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Lietuvos įvykių apžvalga
Vyriausybės krizė

Praėjusios savaitės įvykius Lietuvoje 
absoliučiai dominavo vyriausybės kri
zė iškilusi ryšium su sprendimu dėl 
amerikiečių koncerno „Williams In
ternational“ investicijų į „Mažeikių 
naftą“. Pusantrų metų trukusios dery
bos tarp Lietuvos vyriausybės ir ame
rikiečių koncerno artėjo prie pabaigos. 
Spalio 15 dieną „Williams“ parafavo 
valdymo ir akcininkų sutartis, o dabar 
svarsto paruoštą investicijų sutartį. Vi
sas sutartis buvo nuspręsta pasirašyti iki 
spalio 29 d. Praėjusį pirmadienį 3 su 
puse valandos trukusiame neeiliniame 
Vyriausybės posėdyje premjeras R. 
Paksas pareiškė nepasirašysiąs sutar
ties, numatančios Lietuvai didelius 
skolinius įsipareigojimus investuotojui. 
Pagal „Lietuvos ryto“ pranešimą, jį 
palaikė pagrindinis derybininkas su 
„Williams“, ūkio ministras Eugenijus 
Maldeikis, finansų ministras Jonas 
Lionginas ir aplinkos ministras Danius 
Lygis, bet dauguma Vyriausybės narių 
pasisakė už sutarties pasirašymą. Tos 
pačios dienos vakarą premjeras R. Pak
sas per tris televizijos kanalus kreipėsi į 
Lietuvos žmones viešai pareikšdamas 
savo sprendimą nepasirašyti sutarčių su 
„Williams". Jis atskleidė sutartyse nu
matytą Lietuvos Vyriausybės įsi
pareigojimą perduoti jau amerikiečių 
koncerno valdomai „Mažeikių naftai“ 1 
milijardą 400 milijonų litų apyvartinių 
lėšų trūkumui padengti. Premjeras 
pareiškė savo įsitikinimą, kad toks' 
įsipareigojimas gali būti lemtingas 
Lietuvos ekonomikai, jos ūkiui, jos 
žmonėms. Jis teigė, kad tokiomis 
aplinkybėmis šalies finansinė situacija 
gali tapti pavojinga, o gal ir nevaldo

ma. Įsikolinusi valstybė gali būti įtrauk
ta į nemokių valstybių sąrašą.

„Lietuvos ryto“ žiniomis, kai kurios 
Lietuvai itin nepalankios sutarčių sąly
gos į sutarčių projektus buvo įtrauktos 
buvusio ūkio ministro Vinco Babiliaus 
darbo šiame poste pabaigoje. Pasak 
informuotų šaltinių, derybininkai ne
galėjo plačiau pristatyti sutarčių pro
jektuose užfiksuotų sąlygų, nes juos 
varžo dar derybų pradžioje pasirašytas 
susitarimas dėl konfidencialumo. 
Paskelbus bet kokius duomenis ar 
nuostatas be abiejų pusių sutikimo, 
gręsia milijoninės baudos. Visą in
formaciją žinojo tik keli žmonės. Dėl 
konfidencialumo įsipareigojimų Vy
riausybėje buvo atsisakyta minties Sei
mo nariams išplatinti pažymą apie 
sutarties su „Williams“ pasekmes ir 
alternatyvius sprendimo būdus. Tačiau 
šią medžiagą turėtų gauti Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto nariai.

Tuo tarpu Seimo konservatorių frak
cija nekeičia savo nuomonės ir toliau 

mano, kad sutartys su „Williams“ turi 
būti pasirašytos numatytu laiku. Tai 
antradienį spaudos konferencijoje sakė 
Seimo Pirmininko pirmasis pavaduoto
jas Andrius Kubilius, apibendrindamas 
pirmadienio vakarą priimtą Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos koncervatorių) 
Politinės tarybos nutarimą. ELTA 
primena, kad TS (LK) Politinė taryba, 
išklausiusi ministrų konservatorių 
nuomones, pritarė jų nuostatai, kad 
sutartys su JAV kompanija „Williams“ 
būtų pasirašytos numatytu laiku - šių 
metų spalio 29 dienų. Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) Politinė 
taryba priminė Valstybės gynimo tary
bos pritarimą planuojamoms sutartims 
su „Williams“. Konservatoriai taip pat 
cituoja savo neeilinio suvažiavimi 
rezoliuciją, kurioje raginama „paspar
tinti ir užbaigti sutarties pasirašymo su 
strateginiu investuotoju JAV kompa
nija „Williams International“ pro
cedūrą“. Savo nutarime konservatorių 
Politinė taryba pabrėžė įstitikinimą, 
kad pastangos, išgelbėti „Mažeikių naf
tą“ nuo bankroto ir padaryti jų ūkiškai 
efektyvių yra naudingos Lietuvai ir jos 
žmonėms.

Praeitą antradienį įvykusiame minis
trų kabineto posėdyje balsų dauguma 
priimtas sprendimas pasirašyti sutartį 
su „Williams“. Prieš balsavo premje
ras, nepartiniai finansų ir ūkio minis
trai. Susilaikė Centro sąjungos atsto
vas, teisingumo ministras Gintaras 
Balčiūnas. Parafuoti sutartis Vyriausybė 
įgaliojo valdymo reformų ir savivaldy
bių reiklų ministrą Sigitą Kaktį. Iki 
spalio 25 - sios sutarčių projektai turi 
būti pateikti Vyriausybei, o iki spalio 29 
- sios - pasirašyti. Po Vyriausybės po
sėdžio Prezidentui atsistatydinimo 
pareiškimus įteikė finansų ministras J. 
Lionginas ir ūkio ministras E. Maldei
kis. Jų pareiškimai buvo patenkinti. Su 
Prezidentu pasikalbėjęs premjeras R. 
Paksas tuo metu nutarė dar kol kas 
neatsistatydinti ir dirbti iki „pergalin
gos pabaigos“. Jis praeitą ketvirtadienį 
išsiuntė laišką „Williams Internatio
nal“ prezidentui, išdėstydamas pa
siūlymus. kaip pagerinti sutarties sąly
gas Lietuvai. Nusiuntus laišką, įvyko J. 
Bumgamerio ir R. Pakso pokalbis te
lefonu. Apie 21 vai. gautas „Williams“ 
vadovo J. Bumgarnerio laiškas, kuria
me iš esmės atmesti Vyriausybės siū
lymai naudingiau Lietuvai pakore
guoti sutarčių projektuose užfiksuotus 
finasinius įsipareigojimus. Jame visiš
kai neatsakyta į pagrindinį premjero 
keltą klausimą dėl to, kaip bus padeng
tas „Mažeikių naftos“ apyvartinio 
kapitalo trūkumas. Padarytas dvi 
nuolaidas premjeras įvertino kaip nela
bai reikšmingas. Vyriausybės pareigū
nai, susipažinę su šio laiško turiniu,

Lapkričio 2 dieną švenčiame Vėlines.
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pavadino jame išdėstytus pasiūlymus 
„pasityčiojimu“. R. Paksas tos pačios 
dienos vakare susitikięs su V. Lands
bergiu informavo jį apie ketinimą 
atsistatydinti iš premjero posto ir 
konservatorių partijos valdybos pir
mininko pareigų. Savo atsistatydinimo 
iš Tėvynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) valdybos pirmininko parei
gų pareikškimą Premjeras įteikė Sei
mo Pirmininkui Vytautui Landsbergiui 
praeitą penktadienį. Tačiau po pokalbio 
su Prezidentu jis sutiko atidėti savo 
apsisprendimą ir eis toliau Ministro 
Pirmininko pareigas iki spalio 28 dienos, 
kai V. Adamkus grįš iš anksčiau 
suplanuoto oficialaus vizito į Kanadą.

Penktadienį Ūkio ministerijoje val
dymo ir akcininkų sutartys, susijusios 
su „Williams“ bendrovės planais in
vestuoti į Lietuvos naftos ūkį, buvo 
įgaliotų Lietuvos vyriausybės atstovų 
parafuotos. Šiuo metu derinamos 
pozicijos dėl apyvartinio kapitalo 
trūkumo išdėstymo per 2000 metus.

„Williams“ prezidento 
laiškas V. Landsbergiui

„Williams International“ prezidentas 
John Bumgarner praeitą savaitę Seimo 
Pirmininkui Vytautui Landsbergiui 
atsiųstame laiške tikino, kad „Wil
liams" nereikalauja sau jokių pinigų iš 
Lietuvos Vyriausybės. „Pagal investi
cijų sutartį, įmonės „Mažeikių nafta" 
gyvybingumui palaikyti bei moder
nizuoti ir Vyriausybė, ir „Williams 
International“ turi paskolinti įmonei 
lėšų, kad „Mažeikių nafta“ taptų pir
maujančia naftos perdirbimo įmone 
Europoje“, rašoma laiške parlamento 
vadovui. „Williams“ prezidentas, jo 

paties žodžiais, dėl netikėtos Lietuvos 
Ministro Pirmininko kalbos per tele
viziją nutarė patikslinti kelias eko
nomines realijas. Dabar „Mažeikių naf
ta“ yra nemoki ir negali apmokėti savo 
skolų. Įmonė turi daugiau negu 307 
mln. dolerių skolų, kurias jau ligi šiol 
finansavo arba garantavo Lietuvos vals
tybė. Tie pinigai negrįš neįgyvendinus 
naujojo verslo plano. John Bumgarner 
informuoja, jog parengtą „Mažeikių 
naftos“ verslo planą, per ateinančius 
metus įmonei teks 700 milijonų dole
rių kapitalo. Tai, pasak „Williams 
IntemationaTprezidento, labai teigiamai 
paveiks visą Lietuvos ūkį. Ši „nauja ka
pitalo investicija į „Mažeikių naftą“ 
galėtų pagyvinti Lietuvos ekonomiką 
2,1 - 3,5 milijardo dolerių“.

Prezidentas nemato 
alternatyvos

Prezidentas Valdas Adamkus penk
tadienį, pažymėjo gerai suprantąs sutar
čių su „Williams“ riziką. Bet Lietuvos 
vadovas pabrėžė, kad tuo atveju, jei šis 
amerikiečių kompanijos investicijų į 
naftos ūkį projektas žlugs, „kasdien 
augančias naftos komplekso skolas 
mokės ne kas kitas, o Lietuvos piliečiai, 
neturėdami jokios artimos perspekty
vos sustabdyti pragaištingą nuostolių 
didėjimo ratą“. Savo pareiškime spaudai 
Prezidentas V. Adamkus sakė, kad 
„nusikalstama netvarka valstybiniame 
naftos ūkyje šiandien atima iš mūsų vi
sų lėšas, taip reikalingas kasdienėms 
žmonių reikmėms ir ateities projek
tams“. Vis dėlto Prezidentas pareiškė 
esąs tikras, kad „šiandien esame pajė
gūs priimti Lietuvos ateičiai reikalin-
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gus sprendimus“. Prezidentas pažymė
jo gerbiąs ir Ministro Pirmininko 
nuomonę.

Kitos nuomonės
Finansų analitike Margarita Star

kevičiūtė mano, kad Premjero Rolan
do Pakso apsisprendimas nepasirašyti 
sutarčių su JAV kompanija „Williams“ 
yra pavėluotas. „Akivaizdu, kad tokį 
sprendimą reikėjo padaryti dar vasarą, 
kai užsienio ekpertai siūlė laikinai 
išnuomoti „Mažeikių naftą“ kokiai nors 
užsienio kompanijai, kaip „Shell“, 
„S tatoil“ ar kitai. T aip būtų išspręsta jos 
pelningumo problema“, sakė Eltai M. 
Starkevičiūtė. Šiuo metu nėra jokio 
tolesnio sprendimo, jokių planų atei
čiai. Pasak M. Starkevičiūtės, dėl to, 
kad Lietuva atsidūrė tokioje padėtyje, 
yra kalti ir buvusi, ir dabartinė Vy
riausybės, ir Seimo Pirmininkas, ir 
Prezidentas.

