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Lietuvos įvykių apžvalga
Dingo šimtai milijonų

Pereitų metų pabaigoje Lietuvą labai 
[stipriai sukrėtė žinia apie naujus bankų 
atankrotus. Centrinio (valstybinio) Lietuvos 
banko įsikišimu, gruodžio 20 d. buvo 
nutraukta „Lietuvos akcinio inovacinio 
banko“ (LAIB) veikla, o nuo gruodžio 22 
d. - „Litimpeks“ banko veikla. Tuo pat 
metu buvo suimti šių bankų valdybos 
pirmininkai Artūras Balkevičius (LAIB) ir 
Gintautas Preidys (Litimpeks). Buvo 
padarytos kratos šių bei keliolikos kitų 
asmenų butuose, jų tarpe ir buvusio 
.Litimpeks“ vadovo Romualdo Visoka
vičiaus bute.

Abu bankai buvo gerai žinomi ir 
įlaikomi patikimais. Juose sąskaitas turėjo 
daug valstybinių institucijų ir indėlius 
iaikė nemažai Lietuvos žmonių. Be to, 
gruodžio viduryje šie du bankai jau buvo 
žengę link susijungimo ir būtų vadinęsi 
Jungtiniu Lietuvos banku“.

Dabar paaiškėjo, jog centrinis (vals
tybinis) Lietuvos bankas jau anksčiau 

abiejuose bankuose darė reviziją, kuri buvo 
baigta lapkričio 20 d. Jau tada buvo rasta, 
rkau „Litimpeks“ yra išdavęs abejotinų 
c paskolų 150 mln. litų sumai, o LAIB šitaip 

išleidęsnet 271 mln. litų. Abiems bankams 
iškeltos bylos dėl svetimo turto iššvaistymo 
stambiu mastu.

Minėtų bankų žlugimo priežastys nėra 
visai aiškios. Vieni teigia, kad įvykusi 
stambaus masto korupcija. Vienas iš 
Krikščionių demokratų partijos lyderių,

narys Ignacas Uždavinys, nurodo, 
jog itin didelės paskolos buvo duodamos 
(„saviesiems“. LAIB suteikė 118 mln. litų 
paskolą Jonui Urkai, kuris prieš tai 

jprezidento Brazausko dekretu buvo 
? paskirtas (valstybinio) Lietuvos banko 

vaidybos nariu. Jonas Urka nesąs didelio 
masto komersantas ir jam paskolos 
buvusios suteiktos be jokių garantijų.

Tačiau LAIB valdybos pirmininko 
pavaduotojas Romas Ramanauskas 

> pareiškė, kad minėtų bankų veiklos 
sustabdymas buvo atliktas „kažkieno 
užsakymu“. Jis kaltina (valstybinio) 
Lietuvos banko valdybą, kad ji buvusi „tik 
įrankis šiam juodam darbui atlikti“. Pasak 
R. Ramanausko, konkurentai nenorėję, kad 
naujasis „Jungtinis bankas“ (susidėsiąs iš 
LAIB ir Litimpeks) taptų svarbi kapitalo 
koncentracija.

Suėmus minėtų bankų vadovus, 
kaltinimų buvo mesta ir priešingai pusei, 

. ypač (valstybinio) Lietuvos banko vadovui 
Kaziui Ratkevičiui. Jam prikišama, kad 
žinia apie LAIB k Litimpeks blogą padėtį 
buvo paskelbta tik gruodžio 20 d., nors tų 
bankų revizijabuvo baigta jau lapkričio 20 
d. Per tą laiką sąskaitą į kitą banką perkėlė 
Seimo buhalterė, o asmeninius indėlius 
spėjo atsiimti premjeras A. Šleževičius, 
vidaus reikalų ministras R. Vaitekūnas ir 

panašiai.
Minėtų bankų žlugimas skaudžiai 

palietė Lietuvos gyventojus. Daug Lietuvos 
žmonių jau buvo praradę savo indėlius, 
kai per Lietuvą nuūžė mažesnių bankelių ir 
finansinių firmų žlugimas prieš metus ir 
anksčiau. Skaičiuojama, kad tuo metu 
gyventojai prarado apie 200 mln. litų, iš jų 
apie pusę svetima valiuta. Šiuo metu 
susiorganizavo nauja nuskriaustų indė
lininkų grupė, kuri reikalauja, kad kokių 
nors kompensuojančių žygių imtųsi 
valdžios institucijos.

Šią problemą skubiai svarstė Seimas. 
Prieš išeidamas trumpų atostogų, gruodžio 
27 d. prezidentas Brazauskas pasirašė 
įstatymą, pagal kurį bėdon kritusiems 
bankams Vyriausybė gali skolinti iki 300 
mln. litų iš valstybės iždo. Šiuo metu dar 
nežinoma,kaip ir kokiu mastu šis įstatymas 
bus panaudotas. Nors suprantama, kad 
reikia padėti indėlininkams, kurių indėlių 
likimas yra neaiškus, kartu keliamas 
klausimas, ar valstybės iždas gali būti 
naudojamas „gelbėti“ bankus, jei jų 
bankrotas yra tyčinis, t.y. jei bankai 
indėlininkų ^pinigus iššvaistė išduodami 
paskolas „saviškiams“, paskolų grąžinimo 
nesitikint. Vyriausybė jau yra suteikusi 30 
mln. litų paskolą „Aurabankui“, kuris 
sakoma “saviškiams“ išdavė apie 60 mln. 
litų neaiškių paskolų.

LAIB vadovas A.Balkevičius (kairėje) ir 
Litimpeks vadovas G.Preidys.

Nacionalinės premijos
Gruodžio 13 d. buvo paskelbti 1995 m. 

nacionalinių premijų laureatai. Jais tapo 
smuikininkas Raimondas Katilius, kompo
zitorius Bronius Kutavičius, fotome
nininkas Aleksandras Macijauskas, 
vertėjas kun. Antanas Rubšys, dailininkai 
Algirdas Petrulis ir Vytautas Šerys. 
Laureatu taip pat tapoNew York‘e gyvenąs 
išeivijos poetas iravangardiniokinokūrėjas 
Jonas Mekas.

Premijas (po 20 000 lt.) laureatai gaus 
per iškilmingą apdovanojimą Vilniaus 
rotušėje Vasario 16 d. šventės išvakarėse. 
Premijas skiria Kultūros ministerija. 
Anksčiau laureatų kasmet buvo penki, bet 
nuo šių metų bus skelbiami septyni.

Kaltinimai Prezidentui
Pereitų metų antroje pusėje Seime bu vo 

mėginta atstatydinti premjerą A. Šleževičių 
ir vidaus reikalų ministrą R. Vaitekūną. 
Abu bandymai buvo nesėkmingi, nes 
balsavime nedalyvavo daugumą turintys

Vienas iš „Luokės“ vadovų V.Kudarauskas

Bylos tęsiasi
WiesenthaTio centro vadovas Efraim 

Zuroff paskelbė („The Jerusalem Post“, 
.” 1995. 10.25), kad Lietuvos vyriausybės.
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LDDPnariaiirrėmėjai.Metųgaleapkaltos pareigūnai sutiko jam perduoti 5000 
procesą prezidentui A. Brazauskui siūiė sovietmečiu baustų asmenų sąrašą, kurie 
pradėti Politinių kalinių sąjungos, šuva- tuo metu sudarytose bylose buvę nuteisti 
žiavimas, o vėliau ir visuomeniniais kaip žmogžudžiai. E. Zuroff pareiškė, kad 
pagrindais veikiąs Konstitucijos saugos 
komitetas, susidedąs iš žymių teisininkų 
beiintelektualų.Nepasitenkinimopriežas- 
tis: Prezidento vienasmeniniu sprendimu 
pasirašytas Maišiagalos memorandumas, 
kuriuo Latvijos naudai išsprendžiama jūros 
sienų problema. Ginčytinoje, teritorijoje 
sakoma esą naftos telkinių, dėl kurių 
eksploatavimo Latvija jau tariasi su 
užsienio kompanijomis.

Prezidento apkaltos procesą netiesiogiai 
remia „Respublikoje“ paskelbtas pokalbio 
įrašas, kuriame vienas iš skandalais 
pagarsėjusios „Luokės“ vadovų, Vidas 
Kudąrauskas, teigia davęs 400 000 JAV 
dol. kyšį Prezidentui ar jo aplinkai. 
Prezidentas šįkaltinimąatmeta kaip netiesą, 
tačiaulaikraščiaišiaprogaprisimenakeistą 
ankstyvesnį bandymą, per Prezidento ryšį, 
gauti 2,5 milijardo paskolą iš abejotinos 
firmos Rusijoje. Prisimenama ir pvz. 
Prezidento kreipimasis į Seimą, kad nuo 
mokesčių keliems metams būtų atleistas 
vienas Mažeikiųkomersantas, kuris, vėliau 
paaiškėjo, JAV nusipirkęs poros milijonų, 
dol. vertės rūmus.

tos pavardės bus tikrinamos pagal jo įstaigos 
turimus karo nusikaltėlių duomenis. Šio 
susitarimo atitinkamos Lietuvos įstaigos 
nepaskelbė.

Tibetas - Kinijai
Gruodžio viduryje Kinijoje lankėsi 

premjeras A. Šleževičius su žmona, lydimi 
keletos ministrų, seimo narių bei kitų 
palydovų. Viena iš aptartų temų buvo 
artimesnis ekonominis bendradarbia
vimas: premjeras pakvietė Kiniją aktyviau 
investuoti Lietuvoje ir naudotis Klaipėdos 
uostu prekių tranzitui į Vakarų Europą. 
Šiuomi buvo pratęstos temos, kurioms 
dėmesio skyrė ir ankstyvesnis prez. A. 
Brazausko vizitas.

Vilniujejau veikiant Kinijos ambasadai, 
dabar atidaryta ir Lietuvos ambasada 
Kinijoje (8-2-12, Ta Ynan Chao Yang 
District, Beijing 100600). Jai vadovauja 
laikinasis reikalų patikėtinis Dainius 
Voveris.

Vizito metu premjeras A. Šleževičius 
oficialiai pripažino Kinijos Liaudies 
Respublikos vyriausybę kaip „vienintelę 
teisėtą Kinijos vyriausybę“ ir įsipareigojo 
gerbti Kinijos teritorinį vientisumą. Tai 
reiškia, jog Kinijai pripažinti Tibetas ir 
Tai wanas. Šitą teiginį ypač pabrėžė Kinijos 
pareigūnai.

Nesutinkant su Tibeto pripažinimu 
Kinijai, Vilniuje įvyko demonstracija prie 
Kinijos ambasados. Seime jau anksčiau 
susidarė 43 parlamentarų grupė, kuri 
pritariaTibeto išsilaisvinimui. Y raatgarsių 
ir užsienio spaudoje. Pasak vieno 
komentatoriaus, toks Tibeto įtraukimas į 
Kiniją praktiškos reikšmės neturi, nes 
Vakarų pasaulis remia Tibetą. Tačiau tai 
esąs įdomus simptomas, kaip išlikusios ir 
atsigaunančios komunistų partijos v. 'S 
kitą remia ir stiprina tarpusavio ryšiu:

Parengė V. Doni
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KORUPCIJOS MECHANIZMAI
Vytautas Doniela

Spausdiname keletą ištraukų iš 
paskaitų, kurias dr. V. Doniela pereitą 
lapkritį skaitė Sydnėjuje ir Canberroje.

Red.
© © ©

Kas yra korupcija ir kuo ji skiriasi nuo, 
sakysim, sukčiavimo? Įprastine prasme, 
korupcija yra tam tikras valdininkijos, 
aukštų ir žemų pareigūnų elgesys, kai jie 
pelnosi, pasinaudodami savo tarnybine 
padėtimi. Idealus pareigūnas vadovaujasi 
įstatymais ir tarnyboje sutiktus piliečius 
traktuoja vienodai. Gi korumpuotas 
pareigūnas vienus piliečius traktuojageriau, 
kitus blogiau, ir geriau būtent už piniginį 
atlyginimą, vadinamą kyšiu, kuris papildo 
jo normalią algą. Korupcija intensyvėja, 
kai nuo kyšių ėmimo einama link kyšių 
reikalavimo, ir aukščiausias korupcijos 
laipsnis pasiekiamas tada, kai pareigūnas, 
pasinaudodamas savo padėtimi, patsai 
sukuria mechanizmus, per kuriuos 
valstybinės lėšos yra tiesiogiai ar 
netiesiogiai perpumpuojamos į jo kišenę.

Kai asmuo įsivelia į vadinamas aferas, 
bet naudojasi tik savo ir kitų privačiais 
pinigais, susiduriame su sukčiavimu. Bet 
kai naudojamasi valstybės pinigais ir 
manipuliuojama valstybės įstatymais, 
turimejau korupciją. Korupcijos yra visame 
pasaulyje, tačiau dirva korupcijai yra 
vaisingiausia komunistiniuose kraštuose 
ir ypač komunizmo griuvimo laikotarpyje, 
nes juk tokioje sistemoje praktiškai visas 
svarbusis turtas (ne tik valstybės kasa, bet 
ir įmonės, fabrikai, ūkiai) yra valstybinis. 
Aukšti pareigūnai naudojasi valstybės turtu, 
o sistemos griuvimo metu prižiūri valstybės 
turto performavimą į privatų turtą. 
Korupcijai atsidaro beveik neribotos 
galimybės, bent tokios, kurios neegzistuotų, 
kai daug turto yra privataus. Žvelgiant į 
konkrečius korupcijos mechanizmus 
Lietuvoje, reikia suprasti, kad tie mecha
nizmai nėra būdingi vien Lietuvai, bet iš 
principo randami visose postkomunistinėse 
šalyse.

Pirmąjį mechanizmą galima vaizdžiai 
pavadinti „nuo tūkstančių kooperaty
vuose iki milijonų ministerijose“. Kaip 
gerai žinoma, Gorbačiovas norėjo pagy
vinti sustabarėjusią ir trūkumais apsėstą 
gamybą. Suprasdamas, kad privati 
iniciatyva skatina gamybą, jis įstatymu 
leido ir net skatino privačių kooperatyvų 
steigimą, kur kas nors gaminama ir 
parduodama privačiai. Tai šauni mintis, 
nes iš tiesų šiuo principu yra pagrįsta visa 
efektyvi ekonomika. Bet sovietinėse 
sąlygose kooperatyvų mintis lengvai 

.išsigimė. Esant nuolatiniam prekių 
trūkumui, dažnai susidarė didžiulis 
skirtumas tarp žemos valstybinės kainos, 
užkurią daikto negausi, ir daug aukštesnės 

■ realios kainos, kurią tenka mokėti norint tą 
daiktą gauti. Gorbačiovo laikotarpyje 
susikūrė padorių kooperatyvų, kurie pvz. 
siuvo krepšius ar teikė kasdienines 
paslaugas, tačiau aukštesniame lygyje 
susikūrė ir parazituojantys vadovų 
kooperatyvai, kur fabriko vadovybė už 
žemą valstybinę kainą susiperka fabriko 
žaliavas ar gaminius ir juos perparduoda 
už daug aukštesnę kainą. Ne tik pelnas 
daromas lengvai, bet čia jau turime ir 
korupcijos elementą, nes įmonės vadovybė, 
brangius reikmenis supirkdama pigiai, 
naudojasi savo tarnybine padėtimi.

Komunistinėje ekonomikoje svarbų 
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vaidmenį vaidino ministerijos. Jos buvo 
svarbesnės negu įmonės ir fabrikai 
(atvirkščiai negu kapitalizme), nes jos 
paruošdavo gamybinius planus įmonėms, 
fabrikams, net ir kolūkiams. Lietuvai 
atskilus po Kovo 11, ministerijos reguliavo 
irtoliau(žinoma,mažėjančiu mastu). Pvz. 
Žemės ūkio ministerija numato, kad reikės 
į užsienį pardboti tiek ir tiek mėsos bei 
grūdų, įsivežti tiek ir tiek pašaro, cukraus ir 
tt. Ne vienoje ministerijoje atsiranda 
galimybė aukštiems pareigūnams sukurti 
savo komercines grupes, kurios užsiima 
pirkimu ir pardavimu, eksportu ir importu, 
kurio reikia pagal ministerijos planus. Tokia 
prekyba, savaime suprantama, duoda pelną. 
Šioje situacijoje svarbu tai, kad tie patys 
asmenys, užsidėję kepures kaip ministerijos 
pareigūnai, suteikiakontraktą sau patiems, 
tik dabar užsidėjusiems kepures kaip 
biznieriai. Nesunku suprasti, kadšiuoatveju 
ankstyvoji kooperatyvų mintis, kai fabriko 
vadovybė čiulpiafabriko išteklius ir pelną, 
tampa išplėtota ministerijų lygyje, kai aukšti 
ministerijų pareigūnai turi galimybęčiulpti 
valstybės pinigus.

Lietuvos spauda mirgėte mirga tokių 
atvejų atskleidimu įvairiose ministerijose, 
tačiau klasikiniu atveju laikoma uždaroji 
akcinė bendrovė „Lavera“, kurią sudarė 
aukšti pareigūnai ir asmeny s turintieji ryšius 
su Žemės ūkio ministerija. Valdžion atėjus 
LDDP, ši firma „Lavera“ gavo užsakymą 
užsienyje nupirkti 120 000 tonų grūdų. 
Tuometinis LDDP Pramonės ir prekybos 
ministras R.Ramoška (dabar ambasadorius 
Ukrainoje) rekomendavo, o LDDP 
premjeras Bronislovas Lubys savo 
rezoliucija įpareigojo Žemės ūkio banką 
skirti „Laverai“ 2,7 milijardus talonų 
paskolą (dabartiniais pinigais apie 27 mln. 
litų). „Lavera“ grūdų importą uždelsė ir tik 
po nepilnų metų atvežė 15 000tonų miežių 
(dėlkuriųkilo protestas, nes Lietuva miežių 
ir taip turėjo, o atvežtieji miežiai tik užėmė 
sandėlius, kurie buvo labai reikalingi 
naujam derliui iš pačios Lietuvos). 
Nežiūrint spaudos ir ūkininkų keliamo 
triukšmo, milijoninė paskola, pritarus 
dabartiniam premjerui Šleževičiui, buvo 
primiršta. Spaudają prisimena, bet svarbiej i 
vadovai persikėlė kitur. Pirmasis LDDP 
premjeras Bronislovas Lubys išgarsėjo 
kitais milžiniškais pirkiniais ir yra vienas 
iš turtingiausių asmenų Lietuvoje, antrasis 
ir dabartinis LDDP premjeras A.Šleže- 
vičiusspaudoje išgarsėjo kitais finansiniais 
darbais, Žemės ūkio banko valdytojas 
P.Vilūnas tyliai pasitraukė iš pareigų. Kas 
atsitiko su „Laveros“ vadovu G.Verpe- 
tinsku? Atrodo, nieko, o Vyriausybė šio 
klausimo vengia ir į spaudos, ypač 
„Respublikos“, priminimus net nereaguoja.

Pasak spaudos, toksai mechanizmas 
mažesniais mastais ir efektyviai užslėptas, 
kartojasi įvairiose ministerijose. Aukšti 
ministerijų pareigūnai įkuria savo UAB 
(uždaras akcines bendroves), kurioms ta 
pati ministerija duoda užsakymus ar 
naudojasi jų paslaugomis. Ne kartą tokia 
firma dirba kaip visai nereikalinga 
tarpininkė, pvz. kai į valstybinį benzino 
pardavinėjimą kažkodėl įsiterpia tarpi
ninkai,gauną 10%. Susisiekimo ministerija 
už menkavertį „biznio planą“ sumokėjo 
150000JAV dolerių plano sudarytojams, 
tarp kurių buvęs ministro žentas. Firma 
„Saver“, kurios savininkai esą aukšti 
Vyriausybės pareigūnai, surinko Lietuvos 
sviestą, pardavė jį Azerbaidžane ir už tai 
turėjoatvežtikuro Lietuvos geležinkeliams. 
Pažado neišpildžius, rimtai nesirūpino nei 
Žemės ūkio ministerija, nei Lietuvos

TRUMPAI
IŠ VISUR.

