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Steigiama nauja Seimo frakcija
Septyni Seimo nariai siekia įre

gistruoti naują Seimo frakciją. Pa
reiškimą Seimo pirmininkui Česlovui 
Juršėnui įteikė septyni Seimo nariai, 
prašydami įregistruoti frakcijos teises 
turinčią grupę. Šią grupę, išskyrus 
politinius klausimus, atstovaus centro 
sąjungos valdybos pirmininkas Egidi
jus Bičkauskas. Kiti pasirašiusieji yra 
rentro partijos pirmininkas Romualdas 
Ozolas, buvę LDDP nariai Julius 
Veselka ir Kęstutis Gaška, buvęs so- 
ialdemokratas Kazimieras Anta- 
nvičius, Seimo užsienio reikalų 
ramiteto pirmininkas Kazys Bobelis 
rvalstiečių partijos pirmininkas Albi- 
tas Vaižmužis. Jungimasis į frakciją 
galins geriau save realizuoti Seime, 
nano pasirašiusieji.

Jokiai Seimo frakcijai nepri- 
ilauso Vytautas Bubnys ir Alg. 
Andriukaitis. Rugsėjo 19 d. paskelbė, 
ad savo įgaliojimus LDD Partijoje 
sustabdo Kęstutis Jaškelevičius. Šie į 
įaują frakciją dar neįsijungė.

Konservatorių sunkumai 
savivaldybėse

Jau praėjo pusmetis nuo savi- 
aldybių rinkimų, kuriuose opozicijos 
unijos kandidatai gavo daugumą, 
tačiau jų valdymas nedrąsus ir į priekį 
iaug nepasistūmėjo. Kokios tam 
riežastys? Pažiūrėjus į Kauno savi- 
aldybę, kur iš 41 valdybos narių, 19 
onservatorių ir 4 krikščionys de- 

. Sokratai artimai bendradarbiauja, 
tačiau darbas priekin sparčiai neina, 
itrodo, kad' kitų grupių įtaka yra 
idesnė negu jų turimų vietų skaičius. 
Vytas Kupčinskas, vadovaująs ūkio 
omitetui, Laisvosios Europos Radijo 
hrbuotojui pareiškė, kad LDDP pri
lotas "valdininkų įstatymas" neleidžia 
akeisti senų nomenklatūrininkų, kad 
alėtų pakeisti lanksčiais, pasiruošu- 
iais tarnauti žmonėms pareigūnams, o 
e reikalauti ir trukdyti. LDDP įstaty- 
aas gina net ir tuos, kurie yra susikom- 
romitavę ir nepasiruošę tarnauti. No- 

_ int juos atleisti, reikia tai įrodyti 
enuginčyjamais argumentais, skirti 
tns drausmines bausmes ir tik po to 
alima atleisti iš darbo. "Tai ilgas ir 
fanenuotas kelias", sakė Kupčinskas.

Šiandien Lietuvoje yra sunku 
urasti sąžiningai dirbančius gerai kva- 
fikuotus tarnautojus, nes atlyginimai 
ra žemi, o atsakomybė didelė. Sovie- 
niai įstatymai ir nuostatos neatlygina 
piningo ir darbštaus tarnautojo, o su
gina jį su "mase", verčia elgtis kaip 

sovietiniais laikais, imti kyšius. Ne
nuostabu, kad progai pasitaikius jie 
sprunka į privačius biznius ar bankus, 
kur nesidrovinama kelti sau atlygin
imus, nors tos įstaigos ir bankrutuoja.

Kauno miesto meras profesorius 
Vladas Ratkevičius teigia, jog miesto 
savivaldybė nėra konservatorių tvir
tovė, nes Jaunalietuviai gavo šešias 
vietas, o Lietuvos Laisvės Sąjunga - 
penkias. Opozicijos susilaukta ne iš 
LDDP atstovų, kurie turi tik keturis 
mandatus, o iš Laisvės Sąjungos ir 
Jaunalietuvių atstovų. Tokiu būdu 
pokyčiai ir progresas savivaldybėse 
dar pristabdomas. Negirdėti apie san
tykius tarp Kauno miesto savivaldybės 
ir apskrities valdytojo, kuris skiriamas 
vyriausybės.

Mobilūs telefonai Lietuvoje
Lietuvoje šiuo metu veikia dvi 

pagrindinės mobilių telefonų kompa
nijos. Tai KCMLIET sukurta prieš ke
turis metus ir OMLITELsukurta vėliau.

KOMLIET dirba NMB 450 sis
temoje, apima rytų Europos šalis ir 
Skandinaviją. Ji turi apie 7000 abo
nentų, kas sudaro apie 50 - 60% visų 
abonentų Lietuvoje, kurie naudoja 
mobilius telefonus.

OMLITEL dirba BSM sistemo
je, apima vakarų Europą (išskyrus 
Skandinaviją) ir turi apie 2500 abo
nentų, arba 25% visos rinkos. Jie' 
lengvai susisiekia su Šiaurės Amerika.

Beveik visi abonentai yra Viln
iuje, Kaune ir Klaipėdoje. Tai daž
niausiai biznieriai ir žmonės uždirbą 
nuo 2000 iki 2500 litų per mėnesį. 
Mobilaus telefono naudojimas atsieina 
tarp 700 ir 900 litų per mėnesį.

Šiuo metu atsidarys dar viena, 
"Bitės" kompanija, kuri ateina su nau
jausia įranga ir konkuruos su kitomis 
mobilaus telefono kompanijomis.

Lietuvos kompiuteriai
Lietuvoje gaminamas naujas 

kompiuteris iš IBM dalių, pagamintų 
užsienyje. Jau sovietiniais laikais buvo 
gaminamas "Rūta" kompiuteris, kurio 
technologija buvo nelegaliai nukopi
juota iš vakarų. Šiandien naujas 
"SIGMANTA" kompiuteris yra pasku
tinės vakarų technologijos legalus 
produktas, sulig IBM sudaryta sutarti
mi. Jis gaminamas iš IBM dalių, pagal 
IBM technologiją, aptarnaujamas ir 
įdiegiamas Lietuvoje.

Kompiuteris pardavinėjamas su 
SIGMANTA prekiniu ženklu. Jis yra 
20% pigesnis nei toks pat IBM kom-

Pasaulio lietuvių sporto šventės jojimo varžybų laimėtojas V. CIVINSKAS, su 
savo šauniuoju trakėnu. V. Kapočiaus nuotrauka

piuteris, tai yra apie 1800 US dolerių. 
Parduodant šia kaina, jo rinką tikimąsi 
išplėsti į kitas rytų šalis. IBM atstovybė 
Vilniuje patvirtino Laisvosios Europos 
Radijo darbuotojui, kad šie kompiute
riai atitinka jų technologijai ir buvo 
pradėti gaminti tuo pat metu kaip ir 
IBM kompiuteriai. Tad SIGMANTA 

turėtų būti paskutiniosios technologi
jos produktas.

"SIGMANTOS" darbuotojas 
Rolandas Markevičius sakė, kad iš 
valstybės iždo buvo skirta 2,5 milijono 
litų kompiuterių gamybos išvystymui. 
Šiemet numatoma pagaminti 300 
kompiuterių ir pasiekti gamybos nulinį 
variantą (breakeven point), o po metų 
turėtų daryti ir pelno. Šiais kompiute
riais jau aprūpintos šešios savival
dybės, randama jų ir muitinėse, vidaus 
reikalų ministerijoje ir kitur.

Lietuvos elitas klausosi 
Laisvosios Europos Radijo

Baltijos tyrimo instituto vadovė, 
sociologė Rasa Lisauskienė pranešė, 
kad bent kartą per savaitę 29% Lietu
vos gyventojų klausosi Laisvosios Eu
ropos Radijo (LER) laidų. Tai labai 
aukštas procentas ir radijo populiaru
mas pateisina Amerikos kongreso skir
tas lėšas. Laidos yra populiariausios 
tarp Lietuvos elito: akademikų, aukštų 
valstybės tarnautojų, biznio vadovų, 
žmonių virš 35 metų amžiaus. Tai 

žmonės, kurie turi susigaudyti esamoje 
padėtyje, kad galėtų sėkmingai dirbti ir 
daryti nutarimus.

Radijo klausomąsi ne tiek dėl 
naujausių žinių, kiek dėl didelio 
pasitikėjimo žinių interpretacija, pa
dedant suprasti įvykių raidą. Klausyto
jas nori suprasti kas dedasi sudėtingoje 
situaciioie ir kaip įvykiai yra susieti, 
kas slypi už faktų. Didžiausias su
sidomėjimas yra rytų Europa, Europos 
Sąjunga ir jos įvykių analize. Nėra 
abejonės, kad LER neša didelę naštą 
Lietuvos elito švietimui. Jaunimas 
pageidauja daugiau žinių apie eko
nomiką, biznį ir informacijos apie 
įstatymus. O tai tikrai platus žinių lau
kas net vakarų standartu.

Lietuvos įstatymų liūne
Gyvenant demokratiškame 

krašte pagrindinių įstatymų pokyčiai 
būna reti, išskyrus tuos, kuriais vals
tybė manipuliuoja, kad pasipildytų 
nuolat tuštėjantį biudžetą. Mokesčių 
įstatymai kaitaliojami taip dažnai, kad 
mokesčių ekspertai vargiai besusigau- 
do. Lietuvoje, kur demokratinis, ekono
minis ir teisinis modelis buvo sukur
tas, buvę sovietiniai įstatymai yra 
nuolat kaitaliojami, neva demokratina- 
mi. Per trumpą nepriklausomybės at
statymo periodą, daugelis aktų jau 
net dvidešimtį kartų taisyti. Sunku 
žmonėms sužinoti paskutinius įstaty-
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Spalio 1 d. Prancūzija išsprog
dino antrą branduolinę bombą savo 
kontroversinėje bandymų serijoje 
Pacifike. Sprogusi bomba buvo 110 
kilotonų stiprumo (13 - kos kilotonų 
bomba nušlavė Hirošimą 1945 kie
tais). Bandymui pasirinktas Fan'ga- 
taufa atolas, j pietų rytus nuo 
Mururoa atolo.

Spalio 1 d. D. Britanija forma
liai įsivedė metrinę sistemą ilgio,
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atkelta iš 1 psl.
mo variantus. Nesusigaudo net vals
tybės depertamentai. Tiesa, kai ku
riuos aktus galima įsigyti privačiose, 
tuo užsiimančiose firmose.

Kad palengvinus susigaudyti 
pataisų jūroje, prie teisingumo minis
terijos dabar įsteigtas "Teisinės infor
macijos centras". Įstaigos darbuotojas 
Tauras Pėstininkas sakė, kad centro 
tikslas sekti įstatymų pokyčius ir su
kurti galiojančių norminių aktų re
gistrą. Tokiu būdu tiksli informacija 
bus prieinama vyriausybei iržmonėms.

Bendros Lietuvos - Prancūzijos 
ryšių informatikos kūrimo firmos at
stovas sakė, kad kuriant kompiuterinę 
teisės sistemą, valstybė turi sukurti 
tokią sistemą, kad ji būtų nemokama, 
lengvai prieinama ir toli gyvenantiems 
žmonėms per kompiuterinę sistemą. 
Tačiau T. Pėstininkas sako, kad tokia 
informacija yra privilegija, už kurią 
vartotojas turi mokėti. Nors registras 
dar tik kuriamas, jau vyksta ginčai, kas 
už jį mokės.

