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Naiujoji Lietuvos valdžia. Pirmoje eilėje ketvirtas iš kairės - Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, penktas 
Prezidentas Algirdas Brazauskas, septintas - ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius. Kiti - naujieji ministrai.

R.Neverbicko nuotr.

[[Lietuvos įvykių apžvalga

Riaušės Pravieniškių kalėjime
Sausio 16 d. Pravieniškių pirmojoje 

sustiprinto režimo kolonijoje kilo 
kalinių riaušės. Kolonijoje įkalinta 750 
nuteistųjų, pirmą kartą padariusių 
sunkius nusikaltimus. Kaip sakė bylą 
vedantis vyr. prokuroras A. Paukštė ir 
VRM pataisos reikalų departamento 
direktorius J. Blaževičius, apie pusę 
penfa’t/ ryto šeštame nuteistųjų būryje 
kilo muštynės. Jos, manoma, buvo tik 
pretekstas, nes kaliniai norėjo išva
duoti baudos izoliatoriuje kalintus tris 
nusikalstamo pasaulio bosus. Apsau
gos pareigūnas vieną nuteistąjį su
žeidė, kuris vėliau pakelyje į ligoninę 
mirė. Apie trys šimtai nuteistųjų 
užsibarikadavo viename iš ben
drabučių. Apie pusę devynių kaliniai 
pradėjo ardyti barikadas. Pataisos 
reikalų departamento vadovai šio 
incidento riaušėmis nevadina, nes 
nebuvo paraližuotas kolonijos darbas.

Suaktyvėjo kova su 
nusikalstamumu

Pasekmėje su 4 banditų nušovimu 
Panevėžyje, vyriausybė suintensyvino 
kovą prieš nusikaltėlius tame mieste 
ir ruošiasi tai padaryti visoje Lietu
voje. Visus magistralinius į Panevėžį 
vedančius kelius kontroliuoja su
stiprintas policijos dalinys. Patruliuoti 
padeda policininkai iš kitų šalies 
regionų. Po įvykių „Svainijoje“ mieste 
užregistruota šimtu nusikaltimų ma
žiau negu pernai. Miesto komisariate 
įrengta tiesioginė telefono linija kon
taktams su piliečiais, kurie turi kokios 
nors informacijos apie nusikaltėlius. 
Informacija gali būti pateikiama ano
nimiškai. Ypač domintų policiją 
informacija apie tris po įvykių „Svai- 
riijoje“ pasislėpusius ir ieškomus 

asmenis. Už vertingą informaciją 
pažadėta 5 tūkstančių litų premija, ku
ri gali būti ir padidinta.

S pau do S ferenc i j oj e1 mi n t s t ra s
pirmininkas G. Vagnorius paskelbė 
kovos su nusikaltamomis grupuotėmis 
bei susivienijimais pradžią. Pasak G. 
Vagnoriaus, nusikaltėliai turi būti at
skirti nuo pinigų. Pradėtas kai kurių 
teisėtvarkos pareigūnų veiksmų pa
tikrinimas ir aiškinamasi, ar pagrįstai 
dėl jų veiksmų buvo netiriamos ar 
nutraukiamos rimtos bylos. Tai bylos, 
susijusios su kontrabanda, piktybiniu 
mokesčių nemokėjimu, milijardų su
mų pasisavinimu iš bankų. Kita kovos 
kryptis tai korupcijai tarnaujančių 
įstatymų pakeitimas. Vyriausybė taip 
pat siūlys, kad nusikaltus bent vienam 
gaujos nariui, baudžiamojon atsa
komybėn būtų traukiami visi gaujos 
nariai. Parengtos baudžiamojo kodekso 
pataisos, draudžiančios Vidaus reikalų 
ministerijos ir Generalinės prokura
tūros tardytojams nutraukti bylas, nes 
jų dėka nusikaltėliai dažnai būna 
išteisinami „be teismo“.

Neseniai paskelbta praėjusių metų 
nusikaltimų statistika tikrai verčia 
susirūpinti ir pateisina Vyriausybės 
pastangas sustiprinti kovą su nu
sikalstamumu. Lietuva per praėjusius 
įmetus pralenkė kaimynines šalis sa
vo nusikalstamumo augimo tempais. 
Kaip pranešė Vidaus reikalų ministe
rijos Informatikos ir ryšių departa
mentas, pernai Lietuvoje užregistruoti 
68 053 nusikaltimai. Palyginus su 1995 
metais, šis skaičius yra 11,9 proc. 
didesnis. Tuo tarpu kaimyninėse 
Lietuvos šalyse nusikaltimų skaičius 
1996 metais sumažėjo - Latvijoje 2,4%, 
Estijoje 10,5%, Baltarusijoje 3,4%. 
Lietuva taip pat pralenkė savo kai

mynes nužudymų skaičiaus augimu. 
Pernai Lietuvoje buvo užregistruoti 
405 nužudymas! - t.y. 19,5% daugiau, 
nei 1995 metais, tuo tarpu Latvijoje jų 
užregistruota 8,9%. o Estijoje 11,8% 
mažiau nei 1995 metais. Tačiau, nežiū
rint to. Estijoje pagal gyventojų skai
čių , vis dar užregistruoįama-daiųjiau— 
šiai nusikaltimų iš visų trijų Baltijos 
valstybių - 204 nusikaltimų 10 000 
gyventojų. Lietuvoje šis skaičius yra 
183 nusikaltimai, Latvijoje 152 nus
ikaltimai 10 000 gyventojų.

Seimas pakartotinai 
priėmė 3 įstatymus

Seimas pakartotinai priėmė tris 
įstatymus, nepritardamas Prezidento 
dekretuose teiktiems siūlymams. Pa
kartotinai priimtame ir papildytame 
Valdininkų įstatyme reglamentuojama, 
kad institucijos vadovas bei tarnybinės 
etikos komisija gali pareikalauti prieš 
laiką atestuoti valdininką, jei šis 
netinkamai vykdo jam pavestas parei
gas. Valdininko neatestavus, jis per 14 
dienų privalo atsistatydinti; to ne
padarius, valdininkas yra atleidžiamas iš“ 
pareigų. LDDP frakcijos nuomone, to
kia nuostata bus taikoma valdininkams 
atleisti dėl politinių motyvų. Prieš 
pakeitimus balsavo LDDP ir LSDP 
frakcijos, susilaikė centristai.

Pakartotinai Seimas priėmė Darbo 
sutarties įstatymo 29 str. papildymą. Ja
me teigiama, kad darbuotojas, pagal 
atestavimo rezultatus netinkamas eiti 
savo pareigas, gali būti atleistas. 
Nurodytame darbuotojų sąraše, ku
riuos galima atleisti pagal atestavimo 
rezultatus, yra policijos, prokuratūros, 
Valstybės kontrolės, Lietuvos banko, 
Muitinės, Mokesčių inspekcijos pa
reigūnai, valstybės bei savivaldybių 
valdymo tarnybų valdininkai.

Seimas atmetė ir Prezidento teiktas 
pataisas įstatymui, laikinai sustab
dančiam įstatymą, reglamentuojantį 

piliečių nuosavybės teises į išlikusį 
nekilnojamą turtą, teisių atstatymo 
tvarką ir sąlygas. Šio įstatymo galio
jimas bus sustabdytas laikinai tol, kol 
nebus priimtas naujas Įstatymas. Tei
sės ir teisėtvarkos komiteto pirminin
kas S. Stačiokas sakė, kad „nuo to 
momento turi būti atidedamas teis
minių bylų nagrinėjimas, taip pat 
įsiteisėjusių teismo sprendimų, kurie 
nebuvo iki šios datos įvykdyti. Byloms, 
kurių sprendimai jau įvykdyti. įstaty
mas jokios grįžtamosios galios neturi. 
Teismuose bylų nagrinėjimas turi būti 
atidedamas, kol nebus priimtas naujas 
įstatymas“.

Seimas taip pat pritarė Prokuratū
ros ir Teismų įstatymų pakeitimo 
projektams. Priėmus šiuos įstatymų 
pakeitimus, generalinį prokurorą 7 
metams skirs Seimas, Teisingumo 
ministro teikimu. Iki šiol jis buvo 
skiriamas Prezidento teikimu.

Užsienio politika
Praėjusią savaitę įvyko pirmasis po 

Seimo rinkimų Užsienio politikos 
koordinacinės tarybos posėdis. Pre
zidentas A. Brazauskas pasakė, kad 
užsienio politikos srityje tarp visų 

■valdžios institucijų „nemaloni kokių 
tai esminių skirtumų arba nesutari
mų". Posėdyje aptarta, kaip pagreitinti 
sienos delimitavimą su Rusija ir 
demarkavimą su Baltarusija. Seimo 
pirmininkas V. Landsbergis sakė, kad 
„mes buvom opozicijoje ir ne viską 
žinojome... tai tik pasikeitėme in
formacija... Paskui tie techniniai daly
kai būna interpretuojami kaip kada ne 
visai korektiškai, (ir susidaro įspūdis) 
lyg egzistuotų didelės problemos“. 
Posėdyje aptartos Užsienio reikalų ir 
naujai sukurtos Europos integraejos 
ministerijų funkcijos.

Buvęs užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys teigiamai įvertino 
dabartinio ministro A. Saudargo vizitą 
į Lenkiją ir Vokietiją. Tačiau jis abe
joja Europos integracijos ministerijos 
reikalingumu. Jo nuomone, jai skiria
mos funkcijos pinasi su Užsienio rei
kalų ir Ūkio ministerijų funkcijomis 
ir gali sukelti bereikalingų institucinių 
konfliktų. Seimo pirmininko pa
vaduotojas R. Ozolas ragina Lietuvos 
politikus ir verslininkus atkreipti di
desnį dėmesį į Karaliaučiaus sritį, kuri 
vystosi į stiprią ekonominę jėgą.

„Lietuvos aidas“ išsamiame straips
nyje pateikia jungtinę įvairių agentūrų 
informaciją apie NATO plėtimosi 
perspektyvąs. Straipsnyje teigiama, kad 
NATO siūlys Rusijai naujų nuolaidų, 
kad jai bus siūloma didesnė ekono
minė pagalba bei patariamojo balso 
statusas, bet ne veto teisė.

Bus mažiau valdininkų
Valdymo reformų ir savivaldybių 

NųkęĮfaįj.jjsL
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Lietuvos {vykių...
Atkelta iš 1 psl.

reikalų ministras Kęstutis Skrebys 
tvirtina, kad ministerija koncentruos 
savo pastangas pirmiausia į centrinio 
valdymo institucijų pertvarkymų, 
savivaldos reformos plėtojimą ir' 
valstybės valdymo viešumą.

Sausio 17 - sios susitikime su 
žurnalistais K. Skrebys sakė, kad ne
mažai ministerijų pastaruoju metu ne
teko anksčiau turėtų ūkinių funkcijų, 
po rinkimų ministerijų skaičius su
mažėjo iki septyniolikos. Jų ir toliau 
mažės, ypač bus kreipiamas didelis 
dėmesys į valstybės aparato darbo 
efektyvumą. Valdininkų bus mažiau, 
bet aukštos kvalifikacijos, gerai ap
mokamų.