„Grynu populizmu ir pretekstu at
sistatydinimui“ Ministro Pirmininko 
Rolando Pakso atsisakymą pasirašyti 
sutartis su „Williams“ pavadino frak
cijos „Socialdemokratija - 2000“ pir
mininkas Rimantas Dagys. Kalbėda
mas su Eltos korespondentu R. Dagys 
teigė, kad R. Paksas siekia pasitrauki
mo ne dėl sandorio su „Williams“, o dėl 
prastos finansinės situacijos valstybė
je, su kuria Vyriausybė nesusitvarkė. 
„Williams“, R. Dagio nuomone, tapo tik 
„priedanga bejėgiškumui pridengti“.

Pareiškimu, padarytu išanalizavus 
ekoniminę ir finansinę šalies padėtį, 
Premjero Rolando Pakso atsisakymą 
pasirašyti sutartį su „Williams“ pava
dino Seimo Iždo pakomitečio pir
mininkas socialdemokratas Algirdas 
Butkevičius. „Williams“ reikalavimas 
pervesti 1 milijardą 400 milijonų litų 
„Mažeikių naftos“ apyvartinėms lė
šoms padidinti, kaip sakė A. Butkevi
čius, Lietuvai yra ne pagal jėgas. Sko
linimosi limitas yra jau išnaudotas; jis 
yra 24 procentai nuo BVP. Valstybė 
nėra sukaupusi tokių lėšų. Jei valstybė 
būtų priėmusi sprendimą padidinti 
apyvartinį kapitalą iš biudžete sukaup
tų lėšų, tektų visiškai atsisakyti finan
suoti biudžetines įstaigas, teigė A. 
Butkevičius.

Protesto mitingas Vilniuje
Penktadienį Vilniuje maždaug trys 

tūkstančiai mitinguotojų, kurių dau
gumą sudarė studentai ir pensininkai, 
paragino valdžią skirti daugiau dėme
sio bei pinigų švietimui ir nepasirašyti 
sutarties su JAV bendrove „Williams 
International“. Ant šalia Seimo rūmų 
esančios Nacionalinės Martyno Maž
vydo bibliotekos laiptų susirinkę mi
tingo oratoriai truputį ilgiau nei valan
dą piktinosi sandėriu su „Williams“, 
tvirtindami, jog, dykai atidavus naftos 
kompleksą šiai bendrovei, neliks pini
gų švietimui, šalies ateičiai. Social- 
demokratiĮ partijos pirmininkas Vyte
nis Andriukaitis pažadėjo surinkti Sei
mo narių parašus, reikalingus re
ferendumui inicijuoti. Tautai būtų 
pasiūlyta apsispręsti, ar „Mažeikių 
naftos“ kontrolė turi priklausyti vals
tybei.

Mitinge dalyvavo kadenciją baigęs 
Prezidentas Algirdas Brazauskas, po
etas Justinas Marcinkevičius, buvę 
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Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai. 
Seimo opozicijos atstovai. Mitinge 
plevėsavo Naujosios sąjungos ir Res
publikonų partijos vėliavos. Tačiau 
nepasitvirtino sklandę gandai, kad į 
mitingą atvyks iš savo pareigų at
sistatydinęs ūkio ministras Eugenijus 
Maldeikis ar premjeras Rolandas Pak
sas. Minioje buvo pastebėtas ir Rusi
jos naftos koncerno „LUKoil“ atsto
vas Lietuvoje Ivanas Paleičikas.

L. Andrikienė steigia 
naują partiją

Lietuvoje kuriama nauja - Tėvynės 
liaudies - partija. Ji bus nuosaiki de
šiniosios pakraipos partija, atstovau
janti vidutiniam Lietuvos žmonių 
sluoksniui. Šeštadienį planuojama 
pasirašyti Tėvynės liaudies partijos 
steigimo deklaraciją. Partijos steigimo 
iniciatyvinės grupės narė Seimo narė 
Laima Andrikienė sakė, kad politinia
me spektre artimiausi partijos kaimy
nai yra liberalai. Jos nuomone, kažkur 
netoliese turėtų būti konservatoriai. Ki
tas naujos partijos steigimo iniciatorius 
- Seimo narys Vidmantas Žiemelis - 
sakė, kad Tėvynės liaudies partija ke
tina dalyvauti būsimuose savivaldybių 
ir Seimo rinkimuose. Jis nebuvo linkęs 
pasakyti, kas vadovaus naujai politinei 
jėgai. Pasak jo, tai nuspręs partijos 
steigiamoji konferencija, suvažiavimas.

Rastas M. Biržiškos 
archyvas

Tikru lobiu vadinamas Mykolo Bir
žiškos archyvas, atrastas buvusiuose 
Vileišių rūmuose Antakalnyje, praeitą 
trečiadienį pristatytas archyvų dar
buotojams, bibliografams, literatūros ir 
kalbos tyrinėtojams. Pasak mokslinin
kų, puikiai išsilaikę 1917 - 1920 metų 
dokumentai yra labai reikšmingi Lie
tuvos visuomeniniam ir kultūriniam
gyvenimui. Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto (buvusių Vileišių 
rūmų) palėpėje Antrojo pasaulinio karo 
metais buvo užmūryta dešimt dėžių 
archyvinių dokumentų. Jas šią vasarą 
atrasti padėjo Jono Basanavičiaus 
bendradarbis bibliotekininkas Pranas 
Razmukas, anuomet paslėpęs vertingą 
M. Biržiškos archyvo medžiagą nuo 
besitraukiančių nacių ir artėjančios 
sovietų armijos. Buvęs instituto dar
buotojas garbaus amžiaus Pranas 
Razmukas sakė neramiu Lietuvai lai
ku leidęs išvežti ir saugiai paslėpti di
dįjį lietuvių kalbos žodyną, senuosius 
Konstantino Sirvydo „Punktų saky
mų“ ir Mikolajaus Daukšos „Postilės“ 
leidimus. Pasak Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto direktoriaus Le
onardo Saukos, atrastą archyvą galima 
skirstyti į tris masyvus. Tai dokumen
tai, atspindintys Lietuvos Tarybos ir jos 
prezidiumo veiklą; Lietuvos mokslo 
draugijos bendradarbės Marcelės Ku- 
biliūtės asmeniniai bei kiti dokumen
tai, taip pat įvairūs Vilniaus miesto ir 
srities piliečių komiteto veiklos do
kumentai ir du anstspaudai. Anot L. 
Saukos, tarp dokumentų rasta ir neti
kėtų dalykų, pavyzdžiui, Jono Ba
sanavičiaus laiškas Popiežiui ir Po
piežiaus laiškas J. Basanavičiui, Vil
niaus uiversiteto Statuto 1918 metų 
projektas. Iš viso dėžėse rasta keli tūks
tančiai lapų įvairių dokumentų. Insti
tuto vadovas pažadėjo, kad jais netru
kus bus galima naudotis mokslo 
reikalams.

Trumpai iš visur
Spalio 20 d. Indonezijos parlamentas 

pripažino Rytų Timoro referendumo re
zultatus - pasisakymą už nepriklau
somybę. Parlamentas panaikino 1978 
metų dekretą, paskelbusį Rytų Timoro 
aneksiją.

Spalio 20 dieną Indonezijos parla
mentas išrinko naują valstybės prezi
dentą, nuosaikiųjų musulmonų lyderį 
Abdurrahman Wahid. Naujasis prezi
dentas yra silpnos sveikatos ir beveik 
netekęs regėjimo, tačiau yra karštas pa
triotas. Jo vadovaujama partija turi 30 
milijonų narių. A. Wahid išrinkimą nu
lėmė valdančios Golkar partijos balsai, 
kai oficialusis Golkar partijos kandida
tas, buvęs prezidentas dr. B. Habibie 
atsiėmė savo kandidatūrą po parlamen
to jam pareikšto nepasitikėjimo.

Spalio 20 dieną visoje Indonezijoje 
prasidėjo riaušės, kurias sukėlė ponios 
Megawati Sukarnoputri šalininkai, 
protestuodami prieš jų lyderės neiš- 
rinkimą prezidente. Vėl nukentėjo Aus
tralijos ambasada Džakartoje ir Austra
lijos konsulatas Bali saloje.

Riaušės pasibaigė, kai spalio 21 die
ną Megawati buvo išrinkta Indonezi
jos viceprezidente.

Spalio 21 dieną Rusija išvedė pasku
tinius savo karius iš Baltijos valstybių. 
Iki šios dienos rusų kariuomenės žinio
je buvo radaro stotis Skrundoje, Latvijo
je.

Spalio 21 dieną Japonijos ambasado
rius Prancūzijai Koičiro Matsura buvo 
išrinktas UNESCQ generaliniu direk
toriumi. Tarp kandidatavusių į šį postą 
buvo ir buvęs Australijos užsienio rei
kalų ministras Gareth Evans, kurį laiką 
turėjęs daug vilčių būti išrinktu kaip 
kompromisinis kandidatas.

Kas dabar gins Lietuvos ir mūsų garbę?
Praėjusią savaitę gavau „Kauno 

dienos“ rugpjūčio 30 dienos numerį, 
kuriame Arūno Nesavo straipsnyje 
„Poleminės pastabos“ atsako V. Bražė
nui (Florida, JAV), kurio mintys irgi 
buvo išspausdintos 173 - me „Kauno 
dienos“ numeryje. V. Bražėnas tame 
straipsnyje rašė, kad „dėl kulūrinio ir 
tautinio nudvasinimo išeiviai turi teisę 
spręsti apie buvusių partiečių ir ne
partinių bolševikų elgesį...“

Neskaičiau to V. Bražėno straipsnio, 
todėl negaliu jo komentuoti, bet skai
tant Arūno Nesavo „Polemines pa
stabas“, galima spręsti, kad autorius ne 
tik pasirenka komunistų laikų istorijos 
ištraukas, bet ir kartu naudoja keis
čiausius argumentus ir daleidžia, kad 
viskas, kas atsitiko komunistų laikais, 
buvo gražu ir gerai. O viskas, kas atsiti
ko Smetonos laikais, buvo blogai.

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota 
Eltos pranešimais bei „Lietuvos 

rytu“ ir „Lietuvos aidu“.
Spaudai parengė 
Saulius Varnas

Spalio 21 dieną rusų pulkininkas Ve- 
chlič, darydamas pranešimą rusų žinia- 
sklaidai apie kovas Čečėnijoje, pasigy
rė dėl laimėjimo Grozny, kur rusai 
bombardavimu sunaikinę ginklų pre
kybininkų lizdą. Čečėnų vadovybei ir 
užsienio žurnalistams paskelbus, kad 
rinkoje žuvo 137 ir sužeista 380 civilių 
žmonių, Rusijos vadovybė išsigynė šio 
žygdarbio. Rusijos ministras pirminin
kas Vladimir Putin Helsinkyje aiškino, 
kad čečėnai patys savo žmones subom
bardavę, o karinė vadovybė aiškino, 
kad neva tai, čečėnams kovojant tar
pusavyje, Grozny sprogo amunicijos 
sandėliai. Nežiūrint tarptautinio spau
dimo, rasai tęsia karo veiksmus Če
čėnijoje, nesiskaitydami ir su civilių 
gyventojų aukomis.

Spalio 22 dieną Interfet daliniai išsi
laipino iš laivų Indonezijos teritorijos 
apsuptoje, tačiau Rytų Timorai prik
lausančioje Arnbeno srityje, kur iki šiol 
siautė pro - Indonezijos milicija. Nuo 
dabar Interfet pajėgos saugo jau visą 
Rytų Timoro teritoriją.

Spalio 22 dieną Rytų Timoro lyderis 
Xanana Gusmao grįžo į Dili, ir sostinės 
gyventojų buvo entuziastingai sutik
tas. Septynerius metus indonezų kalin
tas, paskutinį mėnesį jis praleido Aus
tralijoje.