Atrodo, kad tai bus privilegija, 
nes liaudis priėjusi prie tokios infor
macijos gali "pakenkti" valstybei, tei
singiau pasakius nomenklatūrininkų- 
biurokratų bizniui. Reikia nepamiršti, 
kad įstatymų liūną sukūrė LDDP 
dominuojantis parlamentas ir vyriau
sybė, o eiliniai piliečiai turi šiandien 
jame murkdytis. Ištiesti jiems pagalbos 
ranką, atrodo nevalia.

Paskelbtos įstojimo į NATO 
gairės

NATO ambasadorių taryba bu
vo paruošusi 35 puslapių dokumentą, 
kuriame nurodoma kaip NATO bus 
plečiamas ir buvusios komunistinės 
valstybės priimamos į šią organiza
ciją. Dokumento turinys buvo paskelb
tas tik rugsėjo28d. specialiame NATO 
posėdyje. Buvo sukviestos visos esa
mos narės ir šalys dalyvaujančios 
NATO programoje vardan taikos. ’

Dokumentas nemini, kurios 
j valstybės bus priimtos, bet išvardinta 

kokiais kriterijais jos bus priimamos. 
Kalbama apie reikalingumą, kad ka
riuomenė būtų kontroliuoj ama civilinių 
organų, šalys neturi turėti teritorinių 
reikalavimų kitoms šalims, išspręstos 
etninių mažumų problemos, šalys 
tvarkosi demokratiškais pagrindais ir 
yra ekonomiškai pajėgios prisidėti prie 
,Mūsų Pastogė“ Nr, 401995.10.9. psl 2

svorio ir tūrio matams, su mažomis 
išimtimis. Numatytos stambios pi
niginės bausmės krautuvių savi
ninkams už senųjų matų vartojimą.

Prancūzas avantiūristas Bob 
Denard su 20 samdytų karių nuvertė 
Comoro valstybėlės prezidento Said 
Džohar vyriausybę. Comoro vals
tybė apima salyną Indijos vande
nyne netoli Afrikos krantų. Denard 
valstybės valdymą patikėjo iš 
kalėjimo išlaisvinto kapitono Kom- 
bo Ajuba vadovaujamai karinei 
chuntai.

Iš Vakarų į Rusiją sugrįžu

vendros gynybos.

Valstybės, dalyvaujančios 
NATO partnerystėje vardan taikos su
skirstomos į galimas NATO nares ir 
tas su kuriomis aliansas bendradar
biaus partnerystės vardan taikos rė
muose. Lietuvos atstovas NATO būs
tinėje, Briuselyje, Vygandas Osackas 
sakė, kadEuroposSąjungos šalys laiko
mos potencialiomis NATO narėmis. 
Lietuva yra asociuota E. S. narė, jos 
tapimą pilnateise nare niekas nenei
gia, tad jos kelias į NATO yra laisvas. 
NATOplėtimui niekas neturi veto teisės.

Tekstas dažnai kalba apie Eu
ropą, jos kultūros saįtus ir interesus. 
Dokumente nieko nėra nusakyta, kad 
Baltijos šalys būtų išskirtos, nors 
anksčiau ir buvo kariškių kalbama, 
kad Pabaltijis neapginamas. Reikianepa- 
miršti, kad NATO yra kuriamas poli
tikų, o ne kariškių. Ekonominis krašto 
pajėgumas bus vienas iš didžiausių 
faktorių narystei. Esamos narės nenori 
užsikrauti sau ekonominių sunkumų, 
ypač kada jos laiduoja visų narių sau
gumą.

Į NATO posėdį Rusija atsiuntė 
savo sudėtingą delegaciją. Reikia 
nepamiršti, kad Rusijos militaristai 
nacionalistai ir komunistai kelia didelį 
triukšmą dėl NATO plėtimosi į rytus. 
Net grąsinamilitarinejėga, jei Baltijos 
šalys būtų priimtos į NATO. Nėra 
abejonės, kad ambasadoriai buvo 
atsargūs formuluodami naujų narių 
priėmimo dokumentą.

Adolfas Šleževičius 
tolimuosiuose rytuose
Lietuvos ministras pirmininkas 

Adolfas Šleževičius šiuo metu lankosi 
tolimuosiuose rytuose. Rugsėjo25-26 
dienomis jis lankėsi Filipinuose, kur 
susitiko su prezidentu Ramos. Pasirašė 
keletą sutarčių dėl prekybos, mokslo ir 
sporto bendradarbiavimo.

Jis taip pat aplankė buvusią 
JAV karinę bazę, kuri dabar pritaikyta 
civiliniams reikalams. Jis išreiškė 
susižavėjimą kaip greit karinė bazė 
buvo pertvarkyta į prekybos uostą ir 
lengvosios industrijos zoną. Lietuva 
galėtų daug ko pasimokyti iš Filipinų. 
"Kaip ir Lietuva, ši šalis buvo okupuo
ta ir dabar turi kurti demokratinę vis
uomenę bei laisvos rinkos ūkį", 
pabrėžė A. Šleževičius.

Spaudai paruošė Anskis REISGYS
2.10.95

siam Aleksandrui Solženicinui buvo 
leista turėti savo programą vals
tybinėje televizijoje (du kartus į 
mėnesį, vėlai vakare, po 15 minučių). 
A. Solženicinas, "Rusijos Sąžinė", 
bandė įdiegti moralės sampratą 
savo tautiečiams, pakritikuodamas 
ir vyriausybės liniją. Dabar j o'-pro
gramos sustabdytos, motyvuojant jų 
populiarumo stoka.

Rugsėjo 26 d. Palermo, Sicili
joje, prasidėjo byla, iškelta buvu
siam Italijos ministrui pirmininkui 
Giulio Andreotti, pakaltintam pri
klausymu mafijai. Manoma, kad 
byla užsitęs dvejus metus.

■YPri riTri riTh

Iš Kinijos politbiuro bei ko- 
Į munistų partijos centrinio komiteto
• už korupciją pašalintas Čen Ksi-
• tong, buvęs Beidžingo burmistras, 
! pagarsėjęs kaip kietos ideologinės 
j linijos šalininkas.

Rugsėjo 29 d. JAV ir NATO 
I pažadėjo, kad bet kuri į NATO pri- 
! imta buvusi Rytų bloko valstybė bus 
Į traktuojama lygiaverčiai su kitomis 
į NATO narėmis, reikalui esant gina- 
1 ma pavartojant branduolinius gink-
• lūs. Šie ginklai tačiau nebus dis- 
; lekuojami naujųjų NATO narių teri- 
j torijose.

Šiuo metu rimčiausios kan-

baa^iib
Sutrumpintai pateikiame dalį 

pranešimo apie ekonominę padėtį 
Lietuvoje, kurį dr. Vytautas Doniela 
skaitė ."Mūsų Pastogės" popietėje 
š. m. rugsėjo 24 d. Redaktorius

Nors riba nėra visai ryški, rei
kia skirti bankus nuo "bankelių" 
arba finansinių firmų, kurios irgi 
užsiima indėlių priėmimu. Paplitus 
pastarųjų bankrotams, Lietuvos 
žmonės neteko daug pinigų. Pvz. 
"Sekundėje" apie 8000 indėlininkų 
prarado apie 17 milijonų JAV do
lerių, "Omegoje" - apie 8 milijonus, 
"Vilniaus nekilnojamojo turto bir
žoje" - apie 5 milijonus, "Enijoje" - 
apie 3 milijonus, "Nekturoje" - apie 
3-4 mln. ir buvo nužudytas pats 
direktorius. Ir taip toliau. Ilgai truko 
"LIT poliinter" skandalas, kurio metu 
buvo nušautas firmos direktoriaus 
Bubnelio tėvas. Vėliausia bėda - 
artėja prie bankroto Kauno "Holdin
gas", turįs tūkstančius indėlininkų 
ir nesugebąs atmokėti apie 20 mln. 
dolerių. Bendrai, indėlininkų nuos
toliai siekia apie 200 mln. JAV do
lerių, nors rašoma ir apie aukštes
nę sumą.

Bankeliuose prarastus indė
lius sudarė dalinai žmonių santaupos 

didatės į NATO nares yra Čekija, 
Vengrija ir Lenkija.

Kad apramintų Rusijos pro
testus dėl NATO praplėtimo į Rytus, 
NATO siūlo kompromisiniai leisti 
Rusijai laikyti žymiai daugiau tanką 
ir artilerijos-Kaukazo srityje, negu 
numatyta 1990 metų susitarime.

Bosnijos serbai pradėjo kos 
trofenzyvą Bosnijos šiaurės vate 
ruošė, bandydami atsiimti prieš pot 
savaičių prarastas sritis. Bosnijoj 
vyriausybės tvirtinimu, Bosnija 
serbams į pagalbą atėjo daug karit 
iš pačios Serbijos,

Jungtinės Tautos paskyrė pcį 
nią Elžbietą Rehn, buvusią Suomi' 
jos gynybos ministrę, žmogaus te 
šių pažeidimų tyrinėtoja buvusi# 
Jugoslavijos kraštuose.

Kinijos prezidentas Džiai 
Zemin nepriėmė Bill Clinton kviet 
mo apsilankyti Vašingtone lapkriti 
mėnesį. Kiniečių pareigūnų p: 
reiškimu tai įvyko todėl, kad prea 
dentui Zemin nebūtų buvęs paruoi 
tas tinkamas valstybės galvai pt 
ėmimas: 21 patrankos saliutas, fo 
malios vaišės Baltuosiuose Rūmuoi 
bei Kinijos vėliavomis išpuošta Pei 
silvanijos alėja Vašingtone.

BANKELIAI
iš anksčiau, dalinai pinigai i 
parduotus butus, sodus, automaž 
nas. Nemažai dingo ir doleri 
kuriuos Lietuvos žmonėms but 
dovanoję užsienio giminaičiai. F; 
nansinės firmos buvo patraukli# 
nes jos siūlė labai aukštas palūkana 
neretai virš 100% metams. U 
sieniečiui tai fantastiškas dydi 
tačiau reikia suprasti, kad rytų Eur 
poje tai buvo realu dėl tuometi# 
biznių pobūdžio. Pavyzdžiui, Rus 
joje buvo superkami spalvoti met 
lai už pigią valstybinę kainą (no t 
reikėjo duoti kyšius įmonių vadi t 
vams) ir vėliau transportais perpa 
duodami vakarų Europoje už keli 
riopai aukštesnę kainą. Kadan 
Rusijoje reikėjo mokėti grynai" 
komersantams reikėjo didelių v i 
liūtinių sumų trumpam laikui, kuri t 
jie, padarę milžinišką pelną, gi 1 
žindavo be vargo: Deja, meta1 
biznis vėliau baigėsi, o pelną maži t 
ir neretos apgavystės. Laikui bėga į 
"komersantai" skolų nepajėgė ai j 
duoti. Žinoma, nemažai pinigų bu į 
iššvaistyta brangiems automobiliai s 
ir ištaigingam gyvenimo štili v 
apskritai. s

Biznierių nesėkmės nešė rz 
sėkmę ir bankeliams, nes jie negali u 
atgauti dalies paskolų. Tai viena n 
bankroto priežasčių. Kita, rečib 
sutinkama priežastis ta, kad fin į 
galėjo būti paprasčiausių suki ir 
kompanija, kuri surinkdavo indėli sj 
iš ankstyvųjų indėlių sumokėdami 
palūkanas vienam - kitam sekanči „ 
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Genocido planai dievnamyje
Vis želia dygios usnys prie 
Spalio 9 - osios slenksčio.

