos kelią 
man teko išgirsti spaudoje, o taip pat 
bendraujant su dailininko seserimi po
ete (ir dailininke) Aldona Veščiūnaite. 
Ji sakė, kad spaudoje paskelbtuose 
straipsniuose apie jos brolį yra klaidų ir 
netikslumų. A. Veščiūnaitė man davė 
Australijos lietuvių laikraštyje „Mūsų 
Pastogė“ išspausdinto jos laiško ko
piją, kuriame pataisomos „Tėviškės 
Žiburiuose“ (1996 m. Nr. 41) įsivėlusios 
klaidos. A. Veščiūnaitė „Mūsų Pa
stogėje“ išspausdintame laiške rašė ir 
sakė, kad „Tėviškės Žiburiuose“ 
klaidingai nurodyta jos brolio gimimo 
data, atrodo, kilo iš Liet, enciklopedijos 
37 tomo, kur išspausdinta, jog A. Veš
čiūnas gimęs 1921.01.21, kai tiktoji ja 
gimimo data 1921. liepos 31 d.

Išsiaiškinę tikrąją A. Veščiūno gimi
mo datą, galime bent trumpai apžvelgti 
jo gyvenimo ir kūrybos tolimesnį ke
lią. 1940 m. Kaune jis pradėjo archi
tektūros studijas. 1944 m. pasitraukęs į 
Vakarus, šias studijas tęsė Stuttgart'o 
aukštojoje technikos mokykloje, o taip 
pat buvo Meno akademijos laisvu 
klausytoju. Susidomėjo abstrakcio- 
nizmu, atsidėjo piešimui, tapybai, 
grafikai, vis ieškodamas originalių 
išraiškos priemonių. 1949 m. atsikėlęs j 
JAV, apsigyveno Niujorke. Kelis me
tus studijavo Art Students League pas 
tapytoją ir grafiką Will Barnet. Čia A. 
Veščiūnas toliau formavosi kaip ori
ginalus, savojo kūrybos kelio ieškoto
jas ir atradėjas. „Profesoriai kraipo gal
vas ir palieka mane ramybėje, ko man ir 
reikia, kadangi abejoju, ar yra kas mū
sų mokykloje, kuris galėtų įžiūrėti, kur 
einu“, - rašė jis viename laiške.

O susirašinėjo dažniausiai su Sydnė- 
juje gyvenančia seserimi Aldona Veš
čiūnaite, su savo artimu bičiuliu, taip pat 
išeivijos dailininku Žibuntu Mikšiu.

A. Veščiūnas, draugų vadintas Aba, 
viename laiške savo kūrybinio lai
kotarpio pradžią tapyboje skaidė į du 
etapus. Pirmajam priklauso darbai, 
kuriuose jis stengėsi išlaikyti dažų 
permatomumą, o antrąjį etapą sudaro 
paveikslai, pradėti anksčiau čia minė
tu būdu, bet užbaigti grynai spontaniš
kai, ant drobės metant grynas, mažai 
niuansuotas spalvas.

Nukelta į 6 psl.'
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Olimpinė konferencija

.Lietuvių Tlendruomenės Spaurlos Sąjungos vardu dėkoju ėAtdįoumo .Lietuvių 

[Katalikių [Moterų [Draugijai, parėmusiai "[Mūsų [Pastogę 200auka.

CMiaardus ačiū. T). [Patašius

dJB Spaudos Sąjungos Uaklybos pirmininkas

Rugpjūčio 26 dieną Sydnėjaus Gros- J. Watkins, Turizmo ministrė S. Nori,
venor rūmuose įvyko speciali olimpinė 
konferencija, skirta olimpiadoje daly
vaujančių kraštų akredituotiems attache.
Specialiais konferencijos svečiais - kai- dalyvavo atskiri SOCOG (Olimpinis ko- 
bėtojais buvo: Priešolimpinių pasirengi- mitetas) vadovai ir koordinatoriai. Kvies- 
mų vadovas Ch. Bastic, Sporto ministeris tinių attaches buvo virš šimto. Lietuvius

Iš kairės: V. Nėnius - Lietuvos olimpinio komiteto viceprezidentas, B. Elphinston 
- Sydney olimpiados generalinis sporto vadovas, M. Sorli - Š. Europos kraštų
olimpinė koordinatorė, A. Laukaitis - Lietuvos olimpinis attache, J. Zemitis -
Latvijos olimpinis attache.

Dailininkas.,.
Atkelta iš 5 psl.

Niujorke A. Veščiūnas toliau gilino 
šavo ieškojimus. A. Veščiūnaitė man 
pasakojo, kaip jos brolis džiaugėsi, 
atradęs akrilo dažus. Jų pagalba savo 
kūriniuose atrasdavo naujus, visai kitus 
efektus, jam atsivėrė naujas spalvų 
pasaulis.