®®@
Buvęs aukštas Vichy pareigūnas, 

prancūzų nuteistas kalėti 10 metų už 
talkininkavimą Prancūzijos žydus ve
žant į Vokietijos koncentracijos sto
vyklas, Maurice Papon,prieš pat jo 
apeliacinės bylos svarstymą pabėgo į 
Šveicariją. 89 metų amžiaus Maurice 
Papon buvo atpažintas Gstaad žiemos 
sporto kurorte, šveicarų policijos suim
tas ir grąžintas prancūzų teisėtvarkos 
organams.

Paruošė Vytautas Patašius

(Autorius, žinoma, nė karto nepaminė
jo areštus, žudynes, vežimus į Sibirą, 
kalėjimus ar partizanus. V. B.).

Negaliu tikėti, kad Kaune, mieste, ku
rį pažinojau jaunystės laikais, kuria
me buvo Vytauto Didžiojo statula, 
kuriame Nežinomo kareivio kapas, ir 
mieste, kuriame 95% gyventojų kalba 
lietuviškai, galėtų gyventi ir dirbti 
„žurnalistas“, kad ir politinis, ir gali ra
šyti be jokių faktų patikrinimo, be jo
kios logikos ir etikos!

Cituoju keletą Arūno Nesavo pa
reiškimų:

- Į Vokietiją 1944 metais pasitraukė 
apie 40 000 lietuvių, genamų baimės 
atsakyti už bendradarbiavimą su vo
kiečiais, net paliko žmonas ir vaikus!

- rasų okupacijos nebuvo, nes mes 
įsileidom rusų kariuomenę 1940 m. 
geruoju, taip pat atidavėm Klaipėdą 
vokiečiams geruoju 1939 m., ir len
kams atidavėm Vilnių 192.0 m. geruoju. 
Visur puikuojasi J. Urbšio parašas.

J. Paleckio vyriausybę patvirtino, 
prezidento pareigas einąs A. Merkys.

Nukelta į 3 psl.
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Metinė iešminė Sodyboje

Sodybietė (ir "M.P." bendradarbė) p. Isolda Poželaitė - Davis, AM prie savo 
buto lietuvių Sodyboje. Nuotrauka V. Vaitkaus

(( ------ _ '
Melburno lietuvių "Dainos" sambūrį, švenčiantį 50 metų veiklos 

jubiliejų, sveikina Sydnėjaus lietuvių choro "Daina” chorvedžiai, 
valdyba ir choristai.

Jūsų įdėtas darbas įrnynė gilius pėdsakus Australijos lietuvių 
bendruomenėje. Mes linkime Jums daug sėkmės ir ištvermės ateities 
darbuose.

Sydnėjaus lietuvių choras "Daina"

. ------
Adelaidės lietuvių chorą "Lituania", buvusius dirigentus, dabartinį 

dirigentą Joną Pocių ir visus choristus sveikiname švenčiant 50 metų 
veiklos jubiliejų. Linkime, kad sekanti šimtmečio pusė Jums būtų dar 
sėkmingesnė.

Sydnėjaus lietuvių choro "Daina" dirigentai, 
valdyba ir choristai

..  .. _J)
Petras Šilinis, Bachelor of Surveying

Tradicinė Sydnėjaus Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos iešminė 
įvyko spalio 17 dieną lietuviškoje 
Sodyboje, Bngadinėje. Gal jau laikas ją' 
pavadinti „Kugelyne“ - jau kelinti me
tai iš eilės sodybietės kepa kugelius 
savo buteliuose, o draugijos komiteto 
narės (kaip ir visuose kituose ko
mitetuose) dirba virtuvėje, virdamos 
koldūnus ir įvairius padažus, kuriais 
erdvioje Sodybos seklyčioje vaišina 
atvykusius svečius. Taigi šeši vienas už 
kitą skanesni kugeliai, Marijos koldū
nai ir tikrai puikus oras pritraukė gražų 
svečių skaičių. Sulaukėme svečių iš 
Mėlynųjų kalnų, iš Pietų pajūrio, įskai
tant Cronulla, ir kitų Sydnėjaus prie
miesčių. Veikė fantais gausi loterija, o 
ištroškusius gaivino kampe įruoštas 
baras.

Šiemet nebuvo jau įprastos jaunimo 
programos, jos vietoje kita staigmena - 
nuostabiai gražiai pertvarkytas Sody
bos sodelis. Šis projektas buvo įvyk
dytas dviejų „žaliapirščių“ - Birutės ir 
Danutės dėka, joms padėjo ir kitos 
sodybietės. Sumaniai išvedžioti take
liai, pastatyti suoleliai su staliukais, kad 
tarp gėlynų ir medžių pavėsio sodybie- 
čiai ir jų lankytojai galėtų pasidžiaug

Atkelta iš 2 psl.

Lietuvos kariuomenė ir Šaulių sąjunga 
pareiškė lojalumą naujai vyriausybei ir 
davė priesaiką! Tai kur ta okupacija?

Niekas nesipriešino rusų „okupaci
jai“, nes bijojome lenkų ir vakaruose 
vokiečių! O, rusų tankai garantavo 
nekenčiamo režimo nuvertimą!

- neteisėtas ir visuomenės įtakos 
neturintis A. Smetonos valdymas, 
bankrutuojantis žemės ūkis, Suvalkijos 
ūkinikų streikai, A. Kranausko lai

dotuvėse, gen. Kubiliūno pučas 1934 m.,
Lietuvos išpardavimas, valdančios 
partijos sukčių rojus! Štai, kodėl nie
kas nesipriešino!

- Kaip galima abejoti Liaudies Seimo 
teisėtumu, jeigu į rinkimus (1940 m.) 
atėjo 95% rinkimų teisę turinčių Lie
tuvos piliečių. Ir nereikia abejoti šiuo 
skaičiumi - pirmą kartą po 1926 m. 
lietuviui buvo suteikta proga rinkti!...

- Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenė įvykdė tik vieną karinę 

ti gyvenimu. Jautėsi ir vyriškų rankų 
pagalba, įdomiai išnaudojant nukirstų 
medžių kamienus ir sukuriant dailius 
medžio ornamentus. Visi gėrėjomės šiuo 
nauju sodeliu ir negailėjome pagyrų 
talentingoms ir taip darbščioms so
dininkėms.

Pasivaikščioję svečiai grįžo prie 
kavutės ir kitų bitelių suneštų pyragų 
ir pyragėlių, jaukiai pabendraudami su 
sodybiečiais ir seniau matytais drau
gais bei pažįstamais. Ypač malonu bu
vo sulaukti būrelio jaunų vyrų ir mer
ginų iš Lietuvos, kurie šiuo metu 
prisideda prie būsimos olimpiados 
įrengimo darbų. Jiems kelią į Sodybą 
parodė, kad ir ne visai pasveikęs, bet 
nemažiau energingas Ant. Laukaitis. 
Vienok didžiausia staigmena buvo iš
vysti iš Adelaidės atskridusią viešnią - 
p. O Baužienę, kurios pastangų ir darbo 
dėka buvo įsteigta ši Sodyba. Ji, ne
bodama brandaus amželio, nepraleido 
ir šio metinio subuvimo. Nenuostabu, 
kad ji nuolat buvo apsupta tai sodybie- 
čių, tai draugijos narių.

Tad tikimės, kad ne tik su p. Baužie- 
ne, bet ir su visais kitais mus aplankiu
siais svečiais pasimatysime čia vėl ki
tais metais! D. S.

operaciją, 1926 m. prieš beginklius 
Seimo narius - pasirodė esą tikri kariai!

- Dar buvo planuojamas perversmas ir 
1940 m. balandį, bet vadui išsigandus, 
taip ir liko projektu.

- Vienintelė nauda buvo, kad dalis 
parengtų Lietuvos karininkų vienokiu 
ar kitokiu būdu kovojo su okupantais, 
tiesa jau svetimų kariuomenių sudė
tyje!..

- Perkeltoje į Vilnių Vytauto Didžiojo 
karo mokykloje iš 1250 kursantų ir 
karininkų buvo tik 546 komjaunuoliai. 
Lietuviai sudarė atskirą batalioną, ir 
karininkai, ir kursantai, išlikę gyvi, 
sudarė Balachnoje 16 - tos divizijos 
karininkų pagrindą...

- Tiesa, Tėvynės Apsaugos rinktinės 
pirmas pulkas, vadovaujamas majoro A. 
Urbono, 1944 m. prie Sedos spalio 7

' dieną atsilaikė prieš rusų tankus, pamu
še net 5. Po to visi išsisklaidė - vieni į 
vakarus, kiti į namus!..

- 1944 m. rudenį 13 000 lietuvių 
bernelių buvo mobilizuoti ir nusiųsti į

Jau šešti metai kaip Petras Šilinis 
studijuoja dvigubą laipsnį Surveying 
and Civil Engineering Newcastlio 
universitete. Šių metų rugsėjo 17 dieną 
iškilmingoje ceremonijoje jam buvo 
įteiktas pirmas laipsnis - Bachelor of 
Surveying Honours Class 1.

Petras yra vyresnis canberriškių 
Barbaros ir Romo Šilinių sūnus. Augęs 
miršrioje'. šeimoje, lietuviškai jis 

neišmoko ir jautėsi per daug nedrąsiai, 
kad galėtų įsijungti į lietuvišką veiklą, 
nors su lietuvių jaunimu daug ir arti
mai bendravo. Nuo pat jaunystės jis 
dalyvavo tautinių šokių grupėje, da
lyvavo keliose sporto šakose, Lietuvių 
dienose, kol gyveno Canberroje - do
mėjosi jaunimo veikla, buvo skautas, 
priklausė Canberros skautų tuntui.

Petras dabar tęsia studijas, norėda
mas užbaigti Civil Engineering laipsnį. 
Jo užbaigimo tema yra apie Newcastle

Coomoje plevėsuoja Lietuvos trispalvė
Nuo spalio 16 dienos Snieguotųjų 

kalnų"sostinėje” Coomoje, miesto 
vėliavų alėjoje, garbingai plevėsuoja ir 
mūsų gražioji trispalvė, aplaistyta 
Coomoje dirbusių lietuvių krauju (ži
noma, be šūvių skylių!..). Ji išsirikia
vusi tarp kitų neseniai atgavusių ne
priklausomybę tautų vėliavų - Estijos, 
Slovėnijos, Šri Lankos, Ukrainos.

Į pirmąjį vėliavų pakėlimą iš Sydnė
jaus atvyko garbingi svečiai - LR ge
neralinis garbės konsulas V. Šliteris su 
žmona, A. Kramilius su žmona ir dr. A.

16 - tą diviziją, tad lietuviai su vokie
čiais kovojo sėkmingai. Šiandien pats 
laikas būtų pripažinti, kad Lietuva bu
vo antihitlerinės koalicijos pusėje!..

* * *
Autorius, rašydamas apie Lietuvos 

kariuomenę rusų armijoje pamini visą 
eilę pulkininkų ir papulkininkių, kurių 
pavardžių neminėsiu!

Arūnas Nesavas savo straipsnį už
baigia: „Nesivilkime prokurorų ir tei
sėjų mantijų“ su tvirtinimu, kad „pa
keisti dabartinę padėtį Lietuvoje gali tik 
nauja okupacija“. Gaila, bet kieno 
okupacija tiktų p. Nesavui, autorius 
nepasakė!

Esu tikras, gal ne vienas „Mūsų 
Pastogės“ skaitytojas pagalvos - nejau
gi mes jau dešimt metų nepriklau
somi? O, gal A. Nesavas miegojo per tą 
dešimtmetį - „Sibiro meškos miegu“!

Vincas Bakaitis

Petras Šilinis, B. Surv. (Hons)

miesto vandentiekio problemas ir 
ekologiją.

Linkime Petrui daug sėkmės ateityje.
R. Š.

Paminklas žuvusioms Schemos 
darbininkams. Jų buvo virš 120.