Dauguma Australijos lietu
vių, neabejotinai, bus girdėjusi apie 
sostinės .Bernardinų bažnyčioje 
surastus Armijos krajovos Vil
niaus apygardos dokumentus nu
šviečiančius šių gaujų siautėjimą 
vokietmečiu Rytų Lietuvoje. Vi
liuosi, kad netolimoje ateityje ra
dinys visgi pasirodys atskiru lei
diniu, nors jau dabar Archyvų ge
neralinis direktorius G. Ilgūnas, 
gerų santykių su Lenkija dingstimi, 
nepatenkintas, kam atskleista viešu
mai kad ir maža dalis kaimyno 
kėslų. Radinys nedviprasmiškai ir 
iškalbiai byloja apie rengtą lietuvių 
tautos sunaikinimą. Įsidėmėtina, 
kad planai’buvo sukaupti vos porai 
metų praėjus po įvykių, kai Lietuva

BANKAI IR BANKELIAI
atkelta iš 2 psl.
indėlininkui, o vėliau išgaruodavo. 
Ar čia kalta vyriausybė? Taip ir ne. 
Neretai žmonės buvo patiklūs, žiū
rėdavo į procentų dydį irnesiteiravo, 
ar firma rimta. Kita vertus, valdžia, 
t.y. Lietuvos bankas firmelių veiklos 
beveik neprižiūrėjo. Vienu atveju 
Lietuvos bankas net oficialiai pa
reiškė, jog "Sekundė" stovinti tvir
tai, kai tikrovėje ji jau buvo prie 
bankroto ribos. Čia aiški valdžios 
atsakomybė, todėl neseniai premjeras 

į A. Šleževičius pažadėjo, kad bus 
į kompensuojami tie indėlininkai, ku

rie savo pinigus buvo patikėję įre
gistruotoms firmoms. Kitas klausi
mas, ar pažadą bus galima tesėti, nes 
valstybės iždas yra sunkioje pa
dėtyje. Šiuo meni pikti indėlininkai 
itkreipia dėmesį į tai, kad prieš kiek 
laiko LDDP dauguma Seime pravedė 

t įstatymų pataisas, kurios "įteisina 
indėlių vogimą ir kaltininkų atlei- 

t iimą nuo pareigos sugrąžinti 
i raskolas". Vadinasi, kalta valdžioje 
Isanti partija.
t Bankų padėtis geresnė, tačiau 
ifcėdų irgi netrūksta. Iš registruotų 28 
aįomercinių bankų apie 10 bankų yra 
i probleminiai" ("Apus", "Ateities 
v įtakas", "Nida", "Kredito bankas", 
i ^Kooperacijos bankas", "Sekundės 
j lankas", "Lietūkis", "Žemės bankas", 
a '"Lietuvos verslas", o pastaruoju 
i netu sunkumų turi ir "Vakarų bah- 
i jas")- Ją skolos indėlininkams sie- 
aka apie 136 mln. litų. Vienus prie 
J bankroto privedė suteiktos paskolos 
«skolininkams, kurie patys bankruta- 
1 va. Kita priežastis - skolinta buvo 

sikčiams, kurie užstatydavo neeg- 
i zistuojantį turtą arba tą patį turtą 
Ii iiižstatydavo keletą kartų. Dabar 
a jatyti, jog būta sukčiavimo pačių 
i inkų viduje: didelė paskola sutei- 
’ ama už didelį kyšį, kai skolininkas 
s e banko tarnautojas abu žino, jog 
i .kolos net nemanoma grąžinti. Atro- 
< i®, jog šitokia praktika išsiplėtė su- 
i matus, kad banko bankroto atveju 

atidarė savo sienas ir suteikė viso
keriopą globą tūkstančiams lenkų 
karių beicivilių, bėgančių iš ugnimi 
žaižaruojančios ir krauju pasruvu
sios Lenkijos. Mūsų visuomenė 
priėmė juos ne kaip trečdalio lietu
viškų žemių grobikus, bet svečio 
teisėmis. Ak, tas lietuviškas nuolan
kumas! Pamiršta, kad grobuoniškos 
tautos, paprastai, joms parodytą 
kilniadvasiškumą įvertina tik kaip 
silpnumo požymį. Kadangi kai ku
rios archyvo detalės išties intriguo
jančios, manau, kad pravartu bus 
skaitytojui jau dabar su jomis susi
pažinti.

Išskirtinai aukšta kultūra ir 
gilia katalikybe prieš pasaulį besi
didžiuojanti tauta planavo pasielgti 
su mumis visai taip pat, kaip tai 
vykdė vėliau bedieviška ir moraliai 
degradavusi Rusija. Savo užma- 

indėlininkai nėra apsaugoti. Even
tualiai pats bankas gali tapti sukčių 
lizdu: indėlininkų pinigai išsidalina
mi, o bankas užsidaro dėl tariamai 
blogų skolų.

Didelį skandalą sukėlė žinia, 
kad bankrutuoja "Aurobankas", 
kuriame sąskaitas laikė keliolika 
valdžios institucijų. Šį banką ėmėsi 
gelbėti vyriausybė, specifiškai A. 
Šleževičius, pranešant, jog banką 
išpirks ir skolas sutvarkys valstybė. 
Spaudai Šį reikalą pradėjus tirti 
pasirodė, jog iš banko apie 60 mln. 
litų skolinosi "Luokės" grupė, kuri 
esanti susijusi su LDDP asme
nybėmis. "Respublikos" dienraštis 
šį įvykį apibūdino kaip "taifūną 
bankuose", nes esą į banką įsisukę 
budeliai, kurių "draugiški ryšiai su 
aukščiausios valdžios atstovais bu
vo akivaizdūs". Šitaip bankas buvęs 
iščiulptas, o valdžia veidmainiškai 
bandžiusi įtikinti visuomenę, kad 
banko gaivinimas valstybės lėšomis 
buvęs geras dalykas. Kaip ten 
bebūtų, nesąžiningi sandėriai gali 
vykti ir žemesnėje plotmėje. Pa
vyzdžiui, valstybinė įmonė turi ke
letą milijonų litų ir pati galėtų su
simokėti savo skolas, tačiau iš banko 
ima paskolą už dideles palūkanas. 
Bankui tai grynas pelnas,, tačiau 
savo dalį tur būt gauna ir įmonės 
vadovybė.

Spauda nuolat pabrėžia bankų 
bičiuliškus ryšius su dabartine vy
riausybe. Bankų, gal tiksliau banki
ninkų patogų įsitvirtinimą netie
siogiai patvirtina Finansų vice
ministro pripažinimas, kad bankų 
duoklė krašto iždui esanti nedidelė. 
Per šiuos metus planuojama iš viso 
surinkti 5 milijardus 300 milijonų 
litų mokesčių, bet per pirmą pusmetį 
bankai sumokėjo vos pusę milijono 
litų. Gana simboliškas yra banki
ninko Genadijaus Konopliovo atve
jis: spauda tvirtina, kad jis mokesčių 
nėra mokėjęs, tačiau šį klausimą kol 
kas miglomis apipina atitinkami 
pareigūnai.

Vytautas DONIĖLA 

čiomis prieš pasaulį pateisinti buvo 
sukurtas atgrąsus lietuvio įvaizdis. 
Cituoju: "Primityvus, godus bar
baras... žiaurus, nepaprastai klas
tingas ir mirtinas Lenkijos priešas, 
geidžiantis jai pražūties. Neapy
kanta lenkams jo kraujuje... San
tykiuose su lenkais pripažįsta tik 
fizinę jėgą, kurią nuolat naudoja 
ir tik- jai paklūsta... Visas Lietuvos 
nepriklausomybės 20 - metis tai 
įtikinamai liudija". Kultūros, pa
sirodo, turėjome tik tiek, kiek ga
vome iš lenkų, tačiau nesugebant 
mums atsikratyti barbariškų įpročių 
kaimynas nusprendė, kad "baigėsi 
Lietuvos suverenumo mitas, kraš
tas privalo būti atiduotas ilgam 
auklėjimo procesui". Šią misiją, 
kaip sunkią, bet saldžią naštą, buvo 
pasiruošusi prisiimti tariamai kil
numu alsuojanti didvyriška lenkų 
tauta, mat per kelis šimtmečius 
turėjo sukaupusi nemažą "auklė
jamo" darbo su mumis patirtį. O 
kad nedėkingas lietuviškas gaivalas 
nesugebėjo dosniai dalintų dvasios 
lobių pasisavinti, tai, žinoma, tik 
mokinio kaltė. Ir visgi vienas mūsų 
tautinis bruožas maloniai pakuteno 
mokytojo širdį: " lietuvių masės dėl 
didelio prisirišimo prie materia
linių gėrybių noriai sugyvena ir 
bendradarbiauja su tuo, kas gali 
užtikrinti galimybę gausinti tas 
gėrybes ir naudotis jomis". (Bijau, 
kad tai gali būti, jei ne visiška, tai 
apytikrė, tiesa.) Plano kūrėjams 
atrodė, kad ši aplinkybė žymiai pa
lengvins jų grandiozinio sumany
mo įgyvendinimą.

Iš trijų galimų "perauklėjimo" 
variantų daugiausia dėmesio susi
laukė antrasis. Tai naujos Lietuvos 
valstybės, federacijos ryšiais su
jungtos su Lenkija, sukūrimas, ku
rioje visa valdžia būtų pajungta 
centrui Varšuvoje. Tačiau mūsų 
"geradariai" neįžvelgė Lietuvoje 
jokių politinių grupuočių ar pas
kirų veiksnių, kuriems šis planas 
būtų bent kiek priimtinas. Bet argi 
tai kliūtis? O kam tada Želigovskio 
legionieriai? Taigi nuo pat Lietuvos 
ginkluotos okupacijos pradžios per 
keletą metų numatyta tokius kadrus 
parengti. Vaje, vaje, kaip visa tai dar 
gyva atmintyje! Per 50 metų jau 
kitas mūsų kaimynas spėjo išugdyti 
Lenino - Stalino idėjoms ištikimus, 
bet, kai kurių galvočių nuomone, 
Lietuvos labui dirbusius veikėjus...

