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Lietuvos įvykių apžvalga
Nustojo plakti Lietuvos 

diplomatijos veterano širdis
Po sunkios ligos trečiadienį Vilniuje 

mirė Lietuvos diplomatijos veteranas, 
ambasadorius, teisės daktaras Stasys 
Antanas Bačkis. Į Amžinojo Tėvo namus 
jis iškeliavo eidamas 94-uosius metus. 
„Žvelgiant į ilgą velionio nueitą kelią, vi
sų pirma matome tvirtą asmenybę, švie
sų protą, jautrią širdį ir nuoširdaus atsi
davimo Dievui, Tėvynei ir Šeimai žmo
gų", rašoma Vilniaus arkivyskupijos ku
rijos pranešime.

Pasikeitimai
Iš Seimo pirmininko pavaduotojo pa

reigų atsistatydinus centristui Romualdui 
Ozolui, o konservatorių Andrių Kubilių 
paskyrus naujuoju ministru pirmininku, 
Seimo vadovybėje įvyko pasikeitimai. 
Pirmuoju Seimo pirmininko pavaduotoju 
tapo konservatorius Arvydas Vidžiūnas, 
kiti pavaduotojai - konservatorė Rasa 
Juknevičienė ir socialdemokratas Riman
tas Dagys. Rasa Juknevičienė - pirmoji 
moteris, užimanti tokį aukštą postą Sei
mo vadovybėje.

Naujas Vyskupų konferencijos 
pirmininkas

Lietuvos Vyskupų konferencijos pir
mininku išrinktas Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius, vicepirmininku - 
Vilniaus arkivyskupas Audrys Juozas 
Bačkis. Lig šiol dvi kadencijas iš eilės - 
maksimalų laiką - Vyskupų konferenci
jos pirmininku buvo monsinjoras Bačkis.

Dar apie „Williams“ investicįją 
Lietuvoje

Po kelių metų derybų pagaliau pa
sirašyta sutartis su „Williams“ kompanija, 
pagal kurią „Williams“ investuos į „Ma
žeikių naftą“. Dėl tos investicijos Lietu
voje paskutiniu laiku vyko kaišti ginčai. 
Nors nebuvo kito vakarietiško investuo
tojo konkurencijos, „LUKoil“ visada 
norėjo savo „globon“ susigrąžinti per So- 

Žygiuoja - šių dienų Lietuvos kariai

' vietų Sąjungos suirutę prarastą Mažeikių 
įmonę. „LUKoil“ dažnai Lietuvai grasino, 
kad gali nutraukti naftos žaliavų tiekimą. 
Įdomu, kad niekas Lietuvos žiniasklai- 
doje neužsimena to, kad su amerikiečių 
kompanija sudarytos sutartys daug labiau 
varžys „LUKoil“ negu panašios sutartys, 
sudarytos su Lietuvos Respublika. Nėra 
abejonės, kad į „Mažeikių naftą“ atėjus 
„Williams“ kompanijai, naftos žaliavos 
tiekimas yra kur kas saugesnis negu be 
amerikietiškos kompanijos ir jos inves
ticijų. Lapkričio 11-tos .Lietuvos aide“ 
išspausdintas interviu su buvusiu Lietu
vos ministru pirmininku Aleksandru Abi
šala. Išėjęs iš. premjero pareigų, A. Abi
šala vertėsi konsultanto praktika. „Wil
liams“ irgi samdė jį kaip konsultantą 
derybose, tad jam derybų reikalai gerai 
pažįstami. Čia duodame trumpą ištrauką 
iš pokalbio su A. Abišala:

Kaip susibėgo kompanijos, A- Abiša
la ir partneriai“ ir „Williams“ keliai?

Kaip ir su visais klientais - susirado ir 
pasamdė. Mūsų sutartisjau pasibaigė, bėt 
dar bendradarbiaujame. Tikiuosi, kad 
sutartis bus pratęsta.

Buvęs ūkio ministras Vincas Babilius 
prašneko apie šešėlinės ekonomikos vo
ratinklį, apraizgiusį „Mažeikių naftą“, 
apie plaunamus pinigus. Jūs, neblogai 
išmanantis „Mažeikių naftos“ reikalus, 
su tuo sutinkate?

Galbūt V. Babiliaus nurodyti skaičiai 
- kasmet išplaunama 250 - 500 mln. Lt - 
yra didoki, bet visiškai neabejotina, kad 
labai daug žmonių maitinosi iš „Mažei
kių naftos“ ir toli gražu ne visada teisė
tais būdais. Spėjama, kad tokių žmonių 
vien Lietuvoje būta apie 20 000.

Vadinasi, ilgai trukusios derybos irgi 
kai kam buvo naudingos?

Pats „ Williams“ atėjimas daug kam 
yra nenaudingas. Tai labai svarbi, gal 
net pagrindinė priežastis, kad visuome-

Lapkričio 23-ji-Lietuvos Kariuomenės Šventė

Lietuvos kariuomenės raiteliai 1939 m

Lietuvos kariai
Nuo amžių ūkanotų pricblandų pilkųjų 
kaip vanagai nuo priešo gimtus klonius gynėm — 
ir ietimis raginėmis, 
ir žalvario kardais, 
ir savo nuogomis krūtinėmis------

Milžinkapiai, nusagstę lygumas tėvynės, 
mūs žygius dar ir šiandien mini------

Dažnai net ženklo nėra likusio, 
kur mūsų, kritusių kovoje, kaulai dūli------
Bet mūs garbė nežus, 
kol lietuvių genčių prie Nemuno krantų 
Nors vienas ainis gyvas bus!

B. Žalys

nėję buvo formuojama neigiama nuomo
nė ir sukeltas toks pasipriešinimas.

Ar pagrįsta mintis, kad dirbo patyrę 
profesionalai, kurių strateginiai tikslai ir 
buvo klaidinti visuomenę bei nuteikti ją 
prieš amerikiečių kompaniją?

Neabejoju, kad čia yra didelė dalis 
tiesos. Juoba, kad kariauti prieš tą nuo
monę „Williams" neleidžia JAV įstaty
mas. kuris kategoriškai draudžia Ameri
kos kompanijoms užsiiminėti korupcija, 
valdžios ar spaudos papirkinėjimais. 
(Citatos pabaiga).

Gaila, kad ne visi kraštai draudžia 
spaudos darbuotojų papirkinėjimus.

Įtampa Tėvynės Sąjungoje
Kai prezidentas pareiškė nepasitikėji

mą G. Vagnoriumi ir pastarasis atsista
tydino, kilo suprantama vidaus įtampa 
valstybėje ir Seime daugumą turinčioje 
partijoje, Tėvynės Sąjungoje. Beje, iki šiol 
nei Prezidentas, nei G. Vagnorius daly
kiškai neatsakė, kodėl tas jų susikirtimas 
įvyko. Laiko perspektyvoje jis vis dau
giau atrodo kaip dviejų valingų asmeny
bių asmeninis konfliktas, gi tokiems kon
fliktams neturėtų būti vietos valstybės 
gyvenime. Dar keistesnis R. Pakso stai
gus išėjimas iš ministro pirmininko pa
reigų. Aišku, kad šios aukštos pareigos 
uždeda didelę atsakomybę, bet asmuo, sy

kį tokią atsakomybę pasiėmęs, manytu
mėt, dėtų visas pastangas šią atsakomybę 
vykdyti tol, kol jo kas nors iš tų pareigų 
neišstumtų.

Ir su šiuo ministro pirmininko bei dali
nio ministrų kabineto pasikeitimu, jaučiama 
įtampa valstybėje ir valdančioje Tėvynės 
Sąjungoje. Apie tai rašo 1999 m. lapkričio 
5 dienos .Lietuvos aidas“:

„ Vidinė įtampa konservatorių parti
joje gali kilti dėl to, kad A. Kubilius savo 
programinėse kalbose Seime pasisakė už 
sutarties su Tarptautiniu Valiutos Fondu 
atnaujimimą (tai taip pat primena 1992- 
ųjų Memorandumą). Vadinasi, Lietuva 
turės sutikti su šios galingos finansų ins
titucijos keliamomis sąlygomis ir pasiža
dėti įgyvendinti jos reikalavimus. Visiš
kai aišku, kad bus reikalaujama visomis 
įmanomomis priemonėmis mažinti fis
kalinį šalies deficitą. Vienas iš žingsnių 
šia linkme turėtų būti laikinas indėlių 
kompensavimo pristabdymas.

Tačiau bėda ta, kad indėlių kompen
savimo sustabdymas prieštarauja esmi
nėms Tėvynės Sąjungos ekonominėms 
nuostatoms. Kaip žinoma, šiuo klausimu 
1994 m. net buvo surengtas didelę visuo
menės įtampą sukėlęs referendumas. Nors

Nukelta į 2 psl.
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 dsI.
jame nuostatai grąžinti indėlius pritarė tik 
apie trečdalis šalies piliečių, konservato
riai indėlių kompensavimo įsipareigo
jimą įsirašė į 1996 m. Seimo rinkimų 
programą. Pasižadėta du trečdalius iš 
privatizavimo gautų lėšų skirti indėliams 
kompensuoti. Sėkmingai pardavus Lie
tuvos telekotną, šis įsipareigojimas pra
dėtas įgyvendinti.

Panašiai kaip 1992 m. A. Abišala, taip 
ir A. Kubilius keičia konservatorių eko
nominę politiką ir kitu požiūriu. Pasi
rinkdamas TVF ir nepopuliarius spren
dimus, jis turės atsisakyti nuosekliai kon
servatorių įvyvendintos gyventojų per
kamosios galios didinimo doktrinos. 
TVF, kaip žinoma, griežtai laikosi požiū
rio, kad šalis turi gyventi pagal savo išga
les, t.y. galima išleisti tiek pinigų, kiek 
gaunama pajamų. Paskolos teikiamos ne 
vartojimui, o tik struktūriniams pertvar
kymams, investicijoms bei ankstesnėms 
paskoloms grąžinti. “ (Citatos pabaiga).

Stačiai nuostabu, kad Lietuvoje .dar 
abejojama, ar skolinantis iš TVF (Tarp
tautinio Valiutos Fondo - IMF, Internatio
nal Monetary Fund) reikia laikytis TVF 
statomų sąlygų. Indonezija, turinti 200 
milijonų gyventojų, turėjo tarptautinio 
spaudimo pasėkoje atsisakyti dalies savo 
teritorijos, pasitraukti iš okupuoto Rytų 
Timoro. Nėra abejonės, kad didžiausią 
šio spaudimo dalį sudarė finansinės ins
titucijos. Tą patį galima sakyti apie visas 
šalis, kurios priverstos skolintis iš tarp
tautinių finansinių institucijų. Atrodo, 
kad Lietuvoje kartais galvojama taip, lyg 
Lietuva būtų ne šioje žemėje, o kažkur 
mėnulyje. Beje, TVF reikalauja, kad 
Lietuvos valstybė, neturėdama pinigų, 
sustabdytų senų sovietinių laikų san
taupų kompensaciją.

Tėvynės Sąjungos suvažiavimas
Praėjusį šeštadienį, lapkričio 13 d., 

įvyko neeilinis Tėvynės Sąjungos suva
žiavimas. Rašant šias žinias, suvažiavi- ■ 
mo nutarimai dar nežinomi. Apie suvą- 
žiavimo perspektyvas rašo Danguolė Bič
kauskienė lapkričio 11-tos dienos „Lie
tuvos aide“:

„Savaitgalį Tėvynės Sąjunga (Lietu
vos konservatoriai) rinksis į neeilinio su
važiavimo antrąją dalį, kad juridiškai įt
virtintų naują partijos valdymo formą. 
Pagal naują TS(LK) įstatų redakciją, 
kurios patvirtinimas yra svarbiausias 
suvažiavimo darbotvarkės klausimas, 
partijos pirmininkas vadovaus ir prezi
diumui, ir tarybai. Įstatų pataisas rengu
sių konservatorių nuomone, politinės ir 
vykdomosios valdžios sutelkimas vieno
se rankose padės išvengti partijos valdy-. 
mo krizių ir vidaus skaldymosi.