Po gruodžio 18 d. rinkimų komu
nistų partija bent padvigubino savo ats
tovų skaičių Rusijos dūmoje. Manoma, 
kad partijos lyderis Genadij Ziuganov 
kontroliuos trečdalį visų balsų naujame 
parlamente. Stipriausiu jo varžovu bus 
min. pirm. Viktor Čemomyrdin (Mūsų 
Namai Rusija). Nors jo vadovaujama 
partija surinko mažiau balsų už Vladimi
ro Žirinovskio "liberaliuosius demokra
tus", tačiau prie Černomyrdino bloko 
dūmoje prisidės didelė dalis partijoms 
nepriklausančių deputatų.

Nepajėgusios susijungti, silpnai 
pasirodė Rusijos reformų partijos, kai 
kurios net nesurinkusios minimumo pro
centų kad patekti į dūmą. Gregorijaus 
Javlinskio "Jabloko" partijapravedė apie 
50 atstovų, o Jegoro Gaidaro "Demok
ratinės Rusijos pasirinkimo” partija apie 
20 atstovų.

zftYi (TPh rTRi

Boris Jelcinas sakosi ir toliau lai
kysis reformų politikos. Visgi sausio 6 
d. jis priėmė dviejų reformų šalininkų 
atsistatydinimą iš ministrų kabineto. Pa
sitraukė min. pirm, pavaduotojas Sergej 
Šachrai ir užsienio reikalų min. Andrėj 
Kozyrev.

Čečėnų sukilėliai bandė sustab
dyti rusų kontroliuojamus rinkimus 
Čečėnijoje. Gruodžio 14 d. apie 700 
sukilėlių užėmė Gudermes miestą, tu
rintį apie 60 000 gyv. ir savaitę laiko 

! atrėmė visus rusų kariuomenės puolimus. 
Vado Alsan Maškadov įsakymu, jie 
gruodžio 22 d. sėkmingai pasitraukė į 
kalnus. Miestąapsupusi rusų kariuomenė 
dar trejetą dienų jį daužė artilerijos ugn
imi, užmušdama bei sužeisdama daug 
civilių miesto gyventojų.

Prancūzijos spaudžiami, Bosnijos 
serbai paleido du belaisvius prancūzus 
lakūnus, prieš keletą mėnesių numuštus 

geležinkeliai, nei pagaliau apie tai žinojęs 
premjeras Šleževičius. Kiek kitaip baigėsi 
Miškų ūkio ministrui G.Kovalčikui, kai 
spauda paskelbė informaciją, jog minis
terija specialiai papigintomis kainomis 
parduoda medieną vienai firmai, kuri tą 
medieną perparduoda Švedijai. Kadangi 
tos firmos dalininku buvo ministro sūnus, 
ministras iš posto pasitraukė.

Kai aukšti ministerijų pareigūnai įkuria 
savo firmas ir duoda sau patiems ministerijų 
užsakymus, tokie užsakymai, žinoma, 
duodami lengvatinėmis sąlygomis, kad 
savoji firma padarytų kuo daugiau pelno. 
Kadangi pelnas daromas iš valstybės lėšų, 
valstybė tampa apvagiama. Netiesiogiai 
nukenčia niekas kitas kaip mokesčių 
mokėtojai, vadinasi, paprasti piliečiai. 
Lobstant ministerijų pareigūnams ir jų 
bendradarbiams, atitinkamai skursta 
paprasti žmonės - mokesčių mokėtojai. 
Gilėja garsusis plyšys tarp nedidelio 
procento turtuolių ir didėjančio skaičiaus 
vargstančiųjų. Šitas ekonominis faktas 
postkomunistinėse šalyse turi ir neiš
vengiamą politinį aspektą. Jei ministerijų 
postuose išlieka arba į juos grįžta 
komunistinės epochos asmenys, jie yra 
buvusios kompartijos nariai ir neretai net 
patikiminariai, nes anksčiau į tokius postus 
jie nebūtų patekę. Vadinasi, iš tiesų 

virš Bosnijos. Paaiškėjo, kad būdami i 
nelaisvėje lakūnai buvo serbų mušami ir r 
žiauriai tardomi.

Gruodžio 31 d. JAV taikos pa- - 
laikymo kariuomenės daliniai pradėjo 3 
keltis iš Kroatijos į Bosniją per ponto- - 
ninį tiltą, amerikiečių inžinerijos dalinių ų 
pastatytą per patvinusią Savos upę. Bos- - 
nijos serbai kol kas laikosi taikos susita- - 
rimo. Daugiau incidentų pasitaiko tarp y 
sąjungininkų kroatų ir Bosnijos musui- - 
monų.Mostar srityje.

Sausio 8 d. po ilgos ligos, nuo > 
prostatos vėžio mirė 79 metų amžiaus s 
Francois Milerrand, socialistas, 1981- - 
1995 buvęs Prancūzijos prezidentu.

'Ay/'Aiį'vSs/

Rusija prisipažino, kad neįvykdė ė 
nusiginklavimo sutarties sąlygų. Hd 1995 5 
m. gruodžio 31 d. rusai turėjo Sibire s 
sunaikinti 6000 tankų bei daug kitų į 
sunkiųjųginklų. Būk tai dėl lėšų trūkumo > 
sunaikino tik apie ketvirtį šių ginklų.. 
Uzbekija, Kazachija ir Turkmėnija irgi i 
neišpildė savo įsipareigojimų ta pačia i 
dingstimi. Rusai prašo sutarties įvykdy- ■ 
mo terminą nukelti iki 1998 metų pabai
gos.

Japonija buvo priversta uždaryti 
savo Monju branduolinį reaktorių, kai
navusį jiems bilijonus dolerių. Jie neran
da būdo sustabdyti nuodingo natrio 
junginio prasi suokimo iš aušinimo siste
mos. Karštas skystas natris pragraužė 
skyles ventiliacijos vamzdžiuose. 
Jėgainės vadovybė buvo priversta at
siprašyti dėl bandymų nuslėpti proble
mos dydį.

Sausio 8 d. perkrautas rusų gamy
bos transporto lėktuvas, bandydamas 
nutūpti Zairas sostinės Kinšasos aero
uoste, nusileido nepasiekęs aerouosto 
žmonių perpildytoje daržovių rinkoje. 
Užmušti arnuo lėktuvo sprogimo sukel
to gaisro žuvo virš 250 žmonių. Policija 
išgelbėjo sužeistą rusų lėktuvo įgulą nuo 
nulinčiavimo.

egzistuoja tas garsusis ryšys tarp buvusios 
kompartijos svarbesnių narių ir naujosios, 
per ministerijas susikūrusios, turtuolių 
klasės. Nenuostabu, kad vakariečiai 
ekonomistai, kalbėdami apie Rytų Europą, 
sukūre terminą „nomenklatūrinis kapita
lizmas“. Žinoma, turtuolių klasė susidaro 
ne tik iš partiečių. Turtuoliais tampa ne 
vienas mafijozas, taip pat tokie, kurie turi 
gabumų bizniui, o į politiką nekreipia daug 
dėmesio. Reikia pridurti, kad taip 
vadinamieji „nomenklatūriniai kapita
listai“, t.y. buvę sovietmečio įmonių ir 
ministerijų vadovai, nebūtinai yra įsitikinę 
ideologiniai komunistai. Bet juos riša 
bendra sovietinė praeitis, tarpusavyjejiems 
lengviau vienas kitu pasitikėti. Ir tiek, kiek 
jie įsiveliaįkorupcinę veiklą, jie nemėgsta 
naujųjų reformistų, kurie, eidami prieš 
sovietines struktūras ir norėdami „doro“ 
gyvenimo, eina ir prieš korupciją.

(Tęsinys apie indeksaciją ir bankų 
machinacijas sekančiame "MP" nr.)
=im----- imi —imr -imr=—na—

Pasitraukė ministrai
Sausio pradžioje atsistatydino užsienio 

reikalų ministras Povilas Gylys ir krašto 
apsaugos ministras ( buvęs Lietuvos 
komjaunimo sekretorius ideologijai) Linas 
Linkevičius. Abu yra žymūs LDDP nariai.
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Geelongo ir Adelaidės chorų koncertas
Skambėkite dainos!
Draugystės jausmais išdabintos, 
Palinksminki! širdis, kelkit jausmus...

Š. m. lapkričio 25 d. skubėjome į 
Geelongą pamatyti ir pasiklausyti dviejų 
miestų chorų: Geelongo choro „Viltis“ ir 
Adelaidės choro .Lituania“ - jungtinio 
koncerto.

Ši dviejų chorų draugystė ir jų 
dainuojamos dainos - gražus bendravimo 
pavyzdys, kuris mus vienija, o ne skiria, 
iškelia, o ne menkina.

Pranešėja-EditaRatayczak taisyklinga, 
aiškia tarsena, lietuvių - anglų kalbomis, 
malonia balso intonacija, supažindino 
žiūrovus su pirma koncerto programos 
dalimi.

Pirmą koncerto dalį atliko svečiai -
Adelaidės .Lituania“ choras. Vadovas ir 
dirigentas Vytautas Straukas, akompa- 
niatorė Nemira Masiulytė - Stapleton.

Moterų choras, pasipuošęs gražiomis, 
elegantiškomis suknelėmis padainavo tris 
daineles: „O.ramunėle“, Jr pražydo linai“ 
ir „Dainelė apie tiltą“. Ypač darniai, 
melodingai nuskambėjo trečioji daina.

Moteris pakeitė vyrai, kurie labai 
drąsiai, nuotaikingai atlikoketurias dainas: 
„Vyrai, užtraukime smagią dainą“, 
„Gimtinės dangus“,, Jau pravertos dvaro 
stonios“ ir „Ramovėnų maršą“.

Koncerto pirmą dalį svečiai baigė 
mišraus choro pasirodymu, kuris atliko 
keturias dainas: „Kur namas mūs“ 
(harmonizuota S. Sodeikos), „Lopšinė“ 
(harm. A. Mikulskio), „Aš mergytė“ 
(liaudies daina) ir „Šiaurės pašvaiste“

Iškilmingas svečių sutikimas su šampanu 1995. XI. 24.

(žodžiaiB. Brazdžionio, muz. S. Sodeikos). 
Ilgai plojome Adelaidės .Lituania“ chorui 
už gražiai nuskambėjusias dainas.

Antrą koncerto dalį atliko Geelongo 
„Viltis“ ir Adelaidės .Lituania“ jungtinis 
mišrus choras. Norėčiau gerb. skaitytojui 
priminti ir kartu pasidžiaugti, kad net 25 
dainininkai iš šių abiejų chorų buvo 1994 
m. Lietuvoje vykusioje Dainų šventėje, 
kaip Jungtinio Australijos lietuvių choro 
dalyviai. Nenuostabu, kad kelionė į 
Geelongą, Adelaidės dainininkams nebuvo 
per sunki, nes tikrai draugystei jokie 
nuotoliai nėra neįveikiami.

Antroje koncerto dalyje tiek adelai- 
diškės, tiek geelongiškės buvo pasipuo
šusios tautiniais rūbais, tarytum sim
bolizuodamos, primindamos mums, kad 
visi mes esame tos pačios: gražios, mažutės. 

prisiglaudusios prie galingo Nemuno - 
Lietuvos vaikai.

■L. L r. •■b ******’

Jungtinis Geelongo ir Adelaidės chorai (1995. Xi. 25.). Diriguoja Gražina Pranauskienė, akomp. Jan Henderson.

Pirmą dainą „Mylėki ir lauk“ (žodžiai 
L. Gaulės, muz. A. Raudonikio),diriguojant 
Gražinai Pranauskienei, atliko jungtinis 
moterų choras. Labai gražiai, melodingai, 
suderintais balsais nuskambėjo ir kita 
daina ^Obelėlė ir upelis“.

Gražiną pakeitė svečias dirigentas 
Vytautas Straukas. Jo diriguojamas 
jungtinis vyrų choras atliko dainas: „Lėk 
žirgeli, vėju“, „Kur lygūs laukai“ (žodž. 
Maironio, muz. J. Tallat - Kelpšos). Šią 
dainą jungtinis choras atliko pakiliai, 
iškilmingai.

Koncerto pabaigoje jungtinis mišrus 
choras, diriguojant G. Pranauskienei, atliko 
dvi dainas: „Žalioj girelėj“, „Dar nejok, 
dar sustok“. Antrą koncerto dalį apvai
nikavo daina „Senas kerdžius“, kurią vėl 
dirigavo svečias V. Straukas. Ilgai nenutilo 

plojimai dainininkams, dirigentams ir 
akompaniatorėms: Nemytai Masiulytei - 
Stapleton ir J. Henderson.

Jungtiniam chorųkoncertui pasibaigus, 
dirig. G. Pranauskienės buvome pakviesti 
nesiskirstyti ir pasižiūrėti folklorinio 
vaizdelio „Ir kam gi tu pabeldei“. Vaizdelio 
fabula, mintis- senmergė (vaidinop. Regina 
Skerienė), norinti ištekėti, turinti kapšelį 
pinigų, bet nerandanti jaunikio. Pagaliau 
pavyko surasti norimą jaunikį, bet tas 
pamilo jauną mergelę (vaidino Edita 
Ratayczak) ir paliko senmergę su visais 
jos pinigais. Labai įspūdingai „senmergės“ 
vaidmenį atliko p. R. Skerienė. Vaizdelio 
eigoje skambėjo dainos iš leidinio 
„Dainuokim, dainuokim, dainuokim“, 
išleisto 1994m. Vilniuje, akordeonu pritarė 
šio vaizdelio režisierė Gražina Pranaus- 
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kienė, dainavo"ir šoko Geelongo „Viltis“ 
choro dainininkų dalis. Žiūrovai taip pat 
buvo įjungti į „vaizdelio“ eigą, taigi 
šokom ir dainavom kartu su artistais.

„Senmergėlei“ dainą sukūrė mūsų.visų 
gerbiamas poetas M. Kymantas - Klajūnas, 
kuris išleido išeivijoje 1962 

sukurtų giesmių ir dainų rinkinį, pavadintą 
„Tau Tėvyne Mūsų Giesmės, Dainos“, 
išleistą 1995 m. Geelonge. Tikiuosi, kad 
apie šį rinkinį plačiau parašys žinovai - 
muzikai, poetai, man belieka pasinaudojus 
proga (perspaudą) darkartąpadėkoti p. M. 
Kymantui už šią mielą dovaną man.

Pasibaigus koncertui p. Saldukas, 
Geelongo choro „Viltis“ administratorius, 
padėkojo Adelaidės chorui .Lituania“ už 
atvykimą ir Geelongo chorui už įdėtą 
darbą, ypač dirig. Gražinai Pranauskienei 
už sumanumą, organizuotumą, rengiant šį 
dviejų chorų susitikimą, visiems geelon- 
giškiams, kurie priėmė ir globojo svečius, 
šeimininkėms už skanią vakarienę, p. 
Bindokui ir visiems atvykusiems į šį 
gražų renginį.

Geelongo lietuvių bendruomenės

Kariuomenės šventė Hobarte
Šią šventę atšventėme sekmadienį, 

lapkričio 26 d. Kiekviename minėjime ar 
šventėje vis mažiau mūsų. atsilanko. 
Senstame, jėgas pakerta ligos, o jaunieji 
linksmesnių pramogų susiranda ir labai 
retai vienas kitas pasirodo mūsų paren
gimuose.

Šventėje dalyvavo tik du, kuriems teko 
pasrėbti Lietuvos kariuomenės sriubos. 
Nors daugumajaunesnių seniokų karo metu 
dėvėjo uniformas ir uostė parako dūmų, 
bet ir dabar, 50 metų po karo pabaigos, 
jų niekas nemini, lyg jie būtų buvę 
kažkokie nusikaltėliai. Ir jie patys lyg 
gėdinasi viešai pasisakyti kas buvo, kur 
tarnavo, kaip pateko į įvairius dalinius. 
Nors jie, galbūt, tūkstančiams pabėgėlių 
atidarė vartus į Vakaras, dabar atrodo kad 
jų nebuvo ir nėra. Gi tie, kurie rusiškas 
„rabaškas“ dėvėjo ir gyvi išlikę į tėvynę 
grįžo, buvo herojais vadinami ir dabar 
tokiaisyra laikomi, net bu vę stribai pensijas 
gauna.

Kiek apsilankančių į minėjimus 
skaičius mažėja, tiek programos trumpėja, 
bet tie, kurie parengimuose apsilankome, 
neišeiname nusivylę.

ALB apyl. pirmininkas Ramūnas 
Tarvydas, atidarydamas šventę, trumpai 
paminėjo buvusią Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenę ir jos šaunius 
kareivėlius.

Algis Taškūnas skaitė paskaitą apie 
ekonominį karą tarp tautų ir padarė išvadas, 
kaip mūsų naujai besikurianti Lietuva 
laikosi šiame fronte. Pagal Algį, eko
nominiame kare Lietuva nėra laiminčiųjų 
pusėje.

pifmfninkas 'Stasys:Šūfas'dar'kartą 
padėkojo visiems atvykusioms ir išreiškė 
savo didžiulį norą - viltį, kad 1998 m. 
Dainų šventė įvyktų Geelonge.

Adelaidės choro „Lituania“ adminis
tratorius Vytautas Opulskis kalbėjo, kad 

1993 m.1 dainoje randame paguodą, su daina

suartėjame ir šiandien su Geelongo 
dainininkais pergyvename džiaugsmo 
šventę. Dėkojo už šiltą priėmimą ir šį 
gražų sumanymą.

Melbourne „Dainos Sambūrio“ diri
gentė Birutė Prašmutaitė pažymėjo, kad 
daina mus visadadžiugina, laikas nelaukia, 
todėl ir Melboumo chorui reikėtų pradėti 
keliauti.

Po turiningo koncerto, gražių svei
kinimų ir linkėjimų, buvome pavaišinti 
gardžia vakariene, kava, pyragais - ačiū 
visoms šeimininkėms.

Palinkėjome gero kelio adelaidiškiams, 
atsisveikinome su draugais ir tikime, kad 
ši graži draugystė apjungs ir kitų miestų 
choristus, girdėjome, kad Geelongo 
„Viltis“ 1996 m. spalio mėn. ruošiasi 
kelionei į Sydnėjų. Geros kloties Jums!

Jadvyga Mulevičienė

Tai buvo viskas, kas buvo numatyta 
programoje irpo Algiopaskaitos, programa 
pavirto į bendrą pasikalbėjimą. Visi, kurie 
norėjo ką pasakyti, turėjo tam progą. Tie, 
kurie Lietuvoje praleido praėjusią vasarą, 
turėjo daug ko papasakoti. Kiekvienas 
žiūrėjo į Lietuvą savo akimis ir piešė ją 
tokią, kokią matė, bet ginčai buvo labai 
draugiški, be pykčio, be karščio.

Prieš minėjimo uždarymą, pirmininkas 
Ramūnas įteikė darbo bendruomenei 
įvertinimo lapus - Adgiui Taškūnui, Aleksui 
Kantvilui, Juozui Paškevičiui (jis ALB 
Hobarto apylinkės valdyboje išdirbo 25 
metus, 18-ka iš jų pirmininko pareigose) 
ir Stepui Augustavičiui. Lapuose užrašyta: 
- „HOBARTO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
PILNAI ĮVERTINA JŪSŲ PASIŠVENTIMĄ 
BEI DARBUS IR DĖKOJA JUMS UŽ IL
GAMETĘ VEIKLĄ TASMANIJOS LIETUVIŲ, 
TAUTOS IR MŪSŲ BENDRUOMENĖS REI
KALAMS“.