Na d kaip su tais, kurie visgi 
nepaklus, nes sunku tikėtis, kad visa 
tauta taip ims ir geranoriškai liuok
tels į pražiotus vilko nasrus? "Len
kijos valstybė privalo greitai per
kelti sienas ir gyventojus, atlikti 
tardymus nusikaltimų bylose ir 
atkurti lenkų teises į nuosavybę. 
Lietuviškasis gaivalas, atlikus jo at
ranką ir nubaudus nusikaltėlius, 
nusigręš nuo Vilniaus ir nukryps (?) 
jūros link, kur kartu su lenkais kurs 
didelį ūkinį židinį Gdansko įlankos 
miestų bendrijoje. Esminį teri
torinių ir etninių santykių pakeiti
mą lietuviai supras kaip jų pa-

Vilnius. TRYS KRYŽIAI 
darytų klaidų ir nusikaltimų pa
darinį". Tai šit kokia dalužė buvo 
ruošiama lietuvaičiams! Kaimyno 
pakištame veidrodyje turėjome 
išvysti "tikrąjį savo veidą", suprasti, 
jog mūsų "niekšybėms" atėjo galas 
ir nudelbę akis bei žemai nuleidę 
galvas, priimti nuosprendį...

Teisminėn atsakomybėn, kaip 
supratau iš teksto, buvo numatyta 
pirmoj eilėj traukti bendradarbia
vusius su "persivertėliškais vei
kėjais" Lenkijos teritorijoje. (Kas tai 
galėjo būti kitas, jei ne Vilnijos lie
tuviai?). Jų likimai neįvardyti, nes tai 
šiaip buvo aiškūs. Po to seka Sąjun
gos Vilniui vaduoti nariai, istorijos 
"falsifikatoriai", mokslininkai bei 
literatai, "plagijavę" Lenkijos kū
rybinę bei mokslinę mintį, politikai, 
tarptautiniuose forumuose skleidę 
"melagingą antilenkišką" propa
gandą, jaunosios lietuvių kartos 
auklėtojai, skiepiję jaunimui "zoo
loginę neapykantą" viskam, kas 
lenkiška ir t.t. Užbaigus šį reika
liuką, "lietuvių problema privalo 
būti išspręsta radikaliai, laikant ją 
iš esmės smulkia Lenkijos vidaus 
problema". Tai bent smulkmenėlė! 
Čia gal reikėtų padėti tašką ar daug
taškį, jei praeitis neturėtų analogų 
dabartyje.

Išsilaisvinus iš Maskvos dik
tato Lenkija jau kelinti metai visom 
galimom informacijos priemonėm 
varo antilietuvišką propagandą, 
pilną šmeižtų, pramanų ir neapy
kantos, tuo būdu didindama savo 
tautiečių nepakantumą Lietuvai. 
Lenkiškumui Vilnijoj (ir ne tik) 
plėsti bei stiprinti Varšuva skiria 
stambias dotacijas, į Lietuvą plaukte 
plaukia visų sričių patarėjai, moky
tojai, dvasininkai, praeity nutautintų 
lietuvių "gyvenimo" mokyti. Įkurti 
lenkiški vienuolynai, universitetas, 
tikybos mokytojus Vilniaus krašto 
lenkiškoms mokykloms rengia iš 
Lenkijos atvykę dėstytojai jau 
antroje nelegaliai įsteigtoje aukšto
joje mokykloje prie šv. Dvasios 
bažnyčios. Dideliu aktyvumu pasi
žymi mūsų kaimynai populiarinda
mi savo kultūrą Lietuvoje. Reta 
savaitė kai ten nevieši muzikiniai, 
dailės ar teatro kolektyvai. Knygy
nuose pilna visų sričių lenkiškos

nukelta i 4 psl.
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Vaiko Tėviškės namai
"Lietuvoje yra 20 000 naš- Vaiko Tėviškės namus Ma-

laičių ir tėvų globos netekusių vai
kų. Visi jie pripažįsta, kad iš so
vietinės sistemos paveldėtos ko
lektyvinės struktūros nėra tinkamos 
beglobių vaikų ugdymui. Lietuvai

rijampolėje šiemet lankė tėvynėje 
atostogavę Zita ir Pranas Andriukai
čiai, kurie perdavė (liepos 15 d.) 
profesoriui mons. Vytautui Kaz
lauskui, šių namų organizatoriui

skubiai reikia naujos našlaičių glo- sydnėjiškioKazimieroButkaussiun-
bos sistemos, kuri būtų kaip galima 
artimesnė natūraliai šeimai ir vai
kams sudarytų sąlygas išaugti pil
naverčiais žmonėmis. To kaip tik 
siekia prieš keletą metų įsikūrusi
visuomeninė našlaičių globos or
ganizacija - VAIKO TĖVIŠKĖS 
NAMAI".

Stovi iš kairės: Pranas ir Zita ANDRIUKAIČIAI, mons. Vytautas KAZLAUSKAS 
ir Vaiko Tėviškės namų vedėjas. Nuotrauka P. Andriukaičio

Savaitgalio lietuviška mokyklėlė
Džiaugiuosi Sydnėjaus jaunų 

tėvų entuziazmu, rūpinantis savo 
vaikučių lietuvių kalbos mokinimu.

Šeštadienį, rugsėjo 9-tą dieną 
nuėjau pasiklausyti tėvelių ir moky
tojų susirinkimo. Buvo įdomu išgirs
ti ir man, 18 metų išdirbusiam sa
vaitgalio mokykloje, ką dabartiniai 
tėveliai, buvę anuo metu mano mo
kiniai, planuoja, ko yra pasiekę, 
kokių bėdų turi dabar...

Dieve mano, nustebau, kad jie 
anksčiau baigę lietuviškas mo
kyklėles ir moką kalbėti lietuviškai, 
kad ir su mažom klaidelėm, lietu
viškos mokyklos mokytojai ir 
tėveliai visą susirinkimą pravedė 
anglų kalba. Man buvo skaudu! Dėl

vieno asmens (mišrios šeimos) nau
doti anglų kalbą, kur puikiausiai 
visi galėjo bendrauti lietuviškai, o 
nesuprantančiam paaiškinti, apie ką 
eina kalba. Gaila, kad ir vyresnės 
kartos mokytoja tam pritarė. Atsieit, 
nauja karta taip daro ir tai yra gerai.

Dabar galvoju, - argi verta 
vargti, vežioti vaikus į mokyklą, 
kada patys tėvai tarpusavyje kalba 
angliškai, o tu vaikeli, mokykis lie
tuviškai. Kaip? Ar jie per tą 
valandėlę - kartą į savaitę - gali jos 
išmokti? Galvokit tėveliai ir moky
tojai kaip geriau. Tik nenuleiskit 
rankų, dirbkite visi kartu. Vis tiek ką 
nors atsieksite.

B. GENYS

Genocido planai....
atkelta iš 3 psl.

literatūros. Lietuvoje veikia 500 
Lenkijos firmų, kurios, Londono 
radijo žiniomis, atlieka ir žvalgybinį 
darbą.

Nepriklausomai nuo valdžios 
kaitų Varšuvoje, užsienio politika 
Lietuvos atžvilgiu absoliučiai ne
kinta. Lenkijos ambasadorius Vil
niuje yra pasakęs, kad geri santy
kiai su Lietuva jiems reikalingi tik 
atsižvelgiant į vietinių lenkų reika
lus. O tuo tarpu kelis kartus gau

sesnėms lenkų emigrantų koloni
joms, na, kad ir kaimyninėje Vokie
tijoje, nerodoma nei mažiausio su
sidomėjimo. Kaip tad suprasti tokią 
"meilę." Lietuvai? Argi tai ne 
senųjų kėslų tąsa? O Lietuva? 
Spaudoje aš nieko daugiau ne
užtinku , tik džiūgavimus, kad san
tykiai su Lenkija klostosi draugiškai. 
Gal mūsų politikai jau spėjo persi
orientuoti iš rytų į pietus ir pa
siruošę tapti sukonfederuotos su 
Lenkija provincijos vadukais? Jiems 
tai, žinoma ne naujiena, o duona 
kasdieninė.

Janina MALIJAUSKIENĖ
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Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas 
LR Konsului Melbourne, p. Kęstučiui Lynikui 

atsiuntė šio turinio padėką:
[gerbiamas Nonsule,
Nuoširdžiai dėkoju už visokeriopą paramą rengiant mūsų delegacijos susitikimus 

^Melburne. ^Prašau perduoti geriausius linkėjimus ^Melburno lietuviams. -Linkiu sėkmės 

[įūsų darbuose -Lietuvos labui S-—-

& pagarba
\) Česlovas jjursenas

Seimo ^Pirmininkas

čiamus $6700. Kiti $3300 perduo
ti vienuolei seselei Nijolei Sadūnaitei 
vargstančių šeimų, ligonių ir be 
tėvų globos vaikų šelpimui.

Vaizdelyje - maža dalis Ma-
rijampolės Vaiko Tėviškės namų pa-

Lietuvos parlamentarų delegacijos nariai Sydnėjaus lietuvių namuose 20. VIII t 
Iš kairės: Arūnas GODUNAVIČIUS, Vytautas BOGUŠIS, kalba LR Seim: 
pirmininkas Česlovas JURŠĖNAS, Gediminas KIRKILAS ir LR Konsulą 
Sydnėjuje Viktoras ŠLITERIS. A. Kramiliaus nuotrauk

Pertho lietuviai šventė Rugsėjo 8 - ją
Pagal seną paprotį, jaučiant lenkams sutrukdžius jo karūnavimų 

lietuvišką pareigą, remiantis praeitų 
metų tradicija, lietuvių bendruo
menės susirinkimo nutarimu, Perth'o 
lietuviai ir šiemet minėjo Tautos 
šventę rugsėjo-17 dieną.

Šventė pradėta St. Francis 
bažnyčioje 11.00 vai. lietuviškomis 
pamaldomis. Išvykus mūsų kunigui 
savo reikalais į Sydnėjų, jas atlaikė 
kunigas L. Linch.

Tuoj po pamaldų ALB 
Apylinkės valdybos narys,B.Steckis 
pakvietė tautiečius į Lietuvių namų 
salę, kur šeimininkės jau buvo 
paruošę bendrus pietus. Papietavus 
pradėta oficialioji minėjimo dalis. 
Sugiedojus Tautos Himną, ją pra
vedė B. Steckis. Paskaitą skaitė 
"Žinučių" redaktorius A. Čižeika, 
plačiai supažindindamas susirinku
siuosius su Vytauto Didžiojo gyve
nimu, jo kovom, laimėjimais ir. 
nepasisekimais bei jo norą karū
nuotis rugsėjo 8 d. Lietuvos kara
liumi. Vytautas jau buvo senas ir

jis nebesulauke Popiežiaus siunčia, 
mos karūnos ir 1430 metais mirė į 
Taip lietuvių tauta neteko sav 
gabiausiojo valdovo. Ši programo > 
dalis buvo užbaigta p. S. Zabloc 
kienei paskaitant savo kūrybos eilė’ 
raščių. Vėliau J. Norvilą, grįžęs pi ( 
ilgų atostogų tėvynėje, papasakoji į 
apie dabartinę skurdžią Lietuva į 
padėtį. Savo įspūdžius, patirtus Al i 
rikoje taip pat papasakojo Nijolįl 
Steckytė - ir ten žmonės gyveni 
skurdžiai ir net pavojingai.

Po paskaitos ir pranešim! 
sekė loterija ir kavutė su pyragais* 
Tuo ir buvo užbaigtas Tautos šventė i 
minėjimas. B. STECKII *

D P dienas prisimenant t
Sydnėjuje, Australian Natio 1 

nal Maritime muziejuje, nuo spalis 
mėnesio pradžios išstatyti eksponae 
tai, vaizduoją lietuvių atvykimą į š ’ 
kraštą 1947 - 50 metais.