Dirbdamas braižyklos įstaigoje, jis 
rasdavo laiko ir kūrybai. Ne tik tapė, bet 
ir daug piešė, sukūrė daug grafikos, li
tografijos darbų. Jo piešinys 1956 m. 
buvo eksponuotas Niujorko Moder
naus meno muziejuje (Museum of Mo
dem Art's Exhibition of Recent Dra
wing USA), o tapyba - Nacionalinės 
akademijos galerijoje (Audubon Ar
tists's 15th Annual Exhibition in New 
York).

Vilniaus dailės akdemijos meno
tyrininkų nuomone, A..Veščiūno 
tapyboje vvrauja balansavimas tarp 
postimpresionizmo ir abstrakcionahz- 
mo krypčių. Piešiniams būdingos di
namiškos, ekspresyvios kompozicijos, 
išraiškingos, tik A. Veščiūnui būdingos 
linijos.

Vienišumas (A. Veščiūnas neturėjo 
šeimos), nestipri sveikata, veržimasis į 
savo, kaip menininko nepriklausomy
bę, priešinimasis Niujorklo džiunglių 
tvarkai, pakirto dailininko jėgas. 1976 
m. kovo 15 d. A. Veščiūnas staiga mirė 
prie braižybos stalo, su nusmailintu 
pieštuku rankoje. Pasak architekto K. 
Janulio, viešbučio kambaryje, kuriame 
gyveno dailininkas, liko krūvos jo dar
bų. Kai kurių, autorių nuomone, daug 
jų pateko į Niujorko šiukšlynus arba 
nežinia kur.

Dailininko sesuo Aldona Veščiūnaitė 
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Olimpinio kaimelio meras Gr. Richardson 
ir Generalinis olimpinio sporto vadovas 
B. Elphinston. Konferencijoje taip pat 

šia versija abejoja. Pasak jos, taip rašant 
ar kalbant, nepažymimas reikšmingas 
faktas: Albertui mirus, didelę dalį liku
sių jo paveikslų globojo Veščiūno 
draugas dailininkas vitražistas Albinas 
Elsker Elskus. Jo pastangomis tie dar
bai buvo persiųsti Aldonai Veščiūnai- 
tei į Australiją. 1981 m. gegužės mėn. 
Sydnėjuje ji surengė savo brolio tų dar
bų parodą. Vėliau nemažai vertingų A. 
Veščiūno paveikslų Aldona padovano
jo Vilniaus dailės muziejui, kur jie da
bar saugomi, deja, saugyklose, o ne 
ekspozicijų salėse. Kita A. Veščiūno 
darbų dalis yra Kaune, M. Žilinsko 
galerijoje. Pasak A. Veščiūnaitės, 
Albertas žinomam lietuvių kolekcinin
kui M. Žilinskui tuos paveikslus Ber
lyne perleido su sąlyga, kad jie nuolat 
kabėtų ekspozicijoje. Deja, toli gražu 
ne visuomet to laikėsi ir M. Žilinskas, ir 
jo galerijos darbartiniai šeimininkai. O 
pasak A. Veščiūnaitės, brolis jai su 
širdgėla guodėsi, kad M. Žilinskas tuo
met išsirinko pačius geriausius ir 
įdomiausius jo paveikslus.

Trečia vieta Lietuvoje, kur yra A. 
Veščiūno kūrinių - Vilniaus dailės 
akademija. Šios akademijos muziejaus 
darbuotojai A. Veščiūno 80 - sioms 
gimimo metinėms numatytai parodai 
tikisi surinkti dar daugiau jo paveikslų 
iš kitų muziejų, o taip pat gauti gal iš 
nežinomų, kitose šalyse gyvenančių 
privačių asmenų ar kolekcijų. Dailės 
akademija būtų dėkinga, jei sulauktų 
A. Veščiūno nežinomų darbų, su jo 
gyvenimu ir kūryba susijusių žinių, 
kurios labai praverstų tyrinėjant šio 
žymaus dailininko gyvenimo ir kūry
bos kelią, kuriame dar yra daug 
nežinomų, netyrinėtų dalykų. Dailės 
akademijos adresas: Maironio gt. 6,2006 
Vilnius, elektroninis paštas email: 
Irena.Galvydyte@vda.lt

("Draugas", kultūrinis priedas) 

atstovavo olimpinis attache Antanas 
Laukaitis ir šiuo metu Sydnėjuje viešintis 
ir inspektuojąs visas olimpines bazes 
Lietuvos olimpinio komiteto vicepre
zidentas Vytas Nėnius.