Vakar daugelis konservatorių gavo 
suvažiavimo darbotvarkę. Joje numatyta, 
kad pirmiausia kalbės partijos pirminin
kas Vytautas Landsbergis ir naujasis 
ministras pirmininkas Andrius Kubilius. 
Naująją TS (LK) įstatų redakciją prista
tys Seimo vicepirmininkė Rasa Jukne
vičienė ir Antanas Stasiškis. Kaip sakė 
partijos valdybės sekretorė Rūta Dam
brauskienė, tikėtina, kad įstatų pataisos 
bus patvirtintos, nes apie įstatų keitimą 
kalbama jau beveik metus. Tačiau Seimo 
konservatorių frakcijos narių nuomonė 
dėl to skiriasi. Vieniems atrodo, kad vien
valdystė stabilizuos partijos vidaus pa

dėtį, kiti mano, kad ji įteisins autoritariz
mą ir susilpnins partiją kaip politinę jėgą.

Praėjęs pusmetis Tėvynės Sąjungai 
"Mūsų Pastogė" Nr.46 1999.11.22 psl.2;

buvo labai permainingas: staigus kon
servatorių Vyriausybės vadovo Gedimi
no Vagnoriaus atsistatydinimas, 'tnumpa' 
premjero Rolando Pakso karjera, trečios 
Vyriausybės formavimas ir vis blogėjan
ti šalies ekonominė bei finansinė padėtis, 
be to, įtampa derybų su „ Williams Inter
national“, apie kurias, būdamas dar Seimo 
vicepirmininku, A. Kubilius sakė, jog iš 
dviejų blogybių renkamasi mažesnė. 
Partijos vadovybė dėjo daug pastangų, 
kad sutelktų Seimo frakciją, kad būtų 
išlaikyta vienybė priimant sprendimus. “ 
(Citatos pabaiga).
Gedimino Vagnoriaus pareiškimas

Šeštadienio, lapkričio 13 d., .Lietuvos 
aide“ rašoma apie G. Vagnoriaus pareiš
kimą Tėvynės Sąjungos suvažiavimo 
išvakarėse. Čia cituojame iš to rašinio:

„Ekspremjeras ir buvęs vienas kon
servatorių lyderių Gediminas Vagnorius 
visiškai atsiribojo nuo partijos pirmininko 
Vytauto Landsbergio, apkaltinęs jį asme
nines ambicijas iškėlus aukščiau valsty
bės ir partijos reikalų.

G. Vagnorius buvo V. Landsbergio 
bendražygis nuo 1988 metų, kai buvo 
įkurtas Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, 
kartu perėjęs daugybę sunkių išbandy
mų. Politiniams oponentams atidžiai se
kant šių dviejų 1993 metais įkurtos kon
servatorių partijos lyderių santykius, jie 
visą laiką vengė vienas kitą atvirai kri
tikuoti.

G. Vagnorius pareiškimą konservato
rių partijos suvažiavimo delegatams pa
skelbė vakar, suvažiavimo išvakarėse. G. 
Vagnorius pareiškė, kad jame nedaly
vaus, kadangi ten numatoma svarstyti 
nereikšmingus partijos įstatų reikalus. (...)

„Tokios situacijos akivaizdoje turime 
pamiršti asmenines ambicijas. Partijos 
vadovas turėtų stabdyti, o ne skatinti sa
vo kai kurių pavaduotojų ar kitų įtako
jamų kolegų asmeniškus puldinėjimus“, 
- sakoma G. Vagnoriaus pareiškime. “ 
(Citatos pabaiga)

Keistokas teiginys, kad jis suvažiavi
me nedalyvaus, „kadangi ten numatoma 
svarstyti nereikšmingus partijos įstatų 
reikalus“. Rašančiojo nuomone, partijos, 
kaip ir kiekvienos organizacijos, įstatai 
yra vienas iš svarbiausių reikalų, nes tai 
nustato, kaip organizacija veikia, netgi, ko 
ji iš tiesų siekia. Beje, Tėvynės Sąjungos 
įstatuose buvo labai neaiškūs vadovybės 
principai, nes buvo Sąjungos pirmininkas 
ir Sąjungos valdybos pirmininkas. Gal 
kaip tik dėl to, pagal G. Vagnorių, „ne
reikšmingo“ fakto ir įvyko tokie kenks
mingi vidaus ginčai. Australijoje mes 
pripratę, kad parlamentinės partijos va
dovas yra vienas ir jis taip pat yra ir mi
nistras pirmininkas, tad besivystančių 
demokratinių partijų Lietuvoje kai kurie 
„išradimai“ ypač krenta į akis.

Ar pavyks Lietuvai „kelionė“ j 
Europą?

Už Europos Sąjungos plėtrą atsakin
gas Europos Komisijos narys Guenter 
Verheugen su Lietuvos vadovais ir aukšto 
rango pareigūnais penktadienį Vilniuje 
ketina apsvarstyti tolesnius veiksmus, 
būtinus norint Lietuvą pripažinti šalimi, 
kurioje funkcionuoja rinkos ekonomika. 
Nors Europos Komisija rekomendavo de
rybas su Lietuva pradėti kitų metų pra
džioje, kandidačių ekonomikos apžval
goje pažymėjo, kad per pastaruosius vie
nerius metus Lietuvos padaryta pažanga 
nėra tokia didelė, kaip buvo galima tikė
tis ir todėl negalima tvirtinti, kad šalyje 
visiškai veikia rinkos ekonomika.

Dr. A. Kabai la, Canberra

Lenkijos aukščiausias teismas nuta
rė vėl atnaujinti bylą, iškeltą generolui 
Wojciech Jaruzelski, už jo vaidmenį kru
vinai numalšinant Lenkijos darbininkų 
neramumus 1970 metais. Tuo metu gen. 
Jaruzelski buvo Lenkijos krašto apsau
gos ministras.

Popiežius Jonas Paulius II lapkričio 8 
- 9 dienomis lankėsi Gruzijoje. Užsienio 
korespondentų žiniomis, jį gana šaltai 
sutiko Gruzijos ortodoksų patriarchas 
Ilija H, nesileidęs į kalbas dėl krikš
čioniškojo pasaulio vienybės. Daug šil
tesnis susitikimas buvo su Gruzijos pre
zidentu Edvardu Ševamadze, kuriam po- 
.piežius yra dėkingas už jo pastangas tai
kingai likviduojant Sovietų Sąjungą.

Popiežiui lankantis Gruzijoje, Rusija 
negailestingai bombardavo Čečėnijos 
miestus, ypač Grozny, Gudermes ir Ba- 
mut. Rusai sustabdė visus oro linijų 
skrydžius tarp arabų bei kitų musulmonų 
valstybių ir pietinių Rusijos miestų, kad 
Čečėnijai nebūtų suteikta kokia nors pa
galba. Rusai uždraudė bet kokių užsienio 
prekių įvežimą į Čečėniją.

Lapkričio 12 d. Rusijos kariuomenė 
įsiveržė į Gudermes, antrą didumu Čečė
nijos miestą ir visiškai paėmė jį sekančią 
dieną. Rusijos Vyriausybė įsakė visiems 
civiliams palikti Čečėnijos sostinę Groz
ny. Numatyta sostinę bombardavimu vi
siškai sunaikinti. Nauja Čečėnijos sostine 
numatytas Gudermes miestas, Maskvos 
įgaliotinis Čečėnijoje, Rusijos min. pirmi
ninko pavaduotojas Nikolai Košman, tvir
tina, kad Grozny miestas niekada nebus 
atstatytas.

Rusijos min. pirmininkas Vladimir 
Putin, populiarus krašte dėl laimėjimų 
prieš čečėnus, patvirtino, kad jis kandi
datuos į Rusijos prezidentus per rinkimus 
2000 metų viduryje.

Lapkričio 12 d. Turkiją vėl sukrėtė 
stiprus žemės drebėjimas, palietęs sritį, 

Susitikimas Snieguotuosiuose Kalnuose

Laike Snieguotųjų Kalnų Schemos 50-mečio šventės (spalio 16 d.) Adaminaby 
arklių lenktynėse susitiko (iš kairės): p. Janette Howard, LR gen. garbės konsulas 
Viktoras Šliteris, Australijos min. pirmininkas John Howard, ALB Canberros 
Apyl. V-bos pirm. Jonas Morkūnas ir vietinis parlamento atstovas Gary Nairn, MP 

Nuotrauka Phyllis Morkūnas

smarkiai nukentėjusiąrugpjūčio 17 d., ka
da žuvo virš 1700 žmonių. Šį kartą žuvu
sių yra bent 450. Drebėjimo epicentras 
buvo prie Duzce vietovės, stiprumas - 7.2 
pagal Richterio skalę. Šį kartą taip pat 
nukentėjusiems pirmieji į pagalbą atsku
bėjo graikai, nepaisydami tradicinio prie
šiškumo turkams.

Afganistaną valdančiai Taliban vy
riausybei atsisakant išduoti tarptautiniam 
teismui terorizmu kaltinamą arabų mili
jonierių Osama bin Laden, lapkričio 14 d. 
Jungtinės Tautos pradėjo vykdyti žadėtas 
ekonomines sankcijas. Užsienyje užšal
dytos Taliban vadovų bankų sąskaitos, 
uždrausti afganų oro linijos „Ariana 
Afghan“ skrydžiai. Kabule afganų minios 
užpuolė ir akmenimis apmėtė Jungtinių 
Tautų įstaigą bei buvusios JAV ambasa
dos pastatą. Taliban kareiviai eventualiai 
atstatė tvarką šaudydami į orą.

Afganai teroristai yra įtariami iššovę 6 
raketas Islamabade, Pakistano sostinėje, 
nukreiptas į JAV ambasadą, į Amerikos 
informacijos centrą ir į Jungtinių Tautų 
įstaigas. Kai kurios raketos nesprogo, ki
tos nepataikė į reikiamus taikinius ir, nu
lėkę toliau, sužalojo kitus pastatus ar 
sprogo parkuose. Šį lapkričio 12 d. įvyk
dytą koordinuotą puolimą Afganistano 
Taliban vyriausybė oficialiai pasmerkė, 
neprisiimdama kaltės.

Indonezijos prezidentas Abdurrhman 
Wahid bando atstatyti pašlijusius santy
kius su JAV. Lapkričio 14 d. Vašingtone 
jis susitiko su prezidentu Bill Clinton, 
pažadėdamas įsakyti Indonezijos karo 
aviacijai lėktuvais sugrąžinti Rytų Timo
ro pabėgėlius iš Vakarų Timoro stovyklų 
atgal į jų kraštą. Apie 200 000 rytų ti- 
moriečių vargsta stovyklose, milicijos ir 
kariuomenės terorizuojami. Iš Vašingto
no prezidentas A. Wahid išvyko į Salt 
Lake City akių operacijai. Tarp kitų paža
dų, A. Wahid žada leisti Aceh provinci
jos gyventojams referendumu pasisakyti 
dėl savo ateities.

Paruošė Vytautas Patašius
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE

Melbourne "Dainos Sambūris" švenčia 50-tj
nuoti, tai, pakalbinus ir žmoną Juditą,

Melbourne "Dainos Sambūrio” choras 1999 m. Viduryje - dirigentė Birutė Prašmutaitė ir choro v-bos pirm. Da
na Lynikienė. Nuotr. A. Lipšio

Marya Geštautienė

(Tęsinys iš praeito,,M.P.“ nr.)