Šventę užbaigėme sugiedodami .Lie
tuva, Tėvyne mūsų“. Po to sekė vaišės, 
kurių metu buvo pravesta rinkliava (ALB 
vajus), kuri turėjo būti pravesta Vasario 
16-sios proga, bet dėl susidėjusių 
aplinkybių, atliekama tik dabar, tad gal ir 
geriau vėliau negu niekad. Visi dosniai 
aukojo. Pinigai buvo įteikti iždininkui J. 
Paškevičiui. 60 % surinktų pinigų ir nario 
mokesčio bus persiųsta ALB valdybai bei 
PLB, kaip numatyta ALB Statute.

Vaišindamies sudainavome „Ilgiausių 
metų“ Juozui Paškevičiui ir Bonifacui 
Šikšniui. Jie šiomis dienomis šventė savo 
gimtadienius. Taproga Bonifacas padengė 
vaišių išlaidas, o Juozas „pastatė“ dėžę 
vyno... nukelta į 4 psl.
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“MP1 DARBUOTOJŲ BENDRADARBIŲ VAKARONĖJ
Gruodžio 14 d. vakare, su pirmosiomis 

prieblandomis, į Sydnėjaus Lietuviųklubo, 
Bankstowne, svetainę, susirinko tikrai 
gražus būrys „Mūsų Pastogės“ darbuotojų 
- bendradarbių darbo metų užbaigimui. Jų 
tarpe buv. „MP“ redaktoriai - dr. A. 
Mauragis ir V. Augustinavičius, visa 
Spaudos s-gos valdyba su „antrosiomis 
pusėmis“, šiuo metu redakcijoje - 
administracijoje dirbantieji ir vienaip ar 
kitaip susiję su,MP“žmonės-talkininkai, 
bendradarbiai - viso 23 asmenys.

Vakaronę, apdalinęs susirinkusius 
paskutiniuoju „MP“ nr., trumpu žodžiu, 
palinkėdamas giedrių Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujųjų Metų bei padėkodamas 
už metų bėgyje įdėtądarbą leidžiant Mūsų 
Pastogę“, atidarė redaktorius B. Žalys, 
drauge pakviesdamas tarti žodį ben
druomenės Spaudos s-gos valdybos pirm. 
Vytautą Patašių. Savo kalboje, perpintoje 
lengvu jumoru, p. V. Patašius priminė, kad 
,Mūsų Pastogė“ per savo veiklos 47 metus 

"Mūsų Pastoges" Bendradarbiai (1995)
Jei taip rimtai paskaičiavus, ir šiemet 

Mūsų pastogė“ bendradarbių - ačiū Dievui 
- nestokojo. Vieni iš jų, kaip Lietuvos
politinių žinių komentatoriai (kurių turime 
net šešis), kas savaitę pateikdavo ilgesnes 
apžvalgas, tiesa, pareikalaujančias daug 
darbo, kiti - karts nuo karto parašydavo 
įdomių straipsnių vienokiu ar kitokiu 
klausimu (menas, literatūra, tautos žymieji 
žmonės, prognozės ateičiai ir 1.1.). 
Daugiausia, vis dėlto, buvo bendruomenės 
gyvenimo apžvalgininkų - korespondentų, 
informavusių skaitytojus apie paskirose 

"Mūsų Pastogės" bendradarbiai - komentatoriai (viršuje) iš kairės: 
Jurgis Rūbas, dr. Saulius Varnas, dr. Algis Kabaila; antroje eilėje
- Gabrielius Žemkalnis, dr. Vytautas Donięla, Areskis Reisgys.

turėjo sunkesnių ir lengvesnių dienų, bet ji 
ėjo, eina ir žada toliau eiti, nežiūrint, kad 

• finansiniai ji nelabai tvirtai stovi... Priminė 
' buvusius’ ir esančius „MP“ darbuotojus 
' bei talkininkus, padėkodamas už jų įnašą 

leidžiant bendruomenės laikraštį.
Vėliau kalbėjo visa eilė kitų kalbėtojų. 

Tarp jų buvę „MP“ redaktoriai, dr. 
AleksandrasMauragis ir p.Vincas Augus
tinavičius, papasakoję savo įspūdžius iš 
atostogų Tėvynėje. Vienu ar kitu klausimu 
pasisakė p. Antanas Laukaitis (daugiau 
skaitytojų laiškų ,Mūsų Pastogėje“!..), dr. 
Danius Kairaitis, p. Palmyra Žalienė 
(, reikalavusi“ moterų skyrelio prie „MP“) 
ir kiti.

Tenka padėkoti valgyklos vedėjai p. 
Genutei Kasperaitienei, kuri, nežiūrint tą 
dieną vykusių pensininkų popietės ir’ 
gedulingųpietų, sugebėjo šauniai pavaišinti' 
ir susirinkusius „MP“ darbuotojus. Ačiū!

Vytautas Šiaurys

Dar kiti bendradarbiai - aktyvūs mūsų 
gyvenimo stebėtojai, savo laiškais, 
nuomonėmis, pastebėjimais turtino mūsų 
akiratį.

Prie ,MP“ iliustravimo prisidėjo visa 
eilė fotografų. Žemiau esančiuose 
bendradarbių sąrašuose jie pažymėti raide 
„f“. Fotografų skaičius turėtų būti žymiai 
gausesnis, bet daugelis, atsiųsdami 
nuotraukas, neparašo kieno jos darytos, o 
redaktorius to nežino...

Kiek tų bendradarbių buvo šių metų 
laikotarpyje? Kaip jie pasiskirstė vals
tijomis? Talpiname jų sąrašus. Jiems

"MCP." bendradarbiai, iš kairės: dr, Genovaitė Kazokienė, Jurgis 
janušaitis; Antanas Kramilius.

Qld.: G. Bagdon (f), R. Platt (f), J. 
Sungaila (f);

S.A.: V. Baltutis (f), O. Baužienė, 
BEM, J. Jonavičius, B. Jonavičienė (f), E. 
Lomsargienė, J. Malijauskienė, V. 
Marcinkevičiūtė-Neverauskienė, B.' 
Mockūnienė, R. Nemeika, V. Neveraus- 
kas, S. Pocienė, R. Pocius, I. Požėlaitė- 
Davis, J. Stačiūnas, L. Šimkutė, J. 
Vabolienė, K. Vanagienė, dr. S. Varnas, E. 
Varnienė;

Tas.: S. Augustavičius (f), A. Kant- 
vilas (f), V. Laurinaitienė, J. Paškevičius, 
T. Šutienė (f), R. Tarvydas;

Vic.: A. Adomavičius, I. Arienė, 
A. Baltrukonienė, J. Dagienė, D. Didžytė, 
J. Gailius (f), L. Geštautas, A. Karazijienė, 
P. Kviecinskas, K. J. Lynikas, R. Lokienė, 
J. Lukaitis (f), V. L. Mačys, A. Mačiulai- 
tienė, G. Pranauskienė, J. Rūbas, A. 
Sadauskienė, O. Schrederis, D. Siman-

VAKARŲ AUSTRALIJOS ŽINUTĖS
® Perth'o lietuviai Kariuomenės 
šventę paminėjo praeitų metų lapkričio 26 
d. iškilmingomis pamaldomis šv. 
Pranciškaus Ksavero bažnyčioje. Mišias 
atlaikė ir dienai pritaikytą pamoksląpasakė 
kun. dr. Alfonsas Savickis. Po pietų 
minėjimas įvyko Lietuvių namuose. 
Minėjimas pradėtas Tautos Himnu. 
Paskaitą skaitė J. Jaudegis. Po to kalbėjo 
Balys Steckis, kviesdamas nepamiršti ir 
tūkstančių partizanų, paaukojusių savo 
gyvybes už Lietuvos laisvę, kovose su 
okupantais ir stribais.
Minėjimas užbaigtas S. Zablockienei 
paskaičius savo kūrybos eilėraštį.

® Tuoj po kariuomenės šventės 
minėjimo (26/XI) įvyko ir Vakarų 
Australijos lietuvių s-gos narių metinis 
susirinkimas, kurį atidarė v-bos pirm. E. 
Stankevičius. Po einamųjų reikalų, 
susijusių su lietuvių namais, svarstymo, 
perrinkta (su viena išimtim) buv. valdyba: 
E. Stankevičius, kun. dr. A. Savickis, A. 
Čižeika, J. Čyžas, E. Stankevičienė ir J. 
Mack. Revizijos komisijon išrinkti: A. 
Kateiva, A. Kaminickas ir J. Repševičius. 

kevičienė, I. Skerytė-Luscombe, R. Stat
kuvienė, R. Šemetas, E. Šidlauskas, A. P. 
Šimkus, I. Valodkienė (f), A. Zubras, J. 
Žalkauskas, J. Žalkauskienė, G. Žemkalnis,
A. Žilinskas (f);

W.A.: A. Čižeika, B. Steckis (f).
Ne taipjau mažai bendradarbių buvo iš 

JAV ir Lietuvos, rašiusių tiesiogei „MP“. 
Štai jie:

JAV: vysk. A. Baltakis, J. Janušaitis,
B. Nainys, prof. A. Štromas;

Lietuva: prof. K. Antanavičius, D. 
Baltutienė, V. Bražėnas, V. Cinauskas, V. 
Čiurlionis, dr. R. Gajauskaitė, S. Igna
tavičius, L. Kriauzienė, dr. R. B. Mikšys, 
G. Muceniekas, A. Paltarokas, S. Ru- 
dzinskienė, V. Vanagienė, Alg. Žilinskas.

AČIŪ JIEMS VISIEMS! Lauksime jų 
gabių plunksnų darbų,' ryškių, įdomių 
nuotraukų!

Red.B.Ž.

® Pagal pranešimus „Žinutėse“, 
pertiškiai gruodžio 17 d. (tuoj po mišių, 
apie 1 vai. popiet) susiruošė suneštines 
Kūčias Liet, namuose, o gruodžio 31 d. - 
ten pat -Naujų metų sutikimą.

@ Perth'o liet, golfininkų „Tauro“ 
klubo nariai gruodžio 1 d. užbaigė 
pereinamojo trofėjaus, Wembley Downs 
golfo lankose, varžybas. I-mą vietąlaimėjo 
G. Karbo, Ebrą - J. Jasas ir V. Klimaitis. 
Golfininkams ir toliau vadovaujakapitonas 
V. Klimaitis ir ižd. V. Repševičienė.
Sandra Francaitė laimėjo golfo rungtynes 
Ispanijoje. Laimėjo ir kiti du Australijos 
atstovai, tad BMW dovanotas trofėjus, jau 
3 metus buvęs australų rankose, vėl grįžo 
Australijon.

® Praeitų metų gruodžio 5 d. mirė 
Bunbury apylinkėje gyvenęs Antanas 
Kuniutis, 78 metų amžiaus. Laidotuvių 
apeigas atliko vietinis katalikų kunigas. 
Palaikai sudeginti Bunburio kapinių, 
krematoriume. Ilsėkis ramybėje!

(„Žinutės“ Nr. 12)

visiems „MP“ redakcijos ir, tikiu, visų 
skaitytojų didelis, didelis ačiū!

atkelta iš 3 psl. AUSTRALIJOJE:
... . , ... A.C.T.: E.Grincelienė,V.Howe,dr.

Po vaišių ir malonaus pobūvio A , Ko & v. 
išsiskirstėme tikėdamies vėl susitikti Martišius, R. Mauragienė, R. Miniotas, B.' 
Vasario Šešioliktos minėjime ateinančiais .J Šiliniene;
metais.

Kariuomenės.

_ . .... N.S.W.: V. Augustinavičius, V.
S. Augustavičius Bakaitis (f)> R Baltušytė, D. Binkienė, V.

Binkis (f), V. Bliokaitę, A. Bumeikis (f), 
. dr. V. Doniela, E. Erzikov, R. Geli, B.

Genys, J. Janavičius, E. Jonaitienė, J. A. 
Jūragis, V. Juška, dr. G. Kazokienė, J. P. 
Kedys, A. V. Kramilius (f),E. Lašaitis, A. 
Laukaitis (f), D. Lee (f), A. Lukšytė- 
Meiliūnienė, dr. A. Mauragis, A. Prižgin- 
taitė, M. Reisgienė, A. Reisgys, J. Reisgys,
S. Storulis, B. Stašionis, V. Šliogeris, V. 
Vaitkus (f), L. Veteikienė, dr. A. Viliūnas,
T. Vingilienė, N. Wallis, J. Zinkus;

'Mūsų Pastogė" Nr. 1-2 1996.1.15tpsl.4-------  —

Rinkliavai ALB vajui aukojo:
Po $20: R. J. Tarvydai, p.p.Juodval-
kiai;
Po$10: J. E. Paškevičiai, S. B.
Augustavičiai, A. Kailinis, M. Kozikas, A.
Taškūnas, K. E. Paškevičiai, A. Jankus;
Po $5: A. N. Kantvilai, T. Kairienė,
P. M. Šiaučiūnai, D. Gasiūnas, B. H. 
Šikšniai.

S. Augustavičius

Tai bent ūliavone X
1995 m. gruodžio mėn. 3 d. ūžė,klegėjo, 

siūbavo Adelaidės Lietuvių namų svetainė. 
Sukviesti gerb. Jucių vaikų ir anūkų, 
rinkomės pasveikinti p. Anicetą Jucių, 
sulaukusį gražaus 80-tojo gimtadienio. Vos 
įžengus į salę, stebino skoningos deko
racijos, elegantiškas stalų puošimo būdas. 
Tokio ši svetainė dar nebuvo regėjusi. 
Viena siena paskirta solenizanto svar- 

'■ besniųjų įvykių nuotraukoms. Svečiai 
susidomėję sekė Aniceto gyvenimą aiškiau 
negu kino ekrane. Čia jaunuolis gražioje 
Lietuvos kariuomenės uniformoje su keliais 
„makaronais“ antpečiuose; valso sūkury 
su energinga žmona Uršulyte; naujagimio 
krikštynos; su kaimynais; giminių tarpe; 
pajūrio vila su balkonais ir sporto 
įrengimais. Beje, paties išplanuota ir savo 
rankomis statyta. Nevienam iš mūsų teko 

ten pasisvečiuoti. Vienoje nuotraukoje 
linksmas, išdidus meškeriotojas. Žentas 
Jonas Verbyla vaizdžiai apsakė savouošvio 
gyvenimą, jo širdies šilumą ir būdo 
nuosaikumą. Kiekvieną epizodą jumoro 
prieskoniais pamaišydamas. Su meile balso 
stygose dažnai žento tariamas: Mūsų 
tėtis...“ paliko gilų įspūdį...

Ilgametį abiejų chorų dainininką - 
giedorių sveikino vadovai, buvę kaimynai, 
dabartiniai kaimynai ir kiti draugai. Visi 
išsakė daug gražių linkėjimų, įteikė puikių 
dovanų.

Parapijos Klebonas pabrėžė, kad dar 
ne senatvė, ne didelis amžius, dar daug 
užmojų galima nuveikti ir tikslų pasiekti. 
Prie visų gerų linkėjimų pridedu ir 
savuosius.

T. K.
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Gerb. p. Kęstučiui Lynikui, Lietu
vos Respublikos Garbės konsului Aus
tralijoje

Prašyčiau perduoti šį Kalėdinį sveikinimą Australijos lietuvių ben
druomenei:

Nuoširdžiai sveikinu Jus ir Australijos lietuvių bendruomenę Šventų
Kalėdų ir artėjančių Naujųjų 1996-jų metų proga. '

Telydi sėkmė Jūsų darbus ir gyvenimo žingsnius, teneblėsta Tėvynės . 
meilė ir lietuviška dvasia. < . ■’

Kuo daugiau džiaugsmo Jūsų padangėje, ištvermės ir sveikatos.
. Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų metų!

Pagarbiai 1 '
Adolfas Šleževičius

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SODYBOJE
9 Š.m.kovomėn.sueina40metųnuo 
Sydnėjaus Lietuvių moterų socialinės 
globos draugijos įsteigimo. Draugija 
įsteigta anuometinės ALB Krašto 
Valdybos paskatinimu, 1956.03.18 d. 
Pirmąją d-jos valdybą sudarė O. Osinienė 
- pirmininkė, narės - B. Jarembauskienė, 
M. Cibulskienė - Cibienė, E. Kapočienė ir 
R. Klimaitytė.

Dabartinė SLMSG D-jos valdyba: iš kairės - O. Kapočienė, M. Reisgienė, J.
Masiokienė, A. Storpirštienė ir M. Bukevičienė; stovi (pirm) J. Lašaitienė ir
J. Burokienė.

D-jos tikslas buvo ir yra globoti ir šelpti 
vienišus ligonius, senelius ir į nelaimę 
patekusius tautiečius. Įvairiais būdaisbuvo 
telkiamos lėšos: ruošiamos pramogos, 
laikomas bufetas įvairių organizacijų 
parengimuose, renkamos aukos, prave
damos loterijos. Pradėta rūpintis lietuvių 
senelių namų įsigijimu. Tam, 1963.01.26 
d-ja įregistruota valdžios įstaigose ir tapo 
oficialia labdaros organizacija. 1970 m. ri
jai valdžios buvo paskirti 2 akrai žemės N. 
Engadine (NSW). 1975 m. pastatyti 6 
pastatai su 12 butų. 1978 m. pastatyta 
Sodybos seklyčia, su Povilo Aleknos vardo 
biblioteka. 1981-82 m. pastatyti dar 2 
pastatai (5 butai).

Praeitas ilgas, darbingų metų tarpas, d- 
jai besirūpinant reikalingais pagalbos 
tautiečiais, administruojant dabar garsė
jančią Sydnėjaus Lietuvių Sodybą. Per tą 
laiką draugijai vadovavo šios, pasi- 
šventusios valdybų pirmininkės: nuo 1956 
m. - Ona Osinienė, Elžbieta Kapočienė, 
Tatjana Simniškienė; nuo 1962 m. - Ona 
Baužienė ;nuo 1984 m. - Vida Kabailienė; 
nuo 1987 m. - Tamara Vingilienė ir nuo 
1995 m. - Julija Lašaitienė.

1995-96 m. turto priežiūra rūpinasi 
patikėtinės (trustees), kurių seniūnė yra T. 
Vingilienė.

Malonu pastebėti, kad šiuo metu 
Sodyboje gyvena net trys SLMSG D-jos 
narės: A. Virgeningienė, A. Vingienė ir A. 
Storpirštienė (visos trys Aleksandros 
vardu).

9 Gruodžio 20 d. Sodyboje paminėtas 
Stepono Dabkaus brolio a.a. Stasio, mirusio 
Kanadoje, ketursavaitis. Šv. Mišias 
Sodybos salėje, sergant kun. P. Martūzui, 
atlaikė vietos parapijos klebonas kun. G. 
Baiguini, SDB, ta proga palinkėdamas 

susirinkusiems sodybiečiams linksmų 
Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų.

Prie gedulingų pietų stalo, kuriuos su 
talkininkėmis suruošė Dabkų šeima, drauge 
su kunigu sėdo ir visi Sodybos gyventojai.

@ Kalėdos Sodyboje sutiktos bendrai.
Neišvykusieji pas artimuosius Kūčias 
sutiko Sodybos svetainėje, kur sodybietės

Nuotr. V. Vaitkaus
buvo prinešusios kalnus įvairiausių 
gėrybių. Po maldos ir pasidalinimo 
kalėdaičiais, pasilinkėta vėl visiems švęsti 
Kalėdas kitąmet. Prie svetainės ir šiemet 
prisistatė tradicinis Laurynos gatvės 
„kalėdotojų“ būrys. Šiemet jų buvo virš 
20! - pagiedojęs australiškų kalėdinių 
giesmių. Jie apdovanoti saldainiais. Kūčios 
užbaigtos prieš išvykstant į BemeliųMišias 
vietos bažnyčion.
® Nauji Metai vėl sutikti bendrai 
Sodybos svetainėje. Belaukiant Naujųjų 
Metų, sėdint prie kavos puodukų, 
pasižiūrėta per TV lietuviškų filmukų, 
padainuota, pasikalbėta. B. Žalys perdavė 
sodybiečiams kun. P. Martūzo ir Kauno 
Kunigų seminarijos dvasios vado, kun. E. 
Bartulio naujametinius linkėjimus.

