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VELYKOS LIETUVOJE

Papuošia auštančias Velykas 
Banga pavasario žiedų.
Taip lengva. Ir dangus nušvito 
Ir iš sielos staiga pranyko 
Gavėnios liūdesys skaudus...

Aušros karūną dėvi kalvos, 
O saulė vėliavom liepsnos 
Apvainikuoja medžių galvas...

Juozas Almis 
Jūragis

Pabunda žemė, ryškios spalvos 
Liepsnoja Šventėje Šviesos...

Kai tarp pavasario žaidimų 
Varpų aidėjimus girdi, 
Nebežinai, iš kur gi imas 
Tas spindulių prasiveržimas, 
Ko virpa džiugesiu širdis...

“Čia per amžius buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar 
čia ariama ir sėjama. “

(Svč. M. Marijos apsireiškimas Šiluvoje, 1608 m.)

Mieli Broliai ir Seserys Kristuje,
Visi pažįstame Velykų simbolius -uždegtą Velykų žva

kę, margučius, lelijas. Neužmirškime ir akmens, kuris 
dengė Jėzaus kapą. Skaitome Evangelijoje, kaip Velykų 
rytą moterys rado tą akmenį nuverstą nuo rūsio angos ir 
kapą tuščią. Švęsdami Velykas mes esame kviečiami 
nustumti savo širdį slegiančius akmenis - pyktį, pavydą ir 
kitas nuodėmes, ir įleisti Dievo gydančią meilę. Eikime iš 
tamsos j šviesą.

Kai Mergelė Marija pasirodė vaikams ir aklajam žmogui Šiluvoje prieš 400 metų, ji 
stovėjo ant akmens tuščiame lauke. Tas akmuo dabar yra Šiluvos koplyčioje, kur tūkstan
čiai maldininkų jį aplanko kasmet. Ten Marija tarė žodį, kuriuo parodė motinišką rū
pestį tikinčiaisiais. “Čia per amžius buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir 
sėjama.“ Tai reiškia, kad su akmenine širdimi nusisukame nuo savo tikėjimo, leidžiame 
kasdieniškiems darbams ir rūpesčiams mus išblaškyti. Bet kaip pranašas Ezekielis 
pranašavo (36:26), “Dievas sakė: Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jus nauja dvasia. 
Išimsiu iš jūsų akmenine širdį ir duosiu jums jautrią širdį.

Kai Kristus buvo nukryžiuotas ant kalno prie Jeruzalės, jis pasakė savo Motinai ir sa
vo mylimam mokiniui Jonui: “Moterie, štai tavo sūnus” ir Jonui pasakė “štai tavo Motina” 
(Jonas 19:26). Savo mirties valandą Jėzus pristato Mariją kaip visos žmonijos Motiną.

Iškilmingos Mišios bus aukojamos Šiluvoje š.m. rugsėjo 15 d., 11 v.r. visų lietuvių, 
gyvenančių užsienyje, intencija. Vienykimės visi maldoje Mergelei Marijai tą dieną. Mi
šiose, kurios bus aukojamos visose lietuviškose šventovėse plačiame pasaulyje!

Prisikėlęs Kristus telaimina mūsų visų motinas ir močiutes, kurios pašvenčia savo 
laiką ir pastangas perduodant mūsų tikėjimo tiesą, kad vaikai ir šeimos pripažintų Jėzų 
Kristų ne tik kaip gėrio simboliu bet kaip gyvybės ir šventumo šaltiniu.

Nuoširdžiai sveikinu visus lietuvius ir jūsų bendruomenes visame pasaulyje. Didžiosios 
savaitės liturgija, kuri veda mus prie Velykų dienos, ir mūsų religinės tradicijos tepadeda 
mums garbinti ir šlovinti Prisikėlusį Kristų!

Linksmų Šv. Velykų! Prelatas Edmundas Putrimas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai

Paminėta Kovo Vienuoliktoji

Lietuvos įvykių apžvalga
Penki 

įtakingiausi
Įtakingiausių 

žiniasklaidos, 
verslo ir politikos 
jėgų penketuką, 
Lietuvos gyven
tojų vertinimais, 
sudaro bendrovė 
„Maxima LT“,

Lietuvos socialdemokratų partija, Lietu
vos radijas ir televizija (LRT), „Lietuvos 
ryto“ grupė ir bendrovė „Mažeikių nafta“. 
Tai rodo žurnalo „Valstybė“ ir „Vilmoras“ 
atlikta gyventojų apklausa.

Lietuvoje lankysis Olandijos 
karalienė

Birželio 24-26 dienomis Lietuvoje su 
valstybiniu vizitu lankysis NyderlandiĮ 
Karalienė Beatričė (Beatrix). Ji atvyksta 
Prezidento Valdo Adamkaus kvietimu.

“Karalienės Beatričės vizitas - svarbus 
įvykis mūsų šalių bendradarbiavimo is
torijoje, įprasminantis stiprėjančius saitus 
tarp dviejų demokratiškų, atvirų ir dina
miškų Europos valstybių”, - cituojamas 
Prezidentas jo spaudos tarnybos pranešime.

Kariuomenė bus profesionali
Seimas pagaliau apsisprendė pereiti 

prie profesinės ir savanorių karo tarnybos 
pagrindu organizuotos Lietuvos kariuo

menės. Už tokią Seimo rezoliuciją balsa
vo 64, prieš buvo 23, susilaikė 2 Seimo 
nariai. Rezoliucijoje konstatuojama būti
nybė išsaugoti karo prievolę, numatant pri
valomąją karo tarnybą mobilizacijos atve
ju. Konservatorių pateiktame pasiūlyme 
buvo įtvirtinta priešingas principas - bū
tinybė išsaugotikaro prievolę ir toliau to
kiu pagrindu rengti kariuomenės rezervą.

Praėjusių metų pabaigoje posėdžiavu
si Prezidento vadovaujama Valstybės gy
nimo taryba pritarė Lietuvos kariuome
nės transformacijai, kuria siekiama pa
ruošti mobilius, daugiafunkcinius ir grei
tai perdislokuojamus karinius pajėgumus. 
Prie profesionalios kariuomenės planuo
jama pereiti iki 2012-2013 metų.

Religinis Europos jaunimas - į 
Vilnių 2009

Vienu didžiausių renginių pagal užsie
nio svečių skaičių Lietuvos tūkstantmečio 
ir Vilniaus - Europos kultūros sostinės me
tais turėtų tapti 2009 m. Vilniuje rengiamas 
Europos religinio jaunimo susitikimas.

Tarptautinės ekumeninės Taizė ben
druomenės vadovai priėmė Vilniaus arki
vyskupo kardinolo Audrio Juozo Bačkio 
kvietimą 2009-ųjų gegužės 1-3 dienomis 
surengti Europos jaunimo susitikimą. Į 
maldos, pokalbių ir bendravimo dienas 
“Pasitikėjimo piligrimystė Vilniuje” numa-

Nukelta į 2 psl.

Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo 18-osios metinės prasi
dėjo iškilmingu Seimo posėdžiu, kuris 
buvo skirtas ir Lietuvos partizanų vado, 
vieno iš Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 
vadovų, Adolfo Ramanausko-Vanago 90- 
osioms gimimo metinėms.

Iškilmigame posėdyje dalyvavo vals
tybės ir Vyriausybės vadovai, ministrai, 
Lietuvos bažnyčių hierarchai, diplomatai, 
PLB ir tautinių bendrijų atstovai, kiti gar
bingi svečiai. Posėdyje kalbėjo Seimo 
Pirmininkas Viktoras Muntianas, Europos 
Žmogaus Teisių Teismo pirmininkas Jean- 
Paul Costa, generolo A. Ramanausko- 
Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė- 
Skokauskienė ir kiti žymūs asmenys.

Buvo parodytas Lietuvos kino studijos 
dokumentinis filmas “Lietuvos kronika”, 
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkū
rimo dienai. Parlamento galerijoje buvo 
atidaryta nuotraukų paroda ir dovanų eks
pozicija “Nepriklausomybės atkūrimas 
parlamente”.

Vidudienį Nepriklausomybės aikštėje 
įvyko valstybės vėliavos pakėlimas. Vil
niaus Gedimino prospektu žygiavo Lie
tuvos kariuomenės Garbės sargybos kuo
pos kariai ir Garbės sargybos orkestras. Iš 
karto po vėliavos pakėlimo ceremonijos 
Seimo durys buvo atviros visiems norin
tiems čia apsilankyti. Tuo pat metu Vilniaus 
arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos 
šv. Mišios.

Popietę Vilniaus Katedros aikštėje 
įvyko Latvijos, Lietuvos ir Estijos karinių 

pučiamųjų orkestnj parodomoji programa 
ir koncertas “Šaukiu aš tautą”.

Istorinis įvykis - Aktas “Dėl Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atstatymo” buvo 
priimtas 1990 metų kovo 11 dieną. Bal
savimo dėl šio dokumento priėmimo re
zultatai buvo paskelbti 22 vai. 44 min. 
“Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Ta
ryba, reikšdama Tautos valią, nutaria ir 
iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 
1940 metais svetimos jėgos panaikintas 
Lietuvos Valstybės suvereninių galių vyk
dymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklau
soma valstybė”, - skelbiama Akte.

Nepriklausomybės Atkūrimo šventės 
proga, kovo 7 dieną, Ministras Pirminin
kas Gediminas Kirkilas Vyriausybės 
rūmuose dvylikai kūrėjų įteikė Vyriausy
bės meno premijas.

Už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir me
nui premijos buvo suteiktos muzikologui 
Algirdui Jonui Ambrazui, dailininkei Mi
nai Babenskienei, kompozitoriui Algi
mantui Antanui Bražinskui, rašytojui Vy
tautui Jurgiui Bubniui, dailininkui Kostui 
Dereškevičiui, vargonininkui Leopoldui 
Mykolui Digriui, choreografei Birūtai 
Komskicnei, menotyrininkei Ingridai Kor
sakaitei, režisieriui, dailininkui Vitalijui 
Mazūrai, smuikininkui Eugenijui Paulaus
kui, aktoriui Pranui Piaulokui, fotomeni
ninkui Vaclovui Straukui.

Vyriausybės kultūros ir meno premi
jos dydis - 44,200 litų. Vyriausybės kultū
ros ir meno premijų komisijai vadovavo 
poetas Justinas Marcinkevičius. □
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tonui, kad saugu
mo sumetimais neribotam laikui atide
damas Australijos kriketo rinktinės vizitas 
Pakistane. Rungtynių serija turėjo prasi
dėti kovo 29 d. ir tęstis visų mėnesį.
♦ Kovo 10 d. JAV prezidentas George W. 
Bush Baltuosiuose Rūmuose priėmė 
Lenkijos min. pirmininką Donald Tusk. 
Jam buvo pažadėta JAV pagalba moderni
zuojant Lenkijos kariuomene, ypač jos oro 
gynybos sektorių.
♦ Kovo 10 d. tibetiečiai visame pasaulyje 
eisenomis paminėjo 49 metų sukaktį nuo 
jų sukilimo prieš Kinijos okupacinį reži
mą 1959 metais. Apie 300 budistų vie
nuolių žygiavo ir Tibeto sostinėje Lhasa. 
Jie reikalavo, kad būtų paleisti pernai su
imti vienuoliai. Šie vienuoliai buvę suimti 
be kaltės, vien tam, kad nubaustų Dalai 
Lamą, išdrįsusį priimti JAV Kongreso 
medalį.
Dabar Kinijos policija vėl suėmė apie 60 
žygiuojančių vienuolių. Kovo 11 dieną 
budistų vienuolių protesto eisenos papli
to visame Tibete. Tūkstančiai policininkų 
vartojo ašarines dujas prieš eisenas, apsu
po tiek žygiuojančius vienuolius, tiek 
vienuolynus.
♦ Kovo 11 d. iš pareigų pasitraukė admi
rolas William Falon, JAV karinių pajėgų 
viršininkas (US Central Command virši
ninkas nuo 2007 m. kovo mėn.). Jo atsi
statydinimas siejamas su nuomonių skir
tumu su jo pavaldiniu generolu David

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl. 
tomą atvyksiant apie 5,000 jaunuolių iš 
aplinkinių ir tolesnių šalių.