R. Čėsnos nuotrauka
Viliūnas. Canberra! atstovavo Romas ir 
Gražina Katauskai, apyl. pirm. Jonas 
Mockūnas, O. Pečiulienė, M. Vilkai- 
tienė, Alfa Olšauskas (dirbęs didžio
siose statybose) ir J. Kostienė su duk
ra, abi pasipuošę tautiniais rūbais.

Iš veteranų, dirbusių Snieguotuo
siuose kalnuose prisistatė bene penki: 
inž. P. Bimba, mechanikas Ed. Kūra1'

Nukelta į z
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Coomoje plevėsuoja Lietuvos trispalvė Laiško LR Gen. Prokurorui atgarsiai

LR generalinis garbės konsulas V. Šliteris su žmona perkerpa juostą oficia- 
liai atidarant Lietuvos vėliavos pakėlimą.

klaipėdietis stalius Jonas Povilėnas (ir 
dabar gyvenąs Coomoje), kalnakasiai 
Jonas Valaiša ir Renoldas Čėsna.

Lietuvių, prisidėjusių prie Snieguo
tųjų kalnų Schemos - jėgainės staty

Grupelė tautiečių vėliavos pakėlimo Coomoje metu: iš kairės - LR generalinis 
earbės konsulas V. Šliteris su žmona, dr. A. Viliūnas ir kt.

Trys"lš daugelio buvusių Snowy River Schemos darbininkų. Nuotraukoje iš 
kairės: Jonas Valaiša, Renoldas Čėsna ir Jonas Povilėnas.

bos buvo daug. Ilgas sąrašas (daugiai 
šiai tuneliuose) sužeistų. Manau, kad 
šioje schemoje dirbo apie 200 tautiečių.

Šio susitikimo metu buvo malonu su
sitikti su vienu slovėnu, kurio brolis 
Egan Marinič 1954 metais užgriuvus 
"Mūsų Pastogė" Nr.43 1999.11.1 psl.4

tuneliui, atbėgo, nešinas štanga, manęs 
gelbėti... Sąmonę atgavau jau stovėda
mas tarp krūvos didelių akmenų - bet 
viena koja buvo įstrigusi. Tai jis padėjo 
man ją ištraukti iš prispaudusių akme-

Nuotraukos A. Kramiliaus
nų. Jo pavardę sužinojau tik dabar. 
Anuomet jis rizikavo savo gyvybe!

Teko net pasisveikinti su čia apsi
lankiusiais politikais - John Howard ir 
P. Ruddock.

Renoldas Čėsna

Gerb. Redaktoriau,
Noriu informuoti suinteresuotus 

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
narius:

1. Kalbėdamas - rašydamas viešais 
reikalais (ar tai būtų politiniai, sociali
niai ar profesiniai), niekada nesi- 
dangsčiau jokių organizacijų “skrais
tėmis“ ir turimais neturimais titulais. 
Drąsiai skelbiau, skelbiu ir skelbsiu sa
vo nuomonę.

2. Nesu antisemitas. Privačiame 
gyvenime bendravau su žydais (mano 
patarėjas teisiniams reikalams yra žy
das) ir dabar tebebendrauju. Profesiniu 
atžvilgiu taip pat buvau geruose san
tykiuose su žydais, net apie 90% 
specialistų, pas kuriuos siųsdavau pa
cientus, buvo žydai. Kai paskutinį kar
tą pats sirgau, tai vienas iš mane gy
džiusių specialistų buvo žydas. Tačiau 
tiems žydams, kurie neužtarnautai - 
neteisingai šmeižia Lietuvos tautos 
garbę, niekina mūsų Tautos himnąidrįs- 
tu priešintis. Jų nebijau, jiems ne
pataikauju ir nepadlaižiauju. Mano 
pažįstami žydai privačiai man pritaria ir 
mane palaiko.

3. a) Pagal šio krašto įstatymus, žiū
rint iš teisinės pusės, nesvarbu su ko
kia antgalve straipsnis parašytas. As
muo, parašęs straipsnį, yra atsakingas ir 
jam priklauso pripažinimas, pagerbi
mas ar papeikimas už tai, ką jis parašė, 
jei jis niekur nepažymi, jog rašo tos ar 
kitos organizacijos vardu, jos įgaliotas, 
įpareigotas, su jos žinia. Antgalvės 
savininkas, ir tik jis turi teisę traukti tą 
asmenį į atsakomybę ir pateikti jam 
ieškinį už antgalvės piktnaudojimą ar 
tik panaudojimą asmeniškiems in
teresams.

b) Ir priešingai: asmuo, kuriam 
primetama kokios nors organizacijos 
„skraistė“ ar titulo piknaudojimas 
sąryšyje su jo viešu pareiškimu bet ko
kiai žiniasklaidai. ar jo viešu poelgiu, 
kai jis įsakmiai pažymi kad jis reiškia 
savo asmenišką nuomonę ar elgiasi kaip 
privatus asmuo, turi teisę kreiptis į 
teisėsaugą, prašydamas tą asmenį 
(asmenis) nubausti ar pateikti ieškinį 
už padarytą nuoskaudą, įtampą (stress).

c) Labdaros ir bet kurios visuome
ninės ar biznio organizacijos vice
pirmininkas su tos organizacijos antgal
ve parašo asmenišką straipsnį ir gana 
aštriai iškritikuoja ministrą pirminin
ką. Laikraštis „Morning Herald“ 
išspausdina straipsnį ir, neatsiklausęs 
organizacijos ar bent autoriaus, nuo sa
vęs prideda organizacijos „A“ pareiški
mą didžiosiomis raidėmis: Mr. „X" 
pageidavimu spausdiname jo, kaip 
organizacijos „A“ vicepirmininko, raš
tą. Paaiškėja, kad tuo metu Mr. „X“ dar 
nebuvo vicepirmininkas, o tik kan
didatas... kaip atrodytų „Morning He
rald“ teisme?

4. Anoniminių laiškų rašytojus lai
kau vienais iš žemiausių asmenybių, 
neturinčių jokios savigarbos. Ap
gailestauju, kad tokių yra ir lietuvių 
tarpe (viena pasirašė „moteris - lietu
vė“). Jiems, nors jų nėra daug, taikau 
šitą savo pareiškimą. Negaliu gi jiems 
atsakyti asmeniškai.

BENDRADARBIAUK "MŪSŲ PASTOGĖJE"! 
REMK "MŪSŲ PASTOGE"!

5. Mano straipsnis Tėvynėje paskelb
tas rugsėjo 4 dieną. Antroje rugsėjo 
pusėje gen. prokuroras K. Pėdnyčia 
nutraukė bylą, iškeltą p. A. Gudeliui,dėl 
jo amžiaus. Atrodo, kad liepos mėnesį, 
kai buvo iškelta byla, p. prokuroras 
nežinojo p. A. Gudelio amžiaus. Ponas 
A. Gudelis paseno per tris mėnesius...

6. Straipsnio vienoje ar kitoje formo
je paskelbimas „Mūsų Pastogėje“ Nr. 39 
(1999.10.04) yra „šaukštai po pietų“. 
Byla nutraukta - p. A. Gudelio ginti 
nebereikia!?

Dr. A. Viliūnas
199.10.14

Gerb. Redaktoriau,
Atgarsiai, sekę po viešo laiško LR 

Gen. prokurorui, rodo, kaip skiriasi raš
tą skaičiusiųjų pažiūros. Žinoma, dėl 
bendruomenei svarbių temų ne kartą 
buvo, yra ir turbūt bus stipresnių ar 
silpnesnių nesutarimų - ir šiuo atžvil
giu lietuviai (tiek išeivijoje, tiek 
Lietuvoje) nesiskiria nuo kitų tautų bei 
valstybių. Galima tik pridurti, kad, 
diskutuojant svarbius klausimus, labai 
praverčia dalykiškumas.

Formalesnis reikalas,dėl kurio reikė
tų sutarti, ar net vertėtų daryti prideran
tį sprendimą, yra dabar kilęs oficialių 
antraščių (letterhead) naudojimo klau
simas. Reikia manyti, kad į šį reikalą 
atkreips dėmesį ALB Krašto Valdyba 
(arba pati savo posėdžiuose, arba 
pasinaudodama teisininkų patarimais, 
nes juk teisininkų esame turėję ir ALB 
vadovybėse!). Antraščių klausimas 
turbūt irgi nėra visai paprastas: iš vie
nos pusės, kasdienybėje galime pa
sigriebti blanką ir jame išdėstyti sau 
svarbius dalykus, bet iš kitos pusės-jau 
visai kas kita, kai raštas ant blanko yra 
siunčiamas kitur, nes gavėjo dėmesį 
patraukia ir antraštė. Aišku, tokios ir 
panašios aplinkybės yra tema jau 
specialistams.

Šiame kontekste kyla klausimas, ar 
nereikėtų padėtį paaiškinti ir LR Gen. 
prokurorui? Nors laiškas jam, pagal 
spaudoje matomus pareiškimus, buvo 
asmeninis, Gen. prokuroras visgi tur
būt pastebėjo ir antraštę (letterhead). 
Kas dabar padėtį paaiškins: laiško 
autorius? antraštėje minima Valdyba? 
antraštėje minima Bendruomenė? ar 
dar kas kitas? Šitą reikalą, atrodo, rei
kėtų sutvarkyti, nes jei neaiškumo kilo 
tarp Australijos lietuvių, neaiškumo 
galėjo kilti ir laišką skaitančiam Gen. 
prokurorui.

Atgarsiuose nuomonės skyrėsi dar 
vienu atžvilgiu. Vieni, turėdami min
tyse bendruomenės laikraščio turinį, 
siūlė spausdinamą medžiagą apriboti 
tam tikrais nurodytais principais. Tai - 
solidi ir rūpestinga pažiūra. Kiti, turė
dami mintyje faktą, kad bendruomenę 
liečiantys dalykai gali būti siunčiami ar 
spausdinami ir kitur, pageidauja, kad 
apie tai būtų sužinoma ir per savą 
bendruomenės spaudą. Šitoks pa
geidavimas taip pat turi rimtą pagrin
dą. Čia, atrodo, žodis priklauso ir 
laikraščio skaitytojams.

Vytautas Doniela
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Helmutas Bakaitis neseniai pastatė 
dvi prancūzų dramaturgo Piere Carlet 
de Chamblain de Marivaux (1688 - 
1763) komedijas su antrojo kurso “Ni
da” dramos studentais. Uždavinys ne
lengvas, nes Marivaux yra daugia- 
klodis dramaturgas. Aktoriai, vaidin- 

Helmutas Bakaitis tarp tėvų Genovaitės ir Vinco Bakaičių.

darni jo dramų meilės scenas, gali 
lengvai “nuslysti” į taip vadinamą 
“tnarivaudage”, t.y. grakštų, bet aikš
tingą stilių susipynusiuose meilės jaus
mų niuansuose, ir kuris gali nustelbti 
gilesnių jausmų išraišką bei išsakytas 
ir suponuojamas realaus gyvenimo tie
sas. Tokio pavojaus jaunieji aktoriai ir 
režisierius išvengė. Galbūt jaunimui 
natūralu mažinti kalbos aikštingumą 
dėl jų jaunatviško entuziazmo ir nepa- 
sidavimui per dideliam dirbtinumui. 
Nors pirmoje komedijoje “Le Legs” 
(“Palikimas”) Edith Podesta peršarža- 
vo savo vaidmenį, bet už tai santūriai 
suvaidino Carise rolę antroje dramoje 
“La Dispute” (“Ginčas”). Tai visgi įro
do jaunos aktorės sugebėjimą diferen
cijuoti roles. Antra vertus, be režisie
riaus Helmuto Bakaičio nusimanymo 
Marivaux dramaturgijoje, peršaržavi- 
mui būtų galėjusi atsirasti platesnė 
dirva.