Žinoma, patys Naujieji Metai sutikti su 
šampano taurėmis rankose ir nuoširdžiais 
linkėjimais kitiems.

© Gauta žinia iš Lietuvos, kad praeitų 
metų gruodžio 12 d. mirė buvęs Sodybos 
gyventojas Vladas Račkauskas, 81 m. 
amžiaus, 1995 m. gegtižės mėn. išvykęs 
nuolatiniam apsigyvenimui į Lietuvą. 
Palaidotas Kaune, Eigulių kapinėse, 
gruodžio 15 d.

A.a. Vladas Račkauskas nuo pat savo 
jaunystės buvo nepailstantis lietuviškos 
dainos mylėtojas. Karo metu dainavo 
Norvegijos lietuvių chore, pokaryje - 
Vokietijos lietuvių choruose, o Australijoje 
- Sydnėjaus Dainos chore bei Sydnėjaus 
„Ketvertuke“.

Buvo gimęs Dzūkijoje, 1914.05.4 
Sydnėjuje liko a.a. Vlado žmona, JAV - 
sūnus su šeima.

Ilsėkis ramybėjeTėvynės žemėje, kurią 
Tu taip mylėjai, Vladai!

B.Ž.

Mieli sesės, broliai,

Tėvynė tvirta, kai visi Jos Vaikai, į kurį pasaulio žemyną bebūtų nublokšti, 
nenutolsta savo ^mintimis, darbais, rūpesčiais.

Jūs, toliausiai nublokšta Tautos, dalis, Lietuvos Valstybės klausimais 
visada Tėvynėje.

Šiandien sėdame su Jumis kartu už bendro švenčių stalo, su pagarba Jums 
prisimename praeitį, dėkojame už dabartį, su viltimi žvelgiame į ateitį.

Šv. Kalėdų proga kiekvienai lietuvių šeimai linkime -sveikatos: tikro— 
džiaugsmo, kurį atneša prasmingi darbai.

Esame įsitikinę, jog Jums ir mums visiems daug malonių akimirkų ir 
kūrybiškų minčių atneš "Mūsų Pastogės" laikraštis, jo redaktoriai ir 
bendradarbiai. ji .

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių)
pirmininkas V.įlandsbergis J
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) dv?L//
valdybos pirmininkas /
Vilnius, 1995 m. gruodžio 14 d. G. Vagnorius f

Kodėl aš mokausi lietuvių kalbos?
Turbūt ne vienas dabartinių Litua

nistinių kursų mokinių susiduria su šiuo 
klausimu - būna užklaustas, ar tai būtų 
australiškosios mokyklos klasės draugai, 
ar lietuvių bendruomenės, šeimos nariai - 
tikrai, kodėl aš mokausi lietuvių kalbos 
gyvendamas saulėtoje Australijoje, kur taip 
retai išgirsti bet kurioje valstijoje 
besikalbančius lietuviškai. Nebent tai būtų
naujieji atvykėliai.

Tikrai, kuo tad charakteringas šių dienų 
jaunuolis(lė), užsikrovęs didžiulę naštą - 
ištvermingai, metai po metų sėdėti 
mokyklos suole šeštadieniaisnuo ankstaus 
ryto (užbaigiam darbą klasėje 11.45 vai.
ryto), kai kiti bendraamžiai nesuka sau 
galvos per daug - randa lengvesnį būdą 
maloniau praleisti laisvalaikį.

Kiekvieno mokinio individualios 
pastangos, dirbant klasėje ar atliekant

mėgsta išsireikšti: kai aš važiuosiu į 
Lietuvą, aš galėsiu ten susikalbėti 
•lietuviškai. Kas juos ten traukia?

Štai praeitų metų abiturientė (1994) 
Audra Dičiūnaitė jaudinančiai jautriai

Sydnėjaus Lituanistinių kursų klasės mokiniai ir mokytoja - vedėja A. Veščiūnaitė 
- Janavičienė, 1995 m. Iš kairės I-oje eilėje: A. Veščiūnaitė - Janavičienė, Eglė 
Gailiūnaitė, Jennifer Biretaitė, Elena Cobb, Rita Puišaitė, Daina Fraser; II-oje 
eilėje: Viktoras Šliteris (jun,), Gintas Fraser ir mokytojos padėjėja Jūratė 
Reisgytė - Fraser.

užduotus uždavinius namuose, yra pabrėž
tinai reikšmingos jo formavimęsi, kaip 
sąmoningo šio krašto ar Lietuvos piliečio. 
Jis išmoksta domėtis įvykiais Lietuvoje 
(sportas, jaunimo veikla, meninė-kultūrinė 
pusė). Jis domisi einamais reikalais ne tik 
Lietuvoje, bet ir kaimyninėse šalyse, jis 
išmoksta dėstyti savąją mintį ne tik raštu, 
bet ir žodžiu, tai reiškia - išmoksta išreikšti 
savonuomonę esama tema. Jis galiparašyti 
į bendruomenės laikraštį ir tikėtis, kad 
ponas redaktorius susidomės jojos) gal 
kiek per jaunatviškais svarstymais, 
dėstymais, ims it atspausdins* jati 
sekančiame numeryje. Jei jis 
keliauti, yrajauišmokęs tekti instrukcijas; 
gali išbandyti savo jėgas išdirbdamas ' '
patrauklaus turinio brošiūrėlę apie 
galimybes keliaujant po Lietuvą, kas verta
būtų pamatyti, kur ir kada vyks dainų ar kraštas. Senų pastatų, mūrinių namų, 
tautinių šokių koncertas, dramos pasta- bažnyčių grožis net šaukte šaukė mane...“ 
tymas, verta dėmesio paroda. Jam gal nukelta į ps|.,y.

........ "Mūsų Pastogė" Nr. 1-2 1996.1.15,psl.5

įdomu bus iš kurios vietos Lietuvoje yra 
kilę jo tėvai, seneliai. Atsinešęs žemėlapį, 
gali sužinot apie Lietuvos miestus, upes, 
ežerus, kurioje krašto dalyje gyveno garsieji 
Lietu vos žmonės. Jis taip pat išmoks išskirt 
panašumus - skirtumus tarp įvairių tautų 
kultūrinių pasireiškimų, papročių, tradicijų 
ir kokią rolę globaliniu mastu suvaidins
ateityje tų kultūrų įvairovė.

Jis(ji) eventualiai pradės suprasti kokią 
didelę rolę lietuvių kalbos mokėjimas 
suvaidins ieškant išraiškos lietuviškajai 
kultūrai. Juk taip ir tautinis charakteris 
formuojasi.

Žvelgdami ateitin Jauni žmonės dažnai

I i»j - ųjų metų abiturientė Rita Puišaitė 

'parašė apie savo įsivaizduojamą kelionę 
(laiškūs draugei - uždavinys klasėje):
„Lietuva yra nepaprastai gražus ir įdomus
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
DAR APIE ČIURLIONIOTAPYBĄ

Genovaitė Kazokienė

Betekanti saulelė, 
Beauštanti aušrelė, 
Kelk seserėle, mano viešnele, 
Ar tu dar neišmiegojai?

Liaudies daina 
Kaip toj lietuvių liaudies dainoj, 

beauštanti aušrelė, betekanti saulelė buvo 
pradininkės tolimesnių įvykių, taip ir pats 
Čiurlionis buvo pradininkas profesionalios 
lietuvių dailės: meno ir muzikos. Jis ir 
buvo ta saulelė, kuri patekėjo ir nušvietė 
visą lietuvišką meno pasaulį, pakeldamas 
besikuriančią lietuvišką dailę iš liaudies 
meno vystyklų iki pasaulinio masto 
aukštumų. Savo kūryboje jis atskleidė 
ypatingą lietuvišką pasaulėjautą, lietuvišką 
požiūrį į gyvenimą ir mirtį, į pasaulį 
žinomą, matomą, juntamą ir į pasaulius 
nežinomus, nematomus, bet spėjamus ir 
nujaučiamus. Jo kūryba, labai trumpai ją 
apibūdinant, yra apie žmogaus kelionę iš 
nežinios į nežinią, apie žmogaus perėjimą 
iš vienos egzistencijos formos į kitą, apie 
amžiną gyvenimo kaitą, nes Čiurlionio 
mąstysenoje mirtiesnėra, taip kaipjos nėra 
ir lietuvių mitologijoje ir tautosakoje.

Ir nežiūrint to, Čiurlionio paveikslai 
labai ilgai buvo nesuprantami, neiš
aiškinami net ir patiems lietuviams, kurių 
galvoseną jis gi atvėrė. Tam yra daug 
priežasčių: pirma, brandžioj! Čiurlionio 
kūryba yra labai paini, perteikta iki šiolei 
pasaulinėje meno istorijoje visai nenaudota 
forma, o antra gal prie to neaiškumo 
prisideda ir pats dailininko charakteris bei 
visa jo biografija,pilnaklaidingų duomenų 
ir interpretacijų. Dėl šios priežasties labai 
trumpai pažvelkim į Čiurlionio gyvenimą.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis gimė 
1875 m. rugsėjo 22 d. Varėnos vargo
nininko devynių vaikų šeimoje, iš kurių 
dailininkas Čiurlionis buvo vyriausias. Po 
trejų metų tėvas buvo perkeltas į 
Druskininkus, kurie ir yra laikomi 
Čiurlionio gimtine, nes ten prabėgo jo 
vaikystė ir ten buvo namai, į kuriuos 
grįždavo visi vaikai mokyklų atostogų 
metu. Visa Čiurlioniu šeima, įskaitant tėvą 
ir motiną, buvo muzikali (jie turėjo sukūrę 
„šeimos chorą“), tačiau Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis, namiškių ir draugų 
vadinamas Kastuku, buvo muzikinis 
vunderkindas: penkerių metųjis skambino
pianinu, šešerių - vargonais, septynerių - 
puikiai skaitė gaidas. Kartais Kastukas 
vargoninkaudavo sekmadienio mišiom už 
tėvą ir demonstruodavo savo sugebėjimą 
laisva muzikine interpretacija. Tokį jį 
išgirdo Druskininkų kurorte atostogaujantis 
Dr. Markevičius, kuris pasiūlė šį gabų 
berniuką į PlungėsgrafoOginskiomuzikos 
mokyklą. Taip 13 metų vaikas su ašarom 
paliko tėvus, brolius ir seseris ir pradėjo 
muzikines studijas.Tačiau.priešingainegu 
skelbia daugelis apie jį rašančių, Kastukas 
jau tada mėgo piešti ir į Druskininkus 
siųsdavo laiškus su piešinėliais, kuriuose 
namiškiai matydavo Oginskio dvarą, 
šventąjį ąžuolą, po kuriuo mokiniai 
muzikuodavo vasaros metu, veidus 
mokytojų ir mokinių, savo bendramokslių. 
Muzikoje jis progresavo puikiai, ir 
kunigaikštis Oginskis 1894 m. nusprendė 
jį išsiųsti (Varšuvos muzikos institutą, nes 
Lietuvoje tebegyvavo Spaudos Draudimo 
įstatymas, kurio metu visos aukštosios 
mokyklos buvo uždraustos. Po penkerių
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metų Čiurlionis užbaigė Varšuvos muzikos 
instituto piano ir kompozicijos klases, 
sukurdamas kantatą chorui ir orkestrai 
„De Profundis“ ir daug piano preliudų.

Pabaigęs Varšuvos muzikos institutą 
Čiurlionis kūrė ir tapybos ir muzikos 
srityje. 1900 m. jis parašė muzikinę 
simfoninę poemą „Miške“, kuri, jo paties 
žodžiais „prasideda tyliais, plačiais 
akordais, tokiais kaip kad tylus ir platus yra 
mūsų lietuviškų pušų ošimas“. Labai 
galimas daiktas, kad kaip tik ši simfoninė 
poemajam nupelnė tolimesnę kunigaikščio 
Oginskio paramą. 1901m. Čiurlionis 
išvažiavo į Leipzigo konservatoriją, 
studijuoti kompozicijos. Dirbo įtemptai., 
baigė konservatoriją, tačiau liuoslaikiu sau 
leisdavo prabangą- tapybą. Tuo metu mirė 
kunigaikštis Oginskis, rėmęs jo muzikinį 
išsimokslinimą ir nuo tada jis jau atvirai 
metėsi į tapybą. Grįžo į Varšuvą, ten 
vertėsi muzikos pamokomis, o vakarais 
lankė Kauziko piešūno kursus ir 1904m. 
įstojo į naujai atidarytą Varšuvos dailės 
akademiją, kurią lankė dvejus metus.

Tuo metu Varšuvoj gyveno apie 10 000
lietuvių - (visa Australija viename 
miestelyje!). Vinco Kudirkos dvasia 
(mirusio 1899m.) dar buvo gyva ir jo 
pradėtas tautinis judėjimas ėmė stiprėti. 
Kai 1904m. buvo panaikintas Spaudos 
draudimas, lietuviai būrėsi į įvairias 
draugijas ir chorus. Čiurlionis tapo 
Varšuvos lietuvių choro dirigentu. 
Matydamas choro repertuaro didelį 
trūkumą jis suharmonizavo apie 60 
liaudies dainų, iškeldamas jose lietuvių 
dainom specifinius bruožus.

Vilniuje Čiurlionio kūrybinė veikla 
prasiplėtė: 1906m. jis, drauge su Petru 
Rimša ir Antanu Žmuidzinavičium 
suorganizavo Pirmąją lietuvių meno 
parodą. Tai buvo ir pirmas didelio masto 
lietuvių kultūrinis pasirodymas po Spaudos 
draudimo panaikinimo. 1907m. Čiurlionis 
aktyviai dalyvavo pirmosios lietuvių 
dailininkų draugijos sukūrime, rašė jai 
įstatus ir ruošė meno konkursus. Šie metai 
pasižymėjo dideliu aktyvumu tiek 
organizaciniame, tiek ir kūrybiniame

gyvenime. Broliui Povilui jis rašė: „Aš esu 
pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus 
darbus skirti Lietuvai!“. Tapyboje 
Čiurlionis pasiekė meno viršūnes, 
sukurdamas sonatas ir fugas, ir tam didžioji 
paskata buvo jo sužadėtinė Sofija
Kymantaitė, tuo metu dar humanitarinių 
mokslų studentė, bet jau pagarsėjusikritikė 
ir „essay“ rašytoja. 1909m. po vestuvių 
rimtai reikėjo rūpintis bendra ateitimi, ir 
Čiurlionis iškeliavo į Peterburgą „laimės 
ieškoti“. Ten įsijungė į lietuvių ratelį, 
dirigavo chorui, o neturėdamas dažų, 
pradėjo dirbti grafikos mene, iliustruo
damas savo harmonizuotas dainas bei jų 
abiejų (Sofijos ir jo) parašytą knygą 
„Lietuvoje“. Tačiau apmokamo darbo 
nebuvo, pripažinimas irgi neatėjo. 
Čiurlionio nervaineatlaikėtokiobeviltiško 
gyvenimo ir jį reikėjo patalpinti į 
psichiatrinę ligoninę. Gydytojai reko
mendavo poilsį, davė vilčių pasveikimui, 
bet 1911metais,būdamas35 metų amžiaus, 
Čiurlionis mirė plaučių uždegimu. Jo 
buvęs mokytojas, Ferdinandas Ruščitsas 
atsis veikinimo kalboje pasakė: „Čiurlionis 
iškeliavo į pasaukus, apie kuriuos jis audė 
svajones visą savo trumpą gyvenimą“.

Jau pirmieji Čiurlionio kūriniai skyrėsi 
nuo kitų mokinių darbų, nes jie ne vien 
vaizdavo gražius daiktus, bet slėpė savyje 
ir mintį. Todėl dažniausiai jis tapė ciklais, 
kuriuose vystė veiksmą, pvz. pavasarėjimą, 
dienos perėjimą į naktį, pumpuro išsi
skleidimą į gėlę, saulės taką1., pasaulio 
sukūrimą.

Prieš nagrinėjant Čiurlioniokūrybą noriu 
iš anksto pasakyti, kad brandžioji tapybos 
dalis yra labai sudėtinga dėl dviejų 
priežasčių: pirma, dėl muzikinės struktūros 
panaudojimo ir antra, dėl įsisenėjusios 
klaidingos teorijos apie Čiurlionio simbolių 
daugiaprasmiškumą. Lietuvoje žmonės 
Čiurlionį garbinakaip mistiką, irracionalų, 
romantišką ir subjektyvų genijų, kurio 
kūryba ne visiems, mirtingiesiems, 
suprasti. Tačiau mano studijos rodo ką 
kitą: aš randu,kadČiurlionis yraracionalus, 
intelektualinis, muzikinis simbolinis 
tapytojas, kuris sąmoningai naudojo 
vienprasminius simboliusdidelėm abstrak
čiom idėjom išreikšti. Kaip raidė A yra A 
pradžioje ir pabaigoje knygos, kaip gaida 
do yra do pradžiojeirpabaigoje simfonijos, 
taip ir Čiurlionio simboliai yra pastovūs, 
nekintantys per visą jo kūrybą. Todėl 
Čiurlionio kūrybą galima išaiškinti, to siekė 
ir pats autorius, pasakydamas: „O norėčiau 
būti suprastas“ ir kitoj vietoj: „Kodėl 
žmonės nežiūri. Kodėl neįtempia savo 
dvasios?“

Turiu pabrėžti, kad, kaip paprastai mene 
kad būna, ne visi jo kūriniai yra vienodos 
meninės vertės. Pirmieji darbai, beveik dar 
mokykliniai, visiems prieinami irlabiausiai 
suvokiami. Apie šios rūšies paveikslus 
daugiausia ir poetai yra prirašę, pradedant 
nuo Salomėjos Neries, Balio Sruogos ir 
Vinco Kazoko.

Iš to paties pirmojo laikotarpio matome 
paveikslą .Žinia“. Jis yra meniškai daug 
labiau išbaigtas, aiškiai matosi tvirtas 
pastelės apvaldymas ir plati, drąsi 
kompozicija. Simboliškai nagrinėjant, 
jaučiame, kad tai ne bet koks paukštis ir 
kad jo svarba aukštesnė už pačias kalnų 
viršūnes. Prisiminę, kad lietuvių tauto
sakoje, kaip ir daugelio tautų mitologijose, 
paukštis reiškia pranešėją, ieškokime tos 
žinios kurią šis pranešėjas praneša. Tą 
Čiurlionis mums taippat parodo: tarp kalnų 
iškyla betekanti saulė. Iš to galime padaryti 
išvadą, kad šis nuostabus paukštis neša 
didingą žinią visai žemei, būtent: ateina 
nauja diena. Tai ir yra didžioji naujiena 

• visos žemės gyventojams: darvienadiena, - 
kurios, aišku, gali ir nebebūti. Kaip 
minėjau, Čiurlionis mėgo tapyti ciklais, 
vystyti mintį. Šį kartą panagrinėkime jo 
vieną paveikslą „Šaulys“ iš ciklo „Zodiako 
ženklai“, kuris, aišku, susidaro iš 12 
paveikslų: kiekvienam mėnesiui po vieną. 
Zodiako ciklas yranutapytas ramioj žalsvoj 
tonacijoj, kuri ir vienija visą ciklą. Šaulys, 
(dar kitaip Sagitarijus arba Centauras) 
pagal senovės kultūrų mitus, yra simbolis 
didžiausių žmogaus siekių, jungiančių jį 
su aukštesnėm egzistencijom. Saitai, 
jungiantieji žmogų su dangum, vizualiai 
yra atvaizduoti kaip strėlė. Poetas sako, : 
kad tas žmogaus - dangaus ryšys iš tikrųjų 
yra ne strėlė, bet žmogaus mintis.