Sporto ministeris savo kalboje pareiškė, 
kad pagrindinis dalykas yra kuo geriau 
paruošti šią 2000-ųjų metų olimpiadą ir 
visiems jos dalyviams duoti visa geriau
sia, kas tik įmanoma. Jis džiaugėsi visais 
jau padarytais pasiruošimais ir buvusiais 
olimpinio stadiono sportinių varžybų 
patikrinimais, kai dalyvaujant kone pil
nam 110 000 žiūrovų skaičiui, nebuvo 
jokių didesnių klaidų ir nesusipratimų. Jis 
sakė, kad yra sudaryti 27 specialūs sky
riai, kurie stebi visus renginius ir vėliau 
pasitaikančias klaidas taiso. Ministeris 
padėkojo visiems, prie olimpiados prisi— 
dėjusiems, taip pat ir atskiras valstybes 
atstovaujantiems attaches ir pasakė, kad 
jo ministerijos durys yra visuomet ati
darytos ir jie visuomet padės.

Turizmo ministeiė pasidžiaugė, kad 
labai gražiai vyksta priešolimpiniai pasi
ruošimai ir vyksta artima draugystė tarp 
atvykstančių sportininkų - australų ir ats
kirų bendruomenių. Jau nemažai užsie
nio sportininkų yra susirišę su atskirais 
miestais ar Sydnėjaus priemiesčiais, ku
rie juos globos. Pavyzdžiui, iš Ukrainos 
atvyksta 400 sportininkų ir juos priims 
Albury miestas. Italai gyvens ir treniruo
sis Liverpool priemiestyje, amerikiečiai - 
Bankstowne, kur Lietuvių Klube taip pat 
bus ir Lietuvos olimpinė būstinė ir čia 
bus priimami lietuviai iš svetur. Ministrė 
pareiškė, kad jau beveik viskas, be ma
žesnių išimčių, yra paruošta. Ji pasakė, 
kad be pačių sportininkų ir visi juos rė
mę žmonės, ir atskiri biznieriai bus supa
žindinti su vietiniais žmonėmis ir jiems 
taip pat bus sudarytos geriausios sąlygos, 
nes viskas čia daroma labai gerai ir 
profesionaliai. Jeigu reikės, tai ir šiame 
milžiniškame Grosvenor pastate atskiros 
valstybės galės naudotis patalpomis ir tu
rėti savo susirinkimus.

Olimpinio kaimelio meras, žinomas 
australų politikas, su jumoru sakė, kaip 
kitų valstijų vadovai gundo ir nori pas 
save prisivilioti sportininkus priešolim- 
piniams pasiruošimams. Tačiau geresnių 
sąlygų kaip Sydnėjuje, kitur tikrai nėra. O 
čia gi vyks ir pati olimpiada, tai reikia 
priprasti ir prie šio klimato. Kas liečia 
patį sportą ir visus pasiruošimus, kam yra 
išleidžiami milijonai. Olimpinis kaime
lis yra jau baigiamas įruošti ir jis bei visi 
jo darbuotojai laukia atvykstančių spor
tininkų.

Generalinis sporto vadovas, pats bu
vęs krepšininkas ir vadovavęs krepšinio 
sportui Sydnėjuje, labai gerai pažįsta ir 
Australijos lietuvius sportininkus, prieš 
kuriuos jis pats ir jo vadovaujami „Para- 
tels“ krepšininkai daug kartų žaidė. Jis 
pasakė, kad jau beveik yra baigta visa 
sportinė olimpinė registracija. Jis dalyva
vo daugelyje olimpiadų ir patikino, kad 
buvusių jose blogybių Sydnėjus stengsis 
išvengti. Jis džiaugėsi, kad ir atskiros 
bendruomenės gražiai prisideda, nes tre
niravimosi metu sportininkui svarbiausia 
yra savo žmonių parama, kad jie nesijaus
tų vieniši.

Jis pranešė, kad greitu laiku visoms 
olimpiadoje dalyvausiančioms valstybėms 
bus duotos anketos ir atsiklausta, kiek 
atvyks aktyviųjų olimpinių sportininkų 
artimų giminių (tėvai, broliai, seserys). 
Jiems bus parūpintos nakvynės su pus
ryčiais ir padėti gauti įėjimo bilietai. Ats
kirų tautų bendruomenės bus paprašytos 
prie šio darbo aktyviai prisidėti.

Vėliau bus kreipiamasi ir į Sydnėjaus 
lietuvius, norinčius šiame reikale padėti 
ir kitiems svečiams išnuomoti kambarius 
arbutus.

Po oficialiosios dalies visi svečiai bu
vo vaišinami užkandžiais ir gėrimais, bu
vo net ryklio mėsos sumuštinių. Vyko 
asmeniniai pokalbiai, adresų pasikeiti
mai ir draugiški susipažinimai su kitų 
kraštų atstovais. Susipažinome ir su nauja 
Pabaltiečių ir Skandinavijos kraštams 
paskirta olimpine koordinatore, kuri tik 
prieš keletą dienų atvyko iš Norvegijos, 
kur 9 metus buvo Norvegijos olimpinia
me komitete. Tai Mari Sorli. Įdomu buvo 
susitikti ir su Wollongong'o miesto atsto
vu, kuris tik grįžo iš Europos, kur buvo 
susitikęs su Lietuvos krepšinio sąjungos 
prezidentu A. Poviliūnu ir su juo aptarė 
Lietuvos krepšininkų priešolimpines tre
niruotes ir pasiruošimus Wollongong'e.