Vaizdiniai “perkėlęs” komediją “Le 
Legs” į XX - jo amžiaus antrosios pu
sės pradžią, jis pritaikė jai ir tos eros 
aprangą, prancūziškus šlagerius ir sce
novaizdį. Tai padėjo prieš 200 metų 
parašytą komedijos jausmų ir veiksmų 
pasaulį atkurti moderniuose rėmuose. 
O meilės intrigų apogėjus ir ne- 
dasakytus meilės prisipažinimus reži
sierius sumaniai pertraukdavo humo
ristiniais veiksmais, primenančiais Co- 
media del Arte vaidybą, net ir mik
čiojimu bei netikėtais veiksmų posū
kiais, kaip pav. lietaus, vėjo protrū
kiais. Tokiu būdu jam pavyko neutra
lizuoti situacijos aikštingumą. Ypatin
gai vykusiai Bakaitis simbolizavo ko
medijos meilės jausmų painumą, ap
juosęs scenoje apskritą plotą ir ap- 
statęs jį tankiai sustatytais gėlių vazo
nėliais, kurių kompozicija priminė 
Jean Dubuffet linijines, susikabinusių 
figūrų ir daiktų peizažus, kaip pav. 
“Nunc Stans” (dabar stovėk) sukurtą 
1965 m. O antrojo kurso dramos stu
dentai itin gerai pauzavo ir vikriai bei 
nuotaikingai suvaidino komediją.

Antroji drama “La Dispute” (’’Gin
čas”) yra taip pat daugiaklodė ir joje
veiksmas vyksta dviejuose lygiuose. 
Pagrindiniai aktoriai, vyras ir moteris, 
susiginčija, kas daugiau nukenčia mei
lės situacijose: vyras ar moteris? Kas 
kaprizingesnis meilėje ir dažniau neiš
tikimas: vyras ar moteris? Tada jiems 
ir publikai suvaidinama kita drama, 

kurioje dvi merginos ir du jauni vyrai 
atstovauja vienos ir kitos pusės tvir
tinimams. Pagrindiniai aktoriai, pasi
traukę ant paaukštinimo scenos fone, 
tampa žiūrovais, o jaunimas ir juos už
auginę globėjai tampa pagrindiniais 
aktoriais, pasikeitusiose rolėse. Jau
nuoliai, užauginti nuošalyje, net nėra 
matę savo pačių atvaizdo, nei abiejų 
lyčių kitų žmonių. Tuo dramaturgas 
nori pasakyti, kad jie yra natūralūs, ap
linkos, papročių ir tradicijų nepaveik
ti, “nesugadinti” žmonės”. Visas dė
mesys koncentruojasi į išorės pasaulio 
atsivėrimą jaunuoliams ir abiejų glo
bėjų racionalias pastabas. Komedijoje, 
be humoristinių bruožų, yra atskleista 
daug tiesos apie meilės - savimeilės - 
ištikimybės - neištikimybės vyro ir 
moters santykiuose, savanaudiškumo - 
keršto - išnaudojimo - dominavimo 
sandūras žmogaus jausmuose. O kas 
laimi ginčą - lažybas? Vyras, nes Ma
rivaux šioje komedijoje ypatingai ne
palankus moterims.

Labai patiko režisieriaus Helmuto 
Bakaičio vertimas. Jo gero prancūzų 
kalbos žinojimo ir įsjautimo į kalbos 
ritmą dėka, jis sugebėjo atkurti tą patį 
ritmą anglų kalbos vertime. Pagauti 
kalbos ritmą yra labai svarbu, nes 
svetimas ritmas atitolina nuo originalo 
ir tampa įsibrovusia svetimybe. Taip 
pat svarbūs yra žestai, veido išraiška ir 
mimika būdingi kiekvienai tautai. Juos 
Bakaitis sugebėjo perduoti jaunam 
kolektyvui. Šiuo atžvilgiu labai girtina 
antrakursė studentė, vaidinusi Adinos 
rolę. Jos išvaizda, kalbos tembras, mi
mika ir žestai, kaip ir kostiumas, buvo 
įtikinamai prancūziški. Ji tiesiog įžen
gė “scenon” lyg iš tapytojo Renoir jau
nos merginos portreto. Visi pirmojo 
pastatymo aktoriai vaidino ir antrame. 
Savo roles atliko gan kompetetingai ir 
susilaukė užsitarnautų katučių. Tačiau 
rafinuotesnė vaidyba būtų geriau 

pabrėžusi įsimylėjimo, meilės, platesnės 
jausmų gamos ir moralinius niuansus 
dramoje. Beje, reikėti} dar paminėti,

Genovaitė Kazokienė
1995 m. rugsėjo 22 d. buvo šven

čiamas M. K. Čiurlionio 120 gimta
dienis. Jo vaizduojamojo meno stu
dijoms esu atidavusi beveik dešimtį 
savo gyvenimo meti), kurių metu pa
jutau ir išgyvenau jo kūryboje tvy- 
ruojančią lietuvišką dvasią. Ji nėra aki
vaizdi, bet ja yra persunkta visa Čiur
lionio kūryba. Tai tarsi neapčiuopia
mas, nematomas elementas, o tačiau 
juntamas ir sukeliantis lyrišką, ilge
singą nuotaiką, lyg tai būtų seniai gir
dėtos, bet pamirštos dainos atgarsiai.

Apsilankiusi Lietuvoje dailininkų 
darbuose ieškojau panašių atgarsių, 
lietuviškos sielos atgarsių, tačiau jų 
neradau. Radau tik svetimą, besielį 
skubėjimą pamėgdžioti tuos, kurie ne
turi dvasinio pagrindo, jokių tradicijų, 
saugojančių didžiąsias tautos verty
bes. Jiems tik ir lieka laužyti nusi
stovėjusias formas kuo garsiau ir 
triukšmingiau. Galbūt tuo norint už
slėpti vidinę tuštumą. Bet Lietuvoje 
dailininkai turi neišsemiamus aruodus 
tautos sukrauto turto, kuriam, norint ir 
sugebant, galima suteikti naujas švie
žias formas.

Ir tuomet galvojau apie būdus pri
kelti lietuvišką dvasią, paraginti daili
ninkus apsižvalgyti savo aplinkoje, sa
vo laukuose, savo istorijoje, kurioje 
tiek daug permainų, naujų pergyveni

Sunkus sprendimas Dailininkų sąjungos parodų salėje. Iš kairės - Vaclovas 
Kvietinis, Vyt. Musteikis, dr. Genovaitė Kazokienė ir Irena Galvydytė.
mų ir naujų minčių. Norėjau daili
ninką paskatinti atsigręžti į save, kaip 
lietuviškos kultūros paveldėtoją ir iš
reikšti per amžius sukauptas ir iš
saugotas kultūrines vertybes vaizduo
jamąja forma.

Pamaniau, kad gal Meno fondo įkū
rimas Lietuvoje ir būtų viena iš prie
monių tokiam tikslui pasiekti. Taip gi
mė naujas Genovaitės Kazokienės Me
no Fondas, skirtas M. K. Čiurlionio 
pagerbimui ir lietuviškos dvasios at
naujinimui. Fondo kapitalas yra sau
gojamas ir globojams Australijos Lie- 

kad Bakaitis jau seniau yra pastatęs šį 
veikalą St. Martin Youth Theatre Mel
bourne. O per ateinatį dramų sezoną 
Sydnėjuje, Sydney Theatre Company 
statys tą patį veikalą tik kitame vertime, 
Wharf 2 teatre. Bus tikrai įdomu paly
ginti abu “senų scenos vilkų” vertimus 
ir Bakaičio antrakurių “Nida” dramos 
studentų vaidybą bei veikalo pastaty
mus.

N.B.: Bilietų kainos “Nida” (Na
tional Institute of Dramatic Art) teatre 
labai prieinamos. Vienų pastatymų tik 
5 doleriai, kitų - 18, ir 12 dolerių - 
pensininkams. Kasos tel. - (02) 9697 
7613.

Nuspręsta - laimėtojai -Viktorija 
Daniliauskaitė ir Vidmantas Gylikis. 
Vidu ryje premijas paskyrusioji gr. 
Genovaitė Kazokienė.

tuvių Fondo, už. ką esu didžiai dė
kinga, o to kapitalo nuošimčiai sudaro 
dvi premijas, skiriamas geriausiems 
kūriniams lietuviška tema: viena pre
mija už skulptūrą ar keramiką, kita už 
tapybą arba grafiką (panašiai kaip 
Australijoje veikiantis Vinco ir Geno
vaitės Kazokų Meno Fondas).

Šiais 1999 metais Vilnuje, Lietuvos 
dailininkų sąjungos namuose, dailinin
kų premijos jau buvo skirstomos antrą 
kartą. Šį sykį aš pati panorėjau daly
vauti vertinimo komisijoje, į kurią dar 
įėjo Vilniaus dailės akademijos moks
lo skyriaus vedėja Irena Galvydytė, 

skulptorius, Lietuvos dailininkų sąjun
gos pirmininkas Vaclovas Krūtinis, et
nografas, antropologas, istorikas, Liau
dies kultūros centro vadovas Vytautas 
Musteikis ir menotyrininkė, “Dailės” 
almanacho redaktorė, Tarptautinės dai
lės kritikų asociacijos (AICA) Lietu
vos skyriaus narė Danutė Zovienė. 
Nebuvo lengva išrinkti premijuotinus 
meno kūrinius, kadangi visi turėjo 
daugiau ar mažiau lietuviškų bruožų, 
o ir estetiškas svoris apylygis, tačiau 
komisjos nariai po ilgesnio apžiū
rėjimo vienbalsiai nusprendė apdova
noti šiuos dailininkus: Viktoriją Dani- 
liauskaitę už grafikos ciklą “Prisimi
nimai” ir Vidmantą Gylikį už skulp
tūrą “Nidos kopos”. Laimėtojams bu
vo įteikti premijų lapai ir čekiai po 
3000 litų kiekvienam. Gaila, kad šiuo 
metu dar negavau premijuotų darbų 
nuotraukų, bet tikiuosi artimiausiu lai
ku “Mūsų Pastogės” skaitytojus su tais 
darbais supažindinti.

Reikia tikėtis, kad ateityje šio Fondo 
tikslai pasieks platesnį dailininkų ratą 
ir pradinė idėja išsiskleis gražiais ir 
gausiais kūrybos žiedais, gal net užkris 
ir Čiurlionio kibirkštėlė į jų dailės 
darbus.
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"Vafcarm su tyla

Lidija Šimkutė.

Yra toks žaidimas. Atsiverti pirmą 
pasitaikiusį puslapį ir skaitai mintį, ke
tureilį vakarui. Pasiseka. Lidijos Šim
kutės “Tylos erdvės” atsiveria minia
tiūra:

PRIE LANGO

alyvos 
šnabžda cikados 
rankos mostas

išskleidžia 
paparčio žiedą

Rasos šventės, trumpiausios metų 
nakties nuojauta. Subanalintų, nuval
kiotų alyvų reabilitacija. Lietuvoje 
gyvenanti gal net nedrįstų apie jas ir 
užsiminti. Poetė, gimusi vaizdingoje 
Mosėdžio žemėje, kur gali pradėt ra
šyti vien paklaidžiojęs vaizdingais Mi
nijos slėniais ir piliakalniais, kur

KAIMO ŠUO
laižo prakaito sūrymų 

apakusiai pelėdai žiūrint 
į tamsėjantį dangų,

likimo nublokšta tolimojon Austra
lijon, grįžo savo gimtinėn eilių knygos 
puslapiais:

REGIU 
išdegusius

Lietuvos laukus 
lyg būčiau 

Australijos žemyne 
kaip surasti 

kelią į namus 
how will I jind 

my way home...
Paskutinės eilutės turbūt jaudintų, 

nepaisant to, kuria pasaulio kalba būtų 
užrašytos. Rinkinyje kiekvienas eilė
raštis gretimame puslapyje atkartotas 
angliškai, o tai nesuvokiamai stiprina 
poezijos magiją. Geriau įsižiūrėjęs su
voki, kad will slypi vilties trapumas, 
“kaimo šuo staugia” užgautas pelėdos 
ir dangaus - owl ir cloud rimo, o 1 
BROKE rye bread and put home - 
made cheese into linen cloth skamba 
daug tvirčiau, nei intymumu bei švel
numu dvelkiantis vien dėl nnam- 
mmminnėsss minkštimo. , kurio para
gavau, lietuviškas mintijimas, kai

ATLAUŽIAU 
naminės duonos 

įdėjau balto sūrio 
į lino skepetą 

aprišau pievų gėlėmis 
ir pasiunčiau 
su paukščiais 

į tolimą 
Pietų šalį.