Numatoma decentralizuoti valstybės 
valdymą. Kai kurios ministerijų funk
cijos bus perduotos apskritims, o 
pastarųjų - savivaldybėms. Plėtojant 
savivaldos reformą po savivaldybių 
rinkimų bus didinamas savivaldybių 
skaičius nuo dabartinių 56 iki maždaug 
100. Jau dabar tokie miesteliai kaip 
Kuršėnai, Elektrėnai yra subrendę 
savivaldai.

Susitikime su žurnalistais ministras 
K. Skrebys pristatė naujai paskirtus 
aštuonis apskričių viršininkus. Jie yra: 
Vilniaus - A. Vydūnas, Kauno - K. 
Starkevičius, Klaipėdos - L. Ka
valiauskas, Šiaulių - V. Girnius, 
Panevėžio - T. Josas, Alytaus - I. 
Aleškevičius, Telšių - D. Mileikienė, 
Utenos - R. Dijokas. Tauragės ir 
Marijampolės apskričių nauji virši
ninkai kol kas dar nepaskirti. Apskri
čių viršininkų bei kai kurių ministerijų 
■sekretorių, viceministrų pakeitimą 
‘ministras komentavo kaip normalų ir 
suprantamą dalyką. Nauja valdžia turi 
turėti galimybę pasirinkti savo ko
mandą, numatomų reformų įgyven
dinimui sutelkti kompetetingus spe
cialistus. . Tik taip tos reformos gali 
būti įgyvendintos, sakė ministras.

Amerikos chirurgai dirbs 
Vilniuje

Du JAV chirurgai John Lubicky ir 
Terry Lait su devyniais pagalbininkais 
iš Čikagos šeštadienį pradeda darbą 
Vilniaus universitetinėje vaikų li
goninėje. Kaip Eltos korespondentei 
pasakė šios ligoninės ortopedinio 
skyriaus vedėjas medicinos daktaras 
Kęstutis Saniukas, tai jau penktas 
amerikiečių „desantas“ į Lietuvą, 
rengiamas pagal Čikagoje veikiančios 
organizacijos „Lietuvos vaikų viltis“ 
programą. Amerikiečių brigada - du 
chirurgai, du anesteziologai, du rezi 
dentai ’ ir keturios medicinos 
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seserys atvyksta į Lietuvą savo sąs
kaita, paėmę savaitės atostogas. Pro
gramos koordinatorius - vienintelis 
brigadoje lietuvis daktaras Algimantas 
Čepulis iš Klivlendo į Vilnių atvyko 
jau anksčiau ir perdavė ligoninei lab
darą - implantų iškrypusio vaikų stu
buro lyginimui. Implantų užteks dve
jiems metams. Medikų brigada iš 
Amerikos Vilniaus universitetinėje 
vaikų ligoninėje kartu su vietos spe
cialistais darys labai sudėtingas vaikų 
stuburo, klubų sąnario, taip pat pėdos ir 
plaštakos plastines operacijas.

Kitos žinios
® Sausio 13 dieną įvyko iškilmin

gas Seimo posėdis, skirtas Laisvės gy
nėjų dienai. Kreipdamasis į susirinku
sius Prezidentas A. Brazauskas įverti
no sausio tryliktosios įvykių svarbą ir 
sakė neabejojąs, jog Vilniaus apygar
dos teismas, nagrinėjantis bylą 1991 
metų sąmokslo užgrobti valdžią, pa
sieks teisingą sprendimą. Seimo pir
mininkas V. Landsbergis kalbėjo, kad 
metai iš metų mes vis labiau suvo
kiame, jog sausio 13 - oji yra pergalės 
diena. Jis pabrėžė, kad tada krito try
lika širdies savanorių, tačiau nekrito 
Lietuva, laimėjusi dvasios pergalę. 
Prieš iškilmingą Seimo posėdį 
Prezidentas A. Brazauskas grupei lais
vės gynėjų įteikė valstybės apdo
vanojimus. Prezidentas sakė, kad šie 
medaliai - moralinė valstybės padėka. 
Laisvės gynėjų atminimas taip pat bu- 
v agerbtas Antakalnio kapinėse.

® Lietuvos banko valdyba patvirtino 
savo pinigų politikos programą 1997 - 
1999 metų laikotarpiui ir įsipareigojo 
išlaikyti fiksuotą lito kursą .

O Vidaus reikalų ministras V. Žie
melis nauju Panevėžio miesto Vy
riausiuoju policijos komisaru paskyrė 
V. Kudijanovą. Iki šiol jis buvo vyr. 
policijos komisaras Šilutės rajone.

@ Europos reikalų ministrė L. 
Andrikienė paskirta ir Valstybės už
sienio paskolų komisijos pirmininke. 
Anksčiau šiai komisijai vadovavo 
ministras pirmininkas.

Jau minėta, kad nustojo eiti dien- 
aštis „Diena“. Nuo sausio 3 dienos 
nustojo eiti ir kitas R. Tarailos leidi
nys - „Gimtasis kraštas“. Atsistatydinus 
šio žurnalo vyr. redaktoriui A. Man- 
kevičiūi, šias pareigas perėmė R. Tarai
los sūnus Darius. LDDP tarybos posė
dyje pirmininkas Č. Juršėnas sakė, kad 
išgelbėti „Dieną“ nuo gręsiančio 
bankroto partija neturi pinigų, tačiau 
padėčiai išaiškinti žadama sudaryti 
komisiją.

Paruošė J. Rūbas 
Pasinaudota ELTOS pranešimais ir 

LTV laidos „Panorama“ reportažais.

Į Trumpai iš visur
Sausio 15 d. Izraelio ministras 

pirmininkas Benjamin Netanjahu ga
liausiai susitarė su arabų lyderiu Jaser 
Arafat dėl Hebrono miesto perleidimo 
Palestinai. Pagal ankstesnę sutartį Iz
raelis turėjo perleisti Hebroną prieš 10 
mėnesių, tačiau rinkimus laimėjusi Li
kud partija nenorėjo šios sutarties 
vykdyti. Hebrone gyvena apie 100 000 
arabų ir 400 žydų naujakurių bei 
teologijos studentų. Miestas taip pat 
yra garsus kaip Abraomo kapavietė. 
Izraelis Hebroną perleido arabams sau
sio 17 dieną.

Sausio 16 d. Talibaan musulmonai 
ekstremistai pradėjo ofenzyvą Af
ganistane prieš buvusios vyriausybės 
karines pajėgas. Jie užėmė Bagram ka
ro aviacijos bazę bei svarbų Čarikar 
miestą (į šiaurę nuo Kabulo).

Sausio 18 d. 34 metų amžiaus nor
vegas Boege Ousland baigė savo 2830 
km. kelionę per Antarktikos žemyną. 
Jis pirmas šį kontinentą perėjo be 
pašalinės pagalbos, be motorinių rogių 
ar šunų, tik su slidėmis ir. didele bure. 
Kelionė užtruko 64 dienas.

Pietų Korėjoje vyksta masiniai strei
kai ir demonstracijos, kurias areštais ir 
ašarinėmis dujomis malšina policija. 

;Streikus iššaukė naujas įstatymas, ku
ris palengvina darbdaviams darbininkų 
atleidimo sąlygas,

Australijoje vis dažnėja susirgimai 
maliarija. Tai dažniausiai pasitaiko po 
apsilankymų užsienyje (Indonezijoje ar 

: Papua Naujojoje Gvinėjoje). Pasitaiko 
■ ir vienas kitas susirgimo atvejis užsie
nyje apsilankiusiųjų ir užsikrėtusių 
kaimynų tarpe. Vienas kitas susirgimas

Australijos lietuvių dirigentų 
įnižinimo klausiniu

Ponia Gražina Pranauskienė ragina 
kuo skubiau siųsti medžiagą Lietuvo
je ruošiamam "Chorvedžių ir var- 
goninkų žodynui". Siunčiama me
džiaga turi būti išsami ir kondensuota, 
enciklopedinio pobūdžio. Pavyzdžiui, 
jei asmuo mokėsi skambinti fortepi
jonu , parašyti ne tik kas buvojo moky
tojas, bet kada mokėsi, mokyklos pa
vadinimas ir pan. Knygos redaktorius 
pastebi, kad tokių vadinamų "diri
gentų", kurie su choru dirbo du tris me
tus - visai nesiūlyti". Medžiagai paruoš
ti ir nusiųsti yra likę tik 6 mėnesiai. Re
daktorius nori žinių apie šiuos asme
nis:

Rasą Kubiliūtę, G. Vasiliauskienę, 
Nemirą Mačiulytę, Vytautą Strauką - 
Adelaidė.;

Praną Morkūną, B. Prašmutaitę, D. 
Levickienę, B. Staugaitienę, Albertą 
Čelną, (Juozą Patrašiūną?) - Melburnas;

Birutę Aleknaitę, Justiną Ankų, Stasį 
Žuką, Zitą Belkutę, (Joną Gaižauską?), 
Bronių Kiverį, Kazimierą Kavaliaus
ką - Sydnėjuje;

pasibaigia mirtimi.

Po dviejų su puse metų laukimo 
Ruandoje prasidėjo pirmosios bau
džiamosios bylos, keliamos Hutu 
giminės nariams, kurie yra kaltinami 
prisidėjimu prie masinių Tutsi žudynių 
1994 metais. Bylos sprendžiamos 
Ruandos sostinėje Kigali.

Sausio 18 d. pasibaigė pirmoji byla 
D. Britanijoje, iškelta tariamam karo 
nusikaltėliui 86 metų Szymon Se- 
rafinoviez, kuris buvo kaltinamas 
žudynėmis Gudijoje Antrojo pasauli
nio karo metu. Prisiekusieji (jury) 
nusprendė, kad kaltinamasis yra ne
pajėgus protiniai būti atsakovu, serga 
silpnaprotyste (dementia), greičiausiai 
Alzheimerio ligos išdavoje.

Kita byla yra iškelta Kanadoje - 
Australijos piliečiui Konrad Kalejs, ku
ris kaltinamas dėl tariamų nusikal
timų Latvijoje. Prokuratūra bando ji 
ištremti iš Kanados arba į Australiją, 
arba į Latviją.

JAV Baltųjų rūmų etikos komitetas 
nubaudė JAV kongreso atstovų rūmų 
pirmininką Newt Gingrich pinigine 300 
000 dolerių bausme bei papeikimu už 
nepatikimos informacijos suteikimą 
komitetui. Tai pirmas toks atvejis JAV 
istorijoje.

Sukilėliai Sudane užėmė Kurmuk 
miestą ir artėja prie Damazin miesto, 
kurio hidroelektrinė stotis aprūpina 
elektra Sudano sostinę Chartumą. 
Sudano vyriausybė ruošiasi priešpuo- 
liui ir kaltina Etiopiją bei Eritrėją 
sukilėlių rėmimu.