Svečiai iš Lietuvos
Šiuo metu Sydnėjuje vieši Lietuvos 

olimpinio komiteto viceprezidentas ir 
.Žalgirio“ prezidentas Vytas Nėnius. Pa
grindinis jo kelionės tikslas yra pamatyti 
ir pranešti Lietuvai apie visus olimpinius 
pasirengimus, sąlygas ir visa kita, kas bus 
reikalinga mūsų olimpiečiams. Jis buvo 
patenkintas Lietuvos olimpinio komiteto 
dvejiems metams išnuomotu namu, kur 
atvyksta ir gyvena olimpiadai besiruo
šiantys sportininkai. Iki šiol čia jau buvo 
apsistoję atskirų sporto šakų atstovai, o 
prieš kelias dienas atvyko ir jau treniruo
jasi olimpiniai buriuotojai R. Šiugždinis, 
G. Gūžys ir L. Gradnickas. Truputį vėliau 
atvyks televizijos atstovas, dviratininkės 
ir atletai.

Rugsėjo 22 - 25 dienomis Sydnėjuje 
vyks olimpiadoje dalyvaujančių kraštų 
prezidentų ir sporto vadovų suvažiavi
mas, kurio metu šių kraštų sporto vadovai 
bus supažindinti su visais olimpiniais 
įrengimais ir jiems bus duoti paskutiniai 
priešolimpiniai nurodymai. Lietuvą at
stovaus olimpinis prezidentas A. Povi
liūnas, olimpinės sportininkų rinktinės 
vadovas A. Raslanas ir olimpinio komi
teto finansų direktorius V. Zubemis. Šie 
visi olimpiniai vadovai bus oficialūs sve
čiai SOCOG ir jiems bus parodytas 
ypatingas dėmesys. Lietuvos atstovai 
Australijoje pabus truputį ilgiau. Jie ke
lias dienas sustos Adelaidėje, kur A. Po
viliūnas pats pirmas su Lietuvos jauniais 
sportininkais 1988 metais pralaužė su 
Lietuva bendradarbiavimo ledus ir oficia
liai dalyvavo III-iose Pasaulio Lietuvių 
Žaidynėse. Tai buvo džiaugsmo ašarų 
susitikimas tarp Vakarų pasaulio lietuvių 
ir Lietuvos sportininkų. Nuo tų metų ir 
prasidėjo toks gražus ir broliškas mūsų 
bendravimas, kuris ir dabar taip gražiai 
tęsiasi. Platesni pasikalbėjimai su šiais 
sporto darbuotojais bus duodami vėliau.

Ant. Laukaitis
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Tikros meilės Vilniaus rūmams 
neįveikia nei laikas, nei atstumas

Rita Baltušytė

Šio straipsnio autorė 1981 metų sausį 
iš Lietuvos išvyko į Australiją. Vėl Lietu- 
vąji išvydo tik po vienuolikos metų. Nuo to 
laiko Vilnių ji aplanko beveik kiekvieną 
vasarą. Stebi, kaip sostinė keičiasi, kai kur 
- graiėja, kai kur - sensta. Apie tai -

tas rankas patekęs namas Vilniaus ir Is-
landijos (mano laikais - buvusio žurna
listikos katedros vedėjo J. Karoso) gatvių 
kampe. Ir pilnu ironijos balsu paklausiu, 
kodėl jis taip nebemėgsta lietuviškai 
rašiusiųjų?

’ Kodėl išstumtas J. Biliūnas?
Štai nė karto nenuvainikuotas mūsų 

literatūros klasikas Jonas Biliūnas - ar

MŪSŲ MIRUSIEJI
Skamba ir žvanga, gaudžia varpai. 
Liūdną Ir skaudų skleisdami gandą: 
Vėl pavilllojo auką kapai! 
Dieną ( dieną tiek Jų atrandat..

(Maironis)

Mirė a.a. Aidas Kubilius

pastebėjimai skaitytojams.* * *
Sužadėtinio vardas - Vilnius

Per visą savo sąmoningą gyvenimą 
ištikima likau tik vienam mylimajam. 
Nei didžiulis amžiaus skirtumas (kai 
susipažinome, aš buvau septynerių, o jis - 
septintą šimtmetį varąs), nei ilgi išsisky
rimai jausmų ne tik neprigesino, bet, gali-

taip jau būtina buvo jo gatvę perduoti 
šventam Mykolui? Arba Liudas Gira.

Jeigu niekas raupsais neužsikrėtė nuo 
jo biusto priešais Švietimo ministeriją (pa
lei buvusią Šv. Mykolo bažnyčios tvorą), 
tai kam Tau būti vieninteliu pasaulyje 
miestu su savo paties vardo gatve?

