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2000
UJE

Maloniai kviečiame dailininkus ir tautodailininkus dalyvauti

Hleno Parodoje
2000 gruodžio 28 - 29 dienomis

Parodoje bus trys skyriai: 1. Bendras. Laisvas temų bei 
medžiagų pasirinkimas. (Priimami trys darbai.) 
2. Jaunimo. (Iki 21 metų amžiaus.) 3. Tautodailės.

Parodos metu bus suteikiamos kelios premijos:
ALB Krašto Valdyba skiria tris premijas jauniesiems 

dailininkams: pirma premija - $250, antra premija - 
$ 150, trečia premija - $100;

Vinco ir Genovaitės Kazokų Meno Fondas skiria dvi 
premijas už geriausius darbus lietuviška tema: $1000 - 
už tapybos ar grafikos darbą lietuviška tema, $1000 - už 
skulptūrą ar keramiką lietuviška tema.

Po parodos atidarymo visus dalyvius kviečiame pasilikti kavutei.
Jei galvojate dalyvauti parodoje, malonėkite man pranešti savo pavardę, 

adresą ir amžių (jei esate iki 21 m.) iki 2000 m. lapkričio 24 dienos.

Adamkus nepalaimino Landsbergio pensijos

AD Lithuanians artists and folkartists are cordially invited to exhibit their work in the

Hrt Exhibition (28-24th December 2000)
There will be three sections: 1. Open. Any theme, any medium. Three works per artist 
will be accepted. 2. Ibuth (artists under 21 years). 3. Folk Art.
There will be several prizes awarded:

ALB Federal executive Committee has nominated three prizes for artists under 21 
years: $250 - first prize, $150 - second, $100 - third.

Vincas & Genovaitė Kazokas Art Foundation nominates two prizes for best works of 
art on Lithuanian theme: $1000 - for painting or grafic work, $ 1000 - for sculpture or 
ceramic work.

Please forward your name and address before 24th of November 2000.
Leeka Kraucevičiūtė-GruzdefL

45 Hillcrest Ave, Greenacre, NSW, 2190. Tel. (02) 9790 8573.

Prezidentas Valdas Adamkus nusprendė 
nepasirašyti įstatymo, kuriuo Seimo 
pirmininkui Vytautui Landsbergiui 
suteikiama prezidentinė pensija.

Vakar šį įstatymą skubiai pasirašė Seimo 
pirmininko pirmasis pavaduotojas Arvydas 
Vidžiūnas, net nelaukdamas po kelių valandų 
iš užsienio grįžtančio paties VLandsbergio.

Tai buvo pirmasis atvejis šio parlamento 
istorijoje, kai įstatymą pasirašo ne pats Seimo 
pirmininkas VLandsbergis, o jį pavaduojantis 
Seimo pareigūnas.

“Lietuvos ryto” šaltinių žiniomis, 
VAdamkų papiktino tai, kad šis įstatymas 
ignoruoja kitų žinomų šalies žmonių teises ir 
kursto nesantaiką.

Praėjusią savaitę dėl Seimo posėdyje 
išsakytų VLandsbergio užuominų tarp jo ir 
V.Adamkaus kilo įtampa. Užgautas 
VLandsbergio pasisakymo Prezidentas 
atšaukė numatytą jų susitikimą

Šaltiniai Prezidentūroje “Lietuvos rytui” 
tvirtino, kad VAdamkus buvo nemaloniai 
nustebintas Seimo vadovo posakių Seime, 
priimant pareiškimą, kritikuojantį neigiamą 
Rusijos požiūrį į Lietuvos siekį tapti NATO 
nare.

Seimo plenariniame posėdyje 
VLandsbergis pasakė: “Mes girdėjome

VAdamkus ir VLandsbergis, pasak “Lietuvos 
ryto” stengiasi vienas kitam įgelti.

pasiūlymų redagavimo pretekstu atidėti, kol 
bus suderinta su Prezidentu ar galbūt su 
Maskva”.

Prezidentui užkliuvęs Seimo pataisose 
išvardytas ilgas ir painus sąrašas būrių, 
junginių, institucijų ir struktūrų, kuriose 
dirbusiems ar tarnavusiems asmenims 
neskiriamos ir nemokamos nukentėjusiųjų 
asmenų valstybinės pensijos.

Tarp nepretenduojančių gauti tokią 
pensiją atsidūrė ne tik represinėms Sovietų
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Lietuvos įvykių apžvalga
Jurgis Rūbas

Prezidento VAdamkaus kalba nuolatos būti istorijos ir geografijos įkaitė.
FLnktadienį, birželio 23-čią Prezidentas 

VAdamkus pasakė kalbą kurią dvi Lietuvos 
televizijos stotys transliavo per savo 
pagrindines žinių laidas. Jis sakė nuolat girdįs

Lietuvos ūkininkai, mokytojai, gydytojai, 
verslininkai. Lietuvos ūkis po krizės 
atsigauna lėčiau, nei tikėtasi ir krašto laukia 
nelengvas ruduo. Savivaldybėms, ligoninėms, 
mokykloms ir kitoms įstaigoms trūksta lėšų, 
jos brenda į skolas, daugėja nusivylimo. 
Prezidentas sakė neseniai aptaręs šias 
problemas su Ministru Pirmininku ir 
Savivaldybių asociacijos prezidentu, prašęs 
Premjero savivaldybių finansiniams 
klausimams skirti ypatingą dėmesį, nes nei 
ligoninių nei mokyklų darbas neturi sutrikti.

Lietuvos euroatlantinė orientacija ir geri 
santykiai su Rusija - suderinami dalykai“- 
sakė Prezidentas. Norėčiau, kad likusį 
kadencijos laiką Seimas padėtų Vyriausybei 
spręsti konkrečius savivaldybių finansavimo, 
verslo sąlygų gerinimo, pensijų ir atlyginimų 
klausimus, sakė Prezidentas. Šie klausimai 
rūpi visiems piliečiams, pabrėžė jis. “Norėčiau, 
kad rinkimų metu mes visi, ir partijos, ir 
rinkėjai, kurtume naują politiką - atsakingą, 
sprendžiančią realias
žmonių problemas, tarnaujančias tautos 
ateičiai“, užbaigė savo kalbą Prezidentas. 
Nidoje prasidėjo jaunųjų pofitikų stovykla

Birželio 23-čią Nidoje prasidėjo kasmetinė 
jaunųjų politikų vasaros stovykla, 
organizuojama kadenciją baigusio Prezidento

Prezidentas Adamkus pastebėjo, kad 
dabartis reikalauja Seimo dėmesio realioms, 
skaudžioms žmonių problemoms. Jis priminė, 
kad jų sąrašą prieš kurį laiką Seimui pateikė 
AKubiHaus vadovaujama Vyriausybė, tačiau 
Seimo dauguma į tai numojusi ranka.

Algirdo Brazausko fondo, 
praneša EITA Ftenkias dienas truksiančios 
stovyklos tikslas - suburti įvairių politinių 
pažiūrų jaunus žmones atvirai diskusijai ir 
laisvam bendravimui Į stovyklą yra pakviesti 
jaunimo politinių partijų atstovai -Lietuvos

Prezidentas pastebėjo, kad dabartinės 
kadencijos Seimui iš esmės beliko dirbti tik 
vienas mėnuo, tariau šiandien svarstomi 
klausimai, kurie, Prezidento nuomone, nėra 
svarbiausi Lietuvos žmonėms. Jis išreiškė viltį, 
kad valdančiosios partijos dar sugebės 
susitelkti rimtiems klausimams ir 
konstruktyviam jų sprendimui. Jis 
apgailestavo, kad valstybės užsienio politiką 
mėginama paversti rinkimų kampanijos 
priemone ir rizikuojama supriešinti Lietuvą 
su kaimynais. “Esu jūsų 
išrinktas valstybės vadovas. Prisiimu 
Konstitucijos man skirtą asmeninę 
atsakomybę už Lietuvos užsienio politiką. 
Todėl noriu aiškiai pasakyti: Lietuva negali

sodai- demokratinio jaunimo sąjunga, jaunieji 
krikščionys demokratai, konservatoriai, 
Lietuvos leiboristų jaunimo unija, jaunieji 
centristai, liberalusis jaunimas, demokratai, 
taip pat šalies aukštųjų mokyklų, rengiančių 
politikus, studentai Paskaitas jaunimui skaitys 
dėstytojai iš Vilniaus universiteto, 
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 
instituto, Vytauto Didžiojo universiteto. 
Planuojamą kad bus apžvelgtos ES plėtros 
problemos, politinių partijų perspektyvos 
rudens rinkimuose į Seimą, jų programos ir 
ideologinė tapatybė.

Lietuvos derybos su PPO artėja prie 
pebaįgos

Lietuvos derybos dėl narystės Pasaulinėje 
prekybos orgamzacijoje (PPO) jau priartėjo

prie pabaigos, tvirtina derybininkų vadovas 
Algimantas Rimkūnas. Jis sakė, kad per 
artimiausias dvi savaites tikimasi išspręsti 
visus dar likusius techninius klausimus. 
Dėl narystės PPO Lietuva derisi iš esmės su 
keturiomis valstybėmis: JAV, Kanada, 
Australija ir Naująja Zelandija. Užsienio 
reikalų viceministras A Rimkūnas teigia, kad 
su Australija liko tik “užbaigti formalumus“, 
oNaujoji Zelandija pateikė naujų 
reikalavimų - kad būtų sumažinti jautienos, 
mėsos subproduktų, pieno miltelių muitai. 
Tačiau, ARimkūnas tikisi, kad su šia šalimi 
pavyks greitai susitarti.

Kanadą A.Rimkūnas pavadino 
griežčiausios pozicijos Lietuvos atžvilgiu 
besilaikančia valstybe. “Kanada kelia vis 
naujus ir naujus reikalavimus, todėl reikės 
nemažai pastangų kuo skubiau susitarti, 
kalbėjo viceministras. Lietuva įsipareigojo, 

- kad eksporto subsidijos stojant į PPO nebus 
mokomos. “Pasaulinė prekybos organizacija 
riboja paramą, kuri skatina žemės ūkio 
produkcijos gamybos augimą“, kalbėjo 
ARimkūnas.

Kauno miesto merą paguldė širdies figa
Kauno miesto meras Vytautas Šustauskas 

dėl širdies ritmo sutrikimų paguldytas į 3-sios 
klinikinės ligoninės reanimacijos ir intensyvios 
terapijos skyrių. Jo būklė patenkinama. 55- 
rių metų V.Šustauskas pasijuto blogai 
trečiadienio naktį ir savo mašina iš namų 
Kaišiadorių rajone, Kibučių kaime pats atvyko 
pas medikus. Apžiūrėję širdies išeminę ligą 
turintį miesto vadovą medikai pastebėjo 
širdies ritmo sutrikimus ir padidėjusį 
kraujospūdį. Manoma, jog negalavimų 
priežastys gali būti įtemptas darbas ar 
asmeninės problemos. Ligoninėje 
V.Šustauskas turėtų praleisti apie dešimt 
dienų. Sergantį Kauno merą laikinai 
pavaduos vicemeras Erikas Tamašauskas.
Lietuva 52-ra pasaulyje pagal medidnmio 

aptarnavimo lygį
Pasaulinės sveikatos organizacijas (PSO) 

vertinimu, Lietuva pagal medicinos

paslaugų teikimo lygį užima 52-rą vietą 
pasaulyje, pralenkdama Latviją ir Rusiją 
tačiau atsilikdama nuo Estijos. Tai paskelbta 
PSO 2000-jų metų pranešime apie pasaulio 
valstybių sveikatos apsaugos sistemas. Pasak 
Sveikatos apsaugos ministerijos, pranešimas 
sudarytas naudojantis 1997m. duomenimis, 
surinktais visose valstybėse - PSO narėse. 
Kasmetinėje PSO ataskaitoje, kurioje minima 
191 valstybė, pagal medicinos 
S,ų teigimo lygį pirmauja Japonija, 

ja ir Norvegija Siame sąraše Rusija 
užima 100-ją Latvija 67-tą Estija 48-tą vietą 
PSO pranešime Lietuvos vardas teigiamai 
minimas tarp nedaugelio pasaulio vaktybią 
jau turinčių paciento teises reguliuojančius 
įstatymus.

Lietuva nepadarė Rusijai žalos, sako 
VLandsbergis

Lietuvos Seimo pirmininkas nemano, kad 
Lietuva per SSSR okupacijos metus 
būtų padariusi Rusijai kokią nors žalą kurią 
turėtų kompensuoti. Jis tai pareiškė 
kalbėdamas per Rusijos televiziją ORT 
Aleksandro Liubimovo autorinėje laidoje. 
Programos autorius laidoje su V. Landsbergiu 
ir Rusijos Dūmos Tarptautinių reikalų 
komiteto vadovu Dimitrijumi Rogozinu 
svarstė Lietuvos Seimo priimtą įstatymą dėl 
Lietuvai padarytos SSSR okupacijos 
žalos kompensavimo. A Liubimovas mėgino 
išsiaiškinti, ar Lietuva neskolinga Rusijai už 
Sovietų Sąjungos indėlį į Lietuvos ekonomiką 
sovietų okupacijos metais.

DRogozinas apkaltino VLandsbergį, esą 
jis inicijavo Rusijos pašalinimo iš Europos 
Tarybos Parlamentinės Asamblėjos procedūrą 
Strasbūre balandžio mėnesį. Tada Europos 
Parlamentas sustabdė Rusijos delegacijos 
dalyvavimą savo darbe ir pradėjo Rusijos 
pašalinimo iš ETPA procedūrą dėl Rusijos 
armijos elgesio Čečėnijoje. VLandsbergis 
priminė, kad įstodama į ET, Rusija 
įsipareigojo materialiai remti asmenų,
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♦ Etiopijos ir Eritrėjos užsienio 
reikalų ministrai birželio 19 d. Alžyre 
pasirašė taikos sutartį. Turėtų baigtis 
porą metų trukęs karas. Sutartis 
palankesnė Etiopijai. Eritrėja privalo 
tuoj pat atitraukti savo karinius dalinius 
iš pasienio, palikdama 24 km pločio 
neutralią juostą, kurią saugos Jungtinių 
Tautų taikos palaikymo pajėgos. 
Jungtinių Tautų kartografai sužymės 
tarpvalstybinę sieną. Etiopija savo 
kariuomenę atitrauks iš užimtų sričių tik 
JT daliniams atvykus.
♦ Vėl įsiliepsnojo kovos tarp 
musulmonų ir krikščionių Molųkų salose, 
Indonezijos kariuomenei nepajėgiant 
sutramdyti minios. Birželio 19 d. 500 
musulmonų kovotojų užpuolė 
krikščionišką Durna kaimą Halmabera 
saloje, sudegino apie 300 namų ir užmušė 
108 krikščionis. Žuvo ir 8 užpuolikai 
musulmonai.