Klemą Stankūną, (Praną Budrį?) - Bris
bane;

Birutę Mikužienę, Juozą Kišūną 
(nežino iš kur);

Medžiagą apie Vaclovą Šimkų turi, 
tik neturi tikslios mirimo datos. Taip 
pat nori nuotraukos;

Joną Jušką - Geelongas;
Prie šito renkantys medžiagą galite 
pridėti ir kitus nepaminėtus chorve
džius.

Informaciją siųskite: Mr. Boleslo
vui Zubrickui, Tverečiaus gt. 14 - 1, 
Vilnius 2040.

Baigdama noriu palinkėti visiems 
renkantiems medžiagą ar patiems apie 
save rašantiems - paskubėkite! Isto- 
inis laikrodis tiksi neišpasakytu greičiu 
ir būtų labai skaudu, kad Australijos 
smėlynuose liktų užpustytas turtingas 
lietuviškas chorinis palikimas.

Gražina Pranauskienė

Skaityk "Mūsų Pastogę"!
Bendradarbiauk “Mūsų Pastogėje"!
Remk “Mūsų Pastogę"!
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Stipresni už sovietinius tankus
Neseniai minėjome šeštąsias Sausio 

13 - sios metines. 1991 metų sausio 13 - 
dieną sovietų tankai traiškė beginklius 
Žmones, kurie bandė apginti Vilniaus 
televizijos bokštą. Po to tankai paju
dėjo Seimo rūmų link. Seimą supo 
didžiulė žmonių minia. Tai buvo jauni 
ir seni Lietuvos žmonės, atvykę ginti 
savo Nepriklausomybės simbolio, 
parlamento rūmų, iš visų Lietuvos 
kampų.

Tankai važiuoja šturmuoti Spaudos rūmų (1991 m.).

Prisimenu savo jaunesnį, jau mirusį 
brolį Vytenį. Dar prieš Lietuvos 
išsilaisvinimą Jis sakydavo, girdi, gal 
ir mes, seniai, būsime Lietuvai nau
dingi! Jei tankai eis žmonių traiškyti, 
tai geriau tegu mus senius traiško, ne
gu mūsų ateitį - jaunimą. Vytenis irgi 
budėjo toje minioje, gyvu žiedu su
pusioje Lietuvos parlamentą.

„... Daugybė buvo ne lik neabejingų 
Tėvynės likimui, bet ir pasiryžusių 
aukotis.

Tie žmonės nesibaidė nei žodžio 
„politika", nei kokios pašaipos, nei 
stiklinio žudikų žvilgsnio; Lietuvos 
gynėjai stovėjo prieš tankus ir nesi
traukė. Tie žmonės sausio 13 - tos rytą 
buvo kaip jūra apsupę Aukščiausiąją 
Tarybą, kai nuo stogų žvalgai ėmė 
šaukti: tankai, tankai!", rašo Vytautas 
Landsbergis šių metų sausio 15 - sios 
„Lietuvos aide ".

Tik pagalvokime, ar nenuostabu, kad 
tie žmonės nesimetė į paniką - juk tik 
.vienam reikėjo pradėti bėgti ir visi bū
dų išsilakstę . Tik didelis užsispyrėlis 
\arba narsuolis atsisako gelbėtis, kai 
gręsia aiškus pavojus gyvybei. Taip, tai 
buvo iš tų pačių „ iš Lietuvos “ žmonių 
tarpo, kuriuos mes, užsienio lietuviai, 
kartais sutinkame su išankstiniu kri
tišku nusistatymu.

Ir tas nepaprasto stiprumo jų ap
sisprendimas aukotis buvo stipresnis, 
nei aklas sovietinių tankistų įsakymų 
vykdymas: parlamento puolimas ne
įvyko ir Lietuva toliau žengė į Ne
priklausomybę.

Kelias į Nepriklausomybę nebuvo 
nei lengvas, nei tiesus. Toks jis pa
lieka ir dabar. Štai Rusijos prezidentas 
B. Jelcinas praėjusią savaitę paskelbė, 
kad jis sieks unijos su Gudija - bendrų 
pinigų, bendro biudžeto ir bendros 
kariuomenės. Vienu šuoliu Rusija įter
pia Lietuvą tarp priekalo ir kūjo: 
„Didžiosios Rusijos" su Gudija ir 
Karaliaučiaus srities. Vakariečiai, 
praleidę progą įjungti buvusias Varšu

vos pakto nares į savo struktūras, 
pataikauja Rusijai. Lietuvos NATO 
narystė ir toliau palieka mažų mažiau— 

■ šiai miglotame fone. Tuo pačiu atrodo, 
jog signalizuojama Rusijai, kad Bal
tijos šalys lieka Rusijos interesų zonoje 
neginamos jokių tarpusavio gynybos 
susitarimų. Tuo tarpu Rusija, priglau
dusi Vilniaus OMON'o galvažudžių 
vadą Bol. Makutinovičių (Žr. LA

97.01.15), diskutuoja karines strate
gijas paremtas tuo, kad Rusija, kilus 
konfliktui, turėtų pirmoji smogti ato
minį smūgį (žr. LA, 97.01.15, „Ru
sija pasirengusi pirmoji smogti bran
duolinį smūgį “).

Lietuvai reikia gintis visais diplo
matiniais būdais. Geriausia gynyba daž
nai būna puolimas. Noromis nenoromis 
tenka priminti vakariečiams, 'kaip grąsina 
Baltijos kraštams ir pasaulio taikai 
naujosios Rusijos karinės doktrinos, 
priminti, kad negana susitarti dėl 
branduolinių ginklų, bet reikia ir konkre
čiai patikrinti, kad jų naikinimas vyktų. 
Reikia įtikinti, kad Vakarai nesaugūs, jei 
Baltijos kraštai lieka nesaugūs. Nereikėtų 
atsisakyti ir užsienio kraštų piliečių, lietu
vių ir jų draugų protestų, kurie suvaidino 
lemiamų vaidmenį praeityje. Ir čia 
pašnabždomis žodis per diplomatinius ry
šius galėtų suaktyvinti visą įtaigojimą veik 
visose pasaulio šalyse, nes lietuviai plačiai 
išsibarstę po pasaulį.

Naujas užsienio reikalų ministras Algir
das Saudargas toje diplomatinėje veikloje 
supančiotas kaip tas boksininkas su viena 
ranka užrišta jo užnugaryje.' Svariausias . 
užsienio politikos žodis priklauso krašto 
prezidentui. Be to, prezidentas skiria ir 
ambasadorius, tad jo rankose palieka 
svarbiausios Lietuvos diplomatinės gy
nybos priemonės.

Šitokioje diplomatinėje gynyboje kiek
viena šalis svarbi, taip, kaip rinkimuose 
svarbus kiekvienas balsas. Bet kaip gali A. 
Saudargas vesti tų diplomatinę kovą vi
sose pasaulio šalyse, kai ne jo skiriami ir 
atleidžiami asmenys reprezentuoja Lie
tuvą?

Kartais tenka išgirsti nuomonę, kad 
Lietuvos santvarkoje prezidentas ne taip 
jau svarbus, nes konstitucija suteikia 
didžiausią svarumą parlamentui - Seimu, 
Akivaizdu, kad ta nuomonė nepagrįsta 
logišku padėties įvertinimu - prezidentas 
yra itin svarbus Lietuvos užsienio 
politikoje. Tad ir ne už jūrų marių esą 
Lietuvos prezidento rinkimai yra 
ypatingos svarbos.

Dr. A. Kabaila
Cnnhprrn 1997 91 19

Darbą pradedant - 2
Tęsiame praeitame "M.P." numeryje pradėtą pokalbį su naujosios ALB 

Krašto Valdybos pirmininku dr. Vytautu Doniela.

„M.P.“ Kalbant apie ateities darbus, 
reikia pinigų. Gal galėtumėte apibū
dinti dabartinį Krašto Valdybos kasos 
stovį ir kaip iždas bus papildomas?

V. Doniela. Pradžiai turėsime apie $ 1 
500 . Ši suma yra mažesnė negu nuro
dyta pranešime Tarybos suvažiavimui, 
nes buvusi Krašto Valdyba dar turėjo 
apmokėti pastaruoju metu susida
riusias sąskaitas. Šaipgi įprastines 
pajamas sudaro „lietuvio mokesčio“ 
dalis, kurią Krašto Valdyba pagal ALB 
Statutą gauna iš apylinkių ir seniū
nijų. Reikalui esant, Krašto Valdybą 
paremia Australijos Lietuvių Fondas. 
Verta pabrėžti, kad nors šis Fondas yra 
susietas su ALB, kaip valdžios įstai
gose įregistruota institucija jis turi sa
vo griežtas taisykles ir nėra pavaldus 
kuriai nors ALB pakopai. Bet, kaip 
taisyklė, Fondas supranta Krašto 
Valdybos poreikius ir neatsisako ją 
paremti. Visgi reikia pridurti, kad 
eventualiai susidarysiančios pajamos 
nėra didelė suma turint omenyje, jog 
Krašto Valdyba savo ruožtu remia 
įvairius lietuvybės išlaikymo aspektus, 
o šios kadencijos metu ji rūpinsis ir 50 - 
ties metų jubiliejumi bei atitinkamų 
publikacijų leidimu.

„M.P.“ Šalia savo iždo. Krašto Val

dyba prižiūri ir kitas sąskaitas, kuriose 
yra sukauptos aukos, vienaip ar kitaip 
skirtos Lietuvai. Koks šių fondų sto
vis? • z

V. Doniela. Krašto Valdyba formaliai 
kontroliuoja Tremtinių grįžimo fondą 
(„Talkos“ sąskaita Nr.888). Buvusios 
Krašto Valdybos kadencijos metu buvo 
pasiųsta į Lietuvą $73 500, ir praeitų 
metų lapkričio mėn. gale „Talkos“ 
sąskaitoje buvo likę $ 10 319.89. Kaip 
matome iš spaudoje skelbiamų sąrašų, 
ši suma yra vėl paaugusi. Atrodo, jog 
netolimoje ateityje bus pasiektas 
užsibrėžtasis $100 000 tikslas. Už šio 
abstraktaus skaičiaus, žinoma, slypi 
ryškus moralinis faktas, būtent pa
sididžiavimo vertas Australijos lietu
vių dosnumas okupacijos nuskriaus
tiems tautiečiams.

Krašto Valdybos žinioje yra ir „Pa
galba Lietuvai“ fondas. 1995 - 96 
metais iš jo buvo panaudota beveik $10 
000, o šiuo metu yra likę $6 376.83. 
Anksčiau šis fondas buvo Australijoje 
pagrindinis Lietuvos rėmimo šaltinis, 
bet dabar jis yra tarsi uždarytas. Šis 

fondas taip pat atspindi mūsų tautiečių 
dosnumą ir būtų verta susumuoti jo 
kapitalą nuo įsikūrimo dienos. Tuo, 
berods, dar niekas neužsiėmė, kaip kad 
niekas nebandė apskaičiuoti kiek 
Australijos lietuviai parėmė finansiš
kai Lietuvą kaip tokią - ne specifinius 
pažįstamus ar gimines, bet Lietuvą kaip 
tautą ir valstybę. Tai būtų reikšmin
gas mūsų istorijos aspektas.