Aišku, be savo penkiasdešimt dviejų 
bažnyčių ir vienuolynų Tu būtum niekas.

ma sakyti, juos užgrūdino, subrandino.

Vilniaus katedra su varpine, gilumoje Gedimino kalnas

Gauta žinia per p. K. Protą, kad Lietuvoje, Skuode, viešėdamas pas gimines, pr
aeitą šeštadienį (rugsėjo 4 d.) staiga mirė a.a. Aidas Kubilius, 41 metų amžiaus, ten 
svečiavęsis pas gimines. Velionis su šeima gyveno Port Lincoln, SA.

Amžinų atilsį duok mirusiam,Viešpatie! "M.P." inf.

A. f A. Aidui Kubiliui
staiga mirus Lietuvoje, žmonai Ramonai, Kubilių ir Karpavičių šeimoms 

nuoširdžią užuojautą reiškia
Laima ir Kęstas Protai

A. f A. Aidui Kubiliui
minis, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Ramonai, vaikams ir visiems 

artimiesiems
Jolanta ir Jurgis Janavičiai

A. f A. Aidui Kubiliui
mirus, žmonai Ramonai, šeimai ir artimiesiems užuojautą reiškia

Sydnėjaiis Lietuvių Klubas

A. f A. Aidui Kubiliui
mirus besisvečiuojant Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo sesutei 

Rasai, jos vyrui Mindaugui ir šeimai.
Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sųjmiga

A. f A. Stasiui Skor ulini
mirus, žmonai Danutei, sūnui Algiui su šeima ir artimiesiems nuoširdžią 

užuojautą reiškia
Jolanta ir Jurgis Janavičiai

Suprantu, kad Jis niekuomet nepri- , 
klausys tik man. Su tuo susitaikiau, pri
siminusi pokalbį su savo devyniasde
šimtmete teta. Spindėdama laime ji pa
rodė man sidabrinį žiedą ir sušnabždėjo, 
kad turi Sužadėtinį, pas kurį greitai iš
keliaus. Jo vardas - Kristus.

Na, ką gi, o manasis- vardu Vilnius. 
Ir man nesvarbu, kad dėl jo iš proto kraus
tosi šimtai jaunesnių bei gražesnių už 
mane vienuolių ar pasauliečių.

Aš ne šventuolė, pasižvalgau ir į kitus, 
kai kurie man net patinka, sakykim, Pa
ryžius, Sydnėjus, Niujorkas. Tačiau ma
no širdis priklauso tik Jam. Kartais, apim
ta didybės manijos, įsivaizduoju, kad tik 
aš viena Jį suprantu. Ypač dabar, kai ma
nyje taip pat nusėdo keli kultūriniai, 
socialiniai bei politiniai sluoksniai.

Auka elevatoriui
Kaip dažnai atsitinka, kai įsimylima 

dėl grožio, neretai pasibarame. O kartą 
maniau, kad susipyksime amžinai. Kaip 
tik tada, kai buvome ilgiausiai nesimatę.

Tada Jis mane tiesiog pritrenkė išmė
sinėtu Tilto ir Vilniaus (tuomet dar Liu
do Giros) gatvių kampu. Ar išprotėja!, 
sakau, kad naikini tokią vilnietiškų erd
vę. Ar negana tau viso kvartalo, paaukoto 
tam elevatoriui - naujiesiems Operos ir 
baleto teatro rūmams?

Jis ėmė kažką lementi apie kongresų 
rūmus. Tau negana, sakau, kad greta ak
linoje sienoje buvusią kavinaitę (joje 
kepamos spurgos kvepėjo iki pat Žaliojo 
tilto) su mažyte vynine balkonėlyje už- 
leidai bedvasiams Vyriausybės rūmams. 
Beidama iš Tilto gatvės, kol gyva būsiu, 
žiūrėsiu tik į dešinę, kad nematyčiau to 
rando mylimojo kūne.

Purkštauju, kad geriau jau ir ši atkarpa, 
būtų likus apgriuvusi kaip didžiulis ne į

Jų visų pavadinimus laikiau garbe ir 
pareiga išmokti atmintinai tuomet, kai 
viešai didžiuotis tokiomis žiniomis bū
davo nepatartina.

Ir dabar nesigėdžiu keliasdešimties 
metų stažą turintiems Vilniaus gyven
tojams, kuriuos kartais iš gailesčio pave- 
džioju po „savo“ Vilnių, ne tik priminti, 
kad Šv. Ona mums liko tik todėl, kad ne
tilpo Napoleonui į delnų (raudonplytę 
gotikos gražuolę jis norėjo nunešti į 
Paryžių), bet ir palydėti iki tokios nesa
mos Šv. Stepono bažnyčios Naujamies
tyje bei tarp apleistų kiemų susirasti ir 
Lauryno Stuokos-Gucevičiaus kapą. Na, 
bent jau jo vardo gatvė tebėra centre.