Beveik kasdien vyksta kovos Ambon 
saloje, kur birželio 23 d. sudegė dvi 
mečetės ir krikščionių universitetas. Per 
keturias dienas ten žuvo apie 30 žmonių.
♦ Australai tarpininkauja Solomonų 
salose, stengdamiesi sutaikyti dvi 
ginkluotas čiabuvių grupes. Birželio 20 
d. grupių atstovai tarėsi australų karo 
laive, bet birželio 24 dieną numatytas 
pasitarimas su Australijos užsienio 
reikalų ministru A.Downer iširo Malaita 
Ereliams neatsiuntus atstovų.
♦ Birželio 25 d. Fidži sukilėliai 
vadovaujami George Speight paleido 
keturias parlamentares, laikytas 
įkaitėmis nuo gegužės 19 d., tačiau vis dar 
tebelaikomi pagrobti 27 parlamentarai. 
Fidži kariuomenė atmetė sukilėlių 
reikalavimą suteikti teisę skirti Fidži

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

ištremtų iš Baltijos šalių per sovietinę 
okupaciją sugrįžimą į tėvynę, bet to nepadarė.

Rusijos Dūmos deputatai atšaukė vizitą į 
Lietuvą

Rusijos Valstybės Dūmos deputatų 
grupė atšaukė oficialų vizitą į Vilnių, 
protestuodama prieš tai, kad Lietuvos Seime 
birželio 13-ją buvo priimtas SSSR okupacijos 
žalos atlyginimo įstatymas.

Valstybės Dūmos saugumo komiteto narys 
Valerijus Ostaninas, informuoja ITAR- 
TASS - ELTA, pareiškė, kad “Jokios Lietuvos 
okupacijos nebuvo: sprendimą stoti į Sovietų 
Sąjungos sudėtį 1940 metais priėmė 
respublikos vyriausybė“. Anot jo, pokario 
metais milijardai rublių buvo skiria Lietuvos 
ekonomikai vystyti, uostams, atominei 
elektrinei statyti, todėl respublika pasiekė 
išsivysčiusių Europos valstybių lygį. Jis 
pareiškė viltį, kad naujos sudėties Lietuvos 
Seimas “realiau žiūrės į santykius su Rusija“.

Kauno taryba nusprendė metams atidėti 
švietimo reformą

Ketvirtadienį Kauno taryba nusprendė 
atidėti mokyklų profiliavimą ir leisti 
2000-2001 metais visose miesto mokyklose 
komplektuoti 11-asias klases. Pagal 
Vyriausybės nustatytą tvarką, tai daryti gali 
tik tos mokyklos, kuriose patvirtintos mokymo 
programos. Kauno taryba ketvirtadienį 
priimtu sprendimu patenkino praėjusią 
savaitę piketavusių kauniečių reikalavimą 
atidėti mokyklų profiliavimą. Piketo metu 
Kauno meras Vytautas Šustauskas pažadėjo 
greitai išspręsti šią problemą.

Kaip ketvirtadienį Kauno tarybos 
posėdyje sakė savivaldybės Švietimo 
skyriaus laikinasis vadovas Virginijus 
Mažeika, “ministerijos tikrinimo ir

________________ ■_____________________________________________
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prezidentą. Kariuomenė grasina jėga 
išvaduoti įkaitus, jei sukilėliai pradėtų 
juos žudyti.
♦ Buvęs Lenkijos lyderis Lech Walęsa 
pareiškė, kad kandidatuos į Lenkijos 
prezidentus per spalio 8 d. rinkimus, 
atstovaudamas krikščionių demokratų 
partijai. Užsienio stebėtojų nuomone, jis 
bus pavojingas konkurentas dabartiniam 
prezidentui Aleksandrui Kwasniewskiui.
♦ Zimbabvės respubliką valdanti 
ŽANU partija pareiškė prieš pat 
parlamento rinkimus, įvykusius birželio 
24 - 25 dienomis, kad ji prezidento 
Robert Mugabe padedama valdys kraštą 
ir toliau, net jei ir pralaimėtų rinkimus. 
Opozicijos lyderis Morgan Tsvangirai 
tikėjosi laimėti rinkimus, nežiūrint 
ŽANU šalininkų veiksmų prieš 
opozicijos kandidatus.
♦ Sirijos prezidentu ką tik išrinkto dr. 
Bašar al-Assad dėdė Rifaat al-Assad yra 
tremtyje ir stengiasi nuversti savo sūnėną. 
Jis net kreipėsi pagalbos į Izraelį, 
žadėdamas už paramą padėti Izraeliui 
sustabdant arabų puolimus iš pietinio 
Libano.
♦ Birželio 23 d. Childers miestelyje 
Queensland valstijoje sudegė viešbutis, 
kuriame nakvojo 84 nuomininkai, vaisių 
skynėjai. Gaisro metu žuvo bent 15 
asmenų, iš jų trys australai, kiti 
užsieniečiai. Paieškomas asmuo, 
įtariamas viešbučio padegimu.
♦ Birželio 25 d. baigta Sydney katalikų
bazilikos - St. Mary’s katedros - statyba, 
malūnsparniu įkeliant kryžius į ką tik 
pastatytų bokštų viršūnes. Pati katedra 
buvo pastatyta 1868 metais, bet be 
archjlekto William Wardell suplanuotų 
bokštų. Q 

vertinimo komisijos išsiaiškino, kad mokyklos 
negali vykdyti profiliuoto 
mokymo, nes trūksta mokinių“. Tarybos 
posėdžio metu Kauno vicemeras Gediminas 
Jankus teigė, kad “čia Švietimo ministerijos 
klerkų reforma ir greičiau jau tas ministras 
pasikeis, nei pamatysime kokius pokyčius“.

Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje 
Rasa Maslauskienė žadėjo dėl tokio tarybos 
sprendimo kreiptis į Apygardos 
administracinį teismą. Ji sakė, kad 
priimdama tokį sprendimą Kauno taryba 
“pažeidžia savivaldos taisykles“. Pagal 
nustatytą tvaiką, Vyriausybės atstovė turėtų 
Kauno tarybą pirma įspėti, kad ji nusižengia 
taisyklėms, tačiau šį kartą ji ketina iš karto 
kreiptis į teismą, kad nebūtų gaištamas 
laikas.Įgyvendinus Švietimo ir mokslo 
ministerijos planą, dalis vidurinių mokyklų 
taps gimnazijomis, o likusioji didžioji dalis bus 
pertvarkyta į dešimtmetes mokyklas.

Paruošta naudojantis Lietuvių gįžimo į tėvynę 
antro pateiktomis ELTOS ir BNS žiniomis.

IŠ LIETUVOS SPAUDOS

■ Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FST) 
pranešė birželio 10 d. sulaikiusi lietuvį, 
įtariamą šnipinėjimu JAV naudai. Lietuva 
teigia, kad tariamas šnipas yra 24 metų 
kompiuterijos specialistas, Lietuvos pilietis, 
konsultavęs ir VRM, tačiau niekada nedirbęs 
nei šioje ministerijoje, nei Lietuvos saugume, 
ir kad jis šiuo metu yra Lietuvoje.

■ Ramiajame vandenyne patekęs į uraganą 
“Carlotta” paslaptingai dingo Klaipėdos 
transporto laivyno motorlaivis “Linkuva”, 
plaukęs iš Japonijos į Los Angeles (JAV). 
P&skutiniu palydoviniu telefaksu perduotu 
signalu 18 jūrininkų įgula pranešė, kad laivui 
esant apie 360 km nuo Acapulco sugedo jo 
pagrindinis variklis. Prie Meksikos krantų

kalbos žodyne (Vilnius, 1993) šis žodis 
aiškinamas kaip: 1. nepasirašyto laiško ar 
kūrinio autorius. 2. nežinomo autoriaus la iškas 
ar veikalas. Žinau, kad dalis skaitytojų 

susinervins, bet šį II kirčiuotės daiktavardį 
kirčiuoti pagal tą patį žodyną reiktų: anonimas.

Kai MP Nr. 22 šioje skiltyje pritariau savo 
pavardės laikraštyje nenorėjusio skelbti 
skaitytojo iš Viktoruos siūlymui Australijos 
lietuvių savaitraštyje įvesti anonimų skyrelį, 
pridūriau, kad redakcijai anonimų pavardės turi 
būti žinomos... Kitaip sakant, “anonimai” būtų 
netikri Koks gi čia anonimas,jei jo vardas, tegul 
tik redakcijai, žinomas...

Nenoras skelbti savo pavardės nėra 
Australijos lietuvių išradimas. Pasaulio kultūros 
lobyne nemažai dailės, muzikos, architektūros 
šedevrų, kurių autoriai nežinomi, jau prieš 
šimtus metų nenorėję skelbti savo autorystės.

Dažnas literatūros kūrinys nuo seno 
pasirašomas slapyvardžiu ; toli neieškodami, 
prisiminkime Vaižgantą, Maironį, Žemaitę, 
Lazdynų Pelėdą, Šatrijos Raganą, Vytę 

Nemunėlį ir kt
O atspėjęs kokios kino žvaigždės tikrą vardą 

ir pavardę neviename televizgos show gali visai 
neblogai prasigyventi..

Nepasirašytus rašinius save gerbiančios 
redakcijos neskaitydamos meta į šiukšlių dėžę.

Kitas reikalas - straipsniai, eilėraščiai ar 
laiškai, kurių autoriai redakcijai žinomi, bet 
nenori būti žinomi plačiosioms liaudies (?) 
masėms ir todėl po savo žodžiais pasirašo 
slapyvardžiu arba inicialais.

DŽ Žodį “slapyvardis” aiškina, kaip netikrą, 

dažniausiai slaptą vardą Visgi patirtis rodo, kad 
slapyvardis laikui bėgant netenka savo slaptumo 
ir, kaip pas mus sakoma, “vistiek visi žino”, kas 
už jo slepiasi

liesą sakant, ne visuomet ir slepiasi, o 
kartais tik nenori kartotis. I*)abar ir Lietuvos 

Tai ne UFO ir ne milžiniškas televizorius, tai Lietuvos paviljonas pasaulinėje parodoje Expo-2000, 
patekęs į geriausių paviljonų penketuką (iš penkiasdešimties). Expo-2000 vyksta Hanoveryje, atidaryta 
birželio 1 d. Parodos tema “Žmogus, gamta, technika”, joje dalyvauja 192 tautinės ir tarptautinės 
organizacijos. Lietuva savo paviljoną turi pirmą kartą. Geltonos spalvos pastatas su tamsiu priekiu iš 
tiesų primena televizorių ir toks ir buvo jo kūrėjų architektų Audriaus Bučo, Marinos Bučienės, Gintaro 
Kūginio. Aidos Čeponytės ir Valdo Ozarinsko sumanymas.Nuotrauka iš “Kultūros baru”

rastos dvi gelbėjimo valtys ir irklas su užrašu 
“Linkuva.”
■ Birželio 25 d Lietuvos nacionaliniame operos 
ir baleto teatre Vilniaus festivalio pristatyta 
nauja lietuviška opera - Broniaus Kutavičiaus 
“Lokys” (libretą pagal P.Merimee novelę 
“I jokys” Aušros Maruos Shickaitės-Ju rašienės, 
režisierius Jonas Jurašas, dailininkas 
Mindaugas Navakas).
■ Pasaulio alaus taurės renginyje Niujorke 
Klaipėdos “Švyturio” bendrovės “Ekstra” alui 
paskirtas sidabro apdovanojimas Dort- 
mundo-Europos stiliaus “Export” alaus 
kategorijoje. Klaipėdiečių alus savo katego
rijoje aplenkė 12 šalių alų ir nusileido tik 
olandams.
■ Kauno medicinos universiteto klinikose 
birželio 14 d. pirmą kartą atlikta sėkminga 
kepenų persodinimo operacija. 64 metų 
Kauno rajono gyventojai persodintos kepenys 
jau prigijo.

spaudoje neretai viename laikraščio ar žurnalo 
numeryje rasi daugiau negu vieną straipsnį, 
pasirašytą ta pačia pavarde.

Man visgi gražiau atrodo, kai pavardės 
nesikartoja, kas be ko ir autorių tada atrodo 
daugiau...

Šiame MP numeryje 5 psl rasite skyrė lį”Ne 

iš redakcijos pašto”. Jame spausdiname du 
laiškus, rašytus ne redakcijai, o asmeniškai su 
ja susijusiems žmonėms, tačiau mūsų 
nuomone, įdomius ir visiems skaitytojams.

S.B. iš VamiO laiškas, kuf‘ redakcija 

pavadino “Mano nuotaika beveik 

niekuomet neblna Uoga” rašytas vienam 
iš “Mūsų pastogės” bendradarbių, su kuriuo 
laiško autorius kartu lankė gimnaziją 
Lietuvoje.

Taip pat savo pavardės nepanorėjęs skelbti 
mūsų bendradarbis redakcijai pranešė, kad 
S.B. yra pensininkas, turi mažą namelį ir 
nedidelį žemės sklypą netoli Varnių (Telšių 
apskritis). Nežiūrint vyresnio amžiaus ir Sibiro 
tremties, jis, matomai, neprarado jumoro 
jausmo ir sąmojingai nupasakoja savo 
gyvenimą šių dienų Lietuvoje.

“Angelė”, kurios laiško ištrauką 
pavadinome “Palangos moterų pliažo 
naujienomis”, žinoma Lietuvos žurnalistė, 
asmeniška šių eilučių autorės draugė (tikiuosi, 
ji manęs neužmuš, kad tapo Angele. R.B.).

Jau baigiant šią skiltį, internete šmėstelėjo 
“I jetuvos ryte” birželio 28 d. spausdinamo 
straipsnio pavadinimas “Investicijas stabdo 
anonimai”. Jame rašoma, kad dėl anoniminio 
skundo ir Seimo nario rašto užsienio bendrovė 
“Hydro Texaco” negauna leidimo rekonstruoti 
Vilniaus centre esančios degalinės, į kurią jie 
pasirengę investuoti daugai negu milijoną litų...

Beje, redakcija gauna nemažai laiškų “ne 
spaudai” su komplimentais jos darbui, tačiau 
viešai skelbti palankių atsiliepimų nenorima. 
Kažin kodėl? n n

■ Beveik tuo pačiu metu Kauno klinikose 
dėl anesteziologo Ariando Juodeškos kaltės 
mirė ketverių metų alytiškis Girmantas 
Anušauskas. Kai berniukui buvo operuojama 
lūžusi ranka, jį užmigdęs anesteziologas išėjo 
ne tik iš operacinės, bet ir iš skyriaus. Berniuko 
mirties aplinkybes tiria ir prokuratūra.

■ Pirmą kartą Lietuvos medicinos istorijoje 
gyvas gimė vos 450 gramų sveriantis kūdikis. 
Raselė Urbonaitė. Vilniaus klinikose ji jau 
išgyveno pusantro mėnesio ir netrukus keliaus 
į Giedraičius Molėtų rajone. L® nedidelę lėlę 
mažesniamžmogučiui mama Janina pati siuva 
jai drabužėlius arba ieško jų žaislų skyriuje

■ Klaipėdoje birželio pradžioje mirė 32 metų 
kaunietė Aušra Labenskaitė vienoje Nidos 
valgykloje apsinuodijusi salietra, 53 metų Ritą 
Vorož.eikiną ir 29 metų C k’idvilę Bagdonienę 
medikams pavyko išgelbėti. ■
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Melboumo lietuviai remia Lietuvos baletą

Pasižymėję Australijos Baleto šokėjai su straipsnio autoriumi (iš kairės): Regina Plokštis-Vaičaitienė, 
Jaune Btanche-Janušaitis, Jurgis Žalkauskas (Lietuvos Baleto Bičiulių pirmininkas), Joseph Janušaitis.