„M.P." Akin krenta dydžio skirtu
mas tarp, sakysim, Krašto Valdybos iž
do. kuris skaičiuojamas pavieniais 
tūkstančiais dolerių, ir Lietuvai skirtų 
fondų, kurie skaičiuojami dešimtimis 
tūkstančių dolerių. Tai pasigėrėtinas 

dosnumas, tačiau JAV ir Kanados 
lietuvių spaudoje vis dažniau pasigirs
ta balsų, kad daug skirdami Lietuvai, 
mes pradedame užmiršti savo pačių 
poreikius. O juk lėšų reikia mūsų pačių 
organizacijoms, spaudai, savaitgalio 
mokykloms, vadinasi, veiklai, kurios 
pagrindinis tikslas yra ne kas kita kaip 
lietuvybės išlaikymas. Šita mintis ne 
kartą iškilo ir paskutiniame ALB Tary
bos suvažiavime!

V. Doniela. Paramos Lietuvai reikės 
dar ilgai. Kaip ir kitose postsovietinėse 
valstybėse, Lietuvoje atsivėrė gilus 
plyšys tarp turtuolių ir vargšų, o tur
tuoliai dar neišmoko būti labdaringais. 
Nors netrūksta prabangių parduotuvių 
ir šaunių kelionių į egzotiškas šalis, 
gretimai egzistuojąs alkanas senukas 
labai retai turtuoliui sukelia ge
raširdiškumo jausmą. Šia prasme, 
labdaros klausimas negreit išsispręs 
paties krašto ribose, ir parama iš užsie
nio bus dar ilgai reikalinga.

Bet kartu reikia pripažinti, kad išei
vijos dosnumas yra per stipriai įsibė
gėjęs. Ne kartą nebemokama skirti tarp 
paramos, kuri yra tikrai racionali, ir 
dosnumo, kuris iš tiesų yra tik lepini
mas. Toks dosnumas sukuria gavėjo 
puošnumą, liuksuso pomėgį ir turis
tines keliones. Šia prasme, dalis išei
vijos dosnumo galėtų atsisukti į savo 
pačios poreikius. Per paskutinius 6-8 
metus lėšos tapo beveik išskirtinai 
nukreiptos Lietuvon, apleidžiant tas 
savasias organizacines struktūras ir tas 
fizines statybas, kurios buvo kurtos 
dešimtmečiais. Paprastas pavyzdys: 
šiame aukštosios technikos amžiuje 
mūsų klubai retai turi pakankamą 
mikrofonų ir garsiakalbių sistemą, ir 
dar rečiau aparatūrą ir tinkamus ekra
nus videojuostų rodymui. O juk ir per 
videojuostų (kurių Lietuvoje pa- 
aminama gana gerų) rodymą galima 
šiek tiek pagyvinti savų klubų lan
kymą.

Šitokia techninė pažanga yra lengvai 
įgyvendinama ir nereikalauja didesnio 
„galvos sukimo“. Sunkesnis užda
vinys - kuriam ir lėšų reikėtų daugiau - 
būtų, sakysim, lietuviškosios išeivijos 
Australijoje ISTORIJA. Jei ji būtų 
paruošta moksliškai ir tokiu būdu 
priimtina prestižinei leidyklai ( o tema 
yra visai pakankama!), ji būtų kartu šios 
tautos dalies įamžinimas visiems lai
kams - solidus paminklas sau patiems.

„M.P.“ Ačiū už pokalbį.

Aukos Tremtinių 
namams Vilniuje
Į Tremtinių grįžimo fondo sąskaitą 

"Talkoje" Nr. 888 yra gautos sekan
čios aukos:

V. Palavikas - 50 dol.;
H. Meiliūnas - motinos Elenos 

Zenkevičienės atminimui - 100 dol.;
G. Saladžiuvienė, JAV, - a.a. E. 

Nagienės atminimui - 50 dol.

"Talka", P.O. Box307,Nth.Melborne,305|,
'Mūsų Pastogė" Nr.3 1997.1.27 psl.3
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Žodžio ir muzikos vakaras - Skeivienė, B. Staugaitienė, N. Žemkalnytė, A. Karazijienė.
,, _ » .v* . . .v. . • Antroje nuotraukoje: B.,Prašmutaitė, F. Sadauskas. D. Jokubaitienė, G. Stati-
kurybiskumo vėrinys ant džiaugsmo siūlo gaitytė, S. Levickis, D. Antanaitienė ir A. Karazija. Nuotr. A. Burneikit

Ta Alena Karazijienė tai tikra 
nepataisoma optimistė. Juk viskas taip 
liūdna. Senųjų gretos, taip sakant, retėja 
(iš Lietuvių dienų programos gal jau 
visiems laikams išnyko teatrų vaka
ras). Jaunimas „australėja“ (net jaunųjų 
talentų vakaro nebeliko)... Tėvynė, tie
sa, laisva, bet ten korupciją bei mafija. O 
ji žodžio ir muzikos vakaro tema 
pasirenka - džiaugsmą.

Negana to, lyg druskos ant žaizdos 
jau ALD programoje ji „užpila“ pa
aiškinimą, kad džiaugsmas, nebūtinai 
juokas ir linksmybė, bet yra „mums 
įdiegtas iš prigimties. Jis yra mūsų 
neatskiriama dalis, kaip kvėpavimas, 
regėjimas, girdėjimas, ir dėl to dažnai 
nepastebirpas“. Ar ne! Mūsų prigim
čiai kur kas artimesnis, sakykime, 
bumbėjimas.

O Aliutė Karazijienė toliau varo 
savo: „Iš tikrųjų to džiaugsmo nėra ma
žai, tik jis toks įprastas, išsibarstęs ap
link mus mažais trupinėliais, kad 
nedaugelis žmonių moka jį pastebėti“. 
Na, čia gal ir panašiau į mus: juk 
nepastebėti ko nors gera - mes tikri 
meistrai. Kai kuriems tai pavyko net ir 
pernai gruodžio 27 pavakare susirinkus 
Melburno lietuvių namuose, kur vyko 
ALD Žodžio ir muzikos vakaras.

Pavyzdžiui, buvo galima pasidžiaugti 
tuo, kad štai ir beveik po penkias
dešimties metų Australijoje vieno 
miesto (šiuo atveju, Melburno) Lietu
vių namai vis dar per ankšti, kad 
sutalpintų visus ALD renginius. Arba, 
kad Žodžio ir muzikos vakaras vyko 
perpildytoje salėje. Bet kur tau. Vienam 
vakaras per ilgai užtruko, kitam poezija 
buvo „nuobodi“.

Burbeklių „ambasadoriumi“ Žodžio 
ir muzikos vakare tapo ne kas kitas, o 
tikras p. Alenos sūnus Algis Karazija. 

Nuotr. A. BurneikioLeonavičių trio, iš kairės - Ben, Colleen ir Nelly. 
“Mūsų Pastogė" Nr.3 1997.1.27 psl.4 =

Jam motina savo scenarijuje paskyrė 
džiaugsmo nesuprantančio Anupro 
vaidmenį. Vakaro eigai besirutuliojant 
akis šiam veikėjui atveria geroji Krikšto 
močia - Rasa Lipšienė. Judviejų, 
„imtynes“ vakaro pabaigoje reikėtų 
vertinti 10:0 džiaugsmo naudai. Nors 
iki šiol sunku (neprunkščiant) prisi
minti „įniršusį“ Karazijienės veidą 
tribūnoje, kai Melburno kaimo daini
ninkai užtraukė „Ar pažįstat gaspa- 
dorių, kur svečių nemyli“, „neleidę jai 
žodžio užbaigti“ ir pakviesti visų į 
vaišes. Čia pat sužinojome, kad priė
jęs ir kažką į ausį Alenai sušnibždėjęs 
Gabrielius Žemkalnis (brolis, „kuris 
visuomet ją taiso“) „patikslino“, jog 
kviečiami ne visi,. o tik programos 
dalyviai.

„Atmestieji“ neįsižeidė, tik dar ga
biau plojo, lyg norėdami priminti, kad 
artistams Lietuvoje gręsia konku- 

i rencija, jei ten iš dailiojo skaitymol 
sumanytų pragyventi p. Gabrielius, ku
rio balsu griaudėjo „Kazimieras Sa
piega“, Australijos lietuvius susie
damas su Balio Smogos metais Lie
tuvoje, skirtais mūsų literatūros klasi
ko 100 - sioms gimimo metinėms.

Matai: sūnus, brolis, brolėno duktė 
(viena Melburno kaimo dainininkių - 
Nerija Žemkalnytė)! Norint, vakaro 
organizatorę būtų galima apkaltinti ir 
nepotizmu (Nepotizmas = įtakingo 
asmens perdėtas palankumas gimi
nėms, parūpinti jiems aukštų vietų, 
turtų ir pan. L.Enc., B.). Tiesa, pa
siskaičius atlikėjų sąrašus, darosi la
bai aišku, kad Australijos sąlygomis 
išugdyta tokia lietuviškojo nepotizmo 
rūšis, kai vietoje „turtų ir aukštų vietų“ 
giminė bei artimieji „aprūpinami“ 
repeticijų ir įsipareigojimų našta.

Pavyzdžiui, tas pats Algis Karazija 

galėjo ir Anuprą vaidinti, ir Melburno 
kaime dainuoti ir dar su savo draugu 
Ray Emery už visų ALD renginių gar
so kokybę atsakingu būti. Melburno 
kanklių ansamblio vadovas Danius 
Aras „užtikrino“ jame vietą savo ma
mai, Lituanistinių kursų Melburne 
vedėjai Ievai Arienei; kanklininkė Da
nutė Brovedani pasistengė, kad švel
niuoju mūsų liaudies instrumentu šalia 
jos grotų ir sūnus Aleksas (lyg jam dar 
mažai „Gintaro“ ansamblio šokių, dai
nų ir jų repeticijų); ar ne solisto Vin
co Daniaus "balatas" ’ prie kanklių 
pasodino Danutę Danienę, o panašus 
solistės Birutės Kymantienės „pikt
naudžiavimas šeimynine padėtimi“ įdavė 
kankles į rankas dukrai Gražinai, o 
skudučius - Ramintai. Gerai „pasiknisę“ 
atrastume ryšius, kuriais remiantis

Solistas Jurgis Kubas dainuoja "Aš esu žmogus". Akompanuoja Albinai
Savickas. ___ Nuotr. A. Burneikio
kanklėmis groja Dalia Didžytė, Alek
sas Gabas, Linas Kaladė, Antony Šu
kys, o skudučiais Martynas Didžys, 
Rimas Statkus, Eduardas ir Vilija 
Stephens bei Mantas Vaitkus.