Biržų pilis bus sutvarkyta
Kaip praneša “Respublika”, saugojama 

kultūros vertybė Biržų pilies tvirtovė, ga
vusi 2 mln. litų investiciją, pagaliau bus su
tvarkyta. 85% visų lėšų skirs Norvegija, 
likusią dalį - Biržų savivaldybė. Pilį su tvir
tinti numatyta per dvejus metus.

Siaurės Lietuvos pasididžiavimas, Biržų 
tvirtovė, pastatyta 1589 metais, daugybę 
kartų sugriauta ir vis atstatyta, po švedų 
antpuolio 1704 metais visai sunyko. Tik 
1986 metais, po aštuonerius melus įniku
sios restauracijos, tvirtovė vėl atsigavo ir 
dėl savo istorinės bei architektūrinės vertės 
prieš dvejus metus buvo pripažinta saugo
ma kultūros vertybe. Tačiau piliai vėl iškilo 
pavojus - specialistai pastebi, jog skilinėja 
ir “vaikšto” tvirtovės pamatai bei sienos.

Saulius Stoma - “Atgimimo” 
redaktorius

Nuo kovo mėnesio „Atgimimo“, se
niausio nepriklausomos Lietuvos perio
dinio leidinio, redakcijos vairą iš Indrės 
Makaraitytės perima Lietuvos spaudoje 
plačiai žinomas publicistas Saulius Stoma.

Saulius Stoma gimė 1954 m. Kaune. 
Vilniuje baigė architektūros mokslus, o 
Sąjūdžio metais vadovavo „Literatūros ir 
meno“ Sąjūdžio gnipei, 1990 m. pradžioje 
kartu su Arvydu Juozaičiu ir Sauliumi 
Šalteniu įsteigė savaitraštį „Šiaurės Atėnai“. 
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo 
paskirtas dienraščio „Lietuvos aidas“, o 
1996-1997 m. dirbo atkurtų „Lietuvos ži
nių“ vyriausiuoju redaktoriumi. Y ra parašęs 
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Petraeus, JAV karinių pajėgų viršininku 
Irake. Generolo Petraeus rekomenduojama 
JAV strategija Irake yra artimesnė JAV 
prezidento George W Bush nuomonei.
♦ Kovo 11 d. Lahore mieste susisprogdi
no teroristas. Su sprogmenimis pakrautu 
automobiliu jis trenkė į Pakistano fede
ralinės policijos pagrindinę būstinę. Su
griautas 7 aukštų pastatas, žuvo 26 žmo
nės, virš 200 sužeistų.
♦ Kovo 13 dieną Italijos katalikų žinių 
agentūra pranešė, kad Irake vasario mė
nesį pagrobtas chaldėjų katalikų arki
vyskupas buvo rastas negyvas netoli Mosul 
miesto.
♦ Kovo 13 d. Hong Kong’o vyriausybė 
dviems savaitėms uždarė visus vaikų 
darželius ir visas pradžios mokyklas, kad 
sustabdy tų pavojingą gripo epidemiją.
♦ Kovo 14 d. Tibeto sostinėje Lhasa tę
sėsi riaušės. Kinijos žinių agentūros pra
nešė apie 10 žmonių, mirtinai sudegusių 
riaušininkų padegtose krautuvėse, gi tu
ristai praneša apie policiją, šaudančią į 
protesto eisenas. Dabar turistams įsakyta 
išvykti iš Tibeto. Kiniečių policija Lhasa 
mieste eina iš namų į namus, ieškodami 
žmonių, dalyvavusių riaušėse.
♦ Albanija bando likviduoti savo sens
tančių sprogmenų perteklių, juos sunai
kindama kontroliuotais sprogdinimais. 
Kovo 15 d. netoli sostinės Tiranos įvyko 
katastrofa, žuvo kelios sprogdintojų gru
pės, sužeista virš 200 žmonių, sprogimų 
banga tęsėsi kelias valandas.
♦ Australijos karo laivyno pastangos 
surasti, kur nuskendo jų karo laivas I IMAS 
Sydney po mūšio su vokiečių ginkluotu 
laivu “Kormoran” 1941 m. lapkričio 19 
dieną, atnešė pirmuosius vaisius. Netoli 
Vakarinės Australijos krantų surastas 
“Kormoran” Indijos vandenyno dugne. 
I MAS Sydney paieškos tęsiamos. □ 

penkis romanus, pastaraisiais metais akty
viai bendradarbiavo su „Delfi” ir „I letuvos 
žiniomis”.

„Atgimimui” šiemet sueis 20 metų.
Apdovanotas seno meno meistras

Senovės meistrų įrankiais medį skaptuo
jantis plungiškis Antanas Vaškys pripažintas 
geriausiu Lietuvos kryždirbiu. Ištikimas 
Žemaitijai būdingoms tradicijoms, jis kop
lytstulpius, kryžius ir net skulptūrėles kuria 
ne kaltu ir plaktuku, o savo paties restau
ruotais senoviniais medžio apdirbimo įran
kiais - kirvukais bei vedegomis (kirviais 
lenktais ašmenimis). Už savo darbus A. 
Vaškys pelnė aukščiausią liaudies meistrų 
apdovanojimą - Aukso vainiką. Toks liau
dies meistrų darbų konkursas Lietuvoje 
buvo suruoštas trečią kartą.
Lozoraičių archyvai jau Lietuvo je

(ELTA). Lietuvos diplomatijos istori
jos vertybė - Lozoraičių šeimos archyvai 
tapo Lietuvos nuosavybe. Užsienio reikalų 
ministerijoje buvo surengta ceremonija, 
mininti lietuvių diplomato ir visuomenės 
veikėjo Stasio Lozoraičio jaunesniojo su
kauptos archyvinės medžiagos perdavimą 
Lietuvos centriniam valstybės archyvui.

Lozoraičių šeimos archyvas Romoje - 
vienas didžiausių ir svarbiausių archyvų, 
sukauptų lietuvių išeivijoje sovietmečiu. 
Stasio Lozoraičio jaunesniojo surinktą 
medžiagą sudaro 174 dėžės įvairių doku
mentų nuo 1919 metų iki naujausiųjų 
laikų.Dokumentuose atsispindi Lietuvos 
diplomatinių bei konsulinių atstovybių Va
šingtone, Niujorke, Paryžiuje, Romoje, San 
Paule ir kitur gyvenimo kasdienybė ir tų 
laikų aktualijos.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,ELTA,BNS,LGlTICir“Benumlinai".

Apie dvasinę krizę
Artėjant Velykų šventėms, su “Lietuvos 

Žinių”žurnaliste Roberta Tracevičiū- 
te mintimis sutiko pasidalinti kardino
las Audrys Juozas Barkis Perduo
dame pokalbio ištraukas. Red.

- Lietuvėje pastaruoju metu stebimas 
didelis žmonių nusivylimas valdžia. Jie 
nerimauja dėl politikų ir valdininkų 
sprendimų, o ką jau kalbėti apie tokius 
dalykus kaip didėjančios kainos. Kokią 
Lietuvą matote Jūs? Kokiu keliu einame?

- Jei viskas, apie ką skaitome žinia- 
sklaidoje, priklausytų tik nuo valdžios ar 
Vyriausybės, būtų galima susidaryti tikrai 
liūdną įspūdį. Tačiau manau, jog Lietuvoje 
yra nemažai padorių ir darbščių politikėj, 
paprastų žmonių, kurie deda daug pastan
gų, kad mūsų šalis eitų pirmyn. Turėkime 
šiek tiek optimizmo.

Vis dėlto susirūpinimą keliančių daly
kų nenuneigsi. Skaudžiausia, kad akivaiz
džios mūsų šalies pažangos, kuri taip jau
čiama tarptautinėje arenoje, nepajunta 
skurdžiausia mūsų visuomenės dalis: pen
sininkai, mokytojai ar provincijos gyvento
jai. Tai, kad daug žmonių šiandien palie
ka Lietuvą ir išvažiuoja uždarbiauti į už
sienį, taip pat yra ženklas, jog valstybėje ne 
viskas gerai. Labai liūdina ir tai, kad lietuvių 
nepasitenkinimas Vyriausybe ar Seimu ta
patinamas su nepasitikėjimu pačia valstybe.

- Viešosios nuomonės apklausose Baž
nyčia metai iš metų užima pirmaujančias 
pozicijas. Kas lemia aukštus reitingus?

- Šiose nuomonių apklausose Bažny
čia gretinama su ugniagesiais, Lietuvos 
banku, nors su jais neturime nieko bendra. 
Tačiau manau, jog mūsų reitingas toks 
aukštas dėl to. kad žmonės labiausiai linkę 
pastebėti tai, kas neigiama kitose institu
cijose. Pagaliau Bažnyčioje tikriausiai ne
atrastume kokių nors didelių blogybių.

- Bažnyčia visada buvo svarbi mūsų 
visuomenei. Kadaise ji buvo švietimo ži
dinys, sovietmečiu - pasipriešinimo oku
paciniam režimui simbolis. Koks vaid
muo jai tenka šiandien?

- Istoriškai Bažnyčia tikrai suvaidino 
labai svarbų vaidmenį šviesdama visuo
menę. Savo ji padarė ir okupacijos metais, 
išlaikydama žmogaus orumą ir gindama jo 
laisves bei teises. Tačiau visais laikais svar
biausias Bažnyčios tikslas buvo žmogaus 
išganymas. Mes skatiname, kad žmonės 
savęs paklaustų, kas jie yra, iš kur atėjo, kur 
eina ir kas jų laukia po mirties. Pagal Kris
taus mokymą Bažnyčia žmonėms siūlė ir 
siūlo atsakymus į visa tai. Pagrindinis mūsų 
tikslas ir misija - skelbti tikėjimą, kad žmo
gus padėtų savo sąžinei augti. Šiandien mū
sų galimybės menkesnės, nes nebėra baž
nytinių mokyklų, bet mes ir toliau siekiame

Antano Maceinos
Šiemet sueina vieno iškiliausių lietu

vių filosofų, Antano Maceinos, 100-osios 
gimimo metinės (1908-1987). Ta proga 
Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete 
buvo surengtas minėjimas. Pagrindinį pra
nešimą “Antano Maceinos vieta lietuvių 
kultūroje” skaitė profesorius Arvydas 
Šliogeris.

Prieškarinėje Lietuvoje Antanas Ma
ceina išleido “Kultūros filosofijos įvadą”, 
parašė daug straipsnių kultūros tema. 
Pasitraukęs į Vakarus, buvo Freiburgo ir 
Mucnsterio universitetų Vokietijoje profe
sorius. Savo veikaluose - “Didysis inkvi
zitorius”, “Jobo drama”, “Saulės giesmė”, 
“Religijos filosofija” ir kt. - Antanas Ma
ceina teigė, jog religija esanti žmogaus eg
zistencijos pagrindas. Jis taip pat gilinosi į 
lietuvių kultūros tautinį savitumą, pabrėž-

Kardinolas Juozas Audiys Bačkis.

padėti žmonėms dorai gyventi.
- Dabartinė visuomenė sekuliarėja, 

bažnyčios daug kur tuštėja. Kodėl žmonės 
nusigręžia nuo tikėjimo?

- Nesakyčiau, kad bažnyčios tuščios. Kai 
kuriose jų visada pilna žmonių, įskaitant 
jaunimą. Mano nuomone, tai lemia mate
rializmas, gyvenimas, kuriame visos viltys 
sudėtos į materialius dalykus. Šiandien 
žmonės nori daugiau turtų, gerai mokamų 
darbų - rūpinasi žemiškais dalykais ir nuo
šalyje palieka dvasinius, 'lai tikėjimo ir vil
ties krizė, nes gyvenama taip, tarsi Dievo 
nebūtų.