Lidijos Šimkutės poezija: Issiritusio paukščio lukštas

Birželio 11 dieną Melboumo Lietuvių 
Klube Lietuvos Baleto Bičiuliai lietuviams ir 
australams baleto mėgėjams, rėmėjams, 
žurnalistams ir baleto profesionalams parodė 
video filmą “Romeo ir Džiuljeta” pagamintą 
Lietuvoje. Filmas, režisuotas Vytenio 
Pauliukaičio, rodo Lietuvos baleto išvyką į 
tarptautinį turą 1997 metais. Lietuvos baleto 
trupė pasirodė Evian mieste Prancūzijoje, 
Thessoloniki Graikijoje ir Cairo Egipte. 
M.Rostropovičiui diriguojant visų tautų 
orkestrui, Lietuvos baletas pasirodė puikiai 
ir nuo to laiko tapo plačiai žinomas Europoje. 
Video filmą žiūrėjome dideliame Melboumo 
Klubo ekrane Po filmo parodymo vaišinomės 
kavute. Popietė praėjo labai sėkmingai ir kartu 
su loterija atnešė gražų pelną, kuris bus 
perduotas Lietuvos baletui

Prieš filmą Lietuvos Baleto Bičiulių 
pirmininkas Jurgis Zaikauskas tarė įžangini 
žodį, paaiškindamas aplinkybes, kurių dėka 
įvyko ši lemtingą Lietuvos baleto išvyka. Js 
taip pat išvardino Australijos lietuvius, kurie 
šoko ir prisidėjo prie Australijos baleto ir šokio 
meno išugdymo. Popietėje jų dalyvavo penki:

Poetės žodis Valstybės dienai

Janina Čunovas, buvusi Valstybinio Teatro 
Kaune šokėja (tuomet Janina Draz- 
dauskaitė), Australijos Baleto šokio mokytoja 
ir dabar pasaulinio masto klasikinio baleto 
mokytoja; Joseph Janušaitis, buvęs Australijos 
Baleto solistas; Regina Plokštis, buvusi 
Borovanskio Baleto šokėja; Jadvyga 
Vaičiulytė - klasikinio baleto šokėja ir Paul 
Cleveland - Australijos televizijos baletų ir 
operų scenos dekoracijų kūrėjas, mokęsis pas 
prof. Liudą Truikį Kaune. Jie visi buvo

Nukelta į 7 psL

Moya Costello*
tylos Erdvės / Spaces of Silence (1999, 

Vilnius) yra pirma dvikalbė Lidijos Šimkutės 
poezijos knyga. Angliškai kalbantys 
klausytojai jaučiasi laimingi išgirdę Lidiją 
skaitant savo poeziją abiem kalbom. Išvysti 
jos kūrybą anglų kalba yra dovana, kurios gal 
teks sulaukti nepertolimiausioj ateity.

Mano manymu, L.Šimkutės poeziją 
artimiausiai galima palyginti su japomų 
“haiku”. Tai poezijos forma, kuri skiriasi nuo 
kitų poezijos formų savo perduota mintim, 
sugestija ir tyla. Kur tyla garsesnė ir daugiau 
bylojanti negu žodžiai.

Šimkutės poezija yra labai artima “haiku” 
savo tikslo atsiekimu. Taip, kaip ir haiku, jos 
poezija yra minimali. Ji ribojasi tik keliais, 
labai tiksliai parinktais žodžiais, kurie pasiekę 
skaitytoją priverčia jį ieškoti prasmės savo 
mintyse, širdyje ir visoje savo būsenoje. Trip, 
kad kūne įvyksta cheminė reakcija, sukelianti 
jausmus, sužadinanti žmogaus intelektą.

Panašiai mumyse veikia muzika. “Šių 
eilučių apimtis nepalyginamai didesnė” sako 
David Malouf, šio rinkinio įvade, “nei galima 
būtų spręsti E retai išbarstytų, trumpų eilučių”.

Poetas ir kritikas Christian Loidl yra 
pasakęs, jog lietuvių tradicijoje poetai yra 
lyginami su pranašais. LŠimkutės poezijoje 
jaučiasi gili įžvalga. Loidl dar pažymi, jog 
Šimkutės eilėraščiuose, jaučiasi gilus 
pagoniškas jausmas šventai žemei. Jos 
jausmingumas liejasi su dvasingumu. 
LŠimkutė pati yra prisipažinusi, kad mistinė, 
sakralinė būsena jai yra svarbi.

Dalinai ši poezija yra apie tai, ką ji byloja, 
bet ji tampa daug reikšmingesnė kaip ji yra 
perduodama. Bsįdavimas turi būti derinamas 
su eilėraščio turiniu, kuris išreiškia pačio 
žodžio išraiškos nedatekEus, bei sunkumą su 
kuriuo susiduriame norėdami reikšmingai 
išsireikšti Šių eilėraščių prasmė yra apie pačio 
rašymo sumkumus. Kalbos garsas vis sustoja 
prie reikšmės briaunos. “Nors sunkiai 
pagaunama šių eilėraščių, bylojančių apie

beveik neįmanomus dalykus, prasmė, lėtai 
atplaukiantys žodžiai švyti paprastumu ir 
tikslumu.

Tad dažnai būna skrydžio šlamėjimas, 
plunksnos virpėjimas, būrimo šnabždesys, 
tiesiog veikiantis hipnotizuojančiu ritmu, 
užliuliuodami skaitytoją, nuolat 
besikartojančiais žodžiais. Tas puošia kalbą 
ne tiek garsų efektingumu, kiek vaizduotės 
sukėlimu. Čia regėjimas viršija kalbą ir klausą: 
virpėjimas, tuštuma, šešėliai, šnabždesys.

Šių laikų kultūroj, ypač šių dienų kūrybos 
srityje, ar tai būtų filmuose, mene, muzikoje 
ar šokyje, dažnai dominuoja triukšmas, 
nedora, bjaurūs, atstumiantys vaizdai, 
smurtas, nihilizmas, Įšaukiantys sukrečiančių 
rezultatų.

Dažnai savęs klausiame, kodėlvyrauja šios 
apraiškos; žiaurus ekonominė racionalizmas, 
turtas, konkurencija, išeikvojimas, bedarbė, 
didėjanti spraga tarp turtuolių ir neturčių, 
gyvenimo įtampa, gamtos naikinimas, 
bendruomenės ir valstybinio turto 
negerbimas, elektroninių priemonių 

/ išmuša valandą
Estetikos vaidmenį išaiškinti pati Šimkutė 

yra citavusi John Berge: problema yra ta, kad 
negalime kalbėti apie estetiką, nepakalbėjus 
pirma apie vilties principą, bei blogio egzistavimą. 
Mes gyvename kenčiančiame pasaulyje, kur 
blogis šėlsta, pasaulyje, kuris neužtikrina mūsų 
egzistavimo. Tokio būsenoj estetikos momentas 
suteikia viltį

Nukelta į 7 psL

Artėjant Lietuvos Valstybės dienai 
(liepos 6 d. Mindaugo karūnavimas), aš 
norėčiau savaip užakcentuoti šios dienos 
reikšmę, išryškindama savo eilėmis- 
eilėraščiais, kuriuos mūsų žymusis 
literatūros kritikas Rimvydas Šilbajoris 
(dabartinis “Metmenų” redaktorius, kartu 
su Violeta Kelertiene), kitaip pavadino. 
Cituoju: "... greičiau priklauso essaistikai - 
tai impresionistiški įspūdžiai, geriausiai 
tinkantys arba laikraščio kultūros skyriui, 
arba tokiam žurnalui - laikraščiui kaip 
“Akiračiai”, “Literatūra ir menas”” (Išieško 
99.02.09, USA).

Kadangi šie mano impresionistiški 
įspūdžiai buvo publikuoti prestižiniuose 
Lietuvos leidiniuose, kaip “Poezijos 
pavasaris ‘99” (Vilnius, Vaga), pavadinti 
“Blykstelėjimai” ir taipogi kita versija 
“Blykstelėjimai II” savaitraštyje 
“Literatūra ir menas” (2000 balandžio 14 
d.), pasidariusi foto kopijas (viena 
sumažinta) iš minėtų leidinių, siunčiu 
“Mūsų Pastogės” redakcijai tikėdamasi, 
kad ir šio savaitraščio skaitytojams bus 
pakankamai įdomūs.

Esu “Metmenų” ilgametė bendradarbė. 
Mano eilėraščiai publikuojami daugybėje 
šio kultūros žurnalo numerių. Taip pat esu 
Lietuvos Rašytojų sąjungos (Vilnius) narė, 
Lietuvių Rašytojų Draugijos (Chicago, 
ILL) narė. Gal turėčiau pažymėti, kad keli 
mano eilėraščiai, išveisti į anglų kalbą, buvo 
publikuoti “Parnassus of World Poets” 
(Madras, Indija) 1994,1995,1996 metais.

Gimiau ir užaugau Alytuje, Dainavos 
krašte. Studijavau tapybą Vilniaus Dailės 
Akademijoje. Vėliau baigiau Ecole dės 
Arts et Metiers Freiburg’e. Spalva, linija, 
šviesos - šešėlio žaidimas figūrinėje 
kompozicijoje buvo mano studijų centre.

Vidiniai gamtovaizdžiai pradėjo 
formuotis žodžiais jau gyvenant

Viena dailininko Viktoro Simankevičiaus 
iliustracijų Aldonos Veščiūnaitės knygoje 
“Medžiai ryto laisvėje”. Išleido 
Algimanto Mackaus knygų leidimo 
fondas, Čikaga, 1999 m.

Australijoje, Sydney mieste. 
Gamtovaizdyje stebėjau ryškius šio krašto 
kontrastus spalvose. Rašau maždaug nuo 
1964 metų. Mano poezijos knyga “Žodžiai 
kaip salos” buvo išleista 1976 metais 
Amerikoje. Antroji - “Aidinčios upės” taip 
pat išleista Amerikoje 1985 metais.

Nežiūrint poeto pastangų, žodžiai ir jų 
prasmės atitolsta kartais kaip 
nepasiekiamos salos ar priartėja - tyškėja 
kaip gaivūs, nauji atradimai. Man atrodo, 
kad poetas yra ypatingai jautrus žodžio 
reikšmeižmogaus bendravime su žmogumi, 
kūrybiniame žmogaus tęstinume.

Trečioji knyga “Medžiai ryto laisvėj” 
išleista 1999 metais Amerikoje. Visas tris 
knygas išleido Algimanto Mackaus Knygų 
Leidimo Fondas, Chicago.

Dėkoju už malonų dėmesį, pagarbiai 
A.Veščiūnaitė-Janavičienė 

l'U O J

Aldona Veščiūnaitė

BLYKSTELĖJIMAI I
(Ištrauka)

Centrinės Australijos dykumoj raudoniu spindi THE MANY 
HEADS OF KATATJUTA irgi galioja kažką byloja 
vietiniams aborigenams KATATJUTA-KATATJUTA- 
KATATJUTA gigantiškas gyvūnas gigantiškomis tingiomis 
formomis nuolat sustingstantis milijonams metų - jei 
žvelgtum iš viršaus.

Oro permainos ir ten ir čia žmogaus odą glostė ir 
šiaušdavo.

Maištingas Czeslawo Miloszo autoportretas mus persekioja 
savo kiaurai matančiu stebėtojo žvilgsniu siurrealistiniai 
blykstelėjimai pabandymai citatomis iškopt nusikratyt 
(“Apie erdvę”pasiskaityk).

Jau iš visai kitos pusės debesis užplūsta visą pusę didžiojo 
lango gramzdina pavakarės saulės švytėjimus išyra veidas 
slinkęs padangėmis lynojimas virsta grūmojančiu debesiu.

Krumplėtas toks išsiplėtojęs šakų gausybėje šakomis liečiasi 
su tebeaugančiais jaunikliais viršūnėmis susipainioja 
Stelmužės ąžuolas iš Lietuvos senovės tebegyvas.
O „...poezija ir ypač daina iš pradžių buvo visiškai 
liaudiška, liaudies kalbos ir žemės, jos darbų ir papročių, 
jos aistrų ir proveržių, jos muzikos ir sielos gėlė” - teigė 
žymusis vokiečių mąstytojas humanistas J. G. Herderis 
XVHI-ame amžiuje netgi Goethe tuo sudominęs, 
nes Herderis liaudies kūryboje įžvelgė bet kurios tautos 
esmę ir individualumą.

O dar seniau savieji visuomet savaip: Didysis Lietuvos 
kunigaikštis Vytautas santykiuose su Vokietija ypatingą 
reikšmę teikė miškams. 1420 m. Vokietijos imperatoriui 
Zigmantui jis rašė: “Kodėl priteisė ordinui tai, kas 
daugiausia teikia mums naudos, būtent visokių žvėrių, 
medžioklę, žvejybą, bitininkystę”. Medžiotojų tarnybai buvo 
priskiriami ištisi kaimai o čia pat ir sakalininkai, 
vanagininkai, gulbininkai, tetervininkai...

C i i.,) < Mūsų Pastogė Nr_26,2000.07.03, psl.3
r < *» i
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Bronius Žalys LAIŠKAI IŠ VILNIAUS

Žiema Sydnėjuje, vasara - Vilniuje, bet 
abiejuose miestuose temperatūra ta pati -16 
laipsnių šilumos vidurdienį!.. O gal ir klystu - 
greičiausia Sydnėjuje ji siekia 18 laipsnių 
šilumos?.. Priedo - taškosi toks tingus ketus: 
tai lyja, tai vėl sustoja. Žodžiu, juokus krečia 
ant vielniečių kailių!.. Bet to lietaus čia labai 
ir labai reikėjo. Gegužės mėnuo buvo “labai 
karštas”- skundėsi vilniečiai - temperatūra 
siekusi net 30 laipsnių šilumos, viskas buvę 
perdžiūvę. Už tai dabar lynoja jau kelinta 
diena.

Birželio 7-osios popietę drauge su žmona 

vykstame pas Vilniaus kupiškėnus, mus 
pasikvietusius į savo eilinį susitikimą vienoje 
Vilniaus centro salhikėje (nežinantiems -esu 
gimęs Kupiškio apylinkėse!). Susirinkę netoli 
40 asmenų - panelių, ponių, ponų - vyresnio 
amžiaus tautiečių. Tik du iš jų pažįstami. Bet 
tai netrukdo greitam susipažinimui, kai kurie 
jų “pakupiškėniuoja” (“... kumalala bara, 
bara, vodegėlas jai nebara!..), tai lyg savotiškas 
slaptažodis greitesniam susipažinimui -atseit 
esame iš tos pačios genties!.. Nė nepamatėme, 
kaip mes, Ly. klubo pirmininkė Liucija 
Vfenslovaitė, mūsų globėja Genutė ir mes su 
žmona, jau sėdime “prezidiume” ir po p. 
Eugenijos Didžiariekienės įvado, kurio metu 
esame pristatomi kaip buvę Kengūrų žemės 
gyventojai (dabar tapę vilniečiais) turėjome 
papasakoti apie Australiją, jos lietuvius ir - 
truputį-apiesave. Vėliau dar sekė klausimai 
apie gerąjį Pietų Kryžiaus žemyną, ar 
nepažįstame to ir ano, nuklydusio į šią 
pasaulio šalį... Vienas kitas tautietis liūdnu 
tonu paklausė, kodėl dabar, kai jau nėra jokio 
pavojaus, tėvynainiai negrįžta namo?.. Kaip 
mokėjau, taip aiškinau: vyresnieji grįžtų, bet, 
mat, ten jau įsikūrę jų vaikai, anūkai, kurie 
įpratę prie vietos sąlygų. Tai taip ir nesiryžta 
- kaip gi paliks juos vienus?!! Nenorėjau 
pabrėžti, kad gal ir dėl to, kad ten daug 
lengvesnės gyvenimo sąlygos, tai nutylėjau...