"M. P." informacii..

PADĖKA UŽ AUKĄ
Sydnėjaus lietuvių choras "Daina" su dėkingumu prisimins

A. t A. ALEKSANDRĄ JASAITĮ
savo palikimu paskyrusį $ 650.00 choro reikalams 1!

Choro valdyba i
i

Bičiuliams L

Zitai ir Pranui ANDRIUKAITIAMS
(Cabramatta), kurie man paprašius mielai sutiko ir pagal mano “ 
pageidavimą, skirtus šalpai dešimt tūkstančių (10.000) AUD., viešnagės 
metu Lietuvoje išdalino našlaičius globojančioms šeimoms, «
daugiavaikėms, vargingai gyvenančioms šeimoms ir kitiems šalpos i
reikalingiems. Dar sykį ačiū. a

K. BUTKUS K
Cabramatta S
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M. k. ČIURLIONIS

120 metų sukaktį minint

Mikalojus Konstantinas 
'iurlionis gimė 1875 metų rugsėjo 
?d. vargonininko šeimoje. Dar jau- 
isbūdamas parodė didelių gabumų 
nizikoje. Septynerių metų jau 
pžino gaidas ir gerai grojo pianinu, 
lokie nepaprasti vaiko gabumai 
pasiekė ir didelio muzikos mėgėjo 
įrafo Oginskio ausis, kuris jaunąjį 
čurlionį pasikviečia į savo muzikos 
pokyklą. Tokiu būdu 13 metų 
mžiausjis atsiduria Plungės dvare. 

Grafas Oginskis, pamėgęs jaunąjį 
muziką, pasiunčia jį į Varšuvos kon
servatoriją. Čiurlionis baigia moks
lus ir palikęs Varšuvoje, atsiduoda 
kūrybai. Po vienerių metųjis sukuria 
gražiausią kūrinį "Miške". Šiame 
kūrinyje atsispindi jo gimtosios 
Dainavos miškų grožis ir didybė. 
Varšuvos muzikos žinovai buvo juo 
sužavėti ir būtų jam paskyrę pirmąją 
premiją, jeigu jis nebūtų buvęs 
lietuvis. Čia Čiurlionis pirmą kartą 
pajunta kas esąs ir ši skriauda dar 
labiau sustiprinajo lietu višką dvasią.

Tuojau pat Oginskis siunčia 
Čiurlionį į Leipcigą pagilinti studijų 
muzikos srityje. Čia jis ne tik pasi
neria muzikos pasaulyje, bet kartu 
studijuoja filosofiją ir tęsia dar Var
šuvoje pradėtą gilinimąsi į pasaulio 
ir gyvenimo mįsles. Tačiau grafo 
Oginskio mirtis pertraukia studijas ir 
jis grįžta į Varšuvą, kur verčiasi 
muzikos pamokomis.

Pasiekęs 30 metų amžių, Čiur
lionis staiga keičia savo kūrybos 
kryptį ir ima domėtis tapyba. Su 
didžiausiu užsidegimu jis nori kuo 
greičiau pažinti vaizdinio meno 
paslaptis ir kreipiasi į įvairias mo
kyklas. Bet nei viena mokykla negali 
jam duoti to, kojis nori, nes jo keliai 
yra nauji, dar niekad nebandyti.

Taip buvo lemta, kad Čiurlio
niui visą laiką teko gyventi tarp 
svetimųjų ir rusai pirmieji pripažino 
Čiurlionio genijų. Tačiau Čiurlionis 
buvo tikras lietuviškos žemės vaikas 
ir svetimi dievai jo nepajėgė pavi

lioti. Kai tik Vilniuje atsiranda pir- 
.mieji lietuviškojo meno daigai ir 
pradėtos organizuoti lietuviškojo 
meno parodos, Čiurlionis tuojau 
skuba ten. Atsimenantieji tuos laikus 
pasakoja su kokiu užsidegimu Čiur
lionis kabinėjo paveikslus pirmose 
parodose dainuodamas mėgstamiau
sią dzūkų dainą "Bėkit,bareliai".

Kaip dvasingas ir jautrus Čiur
lionis buvo savo kūryboje, taip švel
nus ir teisingas - gyvenime. Kūrybą 
statė aukščiau savo gyvenimo tikslų. 
Pasakojama, jog kažkas pajutęs, 
kad Čiurlionis visai neturi pinigų, 
davėjam 3 rublius. Ojisjuos atidavė 
elgetai ir po to pasakė: "Tiesa pinigų 
neturiu, bet kad žinotum kaip man 
gera, kaip gera".

Kartą parodoje prie savo pa
veikslo jis pastebėjo stovinčią mo
teriškę. Jos nepažintas Čiurlionis 
paklausė, ar patinka jai paveikslas. 
"Labai patinka, tik gaila, kad neturiu 
tiek pinigų jį įsigyti". Čiurlionis la
bai susijaudino ir tuojau pat pasakė, 
kad paveikslas jau priklauso jai ir po 
parodos pats pristatė jį į namus.

Sulaukęs 36 metų, iš kurių 30 
jis pašventė muzikai, o 6 tapybai, 
Čiurlionis apleido šį pasaulį 1911 
metų balandžio 10 d., palikdamas 
lietuvių tautai neįkainojamą savo 
kūrybos turtą. 1920 metais jo darbai, 
nežuvę revoliucijos ir karo sū
kuriuose, buvo surinkti ir sudėti jo 
vardo galerijoje Kaune.

Girdėta, kad Akademinio Skautų Sąjūdžio Sydnėjaus skyrius ruošia 
Lietuvos genialiojo dailininko - muziko

M. K. Čiurlionio gimimo 120-jų metinių paminėjimą 
š. m. lapkričio 5 dieną.

Paskaitą skaitysianti Dr. Genovaitė Kazokienė, grįžtanti iš Lietuvos spalio 10 dieną

VINCAS KAZOKAS [

I Į
| ŠA U L YS I

M.K. Čiurlionio temomis
ii Toliuos virpa žvaigždės ir žvaigždynai. .
| Ką jie mąsto, ką jie jaučia - nežinia.
| Tiktai jie virpėjimu lediniu
. Jaudina ir šaukia vis mane

I Ten, į amžinus ir begalinius tolius.
| Lyg kažin kur erdvėse prapuolę, •
■ Mane šauktų palikti namai,

Kur aš pats nežinoma žvaigžde spindėčiau į 
I Nepailstamai ir amžinai —
I
| Vai. ne į tave aš taikau, 

Laisvas erdvių paukšti.
• Ir ne tau skirta šita eikli strėlė!
I iškilęs į aukščiausią žemės aukštį,
I Ieškau kelio i nežinomas gilias erdves, I

I
Kur visatos gilumoj pulsuoja į

I Ritmiška, gyva širdis -
| Jai aš taikau!
| Jon skrendu liauna strėle - mintim! |

I I
1 Štai viršūnėj stoviu aš kaip lankas.

I /temptas nežinomų jėgų,
| Ir mintis, kaip ta strėlė man rankoj
I Virpa nerimu, ištroškus J

Laisvės ir erdvių — |

| Vai. ne į tave aš taikau, I
į Laisvas ir galingas paukšti, |

Ir ne tau skirta šita strėlė.
Taikau ten, kur nuolatos mane vis šaukia .

I Amžinai pulsuojanti širdis erdvėj —
1________________ _____ 1

Žvelgdamas į Čiurlionio kū
rinus jauti tą kerinčią lietuviškos 
gamtos dvasią, kurią jis saviškai 
mums savo kūriniuose perdavė.

"ALŽ"

PIRMIEJI METAI
Prisiminimų nuotrupos A. ZUBRAS

'psinysiš praeito numerio
Mokytojo darbo 

II p.noriu, bet ką darysi. Girą pažįs- 
i. Jo vienintelis sūnus Vytautas 
tkėsi Jėzuitų gimnazijoje, kai aš 

0 ir visai jaunas pradėjau moky- 
j( jo darbą.Yra tekę ir privačiai 

sėti Girų namuose. Taigi pas 
. rą. Pasitinka Gira išskėstomis 
' lakomis. Pats likimas mane jam 
imčiąs. Šiauliuose steigiama 

’Įaugusiems gimnazija, ir mane 
^kpaskirsiąs direktoriumi. Pra

si skirti tik mokytoju. Šiauliai 
Bno jaunystės miestas, ten 
lięiau gimnaziją. Čia pat parašau 
ipšymą. Anketos nereikią - jis 
tane pažįstąs. Atsisveikindamas 
jtra spaudė man ranką, pa- 
ęžčtnai kartodamas „drauge 

s rktoriau“. Aš jau prašančiai: į 
> iktorius netinku, skirkite tik 
Kriuvių kalbos ir literatūros 
= okytoju. Tai įvyko rugpjūčio 

liroje pusėje. Mokslo metai 
ssidėjo rugsėjo 1 d. Įpusėjo ir 
gsėjis, o atsakymo vis nėra, 
ūmbinu Girai, bet su juo manęs 
įkas nesujungia. Sekretorius, ar 
tas koks tarnautojas, po rei- 
E»mo paaiškinimo, matyt, su Gi- 
1 jau pasikalbėjęs, liepia kreip— 
| į departamento direktorių.

TT...

Direktorius kalba neaiškiai, bet 
suprantu, kad mano prašymas 
atmestas.

Gira buvo ekspresyvus žmo
gus su ožio barzdele, nervingai 
trūkčiojęs galvą, šnekus sutikus 
gatvėje ar privačiame pobūvyje, 
šiaip jau ne menko garso poetas, 
labiausiai vertintas dėl tos savo 
kūrybos, kuri rėmėsi tautine 
liaudies tradicija, kuri susilaukė 
kompozitorių dėmesio ir virto 
populiariomis dainomis. Rašė jis ir 
dramos veikalus. "Paparčio Žiedo" 
misteriją teko man dar esant 
gimnazistu matyti Vytauto ąžuo
lyne Kaune, vaidintą atviroje 
gamtoje, slėnio pakriaušėje.

Buvo Gira kelių literatūrinių 
žurnalų redaktorius, literatūrinės 
kritikos straipsnių autorius, pub
licistas, vertėjas, ypač iš lenkų 
kalbos. Visuomeninis jo gyveni
mas pilnas prieštaravimų. Kai 
man teko jį sutikti tautininkų 
valdymo laikais 1933 m., dirbo 
jis švietimo ministerijoje knygų 
leidimo komisijos sekretoriumi. 
Jautėsi nepakankamai įvertintas, 
tarnyboje neužtenkamai iškeltas. 
Baigęs buvo Vilniaus kunigų 
seminariją, bet į kunigus nėjo. Tas 
gana lengvai suprantama. Tais 

laikais ir šeimos ir aplinkos įtaka 
jaunuolį stūmė į seminariją. Tai 
dėl naudos šeimai, dėl garbės.