O Melburno kaimo dainininkai? 
Vadovė Bronė Staugaitienė? Tai jau 
nebegali būti, kad nedainuotų dar bent 
vienas asmuo ta pačia pavarde. Taip, tai 
Gabrielė Staugaitytė. Grupės viduryje 
vienas šalia kito net pasistiebdami 
dainą traukia Edis ir Jonas Lipšiai (tė
vas ir sūnus, ar tik ne Krikštomočios 
nepotizmas?). Galima tik spėlioti, ar 
Dalia Antanaitienė („Gintaro“ ansamb
lio vadovė, Tautinių šokių šventės 
choreografė ir organizatorė, premija 
apdovanota skulptorė) į Melburno kai
mo dainininkus „užverbavo“ savo sūnų 
Vytą (nuo mažens bešokdamas „Gin
tare“ jis suspėjo ir medicinos studijas 

užbaigti), ar atvirkščiai.
Moksliškai pagrįsti negaliu, bet 

numanau, kad Melburno kaimo dai
nininkuose reinkamavosi senojo Lie
tuvos kaimo talkų dvasia. Ta pati 
energija, kuri suteikdavo jėgų jau
nimui visą dieną pjovus ar rišus ru
gius, patalkyje per naktį šokti ir dai
nuoti. Ponios Alenos žodžiai „užlieji 
širdį šiluma, išgirdus dainą, arba, ro
dos, pats pakilsi iki debesų, smagia 
dainuodamas“ tinka ne tik aukščiai 
išvardintiems, bet ir Danguolei Jo- 
kubaitienei, Donatui Juchnevičiui, 
Daniui Kesminui, Stepui Levickiui, 
Birutei Prašmutaitei (be jos apskritį 
daina pusėje Melburno nutiltų), Faustu 
Sadauskui, Andriui Sanegai, Albinui 
Savickui, Rūtai Skeivienei, Arūnui 
Žižiui.

Tad gal nepotizmą geriau per
krikštykime į šeimos tradicijų tęsti
numą ir juo pasidžiaukime. Progų tam 
neprūksta nė viename Australijos lie
tuvių telkinyje, nelaukiant nė „didžių-, 
jų dvimetinių atlaidų“, kaip kai kas 
vadina Australijos lietuvių dienas. 
Žodžio ir muzikos vakare nustebę 
pamatėme, kad turime ir naują bei vi-Į 
sai nesilpną artistų kartą ir net antros 
kartos rašytojų. Nors pradėtas ir 
muzikiniu numeriu (Birutės Kyman
tienės a capela atlikta „Mano sieloj 
šiandien šventė“), visgi tai buvo Žo
džio ir muzikos, o ne Muzikos ir žo
džio vakaras.

Pirmiausia verta pasidžiaugti pa
staraisiais metais ypač praturtėjusią 

■ Australijos lietuvių žodine, tiksliau 
rašytine kūryba. Jau pripratome, kad:-

Nukelta į 5 psl.
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XIX Australijos lietuvių Dainų šventė
Šventė pradėta Australijos ir užbaig

ta Lietuvos himnais. Pirmąją Dainų 
šventės dalį pradėjo jungtinis mišrus

. choras ir padainavo 3 dainas (A. 
Kliorienės aranžuotą lietuvių liaudies 
dainą „Dar nejok, dar sustok“ - dirigavo 
G.Pranauskienė, „Puikios rožės“ - muz. 
M. Klajūno, dirigavo B. Aleknaitė, 
„Senas diedas“ - smagi polkutė, šią 
humoristinę lietuvių liaudies dainą 
aranžavo D. Andrulis, dirigavo D. 
Levickienė.

Jungtinis moterų choras, diriguojant 
V. Straukui, padainavo estradinę dainą 

' ------ ibi iar‘ ' ibi

Atkelta iš 4 psl.
Lietuvoje vos ne dukart į metus išeina 
Agnės Lukšytės romanai. Dar nespė
jome atsidžiaugti Aleksandro Mau- 
ragio „Fatališka klaida“, o Lietuvos 
leidėjai jau atsiuntė Bronės Mockū- 
nienės apysaką „Australijos lietuviai - 
kelionė į nežinią“. Adelaidėje ne
perseniausiai pristatyti bene seniausios 
mūsų visuomenės veikėjos Onos Bau- 

; žienės gyvenimo atsiminimai, o Syd- 
nėjuje korektūras jau skaito Elena 

. Jonaitienė - vasario mėnesį anglų kal
ba čia išeis jos autobiografinis ro
manas „Pakely“.

Anglijoje (ir gal vertimas Lietuvoje) 
šiemet pasirodys Dalios Janavičiūtės 
pirmasis romanas „Betoninė kriauklė“. 
Dalia - kol kas antra Australijos lietu
vių ąntros kartos plunksnos meistrė 
jau čia ir gimusi. Pirmąja laikytina E. 
Jonaitienės duktė poetė Eglė Žižytė. 
Prozininkės talentą Dalia matomai 
paveldėjusi iš tėvo Vytauto Janavičiaus 
(deja, jau velionio), kuriam sudėtingas 
likimas leido pasireikšti tik kaip dviejų 
knygų autoriui. Sprendžiant iš jos 
romano ištraukos, kurią perskaitė 
Danguolė Jokubaitienė, Daliai teko 
nemažai ir mamos poetės Aldonos 
Veščiūnaitės - Janavičienės kūrybinio 
impresionizmo bei intelekto genų.

Dviejų eilėraščių rinkinių autorė, 
Sydnėjaus jaunimui geriau pažįstama, 
kaip mylima Lituanistinių kursų ve- 
ėja, Aldona Veščiūnaitė - buvo viena iš 
keturių poezijos autorių, skaičiusių sa- 
o kūrybą vakaro metu. Jos ir Broniaus 
Žalio eilės skambėjo skaidria, opti
mizmo gaida, taigi tiesioginiai pri
skiriamos džiaugsmui. Liūdno turinio 
eilių mums atgabeno viešnia iš Šiau
rės (Amerikos) JulijaŠvabaitė - Gyliene, 
1996 metų rašytojų draugijos premijos 
laureatė. Tačiau jos pasirodymas, kaip 
ir intymi adelaidiškės Lidijos Šimku
tės - Pocienės lyrika, taip pat buvo 
džiaugsmas, kaip džiaugsmas yra 
liaudies daina, kad ir vargus išsakanti.

Kad „atsipirktų“ jaunimo talentų 
vakaro nebuvimas, A. Karazijienė į 
bendrą programą pakvietė garsiosios 
Leonavičių iš Coffs Harbour šeimos 
styginių instrumentų trio Coleen, Ben 
ir Nelly, kurie ne tik pagrojo, bet ir tu
rėjo kartoti Vivaldi „Metų laikus“.

„Lietuviai, lietuviai, bet ar jūs 
pagalvojote, kaip sunku būti jūsų 
vaikais?“ - visų atžalų vardu užklausė 
Sydnėjaus jaunimo teatro grupės 
pasirodymą pradėjusi Daina Šliterytė. 
Jinai drauge su grupės vadovu An
drium Lašaičiu bei jaunaisiais artistais 

„Mylėk ir lauk“ (muz. A. Raudonikio, 
žodžiai P. Gaulės).

Jungtinis vyrų choras dainavo karinę 
dainą „Kur lygūs laukai“ (žodžiai J. 
Maironio, muzika Tallat - Kelpšos). 
Toliau programoje vyko atskirų chorų 
pasirodymai. Geelongo

„Viltis“ (dir. G. Pranauskienė) pa
dainavo dvi dainas - „Baltos rožės“ 
(žodžiai V. Žibolio, muzika L. Aba
riaus), A. Adomaičio „Pempei, Pem
pei“. Solo partiją atliko J. Lipšius.

Adelaidės mišrus choras „Lituania“, 
kuriam vadovauja dirigentas V. Strau-

==iFir==iFir==irii ■ iru--------mt

Jacintą Ankute, Aisčiu Bieri, Daina 
Dičiūnaite, Antanu Šarkausku atliko 
Andriaus mamos (papildomai ji dar 
eina Sydnėjaus moterų draugijos 
pirmininkės pareigas) Julijos Lašaitie- 
nės vaizdelį „Meilė kartojasi per am
žius“. Pridūrus dar režisierės Jutos 
Šliterienės pavardę, atrodo, lyg sklai
dytum seną Sydnėjaus „Atžalos“ teatro 
programą. Vaikai pakeitė tėvus ir 
maloniai nustebino naujų laikų prob
lemas (svaitgalio mokyklos, lietuviš
kai nekalbantys „boyfriendai“) puikiai 
suderinę su senuoju žaismingumu 
(Dolskis). Pasidžiaugti vertė ir gerai 
sumanytos (bei surepetuotos!) mi
zanscenos, ypač tie sustingimai švie
sos rate, „džinsiniams“ jaunuoliams 
magiškai pereinant į „lietuvaitės gėlės 
laukų“ dienas... Bravo ir už šokių 
kompozicijas ir atlikimą.

Teatrališkumo nestokojo ir kiti 
programos numeriai. Juk ir sesučių 
Kymantaičių atlikta liaudies daina 
„Du broliukai“ su visa atributika la
biau panėšėjo į miniatiūrinį spektak
liuką, su jaukia „vargo dienų“ atribu
tika, ypač tuo meniškai „nulūžusiu“ 
grėblio kotu.

Nors pasak rengėjų, džiaugsmas 
nebūtinai reiškia juoką, smagu visgi 
buvo ir pasijuokti. Nors gal šiek tiek ir 
pro ašaras, kaip to ir siekė nepri
lygstamasis mūsų feljetonistas Vik
toras Baltutis savo kūrinyje “Sakau tik 
tiesą“. Čia pasinaudosiu proga tėkšti 
tiesą į akis jam pačiam ir pasakyti: gėda 
retą satyriko talentą trupiniai^ barstyti 
po periodinius leidinius, vietoje suly
džius į auksinį rinkinio bloką. Teko 
girdėti, kadjp. Viktoras rengia spaudai 
knygą apie visuomeninę veiklą. Tai, 
žinoma, labai gerai, bet prisiminkime, 
kad visuomenininkų mūsų tautoje 
daug, o satyrikų - didelis stygius, tiek 
čia, tiek Lietuvoje.

Ką gi, baigėsi Žodžio ir muzikos 
vakaras. Jaučiu, baigiasi ir redakto
riaus kantrybė skaitant jo aprašymą, bet 
vis tiek būtina pridurti, kad rengėjų 
sumanymas pasisekė: skirstėmės jaus
damiesi, kaip tas Jurgio Rūbo ap
dainuotas žmogus, didžiai turtingi ir 
išmintingi. Tikriausiai, teisus buvo prof. 
V. Stanka (jo žodžiai iš Lietuvių 
enciklopedijos pasirinkti vakaro mot
to), nurodydamas: „Džiaugsmas išju
dina kraujo gyvesnę cirkuliaciją, ir tai 
daro žmogų sveikesnį“. Su tokiu už
taisu lengviau pratrauksime ir tuos 
dvejis metus likusius iki Australijos 
lietuvių dienų Žodžio ir muzikos va
karo Geelonge.

Rita Baltušytė 

kas, atliko M. Mikulskio „Lopšinę“ ir 
J. Strolios „Valiok, dalgelę“ - dainų' 
akompaniatorius Jonas Pocius.