NESPECIALIAI “MUSŲ AST0GEI”
Lietuviškieji

Lietuvoje leidžiamo žurnalo “Kolekcija” 
1997 m 4 numeryje spausdinamas Stasio 
Sajausko straipsnis apie aukų lapelius. 
“Kolekciją” leidžia Lietuvos kolekcininkų 
asociacija, žurnalo tiražas tik SDOegz., < > vien,i 
numerio kaina Lietuvoje brangoka - 25 Lt

Aukų ženklai yra į pašto ženklus panašūs 
lapeliai bei lipinukai, gana plačiai naudoti 
prieškarinėje Lietuvoje. Tai atminimo ženklas 
asmenims už piniginę auką kokiam nors 
kilniam tikslui - padėti vargstantiems, 
pagalbos reikalingiems seneliams, 
našlaičiams, nuo karo, gaisro ar potvynio 
nukentėjusiems. Aš it mano bendraamžiai 
prisimins tokius ženklelius prieškarinėje 
Lietuvoje, taip pat ir tiems tikslams miestų 
gatvėse vvkdvtas rinkliavas. (Šiais laikais 
visokios Amerikos karo veteranų 
organizacijos aukotojas aIxlovanoja adresų 
lipinukais.) S.Sajausko straipsnyje minimi 
aukų ženklai turi išliekamosios istorinės 
reikšmės, juos Kaune saugo M.K.Čiurlionio 
muziejaus Numizmatikos skyrius. Autorius 
gimęs 1946 m 1949 metais buvo ištremtas į 
Irkutską, turi technikos mokslų daktaratą, 
1996 m kandidatavo į Lietuvos Seimą, 
profesoriauja iryraM.KČiuriionio muziejaus 
bendradarbis.

Aukų ženklus spausdindavo ir įvairiais 
būdais dalydavo visuomeninės organizacijos, 
šių ženklų Lietuvos valdžios organai 
nesankcionuodavo. Straipsnyje autorius 
aukų ženklus skirsto į grupes -labdaringiems, 
patriotiniams ir kultūriniams pinigų rinkimo 
tikslams. Įdomu, kad tuoj po 1918 m net 
Amerikos lietuviai su aukų ženkleliais rinko 
pinigus nepriklausomos Lietuvos atkūrimui 
Iš dabar muziejuje saugomų ženklų 
gausiausią rinkinį sudaro įvairiems labdaros 
tikslams skirti, kuriuos autorius savo 
straipsnyje išvardijo. Didoką ženklų dalį
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Pasirodo, kad ši sueiga buvo suruošta tik 
mūsų sutikimui Pasibaigus “oficialiai” daliai, 
sekė vaišės dalyvių suneštomis gėrybėmis ir - 
dainuojamomis dainomis. O balsais čia 
susirinkę kupiškėnai ne bet kam nusileistų! 
Tad dainavome iki užkimimo. Ir tik vėlų 
vakarą, pasikeitę adresais, įrašyti į “kupiškėnų 
knygas”, grįžome namo į Lazdynų priemiestį.

Lietuvoje ir vasaros atostogų metu - tik 
tik prasidėjusių - pilna įvairių renginių. 
Žinoma, nespėju į juos visus nueiti, bet apie 
juos labai plačiai rašo lietuviškoji spauda. Čia 
duodu kultūrinių įvykių trumpas santra tikėles.

▼ Tradicinį Vilniaus festivalį - 4-ąjį iš 
eilės - birželio 4 d. pradėjo svečiai iš Italijos - 
Milano operos teatro “La Scala” simfoninis 
orkestras, gastroliuojantis po visą pasaulį.

▼ Birželio 3 dieną sostinėje prasidėjo 
pirmasis jaunimo Metų renginys - vyko gatvės 
slidininkų lenktynės, nors ir be sniego, 
Gedimino prospektu, nuo savivaldybės iki 
Lukiškių. Šventėje, be vilniečių, dalyvavo 
įvairių Lietuvos vietų jaunimas. Kitom 
dienom vyko piešimas kreida ant šaligatvių, 
aitvarų skraidinimas, vaikams skirtas “Tek: 
bum bum” koncertas ir Lt Tokiais renginiais 
bandoma atitraukti jaunimą iš tuščiai 
leidžiamo laiko gatvėse.

▼ Kaune neseniai pasibaigė antrasis, 
įvykęs Lietuvoje, Eucharistinis kongresas. Jo 
metu, kaip rašo “Lietuvos rytas”, “Keturias 
dienas Kaunas buvo pavirtęs viena didele 
bažnyčia, kurioje įvairaus amžiaus tikintieji, 
vienuoliai, visų rangų Bažnyčios hierarchai iš 
Lietuvos ir užsienio ne tik kartu meldėsi, bet 
ir linksminosi Popiežių atstovavo Aukštutinės 
Bosnijos arkivyskupas Vinko PuĮjirius...” Apie 
patį kongresą gana plačiai rašė Lietuvos 
spauda: “Vyresnio amžiaus žmonės stebėjosi 
ir džiaugėsi matydami pilną miestą taikiai 
šėlstančių, dainuojančių ir, gitaromis 
pritariant, giedančių jaunuolių”, rašė 
“Lietuvos rytas”. Vaikų ir jaunimo dienoje

aukų ženklai
Lietuvoje platino ir taų> savo reikalams aukas 
rinko įvairios žydų draugijos. Taip pat minimi 
katalikiškų organizacijų naudoti aukų 
ženklai, skirti, pvz., bažnyčių statybai ar 
remontui, ligoninėms, vargšams, našlėms bei 
našlaičiams ir Lt Katalikiškoje srityje 
anuomet ypač pasižymėjo Šv. Vincento 
draugija. Buvo platinami ženklai 
suvargusiems gyvūnams gelbėti, kultūrai, 
sportui, Vilniaus vadavimo bei Ginklų 
fondams ir tt

Autorius savo rašinį iliustravo 70-ria 
ženklelių nuotraukų ir jų užbaigą tokiais 
žodžiais: “Prakalbinęs šiuos mažuosius 
kultūros paminklėlius, atspindinčius lietuvių 
tautai taip būdingus bruožus - aukštą 
moralės, garbės suvokimą, toleranciją 
kitataučiams ir kitatikiams, (...) negalios 
ištiktiems - tikiuosi jais sudominti ne tik 
kolekcininkus, bet ir platesnės kultūrinės 
visuomenės sluoksnius”. Puiku: per tris 
okupacijas muziejuje išlikę daiktai kalba apie 
šiais laikais beveik pamirštas mūsų 
visuomenines pastangas!

Tie ženklų rinkiniai konkrečiai parodo 
gyvą prieškarinės visuomenės (apie 80 jos 
nuošimčių sudarė lietuviai) dėmesį labdaros 
darbams. Šiais laikais žvelgdamas į tuos 
ženklus, šiek tiek dėmesingiau peržiūrėjau 
tų laikų Lietuvos žydams skirtų aukų 
ženklus. Jie yra reikšmingi ypač šiandien, kai 
madinga lietuviams klijuoti žydšaudžių 
etiketę bei kalbėti apie prieškario laikams 
tariamai būdingą antisemitizmą: čia matomi 
žydų organizacijų aukų ženklai liudija visai 
kita Pirma, tuose žydų aukoms ženkluose 
nematau nė krislo to mums segamo 
antisemitizmo: priešingai, tokių ženklų 
spausdinimas bei platinimas rodo, kad aukos, 
sukauptos septynis nuošimčius krašto 
gyventojų turėjusios etninės mažumos 
reikalams, buvo renkamos sėkmingai Tai 

buvę daugiau nei 20 000 dalyvių. Tarp kitko, 
pirmasis Eucharistinis kongresas Lietuvoje, 
irgi Kaune, įvyko 1934 m.

▼ Birželio 3-4 dienomis Šiauliuose, 
Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvare, ten 
vykusiame kaimo muzikantų ir kapelų 
festivalyje, ruošiamame šeštus metus iš eilės, 
įrengtas ilgiausias stalas Lietuvoje - jo ilgis 
siekė 159.8 metro. Susirinkusius į šventę 
tautiečius linksmino per400muzikantų, nors 
pramogų buvę čia ir daug daugiau.

▼ Kernavėje, pirmojoje Lietuvos 
sostinėje, vėl skambėjo kardai, čerškėjo ietys... 
Pajautos slėnyje išsidėstę ginkluoti pėstininkų 
kraitelių būriai puolė Kernavės piliakalniuose 
įsitvirtinusius “romėnus”... Tai filmuojamos 
scenos iš amerikiečių (talkinamo lietuvių) 
filmo “ Atila”, apie klajoklių hunų valdovą, V 
amžiuje bandžiusį užkariauti Europą. 
Kernavės piliakalniuose tik pavaizduotas 
vienas epizodas iš hunų - romėnų karo. Bet 
istorikai sako, kad dalis hunų kariaunos tais 
laikais buvo įsiveržusi ir į Lietuvą. Jie buvo 
atėję prie Kernavės ir ją sudeginę. Nusiaubę 
ir už jos esančias plačias apylinkes. Apie tai 
liudija piliakalnių papėdėse rasti hunų 
trispamių strėlių antgaliai Žinoma, anuomet 
Kernavę gynę aisčių giminės, o filmas 
vaizduoja Atilos hunų ir romėnų kovas kažkur 
Europoje.

Jau mėnuo kaip gyvename Vilniaus 
priemiestyje, pavadintame gražiu Lazdynų 
vardu, dukros bute, esančiame šešioliktame 
aukšte. Iš čia ir abu Žaliai daro visus savo 
“biznius” - perka nuosavą butą, pradeda 
lankyti gimines ir draugus, čia rašomi pirmieji 
reportažai “Mūsų Pastogei”... Bet man šis 
Vilniaus kampelis (kažkada už išplanavimą 
ir statybas anuometinių valdovų apdovanotas 
aukštomis premijomis) dar visai 
nepažįstamas. O jie, tokie priemiesčiai kaip 
šis, supa visą Vilnių. Tad šįryt drauge su žmona 
issiruošiame nors truputį iš arčiau susipažinti 
su Lazdynais. Juos sudaro ovalo formos 
teritorija, supama Architektų gatvės, ir dar 

MPredakcija ncturiiLntaoo Dundzilos aunišvmų ženklų, bet panašūs buvo ir pas mus Aitrinianm.- 
1953-55 ALB Krašto Valdyba platino vietoje atspausdintų trijų veržiu (3,6,12 penų, įrašyti kaip 
litai) ženkliukus, kuriais buvo atžymimas “solidarumo mokesčio” sumokėjimas. Šie ženkliukai 
dažniausiai buvo klijuojami j Tautos Fondo atstovų platinamas “lietuvio Paso” knygutes.

taurus, dėmesio vertas reiškinys, ypač kai, 
pvz_, apie kitų tautinių ar tikybinių mažumų 
ženklus nesu ginlėjęs, jie neminimi ir 
straipsnyje. Antra - šiandieninių lietuviams 
kaltinimų akivaizdoje privalu klausti, kuri 
lietuvių tautos dalis galėjo būti eiklesnė, 
kokių buvo daugiau: ar tų, kurie ženkleliais 
atestuojančiomis rinkliavomis per 
dešimtmečius rėmė žydų organizacijas, ar 
gal tų, kurie šaudė nacių okupacinės valdžios 
suvarytus žydus, taip šiais laikais (įdomu.

Adamkus nepalaimin
Atkelta E IpsL

Sąjungos bei fašistinės Vokietijos struktūroms 
priklausę asmenys, bet ir SSRS komunistų 
partijos bei jos padalinių sąjunginėse 
respublikose vadovaujantys darbuotojai

Manoma, kad, pagal šią nuostatą, 
valstybinės pensijos negalės gauti buvęs 
Lietuvos komunistų partijos (LKP) vadovas, 
kadenciją baigęs šalies Prezidentas Algirdas 
Brazauskas, LKP centro komitetui priklausęs 
Centro sąjungos lyderis Seimo narys 
Romualdas Ozolas bei kai kurie kiti politikai 

Thčiau įstatyme yra numatyta ir išimčių. 
Pavyzdžiui valstybinės pensijos negalės gauti 
tik po 1990 m. kovo 11 d. SSRS ir sąjunginių 
respublikų prokuratūrose dirbę asmenys.

Manoma, jog ši pataisa specialiai taikyta 
Kovo 11-osios Akto signatarui Seimo nariui 
Liudvikui Sabučiui kuris iš prokuratūros 
vadovų buvo atleistas 1989 m -• c .

D Eucharistinis kongresas. Viešpaties 
vynuogynų darbininkų polka Kauno sporto 
halėje. Nuotrauka iš “Lietuvos ryto”

pora ją kertančių gatvių.
Oras šį sekmadienį (VI/l 1) gražus ir šiltas, 

tad savo “ekskursiją” skųstis negalime, Patys 
Lazdynai yra Vilniaus šiaurės vakarų dalyje, į 
rytus nuo Žvėryno (“... marš, marš pro 
Žvėryną, palei kalną Gedimino...”, 
dainuodavome dar pradžios mokykloje!), 
dešiniajame Neries krante, pradėti statyti apie 
1960 metus. Priemiestis apima 180 ha. Visi 
gyvenamieji namai 5,9,12, ir 16-kos aukštų 
milžinai. Rajonėtyje kelios mokykkjs, katalikų 
Šv. Don Bosco bažnyčia, dviejose ar trijose 
vietose susigrupavę parduotuvių pulkeliai; 
daugberžų, kaštonų, akacijų... Daugiaaukščiai 
namai sustatyti retokai. Jie cementinės 
struktūros, dabar “valdomos” pačių gyventojų 
rinktų pareigūnų. Pastatai iš lauko pusės 
dideliu grožiu tikrai nepasižymi, o butų vidus 
- kiekvieno asmeninis reikalas, nes po 
nepriklausomybės atgavimo, kaip ir visa kita, 
vienu ar kitu būdu perėjo juose gyvenančių 
žmonių žinion.

Iki sekančio karto!

kad tas krikštas prasidėjo tik šiais laikais, ne 
anksčiau!) tautai “pelnydami” žydšaudžių 
vanlą?Nesileidžiant į smulkmenas, išvada 
čia gana aiški Šie aukų ženklai kaip tik 
liudija, kad lietuvių tauta, tarp kitų savo krašto 
visuomeninės pagalbos sričių, buvo ir žydų 
labdaros rėmėja. Mūsų enbloc kaltintojams 
tai nepatogus faktas, tariau išlikę aukų 
ženklai kalba patys už save.

Antanas Dundzūa, Me Lean, JAV 
(Pagal “Dienovydį")

Įstatyme numatoma Aukščiausiosios 
Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkui 
išėjusiam iš valstybės tarnybos, skirti 
Prezidento valstybinę pensiją.

Ši pataisa yra skirta vieninteliam 
Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo 
vadovui VLandsberghti.

Pagal Prezidento įstatymą kadenciją 
baigęs Prezidentas gauna pusės algos dydžio 
pensiją, kuri sudaro 6 vidutinius darbo 
užmokesčius, šiuo metu - 6432 litus. Beje, ši 
pensija didesnė nei dabar Seimo pirmininko 
gaunamas atlyginimas, sumokėjus mokesčius.