Zita ir Birutė Prašmutaitės į chorą 
įsijungė 1972 metais, Alberto Čelnos 
kvietimu. Zita pradėjo akompanuoti 
lengvus kūrinius, o vėliau atiteko 
visas akompanavimas. Iš netolimos 
praeities Zitai brangūs prisiminimai iš 
pirmosios kelionės į Lietuvą.

- O kas ilgos sovietinės priespaudos 
metu būtų patikėjęs, kad mes galėsi
me koncertuoti Lietuvoje, sutikti gi
mines? - sako Zita Prašmutaitė.

Birutei ilgą laiką bendraujant su 
choristais yra ką prisiminti. Kiekvieno 
dainininko rūpestis paveikia ir ją. Jai 
rūpi dainininkų amžius ir vidurinio 
amžiaus daininkų stygius. Kiekvieno 
choristo pasitraukimą iš choro Binitė 
išgyvena skaudžiai. Laisvalaikio ji 
daug neturi, tad stengiasi kiekvieną 
laisvą valandėlę praleisti kuo turi
ningiau.

- Jeigu žmogus mėgsta dainą, jis jau
čiasi jaunesnis, atėję į repeticijas ben
drauja su kitais, ir, jeigu ant širdies 
būna “juodas debesėlis”, tarp draugų 
ir dainos jis išsisklaido, - galvoja 
Birutė Prašmutaitė.
Danutė Lynikienė - dainuoja 12 me

tų. Ją į chorą pakvietė jos vyras Kęs
tutis. Jau keturi metai, kai ji yra “Dai
nos Sambūrio” pirmininkė.

Malonu priklausyti “Dainos Sambū
riui”. Kelionė, naujos pažintys, trum
pam pabėgu nuo kasdieninių rūpesčių. 
Kaip sakoma, su daina žengiame į 
priekį, - sako Danutė. Palinkėkime jai 
ištvermės ir kūrybinės veiklos dirbant 
šiose pareigose.

Regina Umbražiūnienė - dainuoja 
vienuolika metų. Ji yra choro iždinin
kė. Labai pareiginga, gerai atliekanti 
savo darbą.

- Dainuoju, kad mėgstu dainas. 
Gaila, kad anksčiau negalėjau 
dainuoti, nes dirbau. Dabar 
patenkinta, kad galiu dainuoti, 
dalyvauti koncertuose, kelionėse. Ir 

laikas eina greičiau, ir niūrios mintys 
ne taip dažnai aplanko, - sako Regina. 
Ją daina lydi nuo jaunystės.

Algis Šimkus. Dainuoti pradėjo 
1963 m., po kurio laiko buvo padaręs 
nedidelę pertrauką, o sugrįžus 
dainuoja lig šiol. Šimkus yra aktyvus 
visuomenininkas. Jis buvo choro 
’valdyboje, šokių grupės vadovas. 
1 Esant reikalui, Algis ir jumoreskas 
sugalvoja. Tai linksmas, visuomet 
geros nuotaikos, paslaugus choristas. 
O dainuoti mėgsta kaip ir visi 
choristai, tuo prisidėdamas prie 
bendro tikslo - lietuvybės.

Jaunis Vaitkus - chore dainuoti pra
dėjo 1990 metais. Yra aktyvus choris
tas, neabejingas kito skausmui, 
norintis visiems padėti.

- Kai išėjau iš darbo, tai nedvejo
damas atėjau į chorą, nes visos be iš
imties dainos patinka. Malonius prisi
minimus patyriau lankydamasis Lietu
voje. Buvo gera pavaikščioti gimtai
siais Dzūkijos takais, - sako Jaunis.
- Norisi pasakyti: kaip gi dzūkas be 

dainos?
Jonė ir Paulius Mičiuliai jau 11 metų 

nesiskiria su choru. Atėjo B. Staugai- 
tienės kvietimu, kuri tuo metu pirmi
ninkavo choro valdybai.

- Mėgstu dainas, kompanijas, rengi
nius, keliones, - sako Jonė.

Paulius yra choro solistas:
- Kuo daugiau dainuoju, tuo daugiau 

patinka, - sako jis.
Povilas Kviecinskas dainuoja apie 

27 metus. Jis yra aktyvistas. Geras 
bosas. Noriai visur dalyvauja.

- Dainuoju, kad mėgstu, be to, noriu 
išlaikyti lietuvybę tarp savo sūnų, - sa
ko Povilas.

Jazminą Cininaitė - Lipšienė 
dainuoti atėjo prieš porą metų.

- Mirus močiutei, pajaučiau, kad nu
trūko paskutinis siūlas, jungiantis ma
ne su lietuvybe. Nedvejodama įstojau į 
chorą, kad nepamirščiau pramoktos 
lietuvių kalbos. Dainuoju savo 
Močiutės ■ atminimui, - sako Jazminą.

Raimundas ir jo žmona Dagiai šie- 

met atėjo dainuoti po pertraukos. Da
gys buvo pradėjęs dainuoti 1960 me
tais ir dainavo iki 1972 - jų. Vėliau - 

repeticijas pradėjome lankyti abu. 
Žmona buvo dainavusi prieš daug me
tų, - sako Raimundas.

Lidija Gailienė dainuoti atėjo prieš 
metus.

- Labai mėgstu dainuoti, bendrauti 
su žmonėmis... Tai paįvairina mano 
vienatvę. Anksčiau negalėjau, nors 
labai norėjau dalyvauti lietuvių 
bendruomenėje, bet dirbau. Dabar 
esu patenkinta, kad galiu dainuoti, - 
sako Lidija.

Algis Klimas dainuoja pora metų. 
Yra choro vicepirmininkas.

- Patinka dainos, muzika. Groju gita
ra ir savo sūnus to mokau, - sako Al
gis.

Gediminas Statkus ir Valentinas Ma
čiulaitis atėjo į chorą šiemet.

- Mano žmona Rasa chorą lanko jau 
seniai. Ir vieną kartą pagalvojau, kad 
reikėtų ir man pradėti dainuoti. Lanky
davausi koncertuose. Patiko. Taip ir 
nusprendžiau įsijungti į chorą, - sako 

Melbourne) vyrija laisvalaikiu

bourno Lietuvių Klubo namus parungtyniauti ir pabendrauti. Nuotraukos prie
kyje F. Sodaitis, toliau iš kairės: Z. Poškaitis, A. Tomkins- Tonikevičius, V. Tau
kus, V. Ališauskas, S. Liesis, A. Stupuras, E. Margan-Marganavičius, K. Bartaš- 
ka, A. Gucaitis, V. Baltrukonis, J. Leknius, S. Eimutis, M. Kozlovskis, L. Sadaus
kas; viršuje A. Šimkus. Nuotrauka Z. Aim""'

iMūsų Pastogė" Nr. 46 1999.11

Gediminas Statkus.
- Žmona Rita su dukra Stefiite nu

sprendė vėl ateiti į chorą. O kas man 
beliko? Prisijungti prie jų!.. Ir nesigai
liu, - sako Valentinas Mačiulaitis.

Rimgaudas Sližys su didelėmis per
traukomis chore dainavo nuo 1962 iki 
1990 metų. Šiemet vėl panoro daly
vauti chore.

- Didelis skirtumas jaučiasi atėjus po 
devynerių metų. Choristai labiau su
brendę, balsai prikimę, o naujai atėju
sių tik keli, - salto Rimgaudas.

Stefutė Mačiulaitytė, Raminta ir 
Gražina Kymantaitės yra mūsų 
"Dainos Sambūrio” atžalos. Jos atėjo 
šįmet. Jų dainos pagražina choro 
dainas.

Stefutė labai mėgsta dainuoti, ir, kai 
tėvai nusprendė įsijungti į chorą, jos 
nereikėjo prašyti. Stefutė pati pasisiū
lė.

Raminta į chorą atėjo savo noru. 
Praeitais metais ji buvo pakviesta dai
nuoti Geelonge vykusiame Lietuvių 
Dienų koncerte. Jai patiko.

Gražina, kadangi mama nusprendė 
grįžti į chorą, irgi prisijungė, nes 
mėgsta dainuoti.

Marija Geštautienė - choro sekre
torė.

- Pradėjau dainuoti gal nuo lopšio. 
Mano globėja Kazancova sakė, kad aš 
nuo pat gimimo gerai rėkdavau dieną
ir naktį. Paaugusi dainuodavau ir šok
davau kartu su vaikais pasirodymuose. 
Grįžus į Lietuvą iš Sibiro, dar ilgai 
šokdavau “kazački” (kazokėlį) ir dai
nuodavau rusiškai “častuškas” (trum
pas daineles, pritaikytas šokiui). Mano 
pradžių pradžia Sambūryje prasidėjo 
dar Lietuvoje 1994 metais. Tuo laiku 
aš su jumis visais, Australijos lietu
viais, dainavau Pasaulio lietuvių dainų 
šventėje. Sekančiais metais atvykusi 
pasisvečiuoti į Australiją noriai prisi
jungiau prie choro. O choristai ir diri
gentė labai gražiai mane priėmė į 
savo būrį. Jaučiauosi laiminga, 
turėdama tiek daug gerų draugų. Ar 
skausme, ar džiaugsme aš jaučiuosi 
saugi tarp jų visų!

Linkiu Jums visiems dar daug gražių 
akimirkų, sveikatos, ir kad dar ilgai 
galėtume visi smagiai ir linksmai dai
nuoti.

Marija Geštautienė 
MDS sekretorė
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Lietuvoje ir pasaulyje

Iš Vilniaus duobės į katedrą
Sovietu nužudyti kankiniai - vyskupas Vincentas Borisevičius ir kunigas 

Pranas Gustaitis, iškasti iš bendros Tuskulėnų dvaro kapų duobės, po 
iškilmingų pamaldų Vilniuje pagarbiai palaidoti Telšių katedroje ir Viešvėnų 
šventoriuje

Viktoras Alekna, Vilnius

Rugsėjo 26 d. Vilnius atsisveikino 
su kankiniais vyskupu Vincentu Bori- 
sevičium ir kunigu Pranu Gustaičiu. 
Jų atminimui Sumą laikė arkiv. Juo
zas Audrys Bačkis, Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius, pamokslą pasakė 
vysk. Jonas Boruta. Į Sumą buvo atva
žiavę visų Lietuvos kunigų seminari
jų auklėtiniai; buvo vienuolių ir pil
na katedra tikinčiųjų vilniečių.

Po Sumos vyskupai, kunigai, klieri
kai, lydimi tūkstančių vilniečių, Gedi
mino prospektu nužygiavo iki buvu
sių KGB rūmų Lukiškių aikštėje kur 
1946 metais buvo kalinami vysk. V. 
Borisevičius ir kun. Pr. Gustaitis ir čia 
pat 1946 m. lapkričio 18 d. buvo su
šaudyti, o jų palaikai nuvežti į Tusku
lėnų dvaro parką ir ten užkasti ben
droje kagėbistų aukų duobėje.

Atgimimo laikais Tuskulėnų kapai 
buvo atkasti: čia rasta daugiau kaip 
septynių šimtų žmonių griaučiai. Iš 
jų kelių dešimčių palaikai buvo at
pažinti, jų tarpe ir vysk. V. Borise
vičiaus bei kun. Pr. Gustaičio palai
kai. Pagaliau buvo nutarta vysk. V. 
Borisevičiaus palaikus palaidoti Tel
šiuose, o kun. Pr. Gustaičio - Viešvė
nų, kur jis prieš suėmimą klebonavo, 
šventoriuje.