Bet gal pats svarbiausias pirmo periodo 
kūrinys yra trylikos dalių „Pasaulio 
sutvėrimo“ ciklas. Čiurlionis rašė: „tai ne 
mūsojo, pagal bibliją, o kažkokio kitokio 
pasaulio - fantastinio“. Ir iš tikrųjų, tik 
žvilgterėję kad ir į šiopaveikslo reproduk
ciją, mes galime pamatyti, kokia fantazija, 
kokia laki vaizduotė valdė dailininko 
teptuką. Jo vaizduojami objektai nėra 
žemiški objektai, bet vaizduotės kūriniai, 
nes jie viename vienete jungia mums 
pažįstamus bet įvairius dalykus: gėlę, 
vargonus, bokštus, uždegtas žvakeles, 
muzikos instrumentų stygas ir architek
tūrines arkas. Toks jungtinis įvaizdis yra 
vadinamas metafora ir jo prasmė yra 
daugialypė. Visos trylika dalių pasižymi 
didele harmonija, kuri yra pasiekta per 
ritmą ir jautrų spalvos panaudojimą.

Panaši technika ir panašūs principai 
matomi ir,Žiemos cikle“, susidedančiame 
iš astuonių dalių. Čia mes nematome nei 
sniego apdengtų namelių, nei čiuožyklų, 
nei nuo šalčio bėgančių žmonių, o matome 
pačią žiemos esmę, patį šalčio principą, 
matome tapimo vyksmą, išreikštą vaiz
duotės sukurtais įvaizdžiais.

Šiedarbaidavėpagrindo laikyti Čiurlionį 
abstraktaus meno kūrėju. Tačiau tai nėra 
tikslu, nes jis ne tik kūrė gana abstrakčias 
formas, bet ir pridavė jom prasmę, ką 
tikrieji abstraktistai vadina „kūrinio 
apsunkinimu“.

M.K.Čiurlionis JUROS SONATA. 
Allegro (1908 m.).

Nors ir kaip nuostabūs yra šie paveikslai, 
tačiau ne dėl jų Čiurlionis pateks į pasaulio 

•meno istoriją. Jis pateks dėl savo fugų ir 
sonatų, nes jos yra sukurtos visai kitais 
■principais, būtent - ant muzikinės 
konstrukcijos pagrindų. Daug kas norėjo 
įvesti muzikos principus į vaizduojamąjį 
meną: tapė muzikantus, orkestrus, 
koncertus ir koncertų klausytojus. Kiti - 
savo darbuose pabrėžė ritmą (bendrą 
elementą muzikai, tapybai ir šokiui), treti 
naudojo spalvas atitinkančias specialiems 
garsams. Tačiau niekas nėra panaudojęs 
tapyboje muzikos konstrukcijos principų. 
O tai nėra lengva ir atsekti. Visi jautė 
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Čiurlionio kūrinių muzikalumą, bet sutartinės.
negalėjo išsiaiškinti pačių pagrindų. Prieš 
pusantro mėnesio Lietuvoje vyko Čiur
lionio kūrybai skirta konferencija. Ten 
vienas čiurlionininkas iš Italijos pasakė: aš 
esu muzikas, ir galiu jum pareikšti, kad 
Čiurlionio kūryboj be muzikinių pava
dinimų nieko muzikinio nėra.

M.K.Čiurlionis JŪROS SONATA. 
Andante (1908 m.).

Lietuvoje dar 1938m. Vytautas Kai
riūkštis pirmasis parodė muzikinę struktūrą 
Čiurlionio sonatose. Kadangi fugos 
konstrukcija yra žymiai paprastesnė, 
pradėsiu nuo fugų, nors jos tapytos vėliau 
už sonatas.

A---------------------- ------
S------CS-------laisvos variacijos---------

Ai---- C,S,------ 1 variacija--------
R S-------------- C,Sr--------

Šioje keturbalsės fugos schemoje S yra 
vedmuo, A - atsakymas kitame balse ar 
instrumente, kai tuo tarpu ant kitų linijų 
balsai jau vysto savo variacijas. S varbu tik 
suprasti, kad visi keturi balsai (ar 
instrumentai) skamba kartu, nors vysto 
kiek kitokią meliodiją. Tai polifoninis

I PIRMIEJI METAI
Prisiminimų nuotrupos A. ZUBRAS

Tęsinys iš 49 nr.

Suminimos kelios pavardės. Atsakau, 
kad aš čia naujokas, niekas su manim 
atvirai nekalba. Jei ką ir sakytų bei 
klaustų, tai būčiau atsargus. Gal tai 
manęs provokavimas. Rusas į pokal
bio pabaigą darosi irzlus. Kas iškėlė 
į profsąjungos atstovus pasiūlyti Kve- 
daraitę? Aš gi jos nepažįstąs. At
sakau, kad mokytojų kambaryje kal
bėjomės apie rinkimus, ir daugelis 
balsų minėjo Kvedaraitės pavardę. 
Man ji kaip kolegė ir moteris taip pat 
imponavo, todėl ir pasiūliau. Kodėl 
aš draugą Sakalniką kompromitavęs? 
Šito tikėjausi, kai naktį buvau kvie
čiamas į policiją. Sakalnikas po susi
rinkimo mane dviprasmiškai buvo 
pagrąsinęs. Sakėsi pažinęs mane jau 
Kaune. Atsakiau tardančiam kari
ninkui, kad aš visai nesuprantu, kokiu 
būdu aš Sakalniką sukompromi
tavau? Karininkas: "Na, gudruoliau, 
neišsisukinėk!" Paaiškinau, kaip vis
kas buvo įvykę toje mokytojų sueigo
je ir pabrėžiau, kad pats Sakalnikas su 
savo užrašų knygute susikompromi
tavo. Supratau, kad karininkas nebu
vo sužavėtas draugu Sakalniku. Tačiau 
prasitarė, kad dabar matąs mane esant 

gos priešu. Pamačiau 
jau rimtas. Prisimi

Tarybų Sąju 
kad reikalas

Čiurlionis nutapė pirmąją fugą, dar 
vadinamą „Eglaičių fuga“, dviejų dalių, 
kuri susideda iš preliudo irfugos. Preliudas 
labai lengvai škicuotas, neišbaigtas, 
nublukęs, bet jame dar matome luotą, 
plaukiantį erdvėse ir, svarbiausia, apačioje 
matome įvestą pirmą motyvą, būtent: 
žmogų, sėdintį tarytum soste ar bokšte. 
Tikroji (antroji) fugos dalis atitinka 
septynbalsei fugai, šiuo atveju - nutapyti 
septyni planai, nors ne visi tęsiasi per visą 
paveikslą. Kiekviename jų yra eglaitė - 
simbolis globojančios, rūpestingos motinos 
- ir jau minėtas žmogus. Nors žmogus sėdi 
soste ir turi savo kūrybos įrodymus - 
bokštus - jis pavaizduotas nuolankus, 
nuleista galva, toks apie kurį dainuojama 
lietuvių liaudies dainose, raudose, apie 
kurį pasakojama pasakose. Čiurlionio 
žmogus nėra kovotojas, bet mąstytojas, 
kuris gyvendamas su gamta didelėj 
santarvėj, bando suvokti savo santykius su 
neaprėpiama visata, bando išspręsti savo 
gyvenimo prasmę, savo paskirtį šioje 
kelionėje, kaip jau minėjau, iš nežinios į 
nežinią.

„Eglaičių fuga“ nutapyta žalsvoj 
tonacijoj, ir yra sukompanuota, kaip 
muzikinis kūrinys, kur skaičjuojamos 
gaidos kiekviename takte, pavyzdžiui 
žemiausiame plane yra didelė eglė ir 
mažutė eglutė, kuri būtų lygi vienai pilnai 
ir vienai pusinei gaidai. Antrame plane yra 
trys mažos eglutės, kurios taip pat yra 
lygios vienai pilnai ir vienai pusinei 
gaidai.

Visas paveikslas daro įspūdį ramios, 
monotoniškos lietuviškos dainos. Tiek 
simbolika, tiek pačia nuotaika Čiurlionis 
mums atskleidžia lietuvišką pasaulėjautą. 
Nors eglės simbolis atstovauja gamtai, bet 
tuo pačiu jis atskleidžia senąjį lietuvišką* 
tikėjimą, kad po žemiškos kelionės 
žmogaus siela pereina į medžius. Gal

niau savo vedamuosius "Vakarų" ir 
"Baltischer Beobachter" straipsnius 
1937 m. sovietų karinio laivo vizito 
proga Klaipėdoje. Pabrėžiau tardyto
jui, kad aiškiai jau seniai esu 
pasisakęs, kad nuo Hitlerio ir nacių 
Lietuva užnugaryje turi Maskvą, 
todėl negaliu būti TSRS priešas. Keli 
žodžiai apie senus laikus. Vokiečių 
nacių užmačiomis Klaipėdos krašte 
ryškėjant, buvo reikalinga taip rašyti, 
nors tuo ir mažai tikint. Prisimenu 
man pasakytus Stasio Lozoraičio 
žodžius: "Sovietų Sąjunga su "pa
galba" ateis tik tada, kada jai bus 
naudinga. Atėjusi jau ir liks". Vizito 
progą paprastai šiltai kalbama, ypač 
tokioje painioje vietoje kaip kad tada 
buvo Klaipėda. Su šia užuomina, pa
jaučiau įnešęs kažką naują. Karinin
kas paklausė, ar aš galįs įrodyti, kad 
taip tikrai esu rašęs 1937 m. "Marat" 
laivo atsilankymo proga. Patvirtinau, 
kad turiu tų straipsnių iškarpas. Leido 
eiti namo atsinešti. Vertimais pats 
pasirūpinsiąs. Įteikus paspaudė ranką 
ir pasakė: "Dar pasimatysime".

Su paskutiniuoju NKVD ka
rininko susitikimu, mano manymu, 
rišasi kiti du įvykiai. Vėl atvyksta iš 
Biržų jau anksčiau minėtąsis partijos 
agitpropas. Dabar jau su konkrečiu 
uždaviniu. As turįs redaguoti Pasva- 

• svarbiausia yra tai,' kad čia atvaizduota 
kelionė be pradžios ir be pabaigos ir kad 
toje kelionėje nėr mirties, o tik perėjimai į 
kitokias egzistencijas.

Tas pačias mintis Čiurlionis kartoja! ir 
kituose darbuose, bet kitais įvaizdžiais ir 
kita forma. Pasižiūrėkim į jo penktąją 
sonatą, vadinamą, Jūros sonata“, kuri yra 
tapybiškai labiausiai išbaigta.

Sonatos irgi yra sukurtos pagal muzikinę 
konstrukciją, bet dėl jų sudėtingumo, tos 
schemos čia nenagrinėsim, nes mes 
kreipsime dėmesį į simboliką. Svarbiausia 
tik žinoti, kad visos sonatos dalys, tarp 
daugelio kitų faktorių, skiriasi tempu, 
allegro - gyvas, andante - lėtas, finale - 
susumavimas.

Lietuvoje Čiurlionio kūrybą nagrinėjo 
pagrinde iš realistinių pozicijų: jei laivas 
jūros dugne-jis paskendęs laivas, jeilaivas 
danguje - tai laki dailininko fantazija. Vis 
dėlto faktas, kad Čiurlionis mirė psi
chiatrinėj ligoninėj dažnai įtakojo jokūrinių 
aiškinimus. Sovietų psichiatriniuose 
vadovėliuose jo kūryba buvo rodoma kaip 
pavyzdys šizofrenijasusirgusiodailininko.

f • '■ S t JStl ’1 :■ < ■ į:; : -; :t :•r ■■

M.K.Čiurlionis JŪROS SONATA.
Finale (1908 m.).

lio sieninį laikraštėlį. Ar tai turėjo 
būti gimnazijos patalpų ribose, ar 
šiaip kur kitur, dabar neprisimenu. 
Nemanau, kad gimnazijos patalpose, 
nes čia politiniam moksleivių auk
lėjimui buvo paskirta jauna mergaitė 
komsorgės titulu. Atsikalbinėti nie
kaip nepavyko, turėjau agitpropui nu
sileisti. Be abejo, buvo ir pagalbinin
kas, bet pavardės nebeprisimenu. 
Žinau tik, kad tas "leidinys" ilgai ne
gyveno. Su laiku buvo tiesiog pamirš
tas. Tiesa, buvo užsiminta gimnazijos 
komsorgė. Kartą ji atbėgo pertraukos 
metu į mokytojų kambarį ir išsigan
dusi man: "Jūsų mokiniai antrajame 
aukšte dainuoja Tautos Himną: sako 
pats leidęs". Imu mergaitę už rankos 
ir einame į antrą aukštą. Daina nutyla. 
Šeštąją klasę suvedu į patalpą. Pa
mokos metu mat nagrinėjome Ku
dirkos kūrybą. Vienas mokinių manęs 
paklausė: "Ar galima giedoti Kudirkos 
himną?". Atsakiau, kad dabar yra 
naujas himnas, o Kudirkos "Lietuva, 
tėvyne mūsų" vieną gražią dieną 
dainuosime kaip dainą. Visą paskuti
nę pamokos dalį mokinio klausimu 
pakartojau komsorgui girdint. Lai
mingai viskas baigėsi.

Kitas reikšmingesnis uždavinys 
buvo man primestas gruodžio mėne
sį. Lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojams Kalėdų atostogų metu 
Vilniuje buvo specialus seminaras, 
berods vadinosi konferencija. Direk

"Mūsų Pastogė"
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Vincas Kazokas

FUGA
MJC ČIUEUOSIO TEMOMIS

Gyvenimas ir laikas, broliai, 
Tai muzika,
Tai nesibaigianti fuga 
Be galo ir pradžios, 
Vis srūvanti ir kintanti, 
Kaip nesiliaujančios versmės 
Vis amžinoj kaitoj 
Ir amžinam judėjime, 
Kur atskiri gyvenimai 
Yra kaip gaidos nesibaigiančio himno, 
Kurios iškyla į svaiginančius aukščius 
Ir krinta fantastiniais puoliais, 
Vadinamais mirtim...

Bet ne. Tai ne mirtis! Mirtis tik sėja 
Vis naują ir naują gyvenimo sėją 
Derlinguose lauko arimuos 
Iš tų, kurie krinta: iš naujo 
Jie dygsta ir skleidžias žiedais nuostabiais 
Ir skamba, skamba
Gyvenimo ir laiko nesibaigiančiojfugoj 
Galingu gyvybės ir pergalės himnu...

Gyvenimas ir laikas, broliai, 
Tai nesibaigianti fuga, 
Kur nėr mirties, 
Tik amžinas prisikėlimas, 
Tik perėja iš senojo į naująjį pasaulį 
Vis amžinoj kaitoj 
Naujais žiedais, 
Nauja melodija...

Realistiškai galvojant jo kūrybos išaiškinti 
negalima ir gal todėl iki šiolei jis 
tebelaikomas daugiaplaniu ir daugia
reikšmiu tapytoju. Daugiaplanis jis yra, 
kaip jūs jau matėte „Eglaičių fugoje“, ir 
visose sonatose, bet jo naudoti simboliai 
nėra daugiareikšmiai, o vienareikšmiai, 
t.y. reiškia tą patį visoje kūryboje. Ir ne tik 
simboliai yra vienaprasmiai, bet spalvos,

Nukelta į 8 psl.

torius siuntė ir mane. Prisistato vėl tas 
pats agitpropas iš Biržų. Grįžus iš 
Vilniaus man reikėsią pravesti 
Biržuose rajono pradinių mokyklų 
mokytojams seminarą apie Lietuvos 
istoriją pradinėje mokykloje. Aiški
nausi, kad aš ne istorikas. Lietuvos 
istorijos dėstymas mokyklose apskri
tai kol kas sustabdytas, kol būsią 
paruošti nauji vadovėliai. Negalėjau 
niekaip atsikratyti agitpropo: moky
tojams vis tiek tenka susidurti su Lie
tuvos istorija, vaikai klausinėją. Aš gi 
universitete turėjęs Lietuvos istorijos 
kursą - tas buvę privaloma visiems 
humanitarams. Vilniuje konferencijos 
proga aš galėsiąs nueiti ir į istorijos 
seminaro paskaitas bei pokalbius, ku
rie būsią tuo pat metu ir tose pačiose 
patalpose, kaip ir lietuvių literatūros.

5.KONFERENCIJA VILNIUJE
Esu Vilniuje. Lietuvių kalbos 

ir literatūros seminarą praveda vie
nas jaunas vyras, kuris man visai 
nepažįstamas ir negirdėtas. Tai Švie
timo komisariato pareigūnas, berods 
koks inspektorius. Popietės progra
moje - Antano Venclovos referatas: 
"Realizmas lietuvių literatūroje". 
Sėdžiu pirmuose suoluose, nes su
tikau iš Kauno laikų man pažįstamą, 
klasikinį filologą M. Račkauską, 
A. Venclovos žmonos tėvą.
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skaičiai bei geometrinės formos visur turi 
vieną ir tą pačią prasmę.

Pirmoje „Allegro“ dalyje, gyvenimo 
jūroje skrenda balta paukštė, pranešėja 
svarbių žinių. Kokių žinių? Jai iš paskos 
plaukia keturios žuvys - reinkarnacijos 
simboliai. Taigi, čia ir yra pasakyta apie 
gyvenimo tęstinumą, apie nesibaigiančią 
gyvenimų kaitą, apie reinkarnaciją, kuria 
Čiurlionis buvo įtikėjęs.

Antroji dalis „Andante“ yra nemarumo 
deklaracija. Didysis laivas, gyvenimo ar 
gyvenimo nešėjo simbolis yra laikomas 
likimo rankoje ir įsidėmėtina, kairiojoje 
rankoje, t.y. globojančioje, saugančioje. 
„Ant dugno“ - miestai, apgyvendinti, su 
šviesomis. Danguje - du laiveliai. Realistui 
tai paskendę laivai, ir fantastiški, 
irracionalūs laiveliai danguje, bet sim
bolistui tai nesibaigiančio gyvenimo 
įrodymas: įrodymas įvairių gyvenimo 
egzistencinių formų. Tačiau laiveliai ant 
horizonto nėra simboliai, o metaforos, nes 
jos gali reikšti ir laivelius, ir kosmines 
akis, ir degančius laužus ir gyvenimo 
inkarus, rišančius grandimis įvairias būtis.

Trečioji dalis „Finale“ - priešingai negu 
Lietuvos interpretatoriai teigia, yra triumfo

Kodėl aš mokausi lietuvių kalbos?
Vincą Kudirką - Lietuvos himno autorių. 
Įdomiai gvildeno įvairius charakterius, 
paimtus iš apsakymo „Nepabėgęs“ (R. 
Spalis) - Elena Šliogerytė, atpažindama 

panašias problemas ir Australijos lietuvių 
emigrantų šeimose. Laiško formoj 
įtikinančiai apsakė Australijos klimatą, 
gamtą, miestus, vietinius lietuvius. Viena 
kitą pralenkdamos, visos keturios 1994-jų 
metų abiturientės žavaus charakterio, 
linksmos ir visuomet geros draugės 
tarpusavyje, nuolat stebino ir džiugino 
mokytoją savo sugebėjimais.

Audra Dičiūnaitė,-geriausiai išlaikiusi 
matrikuliacijosegzaminąiš lietuviųkalbos, 
jau sėkmingai studijuoja Hospitality and 
Tourism, Technical College Ryde.

Daina Šliterytė, taip pat sėkmingai 

įsitraukusi į studijas Faculty of Nursing 
(Bachelor of Nursing), Kliringai Univer
sity, UTS, garsėja savo organizaciniais 
gabumais, ypač kai reikia pasireikšti skautų 
stovyklose.