Kuo ne dar Herodoto V amžiuje 
prieš Kristų minėto hiperborėjų mer-
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ginų keliavimo su aukomis nuo Bal
tijos krantų j tolimąją Delo salą Grai
kijoje Lėto ir jos vyro Dzeuso dukters 
Artemidės šlovei apdainavimas? - 
klausiu savęs, juoba kad poetė, Hela- 
doje praleidusi ne vieną dieną ieš
kodama naujų aspiracijų, neišvengia
mai bus patekusi į praeities mitais, le
gendomis ir istorija tebealsuojantį 
lauką.

Pristatydamas šį rinkinį Rašytojų 
sąjungos vakare Valentinas Sventickas 
pabrėžė, kad tai visų pirma meilės ly
rikos knyga, todėl, antrą kartą atvertęs, 
įsitikinau, kaip

TU TYLIAI PRIEINI 
Prie manęs 
Kūno kalba

Tirpdo
Ilgesio tėkmę,

BIJAU
Tavo rankos 

Mano delnų linijose 
Slypi paslaptys

JEI NESAPNUOSIME 
viens kito 

nebus veidrodžio 
atspindinčio 

kurio siekiame

MANO PAUKŠTIS 
braižo laišką 
į tavo langą 
rytui lyjant 

saulės spinduliais 
ant baltų sienų 

netgi tada, kai Romoje ar Paryžiuje pa
kelta numesta SAULĖGRĄŽA, par
nešta ir pagirdyta, primena, kad

Paskutinis žiedlapis įsikibo 
į juodą saulę 

taip kaip ir mes 
bijodami prarasti 

viens kitą.
Knygoje ne tik jautriai įsiklausyta į 

gamtos spalvas (“ŽIŪRĖKIM Į ŽENK
LUS”, “NEUŽMIRŠTUOLĖ”, “JŪROS 
IŠMESTAS", “EŽERO PAKRANTĖJ”) 
ar perteikta vidinė būsena (“STINGA 
ŽODŽIŲ”, “UŽUOLAIDOS SLEPIA”, 
“ĮKLIUVUSI Į SAKINĮ”), bet ir poetės 
prispažinta, kad ji esanti šiuolaikinio 
urbanizuoto pasaulio dalelė - “MIESTO 
AKYS”, “VAŽIUOJANT TRAUKINIU”. 
Pastarosios eilės dar kitokį skambesį 
įgijo šalia Rašytojų sąjungos menėse 
eksponuojamų dailininkių Dianos 
Usačiovaitės bei katalonietės Enri- 
quetos Poch Barber “Gironos miesto 
vizijų”. Jų saviti darbai - išraiškingi 
miestiški senų mūrų fragmentai - per
teikti ant balto audinio, verčia sustoti, 
o miniatiūriniai koliažai, tepti pa
čiomis natūraliausiomis Katalonijos 
žemėmis, tarsi alsuoja Ispanijos kaitra 
- apelsino oranžine, dumblu pažliu
gusios gatvelės, kuria, rodos, tuoj pra
lėks jaučių būrys.

Atvertęs rinktinę dar kartą, suvokiau, 
kad nebijau komplimento - žavi knyga, 
puikios savo nutylėjimais, užuomi
nomis miniatiūros, paliekančios erdvės 
minčiai, savajai, tačiau visko, kas nuo
stabiausia, neatpasakosiu - aptiksite 
patys. Ją puošia ir žymaus australų 
rašytojo David Malouf atsiliepimas: 
"Šių eilėraščių apimtis nepalygina
mai didesnė, nei būtų galima spręsti 
iš mažo, retai išbarstytų ir kruopščiai 
sudėliotų žodžių skaičiaus. Pauzėse

kultu
Apie savo naujosios poezijos knygos 

“Medžiai ryto laisvėje” pristatymą Vil
niuje rugsėjo 28 d., Rašytojų sąjungos 
klube, “Mūsų Pastogės” skaitytojams 
rašo knygos autorė Aldona Veščiū- 
naitė - Janavičienė:

"Kadangi į šios knygos pristatymą 
susirinko gana daug tautiečių ir 
rašytojų, ir šiaip žmonių, besidomin
čių lietuvių literatūra, man, kaip au
torei, buvo labai maloni patirtis. Teko 
pakalbėti, pasisakyti įvairiomis temo
mis, o taip pat ir paskaityti keletą 
naujų savo eilėraščių.

Lygiagrečiai tomis dienomis (rug
sėjo 17 - 27 d.) Vilniaus muzikos 
akademijoje ir Vilniaus filharmonijoje 
vyko tarptautinis M. K. Čiurlionio 
pianistų ir vargonininkų konkursas, 
kuriame dalyvavo iš įvairių pasaulio 
kraštų atvykę net 24 dalyviai (8 lie
tuviai). Šis ypatingas įvykis buvo ak
centuojamas visoje Lietuvoje ir ne tik 
spaudoje, bet ir TV ekrane, o koncertų 
salės buvo beveik visuomet pilnutėlės.

Bibliografinė retenybė Vilniaus universitete
Vaidas JAUNIŠKIS

Spalio 12 d. Vilniaus universiteto 
bibliotekos Petro Smuglevičiaus salėje 
bibliotekai iškilmingai perduotas retas 
spaudinys - Danieliaus Kleino “Lietu
vių kalbos gramatika” ir “Kompen
diumas...”, įrišti viename konvoliute. 
Jį bibliotekos direktorei Birutei Butke
vičienei perdavė Kauno bibliografas, 
poros knygų savininkas, anksčiau bu
vęs fotoreporteris Vidmantas Staniulis.

Pasaulyje tokių egzempliorių, be vil- 
nietiškojo, nedaug - pora “Kompen
diumo...” knygų yra Čikagoje, viena - 
Vokietijoje, viena - Sankt Peterburge, 
gramatikų kiek daugiau - septynios, 
viena jų yra ir Vilniaus universitete. 
Šis konvoliutas buvo Staniuliui žino
mas jau 20 metų, knyga visąlaik turėta 
Kaune ir Staniulis jos neišleido iš savo 
akiračio. Prieš trejetą metų į Kauną 
atvykę verslininkai iš Londono, atidarę 
antikvariatą, bandė gauti ir šią knygą. 
Knygos savininko palikuonys ją nu
nešė anglams, šie ketino ją parduoti 
“Sothebys” aukcione, pradinę kainą 
nustatydami 25 000 svarų sterlingų. 
Vis dėlto Vidmantui Staniuliui pavyko 
retenybę įsigyti, nors teko sumesti gi
minių pinigus ir dar pasiskolinti.

Knyga, išleista Karaliaučiuje 1654 
m., yra pati pirmoji lietuvių kalbos 
gramatika lotynų kalba. Ji įrišta drau-

atsiskleidžia gelmė... " Pasisekė poetei 
ir su dailininku - graikų kraujo turintis 
ukrainietis Viačiaslavas Jevdokimovas 
- Karmalita šešiais savo rankos pri- 
slietimais suteikė poezijai linijos ir 
formos žaismo bei anglies kvapo, sod
rumo.

Vakaras dalyvaujant pačiai poetei 
buvo nostabus dar ir tuo, kad susi
rinkusiems plunsknos broliams bei 
kitų mūzų gerbėjams ypatingą medi
tacinę nuotaiką padovanojo indiškais 
vargonėliais sau pritariantis, po pa
saulio didmiesčius klajojantis bardas ir 
magas Miečislavas Litvinskis. Įvyko 
stebuklas - pajutome, kad jo indiš
kame, o gal ir keltiškame harmonijos 
sluoksnyje labai daug neišsakytos po
ezijos, o Lidijos Šimkutės eilės skli
dinos trapios melodijos.

, Kęstučio .

uniame/
Kongresą atidarė M. K. Čiurlionio 
draugijos pirmininkas prof. Vyt. 
Landsbergis. Vertinimo komisija buvo 
taip pat tarptautinės sudėties, viso 10 
žmonių. I - mo prizo laimėtoju tapo 
Jan Krzysztov Broja iš Lenkijos. Net 3 
lietuviai pateko į finalus. Dvi lietu
vaitės, Indrė Petrauskaitė ir Evelina 
Puzaitė, bei latvė Inese Klotinia gavo 
antrąjį prizą. Diplomais apdovanoti 
Aidas Puodžiūnas iš Lietuvos ir suo
mis Tomas Nikonen. Suomis buvo dar 
apdovanotas ir už geriausią lietuvių 
kompozitorių kūrinio atlikimą (Lietu
vos kompozitorių sąjungos dovana). 
Pirmosios vietos laimėtojas J. K. Bro
ja pakviestas koncertuoti su Lietuvos 
valstybiniu simfoniniu orkestru.

Pabaigoje, minėtų koncertų metu 
galėjai matyti ir lietuvių iš Australijos 
- dr. Ramutį Zakarevičių su žmona 
Ramona. Filharmonijos salėje teko su 
jais pasidalinti įspūdžiais apie 
koncertą ". _ „ „ . ,“M.P.” inf.

ge su kompendiumu, skirtu vokiečiams 
mokytis lietuviškai. Gramatikoje patei
kiama lietuvių kalbos morfologija, 
sintaksė, aptariamos kitos lietuvių kal
bos ypatybės. Ja vėliau naudojosi dau
gelis lietuvių kalbininkų, leisdami sa
vo gramatikas.

Vilniaus universiteto bibliotekos gar
sios 1653 metų gramatikos nuotrau
ka. 

Tokios knygos nėra nė vienoje kitoje 
Lietuvos bibliotekoje, nors Vidmantas 
Staniulis prisipažino norėjęs ją per

duoti kitai bibliotekai - idant Lietuvai 
išliktų bent viena knyga stichinės ne

laimės atveju. Deja, iš kitur jis nesu
silaukė tiek dėmesio, kiek iš direktorės 
Birutės Butkevičienės, o vieno uni

versiteto bibliotekos viršininkas ir iki 
šiol neatvyko pas jį pasižiūrėti rete
nybės. Derybos su biblioteka vyko tre

jus metus, per kuriuos pavyko aptikti 
dar du pasaulyje egzistuojančius eg
zempliorius (anksčiau žinomų buvo tik 
trys). Dalį lėšų įsigyti knygą suteikė 
Švietimo ministerija, bet dar didesnę, 
pasak universiteto rektoriaus Rolando 
Pavilionio, teks pakloti iš universiteto 
pinigų. Rektorius pabrėžė, kaip svarbu 
laiku pastebėti tokias retas knygas, nes 

didžiausias pavojus, kai jomis susi
domi JAV universitetų bibliotekos - 
jos pasiūlo tokias lėšas, su kuriomis 

mūsų aukštosios mokyklos negali nie
kaip konkuruoti. Tačiau rektorius pa
minėjo ir tai, jog jau kelinti metai 

sprendžiama, kaip turėti naują uni
versiteto biblioteką - tada tokie reti 
spaudiniai būtų kur kas geriau apsau
goti.

(“Kauno diena”)
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Muzikos festivalis
Pažaislyje f įmurusieji f

Apie 1660 metus Lietuvos Didžio
sios kunigaikštystės didysis kancleris 
Kristupas Zigmantas Pacas netoli Kau
no, ant dešiniojo Nemuno upės kran
to, ant kalvos, kurią dabar iš rytų ir 
vakarų supa Kauno marios, rado vie
tą, kurioje pradėjo įkurdinti Pažaislio 
vienuolyną.