"Uranqirinty atsimena... ”
Mus pasiekė aplinkraštis iš „Uranquin- 

ty Remembers“ komiteto, ruošiančio 50- 
mečio paminėjimą čia buvusios pokario 
emigrantų stovyklos.

Uranquinty yra netoli Wagga Wagga 
miesto, NSW. Čia prieš 50 metų buvu
sioje lakūnų ruošimo stovykloje buvo 
įkurta pokario emigrantų stovykla, vei
kusi 1949 -1952 m., perkurtą praėję apie 
28 000 pokario emigrantų iš įvairių Euro
pos kraštų. Jų tarpe, greičiausiai, buvo ir

Rimutė bando savo ranką filmavime

R. Daugalyte
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Taigi prie aukų paminklo, šalia bu
vusių Saugumo rūmų, pagaliau buvo 
paguldyti du karstai su vysk. V. Bori
sevičiaus ir kun. Pr. Gustaičio palai
kais. Čia vilniečiai atsisveikino su bo
lševikų aukomis. Kalbėjo ministras S. 
Kaktys, Vilniaus meras J. Imbrasas ir 
Telšių vysk. Antanas Vaičius, kuris 
savo ilgoje išsamioje kalboje papasa
kojo ne tik šių dviejų bolševizmo au
kų gyvenimą bei pasišventimą Bažny
čiai ir tautai, bet ir apie būdus, kaip 
bolševikai veikė, siekdami sunaikinti 
lietuvių tautą.

Vyskupas Vincentas Borisevičius, g. 
1887 m. lapkričio 23 d. Vilkaviškio 
apskrities Bebrininkų km., baigė Sei
nų kunigų seminariją, aukštuosius 
mokslus ėjo Šveicarijos Friburgo uni
versitete, grįžęs į Lietuvą kunigavo 
Suvalkų Kalvarijoje, o Pirmojo pa
saulinio karo metais - Minske ir Vo
roneže. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir dir
bo Marijampolės gimnazijos kapelio
nu; nuo 1922 m. dėstė Seinų kunigų 
seminarijoje, nuo 1926 m. dirbo Tel
šių vyskupijos kancleriu, o įsteigus 
Telšių kunigų seminariją buvo jos 
rektorius. 1940 m. konsekruotas vys
kupu, o po vysk. Justino Staugaičio 
mirties 1944 m. kovo 4 d. perėmė Tel
šių vyskupiją.

Tų pačių metų rudenį į Telšius su
grįžo bolševikai. Vysk. V. Borisevi- 

lietuvių šeimų.
Šiuo metu susitikimo ruošėjai renka 

išlikusią prisiminimų medžiagą, nuot
raukas, ruošia knygą apie buvusią sto
vyklą. Pats susitikimas įvyksiąs per 
2001-ųjų metų Velykas.

Projekto koordinatorius yra Erwin 
Richter, jo telefonas (02) 6933 1486, 
adresas: 20 Corolla Place, Wagga Wagga, 
NSW, 2650.

Mus pasiekė p. Marytės Neveraus- 
kienės iš Adelaidės atsiųsta laikraščio 
(deja, jo pavadinimas nepažymėtas kaip ir 
jo data) iškarpa, apie ten pradedąnčią gar
sėti jauną filmuotoją - Rimutę Daugaly- 
tę, jau spėjusią sukurti du trumpesnius 
filmus. Ji dirbanti tik laisvalaikiu, nes dar
bo metu pelnosi duoną dirbdama buhal
tere. Tekstus rašanti pati. Pirmojo filmu
ko pavadinimas „Laced“ („Atskiestas“), 
jis apie moterį, kurios gėrimas buvęs 
atskiestas, „pastiprintas“ ir ji pateko į 
daboklę. Antrasis filmas „Connections“ 
(„Ryšiai“) tiria kliūtis, su kuriomis dažnai 
susiduria romantika.

Filmus praeitą mėnesį (su pora kitų) 
pristatė, .Mercury Cinema“ kinas, bendru 
pavadinimu „Moterys filme“, nes kaip jų 
kūrėja sakė, filmai buvę sukurti moterų, 
apie moteris ir pagaminti moterų.

Rimutė svajojanti vieną dieną tapti 
profesionalia filmų gamintoja, bet pripa
žįsta, kad buhalterinis darbas visuomet 
esąs saugesnis. „M.P.“ inf.

čius iš savo darbo vietos nepasitraukė, 
bet ir toliau rūpinosi savo vyskupijos 
tikinčiųjų sielovada. Savo išmintingu 
žodžiu jis kvietė žemaičius nepabūgti 
užgriuvusios grėsmės ir atsidėti Dievo 
Apvaizdai.

Okupantai siekė, kad ir vyskupas 
talkintų jų kėslams lietuvių širdyse 
naikinti tikėjimą ir tautiškumą. Bet 
vyskupas nepasidavė sovietų valdžios 
reikalavimams, o ir perspėjamas vyk
dė ganytojo pareigas. Todėl 1945 m. 
gruodžio 18 - 24 d. buvo suimtas tar
dytas, bet išleistas, o 1946 m. vasario 
5 d. vėl suimtas, išvežtas į Vilniaus 
saugumo tardymo kalėjimą. 1946 m. 
rugpjūčio 28 d. nuteistas mirties baus
me, kuri buvo įvykdyta lapkričio 18 d.

Kun. Pranas Gustaitis - žemaitis. 
Kai vysk. V. Borisevičius vadovavo 
Telšių kunigų seminarijai, ten mokėsi 
ir buvo įšventintas kunigu. Kunigavo 
Žemaitijoje, o paskutinė jo kunigavi
mo vieta buvo Viešvėnų parapija. 
1946 m. jis buvo suimtas, kalintas 
Vilniaus saugumo tardymo kalėjime.

Kaip gyvena sugrįžę į tėvynę
Po Lietuvos nepriklausomybės atsta

tymo iki dabar nemažai tautiečių sugrįžo 
į tėvynę. Vieni iš Sibiro, kitų tremties vie
tų „plačiojoje tėvynėje“, kiti iš Vakarų 
pasaulio ar tolimosios Australijos. Vieni

kartais nutraukia Panerių lakštingalų bal
sai ir retai pravažiuojantis automobilis.

Vasara yra patogiausias metas aplan
kyti gimines, draugus Klaipėdoje, Kaune 
ar Vilniuje, čia aplankant ir sugrįžusius.

gerai išlaikę lietuvių kalbą ir tautinę 
savimonę, kiti ne taip jau gerai. Vienus 
traukė savojo krašto, savų žmonių ilge
sys, kitus viliojo darbai, galimybės atsi
kuriančioje valstybėje. Treti po išgyventų 
audrų ir perkūnijų plačiajame pasaulyje 
panoro tėvynėje sulaukti savo saulėlydžio.

Dauguma tautiečių pasuko į sostinę 
Vilnių. Vieni - į prezidentūrą, kiti - į Sei
mo rūmus, treti - į sutaupytais doleriais 
suremontuotus senamiesčio butus, taip, 
kaip pridera amerikiečiams ar kanadie
čiams. Tik maža dalis garbingo amžiaus 
grįžusių pasirinko slaugymo namus Bal
tupiuose ar Valakampiuose. įsikūrusiuose 
tarp Vilniaus miškų, kur nakties ramybę

Melbourne? gintariečių 
padėka

Tautinių šokių grupė "Gintaras" nuoširdžiai dė
koja visiems, parėmusiems taut, šokių šokėjus filmų 
popietės metu, ypatingai p. Mikštui už $ 20 auką.

Taip pat didelis ačiū p. T. Jurgelaitienei ir p. G. 
Mackevičienei už iškeptus skanius pyragus popie
tės kavutei.

"Gintaras"

kartu su vysk. V. Borisevičiumi buvo 
nuteistas mirties bausme, kuri ir buvo 
įvykdyta tą pačią lakpričio 18 d.

Jų karstai su palaikais 1999 m. rug
sėjo 26 d., lydimi vyskupų, Tremtinių 
choro giesmių ir gausios vilniečių mi
nios, išvežti iš Vilniaus. Rugsėjo 27 d. 
vysk. V. Borisevičiaus palaikai palai
doti Telšių katedroje, o kun. Pr. Gus- 

'taičio - Viešvėnų šventoriuje.
Lietuvos katalikai, atradus vyskupo 

V. Borisevičiaus palaikus, susirūpino 
jo praeitimi ir ryžosi siekti, kad šis 
kankinys, nukankintas už savo ištiki
mybę Kristui, Bažnyčiai ir Tėvynei, 
būtų iškeltas į altorių garbę. Jau ke
linti metai kviečiami melstis ir pri
siminti vyskupo Vincento kankinio 
nuopelnus. Lietuvos vyskupai yra su
darę specialią komisiją, kuri rūpinasi 
ne tik vysk. Vincento, bet ir arkiv. 
Mečislovo Reinio bei arkiv. Teofi- 
liaus Matulionio gyvenimo duomenų 
rinkimu bei jų beatifikacija.

"Tėviškės žiburiai", 1999.10.19.

Labai sunku aplankyti prezidentūros aukš
tuose bokštuose sėdinčius, valstybę vairuo
jančius studijų bei gimnazijos dienų drau
gus, su kuriais Vokietijoje ir dėdės Šamo 
žemėje daug skautiškų laužų buvo kūren
ta, daug Santaros - Šviesos suvažiavimų 
Tabor Farm kartu buvo praleista.

Skambinant į prezidentūrą atsiliepė 
labai malonus sekretorės balselis, kuris 
paaiškino, kad dabar vyksta posėdžiai. 
Jie vyksta kas rytą, o po pietų laikas vėl 
užimtas.

Buvusį skautiškoj brolį ir studijų ko
legą Raimundą Mieželį, dabartini Lietu-

Nukelta į 6 psl.
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^UCulturinėse paraštėse

M.K. Čiurlionį prisiminus
Paskaita, skaityta dabar jau mirusio 

visuomenininko a.a. Aleksandro Kantvilo 
1995m. rugsėjo mėn.Hobarto tautiečiams. 
Ją atsiuntė mirusio tautiečio našlė p. Nina 
Kantvilienė. Paskaita kiek sutrumpinta.

& * *

Noriu prisiminti žmogų, apie kurį mes 
čia, Hobarte, dar niekada nekalbėjome, ta
čiau jo vardas vis augs ir didės ne tik mūsų 
tautoje, bet ir visame pasaulyje.

Kas šiandien negirdėjo ar nežino apie 
Vincentą Van Gogh. Mikalojaus Kons
tantino Čiurlionio vardas vieną dieną nu
skambės pasaulyje gal ne mažiau kaip 
Vincento ir jo kūriniai bus graibstomi už 
milijonus. Ir mums tik reikia truputį apie 
jį pagalvoti, truputį suprasti, atiduoti jam 
pagarbą.

Čiurlionis - kūrėjas ir žmogus. Kas jį 
skatino kurti, kas jam davė įkvėpimą, 
kokios buvojo svajonės, jo mintys? Kaip 
sunku sukurti vaizdą asmenybės to žmo
gaus, kuris matė žmogų, gamtą, visatą su 
tokiu aiškiu supratingu žvilgsniu žmo
gaus, kuris drąsiai grūmėsi su kliūtimis 
savo kelyje į meno viršūnes. Kaip dažnai 

■kūrėjui lemta būti vienišam, nesuprastam 
savo aplinkos, nes jis visuomet yra praau
gęs keliomis kartomis savo laiką. Bet, vis 
dėlto, kūrėjas jaučiasi atsakingas prieš ki
tus, jaučiasi einąs didžiulės procesijos 
priekyje, regis, kas kitiems yra paslaptis, 
net daugiau negu jis pats pajėgia išsakyti 
žodžiais.