Mėsainio karalystė
Tiesa, dėl centro irgi buvo kilęs rimtas 

konfliktas. Kaip Tau ne gėda, užsipuoliau 
Mylimąjį, prieš porą metų Gedimino pr. 
23 vietoj kava ir šokoladu kvepiančios 
„Svajonės“ pamačiusi raudonuosius „Mc 
Donald’s" užrašus ir skėčius.

Konditerijos parduotuvė šioje vietoje 
įsikūrė dar caro laikais, atlaikė du pasau
linius karus, Didžiąją spalio revoliuciją, 
lenkų, rusų bei vokiečių okupacijas, pusę 
amžiaus sovietinės santvarkos.

O dainuojančios revoliucijos vai
kams, atrodo, labiau patinka klausytis, 
kaip jie yra laukiami mėsainio karalys
tėje (apie tai pranešama „McDonald's“ 
lankytojams).

O kiek dar griuvėsiais laikysi buvusį 
„Vilniaus“ (kadaise Šv. Jurgio) viešbutį, 
kreipiuosi į Mylimąjį. Lyg neprisimin

tum šalia jo veikusios „Vilnelės“ kavinės, 
kur pas barmeną Rolandų, kaip ir „Ne
ringoje“, rinkdavosi „visas Vilnius“.

Bus daugiau.

A. f A. Stasiui Skoruliui
mirus, jo žmonai Danutei, sūnui Algiui ir jo šeimai bei visiems artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi
 Laima ir Kęstas Protai

A. f A. Stasiui Jftraičiui -
Aplankiau Tave Vilniaus ligoninėje su viltimi, kad greitai pasveiksi, kai 

staiga pasiekė liūdna žinia, pranešdama apie Tavo mirtį.
Iš gilumos jausmų reiškiu didžiausią užuojautą Tavo dukrelėms, giminėms 

ir visiems artimiesiems, kuriuos sutikai bendrame gyvenimo kelyje.
Kazys Adickas, Kaunas

Mirus broliui
Algimantui Bražėnui,

gerbiamą ir mielų Vidų Vaitiekūnienę, Jos šeimų ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame

Vida, Algis, Paulius, Rimas ir Milda Kakaliai

Mielieji Šančiai...
Atkelta iš 4 psl.
rūmus“, tik ką pastatytus „Sacharoje“, 
vietoje, kur jungėsi 5-o Kranto g. su 
Kranto alėja. Penktame ir šeštame sky
riuose mokytojavo jau nebe vienas, bet 
keli atskinĮ šakų lektoriai, o auklėtoja 
buvo p. Pudymaitienė. Drįsčiau šia proga 
paminėti, kad tiek Izokaitis, tiek Mi- 
siukevičius ir Pudymaitienė reiškėsi ne 
tik kaip mokytojai, bet kaip tikri pedago
gai ir kartu „antrieji tėveliai“ savo mo
kiniams. Taigi aš tapau pirmos reformos 
laidos atstovu!

Daug galima parašyti iš Šančių istori
jos, apie žmones, ten gyvenusius - tikrai 
būtų daugiau teigiama, nei neigiama. 
Nestatėme sau „nalocių“. mūsų ..cha- 
lupkos“ buvo sulipdytos iš širdies ir mei-

---- "D

lės saviesiems, suteikiant pastogę, įku
riant šeimos židinį. Tiems, kurie Šančiuo
se gimė ir užaugo - Šančiai pasiliks tas 
„rojus ant svieto“- MIELIEJI ŠANČIAI!

Dar prisimenu Sandėlių gatvės, Ug
niagesių ir Ringuvos „stadiono“ čiuožyk
las, Šančių „pliažą“, Oleškevičiaus krau
tuvėlę šalia 2-ojo pulko, Paukščio siuvyk
lą, Goldos kepyklą, Paramos krautuvę, 
„Švyturio“ knygyną, „Lyrą“ ir „Saturną“, 
Rifkės kioską priešais „Lytą“ ir dar 
daug, oi daug vietelių Šančiuose, kurios 
neišdildomai išliko tiek mintyse, tiek ir 
širdyje.

Nenoriu būti ir nebūsiu paukštis, ter
šiantis savo lizdą, tad Jums, mielieji Šan
čiai, galiu tikrai tarti:, AŠ JUS MYLĖJAU, 
AŠ JUS MYLIU IR AŠ JUS MYLĖSIU!“ 
(„Kauno diena“ Nr 176,1999 m. liepos 31 d.)

"Mūsų Pastogė" Nr.361999.9.13 psl. 7
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INFO RM AC U A
ALB Archyvas

Praėjusių dvejų metų laikotarpyje 
ALB Archyvui pavyko sutvarkyti - suka
taloguoti esamų archyvinę medžiagą. Tai 
dėka Australijos Lietuvių Fondo para
mos, kuri buvo panaudota pakviečiant jau
nesniosios kartos lietuvaitę Dainų Po
ciūtę, prityrusią archyvo darbuose, sutvar
kyti archyvo medžiagų ir paruošti kata
logų. Katalogo išspausdinta 10 egzemp
liorių, kurie išsiuntinėti įvairioms insti
tucijoms. Spausdintas tiktai minimalus 
katalogų kiekis, nes, archyvui gavus 
naujos medžiagos, tenka ją patalpinti 
esančiose spintose ir tuo pačiu keisti ka
talogo turinį.