LDDP frakcijos atstovas Juozas 
Bernatonis pasakė, kad A Vidžiūnas pasirašė 
įstatymą tik todėl, kad VLandsbergis pateko 
į sudėtingą situaciją - Prezidentas nepasirašo, 
o Seimo pirmininkui sau pasiskirti pensiją yra 
nepatogu. (Pagal “Lietuvos rytą”)

* • ■ ■
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Hlitrtės kampelis
LIAUDIES ETIMOLCDIJA

Etimologija (žodžių kilmė) yra rimtas mokslas, ir aš, rašydama šiuos kampelius, 
naudojuosi rimtų žmonių parašytomis knygomis. Tačiau yra ir taip vadinama “liaudies 
etimologija’’, kai eiliniai žmonės, ne kalbininkai, vien iš žodžių panašumo padaro savo 
išvadas. Tie “eiliniai žmonės” ne būtinai yra bemoksliai. Tarpe jų yra ir labai 
išsilavinusių, pvz. dr. J.Basanavičius, prūsų kalbininkas D.Klein ir istorikas S.Daukantas.

Nežinau kieno sukurtas šis aiškinimas apie žodžio vokietis kilmę: kryžiuočiai puldavo 
žemaičius, apsiginklavę stipriais šarvais, tačiau nuversti nuo arklio buvo bejėgiai. 
Žemaitis, apsiginklavęs tik sunkia kuoka, daužo tą užpuoliką ir stebisi: “Vuo kiets”. 
Apie lenkus yra net du aiškinimai Vienas - kad lenkai prieš lietuvius labai lenkdavosi, 
o antras - kad kovodami su lietuviais vis bandydavo slėptis ir sakydavo: “Lenkamsie, 
lenkamsie” (bijau, bijau).

J.Basanavičius Karpatų pavadinimą aiškino, kad senovėje ten būta lietuvių, kuriems 
tie kalnai atrodę, kaip žemės karpos.

D.Klein, Prūsijos kalbininkas, XVII a. parašęs lietuvių k. žodyną, kaimo pavadinimą 
Žabynai kildino iš lenkiško žodžio “žaba” (varlė). O galėjo būti ir iš krūmokšniais 
apaugusio ploto, kur daug žabų. (Čia jau mano liaudiška etimologija, nes iš kur gi prie 
lenkiško žodžio būtų pridurta lietuviška priesaga -ynai?).

S.Daukantas savo raštuose paaiškina labai daug žodžių. Kai kurie aiškinimai dabar 
atrodo labai keistai: Germanai - esanti tauta “germanai”, rasi gįrionai, o aiškiau sakant, 
girios marės, ne tauta. Kalėdos - “vadino kalėdomis nuo žodžio “kalti”, kaipogei 
minavonei praėjusių metų, kalė į trobos sieną vinį...” Karšinčius (kuris dabar reiškia 
seną, vaikų ar giminių globojamą žmogų) - įpėdinis, paveldėtojas - “jei tėvai bevaikiai 
buvo, tad priėmė sau karšinčių, kuris, įstojęs į sūnaus vietą, į karę turėjo traukti už 
tėvą, nuo ko ir karšinčium vadinosi Priemenė - patalpa pas didžiąsias duris, nuo 
žodžio “pirma minti”. (Aš sakyčiau “prie menės”.) Vėlė - taip vadino nedorų žmonių 
dūšias, jog vėlai naktį tesiskelbė ir baidėsi

Daugiausia liaudies etimologijos randame vietovardžių aiškinime, bet apie tai kitą 
kartą.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

Lietuviai lakūnai

Skaitant apie lietuvius lakūnus, (MP Nr. 
21,2000.05.29) atėjo man kelios mintys apie 
kitus lietuvius skraidytojus. Prieš pora metų 
lankiausi Naujoje Zelandijoje ir Aucklando 
Western Springs priemiestyje užsukau į 
technologijos muziejų. Aviacijos skyriuje, 
angare pamačiau Royal Air Force lakūnų 
fotografiją Antrojo Pasaulinio Karo metu. 
Vienas toje nuotraukoje buvo lietuvis lakūnas, 
Marcinkus. Jo lėktuvą vokiečiai pašovė ir 
buvo paėmę į nelaisvę. Stovykloje, jis su kitais 
belaisviais išsikasė tunelį ir pabėgo. R) kiek 
laiko juos vokiečiai pagavo ir sušaudė.

Kalbant apie Naująją Zelandiją, 
tikriausiai mažai kas žino kad ten gyvena 
lietuvis Rimas Malskaitis, Lietuvos 
kariuomenės karininko Alberto Malskaičio 
sūnus. Rimui patinka mašinerija. Jaunystėje 
žinomas kaip “The Dare-devil of Western 
Springs (Speedway)”, nes mėgdavo smarkiai 
lentyniauti motociklais ant žvyruoto 
apvalainio tako. Pats mačiau kaip jis tuo taku 
kaip viesulas lėkdavo savo JAP motociklu;
niekas jo nepralenkdavo. Dabar Rimas 
pasirinko saugesnį susisiekimo būdą: po 
Naująją Zelandija skraido lengvaisiais 
(ultralight) lėktuvais: jų turi net šešis.

O Thsmanijoje, prieš kiek metų gyveno 
imigrantas Povilas Kulakauskas. Pasak jo 
našlės (ji vokiečių tautybės), Povilas priklausė 
Lietuvos karo aviacijai Kaune.

Kalbant apie Lietuvos aviaciją, ką reiškė 
užrašas ANBO buvęs ant dvisparnio lėktuvo? 
Gal Antanas Nori Būti Ore?

Ramūnas Tarvydas 
Hobartas

Lietuva atsiliepia
Gerbiamieji gavau kelis senokus 

MPastogės nr. Pasikeitusi į gerąją pusę.
Ruošiuosi jums kiek žinių iš Lietuvos 

gyvenimo pasiusti Čia jau gyvenu 6 mėnesius, 
pradedu pajusti gyvenimo pulsą

Dar klausimas, ar galiu jums rašyti tikromis 
lietuviškomis raidėmis?. Mano kompiuteris 
priima lietuviškas raides be problemų, taip pat 
ir jas siunčia. Laukiu atsakymo.

Jūsų J. Krasauskas

Gerbiama Redaktore,
Skaitydamas Genovaitės Ragauskienės 

““Mūsų Pastogės” redakcijai ir tautiečiams” 
laišką (“M.P” Nr. 23) susidariau įspūdį, kad 
VLandsbergis dabar yra vienas ž turtingiausių 
Lietuvos piliečių, kuriam labiau rūpi jo, o ne 
visos tautos gerbūvis.

Gaila, gerb. p. Ragauskienė nesiteikė 
paminėti kaip tie turtai buvo apskaičiuoti 
Nepaminėjo, kad V.Landsbergio taip 
vadinami turtai atsirado jam tėvų 4.26 ha 
žemę Pakaunės Gaižiūnų kaime iškeitus į 8.45 
ha netoli Vilniaus, prie Nemenčinės, Neries 
link. Pagal žurnalo “Veidas” turto 
apskaičiavimą, čia žemės sklypai dabar 
vertinami iki 40 000 Lt už arą, nes šiuose 
pušynuose neva svajoja apsigyventi praturtėję 
Vilniaus gyventojai

Nenustebčiau, jeigu prieš Seimo rinkimus 
koks kairiųjų laikraštis, kurių dabar Lietuvoje 
dauguma, padidintų sklypų kainą iki 100 000 
Lt ir skelbtų: žiūrėkite, koks tas Landsbergis, 
per metus žmonių sąskaita praturtėjo nuo 19 
iki 50 milijonų litų. Annas Gniūnas

Lietuviška radijo valandėlė 
Geeionge skamba antradieniais nuo 7.30 
iki 9 vai vakaro 100..3 FM bangomis. Apie 
tai sužinojome iš Irtos Valodkienės- 
Mikėnienės, kuri pusantros valandos 
programą ir rengia. Jai talkina Irena 
Stumbrienė.

Kaip jau rašėme, radijo lietuvių kalba 
Hobarte galima pasiklausyti antradieniais 3 
vai popiet (tai iš Melburno FM bangomis 
105,67 retransliuojama SBS laida). 
Launcestone per City Park Radio kas trečią 
mėnesio antradienį 8 vai vakaro girdima Jono
Krutulio parengta lietuviška valanda ir Irenos 
Grant-Vilnonytės valandėlė, kurios laikas 
atrodo keisis, tai jo nenurodome.

Sidnėjuje visai Australijai skirta SBS 
valanda lietuvių kalba girdima antradieniais 
5 vai po pietų 97.70 FM

Šiuos duomenis skelbiame mūsų 
skaitytojų pageidavimu. Lietuviškų radijo 
valandėlių vedėjus prašome parašyti apie savo 
laidas. Juk daugelis nuvažiavę į kitą vietovę 
norėtume pasiklausyti vietinės valandėlės. Jų 
laiką ir bangas nuolat skelbsime MP. Red.

I\1 E IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

Mano nuotaika beveik niekad nebūna bloga—
Mielieji mano nuotaika beveik niekad 

nebūna bloga, nors ir pasiutusiai uoliai ją 
gadina televizijos ekranas. Galit įsivaizduoti 
kad rodant įdomesnę laidą tau kaip špygą po 
nosim šmakšt pakiša jau iki gyvo kaulo 
įgrisusią reklamą 1. Kavą kurios skonio (kad 
ir geriausio) nesuprantu, nes esu kaimo mulkis 
ir su žemaitišku užsispyrimu naikinu pieną 
2. Perša vystyklus, nors aš ir išgėręs retai 
teprišlapinu kelnaites. 3. Bruka į akis 
moteriškus įklotus, lyg būčiau dar nekalta 
mergaitė. 4. Niekaip neįperša kramtomos 
gumos, nežino vargšeliai kad jau senkokai 
savo dantis atidaviau į lombardą.. 5. Nuo 
įvairiausių lūpų dažų, losjoną kvepalų irgi 
atsiginti negaliu (bet mesdamas mėšlą iš tvarto 
prisiuostau natūralaus kvapo gardumynų). 
Tūriu spalvotą “Samsung“. Rodo gerai, 
mokėjau apie 1200 litą Matome keturias 
programas. Ko jau ko, bet žmogžudysčių, 
apiplėšimą visokiausio smurto daugi aą negu 
gali žmogus suvirškinti. Reikia nereikia, 
aktoriai vos susipažinę, jau bučiuojasi jau 
vienas ant kito lipa, o tuo žavisi mūsų 
jaunimėlis. Nereikės nė dešimtmečio, o 
mokyklose jau reikės gimdymo namų ir vaikų 
darželių. Mokiniai savo tarpe ne tik 
gladiatoriais kaunasi, bet pasitaiko ir 
žmogžudysčių. Gana pikantiškų žinučių 
pasirodo spaudoje. Štai trys piemenės sumušė 
ir pasmaugė klasės draugę. Nieko sau. Jau ir 
anūkai sugeba nužudyti savo seneles. Ir kas? 
Beveik nieko - juk jie mažamečiai! Mūsų 
jaunimėlis - tautos ateitis - jau šiek tiek 
pažengė į priekį, tačiaą dar nemažai trūkstą 
kolpasivys amerikiečius: jie jau taikliai šaudo. 
Jau ir Europoje jaunimo tarpe pasigirdo 
šūviai Bet apie tai ir tau gerai žinoma. Kai 
buvo švenčiamas mūsų gimnazijos 80-metis, 
trumpam buvau užsukęs ir aš. Sutikau keletą 
klasiokų ir buvusį direktorių Skeivį. Jis jau 
buvo silpnas, bet pasiremdamas lazdele dar 
judėjo. Bet ant scenos man teko jį užvesti 
Kažkokia moteris įvedė Skeivį į salę ir 
pasodino netoli scenos. Gi ant scenos sėdėjo 
“viršūnės“: Vagnorius, Fūksas ir dar kažkokios 
nusipelniusios ličynos. Tačiau, į vargšą buvusį

Falangos moterų pliažo naujienos—
(...) Sėdžiu kitam krašto gale - nuo tavęs. 

Ant aukštos kopos - istorinėje vietoje - 
moterų pliaže. Nuožmūs vyrai šį pliažą, 
kuriame dar tebevyksta prekyba ‘Stanikais’ ir 
‘triusikais’, ketina iškelti link Šventosios - 
gerokai toliau nuo tilto. Bet, tikiuosi tai 
nepalauš moterą norinčių nuogai maudytis 
jūroje, net kai ore mažai šilumos ir nėra saulės. 
Pavyzdžiui, kaip dabar. Užgniaužusi kvapą 
žiūrėjaą kaip dvi balytės, amžiumi tarp 80 - 
90 metą bet gali būti irvisas 100, su lazdelėmis 
vos vos atėjo prie jūros. Čia jos išsinėrė iš 
‘kalisonų’ ir nuėjo mažais atsargiais 
žingsneliais į vandenį. Vieną tuojau pat 
pargriovė bangą Kol ji kepumėjosl buvau jau 
bekylanti bėgti ir ją ištraukti. Tačiau balytė 
pagaliau atsistojo ant keturią o paskui ir ant 
dviejų labai plonyčių kojyčių ir gana ilgokai 
rriurkėsL O kita su lazda ėjo į jūrą įbridusi 
atsisuko ir plačiu mostu lazdą sviedė į krantą 
Ore 18 laipsnių šilumos, vandenyje 10 laipsnių 

direktorių niekas nesikreipė pakviesti į jam 
prideramą vietą Aš įsižeidžiaą lyg kas man 
ant kojos būtų užmynęs. Aisistojaą priėjau 
prie paklydėlio Skeivio ir pasisveikinau. Jis 
nustebo, jo veidas pasipuošė gražia šypsena. 
Leidosi užvedamas į sceną kur jam priderą 
bet kalbėti jam neteko. Ponai iš tribūnos 
džiaugėsi 80-čhi; žodžiai žinomi bet nieko 
nepasakantys. Jei man kas būtų leidęs 
pakalbėti būtų išgirdę ištraukas iš šio laiško. 
Gerai kad kiaulės neleidžia į bažnyčią.. Jei 
paminėjau kiaules, pratęsiu šį laišką Jaužinal 
kad mūsų fermoje tokių gyvūnų nėra. Jų šerti 
neapsimoką nes pašaras perdaug brangus. 
Kita vertus, kiek mes tos mėsos ir bevalgome. 
Vietoj lašinių pamilome abeją Tačiau kiaulės 
žviegimo gyvenimas neleidžia išbraukti iš 
mūsų egzistencijos ritualo. To kiauliško 
žviegimo tiek priviso mūsų muzikoje, dainose, 
kad man, nupeipusiam seniui nekartą galėjo 
įvaryti infarktą Bet žemaitis lieka suram
bėjusiu žemaičiu, ir aš, lengvai suvirškinęs 
kiaulių žviegimą tvarte, nusispjaunu ant 
dabartinių “žvaigždžių“. Tai kas belieka man 
iš šiuolaikinio gyvenimo desertų? Gal 
striptyzas? Sutinku. Tai gana priimtinas 
dalykas pirtyje. Juk apsivilkęs kailiniais vargu 
ar galėsi pasinaudoti muilu ar vanta. Lyžteldm 
dar šiuolaikinės dailės bei skulptūros. Čia 
pasiekta daug Gali paveikslą kabinti šonu ar 
žemyn galvą jis savo vertės nenustos. Jei kokį 
skulptūros šedevrą suskaldysi į kelias dalis, jis 
taps dar originalesnis. Po visų šitų sapaliojimų 
vargu, ar kas mane pavadins normalią tai yra 
pilnaverčią žmogumi. Nieko nepadarysi 
Gyvenimas keičiasi. Deją mane pakeisti jau 
sunkoka. Augąą kai kaimuose (ir ne tik ten) 
skambėjo dainos ne tik šienapjūtės metu. Juk 
buvo taip, kad mums nereikėjo narkotikų save 
palinksminti Mokėjom sportuoti iškylauti 
dainuoti. Et, buvo, buvo, buvo ... Nors 
burbuliuoju, kaip išgveręs patefonas, tačiau 
esu ramus, niekas netrukdo man grožėtis 
kaimo aplinką Slampinėju po kiemą šį bei 
tą patvarkau. Tiesiog nepastebią kad dienelės 
jau kaip ir nebūta. Tojus teą triukšmingame 
mieste neparagausite.