Toks nutolimas nuo tikėjimo -soviet
mečio vaisius. Dabar jau suaugo vaikai, 
kurie tais laikais savo šeimose negavo 
dvasinių vertybių pamato, nes lankytis baž
nyčiose buvo draudžiama. Mus taip pat 
veikia Vakarų pasaulis, kuriame svarbiau
sia yra sėkmė, progresas ir kur visos viltys 
dedamos į racionalų protą bei mokslą. 
Dabar tik su ligomis, nelaimėmis susidūręs 
žmogus pradeda mąstyti, ar viskas, ką jis 
krovė šioje žemėje, yra naudinga?

- Mūsų šalį skaudžiai plaka savižu
dybių, alkoholizmo, gausėjančių skyrybų 
rykštė, tauta kaip niekada susiskaldžiusi. 
Ar mes išgyvename dvasinę krizę?

- Tikrai išgyvename dvasinę krizę. 
Kaimo žmonės netekę vilties, kad gyve
nimas gali pagerėti. Jie jaučiasi nuskriaus
ti, užmiršti, todėl nuo gyvenimo stengiasi 
pabėgti žudydamiesi ar gerdami. Žmogus, 
neturintis tikrųjų vertybių, kurias gali 
suteikti Bažnyčia, visiškai atsipalaiduoja 
ir nebemato gyvenimo prasmės, nebeturi 
jėgų kovoti su blogiu. Manau, iš viso to ga
lime išaugti tik dvasiškai.

Žmonės turėtų siekti ne tik asmeninės, 
bet ir visuotinės gerovės. Reikia mylėti ne 
vien save, bet ir kitą žmogų, atrasti tikrą
sias krikščioniškąsias vertybes ir jomis va
dovautis. Svarbų įnašą į tai galėtų įnešti 
Bažnyčia. □

gimimo šimtmetis 
damas jos romantinį ir neoromantinį po
būdį, svetimumą formalistinėms ar realis
tinėms meno kryptims.

Antanas Maceina garsėjo ir kaip poetas. 
Antano Jasmanto literatūriniu slapyvar
džiu jis išleido eilėraščių rinkinius “Gruo
das”, “Niekad ne namolei”, kureilėraščiai 
išreiškia intymius ir sakralius pašnekesius 
su Dievu. Jo poezijoje siekiama priartėti 
prie ankstyvosios krikščionybės irbiblinės 
kalbinės raiškos, kai apie Dievą buvo gal
vojama ne metafizinėmis abstraktybėmis, 
o konkrečiais vaizdiniais.

Antanas Maceina mirė 1987 m. Muens- 
teryje (Vokietija). Didžioji jo kūrybos dalis 
.vėliau buvo sudėta į septynių tomų “Raš
tus”, išleistus Lietuvoje 1991-1994 metais. 
Poetinė jo kūryba Lietuvoje išleista 1992 
m. atskira knyga. □
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Bendruomenės baruose
Melbourne - lietuviškas darželis

Tik ką pasibaigė Melbourne vaikų 
darželio pirmas užsiėmimas, kuris buvo 
labai įdomus ir gerai suorganizuotas. Šiais 
metais darželio grupe veda Neringa Lus- 
combc-Smith. Į pirmą užsiėmimą atvyko 
21 mergaitės ir berniukai iki 5 metų am
žiaus. Visi tėvai džiaugėsi, kad susirinko 
tiek daug vaikų. Malonu matyti ir tėvus, 
kurie stengiasi atvesti j darželį vaikučius, 
kad jie geriau išmoktų kalbėti lietuviškai 
ir taip palaikyti ryšius su Melbourne lie
tuvių bendruomene.

Neringa labai gerai pravedė visus 
užsiėmimus. Pradėjom juos su virtų 
kiaušinių dažymu ir dekoravimu, nes 
Velykos jau čia pat. Vyresni vaikai buvo 
labai susidomėję kiaušinių gražinimu, 
rimtai sėdėjo ir kruopščiai dažė. Tuo tar
pu mažesnieji galėjo pasirinkti ką daryti: 
ar iš tešlos (playdo), ar kaladikėm žaisti, 
ar kaukes pasimatuoti, ar knygeles žiūri
nėti, ar pažaisti su įvairiais žaislais. Kur tik 
buvo įmanoma, buvo parašyti lietuviški 
žodžiai, kurie padeda ne tik tiems, kurie 
pradeda skaityti, bet ir tėveliams, kurie 
gal jau primiršo lietuvių kalbą.

Kai baigėm dažyti kiaušinius, Neringa 
parodė kaip tie kiaušiniai ridinėjami ir 
beveik visi vaikai stovėjo eilėje, laukdami 
kada galės ridenti savo nudažytus kiau

Vaikučiai labai kruopščiai ir gražiai margino kiaušinius.

Sugįžimas į vaikystę
Jadvyga Dambrauskienė

Sekmadienį, kovo 9 d., Sydnėjaus Bib
liotekos Bičiulių Būrelio popietės “Seku 
seku pasaką” sumanytoja Pajauta Pullinen, 
režisierė Danutė Skorulienė ir nepakeičia
ma vedančioji Nijolė Jankutė, lyg burti
ninko lazdele mostelėjusios, nukėlė mus į 
stebuklingą pasakų pasaulį.

Sužinojome apie padavimus: kaip 
atsirado Puntukas toje vietoje, kodėl Viš
tyčio ežeras pavadintas tuo vardu, kaip 
supiltas Kupiškio piliakalnis.

Mitologinėse pasakose gerosios lau

Dainuoja ansamblis “Atspindys”. E kaires: Kristina Rupšiene, Linda Bieliūnaitė - Wollas
ton, Kristina Virgininkaitė, Marina Cox - Taylor ir Virginija Cox.

šinius. Tai ypač patiko berniukams, nes 
galėjo sumušti visus kiaušinius.

Mano vyriausia dukra Ella nelabai 
norėjo ridenti savo kiaušinius, nes buvo 
labai gražiai juos išmarginusi ir nenorėjo, 
kad juos sumuštų.

Kai visų mažos rankutės buvo nu
plautos, tai suvalgėm iš namų atsineštą 
maistą. Keli vaikai labai norėjo paragauti 
kitų vaikų atsinešto maisto, bet tie nela
bai norėjo dalintis ir ėmė ji slėpti, tarp jų 
buvo ir mano jaunesnioji dukra Ava. Kai 
pilvukai buvo pripildyti, mes visi padujom 
sutvarkyti žaislus ir susėdom rateliu. Ne
ringa pamokino pora lengvų dainelių ir 
paskaitė knygą.

Buvau labai sužavėta, kad visi vaikai 
klausėsi ir mėgino prisijungti prie įvairių 
žaidimų, nors ir nelabai suprato lietuviškai. 
Keli vaikai gerai kalba lietuviškai, o kiti 
tik dabar išmoksta pirmus lietuviškus 
žodžius. Kažkada ir man buvo labai gerai, 
kad tėvaipadėjo mokytis lietuvių kalbą.

Aš galvoju, kad pirmasis užsiėmimas 
praėjo labai gerai ir dėkoju Neringai už 
įdėtą darbą. Mes (aš ir mano dvi dukre
lės) laukiam, kada, vėl visi susitiksim še
štadienį, balandžio 12 dieną, 10 vai. ryto 
Melbourne Lie tuvių Klube.

Rita Cižauskaitė Caldwell 

mės padeda našlaitei išausti rietimus dro
bės, ar laukuose pamirštam kūdikiui, o 
derybose su velniu, jis visada pralaimi.

Yra dar viena pasakų rūšis - stebukli
nės. Jose našlaitė, įstumta į šulinį išlieka 
gyva ir turtinga, o tėvo palikimas padeda 
išgyventi sunkų laiką.

Gyvulinėse pasakose sužinome, kokia 
laputė gudri, o vilkas kvailas ir piktas, ko
kie žvėreliai gyvena mūsų pašonėje.

Labai raiškiai sekė pasakas Vytenis 
Šliogeris, Margarita Kavaliauskienė, Aida 
Abromienė, Jonas Barila ir pati vedan
čioji - Nijolė Jankutė.

Vaikučiai, susirinkę į Meibourno darželį.

Geelongo “Židinio” žinios
Šiais metais “Židinio” veikla prasidėjo 

su tėvūno gimtadienio švente. Sausio 6-ąją 
- Trijų Karalių dieną - tėvūnui Liudvi
kui Bungardai suėjo 85-eri. Šį savo jubi
liejinį gimtadienį Liudas atšventė Lietu
vių Namuose per bilijardo vakarą. Jubi- 
lijantą sveikino visi, jų tarpe ALB Geelongo 
Apylinkės Valdybos pirmininkas Stasys 
Šutas bei Geelongo lietuvių sporto klubo 
“Vytis” pirmininkas Aleks Wiasak. Vyrams 
uždainavus “Ilgiausių metų” ir “Happy 
Birthday” net stogas kilo. Dukra Angelė 
paruošė šaunias vaišes.

Sekmadienį, vasario 24 dieną. Lietuvių 
Namuose įvyko pirma šiais metais sueiga. 
Susirinko 18 židiniečių aptarti šių metų 
veiklą. Kaip visuomet, buvo daug kalbėta 
ir daug siūlyta. Konkrečiai buvo nutarta, 
kad pietus per Apylinkės Valdybos ruo
šiamą Motinos Dienos minėjimą paruoš 
broliai židiniečiai, o sesės keps pyragus. 
Motinos Dienos minėjimas bus ruošiamas 
gegužės 4 dieną, t.y. pirmą gegužės sek
madienį, pagal lietuvišką tradiciją. Sueigą 
užbaigėme susikabinę rankomis ir dainuo
dami “Lietuva brangi”.

Grybavimo iškyla yra numatyta gegu
žės mėnesį, po Motinos Dienos minėjimo.

Programos rengėjai ir atlikėjai.

Bet neapsieita be stebuklų. Pamatėme 
ir išgirdome ansamblio “Atspindys” liau
dies dainų atlikėjas. Tai trys Marinos ir 
Laurie Cox dukros - Kristina, Marina ir 
Regina, kartu su Linda Bieliūnaitė ir 
Kristina Virgininkaitė. Labai darniai ir 
gražiai skambėjo daugiabalsės dainos - tai 
tikras, naujai atrastas stebuklas.

Ačiū Bibliotekos Bičiulių Būrelio ren
gėjams ir atlikėjams už gražią popietę, 
mintimis pakylėjusiems mus nuo kasdie
niškos realybės. Kaip ir pasakose, gėris 
visada nugalės, tik turėkime kantrybės ir 
tikėjimo sulaukti geresnių dienų.

Grupelė darbščių moterų, vadovauja
mų Jadvygos Burokienės, ilgas valandas 
praleisdavo bibliotekoje tvarkydamos 
knygas ir bibliotekos veiklą, budėdamos 
sekmadieniais. Mintis - pasivadinti Bib
liotekos Bičiulių Būreliu - priklauso bu

Tėvūnas Liudvikas Buugarda sėdi tarp 
Lucios ir Edvardo Koszclų.

Bus išnuomotas autobusiukas. Dabar tik 
reikia, kad būtų šilta ir daug lytų, tada bus 
ir daug grybų.

Metinė sueiga bus sušaukta rugpjūčio 
mėnesį. Detalės bus paskelbtos vėliau.

Turime ir liūdną žinią. Antradienį, 
vasario 26 dieną, mirė židinio narė Anelė 
Volodkicnė.

Pasigesim mielos židinietės Anelės, jos 
skanių pyragų, jos nuoširdaus bendravi
mo. Ji ateidavo j kiekvieną skautų “Židi
nio” sueigą. Židiniečių mintys ir užuojauta 
skiriamos jos šeimai. Židinictis Kaja 

vusiam Klubo direktoriui Algiui Bučins
kui, kuris buvo aktyvus skaitovas, deja, 
dėl ligos šiuo metu nebegalintis dalyvauti 
renginiuose.