Netrukus čia buvo pradėta statyti 
nuostabi bažnyčia, o jos globa pavesta 
vienuoliams kamalduliams. Bažnyčią 
statė žymiausi Baroko meto architektai 
- Dž. B. Frediani, K. ir P. Puriniai, ją 
dabino garsūs to meto dailininkai: 
marmurą bažnyčios statybai gabeno iš 
Krokuvos skaldyklų, gipsatūroms lip
dyti buvo pakviesta skulptorių grupė 
iš Lombardijos, o freskas, kurių nuta
pyta daugiau nei šimtas, piešė garsusis 
florentietis M. A. Paloni. Bažnyčia bu
vo konsekruota 1712 metais, jos titu
las: švč. Mergelės Marijos Apsilan
kymas pas šv. Elzbietą.

Tokia tad buvo Pažaislio vienuolyno 
pradžia. Vėliau ji glaudžiai susipynė, 
tiesiog j vieną esybę suaugo su visa 
mūsų valstybės klestėjimo, smukimo, 
praradimo, atkūrimo ir vėl... kūrimo 
istorija.

Atkūrus Lietuvos valstybę, 1992 me
tais Pažaislio vienuolynas sugrąžintas 
šv. Kazimiero seserų kongregacijai. 
Pasikliaudamos Dievo Apvaizda, gera
darių bei Pažaislio architektūrinio an
samblio lankytojų aukomis, seserys ti
kisi, jog šį gamtos bei Baroko meto 
talentingų menininkų sukintą grožio 
kampelį pavyks ne tik išlaikyti dera
moje būklėje, bet ir tęsti restauraciją, 
kad iš čia ir vėl, kaip kamaldulių lai
kais, į visą Lietuvą galėtų sklisti Die
vo palaima.

Vasara prasideda, o su ja ir Pažaislio 
muzikos festivalis. Ketvirtas toks mū
sų mieste, užpildysianris kiekvieno 
žingeidesnio poreikį išgirsti laikui ne
pavaldžią muziką, pasigrožėti nepa
kartojamu architektūros ansamblio prie 
Žaisos upelio formų taurumu. Šiemet 
Pažaislio koncertai vėl trumpam su
stabdys skubantį laiką ir pripildys mū
sų sekmadienius tikros šventės pajau
ta. Pažaislyje apsilankę vėl nustebsi
me - gražu, tauru, gryna. Tuos pojū
čius festivalyje kurs ne tik muzika, bet 
ir vienuolyno ramybė, senosios liepos, 
šuliniai, į kuriuos atvykėliai mes savo 
šalies monetas, tikėdami, jog kada 
nors čionai sugrįš, o taip pat Pažaislio 
bažnyčią temdanti vakaro sutema ir su
tiktas senas, mielas pažįstamas, su ku
riuo, jei ne Pažaislis, nepasilabintum

Su šortais į bažnyčią negalima
"Į bažnyčią su tokiais drabužiais negalima. Turi būti pagarba Dievui, nes 

čia jo namai", - Kauno Įgulos bažnyčios zakristijonas nepraleidžia visų, 
kurie dėvi šortus. Ant durų pakabintas ženklas, draudžiantis įeiti vidun 
žmonėms, mūvintiems kelnes iki kelių, apsirengusiems bambos nedengian
čiomis palaidinėmis.

Nepasiruošę susitikti 
su Dievu

Įgulos bažnyčios rektoriaus Virgili
jaus Dudonio įsakymu prie durų pa
statytas zakristijonas ir kabo ženklas. 
Neseniai iš Italijos grįžusio karo kape
liono teigimu, toks draudimas duotas 
atsižvelgiant na į Vakarų kultūras, o 
mūsų pačių tradicijas: “Tėvai eidavo į 
bažnyčią gražiai apsirengę, batus neš

dar kelerius metus.
Visa tai susilies į nedalomą visumą, 

į vieną esybę, kurią kartą aplankius, 
jau nebegali nesugrįžti. Čia tarsi susi
duri su trijų amžių senumo savo pra
eitai, norom nenorom apmąstai mūsų 
tautai nedėkingą istorijos lemtį, ramia
me nusiteikime pagalvoji apie savo eg
zistenciją. ..

1999 metų Pažaislio muzikos festi
valio renginiai skiriami Tūkstantme
čiui ir Europos Tarybos penkiasde
šimtmečiui. Klausytojų laukia pirmą
kart Lietuvoje atliekamas G. Rossini 
operos “Tankredas” koncertinis varian
tas, Y. Menuhin’o atminimui skirtas
G. Rossini “Stabat Mater” bei F. Schu- 
bert’o IV simfonija. Taip pat skambės
H. Berlioz’o Requiem ir kiti kūriniai, 
vyks Lietuvos kompozitorių kūrybos 
vakarai. Šiais metais sulauksime atli
kėjų iš Kanados, Kinijos, D. Brita
nijos, Ekvadoro, Norvegijos, Austri
jos, Italijos, Vokietijos, Lenkijos, Ru
sijos ir kitų šalių, dalyvaus profesio
nalūs Lietuvos kolektyvai, kameriniai 
ansambliai, solistai. Karaliaus Mindau
go karūnavimo - Valstybės dienai 
Kauno pilyje bus pastatyta J. Grušo is
torinė drama “Herkus Mantas”.

Kiekvienais metais Pažaislio muzi
kos festivalio renginius aplanko apie 
25 000 Lietuvos gyventojų ir užsienio 
turistų.

Apie Pažaislio muzikos festivalį Lie
tuvos Respublikos Prezidentas sako:

“Malonūs festivalio rengėjai ir sve
čiai, gerbiamieji atlikėjai ir klausytojai, 
trečiąjį šimtmetį baigiąs skaičiuoti Pa
žaislio vienuolynas seniai tapo neat
skiriama Lietuvos kultūros dalimi, liu
dijančia svarbiausius valstybės isto
rijos momentus. Ši tradicija tęsiama ir 
šiandien: jau ketvirtąjį kartą Pažaislis 
kviečia klausytojus į Tarptautinį muzi
kos ir teatro festivalį. Tuo neginčija
mai tvirtinama, kad Lietuvos valstybė 
vėl išgyvena restauracijos, pažangios 
kaitos ir kūrimosi laikotarpį. Jos žmo
nės, sėkmingai susieję tautos atmintį, 
meninę bei istorinę patirtį, vėl kuria 
harmoniją ir laisvę.

Širdingai pritariu Tarptautinio Pa
žaislio muzikos festivalio idėjoms sieti 
įvairių kraštų bei epochų meną ir tuo 
artinti žmones, teikti jiems daugiau vil
ties ir tikėjimo.

Linkiu visiems ketvirtojo festivalio 
dalyviams pačios geriausios kloties”.

davosi rankose. Dabar bažnyčia savo
tiškai nupiginama, rengiantis bet kaip. 
Maldos namai sulyginami su muzie
jumi ar paplūdimiu”.
V. Dudonio teigimu, žmogus, gatvėje 
vaikščiojantis kaip turistas, spragsėda
mas pirštais ar švilpaudamas, negali 
užeiti į bažnyčią. Jis nėra pasiruošęs. 
“Jeigu toks žmogus nepasikeičia vi
dumi, nepasikeičia ir išorė. Prie durų 
stovintis zakristijonas paprastai paša-

Volteriui Banaičiui prisiminti
Neseniai gavau žinią, kad rugsėjo 9 

dieną, sulaukęs beveik 81 metų am
žiaus, Vokietijoje mirė Valteris Banai
tis. Daugkas jo jau nebeprisimena, nes, 
sunkiai sirgdamas, jis išnyko iš žmonių 
akiračio. O tačiau prisiminti verta.

Jis buvo gimęs ir augo Karaliaučiuje, 
tačiau, verčiamas stoti į Hitlerjugend, 
pabėgo ir atvyko į Lietuvą kaip politinis 
pabėgėlis, kur 1939 metais gavo Lietuvos 
pilietybę. Lietuvoje jis studijavo teisę - 
ekonomiką, dirbo Vilniaus radiofone, o 
paskui - vokiečių prižiūrimame Kauno 
radiofone. Ten dėl įvairių draudžiamų 
politinių pranešimų ir labai pro - 
lietuviškų programų bei uždraustų 
tautinių švenčių minėjimų buvo ap
kaltintas sabotažu. Geri draugai jį 
išgelbėjo nuo teismo, bet jis turėjo kurį 
laiką slapstytis. Galų gale jam pavyko 
sugrįžti į Kauno radiofoną ir, kai 
radiofono įranga buvo evakuojama į 
Vokietiją, Valteris ją lydėjo, saugojo, ir, 
karui baigiantis, nors ir sunkiai sirgda
mas inkstų ir plaučių uždegimu, nuly
dėjo į Flensburgą, o po kapituliacijos 
perdavė Britų armijai. Užleistų ligų 
pasėkoje jam keletą metų teko praleisti 
ligoninėse, tačiau pasveikęs jis ėmėsi 
lietuviškos veiklos. Įsisteigus Vasario 
16 - sios gimnazijai, dirbo joje mokyto
ju-

Visai pašlijus sveikatai, Valteris 
apsigyveno pas seserį, tačiau ir ten 
nenustojo dirbęs. Buvo surinkęs daug 
istorinės archyvinės medžiagos, kurią 
prieš mirtį dar spėjo pasiųsti į Vilnių. 
Rašė straipsnius ir pranešimus įvai

A. f A. Marija Kvietkaiiskicnč
Gautas pranešimas, kad spalio 21 die

ną Sy dnėjaus priemiestyje S tanmore mi
rė 74 metų amžiaus tautietė Marija sekcijoje).

ko, kad negali jo įleisti, nes išorė 
liudija, jog jis nepasiruošęs susitkti su 
Dievu”, - sako bažnyčios vadovas.

Draudimas vasarą
Į Įgulos bažnyčią, kunigo teigimu, 

negalima įeiti apsinuoginus. Draudi
mas galioja vasarą. Ar rudenį taip pat 
bus draudžiama? “Jeigu lietuviai tokie 
užsigrūdinę ir vaikščios su šortais, tai 
draudimas irgi galios”, - sako V. 
Dudonis.

Eidami į vakarėlius žmonės, pasak 
kunigo, nemūvi šortų, dėvi kostiumus, 
kadangi šeimininkas yra gerbtinas. Šią 
taisyklę rektorius pritaikė savo baž
nyčioje, kadangi, kaip pats sako, “stovi 
už jos garbę”. Tai nėra vyskupo įsa
kymas, o paties bažnyčios vadovo nu
rodymas. Tokio draudimo nėra kitose 
Kauno bažnyčiose.

Karo kapelionui užsiminus apie 
Lietuvos kariuomenės vyriausiąjį karo 
kapelioną Alfonsą Bulotą, išgirdome: 
“Aš atsakau už Šią bažnyčią, ne jis. Jis 
(A. Bulota - red. past.) - už tą vietą, 
kur dirba. Aš nesikišu ir nepajuokiu jo. 
Nedirbdamas čia, jis neturi jokios tei
sės kritikuoti, teisti”.

V.Dudonis pasakojo, jog pasipikti
nusių žmonių, išskyrus vieną Aus
tralijos lietuvę, nebuvo. “Yra nemažai 
žmonių, kurie tai pateisina ir gerbia. 
Žmonės žino, kur jie eina. Jei į mu

rioms konferencijoms. Šelpė Alytaus li
goninę.

1992 m. buvau sutikusi jį Lietuvoje, 
Kačerginėje, kur, nors jau sunkiai 
vaikščiodamas, buvo atvažiavęs su sa
vo seseria.