S.B, Varniai

šilumos. Saulės nėra, bet gana šiltą Šiandien 
aš nesimaudau, man tinkama vandens
temperatūra tadą kai šviečia saulė.

Per moterų pliažą įžūliai (kaip jiems 
atrodo) vaikšto vyrai ką tik praėjo du su 
kariškom uniformom Bet čia jau nebėra to 
sovietinio spiegimo ir barnių - kaip negėda! 
Moterys sau krante daro sukamuosius 
judesius liemeniui, energingai mojuoja 
rankomis, o kitos bando ir kojas kilnoti, 
nepastebėdamos vyrų iššūkio.

Dieve, kaip noriu valgyti. Kaip tyčia šalia 
moterys iš popieriaus doroja riebą karštai 
rūkytą ešerį. Aš bandau misti labiau vaisiais 
ir daržovėmis. Nes po šv. Velykų apsivalgymo 
nuodėmės išėjau iš kūno normos, niekaip 
nebegaliu sugrįžti. Mano daržovinė kančia 
baigiasi tuo, kad vakare nusiperku riebų ešerį 
ir alaus.(...)

Angelė
(tikras autorės vardas ir adresas redakcijai 

Žinomas)
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Atsisveikinant su Gedu Rakausku

Mane pasiekė liūdna žinia. Birželio 10 
dieną Goki Coast mire mano getas prietelius, 
vienas iškiliausių statybininkų Adelaidėje, 
sportininkas kone iki paskutinės gyvenimo 
dienos, taurus lietuvis, garbingas šeimos tėvas 
ir vyras. Gimęs 1928 m. Garliavoje, tėvų 
turimame gražiame dvare, pavadintame 
“Juodvariu”. Gedas turėjo 4 brolius ir 3 
seseris. Negailestinga vėžio liga pakirto Gedą 
ir jis iškeliavo j amžinybę.

Su Rakauskų šeima aš esu pažįstamas dar 
iš Lietuvos. Su vyresniuoju broliu kartu 
mokėmės Kauno IV valstybinėje gimnazijoje, 
kur žemesnėje klasėje mokėsi ir Gedas. Ne 
vieną kartą savaitgaliais teko man lankytis 
gražiame Tuodvario” dvare, kur būdavome 
labai gražiai tėvų Rakauskų priimami ir 
vaišinami. Tėvas buvo tikras dvarininkas - 
aukštas, ūsuotas, visuomet gražiai kalbantis 
ir auginęs tuo metu didelį plotą tabako. Karo 
audros mus išskyrė ir tik vėliau Adelaidėje 
sutikęs Gedą iš jo sužinojau, kad tėvas buvo 
rusų komunistų sušaudytas, mama su mažu 
sūnum ir dukra išvežti į Sibirą kur vėliau ji ir 
mirė. Prasidėjus karui vienas iš brolių kaip 
sukilėlis žuvo kovoje su rusais, o kiti du broliai, 
tarp jų ir mano klasės draugas, žuvo kovodami 
kaip partizanai prieš rusų okupantus. Pats 
Gedas buvo vokiečių sugautas ir išvežtas į 
Vokietiją, kur ir sulaukė karo pabaigos. Čia 
jis susitiko vieną iš savo seserų ir kurį laiką 
gyveno su jos šeima. Kita jo vyresnė sesuo su

Lietuvos ministrai, mars ant dviračių...
Neseniai Vilniuje vykusiame Pasaulinės 

aplinkos apsaugos dienos minėjime Lietuvos

žmona Rasa (ji smuikininkė, beje, garsaus 
prieškario satyriko Sibiro tremtinio Augustino 
Griciaus-Pivošos anūkė) ir sūnumi Andriumi 
dviračiais keliavo iš Palangos į Karklę bei Šventąją, 
pavasarį - į Trakus.

Sekmadieniais popiet jis dviračiu važiuoja tai 
į Nemenčinę, tai į Ožkinius, tai į Šumską ar 
Medininkus. Jo asmens sargybiniai taip pat 
važiuoja dviračiais.

MP rašėme, kad A-Kubilius drauge su 
Vyriausybės kancleriu Petru Anštrevičrumi, kitais 
Vyriausybės darbuotojais, kai kuriais Seimo nariais 
ir Vilniaus miesto vadovais bei sostinės 
dviratininkais dviračiais važiavo po Pavilnių parką.

Aplinkos ministras DLygis taip pat gavo šio 
parko direkcijos kvietimą keliauti, bet atsisakė, 
nors dviračiu važiuoti ir moka.

Pasak D.Lygio, premjero siūlymas geras, 
tačiau jį įgyvendinti kol kas neįmanoma, nes 
pirmiausia reikia nutiesti dviračių takus, kad 
važiuoti būtų saugu, o darbovietėse - įrengti dušus, 
kad atvažiavus būtų galima nusiprausti, pakeisti 
■1.1--.drabužius.

Žurnalistų paklaustas, ką Aplinkos ministerija 
-vienintelė valstybinė gamtas apsaugos institucija 
-yra padariusi ir daro šiems sunkumams įveikti,
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šeima gyvena Lietuvoje. 1974 m, kai Gedas 
lankėsi Lietuvoje, susitiko visa šeima: brolis 
su žmona atvažiavo iš Sibiro, dvi seserys jau 
gyvenančios Lietuvoje ir Gedas su šeima. Tai 
buvo labai jautrus šeimos subuvimas.

Dar mokydamasis Vokietijoje, Gedas 
pasižymėjo kaip geras sportininkas, atletas. 
Iš Vokietijos jis kuriam laikui buvo išvykęs 
kasti anglių į Belgiją, bet iš ten greitai grįžo ir 
1949 m atvyko į Australiją. Dviejų metų 
privalomą kontraktą atliko Pietų Australijos 
geležinkelyje, Ibo pačiu metu jis pradėjo 
studijuoti statybos konstrukciją ir braižybą, ką 
vėliau ir baigė. Su savo žmona Jennifer 
susipažino Adelaidėje ir 1951 m. vedė. Vėliau 
susilaukė dviejų sūnų ir dukros. Baigęs 
studijas, jis pradėjo savo biznį statydamas 
įvairius pastatus. Vėliau biznį taip išplėtė, kad 
jo kompanijos tapo vienos iš geriausių visoje 
Pietų Australijoje. Jo darbovietėse reguliariai 
dirbo daugiau 400žmonių, neskaitant atskirų 
kontraktorių.

Nors ir labai iškilęs tarp australų ir 
priklausydamas jų biznio bei kitoms 
organizacijoms, Gedas neatsiskyrė ir nuo 
lietuviško gyvenimo. Nuo pat pirmų dienų 
Adelaidėje jis žaidė krepšinį už sporto klubą 
“Vytis” ir vėliau už ‘Taurą”. Jis taip pat visą 
laiką žaidė tinklinį ir golfą, dalyvaudamas 
atskirose mūsų sporto šventėse. Be aktyvaus 
sporto jis buvo ir “Vyčio” valdybos narys, o 
taip pat ir vicepirmininkas Adelaidės 
Apylinkės Valdyboje, visuomet aktyviai 
dalyvaudamas ir aukomis paremdamas 
lietuviškus parengimus. Atsiradus 
galimybėms, jis labai daug finansiškai ir 
materialiai padėjo giminėms Lietuvoje. 1980 
m, dalinai užbaigęs visus savo biznius, jis su 
žmona persikėlė gyventi į Gold Coast, nors ir 
čia dar pradžioje turėjo vietinių biznio reikalų, 
kuriuos galų gale nutraukė praėjusiais me tais. 
Ir gyvendamas Gold Coast jis buvo aktyvus 
vietiniame lietuviškame gyvenime, reguliariai 
žaidė golfą ir man buvo sakęs, kad tikrai 
dalyvaus mūsų sporto šventėje Sydnėjuje. 
Tačiau likimas pasuko jo gyvenimą kita linkme 
ir jau negrįžtamai

Mano giliausia užuojauta visai Rakauskų 
šeimai netekus brangaus vyro, tėvo, brolio ir 
senelio, o taip pat ir gero, tauraus lietuvio tiek 
Adelaidėje, tiek ir Gold Coast lietuvių 
bendruomenėse. Ilsėkis, mielas Gedai, bet 
taip Tau geroje Australijos žemėje.

Antanas I bukaitis

ministras pirmininkas Andrius Kubilius aplinkos 
ministrui Daniui Lygiui pasiūlė parodyti pavyzdį 
kaip saugoti gamtą ir pradėti važinėti dviračiu.

Salėje prapliupus juokui ir plojimams, 
premjeras pasisuko į prezidiume sėdintį sutrikusį 
ministrą ir pridūrė: “Aš (...) taip pat va&nėčiau 
dviračiu į darbą. Taigi kviečiu pasėsti ant dviračio”.

Lietuvos ministras pirmininkas garsėja 
išvykomis dviračiais. Šiemet vasario mėnesį jis su

Lietuvos Ministras Pirmininkas Andrius 
Kubilius. Nuotrauka iš “Lietuvos ryto”

ministras svarstė: “Ką mes galime? Galbūt parengti 
dviračių transporto plėtros Lietuvoje programų, 
strategijų ar kitų naminių dokumentų?”

D.Lygis naudojasi dviem tarnybiniais 
automobiliais, dauguma šios žinybos gamtos 
sergėtojų į darbą važiuoja taip pat automobiliais. 
Kad jie tilptų prie ministerijos rūmų Vilniuje, teko 
nukirsti dvi liepas. Dviračiu į darbą Aplinkos 
ministerijoje kasdien važiuoja tik Dangos aplinkos 
apsaugos agentūros projektų Lietuvoje 
koordinatorius Simonas Watka.

Tarnybinius lengvuosius automobilius turi visi 
Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos 
departamentai, miestų ir rajonų agentūros, 
nacionaliniai ir regioniniai parkai, rezervatai Visų 
ministerijos sistemoje esančių automobilių 
išlaikymas pernai kainavo 23 mln. litų.

Premjero siūlymą sėsti ant dviračių gamtos 
sergėtojai sutiko su šypsena, bet tai jau - ne juokai 
gegužės 29 dieną Vyriausybė nusprendė Aplinkos 
ministerijos autoūkį likviduoti.

(Pagal “Lietuvos rytą”)

KW1
Antanas Laukaitis

Lietuvos vyrai prieš
“Kovą” 

Sydnėjuje gyvena ir
dirba gana nemažas 
skaičius neseniai iš

Lietuvos atvykusių jaunų vyrų ir moterų. Nors 
ir po sunkių darbų, vyrai ir čia nepamiršta 
sporto. Darbovietėse yra sudarytos futbolo 
(soccer) komandos ir jie dalyvauja atskirose 
darboviečių varžybose.

Kiekvieną ketvirtadienio vakarą, 
vadovaujami ir treniruojami mūsų bilijardo 
čempiono Vyto Buroko, jie renkasi Lietuvių 
Namuose ir čia žaidžia bilijardą Nemažą jų 
skaičių galima pamatyti ir sekmadieniais 
Lietuvių Klube. Be žaidžiamo bilijardo, juos 
traukia ir lietuviškų patiekalų kvapai, kurių 
jie yra irgi labai pasiilgę. O palydėję tai šalto 
alučio bokalu ir padraugavę su jau seniau čia 
gyvenančiais tautiečiais, nesijaučia esą taip toli 
ir nuo Lietuvos.

Tarp šių vyrų yra gana gerų krepšininkų, 
kartais ir tarpusavyje pažaidžiančių. Tačiau 
visą laiką jie norėjo išbandyti jėgas ir su 
“Kovo” vyrais. Ir štai pirmosios tokios 
draugiškos rungtynės įvyks liepos 23 dieną 
(sekmadienį) 4.30 po pietų Au bum Basketball 
Centre, Church Street, I Jdcombe. Tikrai bus 
įdomu pamatyti šias rungtynes, todėl į jas 
kviečiami visi krepšinio mėgėjai ir draugai

Liūdnas vaizdas
Kiekvieno iš mūsų laukia mirtis, tik 

žmogus nežinai nei kada, nei kaip nukeliausi 
į tą amžinąjį Anapilį. Sydnėjaus lietuvių 
kapinės jau priglaudė daugiau nei 1000 mūsų 
tautiečių ir nuėjęs ten pamatai bei prisimeni 
tuos žmones, su kuriais dar taip neseniai 
draugavai, bičiuliavaisi. Gražios tos mūsų 
lietuviškos kapinės, kai artimiejijas gražiai 
sutvarko, papuošia gėlėmis. Tai ir yra mūsų 
vienintelė lietuviška amžino poilsio vieta, kur 
rimčiau susimąstome ir gal giliau pagalvojame 
apie savo gyvenimą.Bevaikščiojant šiose 
kapinėse ir besigėrint gražiais mirusiųjų 
antkapiais, netyčiomis teko pastebėti kampe 
apleistą kapą kur stovėjo jau iškrypęs ir 
begriūvantis medinis kryželis. Tai buvo gerai 
žinomo Sydnėjuje krepšininko Algio Vasario 
amžinojo poilsio vieta. Vasarių šeima-mama, 
sesuo, du broliai Mečislovas ir Algis - į 
Sydnėjų atvyko 1949 m. Čia gražiai įsikūrė. 
Mečys buvo geras futbolininkas ir tada 
atstovavo “Kovą” jų futbolo komandoje. 
Jauniausias Algis šoko tautinius šokius ir buvo 

KRYŽIAŽODIS “LIETUVOS ISTORIJA” 
B. Lietuva Rusijos imperijoje

WitikaKai: 1. Pirmasis lietuvių kalba rašęs istorikas. 2 Rašytojas, švietėjas, lietuvybės platintojas. 
5. Valstybė, kuriai Lietuva atiteko po trečiojo Žečpospolitos padalijimo. 6. Užeigos namai, kur 
galima pavalgyti ir išgerti. 9. Iškilmingas valdžios kreipimasis į gyventojus raštu. 10. Kaimo 
policininkas.
Horizontaliai: 3. Monarcho titulas Rusijoje. 4. Pirmasis lietuviškas laikraštis. 7. ‘Tautiškos 
giesmės” autorius. 8. Užeigos namai 11. Lietuvos patriarchas. 12 Lietuvos upė, per kurią 
persikėlė Napoleono kariuomenė, žygiuodama į Rusiją 13. Valstybė, kurią valdo neribotą 
valdžią turintis vadovas. 14. Žmogus, slapta gabenęs lietuviškas knygas. 15. Dalies gyventojų 
aktyvus ginkluotas pasipriešinimas valdžiai
KRYŽIAŽODŽIO Nr5 SPRENDIMAS
VeitikafiaĖ 1. Burmistras. 2 Katekizmas. 4. Liublinas. 5. Pabaiskas. 7. Batoras. 10. Kolegija. 
11. Mažvydas. Horizontaliai: 3. Urėdas. 6. Daukša. 8. Mužikas. 9. Senatas. 12 Plikbajoris. 13. 
Statutas. 14.Karalius. 15. Univeęsitetas.

vienas iš “Kovo” gerųjų krepšininkų.
Likimas taip lėmė, kad vienas po kito mirė 

visa šeima. Mamai su sūnum Mečium buvo 
pastatytas gražus antkapis. Paskutiniam dar 
labai jaunam mirusiam Algiui teko atsigulti 
šalia ir niekas tada jo pagerbimu nesirūpino. 
Tačiau dabar buvę koviečiai draugai, 
vadovaujami veterano krepšininko 
Dimitrijaus Kraucevičiaus (Jumbo) renka 
antkapiui pinigus ir labai greitai jis bus 
pastatytas ant Algio kapo. Vėliau vyks 
antkapio šventinimas ir šio mūsų mirusio 
draugo prisiminimas.Norintieji prie šio 
reikalo prisidėti, gali skambinti “Jumbo” ir 
su juo susitarti, kaip ir kada galima atsiųsti 
pinigus. Tel: (02) 9796 8573.