„ O Viešpatie, nušviesk, maldauju, ke
lią mano, nes Jo nepažįstu. Išėjau priekin 
mūsų procesijos, o žinau, kad ir kiti pas
kui mane eis, bet kad tik ne šunkeliais", 
išsiveržia Čiurlioniui šauksmas, parašy
toje Druskininkuose maldoje - psalmėje, 
kuris rodo jo nepaprastą jautrumą, atsa
komybės pajautimą, kad tik ko nors ne
suklaidinti.

Čiurlionio vardas ilgai tebuvo žino
mas tik savos šeimos, draugų ar jautres
nių, įžvalgesnių meno žmonių tarpe. Bet 
po mirties jo garsas nenutilo, ir dabar jis 
žengia į pasaulinę meno sceną, į žymiau
sias paveikslų galerijas. Jo vardas vis daž
niau minimas, ypač ryšium su diskusija 
apie abstraktų meną. Žymieji meno kriti
kai, dailininkai, rašytojai-lietuviai, rusai, 
vokiečiai, prancūzai ieško jo kūrybinio 
įkvėpimo šaltinio. Čiurlionio dienoms vis 
labiau nuriedant į praeitį, gilėjant pers
pektyvai, randami keliai ir būdai jo kūry
bai teisingiau suprasti, ypač suprasti jo 
dvejopą talentą - talentą spalvų ir garsų 
kūrėjo.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis - 
dailininkas, grafikas, kompozitorius, gal 
dar nesuradęs savo tikrosios vietos pasau
lio kultūros istorijoje, tikro pažinimo, kas 
jis - fenomenas, pranašas ar sfinksas - 
amžių paslaptis.

Savo kelią į meno pasaulio aukštumas 
jis pradėjo kaip kompozitorius muzikas. 
Sunkioje kelionėje beieškant geriausių 
būdų, kaip save išreikšti, jis pasirinko tą 
kelią su entuziazmu, aistra, atsidavimu, iš 
visos širdies.

Čiurlionis gimė šeimoje, kuri buvo 
gausi, darni, truputį uždara ir siekianti 
kažko daugiau. Visa šeima - tėvai, broliai, 

' seserys - buvo muzikų šeima. Visi devyni 
jų varžydavosi ir ginčydavosi, kurio eilė 
groti pagarbiausioje vietoje stovinčiu

M. K. Čiurlionis_______
pianinu. Muzika buvo pirmoji Mikalo- . 
jaus Konstantino kalba. Tėvo pianinas ir 
vargonai, motinos dainos ir giesmės kal
bino jį, pirmagimį, anksčiau negu jis spėjo 
pratarti „mama ar tėte“. Todėl vėliau jis 
kalbėjo, kad muzika žmogui užgimsta 
kartu su siela ir tai yra jo svarbiausioji ir 
pirmutinė kalba. Čiurlioniu šeimoje ji už
pildė visą gyvenimą. Muzika buvo rei
kalinga kaip grynas oras, kaip saulė... Tai 
buvo kažkoks dvasinis pasaulis, kuris 
koncentruodavo dėmesį, padėdavo per
prasti, kas gera ir vertinga. Čiurlioniu ma
žame namelyje, beveik lūšnoje, netoli 
Druskonio ežero kranto, nuo ankstyvo ryto 
iki vėlaus vakaro sklido muzika ir dainos.

Tėvas, Druskininkų bažnyčios vargo
nininkas, buvo Konstantino pirmas moky
tojas ir berniukas, būdamas vos penkerių 
metų, jau grojo sudėtingus dalykus dar 
tik iš klausos. Labai greitai jis ėmė pa
vaduoti tėvą prie vargonų. Gabus ir stro
pus muzikantas buvo nusiųstas į Plungę, 
grafo Oginskio muzikos mokyklon. Grafas, 
pastebėjęs jaunuolio gabumus, davėjam 
stipendiją toliau studijuoti Varšuvos 
konservatorijoje, kurią jis sėkmingai bai
gė ir, didžiausiam savo šeimos ir draugų 
džiaugsmui, gavodiplomą. Paskatintas pa
sisekimo, jis dar nuvyko į Leipcigo išgar
sėjusią muzikos konservatoriją ir ten irgi 
įrodė savo talentą, gabumus bei kūrybiš
kumą, įsigydamas ir ten diplomą. Tada jis 
vėl grįžo į Varšuvą ir gavo mokytojo dar
bą konservatorijoje. Bemokydamas kitus, 
jis čia kūrė, komponavo savo originalią 
muziką ir jo giminės bei draugai su 
džiaugsmu laukė, kad neužilgo pasirodys 
jaunojo muziko šedevrai. Tačiau jo gyve
nime įvyko posūkis.

Dar būdamas Plungėje, Konstantinas 
mėgdavo piešti. Noras piešti išaugo į ais
trą, pasiryžimą ir įsitikinimą, kad jo ateitis 
yra ne muzikoje, bet mene ir jis ėmė vis 
daugiau ir daugiau laiko skirti paletei bei 
teptukams. Reikėjo, pagaliau, pažvelgti į 
savo sielą ir pasvarstyti bei nutarti, ar pra
dėti iš naujo studijuoti meną, ar likti tik 
tapytoju mėgėju.

Muzikos mokytojai, kolegos, rėmėjai 
buvo nustebinti ir atkalbinėjo, priešinosi 
tokiam sumanymui, bet Čiurlionis paklu
so kažkokiam vidaus balsui ir, neatsi
žvelgdamas į kliūtis, pasirinko spalvų pa
saulį savo gyvenimo tikslu, siekimu. Jis 
pradėjo lankyti Varšuvos meno akademi
ją ir čia mokytis, pragyvendamas iš muzi
kos pamokų bei remiamas gerų draugų.

Jaunystės aplinka, tarpusavio meilė 
šeimoje, miškai, pievos, ypač ežeras, išug
dė nepaprastąjautrumą, jausmingumą. Tie 
vaizdai, kaip ežere savo viršūnėmis skęs
ta medžiai arba vakarop ištįsta ilgais še
šėliais ežero paviršiumi... O koks malo
numas rankioti akmenėlius, mėtyti į van
denį ir stebėti, kaip skleidžiasi, plečiasi 
vandens ratilai ir pamažu išnyksta, o meš
kerioti Nemune, vaikščioti jo pakrantė
mis... Pasaka... Atostogas leisdavo namuo
se, brolių, seserų, tėvų, ypač mamos, le
pinamas. mylimas.

Ir tada paslaptingas Heroldas, išėjęs 
švintant ant kalnelio, papūtė auksinį tri
mitą į visas puses, kviesdamas dvasios 
darbininkus sukurti vieną didelę dailės 
liepsną mūsų motinos Lietuvos garbei. 
Ar galėjo Konstantinas neišgirsti ar suge
bėti atsispirti tokio šauklio trimitui?.. Ar 
galėjo jis užmiršti tą kelionę su broliais 
ir seserimis iš Druskininkų į Raigardo 
slėnį? Žmonių pasakojimu, čia, tame 
milžiniškame slėnyje, buvo nugrimzdęs 
miestas su fantastiškais bokštais, skam
bančiais Velykų varpais, su marmuro sie
nomis ir aukso stogais... Žiūrėjo tada vi
si, grožėjosi sulaikydami kvapą, bijoda
mi pajudėti, pirmas kas prašnekti... Bro
liai pasileido nuo kalno, kur žybčiojo 
pjovėjų dalgiai ir klausė pjovėjų pasa
kojimų apie paslaptingą slėnį... Temstant 
grįžo namo vėl visi drauge. Už kalno te
kėjo raudonas mėnulis. Jis atrodė kaip už
burtas laužas, kurio fone kadugių krūmo 
šakos buvo panašios į raganų rankas, 
plaukus, baidyklių barzdotus veidus.

Gyvoji aplinka buvo neišsemiamas 
šaltinis realistiniams Konstantino pei
zažams. Ta pati aplinka naktimis apsi
gaubdavo paslaptimi ir vedė Konstantiną 
į mistikos pasaulį. Jis kūrė paveikslus, kur 
tikrovė keitėsi į sapnus, o sapnai - į pasa
kas. Kartą išėjo į Druskonio pakrantę ir, 
atsirėmęs į pušies storą kamieną, mąstė. 
Jau temstant kažkur toli pasirodė švie
suliai. Šviesuliai juda, mirksi, banguoja ir 
pamažu iškyla paslaptingi juodi žmonių 
šešėliai, virš jų galvų juodas karstas... Kas 
įdavė žmonėms į rankas žvakes, kas pasa
kė, kad mirties valanda yra svarbiausia 
žmogaus kelionėje? - mąstė ir lyg užbur
tas sekė šviečiančius šešėlius iki kapi
naičių miške, anapus ežero. Iš motinos 
sužinojo, kad tai buvo laidotuvės pagal 
seną Druskininkų dzūkų paprotį. Kons
tantinas niekur kitur nebuvo matęs tokių 
laidotuvių ir tai buvo daugiau nei gražu - 
kažkas giliai prasminga.

Tai tik maži pavyzdžiai škicų, kurie 
gimė Čiurlionio sieloje ir tapo paveiks
lais: „Raigardo triptikas* „Laidotuvių sim
fonija“ ir kt. Konstantinas Varšuvoje 
skundėsi broliui: „Nepyk, Poviliuk, kad 
ilgai nerašiau. Mane apniko inelacholija 
irtokiabjauri. Negalėjau nieko veikti, da
bar tapau „Laidotuvių simfoniją". Laiš
kutis buvo rašytas ant atviruko eskizo, 
vaizduojančio keistą salą vandenyne su 
dviem akimis lyg švyturiais. Šis eskizas 
vėliau tapo garsiu paveikslu, pavadintu 
„Tyla“ (arba „Ramybė“). Gal jame buvo 
fragmentai autoriaus depresijos, nemigo 
naktų dar Leipcige. Dabar gi atrodė, kad 
ta tyla ir tamsi naktis - tai kažkokia mil
žiniška baidyklė, išsiskėtusi lėtai alsuoja, 
o plačiai atvertų akių gelmėje - kažkokia 
paslaptis. Iš kur ta melacholija ir depre
sija? Jis jau buvo pradėjęs kankintis dėl 
apsisprendimo: ar likti su muzika, ar eiti į 
dailės mokyklą? Klausimas lyg milžiniš
kas kalnas, kurį reikia perkopti. O kas už 
jo - besileidžianti saulė? Ir vėl rašo Povi
lui ant atviruko, tint kurio škicas - paslap

tingi pirštai groja Druskininkų miško pu
šų kamienais lyg muzikas arfos stygomis. 
Su „laidotuvėmis“, „tyla“ ir „miško šla
mesiu“ Čiurlionis - dailininkas. Spren
dimas buvo rastas, kelias prasivėrė anks
čiau, nei durys į mokyklą.

Muziką paliko lyg užmirštą. Pasinėrė į 
tapybą. Tačiau jo paveikslai buvo ne to
kie kaip kitų, skirtingi, nesuprantami, 
mistiški, liūdni. Ne visi mokytojai jį su
prato, kiti net nemėgo. Konstantinas ieš
kojo draugų, susidūrė su Varšuvos lietu
viais ir rado malonią užuovėją Wolmanu 
šeimoje. Jų sūnus ėmė lankyti dailės mo
kyklą kartu su Čiurlioniu. Motina ieško
jo dukrai Halinai mokytojo, o Čiurlionis 
kaip mokytojas ieškojo pamokų pra
gyvenimui. Pas Wolmanus jis pasijuto 
lyg savo namuose: laisvas, mielas, supras
tas iružjaustas. Ilgai čia vakarodavo, skam
bindavo savo kompozicijas, improvizuo
davo, dalyvavo diskusijose su svečiais, 
pamažu užmiršo savo depresiją, melan
choliją. Vėl pradėjo rašyti savo pradėtą 
planuoti simfoninę poemą .Jūra“.