ALB Archyvas yra prisiglaudęs Ade
laidės Lietuvių Katalikų Centro patal
pose, 6 Third Ave., St. Peters. S.A. 5069, 
antrame aukšte. Viename kambaryje yra 
dvylika spintų, kiekvienoje spintoje - po 
keturis stalčius. Esame dėkingi Adelaidės 
Lietuvių Katalikų Centrui už veltui su
teiktą patalpą.

ALB Archyvas per paskutinius šių 
metų aštuonis mėnesius sulaukė nemažai 
medžiagos apie Australijos Lietuvių 
Bendruomenės veikėjus, kultūrininkus ir 
kitus bendruomenėje pasireiškusius as
menis. Veikėjų biografinėms žinioms 
archyve yra paskirta speciali vieta. Lau
kiame, ypač apie jau pasitraukusius iš 
mūsų tarpo. Apie juos trumpas biogra
fines apybraižas reiktų paruošti arti
miesiems arba vietovės bendruomenės 
valdybai. Tai yra labai svarbu, nes šiuo

metu Lietuvoje yra ruošiama Visuotinė 
lietuvių enciklopedija ir jai yra reika
lingos žinios apie Australijos lietuvių or
ganizacijas ir pavienius asmenis.

ALB Archyvui medžiagos apie Sno
wy Mountains Hydro - Electric Scheme 
dirbusius lietuvius, prisiuntė ten dirbęs 
Rolandas Čėsna. Papildomos medžiagos 
apie pirmąją Australijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos veiklų ir kongresus sulau
kėme iš Vytenio Šliogerio ir Birutės 
Prašmutaitės. Be to, gražiai bendra
darbiauja sydnėjiškis Jonas Zinkus, ku
rio dėka archyvas pasipildė Australijos 
Lietuvių Bendruomenės veikėjų biogra
fijomis. Dar šiais metais archyvas žada 
išleisti papildytą katalogą, kurį pasiųsi
me Lietuvos archyvų departamentui.

Pakartotinai kreipiamės į visas ALB 
apylinkės valdybas, organizacijas ir pa
vienius tautiečius rinkti savo vietovėse 
ALB Archyvui Australijos lietuvių dar
bo, veiklos ir pastangų išlikti lietuviais 
dokumentaciją ir visa tai, kas liečia lie
tuvių bendruomeninį gyvenimą. Kartais 
atrodantys menki ir nesvarbūs organiza
cijų ar asmenų palikti laiškai, nuotraukos 
ir kt. dokumentacija yra svarbi istorinė 
medžiaga, kuri nušviečia tuometinės 
veiklos ir darbo sąlygas.

Medžiagą siųsti adresu: ALB Archy
vas, 1 Belinda Street, Evandale, South 
Australia, 5069.

V. Baltutis,
ALB Archyvo Vedėjas

Sydnėjaus lietuvių parapijos žinios
Sugrįžus atgal į Lietuvą kunigui tėvui 

Gintarui Vitkui SJ, vėl likome Sydnėjuje 
su australu kunigu Fr. Roger Belmore 
SM, kuris kas sekmadienį atlaiko lietu
viams šv. Mišias. Lietuviškos pamaldos 
vyksta nusistovėjusia tvarka 11.30 vai. 
ryto St. Joachim's bažnyčioje Lidcombe. 
Pamaldos yra savotiškai įdomios. Kuni
gas Roger atidaro ir užbaigia pamaldas 
lietuviškai. Mišių eigoje kunigas kalba 
angliškai, o mes atsakome ir giedame lie
tuviškai. Tikime, kad Dievas mus supran
ta. Dėkingi esame kunigui Roger, kuri, ne
žiūrint mūsų mažo skaičiaus, ateinančių į 
lietuviškas pamaldas, aukojasi dėl mūsų. 
Negalime pamiršti ir parapijos klebono Fr. 
Norman Grady, kuris seka jo pirmtako 
Mons. John Meaney pėdomis, leisdamas 
mums naudotis šios parapijos bažnyčia, 
nereikalaudamas mokesčių. Pasitenkina

viena rinkliava, kuri daugumoje yra gana 
varginga. Nežiūrint savo didelės parapi
jos reikalų, Fr. Grady randa laiko mus pa
laidoti ir pakrikštyti.

Norėčiau atkreipti dėmesį, kad miru
sio giminės susitiktų su Fr. Grady dieną 
prieš laidotuves, o ne laidotuvių dieną, kai 
jam prieš pamaldas reikia pačiam klausi
nėlis apie mirusįjį.