1997 m. jam buvo suteiktas DLK 
Gedimino ordinas. Ordino pristatyme 
parašyta: „1941 m. dirbdamas Kauno 
radiofone, padėdavo žydams gauti dar
bo. 1943 - 45 m., drauge su V. Lands
bergiu - Žemkalniu bei J. Lenktaičiu or
ganizavo Filharmonijos Vilniuje at
kūrimą. 1946 - 1949 m. Vokietijoje pa
bėgėlių stovyklose vadovavo ansamb
lio „Tėvynės garsai“ chorui (Hoffkru- 
ge), Lietuvių kolonijos chorui (Ham
burge ir Špakenberge). Hamburgo 
radiofone surengė 10 lietuviškų radijo 
valandėlių, rūpinosi lietuviškų plokš
telių gamyba Vokietijoje. Reikšmingas 
kūrybinis palikimas: išleido savo 
surinktas ir harmonizuotas „Lietuvių 
evangelikų liaudies giesmes“, parašė 40 
dainų, nemažai kamerinės muzikos. 
Ypatingi nuopelnai 1952 - 1966 dir
bant Miuncheno radijuje, „Voice of 
America“ lietuviškų laidų skyriuje 
redaktoriumi ir komentatoriumi - 
sovietologu, o taip pat išeivijos ELTOS 

leidėju vokiečių k. Nuolat rūpinosi lie
tuvių politinių kalinių likimu. Nuo 
1966 m. buvo veiklus Vokietijos lietuvių 
bendruomenės valdybos narys“.

Valterio Banaičio urna su pelenais 
bus palaidota Bitėnuose, kapinaitėse 
ant Nemuno kranto. Ilsėkis ramybėje.

A. Karazijienė

Kvietkauskienė. Palaidota spalio 27 die
ną Rookwoodo kapinėse (ne lietuvių 

'M.P.” inf.

ziejų - tai į muziejų. Bažnyčia lieka 
bažnyčia”, - sako jis.

Su sijonu - galima
Korespondentui stoviniuojant prie 

bažnyčios, iš jos išėjo mergina trumpu 
sijonėliu. Ar vilkint sijonėlį į bažnyčią 
galima patekti? “Galima, - sako mer
gina. - Mane įleido”.

Kai rektoriui parodėme Laisvės alėja 
einančias merginas, seginčias trumpus 
sijonėlius, išgirdome, jog tai nieko 
blogo: “Su sijonu galima, nematau jo
kios problemos. Nereikia iškraipyti. 
Yra žmonių, kurie pasirengę paplū
dimiui, yra žmonių, pasirengusių eiti į 
bažnyčią”.

Būna, kad sijonas daug trumpesnis 
nei šortai. “Kaip kam šviečia. Esmė - 
ne sijono trumpumas ar ilgumas”, - sa
ko V. Dudonis.

Nuogi angeliukai
“Kauno diena” paprašė Lietuvos ka

riuomenės vyriausiojo kapeliono išsa
kyti savo nuomonę.

Pasak jo, nuogumas nėra blogas da
lykas: “Adomas ir Ieva buvo nuogi. Ir 
aš toks gimiau iš motinos įsčių”.

Jo teigimu, žmogus su šortais nėra 
blogesnis už žmogų, dėvintį kelnes - 
tai nėra nepagarba Dievui. “Jeigu taip 
būtų, tai iš bažnyčių reikėtų pašąlįnti 
nuogus angeliukus ir paveikslus su ap-

Nukelta j 8 psl.
"Mūsų Pastogė" Nr. 43 1999.11.1 psl. 7
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, BANKSTOWN, NSW 2200

Tel.: 9708 1414 Fax.: 9796 4962

ŠIOKIADIENIAIS KLUBAS VEIKIA NUO 4.00 vai. 
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai. 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

VALGYKLA VEIKIA: 
PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 8.00 vai. 

ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 vai. 
SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai.

KIEKVIENĄ KETVIRTADIENĮ 7.30 vai. 
Bilijardo kambaryje Jūsų laukia žaidėjai, kovojantys dėl prizų. 

VISO VAKARO IŠLAIDOS ŽAISTI TIK 2 DOLERIAI

Kiekvieną Sekmadienį nuo 5.00 iki 6.00 vai 
LINSMOJI VALANDA 

VISI GĖRIMAI UŽ PUSĘ KAINOS

SEKANTI PENSIJŲ DIENA LAPKRIČIO 11 D.
ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 VAI KAINA 15.00

KALĖDŲ EGLUTĖ
GRUODŽI012 d. - REGISTRUOKITE SAVO VAIKUS (NE ANŪKUS) 

KLUBO RAŠTINĖJE

KLUBUI REIKALINGI BARO PAGALBININKAI, 
JEI TURITE ATLIEKAMO LAIKO - PADĖKITE KLUBUI

.. ..

Gerbiamas lietuvių spaudos bičiuli, 
"Mūsų Pastogė" neišsiverčia vien iš prenumeratų ir skelbimų. 

Svarbus papildomas pajamų šaltinis yra

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
kasmet pravedama loterija.

Šių metų loterijos traukimas įvyks per Spaudos Sąjungos metinį susirinkimą 
Sydnėjuje, Lietuvių namuose Bankstowne, 1999 lapkričio 28 d. 

Loterijos rezultatai bus skelbiami "Mūsų Pastogėje" gruodžio 6 d.
Pirmasis loterijos prizas - auksinė moneta, 4 prizai - meninės lietuviškos monetos, 

6-tas prizas - lietuviškas audinys.
Loterijos bilieto kaina - $ 2

Kreipiamės j Jus su prašymu paremti "Mūsų Pastogės" leidimą, perkant ir platinant loterijos 
bilietus. Tikimės, kad išplatinsite Jums su šiuo laišku atsiųstus bilietus. Jeigu reikėtų dar, 
praneškite, prisiusime daugiau.
Loterijos bilietų gavimui ir atsiskaitymui prašome kreiptis adresu:

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga, 
P. O. Box 550, Bankstown, N. S. W. 1885.

Labai svarbu, kad pinigai ir parduotų bilietų šaknelės būtų grąžintos 
ne vėliau, kaip lapkričio 27 dieną.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, mus parėmusiems pernai ir anksčiau loterijos bilietų pirkimu 
ir platinimu ir tikimės, kad ir šiemet būsite mūsų talkininkais, suprasdami mūsų spaudos 
svarbą.

Su pagarba
Vytautas PATAŠIUS

LBSS pirmininkas

Metinis Sidnėjaus lietuvių choro "Daina" koncertas vyks lapkričio

21 dieną Lietuvių namuose.
Smulkesnes detales apie šį koncertą pranešime vėliau.

Choro "Daina" valdyba

*»««*»»»»*»»«»»»****»*»»***»***»**»**»«*****«***»****»******»*

Melburno Lietuvių Pensininkų Sąjungos nariams. Sekantis susirinkimas

vyks lapkričio mėn. 9 dieną, 11 vai. Lietuvių namuose. Tai bus paskutinė proga 
atvykti ir užsirašyti Kalėdinės šventės vaišėms, kurios vyks gruodžio 9 dieną.

Su šortais į bažnyčią negalima
Atkelta iš. 7psl.
sinuoginusiomis moterimis”. Pasak A. 
Buloto, bažnyčia neretai be reikalo at
stumia žmogų, todėl taip elgtis never
tėtų.

Įžeista užsienio lietuvė 
Pasikalbinome Australijos lietuvę Nin 
Bižys, kurios neįleido į bažnyčią. Ji 
mūvėjo kelnes iki kelių. Pasak jos, tai 
ne šortai, nes šortai turėtų būti gerokai 
trumpesni. Negalėdama patekti į baž
nyčią, Nin įsižeidė: “Nemanau, kad 
Jėzus tai uždraudė”. Australijos lietuvė 
buvo tas vienas žmogus, kuris skun
dėsi esančia tvarka. Kalbėdama su 
bažnyčios vadovu, ji klausė, kas su
galvojo šį draudimą: popiežius, vys
kupas. Labiausiai Nin Bižys kliuvo,

jog ją, mūvinčią kelnes iki kelių, su
laikė prie durų, o panelės trumpais si
jonais nesunkiai pateko vidun.
“Visose bažnyčiose turėtų būti toks 
draudimas”, - sakė kitas kalbintas ku
nigas. Prašė tai pateikti kaip dar vieną 
nuomonę. “Romoje į bažnyčią neįeisi 
su didele iškirpte, apnuogintomis ko
jomis, - pasakojo jis. - Taip išreiškia
ma pagarba šventovei. Žmogus turi ži
noti, kur jis eina”. Paties kunigo kartą 
neįleido į vienuolyną, kadangi buvo 
netinkamai apsirengęs. Tai atsitiko dar 
jo jaunystės laikais. “Į restoraną ne
nueisi vilkėdamas džinsus. Čia irgi ga
lioja tam tikros taisyklės”, - sakė jis.

Andrius Sarcevičius

Laimi mūsų dviratininkės
Verona (ELTA). Lietuvos dvirati

ninkė Edita Pučinskaitė šeštadienį iš
kovojo pasaulio čempionės titulą, įti
kinamai laimėjusi Italijoje vykstančio 
pasaulio dviračių sporto čempionato 
plente moterų 113,75 km grupines 
lenktynes. Čempionės titulą gynusi ki
ta lietuvė Diana Žiliūtė pelnė bronzos 
apdovanojimą. Ji, kaip ir sidabro me
dalį iškovojusi pasaulio taurės lai
mėtoja australe Ana Vilson, nuo 
nugalėtojos atsiliko 18 sek.

Paskutinio, septintojo rato pakilime,

likus iki finišo apie 10 km, E. Pučins
kaitė atitrūko nuo artimiausių perse
kiotojų ir netrukus įgijo 25 sek. per
svarą, kurios užteko pergalei. Tai - an
trasis iš Naujosios Akmenės kilusios 
dviratininkės medalis šiose pirmeny
bėse. Praėjusį antradienį atskiro starto 
lenktynėse ji iškovojo bronzą. Pernai 
E. Pučinskaitė, kuri lapkričio 27 - ąją 
švęs savo 24 - tąjį gimtadienį, tapo 
prestižiškiausių moterų daugiadienių 
dviračių lenktynių “Tour de France” 
nugalėtoja.

Skaitytoją dėmesiui!
Vis dar dažnai skambinama į "Mūsų Pastogės redakciją-administraciją, arba 
klausiama laiškais, įvairių patarnavimų kainų.

"Mūsų Pastogės” prenumeratos kaina metams - $ 50:
Skelbimų kaina - S 3 už 1 cm, jx:r 1 skiltį, arba $ 6 už 1 cm 
per 2 skiltis. Apmokamų pramogų skelbimai (vakarai, baliai 
ir t.t.) įeina į šią kategoriją:
Kalėdiniai sveikinimai - iki 3 - 4 cm pločio - $ 15;
Užuojautos - iki 4 cm (per 2 skiltis) - S 20.

'Mūsų Pastogė" IMr.43 - ------------ "M.P." Administracija 

A.S.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje-
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos 
nuo pajamų mokesčio (Tax deductable).

Naudokite pavadinimą anglų laiboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol št., North Melbourne, Vic. 3051

Turint klausimų, galite skambinti A. Šimkui tel. (03) 9578

4319.

Šeimos diena Geelonge
Lapkričio 14 dieną (sekmadienį) Geelongo lietuvių namuose ruošiama šeimos 

diena. Ta proga bus surengta iešminė, vyks įvairūs žaidimai vaikams. Įvairiausių 
kepsnių, salotų galėsite pavalgyti tik už 5 dolerius, vaikams - nemokamai. Gėrimus 
atsineškite savo. Pradžia 12 vai. p.p.

Prašome visus kas gali atsivežti kartu su savimi tuos žmones, kurie dėl nega
lios negali atvykti patys. Tebūnie tai šeimos šventė visiems! Tie, kuriems reika
lingas transportas, prašome skambinti L Mikėnienei tel. 5278 9539.

Laukiame atvykstant! ALB Geelongo apylinkės valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parų.

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. 1885 
Redaktorius Bronius Žalys. $ ® ® Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319 

Faksas (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija,neatsako.
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110
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