Nenuilstančios organizatorės - Jadvy
ga Burokicnė, režisierė Danutė Skorulie
nė ir neseniai įsijungusi rašytoja Nijolė 
Jankutė - Užubalienė - knygų mylėtojų 
darbą padarė regimu.

Jau anksčiau įvairūs literatūriniai ren
giniai, talkinant Elenai Jonaitienei, Juozui 
Almiui Jūragiui ir kitiems knygos mylė
tojams, gausiai buvo lankomi Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenės. Visuomet susiren
ka gausus būrys klausytojų.

Linkime Sydnėjaus Bibliotekos Bičiu
lių Būreliui dar ilgai gyvuoti, garsinti mū
sų gražią kalbą, ir, kaip toje dainoje, “...čia 
pradžiugs krūtinė, atgaivins jausmus...”
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Lietuviai pasaulyje Lietuviai Sydnėjuje
Kun. RTverijonas: su lietuviais Anglijoje

Vytautas Kraujalis, Anglija.lt

Kunigą Petrą Tverijoną tikriausiai būtų 
galima pavadinti lietuviu dvasininku, ku
riam tenka ganyti daugiausiai sielų. J is kol 
kas - vienintelis lietuvių katalikų dvasi
ninkas visoje Jungtinėje Karalystėje. In
terviu su kun. P. Tvcrijonu kalbamės apie 
žemiškus ir ne vien dalykus.

Esate lietuviškos parapijos Londone 
klebonas, bet ant Jūsų pečių krenta dau
gybės čia gyvenančių lietuvių bėdos ir 
problemos. Sakykit, ar nesunku?

Sunkiausia būdavo tais laikas, kai lie
tuviai Jungtinėje Karalystėje gyveno nele
galiai. Į šalį žmonės dažnai atvažiuodavo 
tokie, kaip stovi - nei pinigų, nei darbo, 
draugų ar pažįstamų. Mano resursai taip 
pat riboti, tad ir padėti, atrodo, taip, kaip 
reikėtų, negali. Tiiomet būdavo sunkiausia. 
Tai buvo įtampos ir perėjimo laikas. Dabar 
gyvenimas jau struktūrizuojasi, lietuviai 
perka namus, integruojasi, kuria čia savo 
gyvenimus. Situacija jau nebėra tokia dra
matiška. Žmonės galvoja apie tai. kaip ge
riau gyventi, o ne kaip išgyventi. Tą galima 
matyti ir iš įvairių renginių, lietuviškų mo
kyklėlių veiklos.

O su kokiomis problemomis lietuviai 
į Jus kreipiasi dabar?

Mano laikotarpis Anglijoje - tai du 
skirtingi etapai. Iš pradžių buvau tarsi 
socialinis darbuotojas, daugiau pagerė
davau lietuviams. Dabar pagrindiniai rei
kalai susiję su pastoraciniu darbu, sielo
vada. Darbų tikrai gan nemažai. Daugiau- 
siaidarbo-su sužadėtiniais. Nors tuokia
si mūsų bažnyčioje nedaug porų, bet la
bai daug ruošiasi santuokai. Kaip žinia, 
bažnyčia ne ta institucija, kur atėjau, nu
sipirkau sakramentą ir viskas. Bažnyčia 
santuoką mato, kaip dviejų žmonių ryšį 
bendram gyvenimui ir vienas kito atsida
vimą be jokių sąlygų. Kad sužadėtiniai tai 
suprastų, jiems bažnyčioje yra organizuo
jami sužadėtinių pasiruošimo kursai. Pra
ėjusiais metais mes turėjome 118 porų su
žadėtinių, šiemet jau suformuotos dvi gru
pės po 12 porų. Dabar registmojame dar 
keturias grupes. Darbo daug ir su kitokio 
pobūdžio suaugusiųjų ir paauglių grupė
mis. Tai - pirmosios komunijos pasiruo
šimo, krikšto programos. Taip pat pradėsim 
ruoštis sutvirtinimui. Šiemet turime be
rods 59 vaikus, kurie ruošiasi priimti pir
mąją komuniją. Stengiamės dirbti tiek su 
tėveliais, tiek su vaikais. Taip pat organi
zuojame kursus, kuriuose dėstomi krikščio
nybės pagrindai. Mums neužtenka vien tik 
tikėti, mums reikia suprasti savo tikėjimą, 
nes nesuprastas tikėjimas gimdo prietarus.

Gal pastebite kokias nors tendencijas 
tikinčiųjų atžvilgiu? Kaip kinta bažnyčios 
lankymas?

Lankančiųjų mišias skaičius bažnyčioje 
beveik visada pastovus - sekmadienį per 
trejas mišias ateina apie 220 - 250 žmonių, 
tiesa, daugiausiai jų susirenka 12 vai. pa
maldose. Dabar keičiasi tai, kad vis gausėja 
tikinčiųjų, kurie bažnyčioje lankosi nuolat. 
Anksčiau tas būrelis buvo labai mažas. 
Dabar vis daugiau žmonių įsijungia į para
pijos gyvenimą. Džiaugiuosi, kad atsiranda 
savanorių, kurie padeda “Alfa”, sužadėtinių 
kursams, prisideda prie įvairių renginių 
organizavimo, dirba su vaikais mišių metu.

Ar, Jūsų akimis, žmonės, gyvenantys 
Anglijoje keičiasi?

Žinoma, kad keičiasi. Mes neturim ga
limybės nesikeisti. Ir mes čia keičiamės 
greičiau todėl, kad atvykę Iš Lietuvos esame 
visiškai skirtingoje aplinkoje. Nors esame 
tie patys žmonės, tie patys lietuviai, kito
kioje aplinkoje į įvairius dalykus reaguoja
me skirtingai. Dėl to žmonės ir keičiasi.
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Kun. Petras Tverijonas.

Kaip minėjote, Jums tenka ir socialinio 
darbuotojo ir dvasininko pareigos. Tad vis 
gi, kas Jums yra sudėtingiausia?

Sudėtingiausia, turbūt kaip ir visiems, 
turėti pakankamai laiko. Norėtųsi lankyti 
šeimas, pasikalbėti su jų nariais, susikurti 
asmeninį ryšį tokį, kaip šeimoje. Bet tu, 
žmogau, pamėgink turėti visus tuos kursus, 
visas sielovados grupes, mišias, taip pat 
daugybę kelionių, aplankyti visus ligonius, 
atlikti begalę administracinio darbo - 
užpildyti visus dokumentus ir taip toliau. 
Iš vienos pusės trūksta laiko, iš kitos - 
asmeninio ryšio su kiekvienužmogumi, nes 
žmonės dirba ir visi subėga tik tam tikru 
laiku. Įsigilinimas į jų problemas gali tapti 
paviršutinišku, žinoma, dvasiniam pokal- 
biuivisadasurandi laiko.

Mes lietuviai esam linkę sudramati- 
zuoti. kad kovojam. Man atrodo, kad taip 
jau baisiai nekovojam, o tik įsivaizduojam, 
kad kovojam. Juk visiems tos vietos po 
saule užteks. Kitas dalykas, kiekvienas gi 
turim skirtingus talentus ir kiekvienas tu
rėtume galvoti, kaip juos panaudoti. Juk yra 
tiek daug erdvės, tiek daug nišų, kurios dar 
nėra Išnaudotos. Mes esame sudramatiza- 
vę tą situaciją, kapitalistinę sistemą, kad 
žmogus žmogui vilkas. Taip nėra. Pažiū
rėkime į anglus. Šypsosi. Aišku, ne visada 
ta šypsena yra tikra, bet geriau netikra 
šypsena, nei tikras pyktis.

Ar emigranto statusas paskatina 
žmones atrasti ryšį su Dievu ir lankytis 
čia, bažnyčioje?

Jeigu moksliškai kalbė tume, tai reikėtų 
daryti statistinius tyrimus. Vienus paskatina 
labiau link Dievo, kitus nuo jo paleidžia. 
Dėl ko aš sakau paleidžia? Lietuvoje, kad 
ir kaip ten būtų viskas pasikeitę, yra ne
dideli miesteliai, visi vieni kitus pažįsta, 
žino, kas kaip gyvena. Tcnyra tas pasąmo
ninis mąstymas „ką man mama, brolis, 
kaimynas, draugai pasakys?“ O atvažiavęs 
čia, į Londoną, jaučiasi tarsi miške tarp 
medžių-žmonės tampa medžiais. Gali su 
jais pasisveikinti, bet tavo gyvenimas nie
kam nerūpi.

Čia dingsta ir bet kokia visuomeninė 
kontrolė. Aš nesakau, kad ta kontrolė yra 
gerai nr blogai, bet kartais būna taip, kad 
čia atvažiavę žmonės elgiasi tarsi nuo 
grandinės nutrūkę: „laisvas esu, tai vadina
si. ką noriu, tą ir darau.“ O juk, kaip Šventa
jame Rašte kalbama, laisvas žmogus suvo
kia ne tai. ką aš galiu daryti, bet tai, kas yra 
svarbu, ką aš turiu daryti. Čia yra mano 
laisvas apsisprendimas už gėrį, už tiesą, už 
teisingumą. Labai gražu, kai žmonės są
moningi.

Koks turėtų būti kunigas? Tikriausiai 
vienas pagrindinis dalykas - tu turi norėti 
būti kunigu ne pats dėl savęs, o dėl to, kad 
tavo kunigystė galėtų skleistis kituose 
žmonėse. Aš pats noriu būti laimingas ir 
noriu, kad kiti būtų laimingi. Labai paprasta 
schema: aš. kaip žmogus, noriu būti 

„mylimas, tad turiu mylėti ir kitus. Tik tiek. 
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Vaclaujanas Donelaitis

VELNIAI KLUBE LIETUVNINKŲ

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą 
ir į Klubą, kaip sako “batiką’’, tautiečius vis kvietė. 
Kas, it stirnelė mitriausia, šokinėt dar gebėdams, 
kas, it meškius tingiausias, turėklus nugriebdams, 
laiptais aukštybėm užkopti tuoj geidė.

Vislab dar ir kitas, “Pastogę” spalvingą laikydams, 
apie velnius šalelėj gimtojoj net lipdams dar skaitė.
Ten aiškiai rašyta, kad anieji smaluoti, netgi skeltanagiai 
giminę brangių kankinti bei baisiai apsėst’yra sugalvoję.

Ak, brolau mieliausias, sakau, mesk tokią mintį nelinksmą, 
velniai juk triūsia tik ten, už mylią nuo Klubo toliausią.
Čia gi sėskie prie stalo pakloto, pasirinkie iš rašto ilgiausio.
Juk blynų gardžiausią bei balandėlių, netgi viralo karšto tau siūlo.

Šit, Anelė, bliuzelę ištirpus ir pagundą aptempus - juk metai ne viską suplojo - 
it anglų princesė už saulę dargi skaistesnė, į sąrašėlį tuoj kibo.
Šį dalyką tai keptą, anokį tai virtą, bematant užsakė.
O Petrelis, kartu jau pusšimtį metų ištvėręs, visad pritaria viskam.

Šit, Katriutė - neg’piktasis sugundė - sau bei Jonui vyreliui tą patį sumanė. 
Tą keptą, tą virtą, netgi pyrago riekelę - juk ir virėjas dar jaunas.
Bet, Pondieve brangiausias, ir pataikyk kaip skoniai skirtingi.
Kas skaniausia Anelei, yr’ baisybė Katriutei... ir sėdėt’ viens prie kito !

“Medaus į kopūstus...” “Ne, kopūstus į medų...”
“O pas mus - juk koldūnams reik’ šoną įgnybti...” 

Anykščiai prieš Plungę, Žagarė prieš Simną.
Akyse silkė grybuota, atminty - gogel mogel mamytės.

Anelės Petrelis, savaip gi mąstyti panūdęs, sumurmėt’ prasižiojo, 
bet su blynu žmonelės bulviniu per nosį tuoj gavo.
‘Nevalgysiu šito kol gyvas...”prašneko ir Jonas. Ir krito, 
klapanėlis širdies, triskart jau šriubuotas, vėlgi iš naujo nukrito. 
Pondieve Karaliau, kokia yr’ savojo skonio galybė!