Mano pažinties metu Kaune 
Gira laikytas katalikiškosios - 
.klerikalinės pakraipos žmogumi. 
Jo ir "Paparčio Žiedas" Vytauto 
ąžuolyne buvo suvaidintas atei
tininkų ar pavasarininkų suva
žiavimo proga. Vilniaus tačiau 
seime, 1905 m. Gira yra vienas iš 
Valstiečių sąjungos steigėjų, kuri 
vėliau įsiliejo į pasaulietiškai 
liberalią politinę Valstiečių Liau
dininkų partiją. Pirmąjį Pasaulinį 
karą praleido Vilniuje. Tuo metu 
jį sutinkame jau katalikiškojo 
"Tėvynės Sargo" redaktoriumi ir 
Krikščionių Demokratų partijos 
centrinio .komiteto nariu. Ku
riantis Lietuvos valstybei 1918 m. 
buvo paskirtas Vilniaus komen
dantu, gi 1919 m., Vilnių užėmus 
rusų raudoniesiems, nesuspėjęs 
pabėgti Gira buvo bolševikų su
imtas ir pusę metų kalintas.

Nepriklausomo demokratinio 
gyvenimo metu buvo Marijampolės 
apskrities viršininku, gi 1921 - 26 
m. Kauno valstybinio teatro di
rektoriumi. Tose pareigose jis 
buvo remiamas krikščionių de
mokratų.

Nuo 1938 m. ėmė linkti į Maskvą, 
visai aiškiai po 1939 m. viešėjimo 
sovietinėje Rusijoje. Tuo metu jau 
daugelis pradėjo visai rimtai 

galvoti dėl Lietuvos ateities. Gira 
bus buvęs vienas tų, kuris rinkosi 
TSRS. Jos agentai tuo metu 
Pabaltijyje savo veiklą aiškiai 
buvo suaktyvinę, ieškomi tarp 
lietuvių šviesuomenės atramos 
maskviškei politikai ir ideolo
gijai. Jiems ypač buvo svarbu 
populiarūs, žinomi žmonės. TSRS 
pasiuntinybėje dažnų vaišių pro
gomis sutinkame Liudą Girą, 
Krėvę Mickevičių, Justą Paleckį 
ir kitus jaunesniosios kartos. Ir 
taip 1940 m., raudonajai armįjai 
okupavus Pabaltijį, Girą su
tinkame pirmosiose naujojo re
žimo rėmėjų gretose. Stalino 
kostitucijai sueiliuoja politinę po
emą, kuri tuoj pat įtraukiama 
į mokyklų lietuvių literatūros 
programą. Vokiečiams 1941 m. 
ėmus žygiuoti į rytus, Gira pa
sitraukia su raudonaisiais. Įstojo 
į vadinamą lietuvių diviziją ir 
pasiekė kapitono laipsnio. Mirė 
1946 m. Vilniuje, suspėjęs parašyti 
ir išleisti porą dar politinės 
tematikos poezijos rinkinių. Jo 
sūnus - žinomas literatūroje Siri
jos Giros vardu,- vokiečių okupa
cijos metu buvo likęs Lietuvoje. Po 
karo baigė mediciną. Yra jau nuo 
jaunų dienų rašęs poezijos 
kūrinius, bet stipriausiai lite
ratūroje pasireiškė apysakomis 
bei romanais.

(Bus daugiau)
..Mūsų Pastogė“ Nr. 40 1995.10.9. ds15
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^SPORTAS
Sveikiname žymiųjų sportininkų mamą

Australijos lietuviai sporti
ninkai, ypač sporto veteranai, nuo
širdžiai sveikina Adelaidėje gyve
nančią p. Oną Kelertienę, lirikė- 
dami jai dar daug, daug sveikų ir 
gražių metų.

O. Kelertienės šeima:
Iš kairės - Olga, Raimundas ir Marija. 
Viduryje sėdi jubiliatė Ona Kelertienė

1995 m. ŽIEMOS SPORTO S VENTĖ

ŽIEMOS SPORTO ŠVENTES DALYVIAI

Pirmoji Australijos Žiemos 
Sporto Šventė įvyko 1969 m. Tai 
buvo a. a. Petro Pilkos nuopelnas, 
nes tik jo iniciatyva šios žiemos
sporto varžybos prasidėjo. Nežiūrint
sunkumų, šias šventes organizuo
jant, dar ir po 26 metų ši graži 
tradicija neužgęsta. Šių metų Žie
mos Sporto Šventę teko pravesti 
Sydnėjaus Sporto Klubui "Kovas". 
Sportininkų tarpe entuziazmas šiek 
tiek sumažėjęs (ypatingai jaunimo 
tarpe) ir šiemet lenktynėse dalyvavo 
tik 20 slidininkų, nepatingėjusių 
atvykti iš Melboumo, Canberros ir 
Sydnėjaus. Šios šventės pasisekimas 
grynai D. Kraucevičiaus (Jumbo) 
nuopelnas. Jis pasišventė ir įdėjo 
daug darbo, kad palaikytų šią 
tradiciją. Jam talkino visa eilė spor
tininkų, kurie padėjo Šventę tech
niškai pravesti: būtent iš Sydnėjaus
- B. Aleknaitė, V. Burokas, V. Bink-i 
is, iš Canberros - R. Mauragienė ir

Geriausias šventės slidininkas - 
Danielius BAGDONAVIČIUS

„Mūsų Pastogė“ Nr. 401995.10.9. psl.6

Ona Kelertienė išaugino ir į 
gyvenimą išleido keturis vaikus. Jie 
visi žinomi kaip iškilūs, vieni iš 
geriausių mūsų sportininkų, repre
zentavę įvairiose sporto šakose, bet 
daugiausiai krepšinyje, Australijos 
lietuvių ir paskiras australų rink
tines. Tai sūnus Raimundas ir duk
ros Olga1., Marija. Su liūdesiu prisi
mename 1974 metais mirusią, taip 
jauną ir gerą krepšininkę Skirmun- 
dą. Visos dukros buvo ne tik pačios 
geros sportininkės, bet sukūrė ir 
sportines šeimas - su savo vyrais ir 
vaikais labai aktyviai įsitraukė į 
mūsų sporto klubus Adelaidėje ir 
Sydnėjuje.

Onutė, taip ją vadina jos drau
gai, ir šiandien yra labai judri ir 
energinga. Jos namų durys visuomet 
yra atdaros vaikų sportininkams 
draugams ir bičiuliams. Linkiu ir aš 
mielai mano draugų mamai daug 
gražių ir saulėtų dienų ateityje.

Ilgiausių metų, Onute!
Antanas LAUKAITIS

J. Dagienė iš Melbourne. Šių metų 
.lenktynių trasa dėl šilto oro ir gilaus 
sniego buvo nepaprastai sunki, teko 
kristi net ir labai prityrusiems sli-

Antanas Laukaitis

Tęsinys iš 39 Nr.

Jie, tačiau yra turtingi Lietu
vos žmonės. O dar po kurio‘laiko, 
pamiršus visas negeroves, jie gali 
tapti ir visai gerbiamais turtingais 
biznieriais. Gi mažesni, net ir dides
nių bosų patvarkyti, jau daug žino
mų ir nežinomų mafijozų išžudė 
vienas kitą, nemažai sėdinčių ka
lėjimuose. Taigi , kaip papasakojo 
man žmonės, net ir mažas reketavi
mas jau yra labai ir net labai su
mažėjęs.

Tačiau šiuo metu pats didžiau
sias kriminalinis biznis yra naujų ir 
gerų automobilių vagystės. Ir čia 
yra jau organizuotas ir iš aukščiau 
tvarkomas milijoninis biznis. Tik 
pervežus permuitinę, naują ir brangų 
automobilį, tam tikri žmonės 
apie jį žino. Jį pradeda sekti ir net 
moderniausi elektroniniai apsaugos 
įrengimai nuo vagystės neapsaugo. 
Tuo besidomintys vagys specialistai 
yra tiek gabūs, kad jie besekdami iš 
paskos tą automobilį, per kurį laiką 
suranda jo kompiuterinius slaptus 
raktus ir vėliau, be jokio vargo jį 
atidaro ir išveža. Tai daroma, kaip 
man sakė apie šiuos reikalus nusi
manantys žmonės, su aukštais mui
tinės valdžios ir policijos pareigū
nais ir tą visą komanduoja jau gal tik 
vienas ar keli mafiozų žmonės, 
pagalbininkų turėdami daug. Ir ži
noma, pavogus tas gerąsias mašinas, 
jos labai greitai yra išvežamos į 
Rusiją,' kaip lygiai dabar vogimui 
yra labai populiarios ir naujos ru
siškos mašinos, nes Rusijoj gauti
jų dalių labai nesunku.

Be visų kriminaliniu būdu 
pasidariusių turtuolių, gal būt daug 
mažesnis procentas tų turtingųjų yra 
iškilę per savo darbą, perpardavi
nėjimus ir panašiai, tačiau ir čia 
.buvo labai įdomių ir gal jau ne taip 
■švarių istorijų. Tačiau, jeigu valdžia 

dininkams, o drąsos taurę ponia M. 
Čerkėsienė tikrai užsitarnavo.

Kaip ir tikėtųsi,. stipriausiai 
pasirodė sydnėjiškiai .ViktorasBag
donavičius ir jo sūnus Danielius, iš 
Melbourno geriausius rezultatus 

atsiekė A. Gružauskas , J, Mašanaus- 
kas ir iš moterų V. Dagytė.

Berniukai iki 16 metų -
P. Andriuška (Canberra).
Mergaitės iki 12 metų -
A. Čerkesas (Sydnėjus).
Veteranai -
M. Mauragis (Canberra).
Moterų -
Venta Dagytė (Melboumas).
Vyrai -
Danielius Bagdonavičius 

(Sydnėjus).
Sekanti Žiemos Sporto Šventė 

įvyks Victorijoje, Mt. Buller. Šios 
šventės rengėjai nepaprastai dė
kingi S. Gustafson už nakvynės 
parūpinimą.