Melburno jaunimo choras „Gintaras“' 
su savo dirigente D. Levickiene atliko 
dvi dainas - „Gimtinės aidai“ (muz. B. 
Gorbulskio, žodžiai P. Gaulės) ir 
„Tėviškėlė Lietuva“ (muz. A. Rau- dainą būtų galima pavadinti epinio

"Dainos sambūrio" dirigentė 'r "Lituania" dirigentas V. Straukas. Tru- 
B.Prašmutaitė. ksta dirigentės D. Levickienės.

donikio, žodžiai V. Barausko). Mišrus 
berniukų ir mergaičių choras gražiai 
atrodė, gražiai ir padainavo.

R. Mačiulaitienės vadovaujamas vai
kų choras padainavo dainą, kurios 
autoriai G. Savinas - muzika, J. 
Marcinkevičiaus - tekstas. Būta ne
pasitenkinimo balsų iš chorų daini
ninkų veteranų pusės, esą vaikai laks
tė ir kėlė triukšmą, ir todėl Dainų šven
tėje jiems ne vieta. O su jaunimo cho
ru dar blogiau: jis užstojęs daininin
kėms vaizdą ir atitveręs jas nuo 
publikos...

Pirmoji Dainų šventės dalis užbaigta 
daina „Viešpaties lelija“(G. Jautakai
tės žodžiai ir muzika, L. Abariaus 
aranžuotė), dirigavo J. Ankus. Šiai dai
nai būdinga solinė ir tribalsė - ho
mofoninė ir polifoninė sinkopuota 
disonansinė faktūra. ----

„Užstalės daina“-žodžiai B. Bačiulio, 
muzika A. Bražinsko, dirigavo J. Ankus 

tai trijų posmų su pakartojimais dvi
balsė daina.

„Krantų gėlė“ - A. Raudonikio ir V. 
Bložės, dirigavo B. Prašinutaitė. Ši 
estradinio tipo daina apie jūrą ir meilę 
tiktų kur nors šokių salėse, bet ne Dainų 
šventėje. O 70 metų sulaukusiems 
dainininkams ji jau tapo.pigia rekla
ma.

Dainuoja jungtinis 
moterų choras

„Oi, griežlele, griežlele“ - 3 dalių daina

"Dainos" choro dirigentai J. Ankus ir 
B. Aleknaitė._______
su pakartojimais. Ši daina neskambėjo. 
Pažvelgus į dainos harmoninę faktūrą, 
matosi labai neskambūs didžiųjų se
kundų sąskambiai. Chorvedžiai turėtų 
apsišarvuoti kantrybe ir dirbti su chorų 
dainininkais tol, kol bus pasiekta gry
noji intonacija, kai išgautas garsas 
skamba tiksliu aukštumu. Kai intona
cija svyruoja, slankioja ir detonuoja 
tikslaus ir gražaus sąskambio niekada 

neišgausi.
Po trumpos pertraukėlės scenoje vėl 

matėme jungtinį mišrų chorą. Buvo 
atlikta daina apie „Seną kerdžių“ (žo
džiai L. Pranulio), dirigavo G. Pra
nauskienė, tačiau kas tos dainos auto
rius programoje pasakyta nebuvo? Šią 

pasakojimo balade. Dainai būdinga 
imitacinio kanono sinkopika. Devin
tame ir try liktame dainos takte domi
nuoja veržlūs pustonių pasažai, su
teikdami dainai miškui būdingo aido 
skambumo.

Po to buvo atliekama lietuvių liau
dies daina „Pradės aušrelė aušti“, ku
riai dirigavo V. Straukas. Kom
pozitoriaus B. Budriūno kūrybiškai 
aranžuota ir išplėtota daina mums 
priminė jaunų dienų vandravones...

Dainų šventei jau einant prie pabai
gos dar išgirdome A. Mikulskio har
monizuotą A. Baranausko „Giedu 
giesmelę“, kuriai dirigavo D. Levic
kienė. H. Nagio ir A. Stankevičiaus 
dainingam „Prisikėlimo himnui“ di
rigavo viešnia iš Lietuvos E. Leliu- 
gienė. V. Mikalausko ir J. Marcin
kevičiaus lopšinei „Gimtinei ir Mo
tinai“ dirigavo J. Ankus, o dainos du
etą atliko „Suvartuko“ solistės Irena 
Rimkienė ir Elena Leliugienė.

Diriguojant G. Pranauskienei ir gie
dant chorui kartu su žiūrovais, Dainų 
šventė buvo užbaigta Lietuvos himnu.

Dainų šventės paraštėje
Prie to, kas jau apie dainavimą, 

repertuarą ir atlikimą yra pasakyta, tek
tų dar pridėti apibendrinimą: Dainų 
šventėje dalyvavo keturi pagrindiniai 
chorai, kurie turėjo pasirinkę kiekvie
nas po dvi dainas (viso 8 dainas), kurių 
bendrame repertuare nėra, taigi apie jas 
ne ką ir galiu pasakyti. Išimtis čia yra 
B. Budriūno kantata „Tėviškės namai“, 
kurios III - čią ir IV - tą dalis atliko 
Sydnėjaus choras „Daina“. Šis kūrinys 
monumentalus, o jo atlikimas aukšto 
meninio lygio. Stiprus ir gerai paruoštas 
choras, talkinamas virtuozinės R. 
Zakarevičiaus fortepijoninių kontrastų 
technikos, kur choras, solistai ir 
fortepijonas susilieja į vieną mūsų visų 
šauksmą, išreikštą III - sios kantatos 
dalies įvade: „O, tėvyne, ar tai tu šauki 
mus?..“

Tenka dar pastebėti ir tai, kad šis cho
ras turi ir gerų solistų, ypač soprano 2 - 
sios oktavos viršutinis „do“ skambesys 
tiesiog nuostabus.

Žodžiu, B. Budriūno kompozicija ir 
B. Brazdžionio poetinis libretas tapo 
vienijančiu programinės muzikos 
šaukliu, kuris vėl atgaivino mūsų 
dvasinius polėkius džiaugtis, dirbti ir 
gyventi!..

Jonas Juška
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Nauju metų sutikimas

Naujametiniame baliuje visi linksmi buvo!
Net nepajutome, kaip praėjo vienas 

už kitą įdomesni XIX - ųjų Lietuvių 
dienų renginiai - literatūros ir muzikos 
vakaras, dainų šventė, dailės paroda, 
.Suvartuko" koncertai, tautinių šokių 
šventė... Praėjo ir svarbiais sprendi
mais persunktos ALB Tarybos su
važiavimo dienos. Lyg ir reikėjo viso 
to atomazgos, kažko lengvesnio, 
linksmesnio!.. O tam puikią progą su
darė paskutinioji metų diena, gruo
džio 31 - oji. Vakare Moonee Valley 
hipodromo salėje buvo suruoštas 1997 - 
ųjų metų sutikimo balius. Didžiulę, 
gražiai išpuoštą salę užpildė gausi 
tautiečių minia. Nedrįsčiau tvirtinti, bet 
turbūt jų buvo nemažiau kaip 800, ir vi
si išsipustę, visi gražūs, apsikaišę 
gražiausiomis šypsenomis!

Susirinkusius trumpu žodžiu pa
sveikino Lietuvių dienų mošos ko
miteto pirmininkė p. Bronė Staugai- 
tienė. Ant sienų sušvito net keturi

KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
* Sausio 19 d. privataus pobūdžio 

popietėje Strathfielde. suruoštoje dr. 
Genovaitės Kazokienės. įvyko jos vy
ro. buv. "Mūsų Pastogės" redaktoriaus, 
rašytojo Vinco Kazoko knygos "Mūsų 
Pastogė Australijoje", išleistos 1996 m. 
gale Vilniuje , pristatymas. Popietėje 
dalyvavo apie 40 Sydnėjaus lietuvių 
kultūrininkų. Pristatydami knygą kal

Sydnėjaus "Sūkurio" nariams
pranešame, kad sekantis "Sūkurio" narių metinis susirinki

mas įvyks vasario 1 d. (šeštadienis), 4 vai. popiet Rasos Blans- 
jaar namuose.

Narių dalyvavimas būtinas.
"Sūkurio" vadovė

Pranešimas
Geelongo lietuvių sąjungos susirinkimas Įvyks šių metų vasario l d. 2 vai. popiet 15 

Gairloch Gve., Newtown. Visiems nariams vieta gerai žinoma.
Darbotvarkėje: 1. {statų signatarų prisiminimas ir paaiškinimas. 2. Susirinkimo atidary

mas. 3. Prezidiumo kvietimas. 4. Balsavimo komisijos sudarymas. 5. 1995 - 1996 metų 
metinio susirinkimo protokolo skaitymas. 6. Pranešimai (pirmininko, kasininko. Revizijos 
komisijos). 7. Diskusijos dėl pranešimų ir veiklos tvirtinimas. 8. Valdybos rinkimai, 
renkama iš penkių narių, įskaitant ir vicepirmininkę moterų reikalams, o Revizijos komisiją 
iš trijų narių. 9. Klausimai ir sumanymai. 10. Susirinkimo uždarymas.

Kviečiame visus narius atvykti laiku, tačiau, nesusinnkus pilnam narių kvorumui, nu
matytas susisrinkimas prasidės 30 min. vėliau ir bus laikomas teisėtu.

Po susirinkimo - suneštinė kavutė. Garbūt yra narių, kurie neturi įstatų, juos prašome 
kreiptis į valdybą. 1997 metų nario mokestį susimokėti prašome iki šių metų sausio men. 
31 dienos.

Geelongo lietuvių sąjungos valdyba
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didžiuliai ekranai, rodę Lietuvių die
nų atidarymo momentus. Tarp gelto
nai - žaliai - raudonai puoštų stalų zujo 
jaunos australietes patarnautojos. O 
salė ūžė. gaudė - sveikinosi seniai 
besimalę draugai, pažįstami, giminės ir 
kūmai bei kūmos... „ Tarpstalinis" 
bendravimas šiek tiek nutrūko atnešus 
gausią vakarienę, bet po jos vėl viskas iš 
naujo...

Grojo „Suvartuko“ muzikantai, 
skambėjo klasikinė ir moderni šokių 
muzika. Ir nors šokių aikštė buvo tik
rai gana didelė, ji netruko prisipildyti 
šokančiais, o juo arčiau link vidurnak
čio, tuo labiau jų daugėjo.

Vidurnaktis - Nauji metai - sutikti su 
šampanu ir Tautos himnu. Po to pasi
pylė asmeniniai sveikinimai, linkė
jimai. gausūs bučkiai. Australijos lietu
vių bendruomenė įžengė į 1997 - uo
sius metus! Dieve, laimink ją.

B. Ž.

bėjo jos atsakingasis redaktorius Juo
zas Žitkauskas ir rašytojas Juozas Al
inis Jūragis.