Aptariant žmonišką maistą lietuvninko nieks nepamokys. 
Žinojims jau ėjo per Vytautą - ale kur, jau per širdį Birutės. 
Ugnelę kūrenti tai niekis, Kęstutis juk užkandos mėsiškos geidė.
Sakau, visad yr’ garbės, jei pritarsi tu skoniui lietuvio.

Bet taipogi sakau, darbo lengvo beieškant, šit į Klubą piktieji suskrido, 
ir “Pastogė” doroji apie velnius teisingai nurašė.
Juk šalelė gimtoji viską valgyt gebėjo, bet žinok, čion’jau pasimaišė piktasis. 
Šit, Anelė, Katriutė, Petrelis, Jonelis, jau neminint ir kito dar šimto, 
alkani it vilkai į Klubą atbėga, o per barnį nevalgę nuo stalo pabėga.

(Tik jų anūkėliai Nathanas bei Troyus, “butiko” kampely sutūpę, 
vikrų sparnuotį pagavę, kojelę žiogelio vislab griaužia linksmiausiai.)

Bet ką su velniais daryti Sydnėjui? Šalelė gimtoji visvien jau apsėsta.
Gal melst’ Vatikano, kad į mokslus, kaip piktąją darbams pasipriešint, 
reikalą Klubo įterptų. Aš gi sakau, reik’ bematant komitetą rinkti 
ir bėdas velniškąsias į Lietuvių Dienas, kaip tautišką temą, ryžtingai įtraukti.

Vokietijoje - Baltijos kultūros metai
Dalyvaujant Vokietijos ir trijų Baltijos 

šalių vadovams, kovo 15 d. Berlyne buvo 
pradėti Baltijos šalių kultūros metai Vokie
tijoje. Šventiniame koncerte Berlyno filhar
monijoje buvo atlikti trijų garsių kompozi
torių kūriniai - lietuvio Broniaus Kutavi
čiaus, latvio Peteris Vasks ir esto Arvo Part.

Baltijos šalių kultūros metai Vokietijoje 
skiriami trijų Baltijos šalių nepriklauso
mybės paskelbimo 90-mečiui. Su šūkiu 
“Essentia Baltica” Baltijos šalių kultūros 
metų renginiai-konccrtai, dailės ir foto
grafijos meno parodos, kino seansai, li

teratūros skaitymai-jau nuo sausio mėne
sio pasklido po visą Vokietiją.

Kovo 16 d. Luebeck mieste Europos 
koncertinis choras atliko klasikinę prog
ramą dalyvaujant chorui “Vilnius” irvaikų 
chorai “Gintarėlis” bei kameriniam orkes
trai “Camerata Klaipėda” (vadovas smui
kininkas Vilhelmas Čepinskis). Kovo 20 
d. Drcsdcnc vyksiančiame kino festivalyje 
“Live Acts” bus rodomas režisieriaus Igno 
Jonyno filmas “Šokantis kirminas”. Kovo 
30 d. Berlyno filharmonijoje rengiamas 
lietuvių pianisto Kasparo Ūinsko rečitalis.
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Iš Redakcijos pašto
Rašo Liuda Popenhagen

Veikli sydnėjiškė Liuda Apinytė 
Popenhagen, buvusi ALB Krašto 
Valdybos vicepirmininkė ir lietuvių kalbos 
painokų ruošėja SI JC tinklalapiui, pernai su 
šeima išvyko į JA V, kur dirba kaip profesorė 
University of California. Savo profesinius 
užsiėmimusji ir dabar kūrybingai suderina 
su lietuviškais reikalais. Perduodame keletu 
ištraukų iš jos laiško. Red.

...Esu pakviesta j Columbia Universi
tetą (New York) po poros mėnesių tarp
tautinėje konferencijoje skaityti paskaitą 
apie lietuvių kalbą ir kultūrą. Vasaros metu 
(Amerikos laiku. Red.) įvyks sesijos Baltic 
Studies Summer Institute (University of 
California). Los Angeles Universitete, kur 
esu pakviesta duoti kelias paskaitas, va
dinamas “guest lectures", angliškai apie 
lietuvišką veiklą.

Vasaros metu įvyks ir tarptautinis teat
ro festivalis čia pat Kalifornijoje. Orga
nizatoriams padėjau užmegzti ryšius su 
lietuviais režisieriais, kurie žada atvykti iš 
Lietuvos. To festivalio proga pravesiu 
“Master Class” kartu su dėstytojais iš

Liuda Apinytė Pnpenhagcn.

Juillard School (New York).
Savo universitete esu labai užsiėmusi 

paskaitų ruoša. Kas semestrą dėstau ketu
ris kursus ir dar prižiūriu “honours” pro
jektus. Mūsų universiteto principas yra 
toks, kad kiekvienas docentas turi dėstyti 

“integrated” ir “interdisciplinary” kursus. 
Tokiu būdu esu atsakinga už anglų kalbos, 
istorijos ir teatro padalinius. Sį pusmetį į 
savo kursus įtraukiu informaciją apie 
lietuvius Lietuvoje ir Australijoje.

Knyga apie Australijos lietuvius eina 
pirmyn. Rašau tiek, kiek fiziškai pajėgiu 
- per visus savaitgalius. Balansuoju uni
versiteto pareigas su knygos rašymu ir su 
šeimos gyvenimu. Knygai medžiagos tu
riu pakankamai, nes kai čia persikėliau, 
atsivežiau labai daug visokių užrašų, do
kumentų, pokalbių ir 1.1. Knygos turinys 
vystosi gerai.

....Galiu pridurti, kad Renata (Liudos 
dukra. Red.) ką tik dalyvavo parodoje sa
vo universitete (University of Southern 
California). Čia ji pristatė savo nuotrau
kas, kurių tema - lietuvių medinės kau
kės. Nuotraukose - studentai, kurie buvo 
užsidėję medines velnio kaukes. Už pri
statymą susilaukė daug komplimentų. 
Vienas iš jos profesorių, kuris yra gerai 
žinomas fotografas čia Los Angeles, turi 
lietuvę žmoną ir labai domisi lietuvių 
kultūra. O Darius (Liudos sūnus. Red.) 
birželio mėnesį baigia gimnaziją. Dabar 
laisvalaikiu organizuoja “DJ” renginius 1 .os 
Angeles jaunimui, kurių tarpe yra ir 
lietuvių... □

Užsienio lietuviams 
šv. Velykų proga 

Šv. Velykos - tikėjimo, vilties ir 
gerumo šventė

Tegul Prisikėlimo stebuklas 
daro mus tauresniais, kilnesniais, 
jautresniais savo artimiesiems ir 
aplinkiniams, apvalo mūsų sielas 
nuo kasdienybės apnašų, vienija 
išsibarsčiusius po pasaulį mūsų 
tėvynainius.

Šią brangią dieną, sėdėdami prie 
balta staltiese padengto stalo, min
timis susibarkime draugėn, sugrįž
kime ten. kur mūsų šaknys, tėvij ir 
protėvių žemė.

Giedrios pavasariškos nuotai
kos, linksmų šv. Velykų!

Antanas Petrauskas 
generalinis direktorius

Tautinių mažumų išeivijos 
departamentas prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės

Gerbiama Redaktore,
Mūsų mama - daktarė Valentina Bar

kienė padėjo savo stetoskopą (beje jau ant
rą kartą savo gyvenime!).

Prieš dvidešimt dvejus metus ji pirmą

Nuotraukoje - Valentina Barkienė (centre) su dukromis Rita 
(kairėje) ir Laima (dešinėje)

Tema diskusijai
Pamąstymai lietuviškai

Daugiau kaip metai veikia Lietuvių 
Klubas “Dainava”. Dauguma Sydnėjaus 
vyresniosios kartos lietuvių su nerimu 
laukė naujojo Klubo atidarymo ir nos
talgiškai prisimindavo senąjį. Ne vienas 
atidavė savo santaupas, aukojo aukas, 
kad buvęs senasis Klubas gyvuotų ir būtų 
lietuviška salelė tolimoje Australijoje.

Bet atėjo laikas Klubą parduoti. Da
bar mūsų Klubas modernus, šiuolaikiš
kas su visais reikalavimais. 2006 m. lap
kričio mėnesį įvyko Klubo atidarymas. Šam
panas liejosi per kraštus, muzika ir šokiai 
tęsėsi iki vidurnakčio. Bet linksmybės 
baigėsi, laikas prie darbo. Su naujo Klubo 
atidarymu siejome didžiules viltis.

Ir štai spaudoje skaitau, ką planuoja 
Adelaidės, Melbourne Lietuvių Namai, 
bendruomenės, susipažįsti! su jų veiklos 
programomis. O kurgi Sydnėjaus veiklos 
programa? Juk turime kompetetingą 
direktorių Valdybą, išsvajotą lietuvį vady
bininką (menedžerį). Nejaugi neįmano
ma savo veiklas, posėdžių nutarimus, 
sprendimus ir perspektyvas paskelbti 
spaudoje? Ar manote, kad užtenka vie
no ataskaitinio susirinkimo? Juk ben
druomenės nariams įdomu žinoti, kas 
vyksta Lietuvių Klube, kokius svarbius 

kartą “išėjo į pensiją" baigdama darbą 
Fairfield’o ligoninėje, kur dirbo kaip 
Medical Superintendent net dvidešimt 
metų.

Tačiau netrukus Valentina Barkienė vėl 
pradėjo dirbti ke
lias dienas per sa
vaitę privačioje 
praktikoje Chester 
Hill priemiestyje, 
Sydnėjuje.

Medicina-dak
tarės Valentinos 
Barkienės pašauki
mas ir jos meilė. .Ii 
visuomet buvo la
bai maloni, dėme
singa ir nepapras
tai rūpestinga bei 
visuomet linkusi 
padėti gydytoja.

Pacientai jos 
pasiilgs, kaip ir ji jų 
pasiilgs.

Dukra Laima

sprendimus priima direktorių taryba. O 
kai nežinome, arba informacija pavė
luota, tuomet gaudome žinias iš lūpų j 
lūpas, o kartais ji pasirodo klaidinga! 
Pasikeitimai direktorių Valdyboje, me
nedžerių kaita, visa tai įvyko. Deja, nebu
vo jokio oficialaus pranešimo, supažin
dinimo.

Dabar jau turime energingą vadybi
ninką Jeronimą Bclkų, kuris pasiryžęs 
vardan lietuvybės kalnus nuversti. Išties, 
su jo atėjimu Klube įvyko daug pasikei
timų. Tikiuosi jie atneš pelną ir Klubui. 
Bet turime ir praradimų.

Manau, ne vienas emocingai.surega- 
vo išgirdęs per radiją, kad Klubą palie
ka profesionali ir kompetentinga darbuo
toja Greta Savickaitė-Fletcher. Ji yra ir 
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pir
mininkė. Šiai moteriai nestigo gerų ir 
gražių idėjų, optimizmo. Ji visada malo
nia šypsena visus pasveikindavo, padė
kodavo. Liūdna, kuomet Klubą palieka 
energingi žmonės.

Vis kalbame, kad bendruomenei 
trūksta naujų,ir jaunų žmonių, bet arpa- 
klausiam, kodėl jie palieka mūsų ben
druomenę?

Aida Zastarskytė - Abromas

Dear Editor,
I wish to share a memorable experience. 

Currently over two million people have 
climbed the Sydney Harbour Bridge. Now, 
this three and a half hour spectacular 
event was enjoyed by my husband Peter 
Kains, my two children Luke and Lara and 
my-self. The special gift was given to my 
husband and myself by my brothers Vy
tas and Romas Šatkauskas as part of our 
50/60 birthday celebration that we 
celebrated last year.

We climbed the Bridge on Sunday, 27/ 
1/08, a beautiful summer’s evening, and

Nuotraukoje iš kairės: Elė, Peter, Lara ir Luke Kailis ant garsiojo Sydnėjaus tilto.