RENGĖJAI

MIETdJVdDS
to viso netikrina, tai ir man, rašant 
apie tai, nėra reikalo gilintis kaip ii 
kur jie savo turtus įsigijo. Tačiau jai 
šiandien matosi ir jaučiasi, kad ir kai 
kuriems Lietuvos turtuoliams pini
giniai reikalai blogėja. Jau ne vienas 
buvęs paskirų sporto klubų ir ko
mandų rėmėjas - "sponsorius" nuo 
savo rėmimo atsisakė, nes arba su
bankrutavo, arba negauna tų mil
žiniškų pajamų, ką seniau gaudavo. 
Palyginus’ su pernykščiais metais 
ypatingai daug atsidarė įvairiu 
didesnių ar mažesnių restoranų, ka
vinių ir kitų užeigų, ypatingai 
Palangoje jų priaugo kaip grybų po 
lietaus. Tačiau aš nemanau, kad 
didžioji dalis jų ilgai išsilaikys, nes 
žmonės pinigų daug ' neturi ir i 
restoranus, kur kainos yra tikrai ne
mažos, per dažnai ar ir visai lankytis 
negali. Taip kad baigdamas apit 
Lietuvos pačius turtinguosius, galit 
tik pasakyti, kad ir jie pamažu siau
rina savo buvusias plačias pinigines 
ir gal būt daug rimčiau pradeda gal
voti apie ateitį. Važinėjant po visą 
Lietuvą, galima labai ir labai daug 
pamatyti tikrų ir labai gražių nanq 
-pilaičių. Nemažai matosi ir pradėti 
bet nebaigtų ir lentomis užkaltai 
langais. didelių namų. Tai namai t 
savo laiku buvusių sovietinių tur
tuolių, kurie nespėjo užtektinai tada 
prisivogti statybos medžiagų i 
šiandien savo namo jau negali pa 
baigti. O didieji namai - pilaitės 
šiandien, kai elektra ir kuras yn 
brangūs, yra visai nepopuliarūs i 
beveik neįmanoma jų parduoti 
Populiariausi yra maži namai i 
butai. ********

Šį kartą aš bandysiu apžvelgi 
viduriniąją Lietuvos gyventoj 
klasę. Kalbant apie šiuos žmona 
jokiu būdu negalime šių viduriniųją 
kurie yra nei labai turtingi, nei labi 
vargšai, lyginti su vakaruose esat 
čia viduriniąja klase, nes ir pats gy 
venimas Lietuvoje negali prilygt 
gyvenimui nei čia Australijoje, nt 
kituose Vakarų kraštuose. Kaipma 
pasakojo įtakingi Lietuvos ekonc 
mistai, šiai viduriniąjai klasei pri 
klauso apie 40% Lietuvos gyves 
tojų. Tai būtų mažesnio mąsto biznit 
riai, amatininkai, geresnes alga 
gauną valdininkai, įvairūs specit 
listai, sugebą "padaryti" pinigų iri 
šalies, daugelis dvasiškių ir žinom i 
nemaža dalis žmonių, gaunanči : 
paramą iš savo giminių ir artimui ' 
užsienyje. Be šių žmonių dar reikėt; 
priskaityti ir tuos, kurie jau yr 1 
gražai įsikūrę ir kaip Lietuvoj sake j 
moka gyventi. I

Palyginus mano lankymąs' 
Lietuvoj pernai su šiemetiniu, gali1 
ma buvo pastebėti ir atsiradusį skir-1 
tumą. Kas buvo šiemet Palangoje.' 
pastebėjo, kad šiame kurorte gy o 
venimas taip pat labai pagyvėjo k 
Pagrindinėse gatvėse atsirado dau 
gybė naujų kavinių, restoranų i t 
šiaip įvairių didesnių ar mažesni į 
valgyklėlių, bariukų. (bUs daugiai1
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Savanoriškoji Krašto Apsaugos Tarnyba
(SKAT)

Be neigiamų atsiliepimų, ma
žai kas žino tikrą veidą tos taip reika
lingos mūsų tautai tarnybos.

i Keli nekenksmingi įvykiai bu
vo komunistinių agentų taip išpūsti,

) jo> atrodė, kad ten susirinko tik ne- 
dnusminga ir nieko gero nenu- 

• teiktųsi grupė žmonių. Vietoje, kad 
i. jus smerkti ar ieškoti priekabių 
s ka kad yra diriguojama ne tik 
ij Ltuvoje, bet ir čia, bandykime 
i- sūpažinti su Savanoriškąja Krašto
ii Ataugos Tarnyba, kurios organiza- 
o cį ir veiklą trumpai apibūdina 
i SAT’o Tarnybos vado pavaduo
ji tas, pulkininkas L. Bakaitis.

i Faktiškai SKA Tarnyba pra- 
:• djo veikti 1990 metų rudenį, kai 
is Sjūdžio būstinėjebuvo užrašinėjami 
it s/anoriai. Savanorių tarnybos pa
in gndą sudaro patriotiškai nusiteikę 
i- Lituvos piliečiai, iš kurių daugelis 
3 atyviai dalyvavo ginant Parlamentą 
I- ir itus objektus 1991 metų sausio 
i) rmesio įvykių dienomis ir pučo 
if mu. Be to jie stebėjo ir blokavo 
i| Į smėlinius karinius dalinius, kai 
IĮ bito stengiamąsi neįleisti įvežti į 
i Lfctuvą papildomai sovietinės ar
ti mjos kareivių ir technikos. Dėl ak-
t tyrus patriotiškumo bei aiškiai__ vadų? Lietuvą kol kas iš vidaus sau-

Vidaus tarnybos 1 pulko va
das pik. Sergejus Madalovas.U tuvos Respublikos vidaus 

reikt ministerijos sekretorius, vi- 
n daušamybos dalinių vyriausiasis 
t vadi gen Arvydas Svetuliavi- 

čius.
į
k išrkštos nuostatos dėl Lietuvos 
a nepklausomybės, mūsų tarnyba yra 
c nengstama kai kurių instancijų, nes 
į SKAtsnyba yra reali jėga, kuri yra 
d visomet pasiruošusi ginti Lietuvos 
į nepklausomybę.
j SKA Tarnyba sudaryta teri- 
ii toriu pagrindu. Yra suformuota 10 
i lininių.Pagalkariųskaičiųrinktinės 
n yraevienodo dydžio. Jos maždaug
į atitka pulko lygmenį. Rinktinei 
j vad'auja rinktinės vadas per 
I apslties teritorinės gynybos štabą. 
į Kieviena rinktinė apima kelis ra- 
(jons. Apskrities ir rajonų teritorinės 
gynbos štabų etatiniai karininkai 

Bvadvaųja savanorių padaliniams. 
|j Kieviena rinktinė turi savo moky- 
r.tnoentrą, kuriame apmokomi sa- 
e vanriai. Respublikiniame SKA Tar- 
f lybs mokymo centre Vilniuje apmo- 
o romjvairaus lygio vadai.
j Turime dvi aviacijos eskad- 
i dies. Jose pagrindinai yra nedideli 
i iportnio tipo lėktuvai ir keletas senų 
ūsų lėktuvų AN - 2. Savanoriškąją

tamybą sudaro 10 tūkstančių sava
norių ir 1800 etatinių darbuotojų. 
Savanoriai - tai neetatiniai kariai. 
Kiekvienas iš jų turi savo civilinį 
gyvenimą bei darbą ir tik vakarais ar 
išeiginėmis dienomis lanko karinio 
rengimo užsiėmimus (karininkai yra 
etatiniai). Paskelbus pavojaus sig
nalą, savanoriai susirenka į kuopų ar 
batalionų štabus. Čia jiems išduoda
mi priskirti ginklai ir pradedama 
vykdyti numatytas užduotis..."

Net ir dabar (po penkių metų 
V. L. M.) Savanorių Tarnyba neturi 
dabartinės valdžios pritarimo ir 
sugrįžę sovietiniai karininkai bando 
paneigti 1991 metų Parlamento 
gynėjų nuopelnus, SKA Tarnybos 
įkūrimą bei vystymąsi. Kol kas visi 
nuopelnai - Vyčio kryžiai ir kiti ap
dovanojimai - atitenka ex sovieti
niams karininkams, kurie pasirodė 
tik išvedus sovietinę kariuomenę. 
Žinoma, yra ir nemažai europietiškai 
mąstančių, patriotiškai nusiteikusių 
lietuvių karininkų, tačiau vadovau
jančioje viršūnėje yra buvę sovieti
niai karininkai ir didesnė jų dalis yra 
nusiteikę kurti dar vieną sovietinę 
(mini) kariuomenę. Kam Lietuvai 
reikia VRM kariuomenės ir jų

Vidaus tarnybos 2 pulko va
das pik. Jonas Rokus.

go Vidaus Reikalų Ministerijos 
.vyrai, vadovaujami gen. Arvydo 
Svetulevičiaus, baigusio SSRS VRM 
- NKVD akademiją Maskvoje.

Gal jau būtų laikas padėti 
mūsų Savanorių Tarnybai ir mažiau 
kalbėti apie karžygius su taip mažai 
žygių. Bandykime neklastoti tautos 
istorijos ir gerbti tuos, kurie yra verti 
pagarbos, o ne išverstakailių fanta-
zijoje sukurtus didvyrius.

Kol dar nevėlu, remkime Sa
vanoriškąją Krašto Apsaugos Tarny
bą, užsisakykite SKA Tarnybos 
laikraštį "Savanoris". Jis išeina du 
kartus į mėnesį. $25 (ar daugiau) 
būtų auka ir persiuntimas į Australi
ją. Siųsti čekį mano vardu:

V. L. Mačys
P. O. Box 539
Paskoe Vale 3044.

Daugiau informacij os tuo pačiu.
antrašu.

V. L. MAČYS, LPKTS - GOS atstovas

t MŪSŲ t 
MIRUSIEJI

Gauta liūdna žinia iš Lietuvos, kad 
ten spalio 1 d., Jonavoje, mirė 

Canberriškė
Daina MAURAGYTĖ, 

26 m. amžiaus

A.JA. DAINAI MAURAGYTEI
Lietuvoje mirus, tėvui Mindaugui Mauragiui, jo šeimai ir 

artimiesiems, nuoširdžią užuojautą reiškia
Laura ir Jeronimas Belkai
Dana ir Jurgis Karpavičiai

A. f A. JUOZUI VALTUI
netikėtai mirus, jo seserį, mūsų mielą draugę, Genovaitę Jokubaitienę, 

netekusią brolio, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
N. Žemaitienė

Z. Pranckūnienė

A. f A. Karolio Prašinate atmenos
Su amžinybėn išėjusiais patys 

artimiausieji širdyje, mintyse liekame 
iki savo paskutinio atodūsio. Sakoma, 
mūsų ten, naujame gyvenime, mirę 
artimieji jau laukia ir su džiaugsmu 
atėjusius sutinka.

Yra tačiau lietuviuose gražus 
paprotys paminėti viešai tuos, kurie 
gyvendami yra ir visuomeniniame 
gyvenime pėdsakų palikę. Taip pa
darė ir velionio Karolio Prašmuto 
šeima koplyčioje bei atmenu pietu
mis, su būriu bičiulių bei visuomenės 
atstovų gražiai paminėjusi dešimties 
metų mirties sukaktį.

Koplyčioje, dr. kun. P. Dauknio 
atliekamų apeigų metu, teko grožėtis 
velionio dukrų Zitos, Birutės ir jų 
draugės B. Kymantienės išpildytų dar 
negirdėtų giesmių (komp. A. Mi
kulskis, F. Strolia, V. Bikuličius). Šis 
religinės muzikos koncertas turėjo 
pasiekti mirusį Tėtį, tiek pastangų 
rodžiusį dukrų muzikiniam auklė
jimui. Dalyviams gi tai suteikė šven
tinį išgyvenimą.

Atmenu pietuose Zita priminė, 
kad Tėtis pasimirė tik 71 metų 
sulaukęs. O sukniubo jis Lietuvių na
muose po metinio šios institucijos su
sirinkimo. Taigi, mirė namuose, ku
riuos ne tik dažė, tinkavo ir kitaip be 
atvangos puošė, bet ir čia vykusiuose 
susirinkimuose visuomet gyvybingai 
reiškėsi, ieškodamas būdų lietuvybei 
stiprinti. Pastarasis ieškojimas buvo 
jo viso gyvenimo rūpestis^ Mat, Karo
lis, gimęs 1914 - taisiais lenkų oku
puotame Bernotų kaime, Mielagėnų 

PADĖKA
Mirus mylimam vyrui

A. t A. ZENONUI VIČIULIUI
nuoširdžiai dėkoju visiems už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu, paaukotas Šv. 
Mišias, vietoj gėlių aukojusiems pinigais "Mūsų Pastogei". Taip pat lankiusiems 
velionį, kuomet jis sunkiai sirgo. Širdinga padėka kun. P. Martūzui, atlaikiusiam 
gedulingas Šv. Mišias, pamokslą ir laidotuvių apeigas.