Rugsėjo 26 dieną į Lidcombę atvyksta 
Auksiliarinis vyskupas Peter Ingham, ku
ris lanko parapijas ir dalyvaus visose sek
madienio mišiose, bei pasakys pamokslą, 
įskaitant ir lietuviams.

Visų religijų lietuviai kviečiami at
vykti tų sekmadienį į lietuvių pamaldas 
Lidcombe's bažnyčią. Tikime visi į tą patį 
Dievą. Pasimelskime kartu ir parodykime 
svečiui, kad dar esame gyvi.
A. Kramilius,Parapijos Komiteto vardu

Melburno Lietuvių Klubo metinio susirinkimo, kuris 
vyks 1999.09.25 d.,2val.p.p., darbotvarkė: i. susirinkimo 
atidarymas. 2. Mirusių narių pagerbimas. 3. Naujų narių 
pristatymas. 4. Susirinkimo sekretoriaus kvietimas. 5. Man
datų komisijos kvietimas. 6. Praėjusių metų susirinkimo 
protokolo skaitymas. 7. Pirmininko pranešimas. 8. Iždininko

pranešimas. 9. Revizoriaus pranešimas. 10. Revizijos komisijos pranešimas. 11. 
Diskusijos dėl pranešimų ir jų priėmimas. 12.1999 - 2000 m. sąmatos pateikimas 
ir tvirtinimas. 13. Mandatų komisjos pranešimas. 14. Revizijos komisijos rinki

mai. 15. Mandatų komisijos rinkimai. 16. Klausimai ir pasiūlymai. 17. Susirinkimo
uždarymas. Melburno Lietuvių Klubo Valdybos pirmininkas
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"M.P." Administracija

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 2200
Tel.:9708 1414 Fax.:9796 4962

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ
NUO 5.00 iki 6.00 vai.

LINKSMOJI VALANDA
VISI GĖRIMAI TIK PUSE KAINOS

ŠIOKIADIENIAIS KLUBAS VEIKIA NUO 4.00 vai. 
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NU012.00 vai. 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

VALGYKLA VEIKIA: 
PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 8.00 vai. 

ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NU012.00 vai. 
SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai.

KIEKVIENĄ KETVIRTADIENĮ
Jūsų laukia bilijardo kambaryje žaidėjai kovojantys dėl kasdienio skysčio 

VISO VAKARO IŠLAIDOS ŽAISTI TIK 2 DOLERIAI
Pradžia 7.30 vai.

Čia visada visi būsite mielai laukiami iš visų Australijos vietovių 
ir kitų pasaulio kraštų!

SEKANTI PENSIJŲ DIENA RUGSĖJ016 d.
ŠVEDIŠKAS STALAS NU012.00 vai. KAINA $5.00

TEIRAUKITĖS APIE LIETUVIŠKĄ DUONELĘ

Nepamirškite susimokėti nario mokestį ir prikalbinti naujų narių.

BALTAS - JU ODAS 
KLUBO BALIUS SPALIO 9 d.

SAVAITĖS MINTIS:
ŽMOGUI REIKIA ŽMOGAUS GERUMO. KIEKVIENAM!

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos metinis susirinkimas įvyks rugsėjo 19 dieną, sekmadienį 
2 vai. po pietų Lietuvių Namuose, Bankstowne.

Susirinkime bus renkama nauja valdyba. Kviečiame draugijos nares ir prijaučian
čias kuo skaitlingiau dalyvauti. Metinio susirinkimo dienotvarkėje: 1. Susirinkimo ati
darymas, 2. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo skaitymas, 3. Draugijos pirminin
kės pranešimas, 4. Patikėtinių pranešimai, 5. Iždininkės pranešimas, 6. Revizijos komi
sijos pranešimas, 7. Ligonių lankytojos pranešimas, 8. Klausimai ir sumanymai, 9. Su
sirinkimo uždarymas. Bus renkamas nario mokestis ir priimamos naujos narės. Po su
sirinkimo pasivaišinsime kava ir pyragais bei pabendrausime.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. Globos Draugijos Valdyba

"Lietuva vis mūsų mintyse"
Melboumo tautinių šokių ansamblis "Gintaras" maloniai kviečia Jus į ruo

šiamą popietę, kurios metu bus rodomi filmai iš praeitų 1998 metų koncertinės ke
lionės Lietuvoje. Kviečiame visus rugsėjo 19 dieną, sekmadienį, 1.30 vai. po pietų 
atvykti į Melboumo Lietuvių Namų koncertinę salę. Atsiveskite vaikus ir anūkus. 
Įėjimas - visiems veltui!

Užeikite po šv. Mišių į Lietuvių Namus papietauti - paremkite "Gintaro" ansamblį, 
kuris ruošia pietus! Rengėjai

BENDRADARBIAUK “MŪSŲ PASTOGĖJE"! 
REMK "MŪSŲ PASTOGĘ"!
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