Gerbiama p. 
Redaktore,

Gavome gan įdo
mų sveikinimą.

Lietuvos paštas 
skautų judėjimo ju
biliejaus proga išlei
do specialius pašto 
ženkliukus, kuriuos 
siunčiu ir jums pasi
žiūrėti. Galbūt ir skai
tytojams bus įdomu 
juos pamatyti.

Linkiu jumsBanks- 
towne nepaskęsti, kai 
pas mus dar vis sausa.

Vytas Vaitkus,
Geelong 

chose to do the “Twilight” climb. It was a 
spectacular “once must do before you die” 
- so put it onyourwish list, too.

The walk takes you along catwalks, up 
ladders, and steadily to the summit of the 
Bridge. Experience the satisfaction of 
conquering the upper arch of the Bridge 
while taking in the city surrounds, the World 
Heritage-listed Sydney Opera House, the 
Harbour and the Bridge itself beneath your 
feet. The Bridge is 134 metres above 
Sydney Harbour. My next wish is to do the 
“Dawn” climb!

Elė Kains (from “Talka”, Sydney)
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Sportas_________________________
Beidžingo olimpinių žaidynių prizininkų lauks

solidžios premijos

Fotomenininko Mariaus Jovaišos 
skrydis į Australiją

ELTA. Artėjant Beidžingo olimpinėms 
žaidynėms kai kurios šalys paskelbė apie 
medalius iškovosiančių sportininkų lauk
siančias premijas. Pvz, olimpinių žaidynių 
tėvynė Graikija čempionams skirs apie 
190,000 eurų, už sidabro medalį -130,000 
eurų, o už bronzų - 70,000 eurų. Žaidynių 
prizininkams taip pat bus skirtos valsty
bės tarnautojų pareigos bei šimtų tūks
tančių vertės reklamos sutartys.

Pernai olimpinės šeimos nare tapusi 
Juodkalnija čempionams sumokės 60,000 
JAV dolerių. Rusija už aukso medalį su
mokės 50,000 JAV dolerių, už sidabro - 
30,000, o už bronzų - 20.000. Olimpinių 
žaidynių prizininkai taip pat gali tikėtis 
solidžių premijų iš įvairių sporto fondų ar 
privačių verslininkų, taip pat nemokami! 
butų, pinigų ar automobilių iš vietos val
džios atstovų.

Kitos Europos šalys nelinkusios taip iš
laidauti. Pvz., Vokietija, kurios sportinin
kai 2004 m. olimpinių žaidynių medalių 
lentelėje užėmė šeštųjų vieta (48 medaliai), 
už olimpinio čempiono titulų sumokės tik 
15,000 eurų. Tuo tarpu Azijos šalys olimpi
nius medalius įvertino gerokai didesnėmis 
sumomis. Nors sumos, kurias Kinijos val
džia skirs medalius iškovosiantiems spor
tininkams, kol kas neskelbiamos, tačiau 
olimpinių žaidynių prizininkų laukia irpa-

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr5.

Daugiausia 
privilegijų turi 
aukštieji komu
nistų partijos na

riai. Viena iš jų - spec krautuvės su įvai
riom sovietinėm ir importuotum gėrybėm. 
Kainos tose krautuvėse daugžemesnės.

Važiuodami iš Vilniaus į Kaunu, pake
liui paėmėm pavėžėti kažkokių moteriškę. 
Ji mums papasakojo, kad vežasi nuosta
bias vaišes savo šeimai, ir kaip ji jas gavo.

“Einu”, sako, “apsipirkti iržiūriu, kad 
labaižinomas rašytojas eina į tų pačiųpu- 
sę. Priėjom parduotuvę, o rašytojas eina 
prie užpakalinių durų. Aš iš paskos. Ra
šytojas įėjo pro tokias nežymias duris, ir aš 
iš paskos. O tenai - visai kitokia parduo
tuvė, negu prie gatvės. Lentynos lūžta nuo 
visokių nematytų produktų - visokių 
konservų, žuvų, ikrų, vaisių - ko tik nori. 
Rašytojas prisipirko visa ko ir išėjo. Tada ir 
aš prisirinktiu ko norėjau, ir kaina buvo 
nedidelė. Kai jau viskas buvo ant prekys
talio, pardavėja sako: “O tamstos kortelė?” 
“Kokia kortelė?” “Tamstos partijos kortelė 
produktams”. Pasakiau, kad neturiu. Par
davėja supyko, kad aš jai laikų gaišinu, kad 
aš neturiu teisės ten pirkti, 'lai aš jai pa
sakiau, kad Tarybų Sųjungoje visi žmonės 
lygūs, kad ji neturi teisės man neparduoti. 
Pagrasinau, kad eisiu skųstis, nors pati ne
žinočiau kam, ir ji išsigando. Pardavė man 
viską, ir štai - važiuoju apsipirkus ir nu
stebinsiu šeimų!”

Nuvažiavom aplankyti pusseserės Če- 
sytės ir tetos Jagos Turniškėse. Giminės su 
Česy tės šeima vengė palaikyti ryšį, nes, anot 
jų,jiems “nepatiko Vytauto Kleizos marš
kinių spalva”. Čėsytės vyras Vytautas pri
klausė komunistų partijai; tuo metu buvo 
sveikatos ministras. Aš Vytautų pažinojau
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Olimpiados talismanai Fu Wa.

pildomos premijos iš sporto institucijų, 
miestų ir provincijų valdžios. Be to, nuo 
1984 m. Fok Ying-Tung fondas olimpi
niams čempionams įteikia kilogramų 
aukso ir 80,000 JAV dolerių čekį.

Singapūras, per visų žaidynių istorijų 
iškovojęs vos vienų olimpini medalį - 
sidabro apdovanojimų 1960 m. Romos 
olimpinių žaidynių sunkiosios atletikos 
varžybose, pasiryžęs čempionui sumokėti 
beveik pusę milijono eurų. Japonija už 
olimpinių žaidynių medalius sumokės 
atitinkamai 19.000, 12,500 ir 6,300 eurų.

Kanada žaidynių prizininkams skirs 
atitinkamai 14,000,10,000. bei 7,000 eurų.

iš universiteto laikų, kai jis draugavo su 
Česyte, ir man jo marškinių spalva nerūpė
jo. Kleizos turėjo savo pagrindinį butų 
Vilniuje, bet vasarų gyveno Turniškėse, 
partijos didžiūnų rajone. Mus savo auto
mobiliu nuvežė Jūra. Rajonas buvo ap
tvertas, prie vartų stovėjo sargybinių bū
delės. Turėjom pasakyti, pas kų važiuojam. 
Sargybinis paskambino telefonu ir paklau
sė, ar mus priims. Namuose jokio oficia
lumo nebuvo, jautėmės tikrai kaip pas gi
mines. Kalbėjomės apie jų ir eilinių žmo
nių skirtingų gyvenimo būdų. Česytė kiek 
paironizuodama papasakojo apie “spec 
krautuves”, kuriomis naudojasi aukštieji 
partijos nariai. Jos būna užmaskuotos, iš 
gatvės net nematyti, kad ten yra krautuvė, 
bet kam reikia, tas žino. Ten yra visokių 
kiliems neprieinamų produktų ir viskas 
pigiau. “Žinai, mes tokie vargšai, tai mus 
reikia sušelpti”, - sakė Česytė. Ta proga ji 
nuėjo į tų krautuvę su Gražina ir nupirko 
mums kai kurių gardumynų.

Yra dar viena krautuvių rūšis, ne vi
siems prieinama. Tai nepartiniams žmo
nėms su legalia užsienio valiuta. Pvz.. 
Vytautas, gavęs Lenkijoj honorarų zlotais, 
gali tokioje krautuvėje šio to nusipirkti; ar
ba žmogus, gaunantis amerikoniškų pen
sijų (kokių labai nedaug).

Kita privilegija yra taikoma aukštųjų 
partijos narių vaikams. Jiems lengva įstoti 
į universitetų, o dar lengviau jį baigti, nes 
jie visus egzaminus “išlaiko”, ar kų žino, ar 
ne. Pati pavojingiausia specialybė - ne 
specialistui, bet kitiems žmonėms - yra 
medicina. Vilniuje yra viena, neva “eilinė”, 
(ne “spec”) ligoninė, kuri yra aprūpinta 
geresne aparatūra ii' gydymo priemonėm, 
ir j jų skiriami naujai iškepti gydytojai - 
partiečių vaikai. Į tų ligoninę pacientai bijo 
pakliūti!

Yra, aišku, ir tikra spec ligoninė su ge
rais specialistais, bet ten eiliniam žmogui 
beveik neįmanoma pakliūti, nebent tas 
žmogus turėtų mano tėtės užsispyrimų.

Eitutė gavo širdies priepuolį, ir tėtė, 
daug negalvodamas, nuvežė jų į geriausių 
ligoninę - spec. Prie įėjimo juos sulaikė 
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Gražina Pranauskienė
Šiais laikais atstumai tarp Lietuvos ir 

Australijos rodos dar sutrumpėjo. Prieš 
savaitę Melbourne Garbės generalinis 
konsulas Andrius Žilinskas gavo prane
šimų. jog atvyksta žymus fotografas ir 
verslininkas Marius Jovaiša (žiūr. miotr. 
dešinėje). Per 24 valandas man Viktorijos 
Universitete pasisekė surasti tinkamų pa
talpų ir nuo š.m. kovo 12 dienos, dvi savai
tes 300 Flinders gatvėje, 17 aukšte, veiks 
vieno žymiausio 1 .ietuvos fotografo paroda.

Kas gi yra Marius Jovaiša - “skrajo
jantis olandas”, ar žmogus amfibija? Pasi
rodo, tai jaunas ir talentingas fotografas, 
sugebantis suderinti meninius ir verslo su
gebėjimus ir užsikrėtęs nepasotinamu noru 
keliauti.

2006 m. pasirodė jo fotografijų albu
mas „Tranquilia. Ramybės šalis“. Ta pro
ga. poetas Marcelijaus Martinaitis apibū
dino Marių kaip vienų neramiausių lietu
vių keliautojų, aplankiusį net labai retas, 
sunkiai prieinamas pasaulio vietas. Taip pat 
drąsiai kopusį į kalnus, nusileidusį i kan
jonus. skridusį. plaukusį, ėjusį pėsčiomis, 
pernešusj įvairiausias klimatines sąlygas. 
Tačiau „Tranquilia. Ramybės šalis“ atspin
di ne asmeninius rizikos faktorius, o kas
dieninę ramybę. Štai kų. knygos iškeidimo 
proga, rašė pats Marius Jovaiša: „Tai 
meninis projektas, brandintas trejus metus.

vyresnioji sesuo, pareikšdama, kad Eliutei 
čia negalima pasilikti, nes ji čia neprire
gistruota. “Jūs pirmiausia suteikit žmogui 
pirmųjų pagalbų, o paskui žiūrėkit, kur jį 
padėti”, - pasakė supykęs tėtė. Sesuo 
ginčijosi, kad to negalima padaryti, Eitutę 
tuojau reikia vežti j kitų ligoninę. Tėtė ne
pasidavė. Kilo triukšmas. Kur buvęs, kur 
nebuvęs į ligonine ateina sveikatos minis
tras dr. Kleiza su sūnum. “Kas čia darosi? 
Koks čia triukšmas?” “Vytautai, žiūrėk, tos 
seserys nenori įleisti Dakutės, nenori jai 
suteikti pirmos pagalbos”, - sako tėtė. “Bet. 
dėde Vytukai, čia tokios taisyklės - mes jos 
negalim priimti...’’Tėtė ministro aiškini
mų neklausė: “Tu nedrįsk jos iš čia išmes
ti! Jeigu jai pasidarys blogiau, tai tu atsa
kysi! ” Kų darys ministras - liepė seserims 
priimti Dakutę, ir ji ten išbuvo kol pasveiko.