Audrė Venclovaitė, ypatingai aukštų 
rezultatų pasiekusi egzamine ne tik iš 
lietuvių kalbos, bet ir iš matematikos, 
laimingai pateko į Sydney universitetą, 

■'aštaT ^ur studiiuoia Diagnostic Radiography 
^/^SaįČįuiiberland campus). Puiki sportininkė, 

Skeletą’metų dalyvavusi ftprėzentacinėj 
NSW jaunių krepšinio komandoj.

Elena Šliogerytė, šalia lietuvių kalbos, 

dar ypatingai aukštą pažymį gavo iš anglų 
kalbos. Besidominti literatūra, ypač poezija, 
Elena taip pat mėgsta darbuotis gražiai 
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Jai svarbu paminėti, kad Klaipėda yra 
Lietuvos uostas, kad laivai iš tolimų kraštų 
atplaukia į šį uostą; kad iš Klaipėdos ji 
plauks garlaiviu į Kauną; stovėdama ant 
garlaivio denio, ji matys kokie gražūs 
miškai, aukštos eglės ir ąžuolai. Kaune ji 
pirmiausiaapžiūrės istorinius pastatus, kaip 
Kauno pilies griuvėsiai, paskui vadina
muosius Perkūno namus, kurie buvo 
pastatyti prieš daug šimtų metų; aplankys 
didžiojo Lietuvos poeto Maironio namus, 
kuriuose jis gyveno; nuvažiuos į Vytauto 
Didžiojo muziejų, kuriame kabo Laisvės 
varpas, kurį padovanojo Lietuvai Amerikos 
lietuviai; paskui autobusu nuvažiuos į 
Čiurlionio dailės muziejų, kur pamatys 
Čiurlionio įvairius paveikslus - jie tai tikrai 

padarys jai gilų-įspūdį. Po to seks kelionė 
traukiniu į Vilnių ir ten seks nuostabūs 
pasivaikščiojimai senamiesčio gatvėmis, 
atsivers pasakiškas vaizdas įsilipus į 
Gedimino bokštą aukštam kalne, ir tai dar' 
ne kelionės pabaiga.

Kitos 1994-jų metų abiturientės taip 
pat rūpestingai ruošėsi ir rašė pasirinktomis 
temomis, kaip pav. rašinys apie Vincą- 
Kudirką. Ne tik biografinės žinios, r; 
vertimai, bet ir išstudijuotas šio žymaus 
žmogaus gyvenimas, darbai,' gintūlt 
Lietuvos tautinius reikalus, žadinant 
lietuviuose tau tirų sąmoningumą; Lietuvos 
himno reikšmė. AudrėVenclovaitėirDaina 
Šliterytė, kiekviena savaip, kėlė į viršūnes 

,p.ayęiį^lg?,.ą pę kstsstrofps.. Čia matomi 

keturi laiveliai yra transponuotos (per
keistos) keturios žuvys iš „Allegro“ 
paveikslo laivelių, nes jų prasmė ta pati: 
taigi todėl tie laiveliai linksmai nardo, nes 

„jie paskęsti negali. Bet pats svarbiausias 
įvaizdis čia yra didžioji mūša, kuri turi ir 
gana asmeniškų ženklų, būtent jos 
viršūnėj e mes matome dailininko iš purslų 
nutapytus inicialus: MKČ. Nes tai yra 

1908 metai, tai laimingiausi metai jo 
gyvenime, kada ir jis, Mikalojus Kons
tantinas Čiurlionis, yra įsiūbuotas į pačią 

aukščiausią gyvenimo' bangą: jis sutiko 
savo sužadėtinę, Sofiją Kymantaitę, kurios 
sakėsi ieškojęs visą gyvenimą, labai ilgai, 
dar prieš jų pačių pradžią. O ir pačiai 
mūšai yra duota trikampio forma, 
simbolizuojanti tobulybę, jungtį žemės, 
žmogaus ir dangaus.

Tai yra meninė viršūnė ne tik Čiurlionio 

kūryboje, ne tik lietuvių dailėje, bet ir 
pasaulinio meno istorijoje. Taip su 
Čiurlioniu mes pakylant nuo jūros iki 

padangių.
Dr. G. Kazokienės paskaita, skaityta 

1995.XI.5, Sydnėjuje, minint M.K.Čiur- 

lionio 120 metų gimimo sukaktį.
© @ ®

Lietuvoje M.K.Čiurlionio 120-osios 

gimimo metinės paminėtos labai plačiai 
Varėnoje, Druskininkuose, Plungėje, jau 
neminint Vilniaus ar Kauno.

Vilniuje atidaryti „Čiurlionio Namai“, 

kur bus organizuojami koncertai, disku
sijos, pradėta kaupti mokslinė medžiaga. 
Čia įsikurs ir Lietuvos kultūros fondo 
M.K.Čiurlionio draugija.

Kaune Čiurlioniui skutų renginių taip 

pat buvo gausu: grojo įvairūs orkestrai, 
išpildydami Čiurlionio kūrinius, išklau

sytas komp. V. Bartulio naujo kūrinio 
.Paskyrimas Čiurlioniui“ įrašas. Minė
jimas vyko Kauno muzikiniame teatre. 
Sakralines M.K.Čiurlionio giesmes 

giedojo Kauno valstybinis choras ir kt.
„KD“ - ,JMP“ inf.

H. Bakaitis naujoje. rpĮeję

Helmutas Bakaitis

Sydnėjaus Teatro kompanija (STC) 
1996-jų sezono metu stato David Edgar‘o 
veikalą „Sekminės“ („Pentecost“). 
Trumpai apie veikalo turinį: karo nualintoje 
pietų Europos valstybėje, apdegusioje 
bažnyčioje randama freska. Kol tarptau
tiniai meno istorikai pešasi su vietiniais, ir 
visa eilė pasaulio tautų reiškia pretenzijas 
jos gavimui, meno objektas tampapolitinio 
ir kultūrinio sūkurio centru, kuris gali 
sudrebinti netpačios civilizacijos pamatus.

„Sekminės“, kurias režisuoja Rodney 
Fisher, statomos nuo š.m. sausio pradžios 
iki vasario 28 d. Sydnėjuje, „Wharf I“ 
teatre, tel. (612) 2501777.

Mums įdomu, kad šiame veikale vieną 
pagrindinių rolių vaidina Helmutas 
Bakaitis, pasižymėjęs lietuvis aktorius.

EiEHs Atsiųsta paminėti bsei
LITHUANIAN PAPERS, Vol. 9 - 1995. 

Annual journal of the Lithuanian Studies 
Society at the University of Tasmania. 
Redaktorius - AlgimantasP. Taškūnas, O. A.M. 
Leidėjas - Tasmanijos Universiteto unijos 
lietuvių studijų d-ja. Adresas:- P.O. Box 777, 
Sandy Bay, Tas. 7005 (Australia). Kaina - $ 
4.95 + $ 1.05 paštas. 80 iliustruotų psl. + 
viršeliai. Anglų kalba.

Šis tomas ypatingai įdomus. Turinyje - 
straipsniai apie Prūsiją, Ignalinos atominę 
jėgainę, įspūdžiai apie dabartinę Lietuvą, 
prisiminimai iš Tarybų Sąjungos, straipsniai 
kultūrinėmis temomis, knygų apžvalga ir t.t. 

sutvarkytame tėvų sode, tad nenuostabu, 
kad buvo priimta į Sydney universitetą, 
kur ji studijuoja savo pamėgtoje srityje, 
Bachelor of Agriculture (Science).

Šių metų (1995) abiturientė yra Rita 

Puišaitė.
Kitų klasių mokiniai: Elena Cobb, 

Gintas Fraser, Eglė Gailiūnaitė, Jennifer 
Bireikaitė, Viktoras Šliteris (jun.), Daina 

Fraser ir du suaugusieji Helen ir Greg Fox. 
Metų pradžioje, su entuziazmu pradėję 
studijuoti lietu viųkalbądar keli suaugusieji, 
dėl įvairių priežasčių studijas turėjo 
nutraukti: Suanne Russell, Mark Osgood, 
Lee Edward Wells.

Metų bėgyje, šalia įmantrios mūsų 
gramatikos, rašybos sunkumų, su malo
numu grįžtam į senuosius laikus: Lietuvos 
valstybingumo idėja, pradedant karalium 
Mindaugu, toliau Gediminaičių dinastija, 
ypač išryškinant Vytauto Didžiojo laikus, 
jonepaprastus sugebėjimus valdant to meto 
Lietuvą - tvirtai atsistojančią tarp kitų to 
meto valstybių.

Klasėje dirba dvi mokytojos: A. 
Veščiūnaitė - Janavičienė ir mokytojos 
padėjėja Jūratė Reisgytė - Fraser.

A. Veščiūnaitė - Janavičienė 

Teatro redakcijai atsiųstoje H. Bakaičio 
biografijoje pažymima, kad jis baigė NIDA | 
(National Institute of Drama Arts) dramos' 

studiją 1965 m. ir po to įrėžęs gilias vėžes 
aktoriaus, rašytojo ir režisieriaus ( 
director's) kelyje. Kaip aktorius Helmutas 
labai gerai užsirekomendavo „Karaliuje 
Lyre“ (STC and „Q“ Teatras), ,Moby 
Diek“, „Three Sisters“, „Henry IV“, 
„Loot“, „Major Barbara“, „Rookery 
Nook“, „The Caucasian Chalk Circle“, 
„All's Well That Ends Well“, „King 
Lear“(MTC), „Trelawney of the Wells“, 
„Good Person of Setzuan", „Macbeth“ 
(Old Tote), „Halloran's Little Boat“, 
„Oedipus Rex“, „Pericles" (Jane St.), 
„Crete and Sgt. Pepper“, „Occupations“, 
, Measure for Measure“ (STCSA), „Don's 
Party“ (New Moon teatre), nacionaliniuose 
turuose su „The Department“, „Top Šilk“, 
,,WėtandDry“ir,DeadCity“(„Q“teatras). 
Būdamas STCSA direktorium, Helmutas 
įkūrė Carclew Meno centrą ir buvo vienas 
„Come Out Festival“ kūrėjų Adelaidėje. 
1979 - 83 m. jis įkūrė „Martin's Youth Arts 
Centrą“ Melbourne. Buvo meno vadovas. 
New Moon teatre šiaurės Queenslande, 
prieš įsijungdamas 1989 m. į „Q“ teatrą 
Penrith'e, kaip meno vadovas.

Dirbdamas „Q“ teatrerežisavo „Opera
tion Holy Mountain“, „Government 
Investigator“, „Beack Blanket Tempest“, 
„The Caretaker“, „TheChristianBrothers“, 
„Kenny'sComing Home“, „Better Known 
as Bee“, ,Dipstick Dreams“, „ Daylight 
Saving“, „Wet and Dry“, „Lumps“, „A 
Winning Day“ir„Chairinthe Landscape“.

,MP“Inf.

Šiotomobendradarbiai.ArmanduBuraU, Vytas 
Kernius, Christopher Cox, Audronė Barūnaitė 
Willeke, John J. Todd, Genovaitė Kazokas, 
Artūras Račas, Isolde I. Požėlaitė - Davis, 
Algirdas Makarevičius, Jenny Mallick, S. 
Barbara Valuckas, Jennifer Rakauskas irkt.

Aleksandras Mauragis - FATALIŠKA 
KLAIDA, 408 psl. Redaktorė ir korektorė - Z. 
Šakalinienė, viršelio dail. - V. Simankevičius. 
Išleido leidykla „Žara“, Vilnius,1995 m. 
Spausdino valst. „Aušros“ spaustuvė, Kaune. 
Tiražas - 2000 egz.

Turinyje - nauja krikščionybės inter
pretacija ( Aut. žodis), knygos pagrindiniai 
skyriai: Dievas nesikeičia, Krikščioniškas 
analfabetizmas, Krikščioniškojo tikėjimo 
tragedija, Tikroji krikščionybė, Dievo planas, 
Fatališka klaida, Biblijos dvasia ir naujieji 
amžiai, Užbaigos žodis.

Tikimės neužilgo galėsią atspausdinti ir. 
šios knygos pilnesnę recenziją.

ESKIZAI,Nr. 8- 1995.Ukmergėskultūros 
fondo leidinys SL 596, tiražas 1000 egz. 138 

. iliustruoti psl.+spalvuoti viršeliai. Formatas - 
28 cm x 21 cm. Vyr. redaktorius - K. Česnaitis, 
skyriųredaktoriai: A. Aimontas (literatūra), L. 
Jastramskienė (muzika), J. Zareckas (daile), 
R. Klivis (istorija), V. Česnaitis (teatras), S. 
Pulkauninkas (fotografija), A. Pėšina 
(informacija), A. Pakėnas (korektūra).

Turinyje - visa eilė straipsnių apie 
Ukmergės istoriją, pedagoginėmis temomis, 
grožinė literatūra (ypač daug poezijos), 
fotografija ir kt.

JohnLittle(australasautorius)-LETTERS 
FROM THE PRESIDENT. Nuotykių 
romanas istoriniame fone, 360 psl., 1995, 
Sydney. Šaltojo karopabaiga- veiksmas vyksta 
JAV, Vietname,SovietųSąjungojeirSąjūdžio 
laikų Lietuvoje. Dėl autoriaus Lietuvos ir jos 
istorijos nepažinimo, Sąjūdžio laikai -1989- 
91 m. pavaizduoti nevisai teisingai.

B. Ž.
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^SPORTAS
45-SIOS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO ŠVENTĖS 

RUNGTYNIŲ REZULTATAI

ĮPEDSEKYS
Stovyklavo Sydnėjaus skautai

Mūsų korespondentas, Antanas Lau
kaitis,laiške redakcijai rašo,kad45-ji sporto 
šventė praėjusi labai gerai ir gražiai, tik 
buvę taip šalta, kaip Sibire!..

Šventės aprašymas tilps sek. „M.P.“ 
numeriuose. Red.

Buvo rungiamas! 8-se sporto šakose,
. dalyvaujant 220 sportininkų ir vadovų. Brown, 3. E. Obeliūnas (visi Geelong).

Sporto klubų vėliavos prieš šventės atidarymą. Nuotr. A. Laukaičio

KREPŠINIS
Vyrųkrepšinis: l.Melb. „Varpas“ II-ji,

2. Melb. „Varpas“ I-ji, 3. Sydnėjaus 
LjCovas“: ------ ...

Moterų krepšinis: 1 .Sydnėjaus „Kovas“ 
I-ji, 2. Sydn. „Kovas“ II-ji, 3. Adelaidė.

Berniukai iki 16m.: 1. Sydnėjus, 2. 
Melboumas, 3. Geelongas.

Mergaitės iki 14 m.: 1. Sydnėjus, 2. 
Geelongas, 3. Melboumas.

Mišri iki 18 m.: 1. Sydnėjus, 2 . 
^Melboumas, 3. Geelongas.

Mišri iki 14 m.: 1. Melboumas, 2. 
Sydnėjus, 3. Geelongas.

Mišri iki 12 m.: 1. Geelongas, 2. 
Melboumas, 3. Adelaidė.

Mišri iki 11 m.: L Adelaidė, 2. 
.Melboumas, 3. Geelongas.

TINKLINIS
Mišrios komandos: 1. Adelaidė, 2. 

Geelongas, 3. Sydnėjus.
Moterų: 1. Sydnėjus, 2. Adelaidė, 3. 

Geelongas.
GOLFAS

Vyrų „Gross“ - G. Kucharskis (Gee
longas).

Moterų „Gross" - M. Čerkesienė 
(Sydn.).

Vyrų „Stableford“ - V. Levickis 
(Melb.).

Moterų „Stableford“ - D. Ragauskienė 
(Melb.).

Vyrų „Kovo“ skydo - Geelongo 
„Vytis“: E. Koszela, G. Kocharskis, A. 
Berzins, A. Brennan.

Vyrų M.Tumer atminimo skydo. Tie 
patys iš Geelongo.

TENISAS
Vytų: 1. D. Sadauskas (Melb.), 2. S. 

O'Malley (Adei.).
Moterų: 1. I. K. Roussiyan, 2. O. 

Brazdžionytė (abi Melb.).
Mišraus: L I. R. Vaičiulevičiūtė 

(Hobart) ir K. Roussiyan (Melb.), 2. O. 
Brazdžionytė (Melb.) ir L. Watach 
(Geelong).

BILIJARDAS
Vytų: L D. Sadauskas (Melb.), 2. A. 

Bieri (Sydn.), 3. L. Sadauskas (Melb.).
Vyrų dvejetas: LTėvasirsūnusD.irL. 

Sadauskai, 2. A. Gružauskas (Geelongas) 
ir E. Marganavičius (Melb).

PLAUKIMAS
Berniukai iki 12 metų:

Laisvu stiliumi - 1. J. Schrederis, 2. J.

Nugara-l.J. Brown, 2. J. Watach, 3. J. 
Schrederis (visi Geel.).

Krūtine - l.J. Brown, 2. J. Schrederis, 
-3rS. WiasalT(visiXjeeI.).*

Peteliške -l.J. Brown, 2. S. Wasiak, 3. 
J. Watach (visi Geel.).

Mergaitės iki 12 metų:
Laisvu stiliumi - 1. Kr. Milvydaitė 

(Brisb.), 2. A. Obeliūnaitė (Geel.), 3. Y. 
Brown.

Nugara - L Kr. Milvydaitė, 2. A. 
Obeliūnaitė, 3. R. Wiasak (abi Geel.).

Krūtine - 1. A. Obeliūnaitė, 2. Kr.
Milvydaitė, 3. Y. Brown.

Peteliške - 1. Kr. Milvydaitė, 2. A. 
Obeliūnaitė, 3. Y. Brown.

Mergaitės iki 14 metų:
Laisvu stilium - 1.1. S. Žalkauskaitė 

(Melb.), 2. A. čerkesaitė (Sydn.), 3. D. 
Milvydaitė (Brisb.).

Nugara - 1. I. S. Žalkauskaitė, 2. D. 
Milvydaitė, 3. A. Čerkesaitė.

Krūtine - 1. I. S. Žalkauskaitė, 2. D. 
Milvydaitė, 3. A. Čerkesaitė.

Peteliške - 1.1. S. Žalkauskaitė, 2. D. 
Milvydaitė, 3. A. Čerkesaitė.

Berniukai iki 16 metų:
Visų stilių plaukimą laimėjo - 1. D. 

Visockis (Adei.), 2. B. Žalkauskas (Melb.),
3. M. Obeliūnas (Geel.).

Mergaitės iki 16 metų:
Laisvu stiliumi ir nugara - 1. I. S.

Žalkauskaitė (Melb.), 2. D. Milvydaitė 
(Brisb.), 3. K. Schrederytė (Geel.).

Krūtine - 1. I. S. Žalkauskaitė, 2. A.
Saldukaitė (Geel.), 3. R. Schrederytė.

Peteliške -1.1. S. Žalkauskaitė, 2. R. 
Schrederytė.

Atviras vyrų:
Laisvu stilium-1. D. Visockis (Adei.).

2. P. Obeliūnas (Geel.), 3. J. Lukaitis 
(Melb.).

Nugara -1. D. Visockis, 2. J. Lukaitis,
3. P. Obeliūnas.

Krūtine ir peteliške-1.D. Visockis, 2.
B. Žalkauskas (Melb.), 3. A. Žilinskas

Sausio 5-7 d.d. „Camp Coutts“ 
stovyklavietėje, netoli Waterfall vietovės 
(NSW), gražiame miške, stovyklavo 25 
.Aušros“ tunto skautai(tės). Jų tarpe 5 vyr. 
skautės ir 5 sk. vyčiai. Kiti - jaun. 
skautai(tės) ir gintarėliai - aguonytės.

Orui pasitaikius lietingam, teko 
apsigyventi stovyklavietės tam skirtuose 
pastatuose. Bet, nežiūrint lietaus, jaunieji, 
vadovaujami vyresniųjų sesių - brolių, 
ruošėsi patyrimo laipsniams, žaidė, laipiojo 
po apylinkės kalnus ir, pagal jų pačių 
pasisakymus, labai linksmai leido laiką.