Svečiai iš Lietuvos
Neseniai Sydnėjuje lankėsi trys kauniečiai. 

Tai buvęs Lietuvos iškilusis  judo imtynininkas, 
dabar Lietuvos Judo federacijos atstovas 
užsieniui Edmundas Šermukšnis, Ramučių 
prie Kauno Odos įmonės generalinis 
direktorius Antanas Šaulys ir judo 
imtynininkas Kleopas Minelga. Daugiau kaip 
savaitę jie apžiūrinėjo Sydnėjų, svečiavosi 
Lietuvių Klube, kuris jiems labai patiko, 
maudėsi Manly paplūdimyje ir sakė, kad 
vanduo visiškai nešaltas, nors pas mus dabar 
jau ir žiema. Apžiūrėję sportinius įrenginius, 
jie domėjosi čia esamu odų bizniu ir, 
generaliniam garbės konsului Viktorui 
Šiite riui supažindinus juos su australais odų 
biznieriais, numatoma ir į Lietuvą importuoti 
australiškas odas ir iš jų ten gaminti įvairius 
odos dirbinius, nes šis biznis dabar jiems sekasi 
gerai Jauniausias imtynininkas Kleopas, nors 
ir nepatekęs į olimpinę rinktinę, liko čia 
ilgesniam laikui, koledže intensyviai pradėjo 
mokytis anglų kalbą ir olimpiados metu ar 
prieš ją tikisi padėti treniruotis mūsų judo 
imtynininkams.

Ar žinote, kad?-
Ffemai į Lietuvą kelių transportu atvyko 

3.1 mln. užsieniečių: traukiniais - 1.1 mln., 
oro transportu -145 000 ir jūrų transportu - 
68000. Daugiausiai atvyko iš kaimyninių šakų: 
1.5 mln. iš Rusijos, 1.2 mln. iš Latvijos, 762 
000 iš Baltarusijos, 319 000 iš Estijos ir 179 
000iš Lenkijos. Iš turizmo gauta 24 milijardai 
litų pajamų. Iš Lietuvos į kitus kraštus buvo 
išvažiavę (kiti po kelis kartus) 3.5 mln. 
kraštiečių. Atrodo dar gyvenimas ne toks 
blogas.

Sudarė Jūratė /.aibkierrė
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BENDRUOMENES VEIKLOJE

Turim keisti programą
Lietuviško Kino Komitetas pamatė, kad 

ketinimas rodyti “Gimines” kas antrą savaitę 
visai neįmanomas, nes labai daug sekmadienio 
popiečių yra užimtos įvairiais renginiais. Gi 
rodant nereguliariai ir kartais su mėnesio ar 
ilgesne pertrauka, žmonės užmiršta, kas ten 
buvo, ypač, jei dar kokį epizodą praleido. Tada 
jau darosi nebeįdomu

Pastebėjome, kad Sydnėjuje ir Adelaidėje 
juostos tiesiog nuomojamos žmonėms savaitei 
ar dviem ir toks būdas visus patenkina. 
Išsimokydami iš savo kaimynų, taip darysime 
ir mes, pradėdami nuo liepos 2 d.

Juostas galima bus gauti sekmadieniais nuo 
1230 iki 1.00 vai mūsų bibliotekoje pas budintį 
Kino Komiteto narį.

Nuoma bus $3 savaitei arba $5 - dviems 
savaitėms. (Pametus arpražudžius video juostą, 
teks mokėti $30 baudą.)

Melbourne lietuviai remia Lietuvos baletą
Atkelta iš 3 psL

sužavėti Lietuvos baleto artistais, ypač Egle 
Špokaite.

Loterijos fantai buvo vertingi: tai Eglės 
Špokaitės ir Eduardo Smalakio baletiniai 
portretai - plakatai ir dailininko Vadovo Rato 
Ktografinis raižinys. Po filmo parodymo australas 
žurnalistas Richard Ross paprašė žodžio ir 
pareiškė, kaip labai jam patinka Lietuvos 
baletas, lietuviai, Vilnius ir Lietuva, kurioje jis

VAJUS “KENGŪRŲ IR KOALŲ PAŠONĖJE” KNYGOS IŠLEIDIMUI
Dar gerai prisimename praėjusiais metais 
Australijos lietuvius lankiusį ir visų mūsų pamiltą 
gerb. kun. Kazimierą Ambrasą, Montrealio 
Aušros Vartų lietuvių parapijos kleboną. Jis 
viešėdamas Australijoje, kur tik besutikęs 
lietuvius teiravosi, klausinėjo, rinko mūsų 
gyvenimo momentus, domėjosi organizacine 
veikla, pavienių tautiečių pasiektais laimėjimais 
profesionaliai bei lietuvybės baruose, jų 
pasisakymus praeities ir ateities klausimais. 
Poilsiui skirtą laiką praleido prie (savo 
bendrakeleivio) kompiuterio. Viso to gerb. kun. 
K. Ambraso rezultate turime spaudai paruoštą 
512 psl su 150 nuotraukų knygą. Ją išleistų 
Adomo Jakšto spaustuvė Lietuvoje. Tiražas 
2000, kaina -16 648 Australuos doleriai

Tinime Australijos Lietuvių Metraščio du 
tonus, paskutinis išleistas prieš 17 metų, todėl 
ši spaudai paruošta knyga kaip tik užpildytų tą 
mūsų bendruomenės istorijai svarbų laiko tarpą.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos padrąsinti, ruošiame šį vajų. 
Prisidėkime visi įamžinti gerb. kun. K Ambraso 
taip energingai, su didžia meile paruoštą

“Kengūrų ir koalų pašonėje” knygos išleidimo vajui aukojo:
Melbourne Katalikių Moterų Draugija - $500, P ir M.Šiaučiūnai - $150, Z.Augaitis - 

$120, po $100 - D. ir M.Didžiai, E. ir M.Šidlauskai, S.Šiuškus, H.Statkuvienė, P. ir 
StŠvambariai.$200 - Melboumo Lietuvių Parapijos choras; po $100 - M.Matulionienė, 
M. ir J. Venckai; po $50- dr. AButkutė, V.Savickas, V. Vaitiekūnienė, AValkienė; $20- 
L.Ramanauskienė; po $10 - I.Jokubauskienė, G.Kunčiūnienė, dr. E. Šiumienė, 
A Vyšniauskienė; po $5 - P.dimba, S.Raštutis. Pinigai įdėti į einamąją sąskaitą 9307 
‘Talkoje”.

Aukojusiems širdingai dėkojame

Sydnėjaus lietuvius, norinčius paremti aukomis “Kengūrų ir Koalų Pašonėje 
knygos išleidimo VAJŲ, prašome skambinti p. D.Ankienei teL (02) 98712524 
pinigus tiesiogiai įdėti į ‘Talkoje” šiam tikslui užvestą sąskaitą 9307.

VAJAUS komitetas

Išsinuomoti bus galima ne tik 
“Gimines”, bet ir įvairias menines ar 
dokumentines videojuostas. Jų sąrašai bus 
klubo bare ir bibliotekoje.

Nepamirškite, kad koridoriuje kaba 
Kino Komiteto skelbimų lenta su video 
programom bent mėnesiui pirmyn.

Tūo tarpu primenu, kad liepos 2 d. į kiną 
visus kviečia Katalikių Moterų Draugija, 
liepos 9 d. per Valstybingumo šventę 
matysime filmą apie karalių Mindaugą, o 
liepos 16 d. - “Švėkšną” iš Lietuvos 
miestelių serijos.

Tarp kitko, ne visi filmai yra parenkami 
Kino Komiteto. Organizacijos, susitarusios 
su Kino Komitetu, gali pasinaudoti ekranu 
ir aparatūra. (Reikia užsirašyti ir pas 
Z. Augaitį dėl salės naudojimo.)

LieL Kino Komitetas

jau buvo kelis kartus.
Popietei vadovavo Kristina Jacobi, 

talkininkaujant Andriui Vaitiekūnui, 
Mykolui Kozlovskiui ir Jadvygai Vaičiulytei. 
Loterijos bilietus parėdavinėjo dvi daktares 
- Nijolė Zdanienė ir Kristina Brėdikis.

Apsilankę žiūrovai pageidavo ateityje 
pamatyti daugiau baletų ir ypač pilnų 
Lietuvos baleto pastatymų.

JurZ

lietuviams, gyvenantiems Australijoje, 
pagerbti knygos išleidimą.

Aukas šios knygos išleidimui galima dėti 
į “Talkoje” atidarytą KNYGOS 
IŠLEIDIMUI VAJAUS SĄSKAITĄ9307 
Adelaidėje, Sydnėjuje ir Melbourne. 
Melbourne knygos išleidimui aukos 
renkamos sekmadieniais prie bažnyčios ir 
Lietuvių Namuose. Renka M.Šidlauskienė, 
S.Šiuškus ir VJabionskienė. Taip pat čekius, 
adresuotus KNYGOS IŠLEIDIMO 
VAJUI gąhte siųsti ‘Tėviškės Aidams”, 18 
Henry St Kensington, Vic. 3031.

Aukoję nuo 100 iki 200 dolerių, gaus 
knygą ir jų pavardės bus įrašytos knygoje 
kaip GARBĖS PRENUMERATORIŲ. 
Aukoję virš 200 dolerių, gaus knygą ir jų 
pavardės bus įrašytos knygoje kaip 
GARBĖS RĖMĖJŲ.

Laukiame aukų iš visoje Australijoje 
gyvenančių tautiečių. Už aukas iš anksto 
dėkojame.

“Kengūrų ir koalų pašonėje” 
knygos išleidimui vajaus komitetas

Žinios iš Hobarto
Tasmanijos katalikų laikraštis “The 

Standard” birželio numeryje patalpino 
vyskupo Norvilos fotografiją, kartu su 
Hobarto arkvyskupu Adrian L Doyle ir 
Lietuvių bendruomenės pirmininku Ramūnu 
Tarvydu. Laikraštyje trumpai parašyta apie 
apsilankiusį vyskupą ir Kauno katalikų 
bažnyčios veiklą.

Birželio 18 d. apie 40 Hobarto lietuvių, 
latvių ir estų susirinko šv. Marijos katalikų 
katedroje prisiminti trėmimus į Sibirą. 
Pabaltijo atstovai procesijoje nešė Australijos, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėliavas. Mišias 
aukojo Hobarto arkvyskupas. Trėmimų 
tragedija paminėta Vyskupo įžangoje, ir 
susirinkusiųjų maldose.

Birželio 24, šv. Jono dieną maždaug toks 
pat skaičius lietuvių buvo susirinkęs šv. Teresės 
salėje Moonah priemiestyje. Atvažiavusius jau 
lauke pasitiko gardus kepamų bulvinių blynų 
kvapas. O paragavus, jie pasirodė dar 
skanesni. Vargšės kepėjos, Loreta Eskirtienė 
ir Ilona Nunn kepė net keturiose keptuvėse 
ir vis tiek nespėjo aptarnauti - vos iškepti

Atkelta iš 3 psL
Kai gyvename nuolatiniame triukšme, kai 

visa aplinka mus tik linksmina ir nesuteikia 
progos susimąstyti, nemaitina ir nesuteikia 
vilties, mes užsimirštame. Aišku, linksmybės 
tam ir yra, negalvoti, užsimiršti O tada mes 
prarandame įgytas tam tikras ypatybes - 
dėmesį ir subtilumo sąvoką. Mes prarandame 
protavimą, o kadangi neturime progos 
panaudoti savo įgytas patirtis, mes jas taip pat 
prarandame. Labai lengvai prarandame viską, 
kas yra subtilu Visai nenuostabu, kad poetė 
taip išsireiškia: “Kartais jaučiuosi esanti 
kurčiųjų žemėje /gal todėl esu nebylė”. Pagal 
poetę, rašant sakinį jautiesi pagautas jame ir 
visai pasimeti. Prasmei laikas negalioja

O tačiau Šimkutės eilėraščiai yra stiprūs 
savo apimties švytinčiu audiniu Jie “reikalauja 
mūsų dėmesio”, -sako Malouf. Šie eilėraščiai 
“nušvinta mūsų delne” (Tavo balsas) ir 
pasilieka su mumis. Nors šie eilėraščiai yra 
trapios konstrukcijos, bet kartu užtikrintai 
apčiuopiami, kaip lukštas kiaušinio, iš kurio 
ką tik išsirito naujagimis paukštis. Šie 
eilėraščiai “įrėžia savo istorijos sieliuose” 
(Voratinklio Gijose). Jos eilės, kaip sielių 
paviršiuje išraižytas epas, atspindintis jų 
plūduriuojančią būtį.

Mes turime surasti laiko, kad retkarčiais 
galėtume pasidžiaugti alyvomis prie lango, 
paieškoti paparčio žiedo ar mažutės mėlynos 
neužmirštuolės. Aš manau, kad yra visiškai 
aišku, kodėl trumpi rašiniai ir eilėraščiai šiuo 
laiku vyrauja - trūksta laiko ilgesnei kūrybai, 
ypač, kai daugelis rašytojų visą savaitę dirba 
kokioje nors kitoje srityje. Dėl laiko stokos 
Šimkutė yra taip atsiliepusi: jo trūksta dalinai 
dėl jos profesinio darbo, o daugiau, kad 

VAJAUS komitetas

Per anksti išėjus į amžinybę

a.a. Kristinai Karazijienei
skausmo valandoje drauge liūdėdami giliai užjaučiame vyrą Algį Karaziją, 

uošvius Aliutę ir Gediminą bei visus artimuosius
Elena Jonaitienė, Eglė, Rasa

Vietoje gėlių “Mūsų Pastogei” skiriame $50.

a.a. Izabelei Oseckienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui Jonui ir visiems artimiesiems.

Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubas “Neringa”

blynai bematant dingdavo. Prie blynų ponios 
paruošė varškės ir kitų priedų. Ačiū joms 
abiems.

Angliškai kalbantiems svečiams LB AV 
pirmininkas Ramūnas Tarvydas truputį 
papasakojo, kaip Lietuvoje švęsdavo Jonines. 
Atrodo, kad svečiams buvo įdomu. Ramūnas 
taip pat priminė susirinkusiems, kad 1950 m. 
liepos 23d, toje pačioje salėje įvyko Hobarto 
lietuvių susirinkimas, kuris vienbalsiai 
pasisakė už Australijos Lietuvių Draugijos 
Hobarto skyriaus įsteigimą (vėliau Draugija 
pasivadino Australijos Lietuvių Bendruo
mene). Tame susirinkime buvo perskaitytas 
steigiamojo susirinkimo protokolas, kuriame 
pareikšta, kad Jonas Motiejūnas išrinktas 
pirmininku, Alfonsas Muncelis sekretorium, 
o Antanas Bartnikaitis iždininku; Raimondas 
Šulskis ir Antanas Maslauskas išrinkti 
atsarginiais valdybos nariai

Toliau, Tarvydas trumpai apibūdino 
pirmųjų poros metų lietuvių gyvenimą 
Hobarte ir išreiškė viltį, kad Hobarto 
bendruomenė išsilaikys mažiausiai dar dešimt 
metų.

Ramūnas Tarvydas

gyvenant dvejose kultūrose, reikalinga 
dvigubai daugiau laiko skaitymui ir rašymui 
Kitas paaiškinimas yra, kad poezija yra jos 
gyvastis, čia jos išraiškos būdas, šitaip ji 
interpretuoja gyvenimą, jį įprasmina. Tik per 
poeziją ji supranta pasaulį.

Šimkutės poezija dvelkia liūdesiu, 
melancholija Gal tai natūralu, išgyvenus XX 
amžių ir žengiant į XXI-ąjį. Christian Loidl 
yra rašęs, jos poezija “kvėpuoja džiaugsmu ir 
liūdesiu, kuriuos randame lietuvių moterų 
audiniuose ir dainose”. Per pelenuotą medį / 
nesurandu dainos (Pilkoj Šviesoj). Jos 
eilėraščiai nuoširdūs ir giliai jausmingi, ypač 
‘Tylos Erdvės” dalyje. Čia jaučiasi palaima 
žmoguje ir gamtoje. .

“Miško Kaulai” ir “Mėlynos Hortenzijos” 
dalyse vyrauja narnų ilgesys, kalbama apie 
šiaurės ir pietų polius. O Australija -pietuose. 
Čia sausa, karšta Ten skiriasi dangus, oras, 
saulė. “Nulaužiau naminės duonos j įdėjau 
balto sūrio / į lino skepetą / aprišau gėlėmis” 
(Atlaužiau).

Edward ReiDy, pristatydamas šią knygą 
Melbourne, atkreipė dėmesį į savotišką 
sakinių išdėstymo būdą, kuris lyg zigzagais 
veda akį vingiuota, laužtine Unija, kas labai 
primena lietuvių juostų raštus. Jau anksčiau 
minėjau, į kokį pasaulį ši knyga atkeliavo. 
Edward ReiDy taip pat paminėjo, kad šių 
dienų visuomenė yra sumaterialėjusi ir žiauri. 
Jis pasakė, ir aš jam pritariu, kad tokioj 
aplinkoj Lidijos Šimkutės ‘Tylos Erdvės” yra 
tikras lobis. Vertė E.V

Norintys įsigyti Lidijos Šimkutės knygą, 
prašome kreiptis į autorę (šeštadieniais ar 
sekmadieniais ryte) tel/fax (08) 8337 5589

Buvusiam pirmajam sporto klubo “Varpas” pirmininkui

a.a. Juozui Makuliui
mirus, reiškiame gilią užuojautą p. Bronei Makulienei ir artimiesiems.

MLSK “Varpas’

a.a. Izabelei Oseckienei
pasitraukus amžinybėn, vyrui Jonui, sūnui Jonukui, giminėms ir artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Salomėja Grybienė ir šeima

Sydnėjaus Evangelikų bendrijos dėmesiui
Penrith’o ligoninėje mirė 75 metų St. Marys gyventoja Zelma Mickevičienė, 

į Australiją atvykusi prieš 9 metus. Vietoje gėlių prašome aukoti Cancer Research 
organizacijai. 111 Praneša A. ir L. Kramiliai

a.a. Gediminui Rakauskui
mirus, žmonai Jennifer ir visiems šeimos nariams liūdesio dienoje reiškiame 

nuoširdžiausią užuojautą
Pajauta, Aldona, Gediminas ir Vytautas Palūpiai
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SYBNEMUS LIETUVIŲ KLUBE
Nesenai mūsų Klube apsilankė Kauno 

G. Šaulio odos įmonės generalinis direktorius 
Antanas Šaulys ir Lietuvos Džiudo 
Federacijos Pirmininko atstovas užsienio 
reikalams Edmundas Šermukšnis. Gėrėjosi 
Madų Paradu. Jiems Australijoje netekobūti, 
todėl ir nutarė aplankyti mūsų kraštą.

Malonu buvo gauti naujų narių 
pareiškimus iš: Ruth Pepunic, Artūro 
Datenio, Rimo Černiausko, Ugnės 
Kazokaitės, Vytauto Stelemeko.

Prašome organizacijas atkreipti dėmesį 
į tai, kad Klube pardavinėti bet kokius 
loterijos bilietus be leidimo yra griežtai 
draudžiama. Tai ne Klubo, bet Valstijos 
įstatymų reikalavimai. Prieš prašant 
leidimo, reikia nurodyti numatomą bilietų 
skaičių ir laimimų prizų vertę. Dėl leidimo 
prašom kreiptis tiesiogiai į Kęstutį Protą, 
kadangi jis tik vienas turi tam teisę (Klubo 
liccncec).

Lietuviams meninkams, norintiems 
išstatyti Klube savo paveikslus pardavimui, 
Sydnėjaus Lietuvių Klubas maloniai sutiks 
ir parduodant tarpininkauti. Dėl sąlygų 
prašome kreiptis į mane raštu, Klubo 
adresu. Galima skambinti ir į namus 
telefonu 02 4677 3255.

Vincas Bakaitis išsitarė, kad “raudonuoja 
iš gėdos”, nes reikėjo atsisakyti skaityti 
paskaitą Pabaltiečių minėjime. Jam yra 
numatoma operacija, tačiau, nuvažiavus į 
ligoninę, jau kelintą kartą iš eilės, jo nepriima, 
nes yra rimtestių ligonių, kuriems reikalinga 
neatidėliotina operacija. Sėkmės, kolega, Tau 
galų gale patekti “po peiliu”!

Buvęs Mūsų Pastogės redaktorius, 
Lietuvoje gyvenantis Vincas Augus-

tinavičius, parašė antrą laišką, kuriame 
skundžiasi, kad paskolino vienam žurna
listui AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
METRAŠČIO I tomą. Minimam žurnalistui 
žuvus, pražuvo su juo ir ta knyga. Jei kas nors 
sutiktų perleisti atliekam;! egzempliorių, būtų 
labai patenkintas ir atsilygintų. O aš mielai 
sutinku tarpininkauti, rašykite apie sąlygas 
man.

Kaip anksčiau rašiau, mažesniems 
Klubams vis sunkiau išsilaikyti. Štai 
Granville Bowling Club, praegzistavęs 50 
metų, dėl mažo aktyvių narių skaičiaus, 
paskelbė likvidaciją. Praėjusį ketvirtadienį 
(birželio 22 d) buvome nuvažiavę į šio 
Klubo varžytines, kur buvo 10 “X” serijos 
pokerio mašinų. Deja, atrodo, kad ne vieni 
mes panašioje padėtyje, todėl varžytinių 
metu kainos prašoko savo vertę. Na, 
visdėlto vieną mašiną ir mes nupirkome 
gana gera kaina.

Girdisi, kad ne vienas susirūpinęs dėl 
aprangos artėjančiam “Kovo” OLIM
PINIAM BALIUI. Žinodami mūsų “Kovo” 
Pirmininkės meniškus sugebėjimus ir 
išradingumą, neabejosime, kad bus nemažai 
staigmenų. Šio Baliaus metu bus traukiama 
ir Klubo loterija dviems Olimpiniams 
bilietams, kurių vertė $1,400.00.

Nepamirškite susimokėti nario 
mokestį, nusipirkti loterijos bilietukų, kurie 
tik po $2.00. Kam atvykti į Klubą yra per 
toli, pavyzdžiui iš kitų valstijų, atsiųskite 
pinigus, o mes loterijos bilietus jums 
išsiųsime.

IKI PASIMATYMO KLUBE!

Algis Bučinskas

Valstybingumo Šventė
Valstybingumo Šventė (liepos šeštoji kaip Mindaugo karūnavimo sukaktis) 
Sydnėjuje bus minima sekmadienį, liepos 9 d., 2 vai. p.p. Lietuvių Namų antrojo 
aukšto salėje, Bankstown.

Gen. garbės konsulo Viktoro Šliterio žodis, Arvydo Rupšio kalba.
Meninėje programoje:

“Sutartinė”, Savaitgalio Mokykla, ištraukos iš viduramžių eilių apie Mindaugo 
krikštą, iš Gedimino laiškų Vakarų Europai, iš Justino Marcinkevičiaus dramos 
“Mindaugas” (skaito: Liuda Popenhagen, Viktoras Ratkevičius, Vytenis Šliogeris). 

Pakartotinai bus išstatyta Sibiro kapinynų nuotraukų paroda. 
Visus tautiečius maloniai kviečiame dalyvauti.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Valstybingumo Šventę Canberroje
minėsime liepos 9d., sekmadienį, 2 vai p.p., Lietuvių Būstinėje - Hackett Community 
Centre, 114 Maitland Street, Hackett Šiemet paskaitą skaitys Gintautas Kaminskas; 
tema: “Žiupsnelis iš neparašytos ‘Apaštalų darbų’ knygos”. Po to pažiūrėsime trumpą 
filmą ir popietę baigsime prie kavutės. Kviečiame visus dalyvauti.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Svarbus jubiliejus
Sydnėjuje lietuviai katalikai lankosi St Joachim’s bažnyčioje, jos klebonas 

Fr. Norman Grady švenčia savo 50 metų kunigystės jubiliejų.
Liepos 22 d., šeštadienį, 10 vai. šia proga bus iškilmingos mišios, o po jų 

pietūs gretimoje salėje.
Lietuviai kviečiami dalyvauti mišiose ir po jų - pagerbimo pietuose. 

Pageidaujantys dalyvauti pietuose, būtinai praneškite savo pavardes Danutei 
Ankienei tel. 9871 2524. Parapijos Komitetas

Siuntiniai Į Lietuvę
Melboumo Katalikių Moterų Draugijos dėka į Lietuvą yra organizuojamas 

dar vienas konteineris. Yra gautas sutikimas į šį konteinerį priimti ir Sydnėjaus 
siuntinius. Kaip jau paskelbta spaudoje, dėžių išmatavimai 35 x 35 x 64 cm. 
Kaina iš Sydnėjaus $78.

Sydnėjuje užsakymai priimami iki liepos 8 d. (šeštadienis). Užsisakykite pas 
L Antaną Kramilių tel. (02) 9727 3131 arba mobiliu tel. 04 04 289 285.

Šiais metais kadenciją baigia du Melbourno Lietuvių Klubo Valdybos nariai: 
V.Bosikis ir ZAugaitis. Prašome siūlyti kandidatus sekančiai Klubo Valdybai 
iki liepos 31 d.

Melboumo Lietuvių Klubo Valdyba

IJetuvis fizioterapeutas ieško ligonio, kurį galėtų globoti. Gali atlikti 
masažą ir išmokyti atlikti fizinę mankštą. Skambinti tel. (02) 9644 9121 nuo 
16 vaL iki 21 vaL Sydney.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200

TEL.: 9708 1414 FAX.: 9796 4962

Atvykęs į Sydnėjų būtinai aplankyk Lietuvių Klubą!
Klubas veikia šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai.

Darbo dienomis nuo 4.00 vai. 
antradieniais uždaryta

POOL CLUB RENKASI KETVIRTADIENIAIS 730 vaL

Sekmadieniais nuo 5.003d 6.00 v»i

LINKSMOJI VALANDA

BIBLIOTEKA VEIKIA SEKMADIENIAIS NUO 1230 IKI 230 vaL

PENSININKŲ POPIETĖ 
Liepos 6 d. 12.00 vat ŠVEDIŠKAS STALAS 

1.00 vaL METINIS “NERINGOS” SUSIRINKIMAS

ĮSIGYKITE KLUBO LOTERIJOS BILIETUS TIK $2.00
GALIMYBĖ IŠLOŠTI $1400.00 VERTĖS DU BILIETUS OLIMPIJADOJE

Sydnėjaus sporto klubo KOVAS metinis Balius

NUO ATĖNŲ IKI SYDNEY
Liepos 15 d. 8.00 vai Įėjimas $15.00

NEPAMIRŠKITE SUSIMOKĖTI METINĮ NARIO MOKESTĮ

SAVAITĖS MINTIS: Kam sunkenybės atima norą, tas mažai tenuveikia. J.Huter

Valstybės diena Gedonge
Valstybės dienos minėjimas Geelonge vyks liepos 9 d. 2 vai popiet Geelongo 

lietuvių namuose Pettitt Park Programoje: paskaita (prelegentas Rimas Mikėnas), 
po to kava su užkandžiais.

Geelongo KB Apylinkės Valdyba

Valstybės Šventės proga bus rodomas dokumentinis filmas 
“Mindaugo Lietuva”, kuriame perduodami pasikalbėjimai su Lietuvos istorijos 
profesoriumi Gudavičiumi bei kitais žinovais, ryšium su Lietuvos valstybės 
sukūrimu.

Visi kviečiami dalyvauti šiame paminėjime, kuris Įvyks sekmadienį, liepos 9 <L, 
130 vai. p.p. Melbourne Lietuvių Namuose Koncertų salėje.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus sporto klubo “Kovas” metinis olimpinis balius . I
Ruo Htėnų iki Sydney

liepos 15 dieną, 8 vaL vakare Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstown.
Kaina $15. Apranga-kaip olimpiados dalyvis-sportininkas ar sportininkė. 1

l-----------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Pranešimas Melboumo Pensininkų Sąjungos nariams

Sekantis susirinkimas įvyks liepos 11 d. 11 vaL Lietuvių Namuose. A.S. 
i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Dėmesio Sydnėjaus pensininkams
Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubo “Neringa” metinis susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, liepos 6 <L (pensijos dieną), 1 vaL pąj. Lietuvių Klube, Bankstowne.
Kviečiame narius kuo gausiau dalyvauti metiniame susirinkime. Laukiame atvykstant

ir naujų narių. Sydnėjaus lietuvių pensininkų Įdubo “Neringa” valdyba 

r PAIEŠKOMAS
Rimantas Kazys Gvalda, gimęs 1937 Pakalniškių kaime, Šeduvos 

valsčiuje. Jo motina - Rozalija Venckūnaitė-Gvaldienė.
Ieško Vitas Kriščiūnas, Žemynos 27 - 84, Vilnius, Lietuva.
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