Ideologiniai meno vertinimai
Dailininkas Valius savo studijoje mums 

rodė paveikslus, kurių jis niekad neduoda į 
parodas. Prieš parodų kiekvienas pasveiks
iąs yra įvertinamas ideologiškai ir politiškai 
ir labai daug jų yra atmetama. “Tai aš jų ir 
nenešu - vis tiek atmes”, - sakė Valius.

Kitų kartų lankėmės pas dailininkų 
Žukų, kuris dirbo Vilniaus Universiteto 
bibliotekininkystės katedroje, susitarti dėl 
mano dalyvavimo posėdyje. Žuko bute 
buvo tikra paveikslų galerija. Jis tuos pa
veikslus buvo pirkęs “pogrindinėse” paro
dose. Jos niekur neskelbiamos, bet kam 
reikia, tas žino.

Ideologinio vertinimo neišvengia ir 
tautiniai šokiai. Choreografas Kazys 
Poškaitis mane pakvietė į šokių peržiūrų 
Profsąjungų Rūmuose. Panašiai kaip su 
paveikslais, naujai suchorcografuoti liau
dies šokiai turi būti parodyti komisijai. 
Jeigu komisija juos priima, jie nuperkami, 
ir visos šokių grupės gali jais naudotis. 
Viena iš choreografų buvo mano klasės 
draugė Kiška Daujotaitė. Norėjau su ja 
pakalbėti, bet ji manęs vengė, tai pagalvo
jau, kad arba bijo, arba yra parlietė ir su 
užsieniečiais nenori turėti reikalų. Kly
dau. Daug vėliau, skaitydama tremtinitj 
prisiminimus, radau, kad ji su vyru globojo 
irdaugpadėjo grjžusicms tremtiniams.

Lankydami Rasų kapus pastebėjome,

apie nuostabų 
ir susižavėjimų 
keliančių Ra
mybės šalį. 
Kasmet su šei
ma, draugais ar
ba vienas vyks
tu vis j kitas 
šalis, vis kitus 
pasaulio kraš
tus. Labai įdo
mu ieškoti atsa
kymo: kų veikia 

žemė, jos augalija, kalnai, kai jie palikti 
vieni patys sau, kai žmogus iš čia išėjęs ar 
dar neatėjęs, ar kai pats neaprėpiamose 
erdvėse esi tapęs vos įžiūrima pasaulio 
dalele“.

Fotoalbumų, išleistų 1500 egzempliorių 
tiražu, sudaro įvairiausios nuotraukos, ku
rias Marius užfiksavo lankydamasis visuo
se pasaulio žemynuose, išskyrus Antarkti- 
dų. Pasirodo, jog daugiausiai albumo nuo
traukų fotografuota Australijoje, I lavajuo- 
sc. Kalifornijoje, Namibijoje. Sicilijoje ir 
Tasmanijoje, tad mūsų kontinente energin
gasis fotografas lankysis ne pirmų kartų. 
Marius mielai sutiko atsakyti j keletu ma
no klausimų:

Ar esate lakūnas, ar fotografas? Juk 
pakilęs j orų negalite ir pilotuoti, ir daryti 
nuotraukas? Kada pradėjote užsiiminėti 

Nukelta į 7 psl.

kad ant Mykolaičio-Putino kapo dar ne
buvo paminklo. Su paminklais buvo taip, 
kaip ir su kitais meno kūriniais - jie turėjo 
praeiti ideologinį ir politinį patikrinimų, 
kad būtų gautas leidimas juos pastatyti. 
Man parodė vienų paminklų, kuris “išdy
go” iš po nakties be jokio leidimo. Istorija 
buvo tokia (ne visai tiksliai prisimenu): 
jaunas dailininkas tarnavo kariuomenėje. 
Jis pasakė kažkų antisovietiško ir už baus
mę buvo nusiųstas į dalinį, kuris dirbo stip
rios radiacijos srityje be jokios apsaugos. 
Tikrumoj tai buvo mirties nuosprendis, ir 
dailininkas, grįžęs i Vilnių, netrukus mirė. 
(Buvo sakoma, kad jam “smegenys ištir
po”). Norėdama išvengti demonstracijų, 
valdžia jį beveik slapta palaidojo (panašiai 
kaip laidojo Kalantą kelias valandas prieš 
paskelbtų laikų). Tačiau kitų rytų, be jokių 
leidimų, ant jo kapo stovėjo medinis Vil
džiūno sukurtas paminklas.

Mykolaičio paminklo užkulisiai man 
paaiškėjo, kai būdami prie Aiseto ežero mes 
nuplaukėm iki pat jo galo ir pasiekėm dai
lininko Stasiulevičiaus sodybų.

Dailininkams tada buvo leidžiama 
nusipirkti į gyvenvietes iškraustomų ūki
ninkų sodybas. Sodyboje radome jo žmoną 
Ireną Kostkevičiūtę. Putino-Mykolaičio 
gyvenimo pabaigoje ji buvo jo sekretorė, 
įkvėpėja, mūza. Toje sodyboje ji turėjo 
didelį Mykolaičio kūrybos ir jo laiškų jai 
archyvų. Ji sakė, kad tie laiškai labai įdo
mūs ir vertingi, bet kol Mykolaitienė gį- 
va, jų skelbti negalima...

Ji papasakojo tokią keistą istori jų apie 
Mykolaičio mirtį ir paminklų. Rašytojų 
sąjunga ne tik palaidojo Mykolaitį savo 
lėšomis, bet ir pasisiūlė pastatyti jam pa
minklų kapuose. Mykolaitienė sutiko, bet 
kai pamatė paminklo modelį, vaizduojan
tį mūzų, tuoj užprotestavo, kad ji panaši į 
Kostkevičiūtę ir tokio negalima statyti. 
Supykusi, ji pasakė, kad pati pastatys 
paminklų, bet taip ir nepastatė. Mykolaitis 
mirė 1967-ais metais. 1972-ais metais 
paminklo dar nebuvo. Galų gale VI. Vil
džiūno sukurtas paminklas - mūza buvo 
pastatytas 1978 metais (galbūt po Myko
laitienės mirties'?).

Tęsinys kitame MP nr.
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Fotomenininko Mariaus Jovaišos...

Kelios Mariaus Jovaišos nuotraukos iš naujausio albumo “Neregėta Lietuva”.

Atkelta iš 6 psl.
“oro fotografija”?

Nesu lakūnas, esu fotografas, doku
mentinių filmų autorius, verslininkas. Ap
skritai nėra gera idėja vienu metu ir pilo
tuoti, ir fotografuoti. Aš domėjausi, skrai
džiau parasparniais, šokinėjau su parašiu
tu, bet pilotuoti lėktuvo arskraidyklės kol 
kas nesimokiau. Oro fotografija susidomė-
jau gal prieš penkerius metus.

Kaip bendrai kilo mintis pasikelti į pa
danges? Ar tiesa, kad žmogus, nebijantis 
skraidyti, yra labiau savimi pasitikintis 
ir atsisako daugelio kompleksų?

Apskritai man patinka ekstremalūs 
sportai, adrenalinas, tai fotografuoti skrai
dant man labai natūraliai patinka. Tikra 
tiesa,kad reikia atsikratyti daug baimių ir 
kompleksų. Negali nuolat galvoti apie pa
vojų, nes tada nepavyks susitelkti fotogra
favimui. Tenka visiškai užmiršti baimes ir 
pasikliauti piloto profesionalumu. Nors 
įvairiausių nuotykių beskraidant atsitinka, 
ir skraidyklės variklis užgęsta, ir avariniu 
būdu leistis tenka ir panašiai.

Ar turite padėjėjų ir mokinių, kuriems 
ateityje žadate perduoti savo “skraidymo 
kūrybą”?

Kol kas mokinių neturiu. Gal vaikai 
perims, laiko daryta, man tik 34 metai.

Kiek esate išleidęs fotografijos

albunių? Ar fotogra
fuojate lik gamtų, ar 
mėgstate ir žmones?

“Neregėta Lietu
va” “ antrasis mano 
albumas. Pirmasis bu
vo prieš metus, vadi
nosi “Tranųuilia. Ra
mybės šalis”. Jame
buvo sudėta 100 “ramybės portretų” iš vi
so pasaulio. Fotografuoju labai daug ką, ir 
žmones, ir gyvūniją, ir abstrakcijas, ir 
architektūrą, ir “glamour”, bet albumus 
kol kas publikavau tik kraštovaizdžių.

Kiek esate surengęs personalinių 
parodų ir kur?

“ Iki pradėdamas leisti albumus, buvau 
surengęs vieną parodą Vilniuje, “Pasaulio 
spalvos”. Kai išleidau “Tranųuilia”, suren
giau keletą nedidelių parodų Įvairiose 
Vilniaus vietose. Šiemet surengsiu bent
penkias “Neregėta Lietuva” parodas įvai
riose pasaulio šalyse.

Ar Lietuvoje esate taip pat žinomas 
kaip Europoje?

Kol kas esu žinomas tik Lietuvoje. Į 
Europą dar reikia prasimušti.

Kas paskatino vykti i Australiją ir ar 
čia taip pat skraidysite?

Keliavau po Australiją prieš dvejus 
metus. Skraidžiau virš Uluru ir Didžiojo

Barjero rifo. Man be galo patinka ši šalis: 
gamta, žmonės, dvasia, saulė. Matyt kad 
dar daug kartų čia grįšiu. Pernai beveik vi
sus metus paskyriau “Neregėtai Lietuvai”, 
beveik nemačiau savo šeimos. Liepos mė
nesį gimė antras vaikas. Išleidau albumą ir 
nusprendžiau atiduoti “skolą šeimai” - 
išvažiavome visi kartu pakeliauti po 
pasaulį. Iš pradžių Singapūras, po to Tai
landas, Filipinai, dabar esame Havajuose. 
Kitą savaitę atvyksime į Australiją ir 
praleisime joje penkias savaites. Šiemet 
turbūt neskraidysiu, nes šita kelionė yra 
daugiau buvimo su vaikais. O apskritai 
svajoju kada nors sukurti albumą “Unseen 
Australia”.

Ką kovo 16 dieną žadate papasakoti 
Melbourne lietuviams?

Kovo 16 d. Melbourno lietuviams no
rėčiau plačiau papasakoti apie savo skry
džius po Lietuvą, nuotraukas, knygą, atsi
liepimus. Parodysiu nedidelį dokumentinį

filmą ir Andriaus Mamontovo dainos 
“Marso kanjonai” videoklipą, sukurtą vien 
tik iš mano nuotraukų. Dar norėčiau 
pridurti, kad visi norintys, su albumu gali 
susipažinti internete www.ncrcgclalicluva.lt 
ir www.unsccnlithuania.coin. Jei dar ne
žiūrėjo!, tai užmeskit akį. ten yra skyreliai 
“Autoriaus įžanga” ir “Kaip tai padaryta” 
- susidarysit pilnesnį vaizdą, koks tos 
knygos mastas, kaip ji buvo daroma. Pats 
albumas jau parduodamas ir Aniazon.com

Tai štai koks tas Marius Jovaiša - ir 
skrajojantis olandas, ir žmogus amfibija, ir 
vulkano kibirkštis! Todėl mclbourniškiams 
labai pasisekė, kad sekmadienį, kovo 16 
dieną, 1.30val.p.p. jis sutiko atvykti į Lie
tuvių Namus ir visus besidominčius foto
grafija supažindinti su savo kūryba.

Viktorijos Universitete eksponuoja
mas nuotraukas bus galima nusipirkti, o 
visas pelnas skiriamas Australijos Lietu
vių Fondo paramai. □

Dainų Šventė 2009 - seminaras išeiviams
(TMIDepartamento informacija)

Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentas prie LR Vyriausybės, atsižvelgda
mas į ateinančių 2009 m. kultūrinius ren
ginius Lietuvoje, užsienio lietuvių bendruo
menių išreikštą poreikį - gauti išsamią 
informaciją kaip metodiškai pasiruošti 
2009 metų Lietuvos vardo tūkstantmečio 
Dainų šventei „Amžių sutartinė“, kartu su 
Lietuvos liaudies kultūros ccntni ir Kul
tūros darbuotojų tobulinimosi centru 
organizuoja seminarą užsienio lietuvių 
meno kolektyvų vadovams. Seminaras 
„Lietuviškų dainų ir šokių tradicijos bei jų 
puoselėjimas“ vyks 2008 metų kovo 19-21 
d. Vilniuje.