Savo rašytą pasakų knygą "pristatė" 
ir jaunoji Kazokų giminės atžala aš
tuonmetė Jenna. Knyga "The Adven
tures of the Bunny ant Bear” jos pačios 
ir iliustruota. Kol kas knyga dar rank
raščio formoje!.. Į» tį

^SPORTAS
Sporto šventės apžvalga 

Atidarymas
Pirmą kaną per Lietuvių dienas 

oficialus atidarymas Krepšinio stadio
ne vyko drauge su Sporto šventės 
atidarymu. Idėja gal ir buvo gera, ta
čiau sportininkams ir jų vadovams tai 
buvo tikrai nepriimtinas ir netgi juos 
žeminantis dalykas. Viskas būtų buvę 
tikrai labai gražu, jeigu pirmoje vie
toje būtų buvusi atlikta visa oficialioji 
dalis ir tik po jos būtų buvus atliekama 
meninė dalis, iš tiesų labai gražiai ir 
gerai paruošta. Tačiau kai garbingiau
sia sportininkų švenčių vėliava nėra 
nešama priekyje kartu su Australijos ir 
Lietuvos vėliavomis, ir atsiranda kaž
kur eisenos viduryje, o vėliau netgi vi
sai sau vietos neranda, tame jau yra
kažkas ne taip. Vieniša sporto švenčių vėliava nėr ati-

ALFAS pirmininkas St. Šutas, sė- darymą. Nuotr. A. Laukaičio
dėdamas kartu su kitais garbės nariais, 
išgirdęs, kad dienas atidarė du vaikai - 
vienas Lietuvių dienas, kitas Sporto 
šventę - labai nustebo, kad ne jam bu
vo paskirta ši misija (tik po meninės 
programos jis buvo pakviestas tai 
padaryti).

Sportininkams, labai trumpai pabu
vus aikštėje, prasidėjo šventės atidary
mo kalbos, sveikinimai, o vėliau ir 
meninė programa, apie ką labai vaiz
džiai visą laiką su įdomiais komenta
rais pranešinėjo V. Alekfta.

Ir pagaliau, po geros valandėlės, kai 
dalis žmonių išėjo atsivėsinti ir jaunie
ji sportininkai ką nors atsigerti, buvo 
pakviestas ALFAS pirmininkas, kad tar
tų žodį ir vėl atidarytų Sporto šventę!? 
Savo gražioje kalboje pirmininkas 
pasveikino sportininkus ir padėkojo 
visiems rengėjams už šventės surengi-
mą. Tačiau visa tai jau buvo gana 
pavėluotai, tuo labiau, jog po meninės 
dalies visiems jau sunku buvo labiau 
susikaupti ir klausyti rimtos kalbos. 
Tas pats įvyko ir su sportininkų priesaika.

Nežinau kieno čia buvo kaltė ir kas 
sportininkams padarė tą didelę žalą, 
juos paverčiant antraeilės svarbos 
šventės dalyviais, tuo labiau, kai visas 
tas atidarymas vyko kaip tik jų pačių 
Krepšinio stadione. Jeigu panašus 
dalykas būtų įvykęs prieš 50 metų, kai 
daugelio vyresniųjų sportas buvo la
biau ignoruojamas ir netgi kartais 
sakoma, kad „su pilkele per skylelę 
Lietuvos neišvaduosi“, tai galima būtų 
sakyti, kad tas Sport o šventės atidary
mas ir jo nukišimas po meninės 
programos suprantamas, bet kai taip 
atsitiko dabar, tai jau visai nebe
suprantama. Įdomu kur prieš atidary
mo programos rengimą buvo „Varpo" 
vadovybė? Negi ji nepastebėjo spor
tininkams daromos žalos? Tuo pačiu, 
reikia pasakyti, jog tai buvo gera pamo
ka ateičiai, tikintis, kad tokios klaidos 
nebus kartojamos.

Sporto žaidynės
Krepšinis buvo, kaip ir visuomet, 

pagrindinė sporto šaka. Jeigu būtų 

žiūrima į bendrą mūsų žaidimo lygį, tai, 
manau, jis nuo pernykščių metų nėra 
daugpasikeitęs. Visos trys „Varpo“ vyrų 
komandos yra apylygės ir kiekviena iš 
jų galėjo tapti šventės nugalėtoja, nors 
dabartiniai čempionai (tie patys buvo ir 
pernai) II - oji „Varpo“ komanda yra 
pati jauniausia. Ją treniruoja A. 
Skimbirauskas. Komanda tikrai žada 
turėti gražią ateitį. Adelaidės „Vyčio“ 
komanda savo žaidimu daug nepasi
keitė ir turėtų rasti daugiau jaunesnių 
žaidėjų. Sydnėjaus „Kovo" komanda, 
atvykusi be kelių geriausių savo žai— j 
dejų, pradžioje pasirodė gana blankiai, I 

tačiau vėliau įsižaidė, ir M. Wallis ir M.'
Venclovo žaidimas pagerėjo. Tačiau 
kai kam iš komandos tikrai vertėtų 
suprasti, jog burnojimas prieš teisėją 
negalimas ir už tai gautos net dvi 
techninės baudos komamndai atnešė
tiktai pralaimėjimą. Geelongo „Vyčio“ 
komanda, nors žaidėjai ir labai ka
ringi, reikalingi jaunesnės pakaitos.

Galbūt skaudžiausias momentas vi
soje sporto šventėje buvo mūsų visų 
komandų pralaimėjimas prieš svečius 
iš Clevelando. Nors jie ir žaidė gražiai, 
ypač kada antrą dieną aikštėje pasi
rodė jų centro puolėjas, tačiau mūši 
čempionų pralaimėjimai jiems buvo 
tikrai neįtikėtini. Prieš paskutinę vieų 
gavusius Geelongą jie laimėjo 11 - kos 
taškų skirtumu, o prieš priešpaskutinę 
vietą gavusią Adelaidę - tik 2 taškų 
skirtumu. Bet... prieš mūsų čempionus 
jie laimėjo pačiu didžiausiu 17 taškt 
skirtumu!

Merginų krepšinis pažangos nėra 
padaręs, tiktai džiugu, kad sustiprėjo 
Melburno ir Adelaidės komandos. 
Sydnėjaus „Kovas“, irgi neturėdamas 
kelių gerųjų savo žaidėjų, nebuvo 
pačiame geriausiame savo pajėgume. 
Tačiau. D. Dičiūnaitės vadovaujamos, 
jos pelnytai pasiekė savo pergales.

Pats gražiausias ir džiaugsmin
giausias dalykas krepšinyje visuomet
buvo mūsų jauniai ir vaikai.

Antanas Laukaitis
(Tęsinys - sekančiame numeryje)
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t Mūsų mirusieji f
Su Jonu Eismontii atsisveikinant

A. a. Jonas Ozarskis

Sausio 8 d. Sydnėjaus lietuvių ka
linių sekcijoje buvo palaidotas ilgus 
netus Sydėjuje gyvenęs Jonas Eis- 
nontas. Gimė Kaune 1924 metais. Dar 
jimnazijos laikais pradėjo sportuoti, 
aidė jaunių futbolo komandoje, krep
šinį, tinklinį. Karo audros nubloškė 
oną į Vokietiją. Laimingai sulaukus 
aro pabaigos kurį laiką gyveno Gar
nish Partenkirchene ir ten buvo įsi
jungęs į lietuvišką veiklą bei sportinį

Atvykus į Australiją kurį laiką 
yveno Canberroje ir čia suorganizavo 
imtąją krepšinio komandą, pasi- 
adinusią „Balts“ vardu.
Persikėlęs gyventi į Sydnėjų, 1954 

metais Jonas Eismontas sukūrė lietu
višką šeimą, susilaukė dukros Ritos ir 
sūnaus Roberto. Nuo pirmųjų atvy
kimo į Sydnėjų dienų Jonas Eismontas 
įsitraukė į vietos sportinį gyvenimą. 
Kartu su „Kovu" žaidė krepšinį, fut
bolą, tinklinį. Vėliau buvo tinklinio 
komandos treneriu ir šiaip labai ar
timai ir aktyviai bendravo su pačiu 
sporto klubu. Abu velionio vaikai taip 
pat yra aktyvūs mūsų sportiniame 
gyvenime, ypatingai dukra Rita (kuri 
irgi yra sukūrusi lietuvišką šeimą su 
ilgamečiu ir labai aktyviu „Kovo“ nariu 
Petru Andriejūnu). Jono Eismonto ir 
anūkai nuo ankstyvų vaikystės metų 
yra aktyvūs lietuvių sporto klubo na
riai.

Su Jonu daugelį metų man teko ne 
tik dalyvauti sportinėje veikloje, bet 
taip pat ir kartu dirbti Sydnėjaus 
vandentiekyje. Tai buvo be galo tvirto 
charakterio vyras, draugiškas, nelai
mėje visada linkęs prieteiiams nuo
širdžiai padėti. Aplankius tik kelias 
savaites prieš mirtį, nors jau buvo vis
iškai vėžio ligos priveiktas, velionis 
apie mirtį visai negalvojo, kalbėjo apie 
ateities planus. Gaila, jie jau ne- 
beišsipildė.

Ilsėkis ramybėje, mielas drauge, o 
Tavo šeimai reiškiu giliausią mano 
užuojautą. Tavo jaunystės draugai 
koviečiai dar ilgai nepamirš Tavęs.

Antanas Laukaitis

Kai šeimininkės ruošė stalus Kū- 
čioms, 1996 m. gruodžio 24 dieną bū
relis lietuvių ir estų susirinko į šv. 
Joachimo bažnyčią Lidcombe, kad 
palydėtų Joną Ozarskį į paskutinę 
kelionę.

Jonas, vienintelis vaikas Kazio ir El
zės (Dilbaitės) Ozarskių šeimoje, gimė 
1924 m. gruodžio 26 dieną Kazliškio 
bažnytkaimyje, Pandėlio valsčiuje, 
Rokiškio apskrityje. Tėvai buvo tur
tingi ūkininkai. Paaugusį Joną leido į 
Žemės ūkio mokyklą, ruošėsi sūnui 
perduoti nuosavybę.

Kaip ir daugelio žmonių, taip ir Jono 
svajonė purenti tėviškės žemę sugriu
vo. Artėjant antrajai raudonųjų oku
pacijai, Jonas pasitraukė į Vokietiją. 
Karui pasibaigus gyveno Muencheno 
DP stovykloje. Čia susipažino su es- 
taite Hilja Kalias. Vienas kitą pamilo ir 
1948 m. lapkričio 7 dieną įvyko jų 
jungtuvės.

Ozarskiai į Australiją atvyko 1949 m. 
kovo 20 d. laivu „General Omar Bun
dy". Atlikus dviejų metų privalomo 
darbo sutartį, pasistatydino namą 
Sydnėjaus priemiestyje Pananijoje, ne
toli Bankstowno. Jonas tuoj įsijungė į 
„Dainos" choro eiles. Tačiau kiek vė
liau pakeitus darbovietę ir dirbant 
pamainomis fabriko „Goodyear" ap
saugoje, jo lietuviška veikla šiek tiek

Mirė a.a. Juozas Griškaitis
Gauta žinia, kad sausio 16 d. Sydnė

jaus priemiestyje Pananijoje, sulaukęs 
87 metų amžiaus, mirė

a.a. Juozas Griškaitis.
Pamaldos už velionio vėlę vyko Re

Jonas Ozarskis

prigeso.
1987 - 1988 metais Jonas pradėjo 

negaluoti. Tyrimai rodė skrandžio vėžį. 
Po operacijos keletą metų gyveno lyg ir 
ramiai, tačiau 1992 metais vėl prireikė 
jau didesnės kepenų operacijos. Po ke
leto metų liga vėl pasireiškė jau taip, 
kad Jonui jos nugalėti nepavyko.