Anuomet buvo šnekama, kad Varšu
voje esama apie 10 000 lietuvių. Vieni čia 
mokėsi, kiti vertėsi amatais, treti dirbo 
pramonėje, dar kiti tarnavo pas Lietuvos 
dvarininkus, čia pasistačiusius savo rū
mus. Buvo ir gerai įsikūrusių. Lietuviai, 
paveikti tautinio atgimimo judėjimo, su
skato kurti draugiją. Čiurlionis pasisiūlė 
organizuoti chorą ir jam diriguoti. Ryšiai 
su lietuviais, rečitaliai bei diskusijos pas 
Wolmanus toli gražu nemažino jo inten
syvaus darbo tapyboje. Sukūrė daug pa
veikslų (per 64). Dailės mokyklos direk
torius Stabrauskas (Slanimo lietuvis) ėmė 
kviesti į savo namus, kur rinkdavosi kita 
publika, kuri diskutuodavo literatūros, 
plastinio meno, rytietiškos filosofijos 
klausimais. Kartą Čiurlionis susiginčijo 
su Stabrausku dėl lietuvių kultūros kėli
mo. Stabrauskas tvirtino, kad Lietuvon 
reikia nešti ir skiepyti esamą jau išugdy
tą lenkų kultūrą, o Čiurlionis įrodinėjo, 
kad lietuviams reikia ugdyti savo tautinę 
kultūrą, pagrįstą senomis liaudies tra
dicijomis.

Nežiūrint pobūvių ir muzikos pamo
kų, Konstantinas tikrai įniko į kūrybą. 
Liejosi paveikslai: „Himnas“, „Žinia“, 
„Rūstybė“, „Miško šlamesys“ (Miško 
muzika); triptikai ir ciklai: „Rexas“, „T yla“, 
„Sąmonė“, „Sapnas“, „Dievui“, „Para“, 
„Tvanas“, „Pasaka“, „Fantazija“, „Tebū
nie!“ (Pasaulio sutvėrimas). Pastarojo 
ciklas nebuvo baigtas ir turėjo būti kuria
mas visą gyvenimą. Tas pasaulio sutvė
rimas buvo ne pagal Bibliją, bet kažkokio 
kito pasaulio - fantastinio.

Iš Varšuvos Čiurlionis pabėgo į Drus
kininkus, kad atsigautų nuo pamokų, aka
demijos darbų, kad pagautų bundantį pa
vasarį, kad pabūtų gamtoje. Čia kris
talizavosi „Pavasario“, „Vasaros“, .Žie
mos“ ciklai, daugiau variantų „Pasaulio 
sutvėrimui“. Bet sveikata kažkaip seko, 
kankino žarnų kataraktas, sloga, ėmė gal
voti apie ilgesnes atostogas. Wolmanai 
pakvietė vykti kartu į Kaukazą. Čia gimė 
nauji kūriniai: „Debesis“, „Mano kelias“, 
sonatos, 12 Zodiako paveikslų, „Saulės 
sonata“. Broliui Povilui laiške prasitarė, 
kad visus savo buvusius ir būsimus dar
bus skiria Lietuvai. Čiurlioniu namai 
Druskininkuose jau seniai buvo pasukę 
Lietuvos pusėn. Stengėsi namuose kalbėti 
tik lietuviškai, nes Konstantinas buvo 
pasakęs: „Jei nekalbėsim lietuviškai ir 
mumispasekskiti, tai išnyks ši graži kalba".
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Rimtai rengiamasi olimpiadai

Kaip gyvena sugrįžę į tėvyne

Lietuvos olimpiniai vadovai, grįžę iš 
buvusios Sydnėjuje pasaulio olimpiado
je dalyvausiančių atstovų konferencijos, 
kur buvo aptarti visi busimieji Sydnėjaus 
olimpiados reikalai, padarė oficialų pra
nešimą per spaudą, televiziją ir radiją. 
Pagrindinius dalykus apie olimpiadą pra
nešė Lietuvos TOK prezidentas Artūras 
Poviliūnas.

Paskutinieji pasirengimo Sydnėjaus 
olimpiadai metai parodė, kad padaryta 
daugiau ir geresnės pažangos, lyginant su 
buvusia Atlantos olimpiada. Visi išmoko 
geriau ir reikšmingiau dirbti. Ir jeigu tai 
bus išlaikyta ir iki pačios olimpiados, tai 
yra vilčių ir olimpinius medalius parsi
vežti namo.

Į Sydnėjų vyks sportininkai, kurie turi 
galimybes ten kovoti dėll - 8 ar 9 -16 vie
tų. Nedidelė išimtis bus padaryta jau
niems, ateity vilčių turintiems sporti
ninkams, kuriegalėtų užimti 17-24 vietas.

Jau yra sutarta su austrų „Landa“ oro 
kompanija dėl skrydžių į Sydnėjų ir vie
nam žmogui kelionė kainuos $ 1800. 
Pačiame Sydnėjuje, Ashfield priemiestyje 
yra išnuomotas šešių miegamųjų namas, 
kur apsistoja dabar anksčiau atvykstan- 
tieji sportininkai ir vėliau ten gyvens ir 
kiti oficialūs Lietuvos žmonės. Yra nu
pirktas mažas autobusiukas ir senyvas, 
bet geras automobilis. Gi olimpinių pri
zininkų laukia „Rover“ automobiliai. 
Galvojama, kad medalius laiminčių gali 
būti 8-9. Lietuvą olimpiadoje atstovaus 
apie 60 sportininkų. Kiek bus svečių ir 
oficialių asmenų, šiuo metu dar nežino
ma. Kaip praneša olimpiados vadovai, 
olimpiadoje garbės svečiais dalyvaus 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Val
das Adamkus, nes jis dar iki šiol, kaip pats 
buvęs sportininkas, jokioje olimpiadoje 
nedalyvavo, o taip pat žada dalyvauti mi
nistras pirmininkas ir Seimo pirmininkas.

Jau yra pasiūti sportininkų paradinių 
uniformų pavyzdžiai. Jie buvo dviejų 
spalvų: tamsiai mėlyni su geltonomis lie
menėmis ir šviesūs su juodomis lieme
nėmis. Pasirinkta buvo tamsiai mėlyna 
spalva. Moterims yra skirtos trijų spalvų

Australian Lithuanian Sporting Hall of Fame
Our well-rcspccted sporting journalist, 
Antanas Laukaitis, responded in 
Lithuanian to my initial article about 
my ideas of instigating an Australian- 
Lithuanian Sporting Hall of Fame. The 
full proposal has been forwarded to the 
ALFAS committee and to the 
Lithuanian Sports Clubs to enable Club 
delegates to discuss this proposition at 
the upcoming Melbourne Sports 
Carnival. To clear any 
misunderstanding that might have 
occurred, the basic idea is to select 
SEPARATE Ail Star teams in two 
separate eras ie 1950-1974 and 1975- 
2000 for basketball (men and women) 
and volleyball (men and women) as well 
as the most outstanding table tennis, 
tennis and golf players who competed at 
OUR SPORTO ŠVENTES. Junior 
players were never considered as part of 
the proposal. Once ALL the clubs have 
selected the All-Star teams the most
OUTSTANDING players from those 
teams would then be selected for the
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Išeiginę Lietuvos sportininkų aprangą 
Sydnėjaus olimpiadai modeliuoja Kal- 
gari žiemos olimpiados aukso medali
ninkė V. Vencienė ir olimpinių rinkti
nių direktorius K. Steponavičius.

' - geltonos, raudonos ir žalios - suknelės, 
nes pagal pačių moterų pageidavimus, 
jos nenori būti vienodos.

Vyrams ir moterims modelius sukūrė 
dizainerė J. Talaikytė iš prancūziškos 
medžiagos. Kostiumus žada siūti, .Dobi
lo" fabrikas, kai, tuo tarpu, sportinę apran
gą pagamino „Audimas“ ir ji yra iš gelto
nos - žalios spalvos.

Visos parodytos uniformos ir spor
tininkų apranga atrodo labai gražiai. Da
bar tereikia tik parodyti jas olimpiadoje 
ir pasiekti gerų rezultatų.

Antanas Laukaitis

Hall of Fame! (My suggestion to the 
clubs was FIVE players per era.)
After the initial induction, it was further 
suggested that each year, clubs 
nominate TWO sports people for the 
Hall of Fame, similar to the way in 
which ALFAS Life Members are 
nominated and selected.
This proposal is to honour those 
competitors who were good enough to 
play at Olympic, National, State and 
NBL levels and still continued to be 
part of the Lithuanian sporting culture 
by competing at OUR carnivals - now 
reaching their 50th Anniversary. It is 
also proper to honour those players who 
perhaps were not successful at higher 
levels but were still outstanding at our 
own carnivals.
Since the idea was to select All Star 
teams from Sporto Šventes participants, 
the nomination criteria was that a player 
had to compete at a “MINIMUM” of 
three Sports carnivals to be eligible for 
selection!

Atkeltais 4 psl.

vos Respublikos prezidento pirmąjį pata
rėją, vieną vakarą suradau namuose.
- Sakyk, Raimundai, ar yra galimybių pa
matyti tave ir prezidentūrą? - save prista
tęs užklausiu.
- Yra, tik nežinau kada. Ar ilgai čia būsi?
- Liko dar viena savaitė. Gal ketvirtadienį 
ar penktadienį?
- Visa savaitė labai užimta. Nežinau, ar 
išeis. Palik man savo giminių telefoną. Pa
skambinsiu, - baigėsi pokalbis.

Skambučio nesulaukiau. Supratau, kad 
esu naivus turistas. Ne tokiems lankyti 
prezidentūrą ir trukdyti valstybės ir pasau
lio problemas sprendžiančius pareigūnus.

Seimas tuščias. Ten dirbantys studijų 
kolegos - vasaros atostogose. Tik vieninte
lis PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis ir jo sekretorė sėdėjo kuklioje 
dviejų kambarių būstinėje.
- Atvežiau jums naujausią „Pasaulio lie
tuvį“. Tiesiai iš „Draugo“ spaustuvės, - 
prisistačiau.
- Labai ačiū. Jau turiu. Šiandien gavome 
20 egzempliorių. Labai laiku. Ryt skren
du į Maskvą. Po to lankysiu visas lietu

Therc is NO suggestion that players ! 
should be automatically nominated if 
they meet the minimum standard - as 
each club with eligible players puts 
forward their nominations (a maximum 
of 10 players) and then ALL the clubs 
select tlic final ALL Star teams.
There is no preferential treatment for 
any playcr/s of different eras because 
they are SELECTED in teams from 
their own era, there is no ONE team 
being selected for the total fifty years. 
Individual guidelines have been set for 
different generations and, for example, a 
1954 sports carnival participant 
CANNOT be selected in the 1975-2000 
team and so on....
As to the names that I published in my 
previous article, I stated that we should 
acknowledge people “like (followed by 
a list of names)....” and that they were 
“examples”. It was never intended, nor 
suggested, that ONLY the players 
mentioned should be considered for 
induction into the Sporting Hall of 
Fame. They were just examples of 
SOME of the high achievers that our 
“younger generation" had probably 
never heard of and some form of 
acknowledgment was warranted.
I also cannot agree with Antanas 
Laukaitis that some players should be 
excluded from nomination. I believe that 
EVERY player who has been selected 
for an Australian Lithuanian “Rinktine” 
should be considered, though not 
necessarily selected, for the All Star 
teams, provided that they have 
competed in at least three Lithuanian 
Sports carnivals.
The process to finally select the 
LIMITED number of elite sportspeople 
for the Hall of Fame will take some 
considerable time and it would be 
offensive to suggest that anybody would 
make mockery in regards the 
achievements of our past, or present, 
sporting champions. I am convinced 
that all who participate in the selection 
process will do so with the intention of 
rewarding those who are most deserved.