Širdingai dėkoju
Žmona Zita ir sūnūs Virgis ir Algis

Gautas pranešimas iš Brisbanės, kad 
ten, rugsėjo 27 d. mirė 

Juozas Jonas VALTAS, 
76 m. amžiaus. Gedi 4 sūnūs. Platesnį 

nekrologą spausdinsime vėliau.

Ilsėkitės ramybėje.

valsčiuje, jau iš mažens žinojo, kad 
lietuvybės reikia kietai laikytis. Ir 
kietai jos laikėsi, kai teko tarnauti 
lenkų kariuomenėje, o vėliau su ja eiti 
prieš vokietį. Greitai sekė belaisvio 
darbai svetimoje žemėje,, o išsilais
vinus - kelionė į tolimąjį žemyną, 
darbas State Electricity Commission. 
Vedęs Mortą Stakaitytę, turėjo visa
pusišką savo darbų ir ketinimų 
rėmėją. Susilaukę gerų darbščių vaikų: 
Zitos, Birutės ir Lino. Vaikai, baigę 
aukštuosius mokslus, perėmę iš Tėvo 
stiprų patriotinį nusiteikimą, šiandien 
aktyviai reiškiasi lietuviškame gy
venime. Henrikas Antanaitis, Pasaulio 
Lietuvių jaunimo Australijojekomite- 

to pirmininkas, popietėje kal
bėdamas, prisiminė Karolį Prašmutą, 
kaip nenuilstantį jaunimo projektų 

rėmėją. Jis žinojo, kad suteikus sąly
gas visam lietuviškam jaunimui 
reikštis savųjų tarpe, artėsime labiau į 

tikslą. H. Antanaičio mintims pritarė 
ir V. Bosikis (Liet. Namų, Karių 
Ramovės pirmininkas) bei V. Šuke- 

vičius (šaulių kuopos pirmininkas),' 
pabrėždami mirusiojo įsipareigojimus 
ir kitose visuomeninio darbo srityse.

Nernuostabu todėl, kad atme- 
nose dalyvavusieji pagerbė a. a. 
Karolį Prašmutą ir jo darbus žemėje, 
sudedami pusę tūkstančio dolerių 
Vilniaus krašto sulenkintų mokyklų 
lietuviukams pradžiuginti.

D. Simankevičienė

.... „Mūsų Pastogė“ Nr. 401995.10.9. psl.7
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In formacija SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

1995 m. spalio 22 d., sekmadienį, 
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija ruošia 

METINĘ IEŠMINĘ, 
kuri įvyks 12.00 vai. Lietuvių "Sodyboje",

23 Laurina Ave., Engadine North. Pietūs nuo 1.00 vai. p.p. 
Maloniai kviečiame tautiečius atsilankyti iš arti ir toli. 

Jaunimo tautinių šokių grupė atliks programą.
Veiks laimės šulinys. Pasivaišinsite sodybiečių moterų pagamintais 

tradiciniais patiekalais, o vėliau, kavute ir pyragaičiais.
lešminės pelnas skiriamas lietuvių tremtinių namams Vilniuje paremti. 

_______________________________________S. L. M. S. G. Draugijos Valdyba

PRAVIŠIVIAS
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos metinis susirinkimas 
įvyks Sydnėjaus lietuvių namuose 16-18 East Terace, Bankstown, 

lapkričio 19 d., sekmadienį, 2.30 vai. po pietų.
L. B. Spaudos Sąjungos nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus į Sąjun
gos komitetą. Nominacijos komitetą turi pasiekti ne vėliau spalio 21 d. 
Nominacijos pateikiamos raštu su bent dviejų Sąjungos narių bei 
siūlomo kandidato parašais. Komiteto adresas:

P. O. Box 550, Bankstown, NSW 2200.
Dabartinį L.B. Spaudos Sąjungos komitetą sudaro pirmininkas V. 
Patašius, vicepirmininkas V. Šliogeris ir nariai V. Doniela, A. Laukaitis 
ir K. Protas.
Pagal Sąjungos įstatus trys dabartinio komiteto nariai: V. Doniela, K. 
Protas ir V. Šliogeris turi atsistatydinti per šį metinį narių susirinkimą. 
Jie sutinka būti vėl renkami į naują komitetą.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

NAMUOSE
16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 708 14J4, faksas (02) 790 3233.

Sydnėjaus Lietuvių klubo

METINIS SESIRINKIMAS
įvyks spalio 15 d. (sekmadienį) 3 vai. po pietų Į.

Sydnėjaus Lietuvių klubui reikalingas 
VEDĖJAS AR VEDĖJA 

Dėl informacijos kreiptis pas klubo tarnautojų p. D. Šepokienų 
tel. 7071414, darbo valandomis 

Prašymus siųsti Lietuvių klubo sekretoriui, 
P. O. Box 205, Bankstown 2200

Klubo valgykla veikia 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6.00 iki 9.00 vai. p.p.
Sekmadieniais nuo 1.00 iki 8.00 vai. p.p.

ALB Melbourno Apylinkės valdybos pranešimas
Senatorius Niek Bolkus ir federalinis ministras Robert Tickner kreipiasi į asmenis 

(reprezentuojančius Bendruomenės organizacijas) pateikti tų asmenų detales, kurios 
bus užregistruotos Office of Multicultural Affairs (OMĄ), telefonas (06) 271 5444.

Atsakingi asmenys:
Senator Bolkus Office: - Ruth Dewsbury (06) 277 7860.
Mr. Tickners Office: -(06) 277 7620 arba (018) 625 058.
OMA's Office: - Liz Harvey (06) 271 5479.
OMA's "Select" Office: -(06) 271 5444.

Australia Day Commitee (Victoria)
Kviečia Lietuvių bendruomenę dalyvauti 1996 metų parade. Rašyti arba skambinti:
Christine Sheppard Executive Director Australia Day Commitee (VIC) Ground Floor, 

Treasury Place Melbourne 3002
Tel. (03) 9651 5026 Fax (03) 9651 5014, (03) 9820 2306.

Viktorijos sveikatos departamento" OMBUDSMAN" praneša,
kad įvairiais sveikatos nusiskundimais dėl ligoninių, klinikų gydytojų aptarnavimo 

reikia kreiptis raštu arba telefonu:
Health Service Commissioner of Victoria
10/55 Swanston str. Melbourne 3000
Tel.: (skundai) 9655 5200, (administracija) 9655 5222,
Toll Free 1800136066, Fax 9655 5219.
Informacija: Tel. Liz Gallois 9655 5209 arba 9655 5222.

Sekretorius P. Mičiulis

Mieli bendradarbiai
Dėl labai gausios korespon

dencijos, užplūdusios "Mūsų Pa
stogės" redakciją šį antradienį 
(pirmadienį buvo šventė), ne visus 
rašinius spėjome patalpinti į šį 
numerį.

VIC 
VIČ 
QLD

AUKOS JIŪSŲPASJVGM“
Lilė Radzevičienė SA $ 50
P. Burkys NSW $ 5
J. Povilėnas NSW $ 10
A. Šurna VIC $ 5
J. Simaitis NSW $ 50
A. Blechertas VIC $ 20
V. Čerakavičius VIC $ 5.

$
$
$

D. Simankevičienė
V. Stagis
A. Radavičius

Rašinius, nepatekusius į šią 
"Mūsų Pastogę", talpinsime se
kančiuose numeriuose.

Dėkojame už bendradarbiavimą!
Redaktorius

5
10
10

Visiems aukotojams
tariame širdingą ačiū!

L B Spaudos Sąjungos valdyba

TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo spalio I d. iki gruodžio 31 d. 1995, naujiems ir 
atnaujinamiems indėliams galioja sekantys procentai:

Terminuoti indėliai:
Sąskaitos minimumas $500

12 mėn.
$5,000 + 9%
$500 - $4 999 8%
6 mėn. 7.5%
3 mėn. 6.5%

Terminui pasibaigus, indėli galima išimti ar 
pervesti į kita, sąskaitą. Palūkanos įmokamos 
į einamąją sąskaitą. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sąskaita automatiškai 
pervedama į naują, tokį patį terminuotą 
indėlį. Pinigus iš terminuotų indelių galima 
išimti terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik pusė vlršminėtų procentų.

Einamosios sąskaitos: 
$500tf+ ‘ 4%

$1000 -$4999 3% 
$l.oo-$999 2%

Paskolos:
Su turto užstatu 9.5%

iki $160,000

NAUJOS paskolos 7 k °/ pirmieji 12 mėn. virš $20,000 / .5 /o

Su dokumentų užstatu 12%
iki $25,000 1

Su garantuotojais 13%
■^Iki $10,000 ' n/

Asmeninės I —
iki $5,000

13%
Talka viršminėtus paskolų procentus gali 
keisti metų bėgyje atsižvelgiant į bankų ir 

finansinių įstaigų siūlomus procentus.

Dėl smulkesnės informacijos 
prašome kreiptis į mūsų įstaigas:

Adelaide 362 7377
Melbourne 9328 3466
Sydney 796 8662

LIETUVIU KOOPERATINĖ

TALKA
KREDITO DRAUGIJA

Literatūros ir dainos

Maloniai kviečiame visus tautiečius j 

Literatūros ir Dainos popietę, 
Kurt Įvyks Spalio 8 d. 2.00 vai.

TALKA 
INFORMATION

Tho tollowing intorest rates apply from Oct. I to Dec 31, 
1995 for all new and renewed deposits:

Term Deposits:
Account minimum $500

12 month
$5,000 + 9%
$500 -$4 999 8%

6 month 7.5% .
3 month 6.5%

On maturity, the deposit and interest may be 
withdrawn or transferred to other accounts. If 
the client does not notify his/her intentions, 
the account is automatically rolled over for 
another equal term at current interest rate.
Withdrawals may be made from term 
deposits before maturity date. In such caw 
only half the above interest is payable.

Current Accounts:
$5000 + 4%
$1000 - $4999’3%
$l.oo-$999 2%

Loans:
Mortgage security 9.5%

up to $160,000

NEW loans ove,$20,000 7 co/ 
capped for 12 mth.. '

Title deposit security 12%
Guarantor secured 13/o 

up to $10,000 i qo/

Loan interest rates may be varied during 
the year depending on current interest 

rates offered by banks and other societies;

For further detailed information 
please contact our offices:
Adelaide 362 7377

Melbourne 9328 3466
Sydney 796 8662

LITHUANIAN CO-OPERATIVE

TALKA S
CREDIT SOCIETY LTD

Sydnėjaus Lietuvių Namuose
Dalyvaus iškilios mūsų 

literatūrinės ir meninės pajėgos. 

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. 
Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros 

draugijos valdyba

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS JUUS^J PASTOGĖ AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga. Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Redaktorius Bronius Žalys. Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O.Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. Už skelbimų turini redakcija neatsako.

Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 U žsienyje oro paštu $ 90 N. Zelandijoje oro paštu $ 65
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