Mirė 1996 m. gruodžio 19 d. Banks
towno ligoninėje. Trūko lygiai vienos 
savaitės iki 72 metų amžiaus. Laido
tuvių apeigas bažnyčioje ir kremato
riume atliko Revesby parapijos kun. 
Terry Bell.

Ilsėkis ramybėje. • » 

vesby katalikų bažnyčioje . Velionio 
palaikai buvo sudeginti sausio 22 d. 
Rookwoodo kapinių krematoriume.

Ilsėkis ramybėje.

A. f A. Jonui Eismoiitni 
mirus, jo dukrai Ritai Andriejūnienei, sūnui Robertui 
ir jų šeimoms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir drauge liūdi

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

A. f A. Mindaugui Šumsku!
mirus, žmonai Daliai, sūnums Aleksandrui, Andriui ir 
Petrui, seseriai Emilijai, broliui Vytautui ir jų šeimoms bei 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Laima ir Kęstas Protai, 
Liuda ir Kazimieras Bilevičiai

A. j* A. Sigytiu Daugėlai
mirus, jo žmonai Emilijai, dukroms - Aldonai, Elenai ir 

Genei bei jų šeimų nariams reiškiame gilią užuojautą.
Newcastle lietuvių apylinkės valdyba

A. f A. Juozą Griškaitį 
vietoje gėlių ant jo karsto aukojame "Musų Pastogei" 
20 dolerių.

Žiūkų šeima

A. f A. Mindaugui Šumsku!
mirus, jo žmonai Dabai, sūnums, seseriai ir broliui, giminėms 
ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Ona Raužicnė, DEM

A. f A. Mindaugui Šumskui 
išėjus į Amžinybę, jo žmonai Daliai, sūnums, jų šeimoms 
ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

A. f A. Mindaugui Šunišku!
mirus, jo šeimai ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Bronins, June ir šeima - 
Dambrauskai

Pranešimas
A. f A. Mindaugo Šumsko 

laidotuvių metu vietoje gėlių ant karsto suaukoti 750 dol. per "Talką" 
jau išsiųsti St. George ligoninės (Kogarah) "Cancer Care" skyriui. 
Aukojusiems nuoširdžiai dėkoju.

Dalia Šumskienė

AUKOS 
"Mūsų Pastogei"

V. Pošiūnas Vic. $5
J. Krutulis Tas. $15
V. Pažereckas Vic. $10
J. Meiliūnas Vic. $20
J. Babarskas WA $5
A. Griškelis Vic. $5
A. Grikepelis Vic. $25
E. Laurinonis ACT $5
J. Oželis Vic. $5
R. Lapinskas NSW $10
S. Sagatienė Qld. $20
J. Fedar Qld. $5
J. Podssus Qld. $15
P. Džiugelis SA $5
V. Urbonienė SA $5
J. Jasiulis NSW $25
J. Čyžas WA $15
L. Venclovas ACT $5

V. Koženiauskienė Vic. $15
A. Liubinas Vic. $5
A. R. Pomeringas Qld. $5
J. Šniras Vic. $15
Z. Vičiulienė NSW $10
A. Šurna Vic. $10
R. Lokienė NSW $5
Mrs. E. Karblanc Vic. $5
J. Česnailis NSW $10
D. J. Šeštokas SA $5
P. Stankūnienė Qld. $5
P. Andrijaitis SA $5
Mrs. D. Gordon SA $55

’ V. Jurskis NSW $15
J. Zinkus NSW $10
S. Augustavičius Tas,0 $5
J. Šikšnius Tas^ $5
G. Bernotas NSWj $15

Dėkojame už aukas.
Red.
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"Dainos" choro choristų dėmesiui!
Pirmoji šių metų choro repeticija įvyks vasario 14 d., 7.30 vai. vaka

re Sydnėjaus lietuvių klube.
Prašome visus choristus gausiai dalyvauti.

"Dainos" choro valdyba

lešminė Sydnėjuje
Visi kviečiami į Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugijos ruošiamų

i e š minę,
kuri įvyks 1997 m. vasario 2 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. - 82 John St., 

Lidcombe (p. A. Savickienės namuose).
Visas iešminės pelnas bus skirtas Vilnijos krašto lietuviškoms mokyk

loms sušelpti - padėti skleisti lietuviškumą tose apylinkėse.
Visus nuoširdžiai prašome apsilankyti ir maloniai pabendrauti.

Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugija

Hobarto apylinkės tautiečiams
Hobarto apylinkės pirmųjų baltiečių pokario metais atvykusių į Australiją 50 

-ties metų jubiliejaus ruošimo komitetas rengia iešminę.
lešminė rengiama vasario 2 dieną, sekmadienį, Tolosa Parke. Glenorchy. Mais

tas bus ruošiamas nuo 11.30 vai. ryto. Kainuos 7 dol. suaugusiems ir 2 dol. vai
kams. Iešminės rengėjai žada surengti naujovišką loteriją ir prašo kiekvieną 
svečią ar viešnią atnešti po fantą, nedaugiau 5 dolerių vertės. Iešminės pelnas bus 
skiriamas jubiliejaus rengimo išlaidoms padengti.

Visus lietuvius gyvenančius ar viešinčius Tasmanijoje nuoširdžiai prašome ap
silankyti. S. Augustavičius

AUKOS 

-AUSTRALUOS

LIETUVIIJ

FONDUI
100 dol. - M. Lingienė (602), WA - 

brolio a.a. Alberto Jonušo, mirusio Lie
tuvoje, atminimui;

500 dol. - dr.'A. Viliūnas, NSW, (įna
šas knygų leidimui);

20 dol. - S. Šiuškus;
10 dol. - J. ir V. Žitkevičiai (155);

a.a. Antanui Rukšėnui Melburne mi
rus, vieloje gėlių aukojo:

30 dol. - R. R. ir F. M. Marks;
po 10 dol. - Alb. Forest (30), E. Mar- 

gan - Marganavičius (225), Z. Augaitis 
(285), J. Oželis (15), J. ir O. Bratiškai 
(145), J. ir V. Žitkevičiai (165), J. ir M. 
Venckai (100), L. Petruševičienė (65), 
F. ir M. Sodaičiai (375), A. Stupuras 
(60), V. Pumputis (175), V. Bosikis (70), 
V. ir G. Ališauskai (1415).

Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Vincas Ališauskas 
AL fondo iždininkas

"Suvartuko" koncerto videokasetės I
Ištisas koncertas Sydnėjaus lietuvių klube. Kaina - 20 dolerių. I 

Užsakymai priimami iki vasario 8 d. |
| Rašyti: J. Šarkauskas, 76 Fitzroy St., Burwood, NSW 2134.

Skambinti: tel. (02) 9747 2424. y

! Specialios lėktuvų bilietų ’ 
kainos sezono įkarščio metu

S j Vilnių !
nuo 1999 dol., plius mokesčiai (taksa) 

(iš Sydnėjaus, Brisbanės, Melburno)
Bilietus užsisakyti ir sumokėti iki kovo 20 d.

Gausite tik per Gateway.

Į GATEWaX TRAVEL į
xrrxunx

(24 kelionių patirties metai)
48 The Boulevarde, Strathfleld -2135 
TeL, (02) 9745 3333. Fax. (02) 9745 3237. 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323

I x.(Šių bilietų pasiūla priklauso nuo jų gavimo galimybės.)
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE W

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, VgŽf
Tel. 978 1414, faksas (02) 9790 3233

Klubas atidalytas 
Pirmadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 

-Antradieniais klubas uždarytas. 
Trečiadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
Ketvirtadieniais 5 v.v. -11.00 v.v. 
Penktadieniais 5 v.v. -12.00 v.v.
Šeštadieniais 12 v. p.p. -1.00 v. nakties 
Sekmadieniais 12 v. p.p. -10 v.v.

Klubo valgykla veikia: 
penktadieniais - 6 vai. - 8 vai. popiet, 
šeštadieniais -12 vai. - 2 vai. popiet švediškas stalas 
(smorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro, 
sekmadieniais -12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuotauilo 1, 1997, nau|iems Ir alnau(inamlem» 
Indėliam* galioja tekantys procentai:

Terminuoti indėliai:
Mėnesinių palūkanų 
saskaita (Min.$to,ooo) ‘5.5/o

12mėn. 6.o%
6 mėn. 5.5%
3 mėn. 5.25%

*- Sąskaitos minimumas $500
Terminui pasibaigus, Indėlį galima Išimti ar 
pervesti 1 kita sąskaitą. Palūkanos Įmokamos 
į einamąja sąskaita. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sa.skaita automatiškai 
pervedama Į naują, tokį pati terminuotą 
indėli. Pinigus iŠ terminuotų Indelių galima 
išimti terminui nesuėĮus. Tuo atveju mokama 
tik 2% už Išimtus pinigus..

Einamosios sąskaitos: 
$5000 + ‘ 4%
$1000-$4999 3% 
$1.00-$999 2%

TALKA
INFORMATION

3 The following lnte»e»t rate* apply from Jan. 1,1997 
for all new and renewed depodfc

Term Deposits:
| Monthly interest _
1 ACCOUnt (Min. $10,000) O.5A

1 12 month 6.o%
6 month 5.5%
3 month 5.25%

0 L Account minimum $500
| 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%

Paskolos:
Su turto užstatu 7 5oz

NAUJOS paskolos X „o/ 
pirmieji 12 mėn. ™sWo.ooo 0.0 /o

Su dokumentu užstatu 12% 
iki $25.000 *

Su gardntuotojais 13%$10.000 9

Asmeninės i3%
Iki $5,000

Talka virirrtnėtu* paskolų procentui goti Kenti metu (regyje 
atitfvelgiant | bankųlr anon*iniųįfaigų*iulomu» procentu*.

I Loans:
Mortgage security 7 5oz 

up to $185,000
NEW loansove, $20,000 Anoz 

| capped for 12 mth.. • v.U Zu

I Title deposit security 12% 
up to $25.000

Guarantor secured 13% 
up to $10,000 ,,0.

Personal . .ąnnn 13%up to 55,000
loon intered rote* may be varied during the year depend ng on 

current Interert rate* offered by bank* and other »oclette*.

Adelaide 8362 7377 
Melbourne 9328 3466 
Sydney 9796 8662

LIETUVIU KOOPERATINĖ

TALKA ==
Į KREDITO DRAUGIJA

Adelaide 8362 7377 
Melbourne 9328 3466 
Sydney 9796 8662

LITHUANIAN CO-OPERATIVE

== TALKA 1=
CREDIT SOCIETY LTD

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) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 45 U žsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75

. U žsienyje oro paštu $ 100
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