Sausio 6 d., pasiruošusieji jaun. 
skauto(tės) įžodžiui, prie lietuviškos 
trispalvės pasižadėjo „stengtis mylėti Dievą 
ir Tėvynę, vykdyti jaunesniųjų skautų 
įstatus ir kasdieną padaryti gerą darbelį“, 
įžodžius davė: Andrius Jurkšaitis, Rimas 
Kazokas, Darius Kazokas, Melisa Belkutė 
ir Jasmina Gakaitė. Į gintarėlius pervesti: 
Dailius Wilson, Julian Wilson, Andrius 
Belkus ir George Gakas.

Stovyklai vadovavo koordinatore v.sk. 
v. si. Daina Šliterytė,! padedama > sesių - 
vyr. skaučių: Belindos Homaitės- Wilson, 
Lauros Belkienės, Audros Dičiūnaitės ir 
Elenutės Šliogerytės bei brolių sk. vyčių - 
Dariaus Gako, Jeronimo Belkaus, Kajaus 
Kazoko, Raimondo Vingilio ir sk. vyčio 
kand. Marko Wilson'o-.Virtuvės„vargus 
ir džiaugsmus“ nešė sk. vytis Viktoras 
Šliteris.

Esant blogam orui svečių stovykloje 
kaip ir nebuvę, tik paskutinę dieną atsilankė 
LSS Australijos rajono vadijos nariai, 
j.v.s.fil. Vytautas Vaitkus ir v.s. Bronius 
Žalys.

S LSS Australijos rajone, be Sydnė
jaus „Aušros“ tunto, metų pradžioje 
stovyklą suruošė tik Melboumo „Džiugo“ 
tuntas. Plačiau apie šią stovyklą, tikimės, 
rašysime sekančiuose „MP“ numeriuose.

® Cataract'o skautų stovyklavietėje, 
Appin'o apylinkėse, NSW, gruodžio 29 - 
sausio 7 d.d. suruošta Australijos sk. vyčių 
stovykla - OZMOOT, kurioje stovyklavo 
virš 500sk. vyčių iš visų Australijos valstijų 
ir po kelis-keliolika iš Nepalo, Japonijos, 
N. Zelandijos, Švedijos, Lichtenšteino ir 
kt. kraštų. Pirmosios kelios dienos 
daugumoje buvę skirtos susipažinimui su 
Australija.

(Melb.).
Kiti šventės nutikimai:

Naujas ALFAS garbės narys - R. 
Mickus (Melb.).

Nauja ALFAS valdyba: SL Šutas, K. 
Starinskas ir J. V. Obeliūnas.

Henriko Šalkausko medalio laimėtojai 
už gražiausią ir geriausią pasirodymą 
šventėje: R. Kasperaitytė, B. Foster, P. 
Gustafson (visi iš Sydnėjaus) ir D. 
Sadauskas (Melboumas).

Šventėje gražiausiai pasirodžiusio

<j... : (zuųm. PADĖKA
Širdingai dėkojame Lietuvių Kooperatinės Kredito Draugijos "Talka" Sydnėjaus 

skyriui už $ 200.00 auką.
Esame didžiai dėkingi visai "Talkos" valdybai už nuolatinę finansinę paramą.

Sydney lietuvių katalikų kultūros draugijos valdyba
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® Buvo pranešta per TV, kad Sydnė
jaus apylinkėse, Kalėdų atostogų metu, 
buvusi suruošta čia gyvenančių vietna
miečių skautų didesnė stovykla, į kurią 
savo kontingentus atsiuntę ir kitur 
gyvenančių vietnamiečių skautų vienetai.

B.Ž.

RAJONO VADIJA
Paskirtas naujas ASS Australijos 

rajono atstovas.
Mirus ASS Australijos rajono atstovui, 

a.a.v.s.fil. Baliui Barkui, nuo 1995 m. 
gruodžio 3 d. ASS Vadijos pirm. s. fil. 
Gediminas Leškys naujuoju atstovu 
paskyrė j.v.s.fil. Vytautą Vaitkų.

Sveikiname brolį Vytautą naujose 
pareigose.

Mūsų mirusieji -1995 m.
Laike 1995 - jų metų LSS Australijos 

rajono gretas labai praretino mirtis - į 
Amžinąją Stovyklą iškilo šie mūsų broliai, 
sesės:

v.s.fil. Izidorius Jonaitis (1909.3.5 - 
1995.6.7, Sydnėjuje),

sk.v. Jonas Rimantas Meiliūnas (1945 
- 1995.7.13, Melbourne),

v.s. Elena Lipkutė-Laurinaitienė 
(1919.4.27- 1995.9.7, Sydnėjuje),

v.sk. Daina Kristina Mauragytė 
(1970.5.11 - 1995.10.1, Lietuvoje),

v.s.fil. Balys Barkus (1920.5.1 - 
1995.11.5, Sydnėjuje),

židinietė Engelberta Angelika Minio- 
taitė-Schafferienė (1928.9.28-1995.11.8, 
Sydnėjuje ).

sk. vytis Algirdas Janavičius(1930.3.9 
-1995.12.14, Sydnėjuje).

Amžinąjį atilsį suteik jiems, Viešpatie!
Bl.

Apdovanoti skautai (tės)
LSB Vyr. Skautininko įsakymu šie 

Melboumo pažangūs skautai bei skautės 
ir vadovai apdovanoti garbės žymenimis. 
Tėvynės sūnaus žymeniu: pir. Jonas 
Vizbaras, skautai vyčiai Aidas Antanaitis 
ir Lukas Zdanius; Vėliavos žymeniu: 
skautai vyčiai Gytis Tamašauskas, Jurgis 
Meiliūnas, Martynas Zdanius ir Jonas 
Rukšėnas; Pažangumo žymeniu: sk. vytis 
Linas Kasperiūnas ir prit. skautai Ben Žižy s, 
Dan Žižys, Darius Tamašauskas, Paulius 
Kviecinskas ir Girius Antanaitis.

(P.D.)

klubo pereinamąjį trofėjų gavo Sydnėjaus 
„Kovas“. „Kovo“ dovaną, pagerbiant 30 
metų iš eilės šventėse dalyvavusiam 
„Kovo“ sportininkui P. Andriejūnui, įteikė 
E. Lašaitis.

Sekanti sporto šventė ir Pabaltiečių 
sporto šventė 1996 metais įvyks Mel
bourne.

1997-jų metų Pasaulio lietuvių žiemos 
šventę Australijoje rengia „Kovo“ žiemos 
sekcijos vadovai, padedant Canberra!.

(Bus daugiau) AntHnHS į ankairis
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* SKAITYTOJI ŽODIS » MESĘJ KORESPONDENTAMS

Lazda turi du galus
„Mūsų Pastogės“ Nr. 48 (gruodžio 4 d.) 

numerio skyrelyje „Kas? Kur? Kaip?“ 
perskaičiau p. „Tas Pats“ kritines pastabas. 
Savo nuomonę noriu pareikšti ir aš.

Jau daugybę metų klausausi lietuviškos 
radijo valandėlės, nesvarbu iš kur ji būtų 
transliuojama-MelboumoarSydnėjaus. Gerai 
prisimenu visus ankstesnius šių laidų 
parengėjus: p.p. V. Šliterį, G. Kazokienę, A. 
Lukšytę, ir V. Šliogerį, kurie pateikdavo 
informaciją iš lietuviškojo gyvenimo, duodavo 
muzikos ir kt. Pagal galimybes jie stengėsi 
atspindėti ir mūsų gyvenimą, sutalpindami tai 
į savo programas. Nuoširdus ačiū Jiems!

Daugiau kaip prieš melus, neturėdami 
tinkamo žurnalisto ar žurnalistės, praradome 
lietuvišką radijo valandėlę Sydnėjuje. Gaila... 
Kiek žinau, ši vieta yra neužimta ir belieka 
tikėtis, kad SBS radijo stotyje atsiras tinkama 
kandidatūra lietuviškai radijo programai. 
Tikėkimės!

Aš visada atidžiai klausausi laidos iš 
Melbourne. Galiu pasakyti, kad man ši laida 
patinka. Ponas Jokūbaitis šią laidą praveda 
puikiai. Pateikiu keletą duomenų:

1. Pasaulinės žinios, kurios yra paruoštos 
p. Jokūbaičio užtrunka apie 10 min.

2. Tiesioginių žinių trukmė iš Lietuvos iki 
15 min.

3. G. Žemkalnio komentarai apie 12-min.
4. R. Geli kultūros skyrelis iki 12 min.
5. Pranešimai iš Australijos lietuvių 

bendruomenių tęsiasi apie 15 min.
6. Muzikos - ne daugiau 10 min.
Kai kada įvairių dalių trukmė keičiasi.
Štai, kaip matote, įvairūs pranešimai ir 

komentarai sudaro beveik visą programos 
laiką ir tik nedidelė dalis paliekama muzikai ir 
kultūrai.

Man krinta į akis ir nepatinka, kai p. „Tas 
Pats", rašydamas savo kritines pastabas, 
naudoja daugiskaitinius žodžius: „beveik 
niekam“, „visiem“ ir pan. Jeigu iš tikrųjų 
šiame jo straipsniuke reiškiama ir kitų 
klausytojų nuomonė, tai kodėl tie kiti kartu su 
p. „Tas Pats“ nepasirašė? Dabar taip ir neaišku 
kas tie „visi“? Na, o pats už „visus“ 
pasirašydamas, p. „Tas Pats“ tiesiog perša 
savo nuomonę visos bendruomenės vardu.

Negaliu suprasti iš kur p. „Tas Pats" žino 
kiek - daug ar mažai „duodama“ klausimų. 
Kas, kam ir ką „duoda“? Ar klausytojai p. 
Jokūbaičiui ar p. Jokūbaitis klausytojams?

Čia jau norėčiau pataisyti žurnalisto „Tas 
Pats“ rašymo stilių. Galima duoti duonos ir 
druskos, tačiau klausimus reikėtų paklausti, 
pateikti ar pan.

Ką autorius norėjopasakyti apie „politinius 
ir gyvenimiškus komentarus paliečiančius...“ 
Aš suprantu ką reiškia ir kas yra politiniai 
komentarai, bet kaip suprasti ir apibūdinti 
gyvenimiškus? Na, o lieskite p. „Tas Pats“ 
gėles, kates, vaikus ir viską, kas tik Jums 
patinka, tačiau komentarus ar klausimus 
nagrinėkite, svarstykite, analizuokite...

Pavadindamas p. R. Geli „skaitytoja 
medaus saldumo balsu“, pasielgėt netaktiškai. 
Mano supratimu, tai žemas, aiškus, malonus ir 
išraiškingas balsas, nerežiantis ausies ir labai 
tinkamas radijo valandėlėms.

Žinau, kad p. R. Geli šią vasarą stažavosi 
Lietuvos Radijuje ir Televizijoje ir gavo gerus 
atsiliepimus iš profesionalių žurnalistų bei 
diktorių.

Apie skaitymą laidoje. Kiek žinau, laidų 
vedėjai, pranešėjai, žurnalistai - visi beišimties 
skaito paruoštus tekstus į mikrofoną. Juk 
neįmanoma iš atminties ir laisvu stiliumi 
pasakoti žinias, pranešimus ar kt, nes visa tai 
reikia literatūriniai paruošti, naudojantis 
įvairiais informacijos šaltiniais.

Kiek suprantu, išsamesnioslraipsnio kuria 
nors tema neįmanoma sutalpinti į Kumpas 10 
minučių, todėl jos dalijamos į keletą dalių. Ir 
nieko čia nėra keisto.

Noriu pasakyti, kad man patinka šios

"Mūsų Pastogė" Nr. 1-2 1996.1.15, 

kultūrinės valandėlės, kuriose aš daug ką 
sužinojau apie Lietuvos istoriją, gamtą, 
tradicijas, papročius ir t.t., nes buvau vos5-kių 
metukų kai mane tėveliai išvežė iš Lietuvos. 
Štai galiu paminėti keletą istorinių laidų apie 
Gedimino Stulpus, Tadą Kosciušką, Spaudos 
atgavimo dieną, Pažaislio bažnyčią, Vilniaus 
miesto senuosius amatininkus. Mažąją Lietuvą 
irtt

Įdomu buvo klausytis apie Verbų Sekma
dienį, šv. Velykas, Jurgines, Jonines. Buvo 
labai jaudinančiai paruošta laida Motinos 
Dienai. Girdėjome įdomius tiesioginius 
reportažus iš Pasaulio lietuvių žaidynių.

Daugelį šių laidų esu įrašius ir dar kartais 
pasiklausau, taip praturtindama ne tik savo 
žinojimą apie Lietuvą, bet ir lietuviškų žodžių 
panaudojimo reikšmę ir pan.

Rymantė Geli tiesiog atveria lietuviškos 
kalbos gelmes ir grožį.

Bendrai, kultūrinės valandėlės man patinka 
ir toliau jas norėčiau girdėti.

Stebėdama mūsų Australijos lietuvišką 
spaudą bei radiją padariau išvadą, kad ne 
visiems viskas gali vienodai patikti ar nepatikti, 
dėl tos paprasčiausios priežasties, kad mes 
esame skirtingi. Ir jeigu kai kas domisi 
politiniu gyvenimu, tai kiti - literatūra, menu 
ar sportu...

Pastaruoju metu aš pastebiu, kad p. „Tas 
Pats“ tiesiogiai ar netiesiogiai stengiasi 
sukritikuoti ar paneigti p. Rymantę Geli. Čia 
jau labai ryškiai „kvepia“ asmeniškumu.

Tiesa, p. „Tas Pats“ taip pat gali paruošti 
„sausą" ar „šlapią“ radijo valandėlę. Išgirsime 
jo mintis, įvertinsime laidos paruošimą bei 
balsą. Gal tada ir paaiškės kas ką „tikrai 
pritraukia ar dar labiau atitolina“.

Reikia ar nereikia, o jeigu reikia, tai kokios 
kultūrinės radijo laidos dalies - tegul sprendžia 
klausytojai.

Tikiu, kad savo nuomonę šiuo klausimu 
pareikš ir kiti klausytojai.

Linkiu jiems sėkmės!
Dalia Burneikienė, Sydney

GERB.p. REDAKTORIAU,
kreipiuosi į Jus prašydama tarpininkau

ti tarp skaitytojųirp. A. Mauragio. Pagei
dautina platesnė informacija apie išėjusią 
knygą "Fatališka klaida" - kur, kaip ir už 
kiek galima ją įsigyti Australijoje. Iš 
anksto reiškiu padėką.

Su pagarba
J, Malijauskienė

Dr. Aleksandras Mauragis laukia 
didesnės šių knygų siuntos iš Lietuvos. 
Kai tik ji bus gauta, bus pranešta 
susidomėjusiems jos įsigijimu per "MP".

Red.

GERB.p. REDAKTORIAU,
nuoširdžiai Jūsų prašau patalpinti 

laikraštyje "Mūsų pastogė" padėką p. 
Kazimierui BUTKUI, atsiuntusiam 
12.500 Australijos dolerių našlaičius 
globojančioms daugiavaikėms, vargin
gai gyvenančioms šeimoms ir kitiems 
pagalbos reikalingiems, į mano sąskai
tą Vilniaus banke.

Šią dovaną p. Kazimieras Butkus 
skiria a. a. žmonos Nadieždos Valerijos 
BUTKUVIENĖS atminimui.

Teilsisi Ji Viešpaties džiaugsme ir 
ramybėje, o Jam - kuo gausiausiom 
malonėm teatlygina Visagalis Dievas!

Per tris dienas jau aplankiau ir sušel
piau 12 šeimų, be to, keletą invalidų ir 
sunkių ligonių. Mano žinomi vargstan
tieji yra labai nedrąsūs, arba neturi 
galimybės prašyti pagalbos, o mane 
daug kas pažįsta ir kas dieną praneša 
apie 2 - 3 į sunkią padėtį patekusias

PSI.10 -..

Meta pradžia. „NLP.“ korespon
dentai - ačiū Dievui, kaip tos bitelės, 
stebi registruoja mūsų bendruomenės 
kultūrinę veiklą ir rašo, rašo, rašo!..

Kad darbas eitų dar sklandžiau, 
primikite, Bičiuliai, dar ir šias redak
toriaus pastabas:

1. Rašykite tik ant vienos lapo pusės. 
Popierius ne toksjau brangus, o ruošiant 
straipsnį spaudai labai palengvina 
darbą.

2. Rašykite praretintomis eilutėmis, 
kad taisant straipsnį būtų kur įrašyti 
pataisas.

3. Aprašydami kurį nors įvykį, 
neužmirškite „4 K“ sistemos (KAS, 
KADA, KUR, KAIP).

4. Ant siunčiamų nuotraukų užra
šykite trumpą metriką: kas vaizduo
jama, nuotraukoje esančių asmenų 
vardai, pavardės (jei reikia - jų pareigos), 
nurodant iš kurios pusės nuotraukoje

šeimas. Ačiū Dievui ir p. Kazimierui 
Butkui - iki šv. Kalėdų galėsime 
pagelbėti ir pradžiuginti daugelį vargs
tančių šeimų, našlaičių, invalidų, sene
lių - pensininkų, kurie dažnai gyvena 
pusbadžiu. Į talką pasikviesiu tuos, 
kurie lanko ir žino vargstančius ne tik 
Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje, kad 
pagalbą gautų labiausiai jos reikalin
gi-

Talkina man Asocialių šeimų vaikams 
Vilniaus arkivyskupijos Šeimos cen
tras. Lankau našlaičių internatus, glo
bos namus, našlaičius globojančias šei
mas. Jiems labiausiai trūksta avalynės, 
kai kuriems rūbų; galėsiu nupirkti ir 
nunešti. Bendradarbiauju su tų namų 
tikybos mokytojomis ir admininstraci- 
ja, kad pagalbą gautų tie, kurie tikrai 
jos reikalingi.

Kristaus žodžiai: "Ką padarėte vie
nam iš mažiausiųjų, MAN PADARĖTE", 
- telydi mus visus ir tepadeda pajusti 
atsakomybę!

Su pagarba - sesė Nijolė Sadūnaitė 
26.11.95

GERB.p. REDAKTORIAU,
iš tolimiausio giminaičio, gyvenančio 

Australijoje, gaunu ir skaitau Jūsų redaguojamą 
laikraštį „Mūsų Pastogė“, džiaugiuosi Jūsų 
bendruomenės darbu, džiaugiuosi, kad sklando 
lietuviškas žodis tolimiausioje Australijoje. 
Jūsų laikraštis šiltas, priešprieša mūsiškiams 
problamatiškiems. kurių Lietuvoje gausu, - 
gali skaityt, pritart, tyliai priešintis, ar dar 
tyliau draugų būry reikšt savomintiseilėmis...

Iš laikraščio žinau, kad buvote Lietuvoje, 
Biržų mieste, reiškia pravažiavote mano 
gražuolę Ukmergę! Didžiuojuos ukmergiš
kiais, kurie sugeba išleisti savo kultūros 
almanachą „Eskizai“.

Vieną numerį „Eskizų“ siunčiu Jums, 
Jūsų bendruomenės pasiskaitymams. O šio 
žurnalo 93-me puslapyje patalpintos mano

SVEČIAIIŠ
Prieš Kalėdas į Australiją paviešėti 

atvyko keli žymūs tautiečiai. Tai Petras ir 
Gražina Abukevičiai, šiuo metu apsistoję 
Seftone, Sydnėjuje, pasiekiami telefonu 
(02) 644 3211. Petras filmuotojas, 
režisorius (šiame darbe praleidęs virš 30 
metų), vilkų ekspertas (pats juos augina), 
keliauninkas, pastatęs40-45 filmus, tarpjų 
- meškutės Nidos 13 filmų seriją, labai 
populiarią tarpLietuvos irkL tautų žiūro vų. 
Filmų tematika - daugiausiai - gamtos 
apsauga. Ponia Gražina - Lietuvos teatrų 
žymi aktorė. Abukevičiai išvyksta iš 
Australijos sausio 29 d.