Jerrv Belkus

vių bendruomenes Rusijoje.
Šaunų butą suremontuotame, gražiai 

išdažytame senamiesčio name netoli ro
tušės turi kolega Regimantas V. Iš JAV 
jis atvyko vieną dieną vėliau negu aš. Re
gimantas Amerikoje dar dirba, tačiau iš 
anksto apsirūpino būstu pensininko die
noms tėvynėje. Visąsavaitę vykstant„Vil- 
niaus dienoms - 99“, nepavyko jo namuo
se surasti. Nenuostabu. Ir mes su gimi
nėmis nemažai laiko praleidome įvairiau
sių muzikantų, dainininkų iš Lietuvos, 
kaimyninių kraštų, net iš Pietų Amerikos 
besiklausydami scenose prie rotušės, Se
reikiškių parke ir pačiose senamiesčio 
gatvėse. Čia sukosi visokiausi pardavė
jai, putojo „Klausučių“ alus, atvežtas iš 
Biržų ir Utenos, savo grožį demonstravo 
Vilniaus jaunimas.

Vieną popietę pas mano gimines Zu
jūnuose, Vilniaus priemiestyje, svečiavo
si Šarūnas ir Audronė Užgiriai, turistai 
iš šiaurinio Čikagos priemiesčio. Kartu su 
jais buvo ju mamos draugė, buvusi dak
tarė Elena Repšienė, kažkada gyvenusi 
Čikagoje ir Oak Lawn priemiestyje, o da
bar grįžusi į tėvynę ir gyvenanti Vil
niaus Baltupių EKMI gerontologijos ir 
reabilitacijos centre. Centrą remia Mal-
tos ordinas.
- Manęs gal nepažįstat, - sveikinosi E. 
Repšienė.
- Ar jūs jau seniai sugrįžote į tėvynę? - 
klausiau.
- Čia atvykau 1998 metų liepos pradžioje.
- Kaip pavyko vėl įsikurti tėvynėje?
- Labai gerai. Esu visiškai patenkinta, - 
pradėjome kalbėtis apie viešnios įsikūri
mą gerontologijos centre.
- Kviečiu aplankyti ir patiems pamatyti, - 
tęsė toliau.
- Dėde, rytoj važiuosim į Tremtinių namus. 
Galėsime užsukti ir pas E. Repšienę, - 
pritarė mano giminaitė dr. Rūta, atliekan
ti sveikatos priežiūrą Tremtinių namuose.

Gerontologijos ir reabilitacijos centrą 
suradome visai prie naujai pastatytos 
Vilniaus kunigų seminarijos. Buvęs ko- 
. munistų partijos centro komiteto masy
vus keturių aukštų pastatas buvo pasup
tas aukštaūgių beržų mišku. Elena Rep
šienė yra įsikūrusi ketvirtame aukšte, 
dviejų kambarių su balkonais, virtuvėlės 
ir erdvios prausyklos bute. Mane stebino 
naujausio modelio prausyklos įrengimai, 
dušas, naujos grindys, sienos ir lubos su į 
jas įmontuotomis šviesomis.
- Tie patobulinimai atlikti mano pastan
gomis, - aiškino naujakurė Amerikos lietu vė.
- Pertvarkėme prausyklą, sutvarkėme lan
gus, abu balkonus, abiejų kambarių sie
nas aplipdėme tapetais, iš sandėliuko 
virtuvėlę apdarėme, nors jos nereikia. Vi
sas remontas kainavo 4000 dolerių, nes 
norėjau gražiau, patogiau susitvarkyti.
- Ar centro administracija netrukdė atlik
ti patobulinimus?
- Jie tam mielai pritarė, nes patys to neda
rytų dėl brangumo.

Abiejų kambarių sienas puošė daugy
bė Murinos, Paukštienės, Petrikonio pa
veikslų. Puošnūs staliukai ir vitražinės 
lempos atrodė lyg iš Amerikos.
- Kaip matote, visus paveikslus ir dalį
baldų atsivežiau iš Amerikos. ,Atlanta“ 
iki Klaipėdos atvežė 52 dėžes su mano 
reikmenimis. Kitų gyventojų kambariai 
to neturi. Bronius Juodelis

"Draugas", 1999.

Tęsinys sekančiame numeryje
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INFORMACIJA
Reikalingas apsaugos darbuotojas

Vytautas Karpavičius, valstybės pripa
žintas "Master Licensee" savo įstaigai ieško 
kvalifikuoto tamautojo(-jos), kuris(kuri) eitų 
apsaugos kontrolieriaus pareigas.

V.I.T.A.S.
SECURITY & INVESTIGATION 
GENERAL MANAGER V.V KARP

TEL 9797 9689 
MOB: 015 249374

NSW PATROL SERVICE
61 Liverpool Hoad
Summer Hill 2130

NSW Australia

Kreipiantis dėl tarnybos, pristatyti dabartinį apsaugos leidimą, H - 3 ginklo 
pažymėjimą, pirmos pagalbos pažymėjimą, AIPD leidimą, vairuotojo (visom 
mašinom) leidimą, mokėti naudotis kompiuteriu, policijos šunų kontrolės 
pažymėjimą.

Paieškojimas
Palikimo reikalais yra paieškoma Rūta Dovydaitytė (45 ? 50 m.), savo laiku 

gyvenusi Mount Gambier, Pietų Australija.
Rūta Dovydaitytė yra prašoma susisiekti su Arijana Kumpis, 9500 South W. 

95 SL Miami, FL 33176 arba telefonu 305 5962882.

M.K. Čiurlionį
Atkelta iš 5 psl.

Meno mokykla buvo pakviesta daly
vauti Petrapilio dailės parodoje. Buvo at
rinkti geresni mokinių darbai. Tarp jų - 
Čiurlionio „Audra“, „Tyla“ ir „Pasaulio 
sutvėrimas“ (11 paveikslų). Kritikai ir 
spauda Čiurlioniui skyrė išimtinį dėmesį, 
pavadino jį „tyriausiu panteistu ir sim
bolinių vaizdų kūrėju, savo išmone tar
naujančiu gamtai, čia ramiai ir šviesiai 
besišypsančiai, čia vėl rūsčiai, baudžian
čiai, niūriai... o kelią į ateitį dailininkas 
skinąs nieko nemėgdžiodamas... “

Šis pasisekimas išjudino lietuvius. 
Susidarė sąlygos Čiurlioniui išvykti į 
užsienį - pasižvalgyti po galerijas ir me
no vietas. Grįžęs vėl skendo kūryboje, 
bendravo su lietuviais. Entuziastingai 
metėsi prisidėti prie lietuvių dailės paro
dos, kurią Vilniuje organizavo skulpto
rius Petras Rimša. Parodoje dalyvavo visi 
to meto lietuvių žymiausi menininkai: 
Žmuidzinavičius, Strabauskas, Leščinskas, 
Kalpokas, Jeruševičius, Gabrėnas, Šklė
rius, Rimša, Zikaras, Paliukaitis - viso 23 
dailininkai ir 68 liaudies meno meistrai. 
Buvo eksponuota 213 paveikslų ir skulp
tūrų ir 235 liaudies dirbinių. Į parodų 
susirinko daugybė žmonių iš visos Lie
tuvos, Varšuvos, Petrapilio, Rygos. Ją ap
lankė generalgubernatorius, daug valdžios 
pareigūnų, vyskupas Roppas. Atidarymo 
žodį tarė dr. J. Basanavičius, raštu svei
kino užsienio lietuviai. Paroda užsitęsė 
nuo sausio 1 d. iki vasario 15 d. Iš Vilniaus 
Konstantinas grįžo į Druskininkus, kur 
vėl karštai dirbo, sukurdamas „Bičiulys
tę“, „Pavasario sonatą“, „Žiemos ciklą“ ir 
t.t. - viso 66 paveikslus.

Varšuvos jau nebekentė, troško per
sikelti į Vilnių ir kurti bei ugdyti savąją 
kultūrą. Čia dirigavo Kanklių draugijos 
chorui. Vilniuje susitiko su jauna, išsi
lavinusia, protinga rašytoja Sofija Ky
mantaite. Abu įsimylėjo ir 1909 m., Naujų 
metų dieną, sukūre šeimą. Jaunavedžiai 
jau planavo, kaip jie kartu dirbs. Kūrė 
operą .Jūratė“: jis rašė muziką, ji - libretą. 
Bėda, kad abu negalėjo rasti pastovaus 
darbo, buvo neturtingi. Konstantinąkažkas 
blaškė, varė iš vienos vietos į kitą - Pet
rapilis, Druskininkai, Vilnius, žmonos

gimtinė, Palanga ir vėl iš eilės. Pajuto, kad 
••jį apima liga - begalinė melacholija, dep

resija, nerimas, apatija. Druskininkuose 
pasijusdavo lyg geriau, bet vėl krisdavo į 
depresiją. Pagaliau buvo perkeltas į sa
natoriją prie Varšuvos. Čia liga lyg pa
gerėjo, siela nebesiblaškė lyg sugautas 
paukštis, tačiau kai jau ruošėsi sanatoriją 
palikti, mažas persišaldymas perėjo į 
plaučių uždegimą, kuris nutraukė jo 
gyvybę.

Depresija, momentai, kada kūryba su- 
stingdavoįvargino Čiurlionį gyvenime jau 
labai anksti. Jo vidinė ugnis, nepaliaująs 
genijaus šaukimas, pagaliau jį sudegino, 
sunaikino tokį jauną pačiame gyvenimo 
žydėjime. Gimęs 1875m.rugsėjo22dieną, 
mirė 1911 m. balandžio 10 dieną.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 
visada troško ir siekė būti suprastas. Ta
čiau tada dar niekas nebuvo matęs tokių 
paveikslų, kokius jis kūrė. Kai vieni matė 
jo kūryboje naujus horizontus, kiti ne
suprato ir gal juokėsi. Jis buvo gimęs per 
anksti gal visą šimtą metų. Jo gyvenimas 
vertas gražaus psichologinio romano, 
literariirinio veikalo, panašiai kaip Van 
Gogh'o. Čiurlionis, kaip ir Vincentas, 
pradėjo reikštis ne dailininku. Su atkak
lia kaimiečio ištverme jis mokėsi tapyti 
beveik niekeno nepadedamas, dažnai pa
juokiamas. Jo žymieji kūriniai buvo su
kurti vos kelių metų bėgyje, kaip ir Van 
Gogh'o. Jis ir palūžo, įveiktas savo geni
jaus intensyvaus įtempimo.

Abu kūrėjai - Čiurlionis ir Vincent - 
buvo reformatoriai, naujų kelių ieškoto
jai - pranašai, kurie stengėsi priešintis me
chanizuoto ir komplikuoto pasaulio spau
dimui, kurie bandė kovoti už giliau suvok
tą herojinį gyvenimą, kurie mėgino at
skleisti tikrąją gyvenimo ir visatos pras
mę. Niekas nežinojo, kokia graži ta jų 
meilė buvo. Vargu, ar koks poetas galėtų 
ją apdainuoti. Abu surado vienas kitą. 
Atiduodami viską, neimdami nieko.Ir jau 
nieko jiems netrūko, tik laiko.

Australijos Lietuvių Fondui 
aukojo:

S 50 - A. Šabrinskas ($ 950).