Seminaro pagrindinė tema - Dainų 
šventė: užsienio lietuvių meno kolektyvų 
pasirengimas ir dalyvavimas Pasaulio lie
tuvių Dainų šventėje Lietuvoje, Lietuviškos 
kultūros reprezentavimas užsienyje per 
Lietuviškų dainų ir šokių šventes, organi
zavimas ir dalyvavimas jose. Taip pat bus 
kalbama apie gyvosios tradicijos įvertini

mą ir išsaugojimą, sceninio meno raidą 
Lietuvoje: patirtis, tradicijas, naujoves. Se
minaro metu mėgėjų meno kolektyvų 
vadovai, bendruomenių atstovai turės 
progos pasikeisti patirtimi ir informacija, 
užmegzti glaudesnius tarpusavio ryšius, 
įgyti meno vadybos įgūdžių.

2007 m. Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento kartu su užsienio lietuvių 
bendruomenėmis surinktais duomenimis, 
38 užsienio lietuvių bcndniomenėsc vei
kia virš 170 mėgėjų meno kolektyvų jun
giančių apie 4 000 tautiečių, puoselėjančių 
ir pristatančių lietuvišką kultūrą.

Seminare dalyvaus 28 dalyviai iš 16 
pasaulio kraštų, kuriuose veikia užsienio 
lietuvių meno kolektyvai. Seminare lau
kiama delegatų iš Airijos, Argentinos, 
Australijos, Baltarusijos, Brazilijos, 
Danijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, 
JAV, Kaliningrado srities, Latvijos, 
Lenkijos, Rusijos, Švedijos, Ukrainos, 
Vokietijos. □

ALB Krašto Valdybos pranešimas
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės ruošia sąvadą 

“Lietuvos kultūros ir meno atstovai užsienyje”.
Šiame sąvade nurodoma: bendruomenės pavadinimas, kultūros ar meno atstovo var

das ir pavardė, atstovaujama meno šaka ir žanras bei atstovo kontaktinis adresas.
Australijos lietuviai menininkai, kurie sutinka būti įtraukti į šį sąvadą, prašomi kreip

tis į savo Apylinkių Valdybas arba Į ALB Krašto Valdybos pirmininkę Birutę Prašmu- 
taite adresu:

2/6 Niki Crt., East Bcntlcigh, VIC3165.
Tel: (03) 95793946 E-mail: birute@ausllb.org ALB Krašto Valdyba

Nauja knyga
Lietuvoje dienos šviesą išvydo nauja knyga “Vietinės Rinktinės kariai ir vadai”. Tai 

360 puslapių, pilna nuotraukų ir prisiminimų knyga. Australijoje ją platina Antanas 
Kramilius. Knygos kaina Australijoje 30 litų. Užsisakę šią knygą ir pageidaujantys ją 
nusipirkti, prašom skambinti A. Kramiliui tol.: (02) 9727 3131 arba rašyti e-mail: 
akramili@bigpond.nct.au. Pinigus prašom pasiųsti iš anksto. Čekius išrašyti A. 
Kramilius. Adresas: 83 Queen St., Canley Heights, N.S.W. 2166.

Antanas Kramilius

Aukos Lietuvos jaunimui paremti
(Surinkta šv. Kazimiero Šventėje Lidcombe)

Po $50 - A. Dičiūnas, G. Grybaitė ir M. Vilkaitienė iš Canberros.
Po $20 - Z. ir.P. Andriukaičiai, L. Cox, A. ir L. Juragiai V Savickaitė.
Po $10- V. Stasiūnaitis, EI. Belkienė, A. Jarienė, A Rupšys, L. Kramilienė, J.Barila, 

J. Burokienė, M.Kuzabavičienė, A Dudaitis.
Po $5 - V. Šliogeris, J. Gudaitis, AJablonskienė. Katalikų Kultūros Draugija

Su meile prisimindami

A^A Bronių Genį,
reiškiame gilią užuojautą žmonai Genutei, dukroms Danguolei ir Lucijai, 

sūnui Kęstučiui bei jų šeimoms
a.a. Broniaus krikšto dukra Valerija Karpuška, 
Romas ir Vytas Šatkauskai, Saulius Karpuška, 

Elė ir Peter Kains ir jų šeimos

aukojame “Mūsų Pastogei” $100.

Mielam bendradarbiui

Broniui Geniui
apleidus mūsų vargų ir rūpesčių pasaulį, gilią užuojautą reiškiu šeimai, 

draugams ir pažįstamiems.
Prisimenant geresnius mokytojavimo laikus,
aukojame “Mūsų Pastogei” $100

Genovaitė Kazokienė, Ugnė, Kajus

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks Velykų sekmadienį, kovo 23 dieną, 

1130 vai. ryto St. Joachim's bažnyčioje, Lidcombe.
Parapijos Taryba

Aukos “Musų Pastogei”
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A. Vaičaitis VIC $30.00 G. Jokūbaitis VIC $ 5.00
S. Starinskienė SA $ 10.00 Z. Poškaitis VIC $ 35.00
O. Meiliūnienė NSW $ 15.00 H. Statkuvienė VIC $ 5.00
V. Aukštiejus VIC $ 20.00 G. Baltutytė VIC $ 15.00
O. Gvildienė VIC $ 5.00 M. Saženienė VIC $ 35.00
A Šidlauskas NSW $ 5.00 L. Kozlovskienė VIC $ 15.00
L. Gruzdeff- V. ir A. Baltrukoniai VIC $ 25.00
Kraucevičiūtė NSW $ 5.00 A Muccnickas VIC $ 5.00
I. Dambrauskienė NSW $ 35.00 A. Urbonavičienė VIC $ 35.00
A. Griškauskas NSW $ 10.00 A. Volkas VIC $ 35.00
AJokantas NSW $ 15.00 B. Malinauskas QLD $ 15.00
D. Skorulienė NSW $ 35.00 J. Vitartas ACT $ 5.00
M. Linas NSW $ 35.00 B. Sumila ACT $ 15.00
A Morris NSW $ 5.00 J. Balčiūnas VIC $ 35.00
AStupuras VIC $ 15.00 P. ir V. Gružauskai ACT $ 20.00
A Reisgys NSW $ 35.00 R. Lokicnc NSW $ 10.00
M. Pocius SA $ 20.00 R. Stašionis NSW $ 15.00
P. Bielskis SA $ 5.00 R. Burncikis NSW $50.00
D. Umevičius SA $ 10.00 E. Šumienė VIC $ 35.00
E. Pankevičius VIC $ 10.00 A.P. Šimkus VIC $ 15.00
N.irl. Venclovai NSW $ 65.00
P. Armonas NSW $ 35.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
V. Račiūnas NSW $ 15.00 “Mūsų Pastogės” Administracija
I. Vilkišienė VIC $ 35.00_
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Konkursas ALB vėliavai sukurti
Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 1000- 

čio proga, ALB Krašto Valdyba skelbia konkursą Australijos 
Lietuvių Bendruomenės vėliavaisukurti.

Vėliavos projektų pristatymo terminas -2008m. birželio 
mėn. 15 <1. Pristatyti projektai bus pateikti viešam svarstymui 
lietuviškoje spaudoje ir ALB intemetinėje svetainėje. Galutinį 
sprendimą priims ALB Krašto Valdybos paskirta vertinimo

komisija. Geriausio projekto autoriui bus skiriama $ 250 premija.
Žinių apie vėliavų sudarymo principus galima rasti Alfred’o Znamicrowski’o kny

goje “The World Encyclopedia of Flags. The definitive guide to international Hags, banners, 
standards and ensigns “ (First published in 1999 by Lorenz Books. I .ondon, 1999).

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis j Liliją Kozlovskienę, tek: (03) 8707 0347. 
Projektus siųsti adresu: Lilija Kozlovskienė, 77 Griinwade Cres.,

Frankston, VIC 3199, arba cl.paštu: lilija@austlb.org
ALB Krašto Valdyba

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje 

xxv^DSYPNgY;0Q8 Meno ir Tautodailės parodos 
"SSSSSw* ALD Ruošos Komitetas iš anksto kviečia menininkus išstatyti 

savo darbus Meno ir Tautodailės parodoje. .1 i įvyks šių metų gruodžio pabaigoje Australijos 
Lietuvių Dienų metu.

Geriausi darbai (“Lithuanian Theme” and “Drawing Prize”) bus apdovanoti.
Dėl tautodailės darbų kreiptis į Martiną Reisgieną

tek: (02) 9543 1001 c-mail: martinareisgys@holmail.com
Dėl tapybos ir skulptūros darbų kreiptis j Leeką BruzdefT

tek: (02) 9796 8573 e-mail: lcekart@optusnet.com.au 
arba Jolantą Janavičienę

tek: (02)9939 2180 c-mail: jurgisandjolanta@tpgi.com

Wenow 
on 12 imli term deposits 
tranas little as S5MLm

Funds a»y iwtwe mnay h-which
l>» pe*d m vriditfiiirMii smhl

Catta@acGe38.net.au
Adelaide (08)83627377

Melbourne (03)9328 3466
Sydney (02)9782 0082

MStlUy
ud MMtyrt tatpfaM taą 

mm* •ranywhii 
totems Hin natotšfr

"fcetter than tfee bank"
Lithuanian Cooperative Credit Society “Talka" Ltd

Free retirement seminar in 
Lithuanian language

Sponsored by the Commonwealth Bank (CBA). To by held at the Lithuanian Club 
“Dainava” on Sunday, March 30th, between 2.00 p.m. and 4.00 p.m.

Registration:
1. 2.00 to 2.15 pm on 30/3/2008.
2. By phone, contacting CBA (1 800 241996) Monday to Friday between
8.30 am and 530 pm.
3. Via the Internet @

www.re tire readv2.webccntral.comjui/ssl/registrationjisp?SeminarID=1442
Leonas Markauskas-contact no. 0416035515.

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! ALJS

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02)9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania....................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com
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DAINAVA
L ITHUAIil All CLUB

16 - 20 Meredith Street, Bankstown 
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contaclus@lithuanianclub.org.au 

www.lithuanianclub.org.au

Keičiasi Klubo “Dainava” 
darbo valandos

Nuo šeštadienio, kovo 1 dienos naujos darbo valandos: 

Trečiadieniais - sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.

Norintys užsisakyti Klubo patalpas pirmadieniui ar antradieniui, pra
šomi kreiptis j Klubo Administraciją.

Klubo restoranas dirba:
pietūs 12 vai. ryto -3 vai. p.p. trečiadienį-sekmadienį 
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 9.30 vai. p.p. trečiadienį - šeštadienį

Linksma valandėlė
5 vai. p.p.- 7 vai. p.p. - trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį.

I Beikite pasisvečiuoti Klubo jaukiame bare.

Tautinių šokių grupė “Sūkurys” repetuoja sekmadieniais (kai nevyksta 
kiti renginiai) nuo 430 vai. p.p.

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

Primename, kad Klubo šventinimas įvyks sek

madienį, balandžio 20 dieną. Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Klubas bus uždarytas:
Didįjį Penktadienį, šeštadienį, Velykų dienomis (sekmadienį ir pir
madienį), antradienį
kovu e*1 — r? 5 dienomis

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

==^M= TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith St., Bankstown, Sydnė jaus Lietuvių Klube “Dainava”.

Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 14.30 vai. popintų. 
Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.

PO. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

“Mūsų Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 
vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

Šventinę velykine “Mūsų Pastogės” antraštę sukūrė vilnietis dizaineris Tomas 
Kvedaras. Už tai jam nuoširdžiai dėkojame. Red.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams S65.

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

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

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