Šį šeštadienį, sausio 13 d., 3.00 vai. 

jie yra (pav.: iš kairės) ir kieno daryta 
nuotrauka.

5. „Laiškų redakcijai“ skyrelio' 
rašinius, būkite malonūs, trumpinkite 
iki 300 žodžių - ne ilgesnius. Ilgesnius 
nespausdinsime arba trumpinsime!

6. Pastebėta, kad kai kurie bendra
darbiai siunčia tą patį straipsnį į du ar 
daugiau laikraščius. Tai nėra sude
rinama su žurnalistine etika. Juk 
žmonės, kurie prenumeruoja daugiau' 
kaip vieną laikraštį ir juose randa tuos 
pačius straipsnius, jaučiasi apgauti!..

Pilnai suprantamas pranešimų, 
skelbimų spausdinimas daugiau negu 
viename laikraštyje. Norintieji rašyti 
pav. apie tą patį įvykį daugiau kaip į 
vieną laikraštį, turėtų bent jau pakeisti 
stilių ar pan.

Ačiū už dėmesį. Laukiame ir toliau 
Jūsų mielų straipsnių!

Red.

Su sunkiai sergančia (vėžiu) ligone 
Plungės bažnyčios šventoriuje. Iš 
kairės - N.Sadūnaitė, viduryje - ligonė.

eilės.
Nežinau Jūsų laikraščio leidybinių 

problemų ir finansinės virtuvės, siunčiu Jums 
savo eiles ne dėl honoraro, o norėdama per 
laikraštį pabūti Jūsų taip gražiai aprašomuose 
baliuose, vakaro pasiskaitymams. Atplėštu 
jas nuo širdies, kaip didžią paslaptį, kiuria 
dalinuosi tik su geriausiais draugais, klaiusau 
jų palaimintų žodžių ir kritikos. Lenkhuosi 
lietuviškam žodžiui Australijoje!

Su literatūriniais linkėjimais,
Irena Tamošiūnaitė Kanklių 12-28

2055 Vilnius Tel. 74 92 95

P.S. „Eskizų“ almanachas perduotas 
Sydnėjaus lietuvių bibliotekai.

Ačiū už eilėraščius! ^“1-

TĖVYNĖS
popiet Sydnėjaus Lietuvių klube Banks— 
towne bus rodomi video filmai, kuriuos 
komentuos jų autorius.

Kita pora, tai Arūnas ir AudraMatuliai, 
Sydnėjuje apsistoję pas Danutę Binkienę. 
Arūnas ir Audra - nenuilstantys keliautojai, 
apkeliavę didelę dalį pasaulio. Nenustygsta 
jie ir čia - sausio mėn. eigoje išvyks į 
kelionę po Australiją. Į Sydnėjų grįš kovo 
pradžioje. Iš čia - į Nepalą, Himalajų 
kalnus. Arūnas - pasižymėjęs fotografas.

Tikimės su svečiais daugiau susipažinti 
ir apie juos parašyti „Mūsų Pastogėje“. 
Arūno kelioniųfilmaibusdemonstruojami 
kovo mėn. pradžioje. B. Ž.
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MIRĘ TAUTIEČIAI
Gautais pranešimais Beechworth'e, Vic., 1995.12.8 mirė tautietis Vytautas Bijei- 

ka. Daugiau žinių neturima.
Geelonge, 1996 m. sausio pradžioje mirė tautietis Algis Bertašius. Palai - 

dotas sausio 8 d. Tikimės plačiau parašysime vėliau. "M.P." Inf.

t MŪSŲ t
MIRUSIEJI
A. f A. Algis Janavičius

PAGERBDAMI

A. f A. Algį Janavičių 
vietoj gėlių prie jo kapo "Mūsų Pastogei" aukojo:

J. Maksvytis $ 10
A. M. Reisgiai $ 20
L Dambrauskienė $ 20
J. R. Blansjaar $ 20
V. Šliteris $ 20
Dr. K. Kemežys $ ’ 20
Dr. G. Danta $ 20
E. Kubbos $ 20
Dr. V. Doniela $ 20
S. Skorulis $ 20
L. R. Baltramiejūnai $ 20
J. A. Jūragis $ 10
D. Kriaucevičius $ 20
A. Laukaitis $ 20

Viso: $ 260

1’ADtKA
Mirus nepamirštamai brangiam ir mylimam vyrui ir tėvui

A. f A. Juozui Grybui
Nuoširdžiai dėkojame Mons. John Meaney irkun. Rex Curry, aukojusiems 

šv. Mišias ir atlikusiems laidotuvių apeigas, kun. Alfonsui Savickiui, auko
jusiam šv. Mišias Perth'e, Rožančiaus būreliui už rožančiaus sukalbėjimą, 
Antanui Kramiliui, vargonavusiam bažnyčioje ir tarusiam jautrius atsisvei
kinimo žodžius kapuose, choristams už gražias ir jausmingas giesmes, 
Danutei Ankienei už skaitymus, Viktoriukui Šliteriui, patarnavusiam per šv. 
Mišias, Pranui Andriukaičiui, sukalbėjusiam maldą šermenų metu, Viktorui 
Šliteriui už tartą žodį šeimos vardu.

Dėkojame mieliems draugams ir pažįstamiems, aplankiusiems ir prisimi
nusiems velionį namuose ir ligoninėje, dalyvavusiems laidotuvėse ir šer
menyse, užprašiusiems šv. Mišias, pareiškusiems mums užuojautą žodžiu, 
raštu ir per spaudą. Ačiū už gražias gėles ir vietoje gėlių aukojusiems 
lietuviškai spaudai.

Dėkojame Genutei Kasperaitienei, Zitelei Andriukaitienei ir Onutei Ka- 
počienei už šermenų paruošimą, ponioms, prisidėjusioms prie šermenų 
vaišių, Lietuvių klubo valdybai už rūpestį ir paramą.

Esame be galo dėkingi visiems, parodžiusiems mums tiek daug nuoširdu
mo šios skaudžios netekties metu.

Salomėja Grybienė, 
dukros Gražina, Virginija ir Dalė, 

sūnus Romualdas ir jų šeimos

Gruodžio 7 d. mirė Algirdas (Algis) 
Aleksandras Janavičius. Po pamaldų šv. 
Jdachimobažnyčioje(Lidcombe,Sydney), 
su velioniu atsisveikinta Rookwood 
krematoriume gruodžio 14 d.

Algis gimė 1930 m. kovo 9 d. 
Šiauliuose. Lietuvoje jis dar suspėjo baigti 
keletą klasių, o lietuvišką gimnaziją lankė 
ir po karo, Detmoldo stovykloje. Emig
racijos banga jį, su tėvais ir broliais 
Vytautu ir Jurgiu 1948 metais atvedė 
Australijon. Pirmiausiai tai Bathursto 
stovykla, vėliau - Sydnėjus ir jo artimosios 
apylinkės.

Algis buvo gyvenimiškai ramaus, bet 
dvasiškai - nuolat ieškančio būdo asmuo. 
Jį nepaprastai traukė mokslas, o moksle - 
istorija ir žmogaus supratimas apskritai. 
Sydnėjuje jis baigė gimnaziją eksternu ir 
įstojo universitetan studijoms- pirmiausia 
pačiame Sydnėjuje, vėliau koresponden
tiniu būdu Dealdn universitete.

Deja, jo sveikata nebuvo stipri; po karo 
jį buvo smalkiai sužeidęs karinis sunk
vežimis, ir todėl mokslus jis turėjo tęsti su 
tam tikru rezervu. Betsupratimo ieškojimas 
buvo nenumaldomas, o kūrybinė liepsnelė 
neužgesinama. Šalia kasdieninio darbo ir 
studijųjisbuvonuolatinisdalyvis„Šviesos“ 
susirinkimuose Milson's Pointe, kurpatsai 
skaitė keletą paskaitų. Vėliau jo rašinys, 
, Journey Beyond the Imagination“ laimėjo, 
Holroyd savivaldybės konkursą ir buvo 
atspausdintas atskiruleidiniu. Bendravimas 
su saviškiais nuvedėjį ir skautybėn; ilgoką 
laiką jis buvo skautų vyčių „Geležinio 
Vilko“ būrelio narys. Vaikystėje patirtas 
sužeidimas, deja, po kiek laiko grįžo

sunkesnėmis formomis. Nuo 1977 metų 
jam reikėjo vienokios ar kitokios globos, o 
prieš penkeris metus įvyko dar viena 
fizinė nelaimė, kuri, žinoma, jėgas tik 
susilpnino.

Algis buvo giliai mąstantis žmogus, 
kuriam atsakymas į vieną klausimą 
atnešdavo naujus klausimus. Jisai rungėsi 
su jais, kaip kad ir nuolat rungėsi su 
knygomis, naujo bet kartu neaiškaus 
rasdamas kiekviename puslapyje. Nepap
rastai gaila, kad jam teko rungtis ir su savo 
sveikatos būkle,kuristabdėjointelektualinį. 
veržlumą ir nemenkus talentus. Bet 
būdingas jam liko tasai atkaklumas, arba 
tiesiog dvasinė energija, kuri ir sunkiose 
aplinkybėse prasiverždavo stebinančiais 
spinduliais.

Liūdesyje lieka vidurinysis brolisJurgis 
(kuris dar šiemet neteko ir kito, vyresniojo, 
brolio Vytauto) ir jų šeimos. Ilsėkis, Algi, 
ramybėje.

V. Doniela

A. f A. Algiui Janavičiui
mirus, jo brolį Jurgį, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge

liūdime
Dana ir Jurgis Karpavičiai

Ilgamečiu! Geelongo Lietuvių Sporto Klubo Vytis sportininkui,

A. f A. Algiui Berlašiui
mirus, jo žmoną Editą, dukteris Jūratę, Renatą, Rasą ir seserį Daną, bei visus 
kitus artimuosius, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

G.L.S.K. Vytis valdyba ir sportininkai

PADĖKA
Mirus mano mylimai žmonai, a.a.Hildai Vait, iš širdies dėkoju visiems 

draugams ir pažįstamiems už išreikštus guodžiančius žodžius man raštu ir 
spaudoje.

Ignas Vait

PRARĖSIMAI SYDA1JA1S LIETUVIAMS

® Sydnėjaus Šaulių skyrius kviečia į filmų popietę, kuri įvyks šeštadienį, sausio 13 
d. 3 vai. po pietų Lietuvių klube. Susitiksime su iškiliu Lietuvos kinematografu Petru 
Abukevičium, kuris rodys savo gamybos filmus "Šiaurės golgota", "Atminties kryžiai", 
"Sugrįžimas", "Sibiro Lietuva", "Gudijos lietuviai"... Bus galima įsigyti filmų kopijų.

Mirus

A. f A. Karolinai Biveinienei
nuoširdžią užuojautąjos dukrai Gražinai, anūkams Justinui ir Nemirai reiškia

Dana ir Jurgis Karpavičiai, Milda ir Vytautas Karpavičiai
Valė Laukaitienė

A. f A. Juozui Grybui
mirus, jo žmoną Salomėją, dukras Gražinutę, Virginiją ir Dalią ir jo 

sūnų Romą, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime
E.E. Šliteriai, Queensland

© TėvynėsSąjungosSydnėjausskyriusišankstopraneša, kad sekmadienį, sausio28 
d. Lietuvių klube ruošiama diskusinė popietė, kurios metu kalbės: Vincas Augusti- 
navičius apie įspūdžius Lietuvoje ir Anskis Reisgys apie dabartinę bankų krizę. Detalės 
vėliau.

® Užsitęsė prieškalėdinio konteinerio pristatymas Lietuvoje, nes apie savaitę jis 
buvo užlaikytas Lietuvos muitinėje, o gruodžio 16 d. mirė pristatymo firmos vadovas- 
Valdas Laurinaitis. Dėl gilaus sniego liko nepristatytos kelios dėžės. Bus ruošiamas 
saujas konteineris, bet išsiuntimo data dar nežinoma. Dėl užsakymų prašau skambinti A. 
Kramiliui tel. (02) 727 3131.

A. f A. Juozui Grybui
mirus, žmonai Salomėjai, dukroms Gražinai, Virginijai, Daliai ir sūnui 

Romui bei jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia
Jonas, Albina ir Edita Basčiai

| Balio Barkans
atminimui, vietoje gėlių, "Mūsų Pastogei" aukojame $ 30 

Zemdegs ir Rapp šeimos

"Mūsų Pastogė” Nr.1-2 1996.1.15psl.ll
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"PASAULIO LIETUVIO" PRENUMERATORIAMS
Pranešu tautiečiams, kad paskubėtų sumokėti "Pasaulio Lietuvio" prenumeratą 

už 1996 metus. Sausio mėn. viduryje, visus gautus už prenumeratą pinigus, vienu 
čekiu JAV doleriais siųsiu "PL" administracijai, tad raginu paskubėti, nes indivi
dualiai siunčiant Jums susidarys virš $ 9 bereikalingų išlaidų.

* Bibliotekos Vedėjas

TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo sausio 1 d„ 1996, naujiems Ir atnaujinamiems 
indėliam* galioja sekantys procentai:

Terminuoti indėliai:
Sąskaitos minimumas $500

12 mėn.
$5 000+ 7.75%
$500 -$4 999 7.5%
6 mėn. 7%.
3 mėn. 6.5%

Terminui pasibaigus, indėlį galima išimti ar 
pervesti į kitą sąskaitą. Palūkanos įmokamos 
į einamąją sąskaitą. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sąskaita automatiškai 
pervedama Į naują, tokį patį terminuotą 
indėlį. Pinigus iš terminuotų indėlių galima 
išimti terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik 2% už išimtus pinigus.

Einamosios sąskaitos: 
$5000 + ‘ 4%
$1000 -$4999 3% 
$l.oo-$999 2%

Paskolos:
Su turto užstatu 9.5%

iki $165,000

NAUJOS paskolos 7 c 0/ 
pirmieji 12 mėn. virs $20,000 / .5 /o

Su dokumentu užstatu 12%
ik! $25,000 k

Su garantuotojais 13%
iki $70,000 '

Asmeninės 13%
iki $5,000

Talka viršminėtus paskolų procentus gali 
keisti metų bėgyje atsižvelgiantį 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

TALKA 
INFORMATION

The loltay/lng interest rales apply Irom January 1, 1996 
tar all new and renewed deposits:

Term Deposits:
Account minimum $500

12 month
$5 000 + 7.75%
$500 -$4 999 7.5%

6 month 7%
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 case 
only 2% is payable on the withdrawn sum.

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

Loans:
Mortgage security 9.5% 

up to $165,000

NEW loans over520,000 7ra/ 
capped for 12 mth.. 1 /0

Title deposit security 12% 
up to $25,000 - QO/

Guarantor secured 13% 
up to $10,000 -O0/Persona A 13%I upto$5000

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
CREDIT SOCIETY LTD

SYDNĖJAUS (RK) TIKINTIESIEMS
Šį sekmadienį (sausio 14 d.) pamaldos lietuviams vyks Lidcombe, šv. Joachimo 

bažnyčioje, 11.30 vai. ryto. Šv. Mišias celebruos J.E. Vysk. David Cremin, paskirtas 
etniniams tikinčiųjų reikalams tvarkyti.

Po Šv. Mišių Sydnėjaus Lietuvių klube vyks pietūs ir pasitarimas su JoEkscelen- 
cija.

Tautiečiai prašomi kuo skaitlingiau dalyvauti šiose mišiose. Norintieji dalyvauti 
pietuose klube, laukiami. Sydnėjaus Liet. Katalikų Misijos Komitetas

AUKOS,MMPASTOGE.

" Mūsų Pastogė" Nr. 1-2 1996.1.15,psi. 12

1. R. Lekienė NSW $ 5.00 20. G. Baltutytė Vic. $ 5.00
2. P. Donielienė NSW $10.00 21. Melb. Liet, klubas Vic. $ 10.00
3. J. A. Jūragis NSW $ 5.00 22. Mrs. D. Gordon SA $25.00
4. Z. Storpirštis NSW $15.00 23. Z. Augaitis Vic. $15.00
5. E. Stripeikienė Vic. $15.00 24. M. Vaičiūnienė WA $ 5.00
6. J. Ūsonis NSW $15.00 25. S. Varnas SA $15.00
7. G. Bernotas NSW $ 15.00 26. J. Podssus Qld. $15.00
8. V. Pošiūnas Vic. $15.00 27. J. Jasiulis NSW $25.00
9. V. Šeštokienė Vic. $ 5.00 28. E. Vitartas ACT $ 5.00
10. R. Lapinskas NSW $15.00 29. Mrs. J. Goodsail Vic. $15.00
11. Mrs. P. Trowse Tas. $15,00 30. L. Zigmantas NSW $ 5.00
12. J. Babarskas WA $15.00 31. B, Genys NSW $ 5.00
13. A. Grikepelis Vic. $35.00 32. J. Mulevičienė Vic. $10.00
14. J. Krutulis Tas. $15.00 33. E. Petrukėnienė WA $ 5.00
15. Mrs. B. Wunderlich NSW $ 5.00 34. VL. Mikelaitis Tas. $15.00
16. P. Morkūnas Vic. $ 5.00 35. A. Kantvilas Tas. $ 5.00
17.1. Šimaitienė Vic. $ 5.00 36. G. Grybaitė NSW $20.00
18. O. Aleknienė Vic. $ 5.00 Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
19. A. Baltutis JAV $10.00 Red.

1 ....

r š yd”n Ė J auš “luet uvi’ų “įu ”!
j NAMUOSE W?Į
| 16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414, \

I faksas(02)7903233 II ---------------------- !

Klubas atidarytas
| Pirmadieniais 5 v.v. - 10.30 v.v.

Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v.v. - 10.30 v.v. j
Ketvirtadieniais 5 v.v. -11.00 v.vl
Penktadieniais 5 v.v. - 12 v.v.
Šeštadieniais 12 v.p.p. - 1.00 v. nakties
Sekmadieniais 12 v.p.p. - 10.00 v.v.

Į [ j j

I Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais |

nuo 6 iki-9 vai. popiet
■ Sekmadieniais nuo 1 iki 8.vai. popiet

LITUANISTINIAI KURSAI SYDNĖJUJE
Pranešame, kad Australijos Švietimo ministerijos potvarkiu, lietuvių kalba įvesta 

į abitūros egzaminus (HSC) lygiateisiai su visais kitais Švietimo ministerijos 
nustatytais privalomais dalykais. Kiekvienas lietuvis jaunuolis ar jaunuolė gali 
baigti australišką gimnaziją su lietuvių kalbos pažymiu. Taip pat kiekvienas 
mokinys turi progą klasėje giliau susipažinti su lietuvių tautos istorija ir kultūra.

Norintieji studijuoti lietuvių kalbą, registruojasi 1996 m. vasario 3 dieną (šeštad
ienį). Registracija vyks Strathfield Girls Hight School, Albert Rd., Strathfield nuo 
9 vai. iki 11 vai ryto.

Mokslas prasideda vasario 10 dieną (šeštadienį), 8.30 vai. ryto ten pat.
Dvyliktųjų metų (year 12) studentams mokslas prasideda
vasario 3 dieną, 8.30 vai. ryto.
Dėl informacijos galima skambinti tel. 332 1471

A. Veščiūnaitė — Janavičienė 
Sydnėjaus lituanistinių kursų vedėja

REMKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime jo 
nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai 
angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street,North Melbourne, Vic. 3051

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Prašom nepamiršti užsimokėti
„Mūsų Pastogės66 prenumeratą.

NUO METŲ PRADŽIOS "MP" KAINUOJA $ 45

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 N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. $ $ $ Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūrą. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. $ ® Už skelbimų turini redakcija neatsako.
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 45 U žsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75 
U žsienyje oro paštu $ 100
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