AUKOS 
AISIKAUMS 

lietuvių 
FONDUI

Dėmesio "M.P." Bičiuliams
Ilgametis "Mūsų Pastogės" redaktorius Bronius Žalys ketina pasitraukti iš 

redaktoriaus pareigų šių metų gale. Plačiau apie tai - vėliau.
LB Spaudos Sąjungos Valdyba Broniaus Žalio pagerbimui ruošia vaka

rienę, į kurią kviečiami "Mūsų Pastogės" darbuotojai bei bendradarbiai - ir visi, 
kurie šia proga su mūsų gerbiamu redaktoriumi nori pabūvoti prie padengto 
stalo. Data: trečiadienis, gruodžio 15 d., 5 vai. vakaro, Lietuviu Klubo 
valgykloje. Norintieji dalyvauti vakarienėje prašomi skambinti tel. 9790 2319 
("M.P." redakcija) arba 9558 4640 (Vyt. Patašius).

Šiuo metu LB Spaudos Sąjungos Valdyba imasi žingsnių angažuoti naują 
"Mūsų Pastogės” redaktorių.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sqjungos narių 
metinis susirinkimas įvyks šių metų lapkričio 28 dieną, sekma
dienį, 2 vai. po pietų Lietuvių Klube, 16 -18 East Terrace, Bankstown. 
Darbotvarkėje: 1. Praeito metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas;

2. Metų, pasibaigusių 1999 m. birželio 30 dieną apyskaitos, 
direktorių ir revizoriaus pranešimų tvirtinimas;
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Spaudos Sąjungos įstatus 
galima iškelti susirinkime.

Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos 
įteikti Spaudos Sąjungos raštinei 16-18 East Terrace, Bankstown, nevėliau 
kaip 24 valandas prieš susirinkimo pradžią.

Spaudos Sąjungos Valdybą sudaro: pirmininkas V. Patašius, vicepirminin
kas V. Doniela, sekretorius V. Šliogeris bei nariai A. Laukaitis ir K. Protas. Pa
gal Sąjungos įstatus, du iš jų, V. Doniela ir A. Laukaitis, turi pasitraukti, bet jie 
gali būti vėl perrenkami.

Iki nominacijų užsidarymo, gautos šios nominacijos į Spaudos Sąjungos 
Valdybą: V. Doniela-siūlė V. Patašius, parėmė V. Šliogeris; A. Laukaitis-siūlė 
V. Patašius, parėmė V. Šliogeris.

Po susirinkimo įvyks "Mūsų Pastogės" metinės loterijos traukimas.
LB Spaudės Sąjungos Valdyba

Pasveikinkime artimuosius Kalėdų 
švenčių proga

Kalėdų šventės dideliais žingsniais skuba mūsų 
link! O su jomis tokie malonūs ir laukiami giminių, 
draugų bei artimųjų sveikinimai.

Kaip jau įprasta, ir šių metų "Mūsų Pastogės" kalė
diniame numeryje tilps visų geros valios, sveikinimus 
mėgstančių tautiečių kalėdiniai linkėjimai.

Organizacijų, klubų bei kitų organizuotų vienetų ka
lėdinių sveikinimų laukiame jau dabar - jiems kalėdiniame numeryje skirsime 
atitinkamą vietą. Visų kitų sveikinimų laukiame ne vėliau kaip iki gruodžio 13 - 
14 dienos. Sveikinimo kaina (maždaug 3 cm x 11 cm) - $ 15.

"Mūsų Pastogė"

Mokykimės lietuviškai!
Melbourne prasidėjo naujų mokinių priėmimas mokytis lietuvių kalbos 2000- 

siems mokslo metams. Mokytis gali visi.
Išlaikius 12 klasės egzaminą, padeda VCE (Victorian Certificate of Education) 

brandos atestatui, įstojimui į universitetus bei įsidarbinant.
Mokslas prasidės 2000 metų vasario 5 dieną. Klasės vyks šeštadieniais nuo 9 vai. 

ryto iki 12.20 po pietų. Dėl informacijos kreipkitės telefonu (03) 941 0641.
Šiemet 4 mokiniai baigia 12 klasę su labai gerais rezultatais. Vienas jau yra priimtas 

toliau studijuoti karo akademijoje Canberroje. , . . ,
Lietuvių kalbos kursai

2000 Metų Kalendoriaus sudarymas
Visi Melboumo lietuvių organizacijų pirmininkai ar jų atstovai kviečiami 

dalyvauti susirinkime ir aptarti 2000 mettĮ veiklos ir pietų virimo sekmadieniais 
kalendorių. Susirinkimas įvyks po Gabrieliaus Žemkalnio pokalbio, t.y. lap
kričio 28 dieną, Bendruomenės kambaryje.

ALB Melboumo Apylinkės Valdyba

A.a. J. Suiro atminimui
$ 20 - J. Balčiūnas ($ 2710).
A.a. V. Salovcjo atminimui
$ 10 - J. Manikauskas ($ 675) ir A. & 

S. Obeliūnai ($ 1340).
A.a. A. Šlakaičio atminimui
$ 20 - B. Prašmutaitė ($ 215).

Valdybos vardu dėkoju už aukas.

A. Balbata, AL Fondo.iždininkas 
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JEBIFORMACIJA

Akvilė savo tapybos parodos ati- ’ 
daryme Vilniuje, Dailės muziejuje, 
1989 m.

BIBLIOTEKOS BIČIULIAI
kviečia į pirmąjį savo renginį - Lietu

voje išleistos knygos AKVILĖ pristaty
mą ir to paties pavadinimo Lietuvos tele
vizijos dokumentinio filmo peržiūrą šių 
metų lapkričio 28 dieną, sekmadienį, 3 
vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
didžiojoje salėje.

Popietė skiriama prieš aštuonerius me
tus Sydnėjtije mirusios jaunos dailininkės 
Akvilės Zavišaitės atminimui. Laukiame 
tų, kas ją pažinojo ir tikimės publikos 
apskritai, besidominčios kultūra bei daile.

Popietės metu Juozas Almis Jūragis 
apžvelgs knygą poeto ir jautraus žmogaus 
akimis; aktorė ir režisierė Liuda Popenha- 
gen paskaitys ištraukų iš jos; knygos su
darytoja Akvilės mama Rita Baltušytė 
papasakos leidinio atsiradimo istoriją; 
Akvilės draugė Dita Svaldenytė pasida
lins prisiminimais apie pirmąsias dienas 
Australijoje irvėlesnius susitikimus; vieš
nia iš Newcastle Judith Gatland prisimins 
tame mieste Akvilės praleistus metus ir 
draugystę sujos šeima.

Po kalbų, pasižiūrėjus video filmą, po
pietės rengėjai prie vyno stiklo galės atsa
kyti į klausimus ir išklausyti atsiliepimų.

Popietės metu taip pat veiks bibliogra
finė Akvilės Zavišaitės kūrybos parodėlė 
ir bus pardavinėjama knyga "Akvilė".

Nuoširdžiai kviečiame ir laukiame.

Kariuomenės Šventės minėjimas Canberroje
Kariuomenės šventės 81-mečio minėjimas Canberroje įvyks š.m. lapkričio 28 

dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių Būstinėje, Hackett (buv. pradžios mokyk
loje), Maitland St.

Paskaitą skaitys Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkas p. Antanas Kra- 
milius. Po paskaitos bus rodomas videofilmas. Po programos - užkandžiai, kavutė. 
Kviečiame tautiečius skaitlingai dalyvauti minėjime.

Canberros skyriaus ramovėnai

PLB atstovas Lietuvoje 
Gabrielius Žemkalnis dalinasi veiklos įspūdžiais.

Pokalbis įvyks lapkričio 28 dieną, sekmadienį, 1 vai. po pietų Melbourne 
Lietuvių Namuose, Kino salėje. Visi kviečiami šioje popietėje dalyvauti.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

i

KALĖDINĖS PINIGINĖS
DOVANOS Į LIETUĘ

gw/51

d* TALKA Šiais metais, nuo 28 lapkričio iki
. . 12 gruodžio, Adelaide, Melbourne ir

papigino Sydney Talkos skyriai vėl priima
kalėdinius piniginius perverdimus i 
Lietuvą. Šie papiginti pervedimai 
nariams kainuos tik $10.oo

suintimų 
kainas!

Adelaide (07) 8362 7377 
Sydney (02) 9796 8662
Melbourne (03)9328 3466 Better than the Bank

BENDRADARBIAUK "MŪSŲ PASTOGĖJE"!
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, BANKSTOWN, NSW 2200

Tel.: 9708 1414 Fax.: 9796 4962

Kiekvieną Sekmadienį nuo 5.00 iki 6.00 vai 
LINSMOJI VALANDA 

VISI GĖRIMAI UŽ PUSĘ KAINOS

LAPKRIČIO 21 d

“DAINOS" KONCERTAS

SEKANTI PENSIJŲ DIENA LAPKRIČIO 25 d.
ŠVEDIIŠKAS STALAS NUO 12.00 vai. KAINA $5.00

LAPKRIČIO 28 d.
SPAUDOS SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS PO TO 
BIBLIOTEKOS BIČIULIŲ BŪRELIO POPIETĖ 

» KNYGOS PRISTATYMAS

FILMAI:
VILNIAUS BALETO MOKYKLOS KALĖDINIS KONCERTAS 

“KARMEN” SU LIETUVOS BALETU 
OPERA IR BALETAS, VASARA - RUDUO 

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 5 d. Auka $5.00
PELNAS SKIRIAMAS LIETUVOS BALETUI IR BALETO MOKYKLAI

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

KLUBO RAŠTINĖJE IKI GRUODŽIO 5 d.

BENDROS KŪČIOS
GRUODŽIO 24 d. 7.0(Tval. Kaina $20.00 vaikams iki 12 metų $10.00 

PRAŠOME REGISTRUOTIS IKI GRUODŽIO 19 d.

ATKREIPIAME DĖMESĮ - PAVĖLUOTA REGISTRACIJA 
NEBUS PRIIMTA.

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

SAVAITĖS MINTIS: NERYŽTINGUMAS - DIDŽIAUSIA LIGA. J.W.Goethe

Rūbų siunta į Lietuvę
Nuoširdžiai dėkojame visiems, aukojusiems rūbus ir žaislus našlaičiams ir 

varge esančioms šeimoms Lietuvoje sušelpti. Surinkti rūbai supakuoti į devynias dėžes 
ir Melbourne Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos dėka buvo išsiųstos į Lietuvą. Rū
bus ir žaislus aukojo: B. Bajelienė, A. Jablonskienė, A. Jarienė, J. Kedienė, D. Remige- 
rienė, J. Jasiulis $ 120 ir didelį odos gabalą. Visiems nuoširdžiai dėkojame. Ypatinga 
padėka Antanui Kramiliui už dėžių į Melboumą pasiuntimą.

Sydnėjaus Liet. Kataliku Kultūros D-ja ir Rožinio būrelis

Aukos Lietuvai
Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungai, prisidėti prie ruošiamos akcijos 

"Komunizmo nusikaltimams įvertinti", aukojo: po $ 1000- Antanas Pališkis, Sydnėjaus 
Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija; $ 300 US - Z. ir P. Andriukaičiai; $ 300 - Syd- • 
nejaus Lietuvių Klubo Biblioteka (B. Stašionis).

Našlaičius ir vargstančias šeimas Lietuvoje sušelpti aukojo: $ 1250 - Sydnėjaus 
Rožinio būrelis; $ 1000 — Z. ir P. Andriukaičiai; $ 500 - Sydnėjaus Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugija.

"Vaiko tėviškės namams" aukojo: $ 800-Z. irP. Andriukaičiai; $ 500-Sydnėjaus 
Rožinio būrelis; $ 200 US — Justinas Jasiulis.

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū. Sydnėjaus Liet Katalikų Kultūros D-ja
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